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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(ولتهای بزرگرژیم ایران و د

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 ' عمدهیشیگشا' بدون یجانی مذاکرات سوالنا و الرانیپا

  )2007 مه  31(1386 خرداد 10شنبه پنج 
 ی شکستن بن بست جاری عمده جهان برای و قدرت هارانی اکيپلماتیش د تالنی ترتازه:بی بی سی

 تالش ها در نی ادامه ای براني عمده اما با تعهد طرفیشی ظاهرا بدون گشارانی ایبر سر برنامه اتم
 . استافتهی انی پااياسپان
 ی شورا دائمی اعضای از سویندگی اروپا که به نماهی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سریخاو
 در رانی اندهی نمایجانی الری تازه خود با علی کند پس از گفتگوهای گفتگو مرانی و آلمان با اتيامن
 . مسائل مهم حاصل شده استیدر مورد برخ" یی هاشرفتيپ" گفت اي اسپانتختی پادیمادر
 ی حاصل نشد اما در مورد برخی اساسشی نوع گشاچي کنم بتوان گفت که هیفکر م: " گفتیو

 ."می کردیی هاشرفتيمسائل مهم پ
 آمدن از روني و هر دو آنها پس از بدي پنجشنبه شب دو مقام چهار ساعت به طول انجامیگفتگوها

 . گفتگوها را ادامه دهندنی اگریجلسه گفتند قصد دارند دو هفته د
و طرف  به نقل از هر دتدپرسي حال آسوشنی گفتگوها طبق روال گذشته فاش نشده با انی ااتيجزئ

بوده است که اشاره " ی اتمی انرژی المللنيمسائل برجسته با آژانس ب" بر یگزارش داد که تمرکز اصل
 پاسخ داده ها تا به آندی گوی دارد و مرانی ای آژانس در مورد برنامه اتمنی که ای است به سواالتیا

 . برنامه را مشخص کندنی ای واقعتي تواند ماهینشود نم
 که دو دي مفی هادهی ایبرخ" جلسه از انی پس از پارانی ای ملتي امنی عالی شوراري دبیجانی الریعل

 گفت آنها زي سوالنا نریخاو. اشاره کرد" وجوه مشترک "یصحبت کرد و به برخ"  کردندیطرف معرف
 اني به مسخنگفتگوها "  خوبیفضا"داشته اند و از " ندی جلو بردن فرآی در مورد چگونگی فکریتبادل"
 .دآور
 شد در ی حسن روحانني جانشرانی به عنوان مذاکره کننده اشي دو سال پبای که از تقریجانی الریآقا
 . سوالنا داشته استی با آقایی گفتگوهاگاهي مدت گاه و بنیا

 برنامه اصرار نی اقي و قدرت ها بر تعلومي اورانی سازی بر ادامه غنری بر موضع خود دارانی از آنجا که ااما
 . نشان نداده اند، بن بست شکسته نشده استی نرمشکی چيند و ه ورزیم

 کند، ی می ساخت سالح اتمی به فناورافتنی دست ی را متهم به تالش برارانی اکای آمری به رهبرغرب
 . بارها رد کرده استرانی که ایاتهام
 یريف جهت از سرگ دو طراني تفاهم الزم مجادی ای برای سازنهي زمیجانی سوالنا و الری گفتگوهاهدف

آن مذاکرات از حدود دو .  اعالم شده استرانی ای حل اختالفات بر سر برنامه اتمی برایمذاکرات جد
 . قطع شدشيسال پ

 . در آنکارا پايتخت ترکيه داشتندیگذشته نيز ديدار) ارديبهشت( دو اواخر آوريل نیا
 ی برارانی سازمان ملل متحد به اتين امی شود که مهلت شورای مذاکرات پس از آن برگزار مدی جددور
 به ی در گزارشزي نی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی و مددهي رسانی به پاومي اورانی سازی غنقيتعل

 را رسمًا تي امنی شورا1747 قطعنامه شماره ی از اجرای اسالمی جمهوریچي امنيت، سرپیشورا
 .  کرده استدیيتأ

 سوالنا به دنبال اين است که در ی و خاوير سوالنا اعالم شد که آقایان الريجی از آغاز مذاکرات علپيش
 . نسبت به موضع خود نشان دهدیمذاکرات از ايران بخواهد انعطاف بيشتر

 به توافق ی سوالنا پيش از ورود به جلسه مذاکره به خبرنگاران گفت که با گذشت زمان دستيابیآقا
 . شودیمشکلتر م

ران پيش از مذاکرات تأکيد کرده که حاضر نيست موضع خود را بر سر ادامه  است که ايی در حالاين
 .  اورانيوم تغيير دهدی سازیغن
 ی يک شب پيش از آغاز گفتگو با خاوير سوالنا اشاره کرد که کشورش اخيرًا پيشنهادیجانی الریعل
 بزرگ یرده اما قدرتها ايران ايجاد شده مطرح کی حل مسئله اتمی که برایاز بن بست" برون رفت "یبرا

 .ند ايرانند اين پيشنهاد را رد کردیجهان که خواهان محدود شدن فعاليت فعاليت هسته ا
 ییشنهادهايدر آنکارا پ: " گفتگوهايش با خاوير سوالنا در آنکارا گفتی با اشاره دور قبلی الريجانیآقا
 بود، بايد مجال داده ی قبلري مس وی کنونتي برون رفت از وضعی برایريمطرح شد که مس)  مایاز سو(
 ". آن فكر و تعمق شودیشد رو  یم
 نکرد، ی اين پيشنهاد اشاره ااتي گفت به جزئی با خبرنگاران سخن ماي که پس از ورود به اسپانیو

 ی پيشنهاد داده بود که بخشرًاي اخرانی خبر داد که اپلماتهای به نقل از دتدپرسي آسوشیهرچند خبرگزار
 . شده استد خود را به حال تعليق درآورد اما اين پيشنهاد رومي اورانی سازیغناز برنامه 
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  . يا مستقل اين گزارش را تأييد نکرده اندی منابع رسمهنوز
  

 رانی به ایهشدار هشت کشور صنعت
  )2007 مه  30(1386 خرداد 9شنبه چهار 

 به رانیاده اند که اگر ا هشدار دی اهياني جهان در بی خارجه هشت کشور صنعتیوزرا:بی بی سی
که در ' یمتناسب بعد' سازمان ملل ادامه دهد، از اقدامات تي امنی گرفتن خواست شورادهیناد

 . کنندی متی درنظر گرفته شده، حما١٧۴٧قطعنامه 
 ران،ی ای در مناقشه هسته اري درگی و کشورهاتي امنی مصوب شورای خواست قطعنامه هانیمهمتر
 گروه هياني که همزمان با بی است؛ مسئله ارانی در اومي اورانی سازیبوط به غن مری هاتي فعالقيتعل

