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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(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  اعالم شدن سپاهیستی به ترورکای آمرندگانی مجلس نمایرأ

  )2007 سپتامبر 25 (١٣٨۶  مهر3ه سه شنب
 قلمداد شدن سپاه پاسداران یستی به تروری قاطع رأتی با اکثرکای آمرندگانی نماسمجل:بی بی سی

 . دادرانیا
 ی منفی به آن رأندهی مثبت و شانزده نمای قلمداد شدن سپاه رأیستی مجلس به ترورنی اندهی نما397
 .دادند

 سازمان ی شرکت در نشست مجمع عمومی نژاد برای داده شده که محمود احمدی در زمانی رأنیا
 و عراق در سپاه پاسداران رانی نژاد در زمان جنگ ای احمدی حضور دارد، آقاورکیويملل متحد در ن

 . داشته استتیعضو
 رانی فشار بر اشی افزای براکای آمرندگانی از مصوبه مجلس نمای قلمداد شدن سپاه بخشیستیترور

 می مورد تحردی ارتباط داشته باشد بارانیا که با سپاه پاسداران ی مصوبه هر مؤسسه انیاست و بنابر ا
 .رديقرار گ
 که در ی خارجی شرکتهاده،ي رسکای آمرندگانی مجلس نمابی طرح که به تصونی از اگری دی بخشدر
 ی محروم مکای دولت آمری هاارانهی کنند از ی گذارهی سرمارانی و بخصوص در صنعت نفت و گاز ارانیا

 . شودی کنند ممنوع متی حمارانی ای که از برنامه اتمییکشورها با ی اتمی همکارنيشوند و همچن
 شان از یی را به خارج ساختن دارای خارجی خواسته شده که دولتها و بانکهاکای طرح از دولت آمرنی ادر
 .  کندقی تشورانیا

 نندگای و پس از آن در دستور کار مجلس نماشي قلمداد شدن سپاه پاسداران از چند ماه پیستیترور
 در عراق و ی ثباتی و بی قدس سپاه پاسداران را در نا آرامیروي نکا،ی قرارگرفت که ارتش آمرکایآمر

 کمک نستان عراق و افغااني را متهم کرد که به شورشی نهاد نظامنیافغانستان مسئول دانست و ا
 . را هدف قرار دهندییکای آمراني کند تا نظامی می و آموزشیحاتيتسل

 از کا،ی آمری اعالم کرده که برعکس ادعارانی داشته و دولت ای را در پرانی ابیمواره تکذ اتهامات هنیا
 . کندی متی کشورها حمانی در اتي ثبات و امنی برقراری عراق و افغانستان برایدولتها
 از یاري فعال است، بسزي نی و صنعتی اقتصادی هانهي در زم،ی نظامتي پاسداران عالوه بر فعالسپاه
 . کندی را سپاه پاسداران اجرا مرانی در ای و صنعتی ساختمان،ی سدساز،ی بزرگ راهسازیاطرحه
 است، ی به سالح هسته ایابي دستران،ی ای از اهداف برنامه اتمیکی و متحدانش که معتقدند کایآمر

 در رانی ای برنامه اتمی دانند که به باور آنان، در بخش نظامی مییتهايسپاه پاسداران را در پس فعال
  . استانیجر
  
 »ایران در گروه کشورهای دارای نظام سرکوبگر است«

  )2007 سپتامبر 25 (١٣٨۶  مهر3ه سه شنب
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا در سخنرانی خود در شصت و دومين نشست مجمع :رادیو فردا

ا و سودان از عمومی سازمان ملل، ايران را در کنار کشورهای سوريه، کره شمالی، زيمباوه، کوب
  .آنها را اداره می کند» رژيمی سرکوبگر«کشورهايی توصيف کرد که 

مردم خود را و حقوق اوليه آنها را ناديده « وی تاکيد کرد که اين کشورها فرانسهبه گزارش خبرگزاری 
  ».می گيرند

 چشم پوشی زياده روی در انتقاد از اسراييل و«جرج بوش، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به 
  .متهم کرد» از اتفاقات ساير نقاط جهان

رييس جمهوری آمريکا همچنين با اشاره به پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل با اشاره به 
  .کشور ژاپن، از توافق برای بررسی افزوده شدن بر تعداد اعضای دايمی سخن گفت

   اعمال تحریم آمریکا عليه ميانمار
ديگری از سخنرانی خود، تحريم های تازه ای را عليه حکومت ميانمار اعالم کرد و وی همچنين در بخش 

  .از رهبران جهان خواست تا از تظاهرات هواداران دموکراسی در اين کشور حمايت کنند
آقای بوش که بعد از افتتاح نشست توسط بان گی مون سخن می گفت، اعالم کرد که اياالت متحده 

کسانی «را گسترش می دهد و در صدور ويزا برای » رهبران رژيم ميانمار«ا عليه آمريکا دامنه تحريم ه
  .سخت گيری بيشتری خواهد کرد» که در نقض حقوق بشر در ميانمار دست دارند و خانواده هايشان

 سال ٢٠در روزهای اخير ميانمار با تظاهرات گسترده راهبان بودايی و هوادارنشان رو به رو بوده که در 
  . بی سابقه بوده استاخير
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بان گی مون، دبير کل سازمان ملل متحد نيز در سخنرانی افتتاحيه نشست ساالنه مجمع عمومی از 
بدون تاخبر با تمام احزاب مرتبط، گفت و گو را آغاز «رهبران ميانمار خواست که به جای برخورد پليسی، 

  ».کنند
مردم برمه کمک کنند تا آزادی از دست «به رييس جمهوری آمريکا از همه ملت های جهان خواست که 

  ».رفته خود را باز پس گيرند
 ميالدی تاکنون به دست نظاميان اداره شده و به ۶٠نام پيشين کشور ميانمار است که از دهه » برمه«

 ميالدی، هنوز از قانون اساسی جديدی که نظاميان در آن ٨٠رغم اعتراض های گسترده اواخر دهه 
  .ه بودند، بی بهره استزمان وعده داد

رييس جمهوری آمريکا در سخنرانی خود يادآوری کرد که آنگ سان سوکی، رهبر حزب اتحاد ملی برای 
  .در اين کشور بدل شده، در بازداشت خانگی به سر می برد» نماد دموکراسی«دموکراسی که به 

 نظاميان حاضر نشدند که  ميالدی پيروز شد، اما١٩٩٢اين فعال سياسی ميانمار در انتخابات سال 
  .نتيجه انتخابات را به رسميت بشناسند و وی را بازداشت کردند

