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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
  
 »نبايد گذاشت ايران به مرحله صنعتی غنی سازی برسد«

  )2007 مه  15(1386 اردیبهشت 25شنبه سه 
ادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد بايد تمرکز را بر جلوگيری از ورود محمد البر:فردا

  .ايران به مرحله غنی سازی اورانيوم در مقياس صنعتی قرار داد
به وضوح، تعليق غنی سازی «: آقای البرادعی در اظهار نظری که توسط آژانس منتشر شده گفته است

منيت سازمان ملل متحد است و من اميدوارم که ايرانی ها به خواست اورانيوم ايران، خواست شورای ا
  ».جامعه جهانی توجه کنند

يکی از اهداف تعليق «او افزود تا آنجا که به مساله گسترش تسليحات هسته ای مربوط می شود، 
س غنی سازی ايران، مانع شدن از آن است که اين کشور دانش و مهارت الزم برای غنی سازی در مقيا

  ».انبوه را کسب کند
آقای البرادعی که سخنان او در حدود يک هفته پيش از جلسه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی 
اتمی ابراز شده، بر آن است که بازداشتن ايران از دستيابی به توانايی غنی سازی در مقياس انبوه، 

  .انيوم استمهمتر از متوقف کردن همه فعاليت های مربوط به غنی سازی اور
به گفته او، منطقی تر است که به جای اين کار، مانع از ورود ايران به مرحله غنی سازی در مقياس 

 اطمينان حاصل کنيم که امکان بازرسی های همه جانبه از تاسيسات هسته ای ايران  انبوه شويم و
  .دفراهم است و اصوال ايران در پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای خواهد مان

به خوبی دانش غنی ) ايرانی ها(به باور ما، آنها «: مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است
کسی نمی خواهد اين . مساله از اين پس، چگونگی تکميل اين دانش است. سازی را کسب کرده اند

  ».را بشنود، ولی اين يک واقعيت است
پيام اصلی که «:  اتمی به خبرگزاری رويترز گفته استيک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللی انرژی

آقای البرادعی سعی می کند به جهان برساند اين است که تا زمانی که مناقشه و رويارويی ادامه 
به توسعه ) ايرانی ها(دارد، و تا زمانی که ايران غنی سازی را به حال تعليق در نياورده است، آنها 

  ».هند دادتوانايی صنعتی خود ادامه خوا
   جلسه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره ایران

در جلسه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، گزارش آژانس درباره ميزان همکاری ايران با 
  .قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل ارايه خواهد شد

نامه شورای امنيت سازمان ملل متحد به انتظار می رود که اين گزارش، از ناديده گرفتن مهلت قطع
  .ايران، برای تعليق غنی سازی اورانيوم حکايت کند

روزنامه نيويورک تايمز روز دوشنبه از قول ديپلمات های آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشت که آژانس 
رده تر آغاز به اين نتيجه رسيده که ايران، پس از رفع برخی موانع فنی، غنی سازی را در مقياس گست

  .خواهد کرد
اما مارک فيتزپاتريک، متخصص امور جلوگيری از گسترش تسليحات هسته ای در موسسه بين المللی 

مطالعات استراتژيک در لندن، می گويد اين بدين معنی نيست که ايران به توانايی صنعتی برای غنی 
  .سازی دست يافته است

يفوژها يا دستگاه های گريز از مرکز ويژه غنی سازی به گفته وی، هنوز مشخص نيست که آيا سانتر
اورانيوم با سرعت عادی می چرخند، آيا آبشارهای سانتريفوژها به هم مرتبط هستند و آيا اين آبشارها 

  .می توانند به طور پيوسته کار کنند يا نه
هر چند «رت يافته اند، تا آنزمان، به گفته آقای فيتزپاتريک، نمی توان گفت که آنها در اين فن آوری مها

  .، به اين مرحله برسند»ممکن است که تا سال آينده
 سانتريفوز را بدون هيچ مشکلی نصب کند و آن را به مرحله راه اندازی و عملی برساند، ٣٠٠٠اگر ايران 

 ٢۵آنگاه ايران، به برآورد موسسه بين المللی مطالعات راهبردی، قادر خواهد بود در عرض يک سال، 
  .وگرم اورانيوم غنی شده برای ساخت يک بمب اتمی توليد کندکيل

 سانتريفوژ، دست کم بين دو تا ٣٠٠٠اما بر اساس برآورد اين موسسه، مرحله عملی و بدون مشکل 
  .سه سال طول می کشد

  
   داردومي اورانی سازی دانش غنرانیا:یالبرادع

  )2007 مه  15(1386 اردیبهشت 25شنبه سه 
البرادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که تالش ها برای محمد :بی بی سی

  .جلوگيری ایران از دستيابی به دانش غنی سازی اورانيوم شکست خورده است
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آقای البرادعی که طی روزهای گذشته بازدیدی از مرکز اتمی نطنز داشته، در مصاحبه با روزنامه 
ا در مقطع فعلی باید بر روی این مساله متمرکز شود که ایران را از نيویورک تایمز تاکيد کرده که تالش ه

  .توليد اورانيوم در مقياس صنعتی باز داشت
ایران هم اکنون دانش غنی سازی اورانيوم را در "ریيس آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که 

  ."اختيار دارد
دستيابی به سالح های هسته ای شده، ایران از سوی برخی کشورهای غربی متهم به تالش برای 

این کشور می گوید که به منظور استفاده صلح آميز از انرژی . امری که از سوی ایران رد شده است
  .هسته ای درصدد دستيابی به آن است

ایران همچنين اعالم کرده که حاضر است با کشورهای غربی در مورد ارائه تضمين هایی در مورد برنامه 
  .ن کشور مذاکره کند اما تاکيد می کند که برنامه غنی سازی اورانيوم را تعليق نمی کندهسته ای ای

اظهارات رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی زمانی منتشر می شود که این نهاد وابسته به سازمان 
ورای ملل متحد قرار است در هفته آینده گزارش جدیدی را از فعاليت های هسته ای ایران در اختيار ش

  .امنيت سازمان ملل بگذارد
 از ایران خواسته تا فعاليت های غنی سازی اورانيوم خود را به 1747 و 1737این شورا طی دو قطعنامه 

ایران چنين درخواستی را رد کرده و بر حق خود برای دستيابی به دانش چرخه . حالت تعليق درآورد
  .سوخت هسته ای تا کيد کرده است

علت سرپيچی ایران از تعليق فعاليت های حساس هسته ای، تحریم هایی را عليه شورای امنيت به 
ایران می گوید آماده است تا در مورد برنامه هسته ای خود با کشورهای . این کشور وضع کرده است

غربی، بدون پيش شرط مذاکره کند اما این کشورها خواهان آن هستند که پيش از آنکه مذاکره ای 
  .یران فعاليت های غنی سازی را به حالت تعليق در آوردصورت گيرد، ا

خبرنگار دیپلماتيک بی بی سی می گوید که در غياب توافق دسته جمعی ميان اعضای شورای امنيت 
برای اعمال تحریم های بيشتر عليه ایران، بازداشتن ایران از ادامه وضعيت فعلی کار دشواری به نظر 

  .می رسد
  

   عراقدرروهاي موثر رويدادهاي عراق و ني
  

اعالم آرد در حمالت دوشنبه بعد از ظهر شش سرباز آمريكايي آشته و ) شنبه سه(ارتش آمريكا امروز 
 3400 تاآنون به 2003 تن ديگر مجروح شدند آه بدين ترتيب شمار تلفات نيروهاي آمريكايي از سال 11

  . تن رسيد
  )2007 مه  15(1386 اردیبهشت 25شنبه سه 

ي ارتش آمريكا آمده  به نقل از خبرگزاري شينهوا، در بيانيه) ايسنا(ش خبرگزاري دانشجويان ايران به گزار
است در حمله شبه نظاميان به گشتي سربازان آمريكايي با سالح سبك در جنوب شرقي بغداد، دو 

  . سرباز آمريكايي آشته و چهار تن ديگر مجروح شدند
اي در جنوب بغداد يكي از هوانوردان آمريكا  ر انفجار يك بمب جادهي ديگري آمده است، بر اث در بيانيه

