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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
  

 به ایران جایزه نمی دهيم: نيکالس برنز
  )2007 اوت  22(1386 مرداد  31شنبه چهار 

  سپارسا شم:رادیو فردا
نيکالس برنز، معاون سياسی وزير خارجه آمريکا، که از او به عنوان طراح گفت و گوهای آمريکا با ايران 

ياد می شود، در گفت وگو با راديو فردا، گفت که گفت وگوهای ايران آمريکا فقط به موضوع عراق محدود 
   .می شود و قرار نيست شروعی برای عادی شدن روابط ايران و آمريکا باشد

وی همچنين اشاره کرد که مشکالت ايران و آمريکا فراتر از اين است که با گفت و گو ميان سفيران دو 
آقای برنز، همچنين همکاری های تازه ايران با آژانس را ناکافی دانست و . کشور درعراق، حل شود

مهوری اسالمی، گفت که اين همکاری ها، مانع تالش جامعه بين المللی برای جلوگيری از دستيابی ج
  .به بمب اتمی نمی شود

 سال قطع هرگونه رابطه ديپلماتيک ٢٧آقای برنز، دليل گفت وگوها با ايران، االن و پس از 
چيست؟ با توجه به اين که، دولت فعلی جمهوری اسالمی، مشکالت اساسی باسياست 

   خارجی دولت آمريکا دارد، دليل شروع گفت وگوها با ايران چيست؟
دليل آن هم . م گرفتيم سفير ايران در عراق، با رايان کراکر، سفير ما در عراق گفت و گو کنندما تصمي

خيلی ساده بود، اين که ايران در محدود کردن و مقابله با تروريسم به اندازه کافی فعال نيست و از 
يم که ايران، ما باور دار. ايران بخواهيم که نقش مثبت و بهتری برای کمک به دولت عراق بازی کند

فناوری پيشرفته بمب های انفجاری کنار جاده را به شبه نظاميان شيعه می دهد و اين گروه های 
رييس جمهوری آمريکا . شيعه، از اين بمب ها عليه نيروهای نظامی آمريکا در عراق استفاده می کنند
 از زبان خود ما بشنوند که هم به اين مسئله اشاره کرد و ما می خواستيم ايرانی ها به طور مستقيم و

ما همچنين از ايران خواستيم تا به فعاليت های تروريستی در ناحيه . بايد اين فعاليت ها را متوقف کنند
يک برنامه جامع برای . مرزی دوکشور پايان دهند چرا که اين گروه ها از درون ايران، حمايت می شوند

وضاع امنيتی عراق است و تالش برای اين که عراق در گفت و گو با ايران طراحی شده که متمرکز بر ا
بيشتر کشورهای دنيا باور دارند که ايران . مشکالت ما با ايران، فراتر از اين هاست. صلح و آرامش باشد

دنيا . در پی دستيابی به بمب اتمی است و برای اين کار به غنی سازی اورانيوم در نطنز ادامه می دهد
 است و دو قطعنامه شورای امنيت با اجماع کامل و تحت بند هفتم منشور سازمان مخالف اين کار ايران

ايران از معدود کشورهای دنيا است که تا به حال دو قطعنامه تحريمی . ملل عليه ايران صادر شده است
ما منتظريم مقامات ايران، غنی سازی اورانيوم را . ذيل بند هفتم گرفته، که يک مشکل اساسی است

همچنين ما منتظريم آنها به جای ادامه غنی سازی، آن را متوقف کرده و با اتحاديه اروپا، . ف کنندمتوق
موضوع . ما اين پيشنهاد را به آنها داديم که ايرانی ها آن را رد کردند. آمريکا، چين و روسيه، مذاکره کنند

يت ايران از گروه های فعاليت های اتمی ايران برای ما خيلی مهم است و ديگر موضوع مهم، حما
دليل اين که صلح در . تروريستی در خاورميانه است و اين که ايران اين گروه ها را تجهيز می کنند

خاورميانه شکل نمی گيرد هم، همين مسئله است و اين که حماس، حزب اهللا و گروه های شبه 
يران و آمريکا است که بايد مسايل زيادی بين ا. نظامی شيعه از سوی ايران، مسلح و حمايت می شوند

  .حل شوند
   چه دليلی وجود دارد که ايران در شرايط فعلی با آمريکا، همکاری کند؟

ما به . ما نمی دانيم که ايران همکاری می کند يا نه، ما اين پيشنهاد را در حال حاضر آزمايش می کنيم
رف های خوب و قشنگ بشنويم و ما می ايرانی ها در بغداد گفتيم که ما دنبال اين نيامده ايم که فقط ح

ما می خواهيم ببينيم که ايران نقش موثری در برقراری . خواهيم عمل کردن به اين حرف ها را ببينيم
درباره پرونده اتمی . ما رفتار ايران را بر اساس عملکرد آنها می سنجيم. صلح در عراق بازی می کند

به تازه گی، فعاليت هايی . ی خود را در نطنز متوقف کندهم، منتظريم که ايران، فعاليت های غنی ساز
را شاهد هستيم که ايران می خواهد با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کند و به مسايلی که 

حدود دو يا سه سال است که ايران به پرسش های آژانس درباره تاسيسات . پاسخ نداده، جواب بدهد
حاال .  جواب نداده است فوژهای پی دو، و بازرسی های کامل آژانس،آب سنگين اراک، درباره سانتري

حتی اگر ايران بگويد که قصد . هم فقط همکاری با آژانس و پاسخ دادن به اين پرسش ها، کافی نيست
دارد با آژانس همکاری کامل داشته باشد، اين فقط به اين معنی است که ايران می خواهد به سوال 

نشانه همکاری ايران، از نظر ما، اين است که . ل است پاسخ نداده، جواب بدهدهايی است که چند سا
اگر هم ايران اين کار را نکند، قطعنامه سوم شورای امنيت در راه . غنی سازی در نطنز را متوقف کند

مهم نيست که ايران چقدر با آژانس همکاری می کند، اما اگر فعاليت های غنی سازی در ايران . است
  .ف نشود، مه به تحريم ايران ادامه می دهيم چرا که برای ما يک مسئله اساسی استمتوق
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اگر به هر دليلی، آمريکا و ايران به همکاری مشترک برای کنترل اوضاع در عراق برسند، آيا 
آمريکا حاضر است در مقابل چيزی به ايران بدهد؟ به عبارت ديگر، آيا امکان رسيدن به يک 

   ان و آمريکا، امکان پذير است؟معامله ميان اير
ايران بايد . ما هيچ معامله ای با ايران نداريم، هيچ بده و بستانی هم ميان ايران و آمريکا در ميان نيست

ايران بايد برای اتحاد سياسی عراق و همکاری . تالش بيشتری برای برقراری صلح و امنيت در عراق کند
ايران کمکی نمی کند و بايد برای خنثی کردن تروريست ها در . شيعيان با سنی ها و کردها، کمک کند

ما به هيچ کشوری جايزه نمی دهيم برای اين . ميان گروه های شيعه عراق، تالش خيلی بيشتری بکند
  .که کارهايی را نکنند که اصال نبايد انجام می داده اند

ه های تروريستی امکان قرار قراردادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست گرو
   نشانه چيست؟

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا هم در آخرين جلسه خود با . هيچ نظری درباره اين مسئله ندارم
خبرنگاران، گفت که درباره اين مسئله اظهار نظر نمی کند و از آن جايی که اين مسئله هنوز از سوی 

  .ظر نمی کنمدولت آمريکا در دستور کار قرار نگرفته، درباره آن اظهارن
گفتيد که آمريکا در گفت و گوهای خود با ايران، نگرانی ها و انتظارات خود را به طرف ايرانی 

از طرف ديگر می گوييد که امکان وقوع هيچ گونه معامله ای ميان ايران . منتقل می کند
خود را آيا می توانيم اين گونه نتيجه بگيريم که شما فقط خواسته های . وآمريکا وجود ندارد

   به ايران ديکته می کنيد يا اين که راه انتخابی هم برای ايران وجود دارد؟
ايران همسايه عراق . شايد بتوان اين طور فکر کرد که ايران بهتر است در کنار يک عراق امن و آرام باشد

ر مقابله ما از دولت ايران می خواهيم که تالش بيشتری د. است و نبايد شاهد ناامنی های عراق باشد
با حرکت گروه های تروريستی داشته باشد و به افرادی که می خواهند در عراق آرامش برقرار کنند، 

برنامه ما، همکاری امنيتی است و برای همين هم، گفت و گوها درباره عراق را با ايران، آغاز . کمک کند
ی گويم که کشورهای دنيا، در برابر اما به دو مسئله ای که اشاره کردم، برمی گردم و بار ديگر م. کرديم

آمريکا مخالف حق مردم ايران برای دستيابی به . تالش ايران به دستيابی به بمب اتمی، متحد شده اند
همه مردم به آن نياز دارند به ويژه اين که سوخت فسيلی اين روزها . انرژی صلح آميز هسته ای نيست

آمريکا، چين، اتحاديه اروپا و روسيه، به ايران . ح استخيلی گران است و موضوع گرمايش زمين هم مطر
اين پيشنهاد را دادند که تاسيسات اتمی صلح آميز برای ايران بسازند چرا که قصد ما اين است که حق 
مشروع مردم ايران را محترم بشماريم و به آنها برق اتمی بدهيم و کمک کنيم تا وضعيت اقتصادی آنها 

 برای اين که مقامات دولت ايران را از ساخت بمب اتمی منصرف کنيم، عقب ما از تالش. بهتر شود
  .نشينی نمی کنيم چرا که ايران مخالف هرگونه برقراری صلح در خاورميانه است

شنوندگان راديو فردا و خوانندگان وب سايت راديو فردا هم بهتر است بدانند که کشورهايی چون هند، 
چرا که هيچ کشوری خواهان .  و برزيل هم به تحريم ايران رای دادندمصر، آفريقای جنوبی، اندونزی

  .دستيابی ايران به بمب اتمی نيست
مردم ايران بدانند که ما مخالف حق آنها .  امنيت منطقه است دستيابی ايران به بمب اتمی، برهم زننده

برای همين . وردار باشندنيستيم و ما درک می کنيم که مردم ايران حق دارند از فناوری هسته ای برخ
هم، آمريکا، چين، روسيه و اتحاديه اروپا، به خاوير سوالنا ماموريت دادند که از آقای الريجانی بخواهد که 

ما می خواهيم با ايران صحبت کنيم و می خواهيم که اين مسئله از راه . پای ميز مذاکرات بنشيند
ای دستيابی به انرژی صلح آميز هستيم اما با ديپلماتيک حل شود و حاضر به همکاری با ايران بر

