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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
  

 دستوری برای حمله به ايران صادر نشده است: بوش
  )2007 اکتبر 6 (١٣٨۶ مهر 14شنبه  :رادیو فردا

ری آمریکا صدور هرگونه دستور برای آمادگی حمله نظامی به ايران در ماه های جرج بوش، رييس جمهو
ياد  »شايعات بی اساس« گزارش های منتشر شده در اين زمينه به عنوان  پيش رو را تکذيب کرد و از

  . کرد
 گزارش های منتشر شده درباره العربيه،وی در گفت و گويی با شبکه تلويزيونی ماهواره ای 

تکذيب کرد و گفت چنين  ور آمادگی برای حمله نظامی به ایران در ماه ژانویه یا فوریه رادست صدور
  . هستند» تبليغات تهی« گزارش هایی 

  » .این گونه شایعات فقط شایعه اند و شایعاتی بی اساسند« :آقای بوش افزود
يران، به راه های رييس جمهوری آمريکا بار ديگر تاکيد کرد که مصمم است در ارتباط با مسايل ا

  . ديپلماتيک متوسل شود
که تالش خواهد کرد به منظور توقف فعاليت های تهران در زمينه غنی سازی  وی درعين حال افزود 

  . اورانيوم، تحریم های جدیدی را عليه جمهوری اسالمی اعمال کند
دنبال او بر سر کار که وی و کسانی که به » رژیم ایران باید درک کند« رييس جمهوری آمریکا گفت،

متعهد به این اصل هستند که تهران نباید خواست خود را برای غنی سازی اورانيوم دنبال «خواهند آمد، 
  » .کند

مستقيم با ایران را اعالم کرد و گفت، به محض اینکه  بار دیگر آمادگی آمریکا برای مذاکره وی با این حال
   ».آمریکا بر سر ميز مذاکره حاضر خواهد بود«ایران غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، 

به گفته کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، غنی سازی اورانيوم از جمله اقداماتی است که 
در عين حال اورانيوم بسيار غنی شده می . نيست» ضروری«برای یک برنامه هسته ای صلح آميز، 

  . تواند برای ساخت یک بمب هسته ای به کار رود
در آمریکا یک نگرانی جهانی درباره اهداف ایران وجود «:  گفتالعربيهمصاحبه با شبکه  جرج بوش در

  » .دارد و این، یک مساله حزبی ميان یک حزب یا حزب دیگر نيست
يکی از نامزدهای  اين اظهارات پس از آن عنوان می شود که هيالری کلينتون، سناتور دموکرات و

ری آمريکا نيز به صراحت گفت که حزب دموکرات نيز با يک ايران هسته ای کنار انتخابات رياست جمهو
   .نمی آيد

  » اشتباه مرگبار«
در مخالفت با هرگونه حمله احتمالی به ايران تاکيد  همزمان، موفق الربيعی، مشاور امنيت ملی عراق 

  . کرده است که اين گزينه حتی نبايد بررسی شود
 ای در واشينگتن به ميزبانی مرکز مطالعات بين المللی و استراتژیک سخن آقای ربيعی، که در جلسه

می گفت، اظهار داشت هرگونه حمله ای به ایران، سرتاسر خاورميانه را به آتش خواهد کشيد و عراق 
  .خواهد دید از آن بيشترین زیان را

  ». چرنوبيل استیک اشتباه در حد واقعه انفجار نيروگاه. این یک استراتژی نيست« :وی گفت
در جريان بحران پديد آمده بر  جمله جرج بوش رييس جمهوری آمريکا گرچه مقامات غربی، و از

پرونده اتمی ايران، بارها بر ضرورت حل و فصل مساله از راه های ديپلماتيک سخن گفته اند، اما در  سر
توسل به اقدام نظامی قابل  ، از جملهعين بر اين نکته نيز تاکيد کرده اند که در اين راستا، همه گزينه ها

   .بررسی هستند
آنچه که ما از دولت ایاالت متحده انتظار داریم این است «:موفق الربيعی با اشاره به همين نکته، گفت
    ».که به طور جدی با ایران وارد مذاکره شود

حمله نظامی به . تاين يک اشتباه مرگبار اس. حمله به ايران؟ من يک نه بزرگ می گويم«:وی افزود
     ».ايران هرگز نبايد يک گزينه باشد

