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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
  

 اهميت؟  یک تهدید جدی یا موضوعی بی: تروریست قلمداد شدن سپاه پاسداران
  )2007 اوت  16(1386 مرداد  25پنجشنبه 

  ) ولهچهی دوویراد (ی انصارمیمر
 ایران را در ليست کشورهای حامی تروریسم قرار داده ولی هيچگاه از این ١٩٨۴اگرچه آمریکا از سال 
بار موضوع قرار دادن نام یک نهاد رسمی ایران در زمره سازمان  اینک اما برای اولين. حد فراتر نرفته است

  . های تروریستی مطرح شده است
 ایران را در ليست کشورهایی که از تروریسم حمایت ١٩٨۴الت متحده آمریکا از سال  اگرچه ایا 

اینک . کنند قرار داده ولی هيچگاه از این حد که ایران را حامی تروریسم اعالم کند فراتر نرفته است می
تی مطرح بار موضوع قرار دادن یک نهاد رسمی دولت ایران در زمره سازمان های تروریس اولين اما برای 

 سپتامبر ١١این نکته را نيز نباید از نظر دور داشت که بر مبنای قانونی که دو هفته بعد از . شده است
ی آمریکا تصویب شد، ریيس جمهور این حق را دارد که خود چنين تصميمی بگيرد و نيازی به  در کنگره

  . ی آمریکا ندارد تایيد کنگره
  خلی داردتصميم آمریکا مصرف دا: سعيد ابوطالب

با این همه اعالم اینکه ممکن است سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد شود از 
سعيد ابوطالب نماینده . شود سوی مقامات جمهوری اسالمی ظاهرا امری جدی و جدید قلمداد نمی

  :  گوید اصولگرای مجلس در این باره به رادیوی دویچه وله می
صورت آشکار و پنهان  ها را با مردم خودم به  بعد از انقالب در واقع دشمنی آمریکاییما در همه سالهای" 

ها خودشان را  اصطالح کامال با ایرانی ی اقتصاد به ی فرهنگ و حوزه ها در حوزه یعنی آمریکایی. ایم دیده
اه پاسداران انقالب حاال اینکه اعالم بکنند و سپ. اند عليه مردم ایران ای گشوده دانند و جبهه درگير می

دهند که یک نيروی نظامی کامال کالسيک و با اقتدار در  اسالمی را جزو گروههای تروریستی قرار می
بنابراین این هيچ نگرانی ندارد و هيچ دليلی . ی خاورميانه هست، این یک اتفاق جدیدی نيست منطقه
رابطه بين گروههای سياسی در آمریکا به نظر من مصرف داخلی دارد در آمریکا و من این را در . نيست
  ."المللی ندارد به نظر من دانم، وگرنه ارزش سياسی بين می

درمقابل این نظر گروهی از کارشناسان معتقدند که رهبران ایران اگرچه در محافل درونی خود دچار 
  .گيرند اعتنا به خود می شوند اما درهرصورت ظاهری بی هراس و نگرانی از چنين تهدیدهایی می

  توانند کل جمهوری اسالمی را تروریست اعالم کنند با این کار می: دکتر هوشنگ اميراحمدی
دانشگاه راتگرز در نيوجرسی آمریکا و رئيس شورای آمریکایيان و  دکتر هوشنگ اميراحمدی، استاد 

های  ازمانایرانيان، در باره اقدام احتمالی آمریکا به قراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست س
  :گوید تروریستی، می

گویند مهم نيست و  افتد می متاسفانه یک عده در رابطه با ایران و آمریکا هر اتفاقی توی این رابطه می"
ی مهم نيست، مهم نيست باعث شده است که تمام درهای این رابطه بسته بشود و بازهم  این قضيه

گویند مهم  هم نيست، سازمان ملل را هم میگویند م گذارند، می یعنی تحریم می. کند فرقی نمی
کند  هر کاری که آمریکا می. گویند مهم نيست می] شود درست می[نيست، توی عراق دردسر برایشان 

چطور . شود که آمریکا واقعا بياید ایران را بزند گویند مهم نيست و مثل اینکه تنها وقتی مهم می می
ان نظامی جمهوری اسالمی را تروریست اعالم بکند، بعد ممکن است که دولت آمریکا بزرگترین سازم

  !"مهم نباشد
به عقيده هوشنگ اميراحمدی اگر آمریکا بخواهد سپاه را یک سازمان تروریستی اعالم کند، این وضعيت 

  زیرا. طور کيفی تغيير خواهد کرد سياسی و نظامی آمریکا با ایران را به
 رهبر جمهوری اسالمی  رهبر سپاه. هوری اسالمی استاوال سپاه سازمان نظامی رسمی دولت جم"

و وقتی سپاه تروریست اعالم بشود، رهبر جمهوری اسالمی به طور غيرمستقيم تروریست . است
و وقتی رهبری حکومت تروریست اعالم بشود، کليت حکومت تروریست اعالم . شود اعالم می

در . کنند که فقط سپاه را اینها تروریست اعالم میبينيم  عنوان این نمی بنابراین من این را به. شود می
  ." واقع عمال کل سيستم جمهوری اسالمی را اینها تروریست اعالم خواهند کرد

   
  ؟ پرسيم که امکان عملی شدن چنين اقدامی تا چه اندازه است  از هوشنگ امير احمدی می

ها گفتند در مورد ایران انجام  اییببينيد، متاسفانه هرچی را که آمریک. شود به نظر من انجام می"
خانم کانداليزا رایس تمام زورش این بود که از طریق دیپلماسی با ایران یک . اند دهند، انجام داده می

ی ایران و آمریکا هستند، دشمن  مسيری را پيدا بکند و برود جلو که به نظر نيروهایی که دشمن رابطه
اینها اعتقاد دارند که .  ایران و آمریکا به نتيجه نرسيده استوگوها بين وگو هستند، این گفت اهل گفت
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کردن افکار عمومی است،  به نظر هوشنگ امير احمدی این نيز یکقدم به جلو برای جنگ، برای آماده
  ."تواند بين ایران و آمریکا باز شود ست که می ی درهایی جلو برای قفل گذاشتن بر همهیکقدم به 

گویند این تهدیدها اهميتی ندارد، درحقيقت خواهان تشدید  به نظر او آن عده از مقامات ایرانی که می
  :ید گو او می. بحران در مناسبات دوکشور هستند

