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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( دولتهای بزرگرژیم ایران و

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

  آمادگی ایران برای همکاری بيشتر با آژانس به شرط عدم دخالت شورای امنيت
  )2007 مه  11(1386 اردیبهشت 21ه جمع
) معاهده منع گسترش سالحهای هسته ای ( پيش نویس بيانيه پایانی کنفرانس بازبينی ان پی تیدر

ایران آمادگی خود را برای حل مسائل و ابهامات فنی باقيمانده در چارچوب آژانس مشروط : آمده است
  .به اینکه عدم مداخله شورای امنيت تحقق یابد، نشان داده است

توجه به   نقل از خبرگزاری فرانسه، در این پيش نویس همچنين بدونبه گزارش خبرگزاری مهر به
سازمان ملل متحد  امنيت همکاری های ایران با آژانس از ایران خواسته شده تا به درخواستهای شورای

 .برای توقف برنامه غنی سازی اورانيوم پایبند باشد
اینکه از این کشور  ای ایران بيان شد ونگرانی جدی درباره برنامه هسته :" در این بيانيه آمده است 

و قطعنامه های مربوطه  1747 و 1737قاطعانه خواسته شد تا به همه شرایط الزم قطعنامه های 
 ". شورای حکام آژانس بدون تاخير بيشتر پایبند باشد

آمده تهيه شده،  رئيس ژاپنی این کنفرانس" یوکيا آمانو" در گزارش پایانی این کنفرانس که از سوی 
اراده جامعه بين المللی درباره  چندین قطعنامه متفق القول درباره برنامه هسته ای ایران عزم و: است

 .این مسئله را نشان می دهد
برای حل مسائل در  در بخشی از این بيانيه همچنين به این مسئله اشاره شده که ایران آمادگی خود را

 .اعالم کرده است شورای امنيت تحقق یابد،چارچوب آژانس مشروط به اینکه عدم مداخله 
ریزیهای انجام   اردیبهشت گذشته آغاز شده و طبق برنامه10کنفرانس بازبينی ان پی تی از دوشنبه 
 .شده امروز جمعه به پایان خواهد رسيد

برگزار می  2010این نشست اولين سری از نشست هایی است که برای بازنگری ان پی تی در سال 
 .شود
شرکت   اعضای2005 سال یک بار بررسی می شود که در نشست قبلی آن در سال 5 هر  معاهدهاین 

   .کننده نتوانستند درباره دستورالعمل آن به توافق برسند
به علت اعتراض  ( اردیبهشت10دوشنبه ( آوریل 30این کنفرانس دو هفته از زمان افتتاح خود در روز 

به بن بست " معاهده ان پی تی  تبعيت کامل از" وسط آمریکا و آیتم ایران به برنامه کاری تحميل شده ت
  .برخورد کرده بود

منع گسترش  در نهایت، جمهوری اسالمی ایران با دستور کار تعدیل شده کنفرانس بازنگری معاهده
  . نجات داد موافقت کرد و بدین ترتيب کنفرانس را از شکست) ان پی تی( سالحهای هسته ای 

  
 برای تدوين قطعنامه سوم شورای امنيت عليه ايرانمشارکت 
  )2007 مه  10(1386 اردیبهشت 20پنج شنبه 

مقام های بلند پايه کشورهای عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، روز پنج :فردا
يه ايران، به  ماه مه در برلين، برای تدوين قطعنامه سوم شورای امنيت سازمان ملل متحد عل١٠شنبه 

  .مذاکره پرداختند
اين دومين نشست نمايندگان آمريکا، بريتانيا، روسيه، چين، فرانسه به اضافه آلمان، در طول يک هفته و 

پيشاپيش پايان مهلت شورای امنيت سازمان ملل متحد به ايران برای تعليق فعاليت های هسته ای 
  .مربوط به غنی سازی اورانيوم بود

، شورای ) دوازده روز ديگر( ماه مه ٢٣ شورای امنيت سازمان ملل متحد به ايران، در تاريخ با پايان مهلت
حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين، برای بررسی ميزان همکاری ايران با قطعنامه دوم شورای 

ه هسته ای در اين روز شورای حکام، گزارشی را درباره وضعيت برنام. امنيت، تشکيل جلسه خواهد داد
  .ايران نيز ارايه خواهد کرد

   حمايت از گفت و گوهای سوالنا و الريجانی
، روز پنج شنبه همچنين برای يافتن زمينه مشترک پيشاپيش مالقات علی ۵+١مديران سياسی 

الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و خاوير سوالنا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، نيز 
  .ردندتالش ک

آقای الريجانی و خاوير سوالنا قرار است به زودی بار ديگر مالقات کنند اما هنوز زمان اين مذاکرات 
  .مشخص نشده است

تعدادی از ديپلمات ها به خبرگزاری فرانسه گفته اند که به رغم ابراز خوشبينی دو طرف به پيشرفت در 
 برگزار شد، اين مذاکرات با بن بست مواجه شده  آوريل در آنکارا٢۶ تا ٢۵مذاکرات قبلی که در تاريخ 

  .است
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به گفته يک ديپلمات، رد پيشنهاد اروپايی ها از سوی ايران، برای اروپايی ها بسيار غير منتظره بوده 
   .است

   ايران مانع بازرسی سرزده آژانس شده است
رژی اتمی از تاسيسات به رغم وعده ايران برای اجازه به بازرسی های سرزده آژانس بين المللی ان

  . هسته ای نطنز، جمهوری اسالمی مانع از اين بازرسی ها شده است
در ماه مارس سال جاری ميالدی، آژانس بين االمللی انرژی اتمی از جمهوری اسالمی خواست که 

جمهوری اسالمی اين درخواست . اجازه نصب دوربين های نظارت در تاسيسات هسته ای نطنز را بدهد
  .کرد اما وعده داد که به جای آن، بازرسی های سرزده از تاسيسات نطنز انجام شودرا رد 

 ماه آوريل، اولين تالش برای بازرسی سرزده ٢١يک ديپلمات به خبرگزاری فرانسه گفته است که در روز 
اين ديپلمات افزود، هنوز هيچ بازرسی سرزده موفقيت . از تاسيسات نطنز، با شکست رو به رو شد

  .زی صورت نگرفته استآمي
ايرانی ها اجازه ندادند که بازرسان به تاالر محل قرار داشتن آبشارهای سانتريفوژ «به گفته اين ديپلمات 

  ».يا دستگاه گريز از مرکز ويژه غنی سازی اورانيوم، راه پيدا کنند
  ».دست بياورندبدين ترتيب بازرسان نتوانستند جزئيات فعاليت ها در اين مکان را به «: او افزود

