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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
  

 برنامه هسته ای ایران متوقف نمی شود: احمدی نژاد
  )2007 ژوئيه  11(1386 تير 20شنبه چهار 

نژاد، ریيس جمهوری اسالمی ایران، روز چهارشنبه بيست تير ماه، ساعاتی محمود احمدی :رادیو فردا
با مقامات ایرانی در تهران، اعالم کرد که  آژانس بين المللی انرژی اتمی پيش از آغاز مذاکرات هيئت

  .روند کار برنامه هسته ای ایران متوقف نمی شود
حمدی نژاد در جمع خبرنگاران در مورد ، محمود اایرنابه گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، 

اظهارات اخير محمد البرادعی دبير کل آژانس انرژی بين المللی اتمی مبنی بر کند شدن روند نصب 
روند نصب ممکن است کند یا تند شود و این کار اجرایی است، اما کسی توقع « :سانتریفوژها گفت

  ».ار را متوقف کنيمنداشته باشد ما از حقوق خود دست برداریم و روند ک
عالمت «آقای برادعی روز دوشنبه گفته بود که روند کند شدن نصب سانتریفوژها در نيروگاه اتمی نطنز 

  .است» مثبتی
در عين حال افزود که ایران آماده گفت و گو برای رفع هر گونه ابهامی در مورد برنامه  آقای احمدی نژاد

  .هسته ای خود است
د زمانی بيان می شود که اولی هاینون، معاون مدیر کل آژانس بين المللی سخنان آقای احمدی نژا

 برنامه  انرژی اتمی روز چهارشنبه وارد تهران شده تا درباره پرسش های مطرح از سوی آژانس درباره
  .هسته ای ایران با مقامات ایرانی گفت و گو کند

ل خواهد کشيد برنامه ای برای حل مسائل اولی هاينون قرار است در جريان اين سفر که دو روز به طو
  . موجود در ارتباط با برنامه اتمی ايران تنظيم کند

بازديد اين مقام بلندپايه آژانس بين المللی انرژی اتمی از تهران چند روز پس از آن صورت می گيرد که 
  . آژانس اعالم کرد که ایران روند غنی سازی اورانيوم را آهسته کرده است

و اتحاديه اروپا، از برنامه غنی سازی اورانيوم ايران ابراز نگرانی کرده و صلح آميز بودن برنامه های آمريکا 
  .هسته ای جمهوری اسالمی را مورد ترديد قرار داده اند

هيئت پنج نفره آژانس در اولين ديدار خود، با علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و 
  .تهران در امور اتمی مذاکره خواهد کردمذاکره کننده ارشد 

براساس گزارش راديو دولتی ايران، مذاکرات مفصل با علی اصغر سلطانيه، سفير جمهوری اسالمی در 
  .وين، مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز در دستور کار اين هيئت قرار دارد

   »روس ها به دنبال جلب اعتماد ایران باشند تا امریکا«
ين حال، الهام امين زاده نماينده مردم تهران و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در هم
 روز چهارشنبه با اشاره به دیدار جرج بوش و والدمير پوتين، روسای جمهوری آمریکا و روسيه،  مجلس

نيكی و تأخير انداختن اتمام و تحويل نيروگاه بوشهر صرفا مسائل فنی، تك«:  گفتایسنابه خبرگزاری 
  » .دخيل و مؤثر است مالی نيست، بلكه قطعا مسایل سياسی در اين باره 

وی به روس ها پيشنهاد داد تا به جای اينكه به دنبال جلب اعتماد دولت آمريكا آه فرسنگ ها با آن 
  . فاصله دارد، باشند به فكر اعتماد و همكاری بيشتر با آشورهای همسايه باشند

 بارها اعالم کرده که تاخير تهران در    اکسپورت پيمانکار نيروگاه بوشهرشرکت روسی اتم استروی
» به طور برگشت ناپذيری«پرداخت بدهی، ممکن است به پروژه ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر 

  .آسيب برساند
ايران ادعای روسيه مبنی بر پرداخت نکردن هزينه ساخت نيروگاه اتمی بوشهر توسط تهران را رد کرده 

 ۶٠٠ ميليون دالر و پنج ميليارد و ٧۵ بيش از ٢٠٠٧ مارس ١۴ تا ٢٠٠۶ اکتبر ١٠ و می گويد از است
  .ميليون تومان به شرکت روسی پيمانکار نيروگاه اتمی بوشهر پرداخت کرده است

  
  وارد تهران شدندی اتمی آژانس انرژندگانینما

  )2007 ژوئيه  11(1386 تير 20شنبه چهار 
 مذاکرات ی برای وارد تهران شده اند و از برنامه ای اتمی انرژی المللني آژانس بنندگاینما:بی بی سی

 . استدهي اروپا خبر رسهی و اتحادرانی ادیجد
 نی کل اری معاون مدنونن،ی های اولاستی به ری المللني آژانس بی اعزاماتي هه،ي ژوئ11 چهارشنبه، روز

 رانی اییوزه وارد تهران شد و قرار است درباره پاسخگو دو ریداری دینهاد وابسته به سازمان ملل، برا
 . گفتگو کندیم اسالی کشور با مقامات جمهوری هسته ایبه سئواالت آژانس درباره برنامه ها

 ی و خارجی و روابط منطقه ای حقوق،ی فنی ارشد آژانس در بخش های از پنج نفر از اعضااتي هنیا
 . نخواهد بودرانی ای هسته اساتي از تاسیازرس آن شامل بتی است و مامورافتهی ليتشک
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 تي امنی عالی شوراري دب،یجانی الری آژانس در طول اقامت در تهران با علندگانی رود نمای مانتظار
 نی گروه مذاکره کننده ای از اعضاگری دی و برخ،ی اسالمی جمهوری و سرپرست مذاکرات هسته ایمل

 .کشور مالقات کنند
 نحوه حل ی برای چارچوبنیتدو" مذاکره درباره اتي دستور کار ه- رنای ا- رانی ای دولتی گزارش خبرگزاربه

 .است" رانی ای در پرونده هسته اماندهي باقلیوفصل مسا
 و آژانس ظرف رانی گفته است که ا،ی ملتي امنی عالی شوراري معاون دب،یدي به نقل از جواد وعرنایا

 . کنندی منی را تدوماندهي باقلیشصت روز چارچوب و نحوه حل و فصل مسا
 آژانس، در ماه رکلی مد،ی و محمد البرادعیجانی الری مذاکرات آقای آژانس در پندگانی سفر نماشنهاديپ

 .گذشته مطرح شد
 درخواست ی حاوتي امنی دو قطعنامه مصوب شورارانی شود که ای برگزار می در حالی کنونمذاکرات

 کوشند ی می غربی را رد کرده و کشورهای اسالمی جمهوریا هسته ی از برنامه های بخشقيتعل
 . کشور فراهم آورندنی اهي علیگری قطعنامه دنی تدوی شورا را برامی دای تفاهم اعضانهيزم
 عضو ی غربی وضع کرده است و کشورهارانی اهي را علیی هامی تحرتي امنی شورای قطعنامه قبلدو

 .ها شده اند می تحرنی ادی خواستار تشدتي امنیشورا
  آژانس و مذاکرات با اروپایدواريام
 یدواري آژانس، ابراز امرکلی مد،ی به تهران، محمد البرادعی المللني آژانس بندگانی آستانه سفر نمادر

 . برسدجهيکرد که مذاکرات تهران به نت
 یان سخن م حکام آژانس با خبرنگاری به شورای که روز دوشنبه و پس از ارائه گزارشی البرادعیآقا

 در ماندهي مناسب به منظور رفع ابهامات باقنهي زمجادی ای برای اسالمی جمهوریگفت، از اعالم آمادگ
 . کشور استقبال کردنی ایمورد برنامه هسته ا

 از روشن ی ناشت،ي امنی به شورارانی ای از جمله ارسال پرونده هسته ا،ی گفت که بحران کنونیو
 ی غنی کشور برانی و برنامه ارانی با درجه خلوص باال در اومين آثار اوران شدداي مانند پیلینشدن مسا

 . استومي اورانیساز
 مصمم رانی داد که اناني در مالقات ماه گذشته اطمیجانی الری گفت که آقای المللني آژانس برکلیمد

 . کندی با آژانس همکارلی مسانیاست در مورد حل ا
 در تي ارائه اطالعات شفاف به آژانس با کاهش در فعالی برارانی اشنهادي گفت که پی البرادعیآقا

 ی جمهورلی تحوالت نشانه تمانی کرد که ایدواري همراه شده است و ابراز امومي اورانی سازیبخش غن
 . باشدنهي زمنی به کاهش تنش در ایاسالم
 مذاکرات جهير انتظار نت ددی بای تحوالت بعدري مسیني بشي پی حال گفت که براني در عی البرادعمحمد

 .تهران ماند
 یني ابراز بدبشنهادي پنی در طرح ای اسالمی جمهورزهي نسبت به انگی مقامات غربی حال، برخني عدر

 ی کشورهااني اختالف نظر در مجادی و ای در صدد وقت کشیرانیکرده و گفته اند ممکن است مقامات ا
 . باشندتي امنیر شورا ترانهي قطعنامه سختگبی در مورد تصو5+1گروه 

 سوالنا، سرپرست ری و خاویجانی الری مذاکرات علگری دور دی از احتمال برگزاررنای ای خبرگزارهمزمان،
 . اروپا، خبر داده استهی اتحادی خارجاستيس
 ی با سرپرست مذاکرات هسته اهي ماه ژوئانی گفته است که احتماال تا پارنای سوالنا در مصاحبه با ایآقا
 .بود" ی در رابطه با البرادعرانیبرخورد و رفتار ا" در انتظار دی گفتگو خواهد کرد اما افزوده است بانرایا

 رکلی با مدیجانی الری و سوالنا در ماه گذشته و قبل از مالقات آقایجانی الری دور مذاکرات علنیآخر
   صورت گرفتی المللنيآژانس ب

  
  يابد   باقيمانده ادامه ميبررسي بخش بعدي مداليته حل مسايل: وعيدي
  آنيم درصورت نياز، تمديد زمان مذاآرات با ايران را بررسي مي: هاينونن

  )2007 ژوئيه  12(1386 تير 21شنبه پنج 
براي پاسخ به مسايل و سواالت   و چارچوبي مذاآرات ايران و آژانس آه شروعي بود بر بررسي مداليته

پس از دو روز و انجام سه دور ) پنجشنبه)  روز، عصر امروز60باقي مانده ايران در آژانس در مدت 
معاونان الريجاني و البرادعي آه سرپرستي اين دوره از  .مذاآرات، پشت درهاي بسته پايان يافت

از پايان اين مذاآرات در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي حاضر و  مذاآرات را بر عهده داشتند، پس
  .يشان به آنها پاسخ دادندها گو و گفت ي نتايج درباره

آشورمان مذاآرات ايران و آژانس را مثبت خواهد  الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي معاون امنيت بين
دو طرف توافق آردند آه آار بر روي بخش بعدي . خوبي داشتيم در اين مذاآرات پيشرفت: و تاآيد آرد

 المللي همچنين، معاون مدير آل آژانس بين. مه يابدباقيمانده بين ايران و آژانس ادا مداليته حل مسايل
آمده  انرژي اتمي خاطر نشان آرد آه در سه دور مذاآره با مقامات ايران پيشرفت خوبي به دست

  .است
، دآتر جواد وعيدي معاون )ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري به گزارش خبرنگار انرژي هسته

ملي آشورمان، در يك آنفرانس خبري مشترك با اولي هاينونن  تالملل دبير شوراي عالي امني بين
 ها، با اشاره به سه دور مذاآرات خود با المللي انرژي اتمي در امور پادمان بين معاون مدير آل آژانس

و پيدا آردن   روز60اي براي حل مسايل در  هاينونن در پاسخ به اين سوال آه آيا اين مذاآرات مقدمه
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اي براي حل و  آردن مداليته اي براي پيدا اين آار بيش از مقدمه:  اين خصوص بود؟ گفتاي در مداليته
ايران است و در چارچوب توافق آلي بين  يي هاي هسته ي فعاليت فصل مسايل باقيمانده از گذشته

يرامون ايران با آژانس براي دستيابي به يك توافق آلي پ الريجاني و البرادعي در مورد آغاز مذاآرات بين
  .مداليته برگزار شد

آشورمان، با بيان اينكه بخش اول مذاآرات با آژانس  الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي معاون بين
هاي بعدي  در اين مذاآرات توافق آرديم آه در مورد بخش: يادآور شد ايم، مثبت بوده و پيشرفت داشته

  .آار ادامه يابدي بين ايران و آژانس  باقيمانده مداليته حل مسايل
عبور آرديم و راجع به مسايل حال و گذشته و نيز  در اين سه دوره از مذاآرات از مقدمه: وي افزود

  .رسيديم مسائلي در خصوص مداليته به توافق
يي ايران  هاي فني هسته اينكه آيا آاهش پيشرفت وعيدي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني بر

آغاز مذاآرات بين ايران و آژانس براي آار آردن : نشان آرد اسي است؟ خاطري يك تفاهم سي مقدمه
صرفا يك مبنا دارد و آن اينكه مبناي اين آار ابتكاري بود آه الريجاني در   روز60روي مداليته ظرف 

  .سوالنا در مادريد مطرح آرد مالقاتش با
اين ابتكار در مالقات با البرادعي در : دآشورمان، افزو الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي معاون بين

هايي در مورد اين ابتكار صورت گرفت و  با سوالنا در ليسبون نيز پيگيري وين نيز مطرح شد و در مالقات
 ليسبون طي مالقاتي بين الريجاني و البرادعي تبديل به مبناي مذاآرات ايران با آژانس بعد از مالقات

  .ايران شد يي هاي هسته ي فعاليت  مسائل موجود در مورد گذشتهي حل  روز براي مداليته60ظرف 
  .آغاز اين مذاآرات وجود ندارد غير از اين مبناي ديگري براي: وعيدي تاآيد آرد

آيا در مذاآرات انجام شده در خصوص مذاآرات آتي  معاون الريجاني، در پاسخ به سوالي در مورد اينكه
مذاآرات بين ما و هاينونن در واقع مذاآرات ايران و : خير؟ اظهار داشت االريجاني و سوالنا نيز بحث شد ي

  .مسير خودش را دارد؛ مسير مذاآرات الريجاني و سوالنا يك مسير جداگانه است آژانس است آه
  .ي الريجاني با سوالنا صحبت نكرديم مذاآره بنابراين در مذاآرات با آژانس راجع به: وي افزود

ي  خبرنگاران در خصوص مذاآرات دو روز گذشته ي اين آنفرانس خبري پيش از سواالتوعيدي در ابتدا
ديروز و امروز به اتفاق دآتر هاينونن و هيات همراه سه جلسه  ظرف: خود با اولي هاينونن، اظهار داشت

  .جلسات آاري جدي و خوبي بود داشتيم آه اين جلسات،
در اين جلسات دستور آار ما : آشورمان، ادامه داد ليالملل دبير شوراي عالي امنيت م معاون بين

هاي  باقيمانده با آژانس بود آه در جريان آار توانستيم به پيشرفت ي مسائل ي مداليته مذاآره درباره
  .شويم ي خوبي نايل سازنده
قسمت تقسيم شده است شامل مسائل حال و  ي وي، در جريان اين مذاآرات مسائل به دو به گفته
  .هاي خوبي حاصل شده است پيشرفت ل گذشته آه در رابطه با هر دو بخشمسائ

ي آار توافق  توانم بگويم نتيجه آرديم و االن مي به طور مشخص روي مواردي توافق: وعيدي تاآيد آرد
  .باقيمانده است اي براي حل مسائل براي مداليته

مذاآراتي فشرده، : هاي وي گفت ييد گفتهوعيدي و تا به گزارش ايسنا، هاينونن با اشاره به اظهارات
آرديم در اين مذاآرات  يي را آه بايد بررسي مي پنج مرحله چهار. خوب و در جو مساعدي داشتيم
  .هم در چند هفته آينده قرار است در مذاآراتي مجدد بررسي شود شناسايي آرديم و باقي مسايل
يي ايران به آژانس با توجه به  ي هسته وندهپر بازگشت: ها گفت معاون البرادعي در امور پادمان

