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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

  
   مواجه شده استی اعتمادی با بحران بNPT مانيپ

  )2007 آوریل  30(1386 اردیبهشت 10دوشنبه 
نسبت به " ی اعتمادیبحران ب"ل سازمان ملل متحد اعالم کرد که در حال حاضر  کري مون دبی کبان
  . شده استجادی در جهان ای هسته ای منع گسترش سالح هامانيپ
 معاهده ی مقدماتتهي به اجالس کمیامي مون در پی بان کترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 2005نشست سال :  مطلب گفت نیم ا با اعالنی در وی هسته ایمنع گسترش سالح ها
 ی در خصوص خلع سالح هسته ایشرفتي پچي و هافتی انی پای دلسردکننده اجهيبا نت"  یت.یپ.ان"

  . تصورت نگرف
 موشک گری دی هاشی و آزمایالدي م2006 و 1998 سال ی هسته ای هاشیآزما:  خاطرنشان کرد یو
  .  شده استی استهزهي صلح آمی های موجب انزوا در همکاری اتمیها
 ی اقدامات  موجب خواهد شد که منطقه عارنیا:  ها افزود شی آزمانی سازمان ملل با اشاره به ارکليدب

  .  نشودجادی اانهي در خاورمیاز سالح هسته ا
 خواستار انهی جورمقابلهي غی به راهکارهایابي نسبت به دستیدواري با ابراز امامي پنی مون در ای کبان

 نی به ایشتري بی و کشورهادی به دست آنهي زمنی در ایی هاشرفتي پیدر نشست جارآن شد که 
  . وندندي بپمانيپ

 خواهند داد تا به ليتشک)  ماهبهشتی ارد21( مه 11 تا نیرا در و" ی مقدماتتهيکم" کشور نشست 188
  . کمک کنند2010 در سال ی کنفرانس کامل بعدیهموار کردن راه برا

 نکنند و داي دست پی کند تا به بمب هسته ای خود را ملزم می اعضای تیاهده ان پ گزارش مهر، معبه
 ني معاهده همچننیا. اورندي به دست نزي صلح آمی هسته ای انحراف از دانش انرژقی آنها را از طرنکهیا

ده  خود خارج کری خود را از زرادخانه های کند تا سالح های جهان را ملزم می هسته ایپنج قدرت اصل
  .زندیو آنها را دور بر

 ی دسترسی انرژنی معاهده حق دارد که به انی معاهده است و تحت انی عضو ارانی که ایدرحال
 ی دهد، اما برخی انجام مزي خود را با اهداف صلح آمی برنامه هسته انيداشته باشد وهمچن

 یتي که ماهی کره شمالی و برنامه هسته ازي برنامه صلح آمنی اني غلط بی اسهی با مقالگرانيتحل
 ی مسئله غنني و همچن2006 در سال ی کره شمالی هسته اشیآزما:  کنند ی دارد، ادعا میمنظا
 معاهده را نی سازمان ملل متحد، اتي امنی شورای به قطعنامه هایی اعتنای با برانی اومي اورانیساز

  . قرار داده استی سابقه ای ببيدر معرض آس
  

   برای دست کشيدن ایران از برنامه صلح آميز هسته ای خود درخواست بان کی مون
  )2007 آوریل  30(1386 اردیبهشت 10دوشنبه 

بان کی مون دبيرکل سازمان ملل در کنفرانسی در وین بدون توجه به حقوق مسلم هسته ای ایران از 
  . تهران خواست تا از برنامه صلح آميز هسته ای خود دست بردارد

ری مهر به نقل از آسوشيتدپرس، بان کی مون گفت که ایران و کره شمالی باید به گزارش خبرگزا
  .درخواست های جامعه جهانی را بپذیرند و از برنامه های هسته ای خود دست بردارند

بان کی مون ابراز عقيده کرد که اتخاذ چنين اقدامی از سوی تهران و پيونگ یانگ می تواند برای حفاظت 
  .ثير سالح های هسته ای موسوم به ان پی تی مفيد باشداز معاهده منع تک

  .وجود دارد) ان پی تی(دبيرکل سازمان ملل گفت که بحران هميشگی درباره اعتماد به پيمان
وی این اظهارات را درکنفرانسی دو هفته ای در اتریش بيان کرد، کنفرانسی که در آن مقام هایی از 

  .ن پی تی از سراسر جهان شرکت کرده بودند کشور امضاء کننده ا189 کشور از 130
 برنامه ریزی شده 2010این نشست اولين از سه کنفرانسی است که برای بازنگری ان پی تی در سال 

  .است
عالوه برعدم همکاری آشکار با پيمان، قدرت های هسته ای اقدامات زیادی برای خلع سالح : وی گفت

  .انجام نمی دهند
  

  درباره ادامه غنی سازی اورانيومهشدار اروپا به ایران
  )2007 آوریل  30(1386 اردیبهشت 10دوشنبه 
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 آوريل، درباره ادامه فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی ٣٠اتحاديه اروپا روز دوشنبه :رادیو فردا
د اورانيوم، به ايران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متح

  .عليه ايران را به اجرا بگذارند
پيشاپيش جلسه کميته مقدماتی برای آزمون دوباره پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای، روديگر 

اراده واحد اتحاديه اروپا برای جلوگيری «لودکينگ رهبر هيئت آلمانی شرکت کننده در اين گردهمايی، از 
  .گفت، سخن »از استفاده نظامی ايران از انرژی اتمی