نه آژانس بين المللی انرژی اتمی و نه جمهوری اسالمی، حاضر به اظهار نظر در اين مورد به خبرگزاری 
  .فرانسه نشده اند

  
 تازه ترین نشست قدرت ها درباره برنامه اتمی ایران

  )2007 مه  10(1386 اردیبهشت 20پنج شنبه 
ت به عالوه آلمان صبح روز پنجشنبه گفتگوهایی مقام های ارشد اعضای دائم شورای امني:بی بی سی

 .در مورد مناقشه مربوط به برنامه اتمی ایران در برلين انجام داده اند
هرچند جزئيات این گفتگوها فاش نشده اما تصور می شود یکی از موضوعات عمده مورد بحث در آن 

اروپا، با علی الریجانی دبير دستور کار دیدار بعدی خاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه 
 .شورای عالی امنيت ملی ایران بوده باشد

این گفتگوها در حالی انجام می شود که بر اساس تازه ترین قطعنامه شورای امنيت عليه ایران که در 
فرصت دارد تا به خواسته ) کمتر از دو هفته دیگر( مه 23ماه مارس تصویب شده بود این کشور تا روز 

ی امنيت برای تعليق بخش های حساس برنامه اتمی اش عمل کند یا در غير این صورت با های شورا
 .تحریم های احتمالی بيشتری مواجه شود

آژانس بين المللی انرژی اتمی در وین قرار است در پایان این مهلت گزارش تازه ای درباره برنامه اتمی 
 آژانس و همچنين قطعنامه شورای امنيت، ارائه ایران و ميزان همکاری این کشور با درخواست های این

 .کند
ایران می گوید این برنامه تنها دارای مقاصد صلح آميز است، آمریکا و دیگر اعضای شورای امنيت و 
 .همچنين آلمان مظنون هستند ایران قصد ساخت سالح هسته ای تحت پوشش این برنامه را دارد

ز غنی سازی اورانيوم که فرآیند مهمی در دستيابی به چرخه ایران با قاطعيت گفته است قصد ندارد ا
 .سوخت هسته ای است، منصرف شود

دیدار برلين، در سطح مدیران سياسی وزارتخانه های خارجه، دومين نشست آمریکا، چين، بریتانيا، 
ی روسيه، فرانسه و آلمان ظرف یک هفته گذشته برای بحث درباره ایران تا پيش از دیدار بعدی عل

 .دیدار قبلی در لندن برگزار شده بود. الریجانی و خاویر سوالنا بود
این دو مقام قرار بود اواسط ماه جاری بار دیگر مالقات کنند اما به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی 

 .آقای سوالنا گفت تاریخی برای این مالقات مشخص نشده است
 26 و 25که دیدار قبلی سوالنا و الریجانی در روزهای بنابه این گزارش چندین دیپلمات در وین گفتند 

 .خواندن آن از سوی دو طرف بی نتيجه بوده است" سازنده"آوریل در آنکارا عليرغم 
  

دیپلمات هایی که نامشان فاش نشد به این خبرگزاری گفتند آقای الریجانی حتی حاضر به بررسی 
 ایران در ازای تعليق موقتی غنی سازی از سوی پيشنهاد تعليق تحریم های بيشتر سازمان ملل عليه

تهران نشده است؛ که البته این با موضع گيری های کليه مقام های ایرانی از جمله رهبر جمهوری 
 .اسالمی در مورد مساله غنی سازی اورانيوم کامال همخوانی دارد

 برنامه غنی سازی شورای امنيت در مجموع تاکنون طی دو قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا
 را رد کرده و مشروعيت آنها را 1747 و 1737اورانيوم را به حالت تعليق در آورد اما ایران مفاد دو قطعنامه 

 .زیر سئوال برده است
اورانيوم غنی شده بسته به غلظت آن می تواند به عنوان سوخت نيروگاه های اتمی یا در ساخت 

  .سالح های اتمی به کار گرفته شود
  
  ويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اير
  

 گيری تونی بلر از رهبری حزب کارگر  کناره
  رادیو آلمان: علی امينی
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  )2007 مه  10(1386 اردیبهشت 20پنج شنبه 
تصميم خود به کناره گيری از رهبری حزب کارگر )  مه١٠(تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، امروز پنجشنبه

عالم کرد و ساعاتی بعد طی يک سخنرانی اين تصميم را به اطالع عموم را در جلسه هيئت وزيران ا
با کناره گيری بلر از رهبری حزب کارگر، او مقام نخست وزيری را از دست می دهد و شرايط . رساند

 ژوئن استعفای خود از مقام ٢۶بلر قرار است، روز . شود برای انتخاب نخست وزير بعدی فراهم می
  . ملکه تقدیم کندوزیری را به  نخست

کناره گيری تونی بلر با اينکه از مدتی پيش انتظار آن می رفت حال که به واقعيت نزديک شده است 
اين شايد به خاطر شيوه رفتار و گفتار آقای بلر باشد که همچنان . اندکی غيرعادی جلوه می کند
  .سرزنده و پرتحرک می نمايد

نمايد، ده سال تمام نخست  که همچنان تا حدی جوان میبه سختی می توان باور کرد، سياستمداری 
وزيری بريتانيا را بر عهده داشته و در سد سال گذشته، از نظر طول دوران زمامداری، دومين سياستمدار 

  .بريتانيا بوده است، يعنی پس از مارگرت تاچر بانوی آهنين حزب محافظه کار
 به ١٩٧٠وی در دهه .  در رشته حقوق تحصيل کرد در اسکاتلند متولد شد و١٩۵٣تونی بلر در سال 

او در انتخابات عمومی بعدی نيز به .  نماينده مجلس عوام شد١٩٨٣حزب کارگر پيوست و در سال 
  .های فعال حزب کارگر شناخته شد عضويت پارلمان انتخاب شد و به تدريج از چهره

ب کارگر را که در آن زمان حزب اصلی ، تونی بلر رهبری حز١٩٩۴با درگذشت رهبر حزب کارگر در سال 
  .مخالف در پارلمان بود در دست گرفت

  
 به پيروزی چشمگيری دست يابد و ١٩٩٧حزب کارگر به رهبری بلر توانست در انتخابات پارلمانی سال 
او همچنين توانست حزب کارگر را در . به حدود هجده سال زمامداری حزب محافظه کار خاتمه دهد

  . نيز به پيروزی برساند٢٠٠۵ و ٢٠٠١ای انتخابات ساله
 از سياست رهبری حزب کارگر، که در آن زمان مانند بيشتر ١٩٨٣بلر هنگام ورود به پارلمان در سال  

