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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(ایران و دولتهای بزرگرژیم 

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

 اتحادیه اروپا تحریم ها عليه ايران را اجرا می کند
  )2007 آوریل  23(1386 اردیبهشت 3دوشنبه 
اجرای   آوريل در لوکزامبورگ،٢٣وزيران امور خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا، روز دوشنبه، :رادیو فردا

  . تصويب کردند تحريم های سازمان ملل عليه ايران را
اين تصميم دو روز پيش از ديدار خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و علی الريجانی، 

قرار است اين دو، در ترکيه در مورد از .  اسالمی گرفته شدمسئول مذاکرات هسته ای جمهوری
  .سرگيری مذاکرات هسته ای بين ايران و اتحاديه اروپا با يکديگر صحبت کنند

عليه افراد و سازمان هايی است که با برنامه های هسته ای و يا موشکی  تحريم های سازمان ملل
  .ايران در ارتباط هستند

دارايی اين افراد و يا سازمان ها مسدود   شورای امنيت سازمان ملل١٧۴٧  و١٧٣٧طبق قطعنامه های 
 شخصيت حقوقی و ٢٨فهرستی از . می شود و مسافرت اين افراد به خارج از ايران ممنوع می شود

حقيقی تهيه شده که دارايی آنها ضبط شده و تمامی ارتباطات مالی و غيرمالی آنها ممنوع اعالم می 
  .شود

   کشوراروپايی در گردهم آيی روز دوشنبه در٢٧وزيران امور خارجه  ، رويترزبرگزاریبه گزارش خ
لوکزامبورگ تصميم گرفتند با در پيش گرفتن سياستی مشترک راه را برای تحريم های بيشتر هموار 

  . کنند
 ٢٧د آنها به  اسامی جديدی را به ليست سازمان ملل اضافه کند و از ورو اتحاديه اروپا می تواند در آينده

  .کشور اتحاديه اروپا جلوگيری به عمل بياورند و دارايی های آنها را مسدود کنند
   »اروپا مستقل عمل کند«

ریيس جمهوری  همزمان با تصویب تحریم های جدید اتحادیه اروپا عليه ایران، محمود احمدی نژاد،
به اتحاديه اروپا توصيه  دولتی اسپانيا، تلويزيون  ،»تی وی ای«  با  روز دوشنبه در مصاحبه ای ایران،

  .کرد که در مذاکرات هسته ای با ايران از آمريکا فاصله بگيرد و نظرات خود را ارايه دهد
و علی الريجانی،  ديدار خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا این سخنان دو روز پيش از

  .ستمذاکره کننده اصلی هسته ای ايران عنوان شده ا
اگر «:  صحبت می کرد، گفت رييس جمهوری ايران که در باغ رياست جمهوری با خبرنگار اسپانيایی

  ».اتحاديه اروپا می خواهد نقشی بين المللی داشته باشد، بايد به طور مستقل عمل کند
  ».ما الزم نداريم کسی حرف های آمريکا را برای ما ترجمه کند«محمود احمدی نژاد افزود 

ن مصاحبه رييس جمهوری ايران از مقاصد صلح جويانه برنامه هسته ای ايران دفاع کرد و گفت در اي 
  .ايران به دنبال بمب هسته ای نيست

به برنامه هسته ای ایران مظنون هستند و اين کشور را متهم می کنند که در  اتحاديه اروپا آمریکا و
 جمهوری اسالمی اين اتهام را همواره رد تالش است تا به سالح هسته ای دست يابد، اما رهبران

  کرده و گفته اند که هدف برنامه های هسته ای، توليد برق است
  

 به دنبال تغيير رژیم در ایران نيستيم: رایس
  )2007 آوریل  23(1386 اردیبهشت 3دوشنبه 

ایمز چاپ لندن، کاندوليزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با روزنامه فایننشال ت:بی بی سی
خواهان شرکت جمهوری اسالمی در اجالس شرم الشيخ شده و گفته است ایران نباید این فرصت را از 

 .دست بدهد
 آوریل فایننشال تایمز منتشر شد سياست 23خانم رایس در این مصاحبه که در شماره روز دوشنبه، 

است دولت جورج بوش در قبال ایران هرگز تغيير رژیم در ایران از سوی دولت آمریکا را رد کرد و گفت سي
 .بر مبنای تغيير حکومت در ایران نبوده و کاخ سفيد تنها به دنبال تغيير رفتار این حکومت است
 سال 27وزیر خارجه آمریکا به عالوه گفت اگر ایران غنی سازی اورانيوم را متوقف کند آمریکا سياست 

 . های بزرگ با ایران بر سر ميز مذاکره خواهد نشستگذشته خود را تغيير داده و در کنار قدرت 
خانم رایس گفته در آن صورت هرگونه مذاکره با ایران بصورت جامع و کامل انجام خواهد شد و به گفته او 

 .حتی امکان دارد آمریکا گفتگوهای حاشيه ای رو در رو با طرف ایرانی داشته باشد
یس پرسيد آیا آمریکا حاضر است به ایران تضمين دهد که به این خبرنگار فایننشال تایمز از کاندوليزا را

 کشور حمله نخواهد کرد؟ 
وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ گفته اگر برنامه هسته ای ایران صلح آميز است دیگر به تضمين امنيتی 

 .او اعطای یک چنين تضمين هایی را در حال حاضر غيرممکن دانست. آمریکا چه نيازی دارد
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 .جورج بوش رئيس جمهور آمریکا هم هيچگاه استفاده از گزینه نظامی عليه ایران را رد نکرده است
 'توانایی آمریکا در منطقه'

وزیر خارجه آمریکا همچنين گفت پس از درگيری یک ماهه اسرائيل و حزب اهللا در تابستان گذشته، 
 .اع از منافعش در منطقه تردید داشتندرقبای کشورش در خاور ميانه درباره توانایی آمریکا برای دف

یکی : اما به گفته او اقدامات اخير آمریکا در منطقه دو موضوع مهم را برای دولت ایران روشن کرده است
اینکه آمریکا با تقویت نيروهایش در خليج فارس و بازداشت مقام های ایرانی در عراق ثابت کرده قادر 

دوم آنکه تصویب به اتفاق آرای دو قطعنامه . ورميانه دفاع کنداست از منافع خود و متحدانش در خا
تحریم های شورای امنيت به ایران نشان داده آمریکا قادر به متحد کردن جامعه بين المللی عليه آن 

 .کشور است
وزیر خارجه آمریکا گفته است منوچهر متکی، همتای ایرانی او، هنوز سفرش را به کنفرانس امنيتی 

 که قرار است درباره اوضاع عراق برگزار شود تایيد نکرده است و افزود عدم شرکت ایران در شرم الشيخ
 .کنفرانس شرم الشيخ مصر را باعث تلف شدن فرصتی خوب می داند

نشست شرم الشيخ برای کمک به برقراری ثبات و امنيت در عراق، قرار است سوم و چهارم ماه مه 
ایران تا کنون مشخص نکرده . نده، در شرم الشيخ مصر برگزار شودآي) سيزدهم و چهاردهم ارديبهشت(

 .که در این اجالس حضور خواهد داشت یا خير و سطح حضور احتمالی ایران نيز هنوز مشخص نيست
نشست شرم الشيخ با حضور همسایگان عراق و کشورهای عضو دایم شورای امنيت به اضافه آلمان، 

 . قرار است وزرای خارجه این کشورها در نشست شرکت کنندژاپن و کانادا برگزار می شود و
 اتهامات متقابل
 در ایران و اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان ایرانی، آمریکا روابط دیپلماتيک 1357به دنبال انقالب 

 .خود با ایران را قطع کرد و از آن زمان روابط دو کشور همراه با تنش و بحران بوده است
اره ایران را به حمایت از تروریسم، تالش برای دستيابی به سالح های هسته ای و بی ثبات آمریکا همو

 .کردن عراق، مناطق فلسطينی و لبنان متهم کرده است، اتهاماتی که ایران آنها را به شدت رد می کند
ا وضع ایران در مقابل آمریکا را متهم می کند که برای سرنگونی جمهوری اسالمی تالش می کند و ب

تحریم های همه جانبه و اعمال فشار از طریق شورای امنيت سازمان ملل متحد سعی می کند 
 .جمهوری اسالمی را در وضعيت دشواری قرار دهد

دو کشور در مقاطعی، از جمله حمله آمریکا به افغانستان برای سرنگونی طالبان همکاری های با هم 
از سوی جورج بوش، ریيس جمهوری آمریکا به ایران، این ' ارتمحور شر'داشتند اما به دنبال اطالق نام 

 .همکاری ها به شدت کاهش یافت
نشست شرم الشيخ در حالی برگزار می شود که روند خشونت ها در عراق طی روزهای اخير افزایش 

 .د نفر بر اثر بمب گذاری ها در عراق کشته شدن200در روز چهارشنبه گذشته، بيش از . پيدا کرده است
وزیر امور خارجه آمریکا، گروه القاعده را در این انفجار ها مقصر دانسته و گفته است که نيروهای 

 .آمریکایی بيشتری به عراق فرستاده خواهند شد
مقامات آمریکایی طی ماه های اخير ایران را متهم به دخالت در خشونت های عراق کرده اند اما ایران 

 .جی عامل نا امنی در عراق استمی گوید که حضور نيروهای خار
اظهار نظر خانم رایس در حالی صورت می گيرد که مقام های ایران طی دو روز گذشته از مالیم شدن 

  .لحن مقام های آمریکایی در برابر این کشور خبر داده بودند
  
 »پرداخت ها برای تسريع راه اندازی نيروگاه بوشهر کافی نيست«

  )2007 آوریل  21(1386شنبه اول اردیبهشت 
اکسپرت پيمانکار نيروگاه اتمی بوشهر می گويد ايران در ماه مارس  استروی  سخنگوی اتم :رادیو فردا

ها  های متعهد شده را انجام داد ولی برای تسريع روند احداث نيروگاه اين پرداخت بخشی از پرداخت
  .کافی نيست

کار نيروگاه اتمی بوشهر، درباره تاريخ تکميل این اکسپرت، پيمان استروی  ايرينا يسيپووا سخنگوی اتم 
  ».اندازی نيروگاه و زمان تاخير آن اظهار نظر کنم توانم در مورد زمان دقيق راه نمی« :نيروگاه گفت 

