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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
  

  مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا خاتمه یافت
  )2007 مه  28(1386 خرداد 7شنبه دو

 مه در 28ان و آمریکا در باره عراق که پيش از ظهر روز دوشنبه، مذاکرات نمایندگان ایر:بی بی سی
بغداد آغاز شده بود، پس از چهار ساعت خاتمه یافت بی آنکه در مورد ادامه احتمالی گفتگوها تصميمی 

  .گرفته شده باشد
و این مذاکرات در دفتر نوری مالکی، نخست وزیر عراق واقع در منطقه سبز امنيتی بغداد برگزار شد 

ریاست هيات های نمایندگی ایران و آمریکا را حسن کاظمی قمی و رایان کروکر، سفيران ایران و آمریکا 
  .در عراق بر عهده داشتند

پس از افتتاح اجالس توسط نوری مالکی، نخست وزیر عراق، مذاکرات با حضور هيات های نمایندگی 
  .یافتایران و آمریکا و چند تن از مقامات ارشد عراقی ادامه 

  .در پایان این جلسه، منابع دولت عراق جو مذاکرات را دوستانه توصيف کردند
نوری مالکی، نخست وزیر عراق پس از افتتاح این اجالس، به خبرنگاران گفته بود که دستور کار مذاکرات 

را منحصرا موضوع شرایط عراق تشکيل می دهد زیرا طرح مباحث دیگر، باعث پيچيده شدن گفتگوها 
  .ی شودم

پس از خاتمه این جلسه، رایان کروکر، سفير ایاالت متحده، در یک نشست خبری به سئواالت رسانه 
  .های همگانی درباره مذاکرات دو طرف پاسخ داد

  اظهارات سفير آمریکا
سفير آمریکا جو جلسه را رسمی توصيف کرد و گفت که در مورد سياست نسبت به عراق بين دو طرف 

  . داشتتوافق کلی وجود
آقای کروکر اظهار داشت که در سخنان خود در این جلسه به طرف ایرانی گفته که آنچه که اهميت دارد 
اقدام عملی و نه صرفا سخن گفتن از اصول است و نگرانی دولت آمریکا را از حمایت ایران از گروه هایی 

  .استکه با نيروهای عراقی و ائتالف بين المللی درگير هستند ابراز داشته 
وی افزود که در این جلسه، مساله حمایت سپاه پاسداران از گروه های شورشی عراق را مطرح کرده 

  . است
رایان کروکر گفت که طرف ایرانی در این اجالس دیدگاه های خود را در مورد روابط ایران و عراق بيان 

  .توصيف کرد" ال خارجیاشغ"داشت و طی آن، حضور نيروهای ائتالف به رهبری آمریکا در عراق را 
آقای کروکر افزود که هيات نمایندگی ایران جزئيات بيشتری در مورد رویکرد خود نسبت به بحران امنيتی 
عراق مطرح نکرد هرچند اقدامات ایاالت متحده در آموزش و تجهيز نيروهای امنيتی عراق را برای مقابله 

  .با چالش های موجود در این کشور ناکافی خواند
سفير آمریکا سئوال شد که آیا هيات نمایندگی ایران موضوع ایرانيان بازداشت شده توسط نيروهای از 

  ایرانی در عراق را مطرح کرده اند؟
  .وی گفت که این موضوع در جلسه روز دوشنبه مطرح نشد و عراق تنها موضوع مورد بحث بود

سخنان خود بر حمایت از دولت عراق سفير ایاالت متحده در این نشست خبری گفت که هر دو طرف در 
  .تاکيد نهادند و از این جهت، اجالس روز دوشنبه را می توان مثبت ارزیابی کرد

در مورد احتمال برگزاری دور دیگر مذاکرات، رایان کروکر گفت که مقامات عراقی دعوت برای دور دیگر 
تی، مقامات آمریکایی آن را بررسی مذاکرات را مطرح کرده اند و افزود که در صورت دریافت چنين دعو

  .خواهند کرد
  سخنرانی سفير ایران

 بخش هایی از سخنرانی حسن کاظمی قمی در اجالس روز - ایرنا -همچنين، خبرگزاری دولتی ایران 
  .دوشنبه در بغداد را منتشر کرده است

مهوری آقای کاظمی در این سخنرانی ضمن یادآوری جنگ هشت ساله ایران و عراق، حمایت ج
اسالمی را از گروه های مخالف رژیم صدام حسين برشمرده و افزوده است که پس از سقوط این رژیم، 

  .ایران از دولت عراق پشتيبانی کرده است
وی اقدامات جمهوری اسالمی در زمينه های سياسی، امنيتی، بازسازی و خدمت رسانی در عراق 

  . پس از سقوط رژیم سابق را یادآور شد
اظمی با اشاره به اینکه مردم عراق هنوز هم با مشکالت و مشقات فراوان مواجه هستند، آقای ک

عدم اختيارات کافی "و " عملکرد نادرست و طوالنی مدت آمریکا درتداوم وضعيت عملی اشغال عراق"
  .را از عوامل شرایط دشوار کنونی توصيف کرد" دولت در به کار گيری قوای مسلح
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ستيم که چرا می بایست تجهيزات ارتش و پليس عراق ضعيف تر از گروه های ما متعجب ه"وی گفت 
  "تروریستی باشد و ارتش و پليس سالح های الزم برای دفاع از خود و ملت را نداشته باشد؟

سفير ایران در بغداد افزود که وجود نا امنی در عراق باعث شده است تا شاخص های زندگی به شدت 
  .تصادی دشواری را برای مردم این کشور ایجاد کندکاهش یابد و شرایط اق

ریيس هيات نمایندگی ایران آمادگی این کشور را برای کمک به استقرار امنيت در عراق و حمایت از 
  .دولت نوری مالکی اعالم داشت

به سيادت هرچه سریعتر "به گزارش ایرنا، حسن کاظمی قمی ابراز اميدواری کرد که نشست بغداد 
  ." و پایان دادن به نا امنی ها و سرعت یافتن روند بازسازی منجر شودملت عراق

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   روز ٣٠آشته در  102

  ترين ماه نيروهاي آمريكايي در عراق خونين
  )2007 مه  29(1386 خرداد 8شنبه سه :شرق

ي بر اثر انفجار خودروي خود در ديالهء عراق و يك نظامي آمريكاي«:  ارتش آمريكا اعالم آرد-ها خبرگزاري
  »    .نظامي ديگري در انفجاري در بغداد آشته شدند

به گزارش آسوشيتدپرس، با آشته شدن اين دو نفر، تعداد تلفات ارتش آمريكا در ماه جاري به حداقل 
ا در عراق از بيش از دو  نفر رسيد و اگر به همين ترتيب پيش برود ماه مه مرگبارترين ماه ارتش آمريك102

