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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(یم ایران و دولتهای بزرگرژ

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

 گفت در دو یجانی الری علن،ي امور خارجه شش کشور قدرتمند جهان در برلیهمزمان با نشست وزرا
   کندی مداری سوالنا دریبا خاو ندهیروز آ
  ٢٠٠۶ سپتامبر 7 - ١٣٨۵ وری شهر١6شنبه پنج 

 ندی امور خارجه شش کشور قدرتمند جهان گردهم آی قرار است وزراني پنجشنبه در برلامروز:رادیو فردا
 سامور، یگر.  کنندیري گمي تصمرانی ای در قبابل بحران اتمی جامعه جهانی بعدميتا درباره تصم
 نيدر برل:  فرانسه گفتی به خبرگزارکاگوي در شی کشتار جمعی منع گسترش سالح هاکارشناس

 کی.  نخواهند داشتیادی است که توافق زنی مذاکره خواهد شد و تصورم ای احتمالمیتحردرباره 
 در هي امور خارجه روسری الورف وزیسرگئ. ستي نیري گمي جلسه تصمنیا:  هم گفتی غربپلماتید

 است نی داند اما خواستار ای را زود مرانی اهي علمیمسکو طرح اعمال تحر:  گفتیريع گ موضنیتازه تر
 اعالم گری امروز بار دنيچ.  دهدحي به طور شفاف توضشی هسته ای هاتي درباره فعالرانیکه حکومت ا

 ری نخست وزلپنی دو وکيدومن.  حل شودکيپلماتی از راه درانی ای است بحران هسته ادواريکرد ام
 احساس بوجود آمده ی جامعه جهانی که برای خواست درباره ابهاماترانیفرانسه امروز از حکومت ا

 اکنون در شی و اتراي اسپانا،يتالی با مقامات اداری دی که برایجانی الری علگری دیاز سو.  کندتيمسئول
  .ذاکره خواهد کرد و مداری سوالنا دری با خاوندهی برد، اعالم کرد ظرف دو روز آی به سر مدیمادر

  
  . ي آينده با علي الريجاني ديدار آند اعالم آرد وي انتظار دارد روز شنبه) پنجشنبه(خاوير سوالنا امروز 
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رسد  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، به نظر مي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي اروپا با علي الريجاني، دبير شوراي  ن خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديهوگو ميا گفت
وگوي نهايي براي آغاز مذاآره ميان ايران و پنج عضو  يي ايران گفت ي هسته عالي امنيت ملي و مذاآره

  . دائم شوراي امنيت به همراه آلمان باشد
  . ني نكرداي به محل احتمالي ديدارش با الريجا سوالنا اشاره

 امروز در برلين ديدار آرده تا استراتژي 5+1اين در حالي است آه قرار است نمايندگان آشورهاي 
  . يكپارچه و مشخصي را در قبال ايران اتخاذ آنند

از سوي ديگر اعالم شده عالوه بر علي الريجاني آه در اسپانيا با نخست وزير اين آشور ديدار آرد، 
وگو با خوزه لويس زاپاترو در اين آشور است، اما  مان ملل نيز براي گفتآوفي عنان، دبيرآل ساز

  . مشخص نيست آه الريجاني و عنان نيز در اسپانيا با يكديگر ديدار آنند
يي  ي هسته چنين قرار است رومانو پرودي، نخست وزير ايتاليا فردا با الريجاني ديدار آند و پرونده هم

  . ران در منطقه را مورد بررسي قرار دهدايران، بحران لبنان و نقش اي
  

 گری به دیی مهم اروپای شد که کشورهای سند محرمانه مدعکی بر اساس ی در گزارشآسوشپتدپرس
 خود ی را در خصوص موضوع هسته ای المللني در صدد است تا اجماع برانیکشورها هشدار دادند که ا

  .  کندفيتضع
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 دهد که ی محرمانه نشان می گزارش داد که سندني از برلتدپرسي، آسوش"مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 ی شش کشور برای شده ازسونيي تعطی انداختن پاسخ خود به شراريتهران در تالش است تا با به تاخ
  .کند خود دچار تزلزل ی را در خصوص موضوع و پرونده هسته ایگفتگوها اجماع جامعه جهان

 به دست آن 5+1 از نشست گروه شي سند که درست پنی شده است که ای مدعی خبرگزارنیا
 مقابل ی مواضع طرف هاني در بی اختالف افکنی مشخصًا برارانی دارد که ادي تاکنی است بر ادهيرس

  . کندیتالش م
 ميتنظ) و آلمان ، فرانسه، سيانگل( اروپا یکاي تروئی از سوتدپرسي سند که به گفته آسوشنی ادر

  .  استی المللني اختالف در جامعه بجادیپر واضع است که هدف تهران ا: شده، آمده است
  کشور ارسال شده  و در آن آمده است 12 ی براشيرا دارد هفته پ" محرمانه" سند که مهر و عنوان نیا

 یوقف نکند شورا م خود را متی سازی کند و غنیی اعتنای بتي امنیکه اگر تهران همچنان به شورا
  . کندی را بررسی اقدامات بعدستیبا
 هی اتحادی خارجاستيمسئول س"  سوالناریخاو" که یشنهادي مرداد به پ31 در روز رانی گزارش مهر، ابه

 ارائه رانی به عالوه آلمان به اتي امنی از پنج کشور عضو دائم شورایندگیبه نما) ري ت16( مارس6اروپا در 
  .ادداده بود پاسخ د
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 پاسخ را نی فرانسه و آلمان اکا،ی اوت بود اما آمر31 یعنی از موعد درخواست غرب شي پاسخ پنی اگرچه
 به آن اشاره شنهادي را که در پی سازی غنقي خواستند تا مسئله تعلرانی کردند و از افي توصیناکاف

 ، سي گفتند انگلاتهاپلمی محرمانه مانده است، اما دشنهادي پنی به ارانیپاسخ ا. شده روشن کند
  . مطلع سازندرانی متقابل اشنهادي پی کشورها را از محتواگری کرده اند تا دميفرانسه و آلمان آن راتنظ

 نه با صراحت آن را 5+1 شنهادي و مبهم خود به پی در پاسخ طوالنرانی که ادی گوی مري محرمانه اخسند
 خود در صدد اختالف ی با ارائه مشوق هانرای است که ای و نه رد کرده است و سند مدعرفتهیپذ
  . را قبول کندی خواهد تا تعهدی است و نمیافکن

  
  دهدی را ادامه مرانی مذاکره با ایجامعه جهان: لپنیدو و
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در مورد پرونده  رانی بر ادامه مذاکره با ادي فرانسه ضمن تاکری نخست وزلپن،ی دو وکيدومن:بی بی سی
 جامعه ی و به درخواست هاردي خود را به عهده بگی هاتي از تهران خواسته است تا مسئول،یهسته ا

 . توجه کندی المللنيب
 گفت، یدر مجلس فرانسه سخن م)  سپتامبر7 (وری شهر16 فرانسه که امروز پنجشنبه ری وزنخست

 توقف برنامه ی ارائه شده برایشنهادهايمورد پ در ،ی المللني به جامعه برانیافزوده است که پاسخ ا
 مشهود ومي اورانی سازی غنقي موضوع به خصوص در مساله تعلنی است و ای ناکافی هسته ایها