کرد، اما در سال های بعد با گردشی به  احزاب سوسيال دموکرات اروپا متمايل به چپ بود، پيروی می
وی در سياست خارجی نيز . خوانده می شود"  کارگری-نو"راست نماينده ديدگاهی شد که امروزه 

راهی در پيش گرفت که می توان آن را همراهی روزافزون با سياست خارجی اياالت متحده ارزيابی 
  .بريتانيا به رهبری تونی بلر متحد نزديک اياالت متحده در جنگ افغانستان و عراق بوده است. کرد

ای اصالحات اقتصادی و اجتماعی به پيشرفت   که با اقدام به پارهتونی بلر دولتمردی پرتوش و توان بود
تصميم او در ورود به جنگ عراق بی گمان بزرگترين خطای سياسی او بود که . جامعه خود کمک کرد

توان گفت که مهمترين دستاورد دولت بلر برقراری صلح و  می. محبوبيت او را تا حد زيادی بر باد داد
لی بوده است که روز سه شنبه به تشکيل پارلمان و دولتی تازه در اين منطقه آشتی در ايرلند شما

  .انجاميد
 

دیگر نيازی به فشار بر کشورهای دارای فعاليت / بانک جهانی اورانيوم در قزاقستان احداث می شود 
 های هسته ای صلح آميز نيست

  )2007 مه  10(1386 اردیبهشت 20پنج شنبه 
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دارند با امضای توافقنامه ای یک بانک جهانی برای غنی سازی اورانيوم راه روسيه و قزاقستان قصد 
اندازی کنند و با تشکيل این بانک دیگر نيازی به وارد کردن فشار بر کشورهایی مانند ایران برای متوقف 

 .کردن برنامه غنی سازی اورانيوم نيست
قستان با بيان این مطلب، درگفتگو با روزنامه وزیر امور خارجه قزا" مارات تازین"به گزارش خبرگزاری مهر،
آغاز می )  اردیبهشت 19( به قزاقستان که از امروز " والدیمير پوتين"درسفر : واشنگتن تایمز اعالم کرد 

شود؛ قرادادی بين روسيه و قزاقستان امضا می شود که براساس آن دو کشور با مشارکت یکدیگر یک 
 .می کنندمرکز غنی سازی اورانيوم احداث 

بر اساس گفته های وزیر امور خارجه قزاقستان، این مرکز مشترک غنی سازی اورانيوم به عنوان یک 
بانک جهانی اورانيوم عمل کرده و اگر به بهره برداری برسد دیگر نيازی به وارد کردن فشار بر کشورها 

 .برای متوقف کردن فعاليت های هسته ای  صلح آميز آنها نخواهد بود
قزاقستان که در منطقه سيبری " آنگارسک"این مرکز غنی سازی اورانيوم در شهر : ین در ادامه افزود تاز

 .قرار دارد، ساخته می شود
هر چند قراردادی که ميان ما و روسيه برای احداث این مرکز : وزیر امور خارجه قزاقستان تصریح کرد 

ده هر کشوری که بخواهد می تواند به عضویت بسته می شود، یک قرار داد دو طرفه است، اما در آین
این مرکز غنی سازی اورانيوم دربياید، از همين رو مشکلی برای پيوستن ایران و یا کشور دیگری به این 

بانک جهانی اورانيوم وجود ندارد؛ هر چند در حال حاضر گفتن این مطلب که چه کشورهایی در احداث 
ملحق می شوند مشکل است، اما مطمئنم که شاهد حضور این مرکز غنی سازی اورانيوم به ما 
 .کشورهای زیادی در آن خواهيم بود

بر اساس این گزارش، قزاقستان از لحاظ منابع گاز و نفت کشور غنی است و عالوه بر آن دومين توليد 
پشت کننده بزرگ اورانيوم جهان نيز به شمار می رود و پيش بينی می شود که ظرف چند سال آینده با 

 .سر گذاشتن استراليا تبدیل به بزرگترین توليد کننده اورانيوم در جهان شود
بر همين اساس کارشناسان منع گسترش سالح های اتمی نيز با طرح ایجاد یک بانک جهانی سوخت 

هسته ای موافق بوده و معتقدند با احداث این بانک، دیگر کشوری در فکر انجام فعاليت های هسته ای 
  .بودنخواهد 

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   دو سال از عراق خارج شوند ای کی توانند ظرف ی می خارجیروهاين

  )2007 مه  11(1386 اردیبهشت 21ه جمع
 دو ای کی توانند ظرف ی در عراق می خارجیروهاين:  جمهور عراق امروز اعالم کرد سي رئی طالبانجالل

  . د کشور خارج شوننیسال از ا
 در جمع ی سخنرانکی یط" یجالل طالبان" فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 یسي و انگلییکای آمریروهاي سوال که  ننی در شرق لندن در پاسخ به اجی دانشگاه کمبرانیدانشجو
 توانس تمي دو سال خواهای کیبه نظر من ظرف :"  کردحی عراق را ترک کنند، تصردی بایچه زمان

  ."مي کنی تازه خود را استخدام و با دوستان خود خداحافظیروهاين
  .ردي آماده باشد تا کنترل امور را بر عهده بگدیتا آن زمان ارتش عراق با:  گفت یو
 مجلس درباره ی امضا از اعضای عراق امروز از جمع آورندگانی مجلس نماندهی نماکی گر،ی دی سواز
  .  آن خبر دادی برای جدول زماننی از عراق و تدوییکای آمراني قانون خروج نظامسی نوشيپ

 که یندگانیشمار نما:  اعالم کردزي صدر نی صدروابسته به مقتدوني فراکسندگانی ازنمای االعرجبهاء
 144 ازعراق به ییکای آمراني نظامیني عقب نشی جدول زمان بندی قانون درخواست براسی نوشيپ

  . استدهي پارلمان عراق رسندهیا نم275 از مجموع ندهینما
 مجلس تی که دموکرات ها به عنوان جناح اکثرردي گی صورت می پارلمان عراق درحالندگانی نماتحرک
 ی کشورشان برای جمهورسي وادار کردن جرج بوش، رئی خود برای همچنان به تالشهاکای آمرندگانینما
  . دهندیم از عراق ادامه اني نظامیني عقب نشی برای زماننييتع

 ی قانونسی نوشي پی بر وتوی بوش مبنیدهای به تهدیی اعتنای شب گذشته با بییکای آمرقانونگذاران
  .  دادندی کند، به آن رای منيي چند ماه تعی عراق و افغانستان را تنها برایکه بودجه جنگ ها

 دالر به ارديلي م43  مخالف به اختصاصی را205 موافق در برابر ی را221 با کای آمرندگانی نمامجلس
 ی جمهورسي داد، اما خطاب به جرج بوش رئی عراق و افغانستان رای جنگ هایعنوان بودجه فور

