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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(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

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

 سازمان تي امنی پنج کشور عضو دائم شوراني به وجود اختالف بسي وزارت امورخارجه انگلیسخنگو
 . اذعان کردرانی ای دنبال کردن موضوع هسته ایره چگونگملل و آلمان دربا

  ٢٠٠۶  اکتبر12 -١٣٨۵  مهر20شنبه پنج 
 پنج نيدر گفتگو با العالم  به وجود اختالف ب" Barry Marston" مارستونیبار" مهر، ی گزارش خبرگزاربه

 رانی ایوع هسته ا دنبال کردن موضی سازمان ملل و آلمان درباره چگونگتي امنیکشور عضو دائم شورا
 . دارندنظر مسئله اتفاق نی با ای کشورها درباره لزوم برخورد جدنیاذعان کرد اما گفت ا

 . مسئله استنی حل ای مواضع و چگونگی سازکسانی سي اعالم کرد که نقش انگلمارستون
 نی اني خود عمل نکند بفی به وظارانی که ایدرصورت:  گفت سي وزارت امورخارجه انگلیسخنگو

 . توافق وجود داردرانی اهي علی اقتصادی هامیکشورها درباره اصل اعمال تحر
 ها می بزرگ درباره اعمال تحری کشورهاگری با دی به طور اصولهي و روسنيچ:  اظهار داشت مارستون

 . اقدام اختالف دارندنیاختالف ندارند بلکه درباره زمان ا
 درآورد امکان بازگشت به قي را به حال تعلوميوران ای سازی غنرانی که ای درصورت،ی ودهي عقبه

 .مذاکرات وجود دارد
 هسته شی است که از آزمایی از جمله کشورهارانی شد ای مدعسي وزارت امورخارجه انگلیسخنگو

 دانست کای آمری هااستي سجهي را نتی کره شمالی هسته اشی استقبال کرد و آزمای کره شمالیا
 . کندی مدي تاکی شدن همه جهان از سالح کشتار جمعیار حال بر لزوم عنياما درع

 از گسترش سالح یري با توجه به اصل جلوگی و کره شمالرانی ای گفت با مسئله هسته امارستون
  . شودی تعامل میهسته ا

  
 دفاع رهبر ايران از عدم تعليق برنامه غنی سازی

  ٢٠٠۶  اکتبر10 -١٣٨۵  مهر18شنبه سه 
لی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، می گويد مسيری که ايران در زمينه آيت اهللا ع:بی بی سی

 .سياست اتمی در پيش گرفته درست است و به گفته وی کسی نمی تواند به آن ايراد بگيرد
پيشرفت، : سياست ما روشن است: "رهبر ايران در اظهاراتی که از تلويزيون دولتی پخش شد گفت

 ." حق ملت بدون عقب نشينیارائه منطق روشن و پافشاری بر
البته هدف ما نيز در موضوع : "با اين حال او بار ديگر بر صلح آميز بودن برنامه اتمی ايران تاکيد کرد

 ."ای آامال واضح و انسانی است هسته 
آمريکا و ساير اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد مظنون هستند که برنامه اتمی ايران سرپوشی 

 .نگ افزارهای اتمی باشد، سوءظنی که ايران بی پايه می خواندبرای توسعه ج
آقای خامنه ای درحالی اظهار نظر می کند که شورای امنيت سرگرم بررسی نحوه واکنش به ادعای 

 .کره شمالی داير بر آزمايش يک بمب اتمی است
فقت کردند در شش قدرت جهانی شامل اعضای دائم شورای امنيت و آلمان هفته گذشته در لندن موا

 .مورد تحريم ايران به رايزنی بپردازند و به اين ترتيب احتمال بررسی موضوع در شورای امنيت وجود دارد
به ايران مهلت داده بود فعاليت ) تا پايان اوت( روز 30شورای امنيت در پايان ژوئيه با تصويب قطعنامه ای 