اکسپرت تاکيد کرد که  استروی  ، سخنگوی اتم ايرنابه گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران، 
  . دهند  نيروگاه اتمی بوشهر را مورد تجزيه و تحليل قرار میکارشناسان اين شرکت روسی وضعيت

گفته بود که شرکت اتم استروی اکسپورت به دليل  پيشتر ايگور ايوانف، دبير شورای امنيت روسيه، 
  . ميالدی نيست٢٠٠٧مشکالت مالی و فنی قادر به تکميل نيروگاه اتمی بوشهر در سال 

ر ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر را برعهده دارد، اوايل شرکت روسی اتم استروی اکسپورت که کا
سال جاری ميالدی اعالم کرده بود به دليل اين که ايران در سال جديد پرداختی بابت نيروگاه بوشهر 

  .نداشته است، به همين دليل تحويل اين نيروگاه به تاخير خواهد افتاد
اندازی  سال جاری راه ) سپتامبر(در شهريور ماه طبق برنامه زمان بندی قرار بود نيروگاه اتمی بوشهر 

برداری نهايی قرار گيرد اما به دليل آنچه اتم استروی  مورد بهره) نوامبر(آزمايشی شود و در آبان ماه 
  .خوانده است اين برنامه به تعويق خواهد افتاد» بروز مساله مالی و فنی«اکسپورت 

   چهارمين دور گفت وگوهای ايران و روسيه
 های سازمان انرژی اتمی در راس هياتی برای برگزاری  از سوی ديگراحمد فياض بخش معاون نيروگاه 

   .اندازی نيروگاه بوشهر به مسکو سفر کرد چهارمين دور از مذاکرات ايران و روسيه بر سر راه
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کو و  مذاکراتی است که در مس اين مذاکرات در ادامه« : گفت ايسناآقای فياض بخش به خبرگزاری 
اندازی به موقع نيروگاه بوشهر در يکی دو ماه اخير، صورت   مسايل و موانع بر سر راه تهران درباره

  . »گيرد می
 سوخت نيروگاه بوشهر  های سازمان انرژی اتمی در اين دور از مذاکرات درباره به گفته معاون نيروگاه

  . گويی صورت نخواهد گرفت و گفت
 حمل سوخت به زمان بحرانی نزديک نشده است، زمان توافق  سالهفعال م«:آقای فياض بخش گفت

  . »ای وجود دارد که هنوز از آن فرجه زمانی باقی است شده پايان مارس بوده است، اما فرجه
ها ارسال سوخت را از زمان  مدير عامل شرکت توليد و توسعه انرژی اتمی ايران گفت هر چقدر روس

  . اند ازند در پايبندی به قراردادشان تاخير کرده مورد نظر به تاخير بيند فرجه
دور نخست مذاکرات . ايران و طرف روسی تاکنون سه دور مذاکره برای حل اختالفات برگزار کرده اند

در )  مارس٩ تا ٧(اسفند ماه  ١٨  تا  ١۶ايران و روسيه در مورد مساله تامين مالی نيروگاه اتمی بوشهر 
در تهران برگزار شد و به دليل مصادف شدن با ) مارس ٢٠  تا  ١۶ ( اسفند ماه ٢٩   تا ٢۵ مسکو و دور دوم از 

  .تعطيالت نوروز متوقف شد و دور سوم در بيستم فروردين برگزارشد
 به ايران هشدار داد که   اسفند ماه سال گذشته در بيانيه ای شرکت روسی اتم استروی اکسپورت
به طور برگشت «است به پروژه ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر تاخير تهران در پرداخت بدهی، ممکن 

  .آسيب برساند» ناپذيری
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 ١٠است و می گويد از 
  .ميليون تومان به شرکت روسی پيمانکار نيروگاه اتمی بوشهر پرداخت کرده است

 هزار دالر در حال انتقال و ٢٠٠ ميليون و ١٨ايران تصريح می کند که از اول ماه مارس جاری ميالدی مبلغ 
   .واريز شدن به حساب شرکت روسی اتم استروی اکسپورت است

  
  راق عدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  اش در عراق دفاع بوش از استراتژي

  )2007 آوریل  24(1386 اردیبهشت 4سه شنبه 
 نيروهاي آمريكايي در عراق در جمع خبرنگاران در  جورج بوش پس از ديدار با ديويد پترائوس، فرمانده

الي اش در عراق در ح دفاع بوش از استراتژي. اش در عراق دفاع آرد واشنگتن بار ديگر از استراتژي
 سرباز آمريكايي در جريان انفجار يك خودروي 29صورت گرفت آه ارتش آمريكا از آشته و مجروح شدن 

  . گذاري شده در پايگاه نظامي آمريكا در استان ديالي عراق خبر داد بمب
به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، به رغم انتقادهاي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

جمهور آمريكا  ها در عراق جورج بوش، رييس يدالحن عليه دولت آمريكا و افزايش انفجارها و خشونتشد
هاي امنيتي نيروهاي آمريكايي و عراقي با  اش عنوان داشت عمليات بار ديگر ضمن دفاع از استراتژي

يي  اي طايفهه گيرد خشونت رو بوده است و به رغم انفجارهايي آه صورت مي هاي مثبتي روبه پيشرفت
  ! در اين آشور آاهش يافته است

نشيني نيروهاي آمريكايي از  چنين بار ديگر مخالفت خود را با تعيين جدول زماني براي عقب وي هم
ي امكانات ضروري به فرماندهان نظامي و  عراق اعالم آرده و عنوان داشت بايد با حمايت و ارايه

  . شان ياري داد جراي موفق استراتژيها را در ا نيروهاي آمريكايي در عراق آن
سياستمداران واشنگتن نبايد نوع عملكرد فرماندهان نظامي را تعيين آنند و تعيين هر : بوش تصريح آرد

نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق يك اشتباه بزرگ است و پيامي واضح به  زماني براي عقب گونه جدول
  . اشيدشود آه منتظر خروج ما ب دشمنان محسوب مي

آند آه آمريكا نتوانسته اهداف خود را محقق بخشد  ها ثابت مي چنين به عراقي اين اقدام هم: وي افزود
  . ي شكست نيروهاي آمريكايي است و در واقع تعيين جدول زماني نشانه

  . قرار است ژنرال پترائوس رهبران آنگره و دولت آمريكا را در جريان اوضاع ميداني عراق قرار دهد
گذاري شده در پايگاه نظامي  يي اعالم آرد انفجار يك خودروي بمب زمان ارتش آمريكا با صدور بيانيه مه

شد، به  آمريكا در استان ديالي، واقع در شمال شرق بغداد آه توسط يك عامل انتحاري هدايت مي
  .  تن ديگر منجر شد20 سرباز آمريكايي و مجروح شدن 9آشته شدن 

 تن از سربازان مجروح آمريكايي در مكان انفجار معالجه شده و پنج تن 15ه است آه در اين بيانيه آمد
ديگر به همراه جمعي از غير نظاميان عراقي آه در محل حادثه مجروح شده بودند به بيمارستان منتقل 

  . شدند
ر براساس گزارش ارتش آمريكا اين حمله يكي از بزرگترين حمالت تروريستي طي دو ماه گذشته د

  . استان ديالي عراق بود
روز يكشنبه نيز يك سرباز آمريكايي بر اثر انفجار بمب در مسير گشتي اين نيروها در مقداديه آشته شد 

  .  تن رسيد3321ي آمريكايي در عراق از ماه مارس تاآنون به  و به اين ترتيب آمار سربازان آشته شده
  

هاي امضا شده  اين آشور، بر ضرورت اجراي توافقنامهجمهور عراق در ديدار با سفير انگليس در  رييس
  . هاي سياسي و تعهد به اجراي بندهاي قانون اساسي تاآيد آرد ميان گروه
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  )2007 آوریل  24(1386 اردیبهشت 4سه شنبه 
 جالل طالباني - چاپ عراق -ي الصباح  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مهور عراق، در ديدار با دومينيك اسكوايت سفير انگليس در بغداد، بر اهميت مشارآت تمام ج رييس
  . ي آشور تاآيد آرد ها و مشارآت فعال در اداره گيري هاي عراقي در تصميم گروه

الشيخ و نشست آشورهاي همجوار عراق و  در اين نشست آمادگي آنوني براي برگزاري اجالس شرم
  . بط ميان دو آشور بررسي شدهاي تحكيم روا راه

انگليس متعهد به حمايت از دولت و ملت عراق و ياري به آن در روند : سفير انگليس نيز تاآيد آرد
  . سياسي است

  . هاي سياسي عراق قدرداني آرد هاي گروه وي از نقش طالباني در نزديك ساختن ديدگاه
هاي مسلح با القاعده   برخي گروه :ا گفتسامي العسگري، معاون نخست وزير عراق نيز به راديو سو

  . آند ها و در جهت نابودي آشور عمل مي مخالف هستند، چون القاعده مخالف آن
هايي آه در روند سياسي وارد  آنفرانس آشتي ملي عراق شامل تمام گروه: وي عنوان داشت

  . شود اند مي نشده
هاي زيادي  نشست: الشيخ گفت  شرمبهاء االعرجي، عضو پارلمان عراق نيز در خصوص آنفرانس

در واقع اين ملت عراق هستند آه . ي عراق برگزار شده است آه هيچ چيز در پي نداشته است درباره
  . پردازند ها را مي بهاي ناامني

هايش را تحت بند پنجم منشور سازمان ملل قرار دهد تا  الشيخ خواست تا قطعنامه وي از اجالس شرم
ها عمل  ها آند و در صورتي آه به اين قطعنامه ه را ملزم به اجراي اين قطعنامهآنند آشورهاي شرآت

  . نكنند با مجازات جهاني روبرو شوند
االعرجي از آشورهاي عربي و آشورهاي همجوار عراق خواست تا مانع از نفوذ شبه نظاميان به عراق 

  . شوند
  

  ا به طور قطع وتو می کنم قانون مشروط بودجه جنگ درعراق ر: رئيس جمهوری آمریکا 
  )2007 آوریل  24(1386 اردیبهشت 4سه شنبه 

رئيس جمهوری آمریکا در پی توافق دموکرات ها با پيش نویس نهایی قانون مشروط بودجه اضافی جنگ 
  . در عراق تاکيد کرد که این قانون را در صورت تصویب وتو خواهد کرد

