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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
            اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

   
  ادهاي مهم بين المللي و منطقه ايرويد

  
 شوراي امنيت سازمان ملل ١٧٠١ ي  آامل قطعنامه متن) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  :به شرح زير است
  ٢٠٠۶ اوت ١٢ - ١٣٨۵ مرداد ٢١شنبه 

 ٤٢٦  و ٤٢٥ هاي  مرتبط با لبنان به ويژه قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت با يادآوري تمامي قطعنامه
و همچنين ) ٢٠٠٦  (١٦٩٧ و  (٢٠٠٦) ١٦٨٠ ، (٢٠٠٦) ١٦٥٥ ، (٢٠٠٤) ١٥٥٩ ، )١٩٨٢  (٥٢٠ ، )١٩٧٨ (

 ؛(٢١/٢٠٠٠/S/PRST) ٢٠٠٠  ژوئن ١٨ هاي  ي اوضاع لبنان به ويژه بيانيه شورا درباره هاي رياست بيانيه
 ٢٠٠٦ سال   ژانويه٢٣ ؛ (١٧/٢٠٠٥/S/PRST) ٢٠٠٥  مه ٤ ؛ (٣٦/٢٠٠٤/S/PRST) ٢٠٠٤ اآتبر سال  ١٩ 

(S/PRST/٣/٢٠٠٦)  ٢٠٠٦  ژوئيه ٣٠ و (S/PRST/٣٥/٢٠٠٦) ي  اش از ادامه نگراني و بيان شديدترين
 آه ٢٠٠٦  ژوئيه سال ١٢ به اسراييل در  اهللا لبنان ي حزب ها در لبنان و اسراييل از زمان حمله خشونت

يي را به  در دو طرف شده و خسارات فزاينده بسياريمنجر به آشته شدن صدها تن و مجروح شدن 
هزار تن از مردم را نيز آواره ساخت و همچنين تاآيد بر  هاي غير نظامي وارد آورده و صدها زيرساخت

هاي افزايش بحران آنوني از جمله  ها و تاآيد بر لزوم پرداختن به ريشه لزوم پايان دادن به اين خشونت
 ي زندانيان و ترغيب ي اسراييل و توجه به حساسيت مساله ربازان ربوده شدهو شرط س آزادي بدون قيد

هاي  تالش ي زندانيان لبناني دربند در اسراييل و استقبال از ها با هدف حل فوري مساله تالش
اقتدارش بر آل اراضي اين  اش براي گسترش وزيري لبنان و تعهد دولت لبنان به طرح هفت بندي نخست

مبني بر اينكه هيچ سالحي بدون   نيروهاي مسلح مشروعش و استقبال از تعهد لبنانآشور از طريق
وجود نخواهد داشت و استقبال از نيروهاي  ي دولت لبنان و هيچ قدرتي به غير از دولت لبنان اجازه

اختيارات و بعد عمليات تقويت شده و قرار دادن درخواست  سازمان ملل آه از لحاظ تعداد، تجهيزات،
اسراييلي از جنوب لبنان در اين طرح و تعيين اقدامي براي زودتر انجام  نشنيي فوري نيروهاي بعق

  نشيني عقب شدن اين
ي مزارع  هفت بندي دولت لبنان با توجه به منطقه و يادداشت برداري از پيشنهادات ارايه شده از طرح

  شبعا
 هزار نيروي مسلح لبنان ١٥ براي استقرار  ٢٠٠٦   اوت سال٧ و استقبال از تصميم متفق دولت لبنان در 

نشيني ارتش اسراييل به پشت خطوط آبي و درخواست همكاري  عقب زمان با در جنوب اين آشور هم
شان  منظور تسهيل ورود نيروهاي مسلح لبنان به اين منطقه و تاآيد بر نيت به UNIFIL ي نيروهاي ويژه
 ها در عمل به وظايفشان سازي آن زاتي آه براي توانمندينيروهاي مسلح لبنان با تجهي براي تقويت

 بسي دايمي و راه حلي ها براي آمك به تضمين آتش هاي آن ضروري است و اطالع از مسووليت
  بلندمدت براي اين مناقشات

ير آند، موارد ز المللي ايجاد مي براي امنيت و صلح بين و تعيين اين امر آه اين اوضاع در لبنان تهديدي را
  :را خواستار است

اهللا لبنان و توقف فوري تمام  حمالت حزب ها به ويژه توقف فوري تمام توقف فوري خشونت -١ 
  هاي هجومي ارتش اسراييل؛ عمليات