آمریکا باید چه . گویند مهم نيست ویند کافی نيست، میشود بگ رویشان نمی. اند اینها دنبال جنگ"
کند،  کنم تنها کاری را که این آقایان و این خانمها را راضی می و من فکر می. کاری بکند که مهم باشد

  !"آنوقت اینها خواهند گفت که حاال مهم است. رسما برود بزند کشور را. اینکه آمریکا اینها را بزند واقعا
   

  ها عليه ایران  ساز تشدید تحریم زمينه:  فرهنگدکتر منصور
دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سياسی در کالج بنينگتون در ايالت ورمونت و سفير پيشين جمهوری  

سابقه  اسالمی در سازمان ملل معتقد است اگر چنين قدمی برداشته شود، باید آنرا یک اقدام بی
  :گوید دانست و می

سداران در ایران فقط یک تشکيالت نظامی و امنيتی نيست، بلکه دارای یک تجارت از آنجا که سپاه پا"
ست، بنابراین از جهت اقتصادی این تصميم دولت بوش، که البته هنوز اعالم  المللی وسيع داخلی و بين
های تجاری سپاه  طور مشخص فعاليت تواند فشارها و تحریم اقتصادی عليه ایران و به نشده است، می

  ."داران تاثير قابل توجهی بگذاردپاس
 پاسداران در معامالت خارجی  نام سپاه هایی که به با این حال نباید فراموش کرد که بسياری از کمپانی

منصور فرهنگ معقتد است اینکه آیا آمریکا . ی نظامی ندارند طور کلی کارنامه فعال هستند، اسامی و به
  داند یا نه، ها را با سپاه پاسداران می را دارد و ارتباط این کمپانیها  اطالعات الزم راجع به این کمپانی

  .بریم ها و ماههای آینده به آن پی می موضوعی است که در هفته
طرح این موضوع که ممکن است سپاه پاسداران در فهرست نيروهای تروریستی قرار گيرد با دو تفسير 

یک اقدام سمبليک است، یک آوانس است به طرفداران به عقيده گروهی این . کامال متفاوت روبرو شده
از طرف دیگر اما این . ی دیپلماسی تمام بشود تواند به نفع گزینه ی جنگ است که در عمل می گزینه

  :گوید منصور فرهنگ در این باره می. تواند قدمی برای گزینه نظامی باشد تصميم می
ی افکار عمومی   تروریستی شده است و این زمينهبه این شکل که یک نهادی آمده متهم به اقدامات"

 در عراق یا در افغانستان اگر درگيریی بين   حتا، از نظر جهانی که مثال. تواند آماده بکند آمریکا را می
نيروهای نظامی آمریکا و گروه سپاه پاسداران در مناطق مرزی بين ایران و افغانستان یا ایران و عراق 

ای بين دو کشور باشد و یا حداقل  ش بتواند آغاز یک جنگ وسيع و گستردهاتفاق بيفتد، این خود
  ."بمباران

هم راه حال  خورد برآمده از بدبينی نسبت به کارساز بودن  دوئيتی که در سياست آمریکا به چشم می
منصورفرهنگ معتقد است به همين دليل است . ی نظامی است های دیپلماتيک تاکنونی و هم گزینه

  :امروز در چنين وضع مبهمی قرار داریمکه ما 
تواند خطری برای جنگ باشد و یا اینکه واقعا از این طریق بخواهيم کشورهای اروپایی و از  این می"

جمله هندوستان و چين و روسيه را فشار بيشتری بياورند، به آنها آوانسهای بيشتری بدهند که در 
  ."تحریم اقتصادی ایران شرکت بکنند

 ميليارد ۶٠کند که ایران در سال جاری در حدود  تر منصور فرهنگ به این واقعيت نيز اشاره میالبته دک
. های اروپایی و چينی و روسی مهم است دالر درآمد نفتی داشته و بازار ایران برای بسياری از کمپانی

  :خواهند از دست بدهند بازاری که آنها نمی
صورت پول نقد دربياید و رد و  تواند به  دست سپاه پاسداران میو مقدار زیادی از این پول هم خصوصا در"

بنابراین تحریم اقتصادی ایران اگر با امتناع از خرید نفت ایران توام نباشد، بسيار بسيار بعيد . بدل بشود
ای را به دولت ایران فشار بياورد که بخواهد مواضع رفتار خودش را در سياست  است که آن اندازه

  ."یل بکندخارجی تعد
   

  شود  که هر روز بازکردنش دشوارتر می گره کوری: یداهللا اسالمی
یداهللا اسالمی دبيرکل مجمع عمومی نمایندگان ادوار مجلس در مقابل آندسته از سياستمداران ایران 

کنند  اهميت تلقی می که تهدید آمریکا مبنی برقرار دادن سپاه در زمره سازمانهای تروریستی را بی
  : یدگو می

 زیانند برای یک کشور، به استنباط من  تاثيرند در تحوالت و کم اینکه گمان بکنيم مقوالتی این چنين بی"
یک . چون خطا بودن این اندیشه خودش را در ميدان عمل نشان داده است. گمانش برخطا است

 در کار اصوال. »هزار دوست کم است و یک دشمن زیاد«گوید که  المثل قدیمی ایرانی می ضرب
دادن برخی رفتارها به نظر من  اهميت جلوه دادن یا بی تراشی و ازدیاد دشمن و حتا کم بها جلوه دشمن

  ."راهگشای مشکل ما نيست
یداهللا اسالمی این را نيز اضافه ميکند که جنگ طلبی آنسوی مرز، افراط گرایان را در این سو تقویت 

  :کند می
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افتد  اید و تحریم، از آنسوی هم پيام تند و پرالتهاب، آنچه اتفاق میاگر از آنسوی مرتب پيام تهدید بي"
شاید راه آن باشد که بجای این افرادی که بر . شود ست که هر روز بازکردنش دشوارتر می گره کوری

زنند، باید از هر دو سو فریاد صلح و دوستی و همزیستی و یافتن راه مناسب و  طبل جنون و جنگ می
  ."وجو بنشينيم ونرفت از تنگناها را به جستمشترک برای بر

