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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( و دولتهای بزرگرژیم ایران

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

   از نقشه جهان ممکن نيستیحذف هيچ کشور: یمتک
  )2007 مه  19(1386 اردیبهشت 29شنبه 

 امورخارجه ايران طی ميزگردی در نشست ويژه ای که مجمع اقتصاد منوچهر متکی، وزير:بی بی سی
جهانی در زمينه خاورميانه برگزار کرده است گفت که کشورش هيچ طرحی برای نابودی هيچ ملت يا 

  ".هر بچه دبستانی می داند که محو هيچ کشوری از نقشه جهان امکانپذير نيست"کشوری ندارد و 
 بود به سخنان محمود احمدی نژاد که در حالی که چند ماه بيشتر از اظهارات آقای متکی اشاره ای

رياست جمهوری اش در ايران نگذشته بود گفت که اسرائيل بايد از نقشه جهان محو شود و با اين 
  .سخنان، اعتراض گسترده ای در سطح جهانی برانگيخت

اسالمی را تکرار کرد که دولت اما آقای متکی در ادامه سخنانش بار ديگر موضع رسمی دولت جمهوری 
اسرائيل را دولتی نامشروع می داند و اعتقاد دارد که بايد نظام سياسی سرزمينی که کشور اسرائيل 

در آن تشکيل شده از راه همه پرسی ای تعيين شود که همه ساکنان بومی اين سرزمين، اعم از 
  .مسلمان، يهودی و مسيحی در آن شرکت کنند

يران همچنين در اين ميزگرد از پيشنهاد اخير رهبران عرب برای حل بحران جاری ميان وزير امورخارجه ا
فلسطينيان و اسرائيل انتقاد کرد و گفت که اين طرح با شکست مواجه می شود چون به گفته او، 

مسائل سرنوشت سازی همچون تعيين پايتخت کشور مستقل فلسطينی و بازگشت حدود پنج ميليون 
  . در آن لحاظ نشده و از جانب ديگر، اسرائيل هم ميلی به صلح نداردآواره فلسطينی

پيشنهاد رهبران عرب که با مخالفت وزير امورخارجه ايران مواجه شده، به طرح صلح عربی شهرت يافته 
و يکی از محورهای اصلی ميزگردهايی است که در نشست ويژه مجمع اقتصادی جهانی برگزار می 

  .شود
 طرح صلح عربی استقبال کرده و نخست وزير اين کشور به پادشاه اردن قول داده که اسرائيل از کليت

  .طرح را بررسی کند، هرچند در عين حال با محورهای اصلی طرح ابراز مخالفت کرده است
وقتی به تاريخچه طرحهای صلح نگاه می کنيم می بينيم که : "وزير امورخارجه ايران نيز در ميزگرد گفته

 طرح صلح مطرح شده اما هيچکدام از آنها به دليل رويکردی که طرف 130 گذشته حدود طی سی سال
  ". داشته، تحقق پيدا نکرده است) اسرائيل(ديگر 

در ميزگردی که اين سخنان در آن ابراز شده، عالوه بر آقای متکی، حامد کرزی، رئيس جمهور 
نخست وزير اردن، شيخ سلمان بن حمد افغانستان، شوکت عزيز، نخست وزير پاکستان، معروف بخيت 

آل خليفه وليعهد بحرين و امير ترکی الفيصل سفير پيشين عربستان سعودی در آمريکا نيز شرکت 
  .داشتند

 متر پايينتر از 392نشست ويژه مجمع اقتصاد جهانی در ساحل درياچه بحر ميت برگزار می شود که 
  .ست ترين مکان روی زمين به شمار می رودسطح درياهای آزاد قرار دارد و از اين لحاظ، پ

در اين نشست حدود هزار تن از سرمايه داران، مديران کالن اقتصادی و سياستمداران جهان شرکت 
دارند و با اينکه برنامه نشست، رشد فرهنگی و اقتصادی خاورميانه اعالم شده، اما عمده مذاکرات 

  .ی فلسطينی استنشست در زمينه بحران جاری در عراق و سرزمينها
نشست بحر ميت در شرايطی برگزار می شود که ميان جنبشهای فتح و حماس، دو گروه اصلی 

سياسی فلسطينی، درگيری خونينی جريان دارد و ارتش اسرائيل هم حمالت پی در پی به مواضع 
  .دحماس که در حال حاضر اداره تشکيالت خودگردان فلسطينی را در اختيار دارد، وارد می ساز

  نشست بحر ميت و بحران عراق
در ميزگردی که منوچهر متکی در آن به انتقاد از طرح صلح عربی پرداخت، گرداننده ميزگرد گفت که 
حمله آمريکا به عراق که به سقوط حکومت صدام حسين در اين کشور انجاميد، ناخواسته به ايران 

  .کمک کرد که نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد
اما بالفاصله با لحن شوخی " ما به هيچ کمکی نياز نداريم: " در واکنش به اين نظر گفتآقای متکی

  ".بعضيها می گويند ما پشت درهای بسته حرف می زنيم، کدام درها؟ من نمی دانم: "افزود
در عراق هشدار داده اما " اشتباهاتش"وی در ادامه سخنانش گفت که ايران علنًا به آمريکا نسبت به 

اييها هيچ وقت به اين هشدارها گوش ندادند تا همين اواخر که گزارش گروه مطالعه عراق در انتقاد آمريک
  . از سياست دولت جورج بوش در مورد عراق منتشر شد

آقای متکی در اين نشست بار ديگر بر موضع رسمی دولت جمهوری اسالمی تأکيد کرد که حرکتهای 
 ارتشهای بيگانه در اين کشور می داند و گفت که آمريکا و تروريستی را در عراق را ناشی از حضور

  .متحدانش دير يا زود ناگزير به خارج ساختن نيروهای خود از عراق خواهند شد
  .دانست" راه حلی جامع"وی برقراری ثبات و امنيت در عراق را در گرو 
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ی ايراد شد که قرار است نخستين اظهارات وزير امورخارجه ايران در انتقاد از آمريکا ده روز پيش از موعد
  . سال انجام بگيرد28مذاکره مستقيم ميان ايران و آمريکا پس از 

آقای متکی و ديگر مقامات ايرانی تاکنون نظر خوشبينانه ای نسبت به موفقيت چنين مذاکره ای ابراز 
يران را استفاده نکرده اند و آقای متکی در ميزگرد نشست بحرالميت نيز هدف آمريکا از مذاکره با ا

تبليغاتی عنوان کرد، هرچند وی در عين حال ابراز اميدواری کرد که مذاکره با آمريکا بتواند در اصالح 
  .سياست آمريکا در عراق مؤثر شود