 نفر از نيروهاي 450اين در حالي است آه تاآنون بيش از سه هزار و . و نيم سال پيش خواهد شد
از سوي ديگر، روزنامهء نيويورك تايمز در وب سايت خود .اند  هزار نفر زخمي شده34آمريكايي آشته و 

شورهاي همسايه و عراق در حال صادرآردن مبارزان شبه نظامي به آ«: گزارش داد
به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيويورك تايمز به نقل از مقامات دولتي ناشناس »  .ديگرآشورهاست

رسد برخي از اين مبارزان در ميان موج  به نظر مي«: آمريكايي، اروپايي و خاورميانه گزارش داد
اين گزارش »  .گر هستندآنند در حال ورود به آشورهاي دي پناهندگان عراقي آه از مرزها عبور مي

هاي خاص از عراق اعزام  اما مبارزان ديگري هم هستند آه به منظور انجام ماموريت«: افزايد مي
: وگو اظهار آرد ژنرال اشرف ريفي، مدير آل نيروهاي امنيت داخلي در لبنان طي يك گفت»    .شوند مي

ژنرال ».ك سرخود را زير برف آرده استاگر هر آشوري بگويد آه از اين لحاظ در مصونيت است مثل آب«
فتح االسالم وارد مبارزه شد آه _ هفتهء گذشته ارتش لبنان با يك گروه شبه نظامي بنام«: ريفي افزود

شاآر العبسي، رهبر «: نيويورك تايمز نوشت». شبه نظامي سابق در عراق بودند50اعضاي آن شامل 
»    .رقاوي، رهبرآشته شدهء القاعده در عراق بوده استگروه فتح االسالم يكي از رابطان ابومصعب الز

تر اين  دهند آه اوضاع لبنان از گسترش بيش اين روزنامه اضافه آرد آه رهبران شبهء نظامي هشدار مي
دآتر محمد المساري، ناراضي سعودي در انگليس آه رهبري انجمن جهادگردان .مبارزان حكايت دارد

 مبارزه عراقي 50شما اآنون شاهد «: ا بر عهده دارد، در اين خصوص گفتر ) Tajdeed. net( اينترنتي 
مبارز در لبنان حضور دارد آه ) تر  يا بيش50000توانم بگويم آه صد برابر اين تعداد  در لبنان بوديد، ولي مي

 تن را آه قصد 172مقامات عربستاني ماه گذشته گفتند آه » .منتظر لحظهء مناسب براي اقدام هستند
مقامات عربستاني .اند اند را دستگير آرده هاي نظامي داشته حمله به تاسيسات نفتي، مقامات و پايگاه

« مقامات در اروپا اظهار آرد آه.اند  تن در عراق آموزش ديده172رسد برخي از اين  افزودند آه به نظرمي
اند تحت نظر  اروپا بازگشتهدر تالش هستند تا افرادي را آه پس از يك مسافرت آوتاه مدت به عراق به 

اين مقامات گفتند آه اين افراد احتماال در مدت حضور درعراق به همراه شبه نظاميان مبارزه . قرار دهند
در همين حال نشست مقتدي صدر با رهبران گروه صدر جهت دستيابي به راهكاري جديد در .اند آرده

ه نوشتهء روزنامهء الشرق االوسط، چاپ ب. عرصهء سياسي عراق در منزل صدر در نجف برگزار شد
لندن، مقتدي صدر، رهبر شيعهء عراق در نشستي اضطراري با رهبران گروه صدر در منزلش در نجف در 

شيخ صالح . نظر آرد خصوص راه آارهاي جديد براي فعاليت در عرصهء سياسي عراق بحث و تبادل
ين نشست سه ساعته در جمع خبرنگاران العبيري، مسوول روابط عمومي دفتر شهيد صدر بعد از ا

  » .هدف از اين نشست ايجاد ابزارهايي جهت خروج از شرايط حاآم بر آشور است«: اظهار آرد
  

عراقي آشته و دو تن ديگر  بر انفجار بمبي در شهر موصل يك غير نظامي: پليس عراق اعالم آرد
  .زخمي شدند

  )2007 مه  26(1386 خرداد 5شنبه 
از خبرگزاري آويت، پليس شهر موصل اظهار  به نقل) ايسنا(رگزاري دانشجويان ايران به گزارش خب

ي باب الطوب، در شهر موصل يك  نظامي در منطقه در اثر انفجار بمبي در يك خودروي غير: داشت
  .شدند غيرنظامي عراقي آشته و دو تن ديگر زخمي

بي در نزديكي روستاي جراخ در شهر آرآوك آه بم در انفجار: چنين منابع نظامي آرد اظهار داشتند هم
  .بود دو غير نظامي عراقي زخمي شدند يك خودروي غير نظامي را هدف قرار داده

انصار االسالم به مقر نيروهاي پيشمرگ آردستان عراق  گروه وابسته به: منابع نظامي آرد تصريح آردند
  .تن از اعضاي نيروهاي پيشمرگ زخمي شدندآردند آه در اثر آن يك  در نزديكي مرزهاي ايران حمله

www.iran-archive.com 



در اثر انفجار خودروي بمبگذاري : عراق اعالم آرد خبرگزاري آويت به نقل از يك منبع امنيتي در پليس
 عراقي آشته و 42البياع، واقع در جنوب غرب بغداد دست آم  شده و پرتاب چندين خمپاره به منطقه

  .زخمي شدند
ي  ي صنعتي در منطقه بمبگذاري شده آه در يك منطقه انفجار خودروي: شتاين منبع امنيتي اظهار دا

  . تن ديگر شد25 تن و زخمي شدن 5شدن  البياع پارك شده بود منجر به آشته
انفجار اين خودروي بمبگذاري شده، در اثر پرتاب چندين  چنان اعالم آردند به دنبال منابع پليس عراق هم

 غير نظامي 2نزديكي اين منطقه صنعتي هدف قرار داده بود، دست آم  خمپاره آه يك بازاري را در
  .ديگر زخمي شدند  تن10عراقي آشته و 

مناطق مرزي براي پاآسازي اين منطقه از اعضاي  نيروهاي پيشمرگ درصدد اعزام نيروهاي بيشتر به
  .حزب انصار االسالم هستند

اطالع رساني نيروهاي چند مليتي منتشر شد  آزاي آه از سوي مر اين خبرگزاري هم چنين در بيانيه
اي عليه يكي از مقرهاي نيروهاي انگليسي در  حمله در) جمعه شب(هاي شب گذشته نيمه: اعالم آرد