آقای لودکينگ، که کشورش رياست ادواری اتحاديه اروپا را به عهده دارد، همچنين کره شمالی را 
  .فراخواند که به جامعه جهانی اجازه نظارت بر انهدام تسليحات هسته ای اين کشور را بدهد
 تالش برای در گردهمايی وين، پايتخت اتريش، درباره تالش ها برای دستيابی به صلح خاورميانه و نيز

متقاعد کردن ايران به تعليق فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم نيز گفت و گو خواهد 
  .شد

   »نگرانی واشنگتن نيست نگرانی از برنامه هسته ای ايران، فقط «
 خوزه مانوئل باروسو رييس کميسيون اروپايی، روز يکشنيه در مصاحبه با شبکه خبری سی ِان ِان گفت

  .تهران بايد بداند، که نگرانی از برنامه هسته ای ايران کشور، فقط نگرانی واشنگتن نيست
جامعه جهانی » نگرانی جدی«بايد درک کنند که اين مساله، باعث ) ايرانی ها(آنها : آقای باروسو گفت

ه بود  او با اشاره به سخنان هفته گذشته محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسالمی که گفت .است
  .اروپا بايد از آمريکا مستقل عمل کند، از اتحاد عمل آمريکا و اتحاديه اروپا سخن گفت

رييس کميسيون اروپايی، از اظهار نظر جورج بوش رييس جمهوری آمريکا درباره مذاکره مستقيم ميان 
  .ايران و آمريکا، تمجيد کرد

ديه اروپا روز دوشنبه در واشنگتن نيز از همين در همين حال بنيتا فررو والدنر، کميسر روابط خارجی اتحا
  .اظهارات آقای بوش استقبال و درباره مذاکرات احتمالی ميان ايران و آمريکا، ابراز اميدواری کرد

  پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای » وضعيت بحرانی«
ند تا به مدت کشور عضو ان پی تی روز دوشنبه در وين، پايتخت اتريش گرد هم آمد١٨٨نمايندگان 

 ٢٠١٠نزديک به دو هفته به بررسی دستور کار اجالس دوره ای بررسی کامل ان پی تی در سال 
    .بپردازند

روز دوشنبه بان گی مون، دبير کل سازمان ملل متحد، پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، 
  .ان پی تی، را در شرايط بحرانی ارزيابی است

بحران « را دچار   سال از عمر آن می گذرد٣٧که » ان پی تی«ازمان ملل متحد، در پيام خود دبير کل س
  .توصيف کرد» اعتماد

او گفت که کند شدن روند خلع سالح هسته ای و اجازه ندادن به بازرسان آژانس بين المللی انرژی 
اين بحران اتمی برای بازديد از تاسيسات هسته ای در برخی از کشورها را می توان از نشانه های 

  .دانست
پيش بينی می شود در اين اجالس، اختالف نظرهايی ميان کشورهای غير متعهد و قدرت های هسته 

    .کشورهای غير متعهد خواستار ايجاد خاورميانه ای عاری از سالح هسته ای هستند. ای بروز کند
   بانک سوخت هسته ای راه حل؟

 آوريل در وين اعالم کرد ٣٠خارجه اتريش، نيز روز دوشنبه،  وزير امور  در همين حال، اورسال پالسنيک،
  . مبارزه برای جلوگيری از گسترش تسليحات هسته ای، با بحران جدی روبرو شده است که

وزير امور خارجه اتريش پيشنهاد کرد که برای از بين بردن احتمال استفاده نظامی از تکنولوژی غنی  
وگانه توليد سوخت هسته ای و توليد سالح اتمی دارد، يک بانک سازی اورانيوم که مورد استفاده د

  .جهانی سوخت هسته ای ايجاد شود
از سوی ديگر کريستوفر فورد، نماينده آمريکا در اين اجالس اظهار داشت که اياالت متحده آمريکا قصد 

  .ازددارد شرايط را برای کشورهايی که قصد خروج از پيمان ان پی تی را دارند دشوارتر س
، حتی اگر از اين پيمان خارج »ان پی تی«کشورها بايد در مورد تخلفات خود در مورد پيمان : او افزود

  .شوند، پاسخگو باشند
او ابراز اميدواری کرد که اختالف بين کشورهای پيشرفته و کشورهای در حال توسعه مانعی برای بحث 

  . وين ايجاد نکنددر اجالس دو هفته ای» ان پی تی«جدی در مورد پيمان 
 برگزار شد که به دليل اختالف نظر بين کشورهای ٢٠٠۵در ماه می سال » ان پی تی«آخرين اجالس 

  .غير متعهد و قدرت های هسته ای دستاورد چشمگيری نداشت
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  'فقط در مورد عراق با ایران مذاکره می کنم': رایس
  )2007 آوریل  29(1386بهشت  اردی9یکشنبه 

دفتر نخست وزیری عراق اعالم کرد که محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری ایران از :بی بی سی
  .موافقت این کشور برای شرکت در نشست شرم الشيخ در مصر خبر داده است

 در با حضور آقای متکی. قرار است منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران در این نشست شرکت کند
  .شرم الشيخ مصر، وی با کاندوليزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا بر سر یک ميز خواهد نشست
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پيش از این ایران درباره شرکت احتمالی خود در این نشست، موضعی مبهم در پيش گرفته بود و حتی 
 خود را اعالم سفر هوشيار زیباری، وزیر امور خارجه عراق به ایران موجب آن نشد که ایران موضع قطعی

  .کند
  'فرصت حضور'

کاندوليزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا رایس به تازگی در مصاحبه ای گفته بود که خواهان شرکت 
  .جمهوری اسالمی در اجالس شرم الشيخ است و افزوده بود که ایران نباید این فرصت را از دست بدهد

کا از احتمال گفتگوی رو در رو با منوچهر متکی، او همچنين در مصاحبه با چند شبکه تلویزیونی آمری
  .همتای ایرانی خود خبر داده است

اما به گفته خانم رایس در صورت برخورد رو در رو با همتای ایرانی خود در اجالس شرم الشيخ مصر، 
  . تنها درباره موضوع عراق صحبت خواهد کرد

اق نيازی به گفتگو ندارد و تهران از انتظارهای خانم رایس تاکيد کرد حل مشکالت ایران و آمریکا در عر
  .واشنگتن خبر دارد

باید جلوی ارسال تسليحات به شبه نظاميان خارجی در عراق گرفته : " وزیر امور خارجه آمریکا گفت
باید جلوی به کارگيری از وسایل انفجاری که برای . باید ورود این شبه نظاميان به عراق منع شود. شود

به طور کامل مشخص است که چه کارهایی . ن آمریکایی استفاده می شود، گرفته شودقتل سربازا
  ."باید انجام شود

دراین حال، کاندوليزا رایس تاکيد کرد دو کشور در مصر درباره مناقشه اتمی ایران با غرب مذاکره 
  . نخواهند کرد

ق و همسایگان این کشور و این نشست به وضع عرا. موضوع این نشست روابط ایران و آمریکا نيست"
  . " طرف های عالقمند به ایجاد ثبات در آن مربوط است

جورج بوش، رئيس جمهور آمریکا هم هفته گذشته در مصاحبه با تلویزیون عمومی آمریکا نخستين بار به 
  .طور شخصی درباره امکان گفتگوی دو وزیر خارجه صحبت کرده بود

کا در مقابل برنامه اتمی ایران تغيير نکرده است و گفتگو درباره اما به گفته آقای بوش، راهبرد آمری
  . امکان پذیر است5+1فعاليت های هسته ای جمهوری اسالمی تنها در قالب مذاکرات گروه 

آمریکا تعليق فعاليت های غنی سازی اتمی ایران را پيش شرط از سرگرفته شدن این گفتگوها می 
  .داند

سوالنا، مسؤول سياست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان گفتگوهای این در حالی است که خاویر 
هفته گذشته خود با علی الریجانی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در آنکارا از واشنگتن خواسته 

  . بود تا با تهران درباره همه موضوع های مربوط به دو کشور گفتگو کند
 و امنيت در عراق صورت می گيرد، قرار است سوم و نشست شرم الشيخ که با هدف برقراری ثبات

آينده، در منطقه توریستی شرم الشيخ مصر برگزار ) سيزدهم و چهاردهم ارديبهشت(چهارم ماه مه 
  . شود

این نشست با حضور وزیران امور خارجه همسایگان عراق، کشورهای عضو دایم شورای امنيت، آلمان، 
  .ژاپن و کانادا برگزار می شود

  
  فرد مظنون149بازداشت /  عراقی 115شته و زخمی شدن دستکم ک

  )2007 آوریل  30(1386 اردیبهشت 10دوشنبه 
خشونت ها و حمالت امروز نيز همانند روزهای گذشته در مناطق مختلف عراق ادامه یافت که در جریان 

 . نفر بازداشت شدند149 عراقی کشته یا زخمی و 115آن دستکم 
ری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، پليس عراق اعالم کرد که یک فرد انتحاری حامل به گزارش خبرگزا

در شمال بغداد " الخالص"کمربند انفجاری با منفجر کردن خود در یک مراسم تشييع جنازه در شهرک 
 . نفر دیگر را زخمی کرد35 نفر را به قتل رسانده و 20دستکم 

که براثر انفجار یک تانکر حاوی گاز کلر در نزدیک رستورانی در منابع پليس و پزشکی عراق نيز گفتند 
 . نفر دیگر زخمی شده اند10دستکم شش نفر کشته و " رمادی"غرب شهر 

درهمين حال، پنج نظامی آمریکایی در دو روز گذشته در مناطق مختلف عراق کشته شدند که با 
به بيش از یکصد ) آوریل(ه جاری ميالدی احتساب آنها تعداد آمریکایی های کشته شده درعراق در ما

 .نفر رسيد
در شمال و " الشعب"نيز گزارش داد که براثر دو انفجار در منطقه " اصوات العراق"پایگاه اینترنتی خبری 

 . نفر زخمی شدند12درجنوب این شهر دو نفر کشته و " البياع"منطقه 
دوفرد مورد پيگرد را به همراه مقادیر زیادی یک مسئول امنيتی عراق نيز اعالم کرد که نيروهای عراق 

 .دستگير کردند" الصویره"سالح و مواد منفجره در یک منطقه روستایی در نزدیک 
آمریکا شب گذشته هدف " دلتا"نيز امروز اعالم کرد که پایگاه نظامی " کوت"یک منبع امنيتی شهر

 . های احتمالی آن گزارشی نرسيده استاصابت گلوله های خمپاره قرار گرفته، اما از تلفات و خسارت
شهر بغداد نيز به کشته شدن پنج " اليرموک"این درحالی است که وقوع حمله ای انتحاری در منطقه 