  .مذاکره ميان ايران و آمريکا قرار است در بغداد برگزار شود و منحصر به مسائل عراق باشد
  جواد الريجانی در بحر ميت

واد الريجانی، برادر بزرگتر علی الريجانی، مذاکره کننده هسته ای ايران که در سالهای دهه محمدج
هشتاد ميالدی معاونت وزارت خارجه ايران را به عهده داشت نيز با اينکه هم اکنون سمتی سياسی در 

  .ايران بر عهده ندارد وزير امورخارجه کشورش را در نشست بحر ميت همراهی می کند
 آنکه وزير امورخارجه ايران در نشست بحرالميت اظهاراتی متفاوت با موضع گيری مشهور رئيس پيش از

جمهور ايران ايراد کند، آقای الريجانی طی مصاحبه هايی با رسانه های مختلف در حاشيه نشست بحر 
ز نقشه ميت گفته بود که سخنان رئيس جمهور ايران در مورد نابودی دولت اسرائيل و محو اين کشور ا

  .جهان نادرست تعبير شده و ايران هيچ طرحی برای محو اسرائيل ندارد
آقای الريجانی در زمان تصدی معاونت وزارت خارجه به ديدگاههای ميانه رو و گاه متفاوت با سياستهای 

  .رسمی جمهوری اسالمی شهرت داشت
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  غرب بغداد درییکای سرباز آمر6مرگ 
  )2007 مه  20(1386 اردیبهشت 30شنبه یک

 روز ی مترجم محلکی همراه با روهاي ننی شش سرباز ادی گوی در عراق مکای آمرارتش:بی بی سی
 .  در غرب بغداد کشته شده اندیدر انفجار)  مه19(شنبه 

 انبار سالح یابیرد ی گردان تجسس برای سربازان اعضانی در عراق آمده که اکای ارتش آمرهياني بدر
 .  بوده اندی عراقانيشورش
 ی از خطرات اصلیکی بغداد ی در جاده های حمله را افشا نکرده اما بمبگذارنی ااتي جزئکای آمرارتش
 . شودی می ائتالف در عراق تلقیروهاي نهيعل
 .کشته شده است" هيوانید" در جنوب شهر ی بمبگذارکی در زي نییکای سرباز آمرکی
 از بمب ها در شهر یکی.  در خودرو کشته شده اندی در بغداد، شش نفر در دو بمبگذارگری د حوادثدر

 .  وزارت کشور عراق منفجر شده استیکی در نزدیگری صدر و دني نشعهيعمدتا ش
 در خارج شهر ی حامل مواد منفجره که به سمت پاسگاه بازرسوني کامکی انفجار زي غرب عراق ندر

 . شده اندی زخمیادی کشته و شمار زی عراقسي افسر پلکی،  در حرکت بودهیرماد
 ییکای واقع در شمال غرب بغداد، شش سرباز آمر،یالی که در استان ددهي از عراق گزارش رسنيهمچن

 . روزنامه نگار روس در اثر انفجار بمب در جاده کشته شده اندکیو 
 هفته کی افراد مدت نیا. د شده ادامه دارد مفقوییکای سه سرباز آمری جستجوها برازي جنوب بغداد ندر

 مذهب که با ی سناني توسط شورشییکای شود که سربازان آمریگفته م.  شده انددیاست که ناپد
 . شبکه القاعده در ارتباط هستند، ربوده شده اند

به باور  در عراق، گفت یتي چند ملیروهاي نییکای فرمانده آمروس،ی پتردیوی، ژنرال د) مه19( گذشته روز
  .او دست کم دو تن از سربازان مفقود شده زنده هستند

  
 هی صدر در ناصری مسئول دفتر مقتدیريدستگ / ییکای آمری نظام9 شدن یکشته و زخم

  )2007 مه  20(1386 اردیبهشت 30شنبه یک
سر  سرازي متعدد امروز نی های که انفجارها و بمب گذاریدر حال:  الملل ني گروه ب- مهر یخبرگزار

 . خبر دادگری شدن دو تن دی خود و زخمی نظام7 از کشته شدن کایعراق را به لرزه درآورد، ارتش آمر
 یروهاي نیسخنگو"  براونیکات" اعالم کرد که ی فرانسه در گزارشی مهر، خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . داد خبر داددر جنوب بغ" بصره" در یسي شدن چند سرباز انگلی در جنوب عراق از زخمیتيچندمل
 در استان بصره مستقر هستند و در طول سه ماه گذشته یسيسرباز انگل ۵٠٠   اکنون پنج هزار و هم
 .  از عراق خارج شده اندیسيسرباز انگل ۶٠٠   هزار کی

 خاتمه ی کرد براشنهادي پی سازمان ملل متحد در بوسنرکليفرستاده سابق دب"  اشداونیپد "لرد
 و یاسي سی سران گروههای به امضا،ی بوسنی براتونی صلح دماني مشابه پیبحران عراق، توافق

 .  عراق برسدیقوم
 
 نيهمچن.  شدکای عازم آمر،ی پزشکی هاشی عراق به منظور انجام آزمای جمهورسيرئ" یجالل طالبان"
 سيرئو ) ندگانی در مجلس نماوني فراکسنیبزرگتر( عراق کپارچهیرهبرائتالف " مي حکزیعبدالعز "ديس

 .  تحت درمان قرار گرفته استکایمجلس اعال، در آمر
 .  استیوی مشکل ری دارای دهد که وی نشان ممي حکزی عبدالعزی روهي اولناتیمعا
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 کشور کشف کردند که سه نیشهروند را در مناطق مختلف ا ١٢   جسد زي عراق نی ملسي پلیروهاين
 شمال یلومتريک ١٧۵  واقع در " تیتکر"د در  اجسانیا.   ارتش عراق استیروهايجسد متعلق به ن
 در شمال بغداد و نیاز توابع استان صالح الد"  شرقاط" شمال بغداد، یلومتريک ١٢٠  بغداد، سامرا در 

 .  جنوب بغداد کشف شدندیلومتريک ٣٠  از توابع استان الواسط در " رهیصو"
 گاهی پاکی کشور در نی سرباز اکیسد  شدن جداي از پی حال، ستاد مشترک ارتش کره جنوبني همدر

 در ی بازسازتی انجام ماموری خود را برایروين ٢٠٠   هزار و کیسئول حدود .  در عراق، خبر دادینظام
 ی را برایا حهی الیالدي می کشور از دولت خواسته است سال جارنی مستقر کرده و پارلمان اليارب