   
  برد خواهند مناسبات ایران و آمریکا در حالت بحرانی بسر گروهی می: سعيد شریعتی

در این زمينه سعيد شریعتی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نيز با یداهللا اسالمی هم عقيده است 
يان ایران و آمریکا به حالت تند و رادیکال درآید و گوید جناح های تندرو آمریکا عالقمندند مناسبات م و می

اقدام اخير آنها مبنی بر طرح سپاه پاسداران به عنوان یک نيروی تروریست باید در این راستا ارزیابی 
   . شود

به نظر سعيد شریعتی ممکن است چنين تهدیدی یعنی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه 
خواهند  نشود، اما به هرحال این نشان دهنده آن است که گروهی میهای تروریستی هرگز عملی 

تواند پيامدهای تندی هم برای ایران  برد و این طبيعتا می مناسبات ایران و آمریکا در حالت بحرانی بسر
  :سعيد شریعتی. داشته باشد

در تصميم سازی ها و باید این نکته مورد توجه قرار بگيرد که هرچه فضا عليه ایران رادیکال تر شود، "
  ."کنند گيری ها هم در این سو، چهره ها و مواضع رادیکال هستند که محوریت پيدا می تصميم

کند که جبهه مشارکت همواره خواهان سياستی بوده که از تنش ها بکاهد و فضای توام با  او تاکيد می
 نباید زمينه هایی را بوجود آورد که به همين دليل نيز. اعتماد متقابل را در صحنه بين المللی ایجاد کند

  :گوید او می. چنين تهدیدهایی بزبان یا به عمل دربياید
ازاین سو ما به عنوان ایران به عنوان یک طرف مواجهه باید به گونه رفتار کنيم که تصميم گيری و "

انات افراطی در یعنی توجيهی برای تندروها و جری. تصميم سازی در آمریکا هم به دست تندروها نيافتند
آمریکا نباشد که چنين تصميماتی را بخواهند به عنوان تصميمات ملی و تصميمات دولت آمریکا به 

  ."منصحه ظهور برسانند
   

  ضرر متوجه مردم عادی است، نه مسؤالن و رهبران: منصور فرهنگ
که ضرر آن نهایتا داند  دکتر منصور فرهنگ عدم حساسيت الزم نسبت به این تصميمات را نتيجه این می

  :متوجه مردم عادی است و نه مسئوالن و رهبران
اینکه خوب بهرحال از روز اول هر اتفاقی که، هر بالیی که سر ایران آمده است از نظر اینها مهم نبوده، "

رود در نيروهای امنيتی و  ای هم می به دليل پول هنگفت نفتی که در اختيار اینها است و بخش عمده
دهند، در این مورد هم بهرحال نخبگان ایران،  ن و هيچ حسابی هم اینها به کسی نمیرزمی ایرا

 در ایران درآمده، بهرحال این پولهای  دار بزرگ جدیدی  بر ایران یک طبقه ی سرمایه ی حاکمه طبقه
بنابراین طبق . شوند شود یک بخشی از آن جامعه دارند از آن برخوردار می عظيمی که وارد کشور می
های اقتصادی عليه کشوری مثل ایران یا ليبی یا عراق در گذشته واقعا  معمول وقتی هم که تحریم

بيکاری و تورم معاش مردم را سخت . برند اند که رنج می های مردم شود، این توده کار برده می به
بنابراین در . برند ها رنج نمی در حالی که نخبگان صاحب قدرت و صاحب ثروت از این نوع تحریم. کند می

های بزرگ مردم از جمله طبقات  اش مورد خطر نيست، ولی توده ی حاکمه زندگی ایران هم طبقه
  ."ی ما آنها خواهند بود واقعا قربانيان اصلی جامعه... ها توانند در برابر این تحریم متوسط یا جوانها می

  
   گری دیا مذاکره: ی اتمی انرژی المللني و آژانس برانیا

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift   :  
  )2007 اوت  15(1386 مرداد  24چهار شنبه 
، معاون آژانس )Olli Heinonen (نوننی های و نهم مرداد، ُالستي دوشنبه بروز):دویچه وله(رادیو آلمان

 و داری دگریکدیبا  ران،ی ای ملتي امنی عالی شوراري معاون دب،یديبين المللى انرژى اتمى، و جواد وع
  . استرانی ای اتمیوگو سؤاالت هنوز موجود در مورد برنامه ها  گفتنیموضوع ا. وگو خواهند کرد گفت

   موجودیپرسشها
 نکته است که سبب نيدرست هم.  خود را پنهان ساختی اتمی سال تمام برنامه ها٢٠ حدود رانیا

.  اش بنگردی اتمی در مورد برنامه هارانیهارات  ا به اظدیگشته آژانس بين المللى انرژى اتمى،  با ترد
  :دی گوی مورد منی در ارانی ای از کارشناسان امور اتمیکی زومر یجر
 دارد، اما هنوز سؤاالت ی ساخت بمب اتمی برای برنامه ارانی که استي در دست نیلي دلهنوز«

  ». آنها پاسخ داده شوند بهدی موجود هستند که بارانی ای هسته ای هاتي در مورد فعالیاريبس
   اختالفی موضوع اصلدو
 ی دو طرحِ  مشخص مورد موافقت ارگان هارانی ای هسته ای نظر است که در برنامه هانی بر ازومر
 ی هر دو منی در اراک که اني ساخت راکتور آب سنگیگری و دومي اورانی سازی غنیکی: ستي نیجهان

: دهد ی مرا ی فنحي توضنی رابره انیزومر، در ا.  باشندیتم سالح ادي تولی براهي اولیتوانند قدم ها
  ومي اورانی درصد۴ یساز ی غن،ی مقدماتی است که ابتدا در مرحله بي ترتنی به اومي اورانیساز یغن«

اما اگر .  شوندی مهي تهی اتمی راکتورهای برای سوختی مرحله لوله هانی شود که در ایانجام م
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 آغاز شده است و رآکتور ی سازی مراحل غنني جنوب تهران، اولیلومتري ک٣٠٠ نطنز، در ساتي تأسدر
 دي نکته تاکنی بر ارانیدولت ا.  در دست ساخت استی صنعتی سازی غنی برایگری دینيرزمیبزرگتر ز