 . نفر دیگر منجر شد25نفر و زخمی شدن 
 را که به گفته" سيد صالح الجيزانی"ارتش آمریکا امروز در بيانيه ای اعالم کرد که نيروهای امنيتی عراق 
 . آنها ازفرماندهان جيش المهدی است در منطقه بصره بازداشت کردند
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 نفر را در مناطق 11نيز اعالم کرد که نيروهای پليس جسد " الجزیره"پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی 
 .مختلف بغداد و جسد شش نفر را در مناطق مختلف شهرکوت در جنوب بغداد کشف کردند

 فرد مسلح مظنون به ارتباط با شبکه القاعده را در شهر سامرا 11د که ارتش آمریکا نيز اعالم کر
 نفر دیگر را 77 فرد مسلح درشهر موصل و 61بازداشت کرده است و وزارت دفاع عراق نيز ازدستگيری 

  .در مناطق مختلف عراق خبر داد
  

ایت از دولت و ملت الریجانی بر حم/ المالکی از ایران برای مشارکت در نشست شرم الشيخ تشکر کرد 
  عراق تاکيد کرد

  )2007 آوریل  29(1386 اردیبهشت 9یکشنبه 
نخست وزیر عراق از جمهوری اسالمی ایران برای مشارکت در اجالس شرم الشيخ " نوری المالکی"

  .تشکر کرد
علی "ردر جریان دیدا" نوری المالکی"، "نهرین"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی خبری 

دبير شورای عالی امنيت ملی ایران در شهر بغداد چالش های پيش روی دولت عراق و تالش " الریجانی
  .های دامنه دار بغداد برای بازسازی این کشور را بيان داشت

وی همچنين ازهمه شرکت های خارجی خواست تا درعراق سرمایه گذاری کنند و بر تضمين امنيت 
  .طق فعاليت آنها تاکيد کردبرای این شرکت ها در منا

المالکی بار دیگر از دولت جمهوری اسالمی ایران برای اعالم مشارکت خود در اجالس شرم الشيخ که 
  .قرار است هفته جاری برگزار شود، تشکر کرد

به گفته وی، عمليات تروریستی درعراق تنها آثاری برای این کشور نخواهد داشت، بلکه برای همه 
تاثيراتی به دنبال خواهد داشت و انتظار می رود که این کشورها به عراق در راه مبارزه کشورهای جهان 

  .با تروریسم کمک کنند
را آغاز کرده اند که " االنبار"وی افزود که عشایر عراق کار مبارزه با شبکه تروریستی القاعده  در استان 

ر عزم مصمم خود را برای مقابله با نتایج محسوسی در برداشته است و عشایر سایر استان ها نيز ب
  .این شبکه تروریستی و همدستان آن تاکيد کرده اند

از سوی دیگر، دبير شورای عالی امنيت ملی ایران بر آمادگی تهران برای مشارکت در بازسازی عراق 
ر تاکيد و به تالش ایران برای سوخت رسانی به عراق و آغاز اجرای طرح اتصال شبکه برق و تسریع د

اجرای توافقنامه های کمينه های تشکيل شده ميان دو کشور در زمينه های اقتصاد، تجارت و حمل و 
  .نقل تاکيد کرد

وی همچنين تاکيد کرد که دولت ایران در حمایت از دولت و ملت عراق بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری در 
  .این کشور پيشگام بوده است

خواهان امنيت و ثبات در منطقه در برابر خود راهی جز حمایت از الریجانی خاطرنشان کرد که کشورهای 
  .دولت منتخب عراق ندارند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران 

  )2007 آوریل  30(1386 اردیبهشت 10دوشنبه :فردا
 از بالتکليفی در وضعيت بنزين و نرخ تعرفه واردات »بالتکليفی«، در يادداشتی با عنوان رسالتروزنامه 

  . کاال انتقاد کرده است
در حالی که به نيمه دوم ارديبهشت رسيده ايم اما هنوز وضعيت : نويسنده اين يادداشت نوشته است

  . قيمت و سهميه بنزين که قرار است از اول خرداد ماه، اجرا شود، کامال مبهم است
ر مورد قيمت و تاريخ آغاز سهميه بندی بنزين در کشور از دولت پرسيده که آيا وی با طرح چند سئوال د

بيست روز مانده به اجرای اين طرح مهم که تاثير زيادی بر نرخ ها و يا مصرف بنزين دارد نبايد چگونگی 
  . آن معلوم شود

يه گذاري های دراز نويسنده رسالت، بالتکليفی در امور اقتصادی، باالخص در اموری که مربوط به سرما
در اين صورت معلوم : مدت مي شود را موجب آسيب جدی به برنامه ريزی ارزيابی کرده و نوشته است

   . قانون اساسی و واگذاری امور به بخش غيردولتی امکان ناپذير است ۴۴است که اجرای اصل 
ليس و استقالل اختصاص  ، سرمقاله خود را به دخالت دولت در دو باشگاه پرسپواعتماد ملیروزنامه 

آنچه بر باشگاه پرسپوليس و استقالل مي رود، مدلی از شيوه مديريتی وارثان جديد «داده و نوشته که 
  » .قدرت در دولت نهم است

بال اين روزنامه با اشاره به دخالت مقامات سياسی در تغييرات مديريتی اين دو باشگاه پر طرفدار فوت
ايران، ريشه ماجرا را به زد و بندهای عناصر اثرگذار دولت و سازمان تربيت بدنی مربوط دانسته که با 

  . هدف تاثير گذاری درانتخابات مجلس شورای اسالمی و رياست جمهوری آينده صورت می گيرد
بال را بدعتی اعتماد ملی، اقدام دولت برای تثبيت سياستمداران هوادار خود در اين دو باشگاه فوت