در چند روز اخير نيز معترضين ميانمار که در خيابان های بزرگترين شهر اين کشور تظاهرات برپا کرده 
  .بودند، رو به روی خانه آنگ سان سوکی تحصن کردند

در حالی که در خواست مردم برای دکوکراسی هيچ خطايی «: آقای بوش درباره نظاميان ميانمار گفت
  ».ديده نمی شود، گروه اداره کننده ميانمار، از خواست مردم سرکشی می کند

رييس جمهوری آمريکا در بخشی از سخنرانی خود خواستار افزايش تالش ها برای کنترل بيماری های 
  .ايدز و ماالريا شد

نژاد، رييس جمهوری ايران نيز در اين نشست در حضور رهبران در ساعات پيش رو، محمود احمدی 
  . جهان سخنرانی خواهد کرد

  
  ابدی دست ی به سالح هسته ادی نبارانیا: یسارکوز
  )2007 سپتامبر 25 (١٣٨۶  مهر3ه سه شنب

 گفت مناقشه ورکیوي سازمان ملل متحد در نی جمهور فرانسه در مجمع عمومسيرئ:بی بی سی
 . شودیحل م" تيگفتگو و قاطع "بي تنها با ترکنرای ایهسته ا

 شرکت کرده در ی جمهور فرانسه در مجمع عمومسي بار به عنوان رئني اولی که برای سارکوزکوالين
 . ثبات جهان خواهد بودی برای قابل قبولري خطر غ،ی سالح اتمی دارارانی حال هشدار داد که انيع
 ثبات منطقه و جهان خطر خواهد ی برا،ی سالح اتمی دارارانی در اظهارات خود گفت که ای سارکوزیآقا

 .داشت
 استفاده کند اما افزود که اگر ی هسته ای از انرژی نظامري مصارف غی حق دارد برارانی گفت که ایو
 . قابل قبول خواهد بودري ثبات منطقه و جهان غی براابد،ی دست ی به سالح هسته ارانیا

 ممانعت از ی گفت که جهان برای اظهاراتی طزي امور خارجه فرانسه نری برنار کوشنر، وزشي پهفته
 . آماده جنگ باشددی بای به سالح اتمرانی ایابيدست
 شده ري بد تعبی به راه افتاد گفت که اظهارات وی که از سخنان ویی کوشنر پس از موج انتقادهایآقا

 .  جلوه دهدتي خود را کم اهم خارجهری کرد اظهارات وزی سعزي جمهور فرانسه نسیير. است
 ی فرانسه، مناقشه اتمونیزی اول و دوم تلوی در گفتگو با شبکه هازي ننی از اشي پی سارکوزکوالي ناما
 داي دست پی کوشد به بمب اتمی مرانیا: " فوق العاده دشوار خوانده و گفته بودی را مسئله ارانیا

 ". قبول استرقابليغ یزي چني که چنمی گویکند، من به مردم فرانسه م
 .  خود دست برداردی برنامه اتمیريگي را قانع کرد که از پرانی ادی کرده بود که بادي تاکی سارکوزیآقا
 سازمان ملل ی در مجمع عمومورکیوي امشب در نزي نرانی جمهور اسي نژاد، رئی است محمود احمدقرار

 ی برارانی بر حق اورکیويد در ن خوی ها و مصاحبه های در سخنرانیو.  داشته باشدیسخنران
  . کرده استدي تاکی به دانش هسته ایابيدست

  
   در سالگرد جنگ با عراقرانی ای توان نظامشینما
  )2007 سپتامبر 22 (١٣٨۶ شهريور 31ه شنب

 با حضور ی و عراق در تهران مراسمرانیدر مراسم سالگرد آغاز جنگ هشت ساله ا:بی بی سی
 خود را ی نظامی هایی توانارانی برگزار شد و در آن ایجمهور و مقامات نظام سي نژاد رئیمحمود احمد

  . گذاشتشیبه نما
 ی برگزار می نظامیروهاي روز هفته موسوم به دفاع مقدس با رژه نني مراسم که هر ساله در اولنیا

  . برگزار شدی اسالمی جمهورانگذاري بن،یني اهللا خمتیشود، امسال در کنار آرامگاه آ
  . در آمدشی به نمای جنگزاتي رژه رفتند و انواع تجهی نظامیروهاي مراسم ننیا در
 ی مسافر بریماي جنگنده صاعقه، هواپیماي هواپ،ی نظامیروهاي اساس گزارشها همزمان با رژه نبر
  . در حال پرواز بودندزي نی جنگی هلکوپترهای و تعداد140 رانیا

 آنطور ماي هواپنی شد، اشی آزمای در مراسمی به تازگ است ورانی جنگنده صاعقه ساخت ایمايهواپ
 شي جنگنده آذرخش است که حدود دو سال پیماي از هواپیدیکه سازندگان آن اعالم کرده اند نسل جد

  . خود را انجام دادیشی پرواز آزمانينخست
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کشور،  نی گفت که هم اکنون اپماهای درباره ساخت هوارانی دفاع اری محمد نجار وزی مصطفپيسرت
  . سازدی را در داخل می کمک آموزشیماهاي و انواع هواپ140 رانی صاعقه، آذرخش، فجر، ایماهايهواپ
 نی است و ما ارانی مسلح ایروهاي نشاندهنده توان و قدرت نی رژه نظامنیا" محمد نجار، ی گفته آقابه

  " . استی ما همواره صلح و دوستامي بلکه پمي خواهی جنگ نمیسالح ها را برا
 فجر، فاتح، نازعات و زلزال انواع موشک ري با برد کوتاه و متوسط نظی مراسم، عالوه بر موشک هانی ادر
 شی آمد، به نمای به حساب مرانی ااري در اختی موشک هانی شهاب که تا به حال دوربرد تریها

  . گذاشته شد
  . برد داشته باشندلومتري ک1300 شهاب ی شود که موشک های زده منيتخم
 ی مرانی درآمد که اشیبه نما" قدر" با عنوان دی موشک جدکی بار ني اولی براني مراسم همچننی ادر
  . از موشک شهاب سه استشتري بلومتري موشک پانصد کنی برد ادیگو

 که در رژه سالگرد ی نظامزاتي مراسم گفت که تمام تجهنی در ارانی جمهور اسي نژاد رئی احمدمحمود
  . ساخته شده استیرانی ایروهاي آمده به دست ن درشیجنگ به نما
 زاتي در بخش تجهیی درباره خودکفارانی سپاه پاسداران ادی فرمانده جدی جعفری محمدعلسرلشگر