مقامات جمهوری اسالمی به مردم ايران می گويند که آمريکا و . دستيابی ايران به بمب اتمی، مخالفيم
اين حرف به هيچ . ديگر کشورهای دنيا، مخالف دستيابی ايران به انرژی صلح آميز هسته ای هستند

نهادی ما به ايران مراجعه کنيد که روی وب سايت وزارت بهتر است به بسته پيش. وجه درست نيست
ما به ايران پيشنهاد کرديم که . خارجه آمريکا و يا وب سايت وزارت خارجه روسيه هم موجود است

تاسيسات صلح آميز هسته ای داشته باشند و می خواهم اين نکته را به خوانندگان وب سايت و 
  .شنوندگان راديو فردا هم بگويم

 ميليون دالری آمريکا برای گسترش دموکراسی در ايران می خواهم ٧۵ه بودجه دربار
   اياالت متحده آمريکا قصد دارد با اين بودجه، چه چيزی را به دست آورد؟. بپرسم

. آمريکا درک می کند که ايران کشوری است که مردم آن، نگاه های مختلفی به حکومت آن کشور دارند
حکومت ايران، .  هستند و به دنبال حکومتی هستند که آنها را سرکوب نکندمردم ايران خواهان آزادی

مردم ايران هم . ساالنه، تعداد زيادی از هنرمندان و روشنفکران و روزنامه نگاران را به زندان می اندازد
ين ما اميدواريم که مردم ايران هم از ا. مانند همه مردم دنيا، به دنبال آزادی های دموکراتيک هستند

آزادی ها برخوردار شوند اما در حال حاضر، اين بودجه که توسط کنگره آمريکا تصويب شده را برای چند 
ما . تالش ما اين است، که مردم ايران و آمريکا همديگر را بهتر بشناسند. منظور به کار می گيريم

برنامه های زيادی .  ببينيمعالقمنديم که تعداد بيشتری از دانشجويان ايرانی را در دانشگاه های آمريکا
داشته ايم تا متخصصان بهداشت و يا کارشناسان مقابله با فجايع طبيعی آمريکا، با همتايان ايرانی خود 

تيم . ما هنرمندان ايرانی زيادی را به آمريکا دعوت کرده ايم. تماس داشته باشند و با آنها گفت و گو کنند
تالش ما .  رفت تا در يک تورنمنت ورزشی مهم شرکت کنندکشتی آمريکا در زمستان گذشته به ايران

اين است که تماس بيشتری، ميان مردم ايران و آمريکا باشد وبخشی از اين بودجه صرف همين هدف 
ما سعی داريم در اين کار موفق شويم و اميدوارم شنوندگان راديو فردا هم درک کنند که . می شود
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ث گفت و گوهای ايران و آمريکا در سطح سفيران در عراق، موضوعی است آقای برنز، بح
مردم ايران، می خواهند بدانند که قرار است . که در ايران، آزادانه به آن پرداخته نمی شود

نتيجه اين مذاکرات چه باشد؟ آيا قرار است با اين گفت وگوها، روابط دو کشور به سمت 
 اين گفت وگوها فقط مقطعی است و نتيجه ای از آن عادی شدن روابط برود يا اين که

   .حاصل نمی شود
من نمی توانم روابط عادی ميان . ما رفتار مقامات ايرانی را قضاوت می کنيم و نه گفته های آنها را«

ايران بايد . ايران و آمريکا را تصور کنم آن هم پيش از اين که مشکالت بزرگ ميان دو کشور حل شود
ستيابی به بمب اتمی را کنار بگذارد و بايد از حمايت از گروه های تروريستی در خاورميانه، تالش برای د

برای اطالع مردم ايران، بايد بگويم که سفير . دست بردارد و نقش مهم تر و مثبت تری در عراق، ايفا کند
 خواست تا از ما در عراق، با سفير جمهوری اسالمی در عراق گفت و گوهايی انجام داد و از ايران

رابطه ايران و آمريکا، هنوز هم خيلی سخت . حمايت از گروه های شبه نظامی و تروريست دست بردارد
اما مردم ايران بايد بدانند که .  سال است که دوطرف رابطه ديپلماتيک ندارند٢٧و دشوار است چرا که 

 حمايت از گروه های دولت جمهوری اسالمی در انزوا است آنهم به خاطر پرونده هسته ای و
 شکل گرفته و به صورت ١٩۵٠حتی کشورهای عضو جنبش غيرمتعهدها که از سال های . تروريستی

مردم ايران بايد بدانند که وقتی هند، برزيل، اندونزی، . عمومی و رسمی از ايران حمايت نمی کنند
مهوری اسالمی، راه به آفريقای جنوبی و مصر به تحريم ايران رای می دهند، نشانه اين است که ج

 چرا  صادقانه بگويم که رفتار جمهوری اسالمی برای ملت ايران فقط شرم به بارآورده. اشتباه رفته است
از راديو فردا تشکر می کنم و . که دولت جمهوری اسالمی، سياست تخريب را درپيش گرفته است

دست اندرکاران راديو فردا، آرزوی سپاسگزارم که اين وقت را در اختيار من گذاشتيد و برای تمامی 
  .موفقيت دارم

  
 ، درباره ایران)NIE(آمریکا » برآورد اطالعات ملی«

  )2007 اوت  22(1386 مرداد  31شنبه چهار 
پيش نويس گزارش اطالعاتی آمريکا، تصوير تيره ای از وضعيت سياسی ايران، برنامه هسته :رادیو فردا

  .ارايه کرده است» می از گروه های شبه نظامیحمايت جمهوری اسال«ای اين کشور و 
 سازمان ١۶درباره ايران، که بر اساس رشته گزارش های ) NIE(» برآورد اطالعات ملی«گزارش 

اين گزارش پس از کامل شدن، به جرج بوش . اطالعاتی آمريکا تدوين شده، در آستانه تکميل است 
  .يه می شودرييس جمهوری آمريکا و سياستگزاران اين کشور ارا

خبرگزاری آسوشيتدپرس از قول يک ديپلمات آشنا به مسايل اطالعاتی نوشته است که اين گزارش 
  .احتماال تا هفته آينده تکميل خواهد شد

يکی از . گزارش مذکور، يکی از سه گزارشی است که توسط جامعه اطالعاتی آمريکا، تهيه شده است
  .ره منطقه خليج فارس و سومی درباره وضعيت عراق استاين گزارش ها درباره ايران، ديگری دربا

   وضعيت سياسی در جمهوری اسالمی
گزارش وضعيت سياسی جمهوری اسالمی، به مسايل گوناگونی از اقتصاد تا برنامه هسته ای اين 

  .کشور پرداخته است
 به باور اياالت بر اساس اين گزارش، ايران همچنان برنامه هسته ای را دنبال می کند که هدف از آن،

تهران می گويد برنامه هسته ايش صلح . متحده آمريکا و کشورهای ديگر، توليد سالح هسته ای است
  .آميز و برای توليد انرژی است

گزارش اطالعاتی آمريکا، به يکی ديگر از اختالف های عمده دو کشور ايران و آمريکا پرداخته و بر آن 
  .ن به ناآرامی ها در عراق ادامه خواهد داداست که جمهوری اسالمی به دامن زد

اياالت متحده آمريکا، جمهوری اسالمی ايران را متهم می کند که با پشتيبانی از شبه نظاميان شيعه، 
  .در نا آرامی های عراق دخالت دارد و مواد منفجره و سالح در اختيار اين شبه نظاميان قرار می دهد
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 نظامی   دو ارتش آمريکا در عراق، اخيرا گفت که بيشتر کمک هایژنرال ريموند اوديرنو، مرد شماره
ايران در اختيار سپاه مهدی، که رهبری آن را مقتدی صدر، روحانی تند شيعه عراقی به عهده دارد، قرار 

  .می گيرد
حمايت مالی جمهوری اسالمی از حزب اهللا لبنان نيز از ديگر مسايلی است که مورد انتقاد شديد دولت 

  .يکا قرار داردآمر
آمريکا، جمهوری اسالمی، همراه با سوريه، به حمايت خود از » برآورد اطالعات ملی«بر پايه پيش بينی 

  .اين گروه ها ادامه خواهد داد
اين . بر اساس ارزيابی اين گزارش، انتظار نمی رود رژيم جمهوری اسالمی در آينده نزديک تغيير کند

ت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی، به رغم ناخشنودی عمومی گزارش همچنين بر آن است که آي
  .از وضعيت اقتصادی کشور، در سمت خود باقی خواهد ماند

   وضعيت عراق و» برآورد اطالعات ملی«
آسوشيتدپرس بخش هایی از آن را نقل کرده، توانايی دولت نوری   ، که»برآورد اطالعات ملی«در گزارش 

  . ها و فائق آمدن بر اختالف های قومی، مورد ترديد قرار گرفته شده استالمالکی در مهار خشونت
 ماه آينده، متزلزل تر خواهد شد و ١٢ تا ۶در اين گزارش همچنين آمده است که حکومت عراق در عرض 

وضعيت نيروهای امنيتی عراق تا آن حد بهبود نيافته که بتواند بدون کمک خارجی، توانايی عمل کردن 
      .شدداشته با

به رغم برخی پيشرفت ها، تحليلگران نتيجه گرفته اند که سطح خشونت ها، از جمله خشونت های 
 شبکه تروريستی القاعده، هنوز قادر است در عراق، به حمله های  فرقه ای در عراق بسيار باال است و

  .قابل توجه دست بزند
ان در اداره موثر کشور ناتوان رهبران سياسی عراق همچن«بر اساس اين گزارش ده صفحه ای، 

  .»هستند
هری ريد رهبر اکثريت دمکرات سنای آمريکا گفته است گزارش حاضر، تاييدی است بر اين نکته که 

نيروهای آمريکايی در جنگ داخلی عراقی گرفتار شده اند و راهبرد کنونی جرج بوش درباره عراق، به 
  .نتيجه نرسيده است

نوری المالکی از اين باور در ميان «: درباره عراق همچنين آمده است» ملیبرآورد اطالعات «در گزارش 
  » .رهبران شيعه، که تالش برای جايگزين کردن او می تواند حکومت عراق را فلج کند، بهره می برد

 در نشست سران کشورهای آمريکای   طی سخنانی جرج بوش رييس جمهوری آمريکا، روز سه شنبه
آقای بوش از مالکی خواست که . د دولت آقای مالکی او را نا اميد کرده استشمالی گفت که عملکر

  .برای برقراری صلح در عراق بيشتر تالش کند
  
  شودی اعالم مندهیتوافقات هفته آ/  خوب و سازنده بود اري بسرانی با امذاکره:نوننی هایاول

  )2007 اوت  21(1386 مرداد  30شنبه سه 
 خوب و سازنده اري را بسرانی ، مذاکرات دو روزه خود با ای اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدمعاون

 حکام آژانس ی شورای اعضااري در اختی در گزارشندهی هفته آني توافقات طرفاتيخواند و اعالم کرد جزئ
 .قرار خواهد گرفت 

 ی المللني آژانس ب کلری مدی محمد البرادعیمعاون پادمان" نوننی هایاول"  گزارش خبرنگار مهر،به
 یديجواد وع" مشترک با  ی و آژانس در کنفرانس خبررانی مذاکرات دو روزه ای امشب در پی اتمیانرژ

 اري بسیصحبت ها:  کشورمان اظهار داشتی ملتي امنی عالی شوراري الملل دبني بتيمعاون امن
 ما انجام یدو دور مذاکرات قبل که در ادامه مي همراه داشتئتي و هیدي را با جناب وعیخوب و سازنده ا

 .شد
 مشخص قرار دارد ی با چارچوب زمانی و برنامه کاریتي مدالکی مانی روشي اکنون پنکهی ااني با بیو

  .می پردازی میتي مدالنی ایاکنون به اجرا: افزود
هرمن " آژانس ی و روابط خارجی گذاراستيمسئول س" ی چروونلموسیو" که به همراه نوننیها

 یمسئول بازرس" ایهوسو" و ی حقوقیمشاور عال" راتن باخ" پادمان یمسئول بخش منطقه ا" ناکارت
 نی آژانس عازم وميما امشب به اتفاق ت:  به تهران آمده است ، ادامه دادرانیدر بخش مربوط به ا

 مي شورا آماده خواهنی حکام جهت ارائه در نشست ماه سپتامبر ای شورای را برای و گزارشميسته
 . اعالم خواهد شدزي توافقات ما ناتي شد و آنجا جزئمي  ارائه خواهندهیرد که هفته آک

 ی مذاکراتندهی آی هفته ها و ماه های وآژانس طرانی انکهی با اشاره به ای محمد البرادعی پادمانمعاون
اصله  حی هاشرفتي از موارد پیکی:  خود خواهند داشت ، گفت ی کنونیرا درباره توافقات گفتگوها

 آن را به طور کامل مورد یتي مدالمی است که توانسته ای موارد و موضوعات قبلهي کلقي دقییشناسا
 پرونده مي بتوانقی طرنی تا از امي کننيي مرتبط با آن را تعی ضروریی اجرای قرار داده و گام هایبررس

 .می را در موارد مذکور ببندرانی ایهسته ا
 زي صلح آمعتي طبمي به اطالعات الزم است تا بتوانی منظور دسترسنیضرورت تحقق ا:  ادامه دادیو

 ی بوده که در ماه جوالیی فاصله رخدادهانی ،البته در امیي نمانيي را تعرانی ای هسته ای هاتيفعال
 . اعالم شده استشيشاپيپ

ئله هسته  نهاد متبوعش در خصوص مسی هاتي فعالی برخنکهی ااني کل آژانس با بری مدی پادمانمعاون
 موضوع مطمئن هستم نی رغم ایعل: داشته باشد گفتاجي احتیشتري ممکن است به زمان برانی ایا

www.iran-archive.com 



 ني حکام آژانس بی شوراما گزارش خود را به:  سخنان خود خاطرنشان کردیانی در بخش پانوننیها
 ، آنها رانی ای موضوع هسته اندهی درباره آرندهي گمي کرد و مرجع تصممي ارائه خواهی اتمی انرژیالملل

 .رفت قرار خواهد گیري گمي آن مورد تصمی از جانب اعضازي نتي امنیهستند و موضوع شورا
 ساعته در نی چندري تاخليان به دل از خبرنگاری ضمن عذرخواهی کنفرانس خبرنی در آغاز ایدي وعجواد
 30/19 مذاکرات تا ساعت می کردی ما نبود و فکر ماري در اختطیشرا:  گفتی نشست مطبوعاتنیآغاز ا
 .دي طول کششتري اما عمال چند ساعت بابدی انیپا
 .  ساعت مذاکره کردند 15 دور نشست ، 3 و آژانس در دور روز گذشته در رانی ای هائتيه
 برگزار شده نی مرداد در و2 در تهران و دور دوم آن ی سال جاررماهي ت21 و آژانس رانیاکرات ا اول مذدور
  .بود

  
 »رفع ابهام ها«توافق ايران و آژانس بر سر تعيين جدول زمانی برای 

  )2007 اوت  22(1386 مرداد  30شنبه سه :رادیو فردا
مرداد ماه اعالم کردند که بر سر تعيين جدول  روز سه شنبه سی  المللی انرژی اتمی ايران و آژانس بين

  .ای جمهوری اسالمی به توافق دست يافته اند در مورد برنامه هسته» رفع ابهام ها«زمانی برای 
 و جواد وعيدی، معاون دبير شورای عالی  اولی هاينون، معاون مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی،

درباره  هران اعالم کردند که یک جدول زمانی برای شفاف سازیدر ت امنيت ایران، پس دو روز مذاکره
  .برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، مورد توافق دو طرف قرار گرفته است

اکنون برنامه مورد موافقت قرار گرفته پيش روی ما قرار دارد که برای نحوه اجرای «: آقای هاينونن گفت
  .»آن یک جدول زمان بندی تعيين کردیم

ه آقای هاينونن در گفت وگو های روز سه شنبه آژانس بين المللی انرژی اتمی و ايران درباره به گفت
  .جزييات و مراحل اجرای اين توافقات مذاکره شد

شد و در اين  هفته آينده آماده خواهد) درباره برنامه هسته ای ايران(گزارش «:آقای هاينونن افزود
  .»دگزارش جزييات توافق امروز درج خواهد ش

 معاون مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی مذاکرات دو روزه خود با  رويترز،به گزارش خبرگزرای
  .خواند» خوب و سازنده«مقام های ايران را 

ايران و آژانس برسر يک : در همين زمينه جواد وعيدی، معاون دبير شورای عالی امنيت ايران، گفت 
    .چارچوب اساسی به توافق رسيده اند

توافقات به عمل آمده يک پيشرفت بسيار دقيق مبنی « :، آقای وعيدی افزودایسنابه گزارش خبرگزاری 
بر قراردادن نحوه چگونگی رسيدگی به مسائل باقی مانده جدول زمانی برای اجرای آنها و نحوه انجام 

  .»است هر کدام از اقدامات متقابل ايران و آژانس 
امروز بين ايران و آژانس يک برنامه کاری به عنوان « :نيت ایران اضافه کردمعاون ددبير شورای عالی ام

 کار روی ميز قرار دارد؛ براين اساس  نحوه چگونگی رسيدگی به موضوعات باقی مانده به عنوان راه
فهرست موضوعات مورد نظر بين ما و آژانس تعيين شده است و نحوه رسيدگی به هر کدام از 

همچنين اقدامات متقابلی که بايد ايران و آژانس در . اند ول زمانی مشخص شدهموضوعات براساس جد
  . »ارتباط با حل هر کدام از موضوعات انجام دهند مشخص شده است

اولی هاينون، معاون مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی و چند تن از مديران و کارشناسان آژانس 
ور نهايی مذاکرات با مقام های جمهوری اسالمی ايران و آنچه که بين المللی انرژی اتمی برای انجام د

  .حل مسائل باقيمانده در دو دور قبلی اعالم شده است،روز دوشنبه وارد تهران شدند
اين دور از مذاکرات که به مدت دو روز به طول انجاميد در همان سطح قبلی و ميان جواد وعيدی، معاون 

ران و اولی هاينونن، معاون مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی دبير شورای عالی امنيت ملی اي
  .صورت گرفت

   گزارش البرادعی به شورای حکام
قرار است نتايج مذاکرات ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش جديد محمد البرادعی، مدير 

  .کل اين سازمان، به شورای حکام ارايه شود
شده در رابطه با برنامه هسته ای ايران باعث شده که پرونده هسته ای ايران از ابهام ها و مسايل حل ن

دستور کار آژانس بين المللی انرژی اتمی خارج شود و دراختيار شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار 
  . گيرد

تيابی آمريکا و کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که در چارچوب برنامه هسته ای خود بدنبال دس
به سالح هسته ای است و شورای امنيت نيز تاکنون دو قطعنامه تحريمی را عليه تهران به تصويب 

  . رسانده است
اما ايران ادعای دستيابی به سالح اتمی را رد کرده و گفته است که برنامه هسته ای آن به منظور 

  . مقاصد صلح آميز دنبال می شود
ن المللی انرژی اتمی در روزهای بيستم و بيست و يکم تيرماه در دور اول مذاکرات ايران و آژانس بي

تهران و دور دوم، روزدوم مرداد ماه در وين در چارچوب ايده ايران برای حل مسايل باقيمانده در زمينه 
  .فعاليت های اتمی تهران برای مدت دو ماه آغاز شد

www.iran-archive.com 



   
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  گاه محاکمه عامالن کشتار شيعيان عراق برگزار شدسومين جلسه داد

  )2007 اوت  23(1386   شهریور1شنبه پنج 
 ميالدی امروز با حضور 1991 نفر از متهمان کشتار شيعيان عراق در سال 15سومين جلسه محاکمه 

  .همه متهمان در بغداد برگزار شد
در جلسه امروز  "ليلی کاظم"ی به نام یک شاهد عراق به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا،

دو فرزند وی  شيميایی، دادگاه گفت که علی حسن المجيد وزیر دفاع سابق رژیم صدام معروف به علی
 .را از یک بالگرد به بيرون پرتاب کرده است

نظارت  وی درجریان شهادت خود در دادگاه افزود که علی حسن المجيد شخصا بر قتل دو فرزندش
عراق شکنجه  سابق یک شاهد دیگر نيز گفت که وی و دوستش به دست مسئوالن رژیم. داشته است

 .شده اند
آغاز شده  جلسات محاکمه علی شيميایی به همراه دیگر متهمان پرونده از روز سه شنبه هفته جاری

 پرونده گوش فرا خواهد است و دادگاه در جلسات آتی خود نيز به گفته های شمار دیگری از شاهدان
 .دهند  شاهد در دادگاه عليه متهمان شهادت90قرار است حدود . داد

کردهای  از علی حسن المجيد پيشتر در بررسی پرونده انفال به جرم قتل بيش از یکصد هزار نفر
 .اعدام محکوم شده است به 1980در دهه  عراق

از زمان  و رسيدند هزار تن به شهادت 160ميالدی، 1991در سرکوب انقالب شيعيان عراق در سال 
المللی دهها گور   تاکنون کارشناسان عراقی و بين2003سقوط رژیم سابق حزب بعث عراق در سال 

  .بودند، کشف کرده اند قيام شعبانيه دسته جمعی که متعلق به قربانيان
در  گزارشهای مربوط به کشف این گورهای دسته جمعی به عنوان مدرک پيش بينی می شود که