 ی ناباوره نکتني است و همی انرژهي تهی براومي اورانفي خفی سازی ورزد که تنها عالقمند به غنیم
 کای آمری  متحدهاالتی و بخصوص ای غربی کشورهایاري بسنيآژانس بين المللى انرژى اتمى  و همچن

 ی سازی غننی ارانی در آن است که ای ناباورنی ایسرچشمه «: دیگو یزومر م.  استختهي برانگرا
  ».د پنهان کرده بو- که مورد قبول آژانس بين المللى انرژى اتمى ست - را هم فيخف

 ی نطنز، عالئمروگارهي باال گرفت که بازرسان آژانس در نی زمانرانی ای اتمی ها در مورد برنامه یناباور
 نی در مورد ارانیجواب دولت ا. افتندی شده ی به شدت غنومي با اورانوژيفیاز دو نوع متفاوت سانتر

  . قبال انجام شده بودآنها در ی سازی دو از خارج وارد شده بودند و غننی بود که انی اوژهايفیسانتر
  ی البرادعشنهاديپ

 تي کند، مسئولی مشنهادي است که پیت البرادعى، مدير آل آژانس بين المللى انرژى اتمى، مدمحمد
 شنهادي پرانی به اهي راستاست که روسني سپرده شود و در همگری دی کشوری به عهده ی سازیغن

 از ی بمب اتمهي امکان تهبي ترتنی کند و به اهي تههي در روسیروگاهي خود را در نیکرده تا سوخت اتم
  . گرفته شودرانیا

 که از ماهواره ها به دست آورده اند و ی بر اسنادهي با تککای آمری  متحدهاالتی  ای مخفی هاسیسرو
 قادر به ٢٠١۵ تا سال رانی نظرند که انی آژانس بين المللى انرژى اتمى،  بر ای گزارش هانيهم چن

  . نخواهد بودی بمب اتمهيته
  )Anke Hagedorn(ُدرن   هاگهآنکه

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   عراق است یاسي بهبود روند سی برای روها گامانهيشترک جبهه مسند م
  )2007 اوت  16(1386 مرداد  25 شنبهپنج

 رو انهي و احزاب مروهاي جبهه نی سند مشترک از سوی کرد که امضادي عراق تاکی جمهورسیي رمشاور
  .  رودی کشور به شمار منی ایاسي سندی حل مشکالت و بهبود فرای در راستایگام
 نی ایامضا:  العالم اظهار داشت یونیزیدر گفتگو با شبکه تلو" لیجواد قند" مهر، ی گزارش خبرگزارهب

 عراق یاسي سندی از فرآتی حمای بلند در راستای مثبت و گامی از دولت عراق، اقدامتیسند در حما
  .است

 ی عراقی گروههاری تعامل سای سند راه را برانی ا،یاسي کارشناسان سیبرخالف نظر برخ:  افزودیو
 سند در خروج کشور از نی به اوستني همگان است تا با پاريمسدود نکرده بلکه فرصت همچنان در اخت

  . شوندمي سهیاسيبن بست س
 ی گروههاني بیی حزب گرالي در عراق به دلیاسي سندیفرآ:  عراق گفت ی جمهورسیي رمشاور

 رها شود، یدگي بدون رستي وضعنینچه ا روبرو است و چنای ادهی مختلف با مشکالت عدیاسيس
  .کشور در تمام سطوح فلج خواهد کرد

 و حزب یهني اتحاد م،ی اسالمی مجلس اعال،یچهار تشکل حزب الدعوه اسالم:  اظهارداشتلیقند
 نی چند ساله رها سازند، ایاسي که کشور را از بن بست سدي امنی کردستان عراق با اکيدموکرات

  . روها به امضا رساندندانهيمسند را با نام جبهه 
 خود در مقابله با ی و مبارزاتیاسي سنهيشي با پدیجبهه جد:  کردحی عراق تصری جمهورسیي رمشاور
  .  را دوچندان کرده استی داخلیاسي سی هایري به حل مشکالت و درگدي سابق، امیکتاتورینظام د
 معاون ی خود با حضورعادل عبدالمهدی عراق امروز در کنفرانس مطبوعاتی جمهورسي رئی طالبانجالل

 هی کشور در بغداد گفت که اتحادنی منطقه کردستان اسي رئی عراق و مسعود بارزانری نخست وز،یو
 در ا ری کشور سندنی و حزب الدعوه ای اسالمی و حزب دموکرات کردستان عراق و مجلس اعالیهنيم

  . از دولت منتخب عراق امضا کردندتیحما
 به منظور برون رفت از بحران ی از دولت وحدت ملتی حمای برای مفادی حاودی سند جدنیا:  افزود یو

  . هستند، وجود داردی از دولت وحدت ملتی که خواهان حمای همه کسانوستني است و امکان پیکنون
  

  کشته رسيد٢٠٠تلفات انفجارهای عراق به 
  )2007 اوت  15(1386 مرداد  24شنبه چهار :رادیو فردا

اساس آخرين گزارش های رسيده از عراق تلفات ناشی از چهار بمبگذاری انتحاری در شمال غربی بر 
  .  مجروح رسيده است٣٠٠ کشته و ٢٠٠اين کشور به 

ارتش عراق اعالم کرد که اين بمبگذاری ها اواخر روز سه شنبه، چهاردهم اوت، و در مراکز مسکونی 
  .  و تل عزير نزديک شهر سنجار در حوالی مرز سوريه رخ دادفرقه يزدی ها در نواحی قحطانيه، الجزيره

مقام های عراقی می گويند در يکی از مرگبارترين حمالت روز سه شنبه، انفجار يک تانکر سوخت در 
  . شمال عراق تلفات سنگينی برجای گذاشت
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ردنشين زندگی به گفته مقام های ارتش عراق هدف اين انفجارها فرقه يزديه که در مناطق شمالی و ک
  . می کنند را مورد هدف قرار داده است

ارتش آمريکا اعالم کرده است برای کمک به مجروحان انفجار های روز سه شنبه برخی از آنها را در 
  . بيمارستان ارتش در تل عفر بستری کرده است

در اين .  نوامبر سال گذشته در عراق است٢٣انفجارهای روز سه شنبه يکی از مرگبارترين حمالت از 
  . نفر کشته شدند٢١۵روز در اثر شليک خمپاره و بمبگذاری های انتحاری در شهرک شيعه نشين صدر 

