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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( و دولتهای بزرگرژیم ایران

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

NPTایراد در معاهده یا تفسيرهای گوناگون؟ ، 
  )2007 اوت  11(1386 مرداد  20شنبه  :راديو فردا 

مرکز آموزش «دامنه دار بر سر برنامه هسته ای ایران، هنری سوکولسکی، مدیر در ادامه کشمکش 
که در واشينگتن فعاليت می کند، اخيرا در گزارشی به » سياست منع گسترش سالح های هسته ای

سنای آمریکا، نتایج برخی بررسی های این مرکز را درباره ایران در اختيار سناتورهای آمریکایی قرار داده 
  .است

در مورد موضوعات مختلفی مانند  وی در این گزارش که به کميسيون امور خارجه سنا ارایه شد،
 تالش کشورهای خاورميانه مانند عربستان سعودی برای  مشکالت آژانس بين المللی انرژی اتمی،«

ته  معاهده عدم تکثير سالح های هس-دستيابی به رآکتورهای بزرگ، تفسير اشتباه معاهده ان پی تی 
  . توضيح داد»  و خطر نيروگاه بوشهر -ای 

موضوعات مطرح شده در گزارش آقای سوکولسکی، عمدتا مواردی مناقشه برانگيز هستند که نه تنها 
کرده اند بلکه در برخی موارد، کارشناسان و سياستمدارن برجسته  مقام های ایرانی بارها آنها را رد

        . را منتشر کرده اندنتایجی مخالف با این موضوعات غربی نيز
بوده و در دانشگاه شيکاگو نيز تدریس کرده » هریتج«و بنياد » هوور« که از پژوهشگران موسسه  وی

      : به برخی از ابهامات درباره این گزارش پاسخ می دهدرادیو فردااست، در مصاحبه ای با 
ما مایل « است که در گزارش مرکز شما به کميسيون روابط خارجی سنای آمریکا آمده

هستيم فکر کنيم که اتم های صلح با اتم های جنگی متفاوت هستند ولی در واقعيت چنين 
اگر منطق شما را قبول کنيم چگونه می توانيم بين یک برنامه صلح آميز هسته ای » .نيست

    هسته ای تفاوت قایل شویم؟-و یک برنامه نظامی 
يدن این تفاوت، بررسی فعاليت ها، مواد و وسایلی است کليد اصلی برای فهم: هنری سوکولسکی  

   .که در پروژه هسته ای به کار گرفته شده است
مواد به کار گرفته شده در آنرا بتوان در ظرف چند روز و یا   یک پروژه به اینجا ختم شود که  در صورتی که

مساله این .  پيش رو داریمچند هفته به سالح اتمی مبدل کرد، می توانيم بگوببم که پروژه خطرناکی
است که حتی اگر این پروژه در جهت مقاصد صلح آميز باشد، می تواند به سرعت مبدل به یک برنامه 

  . نظامی شود
اما از سوی دیگر اگر مواد و فعاليت های هسته ای به کار گرفته شده در یک پروژه، سال ها با پتانسيل 

منظور از .  است که می شود آن را تضمين امنيتی کردنظامی فاصله داشته باشد، این برنامه ای
تضمين امنيتی این است که اگر حتی برنامه به سوی ساختن اسلحه منحرف شود، می توان به 

  . سرعت متوجه آن شد
که رادیو ایزوتوپ توليد می کنند و مثال در  به عنوان مثال فعاليت های هسته ای راکتورهای کوچک 

پزشکی مورد استفاده قرار می گيرند، کامال متفاوت با راکتورهای بزرگ و توليد سوخت هسته ای 
  . است

ساختن نيروگاه های هسته ای، ابهامات و  رددر مو مورد اول از بازدهی اقتصادی برخوردار است ولی 
وجود دارد وفقط این پروژه ها با سوبسيدهای دولتی می   عالمت سوال های زیادی از نظر اقتصادی

  . تواند به حيات خود ادامه دهد
در گزارش خود نوشته اید که نيروگاه بوشهر قادر به توليد مواد هسته ای الزم برای توليد 

مارگریت بکت وزیر سابق امور خارجه . مدت کمتر از دو سال خواهد بود در  چند بمب اتمی
اورشليم پست صریحا گفته بود که نيروگاه بوشهر هيچ مساله ای  بریتانيا، در مقاله ای در

حق با بکت است یا اینکه به دليل جو .  نطنز است ندارد و مشکل ما فقط با فعاليت های
   ام بدهد، مظنون هستيد؟موجود شما به هرکاری که ایران انج

من فکر کنم وزیر سابق امور خارجه بریتانيا از نظر تکنيکی متوجه بوشهر نشده : هنری سوکولسکی 
تحت نظر قرار دادن راکتورهای بزرگ آب سبک آسان است اما سوخت مصرف شده و سوخت . است

 سالح اتمی   ده رد ساختنتازه به دست آمده از این راکتور می تواند به سوخت هسته ای برای استفا
  . به کار رود

با سوخت تازه که تا حدودی نيز غنی شده ایران . ایران می تواند این کار را با سرعت زیادی انجام دهد 
    .قادر خواهد بود در مدت هفت تا هشت هفته به سالح هسته ای دست یابد

ورهای بزرگ تا کشور از جمله عربستان سعودی و ليبی در پی دستيابی به رآکت  15
ایران گفته اند که  با انتقاد از برنامه هسته ای  کشورهای غربی بارها.  هستند2020 سال
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حال در مورد . کشور نفت خيزی مانند ایران چه احتياجی به نيروگاه هسته ای دارد
   کشورهای نفت خيزی مانند عربستان سعودی چه گفته می شود؟

مصر می تواند . تفاده از نفت و گاز می توانند برق توليد کننداین کشورها با اس: هنری سوکولسکی 
این ادعای عجيبی است که چون سی سال دیگر ما گاز نخواهيم . حدود سی سال از گاز استفاده کند
  . ساختن نيروگاه ده سال بيشتر وقت نمی برد. داشت، پس االن نيروگاه بسازیم

ه زودی نفت و یا گازشان تمام می شود؟ بسياری از  تمامی این کشورها فکر می کنند ب آیا واقعا
ناظران مسایل دفاعی می گویند برای مقابله با ایران این کشورها به این فکر افتادند و متخصصين 

اسرایيلی در مورد برنامه عربستان سعودی جنين نظری دارند که فکر می کنم حق با آنها است و برنامه 
      .کردن با ایران استهسته ای این کشور برای مقابله 

شما در گزارش خود می گویيد برخی از کشورها معاهده ان پی تی را در مورد حق دریافت 
. تمامی تکنولوژی هسته ای مورد نياز برای فعاليت های صلح آميز اشتباه تعبير کرده اند

   می توانيد در این مورد توضيح دهيد؟
انرژی هسته ای و تکنولوژی مورد نياز خود را دارند ولی  کشورها حق برخورداری از: هنری سوکولسکی 

  .  این کشورها باید حتما سوخت هسته ای توليد کنند این به این معنی نيست که
از تمامی کشورها می خواهد که در مورد فعاليت های هسته ای خود، تضمين » ان پی تی«معاهده 

. و نمی توان درباره آن تضمين امنيتی دادسوخت هسته ای قابل کننترل نيست  امنيتی بدهند، ولی
سوخت هسته ای فقط در کشورهای که بمب اتمی دارند باید توليد شود، چون مربوط به فعاليت های 

  . نظامی است
مساله سوخت هسته ای از نظر اقتصادی به سختی قابل توجيه است و هيچ بانک خصوصی در این 

. ينه سرمایه گذاری نمی کند و فقط دولت ها با پرداخت سوبسيد از آن پشتيبانی می کنندزم
    .راکتورهای بزرگ بسيار پر هزینه هستند

انرژی اتمی فاقد امکانات   آژانس بين المللی به گفته گزارش ارایه شده در سنای آمریکا
می کنيد آژانس هنوز نهاد با آیا فکر . الزم برای کنترل فعاليت های هسته ای کشورها است 

   اهميتی است؟
با تمامی فعاليت . انرژی اتمی نهادی بسيار مهم است  آژانس بين المللی :هنری سوکولسکی

 انجام می شود، آژانس بدون داشتن  هایی که در کشورهای مختلف در چارچوب برنامه های هسته ای
  . را زیر نظر داشته باشدمنابع مالی بيشتر امکان ندارد بتواند این فعاليت ها

مساله دیگر این است که آژانس با در اختيار داشتن منابع مالی الزم می تواند سوخت هسته ای را  
تحت نظارت داشته باشد ولی نمی تواند تضمين امنيتی بدهد که سوخت هسته ای برای ساختن 

  . بمب اتمی مورد استفاده قرار نگيرد
نهادی بسيار مهم است ولی تفاوتی وجود دارد بين آنچه که آژانس می  انرژی اتمی آژانس بين المللی

