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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
  

هاي تعداد  هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران دارايي ژاپن تصميم گرفت در راستاي تحريم
  . وسسات ايراني را مسدود آندبيشتري از افراد و م

  )2007 مه  18(1386 اردیبهشت 28ه جمع
به نقل از خبرگزاري رويتر، ياسوهيسا شيوزاآي، دبير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 موسسه ايراني آه در برنامه 13 شخص و 15نام : آابينه ژاپن در يك آنفرانس خبري اعالم آرد
هايشان از قبل مسدود شده است  خالت دارند به فهرست افرادي آه دارايييي اين آشور د هسته

  . افزوده خواهد شد
هاي مالي به ايران را مسدود خواهد آرد غير از مواردي آه  ژاپن عالوه بر آن دادن وام آمك: وي افزود

  . اين امر براي مقاصد انساني دوستي يا توسعه باشد
يي آره   لزوم حفظ چارچوب منع اشاعه ارتباط آن با مساله هستهما بايد با توجه به: شيوزاآي گفت

  .  هسته اي ايران اتخاذ آنيم شمالي و تاثير آن بر ثبات خاورميانه اقدامات شديدي را بايد دربرابر برنامه
  

يي خود را متوقف نكند  اگر ايران برنامه هسته: خبرگزاري فرانسه به نقل از جورج بوش هشداد داد
  . هاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل خواهند شد  انگليس خواستار تحريمآمريكا و
  )2007 مه  18(1386 اردیبهشت 28ه جمع

به نقل از خبرگزاري فرانسه، جورج بوش، رييس جمهور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اگر نتوانيم در : انگليس گفتآمريكا روز گذشته در يك آنفرانس خبري مشترك با توني بلر، نخست وزير 

يي ايران به پيشرفتي دست يابيم با يكديگر همكاري خواهيم آرد تا از طريق  زمينه مساله هسته
  . هاي جديدي را به ايران تحميل آنيم سازمان ملل تحريم

ان آمريكا و انگليس بر همگ: اي ايران گفت وي با تكرار ادعاهاي غرب مبني بر نظامي بودن برنامه هسته
  . يي توسط ايران به نفع صلح در جهان نخواهد بود آشكار خواهند آرد آه آسب تسليحات هسته

ها عليه ايران  در ادامه اين گزارش آمده است، در حالي آه در اتحاد بين الملل در زمينه اعمال تحريم
آرده و يك صدا ما بايد در صحنه بين الملل فعاليت : هايي به وجود آمده است بوش اظهار داشت خدشه

  . صحبت آنيم
اند يك منبع ديپماتيك آه  ها آرده متحدان اروپايي آمريكا شروع به زير سوال بردن تاثير پيگيري تحريم

اگر اين راهبرد در چند ماه آينده نتايج : داند در اين باره گفت اقدام نظامي عليه ايران را منتفي نمي
  .  شد درباره چگونگي اقدامات بعدي تصميم بگيريمروشني به دنبال نداشته باشد مجبور خواهيم

اند و روسيه و چين نيز در  فرانسه، انگليس و آلمان به طور رسمي اقدام نظامي عليه ايران را رد آرده
  . مخالفت با اين امر صريح تر از بقيه هستند، اما واشنگتن هنوز اين گزينه را منتفي ندانسته است

  
   کند ی سفر مرانی به اهي از روسی اتممي تکیاواخر ماه مه 

  )2007 مه  18(1386 اردیبهشت 28ه جمع
 ی اتممي تکی) مه(یالدي می اعالم کرد که اواخر ماه جارهي منبع مطلع در روسکی به نقل از یانووستیر

  .  کندی سفر مرانی کشور به انیاز ا
 اعالم کرد که یانووستیفتگو با ر برده نشده در گی از وی مقام آگاه که نامکی مهر ی گزارش خبرگزاربه
 بوشهر در روگاهي سازنده نی دولتمانکاريپ"  اکسپورتیاتم استرو" شرکت سيرئ"  اشماتکویسرگئ"

  .  به تهران سفر خواهد کردروگاهي ننی الي مسائل تکمی بررسیاواخر ماه مه برا
 سازمان ندگانیو با نما مذاکرات اشماتکیموضوع اصل: "  گفته استی خبرگزارنی روز گذشته به ایو

  ".  بوشهر خواهد بودی اتمروگاهي مسائل احداث نرانی ای اتمیانرژ
 سفر دي ضمن تائزين" روس اتم" موسوم به هي فدرال روسی اتمی در آژانس انرژی منبع آگاه خبرکی

ز  هنورانیبه ا"  اکسپورتیاتم استرو" شرکت سي سفر رئقي دقخی گروه  اطالع داد که تارنی ایکار
  . نشده استنييتع

 به موقع منابع ني از آن به عدم تامهي بوشهر به خاطر آنچه که روسی اتمروگاهي اتمام احداث نامسال
 اعالم کرد که هي کرد تا آنجا که روسجادی را در روابط دو کشور ای کرد مسائلادی رانی ای از سویمال
  . به عقب خواهد افتادروگاهي ننی الي تکمخیتار
  

   عراقدري عراق و نيروهاي موثر رويدادها
  

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


شبه نظامي به پايگاه نيروهاي ائتالف در مرآز  50 حدود) جمعه(ي امروز در حمله: ارتش عراق اعالم آرد
  . تن آشته شدند6نظاميان آمريكايي دست آم  بعقوبه و درگيري شديد آنها با

  )2007 مه  18(1386 اردیبهشت 28ه جمع
يك افسر ارتش عراق  از خبرگزاري آسوشيتدپرس، به نقل) ايسنا(ن ايرانبه گزارش خبرگزاري دانشجويا

به سوي ) جمعه( صبح امروز 7 شبه نظامي در ساعت 50حدود : حمله در بعقوبه گفت در رابطه با اين
آه بر اثر آن   آيلومتري شمال شرقي بغداد تيراندازي آردند60 عراقي در بعقوبه در-پايگاه آمريكايي  يك

  . عراقي مجروح شدنددو سرباز
نيروهاي آمريكايي با پشتيباني چند فروند  :اين افسر عراقي آه خواست نامش فاش نشود، گفت

دادند آه بر اثر آن دست آم شش شبه نظامي آشته  آوپتر نيم ساعت بعد به اين حمله پاسخ هلي
  .شدند

