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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
  

 ايران تصميم خود را گرفته است: یآيت اهللا خامنه ا
  ٢٠٠۶ اوت ٢١ ١٣٨۵ مرداد ٣٠دوشنبه 

 روز دوشنبه در آستانه اعالم پاسخ ايران به ،ی اسالمی رهبر جمهور،یامنه ا اهللا خآيت:بی بی سی
 خبر داده و گفته ی اتمی ادامه فعايت های از عزم ايران برا،ی غربی کشورهایمجموعه پيشنهاد

 . ايران تصميم خود را گرفته استی اسالمیجمهور
در تهران ضمن محکوم کردن آمريکا به  ی وحت اسالمی در جريان کنفرانس بين المللی اهللا خامنه اآيت

دانند   ی با آنكه میا  هسته یدر مسأله انرژ: "گفته است' قدرتمند شدن مسلمانان'مخالفت با 
آنند تا   ی نيست، بيشترين فشار را وارد میا  به سالح هسته ی دستيابی ايران در پی اسالمیجمهور

 ." شوندی در يک آشور اسالمیآور مانع از پيشرفت علم و فن 
 را آماده کرده و آن را تا روز سه شنبه ی پيشنهادی گفته است پاسخ خود به مجموعه مشوق هاايران

 امنيت ی شورای ايران از سوی است که مهلت تعيين شده برایاين درحال.  اوت اعالم خواهد کرد22
 . رسدی اوت به سر م31 اورانيوم روز ی سازی تعليق غنیسازمان ملل برا

 بزرگ جهان را ی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، از ايران خواسته بود پيشنهاد قدرت هایکوف پيشتر
 در سخنانش ی اسالمیرهبر جمهور.  بپذيرد- اورانيوم ی سازی تعليق برنامه غنی مشوق در ازا-

ير  به مسی هسته ایدر مسئله انرژ' نکرده اما گفته است ايران ی سازیاشاره مستقيم به موضوع غن
 ' .خود با قدرت ادامه خواهد داد و ثمرات شيرين آن را هم خواهد ديد

.  استفاده کندی خواهم از اين فرصت تاريخیاز دولت ايران م" عنان شامگاه يکشنبه گفته بود یآقا
 بر ی و مبتنی يک راه حل نهايی خواهد بود برایمطمئنم که پاسخ ايران مثبت خواهد بود و اين مبناي

 ."مذاکره
 ' ممکن نيستی سازیتعليق غن'
 ی اورانيوم را که، از نگاه طرفين درگيری سازی بحث تعليق غنی ايرانی مقام های همين حال برخدر

 .مهمترين مسئله حل نشده است، ناممکن دانسته اند
 ايران، روز دوشنبه با تاييد اينکه پاسخ بسته ی اتمی معاون بين الملل سازمان انرژ،ی سعيدمحمد
 ايران ی بزرگ جهان سه شنبه داده خواهد شد، به پيشرفت برنامه هسته ای قدرت هایادپيشنه

 ." اورانيوم امكان پذير نيستی سازی ديگر تعليق غنیدر شرايط آنون"اشاره کرده و گفته است 
 و سرپرست تيم ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانی ديگر، روزنامه گاردين انتقاد علی سواز

:  ايران منعکس کرده و نوشته استی به فعاليت هایت هسته ايران، را به رويکرد جامعه جهانمذاکرا
 ی و گالبيوه گويند آب می را دارند اما به بقيه می هسته ای به فن اوری کشورها اجازه دسترسیبعض"

 ."توليد کنيد
 نسبتا ی هایوضع گير گويد با توجه به می م،ی سی بی تحليلگر مسائل خاورميانه در ب،ی هاردراجر

 مسير ناگزير تقابل ی ايران به نوعی رسد مناقشه هسته ایسرسختانه اياالت متحده و ايران، به نظر م
 . پيمايدیرا م
 ايران یهم از سو:  شودی ديده می لحن تقابل جويانه از جانب طرفين به روشن،ی هاردی گفته آقابه

 خود در بحران اعراب و اسرائيل، و به ويژه در عراق، یار است و بعضا به توان اثرگذی منطقه ایکه قدرت
 عليه ايران را، در صورت ی آمريکا که بارها اعالم کرده که گزينه نظامی کند؛ و هم از سویاشاره م

 . کندی رد نم،یشکست ديپلماس
 شود، اما  دارد و بنابراين بايد به هر صورت متوقفی ايران اهداف نظامی گويد برنامه هسته ای مآمريکا

  . بيان کرده استی را تامين انرژی هسته ایدولت ايران تنها هدف فعاليت ها
  

سازي اورانيوم را به  خواهد به ميز مذاآرات برگردد بايد غني اگر ايران مي:  فرانسه گفت وزير امور خارجه
  . حالت تعليق درآورد

  ٢٠٠۶ اوت ٢٣ - ١٣٨۵ وری شهر١چهارشنبه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، فيليپ دوست بالزي، ) ايسنا(نشجويان ايران به گزارش خبرگزاري دا

خواهد به ميز مذاآره بازگردد و تالش  اگر ايران مي: ي فرانسه در آنفرانسي خبري گفت وزير امور خارجه
تعليق سازي اورانيوم را  يي اش پايان دهد بايد غني ي هسته المللي بر سر برنامه آند تا به مشاجره بين

  . آند
 خودداري آرده و 1+5ي پيشنهاد متقابل ايران به مجموعه پيشنهادي  وي از هر گونه اظهار نظر درباره

  . ي بيشتر بر روي آن را دارد گفت آه اين سند بسيار پيچيده است و ارزش مطالعه
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ره در دسترس خواهم بار ديگر خاطرنشان آنم آه فرانسه براي مذاآ مي: وزير امور خارجه فرانسه گفت
سازي  ايم بازگشت به ميز مذاآره به تعليق غني است و ياداوري آنم آه همان طور آه همواره گفته

  . اورانيوم مرتبط است
گفت آه پاريس در حال مطالعه " 2فرانس "ي تلويزيوني  چنين به شبكه ي فرانسه هم وزير امور خارجه
يي ايران به تهران  ي هسته ف پايان دادن به مسالههايي است آه با هد ي ايران به مشوق پاسخ پيچيده

  . ارايه شده است
پاسخ ايران به ) شنبه سه(روز گذشته : به گزارش خبرگزاري فرانسه، فيليپ دوست بالزي گفت

  . مان رسيد دست
  . ي آن را داريم ما قصد مطالعه. اين پاسخ سندي بسيار طوالني و بسيار پيچيده است: وي افزود
اند به مذاآره تمايل  آنم آه برخي مقامات ايراني گفته خاطرنشان مي: ه فرانسه ادامه دادوزير خارج

دهيم ابتدا آن را بخوانيم و سپس ظرف چند روز به همراه شرآاي اروپايي،  ما ترجيح مي. دارند
مان بگوييم چه فكري در اين خصوص داريم و در شوراي امنيت سازمان ملل  آمريكايي، روسي و چيني