   .گيرد  قرار1991دگاه بررسی پرونده کشتار شيعيان عراق در سال اختيار دا
  

  .دولت بوش سرخوردگی خود از عملکرد نوری مالکی، نخست وزیر عراق، را پنهان نکرده است
  )2007 اوت  22(1386 مرداد  31شنبه چهار 

 راجر هاردی
  تحليلگر بی بی سی در امور خاور ميانه

آمريکا نسبت به گذشته زبان صریح تری برای اظهار نظر در مورد جرج بوش، رئيس جمهور:بی بی سی
  .دولت عراق به کار گرفته است

به درخواست های مردم واکنش ] مالکی[آیا دولت : "وی روز سه شنبه در جریان دیداری از کانادا پرسيد
  ".نشان خواهد داد؟

  .د کردوی بی پرده افزود اگر چنين نکند مردم عراق آن را جایگزین خواهن
رایان کراکر، سفير آمریکا در بغداد، برای صحه گذاشتن بر این نظر گفت که تالش های دولت بغداد برای 

  ."به شدت مایوس کننده بوده است"ترغيب آشتی ملی 
  ."چک سفيد امضا نيست"اما وی اخطار داد که حمایت آمریکا از دولت عراق یک 

وی اعالم کرد که او نخست وزیر . ین حمالت پاسخ گفتآقای مالکی که آشکارا زخم خورده بود به ا
  .منتخب عراق است و دیگران نباید دخالت کنند

  لبریز
اظهارات مقام های ارشد دولت آمریکا به برندگی سخنان سناتور کارل ِلوین، یک دمکرات ارشد، نبوده 

ت که کاسه صبر دولت اما این سخنان حاکی از آن اس. است که این هفته گفت آقای مالکی باید برود
  .بوش در حال لبریز شدن است
 خریداری زمان - یعنی افزایش شدید نيروها که در ماه فوریه آغاز شد -هدف استراتژی کنونی آمریکا 

این وسيله ای نظامی برای هدفی . برای دولت عراق به منظور پيشرفت در جبهه سياسی است
  .سياسی است

تقریبا تمامی وزرای . شرفتی نکرده بلکه آشکارا در حال فروپاشی استاما دولت آقای مالکی نه تنها پي
  .سنی کابينه یا استعفا داده اند یا جلسات کابينه را بایکوت کرده اند

این ادعای دولت عراق که یک دولت وحدت ملی است، هرگز قانع کننده نبوده، و حاال دیگر نخ نما شده 
  .است

  .بران جناح های سياسی عراق تاکنون به جایی نرسيده استره" اجالس"تالش ها برای برگزاری 
بسياری از سنی ها ایمان خود را به دولت تحت هدایت شيعيان، که به کلی به نيازهای خود 

برخی از این نيز پيشتر می روند و آن را یک دولت تحت حمایت . غيرپاسخگو می دانند، از دست داده اند
  .اقليت سنی عرب تعصب داردایران می دانند که به شدت عليه 

  کدام جایگزین ها؟
  .کارخانه شایعه سازی عراق طبق معمول درحال توليد انواع تئوری های توطئه است

برخی سنی ها مظنون هستند که آمریکا و ایران دست به معامله ای خواهند زد که آنها باید بهایش را 
  .بپردازند
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همسایه درحال تبانی برای جایگزین کردن دولت برخی شيعيان فکر می کنند کشورهای عرب سنی 
  .مالکی با دولت دیگری هستند که بيشتر مورد دلخواهشان باشد

  .اما امکان دارد که آقای مالکی، عليرغم زایل شدن وجهه اش، همچنان دوام آورد
سران " اجالس"ه برخی گزارش ها حاکيست ک. پارلمان تا اوایل سپتامبر در تعطيالت به سر می برد

  .جناح ها که تاکنون بارها عقب افتاده تا پيش از بازگشت اعضای پارلمان برگزار نخواهد شد
 سپتامبر نزدیک است، یعنی زمانی که قرار است آقای کراکر، 15و این به طرز خطرناکی به مهلت 

در برابر کنگره ارزیابی خود سفير آمریکا، و دیويد پتریوس، فرمانده نيروهای آمریکایی در عراق، با حضور 
  .از طرح افزایش نيروها را ارائه دهند

  .از دو نفر دیگر منظما به عنوان جایگزین های ممکن برای آقای مالکی نام برده می شود
 و دیگری ایاد - از مجلس اعالی اسالمی عراق، یکی از جناح های عمده شيعه -اینها عادل عبدالمهدی 

  .است که یک ملی گرای غيرمذهبی استعالوی، نخست وزیر سابق 
اولی با مخالفت جناح شيعه مقتدی صدر، از رقبای سرسخت مجلس اعال، روبروست؛ دومی هم با 

  .مخالفت کليه اسالمگرایان شيعه
در هر صورت، اصال معلوم نيست که در شرایط جاری هيچ رهبر دیگری در عراق عملکرد بهتری داشته 

  . باشد
رد آقای مالکی ظاهرا با هدف افزایش فشار بر او و نه تالش برای بيرون راندن او از غرولند کردن در مو

  .قدرت صورت می گيرد
  

  عراقني به مناطق کردنشرانیادامه حمالت ا
  )2007 اوت  23(1386   شهریور1شنبه پنج 

 رانی است که سپاه پاسداران انی از ای در کردستان عراق حاکی منابع خبریگزارشها:بی بی سی
 ی عراق ادامه مني در مناطق کردنشی گروه کرد پژاک، به حمله به مناطقی اعضابيهمچنان در تعق

 .دهد
 رانی حزب دموکرات کردستان عراق گزارش داده که بر اثر آتشبار ای، ارگان رسم)خه بات( خبات روزنامه

 خانمان خود را ترک  منطقهنی چند روستا در ای دو کشور، اهالی در مناطق مرزلیبر کوهستان قند
 . شوندی ترک سکونتگاه خود آماده می برازي نگری دی چند روستایگفته اند و اهال

 یرانی رود که شاخه ایبه شمار م) پژاک( آزاد کردستان اتي پناهگاه افراد حزب حل،ی قندکوهستان
 .است) پ ک ک (هيحزب کارگران کرد ترک

 و نی پنجوني کردنشی در شهرستانهای به مناطقرانی از حمالت سپاه پاسداران ای عراقی هارسانه
 . عراق خبر داده اندهيماني در استان سلزهیقلعه د
 کردستان عراق تعلق دارد از عمر دباغ، معروف به ناظم، یهني مهی کردست که به اتحادیونیزی تلوشبکه
 به رانی حمالت ادني بخشانی در حال تالش به منظور پای حزب در تهران نقل کرده که ونی اندهینما

 . عراق استنيمناطق کردنش
 از مقامات دولت خودمختار کرد در شمال عراق، اما بدون ذکر یکی به نقل از ی کردیونیزی شبکه تلونیا

 ردي گی صورت میطی در شرازهی و قلعه دنی پنجوی به شهرستانهارانی گزارش داده که حمالت اینام و
 نی با ایادی مستقرند که فاصله زلی و تنها در کوهستان قنددستني مناطق ننیکه افراد پژاک در ا
 .شهرستانها دارد

 ی راه حلافتنی عراق جهت ی مقام کرد نقل شده، دولت خودمختار کرد و دولت مرکزنی گونه که از اآن
 .رانندی در حال گفتگو با دولت ارانی دادن به حمالت اانیبه منظور پا

 رانی در کردستان عراق خواهان واکنش دولت عراق به حمالت اشمرگي موسوم به پیروهاي امور نریوز
 . کشور شده استنی انيبه مناطق کردنش

 چگاهي هزي نیرانی گزارش نشده و مقامات انهي زمنی از جانب دولت عراق در ای رسمی تاکنون واکنشاما
 . نکرده انددیي در خاک عراق را تأی نظاماتيعمل
 که به ی کند و روزنامه ای کردستان عراق منتشر میهني مهی اتحاد ئاسو کهی مطبوعات کردیبرخ

 عدم لي دولت خودمختار کردستان عراق را به دلی مقاالتی تعلق دارد، طهی اتحادنیمعاون سابق رهبر ا
 .  مورد انتقاد قرار داده اندرانی در برابر حمالت ایريموضعگ

 در مورد ی در شماره دوشنبه گذشته گزارش مفصلن،ی گاردییايتانی روزنامه برزي نی المللني سطح بدر
 . در کردستان عراق داشترانی ای نظاماتيعمل
 که رانی اني پژاک در مناطق کردنشهي علی گسترده ااتي عملشي از شش ماه پرانی پاسداران اسپاه

 عراق را ني در بخش کردنشی مدت بارها نقاطنی ای اند آغاز کرده و طهي عراق و ترکیهمجوار با مرزها
 . هدف حمله قرار داده استزين
 زي نهي ترکی کرد آن کشور بوده که در موارداني به شورشهي هماهنگ با حمالت ارتش ترکاتي عملنیا

 . در کردستان عراق زده استیدست به بمباران مناطق
 خاک  که درلی از کوهستان قندی در بخشرانی ای نظامکوپتري فروند هلکی) هفدهم اوت( گذشته جمعه

 در پنج تن از روزی دکوپتر،ي آن عالوه بر خلبان و کمک خلبان هلی کشور قرار دارد سقوط کرد و طنیا
 .شدند ی از آنان زخمگری بودند کشته و چهار تن دکوپتري هلني و سپاه که سرنشجينفرات بس
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الم کرد اما  هنگام فرودآمدن اعیی نامساعد آب و هواطی را شراکوپتري پاسداران علت سقوط هلسپاه
 ی گذارني گروه منی ایکهای که چری فرود آمدن در نقطه الي به دلکوپتري هلنی شده که ایپژاک مدع

 .کرده بودند منهدم شده است
 هي علاتي عملی سپاه که اجرایني زمیروي حامل فرمانده لشکر سوم نکوپتري هلزي گذشته نزمستان

 .ديه مرگ او و هفت افسر همراهش انجام سقوط بنیپژاک را به عهده دارد سقوط کرد که ا
 نسبت داد اما پژاک اعالم کرد که افرادش ی را هم به مشکالت فنکوپتري پاسداران سقوط آن هلسپاه

  . را هدف حمله قرار داده و ساقط کرده اندکوپتري هلنیا
  

   درعراقییکای آمریروهاي به اظهارات فرمانده نرانی ایاعتراض رسم
  )2007 اوت  21(1386  مرداد 30شنبه سه 
 در تهران ، مراتب اعتراض سي به کاردار سفارت سوئیادداشتی مي امورخارجه کشورمان با تسلوزارت
 عراق اعالم ی در منطقه مرکزییکای آمریروهاي فرمانده ننچي را نسبت به اظهارات ژنرال لشی خویرسم
  .داشت