ی خود را معلق سازد يا با عواقب آن مواجه غنی سازی اورانيوم و ساير بخش های حساس برنامه اتم
 .شود

آن ضرب االجل با بی اعتنايی ايران به سر رسيد و اظهارات روز سه شنبه آقای خامنه ای نشان می 
 .دهد ايران عليرغم فشارها قصد تعليق غنی سازی اورانيوم را ندارد

 'راه تعليق را قبال تجربه کرده ايم'
تدالل کرد از آنجا که ايران دو سال قبل به درخواست غرب برای تعليق رهبر ايران در سخنان خود اس

 .غنی سازی تن داده بود اکنون بی فايده بودن آن راه ثابت شده است
آرديم شايد امروز خود را سرزنش می  اگر آن راه را تجربه نمی : "به گزارش ايرنا وی در اين مورد گفت

رويم و  ايم اما اآنون با دلی محكم و تسلط آامل به پيش می  آرديم آه چرا آن روش را امتحان نكرده 
 ای آشور ارائه آند چرا آه ما  تواند دليل قابل قبولی درباره اشتباه بودن راه هسته ديگر هيچكس نمی

 ." ايم آن راه ديگر را تجربه آرده 
وشنگری آه در زمينه البته دو سال قبل هم نتيجه آن آار معلوم بود و سندهای دقيق و ر: "وی افزود

رخدادهای آن روزها ثبت شده است روزی در اختيار افكار عمومی قرار خواهد گرفت اما به هر حال آن 
 ." تصميم در آن هنگام الزم بود
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 طی گفتگوهای خود با بريتانيا، فرانسه و آلمان حاضر شد غنی سازی اورانيوم و 2004ايران در سال 
که بايد  (6نامه اتمی اش مانند فرآوری اورانيوم برای توليد گاز يوافحتی برخی ديگر از بخش های بر

 .را معلق کند) برای غنی سازی به سانتريفوژ تغذيه شود
 2005 ماه بعد تقريبا همزمان با انتخاب محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری در ژوئن 9آن گفتگوها 

در اصفهان و چند ماه بعد ) يو سی اف(وم شکست خورد و ايران ابتدا فعاليت تاسيسات فرآوری اوراني
 .فرآيند غنی سازی در نطنز را از سر گرفت

 دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و مذاکره کننده اصلی اين 2005حسن روحانی که تا تابستان 
ييز کشور با اروپايی ها بود بعدا گفت که ايران در زمان پذيرش تعليق غنی سازی و فرآوری اورانيوم در پا

اوج " برای رفتن به شورای امنيت آمادگی نداشت درحالی که به گفته وی آمريکا در آن زمان در 2004
 .بود" تکبر

به گفته وی به همين دليل بود که ايران تعليق را پذيرفت چرا که اروپايی ها در مقابل آن قول دادند از 
 .درفتن پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل جلوگيری کنن

 به عراق حمله کردند که ظرف حدود سه هفته به 2003نيروهای تحت رهبری آمريکا در ماه مارس 
 . سقوط حکومت صدام حسين منجر شد

در يک سال و نيم نخست جنگ عراق، ايران به شدت تحت فشار بود چرا که اين نگرانی وجود داشت 
 .آمريکا بعد از عراق به ايران حمله کند

شکالت امنيتی شديد و عميقی که آمريکا در عراق با آنها روبروست، اين فشار از دوش اکنون با وجود م
 .ايران برداشته شده و اين کشور ديگر نگران حمله آمريکا نيست

 پس از بی نتيجه ماندن گفتگوهای اروپا با ايران و تحت فشارهای آمريکا به 2006پرونده ايران اوايل سال 
 .فتشورای امنيت سازمان ملل ر

 تحقيق و بازرسی از تاسيسات اتمی ايران را به عهده 2002آژانس بين المللی انرژی اتمی که از سال 
نمی تواند با اطمينان بگويد که "داشته اوايل سال جاری اعالم کرد که عليرغم سه سال کار فشرده 