خطرناک ناميده و نوشته که دولت قصد دارد تا در موعد انتخابات، از شهرت بازيکنان اين دو تيم به نفع 
   .اهداف سياسی خويش بهره برند 

www.iran-archive.com 



در حالی که دولت ايران تالش : ، به نقل از واحد اطالعات اکونوميست خبر داده استسرمايهروزنامه 
ذب کند، اما مسايل هسته ای مانعی در اين راه است و اين امر مي مي کند سرمايه های خارجی را ج

  .تواند روند ورود سرمايه های خارجی به ايران را کندتر کند
سرمايه همچنين نوشته که سناتورهای ایالت فلوريدا در سنای امريکا به اتفاق آرا به طرحی رای داده 

هايی که در بخش نفت ايران و سودان اند که صندوق های بازنشستگی را از همکاری با شرکت 
  . فعاليت مي کنند، منع کرده است

به نوشته اين روزنامه، در صورت تصويب اين طرح توسط کاخ سفيد، فلوريدا اولين ايالتی خواهد بود که 
  . چنين اقدامی انجام مي دهد

 را تحت تاثير قرار  شرکت از جمله شرکت نفتی رويال داچ شل۴٠به نوشته سرمایه، اين قانون بيش از 
   .خواهد داد 

از سياست های دولت در حوزه » روزگار ناخوش کارگران«، در سرمقاله خود با عنوان کارگزارانروزنامه 
  . کارگری انتقاد کرده است

و صدور انواع اطالعيه از سوی نهادهای دولتی » روز جهانی کارگر«اين روزنامه با اشاره به فرا رسيدن 
روز به کارگران نوشته که، روزگار خوش کارگران زمانی است که شتاب نرخ تورم مهار شود در تبريک اين 

  . و توليد ثروت به شکل واقعی افزايش يابد
 از يک سو نرخ تورم شتاب گرفت، و از سوی ديگر رشد توليد ١٣٨۵کارگزاران تاکيد کرده که در سال 

   . شد »ناخوش«ناخالص داخلی کاهش يافت و روزگار کارگران 
  ، خبر داده که محمدرضا شجريان به اتقاق شش چهره شناخته شده ديگر برایهمشهریروزنامه 

  . سه سال به عضويت شورای عالی خانه موسيقی در آمدند
به نوشته اين روزنامه، محمد رضا شجريان که پيشنهاد هيات مديره خانه موسيقی را برای شورای 

رای به اتقاق کامبيز روشن روان، فرهاد فخرالدينی،  ٢٠ رای از  ١۵ا عالی خانه موسيقی پذيرفته بود، ب
داود گنجه ای، هوشنگ ظريف، مصطفی کمال پورتراب و شاهين فرهت برای مدت سه سال به عضويت 

  . شورای عالی خانه موسيقی درآمد
 دوره های آموزشی در هفته های اخير اين استاد آواز ايران در نشريات انصار حزب اهللا به خاطر برگزاری

   .موسيقی مورد اعتراض قرار گرفته بود 
، به نقل از معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اعتمادروزنامه 

  . اسالمی نوشته که جواب هزار موشک، هزاران موشک خواهد بود
سالمی گفته که اولمرت افشار درواکنش به شايعه حمله اسرایيل به تاسيسات هسته ای جمهوری ا

 شکننده و آسيب پذيرتر از ايران اسالمی  می داند که جواب هزار موشک، هزاران است و اسرایيل
   .است 

، انتقاد آيت اهللا موسوی اردبيلی، از مراجع تقليد در قم، از نيروی انتظامی را همبستگیروزنامه 
  » .اسد را ادامه ندهيدطرح برخورد با مف«منعکس کرده و به نقل از وی نوشته که 

برخی دانسته يا ندانسته افکار خود را به نام «به نوشته اين روزنامه، آقای موسوی اردبيلی گفته که 
  » .اسالم و پيامبر به خورد مردم داده و آنان را نسبت به دين بدبين مي کنند
يل انقالب خطاب به فرمانده وی با انتقاد از عملکرد ناموفق نيروی انتظامی در برخورد با مفاسد در اوا

اين طرح در اوايل انقالب اجرا شد اما عملکرد خوبی نداشت، شما آن را ادامه «پليس ایران گفته که 
  » .ندهيد

  
   اردیبهشت10دوشنبه : مرور روزنامه های تهران

  )2007 آوریل  30(1386 اردیبهشت 10دوشنبه 
های اصلی خود از قطعی شدن شرکت ایران در روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان :بی بی سی

کنفرانس امنيت عراق در شرم الشيخ نوشته و از قول مقامات نيروی انتظامی بخشی از دستورهای 
انصراف از تصميم لغو معافيت چاق ها و الغرها از خدمت سربازی و . شدید به اصناف را تکذیب کرده اند

  . له دیگر مطالب این روزنامه هاستنامعلوم بودن طرح سهميه بندی بنزین از جم
بالتکليفی در سهميه بندی و تعيين نرخ بنزین از جمله اخبار صفحه اول روزنامه هاست اما در همين 

 اردیبهشت به صورت آزمایشی و از ٢٠بندی بنزین قرار است از   نوشته طرح سهميه  اعتماد ملیزمان
 نقليه کارت   هنوز بسياری از دارندگان وسيلهاول خرداد در سراسر کشور اجرا شود، در حالی که

