
  ٢٠٠۶ اوت 15 - ١٣٨۵ مرداد 24شنبه سه  ) 832(بولتن خبري ايران نبرد
http://www.iran-nabard.com  

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

   
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(م ایران و دولتهای بزرگرژی

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

اگر ايران : اساس، ايران را يك تهديد بزرگ استراتژيك خواند و مدعي شد آاندوليزا رايس در اظهاراتي بي
اي ديگر اعمال  اش را نپذيرد، با صدور قعطنامه يي ي هسته ي برنامه ي شوراي امنيت درباره طعنامهق

  . آنيم ها را آغاز مي تحريم
  ٢٠٠۶ اوت ١3 - ١٣٨۵ مرداد ٢2شنبه یک

وگو با  ي آمريكا در گفت ، آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ام ايران يك تهديد بسيار بزرگ  بارها گفته: اساس گفت ي خبري فاآس نيوز در اظهاراتي بي شبكه

  . استراتژيك است و ما بايد با اين تهديد استراتژيك برخورد آنيم
اش تصويب شده پاسخ  يي ي هسته ي برنامه ي شوراي امنيت آه درباره اگر ايران به قطعنامه: وي افزود

  . ها را آغاز آند اي ديگر پيش رويم آه اعمال تحريم د آه ما با قعطنامهندهد، بسيار اهميت دار
اساس  هاي آشتار جمعي در اظهاراتي بي ي سالح رايس با متهم آردن ايران به دنبال آردن برنامه

آنم اهميت دارد آه استفاده از معيارهاي مالي را آغاز آنيم تا براي ايران پرداختن به  فكر مي: گفت
  . ، مشكل شود هاي آشتار جمعي و اشاعه  سالححمايت از

ي جهاني بايد در  جامعه: ي آمريكا در ادامه، ايران را حامي تروريسم خواند و مدعي شد وزير امور خارجه
ثباتي در سيستم  برابر ايران آه يك آشور حامي ترور، بانكدار مرآزي واقعي تروريسم و عامل بي

  . المللي است، بايستد بين
گذارد و در ادامه با بيان  اي را از روي ميز آنار نمي  ديگر گفت آه رييس جمهور آمريكا هيچ گزينهوي بار

ي شوراي امنيت آه به همراه روسيه و چين تصويب شده، متعجب  اين آه ايران از تصويب قطعنامه
ح نشود، ما به پاسخي از جانب ايران مطر)  شهريور9( ماه اوت 31بنابراين اگر در تاريخ : است، افزود

  . اي ديگر حرآت خواهيم آرد سوي قطعنامه
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

 ی شاهد حمالت افراد مسلح، کشف اجساد و انفجار خودروهازي شب گذشته و امروز دوشنبه نعراق
 .دند شی نفر زخم190 نفر کشته و 67 آن انی شده بود که در جریبمب گذار
  ٢٠٠۶ اوت ١۴ - ١٣٨۵ مرداد ٢٣دوشنبه 

 منبع وزارت کشور عراق گفت که انفجار کی فرانسه، یبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 در ونهی دفتر پست زکی در نزدسي پلی های عبور گشتري شده در مسی بمب گذاریامروز دو خودرو

 . شدگری شدن سه تن دی و زخمیرنظامي دو غ در شرق بغداد منجر به کشته شدنني فلسطابانيخ
 النضال در مرکز بغداد منفجر اباني در خی سوختی مرکز فرآورده هاکی خودرو در نزدني افزود که سومیو

 . منجر شدگری سه نفر دی نفر و زخمکیشد که به کشته شدن 
پنج انفجار پنجشنبه  منبع وزارت دفاع عراق  امروز اعالم کرد که شمار تلفات کی که ستي درحالنیا

 را یري تکفی عراق گروههاری و نخست وزدي رسیزخم150کشته و 57  به هيشب در محله زعفران
 . انفجارها دانستنیمسئول ا
 به ی گزارش داد که براثر حمله موشکاي به نقل از مسئوالن وزارت دفاع استرالزي نترزی رویخبرگزار

 . شده اندی زخم کشورنی ایمنطقه الخضراء بغداد چهار نظام
 شهرک الخالص در کی در نزدسي پلیروهاي نی خودروکی گزارش داد که براثر انفجار در نزدزي لبنان نسيپل

 . شدندی زخمگری کشته و سه نفر دیرنظاميشمال بغداد دو غ
 شهر نی خمپاره به ای براثر اصابت گلوله هایرنظامي گفت که هشت غزي شهر تلعفر نی شوراسيرئ

 . شدندیزخم
 بغداد ی در جنوب غربجهی الحوی روستاکی مرد را در نزدکی جسد سي پلیروهاي که نستي درحالنیا
افراد مسلح .  را در شهر فلوجه در غرب بغداد ترور کردندیرنظامي غکی کردند و افراد مسلح دايپ