ي  شود تا نيروهايشان را در منطقه خواسته مي UNIFIL ها از دولت لبنان و با توقف آامل خشونت -٢ 
شود تا همزمان با آغاز اين استقرار تمامي  خواسته مي راييل نيزجنوب لبنان مستقر و از دولت اس
  آند؛ نيروهايش را از جنوب لبنان خارج

) ٢٠٠٤ (ي  تمامي اراضي لبنان مطابق با مفاد قطعنامه شوراي امنيت بر اهميت آنترل دولت لبنان بر -٣ 
 براي حاآميت آامل لبنان مبني بر ي طائف و مفاد مرتبط با توافقنامه ١٦٨٠  (٢٠٠٦ (ي   و قطعنامه١٥٥٩ 

 سالحي بدون توافق دولت لبنان و هيچ قدرتي به غير از دولت لبنان وجود نخواهد داشت، اينكه هيچ
  آند؛ تاآيد مي

  احترام آامل به خط آبي تاآيد دارد؛ شوراي امنيت بر حمايت قوي شوراي امنيت براي -٤ 
حاآميت و استقالل سياسي لبنان در چارچوب  ارضي،شوراي امنيت بر حمايت قوي از تماميت  -٥ 

بس لبنان و اسراييل در  ي آتش همان طور آه در توافقنامه ها ي آن المللي سازماندهي شده مرزهاي بين
  شده است، تاآيد دارد؛  آورده١٩٤٩  مارس سال ٢٣ 
ي آمك انساني و مالي به  هاقدامات فوري براي اراي المللي براي اتخاذ ي بين شوراي امنيت از جامعه -٦ 

ها، بنادر  بازگشت امن آوارگان تحت آنترل دولت لبنان، بازگشايي فرودگاه مردم لبنان از جمله تسهيل در
ي لبنان  براي بررسي آمك بيشتر در آينده به منظور مشارآت در بازسازي و توسعه و درخواست
  آند؛ مي درخواست

ها مسوول تضمين اين امر هستند آه هيچ  طرف آند آه تمام يشوراي امنيت بر اين نكته تاآيد م -٧ 
حلي پايدار و دسترسي انساني به مناطق پر  يافتن راه اقدامي مغاير با بند يك آه ممكن است بر

ي آوارگان تاثير  هاي بشردوستانه يا بازگشت امن و داوطلبانه آاروان جمعيت غير نظامي از جمله عبور
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 ها براي قبول اين مسووليت و همكاري با شوراي امنيت درخواست از تمام طرفندهند و  بگذارد، انجام
  آند؛ مي

حل پايدار براساس اصول و  بس دايمي و راه از آتش خواهد تا شوراي امنيت از لبنان و اسراييل مي -٨ 
  :موارد زير حمايت آنند

  احترام آامل دو طرف به خط آبي؛ -
ي عاري از پرسنل  ها از جمله ايجاد يك منطقه خشونت يري از آغاز مجددتدابير امنيتي به منظور جلوگ -

  ميان خط آبي و رود ليطاني؛ UNIFIL دولت لبنان و هاي مسلح و سالح به غير از سالح
 آه خلع ١٦٨٠ ) ٢٠٠٦ ( ، ١٥٥٩ ) ٢٠٠٤ (ي  قطعنامه ي طائف و اجراي آامل مفاد مرتبط با توافقنامه -

 ٢٠٠٦  ژوئيه سال ٢٧ را خواسته است و سپس پيگيري تصميم  سلح در لبنانهاي م سالح تمام گروه
اينكه هيچ سالح يا قدرتي در لبنان به غير از آشور و دولت لبنان وجود نخواهد  ي لبنان مبني بر آابينه
  داشت؛

  لبنان وجود نخواهد داشت؛ هيچ نيروي خارجي در لبنان بدون موافقت دولت -
  لبنان تنها با صدور مجوز از دولت لبنان خواهد بود؛ الح يا موارد مرتبط نظامي بهي س فروش يا عرضه -
گذاري شده در لبنان به سازمان ملل آه تاآنون  مين هاي هاي باقي مانده از زمين ي تمامي نقشه ارايه -

  .در تصرف اسراييل بوده است
تر توافق  ها براي تضمين هر چه سريع از تالش شوراي امنيت از دبيرآل سازمان ملل براي حمايت -٩ 

حل بلند مدت و ابراز تمايل براي مشارآت فعال در اين امر  راه احتمالي دولت اسراييل و لبنان با مفاد
  آورد؛ دعوت به عمل مي