  ."برنامه اتمی ايران تنها جنبه غيرنظامی دارد
  

   عراقدرثر رويدادهاي عراق و نيروهاي مو
  

 تاآنون را آه گفته ٢٠٠٣ رييس جمهور آمريكا گفت آه گزارش آمار تلفات غيرنظاميان در عراق از مارس 
برخي آارشناسان نيز نسبت به اين گزارش ابراز . مي شود بيش از نيم ميليون تن است، باور ندارد
  . ترديد آردند و بسياري ديگر آن را درست خواندند

  ٢٠٠۶  اکتبر12 -١٣٨۵  مهر20شنبه پنج 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، جورج بوش، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

جمهور آمريكا و دولت عراق نتايج تحقيق گروه آمريكايي دانشگاه جان هاپكينز در بالتيمورمبني بر اين آه 
اند، را رد آرده و اين گزارش را  ه شده تاآنون در اين آشور آشت٢٠٠٣  هزار عراقي از سال ٦٥٥ 

  . آميز خواندند مبالغه
من و مشاوران : اش در آاخ سفيد گفت بوش، با غيرمعتبر خواند اين آمار در آنفرانس مطبوعاتي

  . ام معتقديم آه اين آمار غيرمعتبر هستند نظامي
 آرده، بار ديگر بر اين تعداد تاآيد  هزار تن برآورد٣٠ ها را  رييس جمهور آمريكا آه در گذشته تلفات عراقي

  .  هزار يا بيشتر آمار قابل قبولي نيست٦٠٠ من به اين آمار معتقدم، : آرده و گفت
دانم آه بيگناهان زيادي در عراق جان باختند و اين  مي: بوش در آنفرانس مطبوعاتي در آاخ سفيد گفت

  . آند موضوع مرا دچار غم و اندوه مي
ها  ارتش آمريكا اقدام به جمع آوري آمار تلفات عراقي: نگوي آاخ سفيد گفتبرايان وايتمن، سخ

خانه نيز آخرين آمار تلفات  وزارت بهداشت عراق مسووليت اين آار را به عهده دارد و اين وزارت. آند نمي
  .  هزار تن اعالم آرده است١٢٨ را 

 هزار آشته بسيار بسيار ٦٥٠ تعداد : ي نظاميان آمريكا در عراق نيز گفت ژنرال جورج آيسي، فرمانده
ام   هزار تن نداشته٥٠ من تاآنون آماري بيشتر از . بيشتر از آن تعدادي است آه به اعالم شده است
  . بنابر اين به نظر من اين آمار چندان معتبر نيستند

 گويي اين آمار بر اساس واقعيت نيست و زياده: علي دباغ ، سخنگوي دولت عراق نيز اظهار داشت
  . شده است
ي تحقيقاتي بايد يك معيار  شود و اين موسسه اين آماري است آه وراي واقعيت اعالم مي: وي افزود

  . شفاف به خصوص هنگام اعالم نتايج تلفات و قربانيان داشته باشد
است آه معاون دبيرآل سازمان ملل در امور بشر دوستانه نسبت به از دست رفتن آنترل  اين در حالي

ها را متوقف آنند،  توانند اين خشونت ي آساني آه مي ما از همه:وضاع در عراق هشدار داده و گفتا
خواهيم توجه داشته باشند آه اين اوضاع آامال از  اي مي  فرهنگي، و قبيله ، قومي رهبران مذهبي، 

  . آنترل خارج شده است
اي  هاي فرقه خشونت:در گزارشي اعالم آرديان اگلند، معاون دبيرآل سازمان ملل در امور بشر دوستانه 