 . شهر ربودندنی را در ارهي عشکی خي پسر شنيهمچن
 خي را در شهر موصل در شمال عراق به قتل رساندند و شیرنظامي افراد مسلح سه غگر،ی دی سواز
 .. کردندی شهر کشته و فرزندش را زخمنی را در ارهي عشکی

 ی ارتباطی در جاده اصلسي پلیروهاي کاروان نکی بمب در نزدکی عراق گفتند که انفجار سي پلمنابع
 . منجر شدگریدنفر 10 شدن ی و زخمسي پلیروي نکی به کشته شدن زيبغداد به بعقوبه ن

 با ی فرد انتحارکی شب گذشته براثر حمله زي نی سرباز عراق9 افزودند که ني عراق همچنسي پلمنابع
  . شدندی در تلعفر زخمی و بازرسستی مرکز اکی کی شده در نزدی بمب گذاریخودرو
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و  یحاتي تسلی کمک هارانی تندرو در عراق از ااني شد که شعی مدعکای ارتش آمری سخنگوکی
 .رندي گی میآموزش

  ٢٠٠۶ اوت ١۴ - ١٣٨۵ مرداد ٢٣دوشنبه 
 در کایارتش آمر:"گفت" کالدول. ی باميلیو" ژنرال تدپرس،يبه نقل از آسوش" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 و ی نظامی کمک هارانی در عراق از اعهي شی افراطیروهاي در دست دارد که فعاالن و نیعراق شواهد
 روشن ري خای مسئله مطلع است نی از ارانی دولت اای مسئله که آنی اما ا کنندی مافتی دریآموزش

 ".ستين
 ورکیوي در عراق روز گذشته در گفتگو با نکای آمرريسف"  زادلي خلیزلما" است که ی اتهامات در حالنیا
 . وارد کرده بودرانی را به ای اتهامات مشابهمزیتا

 کرده افتی درنهي زمنی را در ایی کمک هارانی از اعهي ش از عناصری که برخمي دانیما م:  گفتکالدول
 ".ستي است مشخص نرانی دولت اتی مورد حماای آنکهی است و ازاني تا چه متی حمانی انکهیاند اما ا

 ساخت داخل  که بطور ی ساخته شده و بمب های انفجارزاتي با اشاره به تجهییکای ژنرال آمرنیا
 زاد در عراق لي خلی و زلمارندي گی در عراق مورد استفاده قرار مییاکی آمریروهاي نهي علیگسترده ا

 عناصر قرار نی ااري الزم در اختی و تکنولوژزاتي که تجهمي دانیما قطعًا  م:  به آن اشاره داشت گفتزين
 .داده شده است

 در صدد نرای در عراق، اژهی در منطقه به وقتيدر حق:  شدی روز گذشته خود مدعی زاد در گفتگوليخل
 کنند، ی کار مدی ساخت عراق جدی که با ائتالف برای ما و ائتالف و کسانهياست تا فشار خود را عل

 ائتالف هي مرگ را با پول و آموزش به اقدام علی که آنها جوخه هاستي هم نی دهد  و شکشیافزا
 .زانندي انگیبرم
 ها و خمپاره ستميوشک ها، س مني همچنرانیا:  خود افزودیی از بهانه جویگری در بخش دیو

 گروهها را قادر سازند تا نی تواند ای آورد که می گروهها در داخل عراق فراهم می برادی جدیاندازها
  . صورت دهندی ائتالف اقداماتیروهاي دولت عراق و نهيعل
  
   زند ی در عراق دست می فرقه ایتهران به خشونت ها/  در عراق دوگانه است رانی ااستيس
  ٢٠٠۶ اوت ١3 - ١٣٨۵ مرداد ٢2به شنیک
 دوگانه در عراق یاستي گرفتن سشي را به در پرانی اگری در عراق بار دکای آمرريسف"  زادلي خلیزالما"

  .  زندی در عراق دست می فرقه ایمتهم کرد که به خشونت ها
 ادامه دخالت و یرا برانی زاد با اشاره به تعهد الي ان ان، خلیبه نقل از س" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 در رانی در عراق، اژهی در منطقه به وقتيدر حق:  گفت ی فعلطی امر در شرانی مسائل لبنان در اريتاث

 ی کار مدی عراق جدخت سای که با ائتالف برای ما و ائتالف و کسانهيصدد است تا فشار خود را عل
  . دهدشیا را افزا فشارهنی تواند ای مرانی ای دهد و موضوع هسته اشیکنند، افزا

 وزارت ی خود که سخنگونيشيدر خصوص اتهامات پ" ی رضا آصفديحم" درباره اظهارات کای آمرريسف
 به دی گوی مرانی انکهی انيدر ح:  خوانده بود، خاطرنشان کردی اساس و فرافکنی آنها را برانیخارجه ا

