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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
  

   رماهي تمهي و سوالنا نیجانی مذاکرات الریدور بعد / نی و سوالنا برسر مذاکرات ویجانی الرهيتوافق اول
  )2007ژوئن   23(1386  تير2ه شنب
 در حل موضوع اعتماد ی اهي پرتغال به توافق اولسبوني امشب خود در لداری و سوالنا در دیجانیالر
   . افتندی دست رانی ای در برنامه هسته ایساز
 سوالنا مسئول ری و خاورانی ای مذاکره کننده ارشد هسته ایجانی الری گزارش خبرنگار مهر، علبه
 ساعت در 4 دور مذاکرات خود که به مدت ني در سوم5+1 گروه ندهی اروپا ونماهیاد اتحی خارجاستيس

 از بعد توافق کردند که ني مجموعه وزارت امور خارجه پرتغال برگزار شد ، همچنیداديکاخ  نسس
  .   برگزار کنندندهی مذاکرات خود را در سه هفته آی مذاکره ، دو بعدنی ای کارشناسی هایبررس
 با محمد یرانی بر سر مذاکرات جمعه شب طرف اهي مذاکرات از توافق اولانیو سوالنا در پا یجانیالر

 ی شده برای زمان بندی برنامه انی بر سر تدونی در وی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدیالبرادع
  .  وآژانس خبر دادند رانی ااني مماندهيرفع ابهامات باق

 ، در دو ماه گذشته دو دور مذاکره به رانی اهي علتي امنی شورا1747نامه  و سوالنا بعد از قطعیجانیالر
  . برگزار کردند اي اسپاندی و مادرهي ترکی در آنکارابيترت
 در کای که با فشار آمرومي اورانی سازی غنقي برگزار شد، موضوع تعلشي هفته پ3 که دی مذاکرات مادردر

 است ، مطرح نشد رانی ای اسالمیورد مخالفت جمهور گنجانده شده و متي امنی شورایقطعنامه ها
 ی المللني و آژانس برانی سازنده ای را به ادامه همکاریو دوطرف تالش کردند حل مساله هسته ا

  . مورد نظر آژانس منوط کنندماندهي باقی و رفع ابهامات جزئی اتمیانرژ
  

 مذاکره با الريجانی سازنده بود: سوالنا
  )2007ژوئن   23(1386  تير2ه شنب
 ژوئن در پرتقال، مذاکرات خود ٢٣ روز شنبه  خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا،:فردا

خواند و ابراز اميدواری کرد در سه » سازنده« را  با علی الريجانی، مسئول مذاکرات هسته ای ايران،
  .هفته آينده اين گفت وگو ادامه يابد

ما مذاکرات بسيار سازنده ای «:ت وگوی چهارساعته خود با علی الريجانی گفتآقای سوالنا در پايان گف
  .»داشتيم و اميدوارم اين گفت وگو ها در سه هفته آينده ادامه يابد

گفت وگوی «مذاکره خود با مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا را يک  آقای الريجانی نيز
  .توصيف کرد»خوب

به مذاکرات هسته ای با ايران خوشبين است  ا علی الريجانی، گفته بودپيش از ديدار ب خاوير سوالنا، 
  . نتيجه مهمی بدست آيد اما انتظار ندارد که از اين مذاکره

من خوشبين هستم، «:  این مذاکرات تاکيد کرده بود ، آقای سوالنا دربارهرويترزبه گزارش خبرگزاری 
  . »ن مذاکرات به دست آيدای از اي هرچند تصور نمی کنم نتيجه قابل مالحظه
ليسبون سومين دور از گفت وگو  وزارت امور خارجه پرتقال در آقای سوالنا و آقای الريجانی روز شنبه در 

های خود برای دستيابی به توافقی برای آغاز رسمی مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا برای حل بحران 
  .هسته ای جمهوری اسالمی را برگزار کردند

 روز جمعه با محمد البرداعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی،  رای عالی امنيت ايراندبير شو
  .گفت وگو و مذاکره کرد

های آتی برنامه ای عملی برای حل  آقای البرادعی پس از اين مذاکرات ابراز اميدواری کرد که هفته
  .های هسته ای ايران طراحی شود مسايل باقی مانده درباره برنامه

به گفته آقای البرداعی ايران آماده است تا به پرسش ها و ابهامات باقی مانده درباره برنامه هسته ای 
  .جمهوری اسالمی طی دو ماه آينده پاسخ دهد

مسايل و سوال های باقی مانده آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد 
این ابهامات و سوال ها باعث شد تا پرونده هسته ای ايران .  استدرباره ماهيت برنامه هسته ای ايران

از دستور کار آژانس بين المللی انرژی اتمی خارج و دراختيار شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار 
  .گيرد

های آينده بن بستی که طی ماه  مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته اميدواربود که طی هفته
  .ر سر مساله هسته ای ايران به وجود آمده است، حل شودهای اخيرب

المللی انرژی اتمی روز شنبه گفت   ايران در آژانس بين در همين زمينه، علی اصغر سلطانيه، نماينده
ايران مشروط به   ای  آميز هسته های صلح  فعاليت درباره» مانده مسايل باقی« پاسخ به  توافق درباره

  ».ی و سوالنا در مذاکرات استتفاهم نهايی الريجان
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 کاری برای حل و فصل  به گفته آقای سلطانيه رسيدن به اين تفاهم گام نخست در رسيدن به راه
  . ای ايران است  هسته مساله

آقای  نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی تصريح کرد که در گفت وگو های روز جمعه
ره مسايل باقی مانده مذاکره شد اما توافق نهايی در اين خصوص البرداعی و آقای الريجانی دربا

  . گفت وگوی آقای الريجانی و آقای سوالنا است  مشروط به
گفته است که در مذاکراتی که آقايان الريجانی و ايسنا يک مقام مسئول هسته ای ايران به خبر گزاری 

های  ها و مکانيزم شود، ايده ليسبون برگزار میاند و دور سوم آن روز شنبه در  سوالنا تاکنون انجام داده
گيرد که در گام نخست در صورت رسيدن به تفاهمی نهايی ايران  پيشنهادی ايران مورد بررسی قرار می

  .دهد مانده در آژانس پاسخ می به مسايل باقی
  

  رانی ایبست اتم  آژانس به خروج از بنديام: یالبرادع
  )2007ژوئن   22(1386  تير1ه جمع
 ن،ی در ویجانی الری خود با علداری دانی پس از پایقی دقای اتمی انرژی المللني آژانس برآلیمد:  آفتاب

 کرد و اظهار داشت که »تیرضا« ابراز رانی ایکننده ارشد اتم  مذاکرات خود با مذاکرهجینسبت به نتا
  .  شودتهکس شرانی ایبست موجود در مناقشه اتم  بنندهی است ظرف چند هفته آدواريام
 ساعته خود با 2 که شامگاه جمعه پس از مذاآره ی محمد البرادع،یالملل ني بیها ی گزارش خبرگزاربه
 کرد که دي تاکگفت، ی سخن می اتمی انرژیالملل ني در مقر آژانس برانی ای ملتي امنی عالی شوراريدب

 و سوالنا در یجانیالرکه مذاکرات  کرد یدواري است و ابراز ام»یراض «یجانی مذاآراتش با الرجهياز نت
  .  باشدزي آمتيروز شنبه موفق

مذاکره و  «نهي سوالنا در زمیها  با تالش»قيتحق «نهي او در زمیها  که تالشنی بر ادي با تاکیالبرادع
 ی مانده بر مبنای باقلی حل مسایما درباره چگونگ:  شدادآوری است، وستهي پگریکدی به »یپلماسید

 نهي زمنی را در ای عملنامه بركی مي بتوانی آتیها  در هفتهمیدواري و اممی آار آردیزمانبند و ها تیاولو
  . مي آنیطراح

 به وجود آمده ري اخیها  آه در ماهیبست  بنندهی آیها  هفتهیط« که نی نسبت به ایدواري با ابراز امیو
 لی حل مسای را برایعمل برنامه کی ی آتیها  در هفتهمیدواريما ام«: افزود» است شکسته شود

 قبال رای زم،يآن یم برنامه استقبال نیما از ا. مي آنی طراحرانی ای اتمیها  مانده درباره برنامهیباق
  . » داردیدي آلی نقشرانی ایا  هستهیها  از برنامهنانياعالم آرده بودم آه اطم

 جهي برنامه ظرف دو ماه به نتنیا آرد آه یدواري ابراز امني همچنی اتمی انرژی المللني آژانس برآلیمد
  . برسد
 یها حل  و راهیپلماسی مجدد بر ضرورت تمرکز بر ددي از اظهارات خود با تاکیگری در بخش دیالبرادع

 مانده ی باقلی مسای را متعهد به حل تمامرانی خود و ا،یجانی آه دآتر الرآنم یفكر م:  گفتیاسيس
 یط:  افزودیو. می آن بحث آردیتهای آار و اولونی اتيفي آ و همانگونه آه گفتم، ما دربارهداند یم

 مانده را حل ی باقلی تمام مساكيستماتي آه بطور سميآن ی سمت حرآت منی به ازي نندهی آیها ماه
  . ميآن
 آرد آه در نشست عصر جمعه خود با دي حال تاآني در عی اتمی انرژی المللني آژانس برآلیمد
 ران،ی ایا  هستهیها  برنامهتي درباره ماهجهي به نتیابي دستیده است آه برا شادآوری به او ،یجانیالر

 رانی آه امی موضوع را دارنی دست اكیما در :  افزودیو.  استازي جامع نی به بازرسعتریهرچه سر
 چگونه جامعه گری استفاده آند و از طرف دزي صلح آمیا  هستهی از انرژیچگونه از حق خود در برخوردار

 و سوالنا درباره آن یجانی است آه الریزي چنی حاصل آند و اناني موضوع اطمنی نسبت به االملل نيب
  . آنند یمذاکره م

  
  مي داشتی خوبشرفتيپ: یجانیالر

  )2007ژوئن   22(1386  تير1ه جمع
 ،یجانی مذاکرات عصر جمعه خود با الرجی از نتای محمد البرادعتیهمزمان با ابراز رضا:  آفتاب
 کرد که تهران و آژانس دي خبرنگاران تاکیها  در پاسخ به پرسشزي نرانی ایکننده ارشد اتم رهمذاک