  . تواند انجام دهد و تضمين امنيتی که نمی تواند بدهد
کنت والتز از تئورسين ها روابط بين الملل معتقد است که هر چه بيشتر کشورها ی مختلف 

نظرتان در این . بمب اتمی داشته باشند احتمال حمله و استفاده از بمب اتمی کمتر است
   مورد چيست؟

 وضعيت   البته کنت والتز می گوید احتمال دارد جنگ هسته ای اتفاق نيافتد و:هنری سوکولسکی
  . یعنی فقط یک احتمال می دهد. صلح جهانی بهتر باشد

ما می توانيم موارد مختلفی را ذکر کنيم و بگوببم اوضاع می تواند بسيار خطرناکتر از وضعيت فعلی 
به هر حال ما نباید بيش از حد به تئوری تکيه کنيم، بلکه باید به امنيت جهانی فکر کنيم چرا که . شود

  .می تواند باعث مرگ ميليون ها نفر شود دنيای واقعی  در این تئوری، در اشتباه
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  
   داد  قراریستی تروری فتح االسالم را در فهرست گروههاکا،یآمر
  )2007 اوت  13(1386 مرداد  22شنبه دو

واشنگتن گروه فتح االسالم را که درحال نبرد با ارتش لبنان در اردوگاه :  اعالم کرد کای خارجه آمروزارت
  .  قرار داده استیستی تروری کشور است در فهرست سازمان هانینهرالبارد در شمال ا

:  اعالم کرد ی اهياني در بکای فرانسه، وزارت امور خارجه آمری مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 گروه فتح االسالم را سمی ترورهي علکای در چارچوب جنگ آمرکای امور خارجه آمرری وزسی رازايکاندول

  . داندی می جهانسمیوابسته به ترور
  اتخاذ کرده کای آمریزانه دار و خی دادگستررانی با وزیزنی را بعد از رامي تصمنی اسیرا:  افزود هياني بنیا

  . شودی محروم مکای آمری مالستمي به سیو براساس آن، گروه فتح االسالم از دسترس
 قرار دادن گروه فتح االسالم در فهرست ی براکای از قصد آمرشتري پی منابع خبری است که برخیگفتن

 گروه فتح االسالم ی ورود اعضا ازم،ي تصمنی خبر داده و گفته بودند که براساس ایستی تروریگروهها
 ییکای شد و اتباع آمرد بلوکه خواهکای آنها درآمری به عمل خواهد آمد، منابع مالیري جلوگکایبه خاک آمر
  . از گروه فتح االسالم را نخواهند داشتی مادتیحق حما
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ه جديد جمهور اين آشور اعالم آرده است آه ايستگا هاي خبري روسيه رييس براساس گزارش آژانس
  . ي دفاع هوايي روسيه است ي گسترده راداري در سنت پترزبورگ اولين گام در برنامه

  )2007 اوت  12(1386 مرداد  21یکشنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، والديمير پوتين، رييس جمهور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين اولين گام در راستاي يك برنامه امور دفاع هوايي : روسيه در ديدار از سنت پترزبورگ اظهار داشت
  . رسد  به پايان مي2015ي مسكو است آه تا سال  گسترده

روسيه پيش از اين اعالم آرده بود آه سيستم دفاع . اي بود  اين اولين اظهار نظر علني از چنين برنامه
ار است در لهستان و جمهوري چك  آشورش را در پاسخ به طرح سپر دفاع موشكي آمريكا آه قر هوايي

  . مستقر شود، تقويت خواهد آرد
 آيلومتري شمال سنت پترزبورگ از 50اين ايستگاه رادار هشدار دهنده مستقر در روستاي لختوسي در 

  . تواند قلمرويي بين قطب شمال و آفريقا را تحت نظارت داشته باشد  فعال بوده و مي2006دسامبر 
 1998ايستگاه اسکرونداي اتحاد جماهير شوروي در لتوني شده که در سال اين ايستگاه جايگزين 

  . برچيده شد
  . تاسيسات مشابهي در آرماوير در جنوب روسيه در حال ساخت است

  . خوانم ي مدرن نيروهاي مسلح مي اين همان چيزي است آه من آن را توسعه: پوتين اظهار داشت
. ستان و يك سيستم راداري در جمهوري چك مستقر آندهاي رهياب در له آمريكا قصد دارد موشك

ي شمالي  واشنگتن مدعي است اين سيستم دفاع موشكي با هدف مقابله با آشورهايي نظير آره
استقرار خواهد يافت، اما مسكو معتقد است آه اين طرح دفاعي آمريكا تهديدي براي امنيت ملي 

  . شود روسيه محسوب مي
  

   عراقدرهاي موثر رويدادهاي عراق و نيرو
  

  در عراق آغاز شددی جداتيعمل: کایارتش آمر
  )2007 اوت  13(1386 مرداد  22شنبه دو

 اني و شورشیعي شاني شبه نظامهي را علیدی جدی نظاماتي در عراق عملکای آمرارتش:بی بی سی
 .مرتبط با شبکه القاعده آغاز کرده است

 نی ای اطراف آن منجر به اجرای در بغداد و نواحروهاي ننی اري اخی هاتي موفقدی گوی مکای آمرارتش
 . تازه شده استاتيعمل
 کشنبهی شهرک صدر در روز تي به حومه پرجمعروهاي ننی گفتند که در حمله اني همچنکای آمرانينظام

 . بازداشت شده اندگری تن دزدهي کشته و سی، بالغ بر پنج مظنون شبه نظام) اوت12(
 بنا به فراخوان ی اعالم شده است که قرار است در هفته جاری در حالکایر آمی نظامدی جداتيعمل
 . در بغداد برگزار شودی عراق، مذاکراتری نخست وز،ی مالکینور
 یاسي در پارلمان عراق مصرانه خواسته است تا تالش کنند بحران سی اصلی از رهبران جناح هایو
 .  در عراق را حل کنندرياخ
 قي عراق را به حال تعلی مشارکت خود در دولت وحدت ملی عراقتمداراناسي از سی شمارراياخ

 نهي کابنی عراق حضور دارند، و انهي کرد در کابی و گروه هاعهيدرآورده اند و در حال حاضر تنها احزاب ش
 . نداردی عضو عرب سنچي هبایتقر
 دادن به فرقه انی در پای مالکی آقاندی گوی را ترک کرده اند می که دولت وحدت ملیاسي گروه سدو
 .  ناموفق بوده استییگرا

 ری نخست وز،ی عالوادیمرتبط و از وفاداران ا" فهرست عراق" که با نهي کابری پنج وزشي هفته پکی حدود
 نشود ی که خواسته آنها در مورد اصالحات دولت عملیسابق عراق، هستند اعالم کردند در صورت

 . کنندی را ترک میدولت ائتالف
 نهي عراق، از کابی های گروه سننی تری عضو جبهه توافق، اصلگری دری شش وززي روز قبل از آن ندچن

 .خارج شدند
 ای را نهي مشارکت خود در کاب- نهي از کابیمي نبای تقریعنی - دولت ری وز17 ی در سال جاربي ترتنی ابه

  . استعفا داده اندی به کلایمعلق کرده اند 
  

   کردند ی عراق را بررسیاسيحوالت س تی و بارزانیطالبان
  )2007 اوت  12(1386 مرداد  21یکشنبه 

 تحرک ی در شهر بغداد راههاکشنبهی کشور امروز نی منطقه کردستان اسي عراق و رئی جمهورسيرئ
  .  را مورد بحث قرار دادندماندهي عراق و حل و فصل مسائل باقیاسي به روند سدنيبخش
 و مسعود ی جمهورسي رئی صوت العراق، جالل طالبانی خبرگاهی نقل از پا مهر بهی گزارش خبرگزاربه

 بر ضرورت مشارکت ،یاسي اوضاع سی ضمن بررسداری دنی منطقه کردستان عراق در اسي رئیبارزان
 ميرس ها و تیري گمي به منظور اداره کشور، تصمیاسي سندی در فرآیاسي سی هاانی و فعال جریواقع

  .د کردندي تاکیخطوط کل
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 تي نجات عراق از وضع،یاسي سندی به فرادني تحرک بخشی برای ضروری سازوکارهاني همچندوطرف
 ی را موردبررسندهی آی در روزهایاسي سی تشکل هااني و فعال محی صری هایزنی راشی و افزایفعل

  .نداشت کرد هم حضور دگری خارجه عراق و چند شخصت دری وزیباری زاري هوشداری دنیدر ا. قرار دادند
  
 »ايران حمایت از شبه نظاميان عراقی را افزايش داده است«

  )2007 اوت  11(1386 مرداد  20شنبه 
ژنرال ريموند اوديرنو، مرد شماره دو ارتش آمريکا در عراق، روز شنبه گفت ايران ارسال سالح :رادیو فردا

ش داده تا از اين طريق بر به شبه نظاميان شيعه در عراق برای حمله به نيروهای آمريکايی افزاي
  .ژنرال پتریوس درباره وضعيت عراق که ماه آينده منتشر می شود، اثر بگذارد گزارش