 که ستي نم هیوجود دارد و شک یادی زاري شواهد بسنيدنبال روابط بهتر با عراق است، در همان ح
  .زانندي انگی ائتالف برمهي مرگ را با پول و آموزش به اقدام علیآنها جوخه ها

 ی ها و خمپاره اندازهاستمي موشک ها، سني همچنرانیا:  خود افزودیی ازبهانه جویگری در بخش دیو
 دولت هيرا قادر سازند تا عل گروهها نی تواند ای آورد که می گروهها در داخل عراق فراهم می برادیجد

  . صورت دهندی ائتالف اقداماتیروهايعراق و ن
 مسئله نجای در ای داخلیخشونت ها:  در عراق اظهار داشتی زاد در ادامه در خصوص جنگ داخلليخل
 رد،ي گی درصد خشونت ها در آن صورت م90 در بغداد و اطراف آن که زي نسمی است و تروریمهم

 ا توان بی کنند که می متی منطقه حمانی در ادی جدی و دولت و ائتالف از طرحهمچنان ادامه دارد
  . داشته استی مثبتجی نتاري اخی که در روزهاافتی دست تي در بغداد به امنروهاي نشیافزا
 در ی قومی هایري را متهم کرد که در درگرانی  اژهی به وی خارجیروهاي نگری بار دانی در پاني همچنیو

  . کنندیت معراق دخال
  

ك را در بغداد بسته و از فعاليت اين حزب در عراق .ك.نوري المالكي تصميم گرفت تا دفاتر حزب پ
  . جلوگيري آند

  ٢٠٠۶ اوت ١3 - ١٣٨۵ مرداد ٢2شنبه یک
  به نقل از دفتر اطالع رساني نخست وزير عراق، در بيانيه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

وگوي تلفني با رجب طيب اردوغان  لمالكي نخست وزير عراق، آمده است آه وي در گفتدفتر نوري ا
  . ها مورد بررسي قرار داده است اش راههاي توسعه روابط دو آشور را در تمامي زمينه بي همتاي ترآيه

اش اعالم آرد آه قصد دارد تمامي دفاتر حزب آارگران  مالكي در اين تماس تلفني به همتاي ترك
  . را در بغداد ببندد و از فعاليت اين حزب ممانعت آند) ك.ك.پ(دستان ترآيه آر

  . وي همچنين از اردوغان خواست تا تسهيالت الزم را براي انتقال مشتقات نفت به عراق فراهم آند
 هاي دولت ترآيه نيز قول داد آه تمامي تدابير الزم را جهت فراهم آردن تسهيالت الزم براي ورود فراورده

  . نفتي به عراق اتخاذ آند
  . طرفين همچنين اوضاع لبنان را بررسي آرده و بر ضرورت برقراري و اجراي آتش بس تاآيد آردند
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اي از دستگيري باندي آه درصدد ربودن و ترور نزديكان نخست  دفتر اطالع رساني نوري مالكي در بيانيه

  . وزير عراق بودند، توسط نيروهاي عراقي خبر داد
  ٢٠٠۶ اوت ١3 - ١٣٨۵ مرداد ٢2 نبهکشی
به نقل از خبرگزاري آويت، در بيانيه نيروهاي عراقي آمده ) ايسنا( گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به

 نفره را آه درصدد ربودن و ترور نزديكان 16 ساعت گذشته يك باند 24است آه اين نيروها توانستند طي 
  . تگير آردندنوري مالكي نخست وزير عراق بودند، دس

اند آه در حمله به مرآز پليس محموديه دست  اين جنايتكاران اعتراف آرده:  آمده است  اين بيانيهدر
  . اند داشته
ي سده الهنديه آه محل سكونت نزديكان   پليس عراق توانستند عمليات اين باند را در منطقهاعضاي

  . مالكي است را خنثي آنند
اش را در استان ميسان خواهد  هاي نظامي انگليس يكي از پايگاه:  گزارش داد اينترنتي المحيط نيزپايگاه

  . بست و با فرار رسيدن ماه سپتامبر آينده آن را به نيروهاي امنيتي عراق تحويل خواهد داد
نيروهاي انگليسي گام بزرگي را در : ي نيروهاي انگليسي گزارش داد  عراق به نقل از بيانيهخبرگزاري
هاي امنيتي استان ميسان به نيروهاي عراقي و بستن پايگاه نظامي ابوناجي  ويل مسووليتراستاي تح

  . در اواسط ماه سپتامبر خواهند برداشت
  .  انگليس تجهيزات نظامي موجود در اين پادگان را به نيروهاي عراقي تحويل خواهند دادنيروهاي