  .زخمي شدند شمال شهر بصره سه نظامي انگليسي
ا قرار مورد هدف چندين خمپاره و راآت آاتيوش المللي مقر نيروهاي انگليسي در نزديكي فرودگاه بين

  .گرفت
نيروهاي اشغالگر آمريكا از عصر روز : فلوجه تاآيد آرد در عين حال خبرگزاري عراق به نقل از منبع پليس

  .اند شهر قانون منع آمد و شد را به اجرا گذاشته شنبه جاري در اين جمعه تا سه
  .ز اين شهر را ندارندي ورود و خروج ا شهروندان اجازه هاي ورودي شهر بسته و طي اين مدت تمام راه

راستاي جستجوي افراد مظنون و احتمال وجود  در) شنبه(نيروهاي آمريكايي و عراقي نيز از امروز 
  .اقدام به بازرسي خواهند آرد گذاري شده در داخل فلوجه هاي بمب خودرو

شدن سه سرباز اي از آشته  آمريكايي در بيانيه نيروهاي اشغالگر: اين خبرگزاري در خبري ديگر افزود
  .آمريكايي در حوادث مختلف خبر دادند

مسير اصلي ديالي، واقع در شمال شرق بغداد، يك  در اثر انفجار بمبي در: در اين بيانيه آمده است
درگيري مسلحانه ميان افراد مسلح و نيروهاي آمريكايي يك سرباز  در عين حال در. آمريكايي آشته شد
  .آشته شد آمريكايي ديگر نيز

  .سومين سرباز آمريكايي آشته شد ي تصادف در استان االنبار در همين حال در حادثه
هاي آمريكايي به منازل شهروندان شهرك  ي جنگنده حمله در چندين: پايگاه اينترنتي المحيط گزارش داد
  .آشته و هفت تن ديگر زخمي شدند صدر در شرق بغداد پنج عراقي

  .رساني نيز آشيده شد سوخت هاي به ايستگاههاي آمريكايي  حمالت جنگنده
هاي آمريكايي منازل شهرك صدر را  جنگنده: آرد صالح العكيلي، عضو جناح صدر در پارلمان عراق تصريح

  .هدف قرار دادند
  .هاي نماز جمعه دانست مقتدي صدر در خطبه يك عضو پارلمان عراق علت اين حمالت را سخنراني

صبح امروز مرآز هماهنگي مشترك نيروهاي  افراد مسلح ناشناس: ش دادخبرگزاري قطر نيز گزار
در اين حمله يك فرد مسلح . بصره محاصره آردند ي حكيمه در مرآز انگليسي و عراقي را در منطقه

  .آشته و شماري ديگر زخمي شدند
  .راق خبر داداز آشف جسد يك مصري در جنوب ع پايگاه اينترنتي المحيط به نقل از منابع پليس عراق

  .اسكندريه در شمال استان بابل آشف آرد ي پليس عراق جسد حسن اسماعيل عبدالعاد را در منطقه
  .مختلف بغداد آشف شده است  جسد مجهول الهويه در مناطق20اين در حالي است آه 
ور عراق مدير مرآز فرماندهي ملي در وزارت آش چنين به نقل از عبدالكريم خلف، خبرگزاري آويت هم

ي اسحاقي، واقع در شمال  وابسته به آن بين بغداد و منطقه هاي رهبران القاعده و گروه: اعالم آرد
  .بغداد مستقر هستند

اآثر رهبران آنها دستگير يا آشته  اند چرا آه شده ها به پايان آار خود نزديك اين گروه: خلف افزود
  .اند شده
حزب جمهوري خواه پارلمان چك و حزب سبز  يك عضو: رش دادچنين پايگاه اينترنتي المحيط گزا هم

  .نيروهاي آشورش را از عراق خواستار شد شرآت آننده در ائتالف حاآم در چك خروج
آردند نيروهايشان را از اين آشور خارج  بسياري از آشورهايي آه در جنگ عراق شرآت: وي گفت

  .اند آرده
هاي   هزينه بازسازي عراق نشده و تنها ساليانه ي چك منجر بهحضور نيروها: اين عضو پارلمان افزود

  .هنگفتي به دنبال داشته است
  
 »فرد دستگير شده در عراق، با سپاه پاسداران ارتباط داشته«

  )2007 مه  26(1386 خرداد 5شنبه 
با سپاه  مه اعالم کرد که فردی که در شهرک صدر بغداد دستگير شده، ٢۶ارتش آمريکا روز شنبه :فردا

  .پاسداران انقالب اسالمی ايران در ارتباط بوده است
بر پايه بيانيه ارتش آمريکا، اين فرد که در جريان عمليات روز شنبه ارتش آمريکا و عراق بازداشت شده، 

در ارتباط بوده که در زمينه انتقال مواد منفجره و مهمات از ايران به عراق فعاليت » شبکه تروريستی«با 
  .در جريان حمله هوايی روز شنبه ارتش در بغداد، پنج شبه نظامی نيز کشته شدند. می کند
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اين عمليات تنها دو روز پيش از مذاکرات مقام های ايرانی و آمريکايی که قرار است در بغداد صورت 
  .بگيرد، انجام شده است

   حضور مقتدا صدر در کوفه
را به عهده دارد، چهار ماه » ارتش مهدی« به نام مقتدا صدر که رهبری گروهی از شبه نظاميان شيعه

پيش و همزمان با آغاز عمليات گسترده ارتش آمريکا و ارتش عراق عليه شورشيان مخفی شد و در اين 
  .مدت، سرويس های اطالعاتی آمريکايی اعالم کردند که او به ايران رفته است

 ايران را تکذيب کرد و گفت که او در عراق به اما دفتر مقتدا صدر در عراق همواره حضور مقتدی صدر در
  .سر می برد

ساعتی پس از آن که در روز جمعه، مقتدا صدر در شهر مهم شيعيان يعنی کوفه سخنرانی کرد، يکی از 
  .رهبران مشهور ارتش مهدی که به مقتدا صدر وابسته است در جنوب عراق کشته شد

ر زمانی که پليس عراق و نظاميان بريتانيايی در تالش بودند تا در بيانيه ای که ارتش بريتانيا صادر کرد، د
اين فرمانده شبه نظاميان را دستگير کنند، وی از محل گريخت و در تيراندازی نيروهای عراقی و 

  .کشته شدن او به تنش ميان ارتش بريتانيا و شيعيان جنوب عراق افزوده است. بريتانيايی کشته شد
مقتدی صدر، روحانی تندرو عراقی، يکی بازيگران عمده صحنه سياسی به رهبری » سپاه مهدی«

