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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(م ایران و دولتهای بزرگرژی

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

وزیر امور خارجه آلمان اعضای دائمی شورای امنيت را به رفتاری متحد و قاطع در برابر جمهوری 
  خواند اسالمی فرا

  ٢٠٠۶  اکتبر9 -١٣٨۵  مهر17شنبه دو
 برای تهيه متن پيش نویس قطعنامه شورای 5+1پيشاپيش رایزنی دیپلمات های کشورهای :رادیو فردا

امنيت درباره تحریم های احتمالی عليه ایران، وزیر امور خارجه آلمان روز یکشنبه اعضای دائمی شورای 
در «فرانک والتر اشتاینمایر گفت . رابر حکومت ایران فراخواندامنيت را به رفتاری متحد و قاطع در ب

هيچ کس خواهان زیر فشار قرار . درگيری با جمهوری اسالمی، اعتبار جامعه جهانی مورد آزمایش است
دادن مردم ایران نيست، اما رهبران حکومت ایران باید حس کنند که برنامه اتميشان مورد قبول جامعه 

وی همزمان تاکيد . »ا باید با واکنشی متحد، قاطعيت خود را به نمایش گذاریمجهانی نيست؛ حال م
این در حالی است که روز یکشنبه محمود احمدی نژاد گفت . کرد این به معنی پایان مذاکرات نيست

محمدعلی حسينی . ملت ایران بدون توجه به غوغاها به راه خود در این مسير ادامه خواهد داد
ارت امور خارجه جمهوری اسالمی نيز اخبار منتشرشده درباره احتمال پذیرش تعليق سخنگوی جدید وز
دکتر هوشنگ اميراحمدی تحليلگر سياسی در مصاحبه با رادیو فردا از ميزان توافق . موقت را رد کرد

  . شش کشور بر سر یک قطعنامه تحریم عليه ایران می گوید
 برای تهيه متن پيش نویس 5+1نی دیپلمات های کشورهای پيشاپيش رایز): رادیو فردا(فریدون زرنگار 

قطعنامه شورای امنيت درباره تحریم های احتمالی عليه ایران، وزیر امور خارجه آلمان روز یکشنبه 
فرانک والتر . اعضای دائمی شورای امنيت را به رفتاری متحد و قاطع در برابر حکومت ایران فراخواند

ی با جمهوری اسالمی بر سر برنامه هسته ای ایران، اعتبار جامعه جهانی در درگير«اشتاینمایر گفت 
هيچ کس خواهان زیر فشار قرار دادن مردم ایران نيست، اما رهبران جمهوری . مورد آزمایش است

اسالمی باید حس کنند که برنامه اتميشان مورد قبول جامعه جهانی نيست؛ حال ما باید با واکنشی 
وی همزمان تاکيد کرد این به معنی پایان مذاکرات نيست و . »را به نمایش گذاریممتحد، قاطعيت خود 

به محض این که جمهوری اسالمی به نحوی باورکردنی نشان دهد غنی سازی را متوقف کرده، جامعه 
این در حالی است که روز یکشنبه محمود . جهانی آماده است مذاکرات با حکومت ایران را از سر گيرد

محمدعلی . ژاد گفت ملت ایران بدون توجه به غوغاها به راه خود در این مسير ادامه خواهد داداحمدی ن
حسينی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی نيز اخبار منتشرشده درباره احتمال 

  . پذیرش تعليق موقت را رد کرد
يزان توافق شش کشور بر سر دکتر هوشنگ اميراحمدی استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی درباره م

در آخرین جلسه ای که آمریکا با «: یک قطعنامه تحریم عليه ایران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید
متحدان اروپایيش به همراه چين و روسيه در شورای امنيت داشتند، توافق کردند اگر حکومت ایران 

نشور سازمان ملل را به اجرا بگذارند که  م41درخواستشان را برای تعليق غنی سازی نپذیرد، ماده 
 آن پيشنهادها را 1+5با آن درک کشورهای . مشخصا تحریم های اقتصادی، سياسی را مجاز می داند

به ایران دادند که جمهوری اسالمی تاکنون نپذیرفته و بنابراین خيلی طبيعی است که آن ماده منشور 
وید چه تحریم های مشخصی، آن را باید این کشورها  نمی گ41ماده . سازمان ملل به اجرا دربياید

من اعتقاد دارم آمریکا برای آن که چين و روسيه را از خود . تعيين کنند و بر سر آن بحث خواهد شد
بنابراین فکر می کنم در . نرنجاند، در مرحله اول سر موارد تحریم بسيار آرام و سبک پيش خواهد رفت

ر شعاری خواهد بود، یعنی زبان تهدید مشخص تری به کار برده می شود مرحله اول این تحریم ها بيشت
برای تحریم های آینده و دوم یکی سری از موارد تحریم را به نظر من مطرح می کنند مثل این که بگویند 