  . آشته و سه تن ديگر مجروح شدند
چنين اعالم آرد، يك تفنگدار آمريكايي نيز در جريان عملياتي در استان االنبار آشته  ارتش آمريكا هم

  . شد
اش در  اي در نزديكي گشتي دهدر همين حال پنجمين سرباز آمريكا نيز بر اثر انفجار يك بمب آنار جا

  . بخش شمالي پايتخت آشته و چهار تن ديگر مجروح شدند
  . ششمين سرباز آمريكا نيز به داليل غيرجنگي جان باخته است

خبرگزاري رويتر نيز به نقل از سخنگوي ارتش عراق اعالم آرد در حمله يك عامل انتحاري به يك ايست 
  . ومتري شمال بغداد، چهار سرباز عراقي مجروح شدند آيل390بازرسي در نزديكي موصل در 

ي افراد مسلح به ايست بازرسي ارتش عراق در  پليس بغداد اعالم آرد، بر اثر حمله شب گذشته
  . اسكندريه يك سرباز آشته و چهار تن ديگر از جمله دو غير نظامي مجروح شدند

 در عراق را به مدت دو سال تمديد آرد از سوي ديگر مجلس عوام ژاپن امروز ماموريت هوايي آشورش
هاي آشتار جمعي اين آشور  اما بازبيني حمايت ژاپن از جنگ عراق آه بر مبناي فرض وجود سالح

  . صورت گرفته را خواستار شد
  . هاي گسترده و نظرات عمومي را با تصويب اين طرح رد آرد ائتالف حاآم ژاپن مخالفت

 حمايت مجلس اعيان را آه تحت آنترل حاميان شينزو آبه، نخست رود اين طرح به سادگي انتظار مي
  . وزير ژاپن است، به دست آورد

هاي  ح ي همكاري در جنگي آه به دليل وجود سال اما در اين اليحه بازبيني تصميم سياسي ژاپن درباره
  . آشتار جمعي در عراق آغاز شد اما هيچ سالحي يافت نشد، خواسته شده است

 نخست وزير سابق ژاپن قويا از اين جنگ آه به دنبال آن صدام، ديكتاتورعراق معزول شد شينزو آبه،
  . حمايت آرد و اين طور استدالل آرد آه خود صدام عامل تهديد است

اين امر مهم است آه با صداقت تمام گذشته را مورد بازبيني : فوميو آيوما، وزير دفاع ژاپن امروز گفت
هاي آشتار جمعي در عراق نداشته است، ژاپن مطمئن  ات مجزايي از سالحژاپن اطالع. قرار دهيم

  . هاي آشتار جمعي وجود داشته يا خير نيست آه آيا سالح
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 درصد از مردم ژاپن از تمديد ماموريت ژاپن در عراق حمايت 17بر اساس نظرسنجي انجام شده تنها 
  . ال حاضر هيچ نظري ندارند درصد نيز در ح38 درصد با آن مخالفند و حدود 40آرده و 

 تن به آن 1184 مارس سوال شد آه 13 تا 11 بزرگسال از طريق تلفن از 2030در اين نظرسنجي از 
  . پاسخ دادند

خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز به نقل از ارتش آمريكا در عراق اعالم آرد سربازان آمريكايي در جريان 
 مفقود شده در جنوب بغداد از صدها تن از مردم عراق عمليات جستجو براي يافتن سه سرباز آمريكايي

  .  تن را دستگير آردند11بازجويي آرده و 
 تن 11 تن بازجويي آرده و 450ما از بيش از : آريستوفر گارور، سخنگوي ارتش آمريكا در عراق اعالم آرد

بط با اين واقعه را به ما ايم تا اطالعات مرت ما از مردم خواسته. ديگر را از ديشب تاآنون دستگير آرديم
  . منتقل آنند

نيروهاي آمريكايي در جريان حمله با هدف گروه انصارالسنه و القاعده : چنين اعالم آرد ارتش آمريكا هم
  . نظامي مظنون را دستگير آردند  شبه10هاي موصل، فلوجه و تاجي  در عراق در استان

 بازرسي پليس در نزديكي تكريت يك افسر پليس در حمله افراد مسلح به ايست: پليس تكريت نيز گفت
  . و يك غير نظامي آشته و يك زن نيز زخمي شد

چنين شب گذشته سه غير نظامي را در يك ايست بازرسي  پليس بغداد اعالم آرد، افراد مسلح هم
  . تقلبي ربودند
اي در  ب آنار جادهچنين از آشته شدن يك تن و مجروح شدن دو تن ديگر بر اثر انفجار يك بم پليس هم

  . نزديكي گشتي پليس در حويجه خبر داد
 نيز به نقل از عبدالعال الياسري، رييس شوراي استان نجف اظهار داشت، -چاپ بحرين-ي االيام  روزنامه

المللي آربال به پايان رسيده است و براساس  توافقات نهايي درخصوص طرح احداث فرودگاه بين
  . المللي سه ميليارد دالر هزينه خواهد داشت دگاه بينبرآوردهاي اوليه ساخت فرو

هاي داخلي  براساس اين توافقات خبر اعالم ساخت اين فرودگاه به زودي در روزنامه: الياسري افزود
  . شود منتشر مي

هايي هستند آه تحت نظارت   هزار عراقي دربند زندان90حدود: يك عضو پارلمان عراق نيز اظهار داشت
  . غالگر استنيروهاي اش

  
  رودی مني به چیطالبان/  گروه ضد جنگ درباره چپاول نفت عراق کیهشدار 

  )2007 مه  15(1386 اردیبهشت 25شنبه سه 
 از شهروندان یاري شدن بسی که روزانه شاهد کشته و زخمیدر حال:  الملل ني گروه ب- مهر یخبرگزار

چپاول نفت عراق توسط اشغالگران هشدار  نسبت به سي گروه ضد جنگ در انگلکی م،يدر عراق هست
 .داد
 بار از ني اولی قصد دارد برای عراق اعالم کرد که طالبانی جمهورسي مهر، دفتر رئی گزارش خبرگزاربه
 .  در بغداد اعالم شدني چريسف" ادونگيچن ش" با ی طالبانداری مطلب پس از دنیا.  کنددنی دنيچ

هنوز .  بحث کردندني از چی طالبانداری دی دو طرف درباره هماهنگ: اعالم کرد ی اهياني عراق در بدولت
 یروهاي از نني چتی حماشی درباره افزاني همچنداری دنیدر ا.  نشده استنيي تعداری دنی ای برایخیتار

 . مسلح عراق بحث شد
 ی فوراعالم:  گفت هي ترکرینخست وز"  اردوغانبيرجب ط" اعالم کرد که ی فرانسه در گزارشیخبرگزار

 . عراق کمک خواهد کردتي ثبات و امنني ائتالف از خاک عراق، به تامیروهاي خروج نمیتقو
 آن کشور یاسي سیکپارچگی و ی ارضتي در قبال عراق، حفظ تمامهي ترکاستيس:  کرد دي تاکیو

 . است
واد  فروشنده میتاجر هلند" فرانس فان آنرات" نظر پرونده محاکمه دی حال، دادگاه تجدنيدرهم
 .  دادشی سال حبس افزا17 سال به 15 را از ی، مجازات و"صدام" به ییايميش

 روز سه شنبه نسبت به غارت نفت عراق توسط قدرت زي نسي گروه ضد جنگ در انگلکی گر،ی دیازسو
 .  وابسته به آنها هشدار دادی و شرکت هاگانهي اشغالگر بیها

" نیگارد" سرگشاده در روزنامه یبا انتشار نامه ا" تاهدست از نفت عراق کو "یاسي و کارزار سائتالف
 ني بی نفتی و شرکت هاسي انگلکا،ی آمربيچاپ لندن نسبت به انتقال اکثر منافع نفت عراق به ج

 .  داددار هشندهی سال آ20 در ی خارجی آن کشور توسط کشورهای کنترل منابع نفتني و همچنیالملل
 ی اردن روز سه شنبه هرگونه فشار از سوندگانی مجلس نماسي رئ"ی المجالیعبدالهاد" حال، نيدرهم