 گفت به دليل اين که کمک ارسالی از جانب ايران شتاب رويترزژنرال اوديرنو در گفت وگو با خبرگزاری 
  . می کنندشبه نظاميان   توجه بيشتری به يافته، نيروهای آمريکايی نيز اکنون

اياالت متحده آمريکا، جمهوری اسالمی ايران را متهم می کند که با پشتيبانی از شبه نظاميان شيعه، 
در نا آرامی های عراق دخالت دارد اما ايران با رد اين اتهام ها می گويد حضور نيروهای خارجی، عامل 

  .بی ثباتی عراق است
  )ايرانی ها(آنها .  می خواهند که ما عراق را ترک کنيم ) هاايرانی(به نظر من آنها «:ژنرال اوديرنو گفت

از بحث های سياسی در واشينگتن آگاهند و هدف نهايی آنها منحرف کردن توجه ها نسبت به مساله 
  .»هسته ای اشان است

جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، به رغم مخالفت های نمايندگان دموکرات و برخی جمهوری خواهان، 
 هزار نيروی تازه نفس به ٣٠ه فوريه تا کنون برای کاهش خشونت های قومی در عراق نزديک به از ما

  .اين کشور اعزام کرده است
در همين حال قرار است ديويد کراکر، سفير آمريکا در بغداد، و ژنرال ديويد پتريوس، فرمانده نيروهای 

را  این کشور ز اعزام نيروهای تازه نفس بهنظامی آمريکا در عراق، گزارش خود درباره پيشرفت ها پس ا
  .به کنگره گزارش دهند

ژنرال اوديرنو می گويد نيروهای نظامی آمريکا در کاهش خشونت های قومی به موفقيت هايی دست 
  .هماهنگی با تحوالت سياسی در عراق است يافته اند، اما اين پيشرفت ها نظامی نيازمند

 که ارسال سالح و بمب   ايران هشدار داده بود که روز پنجشنبه بهجرج بوش، رييس جمهوری آمريکا،  
  .نخواهد بود» پيامد«های پيشرفته جاده ای به عراق، برای اين کشور خالی از 

) در عراق(نقش غير سازنده ای « تصريح کرده بود که اگر دريابيم که شما  آقای بوش خطاب به ايران
  .» شودايفا می کنيد، بهای آن بايد پرداخته

   »مقتدی صدر در ايران«
 نظامی ايران در اختيار سپاه مهدی، که رهبری آن در  به گفته اين ژنرال آمريکايی پيشتر کمک های

  .اختيار مقتدی صدر، روحانی تند شيعه عراقی است، قرار می گيرد
 خود به ايران ژنرال اوديرنو می گويد مقتدی صدر ماه گذشته برای تجديد سازماندهی نيروهای تحت امر

  . است رفته
 درصد حمالتی که منجر به کشته و مجروح شدن ٧٣ پيشتر گفته بود که  اين ژنرال ارتش آمريکا 

  . سربازان آمريکايی می شود، توسط شبه نظاميان شيعه صورت می گيرد
   »القاعده مهمترين تهديد است«

القاعده «:اعده و شبه نظاميان شيعه گفتژنرال اوديرنو با پيش بينی افزايش شمار حمالت نيروهای الق
می ) القاعده در عراق(آنها . همچنان مهم ترين تهديد برای حمله به شهروندان است) القاعده در عراق(

و محالت باعث سلب اعتماد مردم نسبت به حکومت  خواهند با باران حمالت به مردم در خيابان ها
  .»بشوند

روهای نظامی آمريکا برای مقابله با القاعده عراق گفت عمليات ژنرال اوديرنو درباره استراتژی ني
  . خواهد یافت  اين نيروها در مناطق اصلی ادامه تهاجمی

  
 استاندار و رئيس پليس قادسيه عراق کشته شدند

  )2007 اوت  11(1386 مرداد  20شنبه 
شين قادسيه در خليل جليل حمزه، استاندارو خالد عبيد، رئيس پليس استان شيعه ن:بی بی سی

 .جنوب عراق بر اثر انفجار بمبی که کنار جاده کار گذاشته شده بود، کشته شده اند
این دو پس از شرکت در مراسم تشييع جنازه، در حال بازگشت به دیوانيه، مرکز استان قادسيه بودند 

 .که هدف انفجار بمب قرار گرفتند
 . سه مأمور محافظ نيز در این حمله کشته شدند

 .نون در سراسر استان قادسيه مقررات محدودیت عبور و مرور به اجرا درآمده استاک
خليل جليل حمزه، یکی از شخصيتهای بلندپایه در لشکر بدر بود که شاخه نظامی مجلس اعالی 

 .اسالمی عراق، بزرگترین حزب شيعه اسالمی در عراق است
رفدار مقتدی صدر روحانی شيعه عراقی اند نفرات لشکر بدر به دفعات با جنگجویان سپاه مهدی که ط

 .درگير شده اند
 .جليل حمزه اخيرًا دستور خلع سالح سایر شبه نظاميان در استان قادسيه را داده بود
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  .گرایشهای سياسی خالد عبيد، رئيس پليس دیوانيه هنوز اعالم نشده است
  

 ی امنيتواکنش متفاوت دولت و گروههای عراقی نسبت به قطعنامه اخير شورا
  )2007 اوت  11(1386 مرداد  20شنبه 

در حالی که دولت عراق از قطعنامه اخير شورای امنيت درباره گسترش نقش این سازمان در این کشور 
 .استقبال کرده، اما گروههای مختلف عراقی واکنش های متفاوتی نسبت به این قطعنامه داشته اند

حامد البياتی نماینده عراق در ه الشرق االوسط چاپ لندن، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنام
دیدگاه ما از همان آغاز تاکيد بر نقش مهم سازمان ملل در عراق بوده :  متحد گفت سازمان ملل

 .است
وی به تردید سازمان ملل در توسعه محدوده عمل خود به سبب بحران اوضاع امنيتی در عراق اشاره 

 .شویق می کنيم تا کارکنان بيشتری را به عراق اعزام کنندما آنها را ت: کرد و گفت 
این قطعنامه گامی در مسيرجایگزینی نيروهای آمریکایی با نيروهای سازمان ملل : البياتی گفت 

نيست، زیرا آمریکا نقشی نظامی را انجام می دهد و سازمان ملل نقش سياسی و انسانی را خواهد 
 .داشت

مه گسترش نقش سازمان ملل متحد در عراق واکنش های متفاوتی در در همين حال، تصویب قطعنا
 .ميان نمایندگان تشکل های مختلف سياسی پارلمان این کشور به دنبال داشت

اصوات " به خبرگزاری مستقل سليم عبداهللا الجبوری سخنگوی فراکسيون جبهه التوافق
 زمينه های مختلف سياسی، سازمان ملل نقش مثبتی را در مراحل گذشته در: گفت " العراق

اجتماعی و انسانی در قبال روند سياسی و ملت عراق داشته است و گسترش حضور این سازمان در 
عراق مفيد به شمار می رود و اميدواریم که سازمان ملل نقش گسترده و روشنی را در حيات سياسی 

 را در حل بحران های سياسی سازمان ملل می تواند نقش تکميلی بزرگی: وی افزود. عراق ایفا کند
 . داخلی عراق بازی کند

 یکپارچه در پارلمان قاسم داود عضو تشکل همبستگی در فهرست ائتالف عراقدر همين حال، 
ما به روند گسترش نقش سازمان ملل در عراق با احتياط می نگریم، زیرا دولتهای آمریکا و : گفت

را در دستور کار قرار دادند و این اولين ) ان ملل در عراقتوسعه نقش سازم(انگليس با یکدیگر این ایده 
نشانه ای است که روشن می کند، آمریکا در تالش برای شانه خالی کردن از مسئوليت های بزرگ 

 .خود در قبال ملت عراق و سپردن آن به سازمان ملل است
ب مداخالت منطقه ای اعطای نقش گسترده به سازمان ملل در عراق باعث گشوده شدن با: وی افزود

در امور داخلی عراق خواهد شد و این مسئله به نفع ملت عراق نيست و همچنين سازمان ملل 
امکانات و توانمندیهای کافی برای تامين امنيت در عراق و حل مشکالت این کشور با کشورهای همجوار 

 .یا کشورهای منطقه ای را دراختيار ندارد
 در پارلمان عراق گفت که اگر سازمان ملل ز فراکسيون ائتالف کردهامحمود عثمان ااز سوی دیگر، 

بتواند نقش بزرگی را در کمک به عراق برای خروج از بحران صورت دهد، قطعنامه گسترش نقش 
 .سازمان ملل در عراق بی شک قطعنامه خوبی خواهد بود

امنيتی در عراق دارد و فعال سازی نقش سازمان ملل به طور اساسی بستگی به وضعيت : وی افزود
 .اگر امنيت در عراق مهيا شود سازمان ملل می تواند نقش بزرگی در عراق داشته باشد