  .نداشته است ارتش آمريكا تاآنون اظهارنظري در خصوص اين حادثه
رود از  ي آمريكا آه گمان مي مفقود شده هاي جستجو براي يافتن سه سرباز  همين حال عملياتدر

  .باشند، وارد هفتمين روز خود شد سوي شبه نظاميان مرتبط با القاعده ربوده شده
آوهستان آه بر اين ماموريت نظارت دارد، اعالم  ي تيپ دوم آمريكا، لشكر دهم مايكل آرشاو، فرمانده

ي محل نگهداري اين  وگو آرده و اميدوارند اطالعاتي درباره گفت هاي محلي ها با عراقي اين تيمآرد، 
  .سربازان بدست آورند

. به زنده بودن سربازان مفقود شده با احتياط ابراز خوشبيني آردند اما مقامات رسمي آمريكا نسبت
  .اند  عمليات شرآت آردهآارشناسان پزشكي قانوني استراليا در اين آي و.بي.ماموران اف

اين جستجوها اطالعاتي بدست آمده آه نشان  با انجام: رندي مارتين، سخنگوي ارتش آمريكا گفت
  .اند ها زنده دهد آن مي

اما ما وظيفه داريم تا . اين سربازان وجود دارد ي سرنوشت هاي ضد و نقيض درباره گزارش: مارتين گفت
اين . ي زنده يافتن اين سربازان وجود دارد توام با احتياطي درباره يخوشبين. هر سرنخي را دنبال آنيم

  . ما به آن اميدواريم همان چيزي است آه
جستجو براي يافتن اين سربازان درحال انجام  چنين اعالم آرد، در حالي آه عمليات ارتش آمريكا هم

  .تن ديگر مجروح شد آشته و يكيي در جنوب بغداد سه سرباز آمريكايي   جاده هاي گذاري بمب است در
حادثه ارايه نشده و هنوز مشخص نيست آه آيا اين  ي وقوع اين در اين بيانيه جزئيات بيشتري درباره

  .اند يا خير نيروهاي آمريكايي آشته شده هاي جستجوي قربانيان درعمليات
شبه نظامي مظنون به شمال شرقي عراق شش  در جريان حمالتي: چنين اعالم آرد ارتش آمريكا هم
  .اند را دستگير آرده

 جسد ناشناس را در مناطق مختلف 30آردند، نيروهاي پليس اين آشور  منابع وزارت آشور عراق اعالم
  .آثار شكنجه بر روي اين اجساد قابل رويت بود .بغداد آشف آردند

ي عراق در پارلمان اين  چهعضو جناح ائتالف يكپار :نوشت - چاپ امارات-ي البيان از سوي ديگر روزنامه
 هاي تغييراتي آه در مجلس اعالي اسالمي رخ داده براساس پاسخ به درخواست: تصريح آرد آشور
  . است ها بوده عراقي

: پارلمان اين آشور در يك آنفرانس خبري گفت ي عراق در رضا جواد تقي، عضو جناح ائتالف يكپارچه
  .در روند سياسي آشور بوده است تغييرات در مجلس اعالي اسالمي گامي مهم

در اين . آند گونه بن بست را در روند سياسي رد مي پذيرد و هر ها را مي مجلس اعال واقعيت: وي افزود
ي جهاني و آشورهاي منطقه برقرارآند، به ويژه با  بهتري با جامعه راستا مجلس اعال سعي دارد روابط

  .اند كتاتوري آمك آردهدر رهايي از نظام دي آشورهايي آه به عراق
عراقي برقرار آنيم و روابط خود را با آردها و  هاي ما سعي داريم روابط بيشتري با گروه: تقي افزود

  .ها افزايش دهيم سني
ها و  ها مخالف طرح عراقي: دبير آل هيات علماي مسلمين عراق تاآيد آرد حارث الضاري، از سوي ديگر
  .هستند اهداف القاعده

  . ها نيست ي عراقي ي دو القاعده نماينده الظواهري، فرد شماره ايمن:  اظهار داشتالضاري
هاي مسلح نظر خود را در خصوص القاعده و  گروه :دبير آل هيات علماي مسلمين عراق تاآيد آرد

  .اند اهداف آن تغيير داده
  .رندزيادي با يكديگر دا هاي مسلح عراقي و القاعده اختالفات گروه: وي افزود

عراقي را هدف قرار داده است و اين عمليات تنها از  انفجارهاي انتحاري غيرنظاميان: الضاري تصريح آرد
  .گيرد سوي القاعده صورت مي

نيز به بررسي اوضاع ناامن شهر ناصريه، واقع در جنوب عراق  شوراي سياسي امنيت ملي عراق
  .پرداخت

 تن 10نيروهاي ارتش و پليس بوده آه بر اثر آن  المهدي باهايي ميان سپاه  اين منطقه شاهد درگيري
  . تن ديگر زخمي شدند45آشته و 

نشست عادل عبدالمهدي، طارق الهاشمي دو  در اين: علي الدباغ، سخنگوي دولت عراق تصريح آرد
نوري المالكي، نخست وزير، محمود المشهداني،  جمهور، جمهور، جالل طالباني، رييس معاون رييس

ي عراق به بررسي اوضاع ناامن  رييس فراآسيون ائتالف يكپارچه يس پارلمان عراق و عبدالعزيز حكيم،ري
  .ناصريه پرداختند
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ها به شدت برخورد  ي الناصريه متعهد شد آه با عامالن اين ناامني حادثه مالكي ضمن ابراز ناراحتي از
  .آرد خواهد
  .پايان يافت نيها با تالش و دخالت مستقيم مراجع دي درگيري

واآنش سريع در اين شهر به جاي سپاه المهدي  در عين حال نيروها و افسران پليس محلي و نيروهاي
  .مستقر شدند

سازي  آمونيست عراق نيز خواستار تدوين قوانين در راستاي فعال حميد مجيد موسي، دبيرآل حزب
  .مسلح در چارچوب آشتي ملي شد هاي مذاآرات ميان گروه

هاي  سازي مذاآرات با گروه عراق به تسريع فعال در ديدار با اعضاي حزب اعتماد ميهني آردستانوي 
  .آرد مسلح عراقي براي تحقق آشتي ملي تاآيد