  . اند هوشمند سوخت آن را دریافت نکرده 
 درباره تعيين نرخ آزاد و  خواهد تصميمی این روزنامه از قول یک نماینده مجلس گزارش داده که دولت نمی

  . ردچگونگی توزیع مازاد مصرف بنزین بگيرد و درباره تعيين قيمت نرخ آزاد بنزین تردید دا
 هم در صدر گزارش های خبری خود نوشته فرصت چندانی به آغاز استفاده از کارت تهران امروز

رسد در آینده نزدیک برای کنترل روند مصرف بنزین  هوشمند سوخت باقی نمانده ، ابزاری که به نظر می
  . به کار گرفته خواهد شد

توان انتظار داشت حرص به ذخيره  وجود می به نوشته این روزنامه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی م
  های کنترلی به دنبال داشته باشد  سازی و مصرف بيشتر این فرآورده نفتی را تا پيش از اعمال سياست 
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 آماری را در صدر گزارش های خبری صفحه اول خود آورده که نشان می دهد مطالبات معوق سرمایه
 در صد افزایش یافته و باعث نگرانی مدیران بانک ها ١١٠٠نظام بانکی در طول دو سال گذشته حدود 

  . شده است
 افزایش مطالبات معوق مانده بانک ها از دید مدیران بانک ها بدان دليل است که سرمایهبه نوشته 

 درصد و ٣٠بهره بانک ها کاهش یافته و در حالی که نرخ سود در بازار غيررسمی پولی کشور بيش از 
ای جز رشد بيش از پيش  در پی نرخ سود در نظام بانکی به نتيجه  کاهش پی  درصد بود ، ۵٠حتی 

  .  ها منجر نشده است مطالبات بانک
اهميت گزارش سرمایه بدان است که هفته گذشته با وجود مخالفت شورای عالی پول و اعتبار با 

 یابد که از دید کاهش بهره بانک ها، ریيس جمهوری دستور داده است که نرخ بهره دو در صد کاهش
  .مدیران بانک ها باز هم باعث افزایش مطالبان معوق شده بانک ها خواهد شد

 خبر داده که با وجود آزاد شدن دو ایرانی از زندان گوانتانامو هنوز یک ایرانی جمهوری اسالمیروزنامه 
بارتند از بختيار بامری زندانيان آزاد شده ع. اهل زاهدان با نام محمد عبدالمجيد در زندان به سر می برد

  .و محمود انور کرد
 یک روز بعد از اجتماع گروهی از جوانان که با کارت معافيت از نظام وظيفه  ایرانبر اساس خبر روزنامه

بابت چاقی و یا الغری مشغول زندگی شده اند و اینک مواجه با دستوری شده اند که کارت های 
ست، به دستور فرمانده نيروى انتظامى، احضار معاف شدگان معافيت آن ها را لغو شده اعالم کرده ا

  .بند چاقى و الغرى به مراکز وظيفه عمومى کشور متوقف شد
 گفته در پى مصاحبه حجت االسالم ایرانسردار کارگر ریيس سازمان وظيفه عمومى به نوشته روزنامه 

و الغرى شامل پرونده هاى قبلى رازینى ریيس دیوان عدالت ادارى مبنى بر این که معافيت هاى چاقى 
  نيست، سردار احمدى مقدم دستور توقف احضار مشموالن مربوطه را صادر کرد 

 حدود سی هزار نفر از این معافيت استفاده کردند اما امسال نيروی ٨٢ در سال  ایرانبه نوشته روزنامه
انون رعایت نشده و از همين انتظامی اعالم داشت که در بررسی پرونده ها به مواردی دست یافته که ق

دو روز . رو دستور لغو و بررسی مجدد پرونده معافيت ها صادر شد که با نگرانی خانواده ها روبرو گردید
پيش اعالم شد که دیوان عدالت اداری با شکایت معاف ها دستور داده است که بررسی ها شامل 

  .گذشته نشود
 به آرایشگر ها در مورد خودداری از دادن خدمات به مردان یک روز بعد از انتشار خبر بخشنامه ای خطاب

 نيروی انتظامی اعالم کرده به آرایشگرها گفته شده از ایرانکراوات و پاپيون زده به نوشته روزنامه 
آرایش مو به سبک غربی و آرایش ابروی مردها خودداری کنند اما هيچ دستورالعملی درباره استفاده 

  . پيون صادر نشده استنکردن از کراوات و پا
 ریيس تحادیه آرایشگران از صدور بخشنامه ای خبر داده که بر اساس آن استفاده اعتماداما بنا به خبر 

از کراوات و پاپيون در سالن ها و همچنين آرایش صورت، ابرو و به کارگيری گریم خاص ممنوع شده و 
وده بود در حالی که به گفته وی در حال حاضر او همچنين افز. آرایشگران حق انجام این کار را ندارند

برخی از آرایشگاه های مردانه با به کارگيری متد آرایشی غربی به راحتی از گریم ها و آرایش های 
  .هماهنگ با کشورهای اروپایی و امریکا استفاده می کنند

  
  نهم ارديبهشت: روزنامه های تهران

  )2007 آوریل  29(1386 اردیبهشت 9یکشنبه 
روزنامه های یکشنبه تهران در گزارش های خبری و مقاالت خود از تحوالت ترکيه و تهدید :بی بی سی

ادامه حمایت های . ارتش آن کشور نوشته اند و از تمایل ونزوئال به خرید موشک از ایران خبر داده اند
اد از این عمليات توسط جناح محافظه کار از فرمانده نيروی انتظامی به خاطر مبارزه با بدحجابی و انتق