 . رد شده استی اسالمی جمهوری سرپرست مذاکرات هسته ای از سوگری بار دکیهشت 
 سوالنا، ری مذاکره با خاودی دور جدیبرا)  ام ماه مهیس( که روز چهارشنبه نهم خرداد یجانی الریآقا

 را قي از سفر خود اعالم کرد که تعلشي شد، پاي اسپانی اروپا، راههیاتحاد ی خارجاستيمسئول س
 را هم نیا" کرد دي تاکرد،ی پذی خواسته را منی کشورش اای آنکهی داند و در پاسخ به ای نمیروش معقول

 !" ريخ: میقبال اعالم کرده ا
در )  ژاپن، فرانسه و کاناداه،يوس رن،ي چا،يتانی برکا،یآلمان، آمر (ی امور خارجه هشت کشور صنعترانیوز

 نکهی خود از اهياني گروه هشت در شهر پوتسدام آلمان گردهم آمده اند و در بنیآستانه اجالس سران ا
 ." ابراز تأسف کرده اندقايعم" خود را گسترش داده، ی هاتي فعالرانی آژانس ارکليبنا به گزارش دب

 ی کرده اند، اما مقام هادی ابراز تردرانی ای هسته ای ها بودن برنامهزي در مورد صلح آمی غربیکشورها
 .ردي گی صورت می اتمی انرژی المللني نظر آژانس بری زشانی هاتي دارند که فعالدي تأکیرانیا

.  بخش نبوده استجهي بر گفتگو تا کنون نتی مبتنی راه حلافتنی رفع اختالف و ی دو طرف برای هاتالش
 چگونهي بدون همیآماده ا" سوالنا گفته ی مذاکراتش با آقاگری در آستانه دور دیجانی الری همه آقانیبا ا
 ."مي اقدام کن- د ها درست باشی نگراننی اگر ا- طرف مقابل ی های رفع نگرانی برای شرطشيپ

 . صورت گرفته،ي ترکتختی در آنکارا، پالی ماه آور25 روز یجانی الری سوالنا و آقاری مذاکرات خاوی قبلدور
 ی سازی غنقي تعلی برارانی به اتي امنی شود که مهلت شورای برگزار می مذاکرات در حالدی جددور
 ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری و مددهي رسانی شورا به پای خواست هاری و برآوردن ساومياوران
 دیي تارا تي امنی شورا1747 قطعنامه شماره ی از اجرای اسالمی جمهوریچي سرپ،ی در گزارشزين

 . کرده است
 یروز چهارشنبه عل.  کندی متهم مرانی ای حل مناقشه هسته ای برای را به مانع تراشکای آمررانیا

 ی نو در حل مساله هسته ای به دنبال آن است که نگذارد حرف هاکایآمر" به خبرنگاران گفت یجانیالر
 ی و حرف هاا هدهیاست تا نگذارد ا ی المللني بکوتی باکی مطرح شود و متاسفانه به دنبال رانیا

  ." شوددهي شنگری قدرتمند دیکشورها
  
  استدهي هم عق5+1 گروه ی اعضاگری با درانی ای درباره مذاکرات هسته اسیپار

  )2007 مه  29(1386 خرداد 8شنبه سه 
 رانی ای وزارت خارجه فرانسه روز سه شنبه اعالم کرد که کشورش درباره مذاکرات هسته ایسخنگو

 . استدهي هم عق5+1 گروه ی اعضاگریبا د
 وزارت امور یمعاون سخنگو" مونوي سیدن" فرانسه ، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 خود و سه عضو یی اروپایما کامال با شرکا:  اظهار داشت نيخارجه فرانسه در جمع خبرنگاران همچن
 .مي موافق و متحد هسترانی ایا هسته ی هاتي درباره توقف فعال5+1 گروه گرید
 اظهار داشته است که فرانسه به راي اخرانی ای ملتي امنی عالی شوراري فرانسه، دبی گفته خبرگزاربه
 . کندی بازرانی ای را در مذاکرات هسته ایانجي مکی تواند نقش ی می سارکوزکوالي نی جمهوراستیر
 هر گونه رانی ای ملتي امنی عالیشورا ري قائم مقام دبی فضلی است که رحمانی در حالنیا

 .  رد کرده استی تهران در موضوع هسته ای فرانسه را از سویگريانجيدرخواست م
 به آنان گفته زي بار ننی کامال روشن قرار دارد که چندنهی گزکی در برابر رانیا:  خاطرنشان کرد مونويس

 . شده است
 تي توقف فعالرانی است که ادهينون زمان آن فرارساک:  وزارت خارجه فرانسه افزود ی سخنگومعاون
 . ردی را بپذشیها
 یجانی اروپا روز پنجشنبه با دکتر الرهی خارجه اتحاداستي سوالنا مسئول سری به ذکر است که خاوالزم

  . خواهد کردداری ددیدر مادر
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 وهي اعالم کرد که شکای آمرانهی گراکجانبهی ی هااستي از سمي مستقري در انتقاد غني پوتريمیوالد
 . خطرناک استاري بسی کشورها در جامعه جهانی برخیستیایامپر
  )2007 مه  31(1386 خرداد 10شنبه پنج 
 Karlos" اسيکارلوس پاپول" پس از گفتگو با ني پوتنترفکس،ی مهر به نقل از ای گزارش خبرگزاربه

Papouliasاز ی که برخی اقدامنیبه نظر ما ا:  گفت ی کنفرانس مطبوعاتکی خود در یونانی ی همتا 
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 یستيالی امپری اوهي گرفتن ششي و در پدگاههای کردن دکتهی جز دیزي دهند، چیکشورها انجام م
 ".ستين
 کردن کتهی دی کشورها برانیاقدام ا:  خاص نام ببرد، اضافه کرد ی از کشورنکهی بدون اني همچنیو

 . استی المللني بني و قوانی جامعه جهانی خالف هنجارهاگرانی خود بر دیهانقطه نظر
 خطرناک و شرم آور است و مخالف ی امرنی که امي کنیما فکر م:  افزود هي روسی جمهورسيرئ

 .مي هستی المللني در امور بیی هاوهي شنياستفاده از چن
 ی هستند نامگرانی خود به دیدگاههاید کردن کتهی که درصدد دیی کشورهاای از کشور و ني پوتگرچه

 سي رئري هدف اظهارات تند اخنی را مهمترکای آمرکجانبهی ی هااستي سلگراني از تحلینبرد، اما برخ
 . دانندی مهي روسیجمهور

 درخصوص استقرار سامانه دفاع کای آمری هااستي از سدی ضمن انتقاد شدرًاي اخني همچننيپوت
 .دي قاره نامنی دادن انبار باروت در ا در اروپا آن را قراریموشک
 ی از اقمار شوروشتري چک که پیبه دو کشور لهستان و جمهور) 2007 (ی سال جارهی در ماه ژانوکایآمر

 ی سامانه دفاع ضد موشککی داد تا شنهادي اروپا و ناتو هستند، پهی اتحادیبودند و درحال حاضر از اعضا
 .د را در خاک آنها مستقر کنی رادارستمي سکی در لهستان و ري موشک رهگ10شامل 

