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   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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

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

   است ی سازی غنی واقعقي تعلرانی ایمسئله مهم در برنامه هسته ا
  ٢٠٠۶ اوت ١٧ - ١٣٨۵ مرداد ٢۶پنجشنبه 

 امور ری وزی در واکنش به اظهارات روز گذشته منوچهر متکسي وزارت امور خارجه انگلیخنگو سکی
 بلکه مسئله مهم ست،ي مهم نی سازی غنقيبحث در مورد تعل:  گفت رانی ای اسالمیخارجه جمهور

  .  استی واقعقيتعل
 مسئله را نی اتي امنیراشو:  کرد حی تصری ومز،ی تاننشالی مهربه نقل از روزنامه فای گزارش خبرگزاربه

  . روشن کرده استاري خود انجام دهد، بسی برنامه هسته ای را برای چه کاردی بارانیکه ا
 کرده و ی همکاری اتمی انرژی المللني همواره با آژانس برانی مسئله که انی بدون توجه به ایو

 یروي پتي امنی از شورارانی ااگر: "  بازرسان آژانس باز گذاشته است، افزود ی خود را به رویتهایسا
  ."مي جلو مذاکره کنی به سوی در مورد راهمي توانیکند، آنگاه ما م

 برنامه قيتهران آماده است تا در مورد تعل:  روز گذشته اعالم کرد رانی امورخارجه اری وزی متکمنوچهر
  . مذاکره کندی سازیغن
 از شي را پی سازی تا غنستي آماده نرانی ا کهادآورشدی ني همچنسي مقام وزارت خارجه انگلنی ااما

  . درآوردقي درخواست کرده ، به حال  تعل5+1گفتگوها ، همچنانکه گروه 
 تي امنی و فرانسه به عنوان دو عضو دائم شوراني چی امورخارجه کشورهای وزراگر،ی دی سواز

 بر لزوم حل و فصل موضوع گری گفتگو و تبادل نظر و بار درانی ایسازمان ملل، درباره برنامه هسته ا
  . کردنددي تاکرانی ایهسته ا

  
   رود یآقازاده به مسکو م/  کردند دی نطنز بازدساتيبازرسان آژانس از تاس

  ٢٠٠۶ اوت ١٧ - ١٣٨۵ مرداد ٢۶پنجشنبه 
 دی مورد بازدگری بار دري اخی نطنز در روزهاومي اورانی سازی غنساتي در تاسرانی ای هسته اقاتيتحق

  .  قرار گرفتی اتمی انرژی المللني آژانس ببازرسان
 که ی اتمی انرژی المللنيدو بازرس آژانس ب: خبر داد" مهر "ی منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار هسته اکی

 تي نطنز و فعالی هسته اساتي از تاسري اخی برند در روزهای به سر مرانی در ایاز اوائل هفته جار
  .  کردنددی بازدساتي تاسنی در ارانی ایقاتيتحق
 ی تی معمول و طبق پادمان موافقتنامه ان پی های ها در چارچوب بازرسی بازرسنیا:  اعالم کردیو

  . بوده است
 هنوز روگاهي ننی ای بوشهر و راه اندازروگاهي ارسال سوخت نخی تارنکهی ااني با بني منبع آگاه همچننیا

 ی اتمی سازمان انرژسي مهندس رضا آقازاده رئ در سفریبه زود:   نشده است، خاطرنشان کردیینها
  . گرفتاهد صورت خویی توافق نهازي خصوص ننی در ای به مسکو عالوه بر مباحث مهم جاررانیا
  

  دهيمی فرصت می امنيت به ديپلماسیتا پايان مهلت شورا
  ٢٠٠۶ اوت ١٧ - ١٣٨۵ مرداد ٢۶پنجشنبه 

  مي مهاریخشا
  واشنگتن ،ی سی بیب

 سازمان ملل متحد درباره برنامه تي امنی شورا1696 به قطعنامه رانی که ای درصورتدیو گی مکایآمر
 حرکت خواهد ی اسالمی جمهورمی در جهت تحری المللني کشور عمل نکند، جامعه بنی ایهسته ا

 .کرد
 ٣١ گويد اگر ايران تا مهلت تعيين شده ی وزارت امور خارجه آمريکا، می برنز، معاون سياسنيکوالس

 خود را به حال تعليق در نياورد، ی هسته ای و فرآوری سازی مربوط به غنی شهريور، فعاليت ها٩اوت، 
 .  عليه اين کشور از سر خواهد گرفتی بين المللی اعمال تحريم های خود را برایآمريکا تالش ها

 ی پاسخ رسم مرداد٣١ اوت، ٢٢ تا ی اسالمی جمهور،ی ايرانی است که به گفته مقام های درحالاين
 . کندی امنيت و آلمان اعالم می شورای دائمی اعضایخود را به بسته پيشنهاد

 گفتگو با اتحاديه اروپا ی کشورش برای بار ديگر از آمادگی وزير امور خارجه ايران به تازگی متکمنوچهر
شرط گفتگوها  تعيين تعليق اين عمليات به عنوان پيش ی خبر داده بود ولی سازیدرباره بحث تعليق غن

 .را رد کرده بود
 ی فارسی سی بی ارشد وزارت امور خارجه آمريکا در امور خاور نزديک به بی فرناندز از مقام هاآلبرتو

 ی اخير آقای است، موضع گيری سازی امنيت خواستار تعليق غنی که قطعنامه شورایگفت درحال
 . کندی نمی به حل مشکل ميان اين کشور با جامعه بين المللی کمکیمتک
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 ی می گذاريم و به دقت سخنان او را پيگيری احترام می متکیما به نظر آقا: " گويدی فرناندز میآقا
 و ی سازی از ايران خواسته است که غن١۶٩۶ امنيت با تصويب قطعنامه یاما پيش از اين، شورا. کنيم
 را ی متفاوتی هابتطور دائم صح به ی ايرانیمتاسفانه مقام ها.  را به حال تعليق درآوردی اتمیفرآور

 ی متناقض وزير خارجه و دبير شورای کنند و هر روز شاهد موضع گيریدرباره مسائل موجود مطرح م
 ." آنها هستيمی امنيت ملیعال
 عليه ايران مصمم است، ی بين امللی اعمال تحريم های که آمريکا برای فرناندز در حالی به گفته آقااما

 . کندی ديپلماتيک خود بر پايان مسالمت آميز اين بحران تالش میهمچنان به تالش ها
 ی اوت را به عنوان زمان اعالم نظر خود درباره تعليق غن٢٢ ی ايرانی که مقام های گفته او در حالبه

 اوت صبر کند تا ٣١ امنيت در ی دهد تا پايان مهلت شورای اعالم کرده اند، آمريکا ترجيح می اتمیساز
 . داده باشدی فرصت بيشتریبه ديپلماس

 ی وزارت امورخارجه آمريکا هم در گفتگو با خبرنگاران تاکيد کرد هدف اصلی معاون سخنگوی کيستام
 عليه اين کشور ی بين المللی درباره ايران اعمال تحريم ها١۶٩۶ قطعنامه ی اجرایآمريکا از پيگير