  . چه خواهيم آرد
شنبه پاسخ رسمي ايران را به  علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان روز سه

هنوز متن اين پاسخ منتشر . نمايندگاني از پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان در تهران تحويل داد
  . نشده است

سازمان ملل از ايران خواسته است  شوراي امنيت 1696ي  دوست بالزي در عين حال گفت آه قطعنامه
به حالت تعليق در آورد يا آن آه با )  شهريور9( اوت 31سازي اورانيوم را تا  هاي غني تمامي فعاليت

  . برخي اقدامات تنبيهي مواجه شود
ي فرانسه به نقل از وي نوشت آه گروه  خبرگزاري رويتر نيز در گزارشي با انتشار خبر وزير امور خارجه

  . چند روزي زمان براي مطالعه پاسخ ايران نياز دارند به1+5
  
   شود ی می منزوی هسته ارانیا : کای امور خارجه آمرریوز

  ٢٠٠۶ اوت ٢٣ - ١٣٨۵ وری شهر١چهارشنبه 
 ی باشد، منزوی به بمب اتمیابي خواهان دسترانیچنانچه ا:  اظهار داشت ی در سخنانسی رازايکاندول

  . خواهد شد
" جستی دادرزیر" با مجله ژهی و وی اختصاصیدر گفتگو " سی رازايکاندول" ، "مهر "یار گزارش خبرگزبه

  .  کندی تالش می به بمب اتمیابي دستی برارانیا:  شدی مدعنيهمچن
  
 ی اعضاندگانی غرب را به نمایشنهادي روز گذشته پاسخ خود به بسته پرانی است که ای در حالنیا
  . دادلی تحورانی در ا1+5
 اظهار ی کره شمالی گفتگو با اشاره به بحران هسته انی از ایگری در بخش دکایامور خارجه آمر ریوز

  .  نداردی داشتن بمب اتمی برایلي دلچي هزي نیکره شمال: داشت 
 تي مخالف هرگونه فعالکای امر واقف است که آمرنی به ایمن معتقدم که کره شمال:  گفت سیرا

  .  کشور است نی ایهسته ا
 بر خدشه دار شدن چهره یمن با هرگونه اظهارنظر مبن:  درباره جنگ عراق اظهار داشت نيهمچن یو

  . کنمی امر را رد منی به واسطه جنگ عراق مخالف بوده و اکایآمر
 است که ی کشورکای همگان مشخص شود که آمری برادیبا:  کردحی در ادامه تصرکای خارجه آمرریوز

.  توجه باشد ی بی تواند به امور ارتباطی داده ، پس نمیرا در خود جا ی مختلفیفرهنگها و مذهب ها
  . همواره خواهان ارتباط با انسانها و جوامع مختلف استکایآمر
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

   در عراق وجود دارد رانی درباره دخالت ای روشنشواهد:  ادعا کردکایژنرال آمر
  ٢٠٠۶ اوت ٢۴ - ١٣٨۵ وری شهر٢نجشنبه پ
 رانی ای اطالعاتیروهاي نمي در رابطه با تماس مستقی گزارشچي هنکهی با اعتراف به اییکای ژنرال آمرکی

 ني و همچنی و آموزشی درباره کمک مالی شد که شواهد روشنی نشده است، مدعدهی ها دیبا عراق
  . جود دارد کشور ونی ای ثباتی بی عراق براانيعي شزيتجه
 کنفرانس کیدر "  باربروکلیما" فرانسه ، ژنرال یبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 اساس ی بی عراق در ادامه ادعاهایتي در کنترل امندي کاخ سفی ناتوانهي در پنتاگون در توجیمطبوعات
 تی آموزش، حمال مسئورانی ا انکار است کهرقابلي کنم غیمن تصور م:" اظهار داشت رانی اهي علکایآمر
 منفجره دست لی وسای فناورهي تهني در عراق و همچنعهي شی افراطی از گروه های برخزي و تجهیمال

  .  نباشدشرفتهيساز پ
  " .  باره وجود داردنی در ایشواهد روشن:"  در ادامه افزودیو

 در ی گزارشچي کرد که ه اعترافني همچنکای ستاد مشترک ارتش آمری هاتي عملسي معاون رئباربرو
 است، اما ادعا کرد که دهی  ندهاي با عراقرانی ای و شبه نظامی اطالعاتیروهاي نميرابطه با تماس مستق
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 ها و ستیترور ی نظامی آموزش های درباره مشارکت و حضور آنان در عراق به عنوان مربییگزارش ها
  ".  استدهی دعهي شی افراطیگروه ها

 ی به مسئله ارانی ثبات کننده ای بی هاتي پاسخ به فعالی داشت که چگونگاني بییکای ژنرال آمرنیا
  . شده استلی تبداستگذاراني سیبرا
 آنان را مي است تا نفوذ مستقی طوالنی در عراق راهعهي شی افراطی کردن گروههایخنث:" افزود یو

  ". می ببرنيدر امور عراق از ب
 کار را نی در عراق است و اییکای آمراني ما کاهش نظاممي تصم خاطرنشان کرد کهني باربرو همچنکلیما

  . دادمي درخواست فرماندهان انجام خواهني و همچنمی اعالم کردشتري که پیطیبراساس شرا
  

 تن از جمله دو افسر پليس امروز چهارشنبه به ضرب گلوله در جريان چند 8پليس عراق اعالم آرد آه 
  .  آشته شدنديي در شهر بعقوبه درگيري فرقه

  ٢٠٠۶ اوت ٢٣ - ١٣٨۵ وری شهر١چهارشنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، پليس عراق هم چنين خبر داد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آه بر اثر انفجار مواد منفجره توسط يك بمبگذار انتحاري در نزديكي ايستگاه پليسي در شهر موصل واقع 
دو غير نظامي نيز در . ال بغداد يك زن آشته و هشت افسر پليس زخمي شدند آيلومتري شم390در 

  . جريان اين حمله مجروح شدند
اي در نزديكي  در شهر فلوجه نيز سه غير نظامي و سه افسر پليس در جريان انفجار يك بمب آنار جاده

  .  آيلومتري غرب بغداد زخمي شدند50يك خودروي گشتي آمريكايي در 
اي آوچك در نزديكي   تن را از داخل رودخانه6شنبه اجساد  حوالت عراق نيروهاي پليس روز سهدر ديگر ت

امروز چهارشنبه نيز ارتش عراق يك شبه نظامي .  آيلومتري جنوب بغداد خارج آردند40لطيفيه واقع در 
ر اين  ساعت عمليات گشتي در سراس24 فرد مظنون ديگر را طي 29را در بغداد به هالآت رساند و 

  . آشور دستگير آرد
. ي سيديه در بغداد يك غير نظامي جان باخت اي در منطقه هم چنين بر اثر وقوع انفجار بمب آنار جاده