 هزار عراقي را طي هشت ماه گذشته آواره آرده است و حداقل هر روز يك ٣١٥ هاي نظامي  و عمليات
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شوند و بدتر از همه اين آه هر روز حداقل يكصد تن در عراق  هايشان مي هزار تن مجبور به ترك خانه
  . شوند آشته مي
جويانه آامال از آنترل خارج شده و اآثر آشته شدگان با شليك تيريا شكنجه  هاي انتقام قتل: وي افزود
اين آشتارها .  و زنان هستند قربانيان اآثرا از نيروهاي پليس، قضات، وآال، خبرنگاران،. اند جان باخته

ها و متخصصان آه حضورشان براي بازسازي آشور ضروري است عراق را سريعا  شده آارآزموده باعث 
  .  آنندترك

 هزار تن هر ٢ اند و حدود   ميليون عراقي در آشورهاي همسايه پناه گرفته٥/١  تا ٢/١ ي اگلند  به گفته
  . روز از مرز سوريه عبور مي آنند

رو  آرده هستند آه آشور را با خطر فرار بزرگ مغزها روبه وي تاآيد آرده است آه اآثر اين افرار تحصيل
  . اند آرده

  . بغداد را لرزاند) پنجشنبه(بمب صبح امروز اما انفجار شش 
اش ترور شد و نيروهاي  در تازه ترين حمالت نيز رهبر يك اقليت مذهبي در اين آشور در مقابل خانه

ها ايجاد شده،  چنان سعي دارند آتشي را آه بر اثر شليك يك خمپاره به انبار مهمات آن آمريكايي هم
  . مهار آنند

بر   زخمي١٢  دو خودرو بمب گذاري شده در نزديكي وزارت آار بغداد دو آشته و درحالي است آه انفجار
  . جا گذاشته است

  .  تن ديگر را به همراه داشته است٢٢ شدن  انفجار يك بمب ديگر در جنوب بغداد مرگ دو عابر و زخمي
آشته و شش تن  اي در پشت بيمارستان اليرموك در غرب بغداد يك غير نظامي در انفجار يك بمب جاده

شان  ي دوره در جنوب بغداد مردان مسلح يك خانواده چهار نفره را در خانه شدند در منطقه ديگر زخمي
  . آشتند

  . ي اميل در غرب بغداد انفجار يك بمب پنج آارگر را به آام مرگ آشاند در منطقه
  . مردان مسلح شيخ رعد موتار صالح، رهبر اقليت صابييان را ترور آردند

هاي موصل پيدا  ي يك آشيش ارتدوآس نيز آه سه روز قبل ربوده شده بود در خيابان د مثله شدهجس
  . شد

  
 درکرکوک کشته و ییکای آمریسه نظام/  تن در حمالت مختلف 60 شدن دست کم یکشته و زخم

  شدندیزخم
  ٢٠٠۶  اکتبر12 -١٣٨۵  مهر20شنبه پنج 
 شده، کشف ی بمب گذاری انفجار بمب و خودرو،ی شاهد خشونت و ناآرامزي روز پنجشنبه نعراق

 شدند و ی زخمای کشته ی شهروند عراق60 آن دست کم انیاجساد و حمله افراد مسلح بود که در جر
 . نفر کشف شد40جسد 

 عراق گفتند که افراد مسلح با یتي فرانسه، منابع امنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 شبکه نی نفر از کارکنان ا9 در مرکز بغداد ونهیدر منطقه ز" هيالشعب" مستقل یونیزیحمله به شبکه تلو
 .را به قتل رساندند

 ساعت گذشته 24 نفر را در40 عراق جسد سي پلی های گزارش داد که گشتزي عراق نیتي منبع امنکی
 .در مناطق مختلف کشف کردند که به ضرب گلوله کشته شده بودند

 درمنطقه باب راني الطداني بمب در مکی شده و ی بمب گذاری دستگاه خودروکین  همزمابای تقرانفجار
 . منجر شدگرینفر د10 شدن ی به کشته شدن پنج نفر و زخمزي در مرکز بغداد نیشرق
 شده در ی بمب گذارکلتي دستگاه موتورسکی گزارش دادند که انفجار ني عراق همچنیتي امنمنابع