 . کشور است اينینيست بلکه اياالت متحده خواستار تغيير رفتار سياس
 ی کرد و نوع اين تحريم های مورد نظر کشورش خودداری تحريم های در اين حال از اشاره به محتوااو

  . دانستی جامعه جهانی را وابسته به شرايط پيش رویاحتمال
  
   جامع است١۵ شنهادي به پرانی اپاسخ:ی اتمی سازمان انرژسيرئ

  ٢٠٠۶ اوت 15 - ١٣٨۵ مرداد 24شنبه سه 
 زي دوباره به مرانی ای معتقد است آه طرف مقابل در بحث هسته ای اتمی سازمان انرژسيرئ: سنایا

 ی در مسئله هسته ای خارجی وابستگچي هرانی داند ای میمذاآره بازخواهد گشت، چرا آه به خوب
 ی تهران محسوب نمی برای خاصازي مطرح شده است، امت١۵شنهادي آه در قالب پیندارد و موضوعات

  . شود
 آنم پاسخ یمن فكر م« : اظهار داشت١۵ یشنهادي به مجموعه پرانی آقازاده درباره پاسخ اغالمرضا

 بر پاسخ دادن یاسي سمي تصمرانی ای اسالمی در زمان مقرر اعالم خواهد شد و در برنامه جمهوررانیا
 ١۵ یشنهادي به مجموعه پرانی آرد آه پاسخ ادي تاآی اتمی سازمان انرژسيرئ» . استشنهاديبه پ

 ندارد، چرا آه تهران از قبل اعالم آرده است در رانی اهي علتي امنی شورا١۶٩۶ به قطعنامه یارتباط
 ی روند بررسحی در تشریو.  آار را انجام خواهد دادنی انی دهد، بنابرای مشخص پاسخش را مخیتار
 یمي تمی آردافتی درار ١۵ ی آشورهاشنهادي آه پیاز همان مقطع« : گفترانی ای از سو١۵ شنهاديپ

 برخورد شی های بررسري در مسیادی آار آرد و با مباحث و ابهامات زشنهادي پنی ایاز آارشناسان بر رو
 مذاآرات در نی آه امي با طرف مقابل داشته باششنهادي رفع ابهامات پی را بر مبنایقرار بود مذاآرات. آرد
  » . جلسه انجام شدكیحد 

 تي فعالقي قطعنامه و گنجاندن درخواست تعلبی با تصویی اروپای آه آشورهانی در پاسخ به اآقازاده
 گذاشتند، رانی ای روشي شده را پنيي تعشي از پی در آن اساسا پاسخرانی ای هسته ازي صلح آمیها

 مطرح كای آمرراه ها به همیی باشد آه اروپایزي جامع تر از آن چرانی آنم پاسخ ایفكر م«: اظهار داشت
 چه ميني ببدیما با« : گفترانی ای حاآم بر مسئله هسته اطی با اشاره به شرایو» .ند آنیم

 یهم غرب« :آقازاده ادامه داد» . مسئله استنی مهم ترنی آنها وجود دارد، ای ما و برای براییراهكارها
اره به  با اشیو» . بردی نمشي از پی آه راهكار تقابل آارمي دانی مسئله را خوب منیها و هم ما ا

 در آشور آامال ی است آه فناوری به گونه اطیشرا« : آرد حی و توسعه در آشور تصرقي تحقتيوضع
 پس از یمعتقدم حت.  را متوقف آندري مسنی ادی تواند با تقابل و تهدی نمی شده است و آسیبوم

 خواهند دهي مذاآره آشزي به ما هییكای آمری و حتني طرفتي امنی شورای شده از سونييزمان تع
 جز ی راهرانی آه انی بر ای مبنكای امور خارجه آمرری وزسی رازايآقازاده درباره اظهارات تند آاندول» .شد

 فشار آوردن به ی برای مسئله هم راهنی آنم ایتصور م« : نگذاشته است، خاطرنشان آردیتقابل باق
 ی رفتارني آه چنستي بارشان هم نني و اولندیازماي خواهند آستانه تحمل ما را بی است، آنها مرانیا

  » . وجود داردزي داشته باشند، راه حل مسالمت آمرياگر آنها تدب« : گفتیو» .دارند
  ستي در دستور آار نی تی از ان پخروج

 اظهار ی اتمی انرژی المللني اش با آژانس بی در همكاررانی ادنظری درخصوص احتمال تجدیو
 نی مان ااستي و اساسا ما در سستي در دستور آار دولت ن فعالی تیبحث خروج از ان پ«:داشت

 در پرونده هسته ی پرسش آه بحث اعتمادسازنیآقازاده در پاسخ به ا» .مي آنی نمیريگيمسئله را پ
 است تا یاسي سرانی آه پرونده اییاز آن جا«:  گفتسنای است، به ادهي در آژانس به آجا رسرانیا یا

در .  نخواهد بردشي از پی آاری اتمی انرژی المللنياهم نشود، آژانس ب آن فریاسي آه بستر سیزمان
 در آژانس حل نشده رانی ای هسته ازي صلح آمی هاتي آه در رابطه با فعالستي نیحال حاضر موضوع

 ادامه ی اتمی سازمان انرژسيرئ» . مسئله مشخص شودیاسي سريباشد، اما آنها منتظرند مس
  » . افتدی می چه اتفاقیاسي در بستر سندي را باز نگه خواهد داشت تا ببرانیآژانس موضوعات ا«:داد

  ی سازی غنی هاتي فعالادامه
 ها ادامه دارد، اما چون در تي فعالنیا«: گفتزي نی سازی مربوط به غنی هاتي درباره انجام فعالآقازاده

 ما یمات و مجهوالت برا ابهاشی بلكه گشاست،ي محصول آار مد نظر ما نم،يستي نیمرحله بهره بردار
 ی هاشی افق ها و گشان غرب از باز شدی آه نگراننی بر اديآقازاده با تاآ» . داردتيفوق العاده اهم
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 ی آه نگرانی سازی غنرهي زنجكی« : است، گفترانی ای بر روی هسته انهي در زمی و تكنولوژیفن
  » .مي را به آنها بدهرهي زنجنیآار ا محصول می حاضری ندارد، اما اگر آنها واقعا نگرانند، حتیخاص

  می نظر نداراختالف
 در خصوص ی اتخاذ شده در بحث هسته اماتي در تصمی شود اختالف نظری گفته منكهی درباره ایو

 وجود ندارد و ی اختالف نظرچيه« : وجود دارد، گفت١۵ ی آشورهاشنهادي ندادن به پایپاسخ دادن و 
 در گذشته ت توان گفی آنقدر اجماع وجود دارد آه میفاقا در مقطع فعل آنم، اتی نمدیي مسئله را تانیا

 یاسي سی های جمع بندیبر رو« : ادامه دادیو» .می را تجربه نكرده ای اجماعني مسئله چنكیبر سر 
 ندارند، مثل دآتر یمي مستقتي مسئله مسئولنی آه در ای آسانیدر نظام اجماع وجود دارد حت

