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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
   شود ی نمی راه انداز2008 زیي بوشهر تا پاروگاهين

  )2007 سپتامبر 7 (١٣٨۶ شهريور 16ه جمع
 سال زیي بوشهر تا پاروگاهي نی در راه اندازري کشور از تاخنی ادی جدی هایانه تراش در بهی روسمنابع
  .  دهندی خبر م2008
 اطالع داد ی نووستی امروز به خبرگزارهي روسی اتمعی مقام آگاه در صناکی مهر، ی گزارش خبرگزاربه

  .  شودی تواند راه اندازی نم2008 زیي بوشهر زودتر از پای اتمروگاهيکه ن
 یی هنوزعرضه نشده اند و مونتاژ نهاروگاهي ننی ساخت ای از دستگاه ها برای منبع، بخشنی گفته ابه
 ی در صورتنی و اافتی نخواهد انی پا2008 ها زودتر از سال یني بشي پنی ترنانهي طبق خوشبروگاه،ين

 -" اکسپورتیروتاتم اس" آغاز شوند و روگاهي نلي تکمی ثابت برایاست که از هم اکنون پرداخت ها
  .  سفارش دهدروگاهي ساخت نلي تکمی الزم را برازاتي بتواند تجه- پروژهی اصلمانکاريپ
 ی مطبوعاتريدب) Sergey Novikov" (کوفی نوویسرگئ" است که روز گذشته ی اظهارات در حالنیا
 یرار نم اتمام مذاکرات در مورد بوشهر قني شد که مسکو خود را در چارچوب معیمدع" روس اتم"

  .دهد
 روگاهي در خصوص احداث نرانی اتمام مذاکرات با ای را برایقي دقی چارچوب زمانهي گفت که روسکوفینوو
  .  دهدی بوشهر قرار نمیاتم
  ". افتی ادامه خواهد ی سال جارزیي مسائل مربوط تا پایروند مذاکرات تا حل تمام: " افزودیو

مسکو .  انداخته استري به تاخیبوشهر را به بهانه مسائل مال روگاهي نلي تاکنون بارها زمان تکمهيروس
 860 در پرداخت ري بوشهر مربوط به تاخروگاهي نلي گذشته ادعا کرد که مشکل عدم تکمیدر ماه جوال

 است؛ رانی ایاز سو)  دالرونيلي مستی و دوارديلي مکیمعادل  ( روگاهي ننی ساخت انهی هزوروی ونيليم
  .ا مردود دانسته است ادعاها رنیتهران ا
 سال کی نی نخواهد شد که الي تکم2008 زودتر از اواخر سال روگاهي ننی گفته اند اهي روسیمقامها

  . شده استیني بشي از برنامه پرترید
  
   در چارچوب آژانس و سازمان ملل است رانی ای آماده حل موضوع هسته امسکو:  با بوشداری در دنيپوت

  )2007 سپتامبر 7 (١٣٨۶ شهريور 16ه جمع
 اعالم کرد که مسکو آماده حل اي خود در استرالییکای آمری با همتاداری در دهي روسی جمهورسيرئ

  .  و سازمان ملل متحد استی اتمی انرژی المللني در چارچوب آژانس برانی ایموضوع هسته ا
 یت سازمان همکار شرکت در نشسی که براني ها، پوتی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 از شي را پییدارهای سفر کرده داي استرالیدنيبه س" اپک" آرام موسوم به انوسي اق-اي آسی اقتصادیها

 و دوجانبه ی مسائل جهانی بررسی عضو اپک برای از رهبران کشورهای روزه فردا با برخ2آغاز نشست 
  . بودکای آمری جمهورسي با رئداریصورت داد که از جمله د

 از مباحث مطرح درآن بود ی و سامانه دفاع موشکرانی ای با بوش که موضوع هسته اداری پس از دنيپوت
 هر دو طرف مسئله ی برای کرد تا راه حل قابل قبولیدواري ابراز امرانی ایدر خصوص موضوع هسته ا

  . شودداي و غرب پرانی ایعنی
 ی المللني روابط دو جانبه و مسائل مهم بما درباره: " با بوش گفت دارشی درباره دهي جمهور روسسيرئ

  ". می صحبت کردیاز جمله مسئله سپر ضد موشک
 حل ی و سازمان ملل متحد برای اتمی انرژی المللني مسکو با آژانس بی بر ادامه همکارني همچننيپوت

  . کرددي تاکرانی ایموضوع هسته ا
 خاطر نشان کنم که مسکو قصد دارد دیبا: " گفت هي جمهور روسسي رئه،ي روسی گزارش منابع خبربه
 نی ای و سازمان ملل متحد بر روی اتمی انرژی المللني خود در چارچوب آژانس بی با شرکاندهیدر آ