 گری نفر د15 شدن ی بغداد به کشته شدن دست کم سه نفر و زخمیمحله القاهره در شمال شرق
 .منجر شد

 کشاورز و سه فرزندش را کی شهر بعقوبه عراق گفت که افراد مسلح سي منبع پلکی گر،ی دی سواز
 . شهر بعقوبه به منطقه الخالص به قتل رساندندنيب
 زي نسي افسر پلکیبه قتل رساندند و  و فرزندش را در شهر بعقوبه یی کارمند قضاکی ني افراد همچننیا

 . شهر به دست افراد مسلح ترور شدنی ایدر منطقه هبهب در شمال غرب
 بهرز در جنوب بعقوبه هي را در ناحسي پلکی زي افزودند که افراد مسلح در دو حادثه جداگانه نی عراقمنابع

 .ساندند بعقوبه به قتل ری در شمال شرقداي ابوصهي را در ناحگری فرد دکیو 
 ارتش در جنوب ی گشتري گفت که براثر انفجار بمب در مسزي در شهر کرکوک عراق نسي افسر پلکی
 . شدندی زخمگری ارتش کشته و شش نفر دیروي شهر، دو ننیا
 به بغداد به قتل ی ترکمان را در جاده منتهعهي گزارش داد که افراد مسلح چهار شزي نسي منبع پلکی

 ی زن و زخمکی در مرکز شهر سامرا به کشته شدن ی بمب در محله الفاطمکیرساندند و انفجار 
 .دي انجامگریشدن پنج تن د

 ی به هنگام کارگذاشتن بمب در جاده ارتباطستی فرد ترورکی عراق اعالم کرد که سي حال، پلني همدر
 .بغداد به حله کشته شد

 اتي عملانی در جرگری شدن دو تن دیزخم و ی نظامکی امروز از کشته شدن کای ارتش آمرنکهی اگریخبرد
 است که از آغاز ماه ییکای آمری نظامني چهلمنیا.  خود در استان کرکوک خبر دادیروهاي نینظام
  . شودی در عراق کشته میالدي میجار
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  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   مهرماه20:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  اکتبر12 -١٣٨۵  مهر20شنبه پنج 
روزنامه های امروز مقاالت اصلی خود را به ماه رمضان اختصاص داده ، سخنان تازه رييس :بی بی سی

جمهوری درباره پرونده هسته ای را منعکس کرده اند و مطالبی را در باره پاسخ مقامات قضايی به 
هسته ای کره، پرداخت تهديد رييس جمهورس به افشای اسامی بدهکاران بانک ها، پيامد آزمايش 

نشدن هزينه جشن رياست جمهوری احمدی نژاد به شهرداری تهران و استيضاح وزيران جهاد کشاورزی 
  . و آموزش و پرورش در بين خبرهای خود آورده اند

 کارگزارانسخنان حسن روحانی عضو شورای امنيت ملی و دبير سابق اين شورا از ديد روزنامه 
ز تلقی شده است، سخنانی که در آن تاکيد شده که غرب بهتر است به طور پراهميت ترين خبر امرو

  . جدی با ايران به مذاکره باشند، کاری که به گفته وی دشوار نيست
 نوشته به دنبال اظهارات رييس جمهوری در جمع مردم نظرآباد مبنی بر اعالم اسامی کارگزاران

ان کل کشور با تاکيد بر اينکه دولت بايد قانونی مفسدان اقتصادی، قربانعلی دری نجف آبادی دادست
رفتار کند، گفت رييس جمهوری بايد اسامی مفسدان اقتصادی را قبل از معرفی به افکار عمومی در 

  . اختيار مراجع قضايی قرار دهد
 اظهارات اين مقام قضايی در حالی مطرح می شود که منتقدان دولت، شکل کارگزارانبه نوشته 