  . است دهي رس»یچارچوب نسبتًا خوب« به یاند و او همراه با البرادع  داشتهی خوبیها شرفتيپ
 یها اه آه در میبست  بنندهی آیها  هفتهیط« که نی نسبت به ایدواري روز جمعه با ابراز امیالبرادع

 را ی برنامه عملکی ی آتیها  در هفتهمیدواريما ام«: گفت»  به وجود آمده است شکسته شودرياخ
 استقبال نامه برنیما از ا. مي آنی طراحرانی ای اتمیها  مانده درباره برنامهی باقلی حل مسایبرا
  . » داردیدي آلی نقشنرای ایا  هستهیها  از برنامهناني قبال اعالم آرده بودم آه اطمرای زم،يآن یم
 دو ساعته خود با داری پس از دزي نرانی ای ملتي امنی عالی شوراري دبیجانی الری علب،ي ترتني همبه

 خود با ی مذاآرات قبلرويپ:  است و افزودافتهی دست »ی خوبیها شرفتيپ« کرد به دي تاکیالبرادع
 ی همكارنهي در زمییها دهی چون ام،يته باش آژانس داشرآلی با مدیكی نزدیزنی سوالنا، الزم بود رایآقا

  .  داشتازي نیزنی رانیبا آژانس مطرح بود آه به ا
در « که نی بر ادي با تاکرانیکننده ارشد ا  مذاکره،ی اسالمی دولت جمهوری رسمی گزارش خبرگزاربه
راز  ابنيهمچن»  استدهي به چارچوب نسبتا خوب رسی مذاآرات عصر جمعه خود با البرادعانیجر
  . افتی دست ی راه حل معقول تركی بتوان به ري مسنی آرد آه در ایدواريام
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 ی و به همكارشناسد ی میا  نهاد معتبر حرفهكی همواره آژانس را بعنوان رانیا:  در ادامه گفتیجانیالر
 ی و فنیاسي در ابعاد سی البرادعیها  از تالشني همچنیو. مند بوده است  با آن عالقهكی نزداريبس

  .  مساله مشخص استنی در حل ازي نشانیقطعا نقش شخص ا: تشكر آرد و گفت
 کرد که به گمان او مذاآرات حی از اظهارات خود تصریگری در بخش درانی ای ملتي امنی عالی شوراريدب

  .  آمك خواهد کرداري بسآند، ی آه سوالنا دنبال مییها یحل  به راه،ی با البرادعیروز جمعه و
  

 ن تهديدی برای جهان عرب استايرا: مصر
  )2007 ژوئن  20(1386 خرداد 30شنبه چهار

 خرداد با متهم کردن تهران به تشويق ٣٠روز چهارشنبه  احمد ابو الغيط، وزير امورخارجه مصر،:رادیو فردا
  .ايران تهديدی برای جهان عرب است: گروه حماس برای تصرف غزه گفت
سياست های ايران حماس را «: گفت »المصری اليوم«زنامه مصری آقای ابو الغيط در مصاحبه ای با رو

 تهديدی برای امنيت ملی مصراست، چرا که فاصله غزه   به آنچه که در غزه انجام داد تشويق کرد و اين
  ».تا مصر به اندازه پرتاپ یک سنگ است

 تصرف نوارغزه درگيری های خونين هفته گذشته ميان گروه های فلسطينی فتح و حماس در نهايت به
باريکه غزه با جمعيتی در حدود يک و نيم ميليون نفر اکنون در تصرف . توسط نيروهای حماس منجرشد

  .گروه اسالم گرای حماس است و گروه فتح بر کرانه باختری تسلط دارد
پس از اين درگيری ها، محمود عباس، رييس تشکيالت خودگردان فلسطينی، دولت وحدت ملی  

خست وزيری اسماعيل هنيه را منحل و آقای سالم فياض را به عنوان نخست وزير دولت فلسطين به ن
  . اضطراری مامور تشکيل دولت جديد کرد

نفوذ ايرانيان در عراق «:وزير امورخارجه مصر دراين مصاحبه به نقش ايران در عراق نيز اشاره کرد و گفت
با   اين قاهره را وادار می کند تا رابطه خود را و اعراب است و  نيز تهديدی برای امنيت ملی مصری ها

  ».محدود کند تهران
، روابط خود را با مصر حالت تعليق درآورد و دو کشور روابط سياسی ١٩٧٩ ايران بعد از انقالب سال

کاملی با هم نداشته و تنها در موارد مشخصی در نشست های بين المللی با هم ارتباط برقرار کرده و 
  . تر حافظ منافع در خاک يکديگر قناعت کردندبه داشتن دفا

، ايران روابط نزديکی با مصر داشت اما اين روابط به دليل اعطای پناهندگی به ١٩٧٩تا قبل از انقالب 
محمد رضا پهلوی، شاه سابق ايران و توافق کمپ ديويد که بين انور سادات، رييس جمهوری وقت مصر 

  .پس از انقالب به تيرگی گراييد ائيل به امضا رسيده بود،و مناخيم بگين، نخست وزير وقت اسر
   انتقال هيئت نمايندگی مصر به رام اهللا

قاهره روز سه شنبه در واکنش به تصرف نوارغزه توسط حماس تصميم گرفت هيئت نمايندگی مصر را از 
    .رام اهللا، منتقل کند غزه به پايتخت کرانه باختری،
 اعالم کردند که محمود عباس روز چهارشنبه در سخنرانی خود در جلسه از سوی ديگر منابع قلسطينی

کميته مرکزی سازمان آزاديبخش فلسطين در شهر رام اهللا، داليل قانونی خود برای انحالل دولت وحدت 
  .ملی را توضيح خواهد داد

راری بايد از  دولت اضطراری در قانون اساسی وجود ندارد و دولت اضط پيشترحماس اعالم کرده بود که
  .مجلس رای اعتماد بگيرد

به گفته احمد بحر، جانشين رييس مجلس قانون گذاری فلسطين از آنجا که دولت اضطراری از مجلس 
فلسطين رای اعتماد نگرفته قانونی نيست و دولت اسماعيل هنيه تنها دولت قانونی است چراکه از 

  .مجلس رای اعتماد گرفته است
  

   قرار دارد زي می بر رورانی با اییاروی ها در رونهی گزیتمام: ددکري تاکگریبوش بارد
  )2007 ژوئن  19(1386 خرداد 29شنبه سه 
 نهی موجود از جمله گزی هانهی گزی بر استفاده از تمامگری باردکای جمهور آمرسیيجرج بوش ر: وزيادوارن
  .  کرددي تاکرانی ای توقف برنامه هسته ای براینظام
 در پاسخ به لیي اسراری خود با نخست وزداری دی بوش در ابتدانگتني از واشترزی رویار گزارش خبرگزبه

 نکرده ريي خصوص تغنیموضع من در ا:  گفترانی در برابر ای نظامنهی در خصوص استفاده از گزیسوال
  .  قرار داردزي می ها رونهی گزیاست و تمام

  .  حل و فصل گرددکيپلماتی از راه درانی ای کرد مسئله هسته ایدواري حال بوش ابراز امنی ابا
 لي به دلی اقتصادیمهای تحررينظ" یعواقب" با رانی مهم است که ااري کرد بسدي تاککای جمهور امرسیير
 یی بهانیا: "بوش گفت.  مواجه باشدی در خصوص مسئله هسته ای المللني اش با جامعه بییارویرو

  ." پرداخته شوددیاست که با
  
 نکرده و ريي تغرانی ای امروز سه شنبه گفت که موضع من درباره مسئله هسته اکای آمری جمهورسيرئ

  .  حل شودکيپلماتی دقی که مشکل از طردوارمي است، اما امزي می ها رونهیهمه گز
  )2007 ژوئن  19(1386 خرداد 29شنبه سه 
 با داری در آغاز دکایآمر ی جمهورسي الحره، رئیونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه

ما :  شد ی مدعني همچنرانی ای درباره مسئله هسته ادي در کاخ سفیستيوني صهمی رژرینخست وز
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 ی جمهورسي رئی وقتم،ي را مد نظر قرار دهلي اسرائی و دغدغه هامي نگاه کنی جددی تهدنی به ادیبا
 ین با آن به سالح هسته ا توای است که می سازی غنی به فناوریابي که خواهان دستدی گویم

 شهروند کی اگر من به عنوان مي خواهی را ملي اسرائی که نابوددی گوی مگری دی و از سوافتیدست 
  . کردمی بودم احساس خطر میلياسرائ
) رانیبا ا (ی اجماع وجود دارد و به روشنتي امنی و در شورامی تا حاال کرده ایکار خوب:  گفت بوش

  . خواهد داشتی درصورت عدم پاسخ، عواقبرانی ای که برامیي گویسخن م
 به موضع خود در ی در صورت پافشاررانی ای به انزواني همچنکای آمری جمهورسي گزارش، رئنی اهیبرپا

 تهران را به گری اشاره کرد و بار درانی و اثر آن بر اقتصاد ای اقتصادی هامی و تحریقبال مسئله هسته ا
  .  متهم کردی هسته ا به سالحیابي دستیتالش برا

 ی بهتری اقتصاداتي و حی تواند زندگی است و می و رسوم کهنی فرهنگی دارارانیملت ا:  افزود یو
  .داشته باشد

 سي شود و رئی خطر محسوب مکی رانیا:  گفت زي نیستيوني صهمی رژری نخست وزگر،ی دی سواز
 تالش آنها دی توان سکوت کرد و بای نم ودی گوی سخن ملي اسرائی از نابودی در پیپ) رانیا (یجمهور

  .مي را متوقف کنی به سالح هسته ایابي دستیبرا)  هایرانیا(
سالم " و ني خودگردان فلسطالتي تشکسيرئ" ابومازن" از ني همچنداری دنی و بوش درآغاز ااولمرت

  . کردندفي رو توصانهي میاسي سیروهاي و آنها را نتی دولت فوق العاده ابومازن حماسيرئ" اضيف
  .  کردندديتاک"  دو کشور در کنار همليتشک "دهی بر اني گزارش، دوطرف همچننی اهیبرپا