 و نيز کمک  را به تالش برای دستيابی به سالح های اتمی و آمريکا و اتحاديه اروپا، جمهوری اسالمی
مالی و نظامی و آموزش گروه های شبه نظامی در عراق متهم می کنند، اما ايران اين اتهامات را رد 

  .می کند
  »حقوق مسلم« سرمذاکره بر  رد

در تازه ترين موضع گيری ها بر سر پرونده اتمی ايران، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی روز 
قدرت های «خود با » هسته ای حقوق مسلم«گفت که ايران حاضر نيست درباره    مهر١٣روز جمعه 

  .مذاکره کند» بزرگ
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ما ديگر حاضر نيستيم در صحنه «: ز جمعه گفتمحمود احمدی نژاد در سخنرانی پيش از خطبه های نما
سياسی در مورد حق مردم ايران در مورد انرژی هسته ای مذاکره کنيم و قدرت های بزرگ بايد اين 

  ».موضوع را بدانند
بيان شد که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، با اشاره به  دو روز پس از آن سخنان آقای احمدی نژاد
کره شمالی می تواند الگويی برای «:  پرونده هسته ای کره شمالی، گفته بوداستراتژی اين کشور در

  ».حل بحران هسته ای ايران باشد
که در صورت توقف فعاليت های هسته ای  تاکيد کرده بود رييس جمهوری آمريکا، روز چهارشنبه

  .مستقيم ميان ايران و آمريکا وجود دارد مذاکره حساس در ایران، امکان
که تحريم های بيشتری را عليه  دولت فرانسه از اتحاديه اروپا خواسته است الی است کهاین در ح

  .بريتانيا نيز از پيشنهاد فرانسه حمايت کرده است. ايران تصويب کند
  

 بحران اتمی و عراق؛ راه خروج برای ایران
  )2007 اکتبر 4 (١٣٨۶ مهر 12پنجشنبه :رادیو فردا

در شماره روز یکشنبه » راه خروج برای ایران«در مقاله ای با عنوان ست واشينگتن پروزنامه آمریکایی 
تهران و واشينگتن، به نگرانی های دولت جرج بوش و تفاوت دیدگاه های مقامات  خود با اشاره به روابط

  . پرداخته است درباره جمهوری اسالمی رسمی آمریکا
 بخوانيد این احساس به شما دست می دهد که اگر مجله نيویورکر را: نویسنده این روزنامه می نویسد

دستگاه بوش برای بمباران ایران لحظه شماری می کند اما در گفت و گویی که با مقامات رسمی 
  . آمریکا در این هفته داشتم، حرفهای متفاوت تری شنيدم

 طرفی از از. نگران برخوردهای ایرانيان هستند) مقامات آمریکایی(آنها «واشينگتن پست،به نوشته 
اینکه تالش های دیپلماتيک بر سر مسئله اتمی ایران و ناامنی در عراق تا به حال پيشرفتی نداشته 

  » .است نااميد هستند ولی با این حال می گویند که برآنند تا از درگيری نظامی پرهيز کنند
سالمی استراتژی مقامات رسمی آمریکا می خواهند که جمهوری ا«: این روزنامه آمریکایی می افزاید

خود را در مسئله اتمی و حمایت از تروریست ها تغيير داده و با ایاالت متحده در مسئله آرام سازی 
واشينگتن بر این باور است که رژیم ایران، عليرغم دسته بندی . عراق همکاری بيشتری داشته باشد

تمداران آمریکایی به این نتيجه های داخلی، ظرفيت چنين تغيير استراتژی را دارد اما از سویی، سياس
رسيده اند، تا زمانی که فشارها به ویژه فشارهای اقتصادی بر ایران بيشتر نشود و این کشور تهدید 

  » .دست به چنين تغييراتی نخواهد زد قدرت نظامی را حس نکند،
حده نباید در سطحی پایين تر، مقامات آمریکا می گویند که ایاالت مت « واشينگتن پست،به نوشته 

  » .خود را در موقعيتی قرار دهد که تنها راه برای آن یا پذیرش ایران اتمی باشد یا وقوع جنگ
   برخورد نظامی یا تحریم؟