 کشور درعراق به شمار نی ایروهاي آمار کشته شدن ننيل اونیا.  کامل از عراق ارائه دهدیخروج نظام
 . رودیم

 مواضع متعلق به نیا.  مواضع افراد مسلح را در بصره بمباران کردندیسي انگلیماهاي هواپگر،ی دیازسو
 را در استان بصره هدف راکت ها یسي انگلیروهاي است که شب گذشته مقر نیافراد مسلح ناشناس

 .  دادند خود قراریو خمپاره ها
 .  شدندینفر زخم ١٠   دو تن کشته و زي شده در مرکز بغداد نی بمبگذاری اثر انفجار دو دستگاه خودروبر
 ارتش عراق در غرب کرکوک در شمال ی گشتکی ی افراد مسلح ناشناس به سویراندازي تانی جردر

 .  شدی افسر ارتش زخمکیبغداد، 
 غرب کرکوک یلومتريک ۴٠  واقع در " الدبس" در سي پلی گشتکی ري حال،  انفجار بمب در مسنيدرهم
 . دي انجامسي شدن دو پلیبه زخم

 .  شدري دستگیسي انگلیروهايتوسط ن" هیناصر"در "  صدریمقتد"مسئول دفتر " یاوس الخفاج "خيش
 اثر انفجار  کشور به همراه مترجم آنها برنی اینظام ۶   اعالم کرد که ی اهياني با انتشار بزي نکای آمرارتش

 .  بمب دست ساز در غرب بغداد کشته شدندکی
 .  منفجر شدییکای آمراني نظامی حرکت خودروري بمب در مسنی فرانسه از بغداد گزارش داد، ایخبرگزار

 
 در استان گری شدن دو تن دی کشور و زخمنی ای نظامکی از کشته شدن ني همچنکای آمرارتش

 واقع در هيوانی در استان دکای آمری نظامی خودروکی حرکت رير بمب در مسبر اثر انفجا. خبر داد" هيوانید"
 .  شدندی زخمگری کشته و دو تن دییکای سرباز آمرکی جنوب بغداد یلومتريک ١٨٠  

   یري القاعده و دستگیتن از اعضا ٨   از کشته شدن یگری دهياني با صدور بکای حال، ارتش آمرني همدر
 در کشنبهی صبح روز کای ارتش آمریی هوایروي نتی با حمااتي عملنیا.   خبر داد در عراقگریمظنون د ٣۴

  .مناطق مختلف عراق آغاز شد
  

 ایران به دخالت در عراق پایان دهد: معاون طالبانی
  )2007 مه  20(1386 اردیبهشت 30شنبه یک

 داد که برای معاون سنی رييس جمهوری عراق روز يکشنبه به جمهوری اسالمی هشدار:رادیو فردا
  . حفظ امنيت ملی خود از دخالت در امور داخلی عراق خودداری کند

وظيفه ما اين است که « طارق الهاشمی که به اردن سفر کرده است در اظهاراتی کم سابقه گفت که 
من می دانم که چه کسی مشکل ساز . به ايران فشار بياوريم، اما بايد در اين زمينه هم واقع بين بود

  » .مشکل ایجاد می کنند  نه تنها ايران و سوريه و کشورهای همسايه بلکه بسياری از کشور.است
به گفته وی، مسئله عراقی تهديدی برای ثبات جهانی و منطقه ای به شمار می رود از اين رو همه بايد 

  . مراقب باشند که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است
مهوری عراق که در حاشيه نشست جهانی اقتصاد سخن می به گزارش خبرگزاری ها، معاون رييس ج

جمهوری اسالمی به خاطر مصلحت منافع ملی خود نبايد دچار وسوسه دخالت در : گفت، اظهار داشت
  . آنها بايد به صورت جدی به اين مسئله بيانديشند. امور داخلی کشورم شود

دگان ايران و آمريکا درباره موضوع عراق از آقای طارق الهاشمی درباره نشست هفته آينده ميان نماين
من مايلم که در پايان اين مذاکرات، ايرانی ها به دخالت خود در « : پرسيده شد که وی در پاسخ گفت

  ».عراق خاتمه دهند
از این مذاکرات انتقاد کرد و گفت که گفت وگوهای ایران و  معاون ریيس جمهوری عراق، در عين حال

  . ق آسيب وارد می کندآمریکا به حاکميت عرا
مخالفت این مقام سنی عراقی در حالی صورت می گيرد که دولت تحت حاکميت شيعه عراق و کردها 

  . از چنين روندی حمایت کرده است
این درست نيست که هرکسی را تشویق کرد تا درباره امور داخلی و ملی نيمی از مردم : وی افزود

  . گفت وگو کند عراق 
ظهار داشت که وی ترجيح می دهد موضوع ثبات در عراق به عهده خود عراقی ها طارق الهاشمی ا

  . گذاشته شود
 ماه مه ، هفتم خرداد ٢٨جمهوری اسالمی ايران و اياالت متحده آمريکا اعالم کرده اند که قرار است روز 

 ثبات در عراق گفت ماه، در عراق با يکديگر مذاکراتی را انجام دهند تا درباره چگونگی برقراری امنيت و
  . وگو کنند

آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی در هفته گذشته گفت که اين مذاکرات درباره موضوع عراق 
  . توصيف کرد، دانست» وظايف اشغالگران در عراق «بوده و تنها برای يادآوری آنچه وی 
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لی عراق و مسلح کردن شورشيان آمريکا جمهوری اسالمی را متهم می کند که با دخالت در امور داخ
  . شيعه به مواد منفجره قوی و آموزش آنها به ناامنی و بی ثباتی در عراق دامن می زند

آمريکايی در عراق عامل » اشغالگران« تهران همواره اين اتهامات را رد کرده و گفته است که حضور 
  . ناامنی در اين کشور است

) آمريکايی ها(دير يا زود آنها « ن روز شنبه در اردن گفته بود که منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايرا
مجبورند که از نيروهای خود را از عراق خارج کنند چرا که علت فعاليت های تروريستی در عراق حضور 

  » .اين کشور است
های پادشه اردن نيز روز شنبه در ديدارهای جداگانه با طارق الهاشمی و منوچهر متکی نسبت به تنش 

  .فرقه ای در عراق و تاثير آن بر امنيت منطقه هشدار داد
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران
  )2007 مه  20(1386 اردیبهشت 30شنبه یک:فردا

الن دانشجويی  اطالعيه ای به احضار گسترده فعا  خبر داده که دفتر تحکيم وحدت طیاعتمادروزنامه 
 و از  به کميته انضباطی و برخوردهای مختلف صورت گرفته با دانشجويان در سراسر کشور اعتراض