، از الگويی شبيه »جيش المهدی«سپاه مهدی يا آن گونه که در عراق شناخته می شود . عراق است
اين گروه ابتدا به قدرت نظامی خود روی آورد و سپس از طريق . به حزب اهللا لبنان پيروی می کند

  .نفوذ خود افزوده استخدمات اجتماعی بر ميزان 
همزمان ارتش آمريکا اعالم کرد که در ماه جاری ميالدی، هشت سرباز آمريکايی و يکی از نظاميان 

   .نيروی دريايی اين کشور کشته شده اند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  مذاکرات ایران و آمریکا در روزنامه های بغداد
  )2007 مه  28(1386 خرداد 7شنبه دو

روزنامه های الحيات والشرق االوسط، دو روزنامه مهم بين المللی عربی که در عراق هم :بی بی سی
چاپ و توزيع می شوند بيش از روزنامه های محلی به مذاکرات ايران و آمريکا بها داده و هر دوی آنها 

  .عنوان درشت صفحه نخست خود را به خبر اين مذاکره اختصاص داده اند
در ميان روزنامه های عراقی هم، الصباح که روزنامه ای نزديک به دولت و مهمترين روزنامه عراق به 
شمار می رود بيش از همه به مذاکرات سفيران ايران و آمريکا در بغداد اهميت داده و عنوان درشت 

ده و سه طرف، يک پرون: "صفحه نخست خود را به اين موضوع اختصاص داده است با اين عبارت
  ".گفتگوهای مبهم

در سرمقاله الصباح آمده که مذاکرات ايران و آمريکا بر سر عراق، از ديد ناظران، در صورتی می تواند به 
موفقيت منجر شود که ايران از حمايت تبليغاتی و عملی از گروههايی که به نيروهای آمريکايی در عراق 

 عوامل تهديد امنيت و موجوديت نظام سياسی ايران حمله می کنند دست بردارد و در مقابل آمريکا نيز
  .را کنار بگذارد که از جمله آنها، حضور سازمان مجاهدين خلق در عراق است

الصباح در سايت اينترنتی خود، تأثير مذاکره ايران و آمريکا بر وضعيت امنيتی عراق را به نظرسنجی 
 ديدار هيچ تأثيری در بهبود وضع امنيتی عراق  درصد رأی دهندگان معتقدند که اين58گذاشته؛ بيش از 
  . درصد برای آن تأثير نسبی قائلند و بقيه می گويند که تأثير زيادی دارد23نخواهد داشت، 

روزنامه المدی که يکی ديگر از روزنامه های پرخواننده چاپ بغداد به شمار می رود نيز نظرسنجی 
 درصد رأی دهندگان تأثيری برای مذاکره ايران و 45ز مشابهی در سايت اينترنتی خود دارد که بيش ا

 درصد بقيه اين تأثير را جزئی 23 درصدشان تأثير آن را زياد و 29آمريکا در بهبود وضع عراق قائل نيستند، 
  . می دانند

اما در صفحه نخست ديگر روزنامه های مهم عراق هيچ اشاره ای به مذاکرات ايران و آمريکا بر سر عراق 
 نمی شود، برخی از آنها مثل الزمان که روزنامه ای پرخواننده و مشهور به مواضع ضدايرانی به ديده

شمار می رود اصًال به اين خبر نپرداخته اند و بقيه تنها به ذکر خبر ديدار سفيران ايران و آمريکا اشاره 
  .کرده اند بی آنکه به تحليل يا موضعگيری بپردازند

اشت که نتيجه مذاکرات ايران و آمريکا که از زبان سفير آمريکا در بغداد خطاب هرچند می توان انتظار د
به خبرنگاران اعالم شده، بازتابی گسترده در مطبوعات عراقی داشته باشد و مورد تحليل و بررسی 

  .محافل مطبوعاتی قرار گيرد
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران
  )2007 مه  28(1386 خرداد 7شنبه دو:فردا

مذاکره روز دوشنبه نمايندگان ايران و آمريکا عناوين گزارش های روزنامه های امروز تهران را به خود 
  . اختصاص داده است

روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت در همين خصوص در صفحه اول خود از آغاز رسمی مذاکره با آمريکا 
  . خبر داده است
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قدرت های بزرگ بهتر «مدی نژاد، ریيس جمهوری ایران، نوشته که اين روزنامه همپنين از قول محمود اح
  » .است در مواجه با حکومت ايران، دوستی را به جای صف آرائی برگزينند

در يک «: برگزيده و نوشته است» ورود به قلعه متروک مذاکره ايران و آمريکا«روزنامه اعتماد ملی تيتر 
ا در بغداد مي نشيند و در سوی ديگرش حسن کاظمي قمی سوی ميز مذاکره رايان کروکر سفير آمريک

سفير ايران در عراق که در کنارش حسين اميرعبداللهيان، ریيس ستاد ويژه عراق در وزارت امور خارجه و 
  » .دو مترجم ايرانی مي نشينند

نمايندگان روزنامه کيهان، مذاکره با آمريکا را دادن هشدار تعبير کرده و نوشته که در مذاکره امروز 
   .جمهوری اسالمی به آمريکا هشدار می دهند 

ر یيس جمهوری در نامه ای به وزير امور اقتصاد و دارايی و « روزنامه همشهری خبر داده است که 
 تبعيت کامل  درصد را ابالغ کرد و خواستار١٢ریيس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود تمام بانکها به 

  » .شدبانک های خصوصی از اين دستور 
اين روزنامه نوشته که اين دستور در پاسخ به نامه ریيس کل بانک مرکزی به پيوست تصميم شورای 

پول و اعتبار در خصوص سود تسهيالت بانکی که نظری مخالف محمود احمدی نژاد داشتند، صادر شده 
  . است

نامه، يک بمب نسبتا به نوشته اين روز. روزنامه اعتماد ملی، از کشف بمب در شيراز خبر داده است
  . قوی در ساختمان اداره منابع طبيعی شيراز کشف و خنثی شده است

اعتماد ملی نوشته که اين بمب چند روز پيش و در پی تلفن فردی ناشناس که تهديد به بمبگذاری کرده 
بود، در ساختمان اداره منابع طبيعی شيراز در ساعت اداری توسط تيم های پليس و سپاه کشف و 

  . نثی شدخ
روزنامه حيات نو اقتصادی، خبر سقوط يک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی از بام خوابگاه را مورد توجه 

  . قرار داده و نوشته که اين دانشجو جان باخته است
اين روزنامه، به نقل از مدير امور خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ايران نوشته که اين دانشجوی 

 جمعه در پی سقوط از بامخوابگاه درگذشته و علت سقوط وی در دست بررسی سال آخر، صبح روز
  .است