 .است
 در زمان حاضر خواهان ،ی المللني خاطر نشان کرده است که فرانسه در کنار جامعه بلپنی دو ویآقا

 وجود رانی ای پرونده هسته ای برایاسي راه حل سکی  به جزی راه حلچيادامه مذاکرات است و ه
 .ندارد
 روز چهارشنبه در پارلمان اين کشور گفته بود که دولت او در مورد برنامه زي مرکل صدر اعظم آلمان نآنگال
 در اين زمينه مطرح ی کند و اصوال گزينه نظامی ايران همچنان راه حل ديپلماتيک را دنبال میاتم

 . نيست
 حال خاطرنشان کرده بود که جامعه بين الملل در برابر اينکه ايران مقررات نيم آلمان در ع اعظصدر

 .  کند ساکت نخواهد نشستی را نقض می اتمی انرژیآژانس بين الملل
 ی شد و تاکيد کرد که تنها دست روی مرکل در سخنان خود خواهان حفظ اتحاد و قاطعيت جهانخانم

 . از طرف ايران باشدی در قبال رد خواست جهانی تواند پاسخیدست نهادن نم
خواهان "  سايتید " ی با هفته نامه آلمانی فيشر، وزير خارجه پيشين آلمان نيز در مصاحبه ايوشکا
 که ممکن ی موثر در برابر ايران شده و گفته که غرب نبايد از اينکه چنين تحريمی تحريم اقتصادینوع

 .ود واهمه داشته باشداست سبب افزايش سنگين قيمت نفت ش
 واکنش تهران احتياط ی کرده که او اطمينان دارد در صورت چنين تحريمدي فيشر در اين مصاحبه تاکیآقا

  .آميز خواهد بود
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  اعالم استراتژي جديد آمريكا در مبارزه با تروريسم 
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  .شنبه در گزارشي، آخرين استراتژي آمريكا را در مبارزه با تروريسم ارايه داد  آاخ سفيد سه-ها خبرگزاري
 23به گزارش خبرگزاري فرانسه، آاخ سفيد روزگذشته يك طرح مبارزه با تروريسم بازنگري شده را در 

خواند و خشم مسلمانان از  ردهنده ميصفحه ارايه داد آه درآن به ويژه ايران و سوريه را تهديدات آزا
.    دهد هاي آمريكا در منطقهء خاورميانه خصوصائ در عراق و افغانستان را آم اهميت جلوه مي سياست
نام دارد، اهميت و ارزشي را براي » استراتژي ملي مبارزه با تروريسم«اي آه   صفحه23اين طرح 

دهد آه  دهد و هشدار مي ها قرارمي يستدورنگه داشتن تسليحات آشتار جمعي از دست ترور
در اين گزارش ادعا .    هاي آمريكا سازگار آرده اند  هاي افراطي مانند القاعده، خود را با تاآتيك گروه

ترين مساله و نگراني رابطهء تروريسم و تسليحات آشتار جمعي است آه از تهران  بيش«: شده است
دراين ».ها قراردارد ريسم است، بنابراين دراولويت نگرانيسوريه نيز حامي مهم ترو. گيرد نشات مي

گيري  شبكهء اسامه بن الدن آه حمالت يازده سپتامبر را انجام داد به طور چشم«گزارش آمده است آه 
تضعيف شده است، اما هنوزخطرناك است و به عنوان پيشتاز افراط گرايان مرتبط بي قيدي است آه با  

دراين سند بار ديگر اتهاماتي عليه ايران و سوريه مبني بر حمايت از ».شوند  ميايدئولوژي به هم مرتبط
دهد، آمده  هاي جديدي را براي مبارزه با تروريسم ارايه مي آه سيستم تروريسم مطرح شده ضمن آن

هاي  دهد آه فعاليت واشنگتن درصدد منزوي آردن حاميان دولتي تروريسم است و هشدار مي«: است
  ».ايران و سوريه آزار دهنده استتروريستي 

  
المللي است آه  ترين حامي دولتي تروريسم بين ايران فعال«: در اين طرح بار ديگر ادعا شده است

اهللا، حماس و جهاد اسالمي  هايي مانند حزب آند و از گروه ريزي مي هاي تروريستي را برنامه عمليات
 همكاري هاي مستمر و شفاف ايران در زمينهء اين گزارش بدون اشاره به».آند فلسطين حمايت مي
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ايران تمايلي براي پاسخگويي و محاآمهء اعضاي القاعده آه در «: مبارزه با تروريسم مدعي شده است
  ». بازداشت آرد، ندارد2003سال 

سوريه نيز يك آشور «: در گزارش مربوطه، اتهامات عليه ايران و سوريه تكرار شده و در ادامه آمده است
اهللا، حماس و جهاد  رژيم دمشق از حزب. هم تروريستي است و بنابراين دراولويت نگراني ها قرارداردم

ما همچنان با مردم ايران . ها بهشتي را فراهم آرده است آند آه براي آن اسالمي فلسطين حمايت مي
آنند،  حمايت ميآنند و ترور را در خارج  ها را در خانه سرآوب مي هايي آه آن و سوريه عليه نظام

  ».ايم ها ايستاده آنيم و درآنار آن همراهي مي
  

برداري  اي آنگرهء آمريكا با هدف بهره ميان دوره_اين گزارش آه دو ماه پيش از برگزاري انتخابات 
اي دارند، انتشار يافت، جنگ  خواهان آه وضعيت بسيار شكننده تبليغاتي از آن به منظور پيروزي جمهوري

هاي افراط گرايي  راق و در گيري اسراييل و فلسطين را به عنوان منابع خشم آه به خشونتآمريكا در ع
تروريسم نتيجهء سياست «: در اين گزارش ادعا شده است.    شمارد زند، آم اهميت مي دامن مي

در هر مورد، آاخ سفيد ادعا آرد ».خصمانهء آمريكا در عراق و نتيجهء مسايل اسراييل و فلسطين نيست
 را طي يك دورهء فعال در مذاآرات صلح خاورميانه و قبل 1990آه القاعده حمالت يازده سپتامبر دردهه 

در اين گزارش همچنين آمده است آه مبارزه براي .     حمله به عراق طراحي آرده بود2003از مارس 
  .ه استآزادي در عراق به وسيلهء تبليغات تروريستي به عنوان يك فرياد مشترك پيچيده شد

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
  شود مي اليحه قانون فدراليسم در عراق روز يكشنبه هفته آينده بررسي
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 بررسي اليحه قانون فدراليسم در مجلس: رييس مجلس نمايندگان عراق اعالم آرد:بی بی سی

  .ندگان عراق به دليل اختالف نظر بين اعضا به روز يكشنبه هفته آينده موآول شدنماي
اعضا مقررشد  براساس راي گيري بين: روزپنجشنبه به خبرنگاران در بغداد گفت " محمود المشهداني"

  .قرائت اوليه اليحه قانون فدراليسم درمجلس روز يكشنبه انجام شود
در روز يادشده  عضو به بررسي اليحه قانون فدراليسم ١۴٧  لس عراق، عضو حاضر در مج ١٨٨  از مجموع 

  .راي مثبت دادند
فراآسيون مجلس  اليحه قانون فدراليسم را روز پنجشنبه ائتالف يكپارچه ملي عراق به عنوان بزرگترين