حافظ ( در تهران سيخارجه به سفارت سوئ وزارت اموری ارسالادداشتی مهر، در ی گزارش خبرگزاربه
 دی مراتب اعتراض شدرانی ای اسالمیدولت جمهور:آمده است)رانی ای اسالمی در جمهورکایمنافع آمر

 نید آن، ای شدبی اعالم و ضمن تکذنچي ژنرال لی و اساس از سوهی پایخود را نسبت به طرح اظهارات ب
 و عراق رانی دو کشور ااني با مناسبات موجود مریمغا و ی فرافکنی را نوعی منطقريگونه اظهارات غ

  . باشدی خصوص منی الزم در احاتيدانسته و خواستار ارائه توض
  . شدمي در تهران به کاردار آن کشور تسلسي سوئري عدم حضور سفلي به دلادداشتی نیا 
  

  کننده دانستدي در عراق را ناامیاسي سشرفتي پکروکر
  )2007 اوت  21(1386 مرداد  30شنبه سه 
 . کردیدي در عراق ابراز ناامیاسي مسائل سشرفتي در بغداد امروز از پکای آمرريسف
 با یی در بغداد در گفتگوکای آمرري کروکر سفانی فرانسه، رای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 دلسردکننده اريس اساسا بیاسي مسائل سنهي ها در عراق در زمشرفتيپ: خبرنگاران اظهار داشت 
 . هستند

 ها ی ما و عراقی براتي وضعنی است و ادکنندهي ناامزي نی مسائل ملنهي ها در زمشرفتيپ:  افزود یو
 . کننده استوسی کشور مانی مسئوالن انيوهمچن
 درعراق قرار است که کایفرمانده ارتش آمر" وسی پتردیوید" سخنان را گفت که نی ای در حالکروکر
 . عراق را تا اواسط ماه سپتامبر به کنگره ارائه دهدتيضع از ویگزارش
 خانمان ی خشونت، بی در عراق گذشته همگري اخیآنچه که در سال ها:  خاطرنشان کرد کای آمرريسف

 .  باشدی می و کشته شدن ده ها هزار عراقانيرنظاميشدن غ
  .ستندي نی مسائل در مدت چند هفته فراموش شدننی افزود ایو
  

  اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل 
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ایران 
  )2007 اوت  22(1386 مرداد  31شنبه چهار :رادیو فردا
 درصد در سه ٢٫٣    از ادعای بانک مرکزی در خصوص رشد اجاره بهای مسکن به ميزانجام جمروزنامه 

» کمی سخت«ر داده و باور کردن چنين ادعایی را ماهه تابستان نسبت به سه ماهه بهار امسال خب
  .عنوان کرده است

جام جم در عين حال نوشته که براساس همين آمار تردید برانگيز نيز اجاره بهای مسکن نسبت به یک 
  . درصد افزایش یافته است١٣٩ نيز بيش از ٨٣ در صد و نسبت به سال ١٧سال قبل 

های غير واقعی از سوی مراجع رسمی به نقل از ریيس اتحادیه این روزنامه با انتقاد از ارایه آمار
رشد متوسط اجاره بها در تهران بسيار بيشتر از آن چيزی است که « مشاورین امالک تهران نوشت 

  ».اعالم شده است
 در ادامه وارد کردن اتهام به مطبوعات منتقد دولت در سرمقاله امروز خود به سراغ  کيهانروزنامه
  .عتماد ملی رفته و این روزنامه را به ترویج عقاید شيطانی متهم کرده استروزنامه ا

 روزنامه اعتماد ملي در خصوص رد صالحيت نامزدهای  این روزنامه با اشاره به انتشار یاداشتی در
نمایندگی مجلس ادعا کرده که نویسندگان اعتماد ملی نظام جمهوری اسالمی را با نظام شاهنشاهی 

  .نندیکسان می دا
کيهان با خطاب قرار دادن مهدی کروبی از وی خواسته تا با شيطان فالوده نخورد و از انتشار افکار فاسد 

  .در روزنامه خود جلوگيری کند
طی دو ماه اخير سرمقاله های مشابهی به قلم نماینده ولی فقيه در کيهان بر عليه دو روزنامه هم 

  . دنبال داشته استميهن و شرق، توقيف این دو روزنامه را به
  . از گزارش خانواده دانشجويان بازداشتی به فراکسيون اقليت مجلس خبر داده است اعتمادروزنامه
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به نوشته این روزنامه در اين نشست خانواده دانشجويان زندانی دانشگاه پلي تکنيک و وکيل آنان به 
  .ه ها و وکالی خود پرداختندتشريح چگونگی برخورد دادستانی و بازجويان با زندانيان، خانواد

و همچنين »رفتار خارج از عرف و قوانين مصرح«،»عدم توجه به حقوق شهروندی«اعتماد نوشت که 
از جمله شکایت های خانواده ها و » بالتکليفی و قطع مالقات و ارتباط تلفنی با دانشجويان زندانی«

  .وکالی دانشجويان بوده است
ه دانشاه پلی تکنيک که قبل از این از تهدید دادستان تهران در خصوص خانواده دانشجویان بازداشت شد

شکنجه فرزندانشان خبر داده بودند، به نمایندگان فراکسيون اقليت مجلس گفتند که فرزندان آنان از 
انتشار نشريات جعلی در این دانشگاه بی اطالع بوده،دخالت خود را در آن انکار می کنند و از سناريويی 

  .اين زمينه طراحی شده سخن گفته اندکه در 
، نيز تداوم بازداشت چندین ماهه دانشجویان پلی تکنيک را مورد توجه قرار داده و به  آفتاب یزدروزنامه

  .نقل از معاون امنيت داستان تهران از صدور قرار و برگزاری دادگاه برای دانشجویان خبر داده است
گذشته از پایان تحقيقات در مورد احسان منصوری، احمد قصابان به نوشته این روزنامه، حسن حداد روز 

و مجيد توآلي سه دانشجوی بازداشت شده پلی تکنيک خبر داده و گفته که ظرف امروز يا فردا برای 
  .آنها قرار مجرميت و آيفرخواست صادر مي شود تا پرونده جهت رسيدگی به دادگاه ارسال شود

ز شدن ورود زنان به ورزشگاه ها در صورت تصويب اساسنامه جديد  از مجاجمهوری اسالمیروزنامه 
فدراسيون فوتبال ايران توسط هيات دولت خبر داده و نسبت به ورود زنان به ورزشگاه ها هشدار داده 

  .است
به نوشته این روزنامه، در بند دوم از ماده ششم این اساسنامه آه مورد تاييد و توصيه فدراسيون بين 

هيچيک از اعضا نمی توانند هيچ نوع تبعيضی در مقابل اشخاص « است،آمده؛) فيفا(تبال المللی فو
در غير . گروه ها و مليت ها در زمينه جنسيت زبان مذهب نژاد و سياست يا موارد مشابه اعمال نمايند

  ».اينصورت مشمول تعليق يا اخراج خواهند شد 
 اين بند را حذف کند چرا که در غير این صورت با  روزنامه جمهوری اسالمی به دولت توصيه کرده که

  .مخالفت های شرعی در خصوص ورود زنان به ورزشگاه های مختلط مواجه خواهد شد
این روزنامه به نقل از معاون مطالعات و .  از افزایش طالق در روستاها خبر داده استهمشهریروزنامه 

ذشته بيشترین طالقها در آشور در مناطق  سال گ۵تحقيقات سازمان ملی جوانان، نوشته که طی 
  .روستایی رخ داده است

همشهری .به گفته محمد اسحاقی افزایش طالق در مناطق روستایی بحرانی جدی برای آشور است
افزایش طالق در این مناطق نشاندهنده وقوع تحوالتی در زندگی آنان است و باید نسبت به « نوشته

  ».ا به دنبال برنامه ریزی و فكر اساسی کرداستمرار سالمت زندگی در روستاه
نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه « خبر داده که فوريت اليحه دولت که با عنواناعتماد ملیروزنامه 

  . رای نياورده است به مجلس ارائه شده» جويی بنزين
دی را متوجه دولت  نمایندگان مجلس در جریان این رای گيری انتقادات تن به نوشته این روزنامه برخی از

  .کردند
 رفعت بيات با اشاره به تاخير سه ماهه،اجرای ناقص سهميه بندی بنزین، و عدم  اعتماد ملی از قول

 ٨۶ ميليون ليتر در بودجه ۶٠ ميليارد دالر براي مصرف روزی 2.۵«ارائه بنزین با قيمت آزاد نوشته است 
جراي سهميه بندی بنزين، دولت در اواخر سال با اعتبار اختصاص يافته است، اما به دليل تاخير در ا

آمبود بودجه مواجه خواهد شد،و در چنين شرايطي اصال صرفه جويی صورت نگرفته و پولی نيست که 
  ».می خواهيم از آن هزينه آنيم

 این روزنامه از قول سردار.  معتاد تزريقی در تهران خبر داده است١٢ از مرگ روزانه  تهران امروزروزنامه
 مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی تعداد معتادان تزریقی که طی یک سال  حسين آبادی فرمانده

  . نفر اعالم کرده است۴٣٨٠گذشته جان خود را از دست دادند را 
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2007 اوت  22(1386 مرداد  30شنبه سه :رادیو فردا
  . ار سپر موشکی ايران در سوريه خبر داده است از استقرهمبستگیروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، يک مقام مسئول که نام وی اعالم نشده است از استقرار سپر دفاع موشکی 
  . ايران در مرزهای سوريه خبر داد

ايجاد سپر موشکی از سوی حکومت ايران در «: همبستگی به نقل از اين مقام مسئول نوشته است
ی است به تشديد تهديدهای اسرایيل عليه ايران و مقامات سوريه نيز با احداث آن سوريه واکنش

  » .موافقت کرده اند
 از تغيير مديران در اين اعتمادبه دنبال برکناری وزير نفت از سوی ریيس جمهوری اسالمی، روزنامه 

  . وزارتخانه خبر داده است
 با آوردن ترکان به معاونت برنامه ريزی اين تغييرات گسترده وزارت نفت«:اين روزنامه نوشته است

 روزی است از سوی ریيس دولت به عنوان سرپرست ١٠وزارتخانه کليد خورد و غالمحسين نوذری که 
  » .وزارت نفت برگزيده شد منشاء اين تغييرات است
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  خبر برکناری محمد رضا مقدم، معاون برنامه ريزی وزارت نفت و نژادجمهوری اسالمیروزنامه 
» اولين مانور مديريتی سرپرست وزارت نفت«حسينيان، معاون بين الملل اين وزارتخانه را با عنوان

  . منعکس کرده است
 نيز ضمن تایيد برکناری دو معاون وزارت نفت با حکم غالمحسين نوذری، سرپرست ايرانروزنامه دولتی 