 پناهندگان ی عالیایاريسيکم.  کشورش را رد کردی ها در مرزهای اردن به عراقیی اجرایدستگاه ها
 کی دود تعداد حنی رفتند که از اهی همسای به کشورهای عراقونيلياعالم کرده است که حدود دو م

 .  هزار نفر به اردن پناهنده شده اند750 و هی سور هزار نفر به200 و ونيليم
 به خاطر دخالت در امور کای جمهور آمرسیيمعاون ر" ی چنکید" از زي عراق نرینخست وز" ی المالکینور"

 .  عراق انتقاد کردیداخل
 به یازي در عراق نیاسيتحرکات تازه س:  کرد حی جمهور عراق در بغداد تصرسیي رداربای بعد از دیالمالک

 .  نداردگرانی دیفشار از سو
 در شهر مقدس کربال در اعتراض به ني الحرمنيدر منطقه ب" الهید" تحصن آوارگان استان گر،ی دیازسو

 . افتی انی روز پا21 استان پس از نیاوضاع نابسامان ا
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در زندان  ی هزار عراق20 از شيب:  امروز به نقل گزارش سازمان ملل نوشتزين" واشنگتن پست "روزنامه
 از آنان مورد شکنجه قرار ی در عراق وجود دارند که شمار نامحدودییکای آمریروهاي تحت کنترل نیها
 . رندي گیم
در " بوکا" را در اردوگاه ی عراقاني زندانییکای آمرانينظام:  خود نوشت ینترنتی اگاهی روزنامه در پانیا

 .  کنندی میدار بغداد نگهیکیدر نزد" کروبر"جنوب عراق و اردوگاه 
 صلحبان یروهاي پاکستان از دولت عراق خواست نی جمهورسيرئ"  مشرفزیپرو" حال، نيدرهم
 تواند صلح و ثبات را در عراق ی اقدام منیا:  و گفت ردی تحت نظارت سازمان ملل متحد را بپذیاسالم

 . محقق سازد
 عضو سازمان کنفرانس ی کشورها خارجهرانی اجالس وزني و چهارمی سهي امروز در مراسم افتتاحیو

 .  را مطرح کردشنهادي پنی پاکستان، اتختی در اسالم آباد پایاسالم
در شمال بغداد اعالم کردند بر اثر انفجار " نواين" در موصل مرکز استان یتي حال، منابع امنني همدر

 .  شدندی زخمی استان چهار سرباز عراقنی شده درایخودرو بمبگذار
 کی در حال ورود به ی شده به کاروان نظامی بمبگذاری با خودروی منابع، حمله فرد انتحارنیا اعالم بنابر

 .  سربازان شدنی شدن ای باعث زخمنواي در شمال استان نیپادگان نظام
 کشور در مناطق مختلف نی جداگانه از کشته شدن سه سرباز اهياني در دو بزي درعراق نکای آمرارتش

 . شت سرباز خبر داد شدن هیبغداد و زخم
.  شدندی زخمگری کشته و چهار تن دییکای سرباز آمرکی بغداد ، ی در بخش شمالی نظاماتيدرعمل
 در جنوب شرق بغداد، دو سرباز کشته کای آمراني نظامی واحد گشتکی در حمله مسلحانه به نيهمچن

 .  شدندیو چهار تن زخم
 کشور از نی روز دوشنبه، شمار تلفات ای هایريگ در عراق در درییکای آمری کشته شدن سه نظامبا

  .دي نفر رس999زمان اشغال عراق تاکنون به سه هزار و 
  
 »ایران و آمریکا در عراق با هم مذاکره می کنند«

  )2007 مه  13(1386 اردیبهشت 23یکشنبه :فردا
 ايران و آمريکا، درباره وزارت امور خارجه ايران روز یکشنبه اعالم کرد که به زودی، نمايندگان دو کشور

  .عراق با هم مذاکره خواهند کرد
به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی 

، با »تقويت امنيت عراق«خود با خبرنگاران، گفت که ايران، در راستای حمايت از دولت نوری المالکی و 
  .د کردطرف آمريکايی، مذاکره خواه

، از ايران خواسته است که برای بحث درباره »رسما و به واسطه عراق«به گفته آقای حسينی، آمريکا 
  .امنيت عراق، پای ميز مذاکره بنشيند

 خورشيدی، روابط رسمی و ١٣۵٨آمريکا چهارماه بعد از اشغال سفارت اين کشور در تهران در سال 
  . و در حال حاضر، دو کشور هيچ گونه رابطه رسمی ندارندديپلماتيک خود را با ايران قطع کرده است

پيش از اين و در آستانه برگزاری نشست شرم الشيخ که به امنيت و ثبات عراق اختصاص داشت، 
همزمان با حضور وزرای امور خارجه دو کشور، مقام های آمريکايی اعالم کرده بودند که مشکلی برای 

  .اق ندارندمذاکره با ايران درباره اوضاع عر
اما در حاشيه اين نشست، به رغم برخی تالش های وزرای امور خارجه چند کشور عربی، به ويژه وزير 
امور خارجه کشور ميزبان يعنی مصر، گفت و گو ميان وزرای امور خارجه دو کشور ايران و آمريکا، از يک 

  .مکالمه بسيار کوتاه، فراتر نرفت
ما همواره گفته ايم که مجاری رسمی، بهترين کانال ارايه «: گفتسخنگوی وزارت امور خارجه ايران 

  ».طرح ها و نظرهای کشورهای مختلف است
 گفته  آسوشيتدپرسنيکالس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمريکا به خبرگزاری) جمعه(دو روز پيش، 

  . است» بسيار جدی«بود که پيشنهاد مذاکره آمريکا و ايران، 
: دارد و افزوده بود» دوگانه«از تهران گاليه کرده بود که با موضوع مذاکره، برخوردی وی در همين روز 

آنها منتظر و دو دل . دولتمردان ايرانی نمی توانند برای برگزاری چنين مذاکراتی پاسخ مثبت بدهند«
  ».هستند و پاسخ صريح نمی دهند

وز يکشنبه اعالم کرد، محل مذاکره چنانکه محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، ر
تا پايان هفته جاری » سطح تيم مذاکره کننده«خواهد بود و » حتما عراق«پيش روی ايران و آمريکا 

  .مشخص خواهد شد
   استقبال آمریکا از مذاکره با ایران

اله عراق از طرح مذاکرات مستقيم با ايران بر سر مس در همين حال اياالت متحده آمريکا اعالم کرد که 
  . استقبال می کند

آنا مک برايد، سخنگوی ديک چنی معاون رييس جمهور آمريکا، با تاييد خبر گفت وگوی ميان تهران و 
ما خواستار مذاکره با ايران تنها در چارچوب مساله «:  در قاهره گفتفرانسهواشينگتن، به خبرگزاری 

  » .عراق آن هم در حد سفيران بين دو کشور هستيم
 مک برايد، تاکيد کرد که اين درخواست مساله تازه ای نيست و بيانگر موضع اوليه اياالت متحده خانم
  . است

www.iran-archive.com 



از آنچه ايران در : او در عين حال که به خبرنگاران گفت از همه جزييات اين موضوع اطالعی ندارد، گفت
مايل به گفت و گو با ايران » دکانال بغدا«اين باره اعالم کرده می توان دريافت که اياالت متحده فقط در

    .است
پيش از اين، آمريکا اعالم کرده بود که با مالقات خانواده های پنج ايرانی بازداشت شده در اربيل، 

  .موافقت کرده است، اما هنوز تاريخ دقيقی برای انجام اين مالقات اعالم نشده است
در اربيل مشغول به کار بودند، در چند  ايرانايرانی که در يکی از دفاتر جمهوری اسالمی  پنج بازداشت

  .ماه اخير بر تيرگی روابط تهران و واشينگتن افزوده بود
ايران می گويد که اين پنج تن ديپلمات هستند و طبق قوانين مربوط به مصونيت ديپلمات ها، بازداشت 