 ی برخی به پای نظامحاتي که از نظر تسلمي کنی ادعا نمچگاهيما ه: " به خبرنگاران گفته استینظام
 دهيس ریی کردن امکانات دشمن به خودکفای و خنثیفاع اما در بخش دمی ادهي قدرتمند رسیکشورها

  ."می و امکان مقابله با تهاجم دشمن را دارمیا
زمان شروع جنگ هشت  (1359 امکانات امروز را در سال رانی گفته فرمانده سپاه پاسداران، اگر ابه

  .دي کشی داشت جنگ هشت سال طول نماريدر اخت) ساله با عراق
  
 رانیسه بر موضع واحد در برابر ا و فرانکای آمرديتأک

  )2007 سپتامبر 21 (١٣٨۶ شهريور 30جمعه 
 کنفرانس کی در کا،ی آمرتختی پا،ی سی و فرانسه در واشنگتن دکای امور خارجه آمریوزرا:بی بی سی

دو کشور در ' موضع واحد' و رانی ای دادن به برنامه هسته اانی پای براکيپلماتی بر ادامه روند د،یخبر
 . کردنددي تأکرانیبر ابرا

 21( روز جمعه - امور خارجه فرانسهری وز- و برنار کوشنر-کای امور خارجه آمرری وز-سی رازايکاندول
 . کردنددي تأکرانی اهي علدی جدی المللني بی هامی بر در نظر گرفتن تحرنيهمچن) سپتامبر
 و رانی و فرانسه درباره اکای آمردگاهید ني کنم، در واقع، بیفکر م: " کنفرانس خبر گفتنی در اسی راخانم

 ." وجود نداشته باشدی تفاوتچي انجام دهد، هدی بای المللنيآنچه که جامعه ب
 . استرانی اهي علیی نگفت که خواستار اعمال چه نوع مجازات هاقي به طور دقکای امور خارجه آمرریوز
 تي ممنوعزي و نیرانی ای و حقوقیقي حقی از اعضای برخی هایی با اشاره به مسدود شدن دارااو

 . گسترش آن مجازات ها وجود داردی برایی گفت، راه هایرانی ای از مقام های به تعدادزایصدور و
 کا،ی آمریعنی سازمان ملل متحد، تي امنی پنج کشور عضو دائم شوراندگانی نماني جمعه همچنروز

 دی قطعنامه جداتي کردند تا درباره جزئدارینگتن د در کنار آلمان، در واشن،ي و چهي روسا،يتانیفرانسه، بر
 . مذاکره کنندرانی اهيعل

 بی تصورانی اهي را علی المللني بی هامی تحری دو قطعنامه حاویالدي از سال گذشته متي امنیشورا
 . کرده است

مه  است که قطعنادواري کرد، امدي مشترک روز جمعه تاکی امور خارجه فرانسه در کنفرانس خبرریوز
 . کندتی موثر نبوده را تقویلي خی که به گفته ونيشي دو قطعنامه پد،یجد
 احتمال ی برادی خواند و هشدار داد، جهان بای جهانتي امنی برایدی را تهدرانی اراي کوشنر اخبرنار

 . آماده باشدرانی ایدرگرفتن جنگ بر سر برنامه هسته ا
 . متهم کرده اندی به سالح هسته ایباي دستی را به تالش برارانی و فرانسه اکایآمر
  . استزي کشور صلح آمنی ای برنامه اتمدی گوی اتهام منی با رد ارانیا

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  در عراق ی حفاظت-یتي امنیکنترل شرکت ها

  )2007 سپتامبر 25 (١٣٨۶  مهر3ه سه شنب
 ی هاتي کرده است که فعالهي را تهی قانونسی نوشي پدی گوی کشور عراق موزارت:بی بی سی
 . آوردی کرده و تحت کنترل درممي در عراق را تنظیحفاظت-یتي امنی خصوصیشرکت ها
 کند که تابع قانون ی را ملزم میی شرکت هاني چنکی د،ی وزارت کشور عراق گفت قانون جدیسخنگو

 .د وزارت کشور عراق کار کننیعراق باشند و مطابق دستورالعمل ها
 است که دولت عراق کارکنان شرکت ی حادثه اانی در جری عراقازدهی کشته شدن ی اقدام در پنیا

 .  بلک واتر، را در آن مقصر شناخته استییکای آمری حفاظتیتيامن
 ی ملتي حادثه حاکمنی قابل قبول خوانده و گفته بود اري واقعه را غنی عراق، اری نخست وزی مالکیآقا
 . کشدی به چالش میطور جد ها را به یعراق
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 شرکت ی هاتي فعالتی شانزدهم سپتامبر، که منجر به لغو مجوز کار و پس از آن محدودکشنبهی حادثه
 در ییکایآمر-ی مشترک عراقتهي کمکی ی وزارت کشور عراق شد، از سوی بلک واتر از سوییکایآمر

 . استیدست بررس
 .  کندی را بررسی خصوصیتي امنی شرکت هاتيبه فعال مربوط ني دارد قوانتی مأمورني همچنتهي کمنیا
 دو فقره انفجار بمب در بغداد دست کم چهار نفر کشته انی در جردی گوی عراق مسي پلگر،ی دی تحولدر

 . مجروح شده اندیو شمار
 . در شهر بصره در جنوب عراق، جان خود را از دست دادندی انفجار انتحارکی در اثر زي نفر نسه
 کی به ی بمبگذار انتحارکی روزی عراق گفت اکنون معلوم شده است که حمله دسي پلی سخنگوکی

 . نفر شده است28مسجد در شهر بعقوبه، در شمال عراق موجب کشته شدن 
 . نفر ذکر شده بود15 اني گزارش پس از حادثه، شمار قربانني اولدر
 بار با مقامات ارشد ني اولی برایراق مذهب ععهي و شی سنلی رخ داد که رهبران قبای حمله هنگامنیا
  . جلسه داده بودندلي مسجد تشککی در یالتیا
  

   یستاني اهللا ستی با آی الجعفرمي ابراهدارید/  زنان در پارلمان عراق وني فراکسليتشک
  )2007 سپتامبر 23 (١٣٨۶  مهر1ه یکشنب
 یاسي از جمله تحوالت سیستانيس اهللا تی با آی الجعفرمي ابراهداری زنان و دوني فراکسلي تشکاعالم

  .  رودی ساعت به شمار منیعراق تا ا
 پارلمان سي رئی اصوات العراق، محمود المشهدانینترنتی اگاهی مهر به نقل از پای گزارش خبرگزاربه