  . شنبه به قتل رساندند افراد مسلح در شهر آوت نيز يك عضو سابق رژيم بعث سابق عراق را در روز سه
عراق امروز اعالم آرد آه نيروهاي امنيتي اين رساني ستاد آل فرماندهي نيروهاي مسلح  دفتر اطالع

  . آشور يكي از اعضاي گردان ثوره العشرين را در جنوب بغداد دستگير آردند
ي اين دفتر نيروهاي پليس عراق توانستند اين تروريست را آه جزو عناصر گردان ثوره  بر اساس بيانيه

  . ي الدوره دستگير آنند العشرين بوده در منطقه
هاي اصلي آرآوك دو تن را به ضرب گلوله از  اق نيز اعالم آرد آه افراد مسلح در يكي از راهپليس عر

  . پاي درآوردند
ي پليس افراد مسلح آه خودرو در اختيار داشتند بعد از تيراندازي به اين افراد به سرعت از محل  به گفته

  . حادثه گريختند آه قربانيان نيز جان دادند
الهويه در اين منطقه خبر  يجه در جنوب غربي آرآوك نيز از آشف دو جسد مجهولي الهو پليس منطقه

  . ها قابل مشاهده بود داد آه آثار شكنجه و گلوله بر بدن آن
اي در شهر فلوجه در غرب عراق نيز آه يك گشتي ارتش عراق هدف قرار گرفت  در انفجار بمب جاده

  . سه تن آشته و هفت تن ديگر زخمي شدند
  

  ل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعيتحلي
  

  دوم شهريور:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ اوت ٢۴ - ١٣٨۵ وری شهر٢پنجشنبه 

روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران در صدر اخبار خود گزارش هايی از خاموشی :بی بی سی
گمانه . دث مشابه هشدار داده اندديروز تهران منعکس کرده و نسبت به آسيب پذيری کشور در برابر حوا

زنی هايی درباره واکنش جهانی به پاسخ ايران به بسته پيشنهادی اروپا، انتقادها و تحسين هايی به 
مناسبت نزديک شدن هفته دولت درباره اقدامات يک ساله گذشته دولت محمود احمدی نژاد از جمله 

  .ديگر مطالب اين روزنامه هاست
. را به خاموشی ديروز تهران اختصاص داده و نوشته مترو در تاريکی فرو رفت گزارش اصلی خود شرق

عبور و مرور مختل و شبکه تلفن همراه با اختالل مواجه . چراغ های راهنمايی و رانندگی از کار افتاد
شرکت . خودپردازها از کار افتادند و فعاليت بانک ها و بسياری از ادارات برای مدتی مسکوت ماند. شد
برق، زندگی پايتخت نشينان را برده . ب و فاضالب تهران هم برای حفظ ذخاير آب از مردم ياری خواستآ

 توضيح داده که علت اين خاموشی وسيع که نزديک بود به شرقوزير نيرو در گفتگويی با خبرنگار . بود
و به دنبال سراسر کشور سرايت کند اين بود که يکی از پست های مهم برق تهران دچار مشکل شد 
  .خود تعدادی از پست های برق که بار عمده شهر تهران را تامين می کنند از مدار خارج کرد

 با اشاره به مسافرهای سرگردان مترو، و محبوس شدگان آسانسورها، خاموشی ديروز تهران سرمايه
عکس هايی از  با چاپ آفتاب يزد. را زنگ خطری دانسته که برای دولت و مجلس به صدا در آمده است

آشفتگی های پديد آمده از خاموشی برق در تهران از قول يک مقام وزارت نيرو نوشته خدا را شکر می 
 هم با چاپ عکس بزرگی از کارگزاران. کنيم که اين خاموشی ها به بقيه نقاط کشور سرايت نکرد
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بار خود خبر داده که تهران ترافيک به هم پيچيده خيابان های تهران که مملو از اتومبيل است در صدر اخ
اين روزنامه در گزارشی يادآوری کرده که تهران چند ماه بعد از . در اثر خاموشی برق فلج شد

مشروطيت و سه سال بعد از نيويورک صاحب برق شد و از قديمی ترين شهرهای خاورميانه است که 
  .دارای برق شدند

تحريم ايران :  صدر اخبار خود آورده به اين مضمون که نقل قولی از روزنامه نيويورک تايمز را دررسالت
به نظر اين .  پاشاند ائتالف حامی آمريکا را دچار دو دستگی و اختالف کرده و در نهايت آن را فرو می

روزنامه با پاسخ ايران به بسته پيشنهادی غرب اينک آمريکا با پرسشی جدی روبرو شده است، و آن 
  الف حاميان آمريکا را بر سر برخورد با ايران کنار يکديگر نگاه داشت؟ توان ائت اينکه چگونه می 

 نيز در عنوان اصلی خود ادعا کرده که پاسخ ايران اختالفات کشورهای پنج به اضافه يک را کيهان
   دارند به   با ايران دوستی  که  و روسيه  چين  کشورهای  نوشته از بيانيه هایهمبستگی. افزايش داد
 شود اما   حل  آرامی آميز و در فضای  مسالمت   صورت  به  ايران  هسته ای  پرونده  مساله آيد که  نظر می

 سفير آمريکا در   بولتون  و جان  فرانسه  وزير امور خارجه  بالزی  دوست  فيليپ  که  است  در حالی اين
  . کند را متوقف   اورانيوم سازی  غنی   بايد ايران  متحد معتقدند اول  ملل سازمان
 نوشته خبر جديدی از موفقيت بزرگ و جديد دانشمندان جوان کشورمان در حوزه فناوری هسته رسالت

موفقيت بزرگی از نظر علمی توسط يکی از مقامات بلند پايه . ای طی روزهای آينده اعالم خواهد شد
 ٢٢ نژاد رييس جمهور در اين روزنامه به يادآورده که احمدی. کشور به طور رسمی اعالم خواهد شد

فروردين ماه در مشهد خبر تسلط کامل دانشمندان ايران به چرخه کامل سوخت هسته ای را اعالم 
 از قول يک مقام آگاه در خصوص ارتباط موفقيت جديد با پاسخ ايران به جمهوری اسالمیروزنامه . کرد

 علمی دراز مدت به -ژه تحقيقاتی بسته پيشنهادی اروپا نوشته است اين موفقيت در راستای يک پرو
دست آمده اما اعالم آن تاکيد ديگری بر تسلط ايران به حوزه های مختلف دانش هسته ای و به عبارتی 

  .تقويت جايگاه ايران به عنوان يک کشور هسته ای است
ده  بخشی از سخنان علی اکبر واليتی مشاور بين المللی رهبر جمهوری اسالمی را نقل کرآفتاب يزد

که در يک همايش در تهران از طرح خاورميانه بزرگ آمريکا سخن گفته و ادعا کرده که بر اساس اين طرح 
  .عراق به سه بخش تقسيم خواهد شد و به هر حال سهمی از آن هم به ايران می رسد