  » .ابدی ادامه دی بای فعلريرا دارند آه مس اجماع نی هم ایروحان
 است، اما توقف ی قابل بررسیشنهادي آه هر نوع پمی اعتقاد داریما در بحث اعتمادساز:  افزودآقازاده

 ی خاطر است آه از مذاآره استقبال مني و به هممي دانی نمی اعتمادسازی را به معنای سازیغن
 به ١۵ یورها آشیشنهادي رآآتور پی سئوال آه معنانی به ا در پاسخی اتمی سازمان انرژسيرئ» .ميآن
 ني از ابهامات ما همیكیاتفاقا « : گفتست،ي خوانده اند، چاي دنی رآآتورهانی آه آن را از مدرن تررانیا

 ای و هي نوع تعهد، توصكی مسئله نی اای آستي چروگاهي دادن نشنهادي پیمسئله است آه اساسا معن
 آه قرار نی اای بحث و قرارداد بستن بر سر آن چگونه خواهد بود نی ایاآره برا است و روش مذنيتضم

 آن ابهام ی است آه ما بر روی از موضوعاتنهای شود اني تامی به چه شكلروگاهي ننیاست سوخت ا
 در رابطه با مدرن نی باز شود، بنابرادی است آه بایی گوی آمده است، آلشنهادي آه در پیمسائل. میدار
 در رابطه نيهمچن« :آقازاده گفت» .دیي توانم آن را رد آنم و نه تای نه میشنهادي نبودن رآآتور پاین بود

 ی همكارنیمثال ا.  ده ها سئوال وجود داردی هسته اروگاهي نی در ساخت و بهره برداریبا همكار
 یغاتي تبلیها ی ها و فضا سازیی گویاگر آنها واقعا از آل« : گفتی و»ی انفرادای است یمشارآت

: آقازاده خاطرنشان آرد» .می ببرشي مسئله را پمي توانی بهتر منندينش مذاآره بزيخارج شوند و پشت م
 یروگاهي آه چه رآآتور نمي دانی اما هنوز نممی ادهي ما اسم رآآتور مدرن را شنیدرباره رآآتور هسته ا«

  » . آرده اندشنهادي را پیطی و شراتيو با چه ظرف
   تفاهمی براهيوس به رسفر
 شي بوشهر آه پروگاهي نی تفاهم نامه زمان راه اندازی آه امضانی درخصوص ای اتمی سازمان انرژسيرئ
 آنم به یتصور م«: افتد، گفتی اتفاق می اش مشخص شده است، چه زمانی آارشناسجی نتانیاز ا
  » .ت خواهم رفهي تفاهم به روسی امضای امر محقق شود و احتماال برانی ایزود
   اروپایشنهادي به بسته پرانیپاسخ مناسب ا: یآصف
 به رانی وزارت امور خارجه درخصوص پاسخ ای سخنگو»ی آصفدرضايحم «رنای حال به گزارش اني همدر

 ی اسالمیجمهور:  آرددي تاآرانی ایدرباره مسئله هسته ا» ١۵« گروه موسوم به یشنهاديبسته پ
 مجلس روزی دی جلسه علنهي در حاشیآصف.رفتار اروپا خواهد داد بسته را متناسب با نی پاسخ ارانیا

 و یرحقوقي رفتار غرانی ای پرونده هسته انهياروپا بهتر است در زم: در گفت وگو با خبرنگاران افزود
  . از خود بروز ندهدیرواقعيغ
ما اعمال : اشت خود بازگردد اظهار دی اصلري به مسدی بارانی ای پرونده هسته انكهی بر ادي با تاآیو

 وزارت امور خارجه یسخنگو. آندی خودداردی از تهددی و اروپا بامیری پذی را نمنهي زمنی در ادیفشار و تهد
 آه به آدام طرح ستيمطرح ن:  گفتهي روسیشنهادي به طرح پرانیدرخصوص احتمال بازگشت به ا

 رانی ای برای خارجیه بانك ها را آعهی شانی ایآصف. پرونده مهم استري ما اصالح مسی برامیبازگرد
 بانك ها دچار مشكل شده است رد آرد و نی در ارانی ای آنند و حساب هایاقدام به افتتاح حساب نم

  . باشدی مشكالتی در خارج از آشور ادامه دارد اگر چه ممكن است از نظر فنرانی ای مالانیجر: گفت
   آنمی میري آناره گقطعا
 ماندن ی بر باقی اظهارات مبنی وزارت امور خارجه درخصوص برخیو سخنگ»ی آصفدرضايحم «نيهمچن

 در یو. خواهم آردیري آناره گییقطعا از سخنگو:  وزارت امور خارجه گفتیی در سمت سخنگویو
 خواهد ی در وزارت امور خارجه منتفیی با رفتن شما پست سخنگوای آنكهی بر ای مبنیپاسخ به سئوال

 خود نیگزی و جایري درباره زمان آناره گیآصف. نخواهد افتادی اتفاقنيچن: شد آن را رد آرد و گفت
  .اظهارنظر نكرد

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
 بي مظنون در المس19 یريدستگ/  عراق ی تن در شهرها30 از شي شدن بیکشته و زخم

  ٢٠٠۶ اوت ١٧ - ١٣٨۵ مرداد ٢۶پنجشنبه 
 ره،ی و الصوتی امروز شهرک صدر بغداد، موصل، تکری تن در انفجارها30 از شي شدن بیخم و زکشته
 ی ملي امروز عراق را تشکیتي حوادث امننی مهمتربي مظنون در منطقه المس19 به کی نزدیريدستگ
 .دهد
  درسي افسر پلکی عراق اعالم کرد سي فرانسه، پلیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 . امروز به دست افراد مسلح ناشناس در شمال بغداد کشته شدندی سرباز عراقکیموصل و 
 در ی الهاللمیسرهنگ عبداهللا عبدالکر:  کردانيب)  شمال بغدادیلومتري ک370( موصل سي منبع در پلکی

 . بود ، ترور شدشی که سوار بر خودروی در مرکز شهر موصل در حالونسی یمنطقه النب

www.iran-archive.com 



در . وستيبه وقوع پ)  شمال بغدادیلومتري ک180 (تی صبح امروز در تکرزي نیحمالت:  افزودني همچنیو
 یکی در نزدی نفتساتي از تاستی سرباز در مرکز حماکی ی حمله افراد مسلح ناشناس به سونیا

 .آتش گشودند)  شمال بغدادیلومتري ک100 ( یمنطقه االسحاق
 در کنار رود دجله هی جسد مجهول الهو5 عراق سي پلزين) اد جنوب شرق بغدیلومتري ک60 ( رهی الصودر
 . کردنددايپ
 ی سر و بر روی افراد بنی کرد جسد دو تن از ااني منبع که خواست نامش فاش نشود در ادامه بنیا
 . اجساد آثار گلوله بودگرید