  .گيرد شوراي امنيت مربوط است و اين نهاد در اين باره تصميم مي يي جاري ايران به هاي هسته فعاليت
ها، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني  پادمان المللي انرژي اتمي در امور معاون مديرآل آژانس بين

 60ي ايران در آژانس بيش از  پاسخ به سواالت و مسايل باقيمانده  چگونگيبر اينكه اگر بررسي چارچوب
 60ما عمال اين : ي اين مذاآرات در زمان تمديد شده است، گفت آژانس حاضر به ادامه روز زمان بخواهد

  .اجازه دهيد به آارمان ادامه دهيم. ايم را آغاز آرده روز
در . پيشرفت خوبي داشتيم: با مقامات ايراني، گفت (نجشنبهپ(وي با اشاره به مذاآرات ديروز و امروز 
آنيم؛ اما اجازه دهيد  روز نياز داشته باشد آن را بررسي مي 60صورتي آه بررسي مسايل به بيش از 

  .خودش صحبت آنيم آه آيا اين مذاآرات نياز به تمديد دارد يا خير در اين باره هم در زمان
ي تعيين چارچوب  سوال آه آيا اين مذاآرات مقدمه ها، در پاسخ به اين مانمعاون البرادعي در امور پاد

: ي ايران به آژانس خواهد شد؟ گفت منجر به بازگشت پرونده مدنظرتان بوده است و آيا اين مذاآرات
يي جاري ايران به شوراي  هاي هسته ايران به آژانس با توجه به فعاليت يي ي هسته بازگشت پرونده

شوراي امنيت داراي مقررات خاص خود است . گيرد و اين نهاد در اين باره تصميم مي وط استامنيت مرب
  مساله بستگي به آنها دارد آه پرونده را به شوراي حكام آژانس بازگردانند ياخير؟ و اين

هاي سياسي در  ابهاماتي آه از طريق فضاسازي هاينونن در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه
هاي شما در مذاآرات دارد يا خير؟  گيري تاثيري در تصميم شود، يي ايران ايجاد مي هاي هسته فعاليت
ما يك ارگان فني هستيم و ارزيابي فني خود را بر اساس . ندارد ابهامات ربطي به آژانس: گفت

  .دهيم دهند انجام مي ارايه مي ها اظهاراتي آه دولت
  .آنيم هاي خودمان مقايسه مي يافته ها را با دولتدر اين رابطه اطالعات : وي ادامه داد

ي  ابهاماتي آه امروز در مساله: ها، گفت پادمان المللي انرژي اتمي در امور معاون مديرآل آژانس بين
يي ايران دارد؛ مربوط به زماني آه ما در  هاي هسته تاريخ فعاليت يي ايران مطرح است ريشه در هسته
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برخي از  به طريقي آه بتوانيم.  بنابراين بايد بخشي از تاريخ را بازسازي آنيم.ايم نداشته اينجا حضور
  .يي ايران را به نتيجه برسانيم هاي هسته مسايل مربوط به فعاليت

اميدواريم بتوانيم يك يك . با آژانس داشته است ايران همكاري خوبي در اين امر: هاينونن تاآيد آرد
  .آنها به نتيجه برسيم ي ربارهمسائل باقيمانده را بررسي و د

  .آند مقصد وين ترك مي به گزارش ايسنا، معاون البرادعي امشب تهران را به
  

  خبر دادرانی با ای از توافق تازه ای اتمیآژانس انرژ
  )2007 ژوئيه  12(1386 تير 21شنبه پنج 

د به تهران اعالم کردند که  روز ورود خوني در دومی اتمی انرژی المللني آژانس بندگانینما:بی بی سی
 کشور به نی آنان وجود دارد با مقامات ای برارانی ای اتمتي که در مورد فعالییدر مورد نحوه رفع ابهامها

 . انددهيتوافق رس
 سازمان ملل متحد اعالم تي امنی به شورای گزارشی طشتري پی اتمی انرژی المللني آژانس بسيرئ

 رانی اظهارنظر کند که ارانی ای در مورد اهداف برنامه اتمنانيند با اطم توای میکرده بود تنها در صورت
 .دی پاسخ مانده پاسخ گوی آژانس بنی ای را که همچنان براییپرسشها

 ني آژانس برکلی معاون مدنونن،ی های را اولرانی به ای اتمی انرژی المللني آژانس بی اعزامئتيه
 ی تحت سرپرستئتي هنی مذاکره کننده با ایرانی ائتي کند و هی می سرپرستی اتمی انرژیالملل

 . قرار داردرانی ای ملتي امنی عالیرشوراي از معاونان دبیکی ،یديجواد وع
 و ی و روابط منطقه ای حقوق،ی فنی ارشد آژانس در بخشهای آژانس از پنج نفر از اعضای اعزامئتيه

 . شودی نمرانی ای هسته ااتسي از تأسی آن شامل بازرستی و مأمورافتهی لي تشکیخارج
 گفته بود که قرار است ظرف شصت روز، چارچوب و نحوه یدي جواد وعران،ی به ائتي هنی ورود اهنگام

 . شودنی و آژانس تدورانی ااني مماندهيحل و فصل مسائل باق
د که  گفته بوی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدی محمد برادعز،ي به تهران نئتي از اعزام هشيپ
 ومي اورانی سازی کشور در غننی اتي ارائه اطالعات شفاف به آژانس، با کاهش فعالی برارانی اشنهاديپ

 .همراه شده است
 باشد و گفته نهي زمنی به کاهش تنش در ارانی الی تحوالت نشانه تمانی کرده بود که ایدواري ابراز اماو

 . در تهران ماندئتي مذاکرات هجهينتظار نت در ادی بای تحوالت بعدري مسیني بشي پیبود که برا
 آژانس، رکلی مد،ی و محمد برادعیجانی الری مذاکرات آقای در پرانی آژانس به اندگانی سفر نماشنهاديپ

 . مطرح شدیالديدر ماه گذشته م
 یني ابراز بدبشنهادي پنی در طرح ارانی ازهي نسبت به انگی مقامات غربی است که برخی در حالنیا

 ی دولتهااني اختالف نظر مجادی و ای در صدد وقت کشیرانی و گفته بودند ممکن است مقامات اکرده
  . کنندیري خود جلوگهي شورا علنی در ای تررانهي قطعنامه سختگبی باشند تا از تصوتي امنیشورا

  
  خبر دادرانی با ای از توافق تازه ای اتمیآژانس انرژ

  )2007 ژوئيه  12(1386 تير 21شنبه پنج 
 روز ورود خود به تهران اعالم کردند که ني در دومی اتمی انرژی المللني آژانس بندگانینما:بی بی سی

 کشور به نی آنان وجود دارد با مقامات ای برارانی ای اتمتي که در مورد فعالییدر مورد نحوه رفع ابهامها
 . انددهيتوافق رس

 سازمان ملل متحد اعالم تي امنی به شورایارش گزی طشتري پی اتمی انرژی المللني آژانس بسيرئ
 رانی اظهارنظر کند که ارانی ای در مورد اهداف برنامه اتمناني تواند با اطمی میکرده بود تنها در صورت

 .دی پاسخ مانده پاسخ گوی آژانس بنی ای را که همچنان براییپرسشها
 ني آژانس برکلی معاون مدنونن،ی های را اولرانی به ای اتمی انرژی المللني آژانس بی اعزامئتيه

 ی تحت سرپرستئتي هنی مذاکره کننده با ایرانی ائتي کند و هی می سرپرستی اتمی انرژیالملل
 . قرار داردرانی ای ملتي امنی عالیرشوراي از معاونان دبیکی ،یديجواد وع

 و ی و روابط منطقه ای حقوق،ی فنی ارشد آژانس در بخشهای آژانس از پنج نفر از اعضای اعزامئتيه
 . شودی نمرانی ای هسته اساتي از تأسی آن شامل بازرستی و مأمورافتهی لي تشکیخارج
 گفته بود که قرار است ظرف شصت روز، چارچوب و نحوه یدي جواد وعران،ی به ائتي هنی ورود اهنگام

 . شودنی و آژانس تدورانی ااني مماندهيحل و فصل مسائل باق
 گفته بود که ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدی محمد برادعز،ي به تهران نئتي از اعزام هشيپ
 ومي اورانی سازی کشور در غننی اتي ارائه اطالعات شفاف به آژانس، با کاهش فعالی برارانی اشنهاديپ

 .همراه شده است
 باشد و گفته نهي زمنیر ا به کاهش تنش درانی الی تحوالت نشانه تمانی کرده بود که ایدواري ابراز اماو

 . در تهران ماندئتي مذاکرات هجهي در انتظار نتدی بای تحوالت بعدري مسیني بشي پیبود که برا
 آژانس، رکلی مد،ی و محمد برادعیجانی الری مذاکرات آقای در پرانی آژانس به اندگانی سفر نماشنهاديپ

 . مطرح شدیالديدر ماه گذشته م
 یني ابراز بدبشنهادي پنی در طرح ارانی ازهي نسبت به انگی مقامات غربی است که برخی در حالنیا

 ی دولتهااني اختالف نظر مجادی و ای در صدد وقت کشیرانیکرده و گفته بودند ممکن است مقامات ا
  . کنندیري خود جلوگهي شورا علنی در ای تررانهي قطعنامه سختگبی باشند تا از تصوتي امنیشورا
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 ها عليه ايران  ای تشديد تحريمتالش آمريکا بر
  )2007 ژوئيه  7(1386 تير 16شنبه 

وزير خارجه آمريکا گرچه کاربرد قهر عليه ايران را منتفی ندانسته اما اولويت را تشديد :رادیو آلمان
هفته آینده آمریکا با کشورهای اروپایی درباره اجرای . های عليه اين کشور اعالم کرده است تحريم

  . کند ها عليه ایران گفتگو می یممؤثرتر تحر
شود از منتفی دانستن اقدام  تر می وزير امور خارجه آمريکا با طرح اين نکته که ايران روز به روز خطرناک 

 CNBCکه جمعه شب در مصاحبه با شبکه تلويزيونی " کاندوليزا رايس. "نظامی عليه ايران خودداری کرد
 به نيروهای شورشی  کند، کرد که از تروريسم حمايت میگفت، جمهوری اسالمی را متهم  سخن می

بنابراين « : رايس افزود. ای است  هسته رساند و در تالش برای دستيابی به سالح در عراق کمک می
های بسيار خطرناکی دارد و ما برای برخورد با آن به کمک و  ايران کشور خطرناکی است که سياست

  ».المللی نيازمنديم  بينحمايت و تالشهای روزافزون جامعه
  

کند که هدف   رييس جمهور آمريکا از تالشهای ديپلماتيک حمايت می رايس ضمن تأکيد بر اين نکته که
باشد از رايزنی واشنگتن با متحدان اروپايی  اش می يی آن متقاعد کردن ايران به توقف فعاليت هسته

 به سبب فعاليت های هسته ای صلح آميز آن خود درباره نحوه تشديد تحريم های اقتصادی عليه تهران
ما در حال کار روی اقدامات مالی هستيم که به ايرانی ها خواهد «: وزير خارجه آمريکا افزود. خبر داد

گفت شما نمی توانيد از شبکه مالی بين المللی استفاده کنيد و همزمان برنامه تسليحات هسته ای 
  ».را پيگيری کنيد

  
ای ايران تأکيد گذاشت،   گرچه بر تمايل جرج دبليو بوش بر حل ديپلماتيک چالش هستهوزير خارجه آمريکا

اما در عين حال، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران، از رد اين گزينه 
کس هيچگاه اين گزينه را از دستورکار خارج نکرده و هيچ ) بوش(رئيس جمهوری: او گفت. خودداری کرد 

  .به صراحت از او نخواسته که اين کار را انجام دهد
  هماهنگی با متحدان اروپايی

، معاون تروريسم و اطالعات مالی وزارت خزانه داری آمريکا اعالم کرد که "استوارت لوی"در همين حال، 
نامه در هفته جاری برای بحث درباره نحوه استفاده ايران از شبکه مالی بين المللی برای ادامه بر

اش و آنچه وی حمايت ايران از افراط گرايان خواند، به لندن، پاريس، برلين و فرانکفورت سفر  هسته ای
معاون وزير امورخارجه در امور خلع سالح هسته ای نيز وی را در اين سفرها " جان رود. "خواهد کرد

  .همراهی خواهد کرد
ويژه به آن خواهيم کرد اين است که چگونه برخی مواردی که توجه «: لوی در اين باره اظهار داشت

ايران رويه های مالی را اجرا می کند که به اين کشوراجازه می دهد هم ازکنترل های مؤسسات مالی 
که عليه آن به اجرا گذاشته شده است، ) سازمان ملل متحد و آمريکا(اسالمی و هم از اقدامات مالی 

  ».اجتناب کند
ؤسسات دولتی ايران از جمله بانک مرکزی و بانک سپه که شامل در برخی موارد م«:وی افزود

تحريمهای سازمان ملل متحد و آمريکا هستند؛ از ساير مؤسسات می خواهند تا بدون استفاده از نام 
  ».آنها، برايشان معامالت را انجام دهند

 در صدد تشديد تحريم در همين حال، در راستای تشديد فشار اقتصادی بر ايران، کنگره آمريکا نيز راسأ
در اين رابطه قرار است قانونی در کنگره بررسی و تصويب شود که بر اساس . ها عليه اين کشور است

، رئيس جمهوری ملزم به اعمال تحريم عليه شرکت های خارجی می شود که در "جرج بوش"آن، 
  . ميليون دالر سرمايه گذاری کنند٢٠صنايع نفت و گاز ايران بيش از 

هايی را عليه ايران و مقامات عالی رتبه   شورای امنيت سازمان ملل تحريم١٧۴٧ و ١٧٣٧های  امهقطعن
تهران اما اين خواست . سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد ايرانی اعمال کرده است تا اين کشور غنی

  . استهای اتمی خويش  اندرکار توسعه تأسيسات و ظرفيت را نپذيرفته است و کماکان دست
  

با اين . ها را نيز رد کرده است سازی و تحريم  برای تعليق همزمان غنی۵+١ايران اخيرَا طرح جديد گروه 
همه قرار است دور جديد مذاکرات علی الريجانی، دبير شورای امنيت ملی ايران و خاوير سوالنا، 

همزمان . ه ديگر برگزار شودی طرح يادشده دو هفت هماهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا در باره
اما، آمريکا و متحدانش از يک هفته قبل، مذاکره درباره دور سوم تحريم ها را آغاز کرده اند تا با تشديد 

  .اش وادارند فشار بر جمهوری اسالمی، آن را به تجديدنظر در مواضع کنونی
  

  ترديد در مورد توان نظامی آمريکا برای حمله به ايران
های ديپلماتيک برای واداشتن جمهوری اسالمی به تعليق  ها و ظرفيت فاده از همه راهتأکيد بر است

گيرد که روزنامه دی ولت، چاپ آلمان در يک گزارش تحليلی از توان  سازی در حالی صورت می غنی
نظامی آمريکا در خليج فارس، آن را به لحاظ پرسنلی برای حمله احتمالی به ايران در شرايط 

برای حمله به ايران ارتش آمريکا با کمبود نيرو « : نويسد دی ولت می. ارزيابی کرده استنامساعدی 
بنا به يک گزارش تحقيقی که ماه آوريل گذشته در اختيار کميسيون بودجه کنگره آمريکا . مواجه است

  روبرو شود ماه آينده با آن ١٨ اياالت متحده برای غلبه بر هر بحران جديدی که ظرف  قرار گرفته است،
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  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 ،ی هسته احاتي مقابله با مسابقه تسلی سابق، از رهبران جهان خواست برای رهبر شورونیآخر
  .  تالش کنندشتريب