ي عدم همكاري نيروهاي انگليسي با   منزلهبستن اين پايگاه به: ي بيانيه عنوان شده است  ادامهدر
نيروهاي عراقي نيست بلكه نيروهاي انگليس در عمليات جستجو و تفتيش مناطق با نيروهاي عراقي 

  . همكاري خواهند آرد
در اثر انفجار بمبي در يكي از مناطق تجاري شهر بصره واقع در :  عراق هم چنين اعالم آردخبرگزاري

  .  و سه تن ديگر زخمي شدندجنوب عراق دو تن آشته
در اثر انفجار بمبي در مسير گشت :  مقام وزارت آشور عراق نيز به خبرگزاري شينهوا اعالم آرديك

  . ي الصليخ واقع در شمال بغداد دو تن از افراد پليس زخمي شدند پليس عراق در منطقه
ي المشتل واقع در شرق   در منطقهي الزهرا  همين حال، در اثر انفجار بمبي ديگر در نزديكي حسينيهدر

هاي مجاور آن نيز دچار خسارت زيادي  بغداد سه غير نظامي زخمي شدند و اين حسينه و ساختمان
  . شدند
در اثر انفجار بمب سومي در بازار روز در منطقه محموديه واقع در جنوب :  پليس عراق تاآيد آردندمنابع

  . بغداد چهار تن زخمي شدند
هاي شب گذشته  نيروهاي امنيتي عراق و نيروهاي آمريكايي نيمه: ان نيز اعالم آرد آلمخبرگزاري

  . ساختمان وزارت بهداشت عراق را تخريب آردند
اين اقدام منجر به تظاهراتي اعتراض آميز عليه نيرهاي آمريكايي :  مسوول وزارت بهداشت گفتيك

  . شدد
افظان شخصي وزير بهداشت را دستگير و اموال نيروهاي عراقي و آمريكايي هفت تن از مح:  گفتوي

  . اين وزارتخانه را مصادره آردند
ها دست به  ها به استثناي بخش اورژانس بيمارستان آارمندان وزارت بهداشت و بيمارستان:  گفتوي

  . اند اعتصاب غذا زده
را خواستار ما آزادي محافظان و پس دادن اموال اين وزارتخانه :  مسوول وزارت بهداشت گفتيك

  . هستيم
نيروهاي امنيتي عراق و آمريكا در تالش هستند تا بر :  الشرق االوسط چاپ لندن نيز نوشتي روزنامه

  . مناطق مختلف بغداد تسلط پيدا آنند
هاي  اند و از طريق ايجاد ايست ي الدوره را عاري از خطرات تروريستي ساخته  عراقي منطقهنيروهاي

 منزل موجود در اين خيابان را مورد بازرسي قرار 1500خيابان اصلي آن ي سه  بازرسي و محاصره
  . اند داده
ما بر مناطق پر خطرتر متمرآز هستيم و : گويد  عين حال آلنل مايكل پتش يك ژنرال آمريكايي ميدر

  . عمليات نظامي در بغداد نيازمند تالشي خستگي ناپذير است
يب اردوغان نخست وزير ترآيه در تماس تلفني با نوري مالكي رجب ط:  امارات نيز گزارش دادخبرگزاري

ك در شمال عراق و تحوالت منطقه و تجاوزات اسراييل . ك.نخست وزير عراق به بررسي حضور گروه پ
  . پرداخت
عراق نبايد . شود ها  هيچ آشوري در جهان نبايد تبديل به پناهگاهي براي تروريست:  گفتاردوغان

  . ها باشد ريستپناهگاهي براي ترو
دهد آه از   نيز در اين تماس تلفني تاآيد آرد آه عراق هرگز به هيچ گروه تروريستي اجازه نميمالكي

  . اش استفاده آند خاك اين آشور براي اهداف تروريستي
  : ي عراق گزارشي داد  سوي ديگر، خبرگزاري آويت نيز به نقل از يك مقام قضايي عالي رتبهاز

در دادگاه در برابر )  مرداد30( ماه جاري 21ي االنفال  ز معاونانش در خصوص قضيه و شش تن اصدام
  . قاضي عبداهللا العامري آه رياست دومين هيات قضايي را برعهده خواهد داشت حاضر خواهند شد
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براي نخستين بار در ميان اعضاي هيات دادستاني آه متشكل از سه عضو است يك :  مسوول گفتاين
  . د داردزن نيز وجو

شود در  اين دادگاه به رغم انتشار اخباري مبني بر اين آه در اربيل آردستان عراق برگزار مي:  گفتوي
  . بغداد برگزار خواهد شد

ي االنفال به پايان رسيده است و صدام و شش تن از  تحقيقات در خصوص مساله:  مسوول افزوداين
  . اند اق رسما متهم شناخته شدهمعاونانش به اتهام آشتار دسته جمعي آردهاي عر