این قطعنامه در پس پرده تالش آمریکا برای کاستن از مسئوليت های خود درقبال عراق و : عثمان گفت
ع جنبه منفی قطعنامه به واگذاری آن به سازمان ملل یا کشورهای دیگر اروپایی صادر شد و این موضو

 . شمار می رود زیرا آمریکا باید مسئوليت های کاملی داشته باشد چون مسئول رویدادهای عراق است
ما باید منتظر اجرای قطعنامه باشيم و تنها بعد از اجرای آن می توانيم به طورنهایی درباره : وی افزود

 .ن ملل و عراق وجود داشته باشداین قطعنامه قضاوت کنيم و باید هماهنگی ميان سازما
بی شک قطعنامه :  در پارلمان عراق گفتایاد جمال الدین عضو فهرست العراقيهدر همين حال، 

دیشب سازمان ملل در راستای منافع ملت عراق صادر شد زیرا ما نيازمند کمک در همه زمينه های 
 .سياسی واجتماعی و انسانی هستيم

اند مشکالت ما با کشورهای همچوار را از طریق کنترل مرزها و جلوگيری سازمان ملل می تو: وی افزود
از نفوذ تروریست ها به عراق حل و فصل کند، زیرا این سازمان مهمترین نهاد بين المللی در جهان است 

  .و درنتيجه، قطعنامه یاد شده، مفيد و در راستای منافع عراق است
  

   عراقی 37کشته و زخمی شدن دستکم  / حمله موشکی به پایگاه های ارتش انگليس
  )2007 اوت  11(1386 مرداد  20شنبه 

 نفر کشته 37عراق امروز همانند روزهای گذشته شاهد خشونت و ناآرامی بود که در جریان آن دستکم 
  . یا زخمی شدند و پایگاه های ارتش انگليس نيز هدف حمله موشکی قرار گرفت

از خبرگزاری فرانسه، منابع امنيتی و پزشکی گفتند که براثر انفجار به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
بمب در مسير عبور کاروان استاندار و رئيس پليس استان القادسيه این دو نفر به همراه سه تن دیگر 

  . نفر نيز زخمی شدند20کشته و 
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رئيس پليس استان  بمب در مسير کاروان استاندار و 10بيش از : رئيس امنيت استان القادسيه گفت 
 کيلومتری جنوب دیوانيه منفجر شد که به 20به هنگام بازگشت از مراسم عزاداری در بخش عفک در 

کشته شدن خليل جليل حمزه استاندار، سرتيپ خالد حسن رئيس پليس استان و سه همراه وی و نيز 
  . نفر دیگر منجر شد20

بازپس گيری کنترل چند مرکز پخش فراورده های در همين حال، ارتش آمریکا عملياتی نظامی را برای 
هدف از این عمليات جلوگيری از فروش مواد سوختی . سوختی دربغداد از دست شبه نظاميان اجرا کرد

  .توسط این شبه نظاميان در بازار سياه برای خرید سالح است
ها مبنی بر حمله از سوی دیگر، مسئوالن فرودگاه سليمانيه در منطقه کردستان عراق برخی گزارش 

 سرنشين را به هنگام برخاستن از این فرودگاه 130به یک هواپيمای مسافربری سوئدی همراه با 
  .تکذیب کردند

در همين حال، مقامات عراقی امروز  مقررات منع رفت و آمد خودروها و وسائل نقليه در شهر بغداد را 
ز حمله احتمالی به زائران حرم امام موسی این مقررات از سه روز پيش برای جلوگيری ا. لغو کردند

  .وضع شده بود) ع(کاظم 
خبرگزاری رویترز نيز درباره تحوالت امنيتی عراق گزارش داد که پليس عراق جسد چهار نفر را در منطقه 

  . کيلومتری شمال بغداد کشف کرده است100االسحاقی در 
ی جمعه و شنبه در عملياتی در شهر بغداد دو ارتش آمریکا نيز اعالم کرد که نيروهای این کشور روزها

  . نفر دیگر را بازداشت کردند10مظنون مسلح را کشته و 
پليس عراق همچنين اعالم کرد که یک فروند هواپيمای آمریکا روز جمعه با هدف قرار دادن یک مينی 

  .دبوس در نزدیک شهر سامرا هشت کارمند شرکت برق را کشته و دو نفر دیگر را زخمی کر
  

به گزارش خبرگزاری قطر، پليس شهر فلوجه امروز گفت که نيروهای مشترک عراقی و آمریکایی با 
پشتيبانی هواپيماهای جنگی عملياتی را در مناطق شمالی این شهر اجرا کرده و در جریان آن هفت  

  . نفر دیگر را بازداشت کردند12فرد مسلح را کشته و 
ز به زخمی شدن دو نفر منجر شد و مرکز اطالع رسانی نيروهای انفجار بمب در شمال شهر بابل ني

انگليسی در جنوب عراق در بيانيه ای  اعالم کرد که همه پایگاههای نظامی انگليس بامداد امروز هدف 
حمالت شدید موشک های کاتيوشا و گلوله های خمپاره قرار گرفته است اما اکثر آنها به اطراف این 

  .  استپایگاهها اصابت کرده
  

 در عراق» نقش غير سازنده«هشدار بوش به ایران درباره 
  )2007 اوت  9(1386 مرداد  18پنجشنبه 
 ایران هشدار داد که ارسال سالح و بمب های پيشرفته  جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا،:رادیو فردا

  .نخواهد بود» پيامد«خالی از  کشور این جاده ای به عراق، برای
اگر اين «:مريکا با اشاره به سفر نوری المالکی، نخست وزير عراق، به ایران گفت رييس جمهور آ 
  )عراق(نخست وزير  آقای با دوستم، بيانگر اين باشد که ايران نقش سازنده ای دارد، من بايد) سفر(

  . »دنقش سازنده ای ندارن) ايرانيها(گفت وگوی رو در رو و صادقانه داشته باشم، چون به نظر من آنها 
جمهوری  به گفته آقای بوش هدف از گفت وگوهای ميان آمریکا و ایران ارسال این پيام به مقام های

» پيامدهایی« برای این کشور خالی از  بوده است که ارسال افراد و تسليحات به منطقه اسالمی
  .نخواهد بود

) در عراق(ر سازنده ای نقش غي«جورج بوش در ادامه کنفرانس خبری خود گفت اگر دريابيم که شما 
  .»ايفا می کنيد، بهای آن بايد پرداخته شود

پس از پایان این  ، گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنيت ملی آمريکا،فرانسهبه گزارش خبرگزاری 
ايران بوده » بهای نقش غير سازنده را بپردازد«نشست خبری گفت منظور آقای بوش از کسی که بايد 

  .است
مسايل «، نخست وزير عراق روز چهارشنبه برای يک ديدار دو روزه و مذاکره درباره نوری المالکی

  .وارد تهران سفر کرده بود» ایران به بهبود وضعيت امنيتی عراق اقتصادی و کمک
 به نقل از نخست وزير عراق اعالم کرد که وی در ديدار با محمود ايرانادر همين حال خبر گزاری دولتی  

از مواضع مثبت و سازنده جمهوری اسالمی ايران در قبال مسايل « ييس جمهوری ايران احمدی نژاد، ر
  . قدردانی کرده است» کشورش از جمله تامين امنيت و مبارزه با تروريسم

 دیگر، ژنرال ريموند اوديرنو، مرد شماره دو ارتش آمريکا در عراق در روزهای اخير بارها ايران را  از سوی 
 درصد حمالتی که منجر به ٧٣که   گفته است ه نظاميان شيعه متهم کرده است وبه حمايت از شب

  . کشته و مجروح شدن سربازان آمريکايی می شود، توسط اين افراد صورت می گيرد
آمريکا، ايران را متهم می کند، با حمايت های مالی، تسليحاتی و آموزشی از شورشيان عراقی ، به 

  . بی ثباتی، ناآرامی و خشونت ها در عراق دامن می زند به ويژه شبه نظاميان شيعه،
  .ايران اين اتهامات را تکذيب کرده و می گويد که برای بازگشت امنيت به عراق تالش می کند

   »مذاکرات ايران و آمريکا نتيجه مثبتی در بر نداشته است«
گفت تا کنون  از سوی ديگر، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روز چهارشنبه

  .مذاکرات ديپلماتيک با ايران بر سر مساله امنيت و ثبات عراق نتيجه مثبتی در بر نداشته است
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  با اشاره به افزايش شمار حمالت به نيروهای آمريکايی از طريق تسليحاتی که از آقای مک کورمک
ايران به عراق قاچاق می شوند گفت اگر ايران به ثبات در عراق عالقه مند است بايد رفتار و حرف های 

  .خود را منطبق کند
آقای مک کورمک گفت برنامه مشخصی برای مالقات بعدی سفرای ايران و آمريکا در بغداد تعيين نشده  