بعضی در آمریکا بر این باورند که به جای تهدید به حمله نظامی باید « :این روزنامه آمریکایی می نویسد
  » . در نظر گرفتتحریم های اقتصادی سخت تری را برای تهران

« :نویسنده این مقاله در ادامه به نگرانی های واشينگتن در قبال تهران اشاره کرده و می نویسد
بزرگترین خطر از نگاه برخی مقامات آمریکایی این است که تهران با استناد به این حرف آیت اهللا خمينی 

  » .ا جدی نمی گيردکه گفته است آمریکا هيچ غلطی نمی تواند بکند، قدرت آمریکا ر
ارتش آمریکایی در عراق عنوان کرده و می  تهران را وضعيت» بی تفاوتی«این مقاله در ادامه دليل این 

بتواند ایرانيان را متقاعد کند که آمریکا ابرقدرتی فرسوده، آن طور که   دولت بوش اميدوار است« :نویسد
  » .آنها تصور می کنند، نيست

آمریکا برای پيشبرد :  در بخش دیگری از تحليل خود می گوید پستواشينگتنمقاله  نویسنده
سياست خود در برابر ایران به طور همزمان راه های مختلفی را از جمله رهبری ائتالف عليه برنامه های 

  . اتمی ایران در سازمان ملل ولو اینکه منجر به تصویب تحریم های ضعيف شود دنبال کرده است
با این حال، ایاالت متحده فشارهای اقتصادی یکجانبه که به معنی اعمال « :می کنداین روزنامه اضافه 

محدودیت جهانی برای بانک های ایرانی است را از مدتها قبل شروع کرده و به نظر می رسد که 
  » .آماده همکاری در این راه است  اتحادیه اروپا هم

ن گزینه تهدیدات نظامی آمریکا عليه ایران آمده در بخش دیگری از این مقاله با اشاره به نامطمئن بود
نيروی  برخی از این گزینه ها بر. جرج بوش همچنان اصرار دارد که تمام گزینه ها روی ميز باشد« : است

  » .قدس وابسته به سپاه پاسداران به عنوان اصلی ترین نيروی نظامی رژیم ایران متمرکز شده است
قام مطلع می گوید که هرگونه برخوردی با نيروی قدس که در یک م « واشينگتن پست،نوشته  به

مقاله سيمور هرش در نيویورکر به آن اشاره شده است تنها زمانی صورت می گيرد که سربازان 
  ».آمریکایی در عراق متحمل تلفات باالیی شوند و سرنخ آن نيز به ایران بازگردد

 روز ششم سپتامبر اسرایيل عليه سوریه، متحد نزدیک نویسنده این مقاله در ادامه با اشاره به عمليات
با وجود سکوت کامل درباره این حمله، پيام آن به ایران کامال روشن است؛ اینکه « :ایران، می گوید

آمریکا و اسرایيل می توانند مشخصا هدف های بعدی اتمی ایران را شناسایی کرده و با نفوذ به 
  » .ا نابود کنندسيستم دفاع هوایی این کشور، آن ر

با وجود تشدید تنش ها ميان ایران وایاالت متحده، هر دو «: می نویسد  در عين حال،واشينگتن پست
در مسئله هسته ای، این روسيه است که نقش مصالحه . طرف خواستار باز شدن راه مذاکره هستند
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مسائل  آنچه که نگران کننده است این است که همه این« :این روزنامه آمریکایی در پایان می نویسد
، دو ماشين از روبرو به هم نزدیک می تنها یک جنگ زرگری است؛ مثل اینکه در جاده ای باریک و کم نور

برای پرهيز از برخورد، آمریکا و ایران باید به زبانی حرف بزنند که یکدیگر را متقاعد کنند، زبانی که . شوند
  ».تا به حال هيچکدام از طرفين از خود نشان نداده اند

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 قدس سپاه استکاظمی قمی عضو نيروی : آمریکا

  )2007 اکتبر 7 (١٣٨۶ مهر 15یکشنبه 
ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نظامی آمریکا در عراق، سفير ایران در عراق را به عضویت در :بی بی سی

 .نيروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است
اق در نيروی فرمانده نظامی آمریکا در عراق نگفته است که به چه نحو از عضویت سفير ایران در عر

