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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(ن و دولتهای بزرگرژیم ایرا

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

 مي مذاکره مستقني دومی براکای و آمررانی ایآمادگ
  )2007  هي ژوئ17(1386 تير 26 شنبهسه 

 و رانی ااني ممي از مذاکرات مستقی از احتمال دور تازه اییکای و آمری عراق،ینرای امقامات:بی بی سی
 . در عراق استتي ثبات و امنی برقراری برای سخن گفته اند که هدف از آن همکارکایآمر
 در عراق کای و آمررانی اراني سفی گفته که بزودهای عراق در گفتگو با خبرگزاررخارجهی وز،یباری زاريهش
 خواهند ی نشست آنان را همراهنی در ازي نی و مقامات عراقنندي نشی در بغداد به گفتگو مرگیبار د
 .کرد
 . مذاکرات ذکر نکرده استنی ای برگزاری برای زمان مشخصیو

 ی منوچهر متکران،ی از مذاکره اعالم کرده و در ای آغاز دور تازه ای خود را برای آمادگزي نکایآمر
 در تهران سي سفارت سوئقی رسمًا از طرهایيکای که آمری گفته که در صورت کشورنی ارامورخارجهیوز

 و احتمال گفتگو اد به درخواست آنان پاسخ مثبت خواهد درانی بدهند، دولت ارانیدرخواست مذاکره با ا
 . وجود داردکی نزدندهی در آکایبا آمر
 ی تماس رسمني که نخستیداری دیگذشته ط) هفتم خرداد( مه 28 در بغداد کای و آمررانی ارانيسف

 . عراق به گفتگو نشستندتي رقم زد، در مورد وضعري سال اخ27 ی دو کشور را طاني مميمستق
 . عراق در طول گفتگو حضور داشترخارجهی عراق آغاز شد و وزری با حضور نخست وزداری دنیا

و دو کشور تاکنون در  نداشت ی محسوسجهي بر سر عراق نتکای و آمررانی امي مذاکره مستقنينخست
 ی مطرح مگری يکدهي که علی دارند و اتهاماتگریکدی که نسبت به ی عراق در موضع انتقادتيمورد وضع
 . نداده اندیرييکنند تغ

 داند و ی و متحدانش در عراق مکای آمری از حضور ارتشهای در عراق را ناشی و نا امنی ثباتی برانیا
 نی در ای کند که به تنش فرقه ای در عراق می مسلحیز گروهها اتی را متهم به حمارانی اکایآمر

 هدف قرار گذارد ی مارشاني در اخترانی که ایی را با سالحهاییکای آمریروهاي زنند و نیکشور دامن م
 . دهندیم

 گشودن ی متحده برااالتی دولت ای ضمن اعالم آمادگکای وزارت خارجه آمری مک کورمک، سخنگوشان
 که رانی عراق و ادامه رفتار اتيبه نظر ما با توجه به وضع: " گفته استرانی با ایزه ا تایباب گفتگو
 یرانی اقامات رو در رو با می نشستگری کشور شده، مناسب است بار دنی در ای ثباتی بشیباعث افزا

بات  با ثی خواهند شاهد عراقی مندی گوی که اگر همان طور که ممي و به آنها اعالم کنميداشته باش
 مسلح فرقه گرا که به ی از گروههاتی از حمادی رفتارشان را عوض کنند، بادیتر، امنتر و آرامتر شوند، با

 کنند دست ی مینی ما خطرآفریروهاي نی که برایی زنند و شبکه های در عراق دامن میتنش فرقه ا
 ".بردارند

 ی کنند رد می مطرح میگری دهي علنيطرف از کی را که هر ی هر دو به نوبه خود، اتهاماتکا،ی و آمررانیا
 .کنند

 مقامات زي آن نی از برگزارشي منحصر به مسائل عراق بود و پنيشي در دور پکای و آمررانی ااني ممذاکره
 . از محور عراق خارج نخواهد شدشانی کردند که گفتگوهای مديهر دو طرف تأک

 آن سخن گفته اند ی که در مورد برگزاریمقامات محور گفتگوها مسائل عراق اعالم شده اما زي بار ننیا
 وجود خواهد ی در نشست بعدزي خارج از عراق نی امکان طرح مسائلایهنوز مشخص نکرده اند که آ

 . نهایداشت 
 کای و آمررانی داد که اشنهادي رسمًا پی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مد،ی محمد برادعش،ي پهفته

 نی ازي نرانی و انندي رو در رو بنشی به گفتگوزي دارند نرانی ای اتمتير سر فعال که بیدر مورد اختالفات
  . خواندی را قابل بررسشنهاديپ
  

شرفت درباره موضوع ي مربوط به بروز پیوزارت امور خارجه فرانسه امروز جمعه در قبال اخبار و گزارشها
  .  در تهران موضع محتاطانه گرفتیاتم ی انرژین الملليئت آژانس بي مذاکرات هیران در پی ایهسته ا
  )2007ه  ي ژوئ13(1386 تير 22جمعه 

 یمعاون سخنگو" مونهيس سيدن"، )کونا(ت ی کوی رسمی مهر به نقل از خبرگزاریبه گزارش خبرگزار
 خود گفت که کشور همچنان محتاط است و یوزارت امور خارجه فرانسه در سخنان کوتاه مطبوعات

 یاست اولین آژانس به ریئت اير هيدار اخی درباره دی اتمی انرژین الملليانس بمنتظر گزارش کامل آژ
  .ران استیر کل آژانس به اینونن معاون مدیها
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ن يران با آژانس بی ای اسالمی مستمر و سازنده جمهوریده گرفتن همکاری با نادین مسئول فرانسویا
 خود ی در برنامه هسته ای وشفاف سازید ساز اعتمای و اقدامات فراوان تهران برای اتمی انرژیالملل
ن ین امر تا ایم و ای خود را داریران درباره برنامه هسته ایت کامل از ايما انتظار وضوح و شفاف: افزود

  .لحظه حاصل نشده است
ران ی ای اسالمی جمهوریت ملي امنی عالیر شوراي معاون دبیديالزم به ذکر است، جواد وع

شرفت سازنده و خوب ي از پی ساعت مذاکره خود با معاون البرادع10ان یر پا دتير 21روزپنجشنبه 
 رفع ابهامات ی ها برایته همکاري از مدالیران و آژانس درباره بخشیا: مذاکرات خبر داد و اعالم کرد

  . دند ي به توافق رسیمانده از برنامه هسته ايباق
 روزه با 60 یمانده آژانس در فرصتيفع ابهامات باقز، مذاکرات را سازنده خواند و نسبت به رينونن نیها

  . کردیدواريران ابراز امی خوب ایهمکار
  

 ران ی با ای آلمانیها  شرکتیا تبادالت هسته
  رادیو آلمان :شکوفه
  )2007ه  ي ژوئ13(1386 تير 22جمعه 
 ی با مسئله اتمران در رابطهی با ای شرکت آلمان۵٠ یر قانونيت غي شهر پتسدام خبر از فعالیدادستان

ران ی با ایا  هستهینه انرژي در زمیرقانونين تبادالت غی ایکل دادستان سیيبر اساس گزارش ر. داد
  ش استیهمچنان درحال افزا

 با یا نه تبادالت هستهي در زمی آلمانیها  شرکتیر قانوني پتسدام چند سال است، ارتباط غیدادستان
) Cristoph Lange(ستف النگه ی کریکل دادستان سیيگزارش ربر اساس .  داردیران را در دست بررسیا

ها تا  ین بررسیمورد حدس زده شده بود، که براساس آخر١٢ر ي اخیها در سالها ن شرکتیتعداد ا
ران ی با ایا  هستهینه انرژي در زمیرقانونين تبادالت غید، ایگو یاو م. افته استیش یمورد افزا۵٠

  .ش استیهمچنان درحال افزا
ن یاما ا.  کردند یه صادر مي با روسی مذکور قطعات مخصوص را تحت نام قرار داد تجاریها کتشر

  .اند سات بوشهر بودهي نصب در رداکتور آب سبک در تاسیها در واقع برا قسمت
ها در نظر  ن شرکتی ایون دالر برايلي م١۵٠ تا ی پتسدام، مجازاتیم اقتصادی به جرایدگيدادگاه رس

  .است گرفته
ش از کشف ي پین شرکت مدتیا. است  بودهینيک شرکت برلین رابطه، ی از موارد مشخص در ایکی

  . ، خود را ورشکسته اعالم کرده بودییس جنايش توسط پلیها تيفعال
 -ق مرز آلمانی از طریر قانوني شهر پتسدام مشخص شد، تبادالت غی دادستانیها یان بررسیدر جر

 ی به هنگام بازرس ک خبر،ی ماموران کنترل گمرک بر اساس ٢٠٠۴  سال. است افتهیان یلهستان جر
 هم در هنگام یگریمدارک د.  به ماجرا بردندیپ) Magdeburg (یک شرکِت ماگِدبورگی ی محموله
  .داد ی میر قانونين تجارت غیدست آمد، که خبر از ا  بهیني شرکت برلیبازرس

ک به يست، کدامياما هنوز مشخص ن. افته اندیش ی مورد سوظن افزایها  تعداد شرکت٢٠٠۴از سال 
ها فقط   از شرکتیبه بعض« : دیگو ینه مين زمیستف النگه در ایکر. ب هستندي قابل تعقیلحاظ حقوق

را رد   آنی منفیگر با واکنشی دیبعض. اند است، اما آنها واکنش نشان نداده  داده شدهیشنهاد همکاريپ
ها  ن شرکتیرد که ايگ ینجا سرچشمه میه از ايقض. می داریکل حقوقز ما مشي موارد نیدر برخ.اند کرده

  ».است ین مسئله کامًال قانونیاست و که ا  بودهی روسیها ها شرکت جدًا معتقدند طرف قرارداد آن
ل به یل همراه است، تبدیيد غرب و اسرای که با تهدیا  هستهی ک برنامهی بر داشتن یران مبنیاعالم ا

 بوشهر که در ی اردوگاه اتمیپروژه بازساز. است  شدهیاست جهانيرنج در عرصه س از مسائل بغیکی
اما رآکتور آن در . شود ی میريگي پی روسیها ده بود، توسط شرکتی دیران و عراق صدمات جدیجنگ ا
 یک غربياز به تکني مجدد آن نی بازسازیجه برايدرنت.  شده بودیداریمنس آلمان خری از ز١٩٧۴سال 
 به آن نتها یر است، که دسترسی امکان پذیی اروپایها ق شرکتی تنها از طرین تکنولوژیه ايته. است
  . استی عملیقانون ري غیها از راه

  
 د آژانس از رآکتور اراک موافقت کردیران با بازدیا

  )2007ه  ي ژوئ13(1386 تير 22جمعه 
 .  اراک موافقت کرده استیسات اتمي از تاسی اتمی انرژین الملليد آژانس بیران با بازدیا:ی سی بیب

 اعالم داشت که در یه ايانين با انتشار بی در وی اتمی انرژین الملليه، دفتر آژانس بي ژوئ13روز جمعه، 
د بازرسان آژانس از طرح ی از جمله اجازه بازدیی آژانس در تهران توافق هایات اعزاميمذاکرات دو روزه ه

 . ده استن اراک به دست آميرآکتور آب سنگ
 یرانی را با مقامات ایه مذاکراتي ژوئ12 و 11 ی در روزهای اتمی انرژین المللي آژانس بیات اعزاميه