ان قرار تاييد همبستگي آردست آرسي به مجلس ارايه و مورد ٢٧۵  آرسي از مجموع  ١٣٠  با دارا بودن 
  .گرفت

به " سني جبهه گفت وگو عربهاي"هاي عربهاي سني با اليحه مخالفت آرده وفراآسيون  فراآسيون
تاييد شود جلسات  آرسي در مجلس است تهديد آرد آه اگر اليحه ١١  آه داراي " صالح مطلك"رهبري 

  .آند مجلس را تحريم مي
 
  در بغدادی حمله انتحار5
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 شدن ده ی نفر و زخم18 عراق منجر به کشته شدن تختی در بغداد، پای حمله انتحار5: بی بی سی

 .افتی خواهد شی حمالت احتماال افزانی ااني شود تعداد قربانی شده و گفته مگریها نفر د
 کای آمری به رهبری المللني اتئالف بیروهاي در بغداد رخ داده اند که نی در حالی انتحاری هایانفجار

 ها واگذار ی مسلح را به عراقیروهاي نیفرمانده)  سپتامبر7 (وری شهر16قرار است امروز پنجشنبه 
 .کنند

 یروهاي خروج نی برای را گامی مسلح به رهبران عراقیروهاي نی فرماندهلی تحو،ییکای آمرمقامات
 . از عراق دانسته اندیخارج
 یروهاي در مرکز بغداد، که توسط ننی پمپ بنزکی شده در ی بمب گذاری خودروکی حمله، ني اولدر
 15 شدن ی نفر و زخم5 گرفت، منفجر شده و باعث کشته شدن ی بغداد مورد استفاده قرار مسيپل

 . شدگرینفر د
 قرار نی که در محدوده پمپ بنزی نظامري و شهروندان غسي پلی خودرو20 به ی انتحاراتي عملنیا

 . وارد کرده استی جدبيداشتند، آس
 یرنظامي شامل شهروندان غی عراق13 داد، ی روتختی که در نقاط مختلف پاگر،ی دی چهار بمب گذاردر
 . کشته شدندیتي امنیروهايو ن

 . نفر اعالم شده است60 از شي امروز بغداد، بی انتحاراتي عملی های زخمتعداد
 به ی نظامیروهاي نی فرماندهلی در مورد تحوکای آمر ارتشی کالدول، سخنگواميلی حال، ژنرال وني همدر

 . استري مهم و چشمگدادی روکی ،ی اقدامني ها گفته است که چنیعراق
 آن قی اختالف نظرها باعث تعوی اما برخردي صورت گشي روز پ5 ها ی به عراقی فرماندهلی بود تحوقرار
 .شد
 ی نظامیروهاي نهي عراق، کنترل کلریست وز نخ،ی المالکی ها، نوری به عراقی فرماندهلی از تحوپس
  . کشور را به عهده خواهد گرفتنیا
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فرماندهي نيروهاي ) شنبه پنج )وزيرعراق از امروز ي سخنگوي ارتش آمريكا در عراق نخست به گفته

 جدي  اساسي در مسير استقالل و اقدامي  اين اقدام گامي. مسلح عراقي را بر عهده خواهد گرفت
  .آشورعنوان شده است  نهايي نيروهاي چند مليتي از اينقبل از ترك

  ٢٠٠۶ سپتامبر 7 - ١٣٨۵ وری شهر١6شنبه پنج 
از خبرگزاري آسوشيتدپرس، به رغم اين پيشرفت  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 را لرزاند و تعداد زيادي را زمان پنج انفجار بغداد هم. گرفتار است ها ريزي چنان در حمالت و خون عراق هم
  .فرستاد به آام مرگ

واگذاري فرماندهي ارتش عراق به دولت اين  ژنرال ويليام آالد ول، سخنگوي ارتش آمريكا در خصوص
توجه است؛ اگر به گذشته برگرديد شاهد حوادث بسيار  ي بسيار بزرگ و قابل اين يك حادثه: آشورگفت

وزير مسووليت  براساس اين تصميم نخست. شكيل دولت رخ داده استت ايد آه پس از قابل توجهي بوده
ي آل نيروهاي مسلح  نيروهاي مسلح را برعهده خواهد داشت و در واقع فرمانده هاي مستقيم عمليات

  .شود مي محسوب
پس از .  خاص انجام شود عراق طي مراسمي وزير قرار است انتقال آنترل مستقيم ارتش به نخست

 جديدي را آموزش  را منحل عنوان آرد و نيروي نظامي  آمريكا ارتش عراق2003در آوريل سقوط بغداد 
تر امنيت آل آشور را بر عهده گرفته و خروج  آنها بتوانند هرچه سريع داده و تجهيز آرد؛ به اين اميد آه

  چه زمانيازاين آشور را ممكن آنند، اما هنوز معلوم نيست آه اين اقدام در نهايت نيروهاي خارجي
  .انجام خواهد شد

ي   برعهده آنترل آشور را در دست بگيرند، تصميمي اين آه نيروهاي عراقي از چه زماني: آالد ول گفت
  .وزيربود نخست

نيروي آوچك دريايي و هوايي و واحد هشتم پياده  وزير عراق در مراسم امروز آنترل قرار است نخست
  .نظام ارتش عراق را بر عهده گيرد

 ساعته با شبه نظاميان در شهر 12سنگين و  واحد هشتم پياده نظام ارتش عراق به تازگي نبردي
  .آشته شدند پنج شبه نظامي  سرباز و20ديوانيه داشت آه طي آن بيش از 

مسجد نداء در شمال بغداد سه تن را به آام مرگ  گذاري شده در اوايل صبح امروزانفجار خودروي بمب
  . آرد  را زخمي تن20فرستاده و 

 10مقابل يك پمپ بنزين در مرآز بغداد منجر به مرگ  انفجار انتحاري در مقابل گشت نيروهاي پليس در
  .تن ديگر شد 16 تن از جمله چهار پليس و زخمي شدن

  .زخمي برجاي گذاشت 13 آشته و 4انفجار انتحاري در ميدان تيران بغدا 
  . زخمي برجاي گذاشت4بيمارستان يرموك   نزديكيانفجار بمب در ميدان قحطان بغداد در

  .برجاي گذاشت ي منصور نيز يك آشته و دو زخمي انفجار در منطقه
ي محمود المشهداني،  المشهداني، برادرزاده سخنگوي وزارت آشور عراق نيز از ربوده شدن احمد

  .سخنگوي پارلمان عراق خبر داد
  .اتهام قتل و تجاوز در بغداد خبر داد وريست به تر27از سوي ديگر دولت عراق از اعدام 

تروريست در بغداد حكم مرگ صادر شده و پس از  27براي : ي آوتاه دولت عراق آمده است در اطالعيه
  .تن به اتهام قتل و تجاوز اعدام خواهند شد 27 هاي عراق اين صدور راي نهايي در دادگاه

  
   خواستار بازگشت صدام شدندریرهبران عشا

   پرچم ها در عراقجنگ
  ٢٠٠۶ سپتامبر ۵  - ١٣٨۵ وری شهر١۴سه شنبه 

 سابقه خشونت ها در عراق جنجال بر سر ی بشیافزا: ی عسگری، محمدعل شرق المللني بگروه
 بازگشت ی عراق براری تن از رهبران عشا٣٠٠ عراق در آردستان و دعوت ی پرچم رسمدني آشنیيپا