 و کره رانی مانند ایی کشورهای موشکداتی اقدام مقابله با تهدنی خود را از اهي متحده توجاالتیا
 باور است که نی بر ای سامانه اني استقرار چنی به عنوان مخالف اصلهي اعالم کرده ، اما روسیشمال

 قراردهند، وردهدف هستند که بتوانند منافع واشنگتن را میوشک فاقد چنان توان مانگی ونگيتهران و پ
 کنترل و تسلط بر ،ی شرقی دراروپاکای آمری ازسوی سامانه اني هدف استقرارچننيلذا به باور کرمل

 . استهي روسی موشکی هاستميس
 یم ها به گای در روز سه شنبه پاسخهي روسکی استراتژی موشک ها شیآزما:  باره گفت نی در انيپوت
 ناتو با معاهده ی اعضای سامانه در اروپا و عدم همکارنی متحده در استقرار ااالتی ایی گراکجانبهی
 . متعارف در اروپاستی نظامیروهاين
 ی پاسخنی بلکه استندي کشورها ندارد، آنها مهاجم ننی به ترساندن ایازي نهي اضافه کرد که روسیو

 . ماستماناني هم پی از سوهي قابل توجري و غانهی گراکجانبهی ی به گامهاانهی جویتالف
 . دانندی مهي و روسکای آمردی جنگ سرد جدی به معناهي اقدام روسنی از مقام ها در غرب ای برخگرچه

 موشک شیآزما:  باره اعالم داشت نی در اهي روسکی مرکزمطالعات استراتژسيرئ" ی ناعومکیتالیو"
 است ی شرقی در اروپاکای آمرینش به طرح استقرار سپرموشک واکقتي درحقهي روسدی جدیمايقاره پ
کا ی و آمرهي روسني بدی را نشانه آغاز جنگ سرد جدهي روسی موشکشی آزمانی ادی حال نبانیبا ا

 .دانست
 را از گسترش سپر کای بار تالش کرده تا آمرنی چندنی ازاشي پهي روسنکهی با اشاره به ای ناعومکیتالیو

 طرح نی با ازي از جمله آلمان نی غربی اروپای از کشورهایاري کند ، گفت بس خود منصرفیموشک
 . مخالف هستندکایآمر
 

 نی در آخرکای است که وزارت خارجه آمری در حالکای آمری از سامانه دفاع ضد موشکهي روسیانتقادها
 نیمسکو در ا و مواضع مخالف ستي نهي با روسی مزاحم همکاری خود اعالم کرد که سپر موشکهيانيب
 . دار نخواهد کرد  را خدشه نيمابي مثبت فی گفتگونه،يزم
 کوچک ی تصور که سپر موشکنیا:  مطلب افزود نی ااني با بکای خارجه آمرریمعاون وز" یسيتام ک"

 .  استزيآم  اغراق اري قرار دهد بسري بتواند به شکل محسوس روابط دو کشور را تحت تأثکایآمر
زمان حال با :  حال افزود ني دو کشور، اما درعني اختالف نظرها بیعان به وجود بعض در ادامه با اذیو

 .ستندي دو کشور سابق نزي نیزمان جنگ سرد تفاوت دارد و دو کشور فعل
 یها نهي کشور در زمنی با ای بزرگ خواند و از همکاری را کشورهي در ادامه سخنانش روسیسيک

 .  کردیمختلف ابراز خشنود
 ی ها نهي را زمري و دفاع از معاهده منع تکثسمی مبارزه با ترور،ی و کره شمالرانی ایا امه هسته  برنیو

 .  دي مثبت دو کشور نامی همکاریاصل
 ی الورف وزرای و سرگئسی رازاي کاندولی ها از ادامه اختالف نظرهای روز گذشته خبرگزارگری دی خبردر

 . خارجه گروه هشت در پوتسدام آلمان خبر دادندانری در نشست وزهي و روسکایامور خارجه آمر
 در س،ی الورف و راني تند بی گروه هشت در پوتسدام با مشاجراتی خارجه کشورهای وزرانشست

 .  توام شدی شرقی در اروپاکای آمریخصوص استقرار سپر موشک
خواند و الورف " مضحک" در لهستان و چک کای آمری را از استقرار سپر موشکهي روسیها ی نگرانسیرا
 .  جنگ سرد متهم کردیاي را به احکای در پاسخ آمرزين

 از ی ا  که به طور حرفهی کسانیتمام: " نشست به خبرنگاران گفت انی روز گذشته بعد از پاالورف
 امروز با از هي روسرای مسئله وجود ندارد، زنی در ای مضحکزي چچيدانند که ه  ی دارند، میمشکل آگاه

 .  رو به رو شده استیحاتيابقه تسل مسیريسرگ
 ساخته هي روسی ا  هستهدی مقابله با تهدی براکای آمری کرد که سپر موشکدهي ابراز عقزي نسیرا

 ندهی در آای که تا به حال ساخته شده کای قادرند ازهر نوع سپر آمرهي روسیها  موشکراینشده، ز
 . ساخته خواهد شد، عبور کند
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 زي نکی مشکالت کوزوو و خاور نزدنهي دو مقام  در زمني بی لفظیري درگنی ا شود کهی گفته منيهمچن
 . ادامه داشت

 . رو به رو شده استهي کند با مخالفت روسی متی از آن حماکای کوزوو که آمراستقالل
 ژوئن 8 -6 آلمان، و کانادا ه،ي فرانسه، روسس،ي انگلا،يتالی ژاپن، اکا،ی آمریعنی 8 سران گروه نشست

  .در آلمان برگزار خواهد شد)  خرداد18-16(
  

   را رد کرد کای آمریستيالی امپروهي درباره شني سخنان پوتديکاخ سف
  )2007 مه  31(1386 خرداد 10شنبه پنج 
 وهي درباره شهي روسی جمهورسيرئ" ني پوتريمیوالد "ی از سودی روز پنجشنبه اتهامات جددي سفکاخ
  .  را رد کردیان واشنگتن در جامعه جهیستيالیامپر
 بر دي با تاکدي کاخ سفیسخنگو" گوردون جاندرو" فرانسه ، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 کایآمر:  قابل حل است، افزود مي مسکو و واشنگتن وجود دارد با مذاکره مستقني که بی مشکالتنکهیا

 ی تنگاتنگیهمکار ی جهانی هایانرژ و سمی مسائل ازجمله مبارزه با تروری برخنهي در زمهيو روس
  .دارند

 مشکالت با مذاکره نی ای اما تمامم،ی داریما مطمئنا اختالفات:  در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد یو
  . رو در رو قابل رفع است