 .قدس سپاه پاسداران با خبر شده است
آمریکا نيروی قدس سپاه . این برای اولين بار نيست که آمریکا چنين اتهامی را متوجه ایران می کند

نيروی قدس همچنين از . پاسداران را متهم به تجهيز و آموزش نيروهای شبه نظامی عراقی می کند
 .ر عملياتی شده که منجر به کشته شدن سربازان شده استسوی آمریکا متهم به دخالت مستقيم د

در عراق را دليل نا " بيگانه"این اتهام ها همواره از سوی ایران رد شده و این کشور حضور نيروهای 
 .امنی و بی ثباتی در این کشور می داند

ا سخنگوی وزارت سفارت ایران در عراق تا کنون واکنشی به اظهارات ژنرال پتریوس نشان نداده است ام
خوانده که پيش از این هم تکرار شده " پایه و اساس بی "خارجه ایران در واکنشی، این سخنان را 

 .است
ها همواره افرادی را که  آمریکایی : " مهر به خبرنگاران گفت15محمد علی حسينی، امروز یکشنبه 

توانند اسامی  آنها اگر می . نندک کشند به نحوی به سپاه قدس متصل می  کنند و یا می  دستگير می 
 ."این افراد را در اختيار ایران قرار دهند یا آشکارا اعالم کنند

ژنرال پتریوس در سخنان خود خطاب به خبرنگاران که در پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی مرز با ایران 
 .عنوان شد، اتهام های خود عليه ایران را مجددا تکرار کرده است

برخی تحليلگران بر این باورند که آمریکا عامدانه تالش می کند تا با شدید کردن لحن خود در برابر مقام 
های ایرانی، فضای عمومی آمریکا را برای اقدام نظامی احتمالی عليه سپاه پاسداران و تجهيزات آن در 

  .داخل خاک ایران آماده کند
  

  کيم روابط دوجانبهتوافقنامه جریان صدر و مجلس اعال برای تح
  )2007 اکتبر 6 (١٣٨۶ مهر 14شنبه 

مجلس اعالی  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر سيدعبدالعزیزحکيم رئيس
با هدف احترام به خون  اسالمی عراق امروز شنبه خبر داد که حکيم و مقتدی صدر، توافقنامه ای را

 . امضا کرده اندعراقی ها و حفظ منافع عالی کشور
 . است این توافقنامه دربرگيرنده سه نکته اساسی: بيانيه مجلس اعالی اسالمی عراق آمده است  در

جریان و حفظ  در سایه فضاهای معطر رمضان و برای تحکيم روابط ميان دو: در این بيانيه آمده است 
و صدر درباره ضرورت  ت، حکيممنافع عالی اسالمی و ملی و پيشرفت و ترقی امت و دستيابی به امني
کردند،زیرا نقض حرمت ریختن  حفظ و احترام به خون عراقی تحت هر شرایطی و از هر طيفی توافق

 .آن واجب است خون عراقی ها بر خالف تمام قوانين مشروع و اخالقی و حفظ
طرفين برای  این بيانيه خواستار وحدت موسسات، ارگانهای فرهنگی، رسانه ای و تبليغاتی هر یک از

 .کينه می شود فعال کردن روحيه مودت و همسویی و دوری کردن از مسائلی شد که سبب دوری و
استانهای  حکيم و صدر همچنين درباره تشکيل کميته عالی مشترک دارای شاخه هایی در هر یک از

ق دست به تواف عراق با هدف تالش برای ایجاد همسویی و مهار فتنه و کنترل مشکالت احتمالی
 .یافتند

است که حدود   کرسی در پارلمان عراق30الزم به ذکر است؛ جریان صدر به رهبری مقتدی صدر دارای 
پارلمانی این کشور خارج شد؛ جریان  یک ماه پيش از ائتالف عراق یکپارچه به عنوان بزرگترین فراکسيون

 . به این اقدام زدتوصيف کرد؛ دست صدر در اعتراض به آنچه دوگانگی سياستهای ائتالف
مجلس اعالی اسالمی  مسئول دفتر فرهنگی و رسانه ای" حميد معله الساعدی"از سوی دیگر، شيخ 

