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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( دولتهای بزرگرژیم ایران و

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

 برنامه اتمی ايران، موضوع مذاکرات بوش و براون
  )2007 ژوئيه  26(1386  مرداد 4شنبه پنج 

 ژوئيه گفت که در ديدار گوردون براون ٢۶خنگوی کاخ سفيد روز پنج شنبه تونی اسنو س:رادیو فردا
برگزار می شود، موضوع برنامه ) دوشنبه آينده( ژوئيه ٢٩نخست وزير بريتانيا از واشينگتن که در تاريخ 

  .غنی سازی اورانيوم ايران نيز مورد بررسی قرار خواهد گرفت
ريتانيا و اياالت متحده آمريکا، مسايل و موضوع های گسترده آقای اسنو گفت در ديدار رهبران دو کشور ب

  .ای مطرح و بررسی خواهد شد
به گفته او، يکی از اين مسايل، موضوع برنامه هسته ای ايران و تالش های شورای امنيت برای  

ی بازداشتن ايران از فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم، فراوری و نيز فعاليت هاي
  .است که می تواند به توليد سالح هسته ای بينجامد

   »حمله نظامی به ايران از دستور کار خارج نشده است«
 ژوئيه گفت که حمله نظامی عليه ايران از دستور کار ٢٣گوردن براوون، نخست وزير بريتانيا روز دوشنبه 

عقيده است که تحريم ها می تواند  با اين حال آقای براون افزود که همچنان بر اين  . است خارج نشده
  . ايران را به کنار گذاشتن برنامه های هسته ای اش وادار کند

بر : آقای براون در کنفرانس مطبوعاتی آن روز، در پاسخ به پرسشی درباره حمله نظامی به ايران گفت
 گفت که اين عقيده هستم که سياست تحريم عليه ايران عمل می کند، اما نمی توان به طور قطع

  .گزينه نظامی از دستور کار خارج شده است
 با اشاره به قطعنامه سوم شورای امنيت عليه ايران، از مقام های جمهوری اسالمی خواست که  او

  .نگرانی کشورهای ديگر را درباره برنامه گسترش تسليحات هسته ای درک کنند
  نقشه ای برای حمله به ايران وجود ندارد 

ر نظر نخست وزير بريتانيا درباره ايران در حالی صورت گرفت که او در نخستين روزهای آغاز تازه ترين اظها
  . به کار در مقام کنونی خود، احتمال حمله نظامی به ايران را رد کرده بود

که از وی پرسيده » اينديپندنت«آقای براون در پاسخ به پرسش يکی از خوانندگان روزنامه انگليسی  
می دهد لندن پس از کابوس عراق، به آمريکا در حمله به ايران ملحق نشود، گفته بود که بود آيا قول 

  .نقشه ای برای حمله به ايران وجود ندارد
ما هميشه خواهان حل بحران هسته ای ايران از طريق «: نخست وزير بريتانيا در آن زمان گفت

يد از طريق سازمان ملل متحد و اتحاديه اين بدان معنی است که ما با. ديپلماسی و مذاکره بوده ايم
   ».اروپا در رابطه با ايران عمل کنيم

   روابط مستحکم بریتانيا و آمریکا
نخست وزيری  و به قدرت رسيدن تونی بلر به مقام نخست وزیر بریتانيا که پس از پيروزی حزب کارگر

روابط مستحکم ميان  گفت که يرااخ ده سال در این پست ماند، بريتانيا، وزير خزانه داری کشور شد و
  .را ادامه خواهد داد بریتانيا و ایاالت متحده آمریکا

  
 ' افتدی عقب مگری سال دکی' بوشهر روگاهي نليتکم

  )2007 ژوئيه  25(1386  مرداد 3شنبه چهار 
 لي تکماد،ی اعالم کرد که به احتمال زرانی ای اتمروگاهي نني سازنده نخستی روسمانکاريپ:بی بی سی

 . انجام نخواهد گرفتیالدي م2008 تا اواخر سال روگاهي ننیا
 ی اتمروگاهي از ده سال است ساخت نشي که بهي اکسپورت روسی اتم استروی شرکت دولتیسخنگو

 ی انداختن پرداخت تعهدات مالقی با به تعورانی به عهده گرفته، اعالم کرده که ارانیبوشهر را در جنوب ا
 مشارکت دارند و طرف قرارداد با روگاهي ننی را که در ساخت اییتماد شرکتها شرکت، اعنیخود به ا

 ندهی از اواخر سال آشي تا پروگاهي ننی از ای بهره برداربي ترتنی اند را سلب کرده و بدیشرکت روس
 . رسدی به نظر مدي بع،یالديم

 شد و ی علنیالديال گذشته م بوشهر از اواخر سی اتمروگاهي بر سر نهي و روسرانی ااني می مالاختالف
 کند، به کليه ی ادعا می بارها تأکيد کرده که بر خالف آنچه طرف روسی مدت، طرف ايراننی ایط

 است ر تکميل نيروگاه حاضی برای عمل کرده و حتروگاهي ننی خود در قبال ساخت ایتعهدات مال
 . فراتر از تعهدات خود داشته باشدیپرداختهاي
 که بايد به اين شرکت صورت ی پرداختهاينکهی بر ادي اکسپرت ضمن تأکیسترو شرکت اتم ایسخنگو

 پردازد ی می به شرکت روسیی هانهی هم اکنون هزرانی گرفته ماههاست عقب افتاده گفته که ایم
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 که در یچکتر کومانکاراني پی مالتي در پرداختها اثر خود را بر وضعرکردی و دستي نی پرداختها کافنیاما ا
 . گذاشته استی مشارکت دارند باقروگاهينساخت 

 بوشهر به روگاهي خود بر سر نی حل اختالفات مالی چند بار براهي و روسرانی گذشته، ای ماههایط
 همزمان با روگاهي ننی از ای بر عقب افتادن بهره برداری مبنیمذاکره نشسته اند و اظهارات طرف روس

 سفر هي روستختی به پانهي زمنی مذاکره در ایه که برا در مسکو صورت گرفتیرانیحضور دو مسئول ا
 . کرده اند

 رسد ی می به بهره بردارندهی آزیي بوشهر پاروگاهي گفته بودند که نیرانی مقامات ا،ی مذاکرات قبلی پدر
 . استرانی حمل به ای برای در حال آمادگروگاهي ننی ای محموله سوخت اتمنيو نخست

 بوشهر طرف قرارداد شرکت اتم روگاهي انرگوپروگرس که در ساخت نی شرکت روسری امروز، مداما
 را رانی از جانب ای انتظارني چن،ی نوواستای ری روسی اکسپرت است در گفتگو با خبرگزاریاسترو