 ی هسته ای مانده در مورد برنامه هاین چارچوب رفع ابهامات باقييانجام داد که هدف از آنها تع
 . اعالم شده بودی اسالمیجمهور
ان ماه ین اراک در پايد بازرسان از رآکتور آب سنگیست که بازد گفته ا-رنا ی ا-ران ی ای دولتیخبرگزار

 . صورت خواهد گرفتیحي مسیجار
وم با ي اورانی تواند به جایوم استفاده کرد که ميد پلوتوني تولی توان براین مي آب سنگیاز رآکتورها

 . به کار رودید بمب اتميخلوص باال در تول
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ک خبر ینده نزدین در آيد آب سنگيسات تولي تاسیراه انداز از یرانیماه اوت سال گذشته، مقامات ا
 .دادند

 ی مرکز مطالعات هسته ایقاتين رآکتور تحقيسات اراک را جانشيران گفته است که در نظر دارد تاسیا
 و ی پزشکی اتم در بخش هایرويق درباره استفاده از ني به منظور تحق1967تهران کند که در سال 

 .س شدي تاسیکشاورز
، در گزارش خود ی اتمی انرژین الملليرکل آژانس بی، مدی، محمد البرادعیر ماه ژوئن سال جارد

ن اراک ادامه يل رآکتور آب سنگيران به تکمین نهاد وابسته به سازمان ملل گفت که ای حکام ایشورا
 . دهدیم
 یدر آن کشور م"  آژانسی هاینه انجام بازرسيران در زمید ای جدیت هایمحدو" که ی در مورد چيزیو

 . بازرسان به محل احداث رآکتور اراک اشاره کردیخواند، از جمله به عدم دسترس
ن طرح شامل موارد ید کند که ایيل، آژانس قادر نبوده است تاين دلي گفت که به همی البرادعیآقا
 .ستي نی هسته ایمان منع گسترش جنگ افزارهايرمجاز بر اساس پيغ

  تهرانیتوافقها
رکل ینونن، معاون مدی های در مذاکرات تهران را اولی اتمی انرژین الملليات پنج نفره آژانس بي هاستیر

ت ي امنی عالیر شوراي، معاون دبیدي جواد وعیز به سرپرستي نیرانیات ايآژانس، برعهده داشت و ه
 .ن مذاکرات شرکت کردی، در ای اسالمی جمهوری و عضو گروه مذاکره کننده هسته ایمل
د از یران با بازدین مذاکرات، عالوه بر موافقت ایه آژانس در روز جمعه اعالم داشته است که در ايانيب

د از ی بازدید آژانس براین بازرسان جديي، دو طرف در مورد تعیه سال جاريان ماه ژوئیرآکتور اراک در پا
سات يت تاسي بودن فعالزينان از صلح آمي حصول اطمی برای کردن چارچوبییران و نهای ایمراکز اتم

 .دنديز به توافق رسيل ماه اوت نی نطنز در اوای سازیغن
 و سرپرست یت ملي امنی عالیر شوراي، دبیجانی الریات آژانس به تهران حاصل مذاکرات علياعزام ه

 .ن برگزار شدیر کل آژانس بوده است که ماه گذشته در وی، با مدی اسالمی جمهوریمذاکرات هسته ا
 حل و فصل ی براین چارچوبینه تدوي در زمی مذاکراتی برگزاریران براین مذاکرات ماه ژوئن، اایدر جر

 . کردی خود ابراز آمادگی مانده آژانس در مورد برنامه هسته ایسئواالت باق
 ی را برایدو طرف اقدامات"انه آژانس آمده است که در مذاکرات دو روزه تهران، توافق شد که يدر ب

زات موجود در ي تجهیران، از جمله منشاء آلودگی ای سازی برنامه غنیمنه و محتواروشن شدن دا
 ."ان اندازندی مشخص به جرین کشور در ارتباط با طرح هایقات ايت تحقين ماهي مراکز و همچنیبرخ
 . کرده بودندی ابراز نگرانی هسته ای پژوهش هایران از انجام پاره ای در مورد هدف ای منابع غربیبرخ

 یريگي پین با ادامه گفتگو براي، شرکت کنندگان در اجالس تهران همچنین الملليبه گفته آژانس ب
 ی مذاکرات در ماههای به دست آمده در اجالس تهران موافقت کرده اند و قرار است دور بعدیتوافق ها

 .ن و تهران برگزار شودیه و اوت در ويژوئ
ت سازمان ي امنیابد که شورای ی انتشار میهران در حال به دست آمده در مذاکرات تیخبر توافق ها

 خود، از جمله در ی اتمیت هاي از فعالیران خواسته است برخیملل متحد با صدور دو قطعنامه از ا
رفته ین قطعنامه ها را نپذی ای اسالمیق درآورد اما جمهوريوم را به حالت تعلي اورانی سازینه غنيزم

 .است
ز ي صلح آمی در پوشش برنامه هایحات اتميد تسلي تولیان را به تالش براری، که ای غربیکشورها
 را ی اسالمیه جمهوري علیرانه ترينه صدور قطعنامه سختگي کوشند زمی کنند، می متهم میهسته ا

 .فراهم آورند
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  کرکوکیان در انفجارهايرنظامين غيتلفات سنگ
  )2007  هي ژوئ16(1386 تير 25 شنبهدو
ابان شلوغ در شهر کرکوک که يک خیک بازار و در ی شده در ی بمب گذاریب دو خودرويانفجار مه:فردا

  . گذاشتی کشته بر جا٨٠وست دست کم يروز دوشنبه بوقوع پ
تعداد کشته  احتمال داد که  شدند ویزخم  زي نفر ن١٣۶ ن انفجارها،یاعالم کرد که در ا س عراقيپل

  .ابدیش یشدگان افزا
  یهنيه می دفتر اتحادیکیون حامل مواد منفجره در بازار شهر کرکوک و در نزدي، کامترزیروبه گزارش 

  . عراق، منفجر شده استیس جمهوریي، ریکردستان، حزب جالل طالبان
 خودرو آتش ن انفجار ده هایبر اثر ا: دی گویترز که در محل انفجار حضور داشت می رویلمبردار خبرگزاريف

  . زنده زنده سوختند  ک اتوبوسی مسافران یگرفتند و تمام
 یز در محله تجاري نیگری شده دی بمبگذاریخودرو ن انفجار،یقه پس از ايچند دق س عراق،يبه گفته پل

  .  چند مغازه منفجر شدیکیدر نزد» سکانیا«
کا یانه رو در کنگره آمريخواهان می از جمهوریش خشونت ها موجب شده که دمکرات ها و برخیافزا

  . از عراق شوندییکای آمریروهايخواستار خروج ن
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س، فرمانده ید پترویویکا گفته که تا ماه سپتامبر، که گزارش ژنرال دی آمریس جمهوریيجرج بوش، ر
 در عراق نخواهد ییکای آمریروهاي کاهش نی برایمي شود، تصمیکا در عراق اعالم می آمرینظام
  .گرفت

ت در يجاد امنی ای خود برا  تالش  به همراه ارتش عراق صبح روز دوشنبه در ادامهییکایمر آیروهاين
  . جنوب بغداد زدندیلومتري ک٣۵ در یدیات جديتخت عراق دست به عملی پای حوالیبغداد و شهرها

 زهيتخت عراق از ستی پای پاکسازی، برای و عراقییکایکا اعالم کرد که هزاران سرباز آمریارتش آمر
 ی برایات گسترده، تالشين عملیا.  در جنوب بغداد شرکت کرده اندیدیات جديان القاعده، در عملیجو

  .  بغداد استیان به سويارسال سالح و شورش  ازیريجلوگ
 به عراق، در ییکای هزار سرباز تازه نفس آمر٣٠نام دارد، از زمان اعزام » بهمن مارن«ات که ين عملیا

رامون آن يان در بغداد و پیزه جويان و ستي شورشی پاکسازیات براين عملیزه تر تا ،یالدي میسال جار
  . است

    در عراقی از زندانیرانی ای هایفرار زندان
 در عراق در یه از زنداني ژوئ١۵کشنبه ی روز  یرانی ای زندان٢۴ست که ي از عراق حاکیگریگزارش د

ر ي عراق چهار نفر از آنها دوباره دستگیه مقامات نظامبه گفت. فرار کردند ن کشوریبا ا رانی مرز ایکینزد
  .شدند

 ها ین زندانیا« :  گفت فرانسهیخبرگزارتش فاش شود، به ی که نخواست هوی مرزی از گاردهایکی
  ». موفق به فرار شدندیبا شکستن پنجره ا

  . شده بودندیان به خاک عراق زندیر قانونيل ورود غي ها به دلیرانین ایا اد شده،ی ینظام به گفته
گر به شش ماه زندان ی دی منتظر محاکمه خود بوده و برخی فراری های از زندانیبعض:  افزودیو

  .محکوم شده بودند
  . شدندی میکه در شرق عراق واقع است نگهدار» بدرا« در شهر ی نفر١٢٠ ها در زندان یرانیا
  . ز کرده است ها آغایرانی فرار ای را در مورد چگونگیقاتيس عراق تحقيپل 

ن کشور یس ايژه پلی و به ویتي امنیروهايان نيعه توانسته اند در ميان شي شود که شبه نظامیگفته م
  . ها دست داشته اندیرانی دادن ای از نگهبان ها در فرارین احتمال وجود دارد که برخینفوذ کنند و ا
 کند و یران میل به طور قاچاق وارد خاک اران را بارها متهم کرده اند که اسلحه و پوی، اییکایمقامات آمر
  .ن اتهامات را رد کرده استیران همواره ایدولت ا.  دهدیان قرار ميار شورشيآنها را در اخت
ران و عراق ین اي بی مرزی در نواحیشتري حضور بی و عراقییکای آمریتي امنیروهاير ني اخیدر ماه ها
  .داشته اند

  
ي همكاري امنيتي  نامه امضاي توافق  ميان بغداد و واشنگتن براي ليهي عراق از توافق او وزير خارجه

  .ميان عراق و آمريكا خبر داد
  )2007  هي ژوئ17(1386 تير 26 شنبهسه 

 هوشيار زيباري - چاپ عراق - الصباح  از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عراق هم چنان در برخي مواقع نيازمند حمايت مداوم نيروهاي : شتدا ي عراق، اظهار وزير امور خارجه
  .چند مليتي است
مداوم از سوي فرماندهان ميداني آمريكا و سفارت  اين مساله در حال حاضر به طور: زيباري تصريح آرد

  .شود آمريكا در بغداد بررسي مي
تش در خصوص آمادگي نيروهاي از اظهارا هدف نوري مالكي نخست وزير عراق: زيباري عنوان داشت

محض خروج نيروهاي آمريكايي اين بوده است آه  هاي امنيتي و نظامي به عراقي براي پر آردن شكاف
عراقي هستند آه مسووليت تامين امنيت آشور را بر عهده  در نهايت اين دولت و ملت و نيروهاي

  .مليتي خواهند گرفت و نه نيروهاي چند
خواستار خروج فوري نيروهاي چند مليتي نشده است   مالكي در اظهاراتش :تي عراق گف وزير خارجه