 خود در یونانی یهمتا) Karlos Papoulias" (اسيکارلوس پاپول" پس از گفتگو با ني گزارش، پوتنی اهیبرپا
 جز یزي دهند، چی از کشورها انجام می که برخی اقدامنیبه نظر ما ا:  گفت ینفرانس مطبوعات ککی
  ".ستي نیستيالی امپری اوهي گرفتن ششي و در پدگاههای کردن دکتهید
 کردن کتهی دی کشورها برانیاقدام ا:  خاص نام ببرد، اضافه کرد ی از کشورنکهی بدون اني همچنیو

  . استی المللني بني و قوانی جامعه جهانی خالف هنجارهاگرانی خود بر دینقطه نظرها
 خطرناک و شرم آور است و مخالف ی امرنی که امي کنیما فکر م:  افزود هي روسی جمهورسيرئ

  .مي هستی المللني در امور بیی هاوهي شنياستفاده از چن
 ی هستند نامگرانی به د خودیدگاههای کردن دکتهی که درصدد دیی کشورهاای از کشور و ني پوتگرچه

 سي رئري هدف اظهارات تند اخنی را مهمترکای آمرکجانبهی ی هااستي سلگراني از تحلینبرد، اما برخ
  . دانندی مهي روسیجمهور

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  نفر را کشت٢۵حمله بمبگذار انتحاری در فلوجه 

  )2007 مه  31(1386 خرداد 10پنج شنبه 
 نفر را گرفت و خود نيز کشته ٢۵يک بمبگذار انتحاری با حمله به مقر پليس در فلوجه، جان :ادیو فردار

  . شد
 صبح روز پنج شنبه رخ داد و در آن ١١ از بغداد، اين انفجار ساعت آسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری 

  .  نفر ديگر مجروح شدند۵٠کشته شده و   نفر از شهروندان عراقی٢۵
 نفر عنوان کرد اين در حالی است که ١٠مقامات پليس فلوجه تعداد تلفات نيروهای پليس را يکی از 

این . مقامات ارتش آمريکا، گفتند که در اين انفجار تنها يک نفر از نيروهای پليس کشته شده است
  . مقامات، تعداد مجروحين اين حادثه را شش نفر اعالم کرده اند

کوپتر ارتش آمريکا با مردان مسلحی که احتمال می رود وابسته به نيروهای بعد از اين انفجار، يک هلی 
  . اين درگيری ساعت ها به طول انجاميد. القاعده باشند، در منطقه غرب بغداد درگير شدند

پليس می گويد که اين بمبگذار .  کيلومتری غرب بغداد واقع شده است۶۵شهر ناآرام فلوجه، در 
  . تقاضيان پيوستن به پليس اين کشور ايستاده بودانتحاری، در ميان صف م

اين مرکز که از داوطلبان جويای شغل برای خدمت در نيروی پليس نام نويسی می کند از روز شنبه در 
  .يکی از مدارس ابتدايی در شرق فلوجه افتتاح شده است

 و نيروهای ايستگاه های پليس و مراکز سرباز گيری، يکی از بهترين هدف های شورشيان سنی
  . القاعده در جنگ عراق به حساب می آيد

   کشته شدن یک رهبر القاعده
در همين حال، جنگ در عماريه، واقع در غرب بغداد بعد از درخواست کمک از نيروهای آمريکايی برای 

  . برقراری امنيت در اين شهر، شديد تر شده است
به گفته . شرکت در امتحانات پايان سال را ندادندصبح ديروز، نيروهای القاعده به دانش آموزان اجازه 

اين . يکی از مقامات محلی، القاعده با گشودن آتش، ساکنان محل را مجبور به خانه نشينی کردند
  . مقام مسول برای حفظ جانش، نام خود را فاش نکرد

مقامات . داشتبين نيروهای القاعده و نيروهای عراقی تا عصر روز پنج شنبه همچنان ادامه  درگيری
معروف است کشته » حاجی حامد«محلی می گويند در اين درگيری ها، يکی از رهبران القاعده که به 

  .  نفر ديگر هم توسط نيروهای دولتی بازداشت شدند۴۵شدو 
   کشته شدن دو شهروند عراقی در شهرک صدر
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ه شده انگليسی، در شهرک دومين روز جست و جوی نيروهای آمريکايی برای پيدا کردن شهروندان ربود
اين دو نفر، به گفته پليس، بر اثر شليک هلی کوپتر . شيعه نشين صدر، دو کشته به جا گذاشت

  .آمريکايی جان خود را از دست داده اند
 ساله و يک مرد ١٣ پليس بغداد کشته شدگان را يک پسر آسوشيتد پرس،به گزارش خبرگزاری 

ارتش آمريکا، تاکنون هيج توضيحی . معرفی کرده است واب بودند،ميانسال که در پشت بام خانه خود خ
    .دراين باره نداده است

مقامات محلی می گويند که در جست و جوی نيروهای عراقی و ارتش آمريکا، دو عضو کليدی شبکه 
  .تروريستی در عراق را روز پنجشنبه در شهرک صدر دستگير کرده اند

جست و جوهای خانه به خانه نيروهای آمريکايی، ساعت سه بعد از شهرک صدر خبر می رسد که در 
السعيدی می . از ظهر روز پنجشنبه، خانه عبدالزهرا السعيدی، يکی از روحانيون شيعه تفتيش شد

  . گويد که نيروهای آمريکايی به خانه او يورش برده و تمامی منزل را با دقت تفتيش کرده اند
شيعه به حساب می آيد گفته است که او در زمان حمله به خانه اش، او که يکی از روحانيون تندروی 

  .در جای ديگری بوده و تصور می کند که سربازان بدنبال دستگيری او بوده اند
به گفته وی، سربازان همه جای خانه را بهم ريخته و پول نقدی که او در خانه داشته را هم با خود برده 

  .اند
  

   در رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 مه  31(1386 خرداد 10شنبه پنج :فردا

مذاکرات روز پنج شنبه علی الريجانی و » آغاز يک تحول« در يادداشتی با عنوانهمشهریروزنامه 
  . ان کرده استخاوير سوالنا در مادريد را نقطه تحولی در پرونده هسته ای جمهوری اسالمی عنو

نويسنده اين يادداشت علی آقا محمدی از معاونان آقای الريجانی با اشاره به اينکه پيش بينی نتايج 
بايد که با ديدی «: مذاکره تا قبل از پايان يافتن مذاکره نمي تواند منطقی باشد تاکيد کرده است

 شد به اين اميد که مذاکرات در خوشبينانه به نشست امروز نگاه کرد و افق هايی را برای آن متصور
  » .چارچوبی حرکت کند که بتواند نقطه آغازی باشد برای مذاکرات اصلی و قطعی

 در مصاحبه ای با سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی در خصوص احتمال مذاکره اعتمادروزنامه 
 ايران حاضر است با همه مستقيم بين ايران و آمريکا بر سر پرونده هسته ای، به نقل از وی نوشته که

  .  بدون پيش شرط مذاکره کند١+۵کشورهای 
حسينی به اين روزنامه گفته که به نظر می رسد در مذاکره امروز الريجانی و سوالنا، مذاکرات با 