در همين زمينه، انفجار يک دستگاه تانکر بمب گذاری شده بر روی يک دهنه پل اصلی در منطقه التاجی 
 نفر ديگر ١٠ و کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن در شمال بغداد نيز باعث انهدام بخشی از آن

  . شد
 هزار نيروی تازه نفس برای کاهش خشونت های قومی ٣٠اياالت متحده آمريکا طی سال جاری بيش از 
  . به بغداد و استان ها همجوار اعزام کرده است

 به ساختمان  مسلح ملبس به نيروهای امنيتی عراق پس از وارد شدن در تحولی ديگر در عراق، مردان
  . سازمان مديريت نفت عراق، عبدالجبار الوکاع، معاون وزير نفت، را ربودند

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسين شهرستانی، وزير نفت عراق در گفت وگو با شبکه تلويزيون 
 کرده العراقيه گفت که تحقيق در اين مورد در جريان است و ربايندگان چند نفر از گروگان هايشان را آزاد

  . اند اما همچنان معاون وزير نفت و پنج تن ديگر را در اختيار دارند
 شينوک در نزديکی ۴٧ -همزمان با اين تحوالت، ارتش آمريکا اعالم کرد که در سقوط هلی کوپتر سی اچ

  . فلوجه پنج سرنشين اين هلی کوپتر کشته شدند
از آزمايشی پس از تعمير بوده و تحقيق در باره به گفته ارتش آمريکا، اين هلی کوپتر در حال انجام پرو

  . دليل سقوط اين هلی کوپتر ادامه دارد
  عمليات گسترده عليه شبه نظاميان در استان دياله عراق 

ارتش آمريکا روز سه شنبه، عمليات تهاجمی گسترده ای را در چارچوب يک هجوم سراسری به شبه 
  . اله آغاز کردنظاميان شيعه و سنی در عراق، در استان دي

 هزار سرباز ١۶به گزارش خبرگزاری رويترز، ارتش آمريکا اعالم کرده است که در اين عمليات، نزديک به 
  . عراقی و آمريکايی مواضع شبه نظاميان عضو القاعده را در استان دياله هدف گرفته اند

ا حمله هوايی شبانه به بنا به اين گزارش، اين عمليات تازه، در ساعات نخستين روز سه شنبه و ب
  . شورشيان آغاز شده است

در ماههای ژوئن «: ژنرال بنيامين ميکسون، فرمانده ارتش آمريکا در شمال بغداد در بيانيه ای اعالم کرد
نابود شدند و برخی هم مجبور ) گروه های کوچک تروريستی(و ژوئيه، بسياری از سلول های القاعده 

  » .شدند که مخفی شوند
است که روز دوشنبه، با اعالم ارتش » فانتوم« روز سه شنبه، بخشی از عملياتی بزرگتر به نام عمليات

  . آمريکا آغاز شد و در سراسر عراق جريان دارد
  

  کشته برجای گذاشت١٧۵حمالت انتحاری درعراق 
  )2007 اوت  14(1386 مرداد  23شنبه سه :رادیو فردا

اين   انتحاری روز سه شنبه چهاردهم اوت درشمال غربیبمبگذاری های ارتش عراق اعالم کرد در
  .  نفر کشته و دويست نفر مجروح شدند١٧۵کشور دست کم 

، سروان محمد جيد گفت در اين انفجارها که در مراکز مسکونی فرقه رويترزبه گزارش خبرگزاری 
 سوريه رخ داد، دست ها در نواحی قحطانيه، الجزيره و تل عزير نزديک شهر سنجار در حوالی مرز يزدی
  . اند تن ديگر نيز زخمی شده ٢٠٠  کم 

مقام های عراقی می گويند در يکی از مرگبارترين حمالت روز سه شنبه، انفجار يک تانکر سوخت در 
  .شمال عراق تلفات سنگينی برجای گذاشت

د نشين به گفته مقام های ارتش عراق هدف اين انفجارها فرقه يزديه که در مناطق شمالی و کر
  .زندگی می کنند بوده است

ارتش آمريکا اعالم کرده است برای کمک به مجروحان انفجار های روز سه شنبه برخی از آنها را 
  .دربيمارستان ارتش در تل عفر بستری کرده است

در همين زمينه، انفجار يک دستگاه تانکر بمب گذاری شده بر روی يک دهنه پل اصلی در منطقه التاجی 
   نفر ديگر شد ١٠ال بغداد نيز باعث انهدام بخشی از آن و کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن در شم

 هزار نيروی تازه نفس برای کاهش خشونت های قومی ٣٠اياالت متحده آمريکا طی سال جاری بيش از 
  .به بغداد و استان ها همجاور اعزام کرده است

يروهای امنيتی عراق پس از وارد شدن به ساختمان  مسلح ملبس به ن در تحولی ديگر در عراق، مردان
  . را ربودند  سازمان مديريت نفت عراق، عبدالجبار الوکاع، معاون وزیر نفت،

 حسين شهرستانی وزير نفت عراق در گفت وگو با شبکه تلويزيون   فرانسه،به گزارش خبرگزاری
ن چند نفر از گروگان هايشان را آزاد العراقيه گفت که تحقيق در اين مورد در جريان است و ربايندگا

  .اند اما همچنان معاون وزير نفت و پنج تن ديگر را در اختيار دارند کرده
 شينوک در نزديکی ۴٧ -همزمان با اين تحوالت، ارتش آمريکا اعالم کرد در سقوط هلی کوپتر سی اچ

  .فلوجه پنج سرنشين اين هلی کوپتر کشته شدند
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ن هلی کوپتر در حال انجام پرواز آزمايشی پس از تعمير بوده و تحقيق در باره به گفته ارتش آمريکا اي
    .دليل سقوط اين هلی کوپتر ادامه دارد

   عمليات گسترده عليه شبه نظاميان در استان دياله عراق 
ارتش آمريکا روز سه شنبه، عمليات تهاجمی گسترده ای را در چارچوب يک هجوم سراسری به شبه 

  . يعه و سنی در عراق، در استان دياله آغاز کردنظاميان ش
 هزار سرباز ١۶، ارتش آمريکا اعالم کرده است که در اين عمليات، نزديک به رويترزبه گزارش خبرگزاری 