هيچ کشوری حق ندارد در رابطه تکنولوژی های با مصرف دوگانه با ایران معامله داشته باشند و 
  .»ت هایی برای تهيه اسلحه از سوی حکومت ایران ایجاد کنندهمچنين محدودی

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
يي اثبات شود، پيونگ يانگ  ي شمالي مبني بر آزمايش سالح هسته ادعاي آره تلگراف نوشت، اگر

  .يي در اختيار دارد خواهد بود آه سالح هسته نهمين آشوري
  ٢٠٠۶ کتبر ا9 -١٣٨۵  مهر17شنبه دو

 آشور جزئيات 9تمامي اين : ي تلگراف افزود روزنامه ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اند ميزان اين  اند، اما تحليلگران قادر بوده سري نگهداشته شان را يي تسليحاتي ي هسته برنامه

  .آه به شرح زير است تسليحات را برآورد آنند
  شمالي آره
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يي را در اختيار  براي حدود شش سالح هسته يي آافي تقدندآه پيونگ يانگ مواد هستهتحليلگران مع
  .نيستند ها تاييد شده دارد، اما اين ارزيابي

  آمريكا
 100و بيش از ) شوند از مسافت دور پرتاب مي هاي قدرتمندي آه بمب( آالهك استراتژيك 5000بيش از 

هاي نبرد در بردهاي آوتاه به آار  براي استفاده در ميدان قدرت آمتري دارد و(سالح تكتيكي عملياتي 
  .آالهك در اختيار دارد 3000و تقريبا ) رود مي

  روسيه
 11به عالوه بيش از . آالهك تاآتيكي عملياتي دارد 3500 آالهك استراتژيك و نزديك به 5000تقريبا 

  . آزمايش آرد1949 بمب را در سال اين آشور اولين. آند نگهداري مي هزار آالهك ديگر را در انبار
  فرانسه
  . آزمايش آرد1960بمب را در سال   آالهك استراتژيك در اختيار دارد و اولين350حدود 
  چين
 1964يي را در سال  پكن نيز اولين بمب هسته . آالهك تاآتيكي دارد150آالهك استراتژيك و   250

  .آزمايش آرد
  انگليس

  . آزمايش آرد1952سال  ژيك دارد و اولين بمب را در آالهك استرات200حدود 
  هند
  . آزمايش آرد1998در سال  يي دارد و اولين بمب را  آالهك هسته95 تا 45بين 

  پاآستان
  . آزمايش آرد1998در سال  يي دارد و اولين بمب را  آالهك هسته50 تا 30بين 
  صهيونيستي رژيم

شود آه  آند؛ اما اين طور در نظر گرفته مي مي يي خودداري تهاز تاييد در اختيار داشتن آالهك هس
دارد و مشخص نيست آه ممكن است در چه زماني آزمايش  يي در اختيار  آالهك هسته200بيش از 
  .يي انجام داده باشد هسته

يي در جهان از آغاز  هاي هسته ي سالح ي شمالي هفت آشور بزرگ دارنده يي آره با آزمايش هسته
 2047 تا آنون 1945ي   ژوئيه16يي در صحراي نيومكزيكوي آمريكا در  يش نخستين بمب هستهآزما

  . اند يي انجام داده آزمايش هسته
  ٢٠٠۶  اکتبر10 -١٣٨۵  مهر18شنبه سه 

 - چاپ عربستان -ي الجزيره  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي منع تكثير  ، فرانسه، انگليس و چين رسما به موجب امضاي معاهدهآشورهاي آمريكا، روسيه

آيند؛ اين آشورها قبل  يي به حساب مي هاي هسته ي سالح يي از آشورهاي دارنده هاي هسته سالح
البته هند و پاآستان در حال حاضر نيز تبديل . اند يي خود را انجام داده هاي هسته  آزمايش1967از سال 

  . اند يي شده ي سالح هسته رندهبه دو آشور دا
 پرتاب 1945يي خود را به هيروشيما و ناآازاآي در ژاپن در اوت  آمريكا آه براي نخستين بار بمب هسته

روسيه . يي قرار دارد ي نخست آشورهاي عضو باشگاه هسته يي در رتبه  آزمايش هسته1032آرد، با 
. يي در مقام سوم قرار دارد  آزمايش هسته210با ي دوم و فرانسه  يي در رتبه  آزمايش هسته715با 

  . يي فرانسه در صحرايي در الجزاير و سپس در اقيانوس آرام صورت گرفت البته نخستين آزمايش هسته
  .  انجام داده است1996ي   تا ژانويه1995يي اخيرش را بين سپتامبر  فرانسه شش آزمايش هسته