  ".   حل شودرانی و به نفع ملت ای مسئله به نفع جامعه جهاننیمسئله کار کند تا ا
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 ایه برای بحران عراق تالش کنندکشورهای همس: مالکی
  )2007 سپتامبر 9 (١٣٨۶ شهريور 18شنبه یک

نوری المالکی، نخست وزير عراق روز يکشنبه در مراسم افتتاح کنفرانس امنيتی بغداد، از :رادیو فردا
  . همه همسايگان عراق خواست برای پايان خشونت ها در اين کشور جنگ زده تالش کنند
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 کشور و سازمان بين المللی جهان از جمله ٢٢خنانش خطاب به نمايندگان نخست وزير عراق در س
همسايگان عراق که روز يکشنبه در بغداد گردآمدند هشدار داد که کشورهای ديگر نيز ممکن است 

  . هدف فعاليت های تروريستی قرار گيرند
 بغداد گرد آورده بايد از همين رو کشورهای همسايه برای مقاصدی که آنها را در: آقای مالکی افزود
  . تالشی جدی کنند

نمايندگانی از شش کشور همسايه عراق، هشت کشور صنعتی جهان و پنج کشور عضو دائمی 
شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار است در نشست امنيتی بغداد، درباره استراتژی هايی که به 

  .خشونت ها در عراق پايان دهد بحث کنند
 امنيتی بغداد، يافتن راهی برای حل بحران های انرژی و موضوع پناهندگان از ديگر اهداف نشست

  . عراقی است که به سبب نبود امنيت در عراق، به شکل انبوه در حال ترک اين کشور هستند
در اسفندماه (نشست روز يکشنبه در بغداد، شش ماه پس از آن است که نخستين کنفرانس مشابه 

  . برگزار شد) سال گذشته
ومين کنفرانس امنيتی بغداد در حالی برگزار می شود که اکنون مقامات واشينگتن در انتظار گزارش د

گزارشی . مشترک فرماندهان نظامی و سفير آمريکا در بغداد درباره روند ايجاد امنيت در عراق هستند
  . که قرار است کمتر از يک هفته ديگر در اختيار کنگره آمريکا قرار گيرد

در آيد و از » عادی«الکی وعده داد که در پی اين نشست امنيتی، وضعيت عراق به شکل نوری الم
  . نام برد» زمينه ای برای همکاری دوستان و دشمنان«کشورش عراق به عنوان 

کشورهای ايران و آمريکا هستند که در سه » دشمنان«بنا به گزارش ها، منظور نخست وزير عراق از 
  .  با يکديگر نداشته انددهه اخير رابطه ای رسمی

در همين حال واشينگتن اخيرا بار ديگر، همسايگان شرقی و غربی عراق، يعنی ايران و سوريه را متهم 
  . کرد که به تحريک خشونت ها در عراق ادامه می دهند

ارتش آمريکا، ايران را به حمايت مالی و تسليحاتی از گروه های شبه نظامی متهم می کند که 
آمريکايی در عراق را هدف قرار می دهند و از سوی ديگر، سوريه متهم است که برای نيروهای 

  .جلوگيری از ورود شبه نظاميان خارجی به عراق، به خوبی از مرزهايش مراقبت نمی کند
  . تهران و دمشق، اين اتهام را رد می کنند

ديپلماتيک حاضر در نشست هوشيار زيباری، وزير امور خارجه عراق در سخنانی خطاب به هيات های 
بغداد، خواستار کنترل مرزها، برای جلوگيری از تردد تروريست ها شد و دستاورد دولت بغداد را، موفقيت 

  .توصيف کرد» گفت وگو ميان گروه های رقيب برای آشتی ملی«در ايجاد 
ه خبرگزاری آقای زيباری، دقايقی پيش از آغاز کنفرانس روز يکشنبه، درباره اهميت اين نشست ب

همه در حال صحبت درباره آشتی ملی در عراق هستند اما عراق همچنين به آشتی با «: فرانسه گفت
  » .همسايگانش نياز دارد

رياست هيات جمهوری اسالمی در اين نشست به عهده محمد رضا باقری، معاون وزارت امور خارجه 
  . نيز در اين نشست حضور داردايران است و فرستاده ويژه سازمان ملل متحد، اشرف قاضی 

هيچ برنامه ای برای برگزاری نشست با هيات «:حسن کاظمی قمی، سفير ايران در بغداد گفته است
  » .آمريکا در حاشيه اين کنفرانس، طراحی نشده است

تمرکز نشست امنيتی بغداد، پيگيری تعهداتی است که طرفين حاضر در کنفرانس نخست برای ايجاد 
  . اق پذيرفتند و در ارديبهشت ماه امسال در شرم الشيخ مصر بر آنها تاکيد کردندامنيت در عر