 4ک صدر بغداد  شده در شهری بمب گذاری خودروکی انفجار یدر پ:  وزارت کشورعراق اعالم کردمنابع
 یعنی ی از ظهر به وقت محلشي پ11 انفجار در ساعت نیا.  شدندی زخمگری تن د26تن کشته و 

 .وستيساعت ازدحام و اوج عبور و مرور در بازار به وقوع پ
 از زنان و کودکان اني قربانشتريب:  و صدر در شهرک صدر اعالم کردی امام علمارستاني منبع در بکی

 . منتقل شدندمارستانيعالجه و مداوا به ب میهستند که برا
 یروهاي سه تن از نزي مسجد الرحمن نیکی در منطقه المنصور در نزدی به دنبال وقوع انفجارنيهمچن

 . شدندی زخمیرنظامي و دو غسيپل
 از اماکن در ی عراق امروز با حمله به بعضسي مشترک ارتش و پلیروهاي ننکهی از عراق اگری دخبر

 تن از افراد مظنون به دست داشتن 19دست کم )  جنوب بغدادیلومتري ک90 ( بيمنطقه المس
  . کردندري مسلحانه را دستگاتيدرعمل

  
 رندي استان ها را بدست گتي امنتي توانند مسئولی می عراقیروهاين :  عراقرینخست وز
  ٢٠٠۶ اوت ١٧ - ١٣٨۵ مرداد ٢۶پنجشنبه 

 یتي امنی هاتي توانند مسئولی کشور منی ایروهاي که ن کرددي عراق تاکری نخست وزی المالکینور
 .رندي عراق را بدست بگیاکثر استان ها

 مشترک ی عراق در کنفرانس خبرری فرانسه، نخست وزیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 ین ها اکثر استاتي امنتی توانند ماموری می عراقیروهاين:  گفت کوي روبرت فشي اسلواکیبا همتا

 .رنديعراق را بدست بگ
 . و گفتگو کردداری کشور دنی  امروز به طور سرزده به عراق رفت و با مقامات ای اسلواکری وزنخست
 درعراق یتي چند ملیروهاي نیني از عقب نشی قادرند خال ناشی عراقیروهاين:  خاطرنشان کردیمالک

 .را پر کنند
 پراکنده جان زي در اعمال خشونت آمی عراق18 ،ی خبر کنفرانسنی است که همزمان با ای درحالنیا

 .خود را از دست دادند
 7 صدر،ني نشعهي شده در شهرک شی بمب گذاری دستگاه خودروکی حال، بر اثر انفجار ني همدر

 . کشته شدندیشهروند عراق
ازار شهرک  شده بی بمبگذارلي اتومبکی:  اعالم کردی اهياني عراق در بری نخست وزی اطالع رساندفتر

 . شدندی زخمگری تن د26 کشته و ی شهروند عراق7 آن جهيصدر را هدف قرار داد که در نت
 ی اسلواکیروهاي که در آن نهي شهر استان قادسنی بزرگترهيوانی عراق، شهر دری گفته نخست وزبه

 شاهد ی ماه گذشته از آن خارج شدند به زودی ژاپنیروهاي که نیمستقر شدند همانند استان المثن
 . خواهد بودی عراقیروهاي ان به نتي کنترل امنیواگذار
 مستقر هي به عراق اعزام کرده که اکثر آنها در استان قادسروي ن105 ی ذکر است که اسلواکقابل

 . دارندتي ها فعالني می پاکسازیهستند و در کارها
 صدر در بغداد منفجر ني نشعهيش شده از نوع اپل در شهرک ی بمب گذارلياتومب : دی افزای مهياني بنیا

 . هدف قرار گرفتندی عراقگناهي از افراد بیشد و شمار
 ی بمب گذارلي اتومبکی ی به وقت محل11 اعالم کرده بود که ساعت شتري منبع وزارت کشورعراق پکی

 . بازار الرشاد پارک شده بود منفجر شدیکیشده که درنزد
 گزارش ادی زاني شمار قربانلي دلني بازار رخ داد و به همتي جمعیانفجار در زمان شلوغ:  منبع افزود نیا

 .شده است
 لي را کودکان و زنان تشکانيهم در شهرک صدر اعالم کردند که اکثر قربان) ع(ی امام علمارستاني بمنابع

 . بودن جراحات به اتاق عمل منتقل شدندقي عملي از مجروحان به دلی دهند و شماریم
 حمله بي از مواضع مظنونان در شهر مسی و ارتش عراق امروز به تعدادسي پلیوهاري نگر،ی دی سواز

  . کردندري را دستگیستی مظنون به اعمال ترور19بردند ودستکم 
  

و امام حسن ) ع(منابع امنيتي عراق از برخورد دو فروند موشك آاتيوشا به نزديكي مرقد امام هادي 
چنين در عمليات انتحاري در دفتر حزب آردستان عراق در  هم. در شهر سامرا خبر دادند) ع(عسگري 

  .  تن آشته و زخمي شدند45شهر موصل 
  ٢٠٠۶ اوت 15 - ١٣٨۵ مرداد 24شنبه سه 

به نقل از خبرگزاري آلمان، منابع امنيتي عراقي اعالم ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هيچ ) ع(و امام حسن عسگري ) ع(كي مرقد امام هادي آردند آه در اثر اصابت اين دو راآت به نزدي

  . خسارتي به اين دو مرقد وارد نشده اما اين انفجارها منجر به زخمي شدن شش تن شد

www.iran-archive.com 



به دفتر حزب جالل طالباني در موصل حمله ) سه شنبه( ي پليس عراق يك عامل انتحاري امروز به گفته
  . نجاميد تن ا36 تن و زخمي شدن 9آرد آه به آشته شدن 

ي ميهني  در اين انفجار آه در آنار دفتر حزب اتحاديه: سرهنگ آريم خلف، از پليس عراق گفت
 تن زخمي شدند و نجات 14آردستان عراق به رهبري جالل طالباني، رييس جمهور عراق صورت گرفت 

  . اند اي در زير آوارها دفن شده يافتگان حادثه معتقدند آه عده
گذار يك آاميون پر از مواد منفجره را در مقابل دفتر حزب در شهر موصل   بمباين: سرهنگ خلف گفت

  . منفجر آرد
  . اند به گزارش پليس، پنج تن از اعضاي شبه نظاميان پيش مرگ در ميان آشته شدگان بوده

  . ي الخضراي بغداد به گوش رسيد از سوي ديگر صداي انفجار مهيبي در منطقه
اي اعالم آرد آه نيروهاي اشغالگر به منزلي در حديثه حمله آردند آه  در بيانيهارتش آمريكا درعراق نيز 

  . در اين حمله يكي از اين نيروها آشته و دوتن ديگر زخمي شدند
نيروهاي آمريكايي دانشگاه االنبار را واقع در الرمادي محاصره آردند وايست هاي بازرسي در درهاي 

  . ورودي دانشگاه ايجاد آردند
وزير عراق با معروف  نوري المالكي، نخست: ي وزراي عراق به خبرگزاري آويت گفت قام آابينهيك م