يي انجام داده آه نخستين آن   آزمايش هسته45ه، چين نيز يي داشت  آزمايش هسته45انگليس تاآنون 
  .  بوده است1964 اآتبر 16در 

هاي ديگري در   انجام داد و به دنبال آن آزمايش1947اش را در سال  يي هند نيز نخستين آزمايش هسته
  .  انجام شد1998 ماه مه 13 و 11صحراي راجستان طي 

  . ي بلوچستان انجام داد اش را در منطقه يي آزمايش هسته شش 1998 ماه مي 30 و 28پاآستان نيز 
اند، متعهد به عدم  يي را امضا نكرده هاي هسته ي منع تكثير سالح هر يك از اين دو آشور آه توافقنامه

  . يي آشور ديگر هستند حمله به تاسيسات هسته
 به امضا 1996امبر يي آه از سوي سازمان ملل در دهم سپت ي منع جامع آزمايشات هسته معاهده

  . يي پايان داد هاي هسته رسيد به تمام آزمايش
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 ساعت گذشته در عراق يافتند آه 24 مرد عراقي را طي 60ي  مقامات عراقي اجساد مثله شده
  . هاي مرگ هستند احتماال قربانيان آخرين جوخه

  ٢٠٠۶  اکتبر10 -١٣٨۵  مهر18شنبه سه 
به نقل ازخبرگزاري آسوشيتدپرس، پليس عراق اعالم ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي آنها بسته شده بود و  ها و پاهاي همه شد و دست بر روي تمامي اين اجساد آثار گلوله ديده مي: آرد
  . شد هايي از شكنجه بر روي بدنشان ديده مي نشانه
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 آيلومتري شمال پايتخت پيدا 60جسد برادر سرتيپ پليس بغداد نيز در : داشتپليس بعقوبه نيز اظهار 
  . شده است

چنين از پيدا شدن جسد يكي ديگر از برادران اين سرتيپ عراقي در خيابان خبر  هاي عراقي هم مقام
  . دادند

ر در بعقوبه  آيلومتري شمال بغداد و يكي ديگ80اجساد دو قرباني ديگر در : چنين اعالم آرد پليس هم
  . پيدا شده است
چنين از آشف جسد يكي از اعضاي سابق حزب بعث صدام در جنوب شرق بغداد آه  پليس عراق هم

  . توسط مهاجمان ناشناس آشته شده بود، خبر داد
  . يك سرهنگ پليس و يك غيرنظامي نيز توسط يك مهاجم در موصل به ضرب گلوله آشته شدند

يك عراقي ) شنبه سه(پليس آلمان امروز :  از دفتر دادستاني آلمان اعالم آردخبرگزاري رويتر نيز به نقل
هاي اينترنتي از اسامه بن الدن، رهبر  را آه مظنون به آمك رساني به القاعده از طريق ارسال پيام

  . ي القاعده و رهبران ديگر اين گروه است، دستگير آردند شبكه
هاي ويدئويي و صوتي بسياري را   ساله با نام ابراهيم آر، پيام36اين مظنون : هاي آلماني معتقدند مقام

از بن الدن و ايمن الظواهري، معاونش و ابو مصعب الزرقاوي، رهبر سابق القاعده در عراق را بر روي اين 
  . وب سايت پخش آرده است

صورت سراسري و ها به  ابراهيم آر قادر به ارسال اين پيام: دفتر دادستاني فدرال آلمان اعالم آرد
  . ها و اهداف تروريستي اين گروه بوده است حمايت از فعاليت

ي االنفال ديكتاتور سابق  ي صدام و شش تن از هم دستانش در حادثه ي محاآمه در چهاردهمين جلسه
  . عراق براي چهارمين بار از دادگاه اخراج شد

ي صدام، محمد  ي محاآمه مين جلسهدر چهارده: ي تلويزيوني الجزيره در گزارشي اعالم آرد شبكه
ي اظهارات يكي از شهود  العريبي، قاضي دادگاه بعد از قطع ميكروفن صدام و زماني آه وي در خاتمه

چنين دستور قطع  وي هم. شد، دستور اخراج صدام از دادگاه را صادر آرد آرد براي سخنراني آماده مي
  . دهاي متهمان را نيز صادر آر صداي تمامي ميكروفن

اين چهارمين بار است آه . هنوز معلوم نيست بين صدام و قاضي چه سخناني رد و بدل شده است
  . آند قاضي العريبي صدام را از دادگاه اخراج مي

 ساله به همراه حسن المجيد و پنج تن از فرماندهان سابقش به اتهام جنايت عليه بشريت و 69صدام 
 هزار اقليت آرد منجر شد، 182ها به آشته يا مفقود شدن  ني دادستا عمليات االنفال آه به گفته