 فرستاده شود، رانی به ای فردا محموله سوخت اتمني اگر همی خوانده و گفته حتنانهيرواقعبيغ
 . برسدی ظرف شش ماه به بهره برداریت حروگاهي است که نرممکنيغ
 . دانسته استندهی سال آزیي را پاروگاهي ننی از ای بهره برداری زمان ممکن برایو

 که ی نيز در مناقشه ای ايران است و از لحاظ سياسی برای هسته ای فناوری فراهم آورنده اصلروسيه
 کاستن از فشار ی ايران برای اتکای، بازو ايران به راه افتادهی بر سر فعاليت اتمیدر سطح بين الملل

 ايران اعمال کرده بر امنيت سازمان ملل متحد ی بوده که شورای بويژه در مورد تحريمهاي،یبين الملل
  .است

  
  اندازي نيروگاه بوشهر تاثيرگذاري مالحظات سياسي بر راه

  )2007 ژوئيه  24(1386  مرداد 2شنبه سه 
آند مسايل  هرچند طرف روس اعالم مي«:زير امور خارجهء تاآيد آرداقيانوسيه و-معاون آسيا-يسناا

،  اندازي نيروگاه بوشهر ماهيت فني دارد و تحت تاثير مالحظات سياسي نيست مانده در مورد راه باقي
  »    .توان تاثير مالحظات سياسي بر روند جاري اين پروژه را ناديده گرفت اما واقعيت اين است آه نمي

اندازي نيروگاه  آخرين تحوالت مربوط به راه«المنافع وزير امور خارجه با اشاره به  ، مشتركمهدي صفري
براساس توافق روساي سازمان انرژي «:اظهار آرد»ها در خصوص اين امر بوشهر و داليل تعلل روس

 سپتامبر اندازي نيروگاه از ماه اتمي آشورمان و آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه، قرار بود مراحل راه
 آغاز شود اما از حدود چهار ماه قبل طرف روسي با اشاره به موضوعاتي نظير اختالف مالي 2007سال 

ها و نيز مشكالت مربوط به تامين قطعات مورد نياز از آشورهاي ثالث اعالم آرد  و عدم به موقع پرداخت
سازمان انرژي اتمي «:ي ادامه دادصفر».برداري از اين پروژه در تاريخ مقرر فراهم نيست آه امكان بهره

در پاسخ، هرگونه تاخير در پرداخت مربوط به پروژه را رد و اعالم آرد حتي فراتر از تعهدات خود،به طرف 
هر آشوري در عرصهء سياست خارجي پيگير «آه  وي با بيان اين».روس پرداخت مالي داشته است

به عنوان مثال روسيه «:افزود» ايش برخوردار استمنافع ملي خود است و اين امر از اولويت بااليي بر
،  هاي تاثيرگذار برداري آرده و اهرم هاي موجود بهره المنافع از فرصت آند در منطقهء مشترك  تالش مي

رو  هاي زيادي به ويژه از سوي آشورهاي غربي روبه نظير انرژي را در اختيار بگيرد آه البته با واآنش
سالمي ايران امنيت افغانستان را امنيت خود قلمداد آرده و به واسطهء جمهوري ا»    «.شده است

جمهوري اسالمي ايران .تاثير مستقيم افغانستان بر ايران نسبت به روندهاي آن آشور حساس است
مند است تحوالت افغانستان روند خطي، مثبت و رو به جلوي خود را ادامه داده تا وضعيت مردم  عالقه

  ».ن ارتقا يابدمسلمان افغانستا
  

 آمريکا بنياد شهيد ایران را تحریم کرد
  )2007 ژوئيه  24(1386  مرداد 2شنبه سه 
 ژوئيه، يک بنياد ايرانی از جمله شاخه آمريکايی اين بنياد را، به خاطر ٢۴دولت آمريکا روز سه شنبه :فردا

  .آنچه حمايت از گروه شبه نظامی حزب اهللا خوانده شد، تحريم کرد
وزارت خزانه داری آمريکا، بنياد شهدا و سازمان خيريه گودويل در ايالت ميشيگان را که دولت به اقدام 
  .شناسايی کرده، در بر می گيرد» دفتر جمع آوری کمک مالی«عنوان 

ما به «: استوارت ليوی معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطالعات ملی گفته است
 راه جمع آوری کمک مالی از تروريسم حمايت می کنند، اجازه فعاليت نمی سازمان هايی که در

  ».دهيم
دولت آمريکا همچنين شرکت لبنانی القارد الحسن را که گفته می شود حزب اهللا از آن به عنوان 

  .سرپوشی برای اداره فعاليت مالی خود استفاده می کند، هدف قرار داده است
  .شهروند لبنانی نيز مشمول اقدام وزارت خزانه داری آمريکا شده اندقاسم عليق و احمد الشامی، دو 

آمريکا می گويد آقای عليق، يک مقام حزب اهللا است که زمانی مدير شاخه لبنان بنياد شهيد بوده 
  .است

به گفته مقام های آمريکايی، اين فرد اکنون مدير شرکت ساختمانی جهاد البينا است که در لبنان 
  .زب اهللا تشکيل شد و اکنون نيز توسط حزب اهللا اداره می شودتوسط افراد ح

الشامی نيز، به گفته وزارت خزانه داری آمريکا، به طور متناوب در تماس با سازمان خيريه گودويل بوده و 
  .پولی که آقای الشافی از اين سازمان دريافت کرده، در اختيار بنياد شهدا قرارمی گرفته است
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   ای بانکیمسدود شدن حساب ه
اقدام وزارت خزانه داری آمريکا، بدين معنی است که هر شماره حساب بانکی يا دارايی مالی در اياالت 

آمريکايی ها نيز از انجام معامله با . متحده آمريکا که به اين افراد تعلق داشته باشد، مسدود خواهد شد
  .اين افراد و سازمان ها منع شده اند

اری آمريکا، جی سی او يا سازمان خيريه گودويل، از زمان تاسيس، مقدار قابل به گفته وزارت خزانه د
  .مالحظه ای پول برای بنياد شهدای لبنان فرستاده است

اين بنياد، به گفته مقام های آمريکايی، کانال حمايت مالی ايران به حزب اهللا، حماس، جهاد اسالمی و 
  .است» گروه های تروريستی ديگر«

اين بنياد به گفته مقام های آمريکايی، در عمليات ضد اسراييلی سال گذشته حزب اهللا، اعضای ارشد 
  .به طور مستقيم دخالت داشته اند