راد را به ظن همکاری با اف آنها توسط نيروهای آمريکايی غيرقانونی است، اما آمريکا می گويد که اين
  .، بازداشت کرده است»شبکه ورود مواد منفجره از ايران به عراق«
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 ررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران 
  )2007 مه  15(1386 اردیبهشت 25شنبه سه :فردا

ژاد، ریيس جمهوری ایران در خصوص تجديد ، سخنان روز گذشته محمود احمدی ناعتماد ملیروزنامه 
  .روابط ديپلماتيک بين ايران و مصر را مورد توجه قرار داده است

 در جريان کنفرانس خبری در ابوظبی وقتی خبرنگار روزنامه مصری االهرام از  به نوشته اين روزنامه
 ايران به شکل قاطع   کهمحمود احمدی نژاد درباره عادی سازی روابط ايران و مصر سوال کرد، وی گفت

به دنبال تجديد رابطه با مصر است و تا آنجا در اين ارتباط جدی است که اگر دولت مصر اعالم آمادگی 
  .کند تا پايان وقت اداری همين امروز سفارت ايران را در قاهره برپا می کنيم

 موضع پيشگفته اعتماد ملی نوشت مشتاقی دولت نهم به عاديسازی روابط با مصر چنان است که
 قاهره را -تهران مبنی بر مشاهده اقدامات عملی از جانب طرف مصری برای گرهگشايی روابط تهران 

  .به کناری زده و ارديبهشت ديگری را در مناسبات دو قدرت منطقه ای رقم می زند
 خواستار  طی فرمانی  آيت اهللا خمينی١٣۵٨اين روزنامه در عين حال يادآوری کرده که در ارديبهشت 

  .قطع رابطه سياسی با مصر به دليل نقش اين کشور در انعقاد پيمان کمپ ديويد شد
 به دنبال نطق پيش از دستور نماينده اهواز در مجلس شورای اسالمی و انتقاد از دولت، کيهانروزنامه 

  .وی را متهم کرده که در دام جنگ روانی دشمنان گرفتار شده است
تی حميد زنگه نماينده اهواز را به خاطر اعالم مواردی چون خروج صدها ميليارد اين روزنامه طی يادداش

دالر سرمايه از کشور، خروج صدها هزار نيروی متخصص از کشور، وجود ده ميليون نفر زير خط فقر، چهار 
بر اوضاع ميليون نفر بيکار، کمبود و گرانی سرسام آور در کشور، چهل ميليارد دالر ائتالف انرژی، و تاکيد 

بحرانی کشور و ناکارآمدی دولت در نطق پيش از دستور در مجلس به حمله بی حساب و کتاب به 
  .دولت متهم کرده است

کيهان در مورد اين نماينده مجلس نوشت که وی يا از جایی ناراحت بوده و يا عده ای با دادن اطالعات 
  .غلط به نماينده اهواز وی را فريب داده اند

مه با يادآوری اينکه مجلس ماه های آخر خود را می گذراند،اين نماينده مجلس را تهديد کرده اين روزنا
  .که در دوره های قبلی مجلس نمايندگان تندرو به سرنوشت خوبی دچار نشده اند

، از بحران در صنايع شکر داخلی خبر داده و به نقل از يک عضو کميسيون کشاورزی حيات نوروزنامه 
  . برابر نياز عامل اين بحران است۵که وزارت بازرگانی با وارد کردن شکر به اندازه مجلس نوشته 

اين روزنامه از قول جاسم ساعدی نماينده شوش دانيال نوشته که به دنبال تعيين تعرفه صفر برای 
واردات شکر از سوی دولت، وزارت بازرگانی در اقدامی غير قانونی از محل بودجه خريد تضمينی شکر 

 ۴٠٠ ميليون تن شکر به کشور وارد کرده است، در حالی نياز به شکر وارداتی فقط ٢اخلی تاکنون د
  .هزار تن است

آقای ساعدی هم چنين گفته اين وضعيت باعث شده که شکر کارخانه های داخلی روی دستشان 
  .جه شوند ماهه حقوق کارگران موا۴ تا ٢بماند، و کارخانه ها با بحران کارگری و عدم پرداخت 

 نيز در ستون جهت اطالع خود اظهارات آقای احمدی نژاد در جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 
مصاحبه مطبوعاتی ديروز خود در ابوظبی درباره آمادگی برای برقراری رابطه با مصر يکی ديگر از اظهارات 

  .عجوالنه وی بر شمرده است
  . ریيس جمهوری اسالمی ايران نيستاين روزنامه نوشته که اين اظهارات در شان

به نوشته اين روزنامه عالوه براشکاالت زيادی که چنين اظهارنظر و اعالم آمادگی از نظر سياسی دارد، 
  .اصوال افراد اهل فن می دانند که چنين چيزی حتی از نظر اداری نيز عملی نيست

قرار است شاهد اظهارنظرهای اين روزنامه جمهوری اسالمی تاکيد کرده که معلوم نيست تا چه وقت 
چنينی و تصميمات آنچنانی که نمونه ای از آن در جريان عزل مدير عامل و اعضای هيئت مديره بيمه 

  .ايران مشاهده شد باشيم
نوشته ديروز صندوق بين الملل پول » اقتصاد ايران در گرداب تورم«، در گزارشی با عنوان اعتمادروزنامه 

  . درصد افزايش می يابد١٧٫۶. خود، اعالم کرده که نرخ تورم در ايران تا در تازه ترين گزارش
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اين روزنامه با انتقاد از سياست های اقتصادی تورم زای دولت، نوشت فعاالن اقتصادی و همه 
شهروندان ايرانی فراموش نکرده اند که روزگاری مسووالن اجرايی فعلی، بزرگ ترين منتقدان اقتصادی 

ند، و اين شعار که می توانند تمام گره های اقتصادی را باز کنند در صدر برنامه های دولت قبلی بود
انتخاباتی آنان قرار داشت اما حاال همه چيز تغيير کرده است، تا حدی که حتی نزديکان سياسی دولت 

  .نيز تاب فعاليت های اقتصادی کابينه نهم را ندارند
  

  شتبهی ارد25سه شنبه :  تهرانیروزنامه ها
  )2007 مه  15(1386 اردیبهشت 25شنبه سه 

روزنامه های امروز صبح تهران در صدر گزارش های خبری و مقاالت خود احتمال مذاکره با :بی بی سی
آمریکا را مطرح کرده و از قول ریيس دولت اطمينان داده اند که می توان در عرض یک روز روابط ایران و 

باره دستور ریيس جمهوری برای برکناری مدیران بيمه ایران و اعالم ادامه بحث در. مصر را برقرار کرد
احتمال خاموشی برق در صورت تاخير در آماده شدن نيروگاه هسته ای بوشهر از جمله اخبار دیگری 

  . است که در این روزنامه ها آمده است
قول سعيد حجاریان  گزارشی از همایش دولت مدرن را در صدر اخبار خود آورده و در آن از هم ميهن

نوشته مردم ایران شاید هنوز شهروندان خوبی برای دموکراسی نباشند و مشتاقانه از یک فعاليت دراز 
 طلبانه برای دموکراتيک کردن دولت کامًال و مستمرًا حمایت نکنند، اما یقينًا   فرسای اصالح آهنگ و طاقت

  .زیر علم دیکتاتوری هم سينه نخواهند زد
 در هم ميهن در سخنان خود در این همایش که به نوشته صبح امروزه توقيف شده مدیر روزنام

  .دانشگاه تهران برگزار شده مشخصات دولت مدرن را برشمرده است
 در گزارشی با عنوان استقبال نمایندگان مجلس از اظهارات ریيس جمهوری درباره تجدید ایرانروزنامه 

 مجلس را منعکس کرده که یکی از آن ها گفته است موضع ریيس رابطه با مصر نظر دو تن از نمایندگان
  . جمهور تنش زدایی در منطقه است و اگر از این طریق منافع کشور تقویت شود باید از آن استقبال کرد

 نماینده دیگری گفته است در عرصه سياست خارجى تصميم گيرى نهایى مربوط به ایرانبه نوشته 
  . رهبر معظم انقالب است که هر چه نظر ایشان باشد ما هم تبعيت مى کنيم