  
  با پژاک مقابله نمی کنيم: طالبانی

  )2007 سپتامبر 9 (١٣٨۶ شهريور 18شنبه یک
رئيس جمهور عراق اعالم کرده که کشورش توانایی اجرای عمليات عليه شورشيان کرد :بی بی سی

  .ود نداردترکيه و ایران را در خاک خ
جالل طالبانی، رئيس جمهور عراق که در دیدار از شهر کردنشين سليمانيه با خبرنگاران سخن می 

گفت ضمن اشاره به اینکه قانون اساسی عراق اجازه نمی دهد از خاک این کشور برای حمله به دیگر 
ههای کرد ایرانی پژاک و کشورها استفاده شود اذعان کرد که ارتش عراق این توانایی را ندارد که با گرو

  .که در خاک عراق پناه می گيرند مقابله کند) پ ک ک(حزب کارگران کرد ترکيه 
وی همچنين از گروههای پژاک و پ ک ک خواست دیگر از خاک عراق برای اجرای حمالت در ایران و 

روهها تنها در ترکيه استفاده نکنند اما در عين حال خاطر نشان ساخت که اظهارات او خطاب به این گ
حد درخواست است و به این معنی نيست که دولت عراق این گروهها را تهدید می کند و می خواهد 

  .کاری عليه آنها انجام دهد
آقای طالبانی که یکی از دو رهبر اصلی کردهای عراق است طی اظهاراتی که از تلویزیون پخش شد 

سلحانه بردارند یا اینکه حداقل یکی دو سالی ما از آنها می خواهيم که دست از مبارزه م: "گفت
  ".عمليات خود را در ایران و ترکيه متوقف کنند تا از مداخله خارجيان در قلمرو کردستان جلوگيری شود

اشاره جالل طالبانی به مداخله خارجی در کردستان عراق، حمالت سپاه پاسداران ایران و ارتش ترکيه 
 خاک این دو کشور است که در تعقيب چریکهای پژاک و پ ک ک به نواحی کردنشين عراق در جوار

  .صورت می گيرد و طی ماههای اخير، بويژه از جانب ایران شدت گرفته است
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حاضر به توقف عمليات [اگر آنها این خواسته را نمی پذیرند : "آقای طالبانی در ادامه سخنانش گفت
  ".ها را آنجا بکنند، به کشورشان بازگردند و این کار]مسلحانه نيستند

رئيس جمهور عراق در حالی از عدم عزم دولت عراق و ناتوانی ارتش این کشور در مقابله با پژاک سخن 
گفته که چندی پيش وزیرخارجه عراق گفته بود دولت عراق حاضر است موضوع پژاک را از طریق مذاکره 

  .با ایران حل کند
ير با وجود اعتراض دولت عراق بارها مناطق کردنشين ایران در تعقيب چریکهای پژاک طی ماههای اخ

همجوار با خاک خود در عراق را هدف حمله قرار داده و عالوه بر رساندن آسيب جدی به شماری از 
  .روستاها، ساکنان این روستاها را آواره کرده است

 عراق را تشکيل پناهگاه اصلی گروه پژاک در خاک عراق، کوهستان قندیل است که نوار مرزی ایران و
می دهد اما حمالت ایران به این کوهستان محدود نشده، بخش عمده ای از مناطق کردنشين همجوار 

با ایران را در استانهای سليمانيه و اربيل دربر گرفته و از دو روز پيش که کوهستان بمو در جوار خاک 
ن عليه پژاک در خاک عراق از محدوده ایران مورد آتشبار سپاه پاسداران ایران قرار گرفت، عمليات ایرا

  .تحت کنترل دولت خودگردان کرد عراقی هم خارج شد و به استان دیاله کشيده شد
  . وزیرخارجه عراق ادامه حمالت ایران را تهدیدی برای روابط دو کشور خوانده است

اليت می کند تحت ایران گروههایی همچون پژاک را که به صورت مسلحانه و با اهداف قومی در ایران فع
  .حمایت آمریکا می داند

) پ ک ک(پژاک، یا با نام کاملش، حزب حيات آزاد کردستان، شاخه ایرانی حزب کارگران کرد ترکيه 
است و همزمان با عمليات سپاه پاسداران ایران عليه پناهگاههای این گروه در خاک عراق، ارتش ترکيه 

ه چریکهای پ ک ک در آن استقرار دارند هدف حمله قرار نيز بخشهایی از مناطق کردنشين عراق را ک
  .می دهد

دولت مرکزی و دولت خودگردان کرد عراق معموًال به حمالت ترکيه اعتراضهای جدی تر و شدیداللحنتری 
  .نسبت به حمالت ایران نشان داده اند

  تظاهرات در لندن
هشتم (، ترکيه ای و سوریه ای امروز شماری از اعضای وابسته به گروههای مختلف کرد ایرانی، عراقی