استاندار نينوا از حمله افراد مسلح ناشناس جان سالم :  سوي ديگر، خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داداز
  . به در برد

استاندار نينوا به همراه محافظانش در منطقه اصالح الزراعي در : ت منبع پليس موصل اظهار داشيك
شهر موصل مورد هدف افراد مسلح قرار گرفت آه اين حمله تنها به زخمي شدن يكي از محافظان 

  . ارشدش منجر شد
افراد مسلح صبح امروز خطوط برق شهرهاي :  خبرگزاري به نقل از شاهدان عيني عنوان آرداين

ائم و حصيبه و الكرابله و سعده و الرمانه را منفجر ساختند و مردم اين مناطق در حال حاضر العبيدي، الق
  . با قطع آامل برق روبرو هستند

پايگاه نظامي آمريكا در شرق اين :  خبرگزاري همچنين به نقل از پليس شهر الفلوجه گزارش داداين
  . ات اين حمله گزارشي نشده استشهر هدف حمله خمپاره قرار گرفت؛ اما تاآنون درخصوص تلف

 تن آنها در صدد 16 فرد مسلح آه 33طي بيست و چهار ساعت گذشته :  آويت نيز اعالم آردخبرگزاري
اين افراد مسلح در استان سامرا و محموديه و . ربودن و ترور نزديكان نوري مالكي بودند دستگير شدند

  . استان الرمادي دستگير شدند
افراد مسلح يكي از مسووالن برجسته نيروهاي : ز به نقل از منابع امنيتي اعالم آرد آلمان نيخبرگزاري

  . محافظ تاسيسات نفتي در مسير غربي تكريت را مورد حمله قرار دادند
وگو با روزنامه   سوي ديگر بديع عارف وآيل مدافع طارق عزيز معاون نخست وزير اسبق عراق، در گفتاز

م براي صدام يا هر يك از متهمان ديگر در خصوص قضيه الدجيل را بعيد الغد اردن صدور حكم اعدا
  . دانست

قاضي رئوف رشيد عبدالرحمان سه راه حل در خصوص نحوه مجازات متهمان پيش رو دارد؛ :  گفتوي
هاي نه چندان شديد و راه حل سوم حكم اعدام است آه  نخست حكم برائت متهمان، دوم صدور حكم

  . استراه حل سوم بعيد 
رييس دادگاه اخيرا دو بار با جالل طالباني رييس جمهور عراق در خصوص نحوه محاآمه صدام :  گفتوي

  . و معاونانش ديدار آرده است
 12نيروهاي ارتش عراق :  سوي ديگر، خبرگزاري فرانسه به نقل از يك مقام پليس عراق اعالم آرداز

اين . شهر الصويره در جنوب شرق بغداد آشف آردند الهويه را در رود دجله در نزديكي  جسد مجهول
 شده ربريدهمنبع پليس اعالم آرد آه اآثر اين اجساد متعلق به غير نظاميان است آه يكي از آنها س

  . است
 جالل طالباني رييس جمهور عراق با ابراز خرسندي از موفقيت طرح آشتي ملي عراق  ،  سوي ديگراز

هايي را با حضور روحانيون،  ي آينده نشست ملي عراق از هفتههيات عالي آشتي : اظهار داشت
  . ي مدني آغاز خواهد آرد هاي جامعه روساي عشاير، احزاب سياسي و مسووالن سازمان

جالل طالباني در آنفرانس خبري در شهر سليمانيه، در شمال عراق بيان :  آويت گزارش دادخبرگزاري
هاي ائتالف يكپارچه و فهرست ائتالف آردستان  رستهاي مشترآي ميان اعضاي فه نشست: داشت

  . عراق برگزار شد آه طرفين به نتايج خوب و مثبتي دست يافتند
ي  هاي آردستان و حزب اسالمي آردستان عراق و جبهه اين نشست با حضور حزب:  در ادامه افزودوي

ر راستاي به موفقيت رساندن هاي بلندي د التوافق و فهرست ائتالف يكپارچه برگزار شد آه در آن گام
  . طرح آشتي ملي برداشته شد

هايي آه به  چنين به حوادث اخيري آه در آردستان عراق به وقوع پيوسته به ويژه تظاهرات  همطالباني
  . دليل آمبود سوخت در اين منطقه برپا شده، اشاره آرد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   مرداد23:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ اوت ١۴ - ١٣٨۵ مرداد ٢٣دوشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های خبری خود از حوادث جنگی لبنان نوشته اند :بی بی سی

و در مقاالت تحليلی به حمايت از حزب اهللا پرداخته و از کشورهای اسالمی به دليل بی اعتنايی شان 
ن انتقاد کرده اند و گزارش هايی درباره واردات بنزين، انتقادهايی از دبير به حمالت اسرائيل به لبنا