 نوشته اظهارات آقای احمدی نژاد در آمادگی برای برقراری رابطه با مصر جمهوری اسالمیاما روزنامه 
  .  ای است که در شان رئيس جمهوری ایران نيستیکی دیگر از اظهارات عجوالنه

 سخن آقای احمدی نژاد عالوه بر اشکاالت زیادی که از نظر جمهوری اسالمیبه نظر روزنامه 
سياسی دارد اصوال افراد اهل فن ميدانند که دایر کردن سفارتخانه تعطيل شده در عرض یک روز عملی 

 اظهارنظرهای این چنينی و تصميمات آنچنانی نيست و معلوم نيست تا چه وقت قرار است شاهد
  .باشيم که نمونه ای از آن در جریان عزل مدیر عامل و اعضای هيئت مدیره بيمه ایران مشاهده شد

 سفر ریيس جمهور به امارات را موفقيت آميز خوانده و از استقبال امارات از این سفر به ایرانروزنامه 
  . داف خود یاد کرده استنشانه پيروزی جمهوری اسالمی در اه

این روزنامه سفر آقای احمدی نژاد را به ابوظبی دو روز بعد از دیدار دیک چنی معاون ریاست جمهوری 
آمریکا به منظور خنثی کردن اثرات این سفر و دیدار مدتی قبل وزیر خارجه آمریکا به منطقه توصيف کرده 

دولت را منعکس کرده که گفته طرح مساله سه  نظر یکی از نمایندگان هوادار آفتاب یزداست اما 
جزیره دهانه هرمز از جانب اماراتی ها در جریان سفر ریيس جمهوری به آن کشور نشانه کج سليقگی 

  . آنان بود
 جهانگير زاده عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی گفته اماراتی ها باید آفتاب یزدبه نوشته 

سایل اختالف دارند اما سفر ریيس جمهور فقط برای حل اینگونه بپذیرند که با ما سر یک سری م
  .اختالفات نبود

 همچنان به مخالفت خود با مذاکرات ایران و آمریکا ادامه داده و امروز نيز در کيهاندر حالی که روزنامه 
يات  دبير کل هسرمایهستون طنز خود چنين مذاکره ای را به نفع آمریکا دانسته، به نوشته روزنامه 

موتلفه اسالمی ضمن مخالفت با مذاکرات ایران و آمریکا گفته این مذاکره زمانی مفيد خواهد بود که 
آمریکا انقالب ایران را به رسميت بشناسد و مطالبات ایران را بپردازد و تغييری در رویکرد و اقدامات خود 

  . نسبت به ایران ایجاد کند
شورای روابط خارجی آمریکا به صراحت گفته است "کرده که های خود استدالل  حبيبی در توضيح گفته

 سپتامبر اعالم ١١جمهوری آمریکا نيز پس از حوادث   قرن تقابل اسالم و غرب است و ریيس ٢١که قرن 
  ."کرد که ما در آغاز یک جنگ صليبی مجدد هستيم

دانست ولی  و آمریکا  نوشته سخنگوی جبهه مشارکت زمان را، مناسب برای مذاکره بين ایران سرمایه
کننده  کننده ایرانی هشدار داد که با توجه به شناخت از تيم هدایت  در خصوص ترکيب هيات مذاکره 

  .ها نسبت به نتایج این مذاکرات بدبين هستم های آن وزارت خارجه و توانایی 
 پدید آید و  وزیر نيرو اعالم داشته که ممکن است امسال خاموشی هایی ناخواستهرسالتبه نوشته 

 بوشهر آذر ماه وارد مدار شود، گفته اگر این نيروگاه  با اشاره به اینکه قرار است برق نيروگاه اتمى
  .شود هاى جنوبى با مشکل مواجه مى امسال وارد مدار نشود تامين برق استان

  
   اردیبهشت24دوشنبه : روزنامه های تهران

  )2007 مه  14(1386 اردیبهشت 24شنبه دو
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روزنامه های امروز صبح تهران در صدر گزارش های خود از زبان سخنگوی وزارت خارجه از :ی سیبی ب
آمادگی ایران و آمریکا برای مذاکره مستقيم خبر داده و در مقاالتی به اظهار نظر درباره آن پرداخته اند و 

دستور عزل مدیران در گزارش های دیگر خود اخبار تازه ای از گزارش دیوان محاسبات که موجب صدور 
بيمه توسط ریيس جمهور شد، گزارش هایی درباره نگرانی نمایندگان مجلس از بالتکليفی در تعيين 

  .قيمت بنزین و هشدار نسبت به احتمال شيوع وبا در تهران را منتشر کرده اند
ه برای حل و  از زبان مدیر این روزنامه نوشته آمریکا مذاکره را فقط برای مذاکره می خواهد، نکيهان

فصل مسایل فيمابين و به محض آنکه ایران به مذاکره با آمریکایی ها تن دهد، در حقيقت خواسته آنها 
  . سال را برآورده ساخته است٢٨بعد از 

به گفته حسين شریعتمداری، مدیر کيهان، اعالم سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر آمادگی برای مذاکره 
ایل عراق، خطایی بزرگ و استراتژیک است که اگر انجام پذیرد خسارت با آمریکا در بغداد بر سر مس

  .های ناگوار و جبران ناپذیری را برای ایران در پی خواهد داشت
  .  گفته است معتقدم مذاکره با آمریکا دست دادن با شيطان و رقصيدن با گرگهاستکيهانمدیر 

ذرد نکات بيشتری درباره تمایل مسئوالن به  با این مقدمه که هر روز که ميگجمهوری اسالمیروزنامه 
برقراری رابطه با آمریکا آشکار می گردد از قول رئيس سازمان تربيت بدنی نوشته محدودیتی برای ارتباط 

  . ورزشی با آمریکا نداریم
این روزنامه افزوده تاکنون با انگشت نگاری قهرمانان ایرانی رفتار تحقيرآميز نسبت به آن ها شده 

يکه کشتی گيران آمریکایی که چندی قبل به ایران آمده بودند عليرغم الزام قانون مصوب مجلس درحال
  . در مبادی ورودی کشورمان انگشت نگاری نشدند

خبری از قول سخنگوی وزارت امورخارجه که اعالم داشته که نمایندگانی از ایران و آمریکا به زودی در 
 آفتاب یزدنوان اصلی بيشتر روزنامه امروز صبح تهران است و بغداد با همدیگر مذاکره خواهند کرد ع

  . برای سومين روز عنوان اصلی خود را به مذاکرات مستقيم ایران و آمریکا اختصاص داده است
 در سرمقاله خود به یادآورده که از ماه قبل لحن آمریکا تعدیل یافته و وزیر خارجه آن کشور آفتاب یزد

ن داشت و آن فرصت در کنفرانس شرم الشيخ به هر علت از دست رفت و اینک تقاضای مذاکره با ایرا
که خانم رایس گفته است گزینه نظامی روی ميز است و چينی معاون ریيس جمهوری آمریکا در عرشه 

ناو نظامی آمریکا در خليج فارس رسما ایران را تهدید کرده سخنگوی وزارت خارجه از موافقت ایران با 
  . يم با آمریکا خبر می دهدگفگتوی مستق

عنوان داده از این که دولت همواره موقع " اسحساس غرور نکردم" که مقاله خود را آفتاب یزدسردبير 
مناسب را ازدست می دهد و زمانی دست به کار می شود که تهدیدها به کار افتاده باشد انتقاد کرده 

  . است
ای مقاله خود به کار برده بود آن هم زمانی که تونی بلر این نویسنده یک بار دیگر هم همين عنوان را بر

 ساعت به ایران برای آزاد کردن ملوان ها فرصت داد و در همان فاصله ریيس ۴٨نخست وزیر بریتانيا 
  .دولت اعالم داشت که ملوانان را بخشوده است

ای  نامه در صدر گزارش های خبری خود نوشته صد و شصت و هشت نمایندهء مجلس در سرمایه
بندی بنزین و  جمهوری خواستار اتخاذ تصميم سریع از سوی دولت برای اجرای سهميه  خطاب به ریيس 

  .  بندی شدند تعيين قيمت مناسب برای بنزین غيرسهميه
 دولت ١٣٨۶ در جلسه علنی مجلس قرائت شد آمده در بودجه سال سرمایهدر این نامه که به نوشته 