طی تجمعی اعتراض آميز در مقابل سفارت ایران در لندن به حمالت ایران به نواحی کردنشين ) سپتامبر
  .همجوار با این کشور در عراق اعتراض کردند

نفر شرکت برگزار شد، نزدیک به پنجاه )  بير-فد (در این تجمع که به فراخوان فدراسيون کردها در بریتانيا 
  . داشتند

تجمع کنندگان خواستار مداخله سازمان ملل متحد برای جلوگيری از ادامه حمالت ایران به کردستان 
  .عراق بودند و در عين حال از سردادن شعارهای تند نسبت به دولت ایران خودداری می کردند

  
  کشته شدن عامل کشتار یزیدی ها در شمال عراق

  )2007 سپتامبر 9 (١٣٨۶ شهريور 18شنبه یک
فرماندهی نظامی آمریکا در عراق می گوید که جنگ طلبی را که عامل بمب گذاری مرگبار :بی بی سی

  .در شمال عراق بود، کشته اند
 کشته بر جای 400این بمب گذاری ها در روستاهای اقليت یزیدی ها در نزدیکی شهر موصل، بيش از 

  .ساختگذاشت و دو روستای آنها را به کل ویران 
مارک فاکس، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق گفت ابو محمد العفری معروف به ابو جاسم، در حمله 
  .هوایی روز سوم سپتامبر به منطقه ای در جنوب شرقی موصل در شمال عراق کشته شده است
برنامه سخنگوی ارتش آمریکا ابو جاسم را در ارتباط با رهبر القاعده در عراق دانست و گفت وی مسئول 

  .ریزی و انجام عمليات بمب گذاری ميان یزیدیان بود
حدود چهارصد نفر از اقليت مذهبی یزیدی، در یکی از مرگبارترین حمالت انتحاری در عراق از چهار سال 

  .پيش تا کنون، در شمال غربی این کشور کشته شدند
 سوخت و سه خودرو همراه بود، در این عمليات، یک رشته حمالت انتحاری که با انفجار یک تانکر حمل

  .منطقه دور افتاده شمال غربی عراق در مرز با سوریه را مورد هدف قرار داد
تمام قربانيان از اقليت مذهبی یزیدی هستند که از سوی . در این حمالت صدها نفر نيز زخمی شدند

  . راق متمرکز هستندیزیدی ها عمدتا در نواحی کرد نشين ع. نام گرفته اند" کافر"برخی مسلمانان 
  .خواند" شرورانه"نوری مالکی، نخست وزیر عراق این حمالت انتحاری را محکوم کرد و آن را 

خواند و یک مقام کردی نيز در بغداد گفت که دولت عراق نتوانسته " وحشيانه"آمریکا هم این حمالت را 
  .از اقليت یزیدی محافظت کند

 نيروهای آمریکایی و دولت عراق به تالش های خود برای مقابله با دولت آمریکا پيش از این گفته بود که
  .ادامه خواهند داد" جنایتکاران شرور و بی احساس"

  اقليت مذهبی یزیدی
  .یزیدی ها یک فرقه کوچک بدعت گذار با سابقه ای طوالنی اند

گروه های . کنندبزرگترین گروه اقليت یزیدی که از نظر نژادی کرد هستند، درشمال عراق زندگی می 
  .کوچکتری از این اقليت در ایران، ارمنستان، روسيه و ترکيه هستند

  .مذهب یزیدی ها آميخته ای از زرتشتی، اسالم و سایر مذاهب است
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برخی از مسلمانان، یزیدی ها را شيطان پرست می دانند زیرا آنان به مجسمه فرشته ای که به شکل 
  . دیک طاووس آبی است احترام می گذارن

  .یزیدی ها این اتهام را رد می کنند
در اطراف موصل، در شمال عراق در منطقه ای که از مرزهای این کشور با سوریه و ایران فاصله زیادی 
ندارد، از مدت ها پيش مسلمانان، مسيحيان و یزیدی ها به طور سنتی در آرامش نسبی در کنار هم 

  .زندگی کرده اند
  .ای در عراق، سبب شده که اقليت های این کشور آسيب پذیرتر شوندولی افزایش تنش های فرقه 

  
 'مي با فرستادگان عزت ابراههایيکایجلسات آمر'

  )2007 سپتامبر 7 (١٣٨۶ شهريور 16ه جمع
 و ییکای مقامات آمراني می عراق گفته که جلساتنيشي پری نخست وز،ی عالوادیا:بی بی سی

 داده بي رهبر حکومت ساقط شده حزب بعث ترتن،ياون صدام حس معم،ي از جانب عزت ابراهیندگانینما
 .است
 با هایيکای است و آمری است که همچنان فرارني مقام حکومت صدام حسنی ترهی بلندپام،ي ابراهعزت