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 اتحادیه اروپا بر سر پيمان جایگزین قانون اساسی به توافق رسيد 

  )2007ژوئن   23(1386  تير2ه شنب
نویس پيمانی را پذیرفتند که جایگزین  ی اروپا پيش  سران اتحادیهفرسا، پس از مذاکرات طاقت:رادیو آلمان

ی اتحادیه  اصالحاتی اساسی برای آینده" ای سند پایه"در این .  اروپا خواهد شد قانون اساسی
  .مروری بر آنچه که تصویب شد• درنطرگرفته شده است 

اتحادیه اروپا، باعث ایجاد توافق ای  در نهایت بلوف سياسی آنگال مرکل، صدراعظم آلمان و رئيس دوره
مرکل لهستان را زیر فشار گذاشته و تهدید کرده بود که در صورت لزوم بدون حضور لهستان، بحث . شد

  . وگو پيرامون پيمان جدید ادامه خواهد یافت و گفت
و نيز لهستان نگران آن بود که کشورهای پرجمعيت اتحادیه مانند آلمان، قدرت بيشتری به دست آورند، 

لخ کاچينسکی، رئيس جمهور لهستان گفته . کرد بر روی تاریخ به اجراگذاشتن پيمان جدید پافشاری می
بود که اگر به خواست لهستان توجهی نشود، از حق وتوی خود استفاده کرده و مانع اصالحات خواهد 

  . شد
به مذاکرات دونفره اجالس،   بار در بروکسل، محل برگزاری۶این باعث شد که مرکل و کاچينسکی 

  . بپردازند
ای  به عنوان رئيس دوره آنگال مرکل،   ،  ای در پی نداشت ها نتيجه از آنجا که این نشست

  . لهستان را با تهدید زیر فشار گذاشت  اتحادیه،
 به ٢٠١٧مقررات و اصالحات جدید از سال : تهدید مرکل باعث شد که پيشنهاد جدیدی مطرح شود

ای، بنا به خواست مرکل، آمده بود که این مقررات از سال  در سند پایه. شته شوندی اجرا گذا مرحله
  .  را پيشنهاد کرده بود٢٠٢٠ به اجرا درآیند و لهستان سال ٢٠١۴

دولت انگليس مایل نبود که قوانين . ای مخالف بود در کنار لهستان، انگلستان نيز با محتوای سند پایه
ها و  ی یک سخنگوی دولت انگليس، فرانسوی به گفته. رها حاکم شونداتحادیه بر قوانين داخلی کشو

  . ای مخالف بودند ها هم با سند پایه هلندی
اتحادیه از بلوغ  کشورهای  او معتقد بود که. نيکوال سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه از ابتدا خوشبين بود

  . سياسی کافی برای رسيدن به توافق برخوردارند
   .های اصولی دست یافت توان به توافق وزیر ایتاليا نيز گفته بود که می نخسترومانو پرودی، 
  ابراز رضایت

  . اعالم شد)  ژوئن٢٣(صبح شنبه ۵/۴توافق نهایی ساعت 
ای  ه ، آنگال مرکل با چهر  ساعت مذاکره٢٠پس از . در پایان، همه از توافق حاصله ابراز خوشنودی کردند

نویس سند  علت این رضایت فراوان این است که در پيش. است" ضیخيلی را"خسته اعالم کرد که 
  . های آلمان قيد شده است ای بخش اعظم خواست پایه

   . خوزه مانوئل باروسو، رئيس کميسيون اروپای اتحادیه نيز ازابراز خوشنودی کرد
صرار وی ثمربخش وگوها تأکيد کرد که ا رئيس جمهور لهستان نيز ضمن ابراز رضایت از نتيجه بحث و گفت

  . های لهستان در نظرگرفته شده است ای بخشی از خواست بوده و در سند پایه
  :آنچه که به تصویب رسيد

  اصالحات سازمانی
شود که باعث رهبری اتحادیه   ماه برگزیده می٣۶ی اروپا برای مدت  ای اتحادیه از این پس ریاست دوره

ی   در اتحادیه ی آنها هایی که درباره ی موضوع دامنه. ماهه ۶ای مستمر تر خواهد شد تا ریاست  به گونه
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  ی سياست خارجی نمایندگی در حوزه
" مسئول سياست خارجی"ویک " کميسار رسيدگی به سياست خارجی"تا کنون اتحادیه دارای یک 

  . گيرد بر اساس اصالحات جدید این تفکيک مسؤليت پایان می. بود
ی  نماینده"ی اروپا،  ی اتحادیه ر امور خارجهبرای برطرف کردن نگرانی انگلستان، از این پس، وزی

  .نام خواهد گرفت" رتبه عالی
  وزن آرای کشورها

 درصد از کشورها الزم است، و این کشورها ۵۵کم  ای موافقت دست ً برای تصویب هر قطعنامه اساسا
  . ی اروپا را تشکيل دهند  درصد از جمعيت اتحادیه۶۵کم  بایست دست می

، یعنی پس از دو دوره دیگر انتخابات ٢٠١۴، قانون وزن آرای کشورها، ابتدا از سال بر اساس این توافق
در صورت . آید  به اجرا درمی" قرارداد نيس" قوانين تا آن زمان. ی اروپا، به اجرا درخواهد آمد اتحادیه

  .  هم تمدید کرد٢٠١٧شود آنرا تا سال  درخواست یکی از کشورهای عضو، می
، موافقت پنج کشور الزم است؛ تاکنون موافقت چهار  اجرای یک مصوبه جلوگيری ازاز این پس برای 
  .کشور کافی بود

  منشور حقوق بنيادین
ی تازه نخواهد بود، ولی از  نامه در ظاهر بخشی از پيمان" ی اروپا منشور حقوق بنيادین اتحادیه"هرچند 

در توضيحات ضميمه .  عضو اصرار داشتندبر این موضوع برخی از کشورهای. آور است نظر حقوقی الزام
  .آمده است که از این منشور در رابطه با تصميمات حقوقی بریتانيا استفاده نخواهد شد

  رقابت
موضوع رقابت آزاد اما در . به عنوان هدف اتحادیه اروپا مخالفت کرد" تثبيت رقابت آزاد و سالم"فرانسه با 

ی  ی اتحادیه نامه در فرانسه این نگرانی وجود دارد که پيمان. های دیگری از سند آورده شده است بخش
  .قاعده بگشاید تواند راه را برای روند جهانی شدنی بی اروپا می
  ی عمل شيوه

  این اتفاق. ی یک کنفرانس حکومتی گذارده شده است ی جدید به عهده نامه تصویب قطعی پيمان
این سند . ی اروپا را به عهده دارد، بيفتد ای اتحادیه دورهبایست در پائيز، در زمانی که پرتغال ریاست  می

  .  از جانب کشورهای عضو به امضا رسيده باشد٢٠٠٩باید تا انتخابات پارلمان اروپا در سال 
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

را به تشكيل هاي عربي و غير عربي  اسالمي عراق گروه  و رييس مجلس اعالي رييس ائتالف يكپارچه
  .عراق متهم آرد ي جديدي براي براندازي دولت جبهه
  )2007ژوئن   23(1386  تير2ه شنب

 و رييس  عبدالعزيز حكيم، رييس ائتالف يكپارچه سيد) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ه به اينكه دولت  با اشار- چاپ عربستان -ي عكاظ  روزنامه وگو با مجلس اعالي اسالمي عراق در گفت

ها همواره وجود داشته  اين تالش: رو بوده است، گفت هاي آودتاگرانه روبه تالش آنوني عراق همواره با
  .شكست خورده است اما

ما در ائتالف يكپارچه اين مساله را : آمريكا گفت حكيم ضمن حمايت از دور جديد مذاآرات ميان ايران و
  .ها برخوردار است ي عراقي حمايت گسترده  ازآنيم، چرا آه اين مساله تاييد مي

خواهيم آه  شود و ما مي اوضاع عراق منعكس مي مثبت بودن اين مذاآرات بر: حكيم خاطر نشان آرد
  .ميان آشورهاي بزرگ ي مذاآره باشد نه برخورد آشورمان صحنه
  .ر عراق داشته باشدتواند حضور مثبتي د مرزهاي مشترك با عراق مي ايران به علت: وي ادامه داد
ي حضورش در نماز جمعه در  معاون رييس جمهور عراق در حاشيه عادل عبدالمهدي، از سوي ديگر

ي  ها با هدف قرار دادن مقدسات اسالمي در واقع عقيده تروريست :مسجدي در بغداد تصريح آرد
  .اند ها را هدف قرار داده عراقي مسلمانان و وحدت

  .آنند، تاآيد آرد هايشان آوتاهي مي مسووليت ازات آساني آه درعبدالمهدي بر ضرورت مج
در نجف در راستاي حفظ وحدت ملي و  معاون رييس جمهور عراق از نقش مراجع عاليقدر شيعه

  .هاي ظالمان تقدير آرد جلوگيري از طرح
 پيامدهاي رخ داد قابل چشم پوشي نيست و) ع(مرقد حرمين عسگريين  آنچه آه در: عبدالمهدي افزود

  .سپتامبر نيز فراتر رفته است 11 آن حتي از حد انفجار
  .گيرد، انتقاد آرد ها صورت مي عليه عراقي وي از سكوت جهان در قبال تجاوزاتي آه در عراق و

آند، بلكه جهان را تهديد  عراق را تهديد نمي حوادث تروريستي عراق تنها: عبدالمهدي عنوان داشت
  .آند مي

ي ديگري رخ  برابر تروريسم متحد باشند تا فاجعه هاي عراقي و جهاني خواست تا در م گروهوي از تما
  .ندهد
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را مسوول حفظ امنيت در مسير سامرا و بازسازي حرمين عسگريين  معاون رييس جمهور عراق دولت
ار هاي تروريستي آه وحدت عراق را هدف قر توانند طرح و اهل سنت مي شيعيان: دانست و گفت) ع(

  .آنند داده است، خنثي
تغيير : نوشت علي دباغ، سخنگوي دولت عراق از  به نقل- چاپ عراق -ي الصباح  از سوي ديگر روزنامه