  
  مذاکرات آمریکا و رژیم ایران در مورد عراق

  
 »شواهد دخالت ايران در عراق را ارايه کرديم«

  )2007 ژوئيه  24(1386  مرداد 2شنبه سه 
 در عراق، روز سه شنبه دوم مرداد ماه پس از پايان دور دوم مذاکرات ميان هيئت سفير آمريکا:رادیو فردا

 هيئت تحت سرپرستی او، اسناد و شواهد حمايت تهران از برخی از  های ايرانی و آمريکايی گفت
  .فعاليت های شبه نظاميان در عراق را به هيئت ايرانی ارايه کرده است

مريکا در مذاکرات با ايران، پس از پايان ديدار ميان هيئت های دو ديويد کروکر رييس هيئت نمايندگی آ
  .کشور، با خبرنگاران گفت و گو می کرد

ما مانند گذشته، نگرانی خود را نسبت به فعاليت ايرانی ها در راستای حمايت از «: آقای کروکر، گفت
 او  ».ناصر ابراز کرديمو چه از طريق مسلح کردن این ع چه از طريق آموزش عناصر خشن شبه نظامی،

  .افزود ما افرادی را در بازداشت خود داريم که که از دخالت جمهوری اسالمی سخن گفته اند
 تا آنجا که می شد برای ايرانی ها روشن کرديم که اين مذاکرات،  سفير آمريکا در عراق همچنين گفت

  . موجود تا کنون دلگرم کننده نبوده استبايد به نتيجه قابل لمس برسد و نه فقط به قول و قرار، و نتايج
در . وجود ندارد) ايران از فعاليت های شبه نظامی(برای ما جای ترديدی درباره حمايت : او همچنين گفت

اين ديگر با آنهاست که . اين مورد جای بحثی وجود ندارد و ما به خوبی می دانيم آنها چه می کنند
هم سفير ايران و هم سفير آمريکا پس از پايان مذاکرات، از تشکيل  ».تصميم خود را در اين باره بگيرند

کميسيون فرعی امنيتی که در سطح کارشناسی يا فنی، مسايل مربوط به امنيت، از جمله مساله 
  .شبه نظاميان، القاعده يا امنيت مرزی را بررسی کند، سخن گفتند

 رييس هيئت مذاکره کننده ايرانی   قمی  کاظمی خبرگزاری دانشجويان ايرانی، حسنايسنا به گزارش 
 و   مستقر در عراق  خارجی  نيروهای  از اشتباهات  برخی  جلسه در اين«: پس از اين مذاکرات گفته است

  ». قرار گرفت  آمريکايی  طرف  مورد پذيرش ها گوشزد شد که  آن  به  عراق  از اشغال  ناشی مشکالت
 بر   شک  خطاها نباشند بدون  اين ها درصدد جبران آمريکايیاگر «: آقای کاظمی قمی همچنين گفت

 فشار   هم  عراق  و دولت  بر ملت  مساله  اين  طور طبيعی  خواهد شد و به  افزوده  در عراق مشکالتشان
  ».وارد خواهد کرد

   کامل تن و در اختيار گرف  بازسازی   امنيت  برقراری  به از هر اقدامی که«او افزود جمهوری اسالمی 
  ». نخواهد کرد  کوتاهی کند  می  کمک  عراق  دولت ها از طرف مسووليت

   واکنش ايران به اظهارات وزارت امور خارجه آمريکا
محمد علی حسينی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی روز سه شنبه دوم مرداد ماه، در 

و کاخ سفيد پيرامون ارسال تسليحات و آموزش واکنش به اظهارات سخنگويان وزارت امور خارجه آمريکا 
  .خواند» فرافکنی و اظهارات کذب«شبه نظاميان در عراق از سوی ايران ، اين اظهارات را 

پر واضح است انگيزه اصلی طرح ادعاهای واهی و تکراری نسبت به جمهوری اسالمی صرفا «: او گفت
م گرفته و طرح اينگونه اظهارات به منظور فريب با هدف تحقق نيازهای روانی و تبليغاتی آمريکا انجا

  ».افکارعمومی مردم نگران وخسته از سياست های جنگ افروزانه دولتمردان آمريکا صورت می گيرد
  ایران رفتار خود را تغيير دهد

سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روز دوشنبه ابراز اميدواری کرد که مذاکرات ميان آمريکا و ايران به 
  . ير رفتار جمهوری اسالمی در رابطه با عراق منجر شودتغي

در رفتار ايران در رابطه «: شان مک کورمک با اشاره به دور اول مذاکرات ميان ايران و آمريکا در بغداد گفت
  » .با عراق تاکنون تغيير چشمگيری را مشاهده نکرده ايم
  . بات و امنيت در عراق انتقاد کردوی از تناقض رفتار و گفتار ايران در رابطه با برقراری ث

واقعا می خواهند تغييری در عراق را ) ايرانی ها(اگر آنها «: سخنگوی وزارت امورخارجه امريکا گفت
  » .مشاهده کنند، بايد رفتار و حرف های خود را منطبق کنند

 از قاچاق که نشان» اسناد و مدارک بی شماری«در همين زمينه تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفيد، از 
سالح و مهمات از ايران به داخل عراق دارند سخن به ميان آورد و گفت اين سالح ها و مهمات باعث 

  . مرگ سربازان آمريکا و مردم عراق می شوند
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تعهد و پايبندی ايران به گفته «آقای اسنو همچنين تاکيد کرد که مذاکرات بغداد فرصتی است، که 
  . مورد ارزيابی مجدد قرار گيرد» عراقهايش درباره برقراری ثبات در 

  
  افتی انی پاجهي بدون نتکای و آمررانیدور دوم مذاکرات ا

  داود خدابخش: گر مصاحبه
  )2007 ژوئيه  24(1386  مرداد 2شنبه سه 
 در کای آمری  متحدهاالتی و ارانی ای اسالمی نشست جمهورنيدوم)  مرداد٢(شنبه  روز سه:  آلمانویراد

 با داری در عراق، پس از دکای آمرري کراکر، سفانیرا. دي رسانی به پایا جهي نتگونه چٰيق بدون هرابطه با عرا
 وني افراطزي در تجهرانی اولت ددهد، ی موجود است که نشان می شد که مدارکی مدعرانی اندگانینما

  :اکی و آمررانی ای گفتگوهای  در بارهیسعد مصاحبه با دکتر قاسم شعله. عراق دست دارد
 بار دوم با هم مالقات ی در بغداد براکای و آمررانی اندگانی امروز نما،یسعد  دکتر شعلهیآقا:  ولهچهیدو
 که دو ی حاصل شده است، آنهم با اتهاماتیشرفتي پنيشي نسبت به مالقات پديکن یفکر م. کنند یم