 هفته ني هملیاوا.  دهدی اوضاع را در عراق نشان می نابسامانی آافدوباره صدام به حكومت به اندازه
 و به طور افتهی شی درصد افزا۵١ اعالم آرد خشونت ها در عراق ی گزارشی پنتاگون طكای دفاع آمررتوزا

 یدي گزارش تائنیا.  شوندی می آشور قرباننی تن در ا١٢٠ ی سه ماهه روزی دوره زمانكیمتوسط در 
 ميتصم.  آندیم آن را باور نكای افتاده است اما هنوز آمری جنگ داخلكیعراق در ورطه  نكهیبود بر ا

 از یگری عراق وجه دی پرچم رسمدني آشنیي بر پای منطقه آردستان مبنسي رئیمسعود بارزان
 ی است و می آه هنوز به قوت خود باقییماجرا.  در عراق را آشكار آردی قومی هایريتضادها و درگ

  . داشته باشدی را در پی تازه ایران هاتواند بح
   پرچم هاجنگ
 پس در تمام ادارات منطقه آردستان فقط نی اعالم آرد از ایمي تصمی طی هفته مسعود بارزاننی الیاوا

 پرچم آه نشان از دوران نی عراق از ای پرچم رسمفي تكلنيياز پرچم آردستان استفاده شود و تا تع
 در عراق نن با واآنش تند مقامات اهل تسمي تصمنیا. ستفاده نشود دارد اني صدام حسیكتاتورید

 آورده بود آه چون پرچم لي دلیبارزان.  آردستان دانستندی طلبهی از تجزیمواجه شد و آن را نشانه ا
 عبارت و نی با اگری دییو جا» اهللا اآبر« جا آن را بدون عبارت كی ندارد و ی مشخصتي عراق وضعیفعل

 تا زمان روشن شدن نیابرا آورند تا بنی مدی با دست خط جدگری دیی و جانيام حسبه دست خط صد
 یمنظور بارزان.  آردمي استفاده خواهی پرچم، ما از پرچم سابق عراق فقط در مراسم رسمنی اتيوضع
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 نیبا ا.  بوددهي به قدرت نرسني آه هنوز صدام حسی زمانیعنی بود، هي ژوئ١۴پرچم مربوط به انقالب 
 عرب خواستار اخراج سندگانی از نوی بعضه داشت آی را در پی آنچنان واآنش تندید اقدام بارزانوجو

 نی با محكوم آردن ازي اهل سنت نندگانی عراق شدند و نمای جمهوراستی و خلع او از ریجالل طالبان
 هيانيبا صدور ب اهل سنت عراق ی علمااتيه.  بازگرددمي تصمنی خواستند آه فورا از ایاقدام از بارزان

عدنان .  قابل قبول نخواهد بودی عذرچي است و با ههيرقابل توجي غی اقدام بارزاننیا:  اعالم آردیا
 ی زمان آه همگنی آه در امي خواهیاز برادران آرد خود م:  گفتزي جبهه التوافق عراق نسي رئیميالدل

 هي جبهه الواقسيصالح المطلك رئ.  نكنندی مسئله پرچم را جنجالم،ي هستی ملیبه دنبال طرح آشت
 آرد هم از ی و وزراندگانی صورت نمانی آرد و خواست در افي تندرو بزرگ توصكی ا ری بارزانمي تصمزين

  .دولت عراق خارج شوند
  ی بارزاندفاع

 اظهارات مجددا با برافراشتن پرچم عراق در آردستان مخالفت آرد و نی در واآنش به ای بارزانمسعود
 یآسان:  گفتلي در پارلمان آردستان در شهر اربی سخنانی طیو» . گذشته استدیان تهدزم«: گفت

 یفراط ها وطن پرست استيآه خواستار به اهتزاز درآمدن پرچم عراق در آردستان هستند جزء شوون
 شكست خورده هستند و مسئوالن نهایا:  افزودیبارزان.  آنندی فرار میهستند و از مشكالت داخل

 خواهند آردستان هم مثل ی توانند مناطق خودشان را آنترل و اداره آنند و می و نمستندين یحكومت
مات خود ي آس حق ندارد تصمچيه:  منطقه آردستان عراق اظهار داشتسيرئ. منطقه خودشان باشد

 دست ما ندی گوی آنند و می مدی ما را تهدی آه برخدهي رسییآار به جا.  آندكتهیرا بر ملت آرد د
 آه دست شما شكسته میي گویاما ما به آنها م. میري قدرت را به دست گمیسته است و ما ناچارشك
  . استشته گذدی شد چون زمان تهددي خواهماني با شماست اما شما پشگری و ده ها دست دستين

  ی و طالبانی مالكواآنش
 هياني با صدور بیود بارزان عراق در واآنش به اقدام مسعری نخست وزی المالكی بحران نورنی ادی تشدبا
:  آرددي عراق تاآرینخست وز.  آشور شدنی خواستار برافراشته شدن پرچم عراق در تمام نقاط ایا

 یاز سو. ود در هر وجب از خاك عراق برافراشته شدی پرچم است آه باكیپرچم عراق در حال حاضر 
 نیي با پای ارتباطی بارزانميتصم:  گفتی اهياني جمهور عراق با انتشار بسي رئی جالل طالبانگرید

 پرچم عراق ندارد، بلكه در اعتراض به پرچم صدام است آه دستانش به خون صدها هزار دنيآش
 یدی جدپرچم شده و قرار است ی موضوع بررسنی گفته شد آه اهياني بنیدر ا.  آغشته استیعراق
 ی مقدس است آه همگیپرچم« شد نيي پارلمان تعی عراق از سوی پرچم رسمی شود و وقتنييتع
 اعالم عراق ی آردستان برای آوه های عراق حتی شناخته و در همه جاتي آن را به رسمدیبا

  .» برافراشته شودكيدموآرات
 را یدی آردند پرچم جدی سعدی در عراق مقامات جددی مناسبات جدی صدام و برقرارمی سقوط رژبا
 في توصلي پرچم اسرائهي ها مواجه شد و آن پرچم را شبیق عرادی امر با مخالفت شدنی آنند اما انييتع

در آن »  اآبراهللا« سابق حفظ شود و تنها عبارت می بر آن گرفته شد آه پرچم رژميسرانجام تصم. آردند
 یبه نظر م.  نوشته شودی نوشته شده بود با خط آوفرانی و در جنگ با انيآه به دست صدام حس

 آشور آه نی در ایگری اختالفات دیكسری از سر باز آردن ی است برایرسد موضوع پرچم عراق بهانه ا
 راستا بود آه با ني همدر زي آردستان نتختی شهر آرآوك به عنوان پانييتع. تاآنون مسكوت مانده است

 ی ها را بر آن متي در عراق رهبران قومی ملی ضرورت آشتعتايطب.  مسكوت گذاشته شدیآدخدامنش
 توان ی نمگری آنان خارج شود داري وضع از اختنی آنترل ای اما اگر روزرندي گشي در پدارد آه راه تفاهم

  . نبودمناكينسبت به عواقب آن ب
   از صدامری عشادعوت
 ی ملی طرح آشتی عراق در راستاری و سران عشای المالكی از نشست نورشتري دو هفته بیكی هنوز
 خواستار بازگشت صدام به حكومت ریبران عشا تن از ره٣٠٠ رسد ی گذرد آه از عراق خبر مینم