 در گزارشی درباره يک همايش پيراموش زبان فارسی از قول حسن حبيبی رييس مردم ساالری
ن زبان فارسی نوشته ايران تنها کشوری است در خاورميانه که زبان خود را به عنوان زبان فرهنگستا

معاون سابق رييس جمهوران ايران گفته است اگر شايعات مربوط . علمی تا پايه دکترا حفظ کرده است
به تاسيس دانشگاه انگليسی زبان در داخل کشور صحت داشته باشد از رياست فرهنگستان زبان 

  .سی استعفا خواهم دادفار
  

   شهريور1:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ اوت ٢٣ - ١٣٨۵ وری شهر١چهارشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از آماده شدن پاسخ ايران به :بی بی سی

خبر .  پرداخته اندبسته پيشنهادی اروپا خبر داده و در گزارش هايی درباره مفاد اين پاسخ به گمانه زنی
درگيری نيروی دريايی مربوط به يک شرکت رومانيائی، کشف بمبگذاری در تهران، به مرخصی رفتن دو 

تن از اعضای روزنامه ايران که به دنبال چاپ کاريکاتوری زندانی شده بودند، احتمال گران شدن بهای 
 اليحه قضايی در مجلس از جمله ديگر بليت هواپيما و گاليه رييس قوه قضاييه از به تصويب نرسيدن يک

  . مطالب اين روزنامه هاست
 نظر رهبر جمهوری اسالمی را که گفته است تصميم خود را گرفته ايم با قدرت پيش خواهيم کيهان

رفت در صدر گزارش های خبری خود آورده و در مقاله ای اظهار نظر کرده که چون بسته پيشنهادی اروپا 
  . که بايد روشن شود پاسخ گويی آری يا نه به اين بسته امکان پذير نبودشصت مورد مبهم دارد 

 با اين مقدمه پرسيده شورای امنيت با اين همه ابهام چطور ميخواهد درباره پذيرش يا عدم کيهان
  پذيرش اين بسته اظهار نظر کند؟ 

 حول دو محور اساسي همين روزنامه در گزارش ديگری از قول برخي ديپلمات هاي آگاه پاسخ ايران را
 نسبت به رفع ابهامات بسته 6تعريف کرده اول، تهران مصرانه درخواست مي آند اعضاي گروه 

پيشنهادي خود به ايران اقدام آنند و به همين منظور ايران حدود پنجاه پرسش و ابهام اساسي از متن 
ران در پاسخ خود بر اين نكته دوم، ته. پيشنهاد اروپا استخراج آرده و خواهان دريافت پاسخ آنهاست

تاآيد ورزيده است آه عقيده دارد هر راه حلي درباره بحران هسته اي ايران بايد از دل مكانيسم مذاآره 
  . بيرون بيايد و هيچ مكانيسم ديگري براي حل و فصل اين موضوع وجود ندارد

 تحوالت پرونده هسته ای را  با عنوان بزرگ تعليق نه، مذاکره آری، گزارش مربوط بهجمهوری اسالمی
 گفته های علی الريجانی مسوول پرونده هسته ای را با اهميت ديده که از شرقمنعکس کرده و 

  . بررسی بسته پيشنهادی با ديد مثبت خبر داده است
پيش از اين سخنگوی وزارت خارجه گفته بود بعد از صدور قطعنامه شورای امنيت جو داخلی عليه بسته 

غيير کرده و نگاه ها منفی شده است و در همين زمان معاون سازمان انرژی اتمی به پيشنهادی ت
  ايران در آينده بسيار نزديک به بهره" آب سنگين" بزرگ   نويد داده که پروژهرسالتنوشته روزنامه 

  .رسد بردارى مى
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 شده و  خبر داده که پليس تهران موفق به متوقف کردن يک خودروى حامل بمبرسالتروزنامه 
  .ماموران اين بمب قوى را خنثى کردند

به نوشته اين روزنامه بمبی که از يک خودرو کشف شده و سه نفر هم دررابطه با آن دستگير شده اند 
در چند سال گذشته اين اولين بار است . یک بمب قوی بوده و بمبگذاران از اهالی غرب کشور بوده اند

سد که با تيراندازی ماموران در خيابانی در جنوب شهر تهران خنثی که از بمب گذاری در تهران خبر می ر
  .شده است

برخوردهای چند روزه گذشته در آب های خليج فارس بر سر يک دکل نفتی از جمله اخبار روزنامه های 
  . مختلف است که امروز گزارش های متناقصی از آن منتشر کرده اند

 در آب های خليج فارس بعد از آن اتفاق افتاد که يک شرکت  نوشته اين برخورد قهرآميزجوانروزنامه 
رومانيايی دو نفر نمايندگان شرکت نفتی ايران را به گروگان گرفت و دکل اول عمليات حفاری را با خود 
به شارجه برد و در عمليت تازه مراجع انتظامی مانع از دزديده شدن دکل دوم شدند که عامل آن يک 

 به نوشته اين روزنامه با دستياری يکی از بستگان رييس امارات متحده قصد شرکت اماراتی است که
  . داشته حدود ششصد ميليون دالر با با دزديدن دکل حفاری سودجويی کند

 مشاور امنيت ملي دولت روماني مدعي تصرف يك سكوی سرمايهاما به نوشته روزنامه اقتصادی 
  . م ايران، واآنشي شديد در برابر يك مناقشه تجاري استنفتي اين آشور توسط ايران شده و گفته اقدا

 آن را منعکس کرده نظاميان ايراني به سمت يك سكوي نفتي سرمايهبه گفته اين مقام رومانيايی که 
  . روماني در سواحل خليج فارس تيراندازي و سپس آن را تصرف آردند

اطالع وزارت نفت ايران هياتی برای مذاکره با  در همين مورد توضيح داده که پيش از اين با جوانروزنامه 
  .شرکت اماراتی به دوبی رفت ولی بی نتيجه بازگشت

  
   مرداد30:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ اوت ٢١ - ١٣٨۵ مرداد ٣٠دوشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از انفجار لوله انتقال گاز ايران به :بی بی سی

ه، مرگ شعبان جعفری، واکنش نمايندگان مجلس در برابر اعالم جرم سخنگوی دولت عليه منقدان ترکي
  .نوشته و در مقاالتشان به تحسين حزب اهللا و تشريح پيروزی های اين گروه ادامه داده اند

يک روز مانده به زمانی که ايران برای پاسخ گويی به بسته پيشنهادی اروپا اعالم داشته است به 
که آخر مرداد آخر دنيا  سخنگوی وزير خارجه گفته ما از ابتدا هم به اروپايی ها می گفتيم کيهانوشته ن

اما امروز اوال با رفتن پرونده به شورای امنيت فضای مثبت کار . نيست و هرگونه تحولی امکان پذير است
با اروپا تغيير کرده است و در ثانی تهران قطعنامه شورای امنيت را اصال نمی پذيرد و سوم اين که سه 