  زنند؟ ی مگریکدیطرف مدام به 
 کی رانی ای براژهی بورایز.  حاصل شده باشدیفتشري که پکنم یمن احساس نم: یسعد  شعلهقاسم

 رانی در عراق و در اتي امنی  طرف رابطهکی است که از نی وجود دارد و آن ایتناقض و پارداوکس مضاعف
 در تي امنزاني برقرار گردد، از میشتري بتي معنا که هر چه در عراق امننیبد.  معکوس استی  رابطهکی
 فراغ بال ییکای آمریروهاي کامل برقرار گردد، نتي که در عراق امنیر صورت درایز. شود ی کاسته مرانیا
 یشتري بیلذا هر اندازه در عراق ناامن. ندیاي هم برانی کرده و ممکن است هوس کنند به سمت ادايپ

 در عراق به ی جهت ناامننیاز ا.  در آنجا مشغول و سرگرم خواهد بودشتري بکایحاکم باشد، آنگاه آمر
 ی  رابطهکی و عراق رانی ااني متي امنی  گرفت که رابطه جهي نتتوان ی رو منیاز ا.  استرانینفع ا

 نیا.  کمتر خواهد شد و بالعکسرانی شود، در اشتري در عراق بتي هرچه امنیعنی است، یمعکوس
  .تناقض اول است

بل عدم مذاکره با  و چند سال گذشته مرتب بر طستي بنی ای طرانی در انکه،ی اگری و تضاد دتناقض
 گفته است، هر کس دم از یا  خامنهی است که آقادهيحتا کار به آنجا رس.  شده استدهي کوبکایآمر

 کای کردن با آمرکره رو مذانیاز ا.  رااستي سی الفباای اموختهي نرتي غی الفباای بزند، کایمذاکره با آمر
 یشی قبال شده است و فاقد دوراندها یري موضعگنی که چرا ازديانگ ی انتقاد را برمنی ارانی در انفسه یف

 ای یعنی:  دو مقوله گنجانده شوندنی از ایکی در دیاند و امروز که مجبورند مذاکره کنند، آنگاه با بوده
  ".یرتيغ یب "ایو " یاستيس یب"
ت که من  از هر دو جهرای زکند، ی مذاکره مکای با آمرنکهی از استي هم خشنود نیلي خرانی جهت انی ابه

  . وجود داردرانی ای تعارض و تناقض برانیعرض کردم، ا
 گری گسترش آن به دی بهانه است براکی شتري دو کشور بندگانی نمای معتقدند که گفتگویبرخ
  د؟ی اعتقاد را دارني شما هم همایآ.  دو کشوری  مورد مناقشهیها حوزه
 شده است که دستور ديرحله تأک منی دستکم تا ای باشد، ولني چنني است که هدف طرفممکن

 گسترش دهند؛ هرچند گری آن را به مسائل دنکهیجلسه منحصر به مسائل عراق است و ِابا دارند از ا
  . بشودزي نیگری منجر به طرح مسائل دتیکه ممکن است در نها

تنها ُبعد  قدرت نه نیا. ندیگو ی سخن می قدرت خودشان در عراق بطور علنی  از حوزهرانی مقامات احاال
 بسا ی و ای نفوذ مذهبني که همدیآ ی به نظر می هم دارد، ولدی شدی ُبعد مذهبکی بلکه ،یاسيس

 هم ها مذهب ی سناني در می در عراق باعث رعب و وحشت و نگرانرانی ای اسالمی جمهورینظام
ا به  فتوی سنی هی بلندپااني از روحانی و برخی اعظم عربستان سعودی مفتکهیشده است، بطور

 در رانی ای اسالمی جمهوری نفوذ مذهبديکن یفکر م. اند  در عراق دادهعهي اماکن مقدس شبیتخر
   در بر داشته باشد؟ تواند ی مییامدهايعراق چه پ
 و دي که شما گفتی هراسنيو هم.  دامن بزندعهي و شی سناني به اختالفات متواند ی امر منی ابهرحال

 که از لبنان تا عراق و عهيط پادشاه اردن اعالم شده بود، بحث هالل ش بار توسني اولزي ننی از اشيپ
 عمان و یای فارس و درجيل تا الاقل خترانهی مدیای از دری بعبارتیعنی رد،يگ ی را در برمنی و بحررانیا
 ی   هستند و منطقهنينش عهي ششتري عربستان که بی هند گسترش دارد، و حتا بخش شرقانوسياق

 ی سنی که علمای موضعنیاند و ا  داشتهشهي را آنها همها ی نگراننیکشور هم است، ا نی ازيخ نفت
 ني همی جهي را مباح اعالم کرده بودند، نتانيعي کشتن شی هم به نوعنی از اشي اعالم کردند و پراياخ
 بر ین مبنگتوني هانتی آقای هی نظردرآمد شي تصور کرد که پتوان ی که میا به گونه.  استها ییارویرو
 عهي و شی سنیها یري و درگشود ی و اعتقادات شروع مها نی، دارد در قالب برخورد د"ها برخورد تمدن"

 نی از ایدرآمد شي بشود از آنها بعنوان پدی شام،ي ما شاهد آن هستگری دی جاهایکه در عراق و برخ
  . کردادی هینظر
 فتواها را نی الهام، اني غالمحسی آقا دولت،ی رابطه سخنگوني جالب است گفته شود که در همالبته
 نی اسالم اصال اخی که در تاردیگو ی نسبت داده و ملي اسرائیها  و توطئهیاصطالح استکبار جهان به، به

 هر که یدر حال. شناسد ی را نمیزي چني وجود نداشته و اسالم چنیاسالم گونه اختالفات خشن درون
 انيبار م  خشونتی اسالم مملو از برخوردهاخی که تارداند ی مرانی اخی عالقمند به تاریا جوان تا اندازه
به . می بازگردهی صفوی  صدر اسالم و دورهی  به دورهنهي زمنی است در ایکاف.  استیمذاهب اسالم
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 ی خارجیروهاي نکی تحرای است یماسال  اختالف درونکی در عراق ی و سنعهينظر شما اختالفات ش
   هر دو؟ای

در زمان خلفا و در زمان .  داردنهيشي پنی اد،يگونه که شما گفت اما، همان.  باشدزي که همه چدیشا
 ی تلقونيسی داشتند و اپوزی را که در واقع بطور محرمانه اعتقاداتانيعي ش،ی عثمانی امپراتوری سلطه

 یدی امر جدکی نیلذا ا.  بر سرشان آوردندیادی زیبودن بالها" یرافض"و " رفض" به جرم شدند، یم
 تي حساسهي قضنی منطقه اآلن به اکيتي ژئوپولطیمنتها شرا.  وجود داشته استشهي و همستين
  .اند یمی اختالفات قدنی ای است، ولدهي بخشیا ژهیو
  