  
   عراق است تي کمک به امنی براکای و آمررانیمذاکرات ا

  )2007 مه  18(1386 اردیبهشت 28ه جمع
 برگزار ی خرداد در عراق و با حضور مقامات عراق7 کای و آمرنرایمذاکرات ا:  امور خارجه اعالم کرد ریوز
  .  عراق خواهد بود تي در جهت کمک به امنی شود و گامیم
 پلماتی د5 یها  با خانوادهداری دهي که در حاش  امور خارجهری وز،ی گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکبه
 بر سر کای و آمررانی ایبا اشاره به مذاکرات آت کرد ی با خبرنگاران گفتگو ملي ربوده شده در اربیرانیا

 کشور نی مربوط به اائل مسرامونيدرعراق و صرفا پ) خرداد7 (ی م28مذاکرات : موضوع عراق گفت 
   .شود یبرگزار م

 در جهت کمک ی شود آن را  گامی برگزار می مذاکرات با حضور مقامات عراقنی انکهی با اشاره به ایو
  . د عراق خوانتيبه امن
 حي تصحی برای در عراق اراده جدشانیها استي با اذعان به شکست سها ییکایاگر آمر:  گفت یمتک

 در عراق داشته باشند تي امنی خودشان در برقرارزي کشور و ننی و کمک به مردم  و دولت ایروند جار
  .  واقع شوددي مفتواند ی مذاکرات منیا
 ،یاری هاله اسفندیري در مورد دستگی غربیها سانه از ری برخی ادعاني امور خارجه همچنریوز

 پلماتی د5 مقابله به مثل با ربودن ی برای در دبکای آمری دموکراسجی دفتر تروانهيمسئول بخش خاورم
   . هاست ییکای از اخالق خاص آمری مسائل ناشنیطرح ا:  رد کرد و گفت لي در اربیرانیا
 مراحل ی انجام دهند پس از طرانی در ای کشورها تخلفگریباع د همانند اتیرانیاگر اتباع ا:   افزود یو

  . شوند ی مفي تکلنيي تعیی و قضایقانون
 ی در امور داخلجا ی خود اظهار نظر کنند و دخالت بفی در حوزه وظاها ییکایبهتر است آمر:  گفت یمتک
  . ندی نمای کشورها خوددارگرید

از حدود :  گفتشانی با خانواده هاکای در بند آمریرانی ای هاپلماتی در خصوص مالقات دني همچنیمتک
 بازداشت شده در عراق مالقات کنند، یها پلماتی با دتوانند ی خانواده ها منی روز قبل مطرح شد که ا15
 با ماموران ميخواه ی مول از بازداشتگاه اعالم کردند اپلماتهای دی از مقدمات کار فراهم شد؛ ولیبرخ

  . ها  و بعد با خانوادهمي کناردی درانی ایکنسول
 ی در زندانهای هزار عراق ٢٠  از شيحضور ب/  دانست ی عراق اشغالگران را عامل نا امنی علمایشورا

 کایتحت کنترل آمر
  )2007 مه  16(1386 اردیبهشت 26شنبه چهار 

از شهروندان  یاري شدن بسی که روزانه شاهد کشته و زخمیدر حال:  الملل ني گروه ب- مهر یخبرگزار
 کشور نی و کشتار در ای عراق اشغالگران را عامل نا امنی علمای امروز شورام،يدر عراق هست

 .دانست
 شده حامل ی دستگاه تانکر بمب گذارکی ها، بر اثر انفجار ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 .  شدندینفر زخم ۶۵  ته و حدود  نفر کش32در شمال شرق بغداد، دستکم " دايابوص"گاز کلر در شهر 
 شيج"موسوم به "  صدریمقتد" عراق و هواداران یتي امنیروهاي نني بیري درگانی در جرنيهمچن
نفر مجروح  ١٠٠   تن از جمله دو سرباز کشته و حدود 11در جنوب شهر بغداد، " هیناصر"در" یالمهد
 . شدند

 
 فتنه جادی بشر و ا  اشغالگران را مسئول نقض حقوق،ی اهيانيدر ب"  عراقی علمایشورا "گر،ی دیازسو

 .  کشور دانستنی در ای و نژادیا  فهی طایها 
 سربازان افتنی ی جستجو برااتي هشدار داد که عملکای به ارتش آمرزي القاعده در عراق نالتيتشک

 . مفقود شده خود را متوقف کند
 شمار ر،ي اخی هایري درعراق در درگییکای آمری اعالم کرد که با کشته شدن سه نظامکای آمرارتش
 .  استدهينفر رس ٩٩٩  هزار و  ٣   تاکنون به  ١٣٨٢  نی کشور از زمان اشغال عراق در فروردنیتلفات ا
 اعالم کردند که بر اثر انفجار خودرو بمب زيدر شمال بغداد ن" نواين" در موصل مرکز استان یتي امنمنابع
 .  شدندی زخمی سرباز عراق استان چهارنی شده درایگذار
روابط :  عراق گفت ی اسالمی مجلس اعالسي رئیاسيمشاور س" مي محسن حکديس" حال، نيدرهم

 .  قابل انفکاک استري و غیاتي حک،ی رابطه فرا استراتژکی رانی ای اسالمی مجلس با جمهورنیا
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 ی هزار زندان ٢٠  از شيب : به نقل از گزارش سازمان ملل نوشت" واشنگتن پست" روزنامه گر،ی دیازسو
 از آنان مورد ی در عراق وجود دارند و شمار نامحدودییکای آمریروهاي تحت کنترل نی در زندان هایعراق

 . رنديگ یشکنجه قرار م
 در شهر مقدس کربال در اعتراض به اوضاع نابسامان ني الحرمني در منطقه بالهی آوارگان استان دتحصن

 . افتی انیروز پا ٢١   پس از زي استان ننیا
 به خاطر دخالت در امور کای آمری جمهورسيمعاون رئ" ی چنکید" عراق از رینخست وز" ی المالکینور"

 .  عراق انتقاد کردیداخل
 اردن یی اجرای دستگاه های اردن هرگونه فشار از سوندگانی مجلس نماسيرئ" ی المجالیعبدالهاد"

 . رد کشورش را رد کی در مرزهاهايبه عراق
 ائتالف از خاک یروهاي خروج نمی تقوی گفت که اعالم فورزي نهي ترکرینخست وز"  اردوغانبيرجب ط"