ست در آن روز به خاطر روز تعطيل بودن ارايه ممکن ا. شنبه اين هفته در ايران تعطيل رسمی است
  . نشود

خواهد بود يا استداللی ) بله يا خير( از حميد رضا آصفی پرسيده آيا پاسخ يک کلمه ای کيهانخبرنگار 
همراه با توضيح، وی پاسخ داده که يک کلمه ای نخواهد بود و با توجه به وجود ابعاد مختلف در بسته 

  .د بعدی و به ابعاد مختلف پيشنهاد توجه خواهد شدپيشنهادی پاسخ ما هم چن
 به نقل از سازمان ثبت احوال خبر داده که بعد از پيروزی حزب اهللا بر جمهوری اسالمیروزنامه 

اسرائيل و درخشيدن سيد حسن نصراهللا بسياری از والدين نام فرزندان خود را نصراهللا و يا حسن می 
  . گذارند

ه در مصر هم سيد حسن نصراهللا محبوب ترين فرد شناخته شده و شناسنامه همين روزنامه خبر داده ک
  . های بسياری از نوزدان با همين نامه ها صادر می شود

 در خبر سومی از تکرار همين موضوع در اسرائيل خبر داده و نوشته که جمهوری اسالمیروزنامه 
  . د مانند قاتا، حسن و نصراهللاسرائيلی ها نام های جالبی برای نوزدان خود انتخاب می کنن

 در مصاحبه ای با نماينده حزب اهللا لبنان در تهران پاسخ های وی را به سئوال خبرنگار اين روزنامه شرق
منعکس کرده از جمله آن جا که گفته است اين گروه بعد از حمله به اسرائيل اطالعاتی دريافت کرد که 

  . نشان می داد آن ها قصد حمله داشته اند
 با اشاره به روابط حزب اهللا با ايران و پيروی آن ها از نظرات آيت اهللا خمينی پرسيده آيا به  شرقخبرنگار

دنبال پياده کردن اين نوع حکومت در لبنان هستيد و وی جواب داده شرايط لبنان با شرايط ايران متفاوت 
تا حکومتی مثل ايران بخواهيم است و فرق دارد و ما هيچ گاه به شرايطی از جنس ايران نمی رسيم 

 طايفه وجود دارد و هر طايفه ای سهمی در ١٨اين را شما در نظر بگيريد که در لبنان . داشته باشيم
  . لبنان دارد

 وی را سفير حزب اهللا در تهران معرفی کرده در جايی گفته است ارتباط شرقعبداهللا صفی الدين که 
. نظامی و حمايت سياسی ايران از حزب اهللا را من تاييد می کنمما با ايران، ارتباط سياسی است و نه 

مسئله رابطه . هرکسی هم که به حرکت مقاومت اعتقاد داشته باشد، ما با او رابطه برقرار می کنيم
فکر نمی کنم االن لبنان نياز به . سپاه ايران و حزب اهللا هم يک مسئله قديمی و مربوط به گذشته است

  . و رابطه ها داشته باشداين نوع حمايت ها
روزنامه مختلف صبح يک روز بعد از انتشار اعالم جرم سخنگوی دولت عليه روزنامه ها و سايت هايی 

که دولتمردان را متهم به سوء استفاده کرده بودند، خبر از واکنش منفی نمايندگان مجلس و چهره های 
  . سياسی از اين اقدام دولت داده اند
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 محمد علی ابطحی معاون پارلمانی دولت سابق گفته دولت جمهوری اسالمی به نوشته روزنامه
  . کنونی تنها به مداحی عالقمند است 

 گفته هيچ رسانه ای نبايد عليه دولت دروغ جمهوری اسالمیاين روحانی اصالح طلب به نوشته 
ای خاتمی چقدر منتشر کند يا تهمت بزند اما سخنگوی دولت فعلی خود بخوبی می دانند که دولت آق

از اين تهمت ها و دروغ ها شنيد، اما با بزرگواری مسيرش را طی کرد و اين درحالی است که شايد اين 
  . آقايان از منشا اين دروغ ها مطلع بودند اما سکوت کردند

 حميد رضا حاجی بابايی، عضو هيات رئيسه مجلس خواستار سعه صدر دولت در کارگزارانبه نوشته 
انتقادات شده و گفته است که اگر قرار است که با اخبار کذب و شايعه های منتسب به مواجهه با 

دولت فعلی برخورد شود، اين برخورد شامل حال کسانی نيز خواهد شد که به دولت های گذشته افترا 
  . و دروغ می بندند

را نگران کننده به نوشته اين روزنامه شجاع پوريان عضو شاخص فراکسيون اقليت مجلس نامه الهام 
اصالح طلبان از روی منطق و نجابت به نقد زودرس دولت نهم روی نياوردند و : دانست و اظهار داشت

يک سال به مديران جديد مهلت دادند اما نامه سخنگوی دولت نشان داد که اين کار به کام آنها مزه 
   عسل آنان تداوم يابدداده و بدعادتشان کرده است و لذا انتظار داشتند تا آخر دوره، ماه

 در عنوان اصلی خود خبر داده که يک روز پس از توافق مهم ايران و ترکيه در زمينه صادرات کارگزاران
گاز به اروپا، خط لوله انتقال گاز طبيعی ايران به ترکيه، واقع در مناطق شرقی ترکيه منفجر شد و يک 

ران به ترکيه واقع در شرق اين کشور را منفجر گروه شورشی اعالم کرد خط لوله انتقال گاز طبيعی اي
  . کرده است

  .  گروهی را که دست به خرابکاری در لوله گاز را زده حزب کارگران کرد دانسته استاعتمادروزنامه 
با پرتاب موشک های زمين به زمين انجام " ضربت ذوالفقار" خبر داده دومين مرحله رزمايش بزرگ کيهان

زمين به زمين صاعقه نيروی زمينی ارتش از صدها کيلومتر دورتر، به سمت  موشک ١٠شد و در آن 
  . منطقه رزمايش شليک شد

سخنگوی رزمايش گفته موشک های زمين به زمين صاعقه " کيومرث حيدری" سرتيپ کيهانبه نوشته 
، با و ساحل به دريا که به دست متخصصان سازمان صنايع دفاع و مبتکران داخلی ساخته و بهينه شده

  .برد قابل توجه، توليد باال و دقت زياد، توان مقابله با هرگونه تهديدی را ايجاد خواهد کرد
  

   مرداد29:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ اوت ٢٠ - ١٣٨۵ مرداد ٢٩ كشنبهی

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از نقض آتش بس لبنان توسط اسرائيل :بی بی سی
  . حليل های خود درباره پيروزی های حزب اهللا ادامه داده اندنوشته و به ت

گمانه زنی درباره پاسخ ايران به بسته پيشنهادی اروپا دو روز مانده به مهلت تعيين شده، شکايت دولت 
به قوه قضاييه عليه اتهام هايی که به دولت وارد می آيد، به عقب افتادن اعدام يک محکوم زن، و مانور 