   سه جانبه تهران، واشنگتن و بغداد درباره عراق تهي کمليتشک:  خبر دادیباریز

  )2007 ژوئيه  24(1386  مرداد 2شنبه سه 
 رفع مشکالت ی سه جانبه براتهي کمکی رانی عراق و اکا،ی امور خارجه عراق امروز اعالم کرد که آمرریوز
  .  خواهند دادلي عراق تشکیتيامن
 داری دانی که در پای اهياني در بیباری زاري فرانسه، هوشی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  .  عراق اشاره کردتي کار مشترک درباره امنی برای به توافق منتشر شد،کای و آمررانی اندگانیامروز نما
 که به می احساس را دارنی ها سازنده بوده و ما اییکای ها و آمریرانی ادارید:  خاطرنشان کردیباریز
  .  برسدیقي حقیجینتا
وافق  به منظور خدمت به مردم عراق به تیتي امنتهي کمکی کار در ی بار براني اولیما برا:  افزودیو

  .میديرس
 با رانی ای اسالمی وجمهورکای آمری سفرا،ی قمی کروکر و حسن کاظمانی رااني دوم مذاکرات مدور

 عراق آغاز شد و عصر ری نخست وزی المالکی از ظهر امروز با سخنان نورشي پ،ی عراقیحضور مقامها
  .دي رسانیامروز به پا

 کرد و ری مذاکرات تقدنی در اییکای و آمریرانی ای هائتي سخنان از مشارکت هنی در ای المالکینور
  . و ثبات در عراق شدتي از امنتی حمای الزم برایخواستار تالش ها
 خرداد ماه 7 در بغداد، کای و آمررانی ایسفرا"  کروکرانیرا"و " ی قمیحسن کاظم"دور اول مذاکرات

  .انجام شد
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  
   درباره مطالبات جبهه التوافق شد ی نشست خواستارميحک

  )2007 ژوئيه  26(1386  مرداد 4شنبه پنج 
از رهبران جبهه التوافق اهل سنت ) کپارچهیائتالف عراق ( عراق ی پارلمانتی اکثروني فراکسسيرئ

  .  آنها برگزار کنندري مطالبات اخی بحث و بررسی را برای فوریخواست تا نشست
 درخواست نی امي حکزی عبد العزدي، س)کونا (تی کوی رسمیمهر به نقل از خبرگزار ی گزارش خبرگزاربه

 به مناسبت ی و عضو جبهه التوافق با وی جمهورسي معاون رئی طارق الهاشمداری دانیرا در جر
  . درمان خود مطرح کردیبازگشت به عراق بعد از ط

 برگزار خواهد شد اما به محل ندهیات آ نشست در ساعنی اعالم کرد که ای اهياني در بی الهاشمدفتر
  . نکردی در آن اشاره ایاسي سیندگی سطح نمااینشست 

 می اهل سنت عراق که جلسات دولت را از ماه ژوئن تحروني فراکسنی التوافق به عنوان بزرگترجبهه
ا  جبهه رنی هفته مهلت داد که مطالبات اکی عراق ری نخست وزی المالکی به نورشبیکرده است، د

  . را اتخاذ خواهد کردیگری دري صورت تدابنی اريبرآورده سازد در غ
  
 هفته طول خواهد کی حضور در جلسات دولت قيتعل:  جبهه التوافق گفت یسخنگو"  عبداهللاميسل"

 ی نگاه می آنها به مطالبات ما جدای که آميني تا بمي احزاب هستری و ما منتظر پاسخ مثبت ساديکش
  .ري خایکنند 

 یی حال خروج نهاني نکرد اما در عی که جبهه التوافق در نظر دارد، اتخاذ کند اشاره ایريرباره تداب دیو
  . ندانستدياز دولت عراق را بع

 کرده است که از آن جمله توقف حمله و هی را به دولت ارایجبهه التوافق مطالبات:  گفت عبداهللا
 ی برایشتري بیق خواسته است که تالش ها جبهه از دولت عرانی و بازداشت ها است و ایبازرس

  .   صورت دهدعهي شانيسلطه برشبه نظام
 فرهنگ عراق ری وزی اسعد کمال الهاشمی جبهه التوافق در ماه ژوئن بعد از صدور حکم جلب برارانیوز

  . کردمی را تحریحضور در دولت مالک
  

 مسلح یا به مسلح کردن و آموزش گروهها ررانی خود، ای با تکرار ادعاهاگری بار دکایمسئوالن ارتش آمر
  . در عراق متهم کردند

  )2007 ژوئيه  26(1386  مرداد 4شنبه پنج 
 در عراق در ییکای آمریروهايازفرماندهان ن"  اودرنویرا" سوا، وی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه

 شد ی قانون مدعتي حاکمفرمانده طرح" عبو کنبر" مشترک خود با سرلشکر ستاد یکنفرانس مطبوعات
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 امر نی و ات بوده اسی محسوسشرفتي به اهداف خود شاهد پقيقدرت افراد مسلح در ضربه زدن دق: 
  . داردرانی در انکاری  ای آنها به آموزش الزم برایابيمرتبط با امکان دست

 ی تالش برا،یار همانند چهارشنبه هفته جرانی با دولت ازي نشستن ما بر سر ملی از دالیکی:  افزودیو
 شود، بود و به اعتقاد ما، ی مرزها وارد عراق مقی که از طریی سالح هاژهی مشکالت بونی از ایحل برخ

  .نندي بی مرانی در داخل اییافراد مسلح آموزش ها
 قي دقی محسوس قدرت افراد مسلح در نشانه روشرفتي گذشته شاهد پیدر ماهها:  گفتاودرنو

 و می مناطق بوده اری در داخل منطقه الخضرا در شهر بغداد و ساید به اهداف خویموشک ها و گلوله ها
  . در ارتباط استرانی در ای جاری مسئله با آموزش هانیبه اعتقاد ما، ا

 بعد از آغاز پنج ماه از ی طائفه ای گفت که احتمال بروز جنگ داخلزي حال، سرشکر کنبر نني همدر
  . استفتهای انی قانون پاتي طرح حاکمیاجرا

  
 شبکه ینفر از اعضا ٣۶   در عراق اتي رشته عملکی در عراق روز پنجشنبه اعالم کرد که در کای آمرارتش