   .مسووالن وزارت علوم به شدت انتقاد کرده است 
 تن از فعاالن ٩٣طی يک هفته گذشته «اين روزنامه به نقل از اطالعيه دفتر تحکيم وحدت نوشته که 

. طی فراخوانده شدند يا برای آنها احکام سنگين کميته انضباطی صادر شددانشجويی به کميته انضبا
عالوه بر اين در يک ماه . شش نشريه دانشجويی توقيف و سه تشکل دانشجويی تعليق يا منحل شدند

  » . دانشجو بازداشت شده اند که شش تن از آنها هنوز در زندان به سر می برند٢٣گذشته 
اين وزارتخانه طرح امنيت اجتماعی «نوشته که  جمهوری اسالمی زير کشور، به نقل از وشرقروزنامه 

  » .را متوقف نمی کند
به نوشته اين روزنامه، طی چند روز گذشته انتقاداتی از سوی برخی مسووالن، نمايندگان مجلس و 

مطرح  مرحله دوم طرح ارتقای امنيت اجتماعی  اساتيد دانشگاه در پی برخورد پليس با دستگيرشدگان
شده اما مصطفی پور محمدی روز شنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سوال که برخی از قضات 

اين سوال را بايد از خود مقامات «قوه قضائيه با نوع برخورد با اراذل و اوباش مخالفت کرده اند، گفته که 
  » .قضايی پرسيد

به طور جدی از اجرای اين طرح ها حمايت مقامات عالی قضايی «شرق از قول وزير کشور نوشته که 
  » .می کنند

شايد جايی عملی شده که قابل نقد قانونی باشد اما قرار نيست «پور محمدی در عين حال گفته که 
  » .به دليل عدم اجرای درست قانون، اين طرح متوقف شود

   . خبر داده که کاهش نرخ سود بانکی فعًال منتفی است همشهریروزنامه 
پس از جمعبندی ها و «شته اين روزنامه، اکبر کميجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، گفته که به نو

  » .جلسات مکرر با دولت مقرر شد نرخ سود بانکی فعًال تغيير نکند
با بررسی هايی که طی شش ماه آينده توسط بانک مرکزی صورت می « : وی همچنين گفته است

يشود، رييس جمهوری در مورد کاهش و يا افزايش نرخ سود بانکی گيرد و نتيجه آن به دولت اعالم م
  » .تصميمگيری خواهد کرد

جامعه بين « به نقل از معاون وزير امور خارجه جمهوری اسالمی نوشته که اعتماد ملی،روزنامه 
به المللی نمی تواند فشار بر حکومت ايران را از حد فعلی بيشتر کند چرا که ايران به هم ريخته خطر 

  » .مراتب بزرگتری برای امنيت جهانی است
در حالی که کشورهای غربی خود را برای دور سوم تحريم ها «: اين روزنامه در عين حال نوشته است

  ».عليه ايران آماده می کنند، مسووالن ايرانی گويا نگرانی چندانی از اين تحريم ها ندارند
تحريم های شورای «خارجه به اين روزنامه گفته که عليرضا شيخ عطار، معاون اقتصادی وزارت امور 

امنيت سازمان ملل به فعاليت های هسته ای و نظامی ايران مربوط است و تاثير چندانی بر آب و نان 
  » .مردم ندارد

  » .تحريم ها باعث فروپاشی جمهوری اسالمی نمی شود« به اعتقاد وی، 
در «: وشمند سوخت در بازار سياه نوشته است در گزارشی از فروش کارت های هجام جمروزنامه 

حالی که دو روز بيشتر به پايان مهلت دريافت کارت هوشمند سوخت باقی نمانده و بسياری از 
شهروندان نيز به داليل مختلف موفق به دريافت کارت خود نشده اند، اخباری مبنی بر فروش کارت های 

  » .سوخت تقلبی در بازار به گوش می رسد
اطراف جايگاه های عرضه بنزين ، فروشگاه «م، اين کارت ها را تقلبی معرفی کرده اما نوشته که جام ج

های بزرگ يا ميادين پرتردد شهر تهران ، برخی از افراد سود جو اقدام به فروش کارت هوشمند تقلبی 
  » .به مردم می کنند

 مجاز دارند، اما جدول پشت کارت که به نوشته اين روزنامه، اين کارت ها ظاهری کامال شبيه کارت های
حاوی اطالعات شخصی صاحب خودرو و مشخصات آن است و همچنين شماره شناسايی و سريال 

   . هزار تومان در نوسان است ۵٠ تا ١٠کارت، خالی است و قيمت آن بين 
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ئه کارت سوخت دريافت بنزين از اول خرداد تنها با ارا« نيز خبر داده که ايراندر همين حال، روزنامه 
  » .ميسر است

به نوشته اين روزنامه، با وجود تاخير احتمالی در سهميه بندی بنزين، از اول خرداد ماه کارت هوشمند 
   .عملياتی خواهد شد و دريافت بنزين تنها با اين کارت ميسر خواهد بود 

سه مدير برکنار شده آن  خبر داده که تمامی اتهامات عليه بيمه ايران در گزارشی که سرمايهروزنامه 
   .به مجلس و وزارت اقتصاد ارايه کردند، رد و غيرواقعی ارزيابی شده است 

  تمامی موارد«اين روزنامه به نقل از صفرخانلو، عضو برکنار شده هيات مديره بيمه ايران نوشته که 
ن به مجلس و وزارت اتهامی مديران اين شرکت در گزارشات ارايه شده با امضای سه مدير برکنار شده آ

  » .اقتصاد، رد شده است
 ١۴٠٠سرمايه همچنين نوشته که تمام ماجرای برکناری مديران شرکت بيمه ايران به خاطر 

   . اين شرکت در هر سال بوده است  ميلياردتومان حق بيمه دريافتی
حبه جواد در حالی که بخش بين الملل قوه قضائيه جمهوری اسالمی روز شنبه طی اطالعيه ای مصا

 در شماره روز يکشنبه خود انجام اين کيهانالريجانی با يک روزنامه اسراييلی را تکذيب کرد، روزنامه 
  . مصاحبه را تاييد کرد

نامبرده و با اظهار تاسف » ديپلمات سابق وزارت خارجه«اين روزنامه، از محمد جواد الريجانی با عنوان 
   .در وزارت خارجه تاييد شده است » نبع آگاهم«نوشته که اين خبر در پی جويی از يک 

  
  بهشتی ارد30:  تهرانیروزنامه ها

  )2007 مه  20(1386 اردیبهشت 30شنبه یک
 در عنوان های اصلی خود از اظهارات جواد الریجانی در رد محو روزنامه های امروز تهران:بی بی سی