 را در ییشرفتهاي پگری دالر دارديلي م53 از اختصاص شي و پی در ماه جوالدی بای اعالم کرد که وکایآمر
  . عراق نشان دهد

  
  جلسه مجلس نمایندگان عراق به شنبه موکول شد

  )2007 مه  10(1386 اردیبهشت 20پنج شنبه 
نمایندگان عراق  ، جلسه مجلس"صوت العراق"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی خبری 

رئيس مجلس " محمد المشهدانی" به خاطر مشاجره لفظی شماری از نمایندگان با اما امروز آغاز شد،
استان دیالی پس از نيم ساعت، به دستور  اهالی شماری ازدرباره یک گزارش درخصوص وضعيت ناگوار 

 .المشهدانی به شنبه آتی موکول شد

www.iran-archive.com 



دیالی که در شهر  اهالی رئيس مجلس نمایندگان عراق پس از قرائت این گزارش درباره وضعيت ناگوار
م پرداختن به دستورکار دو کربال تحصن کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت خود هستند، خواستار

شماری از نمایندگان شد و از جمله  جلسه شد که کم توجهی وی به گزارش یاد شده باعث اعتراض
آیا اینگونه با این : خطاب به المشهدانی گفت  عضو فراکسيون ائتالف عراق یکپارچه" شذی الموسوی"

 .رود، برخورد می شود؟ موضوع که فاجعه ای انسانی به شمار می
وضعيت اهالی دیالی  واستار تصميم گيری قطعی در جلسه امروز درباره گزارشبرخی از نمایندگان نيز خ

مجلس برای توضيح در این باره  و رای گيری برای فراخواندن نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر کشور به
االعظيمه از آنها خواسته ایم  و دیوار حائل در ما درباره طرح امنيتی بغداد: شدند، اما المشهدانی گفت 

تفاوت  نمایندگان گفتند که این موضوع با مسئله گزارش دیالی  با این حال. ا در مجلس حضور یابندت
 .دارد

اجباری مردم و  را به دست داشتن در عمليات کوچاندن المشهدانی نيز در ادامه سه چهارم نمایندگان
 .قتل در استان دیالی متهم کرد و جلسه را به روز شنبه موکول کرد

رای  "المالکی نوری"درباره رای اعتماد به هفت وزیر دولت   ندگان عراق قرار بود امروزمجلس نمای
مجلس اسامی  گفت که نایب رئيس اول مجلس نمایندگان عراق پيشتر" خالد العطيه"کند و  گيری

 .هفت وزیر را دریافت کرده است
استعفا دادند و  ری پيشترشش وزیر وابسته به جریان صدر در دولت المالکی به همراه وزیر دادگست

برای بررسی صالحيت نامزدهای  نخست وزیر عراق نيز با پذیرش استعفای این وزیران، کميته هایی را
آنها را برای کسب رای اعتماد به مجلس  جایگزین این وزیران تشکيل و وزیران را انتخاب و اسامی

 .معرفی کرد
برای خروج  عتراض به عدم تدوین جدول زمانیشش وزیر وابسته به جریان صدر آوریل گذشته در ا

یازدهم فروردین  وزیر دادگستری عراق" هاشم الشبلی"نيروهای خارجی از عراق استعفا کردند و 
 .اسعتعفای خود را تسيلم المالکی کرد
متفاوت و مختلف  من استعفای خود را به خاطر مواضع سياسی: وی درباره دالیل این استعفا گفته بود 

  .نامزد کرده بود، تقدیم کردم که من را برای این سمت" العراقيه"است های دولت و نيز فهرست با سي
  

  کشته و زخمی شدن هفت نظامی آمریکایی / عراقی 105کشته و زخمی شدن دستکم 
  )2007 مه  9(1386 اردیبهشت 19چهارشنبه 

 عراقی کشته و زخمی 105تکم کشور عراق امروز نيز شاهد ناآرامی و خشونت بود که در جریان آن دس
  . شدند و ارتش آمریکا نيز از کشته و زخمی شدن هفت نظامی خود در عراق خبر داد

قطر، وزیر بهداشت منطقه " الجزیره"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی 
کاميون بمب گذاری شده در شهر کردستان عراق گفت که بر اثر حمله انتحاری امروز با استفاده از 

  . نفر دیگر زخمی شدند87 نفر کشته و 14" اربيل"
در شمال عراق نيز گفت که افراد مسلح با تيراندازی به خودروی " کرکوک"یک منبع پليس عراق در شهر

  .چهار خبرنگار عراقی در نزدیک این شهر آنها را به قتل رساندند
معاون رئيس جمهوری این کشور به عراق " دیک چنی"مان با سفر درهمين حال، ارتش آمریکا امروز همز

  .اعالم کرد که دو نظامی آمریکایی روز سه شنبه براثر انفجار بمب در جنوب شرقی بغداد کشته شدند
ارتش آمریکا افزود که در درگيری های مسلحانه در استان دیالی یک نظامی این کشور کشته و چهار 

  .نظامی دیگر زخمی شدند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 مه  10(1386 اردیبهشت 20پنج شنبه :رادیو فردا
  .  در روز جهانی کارگر خبر داده است  کارگر بازداشت شده١١ از تداوم بازداشت اعتمادروزنامه 

 نفر از کارگران عضو ١١فاع از حقوق زندانيان گفته که به نوشته اين روزنامه، سخنگوی انجمن د
همراه با ریيس هيات مديره اين اتحاديه که در سنندج دستگير » اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار کشور«

  . شدند، کماکان در بازداشت به سر می برند
 به وکيل حقوقی اعتماد به نقل از صالح نيکبخت نوشته کارگران بازداشت شده تاکنون از دسترسی

   .محروم بوده اند و فقط تعدادی از آنها توانسته اند با خانواده خود ديدار کنند 
  .  را به نابودی کشانده است  خبر داده که آتش سوزی، يک روستای کرمانجوانروزنامه 

ان بر از توابع بخش جبالبارز جنوبی عنبرآباد استان کرم» کوش کلجک«به نوشته اين روزنامه، روستای 
  . اثر وقوع يک آتش سوزی مهيب از بين رفت

اين روزنامه به نقل از يک مقام محلی نوشته که اين آتش سوزی به علت نامعلومی رخ داده است و 
 ساعت اين آتش ١۴ امدادگر به منطقه اعزام شد و آتش نشانان در مدت ۵٠طی تماس اهالی روستا، 

  .را مهار کردند
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 ۵٠ هزار متر لوله انتقال آب، ٣٠ هکتار باغ، حدود ٢٠٠به گفته اين مقام محلی، اين آتش سوزی نابودی 
 منزل کپری را به ٣٠ راس گوسفند و ۵٠ هکتار مرتع و جنگل و بالغ بر ۵٠٠دستگاه الکتروپمپ کف کش، 
   . تن را آواره کرده است ١٠٠خاکستر تبديل کرده و بيش از 