  . بخيت، نخست وزير اردن و هيات همراهش ديدار آرد و به بررسي روابط دو جانبه پرداخت
ي نفت به امضاء خواهد  هاي اقتصادي و تجاري در زمينه در اين سفر توافقنامه: اين مقام عراقي گفت

  . سيدر
در اين ديدار حسين شهرستاني، وزير نفت، جواد بوالني، وزير آشور و موفق الربيعي، مشاور امنيت 

  . ملي عراق حضور داشتند
ي داروسازي واقع در   دو انفجار در نزديكي آارخانهدر اثر: يك مقام وزارت آشور عراق نيز اعالم آرد

  . شمال شهر سامرا سه تن از آماندوهاي پليس عراق و دو تن از غير نظاميان زخمي شدند
ي يك مقام وزارت آشور عراق آه خواست نامش فاش نشود، دراثر  به گفته: خبرگزاري عراق اعالم آرد

ي داروسازي  ي آارخانه وهاي پليس عراق در منطقهانفجار بمب نخست در مسير خودروي گشت آماند
  . در شمال سامرا يك نظامي و سه غير نظامي زخمي شدند

انفجار دوم نيز در مكاني ديگر از شهر سامرا صورت گرفت آه منجر به زخمي شدن دو تن از افراد پليس 
  . شد

 افراد مسلح طرفدار محمود  درگيري :خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از منابع ارتش عراق اعالم آرد
ي مخالف آمريكا با نيروهاي عراقي در آربال منجر به ايجاد آشوب در اين  الحسني، از مراجع تقليد شيعه

  . شهر شد
نيروهاي عراقي به دفتر اين مرجع تقليد شيعه حمله آرده و به بازرسي : منابع عراقي اعالم آردند

  .  مرجع تقليد را بدون اعالم هيچ اتهامي دستگير آردند تن از طرفداران اين40 تا 30پرداختند و 
  . وشد خودروها در اين شهر خبر داد سخنگوي پليس آربال نيز از منع آمد

تا اطالع ثانوي در اين شهر منع آمدوشد اعالم ) شنبه سه( صبح امروز 11شهرداري آربال نيز از ساعت 
  . آرد

ي العامريه، واقع در غرب  ي سومين روز متوالي منطقهاز سوي ديگر نيروهاي عراقي و آمريكايي برا
  . اند بغداد را مورد بازرسي قرار داده و در اين منطقه منع آمدوشد خودروها را اعمال آرده

ها را بازرسي آرده و تدابير  نيروهاي مشترك آمريكايي و عراقي تمام خانه: ساآنان العامريه گفتند
  . اند  آردهامنيتي شديدي در اين منطقه اعمال

جوار العامريه نيز خودروهاي زرهي نيروهاي آمريكايي در  ي الغزاليه از مناطق هم در عين حال در منطقه
  . ها همكاري آنند هاي منطقه مستقر شده و از شهروندان خواسته شده تا با آن خيابان
شنبه در  مين از روز پنجوزارت دفاع طرح امنيتي را در آاظ:  نيز نوشت- چاپ عراق -ي الصباح  روزنامه

به مناسبت سالروز رحلت اين امام اتخاذ خواهد ) ع( راستاي حمايت از زائران مرقد امام موسي آاظم 
  . آرد

سخنگوي رسمي وزارت دفاع عراق در آنفرانس مطبوعاتي گفت اين طرح امنيتي با موافقت نوري 
  . مالكي طي دو روز اجرا خواهد شد

امنيتي با همكاري وزارت آشور و نيروهاي چند مليتي در راستاي جلوگيري از اين طرح : وي ادامه داد
  . ي پل االئمه آه صدها شهيد بر جاي گذاشت، صورت خواهد گرفت وقوع حادثه

هاي قاچاق نفت  چنين به نقل از سالم الزوبعي، معاون نخست وزير عراق از وجود شبكه اين روزنامه هم
  . ف خبر دادهاي معرو با دست داشتن شخصيت

ي وزرا  تغيير در آابينه:  به نقل از فاضل الشرع، مشاور نوري مالكي نوشت- چاپ عراق -ي الغد  روزنامه
  . با آغاز جلسات فصل جديد پارلمان صورت خواهد گرفت

  . ي توافق عراق نيز بر ابقاي محمود المشهداني، رييس پارلمان عراق تاآيد آرد در عين حال جبهه
ي توافق است و  پست رييس پارلمان حق جبهه: ن، دبيرآل شوراي گفتمان ملي عراق گفتخلف العليا

  . ي توافق عراق ارايه دهد هر آسي هر اعتراضي دارد بايد به جبهه
ي عراق و ائتالف آردستان نبايد در حاشيه قرار گيرند و هر دو حزب  ائتالف يكپارچه : العليان تاآيد آرد

  . ه حل مسايل بپردازندبايد از طريق مذاآرات ب
  . ها از سفر مشهداني به اردن حكايت دارد اين در حالي است آه برخي گزارش
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ي لندني الزمان  وگو با روزنامه ي عرب در عراق در گفت ي اتحاديه از سوي ديگر مختار لماني، فرستاده
چرا آه تمام حاضران نشست مقدماتي آنفرانس صلح ملي عراق در قاهره موفقيت آميز بود، : تاآيد آرد

ي است براي ايجاد توافق و صلح ميان  ا تاآيد آردند اين آنفرانس صلح هدف نهايي نيست، بلكه وسيله
  . ها عراقي

وي به ديدارهايش با افسران ارشد ارتش سابق عراق در راستاي آمادگي براي برگزاري آنفرانس صلح 
  . ملي اشاره آرد

ناح صدر در قاهره نيز به اين روزنامه اعالم آرد آه جناح صدر هيچ ي ج دآتر صالح حسن عيسي، نماينده
  . گيرد دستوري از تهران نمي

نيروهاي آمريكايي : المللي تحقيقات در خصوص آينده گفت ي همايش مرآز بين وي در حاشيه
  . اند تا جناح صدر را از روند سياسي خارج آنند هاي خود را با سپاه المهدي افزايش داده درگيري
جناح صدر به منظور خارج آردن نيروهاي آمريكايي از عراق به پارلمان : ي جناح صدر تاآيد آرد نماينده

  . فشار وارد خواهد آرد
ي  ي تشكيل آميته ساز و آار مقتدي صدر براي صلح ملي در برگيرنده: اين عضو جناح صدر بيان داشت

هاي  هاي گروه ر راستاي نزديك ساختن ديدگاهي توافق عراق د پارلماني از اعضاي جناح صدر و جبهه
  . سياسي عراق است

 به نقل از جعفر موسوي، رييس هيات دادستاني دادگاه صدام و - چاپ امارات -ي دارالخليج  روزنامه
ي الدجيل سي روز بعد از صدور  حكم اعدام صدام در خصوص حادثه: هفت تن از همدستانش اعالم آرد