  )2007 ژوئيه  8(1386 تير 17شنبه یک 
 یاميامروز با ارسال پ"  گورباچفليخائيم "تدپرس،ي آسوشی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ني چنی در پوگواش کانادا با استقبال از برگزاری خلع سالح هسته ای المللني کنفرانس بیبرا

 را یی هاتوافق ی فکری مباندیما با: : ندان جهان گفت تبادل نظر رهبران و دانشمی برایی هاییگردهما
. مي کنهي تهی اتمحاتي از بروز مسابقه تسلیري و جلوگی هسته ای کاستن از زرادخانه سالح هایبرا
  . کنندداي آن پی برای مشکل بپردازند، بلکه راه حلنی الي متفکران نه فقط به تحلدیبا

 در شهر پوگواش کانادا ري ت15 از روز جمعه ی هسته ا سراسر جهان در حوزه خلع سالحکارشناسان
 سال 50درست .  بپردازنداي در دنی روند خلع سالح هسته ایايجمع شده اند تا به تبادل نظر درباره اح

 تا نسبت ند در اوج جنگ سرد گردهم آمداي دنی شهر کارشناسان اتمني در هم1957 در سال یعنیقبل 
 تحت نام جنبش پوگواش در ی متعددیاز آن زمان تاکنون کنفرانس ها. د هشدار دهنیبه بروز جنگ اتم

  . صلح نوبل شدزهی برنده جا1995 کنفرانس در سال نی برگزار شده و اايسراسر دن
 امورخارجه کانادا ری ژاپن و وزمايروشي از جمله شهردار شهر هیادی زی هاتي کنفرانس امسال شخصدر

  . رسدی مانیاکنفرانس امروز به پ. شرکت دارند
 خود ییکای آمریهمتا" گانیرونالد ر" سابق با ی شوروی جمهورسي به عنوان رئ1987 در سال گورباچف
 کاهش 1991 در سال ماني پنیا.  انجام دادیا  هستهحاتي کاهش تسلماني درباره پیمذاکرات
 6 به ی اتمیها ک سوم تعداد موجود و کاهش کالهکی به هي و روسکای آمریا   دوربرد هستهیها موشک

 یها  شد و دو طرف تعداد کالهکتی تقو2002 در سال ماني پنیا. هزار کالهک را خواستار شده بود
  .  کالهک کاهش دادند220 هزار و 2 ی ال700مستقر خود را به هزار و 

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 ییکای آمراني عراق جوالنگاه شرکت ها و نظامنيسرزم
  )2007 ژوئيه  8(1386 تير 17شنبه  یک
 رود، برخالف ی حاضر در جنگ عراق به شمار می که رهبر کشورهاکای مهر ، آمری گزارش خبرگزاربه

 خود در یروهاي دهند، به شمار نی محي خود از باتالق عراق را ترجیروهاي که خروج نگری دیکشورها
 .  داده استشی افزاروي ن160به  هزار نفر 140 تعداد را از نی کشور افزوده و انیا
 کی نزدی اندهی جنگ که همان انگلستان است، قصد دارد در آنی در اکای است که همرزم آمری درحالنیا

 جنگنده در عراق گری دی حال کشورهاني را به حدود پنج هزار نفر کاهش دهد، در همشیروهايشمار ن
 .  دارندديتاک خود یروهاي بر خروج نزيهمچون لهستان و دانمارک ن

 از کمبود کای موارد ارتش آمری در برخی شده است که حتی در عراق بحدییکای آمریروهاي نتعداد
 آنان با ،ی به زبان عربییکای خود خبر داده و بخاطر ناآشنا بودن اغلب سربازان آمریروهاي نیمترجم برا

 .  مواجه شده اندیی کشور صحرانی در ایاريمشکالت بس
 در عراق، روهاي نشتري حضور تعداد بی ارتش ها براگری با دکای ارتش آمرکطرفهیرقابت تنگاتنگ  نی در ااما

 . رقابت را از ارتش ربوده اندی گوییکای آمریشرکت ها
 در عراق ییکای آمری هزار نفر در استخدام شرکت ها180 گزارش داد که حدود نهي زمنی در اپنتاگون

 .  رودی در عراق به شمار مییکای از شمار سربازان آمرشترير نفر ب هزا20 حدود زاني منیهستند که ا
 تي مهم و حائز اهماري ارقام بسنیا: دی گوی باره منی در انگيکارشناس موسسه بروک" نگري ستريپ"

 . هستند
 کنند و ی مافتی کار در عراق حقوق دری برایرنظامي هزار کارمند شرکت غ180 از شي گزارش مهر، ببه
 .   بغداد حضور دارندني در حال حاضر در سرزمییکای هزار سرباز آمر160 است که حدود یال درحنیا

 هزار 118 دهد که دستکم ی کشور نشان منیو وزارت امور خارجه ا) پنتاگون (کای وزارت دفاع آمرارقام
  .ق هستند در عراییکای در فهرست کارمندان آمری خارجمانکاري هزار پ43 و ییکای هزار آمر21 ،یعراق

  
  به خروج از عراقندگانی مجدد مجلس نمایرا

  )2007 ژوئيه  12(1386 تير 21شنبه پنج 
 سال لی از عراق تا آورکای آمری رزمیروهاي بخش اعظم ندني کشروني به نفع بکای آمرندگانی نمامجلس

 . داده استی راندهیآ
 . را ظرف چهار ماه آغاز کندروهاي نیني خواهد عقب نشی پنتاگون، مکا،ی مصوبه از وزارت دفاع آمرنیا
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 ی برای هر گونه جدول زمانی بر وتوری داکا،ی جمهور آمرسي جورج بوش، رئدی تهدرغمي مصوبه علنیا
 . شده استبی تصوروهاي نینيعقب نش
 دواري که تحت کنترل دمکرات هاست، امکای آمرندگانی که مجلس نماندی گوی می سی بی بخبرنگاران

 . مشابه تحت فشار قرار دهدی جدول زمانکی بی تصویااست سنا را بر
 کای آمری دخالت نظامانی پای برای به مصوبه اندگانی است که مجلس نمای بار در سال جارني سومنیا

 . داده استیدر عراق را
 . توسط جورج بوش وتو شده بودای در سنا شکست خورده بود ای مجلس نی ای تالش قبلدو

 کند که بی را با دو سوم آرا تصوحی لوادی جمهور باسي رئی فائق آمدن بر وتوی براندگانی نمامجلس
 . آن نبوده اندی مورد قادر به جمع آورنیدمکرات ها در ا

 و انجام ی عراقیروهاي آموزش نی در عراق براییکای آمریروهاي از نی تازه اجازه ماندن بخشطرح
 . دهدی را میستی ضدتروراتيعمل
 مستقر در عراق، هدف مشترک ییکای بوش گفت بازگرداندن سربازان آمریشنبه آقا در روز پنجشتريپ

 در عراق، بدون بهبود ییکای آمریروهاي کاهش شمار ندی اصرار ورزگری بار دی هاست ولییکایتمام آمر
 .  فاجعه خواهد بودکی کشور، نی ایتي امنتيوضع
 موضوع را اعالم نی در عراق، اشرفتي مورد پ درکای دولت آمری بوش هنگام انتشار گزارش مقدماتجورج
 .کرد
 و مسائل مرتبط به آن پرداخته شده و ی بازسازی گزارش، عمدتا به نحوه عملکرد دولت عراق برانی ادر

 دولت عراق به افته،ی کاهش ري اخی در عراق در ماه های فرقه ایگفته شده است اگرچه تعداد قتل ها
 . شده است نلی خود نای از هدف هایاريبس

 یتی تقویروهاي درباره اوضاع عراق، از هنگام استقرار نی رسمیابی ارزني مورد بحث، اولگزارش
 که دولت جورج بوش به ابدی ی انتشار می گذشته است و هنگامهی کشور در ماه ژانونی در اییکایآمر

 کاین است ارتش آمر که ممکخواهان،ی جمهوراني محدود کردن عصی براکای خود در کنگره آمریتالش ها
  . دهدیرا مجبور به خروج از عراق سازد، ادامه م

  
 هنوز می توان در عراق پيروز شد: بوش
  )2007 ژوئيه  12(1386 تير 21شنبه پنج 

 ژوئيه گفت با آنکه در برخی زمينه ها در ١٢جرج بوش رييس جمهوری آمريکا روز پنج شنبه :رادیو فردا
  . اما آمريکا هنوز هم می تواند در اين کشور پيروز شودعراق پيشرفتی مشاهده نمی شود،

آقای بوش که پس از انتشار گزارشی درباره وضعيت عراق، در کاخ سفيد به پرسش های خبرنگاران 
پاسخ می گفت، با اشاره به پيشرفت های حاصل شده در زمينه امنيت عراق گفت، اين پيشرفت ها، 

  .وار می کندراه پيشرفت در عرصه سياسی را نيز هم
رييس جمهوری آمريکا در کنفرانس خبری روز پنج شنبه اعالم کرد که در نظر دارد کاندوليزا رايس وزير 
امور خارجه آمريکا و رابرت گيتس وزير دفاع اين کشور را به خاورميانه اعزام دارد تا بر تعهدات آمريکا به 

  .توافق های حاصل از کنفرانس شرم الشيخ تاکيد شود
زارش کاخ سفيد از وضعيت عراق آمده است که دولت عراق به طور کامل به اهداف تعيين شده در در گ

  . زمينه های سياسی و اقتصادی و نظامی دست نيافته است
 ٨ هدف تعيين شده، دولت عراق به ١٨گزارش وضعيت عراق، به طور مشخص تاکيد می کند که از 

 هدف هم به طور ٢ هدف ديگر، موفق نبوده و در زمينه ٨هدف دست يافته اما در زمينه دستيابی به 
  . کامل ناموفق بوده است

از گزارش کاخ سفيد می توان استنباط کرد که دولت نوری المالکی در زمينه برخی هدف های عينی از 
  جمله مقابله با خشونت های فرقه ای، موافقت بر سر تقسيم درآمدهای نفتی، برنامه ريزی برای

  .استانی و تصويب قانون پاکسازی بعثی ها ناموفق بوده استانتخابات 
اين گزارش دولت سوريه را به پشتيبانی از شبکه بمبگذاران انتحاری در عراق متهم کرده و تاکيد می 

  .  به حمايت از گروه های تندرو در عراق ادامه می دهد کند که ايران
 القاعده در عراق تا پيش از ماه سپتامبر، که گزارش ارزيابی تحوالت عراق پيش بينی کرده که شبکه

اين . گزارش کامل تحوالت عراق منتشر خواهد شد، به حمله های خود در اين کشور خواهد افزود
گزارش همچنين نقطه نظرهای ژنرال ديويد پترائس، فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق، و رايان کروکر، 

  .سفير آمريکا در عراق، را دربر دارد
   مخالفت برخی از جمهوری خواهان با راهبرد جرج بوش در عراق

تعدادی از اعضای حزب جمهوری خواه، حزب آقای بوش، نيز به مخالفان راهبرد وی در مورد اعزام 
  .نيروهای بيشتر به عراق برای يک دوره موقت، پيوسته اند

افزود بايد تا ماه سپتامبر که جرج بوش روز پنج شنبه گفت که گزارش کنونی، يک گزارش موقت است و 
در حالی که   .ارزيابی جديدی ارايه می شود صبر کرد و ديد آيا راهبرد کنونی به تجديد نظر نياز دارد يا نه

 ٢٠٠٨جمهوريخواهان نگرانی خود را از جنگ عراق که می تواند بر انتخابات رياست جمهوری سال 
دیک لوگار، سناتور  ان موثر رييس جمهوری آمريکا چونتاثيرگذار باشد، پنهان نمی کنند برخی از متحد

  .ایالت اينديانا، معيارهای حزبی خود را در انتقاد کردن کنار گذاشته اند
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کنگره آمريکا در ماه مه ، موافقت کرد تا بودجه جنگ را تصويب کند ولی از رييس جمهوری آمريکا 
ه عراقی ها تا چه ميزان در عمل به وعده  سپتامبر اعالم کند ک١۵ ژوئيه و سپس ١۵خواست تا روز 

  .های سياسی خود موفق بوده اند
  

 و ی و اطالعاتیتي امنی کشور و امور خارجه عربستان همکاررانی با وزداری عراق در دی ملتي امنمشاور
  .  دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادانيروابط جانبه م

  )2007 ژوئيه  11(1386 تير 20شنبه چهار 
 ی ملتيمشاور امن" یعيموفق الرب" قطر، رهی الجزیونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه

عربستان و عراق در :  عربستان در شهر جده گفت رکشوریوز" زی بن عبدالعزفینا" با داریعراق پس از د
  . قرار دارندسمی مقابله با تروری برایجبهه واحد

 تي از ثبات، وحدت و حاکمتی حمای برااضی فراوان رلی کشور عربستان تماری وز باداریمن در د:  افزودیو
  .عراق را احساس کردم

 ی در امور داخلی مخالفت عربستان با هرگونه مداخله خارجداری دنی در انيمن همچن:  افزودیعيالرب
  . اس کردم به منطقه را احستي با عراق به منظور بازگشت امنی همکاری برااضی رلیعراق و تما

 مبارزه با شبکه ی دو کشور برااني می امکان همکاری همراه وئتي عراق گفت که هی ملتي امنمشاور
  .  خواهد کردی بررسی ها را با مقامات عربستانستیالقاعده و ترور

 ی کشور، مشارکت در بازسازنی ای از دولت مرکزتی وحدت عراق در حمانيتنها راه تضم:  کرددي تاکیو
  . و مبارزه با شبکه القاعده استدر عراق
 امور خارجه ریوز" صليسعود الف" امروز با یعي اعالم کرد که الربني عربستان همچنی رسمیخبرگزار

  . و درباره مسائل مورد عالقه بحث و تبادل نظر کردداریعربستان د
 و گفتگو داری دزيان ن عربستعهدي قرار است با شاه و ولی همراه وئتي و هیعي الرب،ی گفته منابع عراقبه
 با ی و وابدی ی آغاز و به مدت سه روز ادامه مروزی عراق به عربستان از دی ملتيسفر مشاور امن. کند

  . خواهد کردداری دزي نگرعربستانی دیاسي و سیتيچند مقام امن
  

  .  برگزار شدلي در عراق روز گذشته در اربسمي فدرالی اجرای راهکارهای با هدف بررسینشست
  )2007 ژوئيه  11(1386 تير 20شنبه هار چ
"  قابل اجرا درکشورسميفدرال"  جلسه که با عنواننی سوا، در اوی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه

 و ندگانی نمای از اعضای سازمان ملل متحد درعراق، جمعئتي هسيرئ" یاشرف قاض"برگزارشد، 
 کردستان حضور ی دولت عراق و حکومت محل از مقاماتی کردستان و شمارندگانی نمانيهمچن
  .داشتند

 جلسه نیا:  نشست گفت نی کننده امي منطقه کردستان عراق و تنظیعضو پارلمان محل" ني اماريبخت"
 ی و پارلمان کردستان عراق به شمار مندگانی نمای مرکزی شورای اعضاني جلسه بنيدر نوع خود اول

 یی و تواناا هتي مسئولعی توزی عملی در روند اجرای بازنگریارود که با هدف فراهم کردن فرصت ها بر
  .ها درسطوح مختلف کشور، برگزارشد

 بدون ی صلحچيه"  سازمانیو ازسو"  قابل اجرا درکشورسميفدرال" نشست با عنوان نیا:  افزودیو
 و حکومت ايتالی وزارت امورخارجه اتی عدالت و با حمای برای المللنيو ائتالف ب"  شودیعدالت برقرارنم

  . کردستان برگزار شدیمحل
 در هي ترکیروهاي جلسه درباره استقرار ننی پارلمان کردستان عراق درخالل اسيرئ" یعدنان المفت"

 و ما ستي نهي قابل توجهي عراق با ترکی در مرزهای هزار سرباز ترک140استقرار :  عراق گفت یمرزها
  .مي کنیرد م را در امور کردستان یهرگونه دخالت خارج