  . کشور خبر دادنی زنان در مجلس اوني فراکسليعراق امروز از تشک
 ی آشتی برنامه هاتی تقوون،ي فراکسنی اليشکهدف از ت:  اظهار داشتی کنفرانس خبرکی در یو
  . استیاسي سیهایري گمي نقش زنان در تصمی و فعال سازیمل
 مورد وني فراکسنیا:  کردحی رابطه تصرنی پارلمان عراق در اندگانی از نمایکی ی آال طالبانگری دی سواز

  .ن آن قرار گرفته است و معاونای محمود المشهدانزي و نیاسي سیونهاي فراکسی رؤسای تمامتیحما
 تحقق ی زنان براونيفراکس:  خاطرنشان کردزي پارلمان عراق نندگانی از نماگری دیکی لي سههيصف

 در یی و اجرای قانونگذاری که شورای ملی آشتی و برقراریاسي بردن رکود سني از جمله از بیمسائل
  .تحقق آنها عاجز مانده است، تالش خواهد کرد

 و عصر یستاني اهللا ستی سابق عراق عصر روز جمعه با آری نخست وزی الجعفرميراه ابنکهی اگری دخبر
  . کردداری صدر در نجف دانی از رهبران جریروز گذشته با شمار

 یستاني اهللا ستی آیتهای و جلب حمایعي بحران به وجود آمده در ائتالف شی با هدف بررسداری دنیا
  . بحران، انجام شدنی بردن اني از بیبرا

 اني میگريانجي با هدف مداری دنی اندی گوی میبرخ.  مطرح شدداری دنی پس از ایاري بسريتفاس
 انجام شده نهي زمنی در ایستاني اهللا ستی آیتهای و جلب حمایعي داخل ائتالف شی اصلیگروهها

 لي تشکی صدر و بررسانی مذکور با هدف گفتگو با رهبران جرداری دندی گوی مگری دیاست و برخ
  . انجام شده استنهي زمنی در ایستاني اهللا ستی آیتهای و جلب حمادی جدی پارلمانونياکسرف
  

   شد یرانی شهروند ای فوری خواستار آزادیطالبان
  )2007 سپتامبر 22 (١٣٨۶ شهريور 31ه شنب
  .  بازداشت شده در شمال عراق شدیرانی شهروند ای فوری عراق امروز خواستار آزادی جمهورسيرئ
 خواستار زي اعتراض آمیامي در پی فرانسه، جالل طالبانی مهر به نقل از خبرگزاریزارش خبرگزار گبه
 را پنجشنبه گذشته در شمال عراق ی وییکای آمریروهاي شد که نیرانی شهروند ای فوریآزاد

  .بازداشت کردند
 انيز روابط خوب م حفاظت ای برای فرهادی فوریخواهان آزاد:  گفت ی اهياني عراق در بی جمهورسيرئ

  . منطقه کردستان هستمیی و به منظور شکوفارانیمنطقه کردستان و ا
 ی از استانداری اعزامئتي هی پنجشنبه گذشته به محل اقامت اعضاییکای آمری نظامیروهاين

 یمسئول تبادالت تجار" یفرهاد" بردند و ورشی عراق هيمانيکرمانشاه مستقر در هتل پاالس در سل
  . را بازداشت کردندئتي هنی ای کرمانشاه و از اعضایتاندار در اسیمرز

  
 54 و بازداشت ی عراق44 شدن یکشته و زخم/  در بصره رانی ای کنسولگرکیوقوع انفجار در نزد

  مظنون 
  )2007 سپتامبر 22 (١٣٨۶ شهريور 31ه شنب
 و ی عراق44  شدن دستکمی در شهر بصره و کشته و زخمرانی ای کنسولگرکی انفجار در نزدوقوع

  .  رودی امروز عراق به شمار میتي مظنون از جمله تحوالت امن54بازداشت 
 کی گفتند که یني مستقل اصوات العراق، شاهدان عی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 در بر ی در شهر بصره منفجر شد اما تلفانرانی ای کنسولگرکی شده در نزدی بمب گذاریخودرو
  . نداشت

 ی متر50 بای خودرو در فاصله تقرنیا:  به اصوات العراق گفت هي البراضعی محله مسکونیني شاهد عکی
 محل کی نزدی به خانه ها و خودروهایی آن خسارتهاانی منفجر شد و در جررانی ایساختمان کنسولگر
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 شهر نی الدوره در شرق ای کودک ساکن روستاکی شهر بعقوبه عراق گفت که جسد ی منبع پزشککی
  . استافتهی انتقال مارستاني بنی و به بخش اورژانس اداي شمال بعقوبه پیدر کنار جاده اصل

 با افراد مسلح در جنوب سي پلیروهاي نی هایري گزارش داد که در درگزيه ن شهر بعقوبیتي منبع امنکی
  . شدندی زخمگری کشته و پنج نفر دسي شهر دو پلنیا
 کی منطقه االسود و کشته شدن ی اتوبوس در جاده اصلکی از حمله مسلحانه به ني عراق همچنسيپل

  . خبر دادگری نفر دکی شدن ینفر و زخم
 العباره خبر ی روستای شدن سه نفر براثر انفجار بمب در جاده اصلی از زخمزي ن بعقوبهسي افسر پلکی

انفجار بمب .  بغداد کشف کردندی شهر الخاص در شمال غربی در ورودی نوجوان عراقکیداد و جسد 
  . منجر شدسيل نفر از جمله دو پ11 شدن ی به زخمزي ننی سلمان بک در استان صالح الدهيدر مرکز ناح

 تي مسئولییدئوی وی عراق وابسته به القاعده در نواری حال، گروه موسوم به دولت اسالمني همدر
  . برعهده گرفتد،ي نامیقتل پنج نفر که آنها را سربازان عراق

 ساعته در شهر 24 عراق اعالم کرد که در مقررات منع آمد و شد سي به نقل از پلزي نترزی رویخبرگزار
  . خودرو را مصادره کرده است16 سالح را کشف و گاهي مخفی و شمارري فرد مظنون را دستگ54موصل 

 ی در منطقه تل عفر و زخمی فرد مسلح به هنگام بمب گذارکی از کشته شدن ني عراق همچنسيپل
  . خبر دادیشدن همدست و