رئيس جمهوری آمریکا امروز در کاخ سفيد " جرج بوش"وا، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو س
بودجه اضافی جنگ (اگر رهبران دموکرات ها بر موضع سياسی خود از طریق پيش نویس قانون : گفت 
  .پافشاری کنند برای من گزینه ای جز وتوی آن نخواهند گذاشت) عراق

این : ندهان نظامی مخالف است، گفت بوش با اشاره به اینکه پيش نویس قانون کنگره با دیدگاه فرما
کار باعث تشویق دشمنان ما خواهد شد و عقيده آنها مبنی بر ضعيف بودن آمریکا را تایيد خواهد کرد و 

  .باعث گسترش هرج و مرج در عراق و همه منطقه خواهد شد
یب پيش رئيس جمهوری آمریکا افزود که فرصت هنوز برای بازنگری کنگره در موضع گيری خود و تصو

  .نویس قانونی بدون پيش شرط وجود دارد
های  ها درباره عراق، دموکرات  اضافی دموکرات به رغم تهدید بوش درخصوص وتو کردن قانون بودجه

از جمله تفاوت در (های متفاوت این قانون در مجلس نمایندگان و سنا  حاضر در کنگره آمریکا نسخه
را با هم ادغام کرده و پيش نویس نهایی قانون مشروط ) عراقجدول زمانی خروج نيروهای آمریکایی از 

  . بودجه اضافی جنگ در عراق را تدوین کردند
 ميليارد دالری، خروج اکثر نيروهای نظامی آمریکا از عراق باید از 120   بودجه براساس این پيش نویس،

  . آغاز شود)  مهر 9 ( 2007اول اکتبر 
آور عنوان شده که خروج نيروهای آمریکایی از عراق باید  دف غير الزامدر این پيش نویس با ترسيم یک ه

  .به پایان برسد ) 1387 فروردین 12 (2008تا اول آوریل 
  

   فرد مظنون 474دستگيری / نظامی آمریکایی در عراق 17کشته و زخمی شدن 
  )2007 آوریل  23(1386 اردیبهشت 3دوشنبه 
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 نظامی این کشور در مناطق مختلف عراق کشته و زخمی 17د که ارتش آمریکا امروز دوشنبه اعالم کر
  . شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، ارتش آمریکا در بيانيه خود آورده است که 
چهار نظامی آمریکا به ضرب گلوله افراد مسلح در نواحی اطراف شهر بغداد کشته شدند و در دو حمله 

  . در غرب و شرق بغداد نيز دو نظامی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدندجداگانه
برپایه این گزارش، یک نظامی آمریکایی نيز براثر انفجار بمب در جنوب غرب بغداد کشته و سه نفر دیگر 
زخمی شدند و حمله خمپاره ای به پایگاه نيروهای آمریکایی در همين منطقه به کشته شدن چهار نفر 

دن دو نفر دیگر انجاميد که با احتساب آنها، شمار کشته های ارتش آمریکا در ماه جاری و زخمی ش
  . نفر رسيد60ميالدی به 

اعمال حاکميت "سخنگوی رسمی طرح امنيتی بغداد موسوم به " قاسم عطا"از سوی دیگر، سرتيپ 
 چارچوب طرح امنيت بغداد  نفر را که در521دستگاه قضایی عراق دستور آزادی : امروز اعالم کرد " قانون

  .بازداشت شدند، صادر کرده است
همه بازداشت : به گزارش خبرگزاری کویت، وی در کنفرانس مطبوعاتی خود در شهر بغداد افزود 

 ساعت به بازپرسان قضایی برای رسيدگی به 24شدگان در چارچوب طرح امنيتی عراق در طول 
 فرد بازداشت 2056 نفر از مجموع 521 دستور آزادی وضعيت آنها سپرده می شوند و دستگاه قضایی

  .شده در چارچوب طرح امنيتی بغداد را بعد از اثبات بی گناهی آنها صادر کرده است
 243 تروریست را کشته، 33نيروهای امنيتی عراق در طول هفته گذشته توانستند : عطا گفت 

  . مظنون را بازداشت کنند231تروریست و 
 گروگان و یک خانواده ربوده شده را آزاد و مقادیر 13نيروها همچنين موفق شدند که این : وی افزود 

  .زیادی سالح و مواد منفجره در مناطق مختلف بغداد کشف کنند
  

  .شد در سفري غير منتظره وارد عراق) شنبه(وزير دفاع استراليا امروز 
  )2007 آوریل  21(1386شنبه اول اردیبهشت 
ي بريندن نلسون، وزير  خبرگزاري قطر از سفر غير منتظره (ايسنا( دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري

  .داد دفاع استراليا به عراق خبر
  .آرد نلسون به محض ورود به عراق با نوري المالكي ديدار
  .درخصوص تالشهاي نيروهاي ائتالفي مباحثه آردند خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز اعالم آرد هر دو مقام

  .الخضرا ديدار آردند ي لكي و نلسون در دفتر نخست وزيري در منطقهما
ها متحدند و هم اآنون در سراسر عراق در  تروريست نيروهاي عراقي در رويارويي با: مالكي گفت

  .االنبار در حال مبارزه هستند مناطق حساس در بغداد، ديالي و
ي ائتالف براي برقراري امنيت به رغم تمام تالشها :ي دفتر نخست وزير عراق آمده است در بيانيه
ي امنيت را روزي خود در دست  عراقي مصمم هستند اداره ها، در مسير صحيحي قرار دارد و چالش
  .گيرند

طرح امنيتي بغداد به بن : پارلمان عراق گفت در عين حال صالح مطلق، رييس جبهه گفتمان ملي در
  .بست رسيده است

طرح امنيتي بغداد : با خبرگزاري قدس پرس گفت وگو  در پارلمان عراق در گفترييس جبهه گفتمان ملي
ابتدا گفتيم آه اين طرح ممكن نيست موفق شود، بايد يك  ما از همان. چيزي را محقق نساخته است
  .ساختن عراق از بحران ارايه شود طرح سياسي آامل براي خارج

حل واقعي تغيير آامل روند  مناسبي نيست، راه لح عقب نشيني از روند سياسي عراق راه: وي گفت
  .آند سياسي است، چون دولت مستقل عمل نمي

دولتي تكنوآرات تشكيل دهد و هر آسي را آه  مطلق از نوري المالكي، نخست وزير عراق خواست تا
  .دارد، از دولت خارج آند هايي به احزاب سياسي خاصي به وابستگي
هرگونه تقسيم در : عراق غير منسجم خواند و گفت اق دولت آمريكا را دري گفتمان ملي عر رييس جبهه

گيران آمريكايي در خصوص عراق نيز  حاليكه شاهديم تصميم آشاند، در عراق آشور را به خشونت مي
  .امر بر عراق نيز تاثير گذاشته است با يكديگر متحد نيستند و همين

  . شودوي از جبهه توافق عراق خواست از دولت خارج
مقاومت و شبه نظاميان مستقيما وارد مذاآره  مطلق به نيروهاي آمريكايي توصيه آرد تا با اعضاي

  .شوند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 روی پيشخوان مطبوعات در صبح سه شنبه
  )2007 آوریل  24(1386 اردیبهشت 4سه شنبه 

با اين .  روزنامه به دادسراری کارکنان دولت خبر داده است٣مسئول ، از احضار مديراعتمادروزنامه :فردا
حال به نوشته اين روزنامه، الياس حضرتی، محمد جواد حق شناس و حسين شريعتمداری 

  .مديرمسووالن سه روزنامه اعتماد، اعتمادملی و کيهان اعالم کردند هنوز احضاريه يی دريافت نکرده اند
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با » نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و افترا«ام روزنامه اعتماد اين روزنامه نوشته که اته
  . شکايات وزارت بهداشت، يکی از کارمندان وزارت علوم و نماينده دادستان است

محمدجواد حق شناس هم با شکايات مدير امور حقوقی شرکت ايران خودرو، فرماندار اسالمشهر، 
  . نماينده دادستان احضار شده استوزارت کشور، سازمان بسيج دانشجويی و

» پلوراليسم رسانه ای« با انتشار ياداشت های مشابه به انتقاد از آنچه کيهان و رسالتروزنامه های 
  .خوانده اند، پرداخته و چند روزنامه نزديک به اصالح طلبان را پايگاه دشمن خوانده اند

  . دريافت چمدان های دالر متهم کرده استروزنامه رسالت در همين زمينه، رسانه های منتقد را به
متهم کرده و آنها را هم فکران » دشمن«روزنامه کيهان نيز روزنامه نگاران منتقد دولت را به وابستگی به 

  . و شاغالن آژانس های خبری يهود، نام داده استراديو فرداگردانندگان 
خوانده و خطاب به مهدی کروبی نوشته » سياه مستان اباحه«اين روزنامه روزنامه نگاران منتقد را 

ذيل نام شما، ذيل سابقه و مبارزات شما، حزبی پا گرفته که هدفش جا زدن و غالب کردن «: است
  ».ضدانقالب به نام انقالبی است

 هزار و دويست ميليارد تومانی سيگار در کشور خبر داده و ٢ تجارت  ، در گزارشی ازسرمايهروزنامه 
  . در صد افزايش يافته است۴٠ تا ١٠واع سيگار داخلی و وارداتی بين نوشته که قيمت ان

  . ميليارد تومان اعالم کرده است١۴٠اين روزنامه سود حاصل از سيگار برای نهادهای دخيل در آن را را 
 فرمانده نيروی   خبر داده که با گذشت سه روز از اجرای طرح مبارزه با بدحجابی،اعتماد ملی،روزنامه 
  .می به مجلس فرا خوانده شدانتظا

 اسماعيل احمدی مقدم امروز بايد به کميسيون امنيت ملی مجلس برود تا  به نوشته اين روزنامه،
  .درباره همه تصاويری که از اول ارديبهشت ماهچهره پايتخت را تغيير داده، توضيح دهد

 حتما چهره اين روزهای ميادين اين روزنامه نوشته که نمايندگان مجلس هم همانند ديگر ساکنان تهران،
بزرگ و خيابانهای مرکز و شمال شهر تهران را به خوبی ديده اند، مکانهايی که به راحتی به صحنههايی 