رييس جمهوری در بحث مفاسد اقتصادی را اقدامی تبليغاتی ارزيابی کرده، خواستار موضع گيری 
  . پيگيری حقوقی و قانونی تخلفات احتمالی شده اند

 در بين خبرهای صفحه اول خود از قول حدادعادل رييس مجلس نوشته اگر واقعا مسلم شود رسالت
 گذاری نيست، بلکه مشوق  وجه مانع سرمايهکه کسانی ويژه خواری کردند، اعالم اسامی آنها به هيچ 

شود، باعث اعتماد و اطمينان خاطر آنها  گذاران بدانند که با فساد برخورد می هم هست و اگر سرمايه 
  . است

 احتمال داده اند که هر دو وزير ديگر موفق به کسب سرمايهگروهی از نمايندگان مجلس به نوشته 
را که نمايندگان انتقادهای سازنده و منصفانه زيادی به اسکندری، رای اعتماد از مجلس نخواهند شد چ

 در علت استيضاح وزير جهاد کشاورزی  سرمايهيک نماينده ديگر به نوشته. وزير جهاد کشاورزی دارند
به گفته چند روز پيش وی درباره گرانی ها اشاره کرده که آن را تکذيب کرده بود و گفته است که اين 

  .اکيد رهبر بر وجود گرانی در مصاحبه ای رسما منکر آن شدوزير بعد از ت
 گزارش داده که در جلسه ديروز مجلس هم تکليف بنزين روشن نشد و اين کار به اواخر همبستگی

 در صد ۵/٢٧ماه موکول گرديد و اين در حالی است که مصرف بنزين در کشور نسبت به سال گذشته 
  .رشد نشان می دهد

 با اين روند سرسام آور مصرف بنزين بايد مجلس يک تصميم منطقی بگيرد که آيا همبستگیبه نوشته 
 ميليارد دالری بنزين رای مثبت بدهد يا نه و آنچه مشخص است اين که تصويب ۵/٣به اليحه واردات 

  . اليحه واردات بنزين از جنجالی ترين مصوبات مجلس در سال جاری خواهد بود
نامه های امروز صبح به آن اشاره کرده اند استيضاح وزيران جهاد موضوع جنجالی ديگری که روز

کشاورزی و آموزش و پرورش است که برای اولی پنجاه نماينده مجلس امضا داده اند و برای دومی ورقه 
  .ای دست به دست می گردد

يد ستاد يک هفته بعد از جلوگيری از حضور خبرنگاران در حوزه های انتخاباتی که با تصميم رييس جد
 وزير کشوردر پاسخ به سئوال خبرنگاران در اين باره گفت ما کارگزارانانتخابات صورت گرفت به نوشته 

نيز متوجه هستيم که ممانعت از ورود خبرنگاران در محل ثبت نام نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری از 
 تبعات منفی اين مسئله رنج نظر منطقی و ادبيات اطالع رسانی امری نادرست است و خود ما نيز از

  . می بريم، اما ملتزم به رعايت دقيق قانون و مفاد آن هستيم
 بدون اشاره به مشکل قانونی که در سال های گذشته وجود کارگزارانمصطفی پورمحمدی به نوشته 

ا نداشته و اينک ظاهر شده است گفته يک شبهه قانونی برای همکاران ما به وجود آمد و اين تصميم ر
  . گرفتيم، شبهه ای که ما را به وسواس انداخت

 نوشته وزير کشور ضمن تائيد اين که رييس جمهوری هم درباره اين تصميم سئوال کرده کارگزاران
است گفته از باب احتياط اين تصميم را گرفتيم و البته تاوان آن را هم چند روزی است که می دهيم و 

  . نه ها چند روزی متوجه ما استقلقلک هايی از سوی خبرنگاران و رسا
 ميليون تومانی که از بودجه شهرداری برای ١٠۶ نوشته بعد از گذشته پانزده ماه جمهوری اسالمی