 یلومتري ک180 شهر طوزخورماتو در کی در نزدی شب گذشته بر اثر انفجار بمب در جاده ازي نفر ن10
  . نفر در شهر کرکوک کشف شدکی شدند و جسد یمال بغداد زخمش
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح روز سه شنبه ایران
  )2007 سپتامبر 25 (١٣٨۶  مهر3ه سه شنب:رادیو فردا
به بررسی اين موضوع پرداخته است آه » آابينه سايه« زير عنوان  سر مقاله خود  درآفتاب يزدروزنامه 

   در بسياری از موارد وزرا از تصميم های اتخاذ شده در وزارتخانه های خود بی اطالع هستند؟  چرا
 قانون اساسی وزرا بايد ١٣٨ صريح اصل  علی رغم آنكه مطابق« :در بخشي از اين مطلب آمده است

ه در حوزه مديريت آنها گرفته می شود، اما شواهدی وجود مسوول و پاسخگوی تصميماتی باشند آ
دارد آه نشان می دهد برخی تصميم گيری ها در غياب وزيران و يا حتی بدون اطالع آنها انجام می 

  .شود
شده  اگر چه مورد اعتراض عده ای از اصولگرايان مواجهه اين وضعيت « :آفتاب يزد در ادامه می افزايد 

 اصالح طلب با آن به گونه ديگری بوده و آنها وضعيت فعلی را ناشی از وجود آابينه برخورد فعاالن  اما
  .سايه در آنار آابينه رسمی و پاسخگو می دانند

، تصويری از سعيدی آيا، وزير مسكن و شهر سازی در حالی اعتماد ملیدر نيم صفحه باالی روزنامه  
  .، چاپ شده است»داشته باشيدانتظار خانه دار شدن ن« آه در زير آن نوشته شده 

اعتماد در توضيح اين تصوير و تيتر يک خود بخشی از اظهارات وزير مسكن را منعكس آرده و نوشته  
وزير مسكن آه برای دفاع از طرح يک فوريتی پيش فروش ساختمان به مجلس رفته بود در «: است

 خانه دار شدن، انتظار حمايت از در شهر های بزرگ مردم در زمينه« : جمع خبرنگاران اظهار داشت
  ».جانب دولت نداشته باشند

ماموران « : مجموعه اخبار هسته ای ايران منتشر آرده و نوشته است  نيز خبر ازايران روزنامه دولتي  
  ».سازمان موساد اسراييل در تالش هستند تا دانشمندان هسته ای ايران را ترور آنند

اسناد « : ذآر آرده و افزوده است» االخبار«ع اين خبر را روزنامه لبنانی گروه سياسي روزنامه ايران منب 
و مدارك محرمانه حاآی از آن است آه جاسوسان موساد برای بررسی دقيق وضعيت تاسيسات 

  »! و دانشمندان ايرانی به ايران سفر می آنند هسته ای و هم چنين ترور مقامات
دستان از بسته شدن مرزهای آردستان با عراق خبر داده  به نقل از استاندار استان آر جام جم 

  .است
در اين خبر استاندار آردستان ضمن تاييد بسته شدن مرز ايران با عراق در محدوده آردستان، دليل اين  

  .از سوی نيروهای آمريكايی در آردستان عراق ذآر آرده است) فرهادی(اقدام را دستگيری 
فرهادی مسوول بخش مبادالت تجاری « ستان در توضيح گفته استاسماعيل نجار، استاندار آرد 

استانداريی آرمانشاه به دعوت استانداری اقليم آردستان عراق به اين منطقه سفر آرده بود آه در 
  ».هتل توسط نيروهای آمريكايی دستگير شد

هادی ادامه خواهد مسدود بودن پنج منطقه مرزی تا آزادی بدون قيد و شرط فر« نجار تاآيد آرده است 
  ».داشت
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به بررسی عملكرد هشت » دروزارت رفاه چه می گذرد« در يادداشتی زير عنوان خراسانروزنامه  
حداقل انتظار آن بود آه با آمدن مصری تغيرات «: ماهه دآتر مصری، وزير جديد پرداخته و می نويسد

تاسفانه تنها تغييری آه رخ داده قطع اساسی در برنامه ها و عملكرد اين وزارتخانه ايجاد شود، اما م
ارتباط رسانه ايی اين وزارتخانه بوده است به طوری آه تنها دو يا سه مسوول در اين وزارتخانه با رسانه 

  .ها ارتباط خبريی دارند و مابقی حاضر به پاسخگويی نيستند
ز معاونان وزير يا استعفا داده البته نا گفته نماند آه تعدادی ا«: نويسنده يادداشت در ادامه می افزايد 

اند و يا بنا به داليلی در حال حاضر با افراد ديگر جايگزين شده اند، اين در حالي است آه برخي پست 
  .ها نيز همانند معاونت يارانه و معاونت فقر زدايی همچنان بدون مدير و بدون پاسخگوست

  .الح طلب خبر می دهدسومين انشعاب در گروه های اص ، در مورد رسالتروزنامه 
ستاد «، سومين ستاد انتخاباتی بعد از »ستاد اصالح طلبان معتدل خط امامی«بر اساس اين خبر  

  .به شمار می آيد» ستاد ائتالف اصالح طلبان«و » اعتماد ملی
  .نوشته است» انصراف هند از خط لوله صلح« در مورد   سرمايهاقتصادیروزنامه  

 گذشت بيست و هشت سال از شروع مذاآرات خط لوله صلح ميان سه پس از«به نوشته سرمایه 
آشور ايران، پاآستان و هند، در بيست و هشتم شهريور ماه وزارت نفت هند با ارسال نامه ای به 

نمايندگان ويژه ايران و پاآستان در مذاآرات خط لوله صلح، انصراف خود را از حضور در ادامه مذاآرات 
  ».اعالم آرده است

سخنان حداد عادل، رييس مجلس شورای اسالمی در مراسم بازگشايی مدارس را قدس روزنامه  
   .منعكس آرده است

  .جزیيات امور را بدانند الزم نيست در سخنان خود تاکيد کرده که وزیران حداد عادل 
 ها گرفتار یک روستا آتش بگيرد، آنگاه وزير بايد مدت آافی است آه بخاری مدرسه«:به گفته حداد عادل
يا اينكه مينی بوس حامل دانش آموزان اگر تصادف آند، اين موضوع سبب مي شود تا . اين حادثه باشد

مدت ها فرصت مديريت آالن يک وزير به پاسخگويی به اين موضوعات صرف شود و او را از نگاه به آينده 
  ».به نگاه به حوادث جلوی پای خود تبديل آند