 ی دولت عراق و حکومت محلني نشست مشکالت موجود بنی کرد که درایدواري حال ابراز امني درعیو
 درباره مسئله کرکوک حل و فصل 140 و ماده ی قانون اساسلی مسئله موضوع تعدیعنیکردستان 

  .شود
کوک مهاجرت  به کری و مرکزی که از مناطق جنوبیی بر بازگشت عرب های قانون اساس140 ماده

  . دارددي کوچ کردند، تاکی نواحگری شهربه دنی کرکوک که از ای بازگشت اهالنيکردند و همچن
 20 که درکرکوک ساکنند یی گرفت تا به عرب هامي تصمراي اخی قانون اساس140 ماده یريگي پتهيکم
 یناطق اصل مزبهي شان نی شغلی هاتي مسئولني بدهد و همچنیني همراه قطعه زمناربهی دونيليم

  .که ازآنجا آمدند، منتقل شود
  

  در عراقی طوالنی نسبت به جنگییکایهشدار فرمانده آمر
  )2007 ژوئيه  9(1386 تير 18شنبه دو 

 گفته است ی سی بی در عراق، به بییکای آمریروهاي فرمانده کل نوس،ی پتردیوی دژنرال:بی بی سی
 تواند دهه ها به طول یاست که م" جدانه درازمدت تالش مکی" کشور نی ها در ایکه نبرد با شورشگر

 .انجامد
 در ی در بعقوبه گفت شواهد،ی سی بی بی جهانري دبمپسون،ي در گفتگو با جان سوسی پترژنرال

 . در کارزار نبرد منجر شده استیی به دستاوردهاروهاي شمار ندی شدشیدست است که افزا
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 از آنکه آسانتر شود شيپ"هستند که "  سختینبرد "ري درگییکای آمریروهاي او اخطار داد که ناما
 ."سخت تر خواهد شد

 روهاي نعی سریني عقب نشی براکای در آمری داخلی کند که درخواست های اظهار نظر می درحالیو
 .درحال قوت گرفتن است

 شبه کی که بتوان ستي نیزي دنباله دار در عراق چی های داشت که نا آرامدي تاکدای شدوسی پترژنرال
 .انتظار حل آن را داشت

 یروهاي من در نانیهمتا.  به شما درس دادی موضوع را به خوبنی ای شمالرلندیبه نظر من ا: " گفتیو
 ."دهه ها:  بردی زمان درازاتيآن عمل...  فهمندی را خوب ماتي نوع عملنیا] ايتانیبر[شما 

 حول یاتي عمل،ینه، اما مبارزه با شورشگر ای دي دهه ها طول خواهد کشاتي عملنی اای دانم آیمن نم"
 ." ساله است10 ای 9و حوش 

 یروهاي ثبات در عراق، شمار نجادی ای در ادامه گفت که مساله مهمتر از طول زمان الزم برایو
 : کشور بمانندنی است که الزم است در اییکایآمر

 یجی که چطور به طور تدرنی او واقعا...  شودیمربوط م) روهاين( به سطح ی کنم سوال اصلیفکر م"
 ."مي بکاهره،ي تا از فشار بر ارتش، بر کشور و غمي را کم کنمانیروهاي نمي توانیم
 بتوانند آنجا را ییکای آمریروهاي است که ننی اکا،ی چه در عراق و چه آمر،ی گفت خواسته عمومیو

 که با چنگ و دندان در مکان ییدستاوردها" حاصل شود که ناني است اطمیاتيترک کنند اما او افزود ح
 ." به دست آمده را بتوان نگاه داشتی مثل بعقوبه و رمادییها
 و بعقوبه را که ی رمادیعنی در عراق اني دو مرکز بزرگ شورشییکای آمریروهاي نري چند هفته اخدر
 . کرده اندمنی القاعده بوده است اگاهیپا
 روهاي نشی افزاريتاث

 در گری دیروي هزار ن30 آن ی که طی رزمیروهاي شمار نري اخشی را به افزاتي موفقنی اوسی پترژنرال
باعث  "ري اخشی مانده اما افزایادی زیعراق مستقر شده اند نسبت داد و گفت که هرچند کارها

 ." در کارزار شده استیی هاشرفتيپ
محل حضور وابستگان  که یی القاعده و مکان های پناهگاه هاهي تهاجم همه جانبه ما علنیا: " گفتیو

 ." دهدی را نشان مرشيالقاعده بود، واقعا دارد تاث
 سال به حداقل کی در ماه ژوئن ظرف ی فرقه ای از خشونت های ناشري مثال در بغداد مرگ و میبرا"

 ."ديرس
 ی از زمان حمله نظامییکای آمریروهاي نی ماه ها برانی مه و ژوئن مرگبارترل،ی آوری حال ماه هانی ابا
 . بوده است2003 به عراق در سال کایآمر
 . از زمان آغاز مناقشه در عراق کشته شده اندییکای سرباز آمر3600 حدود در

 روهاي استقرار نرای کرد زیابی را ارزروهاي نشی کامل افزاري توان تاثی که هنوز نمدی اصرار ورزوسی پترژنرال
 . نشده بودلي تازه تا اواسط ژوئن تکمزاتيو تجه

 که دو ماه از استقرار ی زمانمي کجا هستميني ببدی کنم در ماه سپتامبر بایمجددا فکر م: " گفتیو
 ی صورت مروهاي نشی که به دنبال افزااتي عملدی ماه تشدنيما هنوز در نخست.  گذشتهروهايهمه ن

 ."مي هسترديگ
 دی آی که سر میمهلت
 را به کنگره گزارش اتي عملشرفتيازگردد تا پ قرار است در ماه سپتامبر به واشنگتن بوسی پترژنرال
 .دهد
 . گرددی ساعت در واشنگتن به سرعت می که عقربه هاندی گوی می سی بی حال خبرنگاران بنی ابا
 بوش در عراق قطع کرده اند و ی آقای خود را از استراتژتی حماخواهی چهار سناتور جمهورري اخی روزهادر

 . تازه هستندی اند که خواهان طرحوستهي پی اندهیبه جمع گروه فزا
 . درخواهد گرفتی عمده بودجه دفاعحهی الکی درباره کای آمری داغ در سنای بحثی هفته جارو
 ني التیکای دفاع، درحال لغو برنامه سفر به آمرری وزتس،ي پنتاگون اعالم کرد که رابرت گکشنبهی روز

 . نبرد در سنا تمرکز کندنیاست تا بتواند بر ا
 در واشنگتن ی مناظره با چنان سرعتنی ا،ی سی بی بی امور جهانري دبمپسون،يفته جان س گبه

 دو سال ی حتای که ممکن بود اگر سه وس،ی ژنرال پتری تالش های زمان برادی شود که شایمتحول م
  . شده باشدری آمد، دی بوش مدنتی روز به کمک پرزنی شد در ایقبل اجرا م

  
  .آشته و زخمي بر جاي گذاشت  شده در منطقه الكراده در مرآز بغداد، هفتانفجار خودروي بمبگذاري

  )2007 ژوئيه  8(1386 تير 17شنبه یک 
از خبرگزاري اصوات العراق، پليس عراق امروز  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 افران جرش در منطقه الكراده در خودروي بمبگذاري شده در منطقه بر اثر انفجار: اعالم آرد) يكشنبه(
  .اند آشته و دو تن ديگر زخمي شده مرآز بغداد، پنج تن

ها را به بيمارستان منتقل  را محاصره آرده و زخمي به دنبال اين انفجار، نيروهاي امنيتي مكان انفجار
  .آردند

بدالكريم حميد مدير اداره افراد مسلح ع: گزارش داد خبرگزاري سوريه نيز به نقل از منابع امنيتي عراق
  .همراه دو تن از محافظانش ترور و يك تن ديگر را زخمي ساختند حمايت از تاسيسات وزارت برق را به
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حميد عبدالكريم را در منطقه الصليخ واقع در شمال  افراد مسلح خودروي: منابع امنيتي اظهار داشتند
  .بغداد هدف قرار دادند

  .ي القاهره در شمال بغداد ترور آردند منطقه سر ارتش عراق را درهم چنين افراد مسلح يك اف
دو تن از آارمندان عراقي سفارت آه طي ماه مه : آرد اي اعالم سفارت آمريكا در بغداد نيز در بيانيه

  .ربوده شده بودند، آشته شدند
  .دعامالن اين جنايت بپرداز سفارت آمريكا از دولت عراق خواسته است تا به تعقيب

آمريكا آمده است، نيروهاي عراقي هفت مظنون به  ي ارتش در بيانيه: خبرگزاري عراق نيز گزارش داد
  .اند تكريت در شمال بغداد دستگير آرده همدستي با القاعده را طي عملياتي در
 انفجار يك بمب در مسير خودروي گشت پليس در شرق در اثر: شبكه تلويزيوني الجزيره نيز گزارش داد

  .اند شده   سرباز عراقي آشته17فلوجه، 
 شده پيش از ظهر يكشنبه در مرآز بغداد  گذاري بمب در اثر انفجار دو خودروي: پليس عراق اعالم آرد

  .ديگر زخمي شدند  تن27پنج غير نظامي عراقي آشته و 
 افراد ناشناس در يك خودروي بمبگذاري شده توسط در اولين انفجار،: يك منبع امنيتي عراق تصريح آرد
  . زخمي بر جاي گذاشت15منفجر شد آه سه آشته و  نزديكي پل الجادريه در مرآز بغداد

در نزديكي رستوران ميدان آزادي در مرآز بغداد  انفجار دومين خودروي بمبگذاري شده: اين مقام افزود
  . زخمي بر جاي گذاشت12دو آشته و 

  .تندنيروهاي امنيتي بالفاصله منطقه را بس
ي ميهني  ناشناس صبح امروز به مقر حزب اتحاديه افراد مسلح: خبرگزاري اصوات العراق نيز گزارش داد

  .به آشته شدن يك فرد مسلح انجاميد آردستان عراق در آرآوك حمله آردند آه
  .شمال آرآوك آشف آرد در عين حال پليس عراق دو جسد مجهول الهويه را در

  . بريده بوده استيكي از اين دو جسد سر
عراق طي عملياتي شش تروريست را در مسير  نيروهاي ارتش: خبرگزاري ملي عراق نيز گزارش داد

آردند آه در ميان دستگير شدگان منصور جعفر اسماعيل   تن ديگر را دستگير11 سامرا آشته و -بغداد 
  .دارد رهبر القاعده در تكريت نيز حضور
شديدالحن نوري مالكي نخست وزير عراق از جناح  به دنبال انتقادات: ادخبرگزاري آويت نيز گزارش د

گروه، طرفداران اين جناح در مناطق مختلف بغداد از جمله  صدر و نيز دستگيري يكي از اعضاي اين
  .سيديه واقع در جنوب غرب بغداد دست به تظاهرات گسترده زدند منطقه البياع، العامل و

شيخ ناصر الساعدي از اعضاي جناح صدر را به  ردند آه نيروهاي آمريكاييمنابع جناح صدر اعالم آ
ي الشعله در مرآز بغداد رفته بود،  از اقوامش در منطقه آه به منزل يكي اش هنگامي  همراه خانواده
  .دستگير آردند

  آردن اين اقدام خواستار طرفداران جناح صدر دراين تظاهرات گسترده ضمن محكوم
  . الساعدي شدندآزادي فوري

اجراي مقررات منع آمد و شد در برخي مناطق جنوبي  از سوي ديگر، به دنبال انتشار اخباري مربوط به
  .قاسم عطا سخنگوي طرح امنيتي بغداد اين خبر را رد آرد بغداد آه شاهد برپايي تظاهرات است،

  .شود مي تنها منع آمد و شد شبانه در بغداد اجرا: وي گفت
  

  لي اربی در عراق با پنج بازداشترانی اري سفمالقات
  )2007 ژوئيه  7(1386 تير 16شنبه 
 بار روز ني اولی براگری دیرانی اپلماتی در عراق به همراه دو درانی اري سف،ی قمی کاظمحسن:فردا

 ییکای آمریروهاي توسط ن- شي به هفت ماه پکی نزد- هی که در ماه ژانویرانی با پنج اهيشنبه هفتم ژوئ
  . کردندداری شدند، دري دستگليدر ارب
 و دي مالقات چند ساعت طول کشنیا«:  گفتترزی روی امور خارجه عراق به خبرگزارری وزیباری زاريهوش

  ». رودی به شمار می امر عالمت مثبتنی است و ارانی مالقات آنها با مقامات سفارت اني اولنیا
 بازداشت شده موجب ی هایرانی با ارانی اريمالقات سف کرده بود که یدواري ابراز امنی از اشي پیو

  . شودکای و آمررانی انيکاهش تنش ب
 در عراق  تي امنني بار در مورد تامني دومی براکای و آمررانی ای دولت هاندگانی است که نمادواري امعراق

  . گفت و گو کنندگریکدیبا 
 و داری دگریکدی ثبات در عراق با جادیبغداد درباره ا بار در ماه  مه در ني اولی براکای و آمررانی ارانيسف

  .دی آی مقامات دو کشور پس از حدود سه دهه به شمار مني مالقات بنی مهمترنیا. گفت و گو کردند
 ی عراقاني سپاه قدس بوده و از شبه نظامی پنج نفر از اعضانی که اندی گوی مییکای آمری نظاممقامات
  .  کنندی میبانيپشت
 شبه اري در اختیحاتي و تسلی مالی سپاه قدس کمک هاقی تهران را متهم کرده که از طرننگتيواش
  . را مورد هدف قرار دهندییکای دهد تا اهداف و سربازان آمری قرار می عراقعهي شانينظام

 کای آمری نظامیروهاي را که نی خواند و ساختمانی مپلماتی افراد را دنی اتهامات را رد کرده و انی ارانیا
  . داندی ملي در اربرانی ای پنج نفر مورد حمله قرار دادند، کنسولگرنی ایري دستگیبرا

 ی کنسولگرل،ي در اربی اسالمی نبوده و دفترجمهورپلماتی افراد دنی اعالم کردند که ازي نی عراقمقامات
  .نبوده است
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  . مالقات کرده بودندیرانی پنج انی با اشتري سرخ پبي صلمقامات
  
 بازار در شمال عراق کی در ی انتحاروني نفر بر اثر انفجار کام105راق اعالم کرد که حداقل  عسيپل

 .کشته شده اند
  )2007 ژوئيه  7(1386 تير 16شنبه 

در " طوز خورماتو" شهر یکی در نزدی آمرلی بازار شلوغ در روستاکی انفجار که درنی ادر:بی بی سی
 . شده اندی زخم نفر هم240 از شيجنوب کرکوک رخ داد، ب

 .  سابقه گزارش شده استی بلی از اواسط ماه آوری انفجار انتحارنی تلفات ازانيم
 . شده استگری شدن دهها نفر دی باعث کشته و زخمزي در عراق نگری انفجار دنیچند

 ستي از بشي بزي نرانی مرز ایکی واقع در نزدالهی شده در استان دی بمب گذاری خودروکی در انفجار
 .  شرکت کرده بودندني مراسم تدفکی بودند که در ی انفجار عزاداراننی اانيقربان.  گذاشتیته بر جاکش
.  خانواده هفت نفره در اثر اصابت گلوله خمپاره به سقف خانه کشته شدندکی ی اعضازي بغداد ندر

 .  آنها خواب بودندیهنگام اصابت گلوله خمپاره، همگ
در بصره .  کشته شدندییکای انبار، شش سرباز آمریداد و در استان غرب بغی در حوالر،ي دو روز اخیط
 .  کشته شدیی سرباز آمريکاکی زين
 خارجه عراق هفته گذشته گفته بود تلفات ری وز،یباری زاري رخ داده که هوشی خشونت ها در حالنیا
 .  استافتهی در کشورش کاهش انيرنظاميغ
ولت عراق که نشان دهنده کاهش قابل مالحظه شمار تلفات  دري افزوده بود آمار اخیباری زیآقا
 درعراق ییکای آمریروهاي نشی افزانکهی است بر ایاست، شاهد) ماه ژوئن(  در ماه گذشته انيرنظاميغ