  .می ارتش جمهوری اسالمی از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاستگسترده نظا
 پيروزی نامنتظر حزب اهللا را در جنگ با اسرائيل سيلی اولی خوانده که به جمهوری اسالمیروزنامه 

  . گونه آمريکا وارد شده و نوشته با پرونده هسته ای سيلی دوم هم آماده است
 نظر ايران نسبت به بسته پيشنهادی اروپا ١۶٩۶ور قطعنامه  در سرمقاله خود نوشته بعد از صدکيهان

  .که مثبت بود تبديل به رويکردی منفی شده است
 در سرمقاله خود با اشاره به اين که تنها دو روز مانده است به زمان تعيين شده برای پاسخ کارگزاران

ی غربی بر سر فعاليت های ايران به بسته پيشنهادی ابراز خوش بينی کرده که مشکل ايران و کشورها
هسته ای حل شود چرا که ايران دستيابی به انرژی صلح آميز هسته ای را می خواهد و جهان هم در 

  .اين باره مشکلی ندارد
 نفر از نظاميان و ديپلمات های سابق آمريکا در مخالفت با حمله ٢١ در تحليلی پيرامون نامه اخير کيهان

 اين نامه ظاهر صلح طلبی دارد ولی در حقيقت قصد دارد حمله نظامی نظامی آمريکا به ايران نوشته
آمريکا به ايران را جدی جا بزند، در حالی که اگر چنين برنامه ای هم وجود داشت جنگ اخير لبنان آن را 

 کيلومتری دشمن را به زانو در آورد ايران در دو هزار ٣٨منتفی کرد چرا که اگر حزب اهللا لبنان در مرز 
لومتر مرزی که با دشمن دارد تارومار کردن دويست هزار نيروی نظامی آمريکا آسان تر از کار حزب اهللا کي

  .در لبنان است
، نامه رييس دفتر رييس جمهور را به دادستان تهران با اهميت ديده و به عنوان کارگزاران واعتمادملی

آن از سعيد مرتضوی پرسيده چرا در برابر نامه ای که غالمحسين الهام در . خبر اول خود نقل کرده اند
  . اتهاماتی که به اعضای منزه دولت وارد می شود سکوت کرده است

 تاکيد کرده است که به اين ترتيب عليه روزنامه ها رسالتسخنگوی دولت در نامه خود مطابق نوشته 
زه بودن مشهور هستند و سايت هايی که اتهام های ناوارد به اعضای دولت که در ايران و جهان به من

  . وارد می کنند
 سخنگوی دولت در اين نامه تاکيد کرده که سخنگو و رئيس شورای اطالع رسانی کارگزارانبه نوشته 

دولت اعالم جرم می کند و تقاضای تعقيب عامالن افترا و نشر اکاذيب را طبق موازين شرعی و قانونی 
  .دارد
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سترده ارتش را که در سراسر خاک ايران جريان دارد در  عکس هايی از رزمايش نظامی گآفتاب يزد
 از زبان سردار دادرس فرمانده نيروی زمينی ارتش نوشته اعتماد ملیصفحه اول خود منعکس کرده و 
است تا به حدی که هيچ  های پيشرفته و متنوع و در تعداد مناسب شده  ارتش موفق به ساخت سالح

  .وان مقابله با آن را نداردنيروی هوايی در گستره جغرافيايی ت
 تاکيد کرده که اين توانمندی به منطقه خاصی محدود اعتماد ملیاين مقام نظامی به نوشته 

شود بلکه در تمامی مناطقی که احساس کنيم ممکن است از جانب دشمن تهديدی صورت گيرد،  نمی
  . ادامه دارد
 در صدر گزارش های خود آورده که بعد از  گفتگويی با دکتر عبدالکريم سروش فيلسوف ناراضی راشرق

  . منع وی از شرکت همايش دين و مدرنيته صورت گرفته است
 گفته است که قصد دارد در نامه ای به مسووالن کشور از آن ها بخواهد شرقآقای سروش به خبرنگار 

.  آسان نگيرندکه در حضوص امنيت شهروندان اعتنا و پروا داشته باشند و سلب حق شهروندی را اينقدر
وی تاکيد کرده من هيچ فرقی نمی بينم بين اين کار و اينکه فی المثل به من بگويند که شما از حق 

باالخره اينها حقوق ماست و می بايد وزارتخانه هايی مثل وزارت اطالعات و پليس و . رای دادن محروميد
ارند که اجتماعاتی سالم و علم دوست ديگران فضا را برای احقاق و ايفای اين حقوق فراهم کنند و نگذ

مانند آنچه که در حسينيه ارشاد پديد آمد، به آتش پاره ای از دانش ناشناسان، سوخته شود و دل 
  .دانش دوستان به درد آيد

 در گزارش اصلی خود خبر داده که به دستور رييس قوه قضاييه برای دومين بار کبرا رحمانپور از اعتماد
  . شد  ارجاع  اختالف  حل  شورای  به  مقتول  اوليای  رضايت  گرفتن  پرونده اش برایمرگ فاصله گرفت و

 ٧٩   سال  زمستان  است  متهم بخت  سياه   عروس  به  کبرا رحمانپور معروفاعتماد خبرنگار   گزارش به
  . است  درآورده  از پای اش  چاقو در خانه  را با ضربات اش  ساله٨۵مادر شوهر 

  
   مرداد28:  تهرانیوزنامه هامرور ر
  ٢٠٠۶ اوت ١٩ - ١٣٨۵ مرداد ٢٨شنبه 

روزنامه های امروز تهران در آغاز هفته درباره آتش بس در جنگ لبنان، و تشريح پيروزی :بی بی سی
قطعی شدن . حزب اهللا نوشته و پيام تازه رهبر جمهوری اسالمی را به رهبر حزب اهللا لبنان نقل کرده اند

 مطابق با ساليان گذشته، مخالفت ترکيه با انتقال گاز ايران به اروپا از طريق آن کشور، واردات بنزين
تهديد ايران به جلوگيری از ورود بازرسان هسته ای در آستانه پايان مهلت شورای امنيت و آغاز تصميم 

  .گيری آن شورا درباره تحريم ايران از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 در حالی که مقام های آمريکايی از طرح فوری تحريم ايران در شورای امنيت در صورت  نوشتهکيهان

تا پايان ماه جاری ميالدی سخن می گويند، مقامات ١۶٩۶عدم تبعيت ايران از درخواست های قطعنامه 
يران ايرانی تهديد کرده اند در صورتی که شورای امنيت يک گام ديگر جلو بيايد، بازرسی های آژانس در ا

  .ديگر معنا نخواهد داشت
اگر شورای امنيت سازمان ملل گام : به نوشته اين روزنامه رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس گفته

ديگری در جهت تضييع حق مسلم ملت ايران در بهره مندی از انرژی هسته ای صلح آميز بردارد دليلی 
  . اهد داشتبرای ادامه فعاليت های بازرسان آژانس در ايران وجود نخو