روزنامه های مستقل و اصالح طلب، محدودیت ارسال پيام های تلفنی و مقررات محدودکننده برای 
  .آرایشگاه ها از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست

 در سرمقاله خود با اشاره به این که لحن مقامات آمریکائی نسبت به ایران تغيير یافته نوشته کيهان
وری آمریکا احساس می کند وقت زیادی ندارد، او حاال پس از چند ماه و پيمودن همه راه ریيس جمه

های ممکن به اینجا رسيده که شاه کليد در دست ایران است و بدون ایران در عراق قدم از قدم نمی 
  .توان برداشت

ل مشکل خودشان  آمریکایی ها حتی اگر تغيير رفتار هم بدهند به دنبال حکيهانبه ادعای سرمقاله 
بوش می خواهد خود را از باتالق . هستند نه اینکه به واقع درباره ایران تغيير سياست داده باشند

خاورميانه و به تبع آن باخت حتمی در انتخابات آینده نجات دهد در حالی که جهان اکنون در خاورميانه 
  .ن پروژه هم بر عهده ایران استیک فرصت بزرگ به دست آورده تا آمریکارا ادب کند و مسئوليت ای

 از قول یکی از نمایندگان مجلس نوشته نانسی پلوسی رئيس دموکرات کنگره آمریکا ، از طریق اعتماد
رسمی دولت سویس خواستار سفر به ایران و آغاز مذاکره با محوریت جبران سياست های اشتباه 

  .بوش در منطقه شده است
لی و سياست خارجی مجلس، با استناد به اینکه ارائه این رشيد جاللی، عضو کميسيون امنيت م

درخواست کتبی از سوی پلوسی به شبهاتی، مانند تبليغاتی بودن اخبار پيرامون سفر وی، پایان داده 
  .است، از آغاز بررسی این درخواست به طور جدی تری در کميسيون مذکور خبر داد
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وسيه و ناتو پرداخته و با اشاره به طرح سپر دفاعی  در سرمقاله خود به آینده روابط راعتماد ملی
آمریکا برای چند کشور اروپای شرقی نوشته حال ارتش روسيه خود را در مواجهه با قدرتمندترین نيروی 

کند پرستيژ و هيمنه تاریخی آن کشور به شکلی  بيند و دولت روسيه احساس می نظامی جهان می
گرایان و یا مهارگریزی ایران و کره  م اع آمریکا در اشاره به اسالروشن به تمسخر گرفته شده و وزیر دف

  .شمالی در حقيقت قصد مهار روسيه را دارد
 با اشاره به تبليغات آمریکا درباره خطر موشکی ایران و کره شمالی اعتماد ملینویسنده سرمقاله 

های خزنده پس از  ياستای و تداوم س نوشته روسيه در شرایط بغرنج اقتصادی، فضای سنگين رسانه
ستيز عقاب و خرس سيبری در حال تکميل آخرین  رو می بيند و سنت جنگ سرد، خود را با خطر روبه

  .های خود است؛ بهتر از دیگران از مسخره بودن خطر موشکی ایران و کره شمالی آگاهند حلقه
وسعه موشک های کوتاه برد  ریيس جمهوری ونزوئال با بيان آن که خواستار تکيهانبه گزارش روزنامه 

برای دفاع از آسمان این کشور است گفته ارتش ونزوئال به دنبال سيستمی است که در ایران، روسيه 
  . و بالروس توليد می شوند

 اضافه کرده که هوگو چاوز ریيس جمهوری ونزوئال، که بارها تصریح کرده است آمریکا در حال طرح کيهان
، از آزمایش موشکی ونزوئال خبر داد ولی مشخص نکرد منظور وی چه ریزی حمله به این کشور است

  . نوع موشکی است
 در سرمقاله خود به شدت به ارتش ترکيه تاخته و نوشته حاميان نظام الئيک در ترکيه که هنوز رسالت

ر هاى اصيل مذهبى و تاریخى کشورشان را د سوداى پيوستن به اروپا و فاصله گرفتن از اصالت و بنيان
اند و حضور شخصيتى مانند عبداهللا  وجود آورده اى را در برابر اسالم گرایان به پرورانند موانع عدیده سرمى

  .گل در مسند ریاست جمهورى ترکيه براى فرزندان آتا تورک حکم یک کابوس را دارد
رسد فرزندان آتاتورک طلسم خيالى خود را در حال شکسته شدن   به نظر مىرسالتبه نوشته 

احمد "و " بولنت اجویت"، "تانسو چيلر"هایى که تا دیروز با حمایت از اشخاصى مانند  ژنرال. بينند مى
ها و  خواستند کماليسم را حفظ کنند امروزه با تفکر غالبى مواجه هستند که سالح مى" نجدت سزر

هاى ترک و  بوس ژنرالمسلما تا تعبير نهایى کا. ابزارهاى شکنجه آن ها توانایى مقابله با آن را ندارد
  .گرایى در ترکيه فاصله زمانى زیادى باقى نمانده است فراگيرشدن اسالم
  محدودیت ها

ای به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گزارش    امنای سایت بازتاب در نامه  هيأتاعتمادبه نوشته 
بق داشت، حتی یک بار نيز نسبت به دولت سا) بازتاب(ای که  رغم تمام انتقادات بعضا گزنده  داده که به
های   حمایت رغم تمامی  اما دولت نهم به. جمهور اقدام به تعقيب کيفری این سایت نکرده بود دفتر رئيس