  .  خبر داده است  از سقوط يک هواپيمای نظامی در حوالی انديمشک،همبستگیروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، جانشين استاندار خوزستان خبر داد که يک هواپيمای نظامی روز چهارشنبه 

  .  صبح در حوالی انديمشک سقوط کرد١٠حدود ساعت 
هوایی دزفول به پرواز در آمده بود، علي اصغر وحيدی گفته که در اين حادثه خلبان هواپيما که از پايگاه 

  . پس از سقوط جان باخته است
 ذکر کرده و نوشته که هنوز علت سقوط هواپيما مشخص  ۵ اف  همبستگی اين هواپيمای نظامی را

  . نشده است
 بيانيه مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص آزادی اعتماد ملی،روزنامه 

  . عاون اين مرکز را منعکس کرده استحسين موسويان م
فردی از «به نوشته اين روزنامه، در اين بيانيه با اشاره به سوابق حسين موسويان از وی به عنوان 

خانواده ای مذهبی، شهيدپرور و برادر شهيد و همچنين يکی از سرشناس ترين مدافعان حقوق هسته 
  » .می نامبرده شده استای ايران و راهبرد کالن سياست خارجی جمهوری اسال

حمايت از بررسی دقيق و جامع «اين مرکز سکوت خود در قبال بازداشت ديپلمات هسته ای سابق را 
   » .موضوع و رفع سوءتفاهمات ايجاد شده ذکر کرده است 

 غواص بازداشت شده خبر ١٢ به نقل از سفير ايران در امارات متحده عربی از آزادی همشهریروزنامه 
  . ستداده ا

به نوشته اين روزنامه، حميدرضا آصفي با اشاره به مالقاتش با نخست وزير امارات و حاکم دبی خبر 
 غواص ايرانی را صادر کرده ١٢داده و گفته که نخست وزير امارات در اين مالقات گفته که دستور آزادی 

  . است
رای شرکت در جلسه استيضاح خود  خبر داده که وزير آموزش و پرورش چهارشنبه آينده بايرانروزنامه 

  . به مجلس می رود
به نوشته این روزنامه، محمدرضا باهنر، نايب ریيس اول مجلس اعالم کرده که استيضاح محمود 

  .فرشيدی، وزير آموزش و پرورش چهارشنبه آينده در صحن علنی مجلس صورت می گيرد 
  

   اردیبهشت20پنجشنبه : مرور روزنامه های تهران
  )2007 مه  10(1386 اردیبهشت 20ه پنج شنب

روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های بزرگ خود از انتخاب باقر قاليباف به شهرداری :بی بی سی
تهران و استقبال مرکز پژوهش های مجمع تشخيص مصلحت نظام از آزادی حسين موسویان معاون این 

حبس افتاده بود و در مطالب دیگر به انتقاد از گرانی و مرکز خبر داده اند که به اتهام مسائل امنيتی به 
تورم و تکذیب این ارقام توسط ریيس جمهوری و پی آمدهای دستور او برای عزل مدیران شرکت دولتی 

  .بيمه ایران پرداخته اند
  در صدر اخبار خود از سخنان محمود احمدی نژاد در جمع فرماندهان بسيج خبر داده و از ایرانروزنامه

قول وی نوشته مخالفان دولت با آمار دروغ پيشرفت های دولت را انکار می کنند در حاليکه 
  . دستاوردهای این دولت بی نظير و یک افتخار است

 در ٢٣ریيس جمهوری بدون اشاره مستقيم به گزارش مرکز پژوهش های مجلس که تورم سال آینده را 
 در صد ٢٣ر تالش بودند دولت را تخریب کنند چنانکه تورم را صد خوانده بود گفته آنان با طراحی تبليغی د

  . اعالم داشتند در حالی که دولت جلوی جيب خيلی ها را خواهد گرفت
 حميد زنگنه نماینده اهواز با سخنان خود مبنی بر بحرانی بودن کيهاندر همين حال به نوشته روزنامه 

هوری اعتراض بسياری از نمایندگان هوادار دولت وضعيت کشور، و انتقاد از سفرهای استانی ریيس جم
  . را برانگيخت

زنگنه در نطق خود با بيان اینکه وضعيت اقتصادی کشور دچار بحران و بی برنامگی است، گفت خروج 
ميليون نفر ١٠صدها ميليارد دالر از کشور، خروج بيش از صدها هزار نفر نيروی متخصص از کشور، وجود 

ميليارد دالر اتالف انرژی در هر سال، وجود نقدینگی باالی صدهزار ميليارد تومان ۴٠ زیر خط فقر، بيش از
  . در کشور و ده ها مشکل دیگر سبب نگرانی شدید مردم شده است

 از قول یک نماینده دیگر مجلس نوشته دولت نهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که قرار بود اعتماد
 شعارهای انتخاباتی، بهبود وضعيت معيشت مردم از طریق آوردن مهمترین وجهه همت خود را، طبق

  . نفت بر سر سفره های مردم، ایجاد عدالت اجتماعی و رشد و توسعه همه جانبه کشور قرار دهد
 گفته به زعم اکثر کارشناسان مستقل اقتصادی، دولت اعتمادعليخانی نماینده قزوین به نوشته 
 داد که نرخ تورم پس از سال ها سير نزولی یافته بود و حجم اصالحات در حالی کشور را تحویل

نقدینگی نيز پيرو سياست های اقتصادی سازنده می رفت تا بيش از پيش کنترل شود ليکن عملکرد 
دولت جدید موجب بروز مشکالتی شد که هيچ کس و هيچ چيز جز سياست های غلط مسبب آن 

  . نيست
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ارشی پيرامون پی آمدهای نامه ریيس جمهوری برای عزل مدیران  روزنامه اقتصادی صبح در گزسرمایه
شرکت دولتی بيمه ایران با اشاره به اینکه پنجاه در صد بازار بيمه کشور در دست بيمه ایران است 

  . نوشته عمال این بازار بزرگ بعد از نامه ریيس دولت بدون مدیریت رها شده است
ژاد بر اساس نظر دیوان محاسبات دستور به عزل مدیران را بر اساس این گزارش آقای محمود احمدی ن

  . داده در حاليکه مدیران بيمه از این خبر اظهار بی اطالعی کرده و مفاد آن را کامال رد کرده اند
 که سرمقاله خود را به حمایت از عزل مدیران بيمه اختصاص داده در گزارشی از قول کيهانروزنامه 