 بندی و تعيين قيمت مناسب بنزین  ردین ماه نحوه و ميزان سهميهموظف شده است تا آخر فرو
ریزی کشور و وزارت نفت به تصویب هيات وزیران  بندی را با پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامه غيرسهميه 

برساند اما متاسفانه تاکنون خبری نشده و باتوجه به گذشت چندین روز از پایان مهلت تعيين شده و 
 کنندگان انتظار داریم  بندی و بالتکليف ماندن مردم و مصرف ند روز تا آغاز اجرای سهميه باقی ماندن چ

  . گيری و اعالم آن اقدام شایسته مبذول شود که نسبت به تسریع در تصميم
  . در صدر اخبار خود گزارشی دارد که تهران را در خطر وبا توصيف کرده استهمبستگی

بانزدیک شدن تابستان وگرم شدن هوا موجی از هشدارهای گوناگون به نوشته این روزنامه هر ساله 
درباره وضعيت سالمتی مردم شهرهای عمده کشور به ویژه تهران از سوی مسئوالن مرتبط اعالم شده 

یکی از این موضوعات آلودگی های برخی نهرهای آب . وپس از مدتی به فراموشی سپرده می شود
  . ه ویژه صيفی کاران از آنها برای کاشت سبزی استفاده می کننداست که کشاورزان اطراف تهران ب

 نوشته امسال نيز همانند سال های پيش مسئوالن نسبت به سالمت ساکنان تهران به همبستگی
ویژه اهالی جنوب شهر به شدت هشدارداده و مردم و مسئوالن را از امکان بروز یک وبای گسترده 

  .ده اندوهمگانی در سطح پایتخت باخبر کر
دو روز بعد از دستور ریيس جمهور به عزل مدیران بيمه ایران و در حالی که سه تن از آن ها به دستور 

 فاش شده که اتهامات اعضاى رسالتوزیر اقتصاد و دارایی بر سر کار خود ابقا شده اند به نوشته 
ه است و آنچه مطرح هيئت مدیره شرکت بيمه ایران هنوز در دادسراى دیوان محاسبات رسيدگى نشد

  .شده گزارش حسابرسان دیوان محاسبات است
 خواست نامش فاش نشود، گفته گزارش هاى بسيارى توسط رسالتاین منبع آگاه که به نوشته 
اتهامات منتفى و یا با تغييرات   شود ولى بعدا در مراحل رسيدگى یا اساسا  حسابرسان دیوان تهيه مى

رد این که چرا رئيس دیوان محاسبات گزارش بررسى نشده ای به وی در مو. شود فاحش مواجه مى
  . ریيس جمهور داده است اظهار نظری نکرد
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در سه روز گذشته وبعد از انتشار دستور شدید ریيس دولت و آشکار شدن بی تناسبی اتهامات با افراد 
ژاد به خاطر شتابزدگی حاضر در مدیریت بيمه ایران، حتی روزنامه های هوادار دولت از محمود احمدی ن

  . وی انتقاد کرده اند
 ١٧ از قول رئيس پليس فرودگاه های کشور نوشته در چارچوب اجرای طرح برخورد با بدحجابی جام جم

  . هزار نفر از این افراد با ارشاد و تذکر پليس فرودگاههای کشور مواجه شدند
 نفر مرد دستگير و به دادسرا ۵٠ نفر زن و ٨٠ سردار محمود بت شکن گفت عصر ایرانبه گزارش 

 نفر خانم بدحجاب که رعایت شئونات اسالمی را ننموده بودند در ۵٠اعزام شدند و از مسافرت 
  .پروازهای داخلی و خارجی ممانعت به عمل آمد

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران

  )2007 مه  13(1386 اردیبهشت 23یکشنبه :فردا
ده که به دنبال توهين معاون استاندار زنجان به خبرنگاران، خانه مطبوعات استان ، خبر دااعتمادروزنامه 

  . زنجان خواستار عذرخواهی رسمی در اين خصوص شده است
  . ناميده است» حيوانات موذی«به نوشته اين روزنامه، معاون استاندار زنجان در حضور خبرنگاران آنها را 

ماينده زنجان در مجلس شورای اسالمی نوشته که در جلسه اعتماد همچنين از قول جالل حسينی، ن
  . علنی آينده مجلس در اعتراض به چنين توهينی از وزير ارشاد سئوال می کند

اين نماينده مجلس توهين معاون استاندار زنجان به خبرنگاران را اهانت به فرهنگ استان و کشور 
ل آلود، کم کاری ها و سوءمديريت ها توسط دانسته و گفته که برخی مسووالن نمی خواهند فضای گ

  . مطبوعات شفاف سازی و به تصوير کشيده شود
 و احتمال   سرمقاله خود را به سفر معاون ریيس جمهوری آمريکا به خاورميانهاعتماد ملی،روزنامه 

  .  است صدور قطعنامه ای ديگر عليه جمهوری اسالمی در شورای امنيت سازمان ملل ختصاص داده
 شورای امنيت در حال انقضا است، دور ١٧۴٧ نوشته اين روزنامه، در حالی که مهلت قطعنامه به

  . جديدی از فشارهای سياسی و ديپلماتيک عليه ايران آغاز شده است
مکانيسم تضمين قطعنامه قبلی در شورای امنيت به صورت خودکار عمل «اعتماد ملی نوشته که 

ف آمريکا، اجماع جديدی عليه ايران شکل گرفته و دامنه تحريم ها خواهد کرد و بدون تالش های مضاع
  » .گسترش خواهد يافت

بايد «اعتماد ملی، سفر ديک چنی را نشانه افزايش فشارها بر حکومت ايران تلقی کرده و نوشته که 
  » .منتظر استراتژی جديد مقامات ايرانی جهت مقابله با قطعنامه جديد شد

يک هفته مانده به اجرای سهميه بندی بنزين اظهارات متناقض «نوشته که  تهران امروزروزنامه 
  » .مقامات دولتی در اين خصوص مردم را با بالتکليفی مواجه کرده است

مسووالن هنوز هم بر اجرايی بودن طرح کارت هوشمند و سهميه بندی بنزين «به نوشته اين روزنامه، 
بسياری از مردم سردرگم اند، گفته مي شود که . يگری داردتاکيد مي کنند اما شواهد حکايت از چيز د

  » .حدود دو ميليون نفر کارت هوشمندشان را دريافت نکرده اند و جايگاه داران از اين شرايط ناراضي اند
ماموران قالبی کارت هوشمند سوخت و سوء استفاده از موقعيت «تهران امروز، در خبری ديگر از ظهور 

  .  خبر داده استدر اين مورد» شغلی
  .  از ابهام در راه اندازی نيروگاه هسته ای بوشهر خبر داده استخراسانروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، در حالی که در پی سفر مقام های جمهوری اسالمی به روسيه برخی اخبار 
ه نيروگاه اتمی حاکی از توافق ايران و روسيه در باره راه اندازی نيروگاه بوشهر بود شرکت روس سازند

بوشهر بار ديگر اعالم کرده که عدم پرداخت پول کافی از سوی ايران، روند تکميل و آينده نيروگاه را در 
   .ابهام قرار داده و نمی توان زمان مشخصی برای بهره برداری آن تعيين کرد 

  . کرده است خبر داده که شورای نگهبان طرح استانی شدن انتخابات مجلس را رد رسالتروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، طرح انتخاب نمايندگان مجلس از هر استان به جای هر شهر را که اخيرا به 

   .تصويب مجلس رسيد را مغاير قانون اساسی تشخيص داده است 
را منعکس کرده » قوانين زن ستيز«، واکنش بسيج به کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قدسروزنامه 

  . خوانده است» ترويج بی حجابی « الن حقوق زن در ايران راو اقدام فعا
مدتی است که در داخل کشور «: به نوشته اين روزنامه، مسئول معاونت بسيج خواهران گفته است

  » .بعضی از عناصر دشمن، مجموعه های زيادی برای ترويج فرهنگ بی حجابی تالش می کنند
امروز می خواهند يک ميليون امضا برای داشتن حجاب «ه قدس به نقل از اين فرمانده بسيج نوشته ک