  .برای اجرای مانورهای يگانهای ويژه نيروی انتظامی تبديل شده است
ردهای ارشادی، برخو«: اعتماد ملی، در توصيف چگونگی اجرای طرح مبارزه با بدحجابی نوشته است

  ».اين روزها به جای کالم و ادبيات آرام، به برخی دستگيری ها و بازداشت ها تبديل شده است
  .، سياست های اقتصادی دولت را عامل اصلی گرانی مسکن معرفی کرده استهمشهریروزنامه 

ت عمومی برای به نوشته اين روزنامه، درحالی که با توجه به برنامه های اعالمی دولت نهم، انتظارا
 نابسامانی  بهبود شرايط اقتصادی به ويژه بازار مسکن از زمان روی کار آمدن آن باال گرفته است، اما

بازار مسکن در سال گذشته و افزايش شديد قيمت و اجاره مسکن، اين نگرانی را ايجاد کرده که در 
  .ه مسکن مردم را کاهش دهدسال جاری نيز اين روند ادامه پيدا کرده و عمال قدرت خريد و اجار

همشهری به نقل از کارشناسان نوشته که شرايط اقتصادی و تاثيرپذيری شديد بازار مسکن از 
سياست های اقتصادی دولت از يک سو و ناهماهنگی در نگاه نهاد ها و دست اندرکاران متولی مسکن 

 اين نابسامانی معرفی کرده  لیو برنامه های دولت را که بعضا ماهيت فيالبداهه دارد، از عوامل اص
  .است

 به نوشته اين روزنامه تحقيقات  . از جنايت فجيع يک پدر بر اثر فقر خبر داده استحيات نو،روزنامه 
گسترده پليس جنايی استان لرستان در حالی درباره مرگ سه عضو يک خانواده به پايان رسيد که 

  . اعتياد مرد خانواده و فقر شديد آنها مرتبط دانسته اندکارآگاهان جنايی انگيزه مرموز اين جنايت را با
 ساله اش ٧ فروردين ماه جاری پدری در بروجرد همسر و دختر ٢۴حيات نو نوشته که در اين جنايت، روز 

  .را به قتل رسانده و خود را نيز کشته است
ر وخيم نياز مالی و فقر اين روزنامه به نقل از همسايگان اين خانواده نوشته که آنها در وضعيت بسيا

  .شديد به سر ميبرده اند و همين امر موجب جنون آنی و شکل گيری اين قاجعه شده است
به نوشته اين روزنامه، بر .  خبر داده که کوپن ارزاق شهرهای بزرگ قطع می شودکارگزارانروزنامه 

شهرهای بزرگ شده  دولت موظف به حذف يارانه کاالبرگی ٨۶ قانون بودجه سال ١۵اساس تبصره 
  .است

کارگزاران، به نقل از يکی از مسووالن وزارت بازرگانی در توضيح اين خبر نوشته که با اجرای اين تبصره 
 ميليون نفر از دريافت کوپن های مرحله سيزدهم حذف می شوند و کوپن ها تنها در بين ٣۴بيش از 

  .اشته باشند توزيع خواهد شد هزار نفر جمعيت د١٠٠روستاها، عشاير و شهرهايی که زير 
  

   اردیبهشت4سه شنبه : مرور روزنامه های تهران
  )2007 آوریل  24(1386 اردیبهشت 4سه شنبه 
مرگ یلتسين، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس :بی بی سی

یران به سازمان تجارت جهانی، انتقاد شرم الشيخ توسط وزیر خارجه آمریکا، موافقت آمریکا با پيوستن ا
 ميليون ساکنان شهرهای ٣۴قوه قضایيه از کشاندن دختران به کالنتری ها، حذف کوپن های جنسی 

بزرگ و آغاز بازداشت افغان ها و بازگرداندن آنان به کشورشان از جمله اخبار روزنامه های امروز صبح 
  .تهران است

گاه شيراز روز گذشته به دليل اعمال قوانين جدید در نوع پوشش  خبر داده که دانشسرمایهروزنامه 
  . دانشجویان یک روز نا آرام را پشت سرگذاشت
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به نوشته این روزنامه اعتراض دانشچویان به منشور اخالقی ریيس دانشگاه که به مسائل مختلف از 
دا لغو قوانين جدید را جمله پوشش دانشجویان مربوط می شود در ساختمان خوابگاه اجتماع کردند ابت
  . خواستند تا سرانجام خواست هایشان به استعفای صادقی ریيس دانشگاه کشيد

همين روزنامه توضيح داده که منشور اخالقی دانشجویان که شامل الگوی اخالقی، رفتاری و پوششی 
گاه تهران  توسط دانشگاه تهران تدوین شد هر چند در دانش٨۴در بهمن سال ١۵است برای اولين بار 

های بزرگی   هایی در بحث پوشش دانشجویان در دانشگاه اجرایی نشد، ولی آغازگر تدوین چنين طرح
  .همچون عالمه طباطبایی، هنر، صنعتی شاهرود، شيراز، شهرکرد، تربيت معلم تهران و مازندران شد

 رئيس قوه قضائيه به  در گزارشی درباره موضوع مبارزه با بدحجابی نوشته در تازه ترین تحولاعتماد
عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور به نيروی انتظامی هشدار داده است مبادا با روش های خشن و 
برخوردهای تند نه تنها به رفع آسيب های اجتماعی از جمله معضل بدحجابی کمکی نشود بلکه اوضاع 

  . بدتر هم بشود
ای به  جمهوری هم در نامه سانه ای ریيس  مهدی کلهر مشاور رهمبستگیدر همين حال به نوشته 

فرمانده نيروی انتظامی، ضمن دفاع و حمایت از اقدام این نيرو، خواستار آن شده که نيروی انتظامی در 
 چرا که کشاندن دختران و زنان به کالنتری نتيجه بخش  مبارزه با بد حجابی دچار افراط و تفریط نشود

  . نيست
ای کلهر در واکنش روز گذشته ریيس قوه قضایيه به سخنان تند هفته به نوشته همبستگی نامه آق

گذشته احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی منتشر شده که که گفته بود مرمت کنندگان طرح را 
اید؟ تا به حال در خواب خرگوشی بودید و حاال  کنيم و از آنان پرسيده بود شما چه کاره  استيضاح می

   زنيد؟ جا هم میبيدار شدید حرف ناب
 خبر داده که سعيد مرتضوی دادستان تهران گفته اخيرًا بسياری از شهروندان از اعتماددر همين حال 

پوشش نامناسب برخی زنان و دختران در اماکن عمومی گالیه داشته و خواهان برخورد قانونی و اصالح 
  .و ارشاد آنان بوده اند

 که کوپن های کاال مربوط به شهرهای بزرگ کشور که حدود  در عنوان اصلی خود خبر دادهکارگزاران
 ميليون نفر را در بر می گرفت حذف شد چرا که مطابق قانون بودجه کوپن یارانه کاال تنها در بين ٣۴

  . هزار نفر جمعيت داشته باشند توزیع خواهد شد١٠٠روستاها، عشایر و شهرهایی که زیر 
 با  کارگزارانهره بانکی در شورای پول و اعتبار که به نوشتهدو روز بعد از اعالم رد طرح کاهش ب

 خبر داده که ابهام تازه ای پيش آمده و احتمال دنيای اقتصاداستقبال بانک های خصوصی روبرو شد، 
دارد که تصميم درباره ثابت ماندن بهره بانکی ثابت بماند چرا که روزنامه رسمی دولت همراه با مطرح 

 جمهوری نياز دارد، احتمال  ه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به تصویب ریيسکردن این مساله ک
  . لغو نرخ مصوب برای سود بانکی را پيش کشيده است 

 تنها خبر مرتبطی که از سوی بانک مرکزی بالفاصله پس از نشست شورای پول دنيای اقتصادبه نظر 
درصدی ۵/١ بود که حاکی از افزایش ٨۵ر سال و اعتبار به صورت رسمی منتشر شد، نرخ رسمی تورم د

درصد اعالم کرد، ۶/١٣ است، بانک مرکزی تورم سال گذشته را ٨۴تورم در سال گذشته نسبت به سال 
  . درصد گزارش شده بود١/١٢ معادل ٨۴در حالی که تورم سال 

پيش از آن  های   در صدر گزارش های خود نوشته شروع دومين ماه سال با اردیبهشتتهران امروز
ها بيداد  های دولت برای کنترل گرانی، قيمت رغم تمام تالش تفاوتی عمده دارد و آن، این است که علی 

هاست، از اردیبهشت گذشته زده شد و  جرقه گرانی مسکن که امروز پرچمدار رشد قيمت . کند می 
، ٨۵در نيمه دوم سال  آور  بهای مسکن با وجود افزایش سرسام. اواسط تابستان به اوج خود رسيد

  . هنوز رو به افزایش است و ابزارهای کنترلی دولت در مهار آن ناکار آمدند
 متوليان مسکن در دولت همچنان بر حذف قيمت زمين از مسکن تاکيد کرده و تهران امروزبه نوشته 

سکن با اما م. دهد قيمت سيمان با خروج از سبد حمایتی و تيرآهن، به سير صعودی خود ادامه می
رود، تنها کاالیی نبوده که قيمتش از  شمار می ها طی چند ماه اخير به وجود آنکه سوژه اصلی گرانی

  .بهای ميوه و سبزیجات، لوازم خانکی هم باال رفته است. سال پيش تاکنون افزایش پيدا کرده است
  ۴٨ طی   وبلوچستان يستان غيرمجازدرس  بيگانه  طرد اتباع  طرح  اجراى  گزارش داده که درادامهرسالت

  به نوشته این روزنامه نيروهاى.  دستگيرشدند  افغان تبعه   هزار و یکصد و هشت   پنج  گذشته ساعت  
   را درشهرهاى  تعداد مهاجر غيرمجاز افغان  این  مردم  با همکارى  انتظامى وماموران قرارگاه فتح 
  .  دادند  تحویل  شده  تعيين  از پيش  هاى اه اردوگ  وبه  دستگيرکرده  و زهک زاهدان،زابل

که خبر داده که بعد از آزمایش آب  در گزارشی از قول یکی از زایران مجمهوری اسالمیروزنامه 
چشمه زمزم که مقدس ترین آب در ميان مسلمانان است اشکار گردید که این آب که هر سال هزاران 