: ندی گوی خبر منی چاپ لندن با انتشار ای و القدس العربكای پست چاپ آمرنگتنيروزنامه واش. هستند
 ی اهياني دارد در بتي جمعونيلي ممي و نكی از شي آه بیدي العبرهي از جمله عشری تن از رهبران عشا٣٠٠

 آه ندی گوی مری عشانیا. خواستار بازگشت صدام به حكومت و تداوم مقاومت در برابر اشغالگران شدند
 بر ضرورت نين افراد همچنیا.  در مناطق مختلف عراق خواهند بودیبه دنبال انجام تظاهرات گسترده ا

.  آردندديل تاآ و االنفالي و هم دستانش در خصوص پروژه الدجی وهي صدام و رد اتهامات علیآزاد
 ریاگر درخواست عشا:  گفته استیدي العبرهي رهبر عشی العاسی پست به نقل از وصفنگتنيواش

 گفته بود زي نني صدام حسشي پیچند.  خواهند آردی را در عراق رهبری انتفاضه ملكیاجرا نشود آنها 
را آرام آند و دوباره ثبات را به  تواند عراق ی می تنها ورای ها دوباره به سراغ او خواهند آمد زییكایآمر
 ی آشته می دارد آه هر روز تعدادانی در عراق جری تحوالت در حالنیمجموعه ا.  آشور باز گرداندنیا

 در خبرها آمده بود آه چهار روزید. ستي آشور ننی ثبات در اجادی قادر به ای المالكیشوند و دولت نور
 در فلوجه و ی گذشته پنج سرباز عراقی روزهایط. ه اند در استان االنبار آشته شدییكایسرباز آمر
 دولت عراق اعالم آرد كشنبهیروز .  شدندی زخمی در شهرك الخالص آشته و تعدادزي نیچهار عراق

مرد شماره دو القاعده در عراق را » ابورنا «ای» ابوهمام« موسوم به »یديحامد جمعه فارس السع«
 ی دولت عراق توانست ابومصعب الزرقاو،یتي امنی هاتياثر فعال آه در یبا وجود.  آرده استريدستگ
 آشور همچنان نی گروه در عراق را هم به دام انداخته و به قتل برساند اما خشونت ها در انیرهبر ا

  .ادامه دارد
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  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   شهريور16:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ سپتامبر 7 - ١٣٨۵ روی شهر١6شنبه پنج 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از سخنرانی های محمد خاتمی :بی بی سی

در آمريکا نوشته و در مقاالتی به بحث درباره تاثير اين سفر پرداخته اند و همزمان، اظهار اميدواری به 
اجرت تحصيلکرده ها از ايران و ابراز نگرانی از خودداری شورای امنيت از تصويب تحريم ايران، اعالم مه

  .آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور در روزهای آينده از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 با عنوان بوش بدون بلر، فشارهای داخلی حزب کارگر بريتانيا بهر تونی بلر، نخست همبستگیروزنامه 

در صدر اخبار خود آورده و نوشته حزب کارگر که در دوران نخست وزير، برای کناره گيری از اين سمت را 
وزيری بلر سه بار به پيروزی رسيده است، اکنون نگران آن است که نارضايتی افکار عمومی از عملکرد 

ای و انتخابات سال  بلر به عنوان نزديک ترين متحد بوش به موفقيت حزب کارگر در انتخابات ميان دوره
  . کند لطمه وارد٢٠١٠

يک روز بعد از زمانی که برای اعالم خبر خوش جديدی توسط وزير بهداری اعالم شده بود، روزنامه 
 درباره علت به برگزار نشدن اين مراسم که قرار بود با حضور رييس جمهوری برپا جمهوری اسالمی

ی درمان ايدز اول آنکه دارو. شود نوشته حداقل سه عامل موجب تاثير در اعالم اين خبر شده است 
برای يک درمان قطعی نيست، دوم آنکه اين طرح با مشارکت دانشمندان روسی انجام شده و اخالقا 
بايد با مشارکت آنها اعالم شود و سوم آنکه تعدادی از شرکت کنندگان در اين طرح اکنون در سفر حج 

  .بسر می برند
 ١٨٠ان بين اللملی از مهاجرت ساالنه  در گزارشی از سمينار جمعيت جهان از زبان کارشناسسرمايه

ها   درصد از افغان٣٢هزار تحصيلکرده ايرانی به خاطر شرايط اقتصادی نوشته و در عين حال خبر از تمايل 
  .برای بازگشت داوطلبانه به کشورشان داده است

جه به  خبر داده که کارشناسان گفته اند که دو هفته مانده به شروع سال تحصيلی با توکارگزاران
پيش بينی آلودگی هوا در پايتخت و چند شهر مهم که باعث شده است تردد کودکان و سالخوردگان 

مبتال به بيماری های قلبی ممنوع شود، اين احتمل به وجود آمده که از اولين روز سال تحصيلی در اول 
  . مهر مدارس تعطيل باشد

در تعطيالت پايان هفته و به منظور افزايش ايمنی همين روزنامه خبر داده با توجه به حجم فزاينده سفر 
و ايجاد کشش روانی و تسهيل در عبور و مرور از امروز تا روز يکشنبه موتوسيکلت ها حق حرکت در 

  . رشت را ندارند-جاده های چالوس، فيروزکوه، هراز، قزوين
رگانی عراق نوشته ناتوانی از قول وزير باز" دهد ايران بازار عراق را از دست می " با عنوان سرمايه

  . ميانه و افغانستان اکنون، عراق را نيز شامل شده است ايرانيان در حضور توانمند در بازارهای آسيای
 نوشته زنگ خطر از دست دادن بازار کاالهای ايرانی در عراق ديروز با صراحت توسط عبدالفالح سرمايه

.  سوزی ايرانيان با فرو پاشی شوروی آغاز شد تالسودانی وزير بازرگانی عراق اعالم شد چرا فرص
های تجاری کشورهای پيشرفته مطرح  مندی عنوان يکی از عالقه  بازاری تشنه محصوالت که هنوز هم به

است، در مدت کوتاهی به دليل نبود سياست مدون تجاری از دست ايرانيان خارج شد و در افغانستان 
  .بعد از طالبان هم ادامه يافت

ته بعد از پيشنهاد رييس جمهوری ايران برای مناظره با جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، به دو هف
 محمود احمدی نژاد بار ديگر پيشنهاد خود را که کاخ سفيد واشنگتن آن را رد اعتمادنوشته روزنامه 

 در   شرکت برای   نيويورک  خود به  سفر آتی  به جمهوری با اشاره کرده است تکرار کرده و نوشته رييس 
   مردم  همه  که  مناظره  برگزاری  برای  خوبی  سفر را موقعيت  متحد اين  ملل  سازمان  عمومی مجمع

  . کرد  باشند، عنوان  داشته  سانسوری  گونه  هيچ  را بدون  آن  و شنيدن  ديدن  امريکا اجازه  ملت بخصوص
برنامه های دانشگاه که به گفته وی از صدو پنجاه يک روز بعد از انتقاد شديد محمود احمدی نژاد از 

 معاون اول رييس جمهوری کارگزارانسال قبل ترويج سکوالريسم را به عهده دارند به نوشته روزنامه 
دولت های گذشته را به الگوبرداری از سياست های غربی متهم کرده و گفته در پروسه توسعه 