اجباری از بين دختران و زنان ايرانی جمع کنند و در مجامع بين المللی با اين سند جعلی بر خالف 
دستور دين مبين اسالم بی حجابی را در جامعه ترويج کنند اما بسيج خواهران اولين مدافع حجاب 

  » .کت کينه توزانه دشمنان می ايستداسالمی بوده و در مقابل اين حر
کمپين يک ميليون امضاء از سوی فعاالن حقوق زنان به منظور ارائه به مجلس برای وضع قوانين برابر 

  . برای زنان در ايران تالش می کند
 خبر آزادی هفت تن از معلمان بازداشت شده با سپردن وثيقه يا کفالت را منتشر  جام جم،روزنامه

ه نقل از معاون امنيت دادستانی تهران نوشته که هشت دانشجوی دانشگاه امير کبير در کرده اما ب
  . جريان حوادث اخير اين دانشگاه بازداشت شده اند
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به نوشته روزنامه های روز یکشنبه ايران، روزنامه هم ميهن به مدير مسئولی غالمحسين کرباسچی با 
 بار ديگر انتشار خود را از  ئه در دادگاه از روز يک شنبهگذشت هفت سال از توقيف موقت آن و پس از تبر

  . سر می گيرد
روزنامه شرق نيز هشت ماه بعد از توقيف موقت و تبرئه از اتهامات وارده در دادگاه، از روز دوشنبه با 

  .مدير مسئولی مهدی رحمانيان منتشر خواهد شد
  

  بهشتی ارد23 کشنبهی:  تهرانیروزنامه ها
  )2007 مه  13(1386دیبهشت  ار23یکشنبه 

نيز به آن ها اضافه شده در صدر اخبار خود از ' هم ميهن'روزنامه های تهران که از امروز :بی بی سی
ادامه بالتکليفی در مورد نرخ بنزین نوشته اند درحاليکه یک هفته به مهلت قانونی مانده دولت آماده 

لی کتاب تهران، تصميم بانک مرکزی به ممانعت از پایان نمایشگاه بين المل. اجرای سهميه بندی نيست
پرداخت تسهيالت بانکی به شرکت هائی که بدهی های پرداخت نشده دارند، مخالفت چند نماینده 

مجلس با فروختن سهام بانک های کشور به سرمایه داران خارجی از جمله مطالب دیگر روزنامه های 
  .تهران است
 خود نوشته باالخره پس از گذشت نزدیک به دو ماه از سال  در صدر گزارش های خبریهمبستگی

های سوخت را اعالم کرد اما  جدید، دولت موضع خود نسبت به استفاده از کارت هوشمند در جایگاه
  . سهميه بندی بنزین که مجلس تصویب کرده بود همچنان در ابهام است

شمند سوخت نزدیک تر می شویم، جای  نوشته هر چه به زمان سهميه بندی بنزین با کارت هواعتماد
دولت همچنان در آرامش کامل و . خالی یک تصميم درست در مورد بنزین بيشتر احساس می شود

  . بدون درنظر گرفتن زمان، در حال بررسی قيمت های مختلف و ميزان سهميه بنزین است
شد که اکثر نظریات در یک  طی ده روز گذشته نظریات مختلفی در مورد بنزین ارائه اعتمادبه نوشته 

در راس این گروه رئيس کميسيون . مورد مشترک بود و آن اینکه سهميه بندی بنزین به تاخير می افتد
انرژی مجلس حضور دارد که معتقد است، سهميه بندی بنزین به دليل عدم توزیع به موقع کارت 

  . واهد افتادهوشمند سوخت و پيمودن یک دوره آزمایشی برای تست آن به تعویق خ
 نماینده مجلس تذکری را امضا ١٧٠همين روزنامه از قول یک عضو کميسيون انرژی مجلس خبر داده که 

بندی سوخت و  اند خطاب به ریيس جمهوری که در آن نسبت به تأخير در ارایه الیحه ميزان سهميه کرده
ه دولت مهلت داده بودند که گفتنی است که نمایندگان مجلس تا فروردین ماه ب. نرخ آن اعتراض شده

این در حالی است . بندی و مازاد آن را اعالم کند، اما تا کنون هيچ کاری انجام نداده است ميزان سهميه
  . بندی بنزین باید اجرایی شود که اول خرداد سهميه

 بندی بنزین  خبر داده مسئوالن هنوز هم بر اجرایی بودن طرح کارت هوشمند و سهميهتهران امروز
شود حدود  بسياری از مردم سردرگمند، گفته می. کنند اما شواهد حکایت از چيز دیگری دارد تاکيد می

  . اند داران از این شرایط ناراضی اند و جایگاه  ميليون نفر کارت هوشمندشان را دریافت نکرده٢
چنان ادامه دارد و ميزان و ها هم زنی تنها یک هفته باقی مانده، گمانه به نوشته این روزنامه تا اول خرداد 

شود و طرح جدیدی  هر لحظه خبری منتشر می. قيمت بنزین مازاد بر سهميه هنوز مشخص نيست
  .رود شود و می گذرد که همان خبر تکذیب می آید، اما ساعتی نمی می

 در صدر گزارش های خبری خود از مخالفت چند نماینده مجلس با تصميم جمهوری اسالمیروزنامه 
ی پول و اعتبار که فروش سهام بانک های ایرانی را به سرمایه گذاران خارجی مجاز شناخته خبر شورا

داده و از قول آنان نوشته خارجی ها وقتی سرمایه گذاشتند هيات مدیره و مدیر عامل بانک را تعيين 
سالمی می کنند و سياستگذاری ها به دست بيگانگان می افتد که مغایر با اصل حاکميت جمهوری ا

  . ایران در خاک خویش است
 گفته خارجی ها عموما حاضر نيستند در جایی سرمایه جمهوری اسالمیحاجی بابایی به نوشته 

گذاری کنند که نتوانند در آن اعمال مدیریت کنند لذا قصد آنها از خرید سهام بانکهای ایرانی تسلط بر 
  . منابع اقتصادی ایران است

مجلس و مدیران مراکز : رنامه و بودجه مجلس به نوشته این روزنامه گفته مير محمدی عضو کميسيون ب
اقتصادی کشور باید بيش از همه از زیربار سلطه رفتن کشور جلوگيری کنند چون تا وقتی بيش از نيمی 
از مالکيت بنگاه های اقتصادی در تصرف طرفهای خارجی نباشد آنها حاضر به سرمایه گذاری نيستند و 

  .موضوع با قانون اساسی منافات داردلذا این 
 در گزارشی از نمایشگاه بين المللی کتاب که پایان گرفت از این که مدیران دولتی ادعا اعتماد ملی

کرده اند که پنجاه ميليارد تومان کتاب به فروش رفته انتقاد کرده و نوشته اطالعاتی که از ناشران به 
ع وسيع بن های کتاب، اما استقبال مردم از نمایشگاه دست آمده نشان می دهد که با وجود توزی

  . چندان نبوده است
 فقط ناشرانی که فضای بزرگ تری در اختيار داشتند و یا نزدیک در ورودی بودند اعتماد ملیبه گزارش 

  .از فروش های خود راضی هستند
 تالش کاندوليزا رایس  ادعا کرده که هنرمندان ایرانی شرکت کننده در نمایشگاهی در واشنگتنکيهان

برای بازدید از نمایشگاه هنر و تمدن ایرانی را ناکام گذاشتند و هيچ عکاسی را به این مراسم راه 
  . ندادند
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 نوشته بی اعتنائی هنرمندان ایرانی به وزیرخارچه آمریکا قابل پيش بينی بود به همين خاطر کيهان
اه جلوگيری کردند به گونه ای که آنها در یک اتاق آمریکائی ها از ورود هرگونه عکاس به محل نمایشگ

  . مجزا نگهداری شدند تا بازدید کاندوليزا رایس تمام شود
 در حالی انتشار می یابد که عکس هائی از دیدار وزیر خارجه آمریکا از نمایشگاه نقاشی کيهانخبر 