  . شوند محاآمه مي
  . دهند چنان به تحريم خود عليه دادگاه ادامه مي تيم دفاعي صدام هم

  . ي امروز دادگاه صدام نيز به شنيدن اظهارات شاهدان هيات دادستاني اختصاص داشت جلسه
ي دادگاه را تبديل به  دان ديگران شد و در پايان جلسهقاضي دادگاه صدام مانع از پخش اظهارات شاه

  . ي پشت درهاي بسته آرد جلسه
از دادگاه : علي حسن المجيد، ملقب به علي شيميايي و وزير دفاع اسبق عراق اعالم آردند

  . ها رهايي يابيم  ما را صادر آند تا همه از اين اهانت خواهيم تا حكم اعدام مي
يي به دادگاه قاضي العريبي و ديگر  صدام در نامه:  نوشت- چاپ لندن -بي ي القدس العر روزنامه

  . ها توصيف آرد مسووالن دادگاه را مبتدي و تحت فرمان اشغالگران و طرفداران آن
دادگاه مرآزي جنايي عراق امروز حكم اعدام فردي تونسي را : از سوي ديگر خبرگزاري آلمان اعالم آرد

ي  حرمين عسگريين در سامرا و آشتن اطوار بهجت، خبرنگار عراقي آه در شبكهبه اتهام انفجار مرقد 
  . آرد صادر آرده است العربيه فعاليت مي

دادگاه مرآزي عراق حكم اعدام سري فاخرمحمد آه اهل تونس است را : تلويزيون عراق نيز اعالم آرد
  . صادر آرد

 - چاپ آويت -ي الراي العام  وگو با روزنامه فتاز سوي ديگر برخي مسووالن نزديك به سازمان بدر در گ
  . مدعي شدند آه اين سازمان نزديك به هزار موشك ضد زرهي را به ديوانيه فرستاده است

ها در  ها براي افزايش درگيري ي شيعه عراق نيز از آمادگي برخي مسووالن فهرست ائتالف يكپارچه
  . نوبي خبر دادندهاي مرآزي و ج مناطق مختلف عراق به ويژه استان

ي الدوره واقع در جنوب بغداد و آشته شدن  چنين از انفجار بمب در منطقه ي خبري الجزيره هم شبكه
  . تن و زخمي شدن چهار تن ديگر خبر داد10
  

دولت عراق برای مقابله با چالشهای / دیگر زمان کودتاها در عراق به سر آمده است :نوری المالکی
 امنيتی مصمم است

  ٢٠٠۶  اکتبر10 -١٣٨۵  مهر18نبه شسه 
نخست وزیر عراق تاکيد کرد که زمان کودتاها در این کشور به سر آمده است و تنها ملت عراق شکل 

 .نظام سياسی کشورشان را مشخص می کنند
ملت : به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شينهوا، در بيانيه صادره از دفتر نخست وزیر عراق آمده است 

روز تصميم گيرنده و حامی نظام سياسی منتخب در این کشور هستند و از دستاوردهای آن عراق ام
 .استفاده می کنند
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دیگر گذشت آن روزهایی که نظام سياسی با تانکها وتوطئه ها ،خود را در عراق تحميل : وی تاکيد کرد
که بر اثر کودتا (ییمی کرد، زمان کودتاها به سر آمده است و هرگز مجال وفرصتی به چنين حکومتها

 .داده نخواهد شد) تشکيل شوند
گزارشهای مطبوعاتی هفته گذشته با استناد به اظهارات مسئوالن دولت آمریکا خبر داده بودند که در 
 .برابر دولت نوری المالکی تنها دو ماه برای کنترل اوضاع امنيتی و انحالل شبه نظاميان فرصت وجود دارد

 یکی اعضای مطرح کنگره آمریکا که ریاست کميته خدمات نظامی در کنگره را از سوی دیگر جان وارنر
برعهده دارد، پس از سفر هفته گذشته خود به عراق خواستار آن شد تا در صورتی که دولت مالکی 

 .نتواند خشونت روزافزون را طی دو یا سه ماه آینده مهار کند،مسير سياسی تغيير کند
ای مقابله با چالشهای امنيتی و کسانی که قصد تخریب وحدت ملی را مالکی بر عزم دولت خود بر

دارند، و نيز تالش برای از بين بردن تمام پدیده های شرارت و تحقق حاکميت کامل برای عراق و ملت آن 
 .تاکيد کرد

ی مهار کاندوليزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در سفر به بغداد، دولت عراق را به تالش برا
  .ازهم گسيختگی امنيتی و مهار خشونتها تشویق کرد

  
هاي عراق پس از صرف افطاري در پايگاهي در جنوب اين آشور مسموم  صدها تن از نيروهاي پليس