شورای نگهبان، فروش گاز به هند و نامه محمود احمدی نژاد به رييس جمهوری فرانسه از ديگر مطالب 
  . اين روزنامه هاست

می با به اوج  با تاکيد بر اينکه بسياری از سفارتخانه های کشورهای اسالجمهوری اسالمیروزنامه 
رسيدن جنگ ميان اسرائيل و حزب اهللا به حالت نيمه تعطيل در آمده اند خبر داده که سفارت جمهوری 

  . اسالمی ايران در بيروت فعال است
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اين روزنامه به دنبال خبر خود اضافه کرده که اين احتمال وجود دارد که اسرائيل قصد ربودن برخی 
 برای تحت فشار قراردادن حزب اهللا داشته باشد چرا که گفته می شود ديپلمات های ايرانی را در لبنان

ايران مدارکی در دست دارد که نقشه های اسرائيل را در خصوص حمله به لبنان فاش می کند و قصد 
  .دارد اين مدارک را در اختيار رسانه های گروهی قرار دهد

وشته آمريکايی ها با توجه به نياز شديدی  از زبان علی اکبر محتشمی پور، وزير پيشين کشور، نجوان
  . که به يک تحول جديد در خارج از مرزهای خود دارند اسرائيل را تشويق به حمله به لبنان کردند

 با - اين نماينده پيشين مجلس با اشاره به اينکه سياست آمريکا در فلسطين جوانبه نوشته روزنامه 
 و در لبنان کامال ناکام مانده است گفته آنها برای اجرای -برگزاری انتخابات و رای مردم به حماس 

 فشار آوردند، اما نتوانستند به آن جامه عمل بپوشانند و خلع سالح حزب اهللا و ١۵۵٩قطعنامه 
فلسطينی ها صورت نگرفت و حزب اهللا با قدرت تمام و پشتوانه رای مردم باقی ماند و حاال با توجه به 

  .ستان و عراق نياز به چنين عملياتی داشتندشکست های آنها در افغان
در حاليکه روزنامه های مختلف به بحث درباره اليحه ای پرداخته اند که قرار است به زودی از سوی 

دولت به مجلس داده شود و بر اساس آن چهار ميليارد دالر برای واردات بنزين از صندوق ذخيره ارزی 
 از ابتدا حداد عادل، رييس مجلس، نمی گفت که برای  نوشته شايد اگرهمبستگیبرداشت شود، 

واردات بنزين، مجلس بودجه ای را تصويب نمی کند و يا دولت احمدی نژاد به فکر ساماندهی ناگهانی 
ميليارد دالری بنزين با اين هياهو ۴ ميليارد دالر واردات بنزين نمی افتاد ديگر نيازی به واردات مجدد ١۴
  .نبود

ی افزايد که پنج طرح مختلف از کوپنی کردن گرفته تا آزاد سازی قيمت بنزين پيشنهاد شد اين روزنامه م
  . اما حتی يک مورد آن نتوانست ختم به خير شود

به نوشته اين روزنامه اگر دولت می توانست قبل از طرح ساماندهی بنزين به مسايلی چون ايجاد 
 بنزين و استانداردهای جهانی توليد خودرو های فرهنگ بهينه مصرف، جلو گيری از قاچاق سرسام آور

های نفس گير شهرهای شلوغ  کم مصرف و يا حل معضل ترافيک با خروج خودروهای فرسوده از خيابان
به دور از مفهوم شهر نشينی توجه کند ديگر دليلی برای پا پس کشيدن از اين همه ادعا باقی نمی 

  . ماند 
های   داده که ميزان مصرف بنزين کشور با اوج گرفتن مسافرت  خبرسرمايهدر همين حال روزنامه 

  . تابستانی در هفته گذشته در قياس با ميزان مصرف هفته پيش از آن حدود سه ميليون ليتر بيشتر شد
 هزار ليتر افزايش ١٠٠بنزين در تهران حدود  اين روزنامه اقتصادی پيش بينی کرده از آن جا که مصرف 

ميزان مصرف بنزين کشور به بيش از   های تابستانی خر تابستان امسال و پايان مسافرتيافته، در هفته آ
  .  ميليون ليتر برسد٨٠

 نوشته بسياری از مقامات ارشد دولتی نيز هم اکنون از سرنوشت نهايی بنزين و تصميم جوانروزنامه 
  . نهايی دولت در اين باره اظهار بی اطالعی می کنند

امه معاون سازمان مديريت و برنامه ريزی و مديرعامل شرکت پخش فرآورده های به نوشته اين روزن
  .نفتی گفته اند فعال تصميمی برای ارايه اليحه واردات بنزين به مجلس گرفته نشده است