  .ایرانيان و سخنرانی خانم رایس در آن به سراسر جهان مخابره شده است
  

   اردیبهشت22شنبه : روزنامه های تهران
  )2007 مه  12(1386 اردیبهشت 22شنبه 

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از اعالم کناره گيری تونی بلر نخست :بی بی سی
مه ابقای مديران بي. وزير بريتانيا خبر داده و به تحليل اثر اين تغيير در سياست های جهانی پرداخته اند

ايران، دو روز بعد از دستور رييس جمهور مبنی بر عزل آنان، قطعی شدن سهميه بندی بنزين، منع 
پرداخت تسهيالت بانکی به تعدادی از شرکت های صنعتی، و سالگرد ارسال نامه رييس جمهور ايران 

  . به جورج بوش رييس جمهور آمريکا از جمله مطالب اين روزنامه هاست
نوشته مذاکره با آمريکا " گرايی يک فعال جريان اصول"ز قول جواد الريجانی به عنوان  اسرمايهروزنامه 

برای دستگاه سياست خارجی ايران تابو نيست و با توجه به اين که جمهوری اسالمی توانمندی خود را 
  . تواند با غرب به تفاهم برسد ای حفظ کرد، می آوری هسته در دستيابی به فن
های شورای امنيت  نامه اقتصادی معاون سابق قوه قضاييه گفته است قطعنامهبه نوشته اين روز

ای  تواند کشور توانمندی مانند ايران را از حق مسلم خود محروم کند اما ما بايد تالش کنيم قطعنامه نمی
  . بايد برای هر شرايطی آمادگی داشته باشيم. در شورای امنيت تصويب نشود

های خبری خود از توطئه جديد آمريکا و اروپا عليه ايران خبر داده و نوشته  در صدر گزارش آفتاب يزد
تالش های ديک چينی معاون رييس جمهور آمريکا عليه جمهوری اسالمی که در جريان سفر وی به 

منطقه به نمايش در آمده، بيانيه مشترک اتحاديه اروپا و شورای همکاری خليج فارس، و ادعاهای جديد 
يرفتن بازرسان آژانس در سايت نطنز از جمله نشانه های تازه ای است که سناريوی جديد در مورد نپذ

  .عليه ايران را نشان می دهد
 بدون ذکر منبع نوشته رسانه های غربی در روزهای اخير از جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 

در عين حال که . ران خبر می دهندتعديل مواضع کشورهای اروپایی و آمريکا در برابر پرونده هسته ای اي
يک روزنامه آلمانی از بی فايده بودن تحريم ها برای جلوگيری از فعاليت های اتمی ايران نوشته است 

يک روزنامه انگليسی در تحليلی تاکيد می کند غربی ها آمادگی دارند حتی در بسته پيشنهادی سال 
  . ا ايران کنار بيايندگذشته خود نيز تجديدنظر کنند تا بلکه بتوانند ب

 نوشته اين رسانه ها درعين حال از اصرار غربی ها بر پيش شرط توقف جمهوری اسالمیروزنامه 
  .غنی سازی توسط ايران برای هر پيشرفتی در مذاکرات اتمی خبر می دهند

کناری وی  خبر داده که وزير امور اقتصادی و دارايی مديری را که رييس جمهور دستور برسرمايهروزنامه 
  . را صادر کرده بود، به رياست هيات مديره بيمه ايران منصوب کرد

 حکم وزير امور اقتصادی و دارایی عالوه بر رييس هيات مديره دو عضو ديگر اين سرمايهمطابق گزارش 
  . هيات را هم شامل می شود که در سمت های خود ابقا شده اند

 در واکنش به برکناری اش از مديرعاملی بيمه ايران سرمايه در اين حال مديرعامل بيمه ايران به نوشته
ضمن رد همه اتهامات اعالم داشته که چند روز آينده با نمايندگان رسانه های خبری سخن خواهد 

  . گفت
در نامه رييس جمهور که دو روز پيش بر اساس گزارش ديوان محاسبات نوشته شده به دليل آنچه که 

های غيرقانونی و  در پرداخت ها به اقوام و منصوبان، تبانی  گذاری نمايندگیتخلفات گسترده مالی، وا
وصول نشدن مطالبات دولت عنوان شده بود دستور برکناری همه مديران بيمه ايران صادر شد در حالی 

 گفته است تمام کارمندان بيمه ايران و همچنين تمام سرمايهکه مسئول روابط عمومی اين شرکت به 
  . اند ين شرکت، از شنيدن چنين سخنان عجوالنه و غيرکارشناسی بسيار متعجب شدهمديران ا
 که روز پنجشنبه در سرمقاله خود دستور عزل مديران بيمه را تائيد کرده و آن را عمل کيهانروزنامه 

نظر انقالبی رييس جمهور خوانده بود در شماره امروز خود از وضعيت پديد آمده انتقاد کرده و نوشته به 
می رسد که رييس جمهور بايد در اينگونه موارد، قبل از اعالم تصميم خويش، دستور بدهد گزارش های 

  .دريافتی از مسئوالن، به دقت ارزيابی شود تا تصميم های قاطع و ضروری خدشه دار نشود
گروه اقدام ديگر ديوان محاسبات تهيه فهرستی است که بر اساس آن پرداخت تسهيالت بانکی به يک 

کاری که به . از شرکت ها به دليل اين که نتوانسته اند بدهی های خود را بپردازند متوقف شده اند
 باعث شده تا تعدادی از نمايندگان مجلس با توجه به شرايط کشور و تصويب سرمايهنوشته روزنامه 

ی کرده و با ارسال  شورای امنيت سازمان ملل متحد، آن را ناشيانه ارزياب١٧۴٧ و ١٧٣٧های  قطعنامه
نامه به رييس مجلس، خواستار رفع و رجوع اين اشتباه شده اند تا ديوان محاسبات از اقداماتی که در 

  . حيطه وظايف و اختيارات رييس ديوان محاسبات نيست، خودداری کند
لوی  اين عده از نمايندگان معتقدند که اين اقدام ديوان محاسبات بيش از آنکه جسرمايهبه نوشته 

شود و به همين دليل هم هفته  گذاری می فساد را بگيرد باعث نا امنی توليد و فشار مضاعف بر سرمايه
گذشته با فراخواندن محمدرضا رحيمی رييس ديوان محاسبات به مجلس از وی خواسته شده که در 

  .محدوده وظايف قانونی خود عمل کند
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به ای با مشاور رييس جمهور از وی درباره نامه  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در مصاحايران
محمود احمدی نژاد به جورج بوش رييس جمهور آمريکا پرسيده که سال گذشته در همين روزها ارسال 

  . شد
اين نامه خيلی عميق تر از آنی است که ما :  مهدی کلهر اظهار نظر کرده کهايرانبه نوشته روزنامه 

من همين طور که اين نامه .  می توانيم محتوای اين نامه را دراک کنيمفکر کنيم که با يک دور روخوانی
را دارم مطالعه می کنم می بينم که هر بخشی از اين نامه که شما روی آن متمرکز شويد و آن را باز 

  .کنيد حتمًا به کتاب های زيادی خواهيد رسيد که تعجب می کنيد چرا اين کتاب ها نانوشته است
 سپتامبر از آن ١١مسأله ساده :  مشاور رسانه ای رييس جمهور گفته استايرانمه به نوشته روزنا

مواردست که هندی ها در اولين برخورد گفتند که اين بيشتر يک سينمای هاليوودی بود که ما بعدًا 
بعدها ما . ديديم و شنيديم که دو کارگردان مشهور هاليوود در طراحی يازده سپتامبر نقش داشتند

 سپتامبر را طراحی کنند در هلند، ١١ريخته شنيديم که نشست هايی گذاشته شده تا جسته گ
 سپتامبر ١١بعدها همه مردم دنيا ديدند که اسرائيل از مدت ها پيش از . سنگاپور و چند کشور است

به گفته آقای کلهر نامه سال گذشته رييس جمهور ايران به همتای آمريکايی خود . اطالع داشته است
ف آن چيزی که گفته شد اصًال بمب ديپلماتيک نبود ولی يک دسته گل فرهنگی و گفتمانی برای برخال

  .بشريت و آينده بود
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