مقتدی صدر رسيده است که هدف از  عراق تاکيد کرد که این توافقنامه به امضای سيدعبدالعزیز حکيم و
م روابط ميان جریان همسویی و تحکي آن حفظ و حرمت خون عراقی و فعال کردن روحيه دوستی و

 .و جریان صدر است) حکيم(شهيد محراب
صدر رسيد،  وی خاطر نشان کرد که این توافقنامه در زمان مهم و مناسبی به امضای حکيم و مقتدی

حفظ خون عراقی ها و  زیرا کشور به چنين توافقاتی ميان نيروهای فعال و موثر در صحنه عراق برای
 .دستاوردهای موجود نياز دارد
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 .الساعدی بر اهميت پایبندی طرفهای ذیربط به مفاد این توافق نامه تاکيد کرد
ویژه در  تنشهایی ميان مجلس اعالی اسالمی و جریان صدر به: خبرگزاری فرانسه گزارش داد 

صدر، در چند بار به   تا جایی که جيش المهدی وابسته به جریان استانهای جنوبی عراق وجود داشت
  . ال حمله کرد و آنها را به آتش کشيددفاتر مجلس اع

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران

  )2007 اکتبر 7 (١٣٨۶ مهر 15یکشنبه  :رادیو فردا
  .  از دستگيری دو مظنون به ترور روحانی شيعه در خاش خبر داده استآفتاب يزد،روزنامه 

ه نقل از معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در خصوص ترور مهدی توکلی، روحانی اين روزنامه ب
عوامل امنيتی و انتظامی کشور، تحقيقات را برای «: شيعه، در شهرستان خاش نوشته است

  » .دستگيری عوامل اين ترور در خاش آغاز کرده و تاکنون در اين ارتباط دو مظنون را دستگير کرده اند
ضاربان در لباس نيروهای نظامی اين روحانی شيعه را با شليک گلوله «همچنين گفته که موسی پور 
  » . و از محل گريخته بودند ترور کرده
احتمال « در سرمقاله روز یکشنبه خود اخبار انتشار يافته طی روزهای اخير در خصوص کيهانروزنامه 

  .  استنام داده»الف گزاف«را رد کرده و آن را » حمله به ايران
اين روزنامه با نقل گوشه هایی از اخبار رسانه های بين المللی در اين خصوص، انتشار چنين اخباری را 

  . دانسته است» جنگ روانی و تبليغاتی«
بخشی از «کيهان با پيشبينی صدور قطعنامه سوم شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران، آن را نيز 

  . عرفی کرده استم» جنگ روانی عليه جمهوری اسالمی
تقاضای ليبی از مقامات جمهوری اسالمی برای ادامه «روزنامه کيهان همچنين در صفحه دوم خود 

  .را منعکس کرده است» چالش در پرونده هسته ای
 بار ديگر با انتشار خبری در ستون جهت اطالع خود دراويش شهرستان کرج جمهوری اسالمیروزنامه 

  » .ت اسالمی توهين کرده اندبه مقدسا«را متهم کرده که 
اين روزنامه که طی هفته های اخير اخباری ديگری از درگيری بسيجيان کرج با دارويش اين شهر را 

 سردادن شعارهایی به رهبری  روز جمعه گروهی از بسيجيان با«منعکس کرده بود، اين بار خبر داده که 
  » .مع کرده اند تج يک روحانی جوان در مقابل حسينيه دراويش اين شهر

نيروهای بسيجی با امضای طوماری خواستار «روزنامه جمهوری اسالمی در عين حال نوشته که 
  » .محاکمه رهبران دراويش کرج شده اند

   . است  نام برده» گروهک«اين روزنامه برای اولين بار از دراويش با نام 
  » .يم را در معرض انحالل قرار داده استوزارت کشور سازمان ادوار تحک« خبر داده که اعتمادروزنامه 

 احزاب وزارت کشور برای لغو پروانه فعاليت ١٠نخستين گزينه کميسيون ماده «به نوشته اين روزنامه، 
  . نام برده می شود»  به عنوان اين گزينه مشخص شده که از سازمان ادوار تحکيم

 امنيتی وزارت کشور مبنی بر - سياسی پس از سخنان اخير عليرضا افشار، معاون«اعتماد نوشته که 
   » .لزوم برخورد با تعدادی از گروه ها و احزاب، اين احتمال قوت گرفته است 