  .هاي نيروهاي عراقي اعتماد آامل داشته باشد به توانايي زند آه چرا آه زماني اين حرف را مي
روبه رو است هم چنان زياد است، از اين رو  حجم تهديدات امنيتي آه عراق با آن: وي تصريح آرد
  .حمايت نيروهاي آمريكايي حتي به ميزان آم هستند  عراق هم چنان نيازمندنيروهاي امنيتي

عراق و ديگر آشورهاي شرآت آننده در نيروهاي  ي عراق به مذاآرات ميان آمريكا و دولت وزير خارجه
با : زمينه براي حضور طوالني مدت نيروها اشاره آرد و گفت ائتالف در عراق در خصوص فراهم آردن

ي آمريكا در راستاي نوعي مشارآت  معاونش و وزير دفاع و رهبران آنگره رييس جمهور،جورج بوش 
 عراق و آمريكا برا ي حضور طوالني مدت نيروهاي خارجي در عراق مذاآره آرديم و هيچ امنيتي ميان

  .مخالفتي در اين زمينه وجود ندارد؛ اما اين امر نيازمند بررسي بيشتر است
  .ها مبارزه عليه ترورسيم است آمريكايي ي مهم از نظر ما و مساله: دزيباري خاطر نشان آر

ي  ه مذاآرات دربار: پارلمان ابراز اطمينان آرد و گفت وي نسبت به امكان تصويب قانون نفت و گاز از سوي
  .قانون اساسي و خلع سالح شبه نظاميان نيز ادامه دارد قانون بعثي زدايي و تغييرات در

هاي عراقي است لذا  نيازمند اجماع تمام گروه حل اين مسايل سياسي: ن حال تصريح آردزيباري در عي
  .صحيح نيست تعيين جدول زماني براي بررسي اين مساله
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تاثير آن بر اوضاع امنيتي  وزير آشور عراق از دخالت آشورهاي هم جوار در اوضاع سياسي عراق و
  .آنوني اين آشور خبر داد

  )2007  هي ژوئ17(1386 تير 26 شنبهسه 
از پايگاه اينترنتي ملف نت، جواد البوالني وزير  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 و  هاي آشورهاي هم جوار بر اساس طرح و نقشه دخالت: داشت وگويي اظهار آشور عراق، در گفت
  .گيرد اين آشورها صورت مي هاي سياسي و امنيتي ديدگاه
راستاي سرمايه گذاري بر روي شبه نظاميان و حمايت از  به اعتقاد من اين طرح و برنامه در: فزودوي ا
  .گيرد مي هاي مسلح در آشور صورت گروه

آند و ما نيز در اين باره  ها برخورد مي دخالت  هر آشوري به نوع خاصي با اين :بوالني تصريح آرد
  .آنيم نميمستثني  ي خود را داريم و هيچ آس را شيوه

آشوري بيشترين دخالت را در امور داخلي ما  ما داليل دقيقي آه ثابت آند چه: وي خاطر نشان آرد
  .دارد در اختيار نداريم

هاي دولت در ايجاد  با هدف ضربه زدن به طرح  دخالت در امور آشور ما :وزير آشور عراق تصريح آرد
  .ها و برقراري امنيت است وحدت ميان عراقي

آمريكا در عراق در خصوص پيوستن شبه نظاميان به   با انتقاد از اقدام پل برمر حاآم غيرنظاميوي
هاي مرگ  آشور خالي از هر گونه شبه نظامي و اعضاي جوخه وزارت : هاي امنيتي تاآيد آرد سازمان

  .ايم باره اتخاذ آرده است چرا آه تدابيري در اين
ها به عامل زمان  اي در عراق ندارند و حضور آن آينده ظاميان هيچ شبه ن :وزير آشور عراق عنوان داشت

  .سياسي حل شود اين مساله نيز از بين خواهد رفت مرتبط است و زماني آه مشكالت
دربند وزارت آشور نبوده است و اخبار منتشر شده  اجساد آشف شده متعلق به زندانيان: بوالني گفت

هاي  هاي شبه نظاميان و حمالت گروه اجساد در نتيجه فعاليت اين. در اين خصوص عاري از صحت است
  .شود مي مسلح در مناطق معيني آشف
اين ديدار : را مثبت و حساس ارزيابي آرد و گفت هاي مسلح با دولت عراق وي ديدار برخي رهبران گروه

ي ويژه براي ا دولت درصدد تشكيل آميته. ملي بوده است در راستاي حمايت و فعال سازي طرح آشتي
  .گسترش امنيت است ها براي همكاري با اين گروه

ديگر مثل وزارت دفاع آه منحل شد منحل نخواهد  هايي وزارت آشور همانند وزارت خانه: بوالني افزود
  .ايم داده ما برخي تغييرات خود را صورت. شد

يده است و طبيعي است آه نيم ميليون تن رس تعداد اعضاي وزارت آشور تا آنون به: وي اظهار داشت
  .تعداد است تعداد شبه نظاميان بسيار بيشتر از اين

ايم و برخي ديگر را نيز به مراجع  و دستگير آرده ما بسياري از شبه نظاميان را تعقيب: وي عنوان داشت
  .ايم قضايي تحويل داده

هم زمان با ورود مسعود : ي نوشتنقل از منابع پارلمان  به- چاپ عراق -ي الصباح  از سوي ديگر، روزنامه
ي سياسي جديدي  آردستان عراق به بغداد طي چند روز آينده جبهه ي خودمختار بارزاني رييس منطقه

  است، اعالم خواهد شد آه متشكل از پنج جبهه
همكاري و هماهنگي سياسي ميان اين چهار  اي در راستاي فراآسيون چهار جانبه: حسن سنيد گفت

  .شده است بود اوضاع امنيتي و سياسي تشكيلجناح براي به
حزب اسالمي عراق در خصوص پيوستن اين جناح  ي سنيد اعضاي اين چهار حزب مذاآراتي را با به گفته

  .جبهه پنج گانه خواهد شد اند و اين جبهه تبديل به به آن آغاز آرده
دارهايي ميان اين چهار جناح و درخصوص برقراري دي چهار حزب: اين نماينده حزب ائتالف اظهار داشت

  .اند حزب اسالمي عراق توافق آرده
چند روز آينده هم زمان با سفر مسعود  طي: سخنگوي حزب ائتالف آردستان عراق اظهار داشت

  .بود بارزاني به بغداد شاهد مذاآرات سياسي خواهيم
اي پيوستن به اين ائتالف ساختن حزب اسالمي بر جالل طالباني در تالش براي قانع: وي تصريح آرد
  .چهار گانه است

پيوستن به اين ائتالف مطرح آرده است آه  حزب اسالمي عراق شروطي براي: وي خاطر نشان آرد
  .دارد برخي قابل قبول است و برخي نياز به بررسي

  
وضاع  خود از ای هایابی ارزهي درحال تهییکای گفت که فرماندهان آمرکای ستاد مشترک ارتش آمرسيرئ

  . عراق هستند
  )2007  هي ژوئ17(1386 تير 26 شنبهسه 
 اعالم کرد کای ستاد مشترک ارتش آمرسيرئ" سي پتريپ" سوا، وی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه

 عراق تي وضعی در حال بررسییای و دریی هوایروهاي و نکای آمرییایکه فرماندهان ارتش، تفنگداران در
  . کنندهی اراکای آمریر جمهوسي خود را در ماه سپتامبر به جرج بوش رئیابینها ارز از آکیهستند تا هر

" وسی پتردیوید" است که قرار است ی فرماندهان جدا از گزارشی  گزارش هانی گزارش، انی اهیبرپا
  . کندهی اراکای در عراق به کنگره آمرییکای آمریروهايفرمانده ن

 کنند که از آن جمله ی می را بررسنهی گزنی چندکای مسلح آمریوهاري سوا، فرماندهان نوی گفته رادبه
  . درعراق استروهاي شمار نشتري بشیافزا
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 در ییکای آمریروهاي ماندن تعداد نی ها باقنهی از گزگری دیکی:  وارد عراق شد، اشاره کردروزی که دسيپ
  . سطح بعد از ماه سپتامبر استنيهم
 هزار 158 بوش تعداد دی جدی براساس استراتژییکای آمریروي ن هزار30 اکنون با افزوده شدن هم
  . برندی در عراق به سر مییکای آمرینظام

  
 می جبهه به تحرنی اندگانیاز مسئوالن برجسته جبهه التوافق عراق امروز گفت که نما" یعال مک"

  .  گردندی داده اند و به مجلس باز مانیجلسات پارلمان پا
  )2007  هي ژوئ17(1386 تير 26 شنبهسه 
محمود :  سوا گفت ویاز مسئوالن برجسته جبهه التوافق به راد" یعال مک" مهر، ی گزارش خبرگزاربه

 مجلس باز سي خود به عنوان رئگاهیبه جا) چهارشنبه( عراق فردا ندگانی مجلس نماسي رئیالمشهدان
  . جلسه فردا را به عهده خواهد داشتاستیخواهد گشت و ر

 داده اند و فردا به انی پاندگانی جلسات مجلس نمامی به تحرزي جبهه التوافق نندگانیمان:  افزود یو
  . به مجلس بازخواهند گشتیهمراه المشهدان

 محمود تیری شده در مجلس درباره سوء مدجادی بحران ای و درپی ماه جارلی التوافق اواجبهه
 ی استعفا و برکناریدرخواست ها برا و ی وی توسط گارد شخصندهی نماکی و ضرب و شتم یالمشهدان
  .  کردمی حضور در جلسات پارلمان را تحر،یالمشهدان

 خود به ندگانی امروز پس از برآورده شدن شروط خود، بازگشت نمازي صدر نانی است که جری درحالنیا
  . عراق را اعالم کردندگانیمجلس نما

 که به گفته ی تا زمانندگانیدر مجلس نما خود را تی عضوقيتعل)  خرداد23( ژوئن 13 صدر در انیجر
 تمام مساجد اهل تسنن ی بازسازی برایني دولت عراق، اقدامات ملموس وعان،ی جرنیمسئوالن ا

  . در سامراء انجام ندهد، اعالم کرده بودنیي عسکرني امامني حرمژهی و به وانيعيوش
  

  1958 ژوئيه 14نهمين سالگرد اعالم جمهوري عراق در  و چهل
  )2007ه  ي ژوئ14(1386 تير 23ه شنب

 (1337  تير 24  (1958  ژوئيه 14 در . چهل و نهمين سالگرد اعالم جمهوري در عراق امروز مصادف است با
براي . متاثر ساخت انقالب عراق يكي از بزرگترين وقايعي بود آه نه فقط خود عراق بلكه آل خاورميانه را

انقالبي عبدالكريم قاسم، رهبر  ي زماني حاآميت دولت رهدرك اهميت اين انقالب آافي است آه دو
 ساله 5/4دستاوردهاي دوره . از آن مقايسه آنيم هاي حاآميت قبل و بعد  عراق را با دوره1958 انقالب 

ي انگلستان و  چهار دهه حاآميت دولت پادشاهي دست نشانده توان با حاآميت دولت انقالبي را مي
 حزب بعث عراق طي آودتايي خونين دولت 1963  فوريه 8 در . مقايسه آرد آنهاي بعثي پس از  با دولت

  البكر و صدام ساقط آرد و زمام قدرت عراق در دستان رهبران اين حزب يعني حسن انقالبي عراق را
  .قرار گرفت حسين