  .نژاد، از بازتاب شکایت کرده است شده، بارها مستقيما و به دستور آقای احمدی  انجام
جمهوری می شود که به   ریاستهيات امنای بازتاب با اظهار شگفتی از عملی که باعث تنزل شأن

جمهور یا نزدیکان ایشان از   شکایت از سوی رئيس١۵تقابل با یک سایت اینترنتی می رود نوشته تاکنون 
ای، چهار وزیر دولت  سابقه تازگی نيز در اقدام بی  به قوه قضایيه ارسال شده است و به) بازتاب(سایت 

وه بر غيرقانونی بودن این اقدام، موجب  اند که عال ادهبه اتفاق، رأی به فيلتر کردن سایت بازتاب د
شگفتی و تأسف است که چگونه این دولت که بر شانه اصولگرایان به قدرت رسيده، تيزترین لبه تيغ 

  .کند ب می برخوردها را متوجه نيروهای انقال
 فيلترینگ  یک نماینده مجلس در نامه ای به ریيس مجلس ضمن تاکيد بر ضرورت اعتمادبه نوشته

صحيح، به موقع و قانونی سایت هایی که از مقررات تخلف می کنند، از ورود قوه مجریه به حوزه قضایی 
  .و تصميم گيری درباره فيلترینگ سایت ها انتقاد کرده و آن را دارای عوارض منفی دانسته است

دون نام بردن از سایت های  در نامه خود باعتمادمحمود مدنی، نماینده روحانی گناباد، بنا به گزارش 
مورد نظرش نوشته این روزها تذکرات نمایندگان ملت درباره فيلترینگ برخی سایت ها به اوج خود 

رسيده و بحث و جدل بر سر مصوبه ای در هيات دولت با عنوان ساماندهی سایت ها در رسانه ها 
 کار قضایی کرده و به تشخيص براساس این مصوبه ، یک کميته سه نفره مجاز شده است. جریان دارد

خود راسا یک رسانه که از نظر این کميته خالف مقررات عمل کرده باشد تعطيل کند، اما دیوان عدالت 
  . اداری این مصوبه را ابطال کرده است

، )چندرسانه ای(، "ام ام اس" خبر داده که با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، پيام های کيهان
رای سه نفره تشخيص داده شود که مضمونی غيراخالقی دارد، فيلتر می شوند و به که توسط یک شو

  .دولت اجازه داده شده با خرید تجهيزات الزم، این مصوبه را اجرا کند
 در گزارشی از اعالميه نيروی انتظامی خطاب به آرایشگران نوشته و در آن خبر داده که برخی از اعتماد

 کارگيری متد آرایشی غربی به راحتی از گریم ها و آرایش های هماهنگ با آرایشگاه های مردانه با به
  . کشورهای اروپایی و آمریکا استفاده می کنند

در همين گزارش آمده بخشنامه ای توسط اداره اماکن نيروی انتظامی به آرایشگاه ها رسيده که 
 همچنين آرایش صورت، ابرو و به کارکنان این موسسات را از استفاده از کراوات و پاپيون در سالن و

  .کارگيری گریم خاص منع می کند چرا که آرایشگران حق انجام این کارها را ندارند
 از احتمال تغييراتی در ترکيب همکاران اقتصادی دولت خبر داده و نوشته این روزها بانک همبستگی

ترین شرایط  س این بانک سخت موافقان و مخالفان قرار گرفته و شيبانی ریي مرکزی در معرض حمله 
  .  تاکنون طی می کند٨٢مدیریتی خود از سال 
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 در جلسه اخير شورای پول و اعتبار هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و همبستگیبه نوشته 
ریزی به نحوی بود که تحقق وعده دولت نهم یعنی کاهش نرخ سود  دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

  . درصد رد شد١٧های خصوصی به   درصد و بانک١۴دولتی به های  بانکی بانک
 نوشته درحالی که وزیر رفاه مدعی شده که جمعيت زیر خط فقر مطلق در کشور وجود ندارد اعتماد

  .  درصدی افراد زیر خط فقر خبر داده است١٣یک عضو کميسيون اجتماعی مجلس از افزایش 
 درباره تعداد افراد زیر خط فقر گفته بر اساس  اعتمادهموسی الرضا ثروتی، نماینده مجلس، به نوشت

 ميليون ٢ ميليون نفر در جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند و ١٢برآوردهای انجام شده در حال حاضر 
  .و تعداد افراد زیر خط فقر بسيار بيشتر از آمارهای موجودست. نفر نيز زیر خط فقر خشن هستند

ذشته عده زیادی از افرادی که معافيت چاقی و الغری نظام وظيفه دریافت  روز گتهران امروزبه گزارش 
های معافيت خود مقابل محل ریاست جمهوری و دیوان  کرده بودند برای اعتراض نسبت به لغو کارت

عدالت اداری تجمع کردند و اظهار داشتند در حالی که در چهارسال گذشته بر اساس این معافيت 
  .د چطور می توانند با وضعيت تازه تطبيق کنندتشکيل زندگی داده ان

 تاکنون عده زیادی از این ٨٢نماینده معاف های الغر و چاق، به خبرنگار تهران امروز گفته است از سال 
اند تشکيل خانواده داده و یا  اند و طی چند سالی که این افراد معاف شده معافيت استفاده کرده
ونت نظام وظيفه با گذشت چند سال برای تمامی افرادی که از این اند حال معا استخدام ادارات شده

  .اند نوع معافيت استفاده کرده
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