  .  قانون مجازات اجرا خواهد شد27 ي اين حكم براساس ماده
هاي آواره به  تعداد خانواده:  نيز به نقل از وزارت مهاجرين عراق اعالم آرد- چاپ عراق -ي المدي  روزنامه
  .  خانوار رسيده است33153

اي اعالم آرد آه نيروهاي امنيتي  رساني ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح عراق نيز در بيانيه دفتر اطالع
هاي متعدد در سراسر اين آشور   فرد مسلح را طي عمليات50 ساعت گذشته 24 توانستند طي عراق

  . دستگير آنند
 تن ديگر را در ساير 26 فرد مسلح را در موصل و 13ارتش عراق توانست : در اين بياينه آمده است

  . هاي شمالي بغداد دستگير آند شهرك
  . هاي مردمي حمايت از مناطق مختلف در نجف خبر داد تهمعاون استاندار نجف از آغاز اجراي طرح آمي

هاي مردمي در اين استان  به دنبال انفجار اخير در نجف آميته: وي در جمع خبرنگاران اظهار داشت
  . رسما آغاز به آار خواهند آرد

 ايي در مسير حرآت يك گشت پليس در بعقوبه يك پليس آشته و چنين در پي انفجار يك بمب جاده هم
  . سه تن از جمله يك غير نظامي زخمي شدند

پليس گزارش داد افراد مسلح ستوان فيصل عثمان را هنگام سوار شدن به خودرو در شهر بعقوبه به 
  . ضرب گلوله آشتند

يي در مسير حرآت گشتي پليس در شهر  در پي انفجار بمب جاده: يك منبع پليس عراق نيز گفت
  . حويجه سه پليس زخمي شدند

افراد مسلح در شهر مقداديه سه نانوا را به خاطر پختن نان براي ارتش عراق : چنين گفت س همپلي
  . آشتند و يك عابر پياده را زخمي آردند

ي پليس، تيراندازي افراد مسلح از يك خودروي در حال حرآت به سوي مردم در يك بازار در  به گفته
  . سامرا به زخمي شدن پنج غير نظامي منجر شد

ي الدوجيل به  يس اعالم آرد افراد مسلح يك افسر سابق ارتش عراق را در يك بزرگراه درممنطقهپل
  . ضرب گلوله آشتند

 درصد مردم آمريكا خواهان 85ي فاآس نيوز نشان داد آه  اين درحالي است آه نتايج نظر سنجي شبكه
  . سال هستند خروج نظاميان آمريكايي از عراق در ظرف آمتر از يك

 درصد مردم آمريكا معتقدند آه آمريكا نميتواند مانع بروز يك 67چنين اين نظرسنجي نشان داد آه  هم
  . جنگ داخلي درعراق شود
شود آه استراليا درحال اعزام يك سفير جديد به عراق است آه قرار است  از سوي ديگر گزارش مي

  . ده استي جنگي بو جايگزين سفير فعلي شود آه حدود دوسال در اين منطقه
مارك اينس براون، سفير جديد استراليا در عراق خواهد : ي استراليا گفت الكساند داونر، وزير امور خارجه

  . بود
  .  سفير استراليا درعراق بوده است2004اينس براون، جانشين هوارد براون خواهد شد آه از اآتبر 

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   مردادماه26:  تهرانیمه هامرور روزنا
  ٢٠٠۶ اوت ١٧ - ١٣٨۵ مرداد ٢۶پنجشنبه 

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود نظر وزير خارجه را منعکس کرده اند که :بی بی سی
گفته است حتی در مورد تعليق غنی سازی هم می تواند گفتگو کرد و همچنين گزارش هايی را از 
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تظامی برای چمع آوری آنتن های ماهواره ای، از سر گيری خريد نبزين از خارج و ادامه حمله نيروی ان
  .مانور وسيع ارتش انتشار داده اند

 اين سخن وزير خارجه را در صدر اخبار خود آورده که حتی درباره تعليق غنی سازی هم مردم ساالری
  . می توان مذاکره کرد

 صدر اخبار خود آورده و از قول دبير شورای عالی امنيت  نيز همين سخن منوچهر متکی را درآفتاب يزد
ملی جمهوری اسالمی هم نوشته مساله اتمی ايران ساده است و چنان پيچيدگی ندارد در حاليکه 

  . معاون وزارت خارجه چين در تهران گفته مساله هسته ای ايران پيچيده و حساس شده است
ا سفير آلمان در تهران گفته است تحقيقات صلح  هاشمی رفسنجانی در مالقاتی بشرقبه نوشته 

آميز هسته ای ادامه خواهد يافت ااما بايد با پرهيز از کلی گويی و جوسازی های تبليغاتی در فضايی 
  . مناسب و با تدبير مذاکرات ادامه يابد و مسايل با ايجاد اعتماد متقابل مورد بررسی قرار گيرد

های نفتی با اشاره به   دالل  نوشته اعتمادی بنزين منتفی شد و  خبر داده که سهميه بندآفتاب يزد
 روزه ايران در بازار بنزين، از خريد چهار محموله جديد بنزين توسط ايران برای شهريور ماه خبر  غيبت چهل

بندی بنزين در ايران   وزير نفت ايران پيشتر از احتمال سهميه  .دادند که شهريور ماه وارد کشور می شود
 برای واردات شش ١٣٨۵خبر داده بود، چرا که مبلغ اختصاص داده شده به واردات بنزين در بودجه سال 

ماهه بنزين کفايت داشت و در يک ماه گذشته هم دولت ايران بنزينی وارد نکرده بود و به همين جهت 
  .خبر واردات چهار محموله بزرگ برای مردم خريد خوشايندی محسوب می شود

بر داده که جمعی از نمايندگان مجلس خواستار تحقيق و تفحص از شهرداری تهران برای  خهمبستگی
روشن شدن موضوع سيصد ميليارد تومانی شده اند که گفته می شود در دوران شهرداری احمدی نژاد 

  . هزينه شده بدون آن که سندی برای آن وجود داشته باشد
های اخير احمدی نژاد و برخی نزديکانش را در  اههای داغی که م  يکی از بحثهمبستگیبه نوشته 

 ميليارد تومان از اعتبارات شهرداری خارج از ٣۵٠افکار عمومی به چالش کشانده است هزينه کردن 
مصوبات قانونی شورای شهر تهران است، خبری که خزانه دار و نايب رييس شورای شهر هم آن را تائيد 

اره دوران شهرداری رييس جمهور فعلی زمانی در مجلس مطرح تقاضای تحقيق و تفحص درب. کرده اند
شده که اکثريت نمايندگان مجلس اليحه دولت برای مبارزه با فساد در ميان مديران دولتی را رد کرده 

  .اند
 از قول معاون وزارت جهاد کشاورزی نوشته به دليل برداشت های بی رويه آب از سفره ها کارگزاران

به نوشته کارگزاران اين مقام . ت کشور با بحران کم آبی يا بی آبی مواجه هستند دش٢٢٠ی زيرزمينی 
گفته است که ميزان آب ورودی به سفره ها ی زيرزمينی و آب برداشتی از آنها به هيچ عنوان تناسبی 