 . او نشده اندی کرده اند هنوز موفق به کشف محل اختفانيي او تعافتنی ی برازهی دالر جاونيلي ده منکهیا
 جادی و به منظور اکای گفته که به درخواست دولت آمرهي العربیونیزی در گفتگو با شبکه تلوی عالویآقا

 از هی بلندپای حزب و مقاماتنی از ایندگانی داده که نمابي ترتی جلساتهایيکای حزب بعث و آمرانيتفاهم م
 .ده است حاضر بوت، جلسانی از ای در برخزي در آن حضور داشته اند و خود او نکایجانب آمر

 در خاک عراق انجام شده گری دی و برخی عربی از کشورهایکی جلسات در نی از ای گفت که برخیو
 نی ای زمان برگزارني جلسات در آن برگزار شده است و همچن،ی که به گفته وی از کشور عربیاما نام

 .جلسات نبرد
 حضور زي نی و عربی غربی دولتهای از جانب برخزي نیندگانی جلسات، نمانی در ا،ی عالوادی گفته ابه

 .دی ورزی دولتها خوددارنی باز هم از ذکر نام ایداشته اند، هرچند و
 نی بازماندگان اکای اعالم شد و آمریرقانوني در عراق غني بعث پس از سقوط حکومت صدام حسحزب

 و متحدانش کای آمری حضور ارتشهاهي داند که علی میی و شورشهاهاي از نا آرامیحزب را مسئول بخش
 .در عراق به راه افتاده است

 ی کردن دوباره حزب بعث در دستور کار دارد و از سوی قانونی برای عراق در حال حاضر طرحمجلس
 وجود هایيکای عراق با آمری کنونری نخست وز،ی مالکی دولت نوراني که می با توجه به اختالفاتگرید

 .است آغاز کرده هایيکای شدن به آمرکیدرت و نزد بازگشت به قی برای تالشی عالوادیدارد، ا
 بازگشت تي داده، محور گفتگوها لغو ممنوعبي ترتهایيکای و آمرهاي بعثاني که می گفته که در جلساتیو

 . در عراق بوده استی و نظامی به مشاغل اجرائنيمقامات دوران حکومت صدام حس
 ی طرحیرا در عراق آغاز کرد اکنون حام" یی زدایبعث" که در آغاز اشغال عراق روند مشهور به کایآمر

 . کشور مطرح شده استنی در ایاسي به روند سهاي بازگرداندن بعثیاست که در مجلس عراق برا
 طرح نی دهند با ای ملي را تشکتی که اکثرانيعي مجلس عراق، بويژه شندگانی از نمای بخش عمده ااما

 .ابراز مخالفت کرده اند
 عضو حزب ی شده، خود از نوجوانشگامي عراق پیاسي به روند سهاي بازگرداندن بعثیبرا که ی عالوادیا

 به دنبال اختالف با احمد 1971 در سال نکهی تا اابدی ی حزب دست منی در ایی باالتيبوده و به موقع
  حزب بعث جدااز به خروج از کشورش شد و چهار سال بعد رسمًا ریحسن البکر، رهبر وقت عراق ناگز

 .شد
 که به عنوان ی با عنوان در زمانی از جداشدگان از حزب بعث را گردآورد و گروهی گروه1990 در سال او
 از جداشدگان از حزب بعث را دور ی جمعزي کرد نی می زندگدي از مخالفان حکومت حزب بعث در تبعیکی

 . گذاشتهی عراق پای تحت عنوان جنبش وفاق ملیخود گردآورد و گروه
 ی عالوادی، ا2003 کشور در سال نی به اکای حمله آمرجهي در عراق در نتني حکومت صدام حس سقوطبا

 عراق شد و سپس به ی حکومتی به کشورش بازگشت و عضو شوراستی زیکه در آن زمان در لندن م
 . دادلي دولت را در نظام تازه عراق تشکني نخستها،یيکایانتخاب آمر

 اش به یکی نزدني اقداماتش و همچنیرا در عراق برگزار کرد اما برخ انتخابات آزاد ني او نخستدولت
 . مردم کاستاني او متي از محبوبهایيکایآمر
 یتي و امنی مأموران و افسران اطالعاتیري در فلوجه و نجف، به کارگکای آمری نظاماتي از عملتیحما

 را مورد ی وروانشي و پعهيو ش تندری صدر، روحانی درافتادن او با مقتدني و همچننيدوران صدام حس
 در انيعي امام اول شگاه آرامارتی که به زی، هنگام2004انتقادات فراوان قرار داد تا آنجا که در دسامبر 

 . او پرتاب کردندی خود را بسوینجف رفته بود، مردم لنگه کفشها
 ی مجلس عراق با گروهها ندارد، او در انتخاباتانهی اسالمگراالتی مذهب است اما تماعهي شی عالوادیا
 ائتالف تنها توانست نی عراق متحد شد، اما استي حزب کمونني و همچنی و سنعهي شیراسالمگرايغ