 ١۵١ته اتهامات مدیران بيمه احتياج به رای دادگاه ندارد واضع است ریيس دیوان محاسبات نوش
  . نمایندگی بيمه در دست اقوام و بستگان درجه اول مدیران این شرکت است که مدارک آن حاضر است

 از قول یکی از اعضای هيات مدیره بيمه ایران نوشته اصال این اتهامات درست سرمایهروزنامه اقتصادی 
 به سابق است و حتی یک تن از اقوام مدیران فعلی بيمه که دستور عزلشان رسيده در نيست و مربوط
  . کار بيمه نيست

  .  احتمال داده که این عزل ناگهانی عوارضی در صنعت بيمه باقی گذاردسرمایه
 نظر مدیرعامل بيمه ایران را در صفحه اول خود نقل کرده که گفته اصال خبری ندارد که چه رسالت
  .زل شده استکسی ع

 قطعه طالی عتيقه مربوط به دوران ۶٠٠ نماینده رامهرمز در مجلس از کشف اعتماد ملیبه نوشته 
هخامنشی در صندوقچه ای در روستای جوپجی رامهرمز خبر داده که از لحاظ ریالی نمی توان قيمتی 

  . برای آن در نظر گرفت
رامهرمز برای افشای خبر این کشف بدون این نماینده مجلس در عين حال فاش کرده که فرماندار 

هماهنگی با مقامات سياسی، انتظامی و امنيتی برکنار شده است زیرا به عقيده وی ممکن است 
هنوز برخی از این اشيا در اختيار برخی افراد باشد که با رسانه ای کردن آن کار پيگيری و باز گرداند این 

  .اشيا مشکل می شود
عده ای از نمایندگان مجلس در نامه ای به وزیر ارشاد از سانسور و دخالت این دو روز بعد از آن که 

 از قول حسين صفار هرندی جمهوری اسالمیوزارت خانه در امور فرهنگی انتقاد کرده اند روزنامه 
نوشته فروغ فرخزاد را در نمایشگاه بين المللی کتاب بطور کلی ممنوع نکرده ایم بلکه شعرهای فرخزاد 

ممکن است دسته ای شامل تذکر شود و از ناشر بخواهيم که آنرا اجرا کند . ی توان طيف بندی کردرا م
  . اما به طور کلی فروغ فرخزاد را ممنوع نکرده ایم 

 از وزیر ارشاد به خاطر آن که همه کتاب های فروغ جمهوری اسالمینکته مهم این است که روزنامه 
ته با توجه به شخصيت غيراخالقی فروغ فرخزاد و اینکه یک جریان را ممنوع نکرده انتقاد کرده و نوش

مشکوک با تجدید انتشار آثار او درصدد الگوسازی از وی است و اظهارنظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
  .بسيار عجيب است 

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران

  )2007 مه  9(1386 اردیبهشت 19چهارشنبه :فردا
 نفر از دانشجويان دانشگاه رازی در اعتراض ٢٠٠، خبر داده که روز سه شنبه نزديک به اعتماد روزنامه

به تجاوز معاون حراست دانشگاه رازی کرمانشاه به يکی از دانشجويان دختر، دست به تجمع اعتراض 
  . آميز زدند

 موضوع باعث می شود به نوشته اين روزنامه، اين دانشجوی دختر پرونده ای در حراست داشته که اين
  . از سوی معاون حراست تحت فشار و تجاوز قرار گيرد

اعتماد نوشته که به دنبال اين تجمع، ریيس حراست دانشگاه رازی کرمانشاه در جمع دانشجويان حاضر 
شد و اعالم کرد شخص خاطی از دانشگاه اخراج شده و پرونده وی هم اکنون در دادگاه استان در حال 

   .بررسی است
اعتماد، در عين حال از دستگيری اين دختر دانشجو و تحت فشار گرفتن وی خبر داده و به نقل از منابع 
دانشجویی نوشته که مسووالن می کوشند با تحت فشار گذاشتن اين دانشجو از عواقب سنگين اين 

   .عمل ننگين معاون حراست دانشگاه بکاهند 
ردم دامغان از قوای سه گانه را مورد توجه قرار داده و به نقل ، انتقاد شديد نماينده مهمشهریروزنامه 

چه کسی يا چه کسانی بايد با استراتژی استحاله انقالب اسالمی از طريق به « از وی نوشته که
  » .کارگيری تاکتيک های ماکياوليستی در اقتصاد و سياست مقابله کند

ستور خود نسبت به نقض صريح قانون به نوشته اين روزنامه ، حسن سبحانی در نطق پيش از د
اساسی توسط دولت، مجلس و قوه قضائيه اعتراض کرده و با اشاره به ناديده گرفتن فقر، فساد 

نامبرده و آن را بستر » حرکات توپخانه ای«اقتصادی از سوی دولت و ساير قوا از تصميات دولت با عنوان
  . تسازی برای استحاله نظام جمهوری اسالمی ناميده اس
هنگامی که هيات رئيسه مجلس چگونگی «: به نوشته همشهری، آقای سبحانی همچنين گفته است

 روز به بيش از يک سال معطل ١٠ محدوده زمانی طرح سوال نمايندگان از ریيس جمهوری و وزرا را از   و
بيه سازی مي کند و در پيشگاه نمايندگان ملت نافذيت حقوق نظارتی آنها را به سکوت گورستان ها ش

  » .مي کند، چه کسانی پاسخگو هستند
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به وزير فرهنگ و ارشاد خبر داده و   هفتم   نفر از نمايندگان مجلس١۵ از تذکر اعتماد ملی،روزنامه 
نوشته که تذکر دهندگان خواستار رفع هرگونه فشار، تهديد و تحديد و تنگناهای ايجاد شده عليه برخی 

  .اند کترونيکی شدهاز مطبوعات، نشريات مکتوب و ال
 نماينده مجلس ١۵به نوشته اين روزنامه، طی اين تذکر مکتوب که روز سه شنبه در مجلس قرائت شد، 

های واهی و  براساس مدارک و شواهد موجود وزارت ارشاد به بهانه«: خطاب به صفار هرندی نوشته اند
ها   مطبوعات و نشريات و خبرگزاریاز طريق اعمال تحميل و تهديد و تذکرات مکتوب و شفاهی، بعضی از

ای از وقايع و  های مختلف به سانسور و عدم انعکاس پاره را تحت فشار تنگنا قرار داده، و آنان را به روش
توان به  نمايد که از اين ميان می رويدادها وادار و يا از برخی امکانات و تسهيالت محروم می

  » .نا اشاره کردهای اعمال شده عليه خبرگزاری ايل محدوديت
نمايندگان در تذکر خود به وزیر ارشاد با اشاره به موادی از قانون اساسی مبنی بر آزادی مطبوعات و 