با يکديگر ندارد و برآوردها نشان می دهد برداشت ساليانه آب شش ميليارد متر مکعب بيشتر از آب 
  .دی به سفره ها ی زيرزمينی استورو

 مصباح يزدی استاد حوزه علميه قم در تازه ترين حمله خود به دولت سابق و رييس آن اعتمادبه نوشته 
   بند و باری  بی  وسايل ها بها داد، يعنی  جوان  بايد به  خواندند که  در گوش ها   سال گفته است هشت

 گفتند اگر   و حتی  است  آزادی  مخالف گفتند اين ، می گفت  می يزی چ  کسی ، اگر هم  کرد  فراهم برايشان
  .  خواهد شد  حذف ، دين  است  در تعارض  با آزادی دين

اين روحانی تندرو از احمدی نژاد تحسين کرده و انتخاب وی را فرصت طاليی برای مردم ايران خوانده و 
از حضرت زهرا خجالت می کشيم و به کسی رای در مورد انتخابات گفته مردم ساده دل می گويند ما 

  . می دهيم که سيد باشد، اما مگر هر سيدی احترام دارد جعفر کذاب هم سيد بود
  . اين سخنان در جمع ناظران انتخاباتی استان ايالم ايراد شده استاعتمادبه نوشته 

  
   مردادماه25:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ت  او١۶ - ١٣٨۵ مرداد ٢۵چهارشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود ضمن پرداختن به پيامدهای جنگ :بی بی سی

لبنان، از ابراز نگرانی نمايندگان مجلس از برداشت های دولت از صندوق ذخيره ارزی خبر داده و گزارش 
  .هايی درباره جمع آوری آنتن های ماهواره ای منتشر کرده اند

چون يک ماه گذشته عنوان بزرگ صفحه اول و سرمقاله خود را به جنگ لبنان و تجليل از  که همکيهان
پيروزی های حزب اهللا اختصاص داده در خبری نوشته سيد حسن نصراهللا رهبر فعلی حزب اهللا لبنان در 

 در حالی که بيست و يک ساله بود از آيت اهللا خمينی اجازه نامه برای اخذ وجوهات شرعيه ۶۵سال 
  . گرفت

 ساله همراه با اعضای جنبش امل لبنان به ديدار ٢١ در آن روز سيدحسن نصراهللا کيهانبه نوشته 
  . بنيانگذار جمهوری اسالمی به تهران آمده بود

 هم پيروزی حزب اهللا را همچنان در صدر اخبار خود نگاه داشته و در سر مقاله خود جمهوری اسالمی
وسيع و خرابکاری در هواپيماهای عازم آمريکا که توسط پليس بريتانيا تاکيد کرده که کشف توطئه ترور 

  .صورت گرفته توطئه ای برای پوشاندن فعاليت های غيرانسانی اسرائيل بوده است
يک روز بعد از آن که رييس جمهوری در گزارشی درباره کارکرد يک ساله دولت تاکيد برنامه های رفاهی 

گذاشت که به گفته وی به زودی با تقسيم سهام کارخانه های دولتی آينده دولت را بر سهام عدالت 
بين مردم فقير، به ياری آن ها خواهد رفت و يکی از وعده های دولت محقق خواهد شد، به نوشته 
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 معاون سابق وزارت اقتصاد و دارايی سهام عدالت را تجربه کردن امری دانسته که شکست کارگزاران
  .ان به تجربه ثابت شده استآن در کشورهای مختلف جه

 در ١٩٩٧ تا ١٩٩١ به سابقه اجرای طرح های مشابه در سال های کارگزارانآقای شيرکوند به نوشته 
کشورهای بلوک شرق اشاره کرد و گفت دوران اقتصاد دستوری به پايان رسيده و بايد در جهت اجماع 

  .تصدی امور اقتصادی گرفتنظری در کشور بود و با گسترش خصوصی سازی راه دولت را در 
 روزنامه اقتصادی صبح تهران در صدر عنوان های خبری خود از نگرانی نمايندگان مجلس از سرمايه

برداشت های مکرر دولت از صندوق ذخيره ارزی و اتمام موجودی اين صندوق خبر داده و نوشته 
دهی وضعيت  ر سامان  فوريتی خواستا  رای موافق و تصويب طرحی يک١٢٨نمايندگان مجلس با 

  . برداشت از حساب ذخيره ارزی شدند
اين روزنامه از قول رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی نوشته طبق ماده يک برنامه چهارم، بنا 

ارزی را کم کنيم و در زمان تدوين و تصويب قانون  بر اين بود که دسترسی دولت به منابع حساب ذخيره 
نويسان و هم نمايندگان مجلس در مذاکرات خود به دنبال آن بودند که  رنامه برنامه چهارم، هم ب

دسترسی دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزی به آسانی صورت نگيرد و منابع درآمد ارزی و مازاد آن 
  . به هدر نرود

 7/4ت بيش از ابراز نگرانی نمايندگان مجلس به دنبال آن بروز کرده که بانک مرکزی اعالم داشته که دول
ميليارد دالر در عرض چهار ماه از اين صندوق برداشت کرده است که يک و نيم برابر رقم مصوب بودجه 

سخنگوی دولت روز قبل تخلف در برداشت از صندوق ارزی را کذب دانست و گفت هر چه . امسال است
  .برداشت شده بر اساس قانون بوده است

رباره حمله ماموران نيروی انتظامی به ساختمان های مسکونی بلند يک روز بعد از گزارش روزنامه ها د
 چند نماينده مجلس از رفتار نيروی انتظامی اعتماد ملیو جمع آوری آنتن های ماهواره ای به نوشته 

  . ابراز نگرانی کرده اند
يدی در  نوشته فرمانده نيروی انتظامی تهران گفته است هيچ برنامه ضربتی جدسرمايهدر همين حال 

  . کنيم جا مراجعه نمی ها در معرض ديدمان نباشند، به آن  کار نيست و اگر آنتن ماهواره
سردار طاليی با تکرار سخن دادستان تهران از مردم خواسته که آنتن های ماهواره ای را از مقابل ديدها 

ود و کار خودسرانه دور نگاه دارند و در عين حال تاکيد کرد که پليس وارد خانه های مسکونی نمی ش
  . آقای طاليی گفته که همه گروه های اعزامی آموزش ديده هستند. انجام نمی دهد

 از زبان يک نماينده مجلس عضو کميسيون فرهنگی درباره طرحی نوشته که در آن کميسيون اعتماد
  . درباره استفاده از برنامه های ماهواره های تلويزيونی تصويب شده است

   است  ممکن  نه  از ماهواره  استفاده  و مطلق  کلی  نفی  گفته اعتماد عين حال به نوشته جاللی زاده در
  .رسد  نظر می   به  الزم و نه

  
   مرداد24:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ اوت 15 - ١٣٨۵ مرداد 24شنبه سه 
بنان به مناسبت روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از جشن های ل:بی بی سی