  . عراقی و آمريکايی مواضع شبه نظاميان عضو القاعده را در استان دياله هدف گرفته اند
ر ساعات نخستين روز سه شنبه و با حمله هوايی شبانه به بنا به اين گزارش، اين عمليات تازه، د

  . شورشيان آغاز شده است
در ماههای ژوئن «: ژنرال بنيامين ميکسون، فرمانده ارتش آمريکا در شمال بغداد در بيانيه ای اعالم کرد

ور نابود شدند و برخی هم مجب) گروه های کوچک تروريستی(و ژوئيه، بسياری از سلول های القاعده 
  » .شدند که مخفی شوند

است که روز دوشنبه، با اعالم ارتش » فانتوم«عمليات روز سه شنبه، بخشی از عملياتی بزرگتر به نام 
  .آمريکا آغاز شد و در سراسر عراق جريان دارد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2007 اوت  16(1386د   مردا25 شنبهپنج
به دنبال انتشار اخباری در خصوص تصميم احتمالی آمريکا برای قرار دادن سپاه پاسداران در :رادیو فردا

 به نقل از فرمانده اين نيروی نظامی نوشته کيهانفهرست سازمان های تروريستی، روزنامه 
  » .سپاه پاسداران بزرگترين قدرت نظامی خاورميانه است«:است
 نوشته اين روزنامه، يحيی رحيم صفوی، گفته است که هم اکنون سپاه پاسداران در بخش سيستم به

های موشک های بالستيک زمين به زمين با برد دو هزار کيلومتر به پيشرفته ترين سالح های دوربرد 
  .  است هدايت شونده با سامانه های متعدد مجهز شده

با « اين نيرو و ارتش با يکديگرهماهنگی دارند و: ان گفته استکيهان به نقل از فرمانده سپاه پاسدار
مانورها و رزمايش های مشترکی هم که ميان سپاه و ارتش برگزار می کنند اين وحدت عمل در صحنه 

  » .جنگ های احتمالی را تمرين می شود
سبت به دولت  انتقاد بی سابقه ریيس قوه قضائيه ن  عنوان اصلی خود را بهتهران امروز،روزنامه 

  . اختصاص داده است
به نوشته اين روزنامه، محمود هاشمی شاهرودی با اظهار تاسف از برخی برخوردها با مديران آن را 

اگر ما مکررا مدير و وزير عوض کنيم، « :منشأ ضربه های سنگين به نظام معرفی کرده و گفته است
  » .چيزی عوض نخواهد شد

شاهرودی نسبت به دادن شعار و عملی نکردن آن خبر داده و از قول وی تهران امروز از انتقاد هاشمی 
هنر ما بالفعل کردن امکاناتی است که کشورهای ديگر منتظر يک صدم آن هستند که با «: نوشته است

  » .آن فقر را کم و ثروت را زياد کنند اما ما تنها نظاره مي کنيم و فرصت را از دست می دهيم
نبايد مديران اليق برکنار و :  انتقاد از نحوه برخورد دولت با مديران کشوری گفته استریيس قوه قضائيه با

بی انگيزه شوند و در مقابل آدم های بی عرضه ای که هيچ ابتکار و خالقيتی برای نظام ندارند و به 
   .مملکت ثروتی اضافه نمی کنند را جايگزين کرد 

ون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس از احضار ، به نقل از يک عضو کميسيهمبستگیروزنامه 
چند تن از مسئوالن وزارت اطالعات و قوه قضاييه برای ارايه توضيحاتی در خصوص چگونگی برخوردهای 

  . اخير با دانشجويان بازداشت شده و زندانی خبر داده است
ويان با اعضای کميسيون  داريوش قنبری و با اشاره به مالقات خانواده های دانشج اين روزنامه از قول

خانواده ها، از عدم اجازه مالقات با فرزندانشان، «:امنيت ملی مجلس شورای اسالمی نوشته است
بدرفتاری با دانشجويان در زندان و برخورد بسيار بد برخی از مسؤوالن با خانواده های آنان، گاليه فراوان 

  » . بررسی اين موضوع اصرار دارندداشتند و تمامی اعضای کميسيون امنيت ملی بر تحقيق و
، خبر داده که طی يک سال اخير بيشترين تخلف در وزارتخانه های جمهوری اسالمیروزنامه 

  . جهادکشاورزی و نفت رخ داده است
به نوشته اين روزنامه، محمدرضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات کشور در عين حال از تبانی دستگاه 

ت ماليات از برخی افراد و سازمان ها به عنوان يکی موارد فساد در دستگاه های دولتی برای عدم درياف
  . های دولتی نام برده است

 هزار ميليارد تومان ماليات از مجموع ۴۴به گفته رحيمی، طی سال گذشته دولت به جای دريافت 
  .  هزار ميليارد تومان ماليات دريافت کرده است١۴معامالت دولتی و غير دولتی تنها 

 هزار ميليارد تومانی مالياتی که دريافت نشده است، نوشته ٣٠جمهوری اسالمی با اشاره به رقم 
در بررسی های ديوان مشخص شد اين رقم محصول تبانی و ناهماهنگی در بين دستگاه های «که

  » .مسئول بوده است
  .  درصدی صادرات فرش ايران خبر داده است٢٢ از سقوط اعتماد ملیروزنامه 
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ميليارد دالری جهانی که فرش های ماشينی را ١٠   ن روزنامه با اشاره به اين که ايران در اين صنعتاي
صادرات فرش ايرانی در چهار ماه : نيز در بردارد، در مقام هشتم جهانی ايستاده است،نوشته است

  .  درصد کاهش يافت٢٢نخست امسال نسبت به سال قبل 
  .  درباره سهميه بندی بنزين در مجلس خبر داده است ديدی از بررسی مسائل ججام جمروزنامه 

کميته مشترکی از « :به نوشته اين روزنامه، کمال دانشيار، ریيس کميسيون انرژی مجلس گفته است
دولت و مجلس در حال بررسی اين موضوع است که سرنخ کاهش مصرف سوخت و افزايش ترافيک در 

  » .سفرهای برون شهری و درون شهری کجاست
اين نماينده مجلس با اشاره به وارد شدن برخی بسته های بنزين از عمان و ترکمنستان به ايران گفته 