 . از قدرت شدیري ناچار به کناره گی عالوادی اب،ي ترتنی و بداوردي را در مجلس به دست بی کرس25
 دولت خود شرکت بي در ترکزيرا ن ی عالوادی ای تحت رهبری او، جنبش وفاق ملني جانش،ی مالکینور

 . سپرده نشدی عالوی به آقای وزارتخانه اچيداد اما ه
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 از دولت او کناره گرفتند و ،ی مالکی باالگرفتن اختالفات با نوری در پزي نی عضو جنبش وفاق ملرانیوز
 . کردمی را تحری مالکی حضور در دولت آقایجنبش وفاق مل

  
  رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق در 

  
 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران 

  )2007 سپتامبر 8 (١٣٨۶ شهريور 17شنبه 
به دنبال هشدار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی به مطبوعات در خصوص عدم انتشار :رادیو فردا

های مورد در سرمقاله امروز خود رسانه کيهان گزارش و تحليل درباره مجلس خبرگان رهبری، روزنامه 
  .اخطار علی خامنه ای را معرفی کرده است

این روزنامه ادعا کرده که شماری از روزنامه ها و سايت هاي داخلی نظير روزنامه های وابسته به 
عصر «،»روزنا«احزاب آارگزاران، مشارآت و سايت های تحت مديريت اين دو حزب نظير 

دنباله داخلی دشمنان بوده و » اعتماد ملی«و» رگزارانکا« روزنامه های  در کنار» آفتاب«،»بازتاب«،»نو
  .مصداق رسانه هایی هستند که رهبر جمهوری اسالمی به آنها اخطار داده است

 انتشار هر گونه مطالبی در مورد مجلس خبرگان تهدید   کيهان صراحتا این رسانه ها را به عواقب وخيم
  ».در انتظار آنان خواهد بودرسوا » خروجی«نيز» ورود«در صورت « کرده و نوشته

، از اظهارات متناقض مقامات ایرانی و روسی در خصوص نيروگاه هسته ای بوشهر  تهران امروزروزنامه
  .خبر داده است

،مجری اصلی احداث واحد اول نيروگاه اتمی »اتم استروی اآسپورت«به نوشته این روزنامه،شرکت 
ول زمانی جديد برای راه اندازی نيروگاه بوشهر را تاييد بوشهر اخبار طرف ايرانی در مورد موافقت جد

  . نكرد
ما اين مساله را تاييد نمی آنيم آه با «سرگئی نوويكوف،سخنگوی اتم استروی اآسپورت گفته

همكاران ايراني خود جدول زمانی نهايی راه اندازی نيروگاه اتمی بوشهر را مورد موافقت قرار داده 
  ».باشيم

ارات سخنگوی اتم استروی اآسپورت را واکنشی به اظهارات اخيرعلی الریجانی ارزیابی تهران امروز اظه
کرده و نوشته که دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی اخيرا در مصاحبه ی تلويزيونی گفته 

قرار تهران و مسكو جدول زمانی نهايی احداث اولين نيروگاه اتمی ايران را با يكديگر مورد موافقت «بود
  ».داده اند
 بانکمرکزی نرخ تورم   داده و نوشته که  نرخ تورم در کشور خبر  از تداوم روند صعودی همشهریروزنامه

  . اعالم کرده است  ١٧٫٣مرداد ماه را 
خالصه نتایج بدست آمده «این روزنامه به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی نوشته 

 ۶ نسبت به تير ماه ١٣٨۶دمات مصرفی در مناطق شهری ایران، در مرداد ماه از شاخص بهای کاالها وخ
  ».در صد افزایش یافت  ١٧٫٣   در صد،و نسبت به مرداد سال گذشته  دهم

 نسبت به دوازده ماه ١٣٨۶همشهری نوشته که ميزان تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال  
  . در صد است١۵٫۴ نيز معادل ٨۵منتهی به مردادماه سال 

 تقاضا و انتقاد عمادالدين باقی از احزاب و مراجع اصالح طلب در خصوص افزایش اعتماد ملیروزنامه 
  .اعدام در ایران را منعکس کرده است

در روزها و هفته هاي گذشته در «به نوشته این روزنامه، باقی در بخشی از نامه خود نوشته است 
يمی بوده ايم که احزاب و فعاالن اصالح طلب در آن حوزه غايب حوزه حقوق بشری شاهد فجايع عظ

 نفر رسيده است آه ۴١فاجعه ياد شده، اعدام هاي پي در پی است که در ماه گذشته به . بوده اند
  ».عالوه برآنان چند تن نيز در لحظه اجرای حكم نجات يافته اند