لبي در هاي استقالل ط ي بيستم ميالدي جنبش سده در) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراطوري عثماني، انگلستان و  با پايان يافتن. النهرين شكل گرفت بين

فيصل پسر حسين، شريف مكه، دمشق را . ميان خود تقسيم آردند هاي عربي را فرانسه سرزمين
اق تحت سلطه و آنترل خود درآورد و خود را شاه سوريه ناميد و عر تصرف آرده و سوريه را تحت

همزمان ملك فيصل . المللي نيز واقع شد ي بين گرفت و مراتب مورد تاييد جامعه سرپرستي انگليس قرار
 وزيري عراق  ژنرال نوري السعيد به نخست1939در سال . به پادشاهي عراق منصوب گرديد ابن حسين

  .د عراق را رسما به استقالل رساني1932برگزيده شد و با امضاي قرارداد اآتبر 
  عراق جمهوري

ملهم از تفكرات ) حرآه الضباط االحرار(جنبش آزاد  افسراني از تيپ نوزدهم ارتش عراق با عنوان افسران
رهبري سرتيپ عبدالكريم قاسم و سرهنگ عبدالسالم عارف،  انقالبي جمال عبدالناصر در مصر به

پس از اين آودتاي . ردند سرنگون آ1958ي   ژوئيه14تاريخ  حكومت سلطنتي هاشمي عراق را در
هاي آاخ سلطنتي   ملك فيصل و عبداهللا مشاور وي در باغ1958ژوئيه  14نظامي موسوم به انقالب 

ي  به همراه اجساد بسياري ديگر از اعضاي خانواده( آويخته شدند و اجسادشان  به دار" الرهاب"
يك  ري السعيد تنها توانست برايژنرال نو. گذاشته شدند  در انظار عمومي به نمايش  )عراق سلطنتي

با لباس مبدل  روز از خطر دستگيري در امان باشد اما پس از آن آه تالشش جهت خروج از عراق آن هم
  .جمهوري ناميد بدين سان دولت جديد، عراق را. زنانه به شكست انجاميد دستگير و آشته شد

راق تحت حاآميت دولت پادشاهي به در ع اي آه پس از جنگ دوم جهاني هاي مادي عليرغم پيشرفت
نسل جديد . افكار عمومي و نسل جوان را آسب آند وقوع پيوسته بود، اما اين دولت نتوانست حمايت

هاي قدرت خصوصا بلوك  اهداف ملي و مستقل از بلوك اي بودند آه قابليت تحقق در پي رهبري
 1952 به رهبري جمال عبدالناصر در سال قدرت رسيدن افسران آزاد  به. استعمارگر غرب را داشته باشد

 مرداد بر جهت 28  انگليسي -صنعت نفت در ايران و در پي آن آودتاي آمريكايي در مصر و ملي شدن
پادشاه  دولت ملك فيصل دوم،. ي نسل جوان عراق تاثير شگرفي گذاشته بود افكار تحول طلبانه گيري

مردمي خصوصا در  هايي غير راي نسل جوان سياستعراق نيز برخالف افكار تحول طلب و استقالل گ
و عراق را وارد پيمان بغداد آرد  آرد؛ از جمله در اتحاد با انگليس و آمريكا بعد سياست خارجي اتخاذ مي
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اتفاق آن را تشكيل داده بودند، به مخالفت  و با تشكيل جمهوري عربي متحده آه مصر و سوريه به
  .پرداخت

افسران جوان ارتش آه تحت قواعد و  ر آسب قدرت، نگراني بعضي ازشكست شهروندان جوان د
اين افسران در پي اين . نداشتند، افزايش داد ديسيپلين ارتش حق شرآت و دخالت در امور سياسي را

درصدد انقالب در “ افسران آزاد”با نامگذاري خود به عنوان  هايي آوچك تشكيل دادند و نگراني، گروه
اي باال و  تعداد افسران آزاد نسبتا آوچك بود اما از روحيه. عربي بودند هاي زمينعراق و حتي آل سر

  .شديدي برخوردار بودند همگرايي
آه رهبري آنها برعهده عبدالكريم قاسم از   عضو داشت14 افسران آزاد عراق سازماني مرآزي با 

 ستاد آل ارتش عراق به 1958 ه در ژويي. در بغداد بود 1914 وي متولد سال . افسران ارشد ارتش بود
عبدالسالم عارف، دوست و همكار نزديك عبدالكريم قاسم نيز در آنها  هايي از ارتش اين آشور آه گردان

داد تا براي حمايت از نيروهاي نظامي اردن در مقابل اسراييل به اين آشور اعزام  حضور داشت، دستور
ارتش  هاي  در پوشش اين ماموريت، زماني آه گردانقاسم و عارف با هم به توافق رسيدند آه .شوند

نيروهاي انقالبي  در همان روز. آنند، به تصرف اين شهر دست بزنند  ژوييه از بغداد عبور مي14 در 
  .جمهوي را اعالم آردند پايتخت را به تصرف خود درآوردند و سقوط سلسله پادشاهي و تاسيس دولت

چنين وليعهد اين آشور  دوم، پادشاه عراق و هم جمله ملك فيصلي سلطنتي از  اآثر اعضاي خانواده
ي  آابينه داد و خود را به عنوان رييس آابينه و فرمانده قاسم پس از انقالب تشكيل. اعدام شدند

عبدالسالم عارف نيز به . رياست وزرات دفاع را نيز خود برعهده گرفت وي. نيروهاي ملي معرفي آرد
يك شوراي حاآميت سه نفره هم . ي نيروهاي ملي منصوب شد ون فرماندهمعا عنوان وزير آشور و

در قانون اساسي موقتي آه به تصويب رسيد، . وظيفه رياست دولت را برعهده گرفت تشكيل شد آه
 ها و آردها با هم ملتي عنوان جزو جدايي ناپذير ملت عرب معرفي شد و اعالم شد آه عرب عراق به

  .دهند واحد تشكيل مي
تمامي قدرت اجرايي و قانونگذاري . شد كل حكومت عراق جمهوري و دين رسمي آن اسالم معرفيش

گرفت، اما پس از چندي اختالفات دروني آغاز شد و  در دستان شوراي حاآميت سه نفره و آابينه قرار
  .ميان قاسم و عارف و سپس ميان قاسم و حاميانش ابتدا اختالفات. آم آم باال گرفت

پيوستن عراق به جمهوري عربي متحده بود، اما  آرد و شديدا خواستار عربيسم حمايت مي  پانعارف از
ها و  بر ضد جمهوري عربي متحده، آردها، آمونيست برعكس قاسم از نيروهاي مسلح تحت امر خود

  .اين بود آه عراق هويتي مستقل و از آن خود داشته باشد ها استفاده آرد و خواستار ديگر گروه
ي ديگر   قدرت قاسم به وسيله1959 اين حال در سال   از قدرت آنار گذاشته شد، با1958 ارف در اآتبر ع

وي تالش آرد آه افكار عمومي را متوجه امور . قرار گرفت  نظامي مورد تهديد-هاي سياسي جناح
عراق بر آويت از جمله ادعاي حاآميت . داخلي را آسانتر حل و فصل آند خارجي آند تا بتواند مشكالت

موجبات  اين ادعا نه تنها او را در مقابل انگليس و آويت قرار داد، بلكه. مطرح آرد 1961 را در ژوئن سال
را با شرآت نفت  چنين مذاآراتي قاسم هم. ي آشورهاي عربي ديگر را هم با عراق فراهم آرد مواجهه

ناگهاني و زياده از انتظار و نرسيدن  اضاهايي عراق آغاز آرد اما اين تق عراق براي افزايش سهم مالكانه
  . را فراهم آرد1961 سال  طرفين به توافقي مشخص موجبات فسخ مذاآرات در

تصويب شد آه واگذاري هرگونه امتياز را به  ”80 قانون“پس از شكست اين مذاآرات، قانوني موسوم به 
هاي مربوط به نفت عراق را به  هها و عرص تمامي حوزه آرد و آنترل هر شرآت خارجي ممنوع مي

المللي و هم به لحاظ داخلي   قاسم هم به لحاظ بين1963 تا سال  .شرآت ملي نفت عراق واگذار آرد
. شوروي بود تنها دولتي آه شريك و پشتيبان دولت وي باقي ماند، اتحاد جماهير . بود در انزوا قرار گرفته

فوريه  ي حزب سوسياليست بعث در عراق در همكاري شاخههاي درون ارتش با  آودتاي يكي از گروه با
وسيله دولت آودتا،  ، دولت قاسم بدون آمترين مقاومتي فرو پاشيد و عبدالكريم قاسم نيز به1963 

  .اعدام شد
ي مثبتي از خود بر جاي  عراق توانست آارنامه  سال حاآميت بر5/4دولت عبدالكريم قاسم در مدت 

داخلي و خارجي، توانست اقدامات مهمي در راستاي رفاه و  رغم تحمل فشارهاياين دولت علي. بگذارد
عنوان نمونه در اين مدت ما شاهد آزادي بيان و مطبوعات هستيم، به  به. ي عراق انجام دهد توسعه

 نشريه حق 20 شد و در خارج از پايتخت نيز   روزنامه و مجله چاپ مي45 بغداد حدود  طوري آه فقط در
معيشتي و  يي و ملوك الطوايفي در اين دوره لغو شد و وضعيت حق برتري و قضاوت قبيله. شتنددا چاپ

قانون امنيت اجتماعي  1956 در سال . رفاه روستاييان و مناطق روستايي عراق تا حدودي بهبود يافت
انون آار در ق. آارآنان دولت بهبود يافت دار آاسته شد و حقوق از قدرت مالك زمين. تدوين و تصويب شد

 30 هاي با   ساعت در روز تقليل يافت و آارگاه9 به   اصالح شد آه به موجب آن ساعات آاري1959 مه 
ي آارگري  آارگران حق تشكل و ايجاد اتحاديه به. اجتماعي قرار گرفتند آارگر تحت پوشش قانون امنيت

هاي  ر اقدام به تشكيل اتحاديه هزار آارگ275 اعطاي اين حق در آمتر از يك ماه  در پي. اعطا شد
 ي وي با مردم بسيار ورزيدند و رابطه مردم عراق به قاسم عشق مي. مربوط به خود آردند آارگري

 من، من  ملت فرزندان وطن و: "آرد هايش از عبارات زير استفاده مي وي در اآثر سخنراني. صميمي بود
ارتشاء، استبداد و استثمار  فساد،. آنم  و ميام را وقف ملت عراق آرده من زندگي. فرزند ملت هستم
  ".مخالفانمان را حفظ خواهيم آرد ما هميشه تساهل و مدارا نسبت به. باز نخواهند آشت

  1958انقالب  نگاه پژوهشگران به
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 گزارشي -چاپ عراق-ي الصباح  عراق روزنامه  ژوييه و سالگرد تاسيس نظام جمهوري در14همزمان با 
  . ارايه داده است1958 ژوييه 14آشور در خصوص انقالب  وهشگران و محققان سياسي اينرا از آراي پژ

بعد از سلسله : گويد ي تاريخي مي اين حادثه دآتر عبدالخالق حسيني، محقق ليبراليسم در ارزيابي
گروه قومي عربي به ويژه حزب بعث بر مسند قدرت عراق  ي يك جنايات و فجايعي آه به دليل سيطره
دانند بدون آنكه بدانند  ژوييه را مسوول اصلي اين جنايات مي 14 صورت گرفت، بسياري ازمردم انقالب