هاي مرتبط  المللي و طرف همكاري با نقش آفرينان بين شوراي امنيت از دبيرآل سازمان ملل براي -١٠ 
 از جمله ١٦٨٠ ) ٢٠٠٦ ( و ١٥٥٩ ) ٢٠٠٤ (ي  ي طائف و قطعنامه توافقنامه ي مفاد مرتبط بابه منظور اجرا
 المللي لبنان به ويژه در مناطقي آه اين مرز مورد مشاجره است يا تعيين مرزهاي بين خلع سالح و

ين خصوص در ا ي پيشنهاداتي ي مزارع شبعا و همچنين ارايه ابهاماتي در آن وجود دارد از جمله منطقه
  شود؛  روز، درخواست مي٣٠ به شوراي امنيت ظرف 

از لحاظ تعداد  (UNIFIL) سازمان ملل در لبنان شوراي امنيت به منظور تقويت نيروهاي موقت -١١ 
اين . آند  هزار نيرو تصميماتي اتخاذ مي١٥ ها به حداآثر  افزايش آن تجهيزات، اختيارات و بعد عمليات و

  :آنند بر اساس موارد ذيل عمل مي) ١٩٧٨  (٤٢٦  و ٤٢٥ هاي  امهقطعن نيروها براساس
  ها؛  نظارت بر توقف خشونت-الف
ها در جنوب از جمله در طول خط آبي و  آن  حمايت از نيروهاي مسلح لبنان همزمان با استقرار-ب

  نشيني نيروهاي ارتش اسراييل از لبنان؛ عقب
   با دولت لبنان و اسراييل؛١١ پاراگراف  ٢ د هاي مرتبط با بن سازي فعاليت  هماهنگ-ج
مناطق پر جمعيت غير نظامي و بازگشت  ها به منظور تضمين دسترسي انساني به  افزايش آمك-د

  ها؛ ي آواره امن و داوطلبانه
 به آن اشاره ٨ اي آه در بند  در جهت ايجاد منطقه  آمك به نيروهاي مسلح لبنان در انجام اقداماتي-ه

  شد؛
  .١٤ اجراي بند  ها براي  آمك به دولت لبنان در صورت درخواست آن-و

المللي به منظور آمك به اين  استقرار نيروي بين شوراي امنيت از درخواست دولت لبنان براي – ١٢ 
براي انجام اقدامات ضروري در  UNIFIL آشور و اجازه به آشور در بدست گيري آنترل تمامي اين

هاي  اش براي فعاليت ي عملياتي منظور تضمين اين امر آه از منطقه هايش بهمناطق استقرار نيرو
ها آه  ن ها براي جلوگيري از عدم انجام وظايف آ شود و مقاومت در برابر تالش نمي آميز استفاده خشونت

امدادرسان  سوي شوراي امنيت تعيين شده و تضمين امنيت تردد آزاد پرسنل سازمان ملل و آارگران از
نظاميان در برابر تهديدهاي  هاي دولت لبنان در حفاظت از غير ون تحت تاثير قرار دادن مسووليتبد

  آند؛ هاي فيزيكي حمايت مي الوقوع و خشونت قريب
 UNIFIL هايي به منظور تضمين توانمندي اتخاذ طرح شوراي امنيت از دبيرآل سازمان ملل براي – ١٣ 

شود و از آشورهاي  بيني شده است، درخواست مي قطعنامه پيش هايي آه در اين براي انجام فعاليت
را بررسي و به درخواست مشارآت و آمك  UNIFIL مشارآت مناسب در شود تا عضو نيز خواسته مي
مشارآت  UNIFIL مثبتي پاسخ داده و همچنين از آساني آه در گذشته در به اين نيروها به طرز

  شود؛ قدرداني قوي مي اند، داشته
هاي اين آشور به منظور جلوگيري  مرزهايش و ديگر ورودي شوراي امنيت از دولت لبنان براي تامين -١٤ 

 UNIFIL چنين از شود و هم ي اين آشور درخواست مي به لبنان بدون اجازه از ورود سالح يا موارد مرتبط
  .شود  درخواست مي آمده،١١ همكاري با دولت لبنان در صورت لزوم همان طور آه در بند  نيز براي

ضروري را به منظور جلوگيري از اقداماتي آه در  خواهد اقدامات شوراي امنيت از تمام آشورها مي -١٥ 
ها يا هواپيماهايشان به  شان يا استفاده از آشتي شان يا اراضي اتباع زير به آنها اشاره شده از سوي

  :انجام رسانند
جمله سالح و مهمات خودروهاي نظامي و تجهيزات،  نظامي ازي سالح يا تجهيزات  فروش يا عرضه) الف

  فرد يا هويتي در لبنان؛ تجهيزات شبه نظامي و قطعات يدآي به هر
ي موارد ذآر شده در بخش الف  ساخت و استفاده هاي مرتبط با ي هرگونه آموزش فني يا آمك ارايه) ب