  . اختيارات بيشتری صورت می گيرد
 آمريکايی را -نی اظهارات معاون امنيت دادستان تهران در مورد بازداشت محققان ايراايرانروزنامه 

  . منعکس کرده است
از نظر دادستانی تهران اين افراد تابعيت ايرانی دارند و در «حسن حداد به اين روزنامه گفته که 

  » .تحقيقاتی که درباره اتهام جاسوسی از آنها صورت گرفته، به نتايج بسيار خوبی رسيده است
وی از دادن توضيح » .آنها به بسياری از مطالب اعتراف کرده اند«معاون دادستان تهران مدعی شد که 

بيشتر در اين خصوص خوداری کرده اما در مورد حسين موسويان ديپلمات هسته ای سابق جمهوری 
صرف داشتن سند «:اسالمی که چند هفته قبل به اتهام جاسوسی بازداشت و سپس آزاد شد، گفت

  » .حرمانه را برای موسويان جرم نيستم
متهم کرده بود، نوشته » جاسوسی«ايران به نقل از معاون دادستان تهران که قبال آقای موسويان را به 

هر سندی نمی تواند جرم باشد و بعضی از اسناد محرمانه ای که در اختيار ايشان بوده است، «: است
شتن برخی اسناد از سوی آقای موسويان در حال تحقيق غيرقانونی نيست، اما درباره در اختيار دا

  » .هستيم
  » .بي توجهی به پرداخت حقوق کارگران همچنان ادامه دارد«: نوشته استاعتماد ملیروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، نماينده کارگران خوزستان در حالی از پرداخت نشدن اضافه کاری فروردين ماه و 
جاری به کارگران خبر داد که وضعيت کاری ساير کارگران ايرانی نيز چندان حقوق ارديبهشت ماه سال 

  . بهتر نيست
ماه رسيده و کارگران ٢٨  اعتماد ملی در عين حال نوشته که حقوق معوقه کارگران الياف شيروان به

  . يخچال سازی لرستان نيز چهار ماه است که حقوق نگرفته اند
سی دانشگاه بهشتی تهران و مشاور سابق مرکز تحقيقات ، يک استادعلوم سياکيهانروزنامه 

   .استراتژيک جمهوری اسالمی را به ارتباط با يک سازمان يهودی متهم کرده است 
اين روزنامه با نامبردن از محمود سريع القلم، از احتمال شرکت وی در يک همايش خارج از کشور خبر 

 خصوص مسائل هسته ای جمهوری اسالمی شرکت وی قبال نيز در يک همايش در«داده و نوشته که 
  » .کرده است

  . اين روزنامه اشاره ای به ممنوع شدن شرکت در همايش های علمی نکرده است
در اين شرايط حساس «: نوشته است» همراهی با دولت« در سرمقاله خود با عنوان رسالتروزنامه 

  » .جلس استبنا بر مصالح حکومتی دولت نيازمند حمايت بيش از پيش م
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 که دولت را نبايد تنها گذاشت، به نمايدگان مجلس شورای اسالمی يادآوری  اين روزنامه با تاکيد بر اين
  . کرده که شايد يک سال باقيمانده مجلس هفتم بتواند سرنوشت مجلس هشتم را تعيين کند

. فعلی و آينده داردرسالت، همچنين نوشته که استمرار فعاليت دولت نهم احتياج به همگرايی مجلس 
   . نيز يادداشتی با همين عنوان و همين مضمون منتشر کرده است کيهانروزنامه 
 خبر داده که بيست نماينده مجلس در تذکری به وزير فرهنگ و ارشاد جمهوری اسالمیروزنامه 

ولتی ايران و روزنامه د) ايرنا(اسالمی خواستار لزوم رعايت بی طرفی خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران 
  . شده اند

 که روزنامه دولتی  به نوشته اين روزنامه، اين نمايندگان خطاب به صفار هرندی، وزير ارشاد تاکيد کردند
ايران و خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران با بودجه عمومی اداره می شوند و بايد فارغ از باند بازی های 

   .ير افکار عمومی عمل کنند رايج سياسی به رسالت رسانه ای خود در جهت تنو
اين نمايندگان با اظهار تاسف از برخوردهای خطی برخی از دست اندرکاران اين دو رسانه، تاکيد کرده 

 اين دو رسانه را از سطح ملی درحد رسانه های خطی و بولتن دولت تنزل داده  اند که همين برخوردها
   .است 

  
  اد خرد10پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 مه  31(1386 خرداد 10شنبه پنج 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از تجدید مذاکرات هسته ای :بی بی سی

الریجانی و سوالنا خبر داده اند و درباره تعيين تاریخ دقيق برگزاری انتخابات مجلس، انتقاد ریيس قوه 
 ایران و پاکستان به علت انفجارهایی در مسير آن و مذاکرات قضایيه از مجازات زندان، قطع حرکت قطار
  .گاز ایران هند و پاکستان هم نوشته اند

 در صدر گزارش های خبری خود از مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا، از قول علی  ایرانروزنامه
شرطى براى رفع نگرانى الریجانی دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته آماده ایم بدون هيچ گونه پيش 

البته اگر این نگرانى ها بهانه گيرى . هاى طرف مقابل اگر این نگرانى ها درست باشد، اقدام کنيم
  . نباشد

همين روزنامه نظر خاویر سوالنا کميسر روابط خارجی اتحادیه اروپا را هم نقل کرده که گفته موضوع 
  . ایران باید با تهدید و فشار حل شود

ی امروز صبح بيانيه مشترک هشت کشور صنعتی جهان را که طی آن هشدار داده اند که روزنامه ها
اگر ایران قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد را اجرا نکند از اقدامات متناسب بعدی عليه 

  . .ایران حمایت می کنند، کم اهميت دیده و در صفحات داخلی خود نقل کرده اند
الی که مدیران شرکت ملی پخش و پاالیش می گویند اجرای طرح کارت  نوشته در حهمبستگی

هوشمند سوخت توانسته چند درصدی ميزان مصرف بنزین را کاهش دهد اما نمایندگان مجلس و برخی 
از مسئوالن دولتی معتقدند که وجود کارت هوشمند مشکلی را حل نکرده و بر مشکالت موجود افزوده 

  . است
امه یک هفته بعد از اجرای طرح کارت هوشمند برای خرید بنزین اکثر نمایندگان به نوشته این روزن

 درباره مفيد بودن کارت هوشمند به صراحت پاسخ همبستگیمجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار 
  .دادند که کارت سوخت هيچ فایده ای ندارد و دولت مدتی مردم را سرگرم کرده است

نی کرده که دولت به قانون مصوب مجلس هيچ گاه عمل نخواهد کرد و این روزنامه در عين حال پيش بي
بنزین سهميه بندی نخواهد شد و وزیر کشور مجددا مجلس را قانع می کند که چند ماه دیگر برای 