  . روزنامه اعتماد از بازداشت يک روزنامه نگار در زنجان خبر داده است
به نوشته اين روزنامه، سعيد متين پور روزنامه نگار همراه با همسر خود در يکی از خيابان های زنجان 

سپس همراه با همسرش به منزل مسکونی او . را روانه بازداشتگاه کردندبازداشت شد و ماموران، وی 
  . مراجعه کرده و اقدام به تفتيش کرده اند

   .اعتماد نوشته که آنها همچنين کامپيوتر، کتاب ها و برخی ديگر از لوازم وی را با خود برده اند 
  . مان خسارت به کشوروارد مي کندروزنامه رسالت خبر داده که تصادفات، ساالنه هفت هزارميليارد تو

به نوشته اين روزنامه، فرمانده نيروی انتظامی گفته که ساالنه شش تا هفت هزارميليارد تومان بر اثر 
 ٧٠ تا ۶٠وقوع تصادفات خسارت وارد مي شود و اگر حتی يک درصد از آن کم شود، ميزان خسارات به 

   .ميليارد تومان کاهش می يابد 
گی، به نقل از محمد علی ابطحی، معاون ریيس جمهوری سابق ایران خبر داده که روزنامه همبست

  » .محمد خاتمی نامزد انتخابات آينده رياست جمهوری ايران خواهد بود«
به نوشته اين روزنامه، ابطحی در دانشگاه مفيد قم اعالم کرده که خاتمی تاکنون کانديدا شدن خود را 

دوره بعد نفی نکرده اما چون حضور وی در صحنه ضروری است، او نامزد برای انتخابات رياست جمهوری 
   .گروه های اصالح طلب می شود 

 ٣۵٠٠ دستگير شده اند در تهران    مبارزه با اراذل روزنامه جمهوری اسالمی تعداد افرادی را که در طرح
  . نفر اعالم کرده است

انده نيروی انتظامی همچنين گفته که در يک ماه به نوشته اين روزنامه، حسين ذوالفقاری، جانشين فرم
  .  بازداشت شده اند  هزار تبعه خارجی غيرمجاز١۶٠اخير 

  
   مه٢٨دوشنبه : ايتانی بریروزنامه ها

  )2007 مه  28(1386 خرداد 7شنبه دو
مذاکرات امروز ميان مقامات ایرانی و آمریکایی در بغداد مهمترین موضوع گزارشهای مرتبط :بی بی سی

این روزنامه ها نوشته اند که اتهامات ایران درباره . با ایران در روزنامه های امروز صبح چاپ لندن است
  . وجود شبکه های جاسوسی آمریکا در مرکز و غرب ایران بر این گفتگوها سایه ای از تردید افکنده است

امات ایران و آمریکا در بغداد  در گزارشی از بغداد می نویسد که مذاکرات امروز ميان مقتایمزروزنامه 
  .می تواند به آب شدن یخها در روابط دیپلماتيک ميان دو کشور بينجامد

 از قول رایان کراکر سفير جدید آمریکا در عراق نوشه است که این مذاکرات درباره تایمزبا این حال، 
وشش برای حل مسایل عراق روابط آمریکا با ایران یا درباره برنامه هسته ای تهران نيست و صرفا به ک

  .اختصاص دارد
 در مطلبی در همين زمينه موضوع مذاکرات را نگرانی های مشترک امنيتی دو طرف ایندیپندنتروزنامه 

ذکر کرده و نوشته است که این گفتگوها در حالی آغاز می شود که شرایط تحت تاثير اتهامات ایران به 
  .سوسان آمریکایی در مرکز و جنوب ایران قرار داردآمریکا در مورد کشف محافل و حلقه های جا
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 مانور دریایی آمریکا در خليج فارس هم از عواملی است که این گفتگوها را تحت ایندیپندنتبه نوشته 
هرچند که روزگذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران این تمرینات نظامی را بی . الشعاع قرار داده است

  .اهميت خواند
ول ناظران سياسی نوشته است که بعيد است که این دور از مذاکرات ميان ایران و  از قایندیپندنت

  . آمریکا از اهداف تعيين شده قبلی فراتر برود
 هم در گزارشی در این باره نوشته است که اعالم رسمی ایران درباره کشف فعاليت گاردینروزنامه 

کرات بغداد را در هاله ای از تردید قرار داده حلقه های جاسوسی آمریکایی و بریتانيایی در ایران، مذا
  . است

 به احضار سفير سویس بعنوان رئيس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت گاردیناشاره 
  .امورخارجه و اعتراض به نفوذ و رخنه جاسوسان آمریکایی در خاک ایران است

ان، رسما در باره آنچه رخنه و خرابکاری این  احمد سبحانی، یک مقام وزارت خارجه ایرگاردینبه نوشته 
 جاسوسان در غرب، مرکز و جنوب غربی ایران ناميده به رئيس دفتر حافظ منافع آمریکا در - به گفته او -

  . ایران اعتراض کرده است
 نيز در گزارشهایی از تهران و واشنگتن از اعتماد به نفس ایران پيش از شروع فایننشال تایمزروزنامه 

فتگوها در بغداد خبر داده و نوشته است که ایران اطمينان دارد که اوضاع به نفع تهران است اما در گ
همان حال نگران این موضوع است که مبادا واشنگتن موضوع تغيير رژیم در ایران را همچنان مد نظر 

  . داشته باشد
ان خود به مسایلی غير از ارتباط  تنها روزنامه ای است که در گزارشهای مربوط به ایرفایننشال تایمز

ایران و آمریکا نيز پرداخته و از جمله در گزارشی درباره اوضاع اقتصادی در ایران از ادامه و شدت گرفتن 
  . نبرد ميان رئيس جمهور ایران و بخش خصوصی نگران و عصبی آن کشور خبر داده است

ائين آوردن ناگهانی نرخ بهره توسط رئيس  از ميان شواهد این درگيری اقتصادی به پفایننشال تایمز
جمهور اشاره دارد که باعث شده تا سهامداران بانکهای خصوصی سرمایه های خود را از بانکها بيرون 

  .بکشند
  

   خرداد7دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 مه  28(1386 خرداد 7شنبه دو

مهم ترین عنوان روزنامه های امروز صبح تهران مذاکرات امروز نمایندگان ایران و آمریکا :بی بی سی
است که در گزارش های دیگر خود از حمالت تازه ریيس جمهوری به منتقدان دولت، هشدار استادان 

زبان فارسی به خاطر استفاده از زبان انگليسی در پيام های الکترونيکی و تلفنی، همایشی مانند 
  .ابراز نگرانی کرده اندداووس در ایران نوشته و از گرانی کاالها 