، رييس جمهور احمدی نژاد در جمع مردم نمين با بيان اين که آمريکا هر ساله نوع تازه جوانبه گزارش 
ملت ايران چطور می توانند از حق مسلم خود در زمينه : ای از بمب هسته ای را آزمايش می کند گفته

 آن ها هر ساله نوع تازه فناوری هسته ای دست بکشند در حالی که همين کشورها و برخی ديگر از
  ای از بمب هسته ای را آزمايش می کنند؟

 در گزارشی درباره سفر وزير نفت ايران به ترکيه اين موضوع را که ايران با وجود تمام موانع بر سر جوان
از صادرات گاز به اروپا و نياز روز افزون چاه های نفت به تزريق گاز، باز هم اصرار دارد که خط لوله جديد گ
ايران را به اروپا ببرد، نکته قابل تاملی دانسته و نوشته ترک ها در ديدار با وزير نفت ايران از ايجاد خط 

  . لوله جديدی که گاز ايران را به اروپا ببرد، استقبال نکردند
 به دنبال اين خبر نوشته وقتی آمريکا حاضر است گاز از آسيای ميانه با خطوطی جوانتحليلگر روزنامه 

جيحان به اروپا برسد، اما از ايران عبور نکند نمی توان از ترکيه -تفليس-طوالنی تر و گرانتر همانند باکو
  . انتظار داشت که با موافقت خط لوله جديد، خود را در مقابل امريکا قرار دهد

های  درصد سرمايه گذاری ٩۵ ادعا کرده که بيش از سرمايهرييس اتاق بازرگانی به نوشته روزنامه 
دولت در پروژه های بزرگ با مشارکت سرمايه های خارجی انجام شده اما همين دولت از مشارکت 

  . بخش خصوصی با سرمايه گذاران خارجی جلوگيری می کند
علينقی خاموشی مطابق نوشته اين روزنامه از تشکيل شرکت های يک ميليارد دالری سرمايه گذاری 

ران بخش خصوصی خواسته تا فرصت از دست نرفته و فرمان توسط بخش خصوصی خبر داده و از مدي
  .  سرد نشده است بيايند و سرمايه گذاری کنند۴۴رهبر جمهوری اسالمی در باره اصل 

 از قول رييس يک سنديکا نوشته آماری که درباره نرخ تورم و رشد به رييس  سرمايهروزنامه اقتصادی
بلکه آماری که از ;  درصدی صنعت صحت ندارد۵/٢ رشد جمهور داده می شود خالف واقع است، نه تنها

  . شود، نيز غلط است   درصدی اعالم می۵/١٠سوی بانک مرکزی مبنی بر نرخ تورم 
 گفته بانک ها هيچ همکاری در جهت پيشرفت سرمايهرييس سنديکای لوله و پروفيل مطابق نوشته 

  .م به رييس جمهور می دهندصنعت و معدن انجام نمی دهد و در همان حال آمار خالفی ه
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 مصاحبه خبرنگار آن روزنامه را با محمدعلی ابطحی، برگزار کننده همايش دين و مدرنيته اعتماد
 کشور يا بايد  گيری  و جهت  است  مانده منعکس کرده که در آن گفته در ايران امروز جامعه بر سردوراهی

   يک  بماند يا اين که در نهايت  اسالم ايبند و معتقد به پ  باشد تا جامعه  مترقی  اسالم  نوع  يک  سمت به
   اين  که  دينی  با ارايه  جامعه  اعتقادی های  روز پايه  بيفتد و روز به  در کشور اتفاق  مذهبی  بزرگ فاجعه

   جبران  صدمات  و دينداری  دين تر شود و به تر و ضعيف کنند سست  می  متحجر ارايه های تفکر و انديشه
  .  وارد آيد ناپذيری
 خبر داده که همايش دين و مدرنيته برگزار شد اما از سخنرانی دکتر عبدالکريم سروش ممانعت شرق

به عمل آمد و اين فيلسوف ناراضی ايران که پيامی برای همايش فرستاد که توسط فرزندش قرائت شد 
يش شده بود نرفتم تا نشان دهم که اعالم داشت با اخطاری که درباره نا امن بودن محل برگزاری هما

سخنرانی دکتر سروش در زمانی منتفی اعالم شد که دبير همايش خبر داد که به او . اهل جدل نيستم
  .گفته اند که با جمع آمدن گروهی در محل، کسی امنيت را تضمين نمی کند

ای ماهواره ای  در صدر گزارش های خبری خود از مخالفت هايی که با جمع آوری آنتن ههمبستگی
می شود خبر داده و از اين حرکت نيروی انتظامی به عنوان موضوعی ياد کرده که مردم کشور را به خود 

  . مشغول داشته است
 در پی دور تازه برخورد های پليس با آنتن های ماهواره که با حضور ماموران در همبستگیبه نوشته 

 غير قابل استفاده کردن ديش ها شکل گرفت بام های ساختمان های مسکونی و آسيب رساندن و
  .داستان صورت جدی به خود گرفت و در آستانه تبديل شدن به معضلی در افکارعمومی شده است

  
   مرداد27:  ايرانیهفته نامه ها

  ٢٠٠۶ اوت ١8 - ١٣٨۵ مرداد 27ه معج
آن را پيروزی حزب پايان جنگ در لبنان بازتاب گسترده ای داشته و نشريات محافظه کار :بی بی سی

اهللا معرفی کرده و هفته نامه ها در عناوين اصلی خود، انتخابات شوراهای شهر، قطعنامه شورای 
  . امنيت درباره پرونده هسته ای ايران و اصالح قانون کار را بررسی کرده اند

بانفوذ  که شاگردان محمد تقی مصباح يزدی، روحانی پرتو سخن ارگان انصار حزب اهللا و يالثارات
 روزه حزب اهللا لبنان با اسرائيل ٣٣محافظه کار در قم منتشر می کنند در عناوين اصلی خود پايان جنگ 

  .معرفی کرده اند" پيروزی ايمان بر کفر"را 
ارگان انصار حزب اهللا، تجربه جنگ در لبنان را آغاز دوران اقتدار ملتهای خاورميانه توصيف کرده که به 

  .نه ضعف و عقب نشينی آمريکا و اسرائيل استعقيده نويسنده، نشا
در حالی که برخی پذيرش قعطنامه آتش بس از سوی حزب اهللا را گامی در جهت خلع سالح اين گروه 

 اين قطعنامه را ظالمانه توصيف کرده و نوشته قطعنامه شورای يالثاراتشبه نظامی می دانند اما 
  .اهد آوردامنيت هيچ مشکلی برای حزب اهللا به وجود نخو

اين نشريه از قول سعداهللا زراعی که از وی با عنوان کارشناس مسائل خاورميانه نام برده شده، 
سازمان ملل از اين دست قطعنامه ها زياد صادر کرده و شورای امنيت گورستان قطعنامه : "نوشته