  . برگزاری جشن ريات جمهوری احمدی نژاد مصرف شده هنوز به بيت المال برگشت داده نشده است
ون تومان شکالت، بيست ميليون  اين هزينه که شامل خريد بيست ميليجمهوری اسالمیبه نوشته 

 هزينه شده و معاون اجرايی ٨۴تومان حق الزحمه و خريد گل و صندلی است در روز چهارم تيرماه 
رييس جمهوری چندی قبل اعالم داشت که اين پول به شهرداری تهران برگشت داده می شود، وعده 

  .  هنوز عملی نشده استجمهوری اسالمیای که به نوشته روزنامه 
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جشن چهارم تير که بالفاصله بعد از اعالم پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری برپا 
شد در زمانی صورت گرفت که رييس جمهوری فعلی از شهرداری تهران استعفا نداده و همچنان در آن 

  .سمت باقی بود
  

   مهرماه19: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶ کتبر ا11 -١٣٨۵  مهر19شنبه چهار 

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود پيامد آزمايش موشک اتمی کره، :بی بی سی
ديدار مسئوالن نظام با رهبر جمهوری اسالمی و توصيه های وی به خودداری از علنی کردن اختالفات را 

و سيما در مورد گرانی ها، آورده اند و همچنين مطالبی را در باره مجادله رييس جمهوری و رييس صدا 
  . استيضاح چند وزير کابينه و درخواست قطع روابط اقتصادی ايران و دانمارک منتشر کرده اند

 سخنان ديروز آيت اهللا خامنه ای را با اهميت ديده که در ديدار با سران نظام گفته است گاليه کيهان
  . های خود را سرسفره مردم نبريد

هبر جمهوری اسالمی از مسئوالن نظام خواسته انتقادهای از همديگر را به نوشته اين روزنامه ر
  .عمومی نکنند و در صدد باشند که در اين موقعيت همدلی و همبستگی خود را نشان دهند

 در گزارشی نوشته پس از آزمايش اتمی موفقيت آميز کره شمالی رسانه ها و تحليلگران غربی کيهان
  .ا مورد ايران طفره می رونداز مقايسه مورد کره شمالی ب

اين روزنامه چکيده ای از مطالب مطبوعات را که در تاييد مواضع ايران است در گزارش های خود منعکس 
  . کرده است
نوشته در دو روز گذشته " شمالی بر پرونده ايران سايه آزمايش هسته ای کره" با عنوان همبستگی

ای کره شمالی  ای ايران تحت تاثير آزمايش هسته  ميز هست هآ  ها و اخبار مربوط به برنامه صلح گزارش
  .قرار داشت
 نوشته بر همگان اثبات شده است که تهديد خواندن يک کشور يا جريان از سوی کاخ سفيد و رسالت

گونه نتيجه و دستاوردی به جز به   های تهديد يا فشار عليه آن هيچ  اتحاديه اروپا و استفاده از اهرم
  . دن تهديدی اصلی و شکست غرب به همراه نخواهد داشتفعليت رسي
را در کنار يکديگر قرار دهد چرا که عدم ” پيونگ يانگ“و ” تهران“ تاکيد کرده که قصد ندارد نام رسالت

ای بارها از سوی مقامات کشورمان اعالم شده در حالی که  اراده ايران جهت دستيابی به سالح هسته 
  . ای را ابراز نموده بودند  های هسته ا هدف غيرتحقيقاتی خود از آزمايشای از ابتد مقامات کره 

 خبر داده که بنزين، اليحه جنجالی سال در جلسه امروز مجلس مطرح و سرنوشت آن دنيای اقتصاد
  . مشخص می شود، در حالی که دو طيف موافق و مخالف اين اليحه بحث های فراوان دارند

ميليون ليتر بنزين به کشور وارد  ٢٠٠ميليارد و   حدود پنج  ش ماه اول امسالبه نوشته اين روزنامه در ش
  .دهد درصد رشد نشان می  ۵/٢٧شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