مقام قضايی به مسووالن مجله شهروند امروز هشدارداده «اعتماد همچنين در خبری ديگر نوشته که 
در روزهای آتی توقيف خواهد است در صورتی که مدير مسوول اين نشريه معرفی نشود، شهروند امروز 

  » .شد
   .اغلب اعضای تحريريه اين مجله از نويسندگان روزنامه توقيف شده هم ميهن هستند 

  .  از تجمع اعتراض آميز دانشجويی در خيابان طالقانی تهران خبر داده استهمبستگیروزنامه 
ـشـگـاه تـهـران روز شنبه در جـمـعـی از دانـشـجـویـان خـوابـگـاهـی دان«به نوشته اين روزنامه، 

اعـتـراض بـه آنـچـه که وضعيت نامناسب سرويس های رفت و آمد عـنـوان مـی کـنـنـد، در تـقـاطع 
  » .خيابان های طالقانی و قدس تجمع کردند

دانشجويان در نزديکی در شرقی دانشگاه تهران با نشستن بر سطح چهارراه «همبستگی نوشته که 
  » .ن را مـســدود کردندایــن خـيــابــا

:  از گسترش بيکاری در ميان فارغ التحصيالن داروسازی خبر داده و نوشته استهمشهریروزنامه 
پزشکان داروسازی که پنج سال از زمان فارغ التحصيلی آنها می گذرد، همچنان گرفتار بيکاری پنهان «
  ».اند

 بالغ بر ١٣٩٠ار سال ديگر يعنی در سال اگر شرايط اصالح نشود، چه«همشهری همچنين خبر داده که 
 دکتر داروساز بيکار و فاقد داروخانه خواهيم ۵٠٠هزار و١۴بالغ بر ١۴٠٠ نفر و در سال ۶٠٠پنج هزار و 

  » .داشت
 از برخورد مرگبار اتوبوس و کاميون در محور هراز خبر داده و نوشته که اين تصادف ايرانروزنامه دولتی 

  . گذاشته است کشته و زخمی بر جا ٣٨
 تن و ١٧برخورد اتوبوس مسافربری با کاميون حامل بار در محور هراز به مرگ «به نوشته اين روزنامه، 

 دقيقه بامداد روز شنبه در مسير ٢٠ و ۵اين حادثه که حدود ساعت .  تن انجاميد٢١زخمی شدن 
گان عازم تهران بود با  آبعلی در محل سه راهی آبعلی رخ داد اتوبوس مسافربری که از گر-رودهن 
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 بررسی روزنامه های صبح روز شنبه ایران

  )2007 اکتبر 6 (١٣٨۶ مهر 14شنبه  :رادیو فردا
ارزيابی کرده » چراغ سبز غرب به ايران« سفر احتمالی خاوير سوالنا به تهران را آفتاب يزدروزنامه 
  .است

به نوشته اين روزنامه روز گذشته سوالنا در جمع نمايندگان اتحاديه اروپا در حالی از احتمال سفر خود 
 مذاکره به تهران خبر داد، که تنها چند روز از گفتگوی تلفنی وی با حسن روحانی ریيس سابق اتمی

  .کننده هسته ای ايران گذشته است
همزمان روزنامه ابرار، انتقاد تند محمد احمدی نژاد از مذاکره حسن روحانی با ریيس سياست خارجی 

  .اتحاديه اروپا خبر داده است
به نوشته اين روزنامه ریيس جمهوری اسالمی،حسن روحانی نماينده رهبر در شورای عالی امنيت 

ناميده و گفته » خودسرانه«می با ریيس سياست خارجی اتحاديه اروپا را ملی جمهوری اسال
  ».برخی ها خودسرانه مذاکره می کنند«است

  . نيروی نظامی در اطراف پيران شهر خبر داده است٢، از کشته شدن جمهوری اسالمیروزنامه 
 پاسداران و  نيروی مخصوص حمزه سپاه٣به نوشته اين روزنامه محراب خرسندی از اعضای لشکر 

ديگری يک سرباز وظيفه با نام عيدالناصر ميرزایی بودند که براثر انفجار تله انفجاری طی روزهای 
  .اخيرکشته شدند