  . تن از زایران به قصد تبرک آن را می نوشند حاوی نيترات است که بسيار سرطان زاست
 که خانواده سعودی  بر همين اساس نتيجه گرفتهجمهوری اسالمینویسنده گزارش روزنامه 

صالحيت اداره حرم مقدس مسلمانان را ندارد و باید این منطقه مقدس توسط شورائی از جهان اسالم 
  .اداره می شود

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ایران

  )2007 آوریل  23(1386 اردیبهشت 3دوشنبه 
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ای شهر جدید، شهردار تهران را به ، ارگان رسمی دولت در آستانه آغاز به کار شورایرانروزنامه :فردا
  .  ميليارد تومانی متهم کرده است٣٣٠تخلف 

 دو منبع ناشناس در شورای شهر خبر از شناسایی یکی از عوامل گرانی مسکن  این روزنامه به نقل از
  . در شهرداری داده است

با تشکيل کميسيون ایران، بدون چاپ اسامی این دو نفر به نقل از آنها نوشته کارشناسان شهرداری 
 ميليارد تومان را ظرف یک سال و نيم از ٣٣٠هایی برای دریافت غيرقانونی پول از مردم، توانسته اند 

  . مردم بگيرند
پيش از این، معاون مالی محمد باقر قاليباف شهردار فعلی تهران، محمود احمدی نژاد شهردار قبلی را 

 شهرداری تهران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متهم  ميليارد تومان از بودجه٣٠٠به مفقود کردن 
  .کرده بود
، از ناآرامی طی چند روزه در شهرستان فردوس خبر داده و نوشته در پی اعتراض به سرمایهروزنامه 

  . تحت کنترل قرار گرفته است» فردوس«الحاق فردوس به خراسان جنوبی، اوضاع 
 برخی تجمعات در شهر فردوس، معاون سياسی به نوشته این روزنامه، در پی برگزاری

استاندارخراسان رضوی اوضاع این شهر را در شرایط فعلی آرام توصيف کرده و گفته تخریب اماکن 
عمومی صورت نگرفته بلکه شيشه نگهبانی فرمانداری فردوس و پنج یا شش مغازه از مغازه های 

  . ه شده استموافقان الحاق و شيشه های دفتر نماینده فردوس شکست
قهرمان رشيد، همچنين خبر دستگيری هشت نفر را رد کرده و گفته که در این ناآرامی ها تنها یک نفر 

  .بازداشت شده است
 ماموران نيروی انتظامی عصر دیروز در پی اجرای طرح مبارزه با بدحجابی،   ، خبر داده کهاعتمادروزنامه 

  . تجریش نزدیک امامزاده صالح متوقف کردندگروهی از توریست های اروپایی را در ميدان 
 نفر بودند، زن ها روسری ١١این روزنامه به نقل از شاهدان عينی گزارش کرده در ميان توریست ها که 

های خود را به شکل کاله باالی سر گره زده بودند و کاپشن به تن داشتند اما در برخورد با نيروی 
ر می رسيدند و با پادرميانی راهنمای تور و قانع شدن ماموران انتظامی در ابتدا بسيار مضطرب به نظ
  . نيروی انتظامی روحيه خود را بازیافتند

اعتماد، نوشته که توریست های اروپایی بالفاصله پس از تذکرنيروی انتظامی ميدان تجریش را ترک 
  . کردند

   در تهران خبر داده و به نقل از تن از زنان ١٣۴٧ و تذکر به   زن۵٩این روزنامه همچنين از بازداشت 
ریيس مرکز اطالع رسانی پليس تهران نوشته در نخستين روز از اجرای طرح امنيت اخالقی در تهران، 

   . خودرو متعلق به زنان بدحجاب توقيف شده است ۴٧
خ ، نوشته که بانک مرکزی باالخره نر»مردم زیر بار گرانی«، درگزارشی با عنواناعتماد ملیروزنامه 

  .  درصد اعالم کرد١٣٫۶ را ٨۵تورم در سال 
به نوشته این روزنامه، بانک مرکزی، یکشنبه گذشته، باالخره و با اندکی تاخير نسبت به ماه های 

  .  درصد اعالم کرد١٣٫۶ را ١٣٨۵گذشته، نرخ رسمی تورم در سال 
ی و بين المللی اعالم می این نرخ، کمترین ميزان در بين نرخ هایی است که از سوی دیگر مراجع داخل

  . شود
اعتماد ملی، با اشاره به این که مردم هر روز یخ درآمدهای خود را در برابر داغی نرخ تورم، آبرفته تر و 

کوچکتر می بينند، نوشته مسووالن دولتی با فرافکنی و نپذیرفتن مسووليت گرانی در کشور، حتی 
   .ند  بار گرانی مردم کم کن حاضر نيستند اندکی از

، از گران شدن تعرفه برق در کشور خبر داده و نوشته که اعمال تعرفه های جدید مصرف کيهانروزنامه 
  . برق در کشور با ابالغ آیين نامه دولت به زودی اعمال می شود

این روزنامه به نقل از بهمن مسعودی،ریيس مجمع عمومی شرکت های توزیع برق کشور، نوشته 
 درصد باالتر ١٠ی مشترکان تجاری و خانگی که باالی الگوی مصرف قرار می گيرند امسال هزینه برق برا

 ٨٣ درصد بيشتر از تعرفه های سال ١۵، مشترکانی که زیر الگوی مصرف هستند ٨۵از تعرفه های سال 
  . محاسبه می شود

جایگزین  ميليارد تومان نصب کنتورهای چند تعرفه ای ٢٠به نوشته کيهان در سال جاری و با صرف 
   .کنتورهای قبلی نيز آغاز می شود 

  .  درصدی تعرفه های خدمات پزشکی خبر داده است١۵ تا ١٠، از افزایش رسالتروزنامه 
به نوشته این روزنامه، شهاب الدین صدر، ریيس کل سازمان نظام پزشکی گفته که براساس تصميم 

 هزار تومان،پزشکان ودندانپزشکان ۴ تا شورایعالی نظام پزشکی، ویزیت پزشکان ودندانپزشکان عمومی
  .  تومان خواهد بود٨۵٠٠ تومان و پزشکان فوق تخصص ٩٠٠ هزار و ۶متخصص تا 

 در صد افزایش یافته و هزینه اتاق عمومی ١٨به نوشته رسالت، هزینه هتلينگ بيمارستان نيز 
   . هزار تومان خواهد بود ۴۵بيمارستان برای هر فرد حداقل 

، در ستون جهت اطالع خودخبر داده که عده ای از اصناف و توليدکنندگان وری اسالمیجمهروزنامه 
کشور در حالی که حدود یک ماه به اجرای مصوبه جدید قيمت بنزین مانده، قيمت اجناس خود را گران 

  . کرده اند
نها از هم به نوشته این روزنامه، آهن، شوینده ها و مواد غذایی بخشی از اقالمی هستند که قيمت آ

  . اکنون افزایش یافته است

www.iran-archive.com 



  . ، از برکناری سه استاندار و معرفی ناگهانی جانشينان آنها خبر داده استهمشهریروزنامه 
به نوشته این روزنامه، در جلسه یکشنبه گذشته هيات دولت، به ریاست محمود احمدی نژاد، 

اس پيشنهاد وزیر کشور و تایيد هيات استانداران جدید استان های گلستان، هرمزگان و لرستان بر اس
   .وزیران تعيين شدند 

، نامه دبيرکل کنفدراسيون بين المللی اتحادیه های کارگری به احمدی نژاد را مورد توجه اعتمادروزنامه 
نگرانی های خود را  ، با نگارش نامه ای به ریيس جمهوری اسالمی، »گای رایدر«قرار داده و نوشته
  . گری در ایران ابراز کرده استدرباره مسایل کار

به نوشته اعتماد، آقای رایدر در این نامه از احمدی نژاد خواسته درباره بهبود وضعيت معيشتی کارگران 
در این نامه همچنين نسبت به .تالش شود و حق داشتن تشکل های کارگری به رسميت شناخته شود

  . اعتراض شده است بازداشت ده ها معلم
  

   اردیبهشت3دوشنبه : ه های تهرانمرور روزنام
  )2007 آوریل  23(1386 اردیبهشت 3دوشنبه 

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از تصميم مجلس به کوتاه کردن :بی بی سی
مدت ریاست جمهوری و افزودن بر عمر مجلس خبر داده، گزارش هایی از دومين روز اجرای مبارزه با 

شر کرده اند و در مطالب دیگر خود، به واکنش کارشناسان به تصميم بر ثابت ماندن نرخ بدججابی منت
بهره بانکی، ابراز خشنودی از لحن آشتی جویانه آمریکا در مورد مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا، 

  . انداظهار نظر وزیر اطالعات درباره علت گرانی مسکن و واکنش به آبگيری سد سيوند پرداخته
 در صدر اخبار خود درباره مصوبه ای که هفت ماه بر طول عمر مجلس افزوده و چهار ماه از همبستگی

عمر دولت کاسته نوشته طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم و دوره دهم ریاست جمهوری به گفته 
 دوران برخی خالف قانون است چون مدت دوران نمایندگی در قانون اساسی چهار سال است و افزایش

 تواند صورت گيرد و هم چنين کاهش دوران ریاست  نمایندگان توسط خود نمایندگان مجلس نمی
  . جمهوری هم خالف قانون اساسی است

جویی در  این روزنامه می افزاید که از طرفی هم بسياری از نمایندگان طرح تجميع را به لحاظ صرفه
  . گيرد  جویی صورت می  های انتخاباتی صرفه  کار در هزینهاند و بر این باورند که با هزینه درست دانسته 

 از قول نایب ریيس مجلس نوشته که وی با طرح تجميع مخالف است و اطمينان دارد که ایرانروزنامه 
  . مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به آن رای نخواهد داد

 در کيهانرا منعکس کرده و  با تيتر رای مجلس به کاهش ریاست جمهوری احمدی نژاد این خبر اعتماد
  .عنوان اصلی خود نوشته مجلس بر طول عمر خود اضافه کرد

روزنامه های هوادار دولت در عنوان های اصلی خود از دومين روز اجرای طرح مبارزه با بدحجابی در 
  . شهرهای بزرگ کشور خبر داده و از عمل نيروی انتظامی پشتيبانی کرده اند