 . عراق کمک خواهد کردتي ثبات و امننيعراق، به تام
در غرب " اضیالر" منطقه ی شوراسي رئی خودروري است که بر اثرانفجار بمب در مسی درحالنیا

 .  ه شدند از همراهانش کشتیکی و یکرکوک، و
 .  را ربودندگری سه نفر را در جنوب کرکوک کشتند و دو تن دني مسلح ناشناس همچنافراد

 توسط افراد مسلح ناشناس به قتل زيدر جنوب شهر کرکوک ن" جهينکی "ی کارمند درمانگاه روستاکی
 . ديرس
در جنوب " هيوانیالد" در جنوب شهر سي پلی گشتکی ی افراد مسلح ناشناس به سویراندازي تانیدرجر

 .  کشته و سه نفر مجروح شدندی سرباز عراقکی زيشهر بغداد ن
 نی ای جمهورسیير" جرج بوش "ی از سوکایعضو ستاد ارتش آمر" ژنرال داگالس لوت" حال،ني همدر

 .  جمهور در امور عراق و افغانستان منصوب شدسيکشور به عنوان مشاور رئ
 در صورت ادامه ییکای آمری رساندن به اسرابي بر آسی القاعده مبنري اخدی گرفتن تهددهی با نادکا،یآمر
 جنگنده، بالگرد و ماهواره یباني آنها، با استفاده از هزاران سرباز برخوردار از پشتی جستجو برااتيعمل

 در عراق آغاز کرد، ادامه خود مفقود یروهاي نافتنی ی که از روز شنبه برایاتي به عمل،ی جاسوسیها 
  .داد

را از شهروندان  S ( ( از نوع ی عراقیمی قدی عراق در امان از دولت اردن خواست تا گذرنامه هاسفارت
عراق  s ( ( نوع یها  اعالم کرده بود که گذرنامهشترياردن پ. قبول کند)  ماهید ١٠  (دسامبر  ٣١   تا یعراق

  ( گذرنامه نوع دی اردن باميمق ی های داند و پس از آن عراقیمعتبر م) خرداد ماه(را تا آخر ژوئن 
)G داشته باشند . 

 اني قربانداشتي سالروز گرامني دولت عراق به مناسبت اولئتي هی و اعضاری نخست وزگر،ی دیازسو
 دولت عراق روز شانزدهم ماه مه را به ئتيه.  سکوت کردندقهي دقکی بعث صدام، می رژی جمعیگورها

اد و ی داشتيدر شمال بابل به عنوان روز گرام" لیمحاو"قه  در منطی گور جمعنيمناسبت کشف اول
 .  کردی صدام نامگذارمی رژی جمعی گورهاانيخاطره قربان

  .منطقه عراق پراکنده شده اند ١٠٠  مورد است که در  ٢۴٠   از شي عراق بی جمعی گورهاتعداد
  
 »مذاکره ايران و آمريکا، تحولی مهم است«

  )2007 مه  16(1386 اردیبهشت 26شنبه چهار 
 ماه مه، گفت و گوهای آتی ميان ١۶جان نگروپونته، معاون وزارت امور خارجه آمريکا روز چهارشنبه، :فردا

  .توصيف کرد» تحولی مهم«ايران و آمريکا بر سر عراق را 
آقای نگروپونته که در پاريس به پرسش های خبرنگاران پاسخ می داد، با آنکه برنامه مذاکره و گفت و 

» تحول مهمی«ندانست، اما اين مذاکرات را » پيشرفت غير منتظره ای« ايران و آمريکا را  وی آتی ميانگ
  .هستند، توصيف کرد» شدت درگير عراق«برای دو کشوری که به 

، در چارچوب تالش برای درگير کردن )مذاکره ميان ايران و آمريکا(«: معاون وزارت امور خارجه آمريکا گفت
  ».ايه عراق برای يافتن راه های با ثبات سازی اين کشور، تحول مهمی استکشورهای همس

آقای نگروپونته گفت که اياالت متحده آمريکا، در برخورد با ايران، ديپلماسی را ترجيح می دهد و افزود 
  ».زيرا می تواند راه را برای بهبود روابط دو کشور هموار سازد«ديپلماسی به نفع ايران نيز هست، 

   اکره با آمريکا و تاييد رهبر جمهوری اسالمیمذ
آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی روز چهارشنبه مذاکره آتی ميان تهران و واشينگتن را 

  . دانست» مسئوليت و وظايف آمريکايی ها در قبال امنيت عراق«تنها برای يادآوری 
وزارت امور  « :عراق و حمایت از تروریسم کرد گفتاو که آمریکا را متهم به تالش برای سرنگونی دولت 

خارجه به درخواست دولت عراق تصميم گرفت در يک گفت و گوی رودررو با آمريکايی ها، مسئوليت و 
  » .وظايف آنان را درقبال امنيت عراق يادآوری و با آنها اتمام حجت کند

   نمایندگان ایران و آمریکا در بغداد مذاکره می کنند
شنبه سخنگوی وزارت امورخارجه ايران و سپس مقامات آمريکايی تاييد کردند که قرار است روز يک

  . نمايندگان دو کشور بزودی برای بحث درباره امنيت عراق نشستی را در بغداد برگزار کنند
مقامات اياالت متحده از جمله ديک چنی، معاون رييس جمهوری آمريکا در اظهارات خود مذاکره آتی را 

فا درباره عراق عنوان کرده و اعالم کردند که بحث هسته ای جمهوری اسالمی جايی در اين گفت و صر
  .گوها نخواهد داشت
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آمريکا در ماه های اخير بر دامنه انتقادهای خود از ايران درباره دخالت در عراق افزوده است و ژانويه  
جمهوری اسالمی هستند را در اربيل گذشته نيز پنج ايرانی را که می گويد وابسته به سپاه قدس 

  . عراق بازداشت کرد
اين افراد که از آن زمان در بازداشت به سر می برند متهم به قاچاق مواد منفجره قوی و بمب های کنار 

» ديپلمات«ايران اين اتهامات را رد کرده و افراد بازداشتی را . جاده ای برای شورشيان عراقی هستند
  . خوانده است

وشنبه نيز وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی با احضار سفير سوئيس در تهران که حافظ منافع روز د
  . آمريکا در ايران است به ادامه بازداشت پنج ايرانی دستگير شده اعتراض کرد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  بهشتی ارد27پنجشنبه :  تهرانیروزنامه ها