 نوشته امروز دیدار حسن کاظمی قمی با رایان کروکر در فضایی انجام می شود که دست برتر با کيهان
ایران است و آمریکایی ها عليرغم فهرست ادعایی خویش ناچارند به یک چارچوب قابل قبول برای ایران 

  . ود به پایان می رسدتن بدهند وگرنه خود می دانند گفتگو پيش از آنکه آغاز ش
سازی رابطه ایران و آمریکا نخست در دوران   در گزارش اصلی خود نوشته تالش برای عادیهمبستگی

ی در دست صورت گرفت، اما افشای این ف ارلين به تهران با انجيل  جمهوری ریگان با آمدن مک ریاست 
 جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد  در دوران ریاست. سفر محرمانه آن را با شکست مواجه کرد

سازی رابطه ميان دو کشور جدی شد، اما هربار به دالیل نامعلوم از جمله   بارها بحث عادی  خاتمی،
  .  های موجود بين ایران و آمریکا شد  و ذوب شدن یخ آمریکا مانع انجام مذاکره فشار تندروها در ایران و

 با اشاره به نامه ارسالی از سوی احمدی نژاد ریيس جمهوری برای جورج بوش نوشته همبستگی
رفسنجانی را متهم به تالش برای برقراری رابطه با   طلبان و هاشمی  رغم آنکه اصالح اصولگرایان به
اند که  دهند، اما در عمل نشان داده  د ضدآمریکایی سر می کردند، هرچند شعارهای تن آمریکا می

  . بيشتر از رقبای خود طالب گفتگو و مذاکره هستند
 در صدر گزارش های خبری خود نوشته سفرای ایران و آمریکا در بغداد امروز در شرایطی مقابل اعتماد

ر اقدامی کم سابقه و غير منتظره یکدیگر قرار می گيرند که وزارت اطالعات ایران طی یک هفته اخير و د
دو اطالعيه مطبوعاتی صادر کرد که در آن درباره دستگيری افراد مرتبط با جریان براندازی نرم و راه 

اندازی انقالب مخملين سخن به ميان آورد و در عين حال از دستگيری افراد مرتبط با شبکه جاسوسی 
  . غرب در مناطق مرزی کشور خبر داده است

 پيش از این هم وزارت اطالعات در اطالعيه ای جداگانه درباره دستگيری هاله اعتمادشته به نو
اسفندیاری او را به شبکه های برانداز مرتبط کرد و در روزهای اخير نيز چند ایرانی دیگر مانند علی 
 که شاکری و کيان تاج بخش با داشتن تابعيت آمریکایی از سوی وزارت اطالعات بازداشت شده اند

  . عمدتًا در مراکز و نهادهای تحقيقاتی آن کشور مشغول به کار هستند
ها عليه   با عنوان داووس ایرانی در سکوت خبری نوشته در حاليکه آمریکا با تشدید تحریمتهران امروز

گذاران خارجی به ایران را با چالش جدی مواجه سازد، بيشتر  کند تا ورود سرمایه  ایران، تالش می
المللی روند، مدیران و  ان اولين روز دومين همایش ساالنه موسسه مطالعات اقتصادی و بينمهمان

  .  المللی بودند های نفتی بين مسووالن شرکت
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ای با ایران   که به تازگی تفاهمنامه OMVهای نفتی شل، توتال و  به نوشته این روزنامه مدیران شرکت
 وزیر پاکستان تعدادی از مدعوین اجالسی بودند که  خست وزیر نفت عراق و معاون ن امضا کرده است،

  .به داووس ایرانی شهرت گرفته ولی در مطبوعات داخلی درباره آن سکوت شده است
 درصدى قيمت بنزین، زمزمه ها و شایعات ٢۵ نوشته با گذشت نزدیک به یک هفته از افزایش رسالت

بازار تهران رواج دارد و برخى عمده فروشان مواد سرایت این افزایش قيمت به سایر کاالها همچنان در 
  . غذایى در بازار نرخ هاى بيشترى براى کاالهاى خود پيشنهاد مى کنند

 با اشاره به گرانی مواد غذایی و نرخ تاکسی نوشته برخی مطبوعات با گزارش های رسالتنویسنده 
  .خود درباره گرانی کاال به آن دامن می زنند

  از    ای هشداردهنده،   بيانيه   در   فارسی   ادبيات   و   زبان   استادان   از   بر داده که جمعی خخراسانروزنامه 
کرده    تاکيد   خط   این   از   صيانت   ضرورت   بر   و   نگرانی   ابراز   سيار،   ارتباطات   و   رایانه   فضای   در   فارسی   خط   وضع 

  . اند
  پلی   و   ملی   هویت   و   وحدت   مهم   مولفه های   از   یکی   فارسی   خط   بيانيه    این   در  سانخراگزارش    به    
  تحوالت   اخير   سال های   در دهد اما    می   پيوند   یکدیگر   به   را   حال   و   گذشته   نسل های   که   توصيف شده 
  متخصصان   که   است   شده   باعث     - سيار   ارتباطات   و   رایانه   در   ویژه   به     - وریفنا   عرصه   در   شتابان   و   گسترده 
 و در نتيجه  کنند   چاره اندیشی   نوین   های   فناوری   با   فارسی   خط   بخشيدن   تطابق   زمينه   در   نتوانند   ما 

  .دکاربران رایانه به الفبای انگليسی رو آورده ان
جمهوری همزمان با انتخاب فيلم پرسپوليس به عنوان فيلم انتخابی هيات داوران جشنواره کن، روزنامه 

 از قول علی اکبر والیتی وزیر خارجه اسبق ایران نوشته غربی ها تالش می کنند به اختالفات اسالمی
ات داشته و بر عوامل داخلی جهان اسالم دامن بزنند اما ما باید درک مناسبی از عوامل این اختالف

  . وحدت بخش تاکيد کنيم 
مشاور بين الملی رهبر جمهوری اسالمی به نوشته این روزنامه افزوده آمریکایی ها در تالش هستند تا 

نيروهای معارض نظام را به هر شکل و نحوه ای تقویت و تشویق کنند که موضع گيری آن ها در مورد 
  .ین تالش استفيلم پرسپوليس از نمونه های اخير ا

  
 بررسی روزنامه های صبح يک شنبه ايران 

  )2007 مه  27(1386 خرداد 6یک شنبه :فردا
 بنگاه خيريه تبديل می   که بر اساس يک دستور تازه دولت، بانک ها به ، خبر داد اعتماد ملیروزنامه
  .شوند

که دولت در تالش است    اصفهان گفت به نوشته اين روزنامه، ریيس جمهوری اسالمی روز گذشته در
سودی را که به سپرده ها می دهد کاهش ندهد، بلکه سودی را که از يک کشاورز و صنعتگر می گيرد 