شده و مقامات رسمي اعالم آردند در حال تحقيق بر روي اين مساله هستند آه آيا مسموميت غذاها 
  . عمدي بوده يا خير

  ٢٠٠۶  اکتبر9 -١٣٨۵  مهر17شنبه دو
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، يك مقام رسمي از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .  پليس نيز در اين حادثه جان باختند11وزارت محيط زيست عراق اعالم آرد، 

ه، هرگونه مرگ اين در حالي است آه فرماندار استان واسط، محلي آه اين مسموميت به وقوع پيوست
  . بر اثر مسموميت را رد آرد و گفت برخي از مصدومان اين حادثه در وضعيت بدي قرار دارند

  . هاي ضد و نقيض وجود ندارد ي اين گزارش هيچ توضيحي فوري درباره
صدها تن از سربازان پس از صرف غذا و : حامد الطيف، فرماندار واسط به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت

  . تحقيقات همچنان براي تعيين علت اين واقعه در دست جريان است. طار مسموم شدندآب در اف
ها  اين نمونه. ها تحت آزمايش است هاي غذا و آب براي تعيين نوع سم موجود در آن نمونه: اللطيف گفت

  . شود هاي بيشتر به بغداد فرستاده مي براي انجام آزمايش
اند، تاآنون از  گذاري و تيراندازي هدف قرار داده  نظامي را با بمبشبه نظاميان آه اغلب پليس و نيروهاي

اند اما جديت و ناگهاني بودن اين واقعه اين ترديدها را افزايش داده  سم به عنوان سالح استفاده نكرده
  . ي جديد باشد تواند يك حمله آه اين واقعه مي

هاي   پليس به درجه700 تا 600، بين جاسم العطوان، آارشناس وزارت محيط زيست عراق اعالم آرد
  . ها آه مقدار زيادي غذا صرف آرده بودند، جان باختند  تن از آن11مختلف مسموميت دچار شده و 

از : آند، اظهار داشت وي آه به عنوان رابط در تحقيقات ميان وزارت بهداشت و اين پايگاه خدمت مي
برخي از سربازان نيز به محض صرف . اي خون آمدگوش و بيني برخي از افراد پليس پس از صرف افطر

  . شدند" آله پا"افطاري 
اللطيف اظهار داشت، غذا و آب موجود در اين پايگاه از سوي يك مقاطعه آار استراليايي آه با چند 

  . وي شرآت استراليايي مربوطه را معرفي نكرد. آند، تهيه شده بود عراقي آار مي
ي افرادي  جمهور عراق در حمله آرد عامر الهاشمي، برادر معاون رييساز سوي ديگر الجزيره اعالم 

  . ناشناس ترور شد
  

ارتش آمريكا از برگزاري يك آنفرانس امنيتي براي بررسي اوضاع امنيتي عراق خبر داد آه قرار است 
  . هفته جاري در لهستان برگزار شود

  ٢٠٠۶  اکتبر9 -١٣٨۵  مهر17شنبه دو
 -چاپ امارات متحده عربي-ي البيان  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(انشجويان ايران به گزارش خبرگزاري د
اي اعالم آرد آه اين آنفرانس امنيتي بزرگ با حضور فرماندهان نيروهاي ائتالف،  ارتش آمريكا در بيانيه

ندهي مسووالن وزارت دفاع آمريكا، فرماندها نظامي عراق و مقامات دولت اين آشور و با نظارت فرما
  . مرآزي نيروهاي آمريكايي در ورشو، پايتخت لهستان برگزار خواهد شد

هدف از برگزاري آنفرانس مذآور بررسي طرح امنيتي بغداد، بازسازي عراق، : در اين بيانيه آمده است
بهبود وضعيت امنيتي مرزهاي عراق با آشورهاي همجوار، باال بردن سطح آارايي نيروهاي پليس و 

  . شدبا ارتش مي
اين : ي آل نيروهاي چند مليتي در عراق آمده است در اين بيانيه به نقل از جورج آيسي، فرمانده

ي  آنفرانس قصد دارد تا به جهانيان اعالم آند مردم عراق ضمن همكاري با دولتشان قادر به اداره
يانه تبديل شوند و آشورشان هستند و در تالشند تا با ادامه راه دموآراسي به الگويي آزاد در خاورم

ها و همكاري با  نيروهاي ائتالف نيز از طريق اين آنفرانس پايبندي خود را بر تعهداتشان در قبال عراقي
  . آنها جهت تحقق اهدافشان اعالم خواهند آرد
هاي تلويزيوني  وگو با يكي از شبكه ي عراق در گفت از سوي ديگر هوشيار زيباري، وزير امور خارجه