  .روزنامه ها در گزارش های مختلف خود نظرهای مختلفی را درباره گرانی و تورم منعکس کرده اند
 کرده که گفته است گرانی وجود دارد اما بزرگ نمايی می  نظر سخنگوی دولت را منعکسآفتاب يزد

  . شود
  .  استمردم ساالریپاسخ رييس صدا و سيما به اتهامات رييس جمهوری عنوان اصلی 

  .  تقاضای استيضاح چهار وزير کابينه در دست نمايندگان مجلس است سرمايهاز سوی ديگر به نوشته
ايندگان را تهديد کرده که در صورت امضا طرح استيضاح  خبر داده که نايب رييس مجلس نمهمبستگی

 اعتراض نمايندگان را همبستگیاين گفته به نوشته . شود  وزرا از فراکسيون اصولگرايان اخراج می
باعث آمده که گفته اند حق قانونی نمايندگان بايد در راستای حفظ مصالح ملی به کار گرفته شود و در 

  . ه دستور ايشان فدا خواهد شدهای جناحی ب زيرچرخ دنده 
 گفته است آنچه جامعه از نمايندگان خود انتظار دارد نظارت بر همبستگیيکی از نمايندگان به نوشته 

عملکرد دستگاه های اجرايی است و اينکه چرا آقای باهنر در صدد محدود کردن نمايندگان در راستای 
  .  با گذشت زمان پاسخ آن را بايد يافتباشد سوالی بی جواب است که مصالح جناحی خود می 

 به نقل از يک نماينده مجلس از ديدار وزير بازرگانی از مجلس خبر داده و نوشته وزير بازرگانی سرمايه
همچنين مطالبی در خصوص افزايش نقدينگی و تاثير آن برتورم مطرح کرد و معتقد بود پولی که برای 

د ديگر پرداخت شد و همچنين افزايش حقوق کارگران به بدهی سنواتی در آموزش و پرورش و موار
ها   نحوی بر روی قيمت تمام شده کاال و بحث افزايش قدرت خريد مردم اثرگذار و يکی از داليل گرانی

  . بود
 آقای عسگری نماينده مجلس گزارش داده که در جلسه غير رسمی مجلس سرمايهبه نوشته 

زاست و کسی شکی در آن ندارد اما اگر اين مساله مورد   تورم نمايندگان مطرح کردند رشد نقدينگی 
کند، چرا دولت اين همه ولع   بحث است و وزير بازرگانی به عنوان يکی از داليل گرانی به آن استناد می 

  !دريافت پول و متمم دارد؟
 هزار کارگر ۶٠ اول سال گذشته نزديک به   ماهه۶ يکی از نمايندگان مجلس گفته در رسالتبه نوشته :

اند و اعالمی که تحت عنوان ميزان   صنعتی دولت از کار بيکار شده - های اقتصادی  در قبال سياست
 هزار فرصت شغلی صورت گرفته را بايد به فال نيک بگيريم، هر چند ۶٠٠ و ايجاد ٨۵اشتغالزايی در سال 

  . ترديدهايی راجع به اين ارقام وجود دارد
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 ای به   نماينده که اکثريت نمايندگان مجلس را تشکيل می دهند در نامه٢٣٣ خبر داده که رسالت
رييس جمهوری با محکوم کردن اهانت به ساحت پيامبر اسالم از سوی يک شبکه تلويزيونی دانمارک، 

  . خواستار قطع روابط اقتصادی با اين کشور شدند
موسی قربانی عضو هيئت  نماينده خطاب به رييس جمهوری توسط ٢٣٢ نامه رسالتبه گزارش 

رييسه مجلس قرائت شدکه در آن آمده است ما نمايندگان مجلس شورای اسالمی خواستار قطع روابط 
اقتصادی با دانمارک هستيم و در صورت ادامه اين سياست توسط اين کشور، روابط سياسی نيز به 

  .حالت تعليق درآيد
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