  .آن را پايين بياورد
اعتماد ملی نوشت از اين اظهارات چنين برميآيد که اگر نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار چيزی غير 

ابه با تصميم اوليه آنها مبنی بر ثبات نرخ ها تا پايان از آن باشد که اعالم شده به سرنوشتی مش
  .امسال دچار می شود

ظاهرا در پايان سريال تازه دولت نهم بايد بانک ها را بنگاه های خيریه های خواند که  اين روزنامه نوشت 
  . شعارهای ریيس دولت را تحقق بخشند قرار است

 اطالعات از کشف و شناسايی چند شبکه ، به نقل از روابط عمومی وزارتهمشهریروزنامه 
  .جاسوسی در ايران خبر داده است

موفق به کشف، شناسايی و ضربه به «به نوشته اين روزنامه، روابط عمومی وزارت اطالعات اعالم کرد 
چند شبکه جاسوسی از عوامل نفوذی اشغالگران عراق در مناطق غرب، جنوب غربی و مرکزی ايران 

  ».شده است
عيه در اين خصوص توضيح بيشتری نداده و ارائه اطالعات بيشتر را به روزهای آينده موکول کرده اين اطال

است اما ادعا کرده که اين شبکه های جاسوسی با هدايت سرويس های اطالعاتی آنچه در ای 
ناميده شده، فعاليت می » اشغالگران و حمايت برخی گروه ها و جريان های موثر عراقی« اطالعيه 

  .ردندک
 از صدور حکم دو سال زندان برای بهاره هدايت يکی ديگر از شرکت کنندگان در تجمع اعتمادروزنامه 

  . در ميدان هفت تير تهران خبر داده است٨۵ خرداد ٢٢اعتراض آميز زنان در 
اين روزنامه، به نقل از نسرين ستوده وکيل خان هدايت نوشته که شعبه ششم دادگاه انقالب تهران،  
 خرداد در ميدان هفت تير تهران را به تحمل دو سال حبس ٢٢از زنان تجمع کننده در روز » بهاره هدايت«

  .که به مدت پنج سال به حالت تعليق درمی آيد، محکوم کرد
 را از اتهام  به کفته اين وکيل دادگستری، دادگاه خانم هدايت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت

اقدام عليه امنيت ملی در «تبرئه، اما وی را بابت اتهام » اخالل در نظام عمومی«و » تبليغ عليه نظام«
 قانون مجازات ۶١٠به استناد ماده » حد اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرايمی عليه امنيت کشور

  .اسالمی، به دو سال حبس محکوم کرده است
نتقدان کاهش دستوری سود بانکی خبر  از حمله شديد الحن محمود احمدی نژاد به مايرانروزنامه 

  .داده است
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به نوشته اين روزنامه ریيس جمهوری اسالمی ديروز مدعی شده صاحبان چند مؤسسه مالی که هر 
 ميليارد تومان سود خالص کسب می کند با چنين پولی ده روزنامه و قلم به دست راه ۶٠٠ تا ۵٠٠سال 

  .ردم بگيردمی اندازد تا بتواند سود چندين درصدی از م
احمدی نژاد با اشاره به اينکه دو گروه هستند که با مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفند گفت که کسانی 

که با سياست دولت مخالفت می کنند و فرياد برمی آورند يا از روی کج فهمی است و يا اين که 
  .خودشان ريشه همه مفاسد هستند

زمينی در کشور به قيمت هر کيلو هزار تومان رسيده  خبر داد که سيب جمهوری اسالمیروزنامه 
  .است

 ١٠٠٠اين روزنامه نوشته در حالی که هم اکنون ميوه فروشی های سطح شهر سيب زمينی را کيلويی 
تومان می فروشند برخی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی از اظهارنظر درباره افزايش بی رويه قيمت اين 

  .محصول خودداری می کنند
وشته جمهوری اسالمی، سيد رضا نورانی نايب رئيس اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره بار با تاکيد به ن

بر اين که افزايش قيمت سيب زمينی هيچ ربطی به صادرات آن داشته است تاکيد کرده که عدم اجرای 
قيمت موفقيت آميز طرح استمرار کشت سيب زمينی در طول دو سال گذشته از داليل اصلی افزايش 

  .سيب زمينی است
وی در عين حال گفته که در هيچ جای دنيا خريداری برای سيب زمينی با قيمت حدود کيلويی يک دالر 

  .وجود ندارد
- در سرمقاله امروز در پاسخ به اعتراضات بين المللی به بازداشت چندين محقق ايرانیکيهانروزنامه 

يم داخل و خارج از کشور را با اعالم اسامی آنان به فعاليت امريکایی ده ها تن از روزنامه نگاران ايران مق
  .بر عليه دولت متهم کرده است

اين روزنامه در عين حال ادعا کرده که انتقادات گسترده مطبوعات و شخصيت های داخلی را همسویی 
ين ا. با دشمن و حاصل ارتباط روزنامه نگاران خارج از کشور با مطبوعات داخلی توصيف کرده است

ناميده و فعاليت های اين » خانه هنرمندان مخملی» روزنامه در خبری ديگر، خانه هنرمندان ايران را 
  .مرکز در تهران را براندازانه اعالم کرده است

  
   خرداد6:  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 مه  27(1386 خرداد 6یک شنبه 
ینده بهره بانکی در ایران، حمله دوباره ریيس مذاکرات ایران و آمریکا، پرونده هسته ای، آ:بی بی سی

جمهور به مخالفان خود، اعالم فاز تازه حمله ماموران نيروی انتظامی به معتادان ولگرد از جمله مطالب 
  .روزنامه های امروز تهران است

  و   دولتی انک های ب   سود   کاهش   بر   مبنی   رئيس جمهور   دستور   از   پس   روز   پنج    نوشته تنهاخراسان
  کرد   انتقاد   شدت   به   بانکی   سود   کاهش   مخالفان   از   روز،   سومين   در   دیروز   نژاد   احمدی   محمود   خصوصی، 
  دچار   را   کشور   اقتصاد   درصدی    ٣٣    سود   با   که   کرده اند   درست   انحصاری   مالی   موسسات   عده ای    : گفت   و 
  به   آقایان   این   دهد   کاهش   را    بانکی   سود   خواهد   می   دولت   وقتی   که   است   معلوم    .ساخته اند   مشکل 
  . است   غيرکارشناسانه    کار   بانکی   سود   کاهش   کنند   می   اعالم   و   افتند   می   تالطم 