در حال بررسی هستيم که درباره قاچاق معکوس سوخت و حجم آن، شارژ غير قانونی کارت : است
 از های سوخت، آمارهای سئوال برانگيز از مصرف بنزين در کشور، وهمچنين بازگشت ترافيک پس

  . اجرای سهميه بندی بنزين، راهکاری بيابيم
در صورت عدم رفع اين مشکالت، اساس سهميه بندی بنزين زير : جام جم از قول دانشيار نوشته است

   .سوال می رود 
مجيد يزدانی همسر و مشاور فاطمه واعظ جوادی، معاون ریيس جمهوری « خبر داده که اعتمادروزنامه 

  » . ساعته خود را نه تکذيب کرده و نه تائيد۴٨يست خبر بازداشت و ریيس سازمان محيط ز
 ساعته خود به اتهام اختالس و آزادی با ۴٨به نوشته اين روزنامه، آقای يزدانی در خصوص بازداشت 

  » .دوست ندارم درباره آن صحبت کنم«:توديع وثيقه گفته است
ش در رياست سازمان محيط زيست وی همچنين با اشاره به اينکه عده ای درصدد تخريب همسر

  . هستند، گفته که به موقع از خود دفاع خواهد کرد
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2007 اوت  15(1386 مرداد  24شنبه چهار :رادیو فردا
  . خبر داده است  از پخش فيلم اعترافات آيت اهللا کاظمينی بروجردی در سه شنبه شب جام جمروزنامه

دوشنبه شب تلويزيون تصاويری را پخش کرد که حکايت از فريبکاری برخی «: روزنامه نوشته استاين
  » .افراد با سوء استفاده از مقدسات دينی مردم داشت

فريبکار و سوء استفاده « ماه قبل در بازداشت به سر می برد با عنوان١٠جام جم، اين روحانی را که از 
  . کرده استمعرفی » کننده از احساسات مردم

 تن از افرادی داده که در طرح امنيت ١٧ خبر از درخواست صدور حکم اعدام برای همشهریروزنامه 
  » .اراذل و اوباش دستگير شدند«اجتماعی تهران تحت عنوان

 نفر از اراذل و ١٧دادستان تهران صدور حکم اعدام «:به نوشته اين روزنامه، معاون دادستان تهران گفت
  » .تهران را از دادگاه کيفری استان درخواست کرده استاوباش نامی 

محمد ساالرکيا با بيان اينکه پرونده های اراذل و اوباش در دادگاه های کيفری مورد بررسی قرار مي 
در اين پرونده ها دادستان «گيرند و صدور کيفر خواست از سوی دادسرا انجام نمي شود، خبر داد که 

  » .مي کند ولی کيفرخواستی از سوی دادسرا صادر نمي شوددرخواست صدور حکم اعدام 
 تن در تهران، و تعدادی در شهرستان ها و از جمله مشهد، زاهدان و گرگان با ١٢طی سه هفته اخير 

   .همين اتهام اعدام شده اند
مروجين سکوالريسم و دموکراسی «: به نقل از يک عضو شورای نگهبان نوشته استکيهانروزنامه 

  » .ل انتظار تاييد صالحيت نداشته باشندليبرا
به نوشته اين روزنامه، حجت االسالم عباس کعبی از اعضای شورای نگهبان در عين حال خبر داده 

داوطبان نمايندگی مجلس که در دوره های قبلی صالحيتآنان رد شده، در انتخابات آينده مجلس «: است
  ».شورای اسالمی نيز رد صالحيت می شوند

کانديداهای احزاب و گروه های فعال در درون « امکان تایيد صالحيت  کعبی تاکيد کرده است کهآقای 
وجود دارد و افرادی که مروج مبانی سکوالريسم و دموکراسی ليبرال باشند نبايد انتظار » خانواده انقالب

   .تاييد صالحيت داشته باشند 
 نفت و صنايع را مورد توجه قرار داده و از نقش دولت  اخباری از داليل برکناری وزرایآفتاب يزدروزنامه 

  .  است در سايه در اين مورد خبر داده
به نوشته اين روزنامه، ولی اهللا شجاع پوريان عضو فراکسيون اقليت مـجـلـس گفته که برکناری وزرا 

ابق اين وزارت نامزد س» صادق محصولی«نتيجه تاثيرگذاری برخی افراد نزديک به احمدی نژاد و به ويژه 
  . نفت است که نتوانست از مجلس رای اعتماد بگيرد و برادر وی داود احمدی نژاد است

بدعت های غلط و خطرناکی که در دولت نهم اتفاق « :به نوشته آفتاب يزد، شجاع پوريان گفته است
ری ظاهرا در افتاده، وجود يک دولت سايه است که به عنوان حلقه مشاوران امين و نزديک رياست جمهو

  » .اشکال قانونی بازرسی و نظارت، در امور وزارتخانه ها دخالت مي کند
  . از انتصاب همسر وزير امور خارجه به عنوان مدیر کل در این وزارتخانه خبر داده استاعتمادروزنامه 

 را به به نوشته اين روزنامه، منوچهر متکی، وزير امور خارجه با صدور حکمی همسر خويش، خانم نظری
  . سمت مديرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه منصوب کرده است

حمايت احمدی نژاد از سرپرست فعلی وزير صنايع که خواهرزاده او « :اعتماد در خبری ديگر نوشته است
هم به شمار می رود در برابر اختالفش با وزير مستعفی صنايع باعث بروز برخی نارضايتی ها ميان 
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 دستکاری دولت در  از» گسست آماری« در سرمقاله روز چهارشنبه خود با عنوانسرمايهروزنامه 
  . ستمبانی آمارگيری در بخش های مختلف انتقاد کرده ا

نويسنده اين روزنامه با اشاره به اينکه اتفاق مهمی در زمينه نهادها و زيرساخت ها توسط دولت نهم در 
تغيير مبادی، مبانی و نظام های آمارگيری و محاسبات اقتصادی « حال رخ دادن است، اين اتفاق را

  . معرفی کرده است» کشور
سبه دقيق در مورد عملکردها و مقايسه آن با گذشته به نوشته سرمايه، اين تغييرات امکان هرگونه محا

قابل پيش بينی آن را از کارشناسان سلب مي کند و اساسا امکان داوری هر عملکردی و استنتاج 
  .نهايی و ارزيابی پيشرفت يا پسرفت با چنين تغييراتی امکانپذير نيست