ممنوعيت اعمال فشار از سوی هر مقامی، خواستار رفع هرگونه فشار و تنگا از مطبوعات و خبرگزاری 
   .ها شده اند 

ی خنثی کردن اعتصاب معلمان، تدابير امنيتی در ، خبر داده که روز سه شنبه براهمبستگیروزنامه 
 حاکم بود و نيروی انتظامی از صبح ديروز عالوه بر تدابير شديد امنيتی، به حصار بندی  اطراف بهارستان

  . در مقابل درب شمالی مجلس نيز پرداخت
ند و آمد و شد به نوشته اين روزنامه، نيروهای امنيتی به هيچ کس اجازه تجمع در مقابل مجلس را نداد

   .افراد در اطراف مجلس با محدوديت انجام می شد 
کشته و ٢٣ ساعت گذشته دو سانحه اتوبوسی در گردنه حيران ٢۴ خبر داده که در کيهانروزنامه 

  . مجروح برجای گذاشته است
 ١٧ته و به نوشته اين روزنامه، در دو تصادف جداگانه در گردنه حيران آستارا و محور رودبار شش نفر کش

  . نفر مجروح شدند
کيهان در عين حال خبر داده که ماموران امدادی با يک ساعت تاخير به محل حادثه رسيده اند و در اين 

  .فاصله چند مجروح نيز جان خود را از دست دادند 
  

   اردیبهشت19چهارشنبه : مرور روزنامه های تهران
  )2007 مه  9(1386 اردیبهشت 19چهارشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در صدر اخبار خود از عقب افتادن انتخاب شهردار تهران که :بی بی سی

امروز در جلسه شورای شهر تهران برگزیده خواهند شد خبر داده و نوشته اند که ریيس جمهوری به 
رد طرح . وزیر اقتصاد دستور برکناری جمعی از مقامات را به دليل عدم پيگيری دستورات قبلی داده است

جدید بنزین در مجلس و اخباری درباره بازداشت عضو سابق شورای امنيت ملی از جمله دیگر مطالب 
  .روزنامه های امروز است

بيشتر روزنامه های امروز تهران با چاپ عکس هایی از چهار داوطلب شهرداری تهران در صفحه اول خود 
  . که این انتخاب امروز صورت می گيرددر مورد شهردار تهران گمانه زنی کرده و نوشته اند 

 از نظر سنجی رادیو تهران خبر داده که مطابق آن محمدباقر قاليباف با تهران امروزدر همين زمان 
  .  درصد آرا شهردار منتخب مردم شد٧/٨٢کسب 

 در این نظرسنجی که از روز دوشنبه در بخش صدای شهر آغاز شد برای انتخاب تهران امروزبه نوشته 
هردار منتخب مردم از ميان محمدباقر قاليباف، حسن بيادی، رسول خادم و نادر شریعتمداری ش

  .  به محمدباقر قاليباف دادندSMSشنوندگان رادیو بيشترین رای مثبت را از طریق ارسال پيام کوتاه 
بنزین  شدن   خبر داده که مجلس با طرح دو فوریتی تعدادی از نمایندگان برای تک نرخیکارگزاران
  . مخالفت کرد

   نمایندهء مجلس در جلسه علنی دیروز با ارایه طرحی دو فوریتی خواستار تک٣٧به نوشته این روزنامه 
نرخی شدن قيمت بنزین شدند که براساس آن بنزین توليد داخل به عالوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه 

 ۶۶ تومان عرضه شود که این دو فوریت با ١۵٠ر  ميليارد ریال به قيمت هر ليت٢۵٠ هزار و ٢٢معادل ارزی 
 نمایندهء حاضر به تصویب نمایندگان ٢١٢ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ١٠٨رای موافق، 

  . نرسيد
 کننده در ضرورت ارایه طرح خود به صورت دو فوریتی آورده   نمایندگان درخواستسرمایهبه نوشته 

 بندی بنزین و بالتکليفی مردم از نحوه اجرای  ت جهت اجرای سهميهبودند با توجه به عدم آمادگی دول
بندی که منجر به نارضایتی عمومی شده و از آنجایی که اثرات تورمی و گرانی ناشی از  طرح سهميه 

  .  نرخی آن به قيمت متعادل است خواستار اجرای طرح دولت شدند شدن بنزین بيشتر از تک دو نرخی
 ترین طرحی که باید ارایه شود، این است،   اعالم داشتند شاید فوریسرمایهته موافقان طرح به نوش

  .چون چيزی به آغاز خردادماه باقی و زمان اجرای سهميه بندی باقی نمانده است
  .  در صدر اخبار خود طرح دیگری را مهم دیده که آن هم در جلسه دیروز مجلس رد شدهمبستگی

 سال به اتمام دوران ریاست ٢ماه به انتخابات مجلس و بيش از  ٩براساس این طرح که نزدیک به 
  .  سال کاهش می یابد ١۵ سال به ١٨جمهوری مطرح می شود، سن رای دهندگان را از 

 رسد   سال، سن نوجوانی است نوجوان در این سن به بلوغ فکری می١۵ سن همبستگیبه نوشته 
ک و شناخت عميقی ندارد و تشخيص مناسبات قدرت  کافی زندگی و مسایل مهم جامعه، در و از تجربه
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 ها و یا افراد از   بسا حق رای دادن به این گروه باعث شود تا جناح برای نوجوانان قابل درک نيست و چه
  . احساسات آنان به نفع منافع خود بهره گيرند

شدن حدود دو   سپری نژاد در نامه ای به وزیر اقتصاد با اشاره به  خبر داده که محمود احمدی کيهان
ها به اقوام و  سال از زمان ارایه گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگی

تفاوتی وزارت اقتصاد و عدم  ه ای غيرقانونی و عدم وصول مطالبات دولت، بی  منصوبان، تبانی در پرداخت
ر داد که به فوریت کليه اعضای هيات مدیره و برانگيز خواند و دستو پيگيری این گزارش را تعجب 

  . مدیرعامل از سمت خود برکنار و افراد صالح، امين و دلسوز جایگزین شوند
گيری حقوق مردم و اصالح ساختار بيمه  جمهوری همچنين خواستار بازپس   ریيس کيهانبه نوشته 

  .  مردم گزارش دهد جعفری خواست نتيجه اقدامات را به شخص وی و ایران شد و از دانش
 نخستين روزنامه ای که خبر بازداشت حسين موسویان دیپلومات سابق را منتشر کرده بود در اعتماد

گزارش خود از قول سخنگوی قوه قضایيه نوشته برای موسویان قرار وثيقه توسط بازپرس صادر شد و بر 
  . همين اساس یک منبع آگاه از آزادی موسویان خبر داد