اسرائيل از نقشه جغرافيا و تکذیب گفته های قبلی ریيس جمهور، ثابت ماندن نرخ بهره بانک ها برخالف 
وعده ریيس جمهور، طرح مبارزه با اراذل و اوباش و احتمال تجدید روابط ایران و مصر اختصاص داده و در 

ی خود از مرگ فخرالدین حجازی، مراسمی برای زاد روز دکتر محمد مصدق و نقد گزارش صفحات داخل
  . ریيس جمهور در مسائل اقتصادی نوشته اند

 خبر داده که برای اولين بار پس از انقالب، یک مسوول جمهوری اسالمی با یک رسانه اسرائيلی کيهان
  . مصاحبه کرده و در رسانه های جهانی انعکاس یافته است

 جواد الریجانی در مصاحبه با جروزالم پست که دیروز به چاپ رسيد پا را از ادعائی که کيهانبه گزارش 
آیا ایران سرانجام "با سياست رسمی ایران کامًال مغایر است، فراتر گذاشت و در پاسخ این سوال که 

  . گفت این سؤال زودهنگام است" روزی اسرائيل را به رسميت خواهد شناخت
 این سخن که اسرائيل باید از روی نقشه محو شود که جواد الریجانی آن را جزیی از کيهان نظر به

سياست ایران نداشته عبارت درخشان بنيانگذار جمهوری اسالمی است و انکار آن فقط القا کننده 
  . اسالمی است و صد البته به هيچ وجه واقعيت ندارد-پشيمانی ایران از مواضع انقالبی

 نوشته اگرچه این اولين بار نيست که اظهارات این دیپلمات سابق وزارت خارجه جنجال هایی را کيهان
عليه ایران سبب شده و نگرانی مؤمنين انقالبی را برانگيخته ولی زشتی مصاحبه با یک نشریه 

ان اسرائيلی از یک سو و درجه مخالفت این مواضع با مواضع رسمی نظام به حدی بود که خبرنگار کيه
  .در وزارت خارجه تأیيد شد" منبع آگاه"در صحت آن تردید کرد ولی متاسفانه این خبر در پی جویی از یک 

در حالی که مقاالت موافق و مخالف با تجدید مذاکره ایران و مصر در روزنامه های مختلف انعکاس دارد 
خالد اسالمبولی نوشته  روزنامه صبح با چاپ عکسی از تابلوهای خيابان جمهوری اسالمیروزنامه 

ها برای از سرگيری رابطه با رژیم  این خيابان شهيد خالد اسالمبولی، خيابانی که در سالهای اخير دولت
قاهره حاضر شدند بر سر آن معامله کنند و نام این شهيد را، که قهرمان جهان اسالم است و 

  . انورالسادات را اعدام انقالبی کرد، حذف نمایند
اللهی در حمایت از این  ه نوشته در گذشته هر بار که چنين خيزی برداشته شد، جوانان حزباین روزنام
  آیا این بار هم چنين خواهد شد؟ . الملل اسالمی مانع حذف نام او از این خيابان شدند شهيد بين

ت اهللا  هم در سرمقاله ای پيرامون مذاکرات ایران و آمریکا که وی معتقد است آیکيهانمدیر روزنامه 
خامنه ای آن را منع کرده است به عنوان نمونه نوشته تجربه اخير درباره مصر را که یک دولت دست 

آقای رئيس جمهور اعالم می کنند که اگر دولت مصر موافق باشد . نشانده آمریکاست به خاطر آورید
قدردانی می گوید اگر همين امروز سفارت ایران در قاهره را برپا می کنيم و وزیر خارجه مصر به جای 

ایران خواهان برقراری رابطه کامل با مصر است باید ابتدا نام و تصویر خالد اسالمبولی را از خيابان های 
تهران حذف کند تا بعد درباره رابطه با هم به گفت وگو بنشينيم و در همان حال انتظار دارند ایران 

   آموز نيست؟ آیا این تجربه عبرت. هشدار امام را نادیده بگيرد
 از نزدیک شدن تاریخ سهميه بندی بنزین و آماده نبودن کارت اعتماد ملی و تهران امروز، هم ميهن

  . های هوشمند سوخت خبر داده اند
شویم  بندی بنزین نزدیک می  نوشته در حالی به زمان اجرای طرح کارت هوشمند و سهميههمبستگی

 ميليون ليتر رسيد که در ٧٨ميزان مصرف این فرآورده دیروز به . اند که مردم رکورد دار مصرف بنزین شده
شود تا پایان اردیبهشت به  بينی می  درصد رشد یافته است و پيش١٢مقایسه با سال گذشته بيش از 

به نوشته این روزنامه این وضعيت . سازی مردم، مصرف بنزین افزایش قابل توجهی پيدا کند دليل ذخيره
  .بندی بنزین را مشخص نکرده است د که هنوز دولت موضع خود در سهميهشو در حالی سپری می
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.  در گزارش اصلی خود نوشته تاخير در سهميه بندی بنزین باالخره از سوی دولت پذیرفته شداعتماد
وزیر کشور روز گذشته اعالم کرد؛ به دليل اینکه برخی از شهروندان موفق به دریافت کارت هوشمند 

 مصطفی اعتمادحتمال تاخير چندروزه در سهميه بندی بنزین وجود دارد به نوشته سوخت نشده اند ا
پورمحمدی در حالی از تاخير چندروزه در سهميه بندی بنزین سخن به ميان آورد که نمایندگان مجلس 

پيشتر تاخير در سهميه بندی بنزین را پذیرفته و در صدد طرحی دوفوریتی برآمدند تا اگر دولت نتوانست 
ردادماه که تنها یک روز به آن مانده سهميه بندی بنزین را اجرایی کند خود این طرح را تحت عنوان خ

  . هدفمند کردن یارانه بنزین انجام دهند
 هزار تومان یارانه بنزین به صورت مستقيم توسط دولت به ٣٠براساس این طرح دوفوریتی باید ماهانه 
راف دولت در تاخير سهميه بندی بنزین باید منتظر ارائه این طرح هر فرد پرداخته شود که با توجه به اعت
  .  نماینده آن را امضا کرده اند۴٠دوفوریتی در مجلس باشيم که تاکنون 

سازان   در صدر گزارش های خبری خود نوشته پس از یک ماه کشمکش بين تصميمدنيای اقتصاد
روز آشکار شده برخالف انتظارات ایجاد شده از اقتصادی برای تعيين تکليف نرخ سود بانکی، سرانجام دی