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ایران 

  )2007 اوت  14(1386 مرداد  23شنبه سه :رادیو فردا
  . برابرى اعتبارات امنيتى کشور خبر داده است٢٠ ارگان رسمی دولت، از افزايش ایرانروزنامه 

این روزنامه به نقل از معاون پشتيبانى و برنامه ريزى وزير آشور نوشت رقم اعتبارات امنيتی کشور  
  . هزار ميليارد تومان رسيده است١۴ به ٨۶ ميليارد تومان بوده که در سال ٧٠٠سال گذشته 

 برابری بودجه امنيتی در ایران تأثير بسيار جدى در مقابله با ٢٠علی محمد شاعری گفته است افزایش 
  .اشرار، قاچاق و ناامنى هاى احتمالى در آشور خواهد داشت

ه کردن طرح  در سرمقاله امروز خود، مطبوعات و روزنامه های منتقد دولت را به پياد کيهانروزنامه
  .براندازی دشمنان در داخل کشور متهم کرده است

دارد و طی حدود يک سال » ماهيت رسانه ای«تمامی طرح های براندازی دشمن« این روزنامه نوشته 
  ».گذشته تعقيب اين محورها دغدغه اصلی برخي رسانه های خاص بوده است

ماه های آتی در فضای رسانه ها اوج خواهد نبرد نرم طی «سرمقاله نویس این روزنامه پيشبينی کرده 
گرفت و انتخابات مجلس هشتم نفتی بر اين آتش خواهد فشاند تا جبهه های جديدی پيش روی 

  .گشوده شود» سرمايه های ملی اصولگرا«
خود قرار داده و » خبر ویژه«کيهان در شماره امروز خود برای اولين بار هاشمی رفسنجانی را سوژه 

ات رفسنجانی در خصوص آمادگی ایران برای گفتگو با امریکا در سطوح باالتر کم اهميت نوشته اظهار
  .است

، و »تصميم گيرنده نيست«این روزنامه به ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام یادآوری کرده که وی 
،مورود »به آساني مورد سوءاستفاده دشمنان قرار می گيرد«رفسنجانی را به دليل اظهاراتی که 

  .ش قرار داده استسرزن
  . از وقوع تخلفات گسترده در گمرک فرودگاه امام تهران خبر داده استتهران امروزروزنامه 

به نوشته این روزنامه، در يک سال و نيم گذشته، بيش از پانصد پروانه و بارنامه جعلی، بدون نام و 
  .سفيد در گمرک فرودگاه امام صادر شده است

ون بيش از يک ماه است هيأتی از گمرک جمهوری اسالمی و ديگر دستگاه هم اآن«تهران امروز نوشته
های مسوول در گمرک فرودگاه امام مستقر شده و به بررسی بارنامه و پرونده های محموله می پردازد 
و تاآنون موفق شده بيش از صد ميليارد تومان تخلف گمرآی آشف آند، اما هنوز بررسی ها ادامه دارد 

  ». شود حداآثر تا يک ماه ديگر طول بكشدو پيشبينی می
از سوی معاون دادستان تهران را مورد توجه قرار » پيشنهاد تشکيل دادگاه ويژه امنيتی « اعتمادروزنامه

  .داده است
 نهاد امنيتی، اين بار نوبت به ۴بعد از صدور مجوز تاسيس بازداشتگاه های اختصاصی برای «به نوشته

ی امنيتی رسيده است تا با پيوستن به بدنه قوه قضائيه، روند رسيدگي به تشکيل دادسراهای اختصاص
  .اين پرونده ها از ساير پرونده هاي قضايي جدا شود

اعتماد نوشته؛ قاضي حداد،معاون امنيت دادستان عمومی و انقالب تهران، روز يکشنبه از تشکيل واحد 
 در صورت تصويب نهايي آن، ايران کشوری  سخن گفت که» دادسرای ویژه امنيت«جدید قضائی با عنوان

 دادسراي شاخص و ويژه با اسامای دادسراي ويژه روحانيت، دادسراي ويژه نظامی و ٣خواهد بود که از 
  .دادسرای ويژه امنيت برخوردار خواهد بود

  به نقل از فرمانده انتظامي تهران بزرگ،خبر داده که تمامی جايگاه های سوختآفتاب یزدروزنامه 
  .موظف به نصب دوربين مخفی شده اند

تمامی جايگاه های سوخت موظف به «به نوشته این روزنامه، احمد رضا رادان روز گذشته اعالم کرد
نصب دوربين مخفي هستند و در صورت تخلف آارآنان و يا افراد ديگر، اين تخلفات ضبط خواهد شد و با 

  ».متخلفان برخورد می شود
ید به ابطال کارت سوخت رانندگان از سوی فرمانده نيروی انتظامی تهران را مورد آفتاب یزد همچنين تهد

آارت سوخت مسافربرهايی آه سهميه سوخت خود را مي «توجه قرار داده و از قول وی نوشته
  ».فروشند باطل مي شود و رانندگان متخلف با تشكيل پرونده تحويل مراجع قانونی می شوند

 تغيير شاخص های  قاد رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران نسبت به، از انتسرمایهروزنامه 
  .اقتصادی خبر داده است
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به نوشته این روزنامه، محمد نهاوندیان، در نشست شورای بورس نسبت به تغيير ناگهاني روند 
س و اقدام بانک مرآزي و سازمان بور«محاسبه نماگرهاي اقتصادی آشور انتقاد آرده و گفته است

اوراق بهادار در مورد تغيير ناگهاني روش محاسبه شاخص تورم و شاخص آل بورس تهران را زير سوال 
  ».برده و اين اقدام مغاير با آارآرد اصلي نماگرها در اعالم واقعيت های اقتصادی آشور است

شكی  خبر داده که سقف بخشی از ساختمان معاونت دانشجويی دانشگاه علوم پز خراسانروزنامه
  .تهران فروريخته است

به نوشته این روزنامه،شب دوشنبه گذشته به علت فرسودگی لوله های آب و قديمی بودن ساختمان 
وقوع اين حادثه به .  فروريخت معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سقف برخی از واحدها

 مادی شد و با آسيب آارآنان نوشته خراسان در ساعت غير اداری، تنها موجب وارد آمدن خسارات
  .اداری و دانشجويان همراه نبوده است
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