  .  شدندريالقاعده دستگ
  )2007 ژوئيه  26(1386  مرداد 4شنبه پنج 
عضو  ١٩   کرد که حی تصری اهياني در بکای فرانسه ، ارتش آمری مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 با اتي شده دست داشتند، در دو رشته عملی خودرو بمب گذارکی با ی سوءقصدیالقاعده که در ماجرا
  .  شده اندري در شمال بغداد دستگی عراقیروهاين
نفر که مشکوک  ١١   عراق تختی در شمال پا،ی در شهر تاجیگری داتيدر عمل:  آمده است هياني بنی ادر

  . ده بودند، بازداشت شدند شی خودرو بمب گذارهيبه ته
 نفر از آنها احتماال عامل کی شده اند که ري است که شش نفر هم در موصل دستگی گزارش حاکنیا

  .  منطقه بوده استنی اسلحه در اعیتوز
 هي علیالی را در منطقه دی گسترده ااتي عملشي از چند هفته پی و عراقییکای سرباز آمرهزاران

  . ده اند القاعده آغاز کریروهاين
  

 شده است' قتريدق'حمله به کمربند سبز بغداد 
  )2007 ژوئيه  26(1386  مرداد 4شنبه پنج 

 به منطقه اني در عراق اعالم کرده که حمالت شورشکای ارتش آمریاتي عملفرمانده:بی بی سی
 نیا برخوردار شده و یري موسوم به کمربند سبز در بغداد ظرف سه ماه گذشته از دقت چشمگیتيامن

 . خوانده نسبت داده استرانی در اانيرا به آنچه آموزش شورش" دقت"
 به دست ی عراقاني که از شورشیی از موشکهای گفته که برخزي نکای آمری از مقامات نظامگری دیکی

 ني اند اما دولت چدهي رسی عراقاني به دست شورشرانی اقی هستند و از طرنيآمده ساخت چ
 .خوانده است" یاختن افکار عموممنحرف س" را یاظهارات و

 در عراق یی موشکهاني وجود چنای رانی فروش موشک به ان،ي وزارت خارجه چهياني حال در بنی ابا
 . نشده استبیتکذ
 رنو،ی ادی به کمربند سبز بغداد را ژنرال ری عراقاني شورشی و موشکی شدن حمالت خمپاره اقتريدق

 با ژنرال عبود قنبر، فرمانده ی مشترکی نشست خبریق ط در عراکای ارتش آمریاتيفرمانده عمل
 . کمربند سبز مطرح کرده استیتيامن

 محل ني و همچنی مقامات عراقی از مرکز شهر عراق است که دفاتر و اقامتگاههای سبز بخشکمربند
 .ود شی از آن حفاظت میتي امندی شدري در آن قرار دارد و تحت تدابی خارجانيسکونت کارکنان و نظام

 کی آن سه نفر، از جمله ی شد که طکي منطقه شلنی موشک به اای خمپاره نی چندشي روز پشانزده
 . شدندی نفر زخمجدهي کشته و هییکایآمر
 که ی شدن حمالتقتري دقني و همچنشی نسبت به افزازي دفتر سازمان ملل متحد در بغداد نشتر،يپ

 . هشدار داده بودردي گی کمربند سبز صورت میبسو
 هدف قراردادن ی که برایی کرده که سالحهادي تأکگری بار د،ی نشست خبری طني همچنرنوی ادژنرال
 . شودی قاچاق مرانی از اردي گی در عراق مورد استفاده قرار مییکای آمرانينظام

 مي مستقی در بغداد به گفتگوکای و آمررانی اراني از اظهارات او، سفشي است که دو روز پی در حالنیا
 عراق به یتي امنتي بهبود وضعی راههاافتنی به منظور ی مشترکئتي هليشستند و بر سر تشکن

  .دنديتوافق رس
  

 نی برآورده کردن مطالبات ای هفته به دولت عراق براکیجبهه التوافق اهل سنت عراق امروز چهارشنبه 
 .جبهه مهلت داد

  )2007 ژوئيه  25(1386  مرداد 3شنبه چهار 
 اهل وني فراکسنی فرانسه، جبهه التوافق به عنوان بزرگتری مهر به نقل از خبرگزاریزار گزارش خبرگبه

 کی عراق ری نخست وزی المالکی کرده است، به نورمیسنت عراق که جلسات دولت را از ماه ژوئن تحر
خواهد  را اتخاذ یگری دري صورت تدابنی اري جبهه را برآورده سازد در غنیهفته مهلت داد که مطالبات ا

 .کرد
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 کی حضور در جلسات دولت قيتعل:  فرانسه گفت ی جبهه التوافق به خبرگزاریسخنگو"  عبداهللاميسل"
 آنها به مطالبات ما ای که آميني تا بمي احزاب هستری و ما منتظر پاسخ مثبت ساديهفته طول خواهد کش

 .ري خای کنند ی نگاه میجد
 یی حال خروج نهاني نکرد اما در عیر دارد، اتخاذ کند اشاره ا که جبهه التوافق در نظیري درباره تدابیو

 . ندانستدياز دولت عراق را بع
 ی کرده است که از آن جمله توقف حمله و بازرسهی را به دولت ارایجبهه التوافق مطالبات:  گفتعبداهللا

 سلطه ی برایشتري بی جبهه از دولت عراق خواسته است که تالش هانیو بازداشت ها است و ا
 .   صورت دهدعهي شانيبرشبه نظام

 فرهنگ عراق ری وزی اسعد کمال الهاشمی جبهه التوافق در ماه ژوئن بعد از صدور حکم جلب برارانیوز
 . کردندمی را تحریحضور در دولت مالک

 2005 سال هی مجلس عراق در فورندگانی از نمای قتل مثال االلوسی برایزی متهم به برنامه ریالهاشم
 کشته شدند اما خودش جان سالم بدر ی دو فرزند و2005 هی در فوریدر حمله به االلوس.  استیالديم
 .برد

  . دادانی ماهه جلسات مجلس عراق پاکی می به تحریالدي می ماه جار19 ني التوافق همچنجبهه
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 ژوئيه  26(1386  مرداد 4شنبه پنج :فرذا

ساخته داريوش مهرجویی » سنتوری« روزنامه اعتماد ملی، از اعتراض کارگردانان ايران به توقيف فيلم 
  . خبر داده است

به نوشته اين روزنامه، کانون کارگردانان سينمای ايران در يک اقدام صنفی و در پی به نمايش در نيامدن 
، جديدترين ساخته داريوش مهرجويی طی بيانيه ای از به نمايش در نيامدن اين فيلم با »سنتوری«

  . وجود داشتن مجوز، انتقاد کردند
اگر قرار است مراکزی خارج از «اعتماد ملی، به نقل از کانون کارگردانان سينمای ايران نوشته که 
 تعيين کنند، با معرفی رسمی از مسيرهای قانونی شناخته شده، تکليف نمايش عمومی فيلم ها را