  ".هايی است که هنوز اجرا نشده و هيچ اتفاقی هم نيفتاده است
با قطعنامه نمی شود : " نيز به نقل از محمدنبی حبيبی دبيرکل اين تشکل نوشته ارگان مؤتلفهشما

  ."ارتشی پرقدرت و متکی به اسالم و مردم مثل حزب اهللا را خلع سالح کرد
  همکاری ايران و حزب اهللا

در حالی که مقامات دولتی ايران وابستگی حزب اهللا لبنان به ايران را رد می کنند، خبابانهای شهر 
 از قول آقای نصراهللا يالثاراتران پر از عکسهای سيد حسن نصراهللا رهبر حزب اهللا لبنان شده و ته

  .چگونگی روابط حزب اهللا با ايران و آيت اهللا خمينی بنيانگذار جمهوری اسالمی را تشريح کرده است
 حضور آيت اهللا به گفته آقای نصراهللا عده ای از کسانی که بعدها در تشکيل حزب اهللا نقش داشتند به

از صفر شروع کنيد و با : "خمينی رسيده و گفته بودند که مقلد وی هستند و آقای خمينی هم گفته بود
  ."همين نيروی کم مبارزه کنيد که پيروز خواهيد شد

رهبر حزب اهللا لبنان درباره تشکيل اين نيرو بعد از حمله اسرائيل به لبنان در اوايل دهه شصت 
سپاه پاسداران آمد و در سوريه و لبنان مستقر شد، جمهوری اسالمی هم هر : "خورشيدی می گويد

  ".چه در توان داشت به لبنان می داد
به گفته آقای نصراهللا، آيت اهللا خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسالمی از سوی آيت اهللا خمينی نماينده 

  .وی در لبنان بوده و اکنون نيز شخصًا بر اين کار نظارت دارد
دبير کل حزب اهللا می گويد بعد از انتخاب آقای خامنه ای به رهبری ايران از وی خواستيم تا نماينده ای 

نه خير، مسئله اسرائيل و لبنان، مربوط به من است و من خودم :" معرفی کند اما آقای خامنه ای گفت
  ." مسئول اين مسئله ام

: زب اهللا به ايران را تلويحًا رد کرده اما نوشته ارگان حزب مؤتلفه نيز وابستگی حشماسرمقاله نويش 
  ".حمايتهای ايران از حزب اهللا لبنان بر کسی پوشيده نيست"

به نوشته ارگان مؤتلفه، امروز تبليغ حمايت ايران از حزب اهللا و کمکهای آموزشی به آنها در طول 
  .لتخواه جهان خواهد شدسالهای گذشته باعث محبوبيت بيشتر ايران در نزد ملتهای اسالمی و عدا

  اهميت انتخابات شوراها
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 از طرح انتخاب مستقيم شهردار از سوی مردم اميد جوانبا نزديک شدن انتخابات شورای های شهر، 
  .دفاع کرده است

به نوشته اين نشريه، دولت با هدف نظارت بر کار شهردار، طرح انتخاب شهردار از سوی دولت را مطرح 
ورايی که قادر به استيضاح و برانداختن شهردار نيست چگونه خواهد توانست بر ش: "کرده اما پرسيده

  "کار شهرداری نظارت کند؟
پيروزی چهار سال پيش آبادگران در انتخابات شوراهای شهر و در پی آن، انتخابات مجلس و رياست 

 از شوراها  باعث شده تا اکثر گروههای سياسیاميد جوانجمهوری سال گذشته به عقيده نويسنده 
  .و شهرداری به عنوان ابزاری برای فتح باالترين مدارج سياسی نگاه کنند

  نگرانيهای هسته ای
 ارگان جامعه اسالمی مهندسين که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران نيز عضو آن است، جام

شناسان درباره گزارشی درباره قطعنامه شورای امنيت و احتمال تحريم ايران چاپ کرده و از قول کار
  .عواقب اين کار هشدار داده است

به نوشته اين نشريه، اولين تاثير منفی تحريم اقتصادی عليه ايران سه رقمی شدن قيمت نفت است و 
  . دالر در هر بشکه افزايش خواهد داد٢۵٠حمله نظامی به ايران بهای نفت را تا 

ور تمام فعاليتهای مربوط به غنی سازی را به بر اساس قطعنامه شورای امنيت ايران بايد تا نهم شهري
حال تعليق درآورد اما مقامات ايرانی هنوز پاسخی به اين درخواست نداده و می گويند سرگرم آماده 

  .کردن پاسخ خودند
:  ارگان اين تشکل گفته استشمااين در حالی است که محمدنبی حبيبی دبيرکل حزب مؤتلفه به 

  ".ه تعليق غنی سازی رضايت دهدامکان ندارد ملت ايران ب"
ما در چارچوب : "آقای حبيبی قطعنامه شورای امنيت عليه ايران را نگين توصيف کرده و گفته است

پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای راه مشروع خود را ادامه می دهيم و هيچ قدرتی نمی 
  ."تواند مانع طی کردن اين مسير باشد

توصيف کرده و به دفاع از موضع " ظالمانه"شتی قطعنامه شورای امنيت را  نيز در يادداپرتو سخن
ايران هيچگاه حاضر به پذيرش قطعنامه ای نيست که عليه منافع : "جمهوری اسالمی پرداخته و نوشته

  ."ملی صادر شود
  مخالفان و موافقان اصالح قانون کار

دنبال داشته و برخی تشکلهای کارگری با انتشار پيش نويس اصالح قانون کار واکنشهای متفاوتی به 
آن مخالفت کرده اند زيرا به عقيده آنها تصويب اين اصالحيه دست کارفرمايان را در اخراج کارگران باز می 

  .گذارد
 نشريه وابسته به سازمان تأمين اجتماعی ضمن بررسی اصالحيه پيشنهادی قانون کار، از قول آتيه

کارفرما بی علت : "فرمايان در شورای عالی تأمين اجتماعی نوشتهابوالحسن الطافی نماينده کار
  ".کارگری را اخراج نمی کند مگر کسی باشد که انضباط و شرايط کار را بر هم بزند

برخالف تصور کارگران که در حال حاضر : "اين نشريه همچنين از قول جمشيد پژويان اقتصاددان نوشته
  ."دانند اين قانون در ابتدا به ضرر خود کارگران استقانون کار را بهترين سنگر خود می 

به گفته آقای پژويان، قانون فعلی کار تمايل و رغبت کارفرمايان برای استخدام و سرمايه گذاری را 
  .کاهش می دهد و مشکالتی چون عدم سرمايه گذاری و بيکاری در پی خواهد داشت

ای عالی تأمين اجتماعی با اصالحيه پيشنهادی در مقابل علی قديانی نماينده بيمه شدگان در شور
با شرايطی که در اين اصالحيه در نظر گرفته شده، شاهد اخراج : "وزارت کار مخالفت کرده و گفته است

  ."شمار زيادی از کارگران دائمی خواهيم بود
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