 .  بخش بوده استجهي نته،یاز ماه فور
 با ماه قبل از سهی نفر بوده که در مقا1241 در ماه ژوئن انيرنظامي عراق گفته است شمار تلفات غدولت

 . درصد بوده است40 زاني به میآن، نشان دهنده کاهش
 . کشته شده اندزي نی عراقسي پل170 آمار، در ماه ژوئن نی اطبق
 30 بغداد، دستورداده بود که یتي امنتي بهبود وضعی در تالش براکای آمری جمهورسي بوش، رئجورج

 . به عراق اعزام شوند،ییکای آمریهزار سرباز اضاف
  . ماه گذشته وارد بغداد شدند،یتی تقویروهاي ننی گروه از انیآخر

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2007 ژوئيه  12(1386 تير 21شنبه پنج :فردا
  . ی روانی داده است درصد از جمعيت ايران به بيماری ها٢٢ خبر از ابتالی تهران امروز،روزنامه 

به نوشته اين روزنامه، نتيجه تازه ترين تحقيقات روانپزشکان کشور نشان مي دهد در حالی که بيماري 
های قلبی ـ عروقی در ايران طول زندگی افراد را کاهش مي دهد، بيماري های روانی نيز عرض و 

  . کيفيت آن را متاثر مي کند
دگی در ميان انواع بيماری روانی در ايران رتبه اول را داراست، و به نوشته تهران امروز، بيماری افسر

 درصد از مردان دچار بيماری های روانی هستند که يک درصد از مردم نيز از ١۴ در صد زنان و ٢٧بيش از 
   .بيماری حاد روانی رنج می برند 

رفه برق برای در پی افزايش غيرمنطقی و تصاعدی تع« خبر داده که جمهوری اسالمیروزنامه 
بسياری از مشترکين اعتراضات مردمی نسبت به اين اقدام ناگهانی وزارت نيرو به شدت افزايش يافته 

  » .است
به نوشته اين روزنامه، وقتی مردم در روزهای اخير با دريافت قبض برق متوجه شدند که حداقل بايد سه 

 بسيار شاکی شده و از مسئولين دولتی برابر مبلغی که تا کنون برای مصرف می پرداختند بپردازند
  . بويژه مسئولين وزارت نيرو خواستند که در اين مورد توضيح دهند

جمهوری اسالمی گفت وگوهايی با سه نماينده مجلس را نيز منعکس کرده و از قول آنان نوشته که 
   .وزارت نيرو با افزايش ناگهانی قيمت برق مردم را شوکه کرده است 

، ارگان رسمی دولت نيز در همين خصوص اظهارات وزير نيرو را منعکس کرده و از قول پرويز انايرروزنامه 
  .فتاح، هرگونه افزايش قيمت برق را انکار کرده است

 ١۴٫٢ گزارش بانک مرکزی در خصوص افزايش نرخ تورم در کشور و رسيدن آن به اعتماد ملی،روزنامه 
  . درصد را مورد توجه قرار داده است

دو سال پس از ورود محافظه « :نوشته است» شکست مطلق«ن روزنامه، در سرمقاله خود با عنواناي
کاران به دستگاه های حکومتی مي توان با استناد عملکرد به دست آمده آنها و شاخص های اقتصادی 

های کشور به اين جمع بندی رسيد که محافظه کاران در کنترل تورم به عنوان يکی از مهمترين شاخص 
  » .اقتصادی موثر بر زندگی مردم و رفاه جامعه شکست خورده اند

اعتماد ملی با اشاره به تصويب طرح تثبيت قيمت ها از سوی مجلس هفتم در سه سال پيش نوشته 
اگرچه آن طرح هيچگاه نتوانست از افزايش قيمت ها جلوگيری کند، اما توانست محملی برای «: است

. حافظه کاران برای در دست گرفتن يکسره حاکميت در سر مي پروراندندتبليغاتی سياسی شود که م
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فاق در ديگر سنگر محافظه کاران يعنی دولت نيز به شکل ويرانگری دنبال به نوشته اين روزنامه، اين ات
مي شود چرا که دولت در برابر رشد نرخ تورم جز فرافکنی، حواله دادن مشکالت به افراد، گروه ها و 

   .مافياهای موهوم يا نقش رسانه ها، راهکار ديگری در پيش نگرفته است 
 تير را منعکس ١٨ر خصوص بازداشت های فعاالن دانشجویی در ، بيانيه ادوار تحکيم دشرقروزنامه 

  . کرده است
به نوشته اين روزنامه، شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران اسالمی در خصوص بازداشت 

اعضای اين تشکل در دفتر سازمان ادوار تحکيم و همچنين بازداشت شش تن از اعضای دفتر تحکيم 
  .  از احزاب قانونی شدیدا انتقاد کرده استوحدت، از برخورد با يکی

چرا با تجمع محدود و آرام شش تن از اعضای شورای مرکزی دفتر «این تشکل با با طرح اين سوال که 
سازمان دانش آموختگان ايران، سازمانی «: است ، اعالم کرده »تحکيم وحدت اين گونه برخورد شده

مراجع ذی صالح است، و اقدام اخير حمله به دفتر اين قانونی و دارای مجوز رسمی فعاليت از سوی 
  » .سازمان و پلمب آن بدون ابالغ حکم يا حتی وارد آمدن اتهامی قابل توجيه نيست

، از پايان دور اول مذاکرات ايران و آژانس بين المللی انرژی هسته ای در پشت همشهریروزنامه 
  .  خبر داده است درهای بسته

مه، اين مذاکرات با سرپرستی جواد وعيدی، معاون علی الريجانی و اولی هاينونن، به نوشته اين روزنا
  . معاون محمد البرادعی روز چهارشنبه در محل شورای عالی امنيت ملی در تهران برگزار شد

اين مذاکرات با هدف رسيدن به چارچوب : همشهری بدون ذکر نتايج دور اول گفت وگوها نوشته است
  . واالت و مسايل باقيمانده از پرونده هسته ای روز پنج شنبه نيز ادامه خواهد يافتبرای پاسخ به س

  
  ري ت21پنجشنبه : رانی ایمرور روزنامه ها

  )2007 ژوئيه  12(1386 تير 21شنبه پنج 
روزنامه های آخرین روز هفته در تهران سخنان تازه ریيس جمهور درباره تصميم های :بی بی سی

 دولت، واکنش ها نسبت به انحالل سازمان برنامه، دیدار هيات بلند پایه بازرسان اقتصادی و مدیریتی
هسته ای از ایران و پيروزی تيم ملی فوتبال کشور بر تيم ازبکستان را در صدر گزارش های خبری خود 

  .قرار داده اند
شته به گزارش بانک  است، که نواعتماد ملیاعالم تورم باالتر از چهارده در صد مهم ترین عنوان خبری 

 ٢/١۴ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به   ماه منتهی به خرداد١٢مرکزی رشد نرخ تورم در 
  .درصد رسيد
های ميوه  توانند این رقم را به استناد قيمت  ها می  بر این خبر اضافه کرده که البته دولتی اعتماد ملی

 توانند با معرفی دوباره مافيایی که در تمام دو سال گذشته   ها نفی کنند، می و گوشت در برخی محله
نه نقش بازی کرده، اما هرگز معرفی و دستگير نشده   و در تمام بازارها فعاال متهم ردیف اول تورم بوده

  . ها را به آن نسبت دهند است، گرانی 
ای منتقد دولت از همه  ه بار هم دیوار رسانه  این است که این اعتماد ملیاحتمال دیگر گزارشگر 

کوتاهتر باشد و گریبان آنها در دست دولت بيفتد که با انتشار گزارش بانک مرکزی از تورم و گرانی بر جو 
ها و  اما به هرکدام از اینها که متوسل شویم بازهم چيزی از بار گرانی کاال. روانی بازار اثر گذاشتيد
 آنها را ندارند،   کردن های دولتی نيز قدرت پنهان مان های رسمی نهادها و ساز خدمات که دیگر گزارش

  . کند کم نمی
   دو سال پس از ورود محافظه نوشته حاال" شکست مطلق"همين روزنامه در سرمقاله خود با عنوان 

های اقتصادی  آمده آنها و شاخص  توان به استناد عملکرد به دست   های حکومتی می  کاران به دستگاه
های   کاران در کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین شاخص  بندی رسيد که محافظه جمع کشور به این 

چند آنها همچنان منکر این شکست  هر. اند اقتصادی موثر بر زندگی مردم و رفاه جامعه شکست خورده 
  .  خواهند این واقعيت تلخ را بپذیرند هستند و نمی

 در همين باره نوشته نکته اصلی در مهار تورم این مایهسرصفائی فراهانی هم در سرمقاله روزنامه 
شود که   توان تورم را مهار کرد، کنترل تورم زمانی محقق می  است که با کنترل قيمت برق و آب نمی

های باال را با  شده توليد کاالها پایين باشد، در غير این صورت، دولت به اجبار هزینه قيمت تمام 
ساز   ها چاره   ها برای کاهش قيمت کند اما روشن است که این روش ی سوبسيد تاحدودی کنترل م

  . نخواهد بود
خبر داده که در گفتگوی دیروز ریيس " ریيس جمهور حرف آخر را زد" با عنوان بزرگ دنيای اقتصاد

کرد که در خصوص برنامه چهارم با  جمهوری با خبرنگاران محمود احمدی نژاد که تا کنون تالش می 
اط صحبت کند و اعضای دولت نيز به همين رویه پایبند بودند، باالخره حرف آخر را زد و گفت این احتي

  . برنامه هماهنگ نيست
 محمود احمدی نژاد گفته است اگر بخواهيم شکل این قانون را روی کاغذ  دنيای اقتصادبه نوشته

ثال یک انگشتش دوکيلومتر رود و یک دست به سمت جای دیگر، م بکشيم، یک دست آن به آبعلی می 
  .وسعت دارد و یک انگشتش چندميليمتر و به طور کلی ناهماهنگ است
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 خبر از تهيه طرحی در یک گروه کاری با حضور وزیر خارجه داده که بر اساس آن به ایرانيانی که اعتماد
   .ترک تابعيت ایران را کرده اند و قصد سفر به کشور را دارند کارت تردد داده می شود

  از   باالتر از هفتاد سال مقيم خارج   ایرانيان همين گزارش حاکی است که در همين جلسه مقرر شده 
  .کشور مورد عفو کلی قرار گيرند و اگر شاکی خصوصی نداشته باشند بتوانند به ایران سفر کنند 

ای ایرانی که در  سفير ایران در عراق از اضافه شدن دو نفر به جمع دیپلمات هکارگزارانبه گزارش 
عراق بازداشت شده اند خبر داده که یکی از این دو کارمند وزارت خارجه سه سال قبل بازداشت شده 

  . است
 ضمن اعالم این خبر گفته در جریان دیدار اخير با دیپلمات کارگزارانحسين کاظمی قمی به نوشته 

ران خواستار مالقات با این دو تن نبوده های دستگير شده ایرانی در اربيل، به دليل بی اطالعی سفير ای
اما آمریکا اعالم کرده که اگر درخواست مالقات برای این دو نفر هم توسط وزارت خارجه ایران ارسال 

  . شود، مانعی در کار نخواهد بود
روزنامه های دیگر امروز از قول سفير ایران در عراق نوشته اند که دیپلمات های دستگير شده ایران در 

صوص شکنجه جسمی خود سخن نگفته اند اما اعالم کرده اند که در زمان بازجویی ها رفتار خوبی با خ
  .آن ها نشده است

 سرمقاله خود را به یکمين سالگرد جنگ حزب اهللا لبنان و اسرائيل اختصاص داده و در آن نوشته کيهان
امروز اسرائيلی ها . ه قبال وجود داشتنددر پایان آن سی و سه روز نه حزب اهللا و نه اسرائيل آن نبودند ک

 برابر زمان آغاز ۶ - از نظر جنگ افزار و نيروی آموزش دیده -اعتراف می کنند که قدرت نظامی حزب اهللا 
جنگ اخير شده است و به جایی رسيده است که می تواند با نفوذ هواپيماها و هلی کوپتر های 

  . اسرائيلی به آسمان لبنان مقابله کند
 گرفته که حکایت حزب اهللا امروزه به حکایت منطقه عربی تبدیل شده نتيجهیسنده سرمقاله کيهان نو

 که دولت های آنان در جریان جنگ -است نام حزب اهللا لبنان برای سنی های اردن، مصر و عربستان 
  به اندازه نام آن برای کشورها و ملت های شيعی منطقه-دست در دست اسرائيلی ها داشتند 

  .افتخارآميز و الهام بخش است
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2007 ژوئيه  11(1386 تير 20شنبه چهار :رادیو فردا

  . از نصب دوربين های مداربسته در پمپ بنزين ها خبر داده استری اسالمی، روزنامه جمهو
بنزين در استان مازندران دوربين مدار  پمپ ۵۴در اولين اقدام از اين دست، به نوشته اين روزنامه، در 

  .  پمپ بنزين ديگر اين استان نيز دوربين نصب می شود۵۵بسته نصب شده و به زودی در 
روزنامه جمهوری اسالمی، از قول محمد رضا مظلومی، ریيس شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 

 برای شناسايی جايگاه هايی که به از اين دوربين ها عالوه بر کاربردهای حفاظتی،«ساری نوشته که 
  » .فروش آزاد سوخت اقدام می کنند نيز استفاده می شود

 گفت وگویی از محمد خوش چهره، نماینده مجلس شورای اسالمی در نقد برنامه تهران امروز،روزنامه 
  » .مسکن پاشنه آشيل دولت است«های اقتصادی دولت نهم انتشار داده و از قول وی نوشته است که 

 حامی و نماينده ٨۴به نوشته اين روزنامه، آقای خوش چهره که در انتخابات رياست جمهوری سال 
های اقتصادی  اقتصادی ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در مناظره ها بود اکنون منتقد سياست

  . نژاد است دولت احمدی
را ثروتمندتر و فقرا را فقيرتر کرده های جاری دولت، ثروتمندان  سياست«وی به تهران امروز گفته که 

  » .است
اين نماينده مجلس در عين حال نسبت به استفاده ابزاری از شعارمبارزه با مفاسد اقتصادی هشدار 

هر جا که شفاف نباشد مي تواند دچار انحراف شود مخصوصا اگر بازيگران «: داده و گفته است
ش ببرند در اين صورت بازنده، مردم خواهند سياسی جريانات را به سمت درنده خويی سياسی پي

  » .بود
به نوشته .  از محکوميت يکی ديگر از فعاالن حقوق زنان به زندان خبر داده استاعتماد ملی،روزنامه 

 فعاالن حقوق زنان ٨۵ خرداد ٢٢اين روزنامه، نسيم سلطان بيگی يکی ديگر از از متهمان پرونده تجمع 
  .  دادگاه انقالب به دو سال حبس تعليقی محکوم شده است١۵عبه در ميدان هفت تير از سوی ش

پيش از اين ساير زنان شرکت کننده در اين تجمع نيز که دادگاه آنان برگزار شده، هر يک به حبس های 
  .از دو تا سه سال محکوم شده اند
زاری دادگاه آنان  نفر اعالم شده بود که برگ٧٠ بيش از ٨۵ خرداد ٢٢شمار زنان دستگير شده در تجمع 

   . آغاز شده است ٨۵از اسفند 
، در ستون پيدا و پنهان روز چهارشنبه خود از هديه ریيس جمهوری اسالمی به طلبه ها اعتمادروزنامه 

  . خبر داده است
به نوشته اين روزنامه، به طلبه ها و روحانيون شاغل به تحصيل در حوزه علميه قم که اخيرًا ازدواج کرده 

  . داده می شود» ديه ریيس جمهوریه«اند، 
 واحد   هزار تومان کمک بالعوض است که۵٠٠به نوشته اعتماد، هديه آقای احمدی نژاد به طالب مبلغ 
  . امور مدارس حوزه علميه قم مسئول پرداخت آن است
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همين روزنامه در خبر ديگری گزارش کرده که از نه ميليون نامه ای که ریيس جمهوری اسالمی طی 
   .رهای استانی دريافت کرده، هفت ميليون نامه به درخواست کمک مالی اختصاص دارد سف