  .ميليون نفر له شونداقتصادی و فرهنگی آن ها مهم نبود که ده 
 پرويز داودی که برای فرماندهان و مديران عالی سپاه سخن می گفت تاکيد کرد کارگزارانبه نوشته 

تهيه کنندگان برنامه های سوم و چهارم عدالت و مهرورزی را از ياد برده بودند شعارهای سرمايه داری 
 له کردن مردم هستند و ما حق نداريم می دادند ولی تفکرشان کمونيستی بوده است چرا که معتقد به

  . حتی حق يک نفر را ضايع کنيم
گفتنی است که مطابق قانون دولت فعلی مجبور به اجرای برنامه پنج ساله کشور است و از هم اکنون 

  .مورد انتقاد قرار دارد که گاه چرا اين برنامه را ناديده می گذارد
شگاه معتبر پرس پوليس تهران با شکايت کشتی گيران  خبر داده که اموال با اعتماد ملیروزنامه

  . طلبکار مصادره شده است 
به نوشته اين روزنامه در حالی که رييس جمهوری سابق با اطالع از بحران مالی باشگاه دويست 

ميليون تومان به آنان پرداخت ولی مديران باشگاه آن را مصرف پرداخت بدهی های باشکاه به 
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ند و در ننيجه کشتی گيران دست به اعتصاب زدند و توانستند با گرفتن وکيل اموال فوتباليست ها کرد
  .شرکت را مصادره کنند

  
   شهريور15:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ سپتامبر ۶ - ١٣٨۵ وری شهر١۵چهارشنبه 
ای روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از رد فوريت اليحه دولت بر:بی بی سی

خريد بنزين از خارج، لغو اعالم خبر خوش کشف واکسن ايدز، ادامه اعتراض ها به توهين يکی از 
هواداران دولت به رييس جمهوری پيشين خبر داده و ضمن انتشار انتقادهايی از گفتار محمود احمدی 

 ملل عليه ايران نژاد، از اعالم آمادگی فرمانده سپاه برای مقابله با تصميم های شورای امنيت سازمان
  .نوشته اند
 ديدار دبير شورای عالی امنيت ملی ايران با سوالنا کميسير خارجی اتحاديه اروپا را در ابهام ديده شرق

و نوشته در حالی که بر اساس گفته کوفی عنان و اخبار قبلی امروز بايد اين ديدار صورت گيرد هنوز 
  . محل برگزاری اين ديدار مهم معلوم نيست

 قبال تصور می رفت اين ديدار که آخرين مرحله برای حل بحران هسته ای است در وين شرقنوشته به 
  . صورت پذيرد اما چندی پيش نام از بروکسل برای محل مذاکرات برده شد 

  . به طور قطعی خبر داده که ديدار سوالنا و الريجانی در وين صورت می گيردکيهاندر همانحال، روزنامه 
کاس رد شدن اليحه برداشت از صندوق ذخيره ارزی برای واردات بنزين نوشته مجلس در  با انعشرق

شرايطی با يک فوريت اين اليحه مخالفت کرد که تصور می رفت دولت برای گرفتن رای مجلس مشکل 
  . چندانی نداشته باشد

نامه ريزی نوشته  روزنامه اقتصادی صبح در راس اخبار خود از قول رييس سازمان مديريت و برسرمايه
تحت شرايطی هستيم که بايد کشور از ذخاير استراتژيک مناسبی برخوردار باشد تا در شرايط اضطراری 

 در حال حاضر به اتمام رسيده و ٨۵ ميليارد دالر مصوب ۵/٢از آن استفاده شود و افزوده است که رقم 
 حاضر از ذخاير استراتژيک برای کفايت الزم برای شش ماهه دوم سال را ندارد به طوری که در حال

  . کنيم تامين بنزين استفاده می
 سرلشکر صفوی فرمانده سپاه از آمادگی نظامی ايران خبر داده و گفته جواندر همين حال به نوشته 

آمريکايی ها به دليل شکست در عراق، افغانستان و لبنان بايد از ايران غضبناک باشند و ممکن است 
ه انرژی هسته ای شرايطی را فراهم کنند تا آرام آرام زمينه فشار اقتصادی و سعی کنند در پروند

  .سياسی عليه ايران فراهم شود
 آن را با اهميت ديده توطئه بزرگ فرهنگی عليه ايران، ايجاد ايستگاه جوانبه گفته رحيم صفوی که 

ت اطالعاتی از سوی های راديو تلويزيونی جديد و حمايت از گروه های ضدانقالب و تشديد عمليا
  .دشمنان به اين دليل است که آمريکا قصد دارد به ايران جمله کند

خبر لغو اعالم خبر خوش پزشکی توسط وزير بهداری در حضور رييس جمهوری که ديروز روزنامه های 
ح به اشکال مختلفی بازگو شده تهران آن را منعکس کرده بودند، در روزنامه های مختلف امروز صب

   .است
ايم ولی برای   از قول رييس جمهوری نوشته ما اکنون به دستاوردهای بزرگی دست پيدا کرده کيهان

  . کنيم، چرا که آن را می دزدند اعالم آن مراعات می
جمهوری گفته ما بايد بدانيم که هيچ کس و هيچ کشوری برای رشد علمی ما به ما کمک نمی  رييس 

ها  ظار دارد صد ريال برگردانده شود بنابراين ما بايد خودمان تمام فرصتکند و اگر يک ريال کمک کند، انت 
  . را ايجاد کنيم

 از قول دکتر مينو محرز کارشناس نوشته پروژه ساخت اين دارو با مشارکت دانشمندان رسالتاما 
روسی از چهار سال پيش شروع شده است و توضيح داده که داروی اعالم شده گياهی نيست و 

  . م نمی تواند باشد بلکه از گسترش بيماری در کسانی که مبتال شده اند جلوگيری می کندواکسن ه
 با اشاره به لغو برنامه اعالم شده درباره اعالم خبر خوش پزشکی نوشته انگار کسی اعتماد ملی

ای که تحقيقات آن از دولت پيشين آغاز و در دولت جديد خبر خوش آن  گفت ديگر قضيه انرژی هسته 
  .شود اعالم شد تکرار نمی 

 در گزارشی درباره وضعيت اسفناک ترافيک تهران از قول يک کارشناس شهرداری تهران همبستگی
گذاری   ميليارد تومان سرمايه ۵٠٠نوشته برای جلوگيری از بدتر شدن ترافيک کنونی مجبوريم ساالنه 

  . ترافيک تهران را حل خواهد کردکنيم ولی اين هم کافی نيست و فقط مديريت واحد ترافيک، مشکل 
 سال آينده مشکل حاد ۵ از قول همين مقام نوشته با اين اقدامات پيش بينی می شود تا همبستگی

  . ترافيک در تهران و کالن شهرها حل شود
 درصد آلودگی هوای ٨٨ گزارش داده مشاور شهردار تهران هم گفته همبستگیدر جلسه ای که 

  . دروهاست اما با اين کار نيز مشکل آلودگی هوای تهران کاهش نخواهد يافتتهران ناشی از تردد خو
 از سخنان معاون شهرسازی شهرداری خبر داده که تهران اگر مشکالت تهران بر همين روال کارگزاران