  .قرباني اين جنايات شده است  ژوييه خودش14انقالب 
اين حادثه تاريخي : ند، تاآيد آرددا تر از آودتا مي مناسب را براي اين حادثه" انقالب"وي آه اطالق نام 

توان به فروپاشي نظام  در تاريخ عراق منجر شد آه از آن جمله مي به تغييرات و تحوالت محسوس
 در عراق،  هاي استعماري جمهوري در عراق اشاره آرد آه به لغو تمامي پيمان پادشاهي و ايجاد نظام

 ، تحقق استقالل سياسي و حاآميت ملي، آزاديهاي نظامي در اين آشور ها و ائتالف پيمان خروج از
لفظي به غير  اقتصاد و لغو نظام فئوداليسم در اين آشور منجر شد و با اين تفاصيل منصفانه نيست آه

  . ژوييه نسبت داده شود14از انقالب به معناي واقعي آلمه به حادثه روز 
  . فئوداليسم دانستبردن نظام وي يكي از نقاط مثبت اين انقالب را همان از بين

 ژوييه را دارد و 14ي انقالب  بررسي درباره ي پژوهش و دآتر عقيل الناصري آه چندين سال تجربه
ترين تحوالت مربوط به  مهمترين و برجسته: گويد آرده، نيز مي هاي زيادي را در اين خصوص منتشر آتاب

  پايان دادن به-2دن به نظام پادشاهي  پايان بخشي-1: اينچنين ارزيابي آرد توان اين انقالب را مي
آزادي  -5  آاهش روابط فئوداليستي-4 تحكيم حاآميت و استقالل عراق -3ها   انگليسي استعمارگري

  .ي آردها مساله  حل-7 برقراري يك نظام سياسي جديد مبتني بر دموآراسي -6هاي نفتي  ثروت
بر واقعيت تاريخي آن داللت دارد آه توانست  دستاوردهاي محقق شده از اين انقالب: وي ادامه داد

و نتايج آن نه تنها در نظام سياسي بلكه در ساختار اجتماعي و  اي جديد از تاريخ آند عراق را وارد دوره
  .توان آن را به حق يك انقالب توصيف آرد نمايان شد و از اين لحاظ مي اقتصادي عراق نيز

ها و از بين بردن  قانوني حقوق ملي آرد ميت شناختنبه رس: اين پژوهشگر عراقي عنوان داشت
توان  اجتماعي در چارچوب قانون متحد ملي را نيز مي يي سياسي و قرار دادن روابط هاي طايفه گرايش

  .دانست هاي اين انقالب از ديگر پيامد
ي   ژوييه14سياسي عراق معتقد است آه انقالب  اما پروفسور ميثم الجنابي، يكي ديگر از تحليگران

حتي با گذشت نيم قرن نتوانسته برقراري يك نظام جدي   يك آودتاي نظامي و ساختگي بوده آه1958
ي قدرت و دولت و چه از نظر  ي عراقي را چه در زمينه مختلف جامعه ي تمامي اقشار و در بر گيرنده

  .علمي و تكنولوژي محقق سازد فرهنگي و اقتصادي
ها روبرو هستيم به  ساختار آشور در تمامي زمينه  يك شكست تقريبي درما اآنون با: وي ادامه داد

هاي استعماري بازگشته  اراده به اوضاع دوره اشغال و بي طوري آه عراق به عنوان يك آشور تحت
  .است

  
ژوئيه و تالش در راستاي حل  جمهور عراق بر اهميت درس گرفتن از انقالب بيست و چهارم رييس

  .مذهبي، ملي تاآيد آرداختالفات ديني، 
  )2007ه  ي ژوئ14(1386 تير 23شنبه 

اي به مناسبت  جمهورعراق در بيانيه طالباني، رييس جالل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تواند به  ايجاد اهداف مشترك ملي و انساني مي: اظهار داشت سالروز انقالب بيست و چهارم ژوييه

هاي برادري و ايجاد عراق دموآرات متحد  ها و تحكيم ارزش تروريسم و خشونت اعراق در رويارويي ب
  .آمك آند

 آشور شاهد اتفاق 1958ي  سال پيش در ژوئيه 49: خبرگزاري آويت به نقل از طالباني گزارش داد
پادشاهي به جمهوري تبديل شد و سپس به انقالب اجتماعي  بسيار مهمي بود؛ چرا آه دولت از نظام

  .ل شدبد
و اجتماعي بود و امروز ما سالروز انقالب بيست  آن انقالب بيانگر توافق سياسي: طالباني اظهار داشت

  .هستيم و چهارم را آه تحول مثبتي بود، شاهد
حزبي را آه منجر به چنين انقالبي شد،  ما هرگز اختالفات سياسي و گروهي: وي اظهار داشت

  .آنيم فراموش نمي
ي  ي مجاور درمنطقه افراد مسلح ناشناس به دو خانه ي براثرحمله: چنين گزارش داد  همخبرگزاري آويت

بابل هشت تن از اعضاي يك خانواده آشته و سه تن ديگر زخمي  ي جبله در استان الحصيريه در منطقه
  .شدند

) نبهش (ي صبح امروز در حمله: بابل گفت النقيب مثني ابوالحارث المعموري، سخنگوي رسمي پليس
ها برادر  منطقه هشت تن آشته شدند آه شش تن آن ي مجاور هم در اين افراد مسلح به دو خانه

  .بودند
در بغداد يك ساختمان به طور آامل منهدم شد و  گذاري شده در همين حال بر اثر انفجار خودروي بمب

  .شدند يك غير نظامي آشته و چهار تن ديگر زخمي
وابسته به گردان انقالب بيستم را در آرآوك  ي ه است اعضاي يك شبكهچنين پليس عراق توانست هم

  .دستگير آند
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ي وابسته به  پليس توانستند اعضاي شبكه نيروهاي: يك مقام پليس عراق در آرآوك اظهار داشت
و در راس آن عبدالرحمن محمود علي، ملقب به  انقالب بيستم را در آرآوك آه متشكل از سه تن

  . را دستگير آنندابوقدامه بود
  .ي بلد روز دستگير آردند القاعده را در منطقه چنين طي عملياتي يكي از رهبران نيروهاي امنيتي هم
ي   آيف حاوي مواد منفجره500آمريكا  تفنگداران دريايي  :اي اعالم آرد چنين در بيانيه ارتش آمريكا هم

  .اند در شمال فلوجه آشف آرده ي الكرمه ساخت بمب در منطقه
هايي در جنوب بعقوبه در شهر ديالي، واقع در  درگيري نيروهاي آمريكايي در: ارتش آمريكا اعالم آرد

آمريكايي طي عملياتي با هدف  نيروهاي . از پاي درآوردند شمال شرق بغداد شش فرد مسلح را
رتباط بود اين شش هاي تروريستي در شهر سامرا در ا بعقوبه آه با گروه دستگيري تاجر سالح در جنوب

  .پاي درآوردند فرد مسلح را از
نيروهاي آمريكايي به منزلي آه مخفيگاه افراد  ي به محض حمله: ي ارتش آمريكا آمده است در بيانيه

موجود در منزل را به عنوان سپر انساني در برابر حمالت آمريكا قرار  مسلح بود اين افراد زنان و آودآان
 روهاي زميني از نيروهاي هوايي آمريكايي نيز خواستند تا اين منزل را هدفهنگام ني دراين. دادند

  .حمالت قرار دهند
مسكوني آه ساآنان آن شيعه بودند يك تن آشته  گذاري شده يك ساختمان بر اثر انفجار خوروي بمب

  .شد
ت تن از ي شيعه در شهرك جبله هش خانواده ي مسلحانه به يك در اثر حمله: پليس عراق نيز گفت

بر اثر انفجار بمبي در مسير : آمريكايي نيز اعالم آردند نيروهاي. اعضاي اين خانواده آشته شدند
  .يك سرباز آمريكايي آشته شد خودروي گشت نيروهاي آمريكايي

  
 اوضاع عراق از زمان اعالم یابی درباره ارزینکه گزارش مرحله ایان ايدولت عراق امروز جمعه با ب

 . مثبت است، از آن استقبال کردیکردی روید بوش دارای جدیاستراتژ
  )2007ه  ي ژوئ13(1386 تير 22جمعه 

 یه اياني دولت عراق در بیسخنگو"  الدباغیعل" فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاریبه گزارش خبرگزار
 و یاسي ست از روندی به حمایبندیکرد مثبت گزارش آگاه شده است و بر پایاعالم کرد که دولت از رو

 . کندید ميسم و چالش ها تاکی با ترورییارویدر رو) اقشار ملت عراق(د بر شراکت يتاک
 تحقق روابط مثبت در چارچوب یکا برای آمریس جمهوريل جرج بوش رئیدولت عراق از تما:  افزودیو

 . کندیمنافع مشترک دو کشور استقبال م
 کند و ی اتخاذ میاسي و سیفه ای از محاسبات طا را به دوریتير امنيدولت عراق تداب: الدباغ گفت

ان يا حامیم سابق ی از عناصر مرتبط با هواداران رژیتي امنینه دور کردن دستگاههاي در زمیل فراوانیتما
 .ان دارديالقاعده و شبه نظام

ست، يت بخش نیشرفت حاصل شده در عراق رضاي خود اشاره کرد که پید در گزارش مرحله ايکاخ سف
ر ی نخست وزی المالکیز اعتماد به نوري و نیروزي به پیابينان خود به دستيگر بر اطمیبوش بار داما 

 .د کرديعراق تاک
 داشته و در ی کمیشرفت هايان پيدولت عراق در خلع سالح شبه نظام: ن گزارش آمده استیدر ا
 . شکست خورده استی فرقه ای مقابله با خشونت های برایب قانونیتصو
 مورد 8 در یت بخشیشرفت رضاين مسئله اشاره شده که دولت بغداد، پین به ايگزارش همچنن یدر ا

ت بخش داشته و در دو مورد یشرفت رضاي مورد پ8کا نداشته، در ی آزمون مد نظر کنگره آمر18از مجموع 
  . داشته استی و نامشخصیبيج ترکیز نتايگر نید
  

  يتحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمع
  

  ري ت26 سه شنبه - رانی ایمرور روزنامه ها
  )2007  هي ژوئ17(1386 تير 26 شنبهسه 

ش در زندان به يوان تاج بخش که از چند ماه پي و کیاریاعالم پخش اعترافات هاله اسفند:بی بی سی
 ی گذرد، جدی میه بندين بعد از هفده روز که از سهمیش مصرف بنزی افزای برند، گزارش هایسر م
ن مردم يم درآمد نفت بيس صندوق مهرالرضا و انتقاد از تقسياد دانش آموزان، سالگرد تاسياختن اعتشن

ن از جمله مطالب مهم ی شناختن حکومت بحریرقانونيهان در غين صندوق و اصرار روزنامه کیتوسط ا
  . امروز صبح استیروزنامه ها

 از آن ها آمده موضع یکیز آغاز کرده که در يمن آيام تحسيام خوانندگان خود را با چند پي ستون پهانيک
  . ران استیج فارس موضع تمام مردم اين و خلین روزنامه در قبال بحریا
ن ید، در آنها نوشته شده بحريتوجه کن١٣٣۴ سال ییاي جغرافید که اگر به کتاب های افزاین روزنامه میا