روزنامه جمهوری اسالمی در عين حال گزارش داده که پديده مين گذاری و انفجار تله های انفجاری 
 گروه پژاک برای مقابله با نيروهای نظامی و بصورت کنترل از راه دور پديده ای است که از سوی عناصر

  .انتظامی در مرزهای استان آذربايجان غربی رواج يافته است
به نوشته اين روزنامه تاکنون در اثر اين انفجارات و درگيری های اخير در منطقه آذربايجان غربی بيش از 

  .شده اند تن از نيروهای نظامی و انتظامی کشته وی تعداد ديگری نيز زخمی ۴٠
 ايران طی دوره فعاليت دولت نهم را مورد توجه قرار    در صدی جمعيت فقير٢ افزايش سرمايهروزنامه 

درصد افزايش يافته   ١٣٫٣درصد به   ١١٫٣جمعيت فقير کشور در دولت نهم از «داده و نوشته که 
  ».است

روزی که «:گهداشتن خط فقر نوشتهاين روزنامه در ادامه با اشاره به تالش مقامالت دولتی برای پنهان ن
به » خط بقا«مسووالن وزارت رفاه و تامين اجتماعی اعالم کردند که برای تلطيف ادبيات فقر از عبارت 

استفاده کنند، تصور نمی کردند که بايد با انتقادهای رسانه ها و کارشناسان مواجه، و » خط فقر«جای 
 ١٢براساس آن طبق آمار خط فقر شديد و مطلق بيش از در نهايت مجبور شوند همان ادبيات قبلی که 

  ».ميليون نفر در کشور را شامل می شود، بپذيرند
 پيشنهاد جديد مخحمود احمدی نژاد برای انتقال کشور اسرایيل به آالسکا يا کانادا را قدسروزنامه 

  .منعکس کرده است
پيش از خطبه های نماز جمعه تهران به نوشته اين روزنامه، ریيس جمهوری اسالمی ديروز طی سخنان 

 خواستار انتقال کشور اسرائيل به منطقفه  بار ديگر با انکار کشتار يهوديان در جريان جنگ دوم جهانی
  .ديگری از جهان شده است

به نوشته روزنامه قدس،احمدی نژاد با ياد آوری پيشنهاد قبلی خود مبنی بر انتقال اسرایيل به بخشی 
ما به آنها می گوييم در آالسکا، کانادا يا جايی ديگر برای آنها «ين بار گفته استاز خاک آلمان، ا

  ».سرزمينی ايجاد کنيد
اين روزنامه با ياد آوری اينکه . ، ازبرگزاری روز جهانی معلم در سکوت خبر داده استاعتمادروزنامه 

با تعجب می پرسند چرا فعاالن صنفی «: بود،نوشته است ديروز جمعه،پنجم اکتبر، روزجهانی معلم
وزرای آموزش و پرورش اين روز را در تقويم های خود يادداشت نکرده اند و حتی يک تشکر خشک و 

  ».خالی را در روز جهانی معلم از معلمان دريغ می دارند
اعتماد به همين مناسبت با ابراز نگرانی از روند نگران کننده زوال شغل معلمی در کشور از سياست 

  .رت آموزش و پرورش که منجر به کاهش جايگاه معلمان شده انتقاد کرده استهای وزا
آيا وقت آن نرسيده که نگاه مسووالن به آموزش و پرورش واقعی شود و به :اين روزنامه نوشته است

جای تکرار شعار های سياسی و بار کردن همه وظايف به دوش نحيف آموزش و پرورش توقعات خود را از 
  .نه واقعی کننداين وزارتخا

،هشدار يک کارشناس نسبت به استفاده مکرر از لوازم يک بار مصرف در اتاق های جام جمروزنامه 
  .عمل را مورد توجه قرار داده است

برخی بيمارستان ها برای «اين روزنامه از قول علی هاشمی،دبير انجمن پرفيوژنيست های ايران نوشته
  ». ، از لوازم يکبار مصرف در جراحی، به دفعات استفاده می کنندکاستن از هزينه ها در اتاق های عمل

وی ضمن هشدار نسبت به عواقب اين قبيل کارها که جان بيماران را به خطر می اندازد، گفته که چنين 
  .اتفاقی در هر دو بخش بيمارستان های خصوصی و دولتی صورت می گيرد
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