ور نوشته موضوع امنيت اخالقى وبحث بدحجابى ازابتداى اردیبهشت ماه با  از قول وزیر کشرسالت
طرح ارتقاى امنيت اجتماعى درحالى کليد خورد که نظرسنجى ها حکایت ازخواست مردم واندیشمندان 

  . جامعه براى برخورد مستمرومداوم با بدحجابى دارد
واخالقى جامعه ناراضى اند و  گفته مردم ازوضعيت اجتماعى رسالتآقای پورمحمدی به نوشته 

  . انتظاردارند که با نا امنى اجتماعی، روانى واخالقى برخورد شود
 در عين حال از قول فرمانده نيروی انتظامی نوشته با سازمان ها و دستگاه های مختلف رسالت

هاى هدف درامنيت اجتماعى وهمچنين متجاوزان حریم خصوصى ضمن  هماهنگی شده تا با گروه
سردار احمدی مقدم بدون اشاره به مستقيم به مبارزه با . شود د مجازات، به شدت برخورد تشدی

هاى   اى به مجلس ارائه شده که گروه هاى ویژه بدحجابی که در خيابان ها جریان دارد گفته است طرح
وباشان بندان وا هدف درامنيت اجتماعى که همان افراد نابهنجار،هنجارشکن، مزاحمان نواميس، قداره 

  . هستند، باید ازچهره اجتماع برداشته شوند
 یکی دیگر از روزنامه هائی است که در بخش های مختلف خود به پشتيبانی از شدت کيهانروزنامه 

عمل نيروی انتظامی پرداخته و از جمله نيمی از ستون تلفن خوانندگان خود را به همين امر اختصصاص 
حفظ ناموس و دین ارزشمندتر از مال و اموال است و شکل گيری داده و از قول خواننده ای نوشته 

انقالب بر این اساس است بنابراین قدام درخور تحسين و خداپسندانه نيروی انتظامی در برخورد با 
معضل ضد فرهنگی مفاسد اجتماعی و بی بندوباری نه تنها نياز خانواده ها بلکه الزمه جامعه اسالمی 

  .است
 اصلی خود نوشته ماموران نيروی انتظامی در پی اجرای طرح مبارزه با بدحجابی  در گزارشاعتماد

گروهی از توریست های اروپایی را در ميدان تجریش متوقف کردند و چنان که شاهدان عينی گزارش 
 نفر بودند که تعداد زن ها در ميان آنها بيشتر بود و روسری های خود را به ١١داده اند این گروه حدودا 

  . کل کاله باالی سر گره زده بودند و کاپشن به تن داشتندش
 توریست ها در برخورد ماموران با آن ها ابتدا بسيار ترسيده و مضطرب به نظر می اعتمادبه نوشته 

  . رسيدند اما با پادرميانی راهنمای تور و قانع شدن ماموران نيروی انتظامی روحيه خود را بازیافتند
زاری جمهوری اسالمی خبر داده که وزیر اطالعات نيز در تکرار سخن ریيس جمهوری  روزنامه خبرگایران

درباره گرانی مسکن به وجود بانک های خصوصی اشاره کرده و آن ها را یکی از عوامل گرانی شناخته 
  . است
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 بر همين اساس نوشته موضع گيری انتقاد آميز دولت عليه بانک های خصوصی سناریویی کارگزاران
 که قبل از آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز شد و به عنوان یکی از رئوس برنامه های است

پس از آغاز به کار دولت نهم، رئيس جمهوری ابتدا در سفر استانی . تبليغاتی وی به شمار می رفت
خود به شهر کرج برای نخستين بار و در یک موضع گيری رسمی بانک های خصوصی را به باد انتقاد 

گرفت و پس از آن در کنفرانس مطبوعاتی اخير خود بانک های خصوصی را علل گرانی مسکن معرفی 
  . کرد

 انتقاد دولتمردان از بانک های خصوصی کشور در حالی صورت می گيرد که این کارگزارانبه نوشته 
 ۵٠٠ به یکهزار و درصد بازار پولی کشور را در اختيار دارند و مجموع سرمایه آنها نزدیک۶بانک ها تنها 

 هزار ميليارد تومان اعتباردهی ٢٠ميليارد تومان است که به بهترین حالت تنها قادر هستند تا سقف 
این در حالی است که ارزش نقدینگی موجود در بازار مسکن کشور مسلما رقمی بالغ بر . داشته باشند

بر ميزان تسهيالت بانک های خصوصی در  هزار ميليارد تومان خواهد بود که تقریبا نزدیک به چهار برا٧٠
  .بخش مسکن است

  
 بررسی روزنامه های صبح یکشنبه ایران

  )2007 آوریل  22(1386 اردیبهشت 2یکشنبه :قردا
، از بی نتيجه ماندن تالش های وزارت »صبر تا کی«، در سرمقاله امروز خود با عنوانکيهانروزنامه 

  . رانی دستگير شده در اربيل انتقاد کرده استخارجه جمهوری اسالمی برای آزادی پنج ای
این روزنامه نوشته استراتژی صبر و انتظار به اضافه تالش دیپلماتيک برای حل این بحران اکنون در 

  . اولویت قرار دارد، اما مسلما تنها استراتژی قابل تعقيب نيست
در عراق بسيار فراتر از آن است که کيهان نوشته گستره نفوذ و توانایی ایران در خاورميانه و از جمله 

برای رها کردن پنج ایرانی دستگير شده که این روزنامه آنها را دیپلمات خوانده از چنگ آمریکایی ها دچار 
  . محدودیت عملياتی باشد

نویسنده کيهان، امریکا را به تالفی تهدید کرده و نوشته امریکایی ها باید بدانند ایران به جز چانه زنی 
  .رهای فراوانی در اختيار دارد که به وقت لزوم از به کارگيری آنها فروگذار نخواهد کردابزا

آغاز طرح برخورد با بدحجابی از سوی نيروی انتظامی مورد توجه اغلب روزنامه های روز یک شنبه ایران 
  . قرار گرفته است

ان به خاطر بدحجابی، ، با چاپ عکس بزرگی از دستگيری دو زن توسط ماموراعتماد ملیروزنامه 
  . ، منشر کرده است»آغاز اجرای طرح مبارزه با بدحجابی«گزارش از روز نخست

به نوشته این روزنامه، طرح مبارزه با بدحجابی از صبح شنبه گذشته و با وجود اختالف نظرهای موجود 
  . در مورد کاربردی بودن یا نبودن آن به اجرا گذاشته شد

برخورد با تمامی بخش هایی که موجب «:جانشين فرمانده نيروی انتظامی نوشتهاین روزنامه به نقل از 
  » .ناامنی اخالقی می شود در دستورکار این نيرو قرار گرفته است

، ادعای یکی از اعضای فراکسيون اصولگرایان مجلس هفتم در مورد مبارزه بدحجابان با سرمایهروزنامه 
  . خدا را مورد توجه قرار داده است

لباس پوشيدن « نوشته این روزنامه، عباسعلی اختری، یکی از نمایندگان تهران در مجلس اعالم کردهبه
  » .زننده مبارزه با خداوند متعال و مبارزه با ارزشهاست

اختری تاکيد کرده با افرادی که بعد از تذکر و ارشاد همچنان به هنجارشکنی ادامه می دهند، باید 
  .برخورد شود

، ضمن حمایت از طرح مبارزه با بدحجابی، سخنان حمایت آميز یکی از روحانيان قم از ترسالروزنامه 
  . طرح نيروی انتظامی را منعکس کرده است

امروز مسئله بدحجابی به یک معضل رسوا کننده «به نوشته این روزنامه، آیت اهللا مکارم شيرازی گفته
  » .تبدیل شده است

  .  فساد اخالقی درمالء عام شالق خورده اند اتهام، خبر داده دو نفر به قدسروزنامه 
به نوشته این روزنامه، دادستان مانه و سملقان در این مورد گفته که دو مرد و یک زن با همکاری مردم 
و توسط نيروی انتظامی به جرم فساد اخالقی دستگير و پس از رسيدگی و تحقيقات الزم هر کدام به 

 این حکم برای هر دو مرد در مالء عام و برای متهم زن در محل  ضربه شالق محکوم شدند که١٠٠
  .دیگری اجرا شده است

  . ، از شکل گيری دو ائتالف برای تغيير یا ابقای شهردار تهران خبر داده استاعتماد ملیروزنامه 
ی، به نوشته این روزنامه، برخی از سران جناح راست از جمله محمدرضا باهنر و حبيب اهللا عسگراوالد
  . با محمود احمدی نژاد به ائتالف رسيده اند، تا فردی غيراز محمدباقرقاليباف را برای تهران تعيين کنند
این روزنامه در همين حال نوشته نشانه های آشکاری وجود دارد که اصالح طلبان به کمک حاميان 

  .شهردار فعلی تهران بيایند تا تصدی او را بر شهر تهران تداوم بخشند
، به دنبال اقدام سازمان مدیریت در انتشار جدول مقایسه ای حقوق معلمان و چند نهاد اعتمادامه روزن

در ارزیابی اوليه معلمان این گزارش «:دولتی که در پاسخ به اعتراضات اخير معلمان انتشار یافت، نوشته
  » .را ناقص، مخدوش و فاقد روح علمی و کارشناسی دانستند
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 دستگاه و سازمان و نهاد دولتی، ۵٠ه، معلمان می پرسند چرا از بين بيش از به نوشته این روزنام
سازمان مدیریت حقوق و مزایای معلمان را فقط با کارکنان ارشاد، بازرگانی، تعاون، دادگستری، محيط 

  زیست و خبرگزاری های دولتی مقایسه کرده است و وجه مشترک این دستگاه ها چيست؟ 
ن مدیریت را زیرکانه دانسته و نوشته چرا سازمان مدیریت ميزان حقوق معلمان را با اعتماد، اقدام سازما

حقوق پرسنل نهادهایی چون وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات، سپاه و ارتش و یا قضات مقایسه 
  . نکرده است

ه بيماری ، ب»بيماری ای که معلوم نشد چه بود«، در یادداشتی کوتاه با عنوانتهران امروزروزنامه 
 ساعت اول هشت نفر را کشت و ٢۴ناشناخته ای که در شهرستان خاش اشاره کرده که طی همان 

  .  نفر را راهی بيمارستان کرد٣٧
جالب اینجاست که به همين سرعت هم توسط کارشناسان وزارت «:در این یادداشت آمده است
  » .بهداشت و درمان مهار شد