فاجعه «از سکوت احزاب اصالح طلب نوشته به نوشته اعتماد ملی، آقای باقی در این نامه با انتقاد 
بزرگتر از اعدام های پی در پی،سكوت نخبگان و احزاب و نهادهای مدنی ايران از يک سو و بی تفاوتی 

  ».یک سويه رسانه های دولتی از سوی ديگر است يا تمكين افكار عمومی در برابر تبليغات و ادعاهای
ثر شليک گلوله ماموران نيروی انتظامی در آبادان خبر داده  از کشته شدن یک نفر بر ا خراسانروزنامه
  .است

 گفتگو با این روزنامه فرد کشته  سرهنگ پاسدار عليرضا متين راد، فرمانده نيروی انتظامي آبادان در
شده را سارق کابل برق معرفی کرده و گفته که وی و یک نفر دیگر قصد فرار با خودرو پژو را داشته اند 

  .ک گلوله کشته شده استکه با شلي
این .  راننده در مدان دستگير شده اند١١٠٠   ، خبر داد که طی يک روزجمهوری اسالمیروزنامه 

 طرح  روزنامه علت دستگيری این تعداد راننده را نبستن کمربند ایمنی عنوان کرده و نوشته که آنان در
  .انضباط اجتماعی نيروی انتظامی دستگير شده اند

مهوری اسالمی از قول خضريان معاون فرماندهي انتظامي استان همدان نوشته که روزنامه ج
موتور سيکلت و تعدادی دیگر خودور نيز به اتهامات   ٧۵٨خودروهای این افراد نيز توقيف شده است و 

  .مشابه توقيف شده اند
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 به اظهارات ، واکنش احمد شيرزاد نماینده مجلس ششم و دکترای فيزیک هسته ای اعتمادروزنامه
اگر آقای احمدی نژاد واقعًا سند و مدرک « اخير احمدی نژاد را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته

  ».اين مدعا را در اختيار داشته باشند موظف هستند اسامی اين افراد را افشا کنند
 مبنی بر اينکه  به نوشته این روزنامه، آقای شيرزاد در خصوص ادعای اخير ریيس جمهوری اسالمی

،گفته » نفر از عناصر ترسوی داخلی، اطالعات هسته يي کشور را به غربي ها مي دادند١٠هشت تا «
حدود دو سال و نيم از زمانی که تمام امکانات تبليغاتی کشور در اختيار آقای احمدی نژاد و « است

ور به مردم وعده داده اند دوستان ايشان قرار گرفته، می گذرد و در تمام اين مدت جناب ریيس جمه
  ».اسامی خائنين به کشور را افشا می کنند

تهديد به افشاگری از سوی آقای احمدی نژاد تنها «به گفته این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت  
 احمدی   و حوزه هاي ديگری مانند اقتصاد را نيز دربرگرفته است اما مختص به پرونده هسته ای نبوده 

  ».يچ کدام از وعده هاي افشاگرانه خود را عملی نکرده استنژاد تاکنون ه
جعل نام خليج فارس توسط فرمانده پليس امنيت در در اخبار « در خبری با عنوانهمبستگیروزنامه 

، نوشته در جريان پخش يک گزارش تلويزيوني از اخبار شبكه اول سيمای جمهوری »شبكه اول سيما
به جای نام خليج فارس از عنوان جعلی خليج عربي استفاده آرده اسـالمـی، سـردار روزبـهـانـی، 

  .است
 ٢١و در جـريـان پـخـش اخـبـار سـاعـت ) شـهـريـور14(به نوشته این روزنامه چـهــارشـنـبـه شـب 

شـبـكـه اول سيما،روزبهانی، رييس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا، در حالي آه مشغول 
ال و قاچاق زنان ودختران ايراني به آشورهاي حاشيه خليج فارس بود، به جای نام مصاحبه درباره انتق

  .را به آار برده است» خليج عربی«و بار ديگر عنوان »خليج«خليج فارس، يک بار عنوان 
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 سپتامبر 6 (١٣٨۶ شهريور 15پنج شنبه :رادیو فردا
، ازتالش برای تحويل عوامل درگيری های سيستان و بلوچستان از پاکستان خبرداده یهمشهرروزنامه 
  . است

به نوشته اين روزنامه، وزير اطالعات گفته است که مسئوالن قضايی، سياسی و اطالعاتی جمهوری 
 اسالمی در تالشند تا عوامل درگيرهای اخير سيستان و بلوچستان را از مقامات پاکستانی و از طريق

  . اينترپل تحويل بگيرند
  . همشهری از قول محسنی اژه ای نوشته که عوامل اين درگيری ها ايرانی هستند

قبل از اين وزير کشور نيز از اعزام هياتی به سرپرستی وزير امور خارجه ايران به پاکستان به منظور 
  . تحويل گرفتن تعدادی از عوامل درگيری های اين استان خبر داده بود