  .است هاي سياسي بيشتر ي وزيران عراق نيازمند زماني طوالني و بررسي در آابينه
  .اي خواهد بود برسيم تغييرات ريشه در صورتيكه در اين زمينه به توافق: وي تصريح آرد
  .هاي وزارتي آند نامزد پست هاي سياسي خواست تا افراد مستقل را دباغ از گروه

ي استعفا يا حضور محمود  مساله: ي توافق گفت سخنگوي جبهه سليم عبداهللا، در همين حال
  .هاي سياسي است هاي بيشتر ميان جناح عراق مستلزم رايزني المشهداني، رييس پارلمان

گيري ائتالف و هم پيمانان آرد آن در اين باره  موضع :ي عراق نيز گفت غ عضو ائتالف يكپارچهعلي دبا
  .مشهداني بايد برآنار شود تغيير نكرده است و ما معتقديم

ي  موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق به عنوان رييس آميته هاي آرآوك نيز با تعيين ترآمن
  .اند ه مربوط به عادي سازي اوضاع آرآوك است، مخالفت آردهاساسي آ  قانون140اجرايي ماده 

  .قانون اساسي است ي ترآمن تعيين الربيعي نقض ي يك نماينده به گفته
محمد الحيدري، امام و خطيب مسجد الخالني در بغداد و  از  به نقل- چاپ امارات -ي دارالخليج  روزنامه

: داشت ني از مراجع عاليقدر شيعه در عراق اظهاراهللا العظمي سيد علي سيستا نزديكان آيت از
  .آودآان عراقي در معرض فجايع غير انساني در بغداد قرار دارند

  .هايش در اين باره عمل آند مسووليت وزارت آار و امور اجتماعي بايد به: وي افزود
م نيستند را شناسايي خياباني را آه اآثرشان نيز يتي اين وزارتخانه بايد آودآان فقير و: حيدري گفت

  .بازگرداند هايشان آند و آنها را به خانواده
  

ي نيروهاي عراقي و  گسترده  جستجوي ي عمليات در ادامه: اعالم آرد) شنبه(ارتش آمريكا امروز 
  . شبه نظامي آشته شدند55دست آم  آمريكايي براي دستگيري فعاالن القاعده در استان ديالي،

  )2007ژوئن   23(1386  تير2ه شنب
اي  از خبرگزاري شينهوا، ارتش آمريكا در بيانيه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

" پيكان مرگبار"در جريان چهار روز عمليات سرآوب گرانه با نام  نيروهاي عراقي و آمريكايي: اعالم آرد
  .ن انبار مهمات را توقيف آردند تن ديگر را دستگير آرده و چندي23و   شبه نظامي را آشته55

 تن 23 فعال القاعده آشته، 55مرگبار دست آم  از آغاز عمليات پيكان: در اين بيانيه آمده است
 ساختار تله انفجاري نيز تخريب 12ي منهدم و  منفجره ي  وسيله28 انبار مهمات آشف، 16دستگير، 
  .شده است

اي را آشف آردند آه حاوي چاقو، اره و آثار  اتاق شكنجه عقوبهي ب نيروها در حومه: افزايد اين بيانيه مي
  .هلي آوپتر آمريكا اين ساختمان را بمباران آرد .خون در سراسر ساختمان بود

خانه حاوي مقاديري قابل توجه مواد منفجره دست  چنين دو اين نيروها هم: در اين بيانيه آمده است
 شبه نظامي 17آوپترهاي آمريكايي مسلح به موشك  هلي. آردند هاي انفجاري را تخريب ساز و تله

  .نزديكي بعقوبه آشتند مظنون القاعده را در
ي القاعده و  آمريكايي و عراقي دو عضو برجسته نيروهاي: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد
  .اند ديالي دستگير آرده هفت شبه نظامي ديگر را امروز در استان

به دليل شدت جراحات وارده از انفجار بمب  يكي از سربازانش: مروز اعالم آردارتش انگليس نيز ا
  .يي در شهر بصره جان باخت جاده

صبح جمعه در جنوب شرقي بصره اين سرباز  بر اثر حمله: ارتش انگليس در اين بيانيه آورده است
  .انگليسي به شدت مجروح شده بود

گذشته چندين بار مورد حمالت غير   ساعت24 طي مواضع انگليس: ارتش انگليس هم چنين گفت
  .نداشته است مستقيم قرار گرفت اما اين حمالت تلفاتي در پي
 سرباز انگليسي 153 تاآنون دست آم 2003مارس سال  از زمان آغاز حمله به رهبري آمريكا در عراق از

  .اند آشته شده
ي عراق فردا حكم شش تن از مشاوران سابق عال قرار است دادگاه: خبرگزاري فرانسه نيز اعالم آرد

 به شمال 1988 هزار آرد در جريان حمله سال 180قتل عام  صدام ديكتاتور معزول عراق را به اتهام
  .عراق اعالم آند

پرونده است آه به دليل استفاده از گازهاي  علي حسن المجيد پسر عموي صدام مهمترين متهم اين
  .ور استشيميايي به علي شيميايي مشه

ديگر اين پرونده به ارتكاب جنايت جنگي و  در حالي آه پنج تن. المجيد به نسل آشي متهم است
  .اين اتهامات مرگ است مجازات تمامي. جنايت عليه بشريت متهم هستند

جاسوسي ارتش عراق، سلطان هاشم الطاعي  پنج تن ديگر شامل صابر الدري مدير سابق اطالعات
معاون سابق رييس عملياتي نيروهاي مسلح عراق،  راق، حسين راشد التكريتيوزير دفاع سابق ع

ارتش عراق، طاهر العاني فرماندار سابق شهر موصل  فرهان الجبوري فرمانده سابق اطالعاتي
  .باشند مي
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آشي در مبارزات انفال عليه آردها در اواخر  حسن المجيد تنها فردي است آه به همراه صدام به نسل
  . متهم است80دهه 

اند اما از دادگاه هم چنين  متهم مذآور خواسته دادستانان مجازات اعدام را براي پنج متهم از شش
  .مدارك الزم آزاد شود اند تا العاني به دليل فقدان خواسته

  .آردها در جريان اين حمله است  شيميايي عليه مجيد مسوول استفاده گسترده از گاز
گذشته اعالم آرد آه در صدور دستور اين حمله   اوت سال21ي دادگاه انفال در ها وي در خالل دادرسي
  .اشتباه نكرده است

ها را جابجا  دادم روستاها را تخريب و روستايي من آسي هستم آه به ارتش دستور: مجيد ادامه داد
  .بوده و من به ارتش دستور داده بودم ها ارتش مسوول انجام اين دستور. آنيد

آنم و عذرخواهي  من از خودم دفاع نمي: داشت ت آه قصد دفاع از اقداماتش را ندارد و عنوانوي گف
  .ام من اشتباه نكرده. آنم نمي

تواند با نقص همراه باشد  آه احكام دادگاه انفال مي  بان حقوق بشر ابراز نگراني آرد در همين حال ديده
 متهم شده 80ار شيعيان در روستاي الدجيل در دهه صدام به اتهام آشت چرا آه آنها در دادگاه پيشين

  .بودند
: ديده بان حقوق بشر را بر عهده دارد، گفت المللي در ريچارد ديكر آه رياست برنامه عدالت بين

المللي صورت  هايي در بكارگيري اصول قوانين جنايي بين نقص دهد هاي دادگاه الدجيل نشان مي تحليل
  . است گرفته

  .اشتباهاتي در قضاوت انفال نيز صورت پذيرد ها را قوت داده آه چنين ن امر نگرانياي: وي گفت
ي سياسي همراه  هاي قانوني از جمله مداخله نقص اين گروه مستقر در نيويورك گفت، دادگاه انفال با

  .اظهاراتش در دفاع از متهمان، برآنار شد بود به طور مثال قاضي دادگاه به خاطر
 به  اعالم آرد آه افراد مسلح ناشناس طي حمله يك مقام امنيتي: اق نيز گزارش دادخبرگزاري عر

  .عراقي را آشته و زخمي آردند اي ميان نجف و آوفه سه افسر منطقه
مسير ميان نجف و آوفه صورت گرفت يك افسر  در اين حمله آه در: يك مقام امنيتي نجف اظهار داشت

  .دندعراقي آشته و دو تن ديگر زخمي ش
  .بغداد خبر داد هاي  جسد در خيابان11در عين حال پليس عراق از آشف 

  .در شمال عراق آشف شده است اين در حالي است آه يك جسد نيز در شهر آرآوك واقع
ي  ناشناس احمد جاسم معاون رييس آميته اعضاي يك گروه مسلح: خبرگزاري سوريه نيز گزارش داد
  . ترور آردندوزرشي شوراي محلي فلوجه را

آمريكا و انگليس پيش نويس طرحي را در راستاي  :در همين حال، پايگاه اينترنتي المحيط گزارش داد
هاي آشتار جمعي عراق به شوراي امنيت ارايه  بازرسي سالح ي پايان دادن فوري به فعاليت آميته

  .آردند
يي  هاي هسته ر تحقيقاتي برنامهنويس دفت بر اساس طرح اين پيش: راديو سواي آمريكا اعالم آرد
  .اتمي است بايد بسته شده و به آارش پايان داده شود المللي انرژي عراق آه وابسته به آژانس بين

گونه سالح آشتار جمعي در عراق تاآيد آرده  واشنگتن طي دو سال گذشته بر عدم دستيابي به هيچ
  .است

شوراي امنيت خواستار اتخاذ تدابير الزم براي تضمين  آمريكا و انگليس پيشتر نيز طي پيامي مشترك به
  .المللي انرژي اتمي شده بودند آژانس بين بستن دفتر تحقيقاتي وابسته به

  
   دي رسی کشته و زخم278آمار تلفات انفجار امروز بغداد به 

  )2007 ژوئن  19(1386 خرداد 29شنبه سه 
 شی افزای کشته و زخم278 شده در شهر بغداد به ی بمب گذاروني دستگاه کامکی تلفات انفجار آمار
  . افتی
 عراق گفتند که آمار تلفات انفجار یتي و امنی سوا، منابع پزشکوی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه
 ی زخم200 کشته و دستکم 78 در مرکز بغداد به ی مسجد الخالنکی شده در نزدی بمب گذارونيکام
  .  استافتهی شیافزا
 سيمنابع پل.  داشتتی حکاگری نفر د75 شدن ی نفر و زخم22 از کشته شدن دستکم نيشي پآمار