به گفته مسووالن وزارت بهداشت هنوز جواب آزمایش این افراد به این روزنامه با اشاره به این که 
چطور یک بيماری که هنوز معلوم «:دستشان نرسيده، از مقام های مسوول در این وزارتخانه پرسيده

  »نشده چه هست، از کجا آمده و علت ابتالی افراد به آن چه بوده، ناگهان مهارو یا درمان می شود؟
  

  یکشنبه دوم ارديبهشت: روزنامه های ايران
  )2007 آوریل  22(1386 اردیبهشت 2یکشنبه 

روزنامه های امروز عکسهايی از خيابانهای تهران در اولين روز طرح مبارزه با بدحجابی را :بی بی سی
  .منعکس کرده و به گزارشهايی در این باره اکتفا کرده اند
ن نمایشگاه مطبوعات برای شش ماه، رد کاهش بهره بانک در شورای پول و اعتبار، عقب انداخت

تظاهرات دانشجویان مخالف آبگيری سد سيوند و قطعی شدن مذاکرات علی الریجانی، دبيرشورای 
عالی امنيت ملی ايران با سوالنا مسئول سياست خارجی اتحاديه از جمله دیگر مطالب این روزنامه 

  .هاست
:  یکی از فرماندهان نيروی انتظامی نوشته در گزارش اصلی خود از قول سرهنگ حسينی،کارگزاران

  .در طرح مبارزه با بدحجابی سياست برخورد فيزیکی نداریم، مگر آنکه شخص مورد نظر تمکين نکند
  .به گفته سرهنگ حسينی، در اجرای این طرح با لباس های رنگی برخورد نخواهد شد

 در آینده نزدیک شروع می شود و در عين حال طرح برخورد با پسران بد پوشش نيز: وی افزوده است
  .مصادیق بدحجابی پسران نيز تا چند روز آینده اعالم خواهد شد

 به گفته این فرمانده افراد بی خانمان و زنان خيابانی جریمه نمی شوند بلکه به کارگزارانبه نوشته 
  .مقامات قضائی ارجاع داده شده، سپس به بهزیستی منتقل می شوند

های برخورد با بدحجابی اذعان کرده که مصداقها اعالم شده و شفاف است و وی در خصوص مصداق
  .  را می توان شماره استاندارد عنوان کرد٩٠ تا ٨۵مانتوهای سایز 

 روزنامه اقتصادی صبح در صدر گزارشهای خود از قول محمدمهدی مفتح عضو شورای پول و سرمایه
 تغيير نکرده و همان چهارده ٨۶رخ سود بانکی در سال اعتبار نوشته براساس مصوبه دیروز اين شورا، ن

  . باقی ماند٨۵درصد سال 
به گفته این عضو ناظر در شورای پول و اعتبار، در سال گذشته در فرمول محاسبه سود بانکی بين 

بانکهای مختلف مغایرتهایی وجود داشته و بنابراین، شورا در جلسات پایانی خود فرمولی به تصویب 
  .ه به تصویب شورای نگهبان هم رسيده استرسانده ک

گفتنی است که کاهش بهره بانکی از اولين اقدامات اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که با مخالفت 
کارشناسان اقتصادی و حتی بانک مرکزی روبرو شد و گرچه دولت هرگز این انتقادها را نپذیرفت اما 

  .  متوقف شد٨۶و اعتبار این کار در سال سرانجام با تصویب شورای نگهبان و شورای پول 
 با نقل جمله ای از وزیر اقتصاد و دارائی بعد از جلسه شورای پول و اعتبار نتيجه گرفته که کارگزاران

اظهارات وزیر نشان دهنده کوتاه آمدن دولت از بعضی از مواضع خود است و احتمال تثبيت نرخ سود 
  .بانکی در سال جاری قابل پيش بينی بود

به نوشته این روزنامه سرانجام پس از آنکه اقتصاد کشور بيش از يک سال و نيم عرصه آزمون و خطای 
مجریان و مدیران دولت نهم شد و بسياری از سياستهای اقتصادی آنها با شکست روبرو گرديد، دولت 

  .کم کم دست از پافشاری بر نظرات یکسویه خود برداشته است
 نشان می دهد رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان از کاهش ارانکارگزبا این حال گزارش 

نرخ سود بهره بانکی خبر داده و از قول وی نوشته کاهش نرخ سود بانکی منطبق با شرع و قانون است 
  .و دولت معتقد است کاهش نرخ سود بانکی تبعات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت

 نماینده مجلس روزنامه ٣۵ی استيضاح وزیر آموزش و پرورش توسط یک هفته بعد از اعالم تقاضا
 های شاخص جناح محافظه کار مجلس با طرح   گزارش داده که در پی اعالم مخالفت چهرهسرمایه

  .رسد استيضاح وزیر آموزش و پرورش، باز هم به سرانجام رسيدن اين طرح بعيد به نظر می 
 محور تقدیم ٢۶ امضا و در ٣٨رشيدی وزیر آموزش و پرورش با شنبه گذشته طرح استيضاح محمود ف سه 

هيئت رئيسه مجلس شد اما به نوشته این روزنامه، هيئت ریيسه با استناد به اینکه تعطيالت ماهانه 
  .مجلس در راه است، اعالم وصول طرح استيضاح آقای فرشيدی را به هفته بعد موکول کرد
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 کننده نسبت به این عملکرد هيات ریيسه  مایندگان استيضاحبه گزارش این روزنامه در حالی که ن
 دانستند، مخالفان   نامه داخلی مجلس شورای اسالمی می اعتراض داشتند و آن را خالف آیين

استيضاح فرصت را غنيمت شمردند و رایزنيهای خود را برای بازپسگيری امضای برخی از استيضاح 
  .کنندگان آغاز کردند

کنندگان طرح استيضاح وزیر، همگی آنان اعالم کردند که بر تصميم  ه با انتشار نام امضا نوشتکارگزاران
  .خود پابرجا هستند

 گزارش داده که تجمع جمعی از دانشجویان مخالف آبگيری سد سيوند در برابر سازمان ميراث اعتماد
 مشائی رئيس فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بدون درگيری پایان یافت اما اسفندیار رحيم

سازمان به کارمندان خود دستور داده بود از سازمان خارج نشوند و خود نيز با وجود درخواستهای مکرر 
  .تجمع کنندگان، در جمع آنها حاضر نشد

 خيابان آزادی محل سازمان ميراث فرهنگی برای چندمين بار شاهد حضور معترضان به اعتمادبه نوشته 
تجمع این بار با استقبال بيشتری مواجه شده و حدود دويست نفر از آبگيری سد سيوند بوده اما 

  .دانشجویان از مناطق مختلف کشور در آن جا گرد آمده بودند
 خبر داده که در ادامه صحنه سازيهای کرامات ساختگی که هر بار در جمهوری اسالمیروزنامه 

 بچه چهار ساله ای که مدعی است گوشه ای از کشور رخ می دهد این بار از دزفول خبر می رسد پسر
نظر کرده امام رضاست و در آمفی تئاتر مهر پارک دولت دزفول دست به کارهای عجيب زده و برق را به 
دهان گذاشته و وزنه های سنگين تحمل می کند و گره های شال سبز ضریح امام رضا را با یک نظر باز 

  .می کند
در پارک دولت دزفول و با فروش "  گيری و خرافه بازیمعرکه"جمهوری اسالمی به نوشته روزنامه 

بليط پانصد تومانی کامًال رسمی به مدت سه هفته است ادامه دارد و بلندگوها از هرکس هر حاجتی و 
  . مشکلی دارد می خواهند از جلو این کودک عبور کند تا مشکلش حل شود

 سياسی مذهبی و فرهنگی دزفول نسبت گزارشگر این روزنامه تعجب خود را از سکوت مقامات امنيتی
تأسفبار این است که این برنامه در شهر دزفول که یکی از مذهبی : "به این برنامه ابراز کرده و نوشته

  ".ترین و متدینترین شهرهاست به اجرا در می آید
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران
  )2007 آوریل  21(1386شنبه اول اردیبهشت 

  . ، از احتمال سهميه بندی گاز در کشور خبر داده استکارگزارانروزنامه :رادیو فردا
به نوشته این روزنامه، سيدرضا کسایی زاده مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرده که اگر روند 

وی همچنين پلکانی شدن . کنونی مصرف گاز ادامه پيدا کند،در آینده گاز نيز سهميه بندی خواهد شد
و محاسبه تعرفه آن بر اساس قيمت واقعی گاز را دو حرکت مناسب دولت در مصرف بهينه گاز قيمت گاز 

 جرایم پلکانی گاز البته صرفا در بخش خانگی به تصویب رسيد تا ٨۵دانسته و خبر داده که در اسفند 
  .رعایت مناسب مصرف گاز را به اجباری برای مشترکان خانگی گاز در کشور تبدیل شود

، انتقاد ریيس قوه قضایيه نسبت به رویکرد امنيتی برخی نهادهای حکومتی را همشهریروزنامه 
منعکس کرده و به نقل از وی نوشته که رویکرد امنيتی به امنيت سرمایه گذاران و امنيت مدیران اجرایی 

  . ضربه می زند
کل کشور، به نوشته این روزنامه، هاشمی شاهرودی همچنين در نشست مدیران سازمان بازرسی 

این سازمان را باالترین مقام اجرایی مملکت دانسته و خواستار نظارت بيشتر این سازمان بر امور 
  . اجرایی کشور شده است

وی تاکيد کرده که این سازمان به دليل جایگاه باال و کليدی که دارد باید بر اجرای صحيح امور در کشور 
  .نظارت و بازرسی داشته باشد

، خبر داده که پرونده یعقوب یادعلی، نویسنده ای که به خاطر داستان هایش در د ملیاعتماروزنامه 
  . زندان به سر می برد، به دادگاه کيفری یاسوج ارجاع شده است

به نوشته این روزنامه، پرونده این نویسنده که دادسرای عمومی و انقالب یاسوج مطرح بود از سوی 
  . ا کيفرخواست به دادگاه کيفری یاسوج ارجاع شده استبازپرس پس از صدور قرار مجرميت، ب

 نفر در شهرستان خاش بر اثر یک بيماری مشکوک خبر داده ٨، از تایيد مرگ تهران امروزروزنامه 
  . است