  
 ح روز دوشنبه ایرانبررسی روزنامه های صب

  )2007 سپتامبر 24 (١٣٨۶  مهر2ه دوشنب
به نيويورک و ترافيک سنگين در نخستين روز مهرماه برجسته ترين  سفر محمود احمدی نژاد:رادیو فردا

     .عناوين مشترک روزنامه های صبح دوشنبه پايتخت را تشکيل داده اند
بر « :مود احمدی نژاد اشاره شده و آمده است به سفر محاعتماد ملیدر ستون شنيده های روزنامه 

خالف عرف معمول سفرهای خارجی رييس جمهوری که همواره هياتی از نمايندگان عضو کميسيون 
امنيت ملی و سياست خارجی، رييس جمهوری را همراهی می کنند، احمدی نژاد را در سفر به 

نماينده دماوند همراهی می کنند که اين نيويورک تنها مرتضی تمدن، نماينده شهرکرد و رسولی نژاد، 
رفتار رييس جمهوری ناخشنودی ديگر اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس را در 

  » .پی داشته است
در نيويورک برای خريد بليت جلسه سخنرانی » بازار سياه«، خبر به وجود آمدن تهران امروزدر روزنامه 

  . احمدی نژاد قابل توجه است
شبکه تلويزيونی فاکس نيوز که از حضور احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا و « : اين خبر آمده استدر

استقبال دانشجويان و مردم برای شرکت در جلسه سخنرانی وی به شدت ناراحت است در گزارشی 
اعالم کرد، مردم شهر نيويورک برای تهيه بليت شرکت در سخنرانی احمدی نژاد که در سالنی با 

 نفر برگزار می شود به شدت تالش می کنند به طوری که برای بليت های اين سالن بازار ۶٠٠جايش گن
  » .سياه درست شده است

صادر نشدن ويزا از سوی دولت آمريکا برای خبرنگاران ايرانی که قرار بود رييس جمهوری را در سفر به 
 به اين موضوع، خبری است که در نيويورک همراهی کنند و واکنش نمايندگان مجلس شورای اسالمی

  .  منتشر شده استجام جمروزنامه 
اکثر نمايندگان مجلس در اعتراض به اين اقدام آمريکا، « به گزارش خبرنگار پارلمانی روزنامه جام جم، 

  » .چنين روشی را هراس و ترس آمريکايی ها از گزارش های حقيقی خبرنگاران ايرانی عنوان کردند
دولت ايران هم حتما اقدامی متقابل با « :ر، نايب رييس مجلس در اين باره اظهار داشتمحمد رضا باهن

خبرنگاران آمريکايی خواهد داشت، البته خبرنگاران آمريکايی متفاوت از حکومت اين کشور هستند اما 
  » . گرفتاگر قرار باشد مقامات آمريکايی به ايران سفر کنند قطعا تنگناهايی برای آنها در نظر خواهيم

  .  از توزيع سهام عدالت ميان فرهنگيان خبر داده استخراسانروزنامه 
کار توزيع سهام « به نوشته این روزنامه، وزير آموزش و پرورش در روز بازگشايی مدارس گفته است 

عدالت ميان يک ميليون فرهنگی که ثبت نام کرده اند آغاز شده و اولويت دريافت با کسانی است که 
  » .ن دريافتی حقوق را دارندکمتري

 ميلياردی دولت برای واردات بنزين به مجلس خبر داده و ۵١ از ارايه اليحه جمهوری اسالمیروزنامه 
تاخير سه ماهه در آغاز اجرای سهميه بندی بنزين موجب شد در اين روزها وزارت نفت « : نوشته است

رد نياز بنزين به منظور جبران اين تاخير سه ماهه و دولت نسبت به تهيه اليحه ای برای تامين اعتبار مو
  » .در اجرای سيستم کارت هوشمند اقدام کنند
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روزنامه جمهوری اسالمی در ادامه اين خبر به نقل از مدير کل تامين و توزيع شرکت پخش فرآورده های 
لی توليد می شود  ميليون ليتر بنزين در پااليشگاه های داخ۴٧در حال حاضر روزانه « :نفتی می نويسد

 ١۵که با توجه به وضعيت کنونی مصرف بنزين و پيش بينی های صورت گرفته در اين باره روزانه به 
  » .ميليون ليتر بنزين وارداتی نياز است

 ميليارد ۵١فراهانی بودجه مورد نياز اين ميزان واردات را با توجه به قيمت در بازارهای جهانی بيش از 
  . تدالر عنوان کرده اس

روزنامه جمهوری اسالمی همچنين در گزارش ديگری به بررسی وضعيت ترافيک سنگين حاکم بر خيابان 
معابر شهر تهران در اولين روز سال تحصيلی جديد با «:های تهران در روز اول مهر پرداخته و می نويسد

ند شهرداری ترافيکی فشرده و سنگين مواجه بود و اين در شرايطی است که نهادهای مسوول مان
  » .تهران و راهنمايی و رانندگی از مدتها پيش برای جلوگيری از اين مشکل برنامه ريزی کرده بودند

راهنمايی و رانندگی نيز بر خالف روزهای گذشته «براساس گزارش روزنامه جمهوری اسالمی، 
عات اوليه صبح موجب محدوديت کمتری را در اجرای طرح زوج و فرد خودروها اجرا کرد که اين امر در سا

  » .افزايش خودروها در محدوده مرکزی شهر شد
پيش بينی می « : اين گزارش در ادامه به نقل از معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران می افزايد

  » .شود با افزايش تقاضای سفر تا پايان مهر ماه، روند افزايش ترافيک نيز ادامه داشته باشد
« : سخنان مدير مسوول اين روزنامه، مرتضی نبوی، برجسته شده که گفته استرسالت،در روزنامه 

  » .دوم خردادی ها هميشه نسبت به رد صالحيت های قانونی جوسازی می کنند
جوسازی اصالح طلبان در مورد رد «مسوول واحد سياسی جامعه اسالمی مهندسين با اعالم اينکه 

در مقابل، وضعيت وحدت اصولگراها مناسب « :ده استافزو» صالحيت ها مقدمه مظلوم نمايی است
 برای اين است که يک بار ديگر اتفاق رياست ۵+۶بوده و همه اين تدارکات و تشکيل گروه های 

جمهوری و شوراهای شهر تکرار نشود و اصولگراها با اين فرمول مشخص و خوب به يک ليست واحد 
  » .برسند

  
 روزنامه های صبح روز یکشنبه ایران

  )2007 سپتامبر 23 (١٣٨۶  مهر1ه یکشنب:رادیو فردا
عده ای از «:  در سرمقاله خود در مطلبی زير عنوان چه کسی شروع کرد می نويسدآفتاب يزدروزنامه 