  )2007 مه  17(1386بهشت  اردی27شنبه  پنج
روزنامه های امروز تهران در آخرین شماره هفته خود گفته های رهبر جمهوری اسالمی را :بی بی سی

ود درباره مذاکرات دولت با آمریکا در کنار تظاهرات صد نفر در مخالفت با مذاکره با آمریکا در صدر اخبار خ
منعکس کرده اند و در مطالب دیگر گزارش عقب نشينی دیوان محاسبات از محروم کردن صد شرکت 

بزرگ از تسهيالت بانکی، رد استيضاح وزیر آموزش و پرورش و انتقاد شدید دادستان کل کشور از 
  .وضعيت زندان های کشور را مطرح کرده اند

 با عنوان سياست جمهوری اسالمی بر سر عراق و  با تيتر بزرگ مذاکره با آمریکا ممنوع حتیکيهان
عدم مذاکره با آمریکا به قوت خود باقی است سخنان تازه رهبر جمهوری اسالمی را درباره مذاکره ایران 

  . و آمریکا منعکس کرده است
  . این دو روزنامه در روزهای گذشته به شدت با هر نوع مذاکره ای با آمریکا مخالفت کرده بودند

 روزنامه صبح درباره طرح تشکيل کميته دوستی ایران و آمریکا در مجلس نوشته ی اسالمیجمهور
 ميليون دالری برای دخالت در ایران ایجاد نا امنی و هرج و ١٩٣واقع وقتی نمایندگان کنگره آمریکا بودجه 

آنها مرج و سمپاشی و سياه نمایی عليه نظام اسالمی را تصویب می کنند طرح موضوع دوستی با 
  . شرم آورو حتی خيانت آميز بنظر می رسد

 نمایندگان مجلس بهتر است به سرعت در رفتار خود تجدیدنظر جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
کنند و این طرح را کنار بگذارند و درعين حال از سایر نمایندگان مجلس نيز انتظار می رود که شاهد 

اض و مخالفت خود را به گوش دوست و دشمن برسانند که ساکت این صحنه ها نباشند و فریاد اعتر
  .کسی تصور نکند مجلس جوالنگاه دوستان شيطان شده است

 نوشته یک روز بعد از اظهارات سخنگوی دولت جدود صد نفر دانشجو در برابر ساختمان سرمایه
ی خود دولت را متهم ریاست جمهوری گرد آمدند تا با مذاکره دولت با آمریکا مخالفت کنند و در شعارها

  . کردند که به دشمن سالم گفته است
غالمحسين الهام دو روز پيش وقتی از شکستن تابوی مذاکره با آمریکا با خبرنگاران سخن می گفت 

تاکيد کرده بود که این کار در دولت های گذشته انجام نشد چون افکارعمومی و مردم نگران شکستن 
 حفظ استقالل و اقتدار ميهن بودند و می ترسيدند که در تابوشکنی ها اصول و بنيادهای اصلی انقالب و

  . اصول انقالب قربانی شود
 دانشجویانی که در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کرده بودند پالکاردهایی شرقبه گزارش 

کا ما داریم آمریکا، آمری«، »اصولگرایی یا آمریکاگرایی؟«ها جمالتی همچون  در دست داشتند که روی آن
 » Hello my Freind«و»  آبان١٣خداحافظ «، »وگاس نصيب مـا بفـرمـا خدایا خدایا زیارت الس«، »آیيم می

  .نوشته شده بود
در دست داشتند که " مستضعفين"ای تحـت عنوان   تظاهر کنندگان نشـریـهسرمایهبه نوشته روزنامه 
هر گونه ارتباط با آمریکا بود و یکی از آنان پشت و متن آن در رد " خداحافظ امام"که تيتر اصلی آن 

ها نتوانستند به سرانجام برسانند  ها، سکوالرها و ليبرال ميکروفن رفت و گفت تالشی را که سال
  . خواهد به سرانجام برساند گرا که با شعار محو اسرایيل به روی کار آمده است می  باالخره دولت اصول

 های خبری خود از ماندنی شدن وزیر آموزش و پرورش نوشته و عکسی  در صدر گزارشایرانروزنامه 
چاپ کرده که ریيس جمهوری و آقای فرشيدی را نشان می دهد که شادمان از رای نمایندگان مجلس 

  . هستند
 نوشته اعتماد نيز رای اکثریت مجلس را پرمعنا دیده و سرمقاله خود را بدان اختصاص داده اما کيهان

ان مجلس به ابقای وزیر آموزش و پرورش با واکنش منفی معلمان و جامعه فرهنگيان همراه رای نمایندگ
  . شد

به نوشته این روزنامه به اعتقاد جامعه فرهنگيان رای اعتماد دوباره مجلس به وزیری که اکثریت بزرگی 
نين نسبت به عملکرد وی نقد دارند موجب بی اعتمادی معلمان نسبت به مجلس شده است و همچ

به گفته چندین تن از فعاالن صنفی معلمان بازتاب این بی اعتمادی در انتخابات آینده مجلس هشتم به 
  .طور قطع نمود خواهد داشت
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خبر داده که " اصولگرایی بسيار زودتر از اصالحات به مسلخ رفت" با عنوان جمهوری اسالمیروزنامه 
د از سرگيری روابط فوری با رژیم حسنی مبارک تعدادی از نمایندگان محافظه کار مجلس از پيشنها

  . استقبال کردند
به نوشته این روزنامه هرچند این روابط به دليل غيظ احمد ابوالغيط وزیرخارجه مصر مسکوت ماند که در 

واکنش به اعالم آمادگی ریيس جمهوری ایران گفت باید این موضوع بررسی شود لکن دسته ای از 
قدرت چه .  تابانه در انتظار چراغ سبز حسنی مبارک لحظه شماری می کنندنمایندگانی همچنان بی

  !معجزاتی دارد
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 مه  17(1386 اردیبهشت 27شنبه  پنج:فردا

  . ، از ارجاع پرونده هاله اسفندياری به بازپرسی ويژه امنيت خبر داده استشرقروزنامه 
روزنامه، محمد سيف زاده، يکی از وکالی مدافع هاله اسفندياری از ارجاع پرونده موکلش به نوشته اين 