  .است
   »شبه نظاميان وابسته به ايران«حمله ارتش آمريکا به 

 شبه ٣٢«ارتش آمريکا می گويد که در حمالت هوايی و زمينی به شهرک شيعه نشين صدر در بغداد 
  .  را بازداشت کرده است١٢را کشته و » نظامی وابسته به ايران

در : اين در حالی است که پليس عراق و شاهدان عينی که نخواسته اند نامشان فاش شود، گفته اند
  . ند غيرنظامی کشته اند که در ميان آنها دو زن به چشم می خورندجريان اين حمالت، نه شهرو

بر اساس اين گزارش، شش نفر ديگر مجروح شده اند و هيچ اشاره ای نيز به شبه نظاميان نشده 
  . است

  . دليل متناقض بودن اطالعات ارتش آمريکا و مسئوالن محلی عراق هنوز روشن نيست
راد با ايران ارتباط داشته و مواد منفجره پر قدرت را که عليه سربازان ارتش آمريکا می گويد که ايران اف

  . آمريکايی استفاده می شود را از اين کشور وارد می کردند
متمرکز شدن آمريکا بر نقش شبه نظاميان شيعه در حمله به نيروهای آمريکايی در حالی صورت می 

ايی در ارتباط با کاهش حمالت شورشيان سنی گيرد که ارتش اياالت متحده از دستيابی به موفقيت ه
  . خبر داده است

گزارش های ارتش نشان می دهد که همکاری رهبران قبايل سنی برای طرد شورشيان و شبه 
نظاميان القاعده در کاهش درگيری ها موثر بوده، به طوری که در استان انبار عراق، از مراکز اصلی 

  . ش داشته استالقاعده، حمالت به نحو چشمگيری کاه
مرکز مطالعات «مثال ديگر در اين زمينه فلوجه است و بر اساس گزارشی که مقامات نظامی برای 

در واشينگتن تهيه کرده اند حمالت شورشيان در اين منطقه در ماه مه به زير » استراتژيک و بين المللی
  . صد می رسيد در٩٠ درصد رسيده است در حالی که اين رقم در ماه ژوئن گذشته تا ٣٠

اما در حالی که اوضاع در بغداد به دليل ممنوعيت عبور و مرور وسايل نقليه آرام گزارش شده است، 
  .خشونت های پراکنده در نقاط مختلف عراق ادامه دارد

  
  رهبر ایران خواستار خروج آمریکا از عراق شد

  )2007 اوت  9(1386 مرداد  18پنجشنبه 
اسالمی در دیدار با نوری مالکی، نخست وزیر عراق، موفقيت تالش مقام های جمهوری :بی بی سی

ها برای بهبود امنيت عراق را به خروج نيروهای آمریکایی و پایان دخالت آمریکا در امور آن کشور منوط 
  .دانسته اند

 آیت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، روز پنجشنبه در دیداری با آقای مالکی در مشهد بار
برای عراق " بزرگترین بال"و " مهمترین مشکل"دیگر حضور نيروهای آمریکایی را با عباراتی همچون 

  .توصيف کرد
وی خواستار خروج این نيروها از عراق شد و در اظهاراتی که بی شباهت به استدالل برخی مخالفان 

ن به گونه ای تبليغ می اشغالگرا: "داخلی در آمریکا عليه ادامه حضور نظامی در آن کشور است گفت
کنند که اگر آنها خارج شوند، عراق نابود خواهد شد درحالی که خروج اشغالگران باعث خواهد شد 

  ."مسئوالن عراقی با همه وجود وارد ميدان شوند و در جهت حل مشکالت گام بردارند
ایی در عراق باشند بسياری از مخالفان داخلی جنگ در آمریکا می گویند تا زمانی که نيروهای آمریک

رهبران عراق بيش از حد به آنها تکيه کرده و تمام ظرفيت خود را برای آشتی ملی به کار نخواهند 
  .گرفت

رهبران ایران همواره مشکالت عراق را به آمریکا نسبت داده اند با این حال آیت اهللا خامنه ای در 
ی آمریکایی مشکالت را فورا یا کامال حل اظهارات خود نشان داد که پيش بينی نمی کند خروج نيروها

  .کند
اتحاد سنی، شيعه، عرب و کرد و "فائق آمدن مسئوالن عراق بر مشکالت را " الزمه"وی از یک طرف 
دانست و از طرف دیگر پيش بينی کرد با خروج آمریکا مسئوالن عراقی برای حل این " سایر اقوام عراق

  ".رد ميدان شوندوا"مشکالت مجبور می شوند به گفته او 
به عالوه آیت اهللا خامنه ای در دیدار با نوری مالکی با زبانی دو پهلو در مورد علل بحران عراق سخن 

پشت پرده مشکالت، مصائب و کشتار کنونی عراق خود اشغالگران یا کوتاهی آنها در انجام : "گفت
  ."وظایفشان است

  'حکومت دست نشانده'
امی تازه عليه آمریکا مطرح کرد و آن اینکه واشنگتن خواستار روی کار او در این سخنان همچنين اته

وی توضيح بيشتری نداد اما در این دیدار حکومت . در عراق است" دست نشانده"آمدن یک حکومت 
  .دانست" مصداق حکومت مردمی"فعلی عراق را 

ختند و آقای خامنه ای همچون رهبران دو کشور در این دیدار همچنين به مبادله تعارفات دیپلماتيک پردا
  .گذشته بر حمایت کامل جمهوری اسالمی از حکومت عراق تاکيد کرد
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در مقابل، به گزارش خبرگزاری ایرنا، نوری مالکی ضمن ابراز خرسندی از دیدار خود با آیت اهللا خامنه ای 
  .برای خود و هيات همراهش خواند" دیداری تاریخی"آنرا 

ری اسالمی، پرویز داودی معاون اول رئيس جمهور ایران، نيز روز پنجشنبه به گزارش خبرگزاری جمهو
مستقل، امن، با ثبات و پيشرفته "هنگام بدرقه آقای مالکی ضمن تاکيد بر اینکه ایران خواهان عراقی 

خروج نيروهای اشغالگر موجب تامين امنيت و "افزود که به اعتقاد مقام های جمهوری اسالمی " است
  ."بات در عراق خواهد شداستقرار ث

آن محکوم می کند و افزود " در همه ابعاد و اشکال"وی همچنين تاکيد کرد که کشورش تروریسم را 
  .ایران به همکاری های امنيتی، سياسی و اقتصادی با عراق ادامه خواهد داد

  امنيت: مساله مورد عالقه عراق
ف مهم سفرش به ایران گفتگو درباره امنيت نخست وزیر عراق به صراحت تاکيد کرد که یکی از اهدا

" تروریست"وی یک روز پيشتر هنگام ورود به تهران تاکيد کرده بود که مشکل عراق . عراق بوده است
  .ها هستند

واقعيت این است که سفر به ایران و دیدار با : "به گزارش ایرنا وی در دیدار دوم خود با پرویز داودی گفت
وری اسالمی در راستای مقابله با چالش هایی است که دو ملت ایران و عراق مقامات عالی رتبه جمه

  ."با آن روبرو هستند
مساله پرونده امنيتی : "بين دو کشور نام برد و گفت" مسائل بسيار مهم"وی از امنيت به عنوان یکی از 

ن برای تامين آن عراق از موضوعات مهمی بود که در این سفر دو طرف برای دستيابی به راه های مطمئ
  ."تالش کردند

آمریکا همواره ایران را متهم به توزیع سالح های مرگبار، همچون مواد منفجره زره شکن، ميان 
به گفته ارتش آمریکا حمالت با سالح های ایرانی باعث مرگ . شورشيان شيعه در عراق کرده است

  .صدها سرباز آمریکایی در این چند سال در عراق شده است
ل ریموند اودیرنو، فرمانده شماره دو نيروهای آمریکایی در عراق، این هفته در مصاحبه ای با نيویورک ژنرا

تایمز ادعا کرد که حمالت شورشيان شيعه به نيروهای تحت رهبری آمریکا با یک وسيله انفجاری 
 شکافد در ماه که بدنه زره پوش ها را می) explosively formed penetrators" (ای اف پی"موسوم به 

  .ژوئيه بار دیگر به شدت اوج گرفت
  .ایران بارها اتهام سالح رسانی از طریق سپاه پاسداران به شورشيان شيعه را انکار کرده است

  همکاری های اقتصادی
مقام های ایرانی و عراقی در دیدارهای این دو روز همچنين در مورد گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی 

  .گفتگو کردند
 گسترش زیادی 2003فعاليت های اقتصادی ایران در عراق پس از سقوط حکومت صدام حسين در سال 

یافته و این کشور عالوه بر صدور کاالهای مختلف به عراق در برخی پروژه های عمرانی در آن کشور 
  .شرکت کرده است

 برای بازسازی شبکه برق پرویز داودی گفت ایران در حال اجرای برخی پروژه های برق رسانی از جمله
  .شهرهای کربال و نجف است