  .  از برگزاری دادگاه سه نماينده مجلس ششم خبر داده استابرارامه روزن
به نوشته اين روزنامه، دادگاه محمد کيانوش راد، حميد کهرام و عيسی قلی احمدی نيا، نمايندگان 

 دادگاه کيفری استان تهران برگزار ٧۶اهواز و ايذه در مجلس ششم، بيست شهريور ماه جاری در شعبه 
  .می شود

اتهامات کيانوش راد، احمدی نيا و کهرام در اين پرونده، مرتبط با سخنرانی های اين «نوشته که ابرار 
افراد در شهرستان ايذه و در جريان انتخابات مجلس هفتم عنوان شده است که نماينده مدعی العموم 

  » .ستبه اين لحاظ از اين سه نماينده مجلس ششم به دادسرای کارکنان دولت طرح شکايت کرده ا
 تن در روز چهارشنبه در مشهد به اتهام شرارت، خبر داده ١٧ ضمن انتشار خبر اعدام خراسانروزنامه 

  » . تن کشته شده اند١٠در درگيری گسترده مسلحانه در مرزهای شرقی کشور دستکم «که 
وانده و خ»اشرار مسلح«اين روزنامه به نقل از فرمانده نيروی انتظامی خراسان رضوی اين ده تن را 

ماموران نيروی انتظامی به محض مشاهده اشرار مسلح با آنان در سه منطقه يوسف خان «نوشته که 
 تن از آنان را کشته و يک ١٠شمالی، چاه محمد و سيرخون شمالی درگير شده و با آتش پرحجم تيربار 

   » .نفر از آنان را نيز دستگير کردند 
  . اسانلو به ریيس دادگستری تهران خبر داده است از نامه وکالی منصور سرمايهروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، يوسف مواليی و پرويز خورشيدی، وکالی مدافع منصور اسانلو، دبير بازداشت 
شده سنديکای کارگران شرکت واحد و تعدادی از بازداشت شدگان مقابل منزل وی، در نامه ای خطاب 

  . ا خواستار شده اندبه عليرضا آوايی، آزادی موکالنشان ر
منصور اسانلو، از متهمان پرونده کارگران شرکت «:سرمايه به نقل از وکالی آقای اسانلو نوشته است

 مقامات قضايی و امنيتی از آن زمان تاکنون درباره اين   تيرماه بازداشت شده و١٩واحد در شامگاه 
  » .دستگيری، اطالع رسانی نمی کنند

  » .سه ميليون نفر در کشور از تحصيل باز مانده اند«ه که  خبر دادجام جمروزنامه 
در حال حاضر « :اين روزنامه به نقل از نورالدين ميرزايی، ریيس موسسه آموزش از راه دور نوشته است

 نفر بازمانده از تحصيل بزرگسال در ۴٨٨ هزار و ١٢٠حدود سه ميليون بازمانده از تحصيل الزم التعليم و 
  » .کشور وجود دارد

، ارگان رسمی دولت از سفر معاون وزارت امور خارجه ايران به کشورهای اروپایی خبر داده ايرانروزنامه 
  . است
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اتفاقی مهم در « اين روزنامه، سفر سعيد جليلی به اروپا را به دنبال انتشار گزارش محمد البرادعی،
  .  ايتاليا خبر داده استتلقی کرده، و از ديدار وی با نخست وزير» مسير مذاکرات هسته ای

به نوشته ايران، تعقيب مسير سفر اروپايی آقای جليلی برای پيگيران موضوع هسته ای ايران مهم 
  . خواهد بود

از کنفرانس «:روز پنج شنبه خود نوشته است» جهت اطالع« در ستونجمهوری اسالمیروزنامه 
فرانس، تنوع پذيرایی هم راه يافته حقوق بشر و تنوع فرهنگی خبر می رسد که به مهمانی اين کن

  » .است
در مهمانی کنفرانس حقوق بشر و تنوع فرهنگی که شب چهارشنبه با حضور «به نوشته اين روزنامه، 

تعدادی از وزرای کشورهای جنبش عدم تعهد برگزار شد تشريفات بسيار بااليی برای مراسم شام تهيه 
  » .شده بود که با شعارهای دولت همخوانی نداشت

در اين مهمانی رسمی که خانواده های ديپلمات «:روزنامه جمهوری اسالمی در عين حال نوشته است
  » .ها جزء مهمانان نبودند حضور همسر و فرزند وزير امورخارجه ايران از نکات قابل توجه بوده است

ديدالتاسيس زنان به نوشته اين روزنامه، همسر منوچهر متکی از مدتی قبل به عنوان مدير کل اداره ج
  .  است وزارت امور خارجه منصوب شده
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