 بازپرسی ويژه امنيت خبر داده و گفته که بازپرس پرونده از دريافت اليحه وکال خوداری کرده ١۴به شعبه 
  . است

همراه شيرين شرق از قول آقای سيف زاده نوشته که پس از مراجعه مادر هاله اسفندياری، وی به 
  . عبادی و عبدالفتاح سلطانی وکالت خانم اسفندياری را برعهده گرفته اند

اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران با بيان اين که از نوع قرار صادره برای هاله اسفندياری بی 
  » . دهيمدر صورت صدور قرار، حاضريم اقدامات الزم را برای تامين قرار انجام«اطالع است، گفته که 

يک روزنامه نگار به خاطر انتشار مقاله ای درباره جناح موسوم به « نوشته که اعتماد ملیروزنامه 
  » .اصول گرايان در ياسوج زندانی شده است

سوزی  طلبی و فرصت فرصت«خواه، نويسنده مطلبی تحت عنوان  اهللا محمدی به نوشته اين روزنامه، کرم
يکشنبه گذشته بازداشت شده و اکنون در زندان مرکزی » روشنگریعصر «در نشريه » در جناح راست

  . برد اين شهر به سر می
خواه که عضو شورای تحقيقات و پژوهش آموزش و پرورش  اعتماد ملی نوشته که آقای محمدی

گفتمانی اصول گرايان پرداخته و با نقد صريح اين  کهگيلويه و بويراحمد است، در اين مطلب به نقد درون 
  . ريان فکری، پيشنهايی را برای اتحاد آنها ارائه داده بودج

اين روزنامه همچنين به نقل از همکاران اين روزنامه نگار بازداشت شده، نوشته که وی پيش از اين با 
  . جريان اصولگرايان ارتباط داشته اما از آنها جدا شده بود

جامعه «زير آموزش و پرورش نوشته است که  در گزارشی از واکنش معلمان به ابقای و اعتمادروزنامه
معلمان و فرهنگيان که به گفته ریيس جمهوری بايد نيرو های اصلی برای اصالح امور باشند اعتقاد دارند 

  » .که ابقای وزير در مقام خود بی اعتنايی به نظر و رای معلمان است
انتظار « ی معلمان ايران نوشته که اين روزنامه به نقل از بهشتی لنگرودی، يکی از اعضای کانون صنف

ما اين بود که بعد از برکناری وزير کنونی و تغييرات حاصل از آن تحرک و نشاط دوباره ای در جامعه 
فرهنگيان به وجود بيايد اما ابقای فرشيدی و استمرار مديريت وی در آموزش و پرورش موجب افزايش 

مايندگان مجلس می شود و اين امر تبعات خاص سرخوردگی معلمان و بی اعتمادی شان نسبت به ن
  ».خودش را خواهد داشت

الکساندر «خبر داده و نوشته که » بهانه روس ها برای تاخير در ساخت نيروگاه بوشهر« ازايرانروزنامه 
لوسيوکوف، معاون وزير امور خارجه روسيه گفته است که در مسکو آمادگی سياسی و تصميم برای 

يروگاه اتمی بوشهر وجود دارد اما فاکتورهای دشواری هم هستند که ساخت آن را به اجرای واحد اول ن
  » .تعويق می اندازند

برخی از کشورها با در نظر گرفتن تحريم ها از سوی «: ايران از قول آقای لوسيوکوف نوشته است
ند و يا از تحویل آن شورای امنيت، صادرات تجهيزات برای نيروگاه اتمی بوشهر را يا به تاخير می انداز

  » .  به تعويق افتاده است خودداری می کنند و به همين خاطر اجرای نيرگاه اتمی بوشهر
  . ، خبر داده که درپی فراخوانی مقامات یمن، سفير این کشور ايران را ترک کرده استکيهانروزنامه 

قامات اين کشور برای اعتراض به نوشته اين روزنامه، جمال السالل، سفير يمن درايران، درپی تصميم م
به آنچه حمايت مادی و معنوی ايرانی ها ازشيعيان يمن خوانده شده، تهران را به مقصد صنعا ترک کرده 

   .است 
  » .لباس ها شناسنامه مي گيرند«، خبر داده که همشهریروزنامه 

ان مهلت دارند تا به نوشته اين روزنامه، فروشندگان پوشاک در سراسر کشور فقط تا ابتدای تابست
  . کاالهای فاقد برچسب خود را يا بفروشند يا مرجوع کنند

 از ابتدای تيرماه امسال بنابر اعالم قبلی   ریيس اماکن نيروی انتظامی نوشته که همشهری به نقل از
  .  پوشاک بدون برند و برچسب اتحاديه جمع آوری مي شوند به اتحاديه ها و اصناف کشور، تمام

» دستگيری اراذل و اوباش«، از اجرای طرحی ديگر از سوی نيروی انتظامی تحت عنوان رسالتروزنامه 
  . خبر داده است

در اولين شب طرح دستگيری اراذل و «اين روزنامه به نقل از فرمانده نيروی انتظامی تهران نوشته که 
  . تگيرشدند نفر از اراذل و اوباش دس۵٢اوباش تهران، تا ساعت سه نيمه شب چهارشنبه، 
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درطرح برخورد با اراذل و اوباش سه موضوع برخورد با اراذل و اوباش : اين مقام انتظامی گفته است
بسيار شرور وخطرناک، افرادی که نوچه های اين افراد هستند و افرادی که برای مردم ايجاد مزاحمت 

  . مي کنند وجود دارد
  

  بهشتی ارد26چهارشنبه :  تهرانیروزنامه ها
  )2007 مه  16(1386 اردیبهشت 26شنبه  چهار

روزنامه های صبح امروز تهران از انحالل شورای عالی بانک ها با تصميم مجلس خبر داده :بی بی سی
به بحث پيرامون سفر ریيس جمهوری به امارات ادامه داده و اظهار نظرهایی را درباره مذاکرات مستقيم 

آمار بيکاران کشور، تایيد آمار مرکز پژوهش های مجلس درباره افزایش . ایران و آمریکا منعکس کرده اند
  .رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست

 خبر داده که جمع اندکی از نمایندگان مجلس در تالش برای تشکيل گروه جمهوری اسالمیروزنامه 
  . دوستی پارلمانی بين ایران و آمریکا هستند