وی همچنين گفت دو طرف توافق کرده اند که پيمانکاران ایرانی از این پس بتوانند در مناقصه های مربوط 
  .به پروژه های آتی در عراق شرکت کنند

الیشگاه وی همچنين از کمک ایران به تامين سوخت مردم عراق در زمستان و آمادگی برای ساخت پا
  .نفت در کربال خبر داد

دو کشور در سفرهای قبلی مقام های عراقی به ایران توافقنامه های زیادی را امضا کرده اند اما برخی 
  .از آن توافقات ظاهرا به موانعی برخورد کرده است

 در عرصه اقتصادی دو طرف تالش کردند با مرور پرونده ها و مسائل اقتصادی و: "آقای مالکی گفت
  ."موافقتنامه های قبلی، موانع و اشکاالت موجود بر سر راه اجرای توافقات را برطرف کنند

در این سفر و مالقات با مقام های ایرانی به طور کامل احساس کردم که ایران "با این حال او افزود 
  ."عالقمندی کاملی برای پيشبرد همکاری های اقتصادی دارد

وی در زمان حکومت صدام حسين .  عنوان نخست وزیر به ایران بوداین سومين سفر نوری مالکی به
  .سال های درازی را در تبعيد در ایران گذارنده است و روابط نزدیکی با مقام های جمهوری اسالمی دارد

  
  يك وزير از ليست عراق ملي از عدم مشارآت در جلسات هيأت دولت سرپيچي آرد 

  تلويزيون الحره
  )2007 اوت  7(1386 مرداد  16سه شنبه 

خانم عاليه نصيف الجاسم عضو پارلمان از ليست عراق ملي اعالم آرد آه رائد فهمي وزير علوم و 
تكنولوژي  عدم مشارآت در جلسات هيأت دولت آه اياد عالوي رئيس ليست عراق ملي به آن فرمان 

 وابسته مي باشد و داده است را رد آرده و خاطر نشان آرده است آه وي به حزب آمونيست عراق
اين حزب موضع ليست عراق ملي مبني بر عدم شرآت در جلسات هيأت دولت موافق نيست و وي 

نصيف الجاسم اضافه آرد آه طبق آيين نامه داخلي ليست . ملزم به اجراي فرامين حزبي مي باشد
  .عراق ملي رئيس ليست نمي تواند چنين دستوري به وزراي خود بدهد
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  يران و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ا
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ایران 
  )2007 اوت  13(1386 مرداد  22شنبه دو:رادیو فردا

.  تن از وزرای دولت موضوع مورد توجه اغلب روزنامه های امروز قرار گرفته است٢استعفا یا برکناری 
  ».م مجبور به استعفا شدوزیر نفت ه«روزنامه جمهوری اسالمی در این خصوص نوشت 

، نوشت استعفای سيد آاظم وزيری هامانه، سومين »وزیر چهارم هم رفت« با تيترتهران امروزروزنامه 
گزينه پيشنهادی ریيس جمهور برای تصدی پست وزارت نفت، باالخره پذيرفته شد و همان گونه آه 

  . وزارتخانه شدپيشبينی می شد، غالمحسين نوذری عهده دار مسووليت سرپرستی اين
شنيده ها حاآی از آن است آه انتقادات وارد به روند پيشرفت مذاآرات خط لوله « این روزنامه نوشت 

صلح و همچنين مشكالت ايجاد شده در خصوص سهميه بندی بنزين از داليل استعفای هامانه بوده 
  ».است

 وزارت نفت اينک به  نوشت» مدی نژاددومين استعفا در کابينه اح« در گزارشی با عنوان اعتمادروزنامه 
نقطه ای رسيده که ریيس دولت نهم وزير مربوط را مجبور به استعفا کرد تا سکان پول سازترين 

وزارتخانه کشور را در اختيار بگيرد که از همان ابتدا حساسيت ويژه ای برروي آن داشت و تمايل داشت 
بارزه با مافيای نفت و آوردن پول نفت بر سر سفره برای رسيدن به اهدافش در وزارت نفت که همانا م

  .مردم است
نوشت حرکت جديد انجمن » خنثی شدن توطئه انجمن حجتيه« در خبری با عنوانجام جمروزنامه 

حجتيه برای ايجاد تفرقه ميان مسلمانان با هوشياری و اقدام مناسب مسووالن خنثي شد و با افرادی 
  . ناميدند، برخورد الزم صورت گرفتکه خود را اعضای اين انجمن می

به نوشته این روزنامه، اعضای انجمن حجتيه اخيرا در جلسات و مجامع خود سخنان تند و عمدتا اهانت 
 مطرح کردند که به سرعت نيز نوار کاست و سی دی های  آميزی را عليه اعتقادات و بزرگان اهل سنت

  .يران و کشورهای مسلمان منطقه توزيع شداين مجالس در سطح وسيعی بين مناطق سنی نشين ا
حميد رضا حاج بابائی به جام جم گفت که با رسيدن گزارش هايی در مورد شروع شدن حرکت جديد 
این انجمن کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسالمی با رايزني هايی که با مسووالن انجام داد، 

  . اقدامات مناسب ديگری خنثی کرده استبا جمع آوری سی دی ها و» توطئه«طی هفته گذشته اين 
  . ميليون تومانی برای خبرنگار روزنامه هم ميهن خبر داده است٢٠٠، از تعيين وثيقه  آفتاب یزدروزنامه

 وآيل مدافع فرشاد قربانپور، خبرنگار روزنامه هم ميهن از تعيين  به نوشته این روزنامه، نعمت احمدی
ای موآلش خبر داده و گفته خانواده آقای قربان پور امکان تودیع وثيقه  ميليون توماني بر٢٠٠قرار وثيقه 

  .تعيين شده را ندارند
 از آغاز سفر منطقه ای ریيس جمهوری اسالمی خبر داده و نوشته وی اين هفته به  همشهریروزنامه

  .آشورهای افغانستان، ترآمنستان و قرقيزستان سفر خواهد آرد
د احمدی نژاد صبح روز سه شنبه به منظور ديدار و گفت وگو با مقامات به نوشته این روزنامه، محمو

آشورهاي افغانستان و ترآمنستان به اين آشورها سفر می آند و پس از آن به منظور شرآت در 
مرداد ماه برگزار می شود، ٢۵ آه   سران آشورهای عضو سازمان همكاری شانگهای هفتمين اجالس

  .تخت قرقيزستان محل برگزاری اين اجالس سفر خواهد آردروز پنج شنبه به بيشكک پاي
 به نقل از وزیر ارشاد اسالمی نوشت که برخی از اخبار انتشار یافته در روزنامه ها منشا  کيهانروزنامه

  .شيطانی دارند
محمود حسين صفار هرندی روزنامه های منتقد را متهم کرده که تحت عنوان نشریه عمومی کار حزبی 

  .می کنند
به نوشته کيهان وی با انتقاد از عدم انتشار اخبار فعاليت های دولت مطبوعات را عصبی توصيف کرده و 

خبر بايد عاری از عصبيت و تعصب باشد، تعصب غير از غيرت است، عصبيت ريشه شيطانی دارد «گفت 
  ».اهد دادو اگر خبر بخواهد متأثر از عصبيت باشد خود به خود بخشي از سالمتيش را از دست خو

  . از افزایش ميزان مهاجرت روستایيان به شهرها خبر داده استجمهوری اسالمیروزنامه 
این روزنامه به نقل از استاندار مرآزی نوشت هم اينک بر اساس آمارهای ارایه شده ازسوی مرآز 

  .آمارايران ميزان مهاجرت روستاييان به شهرها درحال افزايش است
گفته آه دولت سعي دارد با اجرای طرح هایی اين موضوع را در آشور آاهش عبداهللا سهرابی اظهار 

  .داده و درآينده آن را برعكس آند
  

 بررسی روزنامه های صبح یکشنبه ایران 
  )2007 اوت  12(1386 مرداد  21یکشنبه :رادیو فردا
 مرکزی نوشته ميزان  افزایش تورم در کشور را مورد توجه قرار داده و به نقل از بانک همشهریروزنامه

  . درصد رسيده است١۴٫٨   را معادل١٣٨۶ماه منتهی به تيرماه سال 12تورم در 
به نوشته این روزنامه بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از وضع اقتصادی کشور اعالم کرده که 

قبل  نسبت به ماه ١٣٨۶شاخص بهای آاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در تيرماه 
  . درصد افزايش داشته است١٧٫١ نيز ٨۵درصد و نسبت به تيرماه سال ٨/٠
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 و ١٣٫۶ ، ١٢٫٨به گزارش همشهری نرخ تورم در فروردين، ارديبهشت و خرداد سال جاری به ترتيب 
درصدي نرخ تورم در 2 درصد در تيرماه حكايت از رشد ١۴٫٨درصد اعالم شده بود آه رسيدن آن به   ١۴٫٢