  به هر فرد يا هويتي در لبنان؛
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  .شود نمي UNIFIL لت لبنان ياها شامل دو اين ممنوعيت
 و بررسي افزايش ماموريت ٢٠٠٧  اوت سال ٣١ تا  UNIFIL ي تمديد ماموريت شوراي امنيت درباره -١٦ 
ي بعدي  حل پايدار در قطعنامه بس دايمي و راه اجراي آتش ها و ديگر اقدامات براي آمك به آن

  آند؛ گيري مي تصميم
ي اجراي اين قطعنامه شوراي امنيت ظرف  نحوه مان ملل براي گزارششوراي امنيت از دبيرآل ساز -١٧ 

  آند؛ يك هفته درخواست مي
پايدار، جامع و منصفانه در خاورميانه براساس  شوراي امنيت بر اهميت و لزوم دستيابي به صلحي -١٨ 

 اآتبر سال ٢٢  (٣٣٨ ، )١٩٦٧  نوامبر سال ٢٢  (٢٤٢ هاي  قطعنامه هاي مرتبط از جمله تمام قطعنامه
  آند؛ تاآيد مي) ٢٠٠٣ نوامبر سال  ١٨  (١٥١٥ و ) ١٩٧٣ 

 .آند مي شوراي امنيت تمام موارد فوق را پيگيري – ١٩ 
  

  . ي عراق خبر داد الوقوع در آابينه نوري المالكي از امكان تغييرات قريب
  ٢٠٠۶ اوت ١1 - ١٣٨۵ مرداد 20ه معج

به نقل از خبرگزاري آويت، نوري المالكي، نخست وزير ) يسناا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
قرار است : عراق در يك آنفرانس مطبوعاتي در بغداد پس از برگزاري نشست آابينه وزرا اظهار داشت

  .  آننده در دولت، تغييراتي در آابينه ايجاد شود هاي شرآت بنا به درخواست برخي از فهرست
توان گفت از تجارب و  ا چيزي از وزراي آنوني آم ندارند بلكه ميوزراي جديد نه تنه: وي افزود
  . هاي بيشتري نيز برخوردار هستند صالحيت

  
  . اي به نام وزراي مذآور نكرد مالكي اشاره

ي عراق در نشست خود عالوه بر مسايل امنيتي به ويژه در مناطق مرزي عراق، موضوع افزايش  آابينه
هاي مجهز و بستن قرارداد با برخي از پزشكان در خارج  اخت بيمارستانخدمات به مردم اين آشور و س
  . از عراق را مورد بررسي قرار داد

ما بايد : ي آردستان عراق در جمع خبرنگاران اظهار داشت از سوي ديگر مسعود بارزاني، رييس منطقه
  . ستان به آار ببنديمتمام تالش خود را جهت حل بحران عراق و جلوگيري از نفوذ اين بحران به آرد

  
وي همچنين تاآيد آرد آه تاآنون يك دولت مرآزي آه بتواند امور عراق را به درستي اداره آند، تشكيل 

  . نشده است
  

ما تمام تالش خود را براي جلوگيري از وقوع اين : وي در خصوص احتمال بروز جنگ داخلي در عراق گفت
ي دهد، ما به عنوان آردها طرف اين جنگ بين شيعيان و اهل جنگ به آار بستيم اما چنانچه اين امر رو

  . شويم تسنن محسوب نمي
نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق را موجب ايجاد يك فاجعه در عراق دانست آه به پيچيدگي  وي عقب

  . شود بيشتر امور منجر مي
  . اي تروريستي دانستبارزاني جنگ آنوني در عراق را جنگ جهاني بين نيروهاي دموآرات و نيروه

هر آشوري به دنبال تامين : يي در عراق و تاثيرات منفي آن گفت هاي منطقه وي در خصوص دخالت
هاي در امور داخلي عراق ادامه يابد ثبات از اين آشور  منافع خود است و طبيعي است چنانچه دخالت

  . سلب خواهد شد
يي براي تقسيم عراق است ولي بدون   منطقهگويم دخالت آشورهاي نمي: وي در پايان عنوان داشت

  . شك اين امر يكي از عوامل عدم بازگشت ثبات و امنيت به عراق خواهد بود
ها تن از زندانيان ابوغريب در راستاي اجراي طرح آشتي ملي  خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد، ده

  . المالكي آزاد شدند
  

راق نيز يكي از دفاتر حزب اتحاد ميهن آردستان عراق در جمعي از طرفداران حزب الفضيله االسالمي ع
  . جمهور عراق رهبري آن را برعهده دارد، به آتش آشيدند استان آربال را آه جالل طالباني، رييس