فعاالن سياسی و تريبون داران وابسته به جناح موسوم به اصولگرا در هفته های اخير مدعی شده اند 
  » . می شود، هتاکی است و نه انتقاد در نقد دولت نهم مطرح که آنچه

دولتمردان و حاميان رسانه ای و تريبون داران ايشان آنچنان با «: نويسنده در ادامه مطلب می افزايد
اعتماد به نفس اين ادعا را مطرح می کنند که اگر کسی از تحوالت سال های گذشته بی خبر باشد 

عاليت دولت خاتمی و نيز استقرار مجلس ششم همه احتماال دچار اين توهم خواهد شد که در زمان ف
تريبون ها به گل گفتن و گل شنيدن مشغول بوده اند و اصوال تخريب و هتاکی از اختراعات و اکتشافات 

  » !اصالح طلبان طرد شده از قدرت است و عمر آن بيش از دو سال و چند ماه نيست
 محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران به  و در يادداشتی پيرامون سفراعتماد ملیدر روزنامه 

  ».ای کاش آقای رييس جمهوری به نيويورک نمی رفتند«: مجمع عمومی سازمان ملل آمده است
امروز آقای احمدی نژاد برای سومين بار در نشست «نويسنده اين يادداشت استدالل می کند که 

خص نيست که ايشان با کدام ايده نو ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می کند اما هنوز مش
آيا همان مواضع و ايده های گذشته تکرار می شود يا پنجره جديدی . به جمع رهبران جهان می روند

  » برای جهان پر تالطم امروز باز خواهد شد؟
سفرهای قبلی محمود احمدی نژاد به سازمان ملل هيچ دستاورد «به اعتقاد نويسنده اين يادداشت، 

ای ايران در پی نداشته، هر چند که گفته شود مردم عادی در نيويورک برای ما دست تکان مهمی بر
  » !دادند و يا سردبيران نشريات آمريکايی از ما تمجيد کردند

 هزار واحد مسکونی ۴۶۶ اظهارات رييس مرکز آمار ايران را منعکس کرده که از وجود ايران،روزنامه 
  . است خبر داده خالی در کشور

 هزار واحد ٧٧٠تعداد واحدهای مسکونی کشور از ده ميليون و «ر اساس گفته های اين مقام مسئول، ب
 هزار ۴۶۶ افزايش يافته که از اين تعداد ٨۵ واحد در سال ٩۵٢ هزار و ٨٩۵ به پانزده ميليون و ٧۵در سال 

  » .واحد مسکونی خالی از سکنه هستند
گرانی لوازم » «اسبت بازگشايی مدارس نوشته است در گزارش متفاوتی به منخراسانروزنامه 

  » .التحرير باعث افزايش نگرانی و استرس خانواده ها شده است
در حالی که امروز اولين روز آغاز سال تحصيلی است، بسياری از خانواده «: در اين گزارش آمده است

  » .کنندها هنوز نتوانسته اند لوازم التحرير مورد نياز فرزندانشان را تامين 
همه ساله دولت اقدام به توزيع دفاتر ارزان قيمت می کرد که اين موضوع «به نوشته روزنامه خراسان، 

امسال محقق نشده و فروشندگان لوازم التحرير نيز از فرصت استفاده کرده و دفتر ها را به قيمت آزاد 
  » .عر ضه می کنند

« : زی را تيتر نخست خود کرده که گفته است سخنان مدير کل اقتصادی بانک مرکسرمايه،روزنامه 
  » .برداشت های مکرر از صندوق ذخيره ارزی تورم در کشور را افزايش داده است
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اگر دولت سياست های انقباضی بودجه ای که در سال جاری در پيش : محمد رضا حاجيان معتقد است
  » .اهد شدگرفته است را ادامه دهد رشد نقدينگی و به تبع آن تورم کنترل خو

وی اين سياست را بهترين فرمول بانک مرکزی در شرايط کنونی برای کنترل نقدينگی و کاهش رشد 
  . تورم ارزيابی کرده است

سرانجام اينکه، روزنامه قدس نيز خبر داده است که رييس جمهوری ايران بعد از سفر به مجمع عمومی 
   .رفت سازمان ملل و در اواخر هفته جاری به برزيل خواهد 

اين سفر بعد از شرکت محمود احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورک و به 
   .دعوت مقامات برزيلی صورت می گيرد 

  . برزيل بيش از يک ميليارد دالر در سال تراز تجاری با ايران دارد
  

 بررسی روزنامه های صبح روز شنبه
  )2007پتامبر  س22 (١٣٨۶ شهريور 31ه شنب:رادیو فردا

آزادی کيان تاجبخش، انتصاب های جديد در مرکز راهبردی و ستاد مشترک شپاه پاسداران و نيز پرواز دو 
جنگنده ساخت ايران را می توان خبرهای مشترک غالب روزنامه های چاپ تهران در روز نخست هفته 

  .دانست
ندگان به بررسی موضع جديد دولت  در گفت و گويی اختصاصی با تعدادی از نمايآفتاب يزدروزنامه 

  .فرانسه در قبال ايران پرداخته است
در همين ارتباط رييس کميسيون اجتماعی مجلس گفته است، فرانسه مصالح خود را در نظر می گيرد 

و به سمت سياست های آمريکا حرکت می کند، بنابراين سخنان وزير امور خارجه فرانسه به ضرر 
  .خودشان تمام می شود

نقش قبلی « عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی نيز گفته است که دولت جديد فرانسه يک
  .را ايفا می کند» بريتانيا به عنوان جاده صاف کن آمريکا

 تيتر يک خود را به مخالفت مقامات آمريکايی با حضور احمدی نژاد در ويرانه های اعتماد ملیروزنامه 
و نوشته است که يک روز پس از آنکه مقامات پليس نيويورک به دليل مرکز تجارت جهانی اختصاص داده 

مسايل امنيتی با بازديد احمدی نژاد از محل حمالت يازده سپتامبر مخالفت کردند، برخی مقامات اين 
  .شهر نيز خواستار لغو سخنرانی وی در دانشگاه کلمبيا شده اند

 تعجب محافل ورزشی و غير ورزشی از نامزد شدن  هم خبری می خوانيم که ازتهران امروزدر روزنامه 
  .معاون رييس جمهوری و رييس سازمان تربيت بدنی برای احراز رياست فدراسيون فوتبال حکايت دارد