  . ستدر وزارت نفت معرفی کرده ا» آغاز اصالحات«اين وزارتخانه، را 
ریيس مجلس شورای اسالمی به نهادهای غير دولتی را مورد توجه » اتهامات «اعتماد ملی،روزنامه 

  . قرار داده است
امروز آمريکایی ها شيوه جديدی برای گسترش : به نوشته اين روزنامه، غالمعلی حداد عادل گفته است

نکه در کشوریوارد می شوند سازمان نفوذ خود پيدا کرده اند و آن هم انقالب مخملی است و به محض آ
  .ها را تشکيل می دهند، و به تقويت آن می پردازند»NGO«های غير دولتی يا 

بر شمرده و خواستار مقابله مساجد با » محل تمرکز ناراضيان«حداد عادل، سازمان های غير دولتی را 
  . آنها شده است

  .  بيکاری در روستاها خبر داده است به نقل از معاون وزير کار از افزايشهمشهریروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، جواد فرشباف، معاون برنامه ريزی منابع انسانی وزارت کار و امور اجتماعی، با 

نرخ مشارکت اقتصادی در کشور رو «:ابراز نگرانی از افزايش نرخ بيکاری در روستاهای کشور گفته است
 در روستاها باعث نگرانی نسبت به سرمايه گذاری در اين به افزايش است، اما افزايش نرخ بيکاری

  » .مناطق شده است
در شرايط فعلی برای «وی در عين حال با اشاره به اينکه نرخ بيکاری در حال افزايش است خبر داده که 

 هزار فرصت شغلی ايجاد شود تا نرخ بيکاری از رقم ٢٠٠کنترل نرخ بيکاری بايد ساالنه يک ميليون و 
  » .نی فراتر نرودکنو

، واکنش وزير امور خارجه جمهوری اسالمی به احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در کيهانروزنامه 
  . فهرست سازمان های تروريستی از سوی آمريکا را منعکس کرده است

 بازی«به نوشته اين روزنامه، منوچهر متکی اتهام دست داشتن سپاه پاسداران در اعمال تروريستی را 
پاسخ دادن به اين موضوع زمانی برای ما اهميت پيدا می کند که « :نام داده و گفته است» رسانه ای

  » .به صورت رسمی اعالم شود
وزارت امور خارجه يا دولت در مورد مواضع رسمی دولت ها «:کيهان از قول آقای متکی نوشته است

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی غير اظهار نظر می کنند و حال آن که حرف های مطرح شده درباره
  » .رسمی و يک بازی تبليغاتی است

 به دنبال اوج گرفتن برگزاری انواع همايش و سمينار در کشور، گزارشی از هزينه سرمايهروزنامه 
  . است برگزاری همايش ها در تهران انتشار داده 

  » . ميليون تومان هزينه دارد١٠٠يش از  تا ب١٠برگزاری يک همايش در تهران از «به نوشته این روزنامه، 
از ظهور شرکت های برگزار کننده همايش ها » ايران کشور همايش هاست«سرمایه با اشاره به اينکه 

شرکت های مختلف مجری « اشاره کرده است که  و سمينارها برای نهادها و وزارتخانه ها خبر داده، و
ه برپايی اين گونه مراسم در کشور به طور دقيق برگزاری همايش و سمينار در کشورند اما هزين
  » .مشخص نيست و شفاف سازی نشده است

خودروهای همراه کاروان عروس که « به نقل از فرماندهان نيروی انتظامی خبر داده که خراسانروزنامه 
  » .باعث بروز مشکالتی شوند تا سه ماه توقيف می شوند

تا وقتی عروسی «:ورد با کاروان های عروسی نوشته استاين روزنامه طی يادداشتی با تایيد برخ
  » .فرهنگ مند نشود، به ازای هر عروسی بايد شاهد ناهنجاری هايی هم بود

خراسان با اشاره به برگزاری عروسی های سنتی در مناطق روستایی اين گونه عروسی ها را نيز 
از جشن های عروسی شده » بايی هانازي«شامل برخورد نيروی انتظامی دانسته و خواستار پيراستن 

  . است
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ایران 
  )2007 اوت  20(1386 مرداد  29شنبه دو:رادیو فردا
 از پيشنهاد محمدباقر ذوالقدر برای اصالح نظام اداری توسط استقرار بسيج در ادارات  کارگزارانروزنامه

  .دولتی خبر داده است
، قائم مقام وزیر کشورکه دیروز در همایش مسووالن بسيج استانداری ها سخن به نوشته این روزنامه

انتظار ما این است که بسيج به اصالح نظام اداری کشور کمک کند؛ زیرا یکی از «می گفت، افزود
مسائلی که کشور از آن رنج برده، ناکارآمدی سيستم اداری است که دست و پای همه دولت ها را که 

هم می دهند، بسته و بدنه سيستم اداری کشور همراهی الزم را با خواست و اراده شعارهای خوبی 
  ».مدیران قوه اجرایيه نشان نمی دهد
بسيج باید از فرصت طالیی که در انتخابات ریاست جمهوری حاصل « کارگزاران به نقل از ذوالقدر نوشته

  ».شد،در جهت تحقق اهداف خود استفاده کند
نسبت به زدن » مشفقانه با حاميان دولت«، در سرمقاله امروز خود با عنوانمیجمهوری اسالروزنامه 

  .انگ های مختلف و تنگ تر کردن دایره خودی ها از سوی نزدیکان دولت انتقاد کرده است
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اينكه امروز گفته شود فالن سردار به دليل هم نظر نبودن با دولت غضنفر است و « این روزنامه نوشت 
م و آيت اهللا به دليل انتقاد آردن از مسئوالن اجرائي اصوال در خط اسالم نيستند و فالن حجت االسال

مطبوعات منتقد درحال تدارک يک آودتا هستند و همه در خط آمريكا قرار دارند فردا چه آسی در دايره 
  ».خودی ها و در دايره اصولگرایی باقی می ماند

اين «دید رسانه های دولتی به رئيس قوه قضائيه نوشته با اشاره به حمله ش روزنامه جمهوری اسالمی
روزها متاسفانه آار به جایی رسيده آه حتي ریيس قوه قضایيه هم وقتی از تغيير مديران انتقاد می آند 

  ».از سوی روزنامه های حامی دولت و افراد منتسب به دولت بشدت مورد حمله و اهانت قرار می گيرد
خودی ها را در جايگاه شيطان بزرگ نشاندن « قامات دولتی هشدار داده کهنویسنده این روزنامه به م

  ».خطر بزرگی است آه امروز جريان حاآم را بشدت تهديد می آند
، از علی کردان معاون اداری مالی سابق صدا و سيما به عنوان جانشين احتمالی تهران امروزروزنامه 

  .رده استکاظم وزیری هامانه وزیر برکنار شده نفت نامب
به نوشته این روزنامه مالقات هايی بين احمدی نژاد و علی آردان برای تصدی وزارت نفت انجام شده و 

آردان تاآنون نگران عدم آسب رای اعتماد از مجلس بوده، اما با توجه به البی هايی آه در مجلس 
  .صورت گرفته وی با رای مناسب پست وزارت نفت را آسب خواهد آرد

  . ايرانى بازداشت شده در عراق راآزاد آرده است۶ایران خبر داده که امريكا روزنامه 
این روزنامه به نقل از سفير ايران در عراق تعداد ایرانيانی که در عراق توسط اترش امریکا دستگير شده 

 شده  نفر عنوان کرده و نوشته که این افراد به اتهام ورود غير قانونی به خاک عراق دستگير٣٠اند را 
حسين کاظمی قمی گفته است این افراد غير از کسانی هستند که به اتهام ورود غير قانونی به .اند

  .خاک عراق از سوی نيروهای عراقی دستگير شده اند
 نوشته که گروگنگيری روز    اخباری از درگيری مسلحانه در چابهار را منعکس کرده و کيهانروزنامه

 آيلومتری پاسگاه ۶وع پيوست آه در يک آيلومتری پاسگاه رندان، گذشته در دو راهي سنگان به وق
  . آيلومتري پاسگاه پالن بوده است١٠نوبنديان و 

این روزنامه به نقل از یک منبع ناشناس گروگانگيران را سنی معرفی کرده و نوشته که آنان در زمان 
 بودند را آزاد و آسانی آه گروگانگيری با طرح اين سوال آه شيعه يا سنی هستيد افرادی آه سنی

  .شيعه بودند را در گرو خود نگه داشتند
کيهان در عين حال خبر داده که درگيری صبح دیروز در سيستان و بلوچستان در واکنش به کشته شدن 

  .یک بلوچ در روز شنبه توسط نيروی انتظامی صورت گرفته است
 تجاوز به عنف که دیروز در ساوه و در مالء عام  م تن به اتها٣    خبر داده که اعداماعتماد ملیروزنامه 

  . يک روز زودتر از موعد اعالم شده صورت گرفته است اعدام شدند
به نوشته این روزنامه، حاج رضا شاهکرمی قاضی که حکم اعدام این سه نفر را صادر کرده بود گفته 

ا را موظف به اجراي سريع دادستان ه) معاون اول ریيس قوه قضاييه(است که سيدابراهيم رئيسی 
  .چنين حكم هايی آرده است و تاخير در اجرای حكم، تخلف به حساب می آید

اعتماد ملی همچنين خبر داده که ریيس آل دادگستري ساوه یک روز قبل از اعدام این سه نفر وعده 
ان ديگری موآول داده بود به علت تقارن زمان اجرای حكم با اعياد شعبانيه، اجرای حكم متوقف و به زم

  .می شود
  

 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران
  )2007 اوت  19(1386 مرداد  28شنبه یک:رادیو فردا
، ارگان رسمی دولت از هشدار ریيس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی به ايرانروزنامه 

  . رسانه ها و احزاب منتقد دولت خبر داده است
بايد به جناح های : لشکر سيد حسن فيروزآبادی روز شنبه گفته استبه نوشته اين روزنامه، سر

سياسی داخلی و دست اندرکاران برخی وسايل ارتباط جمعی که جريان سايه تشکيل داده اند هشدار 
بدهيم که نه تنها با دکتر احمدی نژاد همراهی نمی کنند، بلکه کارهايی می کنند که بعضًا همراهی با 

  .  دولت استدشمن در مقابله با
همه بايد بدانند که اين دولت محبوب رهبر و ملت ايران «:وی ضمن حمايت از دولت نهم گفته است

  » .است و ملت ايران در پشتيبانی از اين دولت همه نوع فداکاری و حمايتی خواهد کرد
زمان های در صورتی که نام سپاه پاسداران در فهرست سا«:ايران به نقل از فيروز آبادی نوشته است

تروريستی از سوی آمريکا قرار بگيرد، پرچم اين نيروی نظامی مانند پرچم حزب اهللا لبنان به عنوان نشان 
  » .افتخار دست به دست خواهد شد