  .  اتحاد ميهني آردستان مجروح شد بر اثر حمله اين افراد يكي از نگهبانان دفتر حزب
با برپايي تظاهراتي اقدام روزنامه حزب اتحاد ميهني آردستان چنين در شهر آوت  طرفداران اين حزب هم
اهللا شيخ محمد يعقوبي از رهبران ديني اين حزب محكوم  آميز به آيت اي توهين مبني بر انتشار مقاله

  . آردند
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

ي القاعده در   تن از مظنونان مرتبط با شبكه60اي اعالم آرد آه  در بيانيه) شنبه(ارتش آمريكا امروز 
  . در جنوب بغداد دستگير آرده است" عرب جبور"ي سني نشين  عراق را در منطقه

  ٢٠٠۶ اوت ١٢ - ١٣٨۵ مرداد ٢١شنبه 
اري فرانسه، بر اساس اين بيانيه، به نقل از خبرگز) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اند  ي الدوره اين افراد را دستگير آرده ي عرب جبور در نزديكي منطقه نيروهاي ائتالف روز جمعه در منطقه
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ي   خودروها هستند و ظاهرا با رهبر شبكه گذاري و اين افراد جزو تيم متخصصان ساخت بمب و بمب
  . القاعده در عراق نيز مرتبطند

يانيه مذآور اين افراد در مراسم عزاداري دستگير شدند و اين عمليات جزوي از طرح امنيتي بر اساس ب
  . ها وسرآوبي آنها است مشترك نيروهاي عراقي و آمريكايي در تعقيب تروريست

  
يكي از مسووالن وزارت آشور عراق نيز از انفجار يك بمب در شرق بغداد و زخمي شدن چهار غير 

  . ادنظامي عراقي خبر د
ي زيونه در  ي اين مقام بمب از سوي افراد ناشناس در محل ورودي خيابان الربيعي در منطقه به گفته

شرق بغداد آار گذاشته شده بود آه صبح امروز چهار زخمي بر جاي گذاشت آه مجروحان بالفاصله 
  . براي مداوا به بيمارستان منتقل شدند

  . هاي پارك شده نيز خساراتي وارد شد روهم چنين در اين انفجار به تعدادي از خود
 تن از جمله 9در انفجار بمب ديگري در نزديكي مسجد جامع النداء، در منطقه االعظميه در شمال بغداد 

  . پنج پليس زخمي شدند
  

به گفته مسووالن وزارت آشور عراق انفجار اين بمب آه يك گشتي پليس عراق را هدف قرار داده بود 
  . دو خودروي پليس و چند خودروي ديگر وارد آردخساراتي را به 
 آيلومتري جنوب بغداد نيز اعالم آرد آه افراد مسلح صبح امروز 130ي القاسم واقع در  پليس منطقه

  . يكي از شيوخ عشاير ناحيه القاسم را زمان خروج از منزلش ترور آرده و سپس از معرآه گريختند
 آيلومتري جنوب بغداد نيز موجب زخمي شدن 60كندريه واقع در انفجار بمب در بازاري در منطقه االس

  . هاي تجاري شد صاحبان يكي از محل
يكي از مسووالن پليس عراق اعالم آرد بر اثر انفجار بمبي در نزديكي بازاري در شرق بصره سه تن 

بود آه در آن اي  به گفته يك مقام رسمي اين انفجار در داخل مغازه. آشته و دو تن ديگر زخمي شدند
  . شد دي سخنراني مقتدي صدر رهبر شيعه عراق فروخته مي سي

از سوي ديگر خطباي جمعه شهرهاي الكوت و موصل انفجارهاي نجف را محكوم آرده و خواهان 
  .آنها يكپارچگي ملي را تنها راه نجات عراق از بحران آنوني اعالم آردند. يكپارچگي مردم عراق شدند

  
  .  کرد دی تمدگری سال دکی ی سازمان ملل در عراق را برایروهاي زمان حضور ن مدتتي امنیشورا
  ٢٠٠۶ اوت ١1 - ١٣٨۵ مرداد 20ه معج
سازمان :  ، در مصوبه سازمان ملل آمده است گری مهر به نقل از روزنامه تاگس آنسای گزارش خبرگزاربه

 کشور نی اطی بهبود شراعیر تسر دی تواند نقش موثری در عراق میاسي سیانهای از جرتیملل با حما
  .  کند فایا
 باره به نی در ازي نی عراقیدر گفتگو با مقامها"  عنان یکوف " نی از اشي است که پی در حالنیا

  .  بودند افتهی دست یتوافقات
 ، ی بازسازنهي سازمان ملل در زمی دولت عراق اعالم کرد که همچنان به تداوم کمکهاگری دی سوار