  . هايشان در عراق تاآيد آرد اهميت حضور نيروهاي آمريكايي تا پايان ماموريتآمريكا بر 
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هيچ آس در عراق خواهان عقب نشيني نيروهاي آمريكايي و يا تعيين جدول زماني براي : وي افزود
هاي سني، شيعه و يا آرد در عراق به دنبال عقب نشيني فوري  خروج آنها نيست و هيچ يك از گروه

  .يكايي نيستندنيروهاي آمر
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   مهرماه18: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶  اکتبر10 -١٣٨۵  مهر18شنبه سه 

روزنامه های امروز صبح تهران اخبار مربوط به آزمايش هسته ای کره را با اهميت ديده و :بی بی سی
ديگر خود به جدال قضاييه و دولت بر سر خصوصی سازی، گفته در صدر اخبار خود آورده اند و در مطالب 

های متناقص درباره علت گرانی کاال، ادامه حمالت روزنامه های هوادار دولت به بزرگ ترين بانک 
  .خصوصی و دفاع روزنامه های ديگر از خصوصی سازی پرداخته اند

ره شمالی باعث باالرفتن  در صدر گزارش های خبری خود نوشته آزمايش موشکی کاعتماد ملی
های خود را با شادمانی از افزايش و رونق در  و فروشندگان اين اقالم کرکره .  شده است قيمت سکه

بازارشان باال برده اند و تا زمانی که روال تحوالت جهانی بر همين منوال باشد، آنها اميدوار باقی خواهند 
  . ماند

ر استراتژيست ها و تحليلگران غربی به اين نتيجه رسيده اند  در گزارشی نوشته در حالی که اکثکيهان
که اقدام نظامی عليه تهران تبعات ناگواری دربر دارد، اما موسسه مطالعاتی امريکن اينترپرايز در تحليلی 
ادعا کرد اگر قرار است يک راه حل مسالمت آميز برای برنامه هسته ای ايران پيدا شود، اکنون زمان آن 

  .اشنگتن برای جنگ طراحی کنداست که و
، اين موسسه در گزارش خود اظهار می دارد که ديپلمات ها نمی توانند بن بست کيهانبه نوشته 

کنونی را تنها از طريق انجام ديپلماسی بيشتر بشکنن و تهران در صورتی می تواند رفتار خود را تغيير 
  . دهد که متقاعد شود با يک تهديد جدی روبروست

 نيز در سرمقاله خود تجربه های استقرار دموکراسی در افغانستان و عراق جمهوری اسالمیه روزنام
و کشورهای منطقه خاورميانه را شکست خورده خوانده و پيش بينی کرده که اين حکومت ها و هم 

  . حکومت های عرب بزودی سرنگون شوند و جای خود را به احزابی مانند حزب اهللا لبنان بسپارند
وز بعد از تهديد رييس جمهوری به افشاگری نام بدهکاران بزرگ بانک ها، چند روزنامه صبح نسبت سه ر

  . به سرنوشت بخش خصوصی در کشور ابراز نگرانی کرده اند
 در تائيد نظر دولت فاش ساخته که اشاره محمود احمدی نژاد به بانک پارسيان بوده رسالتروزنامه 

  . وز مديرانش را تغيير داداست که بانک مرکزی فردای آن ر
 اين سئوال را مطرح کرده که اصوال آيا دولت می تواند بدون صدور حکمی از جانب کارگزارانروزنامه 

  دادگاه در امور مديريت يک بانک خصوصی دخالت کند؟ 
در مورد دو موسسه ای که سه روز پيش به دستور بانک مرکزی مديرانشان عزل شدند، روزنامه 

ر داده که سرانجام پس از کش و قوس فراوان، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای  خبسرمايه
  . اداره موسسه اعتباری توسعه اسداهللا اميراصالنی مديرعامل پيشين بانک ملی را برگزيدند

مديره بانک پارسيان در   روزنامه ديگر اقتصادی صبح خبر داده که هيات دنيای اقتصاددر همين حال 
مديره و معاون امور اجرايی، و دکتر غالمحسين   نشست خود محمدعلی بهزادان، عضو هيات آخرين

 مديره برگزيد و به بانک مرکزی  اسدی، عضو اين بانک را به ترتيب به عنوان مديرعامل و رييس هيات
  . جهت تاييد صالحيت معرفی کرد

گانی تهران را در صدر اخبار خود  گزارشی درباره جشن هشتاد سالگرد تاسيس اتاق بازرکارگزاران
آورده و نظرات رييس قوه قضاييه و رييس اتاق بازرگانی تهران را در لزوم حمايت از بخش خصوصی 

  .منعکس کرده است
 رييس قوه قضاييه در مجلس جشن اتاق بازرگانی گفته است اين که اقتصاد به همبستگیبه نوشته 