  .  قشم به قطب پااليشگاهی ايران خبر داده است  از تبديل جزيرهاعتماد ملی،روزنامه 
به بزرگترين قطب پااليشگاهی و پتروشيمی ايران در به نوشته اين روزنامه، خبر تبديل جزيره قشم 

حالی عصر روز شنبه منتشر شد که هنوز آثار به جامانده و تبعات سوء فعاليت های نفتی و پتروشيمی 
 نفتی برطرف   در مناطق جنوبی ايران به ويژه در ماهشهر و بندر امام، عسلويه، بندرعباس و ساير مراکز

  . نشده است
اکوسيستم بی نظير جزيره قشم که وسيعترين «:انتقاد از اين تصميم دولت نوشته استاعتماد ملی با 

رويشگاه جنگل های حرا و بزرگترين اجتماعات مرجانی خليج فارس را تشکيل می دهد و در حال حاضر 
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برای سومين بار « : از احتمال ادامه تغييرات در کابينه نهم خبر داده و نوشته استهمشهریروزنامه 
  » .ریيس کل بانک مرکزی، شايع شده است در دو سال اخير، بحث تغيير 

انی با کاهش سود بانکی مخالفت دکتر شيب«: اين روزنامه به نقل از منابع نزديک به دولت نوشته است
در شورای پول و اعتبار و آشکار شدن اختالف نظر وی و ساير مقامات بانک مرکزی با ریيس جمهوری و 

تيم اقتصادی دولت درباره کاهش سود بانکی، امکان تغيير وی را قوت بخشيد و از يک ماه پيش نيز با 
  » .آغاز تغييرات در دولت، اين گمانه زنی گسترده تر شده است

با گذشت حدود سه سال از تصويب اوليه، اليحه مبارزه با جرم «  خبر داده که سرمايه،روزنامه 
  » .پولشويی همچنان سرنوشت نامشخصی دارد

بر اساس آخرين » مبارزه با جرم پولشويی«به نوشته اين روزنامه، اليحه تاثيرگذار و چالش برانگيز 
های الزم در مورد اصالحات مورد نياز اين اليحه در مجمع اظهارنظرها، پس از نرسيدن به جمع بندی 

  » .تشخيص مصلحت نظام، حدود دو هفته پيش دوباره به مجلس بازگردانده شده است
 يک افسر   اخبار انتشار يافته از سوی ارتش آمريکا مبنی بر بازداشتجمهوری اسالمی،روزنامه 

  . اد را مورد توجه قرار داده استارشد سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران در بغد
افسر دستگير شده سپاه « :اين روزنامه به نقل از فرماندهان ارتش آمريکا در عراق نوشته است

  » .مسئول قاچاق بمب های قوی کنار جاده ای و ساير تسليحات از ايران به عراق بوده است
اقدامی « سپاه پاسداران را، روزنامه جمهوری اسالمی در عين حال خبر دستگيری اين افسر ارشد

   .تحليل کرده است » تلبيغی عليه نظام جمهوری اسالمی
  .  فرزانه طاهری، مترجم و دبير بنياد گلشيری به دادگاه خبر داده است  از احضاراعتمادروزنامه 

اه به نوشته اين روزنامه، در پی به جريان افتادن مجدد پرونده يعقوب يادعلی، داستان نويس در دادگ
صبح روز » آداب بی قراری«به سبب بخش هايی از رمان » تشويش اذهان عمومی«ياسوج به اتهام 

يکشنبه هفته گذشته، يک شعبه قضايی در تهران، فرزانه طاهری، مديرعامل بنياد گلشيری را نيز به 
   .دادگاه فراخواند 

  . بر داد از اجرای يک حکم اعدام ديگر در زاهدان خکيهانو در آخر، روزنامه 
« به نوشته اين روزنامه، داديار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب اسالمی زاهدان گفته است که 

سنا اهللا مير بلوچ زهی ميرآبادی، بامداد شنبه به اتهام محاربه و افساد فی االرض از طريق مشارکت در 
حوطه زندان زاهدان اعدام يک فقره آدم ربايی مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت در سطح شهر در م

  ».شده است
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران 
  )2007 اوت  18(1386 مرداد  27شنبه :رادیو فردا
 ارگان رسمی دولت بخشی با اختصاص سرمقاله، یادداشت و گزارش اصلی امروز خود ایرانروزنامه 
  .دا مورد حمله قرار داده است به انتقادات ریيس قوه قضایيه اعتراض کرده و وی را شدی نسبت

دخالت قوه قضایيه در قوه «،»خدشه به جمهوریت« این روزنامه انتقادات اخير هاشمی شاهرودی را
در انتخاب واژگان و «نام داده و به ریيس قوه قضایيه توصيه کرده تا طی سخنرانی های خود» مجریه

  ».جمالت دقت نظر داشته باشد
ارشی مفصل واکنش نزدیکان و مشاوران محمود احمدی نژاد به انتقادات روزنامه ایران همچنين طی گز

رئيس قوه قضایيه از دولت را منعکس کرده و از قول آنان اظهارات محمود هاشمی شاهرودی 
  .ناميده و مورد نکوهش قرار داده است» گشايش باب جديد در نقد دولت«را

حقيق و تفحص از قوه قضایيه تهدید کرده و این روزنامه شاهرودی را تلویحا به انتشار گزارش ت
اين آه در اين ماه ها، در روزنامه ها و خبرگزارى ها به ندرت شاهد انتقاد و حتى ارایه پيشنهاد «نوشته

به قوه قضایيه هستيم، نه از آن حيث است آه آارشناسان، اهل خبر و برخى مطبوعات خيالشان از 
  ».همه چيز راحت باشد

 اخيرا با انتقاد از تغييرات مدام در دولت گفته بود که با تغيير وزیر و مدیر چيزی عوض ریيس قوه قضایيه
  .نمی شود و دولت باید به جای این تغييرات شعارهایش عملی کند

 واکنش فرمانده آل سپاه پاسداران به احتمال قرار دادن این نيروی نظامی در فهرست کيهانروزنامه 
  .وی دولت امریکا را منعکس کرده استسازمانم های تروریستی از س

امريكا در آينده ضربات سنگين تری از سپاه خواهد «این روزنامه به نقل از یحيی رحيم صفوی نوشته
خورد و ما به هيچ وجه در مقابل فشارهای آمريكا ساآت نمی نشينيم و از اهرم های فشاری آه عليه 

  ».آنها داريم استفاده خواهيم آرد
زمين « اظهارات ریيس دیوان محاسبات کشور در خصوص نقش مدیران دولتی درترسالروزنامه 
  .را مورد توجه قرار داده است»خواری

به نوشته این روزنامه، محمدرضا رحيمى با اشاره به افزایش تصاحب زمين های دولتی و منابع طبيعی 
 را دادند از وزير، معاون کسانى که دستور واگذارى برخالف مقررات« از سوی برخی افراد، گفته است

  ».وزير و مديرکل مربوطه تا روساى سازمان هاى مربوط در استانها هستند
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در تهران، کرج، در استان هاى شمالى کشور تجاوز قابل «رسالت از قول ریيس دیوان محاسبات نوشته
  ».مالحظه اى شکل گرفته که بايد با آنها برخورد جدى و قانونى شود

  .ردن از کسی تاکيد کرده که مقامات دولتی در افزایش زمين خواری مقصرندرحيمی بدون نامب
، از تشديد برخورد با به آار گيرندگان مشموالن غايب و سربازان فراری خبر داده همشهریروزنامه 
  .است

به نوشته این روزنامه، نيروی انتظامی دستگيری و نا امن آردن اجتماع برای مشموالن غايب وسربازان 
  . را تصویب کرده و از امروز به اجرا در می آورد ریفرا

 اخير فرمانده نيروی  به نوشته همشهری، سردار آارگر، معاون وظيفه عمومی با اشاره به دستور
آليه نيروهاي انتظامي اعم از پليس راه،اداره اماآن وايستگاه های ايست و «انتظامی گفته است

دال بر روشن شدن وضعيت خدمت وظيفه عمومي آنها بازرسي موظفند از افراد ذکور مدارآی 
  . با اين گونه افراد برخورد کنند  درخواست کنند و در صورت نداشتن چنين مدرکی

، از روزه سياسی جمعی از دانشجویان در اعتراض به تداوم بازداشت چند تن از همبستگیروزنامه 
  .دانشجویان دانشگاه پلی تکنيک تهران خبر داده است

جمعی از اعضاي انجمن های اسالمی تعدادی از دانشگاه های سراسر آشور در « وزنامه نوشتهاین ر
چهار شهر آشور در يكصدمين روز از بازداشت تعدادی از دانشجويان دانشگاه اميرآبير و در اولين روز از 

  ».ماه شعبان در اعتراض به ادامه اين بازداشت ها روزه سياسی گرفتند
  .بر داده که روستاييان بيشترين جمعيت زير خط فقر کشور را تشکيل می دهند خاعتمادروزنامه 

این روزنامه به نقل از نماينده زابل در مجلس شورای اسالمی نوشته که یک ميليون و پانصد هزار نفر در 
  . ميليون نفر نيز زیر خط فقر زندگی می کنند١٢کشور زیر خط شدید و مطلق فقر هستند و 

ات عباس پور یکی دیگر از نمایندگان مجلس را در خصوص افزایش تورم و گرانی و تاثير اعتماد اظهار
 انتقاد وی از دولت را    و گسترش فقر در کشور را، مورد توجه قرار داده و منفی آن بر زندگی مردم

خبرسازی را در کاهش نرخ تورم و کاهش فقر « آقای عباس پور گفته است . منعکس کرده است
  ». اين مساله روحيه بی اعتمادی و افسردگی را بين مردم ايجاد می کند ار نيست وتاثيرگذ
 تن دیگر در مال عام ٣ خبر داده که در ادامه اعدام های اخير در ایران فردا یکشنبه  تهران امروزروزنامه

  .اعدام خواهند شد
ئه اوليه از اتهام ربودن یک زن در به نوشته این روزنامه که یک عمو و دو برادر زاده وی هستند به رغم تبر