  . امسال دارد ماهه اول۴
 معاون ریيس جمهوری اسالمی   بازداشت همسر  از اخبار ضد و نقيضی در خصوص سرمایهروزنامه

  .خبر داده است
به نوشته این روزنامه برخی از منابع خبری گزارش کرده اند که شوهر فاطمه واعظ جوادی معاون ریيس 

ز تكميل تحقيقات، توسط يک دستگاه جمهور و ریيس سازمان محيط زيست آه مشاور وی نيز بوده پس ا
  .نظارتی بازداشت شده است

سرمایه در عين حال نوشته برخی منابع نزدیک به دولت گفته اند که همسر ریيس سازمان محيط 
زيست اخيرا در مراجع قضايی برای ارایه برخی اظهارات و شهادت ها حاضر شده است و خبر بازداشت 

  .داردو يا اتهام اختالس به وی صحت ن
 نفر نيز ١٢ نفر در سيستان بلوچستان خبر داده و نوشته ٣ ارگان رسمی دولت از اعدام  ایرانروزنامه

  .به زودی در کرمان اعدام می شوند
ذکر » اتهام محاربه ومفسد فى االرض« اعدام شده در محوطه زندان زاهدان را  فرد٣این روزنامه اتهام 

در راستاى مبارزه «  سيستان و بلوچستان نوشته که این افراد کرده و به نقل از ریيس کل دادگستری
  .اعدام شده اند» بى امان با اشرار و عوامل ناامنى جامعه و اجراى حدود الهى

 نفری که در جریان ١٧٨روزنامه ایران در خبری دیگر، به نقل از فرمانده نيروی انتظامی کرمان خبر داده از 
 نفر به زودی اعدام خواهند ١٢ ماه اخير در این استان دستگير شدند ۴طی طرح مبارزه با اراذل و اوباش 

  .شد
 هزار نفر در کشور زیر ٢٠٠ ميليون و ٩ به نقل از گزارش وزير رفاه به مجلس خبر داده که  اعتمادروزنامه

  .خط مطلق و شدید فقر زندگی می کنند
اجتماعی در جلسه کميسيون اجتماعی به نوشته این روزنامه عبدالرضا مصری، وزير رفاه و تامين 

 هزار نفر در کشور زير خط فقر مطلق هستند که با در نظر گرفتن ٣٠٣هفت ميليون و « مجلس گفت 
 نفر در کشور زير خط فقر شديد ٧٠٠ هزار و ٢۴٢ ميليون و ٩جمعيت خط فقر شديد شهری و روستايی، 

  ».و مطلق هستند
  . ميليون نفر را تهدید می کند۵ کارون  دگی رود خبر داده که آلوتهران امروزروزنامه 

به نوشته این روزنامه، فاضالب و آبهاي سطحی، پساب های خانگی، تجاری و صنعتي در حجم 
 ميليون نفر ۵٫١وسيعی به طور مستقيم و تصفيه نشده وارد آارون می شود آه منبع آب شرب بيش از 

  .از شهروندان خوزستانی است
ن حال نوشته به دليل بحرانی بودن وضع آلودگی این رودخانه دادستانی آل آشور به تهران امروز در عي

دستگاه های مسوول دستور داده که بايد در جهت اجرای طرح جامع آاهش آلودگی رودخانه آارون و در 
  .تصفيه فاضالب شهرهای حاشيه آن تالش آنند

 واگذاری به بخش خصوصی را طی می  بيمارستان دولتی مراحل۴٠، خبر داده که خراسانروزنامه 
  .کنند

از    استان ها   مراآز   و   بزرگ   شهرهای   در   های دولتی   بيمارستان      واگذاری   طرح   به نوشته این روزنامه،
   است   شده   آغاز   خصوصی   بخش   به    و سایر شهرهای بزرگ   اصفهان   مشهد،  ،  تهران جمله 
ايران پروژه های خوبی برای رفاه « به نقل از معاون ریيس جمهوری اسالمی نوشته م جام جروزنامه

  ».مردم عراق دارد
به نوشته این روزنامه، پرویز داودی در جریان دیدار اخير نوری المالکی نخست وزیر عراق از ایران به وی 

ايران پروژه هاي بسيار گفته ايران خواهان عراقی پيشرفته و با ثبات است، و بر همين اساس دولت 
  .مناسبی را براي توسعه و رفاه حال مردم عراق در دست اجرا دارد

 بازسازی شبكه توزيع برق در شهرهای آربال و  به گفته آقای داودی پروژه انتقال نفت به جنوب عراق، و
  . از طرح های دولت ایران برای رفاه حال مردم عراق است نجف دو نمونه

 برخورد با بانوان اسكيت باز و دوچرخه  ه نقل از فرماندهی نيروی انتظامی اصفهان از بکيهانروزنامه 
  .سوار در معابر عمومی این شهر خبر داده است

به نوشته این روزنامه، فرماندهی انتظامي استان اصفهان در اطالعيه اي درباره دليل این اقدام خود 
رزش و تفريح اقدام به دوچرخه سواری و يا اسكيت بازی در تعدادي از بانوان به بهانه و« اعالم کرده که 

معابر عمومی مي آنند آه اين امر خالف مقررات راهنمايي و رانندگی و باعث جريحه دار شدن عفت 
  ».عمومي و در برخي مواقع موجب ايجاد تصادفات و بروز خسارت های جانی می شود

ریيس پليس انتظامي آرج از محاصره یک جشن » ونمجيد بزم«کيهان در خبری دیگر به نقل از سرهنگ 
  . نفر در این جشن دستگير شده اند٢٠تولد در کرج توسط نيروی انتظامی خبر داده و نوشته 

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2007 اوت  9(1386 مرداد  18پنجشنبه :رادیو فردا
 اين پس بسيج، مجری طرح های عمرانی کشور از«، ارگان رسمی دولت خبر داده که ايرانروزنامه 

  » .خواهد بود
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به نوشته اين روزنامه، مجلس شورای اسالمی يک فوريت طرحی را را تصويب کرده که بر اساس آن، 
 به عنوان مجری طرح های عمومی و دولتی محسوب شده و مجاز به تبادل توافقنامه يا انعقاد  بسيج«

  » .خواهد بودقرارداد با دستگاه های اجرايی 
به نوشته روزنامه ايران، در صورت تصويب نهايی اين طرح، دستگاه های دولتی مجازند در پروژه های 

  . نسبت به تفويض اختيار الزم به بسيج اقدام کنند  عمرانی،
همچنين در طرح های زودبازده یا عام المنفعه، بسيج به عنوان دستگاه اجرايی و مجری برخی از طرح 

ی شناخته می شود،و مجاز است با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به عنوان مجری و های دولت
  . پيمانکار، قرارداد منعقد کند

، خبر داده که رييس جمهوری اسالمی ایران در دومين فرمان خود برای ايجاد تحول همشهریروزنامه 
وودی، معاون خود ماموريت داد تا اساسی در کارکردها و ماموريت های نظام بانکی کشور، به پرويز دا

  .را تشکيل دهد» بازنگری در قوانين نظام بانکی کشور«شورای 
اين دومين تصميم محمود احمدی نژاد طی يک هفته گذشته در خصوص بانکداری است که خبر آن تحت 

  . انتشار يافته است» فرمان«عنوان 
 آقای داودی را مامور تشکيل کار گروه خود» فرمان« به نوشته همشهری، هفته گذشته وی در اولين

  . کرده بود» تحول رفتاری نظام بانکی کشور«
  ، عنوان اصلی خود را به نخستين استعفا در کابينه محمود احمدی نژاد اختصاص دادهاعتمادروزنامه 
  . است

عليرضا طهماسبی که چندی پيش در کميسيون صنايع مجلس از احتمال «به نوشته اين روزنامه، 
  » .استعفای خود سخن گفته بود روز گذشته رسما استعفای خود را تقديم ریيس جمهوری کرد

اگرچه داليل « :روزنامه اعتماد، وزير صنايع را همراه ترين وزير محمود احمدی نژاد ناميده و نوشته است
ای  هنوز مشخص نيست اما گفته می شود بر اثر فشار زياد مخالفان وزير بر استعفای طهماسبی

  . ، وی استعفا کرده است»تعويض و برکناری برخی مديران وزارت صنايع و معادن
  .  خبر داده است  درصدی نرخ بليت هواپيما٢٠ از افزايش آفتاب يزدروزنامه 

 شورای عالی هواپيمايی درباره افزايش نرخ بليت، به طور  به نوشته اين روزنامه، بر اساس تصميم
  . بر حسب مسيرها در نرخ بليت هواپيما ايجاد می شود درصدی ٢٠متوسط تغييرات 

شرکت هواپيمايی : آفتاب يزد در عين حال به نقل از دبـيـر انجمن شرکت های هواپيمایی نوشته است
 را به شرکت روسی داده که قرارداد آن نهايی شده و ٢٠۴ايران اير سفارش ساخت چند فروند توپولوف 