  .سهميه بندی بنزین مهلت بگيرد
نکه زندان  ریيس قوه قضایيه در همایشی که در دادگستری برپا شده با تاکيد بر ایهم ميهنبه نوشته 

خود جرم زا است، گفت من از این جا به تمام دنيا اعالم می کنم که خشن ترین مجازات، زندان است و 
  .بهترین و عادالنه ترین مجازات ها، مجازات های اسالمی است

 اسفند را به عنوان زمان قطعی ٢۴در حالی که به نوشته روزنامه های امروز تهران وزارت کشور روز 
 از قول ناطق نوری ریيس پيشين ایراننتخابات نهمين دوره مجلس اعالم داشته است روزنامه برگزاری ا

مجلس درباره طرح همزمانی برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نوشته اگر این دو انتخابات 
يش بينى همزمان برگزار شود و اکثریت نمایندگان انتخابى تازه کار و بدون تجربه نمایندگى و غيرقابل پ

از نظر سياسى باشند و همزمان با آن یک رئيس جمهوری غيرقابل پيش بينى هم انتخاب شود، ببينيد 
  .اعضای بدون تجربه قواى مقننه و مجریه، کشور را به کجا مى برند

مشاور رهبر جمهوری اسالمی در مخالفت با طرحی که مجلس علی رغم مخالفت شورای نگهبان به 
 است حتى اگر همه منتخبان تازه کار در مجلس و دولت همسو هم باشند، باز تصویب رسانده گفته

کشور در یک دوره فترت قرار مى گيرد به همين جهت این مصوبه در مجمع مجمع تشخيص مصلحت 
  . نظام تصویب نخواهد شد

گفتنی است که دو روز پيش رهبر جمهوری اسالمی در دیدار نمایندگان مجلس با طرح همزمانی 
گزاری انتخابات به طور ضمنی مخالفت کرد و از نمایندگان خواست از دادن طرح هایی که از ابتدا بر

  . پيداست مخالف قانون اساسی جمهوری اسالمی است خودداری کنند
 روزنامه اقتصادی صبح تهران با عنوان کمبود دو و نيم ميليون مسکن در ایران نوشته در دنيای اقتصاد
ميليون واحد مسکونی در کشور است، فعاالن ۵/٢ن نتایج پژوهشی حاکی از کمبود تری حالی که تازه 
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ساز  و  تواند رونق ایجاد شده در ساخت  دهند که می بازار مسکن از رکود معامالت در این بازار خبر می
  . طی چند ماه گذشته را تحت تاثير قرار دهد

نقل می کند که رکود کنونی بازار مسکن ناشی  های ساختمانی  این روزنامه از قول دبير انجمن شرکت
از کاهش قدرت خرید متقاضيان نسبت به سال گذشته است که به علت جهش یک باره قيمت ها رخ 

  .داده است
 در پی چندین انفجار در استان بلوچستان پاکستان، خط آهن ميان ایران و پاکستان از اعتمادبه گزارش 

ش داده که یک گروه قبيله ای جدایی طلب مسئوليت این انفجارها را کار افتاده و پليس پاکستان گزار
  . برعهده گرفته است

 از قول مقامات پاکستانی نوشته سه مورد از این بمب گذاری ها در خط آهن ميان ایران و اعتماد
  .پاکستان واقع در منطقه کویته صورت گرفته که منجر به قطع این ارتباط ریلی شده است

  
 نامه های صبح چهارشنبه ايرانبررسی روز
  )2007 مه  30(1386 خرداد 9شنبه چهار :رادیو فردا
 به نقل از ریيس کل بانک مرکزی خبر داده که احتمال تاييد نشدن دستور ریيس تهران امروزروزنامه 

  . جمهوری اسالمی در خصوص کاهش سود بانکی وجود دارد
پيشنهاد دکتر احمدی نژاد مبنی بر کاهش نرخ « است که به نوشته اين روزنامه، ابراهيم شيبانی، گفته

سود بانکی قرار است روز شنبه در شورای پول و اعتبار مطرح و مورد بحث قرار گيرد، و در شورای پول و 
  » .اعتبار هرچه تصويب شود مالک عمل است

ور دادند وی در پاسخ به اين سوال که آيا شما با کاهش نرخ سود بانکی که ریيس جمهوری دست
نظرش را در شورای پول و اعتبار اعالم خواهد کرد و قبال نيز به صور «موافقيد؟ به اين روزنامه گفته که 
  » .مختلف آن را اعالم کرده است

شورای پول و اعتبار کامال با اعتبار، قانونی و محکم «ریيس بانک مرکزی در عين حال تاکيد کرده که 
  » .وداست و تصميمات آن بايد اجرا ش

به گفته آقای شيبانی، هم اکنون نيز دستور احمدی نژاد درباره کاهش نرخ سود بانکی اجرا نمي شود 
و پس از تصويب شورای پول و اعتبار الزم االجراست چون از نظر قانونی اين شورا بايد درخصوص نرخ 

  . ي کند تنفيذ يا تاييد م سود بانکی تصميم گيرد و ریيس جمهوری تنها اين تصميم را
 خبر داده که وزارت کشور ضمن خودداری از تایيد حکم شهردار تهران، آن را به اعتماد ملی،روزنامه 

  .شورای شهر برگشت داده است
به نوشته اين روزنامه، در حالی که بيش از دو هفته از انتخاب محمد باقر قاليباف به عنوان شهردار 

   .وی وزارت کشور صادر نشده است پايتخت مي گذرد هنوز حکم شهرداری او از س
  » .تهران در حال بررسی نتايج مذاکره با آمريکا است«، خبر داده که همشهریروزنامه 

گفت وگوهای سفيران ايران و آمريکا در بغداد درباره عراق به عنوان اولين «به نوشته اين روزنامه، 
نه تنها توجه تمامي محافل سياسی  سال، رخدادی است که ٢٧مذاکره رسمي ايران و آمريکا پس از 

بين المللی را چه قبل از انجام مذاکرات و چه پس از آن به خود جلب کرده بود، بلکه مي تواند در آينده 
  » .تاثيرات بسيار مهمي بر ترتيبات بين المللی و منطقه ای برجای گذارد

ره کننده با آمريکا، پس از به نوشته همشهری، اهميت اين مذاکرات باعث شد تا هيات ايرانی مذاک
  . بازگشت از بغداد با علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ديدار کنند

تهران نتايج عملی اين «اين روزنامه به نقل از قائم مقام دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته که 
ت تصميم گيری خواهد نشست و عملکرد آمريکا را به دقت بررسی مي کند و سپس درباره ادامه مذاکرا

  » . کرد
، به نقل از يک نماينده مجلس خبر داده که کارخانه های شکر در آستانه تعطيلی قرار اعتمادروزنامه 
  .دارند

به نوشته اين روزنامه، جاسم ساعدی، نماينده شوش در نطق پيش از دستور خود در مجلس اعالم کرد 
 گذشته از سوی وزارت بازرگانی و بخش خصوصی به  ماه١٢که واردات بی سابقه و بی رويه شکر در 