  .  دارد ازي و ثبات نتين امیبرقرار
 مدت زمان دی خواستار تمدتي امنی خطاب به شورای کل سازمان ملل متحد در نامه اري دبشي پیچند

  . سازمان در عراق شد نی ایروهايحضور ن
 رسد و ی در عراق همچنان نگران کننده به نظر میتياوضاع امن:  نامه آورده است نیدر ادامه ا" عنان "
  .  دهد ی کشور را نشان منی در ای نظامیروهايحضور ن امر ضرورت نیا
مردم عراق :  ثبات در عراق خاطر نشان کرد ی الزم در جهت برقراری بر لزوم انجام تالش هادي با تاکیو

  .  کنند ی سخت دست و پنجه نرم مطیهمچنان با شرا
 تداوم داشته دی عراق باطی شرا بهبودی برای المللني بیتهای حمانکهی ااني سازمان ملل متحد با برکليدب

 سازمان یروهاي ساله مدت زمان حضور نکی دی تواند با تمدی مزي نتي امنیشورا: باشد، اظهار داشت 
  .  کنند فای عرصه انی را در ایملل در عراق نقش مهم

 و بصره لي اربی در شهرهایتی حما- ی سازمان در بخش خدماتیروهاي تن از ن396 حال حاضر حدود در
  . مستقر هستند 

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   مرداد21شنبه :  ايرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ اوت ١٢ - ١٣٨۵ مرداد ٢١شنبه 
روزنامه های امروز تهران در عنوانهای اصلی خود انتخاب محسن ميردامادی را به دبيرکلی :بی بی سی

ارجی گزارش توطئه تروريستی خنثی شده در لندن را با جبهه مشارکت منعکس کرده و از ميان اخبار خ
  .اهميت ديده اند

ادامه گزارش حوادث جنگ لبنان و تأکيد وزير ارشاد بر محدوديت ای تازه در زمينه توليدات فرهنگی از 
  .جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
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شف عمليات تروريستی در  به حادثه ککارگزاران و اعتماد ملی، اعتمادعنوان اصلی روزنامه های 
 توجه رسانه های بين المللی را بشدت به خود رسالتلندن اختصاص دارد، حادثه ای که به نوشته 

  .جلب کرده است
 در مقاالت خود نسبت به اصالت خبرهای مربوط به اين حادثه جمهوری اسالمی و کيهان و رسالت

بر طرح تروريستی لندن برای کم کردن اخبار شک کرده و نوشته اد تبليغات رسانه های غربی درباره خ
  .مربوط به جنگ لبنان است

دانند   با اين همه تأکيد کرده که شهروندان اروپايی و از جمله انگليسيها می رسالتنويسنده سرمقاله 
امنيت وضعيتی نيست که تنها برای تعداد محدودی از کشورها قابل تحقق باشد، بلکه در حقيقت 

  .قق می شود که همه کشورهای جهان را در برگيردامنيت زمانی مح
 در سرمقاله خود نوشته يکی از دليل ماجرايی که در فرودگاههای بريتانيا جمهوری اسالمیروزنامه 

رخ داد، نا امن جلوه دادن جهان است به قصد آنکه به افکارعمومی بگويند مسلمان خطرناک است و به 
  .هر ترتيب بايد مهار شود

 با اشاره به توقف فعاليتهای اقتصادی بعد از انتشار خبر عمليات ضد تروريستی در لندن صاددنيای اقت
  . نوشته اعالم اين خبر ديروز را به يکی از روزهای طاليی طال تبديل کرد

گران  حجم تقاضای اين فلز ارزشمند روز جمعه با شتاب بيشتری از ديگر روزها افزايش پيدا کرد و معامله 
  . جهانی طال شاهد رشد ناگهانی بهای آن بودندبازارهای

انتخاب دبيرکل تازه جبهه مشارکت عنوان اصلی بيشتر روزنامه های اول هفته است که از انتخاب 
محسن ميردامادی به دبيرکلی اين حزب خبر داده و آخرين سخنرانی محمدرضا خاتمی دبيرکل پيشين 

ی و بنيه های مدنی کشور در زمان دولت جديد انتقاد کرده را منعکس کرده اند که از تضعيف بدنه مديريت
و گفته اين دولت فقر شديد کارشناسی در بدنه اجرايی کشور و مديريت آن را با حذف گسترده مديران 

  .و کارشناسان به نقطه اوج خود رسانده است
اسی محروم می به گفته آقای خاتمی، مسئله اصلی فقط اين نيست که دولت خود را از نظرات کارشن