به نوشته دنيای اقتصاد این انتظار شکل گرفته بود که . سوی دولت، کاهش این نرخ منتفی شده است
اما روز اول . درصد برسد١٢درصد کاهش یافته و به ٢نرخ بهره در سال جاری همانند سال گذشته 

ذ کرد که چونان بمبی در محافل اقتصادی کشور ترکيد،  شورای پول و اعتبار تصميمی اتخا اردیبهشت
  . داد کاهش نرخ بهره می های داده شده خبر از عدم چراکه این تصميم برخالف وعده

 در مقاالتی از طرح موسوم به امنيت اخالقی که باعث حضور کماندوهای روپوشيده و رسالت و کيهان
در روزنامه های مختلف امروز تهران منعکس شده مسلح در خيابان ها شده که عکس و گزارش های آن 

  . است، تجليل کرده اند
 نوشته در روزهای اخير کسانی که احيانًا از ناحيه اجرای مراحل اوليه طرح امنيت اخالقی منافع کيهان

هوسبازانه شان به خطر افتاده، با شایعه سازی های بی اساس اینگونه جوسازی می کردند که طرح 
عی چند روزه بوده و اینک آن التهاب اوليه فروکش کرده و طرح مذکور کم کم به فراموشی امنيت اجتما

  .سپرده شده است
 مردم انتظار دارند که این عمليات هميشگی باشد و قوه قضایيه هم با قاطعيت و سرعت کيهانبه نظر 

شته این بوده که ما در با مجرمان برخورد کند، چرا که یکی از گالیه های پرسنل نيروی انتظامی در گذ
دستگيری مجرمان جدی هستيم و با سرعت آنها را تحویل دادگاه می دهيم ولی متأسفانه در برخی 

موارد شاهد تسامح قاضی با اشرار مذکور هستيم و می بينيم پس از گذشت چند صباحی این 
  . خالفکاران با خيالی آسوده و با رهایی از چنگال عدالت به شهر باز می گردند

 هم نوشته اجراى مرحله دوم طرح امنيت اجتماعى به شکل بسيار گسترده و چشمگيرى با رسالت
استقبال مردم مواجه شد و نشان داد که برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمين نواميس مردم کامال 
ه و کارشناسى شده و یک نياز ژرف جامعه ما بوده است و در این راستا شهروندان نيز کامال همرا

  .اند موافق نيروى انتظامى
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روزنامه های اول هفته تهران در عنوان های اصلی خود گزارش های ضد و نقيضی درباره :بی بی سی
  . ها منعکس کرده اندوضعيت ديوان محاسبات و گزارش های تازه اش عليه مديران بيمه و بانک 

شرط های تازه برای تجديد روابط ايران و مصر، مخالفت های تازه با روابط ايران و آمريکا، لغو مراسم 
  .سالگرد نهضت آزادی به دستور مقام های امنيتی از جمله بخش های ديگر اين روزنامه هاست

رئيس بانک جهانی است که با " زپل ولفوويت" گزارشی درباره استعفای هم ميهنعنوان اصلی روزنامه 
  .منتشر شده است" افتادن عصای بوش"تيتر 

در حالی که تعدادی از روزنامه های تهران اظهار نظر رهبر جمهوری اسالمی را درباره مذاکرات دولت با 
 عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام شورای عالی رسالتنمايندگان دولت آمريکا آورده اند، به نوشته 

مذاکره با آمريکا شروطی دارد و هر گاه اين شروط :  ملی در جمع فرماندهان بسيج تهران گفتهامنيت
  . محقق شود و مقام معظم رهبری اجازه دهند ما با اقتدار پشت ميز مذاکره با آمريکا می نشينيم

 خبر  با انعکاس متن کامل سخنرانی آيت اهللا خامنه ای در مشهد، از سخنرانی رييس جمهورهم ميهن
  . موقعيت ايران و آمريکا برای مذاکره نابرابرست: داده و از قول وی نوشته

 خبر داده که مشاور بين المللی رهبر از آمريکا به عنوان پرچمدار دشمنی با ايران نام برد و کارگزاران
ز ميدان تأکيد کرد اين کشور در آژانس بين المللی انرژی اتمی و در شورای امنيت سازمان ملل متحد ني

  . دار تصويب قطعنامه عليه ايران است
در شرايطی : به نوشته اين روزنامه، علی اکبر واليتی در گفت و گو با سيمای جمهوری اسالمی گفته

که مواضع آمريکا همچنان عليه ايران خصمانه است طبيعی است که ما انگيزه ای برای مذاکره نداشته 
 که دو کشور در مواضع برابر و بدون هرگونه پيش شرط باشيم چون مذاکره در صورتی مفيد است

  . باشند
شرايط عراق و منطقه که به دليل رفتار :  از قول دبير شورای عالی امنيت ملی نوشتهکيهانروزنامه 

اما هنوز در مورد کيفيت و . يکجانبه گرايانه آمريکا بوجود آمده است، راه برون رفتی را اقتضا می کند
  .ميمی را اعالم نکرده ايمسطح مذاکرات تص
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 با اشاره به گفته های وزير خارجه مصر که حذف نام خالد اسالمبولی را از جمهوری اسالمیروزنامه 
  . روی خيابانی در تهران شرط مذاکره برای تجديد روابط قيد کرده نوشته مصری ها طلبکار شده اند

لد اسالمبولی از خيابان های تهران در حالی اصرار دولت مصر برای حذف نام و تصاوير خا:  نوشتهکيهان
است که آن شهيد بزرگوار با ايثار جان خود انور سادات رئيس جمهور سابق مصر را که با انعقاد معاهده 

  . کمپ به جهان اسالم خيانت کرده بود، به جزای خود رساند
گرچه شورای دوم شهر : ، نوشته"رابطه ايران و مصر به شرط و شروط کشيد" با عنوان اعتماد ملی

مبولی گرفته بود و نام انتفاضه را به جای آن پيشنهاد داده  تهران تصميم بر تغيير نام خيابان خالد اسال
  . مبولی است بود اما همچنان نام خيابان مشرف به ميدان آرژانتين تهران خالد اسال

 چند روز اخير رخ داده، رييس ديوان  در صدر اخبار خود احتمال داده که با توجه به آنچه درتهران امروز
  .محاسبات کشور برکنار شود

 نامه ای از ديوان محاسبات را در صدر اخبار خود آورده که با اصرار در سرمايهدر همين حال روزنامه 
مواضع سابق خود در مورد بانک ها و منع دادن تسهيالت بانکی به تعدادی از موسسات دولتی و 