ادامه پيدا کند، ايران نيز قدرت رقابت خود را در بسياری از زمينه ها و عرصه ها با ساير کشورهای جهان 
به گفته وی تهران در زمينه اطالعات و دانش پايه، تهران از ساير شهرهای جهان . ز دست می دهدا

  . عقب تر است و به غفلت و بی توجهی های طوالنی مدت، فاقد يک جايگاه جهانی است
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دو روز بعد از انتشار نامه فاطمه رجبی همسر رييس دفتر محمود احمدی نژاد درباره محمد خاتمی 
 همچنان مقاالت اصلی خود را به رسالت و همبستگی، اعتمادملی، شرقهوری سابق، رييس جم

اين موضوع احتصاص داده و با اشاره به گفته های رييس جمهوری سابق در انتقاد از سياست های 
آمريکا و دفاع از سياست های ايران در زمينه هسته ای و جنگ لبنان نوشته های خانم رجبی را رواج 

  .ونت و تندروی هايی دانسته اند که اگر جلو آن گر فته نشود، کشور از آن زيان خواهد ديدادبيات خش
  

   شهريور14:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ سپتامبر ۵  - ١٣٨۵ وری شهر١۴سه شنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در صدر اخبار خود واکنش های منفی نسبت به نامه يکی :بی بی سی
 محمودر احمدی نژاد را عليه محمدخاتمی منعکس کرده و نظر شخصيت های مختلف را از هواداران

منتشر کرده اند که خواستارجلوگيری از تندروها شده اند و خبر اعالم کشف واکسن ايدز در تهران، 
 اعتراض رييس قوه قضاييه به فراوانی سوانح هوايی و گمانه زنی درباره آينده پرونده هسته ای ايران را

  . در ساير مطالب خود منعکس کرده اند
روزنامه های مختلف خبر همانندی را درباره وضعيت يک زندانی از اعضای سازمان مجاهدين خلق دارند 

  . که نشان می دهد ولی اهللا فيض مهدوی در زندان رجايی شهر خودکشی کرده است
 به اتهام بمب گذاری به اعدام محکوم به نوشته اين روزنامه ها، رييس زندان های مرکز گفته زندانی که

شده بود، برخالف اخبار منتشر شده در اعتصاب غذا نبود بلکه با استفاده از لباس های خود دست به 
  .خودکشی زده که توسط ماموران نجات يافته است

 در صدر اخبار خود واکنش های مختلف به نامه همسر اعتماد ملی و آفتاب يزد، اعتماد، شرق
فتر رييس جمهوری را منعکس کرده و به نکوهش نامه ای پرداخته اند که در آن به محمد خاتمی رييس د

  . رييس جمهور سابق به علت سفر وی به آمريکا با تندی اعتراض شده است
 واکنش ها به يک نامه اهانت آميز را عنوان بزرگ صفحه اول خود قرار داده و از قول چند تن از آفتاب يزد
  .  نمايندگان مجلس نوشته توهين به خاتمی توهين به مردم ايران استروحانيون و

 با اعتمادهمين روزنامه در سرمقاله خود سفر محمد خاتمی به آمريکا را افتخارآميز خوانده و روزنامه 
شد و اشاره به   نمی  خاموش  ما لحظه ای  تلفن  زنگ عنوان تندروها را به حاشيه برانيد نوشته صدای

.   است ، مذموم  ايران  مردم دارد که به گفته اين روزنامه از نگاه  سياسی   ادبيات  خاصی  نوع تمحکومي
  . شکند  ها را می  ، حرمت  تند و افراطی های گيری  موضع   در پشت  شدن  با پنهان  که  سياسی ادبيات
   ادب  سال  از هزاران  که اسی سي  شخصيت  صرفا از يک  نه  مردم  جانانه  دفاع  می افزايد ايناعتماد
  . بود پارسی

، جدا  سيد محمد خاتمی آميز در باره   توهين  انتشار يادداشت  به  نسبت  مردم اعتماد می نويسد واکنش
دارد،   جمهور سابق  و رييس  مردم  اقشار مختلف  ميان  عاطفی  های  علقه  ماندن  از باقی  نشان از آنکه

  .   است  و تندرو سياسی  هتاک  طرد ادبيات  برای  عمومی نشانگر عزمی
 نيز به صف منقدان نامه فاطمه رجبی پيوسته و در يادداشتی به قلم مدير اين روزنامه به همسر کيهان

رييس دفتر رييس جمهوری هشدار داده که به سرنوشت تندروانی دچار نشود که به صف مخالفان و 
  . االن در زندانندبراندازان جمهوری اسالمی پيوستند و

 خبر داده که امروز وزير بهداری در حضور رييس جمهوری اعالم خواهد کرد که کارشناسان و کيهان
  . محققان ايرانی موفق به کشف واکنش ايدز شده اند

 اين واکسن برای پيشگيری از يکی از بيماری های ايدز، هپاتيت و سرطان به کار می جوانبه نوشته 
  . رود

 قول مديرعامل کانون هموفيلی ايران نوشته با توجه به امکانات تحقيقاتی و پژوهشی کشور  ازسرمايه
  . بعيد است که خبر خوش وزير بهداشت مربوط به کشف واکسن ايدز باشد

سه روز پيش وزير بهداشت به يکی از روزنامه های هوادار دولت گفته بود خبر خوشی در حوزه پزشکی 
  .د بزرگ پزشکی توسط دانشمندان ايرانی استدارد که شامل يک دستاور

 در سرمقاله خود اين کشف را افتخار آميز خوانده و نوشته طرح چنين پروژه ای در دولت اعتماد ملی
اول محمد خاتمی به تصويب رسيد و در دوره دوم وی نتيجه حاصل آمد اما تصميم گرفته شد تا تاييد 

  . مراجع بين المللی مکتوم نگاه داشته شود
 ضمن انتقاد از کوفی عنان نوشته سفر دبيرکل سازمان ملل به تهران برای تامين امنيت جوانروزنامه 

متحد آمريکا يعنی اسرائيل بود چرا که وی قصد پيگيری قطعنامه ای را داشت که خواستار راندن حزب 
  . اهللا تا بيست کيلومتری مرزهای اسرائيل است

د ايرانی دانشگاه های آمريکا را چاپ کرده که گفته است اقتصاد  نظر رسول نفيسی استاکارگزاران
  . ايران در اقتصاد جهانی تنيده است و تحريم تهديدی آمريکا بر آن تاثيری کارساز خواهد داشت

وی می افزايد که با توجه به اقتصاد نفتی ايران، به نظر می رسد که تحريم موثر باشد ولی بايد توجه 
با چنين گزينه ای موافق نيستد و به همين لحاظ است که برخی تحليلگران بر اين داشت که مثال چين 

  . باور هستند که نهايتا موضعگيری های اخير ايران و آمريکا به جنگ منتهی خواهد شد
 پرسيده اين تحليل بر چه اساسی است و آقای نفيسی جواب داده چون تحريم کارگزارانخبرنگار 

ملی نخواهد کرد و موضع راديکال ايران را در منطقه تحکيم خواهد بخشيد، پس خواست های آمريکا را ع
وی گفته است بيش از دو سال به پايان دوره جورج بوش . در نهايت به برخورد دو کشور خواهد انجاميد
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باقی نمانده است و با توجه به اينکه بوش از نوامبر به بعد احتياجی به هيچ نوع انتخابات و نظر مردم 
  .نخواهد داشت، امکان دارد در جهت ايجاد جنگ جديدی گام بردارد