  . بلکه فشارهای آشکار و مخفی سبب شده است نهادهای مدنی نورسته نيز ناتوان شوند کند،  
 آن بخش از گفته های محمدرضا خاتمی را مهم ديده که از قانون تازه انتخابات انتقاد کرده همبستگی

خابات در کشور معنايی نخواهد انت    نظام جامع انتخاباتی با اين شکل تصويب شود ديگر و گفته اگر اليحه
  . داشت

استفاده از     بخشی از اين اليحه مبنی بر  دبيرکل سابق جبهه مشارکت دربارههمبستگیبه نوشته 
داشت اما اين بار رسمی و قانونی    بسيج برای تحقيق درباره نامزدها گفته حضور بسيج قبًال هم وجود

  .شده است
و سابق شورای سردبيری آن روزنامه که از يک سال قبل وزير  از قول حسين صفارهرندی، عضکيهان

اميدواريم ديگر شاهد توليد و توزيع محصول غيرفرهنگی : "ارشاد کابينه آقای احمدی نژاد است نوشته
در حوزه کتاب، موسيقی، فيلم و سينما نباشيم، آن چه امروز بر پرده سينما می بينيد، محصول کار ما 

 است زيرا اينها برای سالهای قبل از دولت کنونی است، سهم غفلتهای نيست؛ من هم دلم خون
  ". گذشته و کارکردهای پيشينيان را به حساب مديران کنونی ننويسيد

، آقای صفارهرندی عالوه بر سينما به متقاضيان تأسيس خبرگزاری هم جمله برد و کيهانبه نوشته 
 ما در حال حاضر حدود پنجاه درخواست تأسيس در کجای دنيا دهها خبرگزاری سراغ داريد،: "گفت

خبرگزاری داريم و حدود يازده خبرگزاری هم فعالند، ما مجبوريم اين پراکندگيها را محدود کنيم، در بحث 
سينما نيز در کشوری که مردم آن هر جمعه با خدا عهد می بندند، هيچ کس حق ندارد در مقابل 

  ". آرمانهای آنها قدعلم کند
ول محمدعلی دادخواه وکيل دادگستری خبر داده که يکی از دانشجويان بازداشت شده  از قشرق

دانشگاه تهران از زندان اوين به بيمارستان منتقل شده و همزمان، رئيس سازمان زندانها ضمن تائيد اين 
 خبر گفته آقای قائم مقامی که فوق ليسانس دانشگاه تهران است از ابتدای ورود به زندان بيماری

  .روانی داشت
اهميت خبر انتقال دانشجوی زندانی به بيمارستان از آنجاست که يک هفته بعد از آن اتفاق می افتد که 

اکبر محمدی دانشجوی زندانی در زمانی که در اعتصاب عذا به سر می برد در زندان درگذشته و 
  .ندنهادهای بين المللی خواستار بازديد از جسد او و کالبد شکافی آن شده ا

  
   مرداد20 -- ايران یهفته نامه ها

  ٢٠٠۶ اوت ١1 - ١٣٨۵ مرداد 20ه معج
بعد از برگزاری دو نمایشگاه مد لباس در یک ماه گذشته در تهران، برخی پيشنهاد پخش :بی بی سی

شوی لباس در تلویزیون را مطرح کرده و یکی از نمایندگان مجلس نيز از ترویج مدهای ایرانی و اسالمی 
  .یزیون دولتی دفاع کرده استدر تلو

این در حالی است که برخی از محافظه کاران با انتقاد از عملکرد نيروی انتظامی در مقابله با بی 
  .حجابی، خواستار برخورد قاطع با این مسئله شده اند

 برنامه های ادارات" پخش شوی مد و لباس از صدا و سيما" در گزارشی با عنوان اميد جوانهفته نامه 
  .دولتی، مدارس و دانشگاه ها را در زمينه نوع پوشش خانم ها بررسی کرده است
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نمایندگان مجلس از مدتها پيش بحث درباره نوع پوشش زنان را پيگيری می کنند و طرح هایی را با 
  . عنوان ساماندهی مد و لباس در دست تهيه دارند

ایی را با حضور کارشناسان درباره مد و لباس به همين منظور شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران ميزگرده
 خسته کننده است و بهتر است به جای آن اميد جوانپخش کرده است که به عقيده نویسنده 

  .تلویزیون با استفاده از آقایان شوی لباس پخش کند
ته  این نظر را تائيد کرده و گفاميد جوانجواد آریان منش عضو کميسيون فرهنگی مجلس در گفتگو با 

االن صدا و سيما برخی برنامه های خوب ماهواره ای را پخش می کند، اگر این موارد باشد هم : "است
  ."می تواند پخش کند