چ وقت از ي است و هیحفوظ و خالندگان آن در مجلس می نمایران است و کرسینفک خاک ایجزو ال
  . ران جدا نخواهد شدیا

ن روزنامه انجام شده که در آن آمده مطابق تمام یر ای است که با مدی از مصاحبه اهانيکگر یگزارش د
ران جدا یس از ايکا و انگلیان شاه و دولت آمري میرقانونيک زد و بند غیان ین در جریاسناد موجود بحر

  . شد
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 بود یرقانونيافت شود، غین دری مردم بحری که قرار بود در آن رایا کرده که رفراندوم ادعهانيکر یمد
ف ی آن طوای مردم نظر دادند و تازه همه روساین به جایف ساکن در بحری طوای از روسایچرا که برخ

ر دادند که ران بود نظین که در آن زمان کارگزار ایر بحريکان امی از نزدیز نظر ندادند، بلکه فقط تعدادين
  .ران جدا کردین را از ایت شناخت و بحري آن را به رسمیرقانونيمتاسفانه سازمان ملل هم به صورت غ

کا داده شده یران و آمری مذاکره ای که برایشنهادهابي در سرمقاله خود با پی اسالمیجمهورروزنامه 
 و ی اتمی انرژین الملليآژانس بران به ی ایمخالفت کرده و نوشته در صورت بازگرداندن پرونده هسته ا

 یکا موردی هم مذاکرات با آمری اسالمیه جمهوريت علي امنی شورای توقف صدور قطعنامه هایحت
  . ندارد

 است و ی اسالمیکا به عهده رهبر جمهوریران و آمری درباره مذاکره ایريم گين روزنامه تصمیبه نوشته ا
 از آنها یکی دارد که یادی هم آفات زیمساله هسته ا حل یکا برایم با آمريورود به مذاکره مستق

  . کا بر آژانس است یادت آمريرفتن سیپذ
 کشور ی هوا در شهرهایش دوباره مصرف سوخت و آلودگی درباره افزاییبه دنبال انتشار گزارش ها

د اگر  دارنـد و مـعـتـقدنیـن نـظـريز چـنـيـنـدگـان مـجلس نیل نـمـاين دلي نوشته به همیهمبستگ
 ی از تورم و گرانیري توان با شعار جلوگ یلذا نم.  کرده استیچين آزاد نفروشد از قانون سرپیدولت بنز

ن ی بر فروش آزاد بنزیـچگونه اجباريند مـا هـی گویهـا م ین مـحـروم کـرد اما دولـتـیمردم را از داشتن بنز
افت و دولـت یش ی درصد افزا۴٠ها تا  متيه قبار ک ین به ی بنزیبند ه ي که با آغاز سهمیم در حالیندار

لذا مردم " دي را تحمل کنیگران"د یگو ی ها فقط م ی کار آمد در برابر گرانینـهـم کـه بـا شـعار عدالت رو
د تا امرار معاش ين آزاد به ما بفروشیم اما بنزين آزاد را تحمل کنی بنزیم تبعات منفیند ما حاضری گو یم
  . ميکن

ـتـخـت یک پـاي از حجم ترافیه بندي اول سهمی آمده در روزهایهمبستگ از گزارش یگریدر بخش د
گر تفاوت یش مصرف دی دهد که با افزایز کمتر شد امـا گـزارش ها نشان مي هوا نیکاسته شد و آلودگ

ت يسه وضعی شود و مقایده نمی هوا دی از جهت آلودگیه بندين روزها و قبل از سهمین اي بیچندان
ن تا کنون در کاهش ی بنزیبند هيدهد سهم ین نشان می بنزی بند ـهي روز قبل و بعد از سـهـمـ١٧ر هوا د

  . نداشته استیر چنداني هوا تاثیزان آلودگيم
س صندوق مهرالرضا که با وجود مخالفت ي مختلف امروز صبح به مناسبت سالگرد تاسیروزنامه ها

ن صندوق و ی موافقت و مخالفت خود را با ایر مقاالتل شد ديس آن به اصرار دولت تشکيمجلس با تاس
  . عملکردش نشان داده اند

 ی را برای آرامی روزهای نفتی که به مدد رشد درآمدهایره ارزي حساب ذخی دالرهااعتمادبه نوشته 
 اداره ی که دولت براییبًا تمام روش های هم شده است؛ تقرینه ساز مشکالتيدولت نهم رقم زده زم

  .  نفت گرفته استیده بویکشور برگزاقتصاد 
ر اشتغال، ير اقتصاد نظيده و دامنگيچي حل مشکالت پی که دولت نهم براین روزنامه صندوقیبه نوشته ا
ارد تومان است تا يلي هزار م١٠ازمند ينک نی ازدواج جوانان آن را تنها راه حل دانست ایمسکن و حت

  . بتواند آنچه قول داده را برآورده کند
اد دانش يت اعتي نوشته وضعیک مقام دولتیاز قول "  استیآموزان جد اد دانشياعت" با عنوان ات نويح

شتر ي بیري گ شينه پي خود را در زمیها تيد فعالیدهد که آموزش و پروش با  یآموزان در مدارس نشان م 
  .  تر کند یو جد

 یف تصور اعضا  ساله بر خال٢٧ک فرد ی ادي دهد اعتی نام برده که نشان میی ها ین روزنامه از بررسیا
  . معتاد بوده استی سالگ١٣ از یک ساله نداشت و معلوم شده ویخانواده سابقه 

  
 ران ی صبح دوشنبه ای روزنامه هایبررس
  )2007  هي ژوئ16(1386 تير 25 شنبهدو:فردا

  . است فيزيك در اصفهان خبر داده ی، از درگذشت دبيرآل المپياد جهانیهمشهرروزنامه 
س کميته جهاني المپياد فيزيک که همراه همسرش یي، رین روزنامه، والديمير گورژوفسکیبه نوشته ا

 تير در ٢۴ فيزيک به ايران آمده بود، عصر روز يكشنبه یبراي شرکت در سي و هشتمين المپياد جهان
  .  در اصفهان درگذشتی سالگ۶٨سن 

 بين یوان سرپرست تيم لهستان به اين مسابقه علم فيزيک به عنی از سومين دوره المپياد جهانیو
  .  آمدی پيوسته بود و قديميترين فرد فعال در اين برنامه به حساب میالملل

 با ابراز تاسف ٢٠٠٧ فيزيك ی المپياد جهانیس آميته علمیي راد، ری، محمد سپهریبه نوشته همشهر
 بزرگداشت دکتر ی براینوز مراسم خاص فيزيک ، گفته است که هیاز درگذشت دبير کل المپياد جهان

  .  نشده استی پيش بينیگورژوفسک
 خبر داده که وزير رفاه و تامين اجتماعي، ماه ها پس از انتقادات شديد به عملكرد یاعتماد ملروزنامه 

وزارتخانه تحت پوشش خود و در آستانه تهديد نمايندگان مجلس به تذآر درباره تعلل در اعالم خط فقر، 
  .  آندی را دوا نمیم آرده است آه تعيين خط فقر درداعال

، به یهنگام بازديد از نمايشگاه هفته بهزيست کشنبهی روز ین روزنامه، عبدالرضا مصریبه نوشته ا
در «: را اعالم کند، گفته است١٣٨۵ خط فقر سال ی کشد که وی آه دو سال است انتظار میخبرنگاران

 ی گرفته شود و اگر خط فقر را هر مقداری مبناي خط فقر تصميمهيچ جاي قانون نوشته نشده آه بر
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 یست هامنتقدان وزارت رفاه بر اين نكته تاآيد مي آنند آه سيا«ن حال نوشته که ي در عیاعتماد مل
 زيرمجموعه اينوزارتخانه قرار گرفته ی فعال در اين خصوص آه همگی سازمانهای و هماهنگیفقرزداي

  ». رفاه درباره خط فقر هستندی عالیاند، منتظر تصميم شورا
در خصوص  ون محافظه کار راي، از روحانی همدانی اظهارات آيت اهللا نور،ی اسالمیجمهورروزنامه 

  . منعکس کرده است انيصوفش و یبرخورد با دراو
 آشور بها دادن یيكي از مشكالت آنون«: مستقر در قم گفته استین روحانین روزنامه، ایبه نوشته ا

  » . به اسالم زده اندی فراوانی آه اينها ضربه های ها است در حالیبه صوف
ت و محاکمه ران بازداشی ایر شهرهای در قم و سایش گنابادیک سال گذشته صدها تن از دراوی یط

  . شده اند
تخت را آلوده ی پای و سطحی زيرزمينیمارستان در تهران آب هاي ب۴۶«خبر داده که تهران امروز، روزنامه 

  » . کنندیم
هم «: ن روزنامه گفته استیس اداره حفاظت محيط زيست تهران در اين باره به ایيشينا انصاري، ر

 شده اند که از اين تعداد ی تصفيه بررسیبودن سيستم ها بيمارستان در تهران به لحاظ دارا ١۴۴اآنون 
 و ی زيرزمينی بيمارستان سيستم تصفيه ندارد و فاضالب را به طور مستقيم و بدون تصفيه وارد آبها۴۶

  » . مي آنندیسطح
 تهران قرار دارند و به خصوص در یبيشتر اين بيمارستان ها در مناطق مرآز«ن گفته که ي همچنیانصار

  » . شودیشش که مرکز تهران محسوب ممنطقه 
  .  با پسران، به خاطر مدل مو و لباس خبر داده استی از بر خورد انتظاماعتمادروزنامه 

 وارد دور جديد ی پسران، طرح امنيت اجتماعین روزنامه، با آغاز برخورد پليس با مدل مویبه نوشته ا
  .  شودیم

 یکشنبه اعالم کرد که از اول مردادماه با پسرانیروز  تهران در نشست خبري ی انتظامیرويفرمانده ن
  .  شودی می کنند، برخورد انتظامیاستفاده م»  منحرف مویمدل ها«که از 

 ی شان بازداشت شده اند موظفند پس از آزادیپسراني که به خاطر مدل مو«به گفته احمد رضا رادان، 
  » . اين موضوع را اطالع دهند خود را کوتاه کنند و با مراجعه دوباره به پليسیموها

 از کار ی حوادث ناشیک سال گذشته قربانی ی هزار کارگر ط١٠ خبر داده که بيش از شرقروزنامه 
  . شده اند

 در یطبق تحقيقات وزارت کار و امور اجتماعي کشور، علت وقوع حوادث کارگر« ن روزنامه،یبه نوشته ا
  » . و حفاظت توسط کارفرما بوده استیول ايمن از عدم رعايت اصی درصد موارد ناش٧٠ش از يب

 ارگان رانیاهان آغاز شده بود به روزنامه ين که با انتشار سرمقاله روزنامه کیران و بحریان ايتنش م
  . ده شديز کشي دولت نیرسم

، ین بروجردین، از قول عالء الدی به بحری اسالمیر خارجه جمهوریک روز پس از سفر وزین روزنامه یا
  .  استیر منطقين غیعکس العمل بحر: نوشته است نده مجلس هفتمینما
 از یکین را ین روزنامه، بحریه در اي فقینده ولی به قلم نمایهان در سرمقاله ايک هفته قبل روزنامه کی