زنامه ادامه می دهد که این نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای تشکيل این گروه دوستی این رو
هستند و به گفته یکی از طراحان آن این طرح روز یکشنبه آینده تسليم حداد عادل رئيس مجلس 

  . شورای اسالمی خواهد شد
ی مجلس و نایب ریيس  خبر داده که با وجود حضور ریيس یکی از کميسيون هاایراناما روزنامه 

کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در زمره امضا کنندگان این طرح، مخالفت عمده نماینندگان با 
  . آن، همين تعداد امضا کنندگان را پشيمان کرد

 این اقدام را بى سابقه خوانده و نوشته طراحان این پيشنهاد هدف خود را حذف واسطه ایرانروزنامه 
ى رسمى و عمدتا غيررسمى دیپلماتيک دو کشور و همچنين شفاف سازى نقاط اختالف ها از کانال ها

و اشتراک منافع طرفين اعالم کردند اما طرح چنين موضوعى در مجلس هفتم بدون هيچ گونه سابقه و 
  .بستر مناسب با واکنش هاى تند و شدید جبهه مخالفان مواجه شد

ان با وزیر کشور که در آن نوشته دانشجویان در دو ساعت  گزارشی دارد از گفتگوهای دانشجویاعتماد
از جمله سئوال های دانشجویان وعده های کارشناسی . مصطفی پورمحمدی را سئوال پيچ کردند

نشده ریيس جمهور در جریان سفرهای وی به استان هاست که به گفته دانشجویی معلوم نيست 
  . ویب می شودچطور در عرض یک ساعت چند صد مصوبه بررسی و تص

وزیر کشور ضمن تحسين از سفرهای استانی ریيس جمهوری گفته دولت هيچگاه تصميم 
غيرکارشناسی نمی گيرد در منطقه خسروشيرین هم مردم استقبال کردند و اجتماعی احساسی بود 

دا آنها الحاق به شهرستان دیگری را خواستند ما هم گفتيم چشم اما فر. که نمی توان ارام صحبت کرد
  . دیدیم روزنامه ها آن را علم کرده اند و نوشته اند احمدی نژاد دستور الحاق را صادر کرد

 نوشته بعد از توضيح مفصل وزیر کشور دانشجویی نطق نماینده آباده را نقل کرد که نشان می اعتماد
وافقتت با این داد وی قبال به ریيس جمهوری گفته چنين وعده ای ندهد اما وی توجه نکرده و بعد از م

  . امر عده ای کشته و زخمی شدند و حکومت نظامی برقرار شد
 به دانشجوی سئوال کننده این بوده که در آن منطقه همه اعتمادپاسخ آقای پورمحمدی به نوشته 

در بخش دیگری از دیدار وزیر کشور با . مسلح هستند و هر حادثه عادی هم به کشتار می انجامد
 گفته است این سفرها برای دولت سخت، آزاردهنده و  اعتمادرمحمدی به نوشتهدانشجویان آقای پو

مشکل است، سطح توقعات مردم را باال برده و دولت را در تنگنا قرار داده ولی بين نگاه یک کارشناس و 
مدیری که جامعه را در نظر دارد تفاوت وجود دارد همين االن برای نمونه این همه برای بنزین توی سر 

  . خودمان می زنيم 
سه روز بعد از تصميم شورای پول و اعتبار برای آزادی فروش سهام بانک ها به سرمایه گذاران خارجی 

  آیا   دهد؟   می   دولت   به   را   اقدامی   چنين   اجازه   اساسی   قانون   مگر    در گزارشی پرسيده خراسانروزنامه 
  بانک   تاسيس   به   ایران   در   که   است   راغب   خارجی   سرمایه گذار   اصوال   بانک ها   بر   حاکم   فعلی   قوانين   با 
  رقابت   ایجاد   بر   تاثيری   چه   اقدام   کنند؟ این   تحمل   را   مرکزی   بانک   شرایط   توانند   می   ها   خارجی   بپردازد؟ آیا 
  داشت؟    خواهد   رکشو   در   بانکداری   بهبود   و 

 گزارش داده که دبير شورای نگهبان و سخنگوی دولت که عضو حقوقدان شورای نگهبان اعتماد ملی
 اهللا جنتی گفت که در گذشته، یک دولت و   های گذشته انتقاد کردند و آیت نيز هست از دولت و مجلس

  مردم ما تبليغات دشمنان را نمیوی در اهميت خبرگزاری ها گفته . اند  مجلس با نظام فاصله داشته 
  سپارند و هر مطلبی را که  کمی از مردم گوش و زبانشان را به قلم و حرف دشمن می پذیرند ولی عده

  .نگرند های داخلی را با شک و گمان می پذیرند و اخبار رسانه   کنند، می  های خارجی بيان می رسانه
 مجلس به خاطر حاضر نشدن وزیر کشور درمجلس برای  نماینده مردم تبریز دراعتماد ملیبه نوشته 

  . پاسخ به سوالش اعتراض کرد و گفت زیر فشارهای زیادی قرار دارد که سئوالش را پس بگيرد
 نوشته اکبر اعلمی که طرح سئوالش از وزیر کشور در ارتباط با اتفاقات ناگوار در آذربایجان اعتماد ملی

 ایام در اقليد اتفاق افتاد در کميسيون مطرح شد ولی وی را قانع و برخوردهای مشابه آن که در همين
نکرد گفت یک سال است که باید وزیر برای پاسخ گویی به جلسه علنی بياید تا سرانجام این هفته در 
دستور قرار گرفته و شب گذشته شب گذشته معاون وزیر کشور از من خواست که تاریخ طرح سوال را 

  . عالی امنيت ملی این تصميم را گرفته است یشان این بود که شورایتغيير دهم و ادعای ا
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تواند برای مجلس تعيين تکليف کند، ثانيا سئوال  عالی امنيت ملی نمی   شورای اعلمی گفته است اوال
عالی امنيت ملی هستند؛ اگر قرار باشد  من در رابطه با عملکرد همين آقایانی است که در شورای

پاید که در این  عالی امنيت ملی کوک کنند مطمئن باشيد دیری نمی  را در شورایمطبوعات و مجلس 
  .شود مملکت استبداد ایجاد می 

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران

  )2007 مه  16(1386 اردیبهشت 26شنبه چهار :فردا
هبان به طور  خبر داده که روز سه شنبه سخنگوی دولت، و دبير شورای نگاعتماد ملیروزنامه 
  .  به مجلس و دولت های گذشته حمله کردند همزمان