  . گاز بوده استیلندرهاي حامل سوني کامنیگفتند که ا
 و ییکای آمراني گسترده مشترک نظاماتي که ازصبح امروزعملوستي به وقوع پی انفجاردرحالنیا
  . القاعده آغاز شدیروهاي نیري در شهر بعقوبه با هدف دستگی عراقیروهاين
  

  نفر رسيد٧۵شمار کشته شدگان انفجار بغداد به 
  )2007 ژوئن  19(1386 خرداد 29شنبه سه 
همزمان با آغاز عمليات گسترده ارتش آمريکا عليه القاعده در خارج از شهر بغداد، شمار تلفات :فردا

 ٧۵عيان در مرکز بغداد، به انفجار مهيب يک وانت بمب گذاری شده در نزديکی يکی از مساجد شي
  . مجروح رسيد٢٠٠کشته و بيش از 

و در محله تجاری سينک، منفجر شد و در پی انفجار، دود » خيالنی«اين بمب بزرگ در نزديکی مسجا 
  .غليظ سياهرنگی، آسمان اين محله را فراگرفت
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 از انفجار مقبره اين در حالی است که مقام های عراقی، برای جلوگيری از خشونت های مذهبی بعد
  .امامان شيعه در سامرا، از روز یکشنبه مقرارات منع و رفت و آمد شبانه وضع کرده اند

 گفت که آسوشيتدپرسيک مقام پليس که به دليل امنيتی نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری 
ه ديوارهای خودروی بمب گذاری شده، در فاصله ای بسيار نزديک به مسجد پارک شده بود و انفجار ب

  .بيرونی مسجد آسيب وارد کرده است
پليس و مقام های بيمارستانی ضمن تاکيد بر اينکه ممکن است آمار تلفات اين حادثه افزايش يابد، 

  . نفر اعالم کرده اند٢٠۴ نفر و مجروحان حادثه را ٧۵تعداد کشته شدگان را 
ازگزاران که در حال ترک مسجد بعد از شيخ صالح الحيدری، امام مسجد خيالنی گفت که تعدادی از نم
  .نماز عصر بودند، درپی انفجار بمب، مجروح يا کشته شده اند

در اين حمله که توسط کسانی با روحی بيمار طرح «: وی در يک مصاحبه تلفنی به آسوشيتدپرس گفت
الی آن اتاق های با ريزی شده بود، ديوار بيرونی مسجد آسيب ديد و دسترستی به دفتر کار من و

  ».ممکن نيست
   عمليات بزرگ

انفجار روز سه شنبه در حالی دهها کشته بر جای گذاشته است که از نخستين ساعات اين روز، ارتش 
آمريکا در يکی از بزرگترين حمالت خود به شبه نظاميان القاعده، عملياتی را با دهها هلی کوپتر و زره 

  .شمال بغداد آغاز کرد هزار سرباز آمريکايی، در ١٠پوش و با حضور 
اين عمليات برگ نظامی، يکی از بزرگترين حمالت ارتش آمريکا به القاعده از زمان اشغال نظامی عراق 

  . ميالدی تا کنون توصيف شده است٢٠٠٣در سال 
، ژنرال ميک بدنارک، معاون فرمانده عمليات در تيپ بيست و پنجم پياده رویترزبه گزارش خبرگزاری 

اين عمليات در زمانی به پايان می رسد که نفوذ «: مريکا، با صدور بيانيه ای اعالم کردنظام ارتش آ
  ».القاعده در اين استان از بين برود و تهديد های آنها عليه مردم محو شود

ارتش آمريکا همچنين اعالم کرده است که در نخستين ساعات آغاز اين عمليات در صبح روز سه شنبه، 
اطراف شهر بغداد در استان دياله که القاعده در آن نفوذ بسياری دارد، کشته شده  شبه نظامی در ٢٢
  .اند

   عمليات تکميلی
فرماندهان ارتش آمريکا می گويند که عمليات گسترده چهار ماه پيش ارتش آمريکا به همراه نيروهای 

 بيرون از پايتخت پناه عراقی موجب شد تا بسياری از شبه نظاميان در شهر بغداد تار و مار شوند و به
  .ببرند و عمليات روز سه شنبه، گامی ديگر در تکميل عمليات قبلی است

 هزار سرباز حاضر در اين عمليات، توسط هلی ١٠آن گونه که در بيانيه ارتش آمريکا آمده است، 
  .کوپترهای جنگنده، زره پوش ها و همچنين نيروهای هوايی پشتيبانی می شوند

ان با عملياتی ديگر انجام می شود که در روزهای اخير در ابعادی کوچکتر در اطراف اين عمليات همزم
  .بغداد و عليه القاعده آغاز شده بود

ژنرال کريستوفر گارور، از فرماندهان ارشد ارتش آمريکا در عراق، در مصاحبه با خبرگزاری رويترز، درباره 
ين يورش ها به شبه نظاميان از زمان عمليات اين قطعا يکی از بزرگتر«: اهميت عمليات اخير، گفت

  ».تا امروز است  ٢٠٠٣سرنگونی رژيم عراق در سال 
  - کيلومتری شمال بغداد ۶۵ –خبرگزاری رويترز همچنين به نقل از شاهدان عينی در شهر بعقوبه 

ش می گزارش داده است که از زمان آغاز اين عمليات، صدای انفجارهای سنگين از اطراف شهر به گو
در شهر بعقوبه، مقررات منع رفت و آمد صادر شده است تا در جريان اين عمليات به شهروندان . رسد

  .غيرنظامی، آسيب کمتری وارد شود
   »دشمن شماره يک«حمله به 

ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده ارتش آمريکا در عراق و جرج بوش، رييس جمهوری اين کشور، پيش از اين 
  .در عراق خوانده اند» شمن شماره يکد«القاعده را 

مقام های آمريکايی می گويند که القاعده در تالش است تا با موجی از انفجارها و حمالت مختلف، 
  . مذهبی برساند–عراق را به آستانه آغاز يک جنگ داخلی قومی 

ه نظاميان القاعده ژنرال گرور درباره عمليات روز سه شنبه گفت که اگر به دليل حمالت ارتش آمريکا، شب
از مبارزه خودداری کنند و به نقاط ديگر عراق بگريزند، باز هم توقيف مواد منفجره و امکاناتشان در 

  .نزديکی پايتخت، دستآورد ارزنده ای خواهد بود
هر بار که آنها ناچار می شوند از درگيری شانه خالی کنند و به نقطه ديگری بگريزند، ضعيف «: وی افزود
پس بيرون راندن آنها نيز برای ما .  شود؛ چرا که در محل تازه کسی آنها را نمی شناسندتری می

  ».سودمند خواهد بود
شبه نظاميان القاعده که سنی مذهب هستند، بارها اهدافی را در ميان شيعيان هدف قرار داده اند و 

، برای دومين بار طی در آخرين عمليات که به گفته مقام های عراقی، القاعده در آن دست داشته
  .دوسال اخير، مقبره دو تن از امامان شيعه را در شهر سامرا منفجر کردند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
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 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران
  )2007ژوئن   23(1386  تير2ه شنب:فردا

« :بار در تهران خبر داده و می نویسدت ،از پايان حصر خانگي فيلمساز ايرانياعتماد ملیروزنامه 
مهرنوش سلوکی یکی از چند ایرانی دارای تابعيت دوگانه که از چند ماه پيش در بازداشت خانگي در 

  » . تهران به سر برده است، روانه سفارت فرانسه در تهران شده است
عي ندارند،  جايي اطال به نوشته این روزنامه، دوستا ن مهرنوش سلوآي گفته اند آه از علت اين جابه

  . اما اميدوارند آه او به زودي آزاد شده و بتواند ايران را ترك آند
فرانسوي دارد، دانشجو ی دانشگاه آبك در ایالت مونترال   -این فيلمساز که تابعيت دوگانه ايراني 

  . آاناداست
گ ايران و عراق دستگير و خانم سلوکی در فوريه گذشته، به هنگام تكميل فيلم مستند خود در مورد جن

  . پس از مدتی با سپردن وثيقه آزاد شد اما دولت ایران به ا و اجازه ترک تهران و ایران را نداد
به نقل از مدیر کل پيشگيری از آسب های احتماعی وزارت آموزش و پرورش، از همشهری روزنامه 

  . ده استکاهش سن مصرف مواد روانگردان در ميان نوجوانان ایرانی خبر دا
بر اساس این گزارش، محسن فریدی، با این اخطار که سن استفاده از مواد روانگردان در ميان نوجوانان 

 سال کاهش یافته می گوید که مصرف این مواد در ميان نوجوانان به شدت افزایش پيدا 13 به 15ایرانی 
  . کرده است

 کنون پژوهش در مورد شناسایی افراد به نقل از این مقام مسئول کی می نویسد که تاهمشهری ، 
 سال انجام می شد اما هم اکنون این 18 تا 15سيگاری و مصرف کنندگان مواد روانگردان درميان افراد 

 ساله نيز انجام می شود و این امرنشان دهنده هشداری جدی 18 تا 13پژوهش ها در ميان اشخاص 
   .برای پایين آمدن سن مصرف این گونه مواد است 

 خبر داده که احتمال دارد مجسمه های شير و خورشيد بار دیگر بر سر در مجلس هم ميهنروزنامه 
  . نصب شود

با «به نوشته این روزنامه رئيس مجلس شوراي اسالمي چندي پيش در مصاحبه با خبرنگاران گفته 
  . »گيرد موافقت افكار عمومي شير و خورشيد برسردر مجلس قرار مي

ها در اين خصوص آمك آنند و نظرسنجي انجام دهند  رسانه«: دل به خبرنگاران گفتغالمعلی حداد عا
هاي قبل از  آه اگر باال رفتن شيرها برسردر مجلس از نظر افكار عمومي جامعه نوعي احياي شعار سال

  . »شود، ما نيز مشكلي نداريم انقالب محسوب نمي
ماره امروز خود به گزارش هایی از سابقه به همين دليل در کنار اختصاص صفحاتی از شهم ميهن 