انحالل سازمان مديريت و برنامه ريزی و ادغام آن در دولت واکنش های مختلفی را به دنبال داشته 
  . است

  .  از ورود بازرسی کل کشور به ادغام سازمان مديريت خبر داده استهمشهریروزنامه 
اين روزنامه، ولي اهللا خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و ریيس کميسيون تطبيق به نوشته 

تصميم شورای عالی اداری کشور «مصوبات با قانون سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرده است که 
در خصوص انحالل سازمان مديريت و برنامه ريزی و ادغام آن در نهاد رياست جمهوری به جهت تطبيق 

 با قوانين و مقررات جاری کشور در دستور کار کميسيون تطبيق مصوبات با قوانين سازمان بازرسی آن
  ».کل کشور قرار گرفت

به قلم محمد طبيبيان، معاون سابق سازمان » پايان يک نهاد«، در سرمقاله خود با عنوانشرقروزنامه 
  . نام داده است»  دهندهخبری تکان«مديريت و برنامه ريزی، خبر انحالل اين سازمان را 

اين روزنامه، سازمان مديريت را طی سال های قبل و بعد از انقالب دارای تاريخی پر افتخار ارزيابی کرده 
کسانی در دولت با اصرار تمام در تصميم ها و گفته های خود، عالقه مند هستند خود : و نوشته است

   . علم اقتصاد جلوه دهند  را ضد مبانی علمی به خصوص
دولت و دولتمردان در وادی های «شرق، پيش بينی کرده که با انحالل سازمان مديريت و برنامه ريزی، 

  ».هرچه عميق تری غرق خواهند شد که خود ايجاد می کنند
، خبر داده که هيات پنج نفره ای از مديران ارشد آژانس بين المللی انرژی اتمی شامل ايرانروزنامه 

 ساعته وارد ۴٨قی و فنی آژانس، بامداد روز چهارشنبه برای انجام ماموريتی نمايندگان سياسی، حقو
  . تهران شدند

به نوشته اين روزنامه، بحث و گفت وگو درباره زمان بندی و شيوه حل مسائل موجود در پرونده هسته 
  . ای هدف از اين سفر اعالم شده است

   .نده هسته ای را سرنوشت ساز خوانده است ارگان رسمی دولت، مذاکرات دو روز آينده در خصوص پرو
  

  ري ت20چهارشنبه : رانی ایمرور روزنامه ها
  )2007 ژوئيه  11(1386 تير 20شنبه چهار 

انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سنگسار یک مرد در تاکستان ، توضيحات تازه وزیر :بی بی سی
بيست نفر از اراذل و اوباش و نگرانی احزاب اقليت ارشاد درباره تهدیدهای قبلی خود، تصميم به اعدام 

  . از رقابت سالم در انتخابات آینده از جمله مطالب روزنامه های امروز تهران است
یک روز بعد از تصميم یک شورای دولتی به انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از شصت سال قبل 

اشت محمد طبيبان معاون سابق آن در سرمقاله به عنوان کارشناسی ترین واحد دولتی فعاليت د
 نوشته سازمان برنامه و بودجه چه قبل و چه بعد از انقالب چوب یک ویژگی خاص را خورده است شرق

و آن تعهد به کار کارشناسی، تعهد به عقالنيت علمی و عدم تمکين به هيچ نيرویی به جز نيروی 
  . منطق بود

ین تصميم ریيس جمهوری ضدمبانی علمی است، و دولت و به نوشته این کارشناس اقتصادی ا
دولتمردان در وادی های هرچه عميق تری غرق خواهند شد به خصوص که تصميم های قبلی ایشان 

مانند رشد بی سابقه نقدینگی، رشد بی رویه واردات، کاهش دستوری نرخ سود بانکی آثار خود را 
  .  نيز ملت ایران شاهد خواهند بودظاهر ساخته است و عواقب این تصميم اخير را

 نوشته فرهاد رهبر که چندی پيش در مناظره تلویزیونی حامی جدی سياست های اقتصادی اعتماد
دولت نهم بود روز گذشته اعالم کرد که از تغييرات اخير سازمان به تازگی مطلع شده و این موضوع اصًال 

  مطرح نبوده است
مه ریزی و مشاور فعلی ریيس جمهوری گفته این خبر بسيار فوری و ریيس سابق سازمان مدیریت و برنا

ناگهانی بود و خود من نيز موضوع را از اخبار شنيدم و با روند و شکل جدید معاونت برنامه ریزی و نظارت 
  . راهبردی آشنا نيستم

و برنامه  در عين حال خبر داده تصميم شورای عالی اداری مبنی بر انحالل سازمان مدیریت اعتماد
ریزی با واکنش سازمان بازرسی کل کشور روبرو شده چرا که این سازمان با تغيير سال گذشته و 
  .تقسيم اختيارات سازمان برنامه بين مدیران استانی هم مخالفت کرده و آن را خالف قانون دیده بود

ست وتصميم اول هم  به یادآورده که این دومين اقدام دولت در تغيير ساختار سازمان مدیریت اشرق
چنان شگفت انگيز بود که فرهاد رهبر ریيس سازمان مدیریت در نتيجه شوک آن ترجيح داد از سازمان 

بسياری از نمایندگان نيز در مجلس برآشفتند و این اقدام دولت را غيرکارشناسی و در ادامه . برود
قدامات ریيس جمهوری تا آنجا اعتراض به ا. تصميمات بی شور و مشورت ریيس جمهوری قلمداد کردند

  .باال گرفت که حتی حاميان سرسختش در مجلس همچون باهنر و توکلی نيز نتوانستند از آن دفاع کنند
آرش حسن نيا در مقاله ای با عنوان بانک مرکزی را هم تعطيل کنيد نوشته وقتی قرار است برنامه 

ریزی  دوین آن در سازمان مدیریت و برنامه چهارم توسعه تنها کتابی باشد که هر از گاهی متوليان ت
ها و  ترین تصميم  سابق آن را در دست بگيرند، از محتوای آن دفاع کنند و وقتی قرار است مهم 

ع حتی کارشناسان آن امر در خود دولت اتخاذ شود  های کليدی و حياتی دولت شبانه و بدون اطال برنامه
های  گيری، اجرا و نظارت برنامه ؛ وقتی بيشتر امور تصميم ع عموم برسد های شب به اطال و در نيمه

www.iran-archive.com 



مهم دولت حتی در دستان مردان کابينه نيست و نمایندگان ویژه ریيس دولت در ستادهای پرتعداد تازه 
اند که دوستان نزدیک ریيس دولت در آنها حضور دارند،  شده ویژه این امور را در دست گرفته  تشکيل  

  . عجيب نيست ریزی اصال یریت و برنامهل سازمان مد انحال
کند  ریزی دو سالی هست که نه چيزی را مدیریت می سازمان مدیریت و برنامه: به نوشته این نویسنده

های  ه  های خود را در جلساتی شبانه و با حضور ویژ  دهد زیرا دولت برنامه ای به دولت می و نه برنامه 
. تابد  از این بابت نه به کسی پاسخگوست و نه نظارتی را برمی کند و نزدیک به ریيس دولت اتخاذ می

ریزی کاری شایسته نام و جایگاه خود  رسد وقتی قرار نيست سازمان مدیریت و برنامه  به نظر می 
  .انجام دهد بهتر همان است که تعطيل شود

فته گذشته از ها سخنی را که ه  نوشته وزیر ارشاد اسالمى در جمع مدیران مسئول رسانهرسالت
قول وی نقل شد و انتقادهای بسياری در پی آورد، تکذیب کرده و گفته صحبت از کودتاى خزنده در 

  .ام و افزوده که وزارت ارشاد به عنوان ناظر و خادم قصد خدمت به رسانه ها را دارد  مطبوعات نکرده 
روزنامه های حزبی خوانده و  آقای صفارهرندی بيشتر روزنامه های منتقد دولت را رسالتبه نوشته 

نوشته اما آنجا که رسانه اى انگيزه سياسى خود را پنهان مى کند، نظم ذهنى مخاطب را هم به هم 
  .مى ریزد

 فرمانده امنيت اجتماعی نيروی انتظامی از کشف باند کفتار خبر داده و نوشته این رسالتبه نوشته 
 بودند انتخاب کرده وسپس با مراجعه به فرد عنوان سال١۵ تا ١١باند معموال پسرهایى را که درسنين

 کردند که وى براى خواهرآنها مزاحمت ایجاد کرده ولذا به بهانه مشخص کردن این موضوع فرد را با  مى
 خواستند که اقدام به فرار  خود به جنگل هاى لویزان برده و با ایجاد فضاى رعب ووحشت ازطعمه مى

کرد با چاقوبه وى حمله کرده وسپس وى را مورد تجاوز به عنف  فرارمىکند ووقتى پسربچه اقدام به 
  . دادند قرارمى 

 شرق تهران هستند، و مرتکب اقدامات کثيف دیگرى هم  سردارعليپور گقته این ها باند اراذل واوباش
  . شوند مى

س قوه قضایيه به یک روز بعد از سنگسار مردی در تاکستان که به نوشته روزنامه ها با وجود دستور ریي
 خبر داده که اعتماد ملیعلت بی توجهی قاضی به اجرا در آمده است، شادی صدر در مقاله ای در 

مکرمه ابراهيمی هم که در همان پرونده محکوم به سنگسار شده در انتظار حکمی مشابه است و تازه 
ان سپيدار اهواز، یک زن در زندان او هم تنها نيست بلکه حداقل دو زن در زندان اوین تهران، دو زن در زند

کنند؛  تبریز، یکی در زندان ورامين و یک نفر در زندان اروميه چنين انتظار تلخی را روزانه تجربه می
انتظاری که اگر تا به حال با ناباوری نسبت به اجرای حکم سنگسار همراه بود، از این پس با کابوس 

  .اجرای آن عجين خواهد شد
 هایی که هيچگاه   ای دارند و غصه وقدان مدافع حقوق زنان هرکدام از این زنان قصهبه نوشته این حق

گویيم تا   برای مایی که مدتهاست داریم می . شنيده نشده است و اميدی نيز به شنيدنش نيست
قانون عوض نشود، در مساله سنگسار در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخيد؛ گيریم یکی دو نفری 

 نجات یابند اما اینها تنها مسکن است و درمان  به وساطت افکار عمومی و دفاع برخی از وکالاین وسط 
  .نيست
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ارش انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ادامه انتقاد از گرانی و توقيف روزنامه ها، گز:بی بی سی

ریيس جمهوری از سفرهای استانی خود و احتمال تشکيل کنسرسيومی از کشورهای اروپایی برای 
  .توليد سوخت هسته ای در ایران از جمله مهم ترین اخبار روزنامه های امروز صبح تهران است

ر صدر  مصاحبه خبرنگار خود را با دکتر علی اکبر والیتی وزیر خارجه پيشين دجمهوری اسالمیروزنامه 
گزارش های خبری آورده و نوشته او با اقتدار و اميدوار صحبت می کرد آنچنان که گویی پيام صریحی به 

  . پنج به اضافه یک می داد که تکنولوژی هسته ای ایران بومی شده است و کار از کار گذشته است
 خود را اظهارات آقای مشاور بين المللی رهبر جمهوری اسالمی به نوشته این روزنامه شاهد بارز حرف

البرادعی دیده و گفته همراه با ما آقای البرادعی هم به این نتيجه رسيده که تکنولوژی هسته ای در 
ایران بومی شده است و به هيچ عنوان نمی توان ایرانی ها را از پيشرفت در صحنه هسته ای جهان 

  .بازداشت 
 که محمود احمدی نژاد در مسووليت های سازمان  یک سال بعد از تحوالتی سرمایهبه نوشته روزنامه.

برنامه داد، سرانجام شورای عالی اداری که به ریاست ریيس جمهوری تشکيل جلسه داده بود سازمان 
ریزی کشور را به یکی از معاونت های ریيس جمهور تغيير وضعيت داد و ادارات تابعه را  مدیریت و برنامه 

  . قل کردهم به وزارت خانه های دیگر منت
 جمهوری در جلسه شورای عالی اداری درباره هدف تغيير عنوان و کارکرد این   نوشته ریيسسرمایه

ریزی کشور، باید ساختار این نهاد  های سازمان مدیریت و برنامه سازمان گفته با توجه به تغيير ماموریت 
  .  و نظارت در کشور استریزی نيز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامه 

در حالی که به نوشته روزنامه ها ریيس جمهوری از اقتصاددانانی که از سياست های اقتصادی دولت 
انتقاد کرده بودند دعوت به عمل آورده که روز پنجشنبه در ریاست جمهوری حاضر شوند آشکار شده که 
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نه های کشور حضور خواهند داشت تا این مالقات نه حالت مناظره خواهد داشت و نه هيچ یک از رسا
  . درباره آن اطالع رسانی کنند

 نشان می دهد برخی از استادان اقتصاد در مورد شرکت در این جلسه تردید دنيای اقتصادگزارش 
دارند و معتقدند که بهتر است دولت در نوشته ای به انتقادهای آنان باسخ دهد و یا در دیدار با ریيس 

  . و فيلمبرداران هم حاضر باشندجمهوری خبرنگاران
 حکایت از آن دارد که دولت سياست گرانی در عمل و ارزانی در شعار را در پی سرمایهگزارشی در 
  . گرفته است

های لبنی و شير را بر این   توان کار دولت درباره فرآورده   کم می این روزنامه می نویسد که دست
دهند اما در  های رسمی خود دستور به افزایش قيمت می  ری گي ها در تصميم آن. اساس ارزیابی کرد

دهند، برخی این  ها خبر می گویند از کاهش قيمت  که برای عموم مردم سخن می  شعار و زمانی 
  . دانند ها می  تناقض را نتيجه ناگزیر سياست تثبيت قيمت

 ارز دولت در سال گذشته  نوشته بر اساس ميانگين بهایدنيای اقتصادصادق جنان صفت در سرمقاله 
هزار ميليارد تومان درآمد داشته و این پرسش هميشه برای مردم وجود ۴۶از صادرات نفت نزدیک به 

  شود؟  داشته و دارد که پول نفت چه می
به نوشته این کارشناس اقتصادی، کارشناسان و اقتصاددانان هم می پرسند آیا تخصيص این ميزان 

 دنيای اقتصادشود یا نه؟ اهميت نوشته  با کارآمدترین شکل هزینه میدرآمد حاصل از فروش نفت 
بدان است که یک روز بعد از آن منشتر می شود که اتاق بازرگانی تهران در گزارشی نوشته حاصل 

 ها بنگاه عریض و طویل دولتی است که ميانگين بازده  صدها ميليارد دالر درآمد نفت، تاسيس ده
درصد است که نه تنها سودی برای اقتصاد کشور ندارند، بلکه پاسخگوی ٣ تا ٢ گذاری آنها  سرمایه
اتاق بازرگانی با مدیریت تازه خود در این گزارش .  های روزآمد کردن و نوسازی خود نيز نيستند هزینه

 خصوصی داده شود تا آنها بر پایه  پيشنهاد کرده درآمد حاصل از فروش نفت به صورت وام به بخش
 گذاری از آن استفاده کرده و در مقابل و با نرخ بازار بهره پول را به دولت  های سرمایه گزینهبهترین 
  .. برگردانند

 با توقيف روزنامه ها مخالفت کرده و آن را به اعدام فرد  اعتمادملیصادق زیباکالم در مقاله ای در
قی دیگری در پيش گرفته می شد روند حقو  آیا به راستی نمیهم ميهنشبيه دانسته و پرسيده برای 

  شد که الزم نباشد روزنامه بسته شود؟ 
. حاال با این تندروی ممکن است اهل مطبوعات دچار خودسانسوری شوند: این استاد دانشگاه نوشته

شاید برخی از این فضا استقبال هم نمایند و خوشحال شوند که مطبوعات سر جایشان بنشينند اما 
 نماید، اما در مقابل  کار می نين روندی اگرچه اهل قلم را محتاط و محافظهواقعيت تلخ آن است که چ