ن محاسبات خبر قبلی درباره کان لم يکن شدن اين تصميم را تکذيب کرده ديوا: خصوصی نوشته که
  . است

روز پنجشنبه بيشتر روزنامه ها خبر داده بودند که نامه اول ديوان محاسبات عليه موسسات بدهکار 
  .بانکی، توسط خود اين بانک کان لم يکن اعالم شده است

 خيابان های شهر و دستگيری آنان از جمله مطالب گزارش هايی از برخورد پليس با اراذل و اوباش در
 تمامی صفحه اجتماعی خود را به گزارش هايی از هم ميهنروزنامه های اول هفته است چنان که 

  . اين واقعه اختصاص داده است
 معاون وزارت کشور گفته تمام اخبار منتشره از اغتشاش و نا امنی در شهرهای کشور شرقبه نوشته 

هاشمی ثمره گفته برخی مشغول .  از ذهن است و ما اين اخبار را تکذيب می کنيمموهوم و دور
  .ساختن خبرهای جعلی در مورد نا امنی در شهرهای کشور هستند

 نوشته دولت سعودی به تازگی هشت زن ايرانی زاير عمره را به دليل جمهوری اسالمیروزنامه 
  . مشکل حجاب آنان از اين کشور اخراج کرده است

ه نوشته اين روزنامه، سال گذشته هم از اين اتفاقات رخ داده بود و يکی از ائمه جمعه عربستان در ب
خطبه های خود گفته بود برخی زنان ايرانی و عجم با سفر به اين کشور جوانان سعودی را از راه به در 

  . می کنند
ال نسبت به گسترش  يادآور شده که خود نيز در فروردين ماه امسجمهوری اسالمیروزنامه 

  .بدحجابی در زائران زن ايرانی هشدار داده بود
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران
  )2007 مه  19(1386 اردیبهشت 29شنبه :فردا

  .، خبر داد که زاپن نيز به جمع تحريم کنندگان حکومت ايران پيوسته است همشهریروزنامه
د در راستای اجرای قطعنامه های سازمان ملل تحريم های به نوشته اين روزنامه، دولت ژاپن اعالم کر

  .شديدتری عليه ايران اجرا خواهد کرد
 سخنگوی دولت ژاپن نوشت که بر اساس اين تحريم ها، دولت ژاپن دارايی های  همشهری به نقل از

  . مؤسسه ايرانی را مسدود خواهد کرد١٣ شخص حقيقی و ١۵
ات نظامی دارايی های ارزی به ايران که با فعاليت های هسته ژاپن همچنين از صادرات قطعات تجهيز

  .ای اين کشور مرتبط است، جلوگيری خواهدکرد
 تحريم ها عليه ٢٠٠٧به نوشته اين روزنامه، اين دومين باری است که توکيو به طور يک جانبه در سال 

 ١٠دود کردن موجودی های ايران را تشديد می کند؛ در ماه فوريه سال جاری ميالدی دولت ژاپن از مس
 شخص حقيقی خبر داده بود و در زمستان گذشته، دولت اين کشور ممنوعيت صدور ١٢سازمان و 

موادی را که ممکن است در برنامه هسته ای مورد استفاده قرار گيرند و همچنين ورود اشخاصی که با 
  . برنامه های هسته ای ايران مرتبط هستند به ژاپن را خبر داده بود

به نوشته اين روزنامه، مديرکل . ، از دستگيری ریيس دفتر وزير سابق نفت خبر داده است ايران روزنامه
 سال رييس دفتر بيژن زنگنه در وزارتخانه های جهاد سازندگی، نيرو ١٧حوزه رياست وزير سابق نفت که 

  .و نفت بوده، چندی پيش بازداشت شده است
به نوشته اين روزنامه موضوع .ن نفتی نيز به همراه وی دستگير شده اند نفر از فعاال١١  ايران نوشته که

  .دستگيری اين فرد قرارداد فروش گاز کرسنت بوده است
، خبر داد که نيروهای امنيتی اجازه برگزاری مراسم سالگرد تاسيس نهضت آزادی اعتماد ملیروزنامه 

  .ايران را نداده و آن را لغو کردند
 در ٢٠عصر پنج شنبه » نهضت آزادی«وششمين سالگرد تأسيس  مه، قرار بود چهل به نوشته اين روزنا

يکی از اعضای شورای مرکزی اين حزب برگزار شود، که نيروهای » هاشم صباغيان«منزل شخصی 
امنيتی و انتظامی از برگزاری آن جلوگيری کردند ومانع از ورود ميهمانان به داخل منزل هاشم صباغيان 

  .شدند
د ملی نوشت که حتی اجازه توقف کوتاه مقابل منزل نيز به ميهمانان داده نشد و تعدادی از اعتما

  .ماموران نيز از فعاليت خبرنگارانی که برای پوشش اين رويداد در محل حاضر بودند، جلوگيری کردند
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ه امنيت اقدام علي«به دنبال استفاده گسترده نهادهای امنيتی جمهوری اسالمی در وارد کردن اتهام 
 به نقل از ریيس دادگاه انقالب نوشته که وی از  شرقبه منتقدان در اقشار مختلف، روزنامه» ملی

  .دفاع نمی کند» اقدام عليه امنيت ملی«شايع شدن اتهام 
اين روزنامه از قول علی مبشری، ریيس دادگاه انقالب تهران درباره تفسير اقدام عليه امنيت ملی 

يع شدن اين عنوان اتهامی دفاع نمی کنم و به نظر می رسد يکسری از من از کليت شا«نوشت 
اتهاماتی که عنوان اقدام عليه امنيت ملی به خود می گيرد را می توان تحت عناوين ديگری که الزم 

  ».است در دادگاه عمومی رسيدگی شود به آنها داده شود تا هيمنه محاکم انقالب حفظ شود
انقالب تهران با وزارت اطالعات نيز گفته که به دليل اين که در شرايط فعلی وی درباره ارتباط دادگاه 

دادسرا کار تکميل تحقيقات را انجام می دهد و سپس آن را به دادگاه ارجاع می دهد ارتباط کاری 
چندانی مثل گذشته ضرورتی ندارد بلکه اين دادسراست که برای تکميل تحقيقات ارتباط مستمر با 

  .وزارت دارد
مبشری در عين حال گفته که در مواردی،نماينده ای از وزارت اطالعات برای توضيح در مورد برخی 

  .مسائل به دادگاه دعوت می شود
 اظهارات فرمانده بسيج در خصوص رسانه های کشور را منتشر کرده و از قول وی رسالتروزنامه 