  .  درصد مشکالت زيادی را ايجاد کرده است١٠ درصد به ١۵٠دليل کاهش تعرفه واردات شکر از 
به گفته اين نماینده مجلس، در اين شرايط شرکت های بزرگی مانند نيشکر هفت تپه با حدود هفت 

هزار، و نيشکر کارون با حدود هشت هزار کارگر طی  ١۶هزار کارگر، توسعه نيشکر خوزستان با حدود 
   .چند ماه اخير با بحران جدی روبرو شده و حتی از پرداخت حقوق کارگران خود عاجز مانده اند 

 خبر بازداشت   سخنگوی قوه قضائيه در حالی که روزنامه های روز چهارشنبه ايران خبر داده اند که
، طی کيهانه وی حتی در مظان اتهام قرار ندارد، روزنامه علی شاکری را رد کرده است و گفته ک
  . نام برده است» يک مهره آمريکايی«يادداشتی از آقای شاکری تحت عنوان

 آمريکایی بازداشت شده قبل از اين وارد کرده بود –اين روزنامه، اتهاماتی را که به ساير محققان ايرانی 
   .که وی تعامالت پنهانی با تشکيالت برانداز اپوزيسيون دارد به علی شاکری نيز وارد کرده و ادعا کرده 

  . ، اعتراض اتحاديه اروپا به نقض حقوق بشر در ايران را دخالت در امور ايران ناميده استرسالتروزنامه 
اين روزنامه به نقل از محمدعلی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ، نوشته که 

ل، صدراعظم آلمان و ریيس دوره ای اتحاديه اروپا را درمورد وضعيت بغرنج حقوق بشر سخنان آنگال مرک
   .در ايران، دخالت در امور داخلی ايران است 
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به نوشته اين روزنامه، . ، خبر داده که تعدادی از قهوه خانه های دربند، پلمب شده اندشرقروزنامه 
و همزمان با ممنوعيت شدن قليان صورت گرفته پلمپ اين مغازه ها توسط ماموران وزارت بهداشت 

  . است
به نوشته اين روزنامه، عده ای از نمايندگان مجلس شورای اسالمی به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی طرحی را تصويب کردند که بر اساس آن استعمال دخانيات در اماکن عمومی ممنوع 
  . شد

يکی از مصاديق دخانيات ممنوع اعالم شد اما با وجود اين ممنوعيت به اين ترتيب قليان به عنوان 
   .هميشه در قهوه خانه های سنتی و گردشگاه هايی چون دربند و فرحزاد حضوری جدی داشته است 

  
   خرداد9چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 مه  30(1386 خرداد 9شنبه چهار 
هران در عنوان های اصلی خود سخنان رهبر جمهوری اسالمی روزنامه های صبح امروز ت:بی بی سی

را به نمایندگان مجلس در لزوم حمایت از دولت منعکس کرده و از زبان یک مامور اطالعاتی از کشف 
شبکه های جاسوسی نوشته اند در حاليکه ادامه بحث درباره کاهش نرخ بهره و مذاکرات ایران و آمریکا 

  .روزنامه هاستاز جمله مطالب دیگر این 
نظرات آیت اهللا خامنه ای را منعکس کرده که در دیدار " باید با دولت همکاری کرد" با عنوان اعتماد

نمایندگان مجلس با وی از آنان خواسته که از تصویب طرح هابی که مغایرتشان با قانون اساسی از 
  . دپيش معلوم است خودداری کنند و به جزئيات مسائل اجرایی هم بپردازن

رهبر جمهوری اسالمی که نظراتش در صدر روزنامه های هوادار دولت نقش بسته بدون اشاره به طرح 
تجميع انتخابات که موجب کوتاه شدن دوره ریاست جمهوری می شد، و طرح تعيين ساعت کار بانک ها 

  .ایت کنندکه هر دو با وجود مخالفت دولت به تصویب مجلس رسيد از نمایندگان خواسته از دولت حم
در حالی که روزنامه های اقتصادی همچنان از مخالفت کارشناسان با کاهش نرخ بهره بانکی خبر می 

 ریيس بانک مرکزی در گفتگو با این روزنامه احتمال داده که شورای پول و تهران امروزدهند به نوشته 
  . اعتبار پيشنهاد ریيس جمهوری را رد کند

 دستوری به وزیر اقتصاد و ریيس بانک مرکزی اعالم داشت تعيين دوازه در  نژاد که ضمن پيشنهاد احمدی
صد برای بهره بانک های دلتی و خصوصی بود که بر اساس آن پنج در صد از نرخ موجود بهره بانکی 

  . بانک های خصوصی کاسته می شد
تبار کامال با اعتبار،  ابراهيم شيبانی، ریيس بانک مرکزی، گفته شورای پول و اعتهران امروزبه نوشته 

اکنون دستور  قانونی و محکم است و تصميمات آن باید اجرا شود که به این معنی است که هم 
شود و پس از تصویب شورای پول و اعتبار  جمهوری درباره کاهش نرخ سود بانکی اجرا نمی رئيس
  تصميم گيرد و رئيساالجراست چون از نظر قانونی این شورا باید درخصوص نرخ سود بانکی  الزم

  . کند جمهوری تنفيذ یا تایيد می
روزنامه های مختلف تهران اظهارات یک مقام وزارت اطالعات را بدون ذکر نام و چاپ عکس وی چاپ 

  . کرده اند 
 این مقام اطالعاتی به اساتيد دانشگاه هشدار داده که از سوی سرویس های هم ميهنبه نوشته 

  . ممکن است مورد استفاده قرار گيرنداطالعاتی کشورهای خارجی 
بر اساس نوشته این روزنامه مقام اطالعاتی از ضربه زدن به چند شبکه جاسوسی که در هفت استان 

کشور و بسياری از مراکز و افراد مهم رسوخ کرده بودند خبر داده و گفته شبکه های کشف شده با 
  . ندسرویس های اطالعاتی آمریکا و انگليس مرتبط بوده ا

سه هفته بعد از بازداشت علی شاکری یک ایران مقيم آمریکا در حاليکه از کشور خارج می شد، و در 
حالی که سخنگوی قوه قضایيه روز گذشته بودن چنين فردی را در زندان تکذیب کرده و گفته بود که 

ی او را عضو اتحاد  با تایيد خبر دستگيری این بازرگان ایرانکيهاناتهامی متوجه وی نيست، روزنامه 
  . جمهوری خواهان و مامور پروژه براندازی مخملی خوانده است

 مدعی شده که علی شاکری در خارج از کشور در جلسات مخالفان جمهوری اسالمی شرکت کيهان
  . داشته است
  در خبری فاش کرده که پانزده روز بعد از انتخاب باقر قاليباف به شهرداری تهران هنوزاعتماد ملی