اين اقدام رييس «: می نويسد» اين بازی برنده ندارد«تهران امروز دراين ارتباط درمطلبی زير عنوان 
ت و اقدام بی سابقه در سيستم اجرايی کشور است که اثرات سازمان تربيت بدنی بی ترديد يک بدع

منفی آن در فرهنگ مديريتی کشور به اين دولت و شخص علی آبادی ختم نخواهد شد، زيرا اقدام وی 
همانند آن است که مثال رييس جمهوری هم خود را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کند و 

مايندگان به هر دليلی به وی رای اعتماد ندادند، جايگاه رييس اصال مالحظه اين را نکند که اگر ن
  ».جمهوری چه لطمه ای خواهد خورد

 نيز با توجه به بازگشايی مدارس، کمبود بنزين و دغدغه خانواده ها برای جمهوری اسالمیروزنامه 
 ترافيک رفت و آمد دانش آموزان به مدرسه و بالتکليف بودن وضعيت سرويس مدارس، از قول معاون

حداکثر تا پانزدهم مهرماه نرخ کرايه سرويس های مدارس اعالم خواهد «: شهرداری تهران نوشته است
  ».شد

حداد عادل در نامه ای به رييس جمهوری خواستار بازگشت ساعات «:  می خوانيمجام جمدر روزنامه 
  ».کار در ماه رمضان به روال قانونی شد

 پی مصوبه دولت مبنی بر کاهش ساعات کار ادارات دولتی و بانک ها در«: در ادامه اين خبر آمده است
ماموريت داد تا ) هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين(در ماه رمضان، رييس مجلس شورای اسالمی به 

  ».قانونی بودن اين تصميم دولت را بررسی کرده و گزارش دهد
اين اقدام دولت را خالف مصوبه »  کار کارشناسیمطالعه و«به نوشته اين روزنامه، اين هيات نيز پس از 

 ساعت در ٢۴شورای انقالب مبنی بر هماهنگی ساعات کار کارمندان و کارگران و تصويب آن به ميزان 
  .هفته دانسته است

 ٢۶روزنامه جام جم گزارش داده است که آقای حداد عادل، در پی دريافت اين گزارش، در روز دو شنبه 
 نامه ای به محمود احمدی نژاد، خواستار لغو مصوبه اخير و بازگشت ساعات کار به شهريور با ارسال

  .شده است» روال مصرح در قانون«
هيچ نماينده ای در هيات همراه «:  از قول يک عضو هيات رييسه مجلس آورده استخراسانروزنامه 

  ».رييس جمهوری برای سفر به نيويورک حضور ندارد
از سوی دفتر رييس جمهوری تا «: از حسين سبحانی منتشر شده می خوانيمدراين خبر که به نقل 

اين لحظه از هيچ يک از نمايندگان مجلس برای سفر به نيويورک دعوت به عمل نيامده و با توجه به 
اينکه سفر به آمريکا نيازمند ويزا است، بعيد به نظر می رسد در مدت باقی مانده از نمايندگان چنين 

  ».دعوتی بشود
  . هم بخشی از سخنران مراسم نماز جمعه تهران را منتشر کرده استرسالتروزنامه 
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خودی و «به نوشته اين روزنامه، سيد احمد خاتمی در سخنرانی روز جمعه، با مطرح کردن دوباره بحث 
اين سناتور «: به سخنان جان کری، سناتور دموکرات آمريکايی اشاره کرده و گفته است» غير خودی

يکايی به صراحت گفته است که برخی اعضای جريان های اصالح طلبی ايران بيش از چهار ساعت با آمر
  ».او گفت و گو کرده اند و گفته اند که آمريکا اشتباه کرده که از آنها حمايت نکرده است

ت و دل دادن به بيگانه ذلت آفرين اس«: به گزارش رسالت، اين روحانی تندروی محافظه کار افزوده است
نفس اين گونه ارتباطات و دلداگی ها به بيگانگان خروج از دايره خودی ها و ورود به دايره بيگانگان 

  ».است
بنا بر تصميم برخی از «: از روز شنبه نوشته است» هفته دفاع مقدس«، با اشاره به آغاز قدسروزنامه 

حصوالتی که در داخل توليد نيروهای مسلح فقط م) شنبه(مسئوالن کشور، قرار است در رژه امروز 
شده اند به نمايش در آيند که در عرصه هوايی، پانزده فروند هواپيمای سبک و سنگين را شامل می 

  ».شوند
نمايش توانمندی های نظامی ايران در مقابل چشم رسانه های «روزنامه قدس هدف از اين تصميم را 

  .عنوان کرده است» داخلی و خارجی
اضافه شدن يکصد ليتر بنزين اضافی از بامداد روز شنبه به کارت سوخت همه «بر  هم خ کيهانروزنامه
  .را به عنوان تيتر اصلی خود برگزيده است» خودروها

رفع نگرانی مردم در «در خبر کيهان به نقل از معاون فنی طرح کارت هوشمند، هدف از اين افزايش را 
  .عنوان کرده است» ايام بازگشايی مدارس

بنزين ويژه سفرهای «الی است که پيش تر رييس سازمان گردشگری، اين يکصد ليتر بنزين را اين در ح
  .خوانده بود» تابستانی

 در گزارشی از اقدام کم سابقه شهردار تهران گزارشی منتشر کرده که به دليل همشهریروزنامه 
  .تاخير در افتتاح پروژه برج مخابراتی ميالد، از شهروندان عذر خواهی کرد

اين روزنامه نوشته است که محمد باقر قاليباف، شهردار تهران با حضور در تلويزيون، از تاخير پروژه برج 
ميالد که قرار بود طبق برنامه ريزی از پيش اعالم شده، روز يکم مهر ماه افتتاح شود، از شهروندان عذر 

  .داری برسدخواهی کرد و قول داد که اين پروژه حداکثر تا بهمن ماه به بهره بر
بزرگترين سرمايه خود و «همشهری نوشته است که شهردار تهران، در اين مصاحبه تلويزيونی 

 درصد پيشرفت ۴۵در طی ده سال گذشته برج ميالد «: خوانده و گفته است» شهرداری را اعتماد مردم
  ». کرده است در صد افزايش پيدا٩۵کار داشته در حالی که تنها در دو سال گذشته پيشرفت کار به 

به نوشته اين روزنامه وابسته به شهرداری تهران، آقای قاليباف مهم ترين دليل تاخير در اتمام اين پروژه 
  .بر شمرده است» تحريم های اقتصادی عليه ايران«را 
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