دادگاه تهران، از سوی دادگاهی در ساوه به اتهام زنا به اعدام محکوم شده و حکم آنان روز یک شنبه در 
  .ساوه و در مال عام اجرا خواهد شد
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	نیکلاس برنز: به ایران جایزه نمی دهیم
	اولی هاینونن:مذاکره با ایران بسیار خوب و سازنده بود / توافقات هفته آینده اعلام می شود
	معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، مذاکرات دو روزه خود با ایران را بسیار خوب و سازنده خواند و اعلام کرد جزئیات توافقات طرفین هفته آینده در گزارشی در اختیار اعضای شورای حکام آژانس قرار خواهد گرفت .
	به گزارش خبرنگار مهر،" اولی هاینونن" معاون پادمانی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب در پی مذاکرات دو روزه ایران و آژانس در کنفرانس خبری مشترک با  "جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهار داشت: صحبت های بسیار خوب و سازنده ای را با جناب وعیدی و هیئت همراه داشتیم که در ادامه دو دور مذاکرات قبلی ما انجام شد.
	وی با بیان اینکه اکنون پیش رویمان یک مدالیتی و برنامه کاری با چارچوب زمانی مشخص قرار دارد افزود: اکنون به اجرای این مدالیتی می پردازیم .
	هاینونن که به همراه "ویلموس چروونی" مسئول سیاست گذاری و روابط خارجی آژانس "هرمن ناکارت" مسئول بخش منطقه ای پادمان "راتن باخ" مشاور عالی حقوقی و "هوسویا" مسئول بازرسی در بخش مربوط به ایران به تهران آمده است ، ادامه داد: ما امشب به اتفاق تیم آژانس عازم وین هستیم و گزارشی را برای شورای حکام جهت ارائه در نشست ماه سپتامبر این شورا آماده خواهیم کرد که هفته آینده  ارائه خواهیم شد و آنجا جزئیات توافقات ما نیز اعلام خواهد شد.
	معاون پادمانی محمد البرادعی با اشاره به اینکه ایران وآژانس طی هفته ها و ماه های آینده مذاکراتی را درباره توافقات گفتگوهای کنونی خود خواهند داشت ، گفت : یکی از موارد پیشرفت های حاصله شناسایی دقیق کلیه موارد و موضوعات قبلی است که توانسته ایم مدالیتی آن را به طور کامل مورد بررسی قرار داده و گام های اجرایی ضروری مرتبط با آن را تعیین کنیم تا از این طریق بتوانیم پرونده هسته ای ایران را در موارد مذکور ببندیم.
	وی ادامه داد: ضرورت تحقق این منظور دسترسی به اطلاعات لازم است تا بتوانیم طبیعت صلح آمیز فعالیت های هسته ای ایران را تعیین نماییم ،البته در این فاصله رخدادهایی بوده که در ماه جولای پیشاپیش اعلام شده است.
	معاون پادمانی مدیر کل آژانس با بیان اینکه برخی فعالیت های نهاد متبوعش در خصوص مسئله هسته ای ایران ممکن است به زمان بیشتری احتیاج داشته باشد گفت:علی رغم این موضوع مطمئن هستم که با همکاری خوبی که با ایران داریم می توانیم به اهداف از پیش تعیین شده خود در این خصوص دست یابیم.
	هاینونن در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: ما گزارش خود را به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه خواهیم کرد و مرجع تصمیم گیرنده درباره آینده موضوع هسته ای ایران ، آنها هستند و موضوع شورای امنیت نیز از جانب اعضای آن مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
	جواد وعیدی در آغاز این کنفرانس خبری ضمن عذرخواهی از خبرنگاران به دلیل تاخیر چندین ساعته در آغاز این نشست مطبوعاتی گفت: شرایط در اختیار ما نبود و فکر می کردیم مذاکرات تا ساعت 30/19 پایان یابد اما عملا چند ساعت بیشتر طول کشید.
	هیئت های ایران و آژانس در دور روز گذشته در 3 دور نشست ، 15 ساعت مذاکره کردند . 
	دور اول مذاکرات ایران و آژانس 21 تیرماه سال جاری در تهران و دور دوم آن 2 مرداد در وین برگزار شده بود.
	توافق ايران و آژانس بر سر تعیین جدول زمانی برای «رفع ابهام ها»
	پیش بینی می شود که گزارشهای مربوط به کشف این گورهای دسته جمعی به عنوان مدرک در اختیار دادگاه بررسی پرونده کشتار شیعیان عراق در سال 1991 قرار گیرد. 
	غرولند کردن در مورد آقای مالکی ظاهرا با هدف افزایش فشار بر او و نه تلاش برای بیرون راندن او از قدرت صورت می گیرد.
	ادامه حملات ایران به مناطق کردنشین عراق
	بی بی سی:گزارشهای منابع خبری در کردستان عراق حاکی از این است که سپاه پاسداران ایران همچنان در تعقیب اعضای گروه کرد پژاک، به حمله به مناطقی در مناطق کردنشین عراق ادامه می دهد.
	روزنامه خبات (خه بات)، ارگان رسمی حزب دموکرات کردستان عراق گزارش داده که بر اثر آتشبار ایران بر کوهستان قندیل در مناطق مرزی دو کشور، اهالی چند روستا در این منطقه خانمان خود را ترک گفته اند و اهالی چند روستای دیگر نیز برای ترک سکونتگاه خود آماده می شوند.
	کوهستان قندیل، پناهگاه افراد حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به شمار می رود که شاخه ایرانی حزب کارگران کرد ترکیه (پ ک ک) است.
	رسانه های عراقی از حملات سپاه پاسداران ایران به مناطقی در شهرستانهای کردنشین پنجوین و قلعه دیزه در استان سلیمانیه عراق خبر داده اند.
	شبکه تلویزیونی کردست که به اتحادیه میهنی کردستان عراق تعلق دارد از عمر دباغ، معروف به ناظم، نماینده این حزب در تهران نقل کرده که وی در حال تلاش به منظور پایان بخشیدن حملات ایران به مناطق کردنشین عراق است.
	این شبکه تلویزیونی کردی به نقل از یکی از مقامات دولت خودمختار کرد در شمال عراق، اما بدون ذکر نام وی گزارش داده که حملات ایران به شهرستانهای پنجوین و قلعه دیزه در شرایطی صورت می گیرد که افراد پژاک در این مناطق نیستند و تنها در کوهستان قندیل مستقرند که فاصله زیادی با این شهرستانها دارد.
	آن گونه که از این مقام کرد نقل شده، دولت خودمختار کرد و دولت مرکزی عراق جهت یافتن راه حلی به منظور پایان دادن به حملات ایران در حال گفتگو با دولت ایرانند.
	وزیر امور نیروهای موسوم به پیشمرگ در کردستان عراق خواهان واکنش دولت عراق به حملات ایران به مناطق کردنشین این کشور شده است.
	اما تاکنون واکنشی رسمی از جانب دولت عراق در این زمینه گزارش نشده و مقامات ایرانی نیز هیچگاه عملیات نظامی در خاک عراق را تأیید نکرده اند.
	برخی مطبوعات کردی ئاسو که اتحادیه میهنی کردستان عراق منتشر می کند و روزنامه ای که به معاون سابق رهبر این اتحادیه تعلق دارد، طی مقالاتی دولت خودمختار کردستان عراق را به دلیل عدم موضعگیری در برابر حملات ایران مورد انتقاد قرار داده اند. 
	در سطح بین المللی نیز روزنامه بریتانیایی گاردین، در شماره دوشنبه گذشته گزارش مفصلی در مورد عملیات نظامی ایران در کردستان عراق داشت.
	سپاه پاسداران ایران از شش ماه پیش عملیات گسترده ای علیه پژاک در مناطق کردنشین ایران که همجوار با مرزهای عراق و ترکیه اند آغاز کرده و طی این مدت بارها نقاطی در بخش کردنشین عراق را نیز هدف حمله قرار داده است.
	این عملیات هماهنگ با حملات ارتش ترکیه به شورشیان کرد آن کشور بوده که در مواردی ترکیه نیز دست به بمباران مناطقی در کردستان عراق زده است.
	جمعه گذشته (هفدهم اوت) یک فروند هلیکوپتر نظامی ایران در بخشی از کوهستان قندیل که در خاک این کشور قرار دارد سقوط کرد و طی آن علاوه بر خلبان و کمک خلبان هلیکوپتر، دیروز در پنج تن از نفرات بسیج و سپاه که سرنشین هلیکوپتر بودند کشته و چهار تن دیگر از آنان زخمی شدند.
	سپاه پاسداران علت سقوط هلیکوپتر را شرایط نامساعد آب و هوایی هنگام فرودآمدن اعلام کرد اما پژاک مدعی شده که این هلیکوپتر به دلیل فرود آمدن در نقطه ای که چریکهای این گروه مین گذاری کرده بودند منهدم شده است.
	زمستان گذشته نیز هلیکوپتر حامل فرمانده لشکر سوم نیروی زمینی سپاه که اجرای عملیات علیه پژاک را به عهده دارد سقوط کرد که این سقوط به مرگ او و هفت افسر همراهش انجامید.
	سپاه پاسداران سقوط آن هلیکوپتر را هم به مشکلات فنی نسبت داد اما پژاک اعلام کرد که افرادش این هلیکوپتر را هدف حمله قرار داده و ساقط کرده اند.
	اعتراض رسمی ایران به اظهارات فرمانده نیروهای آمریکایی درعراق
	وزارت امورخارجه کشورمان با تسلیم یادداشتی به کاردار سفارت سوئیس در تهران ، مراتب اعتراض رسمی خویش را نسبت به اظهارات ژنرال لینچ فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه مرکزی عراق اعلام داشت.
	به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت ارسالی وزارت امورخارجه به سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع آمریکا در جمهوری اسلامی ایران)آمده است:دولت جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به طرح اظهارات بی پایه و اساس از سوی ژنرال لینچ اعلام و ضمن تکذیب شدید آن، این گونه اظهارات غیر منطقی را نوعی فرافکنی و مغایر با مناسبات موجود میان دو کشور ایران و عراق دانسته و خواستار ارائه توضیحات لازم در این خصوص می باشد.
	 این یادداشت به دلیل عدم حضور سفیر سوئیس در تهران به کاردار آن کشور تسلیم شد.
	کروکر پیشرفت سیاسی در عراق را ناامید کننده دانست
	سفیر آمریکا در بغداد امروز از پیشرفت مسائل سیاسی در عراق ابراز ناامیدی کرد.
	به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد در گفتگویی با خبرنگاران اظهار داشت : پیشرفت ها در عراق در زمینه مسائل سیاسی اساسا بسیار دلسردکننده هستند. 
	وی افزود : پیشرفت ها در زمینه مسائل ملی نیز ناامیدکننده است و این وضعیت برای ما و عراقی ها وهمچنین مسئولان این کشور مایوس کننده است.
	کروکر در حالی این سخنان را گفت که "دیوید پتریوس" فرمانده ارتش آمریکا درعراق قرار است که گزارشی از وضعیت عراق را تا اواسط ماه سپتامبر به کنگره ارائه دهد.
	سفیر آمریکا خاطرنشان کرد : آنچه که در سال های اخیر در عراق گذشته همگی خشونت، بی خانمان شدن غیرنظامیان و کشته شدن ده ها هزار عراقی می باشد. 
	وی افزود این مسائل در مدت چند هفته فراموش شدنی نیستند.
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