  . خت، آماده تحويل مي شود ماه پس از اولين پردا١٨حدود 
ايرالين ها از نظر مالی مشکل دارند و تحريم هم مزيد بر علت شده تا « : مهدی علی یاری گفته است

  » .نتوانند هواپيماهای مورد نياز را تهيه کنند
، از هديه دولت به مناسب روز خبرنگار خبر داده، و به نقل از سخنگوی دولت نوشته رسالتروزنامه 
  » .ولت، رسيدگی به تخلفات خبرگزاري ها در دادگاه مطبوعات را تصويب کرده استد«: است

به نوشته اين روزنامه، غالمحسين الهام گفته است که اين مصوبه دولت، به زودی در چارچوب اليحه 
  . ای به مجلس ارائه خواهد شد تا مراحل قانونی خود را طی کند

ت فعلی اگر در خبرگزاری يک تخلف مطبوعاتی يا جرمی براساس قانون مطبوعا«:رسالت نوشته است
واقع شود، با خبرنگار يا مدير مسئول آن مانند يک فرد عادی برخورد و به جرم در دادگاه عمومی 

  » .رسيدگی می شود
 مرکز عرضه کننده پوشاک در ۶٨ به نقل از فرمانده نيروی انتظامی تهران از پلمب سرمايهروزنامه 

  . ر داده استاستان تهران خب
. اين فروشگاه ها محل عرضه پوشاک غير مجاز بوده اند: به نوشته اين روزنامه، رضا زارعی گفته است

طی دو ماهه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی در «سرمايه به نقل از رضا زارعی نوشته است که 
 ١١٢١ زن و ٨٩١امل دو هزار و  نفر نيز ش١٢ هزار نفر تذکر داده شد و چهار هزار و ٩٣استان تهران به 

  » .نفر مرد دستگير شدند
فرمانده نيروی انتظامی استان تعداد افرادی که تحت عنوان اراذل و اوباش دستگير شدند را طی اين 

   .مدت، چهار هزار نفر اعالم کرده است 
  .  از کمبود آب در گرگان خبر داده استجمهوری اسالمیروزنامه 

عليرغم «: عاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نوشته استاين روزنامه از قول م
 درصدی آب شرب مواجه بوده و در حال حاضر در ٣٠ تا ٢۵بارندگي ها در کشور، شهر گرگان با کمبود 

  » . شهر بحرانی کمبود آب کشور قرار دارد٣۵رديف 
  .  هزار نفر جمعيت دارد۴٠۴گرگان مرکز استان گلستان است و 

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران

  )2007 اوت  8(1386 مرداد  17چهار شنبه :رادیو فردا
 سراسری گردان های ضد شورش عاشورا و الزهرا در سراسر   از مانورجمهوری اسالمیروزنامه 

  . کشور خبر داده است
 گردان بسيج امسال ٢۵٠٠«اين روزنامه از قول جانشين فرمانده نيروی مقاومت بسيج نوشته است که 

  » .در سراسر کشور برای کسب آمادگی در قبال تهديدات دشمنان و مقابله با آن مانور برگزار می کنند
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به گفته ميراحمدی، اکثر اين گردان های ضد شورش عاشورا و الزهرا به سالح مناسب و جديد مجهز 
  . شده اند و رزمايش ها نيز به صورت واقعی برگزار می شود

  .  از يک اعدام ديگر در مالء عام، اين بار در گنبد کاووس خبر داده استکيهانزنامه رو
نام داشت که دو ماه پيش به » ناصر محمدخانی« به نوشته اين روزنامه، فرد اعدام شده در اين شهر 

را در هنگام اجرای طرح ارتقای امنيت » عابد شکری«وسيله خنجری، سرباز وظيفه نيروی انتظامی 
  . جتماعی در اين شهر به قتل رسانده بودا

اين متهم پس از دستگيری به حکم صادره شعبه دوم دادگاه کيفری استان و «کيهان نوشته است که 
 قانون مجازات اسالمی به جرم ارتکاب قتل ٢٠۶ و ٢٠۵ ديوان عالی کشور به استناد مواد ٣٢تاييد شعبه 

   » .در محل وقوع جرم و در مالءعام به دار آويخته شد عمد به قصاص محکوم و سحرگاه روز سه شنبه 
  .  نه ميليون جوان، در آستانه ورود به بازار کار قرار دارند  خبر داده کههمشهریروزنامه 

 سال به بااليی که در ١٠تعداد جمعيت «: اين روزنامه به نقل از وزير کار و امور اجتماعی نوشته است
 ٣٠ تا ١۵ ميليون جمعيت بين ٢۶ ميليون نفر است که از اين تعداد ۵٢مقوله اشتغال مدنظر هستند 

 سال است که اين تعداد هم ٢۴ تا ٢٠ سال و نه ميليون نفر بين ٢٩ تا ٢٠ ميليون نفر بين ١٧سال، 
  » .اکنون در حال وارد شدن به بازار کار هستند
 هزار نفر ٩٩٠، دو ميليون و ٨۵تعداد بيکاران کشور در سال «محمد جهرمی در عين حال گفته است که 

  » .بود که نسبت به دو سال اخير کاهش يافته است
  .  درصدی تورم تا پايان تيرماه خبر داده است١۴٫٨، به نقل از بانک مرکزی از رشد اعتمادروزنامه 

 به نوشته اين روزنامه، بانک مرکزی روز سه شنبه در تازه ترين گزارش خود اعالم کرد که بررسی ميزان
تورم در بهار امسال نشان می دهد که نرخ تورم به طور مداوم سير صعودی داشته است و در حال 

 درصد در تير ماه رسيده ١۴٫٨ درصد در خرداد به ١۴٫٢ درصد در ارديبهشت و  ١٣٫۶حاضر اين نرخ از 
   .است 

اس در آسمان ، اظهارات محمد جواد الريجانی در خصوص مشاهده اشيا نورانی ناشنرسالتروزنامه 
  .تهران را مورد توجه قرار داده است

به نوشته اين روزنامه، ریيس مرکز تحقيقات فيزیک نظری با اشاره به منشاء نجومی برخی از اشياء 
 درصد اشيای نورانی شامل ماهواره ها يا لوازمی است که به هردليلی ٩٠بيش از«: نورانی گفته است

  » .رده شده استمانند مانيتورينگ کشورها به فضا ب
دولت بايد ماهيت اين اشياء را بررسی کند و در صورتی که يکی از «:رسالت از قول وی نوشته است

  » .عوامل اجنبی وسيله ای را در آسمان ما پديدارکرده است مراقبت های الزم را به عمل آورد
فاد اليحه حمايت از  از برخی م  انتقاد عضو فراکسيون زنان مجلس شورای اسالمیجام جم،روزنامه 

  . خانواده را منعکس کرده است
به نوشته اين روزنامه، سهيال جلودارزاده از برخی مفاد اليحه دولت مبنی بر اين که ازدواج مجدد مردان 

براساس ماده «:می تواند بدون اجازه همسر اول و با اذن دادگاه صورت گيرد، انتقاد کرده و گفته است
مسر دائم بعدی مردان، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و اين اليحه، اختيار ه٢٣

  » .تعهد اجرای عدالت بين همسران است
اليحه حمايت از خانواده ارائه شده از سوی دولت : خانم جلودار زاده به روزنامه جام جم گفته است

متشکل از يک مرد، يک زن و فرزندان نهم، مغاير با اصل خانواده محوری است، چون يک خانواده طبيعی 
  . است و تاکيد کرده که اکثر نمايندگان زن مجلس با اين اليحه مخالفند

دادگاه ويژه روحانيت قم اعالم کرده که شکايت طالب عليه سيد :  نوشته استآفتاب يزدروزنامه 
  . محمد خاتمی، ریيس جمهوری پيشين را ثبت خــواهد کرد

مه، موضوع اين شکايت انتشار فيلمی است که در آن خاتمی با زنان نامحرم بــه نوشته اين روزنا
  . مصافحه کرده است

اين در حالــی است کــه خاتمـی در ماه های گذشته بارها در خصوص عمل «:آفتاب يزد نوشته است
  » .نسبت داده شده به خود واکنش نشان داده و فيلم را جعلی خوانده است

رده که مسئوالن دادگاه ويژه روحانيت نسبت به شکايت رسمی طالب حوزه های اين روزنامه تاکيد ک
   .علميه از سيد محمد خاتمی قول مساعد داده اند 

  » .شيرسنگی سه هزار ساله همدان در خطر نابودی قرار دارد« خبر داده است که خراسانروزنامه 
اله که يکی از سمبل های تاريخی به نوشته اين روزنامه، بی مهری نسبت به شير سنگی سه هزار س

می ناميدند، اين اثر » طلسم محافظ شهر همدان«غرب کشور به شمار می رود و روزگاری آن را 
  . تاريخی ارزشمند را در خطر نابودی قرار داده است

  . در فهرست آثار ملی به ثبت رسيده است ١٣١٠اين مجسمه سنگی در سال 
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