 از ارسال سومين نامه رييس جمهوری ايران برای ژاک شيراک رييس جمهوری فرانسه خبر کارگزاران
 شنبه گذشته توسط سفير ايران در پاريس به کاخ اليزه تحويل شد و در  ه سهداده و نوشته اين نام
ای به جزييات يا محتوی اين نامه نشده و نيز اعالم نشده است که آيا شيراک به  بيانيه کاخ اليزه اشاره

  . آن پاسخ خواهد داد يا نه
ی احمدی نژاد به آنگال مرکل  به نقل از منابع نامعلوم با اشاره به اين که در نامه قبلی آقارسالت

صدراعظم آلمان به مساله برنامه غنی سازی اورانيوم در ايران نيز اشاره شده بود از قول روزنامه لوموند 
نوشته لحن نامه احمدی نژاد به شيراک متفاوت از دو نامه ای است که وی قبال برای روسای دولت 

  .های آمريکا و آلمان نوشته است
نان تازه مهدی کروبی رييس سابق مجلس در انتقاد از آيت اهللا جنتی خبر داده که  از سخاعتمادملی
او گفته اگر شورای نگهبان نبود چه . جنتی اخيرا دو سه نکته عجيب و غريب گفته است: گفته است

بالهايی که بر سر کشور می آمد و نظام دگرگون می شد ولی من می گويم امام که خالق انقالب بود 
  . گفت اگر من نبودم باليی بر سر کشور می آمديکبار ن

های سياسی   های سياسی چهره  در گزارش اصلی خود نوشته بسياری از احزاب و گروههمبستگی
 کنند و در شرايط  و روحانی خود را برای انتخابات خبرگان رهبری و همچنين انتخابات شوراها آماده می

زمان ديگر نياز است چهره جمهوری اسالمی در جهان ای که بيش از هر  پيچيده جهانی و منطقه 
ها را نخواهيم  تر مطرح شود، دبير شورای نگهبان بارديگر اعالم کرده که اين بار گول توصيه دموکراتيک 

  . خورد و قانون مالک عمل ما خواهد بود و قانون برای تماشا نيست
 که در انتخابات آينده مجلس خبرگان قرار  با اين تاکيد که از اين سخنان استنباط کرده استهمبستگی

ها تکرار شود نوشته گفته جنتی در اين باره که ديگر گول نمی خورد  است باز هم داستان رد صالحيت 
 ابهام دارد و حرف ناپسندی است، زيرا تا آن جا که مردم  پذيرد، جای بسی و توصيه هيچ کس را نمی

در رد صالحيت کانديداهای نمايندگی مجلس هفتم به صورت آگاهند فقط يک بار رهبر توصيه کرد که 
استصالحی عمل کنند که پس از اين که به اين توصيه رهبر عمل نشد، خاتمی و کروبی يعنی روسای 

  .جمهوری و مجلس وقت نامه ای در اعتراض به شورای نگهبان برای رهبر نوشتند
  

www.iran-archive.com 



   مرداد22:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ اوت ١3 - ١٣٨۵  مرداد٢2شنبه یک

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از ديدگاه های مختلف به نقل قطعنامه :بی بی سی
شورای امنيت درباره جنگ لبنان پرداخته و اخبار ضد و نقيضی درباره واکنش دولت ها و حزب اهللا به اين 

  .قطعنامه چاپ کرده اند
دولت خود و انتخابات در جمهوری اسالمی، اختالف بين شورای سخنان تازه محمد خاتمی درباره 

نگهبان و وزارت کشور بر سر برگزاری انتخابات همزمان مجلس خبرگان و شوراها و توضيح ستاد نيروی 
  .مسلح درباره فعاليت های اقتصادی اين نيروها از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

ای امنيت را هديه اين شورا به اسرائيل خوانده ولی در گزارشی  در سرمقاله خود قطعنامه شورکيهان
سيدحسن نصراهللا : بدون اشاره ای به پذيرش قطعنامه شورای امنيت توسط لبنان و حزب اهللا نوشته

 بيان ١٧٠١چند ساعت قبل از جلسه دولت لبنان طی نطقی مواضع حزب اهللا را در خصوص قطعنامه 
ی منفی دانست که دولت بايد با حضور وزرای حزب اهللا آنها را بررسی کند و کرد و قطعنامه را دارای نکات

  . به مردم لبنان گفت؛ قطعنامه بيش از آن که به نفع رژيم صهيونيستی باشد حاکی از ضعف آن است
 نوشته برقراری آتش بس و پايان دادن به خشونت های موجود به نظر بعضی نشان از پيروزی شرق

 دارد که در نهايت با مقاومت خود توانست اسرائيل و آمريکا را تسليم کرده و مجبور درخشان حزب اهللا
  . سازد تا راه حل های سياسی را بپذيرند