  » .اين پس، سينماگران جهت کسب مجوز به اين مراکز رجوع کنند
: روزنامه همشهری از تغيير موضع روسيه در خصوص نيروگاه هسته ای بوشهر خبر داده و نوشته است

  » .روسيه وضعيت نيروگاه بوشهر را بحرانی دانست«
س از آنکه معاون دبير شورای عالی امنيت ملی و معاون سازمان به نوشته اين روزنامه، روز چهارشنبه پ

انرژی اتمی جمهوری اسالمی از وين عازم مسکو شدند تا درباره پيشرفت کار تکميل نيروگاه بوشهر با 
مسئوالن شرکت روسی طرف قرارداد ايران مذاکره کنند، شرکت اتم استروی اکسپورت، گفت وگوهای 

با هدف نجات پروژه به تاخير افتاده نيروگاه هسته ای بوشهر از « مذاکراتی مقامات روسی و ايرانی را
  . خطاب کردند» يک بحران

ما اکنون در يک موقعيت «:همشهری به نقل از سخنگوی شرکت اتم استروی اکسپورت نوشته است
  » .دبحرانی قرار داريم و مرحله کنونی گفت وگوها با هدف يافتن راه خروج از آن انجام مي گير

  . روزنامه شرق از پيگيری وضعيت دانشجويان بازداشت شده از سوی دو نماينده مجلس خبر داده است
به نوشته اين روزنامه، خانواده های دانشجويان بازداشت شده اخير روز گذشته ديدار چهار ساعته ای 

 به وضعيت فرزندان و با اکبر اعلمی و بهلول حسينی، نمايندگان تبریز و ميانه داشتند و طی آن نسبت
  .همسران خود ابراز نگرانی کردند

به گزارش شرق، دو نماينده ياد شده در پايان اين جلسه وعده دادند تا در چارچوب وظايف قانونی خود و 
  . با استفاده از تمامی ابزارهای دراختيارشان به پيگيری وضعيت اين دانشجويان بپردازند

 روز ١٧دغدغه ديگر اين خانواده ها آن بود که به رغم گذشت «: ستشرق از قول اکبر اعلمی نوشته ا
از بازداشت منسوبان آنها به جز يک تماس کوتاه تلفنی، تاکنون موفق به ديدار با آنها نشده و حتی 

  » .وکالی آنها نيز با بازداشت شدگان ديداری نداشته اند
 هری پاتر در ايران را مورد اعتراض قرار داده و روزنامه کيهان، فروش همزمان تازه ترين جلد از کتاب های

  . خواستار جلوگيری از فروش آن در کشور شده است
اين روزنامه با اشاره به سانسور و بررسی کتاب قبل از انتشار آن در ايران از سوی وزارت ارشاد، از 

نين نظارت و بررسی آيا در مورد جلد هفتم کتاب هری پاتر نيز چ« مقامات اين وزارتخانه پرسيده که
  » دقيقی وجود داشته است؟

ناميده و مسئوالن اداره » پروژه صهيونيستی« و » بمب مخرب«نویسنده کيهان، کتاب های هری پاتر را 
اماکن نيروی انتظامی را مورد انتقاد قرار داده که چرا اجازه داده اند تا ساعت دو و نيم صبح يک 

   .پاتر را همزمان با اروپا و آمريکا به فروش برساند کتابفروشی در تهران جلد اخير هری 
صنايع کشورتحت فشارمالی ناشی از پرداخت بدهی ارزی قرار گرفته «روزنامه سرمايه خبر داده که 

  » .اند
به نوشته اين روزنامه، بسياری از صنايع هم اکنون به دليل ناتوانی در بازپرداخت بدهی های ارزی خود 

  . مواجه شده اند و در آستانه ورشکستگی قرار دارندبا مشکالت متعددی 
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اين مشکل «:سرمايه با اشاره به ورشکستگی بسياری از کارخانه های نساجی کشور نوشته است
مي رود تا بيشتر صنايع را در اثر فشار بسيار زياد مالی به نابودی بکشاند و تاکنون نيز سبب اخراج 

 شده است و در صورتی که دولت هرچه زودتر چاره ای برای شمار زيادی از کارگران شاغل در صنعت
کاهش اين فشار ناگهانی وارد آمده به صنايع نساجی نکند، ادامه اين روند به معنی تعطيلی کارخانه 

  » .ها و بيکاری کارگران بيشتری خواهد بود
  » .د مي کند بيمارستان، سالمت مردم را تهدي٢۶٠فاضالب «روزنامه تهران امروز خبر داده که 

« : اين روزنامه، به نقل از فريبا ملک احمدی، کارشناس دفتر سالمت و کار وزارت بهداشت نوشته است
براساس بررسي هايی که از سوی وزارت بهداشت انجام گرفته، مشخص شده است که در کل کشور 

صد آنها بايد به شبکه  در٣٣ بيمارستان اعم از دولتی، خصوصی و خيريه وجود دارد که از اين ميان ٨٠٠
جمع آوری و تصفيه فاضالب مجهز شوند اما اين بيمارستان ها فاضالب های خام خود را وارد محيط مي 

  » .کنند
  .  نفر بر اثر آن خبر داده است٣٣روزنامه جمهوری اسالمی از انفجار گاز در بناب و مجروح شدن 

شهر بناب و هنگامی رخ داد که عده کثيری از » برقخانه «به نوشته اين روزنامه، اين انفجار در روستای 
  .  روز جهت پرکردن کپسول های خانگی به مغازه پيک نيک پرکنی مراجعه کردند١٠اهالی پس از 

نه نفر از مجروحين «:روزنامه جمهوری اسالمی در مورد وضعيت مجروحان انفجار گاز نيز خبر داده است
 نفر ديگر ١٢يمارستان امام بستری و مورد مداوا قرار گرفته اند و  نفر در ب١٢  در مرکز بهداشت روستا و

از مجروحان نيز به بيمارستان سينای تبريز اعزام شدند که حال سه نفر از مجروحين وخيم گزارش شده 
  » .است

 به بی توجهی مسئولين نسبت به تامين امکانات  اين روزنامه در عين حال از اعتراض اهالی اين روستا
م اجرای طرح گازرسانی به اين روستا که در فاصله شش کيلومتری بناب واقع شده، خبر داده و عد
  . است

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ایران 

  )2007 ژوئيه  25(1386  مرداد 3شنبه چهار :فردا
ت سقوط  اعزام گروه تحقيق برای بررسی عل  به نقل از معاون استاندارخراسان رضوی از کيهانروزنامه