  . گيرد جسارت نقد و اندیشه و تفکر انتقادی را هم از آنان می 
 ریيس ایراندر حالی که انتقادها از سفرهای استانی هيات دولت ادامه دارد به نوشته روزنامه 

ها می  ای استانی همراهی می کردند گفته خيلیجمهوری در جمع خبرنگارانی که وی را در سفره
  شود کشور را با هم ساخت ولی وقتی قدرت ملی مردم را در طول این سفرها می گفتند مگر می  

 گفتيم سه برابر ظرفيتی که در  ما می. توانيم شویم که این کار شدنی است و ما می  بينيم، متوجه می
شود؟ ولی دیدیم که شد و اقداماتی در  ای گفتند مگر می  عده . توانيم کار کنيم کشور وجود دارد، می
یعنی دو ;  توانيم پنج برابر کار کنيم گویم نسبت به گذشته می اکنون نيز می . این راستا صورت گرفت

  . برابر زمان کنونی
بينيم آمار بيکاری در یک  ها می   گفته بعضی وقت سرمایهریيس جمهوری به نوشته روزنامه 

 درصد و در جایی دیگر چهار درصد درج شده، البته خوب است که در یک جا آمار چهار ٢٢ان شهرست
  قدر فاصله هست؟ درصد است ولی باید دید چرا این 

 حکایت از آن دارد که مسووالن برگزاری شو لباس که توسط وزارت جمهوری اسالمیخبری در روزنامه 
ری عکاسان جلوگيری کردند که عکاس رویترز در آن جا به کشور برگزار شد در حالی از ورود و عکس بردا

  . کار مشغول بوده است
 بدان است که گفته بودند هيچ مردی اجازه حضور در مراسم جمهوری اسالمیاعتراض دیگر روزنامه 

 نفر عکاس و تصویربردار رسانه های خارجی حاضر در مراسم شوی لباس همگی مرد ۴را ندارد اما 
  .بودند

  
  ري ت18دوشنبه : رانی ایروزنامه هامرور 

  )2007 ژوئيه  9(1386 تير 18شنبه دو 
سالگرد واقعه هجده تير کوی دانشگاه تهران، ادامه بحث مطبوعات و حد انتقاد آن ها از :بی بی سی

دولت، افزایش گرانی متاثر از سهميه بندی بنزین و انتقاد از کافه ای که پاتوق روزنامه نگاران بود از 
  . ه مطالب روزنامه های صبح دوشنبه تهران استجمل

 که هجده تير را موضوع گزارش اصلی این شماره خود قرار داده، در شروع آن نوشته محمد اعتماد
خاتمی یک ماه پس از واقعه تلخ کوی دانشگاه تهران، این حادثه را تاوان کشف قتل های زنجيره ای 

انه و گروه های غيرهمسو با اصالح طلبان هم ناگزیر به ناميد و در پی آن حادثه روسای قوای سه گ
محکوم کردن اعمال غير انسانی آن جنایت شدند، اما کمتر کسی گمان آن را داشت که پس از گذشت 

 سال ازآن رخداد، نه تنها عوامل و آمران آن در یک دادگاه علنی محاکمه نشده و به رغم شناخته ٨
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ی معرفی نشدند بلکه بسياری از زوایای آن نيز همچنان مکتوم و شده بودن برای مردم، به شکل رسم
  . تاریک باقی مانده و شاید برای هميشه در ميان بسياری از پرونده های مفتوح گذشته، بایگانی شود

 که در تحليلی ایراناما روزنامه های هوادار دولت هجده تير را به گونه ای دیگر دیده اند از جمله روزنامه 
 در گزارش رسالت و کيهانادعایی که . ده اصالح طلبان رادیکال به وجود آوردنده آن روز بودندادعا کر

  .های خود از زبان چهره های جناح راست تائيد کرده اند
چند نماینده مجلس از کمبود بنزین     در گزارشی پيرامون اثرات سهميه بندی بنزین نوشته خراسان

  . و به خصوص کاهش سفرهای بين شهری را مثال زده اندتعيين شده در سهيمه ها سخن گفته
بندی بنزین   های سهميه   اظهار عقيده کرده که حرف و حدیثهمبستگینعمت احمدی در سرمقاله 

 ماهه خود را به سرعت مصرف ۴ ميليون اتومبيل سهميه ٨نشده است و گفته بگذارید این    هنوز شروع
مردم     ميليون نفرخواهد شد باقيمانده۴٠هرخانوار پنج نفرحدود جمعيت این گروه با احتساب    کنند،

    .   ميليون نفر بدون ماشين در عالم بی بنزینی چه خواهند کرد٣٠یعنی 
فکرهزینه ما به التفاوت سوخت در مسيرتهيه وسایل    به نظر این نویسنده دولت باید از هم اکنون به

ها جواب انبوه  مترو باشد واال اول مهر و بازگشایی مدرسه     یا تسریع در ساخت و تکميل نقليه عمومی
  های پياده را چه کسی خواهد داد؟  ماشين  بنزین و بی  داران بی ماشين 

 بندی بنزین آرام آرام در ميان   واهمه از افزایش نرخ تورم به واسطه سهميهاعتماد ملیبه نوشته 
های مصرفی زمينه جلوگيری از این  ت به افزایش قيمت کاالاصناف رخنه کرده و بر آنند تا با هشدار نسب
  . موج گرانی را در آینده نزدیک فراهم کنند

 کنند  فات بسيار آرا را تجربه می های مختلف سياسی در کشور اختال به نوشته این روزنامه هرچند گروه 
دولت . اقتصاد کشور است اندرکاران  اما حذف یارانه گزاف بنزین مورد وفاق همه کارشناسان و دست

نهم با وجود آنکه افتخار حذف این یارانه را به نام خود ثبت کرد اما بحق سختترین راه را پيش پای مردم 
این در حالی است که کارشناسان اقتصاد ایران بارها افزایش قيمت پلکانی را به عنوان . گسترد

  . رده بودندراهکاری منطقی برای کنترل مصرف بنزین به دولت توصيه ک
هایی که حمل و نقل در آنها تاثير   گفته فعاليت اعتماد ملیمسعود نيلی استاد دانشگاه به نوشته

رود در این  زیادی دارد، قاعدتا در صورتی که به مقدار بيشتر بنزین دسترسی نداشته باشند، انتظار می
  .ها افزایش قيمت ایجاد شود فعاليت
 آخرین اجالس کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس، که همراه سرمقاله خود با اشاره بهکيهان

با بحرین مانند هر سال ادعای امارات بر جزایر سه گانه دهانه هرمز در اطالعيه خود درج کرده اند، 
نوشته به شدت به شيخ نشين های جنوبی خليج فارس تاخته و به ویژه در مورد بحرین نوشته بحرین 

وده است که در جریان یک زد و بند غيرقانونی ميان شاه معدوم و دولت های بخشی از خاک ایران ب
آمریکا و انگليس از ایران جدا شده است و امروزه اصلی ترین خواسته مردم بحرین بازگشت این استان 

جدا شده از ایران به سرزمين اصلی و مادری آن، یعنی ایران اسالمی است و بدیهی است که این حق 
  . ن و مردم استان جدا شده آن نباید و نمی تواند نادیده گرفته شودمسلم ایرا

 با تاکيد بر وجود اسنادی که از حاکميت قطعی و بالمنازع ایران بر کيهانحسين شریعتمداری مدیر 
جزایر سه گانه حکایت می کند نوشته ادعای واهی حاکميت امارات غير از وحشت آنان از زلزله ای که 

تمامی این دولت . بر حکومت های قرون وسطایی و غيرقانونی آنها انداخته علتی نداردانقالب اسالمی 
ها با دخالت مستقيم قدرت های استکباری شکل گرفته اند و مردم کمترین دخالتی در تعيين دولت، 

امروز دیگر حاکميت یک خانواده بر . سياستگذاری ها و تصميم سازی های آن نداشته و ندارند
  .دم و غارت ذخایر ملی، امکان پذیر نيستسرنوشت مر

 روزنامه ایراندر حالی که همچنان بحث تهدیدهای تازه عليه مطبوعات در روزنامه ها ادامه دارد 
خبرگزاری جمهوری اسالمی همين واکنش ها را نشانه درست بودن هشدار وزیر ارشاد درباره کودتای 

  .خزنده مطبوعات دانسته است
 هفته بعد از آن که آقای صفارهرندی در مشهد درباره مطبوعات سخن گفت این  دوکيهانبه نوشته 

اظهارات توسط یک خبرگزاری نقل شد و بالفاصله در یک اقدام هماهنگ، چند روزنامه مخالف دولت با 
  .تيترهاى استنباطى گزنده، این اظهارات را منعکس کردند

اظهارات وزیر ارشاد حذف کرده و نوشته لب کالم وزیر را از " کودتا" در تفسير خود کلمه  ایرانروزنامه
 این بوده که یک حرکت هماهنگ و - که البته توسط وى به صراحت تأیيد نشده -ارشاد در این اظهارات 

خوشبختانه یا متأسفانه . منسجم از سوى برخى مطبوعات براى تخریب نظام و دولت آغاز شده است
رى ها و روزنامه هاى مذکور در موج سازى عليه اظهارات وزیر برخى معتقدند حرکت هماهنگ خبرگزا

  .ارشاد آن هم بعد از دو هفته، دقيقا اثبات آن سخنان است
گزارش دیگری در همين روزنامه از دیدار چند تن از مدیران و سردبيران مطبوعات با وزیر ارشاد خبر داده و 

وزنامه نگار نوشته این نوع جلسات می تواند مفيد  از قول چند رهم ميهنبدون اشاره به توقيف روزنامه 
  . باشد

 گفته دولت به مطبوعات فضا بدهد و مطبوعات نيز همبستگی مدیر روزنامه ایرانبه نوشته روزنامه 
  . نقاط مثبت دولت را بازگو و ضعف هاى دولت را نيز عالمانه و منصفانه تجزیه و تحليل کنند

 با اشاره ای به تعطيل مطبوعات به پلمپ شدن کافه اعتماد ملی فهيمه خضرحيدری در مقاله ای در
تيتر که پاتوق روزنامه نگاران تهرانی بود پرداخته و نوشته مگر در کافه ساده، کوچک و فروتن روزنامه 

 متر فضا برای دور هم نشستن، ٣٠ تا ٢٠ صندلی چوبی داشت و ١٩گذشت؟ کافه تيتر  نگاران چه می 
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ها و گاه حتی فقط تازه کردن دیدارها و نوشيدن فنجانی چای و یا برای اینکه روزنامه گپ زدن، تبادل خبر
  . نگاران گهگاه دور هم جمع شوند  

رفتند و دوستان خود را   جنوبی می  نگاران به کافه کوچک خيابان صبای به گزارش این نویسنده، روزنامه 
آفریند و  می  دارای کارکرد مشخص هم فوبيا اما حتی فضایی تا این حد شفاف، روشن و . دیدند می 

  . کند  نگاران را دوباره و دوباره بازتوليد می ترس ناشی از بيش از یکی شدن روزنامه
 از انتقاد یکی از گروه های هوادار ریيس جمهوری از گرانی و تورم خبر داده و نوشته تازه همبستگی

نژاد ،  عيتی صورت گرفت که محمود احمدی های دولت نهم از سوی جم ترین انتقاد به سياست 
  . عضوموسس وشورای مرکزی دو دوره این تشکل اصولگراست

به نوشته این روزنامه گرانی کاالها به ویژه قيمت زمين، مسکن و همچنين اجاره بها در سال گذشته به 
کنش نشان داده حدی افزایش یافته است که جمعيت ایثارگران انقالب اسالمی نسبت به این پدیده وا 

  . و به ریيس جمهوری هشدار داده است
 در عين حال ابراز تعجب کرده که چگونه یک گروه هم نماینده ای برای مناظره با همبستگی

 های اقتصادی دولت است و می افزاید  اقتصاددانان در دفاع از دولت می فرستد و هم منتقد سياست
   توان ارزیابی کرد؟  ن تناقض وجود دارد چگونه میرفتار این چنينی یک تشکل سياسی را که درآ

 در گزارشی پيرامون انتخاب عجایب هفت گانه جهان در یک نظرسنجی اینترنتی از این که نام اعتماد
 نامزد برگزیده اوليه هم نبوده ابراز تعجب ٢١تخت جمشيد نه در هفت بنای انتخاب شده بلکه حتی در 

رد که اگر دولت در جهت حضور تخت جمشيد در فهرست اوليه می کرده و نوشته می شد پيش بينی ک
کوشيد ميليون ها ایرانی با شرکت در این نظرسنجی اینترنتی این بنای عظيم باستانی را تا فهرست 

  .نهایی پيش می بردند
  

 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران 
  )2007 ژوئيه  8(1386 تير 17شنبه یک :فردا

روزنامه ها و برخی از » هم آهنگی با بيگانه؟«در سرمقاله روز یکشنبه خود با عنوان کيهان،روزنامه 
به » نا آرامی های پس از سهميه بندی بنزين«منتقدان دولت را به دليل انتشار اخبار مربوط به 

  . همراهی با بيگانگان متهم کرده است
 پوشش اخبار اعتراضات مردم به سهميه اين روزنامه در عين حال ادعا کرده که منتقدان داخلی دولت در

  » .از بيگانگان و دست نشاندگان تندتر رفتند« بندی ناگهانی بنزين 
» زمينه چينی های ضد انقالب«نويسنده کيهان، اعتراضات در شب اول اجرای سهميه بندی بنزين را

  . ناميده و اصالح طلبان را متهم به بزرگنمایی اين ناآرامي ها کرده است
بايد منتظر سرنوشت عبرت «روزنامه در انتهای سرمقاله خود، منتقدان دولت را تهديد کرده که اين 

  » .انگيزی باشند
بر رسانه های منتقد دولت اختصاص » افزايش فشارها« عنوان اصلی خود را به اعتماد ملی،روزنامه 

  . داده است
ای منتقد دولت، وزير فرهنگ و ارشاد به نوشته اين روزنامه، همزمان با افزايش فشارها بر رسانه ه

تعبير کودتای « : و گفته است در مطبوعات خبر داده» کودتای خزنده«اسالمی نيز بار ديگر از وجود 
وقتی مي گوييم کودتای خزنده در رسانه، يعنی اينکه شخصی در . خزنده متناسب با موضوع است

از کودتا اين گونه نيست که عده ای در پادگان جمع چارچوب يک اقدام براندازانه حرکت مي کند، تعبير ما 
  » .شده اند و قصد حمله دارند

سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در کنار « اعتماد ملی، در سرمقاله خود نيز نوشته است که 
  » .اظهارات مشاور مطبوعاتی ریيس جمهوری و ديگر نزديکان دولت موجب بيم و اميد است

«  مطبوعات مستقل ايران اگر به هر صفتی متصف باشند، ن حال تاکيد کرده کهاين روزنامه در عي
   .نيستند » دشمن، کودتاچی و ستون پنجم استکبار

 از اجرای طرح ضربتی   به نقل از مدير عامل سازمان تاکسيرانی تهرانجمهوری اسالمی،روزنامه 
  . شناسایی تاکسيرانان متخلف خبر داده است

گشت های مشترک سازمان تاکسيرانی و « نامه، حسين تيموری کرمانی گفته که به نوشته اين روز
پليس راهنمايی و رانندگی شهر تهران طی طرحی ضربتی تاکسيرانانی را که به دليل سهميه بندی 

  » .بنزين کرايه ها را گران کرده اند، شناسايی می کنند
در اين طرح مشترک ماموران « : استجمهوری اسالمی، در خصوص نحوه اجرای اين طرح نيز نوشته

پليس به طور اتفاقی جلوی تاکسی ها را می گيرند و از مسافران کرايه اعالم شده توسط راننده را می 
پرسند و چنانچه رانندگان تخلف کرده و رقمی بيشتر از حد تعيين شده خواسته باشند در همان جا 