سخنان غالمحسين الهام و احمد » آقايان کمی هشيار باشيد«اين روزنامه در سرمقاله ای با عنوان 
سخنگوی دولت به گونه ای از اعتماد مردم به دولت نهم و «ناميده و نوشته که » تاسف بار«جنتی را 

ت برقراری روابط سياسی با کشورهايی که تابوی ارتباط با آنها وجود سالمت سياسی آن در جه
  » . حالل و حرام الهی را نيز داراست  داشت، سخن مي راند که گويا دولت نهم حتی امکان تغيير

اينکه جناب الهام مي گويد مردم از دولت های قبل مي «: اعتماد ملی در عين حال نوشته است
صر امام خمينی، و عصر رياست جمهوری رهبر فعلی جمهوری اسالمی ترسيدند، شامل دولت های ع

  » .نيز مي شود
ناميده و به سخنگوی دولت و » شمشير دولبه«دولت های گذشته را » تخريب«اين روزنامه اقدام به 

  » . اين قطار ايستگاه های ديگری هم دارد«دبير شورای نگهبان هشدار داده که 
 ١٢٠نقدينگی در کشور از مرز «گزارش رسمی بانک مرکزی خبر داده که ، به نقل از رسالتروزنامه 

  » .هزار ميليارد تومان گذشته است
حجم نقدينگی در کشور که در پايان بهمن ماه «: به نوشته اين روزنامه، بانک مرکزی اعالم کرده است

اه سال گذشته به  هزار ميليارد تومان بوده است، طی يک سال منتهی به بهمن م٨۵ بيش از ٨۴سال 
  » . هزار ميليارد تومان رسيد١٢٠

 درصد ۴٢٫١ به ٨۵بنابراين گزارش، نرخ رشد نقدينگی در کشور طی يک سال منتهی به بهمن ماه سال 
  . رسيد که رکورد بي سابقه ای به شمار مي رود

ه سال به نوشته رسالت، بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک های کشور را تا پايان بهمن ما
 ٢٢   هزار ميليارد تومان و بدهي های خارجی کشور در پايان بهمن ماه سال گذشته را٢۶گذشته 

   . ميليون دالر اعالم کرده است ۵٨٣ميليارد و 
دانشجويان دانشگاه زنجان از جو « دانشجوی زنجانی خبر داده و نوشته که ٣۵ از احضار اعتمادروزنامه 

  » .بر می دهندفشار در اين دانشگاه انتقاد خ
 ٣۵اين روزنامه به نقل از سعيد حسين نيا، يکی از فعاالن دانشجویی در زنجان نوشته که در هفته اخير 

دانشجوی دانشگاه زنجان به کميته انضباطی احضار شدند، و يکی از دانشجويان نيز به دو ترم تعليق با 
  . احتساب سنوات محکوم شد

يات دانشجویی نزديک به انجمن اسالمی در اين دانشگاه توقيف نشر«اعتماد در عين حال نوشته که 
  ».شده اند
، انتقاد يک اقتصاد دان نسبت به دولت جمهوری اسالمی در خصوص حيات نو اقتصادیروزنامه 

  . افزايش بيکاری و تورم در ایران را منعکس کرده است
نيا حتی يک دولت را پيدا نکنيم که شايد در تمام د«: به نوشته اين روزنامه، فرشاد مومنی گفته است

در شرايطی که سياست هايش رکود تورمي را ايجاد مي کند، ادعای عدالت گستری کند، چراکه در 
  » .اقتصاد سياسی گفته مي شود عدالت دارای دو دشمن بزرگ است، بيکاری و تورم

 در قبال انتقاد کارشناسان مقامات دولتی«حيات نو اقتصادی، به نقل از اين استاد دانشگاه نوشته که 
به جای پاسخ علمی و کارشناسانه تنها مي گويند کسانی که با سياست های ما مخالفت مي کنند 

  » .به گونه ای وصل به مافياها هستند
، از اعتراض اکبر اعلمی به عدم حضور وزير کشور در مجلس برای پاسخگویی به همبستگیروزنامه 

  . سئوال وی خبر داده است
سه روز است که از طرق مختلف تحت فشار هستم تا « : ن روزنامه از قول نماينده تبريز نوشته استاي

  » .سوالم را مطرح نکنم
وی از من خواست که تاريخ طرح «آقای اعلمی با اشاره به تماس شبانه معاون وزير کشور گفته که 
  » . ملی اين تصميم را گرفته استسوال را تغيير دهم و ادعای ايشان اين بود که شورای عالی امنيت

نماينده تبريز تاکيد کرده که شورای عالی امنيت ملی نمي تواند برای مجلس تعيين تکليف کند، اگر قرار 
باشد مطبوعات و مجلس را در شورای عالی امنيت ملی کوک کنند مطمئن باشيد ديری نمي پايد که 

  .در اين مملکت استبداد ايجاد مي شود
هان بخشی از صفحات و مطالب امروز خود را به ايراد اتهام عليه هاله اسفندياری، محقق روزنامه کي

  . ايرانی االصل مقيم امريکا که در تهران بازداشت شده، اختصاص داده است
اين روزنامه کليه رسانه های داخلی و خارجی را که طی روزهای اخير اخبار مربوط به بازداشت اين 

   .معرفی کرده است » عامل اسرایيل«اده اند را  ساله پوشش د۶٧محقق 
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، محمود احمدی نژاد را در » تعادل محور باشيد«روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود با عنوان
  . نام برده است» فردی بدون تعادل«مورد اظهارات اخيرش مورد اعتراض قرار داده، و از وی به عنوان 

داريم ریيس جمهورمان طوری سخن بگويد و طوری تصميم بگيرد که ما دوست ن«اين روزنامه نوشته که 
  » . تعادل متهم شود به عدم برخورداری از

اگر مي خواهيد شعار دولت عدالت « جمهوری اسالمی خطاب به ریيس جمهوری اسالمی نوشته که 
ارات و محور به عمل نزديک شود بايد طوری سخن بگویيد و عمل کنيد که همگان تعادل را در اظه

اين گونه بودن را برای شما آرزو می .عملکردهايتان احساس و لمس کنند زيرا تعادل محور عدالت است 
  » .کنيم آقای ریيس جمهور
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