به گفته این نماینده مجلس، صدا و سيما می تواند با تشکيل کميته های تخصصی به ترویج مدهای 
  .قدام حمایت خواهد کردایرانی و اسالمی بپردازد و کميسيون فرهنگی مجلس نيز از این ا

  ساماندهی مد و لباس
 با اميد جوانبرگزاری نمایشگاه مد لباس خانم ها اگر چه در نوع خود کم سابقه است و اما به نوشته 

  .اقبال عمومی مواجه نشده است
آقای آریان منش اشکال اساسی این نمایشگاه ها را استفاده از خانم ها به عنوان مانکن ذکر کرده و 

این کار با کرامت انسانی مغایرت دارد و بسياری از این مانکن ها از صبح تا عصر مجبور : " استگفته
  ."بودند در جایی مستقر شوند تا مردم بيایند و لباس های آنها را تماشا کنند

بر اساس طرحی که مجلس دنبال می کند کميته ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، طراحان 
  . وزارت بازرگانی تشکيل خواهد شد تا به طراحی لباس به خصوص برای زنان بپردازندمد، صدا و سيما و

 از نظرات برخی نمایندگان مرد مجلس این طور استنباط کرده که ادارات دولتی و دانشگاه ها اميد جوان
  .از پائيز امسال از لباس های واحدی به عنوان پوشش استفاده خواهند کرد

ین نظر را رد کرده و گفته، طرح ساماندهی لباس در جهت یکدست کردن پوشش اما آقای آریان منش ا
در حالی نظر نمایندگان . مردم حرکت نمی کند زیرا در آن صورت ما مدرم را یونيفورم پوش کرده ایم

  .مجلس این است که لباس باید در عين وحدت فرهنگی دارای تنوع و کثرت باشد
  .ات، مدارس و دانشگاه ها نباید به سالن های مد تبدیل شودبه گفته این نماینده مجلس، ادار

  مخالفان بد حجابی
پوشش زنان در ایران به خصوص در گرمای تابستان هميشه موضوع بحث محافل فرهنگی و سياسی 
بوده است و امسال نيز نيروی انتظامی با استفاده از گشت های ارشاد طرحی را برای مقابله با آنچه 

  .نده می شود اجرا کرده استبد حجابی خوا
در این طرح خانم های پليس تنها به تذکر بسنده می کنند و از دختران و زنان می خواهند که در 

  .استفاده از مانتو، روسری و وسایل آرایش دقت بيشتری به خرج دهند
د شد به گفته مقامات نيروی انتظامی این طرح فرهنگی است و در کوتاه مدت آثار آن مشخص نخواه

عمل " ارگان انصار حزب اهللا طرح نيروی انتظامی را ترفندی توصيف کرده که در مقابل یالثاراتاما 
  .بد حجابی نتيجه ای نخواهد داشت" مجرمانه

به نوشته ارگان انصار حزب اهللا، نيروی انتظامی با بگير و ببند مخالفت است و در مواجهه با زنان بی 
و همين باعث شده تا افراد بی حجاب با همان شکل و شمایل گذشته حجاب به نصيحت اکتفا می کند 

  .و حتی در برخی موارد بسيار زشت تر و وقيح تر از قبل در خيابان ها ظاهر شوند
 با گذشت چهار ماه از اجرای طرح گشت های ارشاد نيروی انتظامی یالثارات،به عقيده نویسنده 

يت ظاهری شهر نه تنها تغييری نکرده بلکه در برخی نقاط وضع" حضور بی صالبت و بدون اقتدار آنها"
  .منجر به کشف حجاب نيز شده است

این نشریه که از طرفداران دولت محمود احمدی نژاد به حساب می آید مسئوالن نيروی انتظامی را به 
در جامعه آیا نباید با مجرمان بی حجاب که : "کوتاهی در مقابله با بی حجابی متهم کرده و نوشته است

به طنازی و دلبری مشغول هستند و هر روز بسياری از جوانان پاک و معصوم کشورمان را در باتالق بی 
  "غيرتی فرو می برند و مورد تاخت و تاز فرهنگ بيگانه قرار می دهند، برخورد قانونی کرد؟

ا نقل کرده که از ارگان انصار حزب اهللا همچنين در مطلب دیگری نظر سعيد مرتضوی دادستان تهران ر
  .مسئوالن نيروی انتظامی خواسته با بدججابی برخورد کند

به گفته آقای مرتضوی، برخی زنان به بهانه گرمای هوا در تابستان با لباس های کوتاه در معابر و 
  .خيابانها حضور می یابند و موجب جریحه دار شدن احساسات مذهبی مردم می شوند
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