 ضمن خبر ورود يک هيات کاری از جانب لويدز لندن برای تعيين ميزان خسارت هواپيمای سرمايه
 ميليون دالر ۵٠٠سوخته توپولوف در فرودگاه مشهد نوشته خسارت هواپيمايی توپولف سقوط کرده 

های پرداخت ديه به  های بيمه اين هواپيما از جمله هزينه می هزينهگزارش شده است و اين رقم، تما
هزينه پاکسازی باند، بار   تمام مسافران فوت شده، مجروح و نيز خسارات ناشی از سقوط هواپيما و

  . شود همراه مسافر و غرامت پزشکی را شامل می
ر موارد گذشته با قاطعيت رفتار می  رييس قوه قضاييه درباره اين سانحه گفته اگر د آفتاب يزدبه نوشته

  .شد اينک چنين حادثه ای رخ نمی داد
  

   شهريور13:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ سپتامبر 4 - ١٣٨۵ وری شهر13 شنبهدو

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از ديدارهای کوفی عنان دبير کل :بی بی سی
محمد خاتمی به آمريکا نوشته اند و در بين مطالب خود گزارش هايی سازمان ملل در تهران و سفر 

دارند درباره شدت گرفتن اخراج افغان ها، طرح نمايندگان مجلس برای ممنوعيت ورود بازرسان آژانس 
  .بين المللی انرژی اتمی و تکذيب مالقات هاشمی رفسنجانی و مصباح يزدی

ملل را در راس اخبار امروز خود آورده و در سرمقاله اش بر  گزارش ديدارهای دبيرکل سازمان کارگزاران
اساس گفته ای از کوفی عنان که تحريم را بی فايده خوانده بود نوشته رقابت های اقتصادی ابرقدرت 

اقتصادی جهان را در هراس دايمی ناکامی در تحريم اقتصادی کشورها قرار داده و سعی می کند برای 
  . خود شريک انتخاب کند

اين روزنامه می نويسد در چنين وضعيتی است که فردی مثل کوفی عنان با اطمينان می گويد تحريم 
ايران غيرموثر است و البته او بيشتر بر بی اثر بودن تحريم اقتصادی نظر دارد، چون با قاعده رقابت 

  . آشنايی کافی دارد
کوفی عنان از ناکارآمدی تحريم  هم در سرمقاله خود با اشاره به گفته  جمهوری اسالمیروزنامه

نوشته و اضافه کرده اگر کشورهای اروپايی بخواهند منطقی برخورد کرده و از فشارهای سياسی 
آمريکا دنباله روی نکنند مذاکره می تواند به عنوان بهترين راهکار برای خروج از وضعيتی باشد که آمريکا 

  . به ديگران تحميل کرده است 
از رسيدگی مجلس به طرح ممنوعيت ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی به ايران خبر  در عين حال کيهان

داده که از فردا در مجلس آغاز می شود و از قول مخبر کميسيون امنيت ملی نوشته اگر قرار است از 
شورای امنيت عليه حقوق مشروع ايران استفاده ابزاری شود، آن وقت مجلس، دولت را مکلف می کند 

  .رسی های آژانس را ملغی اعالم کندتا باز
 در گزارش اصلی خود از سفر رييس جمهوری سابق ايران به اياالت متحده آمريکا نوشته و با شرق

چاپ عکسی که وی را در مسجد بزرگ شيکاگو نشان می دهد بر اساس گزارش خبرگزاری ها نوشته 
 آن حضور داشتند، و رييس جمهور سابق طی  هزار نفر از مردمان دو کشور کانادا و آمريکا در١٠بيش از 

 دقيقه سخنرانی از سياست های جورج بوش رييس جمهوری آمريکا به شدت انتقاد کرد و سياست ٩٠
دانست که خشونت را در جهان پراکنده کرده است و از " ماشه تروريسم"خارجی او را مصداق 

  . صلح و امنيت ايفا کننددر ارتقای " نقش کليدی"مسلمانان اين کشور پهناور خواست 
 به نوشته فاطمه رجبی همسر رييس دفتر احمدی نژاد اشاره شده که در آن به شدت شرقدر گزارش 

به سفر محمد خاتمی به آمريکا انتقاد شده و از مراجع روحانی و حوزه های علميه خواسته که ضمن 
  . اعتراض به اين ديدار از وی خلع لباس کنند

 به تازگی کتابی با عنوان احمدی نژاد مرد هزاره سوم منتشر کرده است به نويسنده جنجالی که
 نوشته از مجلس انتظاری نيست به راه خود برود، رييس آن به سفرهای استانی برود و شرقگزارش 

به مردم القا کند که مجلس دولت را مکلف می کند که چه بکند و چه نکند اما يقينا ملت راه خود را 
  . خواهد رفت
 در اشاره ضمنی به استقبال از محمد خاتمی رييس جمهور سابق ايران در آمريکا وی کيهانطنزنويس 

از اجله رفورميست های مملکت خطاب کرده و به يادآورده که او برای ايراد " سيد خندان"را مشتهر به 
 که برای صدور تذکره از خطابه حول مباحثه تمدن ها و اديان و غير ذلک به ينگه دنيا رفته و دولت اتازونی

برای آميز غالمعلی حداد الدوله و بعض وزرای دولت فخيمه، تعلل و دست دست می نمود به طرفه 
  .العينی برای آقا سيد، جواز صادر نموده است

به دنبال اخباری که درباره تصميم دولت ايران به اخراج افغان ها منتشر شده است به نوشته روزنامه 
وزير کار گفته است کارفرمايانی که از کارگر خارجی استفاده می کنند از دو هفته  جمهوری اسالمی

  . ديگر به ازای هر کارگر خارجی يک ميليون تومان جريمه خواهند شد
به نوشته اين روزنامه محمد جهرمی گفته اين کارفرمايان طبق قانون روزانه پنج برابر حداقل دستمزد 

می توانند اثبات کنند که از کارگر تبعه خارج خود يک روز استفاده امسال جريمه می شوند و چون ن
  .کردند برای استفاده از اين کارگران به مدت حداقل يک ماه جريمه خواهند شد

 گزارش داده که چند تن از نمايندگان مجلس درباره آتش سوزی هواپيمای توپولف شرکت اعتماد ملی
    . يح خواستندايران ايرتور در مشهد از وزير راه توض
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 گفته در شرح سوال نمايندگان آمده  اعتماد ملینيک نماينده بهار و کبودرآهنگ به نوشته رضا طاليی 
 سال اخير چه بوده است؟ ١٠ها در خريد و اجاره هواپيماهای مسافربری در  است مبانی و اولويت 

  ی در ناوگان هوايی چيست؟تدابير موثر فنی و نظارتی بر تعمير و نگهداری و افزايش ضريب ايمن
 از مالقات هاشمی رفسنجانی و مصباح يزدی دو عضو مجلس کيهانيک روز بعد از آن که روزنامه 

 مسوول شرقخبرگان خبر داده و آن را نشانه همدلی و توافق روحانيون انقالبی خوانده بود به نوشته 
  .اح، خبر اين مالقات کذب محض استدفتر آيت اهللا مصباح يزدی خبر داده که به گفته آيت اهللا مصب
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