  . تاریخی مجسمه های شير و خورشيد،اعالم کرده که قصد دارد در اين باره نظرسنجي انجام دهد
در نمابرارسالی ر « :نوشت » متناقض درباره بنزين    آمارهاي«  در گزارشی با عنوان سرمایهروزنامه 

 جايگاه در سراسر 9ل از وزيري هامانه تاآيد شد ه که تنها ها ، به نق عمومي وزارت نفت به رسانه وابط
برداري نرسيده است اما آخرين گزارش  ها هنوز به بهره خوان در آن آشور وجود دارد آه سيستم آارت

  . دهد  جايگاه در ایران خبر مي40دولت به مجلس در اين خصوص از تجهيز نشدن 
ترين  مهم« :  آميسيون انرژي مجلس می نویسددر عين حال از قول حسين آفريده عضوسرمایه 

  » . بندي بنزين ، نحوه توزيع آن است مشكل سهميه
صورت گرفته، ميانگين مصرف هر خودرو در آشور  به گفته این نماینده مجلس ، طبق آخرين برآوردهاي 

د بازار داللي را ها داده شود اين خو تر به تاآسي  ليتر در ماه است در صورتي آه از اين مقدار بيش136
ها با فروش سهميه بنزين خود، نيازي به  آند آه شايد آار تا جايي پيش رود آه ديگر تاآسي ايجاد مي

  . تر خواهد شد آارآردن نداشته باشند و در آن صورت مشكالت آشور بيش
تشار ،در حالی که خبر تکذیب دست دادن محمد خاتمی رئيس جمهوری سابق ایران را انکيهانروزنامه 

وی و اطرافيانش را مورد حمله قرار داده و آنان » نادم يا طلبكار « داده،در سرمقاله ای جداگانه با عنوان
  . را به رفتار دوگانه در این خصوص متهم کرده است

«  ضمن ادعای صحت دست دادن خاتمی با زنان آن ارا عملی زشت توصيف کرده و نوشته این روزنامه
ر آن آه مدعيان اصالحات در بازي جديد خود به جاي ابراز ندامت، برخوردي نكته حيرت انگيز ديگ
  . »طلبكارانه هم دارند

 علت حيرت خود را سخنان اصالح طلبان در خصوص تهيه این فيلم توسط جناح رقيب عنوان کرده کيهان
  . است

ه تکذیب فيلم دست  در انتهای یادداشت خود اینطور نتيجه گيری کرده ککيهاننماینده ولی فقيه در 
این احتمال را قوت می بخشد که آنان از رد «دادن آقای خاتمی توسط روزنامه های اصالح طلب، 

  » .صالحيت آقای خاتمی برای نمایندگی مجلس و یا کاندیداتوری ریاست جمهوری ایشان بيم دارند
سنامه از فرداد در کشور خبر داده که برخورد جدي با عرضه کنندگان پوشاک فاقد شنااعتماد روزنامه 

  . آغاز می شود
به نوشته این روزنامه،محمدعلي نجفي، رئيس پليس نظارت بر اماکن عمومي نيروي انتظامي گفته 

  . دستورالعمل های الزم در این خصوص به نيروی انتظامی و صنوف ابالغ شده است
ی ملکه انگليس به  در خصوص اعطای نشان سواليه از سوجمهوری اسالمیو در آخر،روزنامه 

  . سلمان رشدی از مسلمانان جهان خواسته است تا جشن اعطای این نشان را به عزا تبديل آنند
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دولت هاي «این روزنامه با انتقاد از اعتراضات صورت گرفته ، در این مورد آن را ناکافی دانسته و نوشته
يژه جمهوري اسالمي ايران در اسالمي،حوزه هاي علميه دانشگاهيان و رسانه هاي جهان اسالم، بو

  . »این خصوص وظيفه حساسي برعهده دارند
  

  ريدوم ت:  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007ژوئن   23(1386  تير2ه شنب

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از دور تازه مذاکرات هسته ای ايران و :بی بی سی
 درباره جنجالی که بر سر دست دادن رييس جمهور سابق با اروپا نوشته اند، ادامه بحث و اظهارنظر

زنان در يک سفر خارجی به راه افتاده، ادامه بالتکليفی درباره تعيين نرخ بنزين و نحوه توزيع آن، و آغاز 
  .جمع آوری پوشاک بدون مجوز دولت از فروشگاه ها از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

ه برای چندمين بار وعده داده شده که تکليف بنزين در آن روشن شود  در آغاز هفته ای کاعتماد
 بنزين نزديک شده باشيم چون حتی دولتی ها نيز در اظهار ٩٠شايد حاال ديگر به دقيقه : نوشته

نظرهای خود با خستگی از بنزين سخن می گويند و می روند تا با لغزش کمتر خبری، زمان سهميه 
  . بندی را مشخص کنند

 نماينده مجلس تا حدی درست از آب در آمده باشد چون آنها در ١۵٠ ممکن است تهديد  اعتمادنظربه 
هفته گذشته به آرامی به دولت هشدار دادند که خبرهای بنزينی را با شفافيت در اختيار مردم قرار 

  . دهد
به نوشته . در هفته جاری سهميه بندی بنزين مشخص می شود:  از قول وزير نفت نوشتهکارگزاران

کارگزاران، آقای وزيری هامانه در عين حال از مردم خواسته خيلی عجله نکنند و در طول هفته زياد وقت 
خود را در صف های طويل بنزين تلف نکنند چون هنوز هيچ چيز معلوم نيست و در عين حال از ذخيره 

  .بنزين بپرهيزند
آوری پوشاک بدون نام توليدکننده و کد کاال از  در صدر اخبار خود خبر داده که جمع ايرانروزنامه 

  . فروشگاه ها از امروز در قالب اجرای طرح ساماندهی مد و لباس آغاز می شود
، توليدکنندگان پوشاک از چند ماه قبل موظف شده اند عالمت تجاری و کد ايرانبه گزارش خبرنگار 

 کنند و در همين راستا عرضه پوشاک فاقد عضويت خود در اتحاديه مربوطه را بر روی توليدات خود درج
  .اين دو مشخصه از امروز در فروشگاه های کشور ممنوع خواهد بود

 علت رجوع ماموران برای بررسی پوشاک و جمع آوری پوشاک بدون نام را همبستگیاما روزنامه 
ه اين روزنامه به نوشت. جست و جو برای جمع آوری لباس هایی خوانده که با شأن نظام مغايرت دارند

کارشناسان معتقدند اگر وزارت بازرگانی و اصناف اطالع رسانی مناسبی نکنند مطمئنًا اجبار به خريد 
لباس های دارای مارک و عنوان و کد، توسط مردم ناديده گرفته خواهد شد و روند گذشته برای 

  .يابد های آينده ادامه می سال
  .اتيکت را ندارند يچ مغازه ای اجازه فروش کاالهای بدون  از امروز هايراناما به نوشته روزنامه 

 سرمقاله خود را به دومين سالگرد روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد اختصاص داده و در رسالت
آن ضمن آن که محافظه کاران را اصولگرا خوانده از رهبر جمهوری اسالمی به عنوان ناخدای اصولگرایی 

 نژاد حلقه  اند که بايد گرداگرد احمدی لگرايان پس از دو سال به اين نتيجه رسيده اصو: ياد کرده و نوشته
  . ها و اقداماتش را مورد تائيد قرار داده است وی تنها کسی است که رهبر تا اين اندازه تالش. زنند

: ته که در مصاحبه ای با امير محبيان از تحليگران جناح محافظه کار از قول وی نوششرقدر همين حال 
  . اصولگرايان همچنان منشعب خواهند ماند و امکان ائتالفشان وجود ندارد

 با چاپ عکس هایی از حبيب اهللا عسگراوالدی و علی الريجانی که هنگام خروج آن ها از هم ميهن
جلسه جناح محافظه کار برای هماهنگ کردن سياست های خود گرفته شده، از تالش آن جناح برای 

  . تانه انتخابات خبر داده استهمفکری در آس
این روزنامه .  نوشته احمدی نژاد هنوز خسته نشده است زيرا راه زيادی برای پيمودن داردرسالت

خسته نباشيد و هيچ وقت خسته نشويد چرا که دولت نهم يک !  جمهور آقای رئيس: اضافه کرده است
  .فرصت تاريخی است

مهوری سابق ایران دست دادن با زنان خارجی را تکذیب کرد يک روز بعد از آنکه محمد خاتمی، ریيس ج
من عطای فعاليت :  آقای خاتمی در تازه ترين اظهار نظر خود گفتههم ميهنو در حالی که به نوشته 

سياسی رسمی را به لقايش بخشيده و بدان پشت کرده ام، روزنامه های هوادار دولت همچنان خبرها 
  . را ادامه می دهندو اظهارنظرهایی در اين باره 

احمد شيرزاد، نماينده سابق مجلس اين موضوع را که شخصيتی مانند خاتمی مجبور شود تکذيبيه 
بفرستد که من با زنان دست ندادم گريه آور دانسته و يک نماينده سابق مجلس خبرگان هم از علما و 

اما مدير روزنامه . داخله کنندمراجع خواسته در اين مورد با توجه به حمالتی که به خاتمی می شود م
 در مقاله ای با اين عنوان که اين ها به جای عذرخواهی طلبکارند؛ از مراجع رسمی خواسته به کيهان

نوشته نماينده ولی فقيه در موسسه کيهان تکرار خواست جمعی از . خطای آقای خاتمی رسيدگی کند
  .تار شده بودندطالب مشهدی است که خلع لباس رييس جمهور سابق را خواس

 سرمقاله های خود را به موضوع دادن عنوان شواليه اعتماد ملی و جمهوری اسالمیروزنامه های 
به سلمان رشدی، نويسنده انگليسی و هندی تبار اختصاص داده و در آن از دربار و دولت بريتانيا گاليه 

  .کرده اند که چرا با دادن اين عنوان زخم کهنه را گشوده اند
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   خرداد31پنجشنبه :  تهرانی روزنامه هامرور
  )2007 ژوئن  21(1386 خرداد 31شنبه پنج 