 اسناد و مدارک و همچنين رایانه های شخصی وی همچنان در توقيف است و عتمادابه نوشته 
  . تحقيقات در زمينه اتهامات مطرح شده عليه عضو سابق تيم مذاکره کننده هسته ای ادامه خواهد یافت

ه  از قول وزیر اطالعات از احضار دو نفر دیگر در ارتباط با پرونده حسين موسویان خبر داد و نوشترسالت
غالمحسين محسنی اژه ای در نخستين اظهاراتش پس دستگيری موسویان گفته است که دو نفر دیگر 

  . در همين ارتباط دستگير شده اند
 خبر داده پانزده نماینده مجلس با تذکری کتبی به محمدحسين صفارهرندی وزیر ارشاد خواستار اعتماد

 داده شد که دولت برخی محدودیت ها را برای این تذکر پس از آن. رفع محدودیت از رسانه ها شدند
  . حضور خبرنگاران برخی رسانه ها در برنامه های خبری رسمی ممنوع اعالم کرد

 در این تذکر که نمایندگان اقليت اصالح طلب مجلس آن را امضا کرده اند با استناد به اعتمادبه نوشته 
اد شده عليه برخی از مطبوعات و نشریات مکتوب قانون که هرگونه فشار، تهدید، تحدید و تنگناهای ایج

و الکترونيکی را نفی کرده، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد آمده است براساس مدارک و شواهد موجود 
وزارت متبوع جنابعالی به بهانه های واهی و از طریق اعمال تحميل و تهدید و تذکرات مکتوب و 

زاری ها را تحت فشار و تنگنا قرار داده و آنان را به روش شفاهی، بعضی از مطبوعات و نشریات و خبرگ
های مختلف به سانسور و عدم انعکاس پاره ای از وقایع و رویدادها وادار یا از برخی امکانات و تسهيالت 

  .محروم می نماید
  

   مه٩چهارشنبه : روزنامه های بریتانيا
  )2007 مه  9(1386 اردیبهشت 19چهارشنبه 
اد ایران به آمریکا برای ارائه یک راهکار خروج آبرومندانه از عراق، و اظهار نظر پيشنه:بی بی سی

مجلس اعيان بریتانيا در مورد ناکارآمد بودن تحریمهای اقتصادی عليه ایران و کره شمالی، از جمله 
 مهمترین موضوعات گزارشهای امروز صبح روزنامه های چاپ لندن در مورد رویدادهای مرتبط با ایران

  .است
 در گزارشی از تهران نوشته است که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران فایننشال تایمزروزنامه 

که هفته گذشته در کنفرانس همسایگان عراق در شرم الشيخ شرکت داشت به آمریکا یی ها گفته 
  .است که ایران حاضر است به آمریکایی ها کمک کند تا آبرومندانه از عراق خارج شوند

به نوشته این روزنامه آقای عراقچی روزگذشته گفت که عالقه به ثبات در عراق، وجه مشترک آمریکا و 
ایران است و اگر آمریکا حسن نيت نشان دهد، گفتگوهای مستقيم با ایران ممکن است به راه حلی 

  . برای خروج آبرومندانه آمریکا از عراق منجر شود
اقچی خروج آقای متکی وزیر خارجه ایران از مجلس شام در شرم  آقای عرفایننشال تایمزبه نوشته 

الشيخ را دارای جنبه نمایشی دانسته و تاکيد کرده است که در اصل، ایران خواهان راه حل مشترکی 
  . برای تامين آینده عراق با مشارکت دیگر همسایگان آن کشور است

. هاجم آمریکا به عراق فاجعه آميز بودت: " می نویسد که آقای عراقچی گفته استفایننشال تایمز
  ."بيائيد نگذاریم که خروج آمریکا از عراق هم فاجعه دیگری به بار بياورد

این روزنامه در گزارش دیگری جزئيات بازداشت دکتر هاله اسفندیاری از کارشناسان مرکز وودرو ویلسون 
Woodrow Wilsonریان زندانی شدن او در زندان اوین را  آمریکا و مدیر برنامه خاورميانه این مرکز و ج
خانم اسفندیاری که از طرفداران گفتگوی دیپلماتيک با ایران و مخالف اقدام نظامی . شرح داده است

  . ساله خود به ایران رفته بود٩٣عليه آن کشور است برای دیدار مادر 
رانيگان، نظر یکی از کميته های  در گزارشی به قلم خبرنگار سياسی این روزنامه، تانيا بگاردینروزنامه 

مجلس اعيان بریتانيا را بازتاب داده که اعتقاد دارد برای حل مسایل غرب با ایران و کره شمالی نباید از 
  . سالح تحریم استفاده کرد

 مجلس اعيان استفاده از تحریمها را غيرسازنده خوانده و نظر داده است که اقدامات گاردینبه نوشته 
  .  رنج هزاران انسان خواهد شد و تازه، اغلب بی نتيجه و غيرسازنده استتنبيهی باعث

تحریمهای اقتصادی اگر جدای از دیگر سياستها : "به گزارش این روزنامه، لردهای مجلس اعيان گفته اند
و ابزارها استفاده شود، بسيار بعيد است که به تغيير خط مشی کشورهایی که هدف تحریم قرارگرفته 

  ."نجامداند بيا
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 در گزارشی درباره تالش دولت آلمان برای کشف حقایق تاریخی وسياسی از ميان اسناد تایمزروزنامه 
سوخته و رشته رشته شده اداره امنيت آلمان شرقی سابق، به این نکته اشاره کرده است که 

 های کاغذ و گروگانگيران دیپلماتهای آمریکایی در تهران در دهه هشتاد برای به هم چسباندن رشته
  .کشف رمز آنها از مهارت قاليبافان حرفه ای استفاده کرده بودند

 در گزارش هنری خود خبرداده گاردیندر همين حال، و در خبری مرتبط با ایران و ماجرای گروگانگيری، 
که است که جورج کلونی بازیگر و کارگردان آمریکایی قرار است فيلمی را با عنوان فرار از تهران بسازد 

  . در تهران و در روزهای گروگانگيری دیپلماتهای آمریکایی اتفاق می افتد١٩٨٠داستان آن در سال 
در داستان این فيلم، سازمان اطالعات مرکزی آمریکا، سی آی ای، عده ای را در قالب یک گروه 
وگانهای فيلمبرداری به ایران می فرستد که در پوشش ساخت یک فيلم سينمایی، قصد فراری دادن گر

  . آمریکایی را دارند
مورد سوال قرار دادن " این یک فيلم اعتراض آميز است و آقای کلونی گفته است که گاردینبه نوشته 

  ."حکومت فقط حق آدمها نيست، وظيفه آنها هم هست
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