  .رسانه ها را به توطئه عليه دولت متهم کرده است
اين روزنامه، محمد حجازی گفته دشمن با سرمايه گذاری کالن روی رسانه های گروهی در به نوشته 

  . صدد رخنه به صفوف ملت و ايجاد نارضايتی در بين آنهاست
 تيتر اول خود را به گزارشی در خصوص عمليات جديد نيروی انتظامی درمناطق جنوبی  اعتمادروزنامه

  .تهران اختصاص داده است
 روزنامه، فرمانده نيروی انتظامی تهران اعالم کرده که ماموران يگان ويژه نيروی انتظامی به نوشته اين

در چند شب گذشته طی عمليات هائی در مناطقی از تهران دستور داشتند تا افرادی را که از آنها تحت 
رای مردم نام برده می شود،و نوچه های آنان و افرادی که ب» اراذل و اوباش شرور و خطرناک« عنوان

  .ايجاد مزاحمت می کنند، برخورد کنند
اعتماد در عين حال اظهارات رييس دادسرای جنائی تهران در مورد اين دستگيری ها را منعکس کرده و 

برخورد فيزيکی به هيچ وجه با هيچ شهروند و متهمی قابل توجيه نيست و « از قول ناصر سراج نوشته
ادسرای جنائی تهران تاکيد کرده که حتی قاضی هم حق رئيس د.»عملی کامًال غيرقانونی است

  .برخورد فيزيکی و تحقير هيچ متهمی را ندارد و نبايد با متهمان چنين برخورد شود
  مسافربرهای   ساماندهی   طرح   اجرای   به   نسبت   گناباد   داران   تاکسی   ، از اعتراضخراسان  روزنامه

  . خبر داده است   شخصی 
  مسافربرهای   ساماندهی   طرح   به   اعتراض   نشانه   به   گناباد   تاکسی    رانندگان ته اين روزنامه،به نوش

     . گذاشتند   انتظار   در   را   مسافران   و   کردند   متوقف   را   ها   تاکسی   شهر   اين   در   شخصی 
  

  مه19شنبه : اي بريتانیروزنامه ها
  )2007 مه  19(1386 اردیبهشت 29شنبه 

سالح ايرانی برای جنگجويان در عراق و غزه و دوچرخه اسالمی برای بانوان ورزشکار در :بی بی سی
  .ايران از جمله مطالب مورد بحث روزنامه های امروز چاپ لندن درباره ايران است

چگونه ايران کنترل به تهران خوش آمديد، " در گزارشی از بصره به قلم قيس عبداالحد زير عنوان گاردين
نمی توان بدون برخورد به شواهدی از نفوذ ايران در بصره چند : "می نويسد" بصره را در دست گرفت

حتی در محوطه کنسولگری بريتانيا به مراجعان توصيه می شود . دقيقه ای در اين شهر پياده روی کرد
  ."نيتی، ايرانيها همه چيز را می شنوندکه از تلفنهای همراه خود استفاده نکنند چون به گفته مقامات ام

از لبنيات تا موتورسيکلت و : ، در بازار بصره اجناس ايرانی در همه جا ديده می شودگاردينبه نوشته 
در کتاب فروشی ها راهنمای مکالمه به زبان فارسی فروخته می شود و . کاالهای الکترونيک

   .پوسترهای آيت اهللا خمينی به ديوار نصب شده است
و از قول مردی به نام . اما نفوذ ايران در جاهای ديگری هم ديده می شود:  می نويسدگاردينخبرنگار 

ما به اسلحه نياز داريم و ايران تنها : "ابومجتبی از اعضای يکی از گروههای هوادار ايران نقل می کند که
  ." ان اسلحه وارد نخواهيم کرداگر سعوديها به ما سالح بدهند، ما ديگر از اير. مجرای تامين آن است

هيچ چيزی . می فروشند. ايرانيها سالح را به ما هديه نمی کنند: " گفته استگاردينابو مجتبی به 
ما می دانيم که ايرانيها خير ما را . يک بمب ايرانی حدود صد دالر برای ما تمام می شود. رايگان نيست

ما به ايرانی ها .  با آمريکايی ها و انگليسی ها بجنگندنمی خواهند و به اينجا آمده اند تا در خاک ما
  ."احتياج داريم و آنها از ما استفاده می کنند

با وجود ترديدهايی که درباره انگيزه ايرانی ها در " گفته است که گارديناين مرد اهل بصره در گفتگو با 
ايران در ميان فرماندهان . دميان است، بسياری از واحدهای سپاه مهدی زير نظر ايران عمل می کنن
  ."سپاه مهدی نفوذ کرده و بعضی از واحدها مستقيما در اختيار ايرانيهاست

 همين گفته ها را از قول مقامات عاليرتبه نظامی و امنيتی نيز تاييد کرده و افزوده است گاردينخبرنگار 
  .دکه ايران همه مايحتاج شبه نظاميان را از جوراب تا موشک تامين می کن

 شيوه عمل ايران را از رفتار برخی از گاردينبا اين حال، برخی از مردم و مقامات در بصره در گفتگو با 
  . آمريکايی ها و انگليسی ها عاقالنه تر ارزيابی کرده اند
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 در گزارشی درباره خاورميانه ضمن نقل اين خبر که اسرائيل موضوع حمايت ديلی تلگرافروزنامه 
در دست بررسی دارد، می نويسد که اسرائيلی ها معتقدند که حماس نيز از ايران نظامی از فتح را 

  .کمک نظامی دريافت می کند
به نوشته اين روزنامه مقامات باالی وزارت خارجه و ارتش اسرائيل به ديپلماتهای خارجی گفته اند که 

 دارد و اسرائيل نگران دست قاچاق اسلحه و پول از سوريه و ايران برای نيروهای حماس هنوز هم ادامه
  . يافتن حماس به موشکهای دوربردتر است

 در گزارش هنری خود به نقل فعاليتهای يک معمار و طراح ايرانی در آمريکا فايننشال تايمزدر اين ميان، 
 از ابداع نوعی دوچرخه اسالمی در ايران خبر داده که می تواند قسمتهای  تايمزپرداخته و روزنامه

  . بدن خانمهای دوچرخه سوار را از ديد مردان حريص پنهان نگاه داردچشمگير 
 در ستون اخبار دينی خود به نقل از گفتگوی الهه سفالی مسئول طراحی اين دوچرخه با تايمزروزنامه 

روزنامه ايران نوشته است که به بازار آمدن دوچرخه اسالمی که نيمی از بدن بانوان دوچرخه سوار را از 
  .حرم پنهان می کند، باعث روی آوردن خانمهای ايرانی به ورزش دوچرخه سواری خواهد شدديد نام
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