 برخی نيز بر اين باورند که آمريکا و اسرائيل با پی بردن به خطای استراتژيک خود شرقبه نوشته 
ت لبنان در آينده حزب اهللا را خلع سالح کرده و يا اکنون می خواهند از راه های ديپلماتيک و با تقويت دول

  .به روند سياسی بکشانند
 در عنوان اصلی خود از پاسخ کوبنده حزب اهللا در لحظات قبل از تصويب قطعنامه جمهوری اسالمی

شورای امنيت خبر داده و در سرمقاله خود قطعنامه شورای امنيت را مفسده انگيز و يک طرفه و در 
  . سرائيل خوانده استجهت منافع ا
 در تيتر اصلی خود خبر داده که با پذيرش قطعنامه شورای امنيت توسط اسرائيل اميد به همبستگی

مردم ساالری واکنش حزب اهللا نسبت به قطعنامه شورای امنيت را با . برقراری آتش بس قوت گرفت
  .ه را بدون تضمين خوانده استاهميت ديده و عنوان اصلی خود نقد کرده و در سرمقاله اش اين قطعنام

 آن شورا که به ٨٩۵ شورای امنيت با اشاره به قطعنامه ١۶٩۶همبستگی در گزارشی پيرامون قطعنامه 
اين بار نه برای توقف جنگ بلکه در راستای منع : پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق انجاميد نوشته

 و کليه معاهدات  .تی. پی. ان براساس قوانين ای که  ايران از دستيابی به فنآوری صلح آميزی هسته
هر چند محتوای اين قطعنامه . المللی که مربوط به حقوق مسلم کشورها بوده، صادر شده است بين

های  براساس ديپلماسی فشار و تهديد نگاشته شد لکن چه در داخل و چه در خارج از ايران با واکنش
ها در يک نقطه با هم مشترک بودند و آن عدم  العمل  متفاوتی رو به رو شد، اما تمامی اين عکس

  .سازی از سوی ايران است پذيرش تعليق غنی
دفاع ديرهنگام خاتمی از " در گزارشی از ديدار محمد خاتمی با خبرنگاران از آن به عنوان آفتاب يزد
 ديدار که به ياد کرده و سخنان رييس جمهور سابق ايران را با اهميت ديده که در اين" دولت خود 

دولت پيشين قصد داشت از اتکای کشور بر درآمد نفت : مناسبت روز خبرنگار انجام شده گفته است
  . بکاهد و اين روندی است که اينک برعکس شده است

رييس جمهور سابق در پاسخ خبرنگاری :  از همين جلسه گزارشی دارد که در آن نوشته شدهشرق
 جمهوری اسالمی برود يک نظام دموکراتيک خيلی شسته و رفته گفته است برخی فکر می کنند اگر

به آنها می دهند، آنها همه چيز را از شما خواهند گرفت اما اصالحات می گفت نظام مبنای کار ما و 
معتقديم درون اين نظام طبعا اشکاالتی وجود دارد که بايد اصالح . انقالب اسالمی مبنای هويت ماست

  . شود
محمد خاتمی بار ديگر از اليحه انتخابات که دولت جانشين وی تهيه کرده انتقاد کرده و  شرقبه نوشته 

با طرح اين سئوال که چرا بايد در کشور ما اليحه ای بدهند و در مورد انتخابات رياست جمهوری بخواهند 
د می تواند ابرو را درست کنند اما چشم را هم کور کنند، گفته چرا بايد افرادی اگر تاييد کردند فر

کانديدای رياست جمهوری شود و اگر تاييد نکردند و نتوانست آنان را قانع کند که او را تاييد کنند او حق 
  . ما حق نداريم حق مسلم قانونی را از افراد جامعه سلب کنيم. ندارد که در انتخابات شرکت کند

به جای نظارت شورای نگهبان بر  رييس جمهور پيشين در ديدار با خبرنگاران اعتماد ملیبه نوشته 
نامزدهای انتخابات رياست جمهوری پيشنهاد کرده که در مسئله انتخابات از الگوهای دنيا استفاده شود 

و با استقبال از تشکيل احزاب سالم، اين امکان پديد آيد که آن ها نامزدهای مناسب را به جامعه 
  .معرفی کنند

يزده درصدی بيکاری در کشور خبر داده و با اشاره به کمبود  در گزارشی از افزايش سمردم ساالری
منابع مالی سازمان تامين اجتماعی از قول مسووالن آن سازمان نوشته بيکاران چشم اميدی به اين 

  . سازمان نداشته باشند
 در عنوان اصلی خود به نقل از محمدباقر قاليباف، شهردار تهران نوشته انتخاب شهرداران توسط شرق

  .ردم به روند کارها سرعت می بخشدم
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