به نوشته این روزنامه، یک بيماری مشکوک در روستای قادر آباد خاش در روزهای اخير هشت نفر را 
  . نفر دیگر شده است ٣٧کشته و باعث بستری شدن 

حسينعلی شهریاری، عضو کميسيون بهداشت و درمان و نماینده مردم زاهدان به این روزنامه گفته که 
این بيماری در ابتدا مشکوک به بيماری خطرناک طاعون ریوی بود اما با بررسی های اوليه توسط 

ل زیاد بيماری توالرمی که یکی از کارشناسان بهداشت و درمان و با توجه به عالیم بالينی آن به احتما
  . بيماریهای مشترک حيوان و انسان محسوب می شود

وی همچنين گفته که هماکنون این بيماری درمنطقه خاش تحت کنترل است،و اقدامات اوليه و الزم نيز 
  . برای پيشگيری از شيوع آن توسط نيروهای بهداشتی و درمانی انجام شده است

نقل از سفرای مقيم تهران نوشته که روسيه در تيررس موشک های ایران قرار ، به سرمایهروزنامه 
  . دارد
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به نوشته این روزنامه پس از این که جمهوری اسالمی به طورهمزمان، توان و تسليحات نظامی خود را 
چهارشنبه پيش در روز ارتش به نمایش گذاشت، امریکا به روسيه هشدار داده که مسکو در تيررس 

  . ای ایران قرار داردموشک ه
سرمایه، به نقل از وابسته سفارت فرانسه نوشته این مراسم فرصت مناسبی بود تا از نزدیک با 

  . توانمندی های ایران در بخش نظامی آشنا شویم
وی همچنين سامانه های موشکی، تانکها و تجهيزات ضدزیردریایی ایران را از جمله موارد قابل توجه 

  . عنوان کرده است
، از تجمع امروز دانشجویان معترض به آبگيری سد سيوند در مقابل سازمان ميراث  اعتمادروزنامه

  . فرهنگی خبر داده است
به نوشته این روزنامه، روز پنجشنبه گذشته، دولت ایران با وجود نگرانی گسترده از بابت تاثيرات مخرب 

  . د را آغاز کردآبگيری سد سيوند بر آثار جهانی پاسارگاد آبگيری این س
اعتماد نوشته مه این اقدام با حمایت مستقيم احمدی نژاد انجام شد و جمعی از دانشجویان دانشگاه 

های آزاد و سراسری کشور در اعتراض به آغاز آبگيری سد سيوند صبح روز شنبه در مقابل سازمان 
  . ميراث فرهنگی و گردشگری تجمع خواهند کرد

ده که با تداوم اعتراضات به آبگيری سد سيوند که سبب از بين رفتن بخشی این روزنامه پيش بينی کر
از ميراث تاریخی ایران خواهد شد، سد سيوند حتی بعد از آبگيری نيز به موضوعی چالش برانگيز در 

  .کشور تبدیل شود
ود ، به نقل از مدیرکل دفتر پيشگيری از آسيب های اجتماعی آموزش و پرورش از وررسالتروزنامه 
  .  زنگ خطر جدی برای دانش آموزان نامبرده است  نوع روانگردان به کشور به عنوان١٨٠٠

به نوشته این روزنامه، محسن فریدی گفته که باید آموزش پيشگيری از اعتياد در کتب درسی وارد 
  . شود

  
  اول ارديبهشت: مرور روزنامه های تهران

  )2007 آوریل  21(1386شنبه اول اردیبهشت 
روزنامه های امروز تهران از ديدار الريجانی و سوالنا خبر داده و آن را به منزله از سرگيری :بی سیبی 

تاکيد هاشمی رفسنجانی بر لزوم توجه دولت و مجلس به . مذاکرات ايران و اروپا با اهميت ديده اند
يت نمازگزاران مسائل معلمان و خطرناک خواندن مسئله معلمان، آغاز رسمی آبگيری سد سيوند، حما

حزب اللهی و روزنامه های هوادار دولت از اقدامات نيروی انتظامی در مبارزه با بدحجابی و گزارشی 
  .درباره تصميم گيری امروز درباره نرخ بهره از جمله اخبار اين روزنامه ها است

ر، معاون  گزارش داده که آبگيری سد سيوند بعداز ظهر پنجشنبه تنها با حضور رسول زرگهمبستگی
وزير نيرو در حالی آغاز شد که رييس جمهور احمدی نژاد و وزير نيروی کابينه او و رييس سازمان ميراث 

فرهنگی اش با وجود حضور در استان فارس برای نجات از اتهام تخريب عمدی آثار باستانی در اين 
  . مراسم حاضر نشدند

 باره و در جمع کارکنان ميراث فرهنگی  نوشته آقای رحيم مشايی در مراسمی در همينهمبستگی
فارس در سخنانی که برای تبرئه دولت کنونی از اتهام تخريب آثار ملی و باستانی کشور بيان کرد، 

کسانی که اکنون : مشايی افزود. گذاران ساخت اين سد بودند مخالفان آبگيری سد سيوند از پايه: گفت
گذاران ساخت اين سد بودند و   خوداز پايه ستند، درگذشتهاز پيشگامان مخالفت با آبگيری سد سيوند ه 

اکنون که زمان آبگيری سد سيوند رسيده است، همه دولت کنونی را . هيچ اعتراضی هم مطرح نبود
  . دانند مقصر می

 در صدر اخبار خود همراه با خبر آبگيری سد سيوند يادآور شده که طرح اوليه سد سيوند ايرانروزنامه 
اين .  قبل تهيه شده و در دولت های هاشمی و خاتمی مقدمات اوليه آن فراهم آمده استپنجاه سال

توضيحات در مورد سدی که آبگيری آن با انتقاد مجامع داخلی و خارجی روبرو شده در حالی مورد تاکيد 
در همه قرار گرفته که مديران پيشين ادعا دارند که دولت فعلی هيج يادی از کارهای آنان نمی کنند و 

  .امور چنان تبليغ می کنند که گويا امور از دولت فعلی شروع شده است
 در يادداشتی به امضای مدير اين روزنامه از گفته های خشمگينانه فرمانده نيروی  کيهانروزنامه

اظهار عقيده کرده که سردار احمدی مقدم " سردار تو تنها نيستی"انتظامی حمايت کرده و با عنوان 
  .به خاطر احکام سبک قوه قضاييه اعتراض کند و خشم بگيردحق دارد 

صدها تن از نمازگزاران تهران هم در يک راهپيمايی از طرح : جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
  .نيروی انتظامی برای مبارزه با بدحجابی در جامعه حمايت کردند

اجتماع در ميدان انقالب و صدور بيانيه ای در اين راهپيمايی نمازگزاران، پس از : اين روزنامه نوشته است
 بند که با تکبير شرکت کنندگان همراه شد، از قوای مجريه، قضائيه و مقننه خواستند با همکاری ۵در 

هم به وظيفه خطير خود در قبال تقويت و تامين امنيت اخالقی جامعه شجاعانه عمل کنند و از سهل 
  . انگاری بپرهيزند

برخی اقدامات در بدنه دولت هست که نه تنها در جهت : مام جمعه مشهد نوشته از قول اآفتاب يزد
جاده سازی برای ظهور امام زمان نيست بلکه سنگ اندازی در اين راه است مانند دختران واليباليست 

  . که فرستاده شده اند به خارج که جلو مردان هرزه جاهای ديگر جست و خيز کنند
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الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد تاکيد کرده که خط آقای احمدی نژاد به نوشته آفتاب يزد، علم 
  .همه جا جاده سازی برای امام زمان است از سازمان ملل گرفته تا سخنران های داخلی

سه ماه بعد از گسترش اعتراض معلمان کشور که آخر بار هفته گذشته در همدان به دستگيری عده 
 در صدر اخبار خود گزارش داده که هاشمی رفسنجانی در خطبه های نکارگزاراای از آنان انجاميد، 

نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به نقش فرهنگيان تاکيد کرده راضی نبودن معلمان از وضعيت شان 
  . وی از مجلس و دولت خواسته در فکر معلمان و کارگران باشند. در اين مقطع خطرناک است

صدر گزارش های خبری خود از آماری نوشته که سازمان مديريت و برنامه ريزی  در تهران امروزروزنامه 
تهيه کرده و نشان می دهد به طور کلی حقوق و دستمزد کارکنان آموزش و پرورش از هفت وزارت خانه 

 نشان می دهد در بعضی زمينه ها دريافتی فوق تهران امروزالبته بخشی از گزارش . ديگر کمتر است
  .چهارده برابر معادالن آن ها در ميان معملمان استليسانس ها 
 در صدر گزارش های خود خبر داده اند که شورای پول و اعتبار امروز در دنيای اقتصاد و همبستگی

گيری می کند، کاهش نرخ سود بانکی و   تصميم٨۶های اقتصادی سال  ترين موضوع خصوص يکی از مهم
 مجلس با سر و صدای فراوان به تصويب رسيده از جمله رسيدن به نرخ يک رقمی سود که از سوی

  .مسائلی است که از اين جلسه انتظار می رود
های توليد   گروهی از کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی را موجب کاهش هزينههمبستگیبه نوشته 

زا  م  بانکی توردانند و در مقابل برخی ديگر معتقدند کاهش نرخ سود دانسته و آن را کنترل کننده تورم می
ها و افزايش آن در سطح جامعه و همچنين تجربه سال  است و داليلی همچون خروج نقدينگی از بانک
  .کنند گذشته را دليل آشکار بر اين ادعا مطرح می

 مديران بانک ها هم از جمله مخالفان کاهش نرخ بهره هستند و معتقدند که برابری سرمايهبه نوشته 
شود و حتی اين امر  ود بانکی موجب پرداخت تسهيالت مجانی و حتی با هزينه مینرخ تورم با نرخ س
ها را به دنبال خواهد داشت که در نهايت منجر به افزايش ديون بانک ها به دولت  حذف درآمد بانک

  .خواهد شد
ر به  از دستگيری يعقوب يادعلی نويسنده و داستان سرا خبر داده و نوشته اين نويسنده لاعتماد ملی

به گفته همسر . اتهام توهين به مردم لر چهل روز است که در زندان مرکزی ياسوج به سر می برد
يادعلی، وکالی وی تقاضا کرده اند به علت حساسيت منطقه پرونده وی به تهران و يا خارج از منطقه 

  .منتقل گردد
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