. وزارت کشور حکم وی را صادر نکرده است، در حالی که مطابق قانون باید ده روزه حکم ابالغ شود
قاليباف که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود برخالف نظر هواداران دولت به جانشينی 

  .احمدی نژاد در شهرداری تهران برگزیده شد
ران به ميدان دربند تهران رفتند و تعدادی از قهوه خانه های  دیروز بعد از ظهر ماموشرق به گزارش 

 گفته شرقکوچک این منطقه را پلمب کردند و چند نفر از صاحبان این قهوه خانه ها در گفتگو با خبرنگار 
اند که پلمپ این محل های تفریحی به علت مشاهده قليان صورت گرفته و مردم برای کشيدن قليان به 

اگر قرار باشد قليان را حذف کنم ناچارم . و سفارش چای را هم به خاطر قليان می دهنداین جا می آیند 
  . مغازه ام را بفروشم

به نوشته این روزنامه، ماموران وزارت بهداشت به تعدادی از مغازه ها هم اخطار داده و از آنها خواسته 
  .اند تا چندروز دیگر قليان را از ليست خدماتشان حذف کنند
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   خرداد8سه شنبه :  تهرانی روزنامه هامرور
  )2007 مه  29(1386 خرداد 8شنبه سه 

تمامی روزنامه های امروز صبح تهران با چاپ عکس و گزارش هایی از مذاکرات ایران و :بی بی سی
آمریکا در بغداد ، با تيترها و برداشت های مختلف گفتگوهای چهارساعته سفيران ایران و آمریکا را 

تردید در نرخ بهره بانکی، سئوال چند . ه و در مقاالتی به حدس و گمان درباره آن پرداخته اندمنعکس کرد
نماینده مجلس از وزیر اطالعات در مورد علت آزادی حسين موسویان با وثيقه هم از جمله مطالب این 

  .روزنامه هاست
ه تا نشان دهد که هيات  با عنوان آمریکا تفهيم اتهام شد از اصطالحی حقوقی استفاده کردکيهان

  . مذاکره گر ایرانی از آمریکایی ها بازخواست کرده است
 درست در نقطه مقابل با تيتر بزرگ در باالی صفحه اول خود نوشته تهامات جمهوری اسالمیروزنامه 

ه آمریکا عليه ایران و در گزارش خود به اظهارات کراک سفير آمریکا اشاره کرده است که در پایان مذاکر
به خبرنگاران گفته درباره حمایت ایران از آشوب ها و انفجارهای عراق از سفير ایران پرسيده و او آماده 

  . دادن پاسخی نبوده است
 با عنوان چهل بار درخواست کردند نوشته ریيس جمهوری روز گذشته در حالی که گفتگوی ایران شرق

 بار درخواست آمریکا صورت ۴٠د که این گفتگو بعد از و امریکا بر سر مساله عراق در جریان بود اعالم کر
  . گرفته است
 آقای احمدی نژاد با بيان اینکه خط و مسير این گفتگوها روشن است افزود این تصميم شرقبه نوشته 

  . حکيمانه، اصولی و از موضع عزت است و قرار شد ما در خصوص امنيت عراق با اشغالگران صحبت کنيم
 ترین   جمهوری در یک سخنرانی دیگر با بيان این که دشمنان در ضعيف ده که ریيس گزارش داسرمایه

کنند تا مانع پيشرفت ملت ایران شوند  برند، گفت آنها تمام توان خود را جمع می  دوران خود به سر می
  .و در دو سه ماه آینده ممکن است خيلی اخم کنند، نقاب وحشتناکی بزنند و دندان نشان دهند

 از قول مدیر آژانس روس اتم نوشته احداث نيروگاه بوشهر با معاهده منع جمهوری اسالمیامه روزن
تکثير هسته ای منافات ندارد و تشدید تحریم های عليه ایران نمی تواند بر همکاری هسته ای مسکو با 

  . تهران تاثير بگذارد
 کرد ساخت نيروگاه بوشهر دیگر برای این روزنامه نوشته این اظهارات دو روز پس از آنکه کرینکو ادعا

مسکو سودآوری ندارد و روسيه در صورت عدم تامين منابع مالی از سوی تهران هيچ انگيزه ای برای 
ادامه این پروژه نخواهد داشت، نشان می دهد در شرایطی که با پایان مهلت قطعنامه شورای امنيت، 

 دارد روسها تنها به منافع خود در نيروگاه بوشهر فکر احتمال تصویب تحریم های شدیدتر عليه ایران وجود
  . می کنند
 خبر داده که علينقی خاموشی ریيس اتاق بازرگانی یک روز بعد از ابالغ دستور ریيس هم ميهن

جمهوری برای کاهش نرخ بهره بانک ها گفته است تا زمانی که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی 
  . قرار ندهد، این نرخ به هيچ عنوان اجرا نخواهد شد درصدی را مورد تایيد ١٢

 نوشته آقای احمدی نژاد در نامه به وزیر اقتصاد و ریيس بانک مرکزی نوشته حداکثر سود هم ميهن
 درصد است که در جهت تقویت توليد و کاهش تورم است و افزوده است که ضروری ١٢مورد انتظار 

  . يد و بانک های خصوصی هم باید تبعيت کننداست راهکار اجرایی را تهيه و اجرا کن
 نوشته دستور رئيس جمهوری در حالی منتشر شد که روسای بانک های خصوصی پس از ابالغ شرق

این نرخ جدید موضع گيری خاصی را اتخاذ نکرده بودند اما از سوی دیگر موجی از انتقاد ميان فعاالن 
  . ود درصدی به پا شده ب١٢بخش خصوصی در مورد نرخ 

 علينقی خاموشی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به صراحت اعالم کرد  شرقبه نوشته
ما در شورای پول و اعتبار باید در این مورد تصميم گيری کنيم و رئيس جمهوری رئيس شورای پول و 

  .اعتبار نيست که به ما در این مورد ابالغيه بدهد
می توانند در این مورد حرف بزنند و اظهارنظر کنند ولی ما به عنوان آقای خاموشی افزوده که ایشان 

  .شورای پول و اعتبار باید در این مورد تصميم گيری کنيم
 از تبرئه عبدالفتاح سلطانی وکيل دعاوی از تمامی اتهاماتی خبر داده که عليه وی به کار رفت از اعتماد

 سال ۵يه نظام که در دادگاه نخستين وی را به جمله جاسوسی، افشای اسناد محرمانه و تبليغ عل
  .  سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم داشت۵حبس و 

 این وکيل دعاوی بعد از اطالع از رای داده تجدید نظر گفته آیا کسانی که این پرونده را اعتمادبه نوشته 
قرار گيرند، تا از این پس هيچ کس تشکيل داده اند نباید با توجه به صدور حکم برائت اینجانب مورد پيگرد 

گفتنی است آقای سلطانی سال . به خود اجازه ندهد با آبرو و حيثيت انسان های بی گناه بازی کند
  . روز را به همين اتهامات در بازداشت به سر برد٢١٣گذشته 
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