روزنامه های صبح امروز تهران در صدر گزارش های خبری خود از اجتماع وزیران خارجه :بی بی سی
کشورهای ساحلی بحرخزر و توقف سنگسار یک زوج که یازده سال قبل به جرم روابط نامشروع زندانی 

 تاکستان قزوین زندانی شده اند، خبر داده اند و گزارش هایی درباره گرانی ميوه و خدمات در زندان
پزشکی، تظاهرات طالب مشهدی و شکایتشان از محمد خاتمی به دادگستری آن شهر به بهانه دست 

  .دادن ریيس جمهور سابق با زنان نامحرم منتشر کرده اند
اعتماد ی و سياست خارجی مجلس در مقاله ای در الهه کوالئی مخبر سابق کميسيون امنيت مل

 که به مناسبت نزدیکی همایش سران کشورهای ساحلی خليج فارس نوشته شده به یاد آورده ملی
، صفر ١٣٨٠آباد در بهار  س عشق که وقتی جورج بوش ایران را بخشی از محور شرارت خوانده، در اجال

ای ساحلی را با تصاویری پوشانده بود که خط مراد نيازاف دیوارهای سالن نشست سران کشوره
کرد و سيدمحمد  موهوم حسينقلی، آستارا را به عنوان محدوده منافع ایران در این دریاچه معرفی می
  . آوری شد خاتمی از حضور در آن نشست خودداری کرد تا این تصاویر جعلی و غيرقانونی جمع

المللی بر ایران شدت  ایطی که فشارهای بينبه نوشته این کارشناس مسائل خارجی اینک در شر
سال  (١٣٧١یافته، بار دیگر سران کشورهای ساحلی دریای خزر گردهم می آیند این که چرا از سال 

تا چند سال نشست سران کشورهای ساحلی تشکيل نشد، خود بسيار ) فروپاشی اتحاد شوروی
  . قابل تأمل دارد

ر ریيس دادگستری قزوین اجرای حکم سنگسار دو نفر در  در گزارش اصلی خود نوشته به دستوشرق
تاکستان قزوین متوقف شد اما همين مقام گفته اجرای حکم سنگسار که توسط برخی افراد منتشر 

  . شده بود صحت نداشته است و چنين حکمی در استان قزوین اجرا نمی شود
گيرد که روز گذشته منابع تکذیب خبر سنگسار توسط ریيس دادگستری قزوین در حالی صورت می 

 یک منبع آگاه شرقمختلف خبر داده بودند که در زندان تاکستان حتی گودالی کنده شده و به نوشته 
قضایی نيز هم گفته است در پی صدور حکم سنگسار برای دو متهم در تاکستان، برنامه های الزم 

وین در ساعات پایانی دیشب در اما ریيس دادگستری قز. جهت اجرای این حکم تدارک دیده شده بود
  . دستوری سریع و شفاهی توقف اجرای این حکم را به مسئوالن ذی ربط اعالم داشت

 همبستگیگزارش هایی درباره گرانی کاالهای مختلف در روزنامه های آخر هفته تهران آمده چنان که 
ت دولت در ساماندهی نوشته بهای ميوه ها همچنان در نوسان است و متاسفانه مانند سایر محصوال

  . آن کاری انجام نداده است
 چند سال پيش ميادینی با هدف توزیع ميوه مناسب در نقاط مختلف همبستگیبه نوشته گزارشگر 

تاسيس شد که قرار بود ميوه حداقل درجه دو در اختيار مردم قرار گيرد و نيز گفته شده بود که در این 
کدام از ميادین به اهداف خود عمل  شود اما در سال جاری هيچ   ميادین ميوه با نرخ دولتی توزیع می

 کيفيت و قيمت باال است و متاسفانه در هيچ  ها و ميادین بی ها در کانکس ای که قيمت نکردبه گونه
  . شود  ها یا ميادین نرخ یکسان یافت نمی کدام از کانکس 

 جامعه پزشکی و نظام سالمت  در گزارشی از وضعيت بهداشت و پزشکی کشور نوشتههمبستگی
ایران نابسامان و بحرانی است و در صورت عدم توجه به مشکالت پزشکان، وضعيت بهداشت و درمان 

  . کشور روز به روز بدتر خواهد شد
این مطلب در حالی از سوی مسعود مسلمی فرد نایب ریيس انجمن پزشکان عمومی ایران، عنوان شد 

هزارتخت     ١۵در پاسخی به سئوال یکی از نمایندگان مجلس خبراز وجودکه وزیربهداشت همزمان با آن 
  .  سال در کشور داده است۵٠      از بيمارستانی با عمر بيش

 هزار تخت موجود در کشور ٨٠ نوشته وزیر بهداشت با بيان این مطلب تصریح کرده از همبستگی
ای باال است که در حدود بودجه  زمند بودجه سال دارند و تغيير آن ها نيا٢۵ها عمری باالی  درصد آن۴٠

ای است که در هنگام مراجعه به  این وزارتخانه نيست و وضعيت بهداشت و درمان کشور به گونه 
  . های دولتی، هيچ فردی راضی از آنجا باز نمی گردد ها به ویژه بيمارستان  بيمارستان
ده که نمایندگان جمعی از طالب و روحانيان  از قول یک سایت وابسته به جریان تندرو خبر دااعتماد

مشهد در اعتراض به آن چه هتک حيثيت روحانيت توسط محمد خاتمی با عمل حرام دست دادن با زنان 
نيمه عریان ایتاليایی خوانده اند، در مقابل دادگاه ویژه روحانيت مشهد تجمع کرده و شکایت خود را به 

  .به دادگاه تسليم کردندهمراه مستندات و فيلم این عمل حرام 
خلع لباس محمد خاتمی، اعاده حيثيت از " تجمع کنندگان پالکاردهایی با مضامين اعتمادبه نوشته 

اعاده حيثيت از لباس "، "دادگاه ویژه روحانيت سکوت مکن"، "روحانيت، اعاده حيثيت از ملت ایران
  . در دست داشتند" يبرالیدست دادن با زنان نامحرم، عاقبت تساهل و تسامح ل"، "پيامبر

 ۴ خبر داده که محمد خاتمی برای حل بحران فلسطين با ارائه یک طرح اعتماد ملیدر همين حال 
که دشمن را شاد می  های درگير در فلسطين خواسته با پایان دادن به خونریزیهایی  ای از گروه  ماده 

  . کند، دل مسلمانان را شاد کنند 
ح فلسطينی عليه   طرح ریيس جمهور سابق ایران تحریم کاربرد سال در اعتماد ملیبه نوشته

شرط به مرحله گفتگو ومذاکره، تشکيل مجدد دولت وحدت  فلسطينی، بازگشت سریع و بدون پيش
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می و عربی  ملی با توجه به رای مردم در تشکيل پارلمان فلسطين و فعال شدن همه کشورهای اسال
  .سوریه اساس قرار داردبه ویژه ایران، مصر، عربستان و 

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران

  )2007 ژوئن  20(1386 خرداد 30شنبه چهار:فردا
مدل و الگوی ما برای « ، به نقل از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی نوشته که رسالتروزنامه 

  » .سازماندهی والگو گيری در اجرای برنامه های فرهنگی مدل مسجد است
در کشوری که : ه اين روزنامه، محمد حسين صفار هرندی در سفری به اصفهان گفته استبه نوشت

  . نظام مبتنی بر شريعت وجود دارد، خواه نا خواه بايد در سمت و سوی چنين نظامی حرکت کرد
با وجود پايگاه هايی مثل مساجد نياز «: وی بار ديگر بر مخالفت با وجود احزاب تاکيد کرده و گفته است

  » .ردم به تشکيل احزاب برطرف شده استم
اعتراض نمايندگان به سانسور اقليت   خبر داده که روز سه شنبه و به دنبالاعتماد ملیروزنامه 
  .  اقدام نايب رييس، فضای جلسه علنی مجلس به تشنج کشيده شد توسط

ف روال   خال  اول مجلس بررييس رضا باهنر، نايب   محمد به نوشته اين روزنامه، تشنج زمانی آغاز شد که
های نمايندگان مجلس اسامی برخی نمايندگان مجلس که به صورت  هميشگی، هنگام قرائت تذکر

جمعی، تذکرات کتبی مشترکی ارائه کرده بودند را قرائت نکرد و همين اقدام اعتراض نمايندگان 
  . دنبال داشتفراکسيون اقليت و درگيری برخی از نمايندگان اکثريت با ايشان را به 

خود نيز، با اشاره به سانسور اقليت مجلس توسط هيات رئيسه نزديک به  اعتماد ملی در سرمقاله
  » .رئيسه نيست سانسور در خانه ملت شايسته مجلس؛ نمايندگان و هيات «دولت، نوشته که 

 با  ه به نقل از ناصر سودانی، نايب رييس کميسيون انرژی مجلس خبر داده کهمشهریروزنامه 
  . بندی تا ابتدای مرداد ماه به تعويق افتاده است موافقت مجلس، اجرای قانون سهميه 
نوشته که طی دو روز اخير » ها های طوالنی در پمپ بنزين صف«اين روزنامه در گزارشی ديگر با عنوان

ن و اعالم بندی بنزي های بنزين در تهران و ديگر شهرهای کشور با پخش خبر احتمال سهميه  جايگاه 
های طوالنی خودروها بود و مردم تا پاسی از شب در  خودروها شاهد تراکم و تشکيل صف سهميه 

  . انتظار دريافت بنزين بودند
  اين چندمين بار در يک ماه اخير است که به دنبال عدم اطالع«: همشهری در عين حال نوشته است

 بندی بنزين صاحبان وسايل  چگونگی سهميهگيری در مورد  رسانی شفاف و سرگردانی نظام تصميم 
  » .برند های بنزين هجوم می  نقليه برای دريافت و احتماال ذخيره بنزين به جايگاه

 خبر داده که رسيدگی به تخلفات مالی در شرکت گاز و شهرداری تهران به زودی هم ميهنروزنامه 
  . آغاز می شود

محاکمه دو نفر از «: گويد زمان بازرسی کل کشور می به نوشته اين روزنامه، محمد نيازی، رييس سا
مديران شرکت ملی گاز ايران که از پيمانکاران اين شرکت رشوه ميلياردی دريافت کرده بودند، به زودی 