  .هواپيمای ارتش در مشهد خبر داده است
 نيروی هوايی ارتش بعدازظهر روز دوشنبه در منطقه F7به نوشته این روزنامه، يک فروند هواپيمای 
  .غيرمسكونی شانديز مشهد سقوط آرد

ط کيهان تاریخ پرواز این هواپيما از تهران به مقصد پایگاه چهاردهم شکاری مشهد را شنبه و تاریخ سقو
  .آن را دوشنبه ذکر کرده است

این روزنامه به نقل از محمد گلستانی معاون استاندار خراسان رضوی از اعزام تيمی از تهران به مشهد 
همزمان با اين سانحه، محل حادثه به طور آامل تحت « برای بررسی علت سانحه خبر داده و نوشته

 آوتاه، محل ياد شده مورد پاآسازی شده مراقبت نيروهاي نظامي و انتظامی درآمده و در زمانی
  ».است

  .، خبر داده که فيلترينگ به آامپيوتر مجلسی ها هم رسيده استاعتماد ملیروزنامه 
به نوشته این روزنامه، موج فيلترينگ سايت های خبری شامل حال دفاتر نمایندگان مجلس نيز شده و 

  .آنها به بسياری از اخبار و اطالعات دسترسی ندارند
اعتماد ملی نوشته که حجت اهللا فالحت پيشه طی تذکری با اشاره به فيلتر اینترنت نمایندگان مجلس 

 قول داده  گفته است نمايندگان بايد به اطالعات دستيابي داشته باشند، وی به هيات رئيسه مجلس
  .اس باشندآه نمايندگان در صورت برداشته شدن فيلترينگ نسبت به مسائل اخالقی و منافع ملی حس

حاکمان کشور کویت را به » گستاخى نمک نشناسان« در یادداشتی با عنوان رسالتروزنامه
  .متهم کرد»گستاخی و نمک نشناسی«

این روزنامه، با اشاره به مطالب انتشار یافته در روزنامه های کویت در واکنش به ادعای ارضی روزنامه 
 جمهورى اسالمى ايران در جريان اشغال کويت توسط در حالى که«کيهان در مورد کشور بحرین،نوشته 

رژيم صدام آشکارا اشغالگرى رژيم صدام را محکوم و به صورت همه جانبه از تماميت ارضى کويت 
حمايت کرد، برخى روزنامه هاى کويتى که وابسته به هيئت حاکمه اين شيخ نشين هستند در اقدامى 

اميت ارضى ايران بويژه جزاير سه گانه و استان خوزستان گستاخانه و نمک نشناسانه مطالبى عليه تم
  ».نوشته و ايرانىها را مشرک و بدتر از کفار غربی ياد کرده اند

اگر قرار باشد کشورى نسبت به «روزنامه رسالت در عين حال رهبران کویت را تهدید کرده و نوشته
  ».ديگرى ادعاى ارضى داشته باشد آن ايران است

 انتقاد گسترده نسبت به محدوديت مطبوعات خبر داده و نوشته که روز گذشته جهل   از اعتمادروزنامه
   بودند طی تذکری کتبی به ریيس جمهوری اسالمی از وی تن از نمایندگان که اغلب از اقليت مجلس

  .درخواست رفع توقيف از مطبوعات و سايت هايی را مطرح کردند که اخيرًا تعطيل شده اند
ن روزنامه،همزمان اعضاي هيات موسس فراکسيون اصولگرايان منتقد مجلس هم با نوشتن به نوشته ای

  .ای جداگانه به احمدی نژاد اعتراض خود را به محدوديت مطبوعات اعالم کردند نامه
نمايندگان در اين تذکر به ضرورت رفع توقيف و شکستن فضای تحديد حاکم بر رسانه «اعتماد نوشته 

 جلوگيری از برخوردهاي سليقه ای و انحراف در مسير استقالل و گردش آزاد هاي منتقد دولت و
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 اظهارات دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر در اختيار داشتن اسامی يک همشهریروزنامه 
  .يليون معتاد را مورد توجه قرار داده استم

اسامي يک ميليون معتاد را آه از اول انقالب «این روزنامه از قول اسماعيل احمدی مقدم نوشته
  ».گذرشان به نيروی انتظامی و زندان افتاده است، در ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار داريم

يز بر عهده دارد، امکان ارائه آمار دقيق تعداد معتادان به وی که همزمان فرماندهی نيروی انتظامی را ن
معتاداني آه در هيچ جا ردپايي از آنها نباشد، طبيعتًا در « مواد خدر را نا ممکن اعالم کرده و گفته است

اين آمار جايي ندارند به همين علت با درصدی افزايش به اين آمار، ميتوانيم آمار آلي معتادان در آشور 
  ».ين بزنيمرا تخم
بر مالحظات سياسى راه « از قول یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی نوشته ایرانروزنامه

  ».اندازى نيروگاه بوشهر واقفيم
به نوشته این روزنامه، مهدى صفرى با اشاره به آخرين تحوالت مربوط به راه اندازى نيروگاه بوشهر و 

براساس توافق رؤساى سازمان انرژى اتمى « فته استداليل تعلل روس ها در خصوص اين امر گ
آشورمان و آژانس فدرال انرژى اتمى روسيه، قرار بود مراحل راه اندازى نيروگاه از ماه سپتامبر سال 

 آغاز گردد اما از حدود چهار ماه قبل طرف روسى با اشاره به موضوعاتى نظير اختالف مالى و به ٢٠٠٧
ز مشكالت مربوط به تأمين قطعات مورد نياز از آشورهاى ثالث اعالم نمود موقع نبودن پرداخت ها و ني

  ».آه امكان بهره بردارى از اين پروژه در تاريخ مقرر فراهم نيست
   انتقاد از اعدام اراذل و اوباش

 در یادداشتی از یک حقوقدان نسبت به اعدام چندین متهم به شرارت و همچنين همبستگیروزنامه  
در طرح امنيت اجتماعی بازداشت شدند،انتقاد » اراذل«ام برای افرادی که تحت عنواندرخواست اعد

  .کرده است
این روزنامه با اشاره به اینکه در صورت صحت ادعای دادستان تهران در مورد شرارت این افراد،آنان يک 

  .شبه آه شرور نشده اند و شرارت اينان بايد براساس سوابق آيفری آنان باشد
 عمده ترين وظايف دادسرا يعني آشف جرم، تعقيب متهم  حمدی این پرسش را مطرح کرده کهنعمت ا

به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی چرا تا اين تاريخ نسبت 
  .به اين افراد اجرا نشده است

 عدم   با آنان نيز حاکی از ردو شيوه برخو به نوشته همبستگی حق دفاع به این متهمان داده نشده 
  .اجرای صحيح قوانين است
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