پايان جنگ آن کشور گزارش داده و آن را با عنوان پيروزی حزب اهللا منعکس ساخته اند و آن را همراه با 
گزارش هايی درباره تهديد منقدان اقتصادی دولت، جمع آوری آنتن های ماهواره ای، کمبود گورستان در 

  .تهران انتشار داده اند
ان همراه عکسی از يک زن که پوستر سيد حسن نصراهللا را می  با عنوان يک روز آرام در لبنشرق

بوسد گزارش هايی را پيرامون آتش بس لبنان چاپ کرده و در سرمقاله خود به جست و جوی پاسخی 
  برای اين سئوال برآمده که پيروز جنگ يک ماهه که بود؟

است که اتفاقی افتاده که نوشته " بيروت جشن پيروزی، اسرائيل زلزله سياسی" با عنوان بزرگ کيهان
به نظر نويسندگان کيهان پيروزی حزب اهللا است و ممکن است به پيروزی هميشگی مسلمانان بر 

  . اسرائيل منجر شود
 با تاکيد بر پيروزی حزب اهللا افزوده است که اسيران اسرائيلی چنان که قطعنامه کيهانسرمقاله 

  . مبادله می شوندشورای امنيت نظر داده آزاد نخواهند شد بلکه 
 جمهوری اسالمی است و روزنامه  آفتاب يزدلبنان پيروزی خود را جشن گرفت عنوان اصلی روزنامه

بحران در دولت اولمرت را با اهميت ديده و در صدر اخبار " دومين شکست برای رژيم اسرائيل"با عنوان 
راتژيک خود را از دست داده، خود نقل کرده و در سرمقاله خود نوشته اکنون که اسرائيل عمق است

بحران در کابينه اين کشور پديد آمده و مردم شهرها را از وحشت خالی کرده اند موقع وارد آوردن ضربه 
  . نهايی به قصد آن است که کار اين رژيم را يکسره کند

م در  هم جشن پيروزی لبنان را در صدر اخبار خود نقل کرده و در مقاله ای نوشته اين جنگ هرسالت
اهللا بر جای مانده است که  لبنان علی الحساب به پايان رسيد ولی آثار و برکاتی از اين دفاع مقدس حزب

  . تا ابد جاودانه تاريخ خواهد ماند
 هايی بر  در اين مقاله با عنوان کپی برابر اصل، نوشته شده از کشته شدگان حزب اهللا لبنان وصيتنامه

فته در آن نظير همان ادبياتی است که کشته شدگان ايرانی در جبهه جای مانده که ادبيات به کار ر
  . های جنگ عليه عراق می نوشتند
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 با چاپ عکس بزرگی از دختر جوانی در حال شادمانی در بيروت از شادمانی پس از سی و کارگزاران
اتح و مغلوب اين سه روز جنگ در لبنان خبر داده و در مقاله ای نوشته بحثی که از ميانه جنگ درباره ف

  .جنگ راه افتاده بود، همچنان ادامه دارد
 خبر از مصاحبه محمود احمدی نژاد با مايک واالس، برنامه ساز سی بی اس آمريکا، داده و کيهان

نوشته رييس جمهوری در پاسخ به سئوال اين خبرنگار مبنی بر اينکه درباره جورج بوش چه فکر می 
دم که شنيدم يک درصد از کل جمعيت آمريکا در زندان بسر می برند و من بسيار ناراحت ش: کنيد گفت
 ميليون نفر پوشش درمانی ندارند و حال آنکه بوش می تواند اقتصاد آمريکا را با استفاده از ۴۵يا بالغ بر 

  . روش های مناسب و بدون کشتار افراد بی گناه و بدون اشغالگری و تهديد نجات دهد
عامل سازمان بهشت زهرا گورستان بزرگ تهران گفته با وجود اجرای طرح  مديررسالتبه نوشته 

  .  سال آينده ظرفيت دارد١٠ هکتاری، اين گورستان فقط برای ١۶٠توسعه 
، محمود رضاييان با تاکيد برضرورت احداث گورستان های جديد دراطراف شهرتهران با رسالتبه گزارش 

فن اموات وجود خواهد داشت ، گفته با طرح ايجاد گورستان توجه به احساس نيازی که درآينده برای د
  .های جديد درشرق وغرب تهران ، فاصله و شکاف فرهنگی شمال وجنوب شهر تغييرخواهد کرد 

 در عنوان اصلی صفحه اول خود از جمع آوری آنتن های ماهواره ای همزمان با فيلترينگ همبستگی
 بر اينکه زندگی انسان امروز با تکنولوژی گره خورده است و اين سايت های اينترنتی خبر داده و با تاکيد

عنوان  های ماهواره به آوری ديش زندگی بدون فناوری نوين ناقص بوده و فلج خواهد شد نوشته جمع 
آوری به خود گرفته و مسئووالن سخن از فيلترينگ  نماد استفاده از اين تکنولوژی سرعت سرسام 

  . شود اند که خود باالترين درجه کنترل اين فناوری محسوب می   اينترنت به ميان آورده
 با کارنامه خبر از لغو امتياز يک نشريه ادبی و حکم زندان مدير آن داده و نوشته ماهنامه همبستگی

  . رای دادگاه لغو امتياز شد و خانم نگار اسکندرفر مدير آن به يک سال حبس محکوم گرديد
 خانم اسکندر فر انتشار مطالب خالف عفت و اخالق عمومی عنوان شده  اتهامهمبستگیبه نوشته 

  .بود
 محمود احمدی نژاد در گزارشی از چهارماه فعاليت دولت به مردم منتقدان  سرمايهبه نوشته روزنامه

  زدن بر منابع کشور هستند، می دولت را تهديد کرده و با بيان اينکه برخی افراد خاص که خواستار چنبره 
 ريزی توزيع شود، گفته است که به دليل مبارزه دولت با فساد افرادی  اهند منابع عمومی بدون برنامهخو

 گويند دولت در اقتصاد کشور ناکارآمد است، اما بايد بدانند   بينند، آنان می که منافع خود را در خطر می
کنند و مبارزه با فساد با   نمی ای خاص واگذار  گاه منافع عمومی را به عده  که خدمتگزاران مردم هيچ

  .تمام توان ادامه دارد
 سخن آيت اهللا شاهرودی رييس قوه قضاييه را در صدر گزارش های خبری آفتاب يزددر همين حال 

  . آورده که گفته است نبايد فضای اقتصادی کشور امنيتی شود
 از موانع عمده در مسير  سرمقاله خود را به همين موضوع اختصاص داده و در آن نوشتهکارگزاران

تحقق پيشرفت اقتصادی در طول تاريخ اين کشور عدم توجه الزم به بخش خصوصی و فقدان امنيت 
جانی و مالی مردم و به ويژه صاحبان صنعت و تجارت در قبال دخالت ها و تضييع حقوق آنها بوده است 

ه که امروز بايد با ديدگاهی نو به که از سوی قدرتمندان دارای حاکميت انجام می گرفته است و افزود
  عوامل تهديد کننده امنيت اقتصادی نگريست
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