  ».در مجتمع قضايی امور اقتصادی برگزار خواهد شد
  . آقای نيازی نام متهمان اين دو پرونده را اعالم نکرده است

به نوشته اين . ، بيانيه تحکيم وحدت در مورد تحديد دانشگاه را منعکس کرده استاداعتمروزنامه 
روزنامه، دفتر تحکيم وحدت دربيانيه ای صدور احکام کميته انضباطی برای دانشجويان و ادامه بازداشت 

  . هشت دانشجوی دانشگاه اميرکبير را محکوم کرد
ز آنکه تالش دولتمردان و حاميان شان برای انقالب پس ا«:اعتماد به نقل از اين بيانيه نوشته است

فرهنگی به نتيجه نرسيد، شاهد آن هستيم که بار ديگر مسووالن دولت نهم می کوشند با اخراج، 
  » .تعليق يا ايجاد محدوديت فراوان برای اساتيد و دانشجويان منتقد به هدف خود برسند

نشگاه اميرکبير نيز در روزهای اخير راهی زندان اوين در اين بيانيه آمده است که گروهی از اساتيد دا
شدند تا به بررسی نحوه برخورد با دانشجويان در زندان بپردازند و جالب اينکه در اين ديدار تنها يک 

دانشجو را مالقات کردند و جای اين سوال باقی است که هفت دانشجوی ديگر در چه وضعيتی قرار 
  . يدار اجازه مالقات با آنها را به اساتيد نداده اندداشتند که برپاکنندگان اين د

 در تمام اين مدت همچنان فشار بر دانشجويان بازداشت  دفتر تحکيم وحدت در عين حال خبر داده که
  . شده برای اخذ اعتراف ادامه دارد

در  اظهارات امام جمعه موقت تهران در خصوص محارب بودن برخی از دستگير شدگان کيهانروزنامه 
  . طرح امنيت اجتماعی را که وی اشرار ناميده، منعکس کرده است

به نوشته اين روزنامه، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز سه شنبه درهمايش مبانی و 
راهبردهای افزايش امنيت اجتماعی در عين حال از قوه قضائيه نيز خواست تا با نيروی انتظامی در 

  .يرو کامال همکاری کنداجرای طرح های اخير اين ن
  

   خرداد30چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 ژوئن  20(1386 خرداد 30شنبه چهار

روزنامه های صبح امروز تهران در صدر اخبار خود از تشنج در جلسه مجلس نوشته اند که :بی بی سی
به تاخير افتادن . ه وجود آمدبه دنبال سئوال های متعدد نمایندگان اقليت از ریيس جمهور و وزیران ب

تعيين تکليف بنزین برای چندمين بار، اظهار نظر دبير شورای امنيت ملی درباره پرونده هسته ای و حمله 
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شدید فرمانده نيروی انتظامی به رسانه های مخالف طرح مبارزه با بدحجابی و اوباش از جمله مطالب 
  .دیگر این روزنامه هاست

احبه ای با محمدرضا خاتمی را منتشر کرده که طی آن وی گفته است دوم  مصکارگزارانروزنامه 
  . ها اراده کنند، باز هم بزرگتر از دوم خرداد را خواهند آفرید خرداد را مردم خلق کردند و اگر آن

های شکستنی خود جلوی سيل را  آقای خاتمی افزوده که در این صورت نه ناظران و نه مجریان با بيل
دهی مناسب  انست گرفت اما ما هم به سهم خود باید ادای وظيفه کنيم و بتوانيم با سازماننخواهند تو

  .  فهم، حضور آگاهانه مردم را بيشتر کنيم   و با ادبيات کارآمد و مردم
 در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر جرکت کشور به کارگزاراننایب ریيس سابق مجلس به نوشته 

قتصادی و این که آیا واقعا کاری از دست بزرگان این آب و خاک برای های سياسی و ا  سمت بحران
رهایی از این وضعيت ساخته است؟ گفته من هم با شما هم عقيده هستم، با ادامه چنين روندی هر 

ها  روز ما بدتر از روز پيش خواهد بود، من هم معتقدم در چنين شرایطی بزرگان کشور که یقين دارم آن 
های خود را منتقل  ما در دیدارها و مذاکرات خود نگرانی . د، مسووليت بزرگی دارندهم نگران هستن

طلب را شریک   کار و اصالح   ها اعم از محافظه  گونه که انتظار داشتيم اکثریت آن ایم و همان کرده 
والی  کنند، این س های خود یافتيم اما اینکه چرا در همه این مسایل مهم نقش جدی ایفا نمی دغدغه

  . پاسخ مانده است  است که برای خود ما هم بی 
 از قول معاون رسالتروزنامه های مختلف امروز صبح گزارش اصلی خود را به بنزین اختصاص داده اند و 

مسئول . وزارت نفت نوشته سهميه بندى بنزین همچنان بالتکليف مانده و در انتظار تصميم دولت است
 نفتی که توزیع بنزین هم در حوزه مسووليت وی است گفته جلسه روز پاالیش و توزیع فرآورده های

دوشنبه براى تعيين تکليف سهميه بندى تشکيل نشد به همين دليل در شرایط کنونى سهميه بندى 
  . بنزین فعال بالتکليف است

ه  در گزارش اصلی خود نوشته در حالی که دو روز قبل وزیر نفت قاطعانه گفته بود روز سهمبستگی
بندی بنزین خودروهای شخصی و نرخ هر ليتر بنزین مشخص خواهد  طور قطع تکليف سهميه  شنبه به  

شد، اما دیروز اعضای هيات دولت این موضوع را مورد مذاکره قرار ندادند و تعيين تکليف به روزهای آتی 
خواسته بود موکول شد این در حالی است که حدادعادل ریيس مجلس شورای اسالمی از دولت نهم 

  .که برای رعایت قانون تا اواخر خرداد وضعيت بنزین را مشخص کند
 بندی بنزین همانند کاهش نرخ سود بانکی شده که دولت در   ماجرای سهميههمبستگیبه نوشته 

 اند اگر  ها گفته نمایندگان مجلس نيز خطاب به دولتی. این مدت نتوانست تکليف مردم را مشخص کنند
بندی خودروهای شخصی و نرخ آزاد هر ليتر بنزین را در قالب یک طرح دو فوریتی  ان سهميه نجنبيد، ميز

 کنيم و آن وقت دولت مجبور است که قانون را رعایت کند، اما دولت تا کنون قانون  تقدیم مجلس می
  .بندی شود را اجرا نکرده است مصوبات مجلس مبنی بر اینکه از اول خرداد بنزین سهميه 

 نوشته یکی از عينی ترین نمودهای عملکرد اقتصادی دولت و مجلس اصولگرا مربوط به مباحث اداعتم
چگونگی عرضه بنزین به مصرف کنندگان است واگرچه هنوز بنزین سهميه بندی نشده و زمان سهميه 

آنان را بندی هم قطعی نيست اما صرف انتشار این خبر به اندازه کافی ميان مردم التهاب ایجاد کرده که 
  . مقابل پمپ بنزین ها به صف بکشاند

این روزنامه گزارش کرده که طی روزهای گذشته صف های چند کيلومتری مقابل پمپ بنزین ها ایجاد 
  .شد

 تشنج در جلسه مجلس را در صدر اخبار اعتمادملی و هم ميهن، کارگزاران، اعتماد، همبستگی
 جمهوری و  راوان شماری از نمایندگان مجلس به ریيسخود آورده و نوشته اند تذکرات کم سابقه و ف

شماری از وزرا و اصرار کم سابقه محمدرضا باهنر بر نخواندن نام نمایندگان جلسه روز گذشته مجلس را 
  .  دقيقه به تشنج کشاند٢٠برای 
 در شروع گزارشی در این باره نوشته وضع اقتصادی کشور به گونه ای درآمده است که اعتماد
رهای زیادی از ناحيه افکار عمومی به دولتمردان و مجلسيان برای پاسخگویی وارد می آید و هرچه فشا

به زمان انتخابات مجلس هشتم نزدیکتر می شویم، عالوه بر افکار عمومی ميل گروه های منتقد برای 
بر این نقد عملکرد اصولگرایان حاکم بر مجلس و دولت بيشتر می شود و در عوض اصولگرایانی که 

  . مناصب قرار گرفته اند رغبت کمتری برای ارائه عملکرد خود نشان می دهند
 شاید به همين دليل است به محض اینکه این روزها اساتيد و کارشناسان منتقد به اعتمادبه نوشته 

 و انتقاد از عملکرد دولت و مجلس اصولگرا می پردازند بالفاصله با اتهاماتی نظير مرتبطان با باندها
مافيای ثروت و قدرت مواجه می شوند،اما این در واقع بخشی از ماجرا است چرا که تحوالت زیرین الیه 

های جامعه در کنار واقعيات عينی و ملموس اقتصاد کشور به گونه یی است که اصولگرایان ناچار از 
  . پاسخگویی خواهند بود

انی الزم بود تا عده زیادی از سينماگران در  باال گرفتن معضل قاچاق فيلم های ایراعتمادبه گزارش 
به . قالب گردهمایی بزرگی اعتراض نمادین خود را به وضعيت پيش آمده برای کليت سينما ابراز کنند

جرات می توان گفت موزه سينما دیروز برای نخستين بار ميزبان تعداد قابل توجهی چهره سرشناس 
ازیگر بود که در یک محل گرد هم آمده بودند تا از حقوق تضييع سينمایی اعم از تهيه کننده، کارگردان، ب

  . شده سينما دفاع کنند
 نوشته ماجرای قاچاق فيلم های ایرانی از ماه گذشته با عرضه نسخه غيرمجاز دو فيلم اعتماد

این اقدام با حواشی فراوانی که یافت . همزمان با اکران شان در سينماها وارد مرحله تازه ای شد
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خبرهایی هم رسيده است مبنی بر اینکه نام چند فيلم . نش تند تهيه کنندگان فيلم ها را دربرداشتواک
مطرح اکران تابستان نيز در ليست قاچاقچيان قرار گرفته و قرار است همزمان و چه بسا پيش از نمایش، 

  .در سطح کشور توزیع شود
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