  » . رد خاطی را باطل کنندماموران می توانند کارنامه تاکسی و کارت سوخت ف
 مامور متخلف در ٢٢« ، در خبری از تبعات سهميه بندی بنزين نوشته مبنی بر اینکه، رسالتروزنامه 

  » .پمپ های بنزين دستگير و زندانی شدند
به نوشته اين روزنامه، برخی ماموران پمپ های بنزين که با کارت سوخت رانندگانی که کارت خود را در 

جا گذاشته اند، اقدام به فروش بنزين با قيمت گزاف مي کردند از سوی ماموران شناسايی پمپ بنزين 
  . و بازداشت شدند

   .رسالت، در عين حال از اخراج تعدادی ديگر از کارگران پمپ بنزين نيز خبر داده است 
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شيمی برای احداث کارخانه پترو» صوفيکم«، خبر داده که درپی خشکاندن تاالب همشهریروزنامه 
  . گلستان، زيستگاه يک سوم پرندگان ايران در معرض نابودی کامل قرار گرفته است

به نوشته اين روزنامه، درحالي که کارشناسان محيط زيست بارها نسبت به پيامدهای ناگوار زيست 
محيطی احداث کارخانه پتروشيمی در استان گلستان هشدار داده بودند اما عزم مسئوالن استانی 

 هزار هکتار وسعت دارد و ٣٣احداث اين کارخانه تغييری نکرد و درنتيجه تاالب صوفيکم که بيش از برای 
 گونه پرنده بومی زادآور است بر اثر ١٢ و   گونه پرنده ازجمله نه گونه پرنده مهاجر زادآور١٣٠زيستگاه 

  .  متر تخريب شد١١احداث کانال های متعدد به عمق چهار و عرض 
حشره خوار «، »روباه سردم سياه« ن حال نوشته که گونه های در حال انقراضی چونهمشهری، درعي

که کوچکترين پستاندار جهان است با خشکيدن اين تاالب، تنها زيستگاه خود را از دست مي » کوتوله
   .دهند 

ت  خصوص هش  تن از فعاالن دانشجویی به ریيس قوه قضائيه ايران در١٢١، از نامه اعتمادروزنامه 
  . دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امير کبير خبر داده است

به نوشته اين روزنامه، امضاء کنندگان اين نامه با اشاره به گذشت دو ماه از بازداشت این دانشجویان 
دانشگاه امير کبير، نگهداری آنها در سلول انفرادی، قطع ارتباط با خانواده و دنيای بيرون، عدم 

 ايجاد ممنوعيت مصاحبه برای خانواده دانشجويان بازداشت شده را نقض قانون دسترسی به وکيل، و
  . اساسی و از مصاديق نقض حقوق شهروندی عنوان کرده اند

فعاالن دانشجویی ازهاشمی شاهرودی خواسته اند تا وضعيت اين دانشجويان را « اعتماد، نوشته که 
  » . خود شخصا پيگيری کند

از افزايش فشارهای مالی » فشار واشنگتن وارد فاز مالی شد« رشی با عنوان، در گزاسرمايهروزنامه 
  . در قبال پرونده هسته ای بر جمهوری اسالمی خبر داده است

با وجود توافقات نسبی حاصل شده در مذاکرات اخير ايران و غرب بر سر پرونده « اين روزنامه نوشته که 
نی واشنگتن با متحدان اروپايی خود درباره نحوه تشديد تحريم هسته ای، وزير امور خارجه آمريکا از رايز
  ».های اقتصادی عليه تهران خبر داده است

  
  ري ت17: رانی ایمرور روزنامه ها

  )2007 ژوئيه  8(1386 تير 17شنبه یک 
پاسخ روزنامه ها به تهدید مطبوعات توسط وزیر ارشاد، اخراج تعدادی از ایرانيان از مناسک :بی بی سی

ج در عربستان سعودی، افزایش گرانی و تورم کاال بعد از اجرای طرح سهميه بندی بنزین، گزارش ح
های ضد و نفيض درباره دیدار آقای خاتمی از شيراز از جمله دیگر مطالب روزنامه های امروز صبح تهران 

  .است
رشاد اسالمی خبر داده  در صدر اخبار خود از تهدید دوباره مطبوعات توسط وزیر فرهنگ و ااعتماد ملی

  .و از قول وی نوشته برخی مطبوعات کودتای خزنده راه انداخته اند
 مقاله ای از محمد شریف، حقوقدان، را به چاپ رسانده که گفته است دستگاه های اجرایی اعتماد

 از صرفا می توانند مانند سایر اشخاص در برابر مراجع قضایی به عنوان شاکی حضور پيدا کنند و باید
  . بيان تهدیدآميز در خصوص حقوقی که مراجع قضایی می توانند به آن بپردازند، خودداری کنند

به نوشته این وکيل دعاوی مقامات اجرایی نمی توانند وارد حوزه صالحيت های دستگاه های قضایی 
این امر نظم . بشوند یا با استفاده از قدرت خود خارج از موازین قانونی درصدد تهدید مطبوعات برآیند

  . عمومی ملی را دچار مخاطره می سازد
 در سرمقاله خود به صراحت نوشته ما از تهدید وزیر ارشاد می ترسيم چرا که مطبوعات اعتماد ملی

  . اصالح طلب مانند شمعی در برابر باد هستند
رسانی سرمقاله اعتماد ملی در ضمن تاکيد کرده که اگر سياست ها بر اساس بستن فضای اطالع 

ترسيم شده، خوب است مطبوعات به اشاره هم شده با خبر شوند که باید در کدام جاده با کدام مقصد 
  . برانند

یک روز بعد از گزارش چند روزنامه هوادار اصالحات از استقبال گسترده مردم شيراز از ریيس جمهور 
های محلی و پارچه نوشته  در خبری نوشته تبليغات وسيعی از طریق رسانه کيهانسابق، روزنامه 

در یک همایش متعلق به گروههای دوم » شيرازی ها«های خيابانی و پوسترهای متنوع برای شرکت 
خردادی انجام شده بود و آنان بنا داشتند این گردهمایی را معيار روی کردن مجدد مردم به جریان 

  ! موسوم به اصالح طلبان معرفی کنند
 محمدعلی ابطحی، معاون سابق ریيس جمهور که در سفر به شيراز اداعتماما، به نوشته روزنامه 

همراه با آقای خاتمی بوده است، گزارش داده که هيچ یک از مقامات دولتی در استقبال از ریيس 
جمهور سابق حاضر نشدند و هيچ مرکز دولتی هم مورد بازدید قرار نگرفت و تنها مسجدی که امام آن 

رانی اقای خاتمی بود و مردمی در حدود بيست هزار نفر بدون هيچ فردی مستقل است محل سخن
  . آگاهی و خبری در آن شرکت کرده بودند

آقای ابطحی ادعا کرده که ادارات دولتی از روزنامه های محلی خواسته بودند هيچ خبری از این دیدار 
  .ندهند

و گازسوز کردن خودروهای موجود، به یک روز بعد از اعالم تصميم دولت به توقف توليد خودروهای بنزینی 
 چند کارشناس فنی و مرکز پژوهش های مجلس به صدا در آمده اند که چنين اعتماد ملینوشته 
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رئيس سابق انجمن خودروسازان درباره . کاری خالف تجربه هائی است که تمام دنيا به آن رسيده است
ند که آخرین آن ها ایجاد آلودگی  مشکل فنی می شو٣سوز گفته آن ها دچار  موتورهای دوگانه

  . هواست
 نشان می دهد رئيس انجمن مهندسی خودروی کشور، هم از دولت خواسته به اعتماد ملیگزارش 

 ١٠تجربه کشورهای دیگر توجه کند و به طرحی دست نبرد که به دليل معایب فراوان آن در حداکثر زمان 
  . شود  سال به شکست محکوم می

امروزه در دنيا در : رای اثبات ادعایش به آمار خودروهای گازسوز در جهان اشاره کردفرد ب آقای شجاعی
 ميليون دستگاه خودروی گازسوز وجود دارد که این خودروها نيز ٢٠ ميليون دستگاه خودرو، ۶٠٠ميان 

  . عمدتا کاميون هستند
دن اتومبيل ها خبر  همچنين از مخالفت مرکز پژوهش های مجلس هم با طرح گازسوز کراعتماد ملی
سوز کردن خودروها را طرحی فراتر از واقعيات اقتصادی و مهندسی کشور ارزیابی کرده  داده و دوگانه

  .است
بندی بنزین آغاز   در صدر گزارش های خبری خود از گرانی تازه ای نوشته که بعد از سهميههمبستگی
  . شده است

بتدا کرایه تاکسی ها، مواد لبنی و ميوه را دربرگرفت به نوشته این روزنامه جرقه این افزایش قيمت ا
  . وسپس به سمت خودرو، مسکن، لوازم خانگی و بهداشتی سوق پيدا کرد

 گزارش داده که گرانی در روزهای گذشته آنچنان گسترش پيدا کرده که اکنون شمار همبستگی
این وضعيت درحالی ادامه دارد . تاند بسيار نادر اس  درصد افزایش قيمت داشته١۵ کمتر از  اقالمی که 

اند که برای   بار افزایش قيمت داشته٣ الی ٢ف سال های گذشته برخی از اقالم  که امسال برخال
شوند که دخل و  هایی پيدا می  با این وضعيت اکنون معدود خانواده. ها غير قابل باور بود خيلی از ایرانی

  .خرج هماهنگ داشته باشند
  

  ري ت16: رانی ایمرور روزنامه ها
  )2007 ژوئيه  7(1386 تير 16شنبه 

استقبال مردم شيراز از محمد خاتمی ریيس جمهور پيشين، تشدید انتقادهای ایران از :بی بی سی
روسيه به خاطر تاخير در آماده سازی نيروگاه هسته ای بوشهر، تائيد حکم اعدام یک زن، و کنسرت 

 از جمله مهم ترین مطالب روزنامه های اولين روز هفته در  سال در ایران٢۵محمدرضا لطفی بعد از 
این روزنامه ها همچنين از احتمال مالقات معاون ریيس جمهور ایران با جک استرا وزیر . تهران است

 دادگستری فعلی بریتانيا، و درگيری هایی ميان مردم و پليس در ميناب خارجه سابق و وزیر
  .خبر داده اند

ها، مجلس را برای اتخاذ تدبير و روشی  جویی جدید روس  بهانه:  نوشتهسرمایهروزنامه اقتصادی 
  . مناسب به فکر فرو برده است

گيری در برابر عدم پایبندی روس ها به تعهداتشان  به نوشته این روزنامه نمایندگان مجلس به موضع 
ای اتخاذ کرده  ان سياست دوگانه ای ایر اند و با اعتقاد بر اینکه روسيه در قبال پرونده هسته پرداخته 

در پی یافتن -داری شبيه شده است  که به داستان دنباله-ها و تاخيرات  است، برای رهایی از این تعلل
 افزوده داریوش سرمایه. ای هستند که بعد از پایان تعطيالت تابستانی در مجلس مطرح شود  چاره  راه

  .به دنبال نوعی گروکشی از ایران دانستهها را  قنبری عضو فراکسيون اقليت مجلس روس
 در صدر اخبار خود از سفر محمد خاتمی ریيس جمهور سابق به شيراز خبر داده و نوشته سفر شرق

رئيس موسسه بين المللی گفت وگوی فرهنگ ها و تمدن ها در شيراز به حادثه ای مردمی و خاطره 
و روز پنجشنبه شاهد استقبال گسترده مردمی شهر شيراز در شب . ای ماندگار در این شهر تبدیل شد

  .بود که هر جا از حضور خاتمی با خبر می شدند به صورت گسترده اجتماع می کردند
شهر شيراز در شب و روز پنجشنبه شاهد استقبال گسترده مردمی بود که هر جا از حضور خاتمی با 

 در همين باره نوشته ری اسالمیجمهوروزنامه . خبر می شدند به صورت گسترده اجتماع می کردند
سخنرانی محمد خاتمی رئيس جمهور سابق به مناسبت تولد حضرت فاطمه در مسجد حضرت فاطمه 

 ١۵ تا ١۴در شيراز به یک گردهمایی طرفداران خاتمی و حزب اصالح طلب استان فارس با حضور حدود 
  . هزار نفر از مردم تبدیل شد

انی خيابانهای اطراف مسجد حضرت فاطمه واقع در خيابان کریم خان به نوشته این روزنامه هنگام سخنر
این مجلس در آخرین . زند شاهد ترافيک شدیدی بود و نيروهای انتظامی به شدت مراقب اوضاع بودند

دقایق به اوج خود رسيد چون پس از صحبتهای آقای خاتمی حاضران به شعار دادن پرداختند و یکصدا 
  !  پاینده ـ رئيس جمهور آینده خاتمی: فریاد می زدند

 از ميناب خبر داده که در یک روستای آن شهر به دنبال کشته شدن دو جمهوری اسالمیروزنامه 
جوان که بعد از فرار از دست ماموران نيروی انتظامی خودروشان سرنگون شده بود، مردم با پنجاه 

  . رسيداتومبيل به پاسگاه حمله بردند که دامنه آن به شهر ميناب 
گزارشگر این روزنامه نوشته مردم قصد حمله به مراکز دولتی را داشتند که با پادرميانی بعضی از ریش 

  .سفيدها غائله پایان یافت
 به نقل از یک سایت خبری نوشته اسفندیار رحيم مشایی معاون ریيس جمهوری اسالمیروزنامه 

این . سترا وزیر خارجه سابق بریتانيا مالقات کردهجمهور در جریان سفر اخير خود به لندن مجددا با جک ا
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روزنامه با اشاره به اهدای نشان شواليه از سوی ملکه بریتانيا به سلمان رشدی نویسنده هندی االصل 
بریتانيایی، عالوه بر مالقات های آقای مشایی با جک استرا، از سفرهای پی در پی وی به بریتانيا 

 هنوز هيچ واکنشی نسبت به خبر دیدار معاون ریيس جمهور از بریتانيا دولت ایران. انتقاد کرده است
  .نشان نداده است

آیت اهللا مصباح یزدی عليه وضعيت دانشگاه های کشور و دانشجویان را با  چند روزنامه امروز سخنان 
ا متوجه به ویژه آن جا که بيشترین فسادهای اخالقی ر. اهميت دیده و در صفحات اول خود نقل کرده اند

ها و  دی  ها دانسته و گفته مختلط بودن دانشجویان مجرد در محيط های اجتماعی و رواج سی  دانشگاه
  .ابزارهایی که از نظر اخالقی پایه های دین را تضعيف می کند، عامل اصلی گسترش فساد است

ر از خيلی بيشت:  ریيس موسسه آموزش پژوهشی امام خمينی تصریح کردههمبستگیبه نوشته  
آنچه فکر می کنيم جوانان ما از نظر فکری و اعتقادی و مبانی اخالقی و ارزشی سست و لرزان 

 ما نمی خواهيم سياه نمایی کنيم اما در دولت اسالمی این مسایل ضد اخالقی رو به رشد  .هستند
 به ها یکی از مواردی است که جلوی رواج فساد و فحشا از منطقه ای بومی کردن دانشگاه. است

هایی که برخی شخصيت های سياسی می زنند در گسترش فساد تاثير   حرف .منطقه دیگر را می گيرد
  .دارد

با گذشت یک هفته از برپایی جشنواره زنان سرزمين زن که به نمایش مدلباس و چادر اختصاص داشت، 
های نمایندگان  دبير این جشنواره که از سوی وزارت کشور برپا شده به انتقادهمبستگیبه نوشته 

  . مجلس به تندی پاسخ گفته و اظهار داشته که نيازی به مشورت با تک تک آنها نبود
اميدواریم آنها نياز جامعه را به پوشش مناسب : خانم قندفروش در پاسخ انتقاد نمایندگان مجلس گفته

کرده و برای خود و درک کنند گرچه نمایندگان مجلس با حضور در نمایشگاه حمایت خود را از آن اعالم 
  . بليت تماشای شوی زنده لباس را داشته اند۴٠٠خانواده هایشان تقاضای 
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