  .ران خوانده بودی ایاستان ها
  

   تير25 دوشنبه -مرور روزنامه های ایران 
  )2007  هي ژوئ16(1386 تير 25 شنبهدو
ن بر سر مقاله یران و بحری روابط ایگتير خود به ی صبح امروز در گزارش هایروزنامه ها:ی سی بیب

 در کشور خبر ین بر گردشگری بنزیه بندي سهمیر منفي از تاثییهان پرداخته، در گزارش هايروزنامه ک
 که ید با پسرانس درباره برخوري ها و اظهارات فرمانده پلید به صوفيک مرجع تقلیداده اند و حمله 

  . ز در شمار مطالب مهم خود گزارش کرده اندي کنند را نیش می خود را آرایموها
ن پرداخته و یران بر بجریت اي آن روزنامه درباره مالکی و ادعاهاهاني کت ازیچند روزنامه مستقل به حما

کنند که مدام  ی نمیه اعتراضی همسای امارات و کشورهایده اند چرا به رسانه هاياز دولت پرس
   کنند؟ ی دهانه هرمز را مطرح میرانیره ایت بر سه جزي مالکی واهیادعا

 ی ها با تلفن هایرانیشنهاد کرده که ايده و پين موضوع را به بحث کشي همی در مقاله ااعتماد
ت ره و العالم نسبی الجزی مانع از آن شوند که در شبکه هایکي الکترونیز و ارسال نامه هاياعتراض آم

  . ج فارس انتقاد کنندي خلی برایگریبه استفاده از نام د
ن منعکس کرده ونوشته در مصاحبه ی وزارت خارجه را درباره بحران بحری سخنان سخنگورانیاروزنامه 
  .  هم گفتگو شدهانيکن و مقاله ین مقام درباره بحری ایهفتگ
سنده آن خواند اما ی را نظر نوهانيکران، سرمقاله ی مطبوعات در ای با اشاره به آزادیني حسیآقا
 یشگي همی ژاپن هم با اشاره به فتنه گریودوين جلسه نوشته خبرنگار کي در گزارش همهانيک

ران هر بار در یمن در تعجبم که ا: ران گفتیر سه گانه ایج فارس درباره جزاي خلی همکاری شورایاعضا
 کرده است یر سه گانه ابراز ناراحتی درباره جزای عربیز کشورهاين گونه اقدامات تفرقه آمیواکنش به ا

 یران سفرنکرده است ولی به ایی دلجوین کشورها برای از ایکیر امور خارجه یک بار وزی یاما حت
شان ی شد که این بهره برداری که از آن این سفر کرد به طوری بالفاصله به بحری متکیمتأسفانه آقا
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رمسئول روزنامه ی و حال آن که اسناد منتشر شده توسط مدن کشور رفته استی به ای عذرخواهیبرا
  . رقابل انکار استي کامال معتبر و غهانيک

ن ی به بحری عذرخواهی برای متکین برداشت را نادرست خواند و گفت آقای هم در پاسخ، اینيحس
  . نرفته بود

 است از سخنان ی ژاپنیارا خبرگزیه و رسانه و ینام کدام نشر" ودويک"ن که ی بدون اشاره به اهانيک
  .  خبر داده استهانيکت از موضع روزنامه یپرحرارت خبرنگار آن در حما

 و یت مليون امنيسيس کمیي نوشته ریدر گزارش" انین مساله اصولگرایبحر" با عنوان یهمبستگ
 آن  مردم و مقاماتیها یري گ ن و موضعی در مورد بحرهانيک مجلس با اشاره به مقاله یاست خارجيس

 ی کشورهای برخیران برای آزاد موجود در این است که فضای ایکشور در مورد آن گفته مشکل اساس
  سیين انتقادها را نسبت به دولت، وزرا و شخص ریران تندتریها در ا ست و روزنامهيمنطقه قابل درک ن

  .شود ی نم متعرض آنهایران کسی موجود در ای ها یکنند و با توجه به آزاد یان مي بیجمهور
 هتل ها در شمال ی درصد از رزروها٨٠ن حدود ی بنزیه بندي نشان داده که با سهمی در گزارشاعتماد

  .کشور کنسل شده است
ت ي کنند و آن را موفقی دفاع میه بندي که همه از سهمی گفته زماناعتمادس جامعه هتلداران به یير
م يک بحران عظی با یا کنسل شده و صنعت هتلدار هتل هی رزرو هایران تمامی دانند در تمام ایز ميآم

 کشور ین منابع ماليفه تامين صنعت نفت شود و وظیگزین قرار بود جایش از اي که پیروبرو است، بخش
  . رديرا به گردن بگ

ه يل نقلی و با وسایزیران بدون برنامه ری از سفرها در ایاري که بسیید که از آنجای افزاین روزنامه میا
  .ر قرار گرفته استين سفرها تحت تاثی این تمامی بنزیه بنديرد با سهمي گیرت م صویشخص

 دنبال خواهد شد یشتري که گفته شده با شدت بیت اجتماعي از طرح امنیدر استانه آغاز دور تازه ا
 پسران که از ی مویها ن مرحله با مدل ی تهران نوشته در ای انتظامیروي از زبان فرمانده نکارگزاران

ش یها باعث تشو نگونه مدلی شود برخورد خواهد شد، چون ا ی می الگوبرداری منحرف غربیها روهگ
  . شود ی میاذهان عموم

 خود را به سبک ی که موهایس با پسراني با اشاره به برخورد قاطع پلی وکارگزارانبه نوشته 
ر و به مرکز يس دستگي پلین پسرها ابتدا از سوی کنند، گفته ا یش می آرای منحرف غربیها مدل
 منحرف یها  را به سبک مدلی وی که مویا  ی واحد صنفیشوند و در آنجا نشان  ی منتقل میانتظام

رشده ي اقدام شود، و از خانواده جوان دستگی شود تا جهت پلمب آن واحد صنف یش کرده گرفته میآرا
ش مو به یفاصله با آرا ل گرفته و بالیو را تحی و اخذ تعهد، وی شود تا با مراجعه به مقر انتظام یدعوت م

 به تن ی مناسبی ها رشده لباسيس دوباره مراجعه کند و چنانچه فرد دستگيت پلی رویشکل معقول برا
 و اخذ یض لباس در مقر انتظامیاورند تا با تعوي بی وید لباس مناسب برای باینداشته باشد، خانواده و

  .تعهد آزاد شود
 از مشکالت یکی گفته ی همدانیت اهللا نوری آی اسالمیجمهور روزنامه ن زمان به نوشتهيدر هم
  .  به اسالم زده اندی فراوانینها ضربه های که ای ها ست درحالی کشور بها دادن به صوفیکنون
ران را ی هوگو چاوز این حال گفته آقاي در عی اسالمیجمهوره به نوشته روزنامه ين استاد حوزه علمیا

نت مجالس شبانه کارکنان ی به عنوان زیرانی کرده است اما از دختران جوان ایرفخانه دوم خود مع
  . مقابله شودین منکراتيد با چنی شود بایسفارت کشورش در تهران استفاده م

  
  تير 24 تهران، یمرور روزنامه ها

  )2007ه  ي ژوئ15(1386 تير 24کشنبه ی
، آغاز دوباره طرح ی در حل بحران هسته اییا هیدواريران، امین از ای بحریح خواهيتوض:ی سی بیب

 صبح امروز تهران ی روزنامه های و تورم از جمله مطالب اصلی تازه از گرانی و انتقادهایت اجتماعيامن
  .است

ح به منامه ي توضیرخارجه براین برپا کرد و وزی در بحرهانيک که چاپ سرمقاله یسه روز بعد از جنجال
ات خود یز در نشريقاله خود به شدت به امارات تاخته و اشاره کرده که آنها ن درباره مهانيکر یرفت، مد

  .  کنندیران را مطرح می از خاک ای بخشیادعا
ه آن ي علییست و طرح ادعاهاي نین جزء امارات متحده عربین که بحری بدون اشاره به اهانيکسرمقاله 

ست، اگر يدگاه مسئوالن نظام نین د ترجماهانيکدگاه ین مساله ساز شده است، نوشته ديخ نشيش
ن ید گذاشته اي بر آن تاکیعتمدارین شري که حسینکته ا. ت تابع نظر نظام استی در نهاهانيکچه 

کا از یل و آمريست و هشت سال گذشته با مقاومت در برابر اسرائي در بی اسالمیاست که جمهور
انه که توسط جورج ي خاورمیاسيه سر نقشيي در طرح تغی دفاع کرده و حتی اسالمیهمه حکومت ها

  .ران متشکر باشندید از ایکا مطرح شد، آن کشورها بایس جمهور آمریيبوش ر
 یپلماسی و مقاومت دیاريران به لطف هوشی ای ادعا کرده که پرونده هسته ای در مقاله اهانيک

  . ح قرار گرفته استير صحيک مسی کشور، در یهسته ا
رش آن شده هرگاه غرب قصد داشته باشد با یر به پذی که غرب ناگزیزه ار تاي در مسهانيکبه نوشته 

 یران را پررنگ سازد خود را با قدرت بی پرونده ایتيگر، جنبه امنی دیا هر جایت ي امنی در شورایتندرو
ران هم ی برنامه اید و به همان نسبت شتاب فنیانه مواجه خواهد ديران در خاورمیق ايمانند و نفوذ عم

 که غرب ی اتفاق-ران برجسته شودی پرونده ای وحقوقیبرعکس، هرگاه جنبه فن. ر خواهد شدشتيب
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انه و یک راه حل مسالمت جوی به وجود خواهد آورد که فاصله با یطیران شرای ا-رفتهیناچار اکنون آن را پذ
  . معقول اندک شود

د انتخاب کنند ی هستند که با هاین غربی بازهم ای درست است که در وضع فعلهانيکلگر يبه نظر تحل
  .  انتخاب کردن، ندارندی برایادی زینه هاید گزی توان دیاما به وضوح م

، سفر به استانها و شهرها، یی در سرمقاله خود نوشته تبادل نظر، گردهمای اسالمیجمهورروزنامه 
ستند که  مثبت و قابل قبول هی و عزل و نصب ها فقط هنگامیصدور فرمان و بخشنامه، سخنران

در . ند و در رفاه حال آنها موثر باشندی از کار آنها بگشایجاد کنند و گرهی مردم ای در زندگیشیگشا
  . نخواهند داشتین اقدامات ارزشیک از ايچينصورت هیرايغ
 یکین روزها خبر گران شدن کاالها و خدمات ید کرده که اي تاکی اسالمیجمهورن مقدمه روزنامه یبا ا

ل ی خواهد آنرا باور کند و همه مایچکس نمين حال که هي رسد و در عیبه گوش مردم م یگریپس از د
 یشه برعکس مي دولتمردان درست باشد متاسفانه همیررسمي و غی رسمیب هایهستند تکذ

ب ی شوند ناچارند خبرها را باور کنند و تکذی ملموس مواجه میت هاي که با واقعیمردم هنگام. شود
  .گر بدانندیز ديا هر چیه و يا توجی یشی اند مصلحتیها را نوع
س یي ری از سویدی خود خبر داده با صدور بخشنامه جدی، در عنوان اصلی روزنامه اقتصادهیسرما

 سازد ی که آنان را مجبور میبخشنامه ا.  در بحران گرفتار شده اندیمه خصوصي بیجمهور شرکت ها
 ۴٧ تا ید سال جاریم جديه را مطابق تصمین کنند اما ديي تع٨۵ سال ی خود را بر مبنایمه هايکه حق ب