دولت نبايد در اقتصاد متصدی باشد و بايد برای بخش . يستصورت کامل در اختيار دولت باشد، صحيح ن
اين عينک را بايد تمام دولتمردان به چشم بزنند . خصوصی حرمت قائل شده و ديد حمايتی داشته باشد
  . تا بتوانيم سياست های سند چشم انداز را محقق کنيم

وه قضاييه به خاطر تعلل در  در ستون نامه های خود نظری را چاپ کرده که از قکيهاندر همين حال 
  . مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد شده است

 در يکی از ستون های ثابت خود نيز رای صادره از سوی ديوان عدالت اداری را کمک به غارتگر کيهان
خوانده و نوشته در حالی که وزارت ارشاد قصد داشت حقوق مردم را زنده کند ديوان عدالت اداری به 

  .ران رفتکمک غارتگ
اين روزنامه سرمقاله خود را نيز به بحث لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعالم نام مفسدان اختصاص 

  . داده است
 در مقاله ای پرسيده آيا دولت حق دارد با هدف سياسی ـ اقتصادی ارزان نگهداشتن کاالها، کارگزاران

ستوری را جايگزين سيستم قيمت ها کند و می توليدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده و اقتصاد د
افزايد به نظر می رسد رئيس اتاق تهران که يک چهره نسبتا بانفوذ آکادميک در جريان اصولگرای کشور 
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است، می تواند به جای اينکه فقط درخواست کند که بايد چنين يا چنان شود گام های عملی برای 
  . تغيير نگاه دولت به بخش خصوصی بردارد

 در باالی صفحه اول خود عکسی از محمود احمدی نژاد را در جمع يتيم های تهرانی چاپ کرده و کيهان
  . خبر داده که رييس دولت يک ميهمانی افطاری برای کودکان يتيم داده است

در زير اين عکس، تصوير بزرگی از مردم کاراکاس چاپ شده که با لباس های همشکل به نوشته روزنامه 
  . ای ابراز حمايت از هوگو چاوز رييس جمهور آن کشور به خيابان ها ريخته اند برکيهان

 به دليل تجديد قهرمانی رضازاده در سنگين وزن وزنه برداری، تصويری کيهانسومين عکس صفحه اول 
 باالی اين کيهاناست آرشيوی، که اين قهرمان جهان را در کنار آيت اهللا خامنه ای نشان می دهد و 

  .شته مدال های قوی ترين مرد جهان تقديم به مردم ايران و رهبر جمهوری اسالمیعکس نو
 در صدر اخبار خود نشان داده که رييس جمهور با وجود تمامی انتقادها که از گفته های آفتاب يزد

اين جمله هفته . سخنگويش درباره علت گرانی بروز کرده بود گفته است رسانه ها باعث گرانی شدند
  .  سوی سخنگوی دولت بيان شد و با انتقاد شديد نمايندگان و حتی هواداران دولت روبرو شدپيش از

 آقای احمدی نژاد ضمن تکرار نظر رييس دفتر خود گفته گرانی مسکن هم به خاطر آفتاب يزدبه نوشته 
  .تبليغات وزارت مسکن درباره وام های سه ميليونی تومان مسکن بوده است

  
   مهرماه17:  تهرانمرور روزنامه های

  ٢٠٠۶  اکتبر9 -١٣٨۵  مهر17شنبه دو
روزنامه های امروز تهران ضمن گزارش گرانی ها از زبان يک وزير کابينه گرانی را تکذيب :بی بی سی

کرده و خبر داده اند که فردا تکليف بنزين در مجلس تعيين می شود و در مطالب ديگر خود به انتقاد از 
سط رييس جمهوری و گمانه زنی درباره طرح تحريم ايران در شورای امنيت تهديد سرمايه داران تو

  . سازمان ملل پرداخته اند
 نوشته در حالی که رهبر، رييس قوه قضاييه، رييس مجلس و اکثريت نمايندگان، کارشناسان کارگزاران

واسته اند با و فعاالن اقتصادی و مردم خواستار دخالت دولت برای مهار قيمت ها شده و از دولت خ
گرانی مقابله کند، وزير جهاد کشاورزی تاکيد کرده که گرانی وجود ندارد و لزومی ندارد در اين باره به 

  .خبرنگاران پاسخ داد
 وزير جهاد با تاکيد بر اين که مطبوعات در آغاز ماه رمضان به گرانی ها دامن زدند کارگزارانبه نوشته 

وشت و مرغ ذخيره شده بود ولی مطبوعات به جای آنکه فرهنگ نوشته آن روزها به اندازه کافی گ
  . مصرف گوشت منجمد را نهادينه کنند مردم را به استفاده از گوشت گرم ترغيب کردند

 رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی هم در يک کنفرانس خبری با اشاره به دنيای اقتصادبه نوشته 
ش نرخ تورم تحت تاثير افزايش نرخ رشد نقدينگی، تصريح کرد  ها نسبت به احتمال افزاي برخی نگرانی

ای مستقيم بين نقدينگی و تورم که در ادبيات اقتصادی به رابطه فيشر معروف است، در  که رابطه 
اقتصاد ايران به اثبات نرسيده است و به همين دليل ما نگران افزايش نرخ تورم ناشی از نقدينگی 

  . نيستيم
حمد توکلی نماينده تهران و از هواداران دولت را در صدر اخبار خود آورده که بدون اشاره  نظر اکارگزاران

مستقيم به گفته های هفته گذشته رييس جمهوری گفته است مسئوالن اجرايی نبايد با تهديدات 
  . بدون پشتوانه در اجرا به گونه ای برخورد کنند که نا امنی کلی در سطح جامعه ايجاد شود

ته اين روزنامه آقای توکلی در پاسخ به سئوالی درباره تهديد رييس جمهوری به اعالم اسامی به نوش
  .مفسدان اقتصادی اظهار داشت اکنون عزم جدی برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد

 خبر داده که فردا بحث تخصيص بودجه برای واردات بنزين در مجلس مطرح خواهد شد در حالی اعتماد
فته می شود نمايندگان مجلس، هنوز بر سر تعيين شيوه تامين بنزين به نتيجه واحدی نرسيده و که گ

  .حلی واحد هستند های مختلف در پی رسيدن به راه  همچنان گروه
 ميليارد دالری تامين بودجه واردات بنزين نظر خود ۵/٣ اگرچه دولت، با فرستادن اليحه  اعتمادبه نوشته
باره،  اند که سکوت مقامات نفتی در اين  گران بر اين عقيده  عالم کرده، اما برخی از تحليل باره ا را در اين 

گيری را  کار توپ تصميم   هيچ وجه با افزايش قيمت بنزين موافق نيستند و با اين به دليل آن است که به
  . اند ها انداخته  در شرايط فعلی به زمين مجلسی

 سازی خود برای  ررسمی حاکی از آن است که دولت در پی آماده نوشته برخی خبرهای غيسرمايه
انتشار کوپن است تا بتواند در صورت مواجه شدن با مخالفت مجلس با بودجه پيشنهادی خود، ظرف 

  .بندی توزيع کند يکماه بنزين را از طريق کوپن سهميه 
بندی  سازی مناسب، جيره همين روزنامه از قول يک نماينده مجلس نوشته قطعا در صورت عدم بستر

  .بنزين سبب تورم شديد و وارد آوردن شوک بسيار سختی به بدنه اقتصاد و سياست کشور خواهد شد
 در مقاله ای اين سئوال را پاسخ گفته که اگر بيل گيتس مدير شرکت ميکروسافت که دنيای اقتصاد

  ثروتمندترين مرد جهان است در ايران بود چه می شد؟ 
 در پاسخ نوشته وی هر زمان که می خواست نوآوری کند درگير با نيروی کار بر سر حقوق اين روزنامه

  . شد اجتماعی فراخوانده می  های تامين  ناشی از قانون کار بود و مکرر به سازمان
 در حالی که ساختار اداری آمريکا بر ايجاد محيط امن برای سرمايه دنيای اقتصادبه نظر نويسنده 

 توان تصور کرد که بيل گيتس ايرانی همين که شروع  رام به مالکيت فردی استوار است میگذاری و احت
از يکسو دولت با . به رشد و گسترش کند، با اقسام مسايل و مشکالت غيرتجاری روبرو خواهد شد
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گذاشت  رفت و نمی   گذاری محصوالت مايکروسافت ايرانی می   گستری به سراغ قيمت توجيه عدالت
های سياسی به اين شک  از سوی ديگر برخی جناح .  کننده مظلوم ايرانی شود حافی به مصرفکه اج
تواند تهديدی برای ثبات حاکميت باشد چرا که قدرت  افتادند که بزرگ شدن يک مجموعه می می 

  .مستقلی در کنار قدرت دولت ايجاد شده است
ت ترين شماره تلفن همراه کشور يعنی  از قول اداره مخابرات خبر داده که سرراسدنيای اقتصاد
  . ميليون تومان به فروش می رسد ٧٠ به بهای ٠٩١٢٣۴۵۶٧٨٩

شود  بينی می اين روزنامه از قول بعضی از کارشناسان نوشته در صورت برگزاری حراج اين شماره، پيش 
وردهای فروش اين شماره به قيمت باالی يکصد ميليون تومان به فروش رود که در اين صورت تمامی رک

  .شکند سيم کارت را می 
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