  . ه سال قبل استیون تومان بپردازند که باالتر از ديليم
نامه   مهي از صدور بی خصوصیها مهيشک ب ی، بین نرخ دستوری در مواجهه با اهیسرمابه نوشته 

ل ي می دولتیها هميک سره به سمت بینامه شخص ثالث  مهيشخص ثالث سرباز خواهند زد و صدور ب
ت ي در وضعیز از نظر سودآوريط موجود نی که در شرای دولتیها مهيب بين ترتیخواهد کرد و به ا

ان ساالنه مواجه ی زی قطعا با خطر جدیده انی زیها نامه مهين بي قرار دارند، با صدور چنینامناسب
  .خواهند شد

 شود، ید میبرخورد با زنان بد پوشش تشدنده یس خبر داده که از هفته آي از قول مقامات پلاعتماد
  . س دو برابر خواهد شديابد و تعداد ماموران پلی یش میس افزايار پلي سیتعداد گشت ها

 یروهاي گفته که نیت اجتماعيد طرح امنی از تشدین روزنامه سردار احمدرضا رادان در حالیبه نوشته ا
ها مستقر شده اند، اما رادان از اضافه شدن مکان گشت ارشاد از آغاز تابستان در پارک ها و تفرجگاه 

ز ي تهران و نیابان هاين اماکن خبر داده و گفته تمام معابر و خیشتر در ايد و استقرار ماموران بی جدیها
ع ید و توزي اغماض با تولیرند و بي گی گشت قرار میروهايپارک ها و تفرجگاه ها تحت پوشش ن

  .  شودیبرخورد م نامناسب هم یکنندگان لباس ها
 و ینگ کاال که با نظارت وزارت بازرگانی نشان داده طرح کدی در گزارش اقتصادیايدنن حال يدر هم

 مراکز ی بازار و پراکندگیل گستردگيماه در تهران و بازار پوشاک اجرا شود به دلتيراصناف قرار بود از اول 
  . ، با شکست مواجه شدیررسمي غیش رقم قاچاق و ورود پوشاک از مبادیفروش پوشاک و افزا

 قانون مد و لباس ی و در اجرای قبلی دهد که مطابق وعده های نشان مین روزنامه اقتصادیگزارش ا
 و هم قاچاق کنترل شود تا در فروشگاه ها به فروش یراسالمي غیب هم لباس هاين ترتیقرار بود به ا
 مبارزه با قاچاق کاال در ی برایدیه طرح جد دارند کی اعالم مینک مقامات صنفی که اینرسد در حال

  . کشور ارائه خواهد شدیمباد
  

  تير 23 تهران، یمرور روزنامه ها
  )2007ه  ي ژوئ14(1386 تير 23شنبه 

شرفت ي به پیدواري دولت با اقتصاددانان منتقد، ابراز امیم اقتصادي شش ساعته تیگفتگو:ی سی بیب
ن، یران و بحری در روابط ایگتير، ی، تورم و گرانی اتمی انرژی المللنيران با آژانس بی در مذاکرات اییها

 اول هفته ین دختران دانشجو از جمله مطالب مهم روزنامه هاي از گسترش عرفان در بیو ابراز نگران
  .تهران است
 دولت با یم اقتصاديس جمهور و تیيدار ری خود از دی اصلی هوادار دولت در عنوان هایروزنامه ها

. ت کرده اندین جلسه ابراز رضای دولت نوشته و از زبان اقتصاددانان از ای اقتصادیقدان برنامه هامنت
 را از یس دولت سوواالتیيدار نشان داده اند که رین دی از ایی مستقل با انعکاس بخش هایروزنامه ها

د یا بایو آ. ا نهیارد کشور کرد د درآمد نفت را ویا بایده که آياقتصاددانان مطرح کرده و از جمله از آنان پرس
 محمدرضا باهنر گفته است تورم، هانيکن حال به نوشته ي؟ در همیا دالرینه کرد ی هزیالیآن را ر

  . استیل دولت و مجلس و افکار عموميپاشنه آش
ران ین به ایهان درباره تعلق بحري در روزنامه محافظه کار کیادداشتی گزارش داده که انتشار اعتماد
  .خته استيج فارس برانگيه خلين کشور حاشیان مقامات اي از خشم در میموج

 یادداشت شده اند و شوراین یران درباره ای ای اسالمیح جمهورين خواستار توضی بحریمقامات دولت
  . ادداشت را محکوم کرده اندین ی انتشار ایه ايانيز در بيا نيا مجلس علین ی بحریمشورت
ج ي خلی همکاریهان است که در آن ضمن حمله به شوراينه کيت روز پنجشادداشی به اعتماداشاره 

 ین جزئی، تنب بزرگ و تنب کوچک، نوشته بود که بحریر ابوموسی درباره جزایريفارس به خاطر موضع گ
  .  خود هستندین مادرين کشور خواستار الحاق به سرزمیران بوده و مردم ایاز خاک ا

www.iran-archive.com 



 روزنامه شرق االوسط درباره یرمسئول آن روزنامه، به گزارش های قول مدح امروز خود ازي در توضهانيک
خبرنگار آن روزنامه از من :  دانسته و نوشتهین اشاره کرده و آن را فضاسازیران و بحری روابط ایگتير
 ی است که من در پاسخ به ویا نظر مقام معظم رهبریران و ین اين مسئله نظر مسئولیا اید آيپرس

  .  نظر بدهندیا نوشته روزنامه این است که درمورد مقاله یع تر از ايار رفي بسیاه رهبرگیگفتم جا
 ی کشورهایل در مطبوعات و رسانه هايح خود نوشته صدها خبر و گزارش و تحلي به دنبال توضهانيک

 خاص خود به یش هایهان منتشر شد که هر کدام با گرايادداشت کی درباره ی غربی و رسانه هایعرب
 یام هاي گوناگون از جمله ارسال پیوه هاين به شیران و بحری از مردم ایاريموضوع پرداخته اند و بس

  . ر کرده اندیهان تقديل از سرمقاله روز دوشنبه کيمیکوتاه و ا
وخ و مقامات يران اختصاص داده و از شی ایگان جنوبیه همساياني هم سرمقاله خود را به بیاعتماد مل

 و یخیخ و صبغه تاریخ بخوانند چون اگر قرار باشد بر تاری تارین ها خواسته کميشخ نين شیارشد ا
، وارث یم  اسالیجمهور.  از کشورها متضرر خواهند شدیليم، خی متمرکز شوییايقدمت جغراف

، ی، اشکانی هخامنشی امپراتوریها هنوز نقشه. ر استي کبیها  یم و امپراتوری قدی ها حکومت
  . ه و قاجار، منهدم نشده استی زندیه و حتیافشاره، ی و صفویساسان
ران ی ای جمهوری که روسایده در حالي امارات پرسی سپس با اشاره به ادعاهایاعتماد ملروزنامه 

ن سفر دست زد ی نژاد مطابق با کدام مصلحت به ای احمدی سفر نکردند آقایچ کدام به امارات عربيه
ن سفر را به اطالع ی ایس جمهور بهترست دستاوردهایير. وخ مشتبه شوديو موجب شد تا امر به ش

  .مردم برساند
ـنـه یــریران ســابـقــه دی در ایکاري، تورم و بیگران:  نوشتهی همبستگ در سرمقالهی صالح آبادیعل 

 کـه یها و باال بودن نرخ سود بـانـکـ متيت قيژه تثبیو  بهی اقتصادیـداریدارد و هـمـواره مـردم از عـدم پـا
 و حق انتخاب، رنــج یت خصوصيد مالکیز تهديشود و ن یدار می پدیـعيدر اقـتـصـاد آزاد بـه صـورت طـبـ

د یاند، نسبت به قبل تشد ـان قدرت را به دست گرفتهی کـه اصـولـگـرایـده از زمـانـیـن پـدیانـد و ا بـرده 
  .شده است
 برون ی برای حل رش بدون آنکه راهيصاحبه اخجمهور در م س یي ریهمبستگر روزنامه یبه نوشته مد

ـن یپـرسـش ا!  را تحمل کنندی رسـمـًا از مـردم خـواسـت گـرانـ ه دهـد،ی ارایرفت از مشکالت اقتصاد
 ین تراژدیا ایشود؟ آ  یدا ميده چگونه پین پدیدر کجا است و اصوًال ا...  تورم و ،یـشه گرانیاسـت کـه ر

 ی است و با رفتن سراغ تئوری وارداتیا ر قرار داده است، مقولهيتأث ا تحت ان ريرانی همه ایکه زندگ
شه آن یت، ريرش واقعی و پذیدور از فـرافـکـن ا آنکه بـه ی نسبت داد یتوهم توطئه، آن را به دشمن خارج

  وجـو کـرد؟  ر مجلس و دولت جـسـتيگـذار نـظ ـاسـتي سـیرا در درون نـهـادهـا
ع گسترده کتاب یچاپ و توز:  کشور گفتهیه در دانشگاه هاي فقی ولیندگیاور نما مشهانيکبه گزارش 

ان دختر ین دانشجوي بی شبه عرفانیش هایعت موجب گرای در حوزه عرفان کاذب و بدور از شرییها
ده شد، يسم پرسي نظر دختران دانشجو نسبت به فمنی که است که وقتین در حالیشده است و ا

 یایز از زوايان نیر دانشجوی به سؤال ندادند و سای در صد پاسخ٢٣ت بود، درصد نگاهشان مثب۴٣
ن ی ما در ایان رو به رشد در دانشگاهها است و دانشجویک جریسم ينيفم.  داشتندیمختلف نگاه منف

  .د پاسخ داده شودی شود بای که در حوزه زنان مطرح میی مبناین شبهات بیست، بنابرايه نينه توجيزم
 ی می بعدی با سرعت به چاپ های عرفانید کرده کتاب هاي تاکهانيک به نوشته یاللهت يخانم ب

 به صورت یام عرفانير جذاب و دو سه پیار صرفا با تصاوين ندارند با نقاط ضعف بسیز به دي نیرسند و کار
  .  گردندیان دختر مین دانشجويدست به دست ب

 درصد خبر داده که اکثر مسووالن هم به ٣٠زان ي به ماتي لبنیش بهاین روزنامه از افزاي در همیگزارش
 ٨۵مت به سال يده شده است و آن برگشت قيشی آن اندیک چاره برایآن اذعان دارند و تا کنون فقط 

 محقق شده است اما در عمل مشکالت کمرنگ نشده ی دولتیها  از کارخانهیاست که تنها در برخ
 تومان به ٢٠٠ تا ١٠٠ را خود یات دولتي فروشند و لبنی را را م آزادیچرا که مغازه داران محصوالت لبن

  .  برندین باال می بنزیه بنديل سهميدل
س ین سروینوشته بزرگتر" ني در چینیرواج تعرض به احکام د" با عنوان ی اسالمیجمهورروزنامه 
 کار گذاشته زگاه های از آبریدین ساخته شده که در آن انواع جدينگ چي جهان در چونگ کیبهداشت

 یزي هستند که به شکل اهانت آمی زنان محجبه ایس هایزگاه ها تندین آب ری از ایشده که تعداد
  .ز دارديز حالت اهانت آميده و استفاده از آن نینصب گرد
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