دانند، هم   را هم بانکداران می این.  است ها آغاز شده رای بانک نوشته دوران سختی باعتماد ملی
های خصوصی که دو روزی است در صف فروش سهام خود به انتظار رهایی از این  سهامداران بانک

آید که این وضع تشدید هم  از اظهارات رئيس دولت نهم و وزرای کابينه چنين برمی. اند ها ایستاده سهم
  . گران مالی انتظار دارند ز شبکه بانکی چيزی بيش از واسطهها ا دولتی. شود می

 در سرمقاله خود آخرین گفته های ریيس جمهور را در مورد کاهش بهره بانکی به نقد آفتاب یزد
کشيده و نوشته وقتی ریيس دولت از مافيایی صحبت می کند که دمش در همه جا درازست و دولت 

روی دم اوست این سئوال برای مردم ایجاد می شود که کيست هر کار می کند به نوعی گذاشتن پا 
این قدرت مهيب که در روزنامه ها و نمایندگان مجلس و مراکز اقتصادی نفوذ دارد و آن ها همه حرف او را 

  می زنند؟ 
 این جای انتقاد دارد که ریيس جمهوری مانند احمدی نژاد خواستار آن  آفتاب یزدبه نوشته سردبير

  .احب نفوذها محدوده دم خود را تعيين کنند تا دولت در آن محدوده پا نگذاردشود که ص
 در گزارشی پيرامون مذاکرات ایران و آمریکا که سه روز دیگر در بغداد آغاز می شود نوشته اعتماد

طرفين می گویند مذاکره مذکور محدود به عراق است و برنامه هسته ای تهران جایی در آن ندارد، اما 
ظر می رسد که نتيجه این دیدار که سه روز قبل از دیدار سوالنا و الریجانی برگزار می شود، می به ن

  . تواند بر ميزان موفقيت نشست آن دو تاثير بگذارد
احمد شيرزاد نماینده مجلس ششم در مقاله ای در همين روزنامه نوشته اعضای شورای امنيت به 

 انرژی اتمی را قبول ندارند و بر سر آن نيستند که به دليل خصوص امریکا صراحتًا نظر دبيرکل آژانس
از دید آنها افزایش سانتریفوژها فقط به معنای افزایش . افزایش تعداد سانتریفوژها به ایران امتياز دهند
  . تخلف ایران از قطعنامه شورای امنيت است
 ایران اميدوارند که بتوانند  نوشته مقام های سياسی اعتماداین کارشناس مسائل هسته ای در مقاله

با برگ سانتریفوژهای افزوده شده بازی سياسی موفق تری را با طرف مقابل انجام دهند و تا جایی که 
امکان داشته باشد از او امتياز بگيرند باید منتظر ماند و دید که آیا افزایش تعداد سانتریفوژها قادر است 
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ان رقم بزند یا صرفًا برگی بر برگ هایی که از دید اعضای شرایط بهتری را در عرصه سياسی برای ایر
  . شورای امنيت، پرونده تخلفات ایران محسوب می شود اضافه خواهد کرد

  . شده است ای در پرونده هسته  خبر داده که تهران خواستار ميانجيگری فرانسه اعتماد ملی
گرای فيگارو تهيه  لی با روزنامه راستعالی امنيت م  بر اساس گفته های دبير شورای اعتماد ملیخبر

تواند نقش ميانجيگری خوبی را ایفا  جمهوری جدید خود می شده که گفته فرانسه با سارکوزی رئيس
  .کند، چرا که این کشور از اعتبار خاصی برای ما برخوردار است

 ٨۵سال  از قول ریيس آگاهی نوشته بر اساس نظر سنجی های انجام شده در پایان اعتماد ملی
مردم چند نگرانی مهم شامل بی بند و باری های فرهنگی ، قلدر مابی ها و همچنين وجود معتادان 

ولگرد در معابر داشتند که از امروز مرحله سوم طرح ارتقا امنيت اجتماعی برای برخورد با سومين دسته 
  . از نگرانی های مردم در فاز سوم خود شروع می شود

اند و   گفته است معتادان ولگرد، هم چهره شهر را زشت کرده اعتماد ملیسردار جعفری به نوشته
چنان که هفتاد . اند هم امکان توسعه اعتياد را به همراه افزایش برخی از جرایم برای شهر بوجود آورده

  .درصد از آدم ربایی مربوط به مواد مخدر است
 آن را منعکس کرده اند در صفحه اول خود  متنی را که بيشتر روزنامه های صبح یک شکل ایرانروزنامه

نامی که در ایران به ماموران وزارت اطالعات داده (منعکس کرده و نوشته سربازان گمنام امام زمان 
  . موفق به کشف و ضربه زدن به چند شبکه جاسوسی شده اند) شده 

م کشورها بوده اند در این خبر جزئيات بيش تری فاش نشده و حتی اشاره نشده که جاسوسان از کدا
تنها آمده که آن ها از عوامل نفوذی اشغالگران عراق در ایران در مناطق غربی جنوب غربی و مرکزی 
ایران فعال بودند و عالوه بر آن که توسط سرویس های اطالعاتی خارچی فعاليت می کردند با برخی 

  .گروه ها و جریانات موثر عراقی هم همکاری داشتند
  

   مه27: ايتانی بریهفته نامه ها
  )2007 مه  27(1386 خرداد 6یک شنبه 

دو گزارش و یک مقاله در هفته نامه های آبزرور و ساندی تلگراف به بررسی روابط ایران و :بی بی سی
  .آمریکا یک روز پيش از دیدار سفرای دو کشور در بغداد اختصاص یافته است

ه دیدار ميان مقامات ایران و آمریکا که قرار است فردا  یکی از مقاالت اساسی خود را بآبزرورهفته نامه 
توصيف کرده که به دنبال ماهها تنش ميان دو " فرصتی قابل توجه"انجام شود اختصاص داده و آن را 

  . کشور بر سر برنامه هسته ای ایران فراهم شده است
 بر طبل جنگ کوبيدن بود،  می نویسد در حاليکه در این مدت اتهامات آمریکا عليه ایران نوعیآبزرور

  . بنظر می رسد که همزمان با آن، در سکوت، راه دیگری نيز دنبال می شد
، این دومين دیدار ميان مقامات دو کشور طی ماه جاری، نشان دهنده تغييری آبزروربه نوشته 

  . نامحسوس در سياست واشنگتن نسبت به ایران است
درتی ميان دیک چنی، معاون رئيس جمهوری آمریکا، که مخالف  می نویسد که در این ميان نبرد قآبزرور

گفتگو با ایران است و خانم کاندوليزا، رایس وزیر خارجه ایاالت متحده، که خواهان گفتگوی محتاطانه 
  . است جریان داشته است

ه  خصومت افسار گسيخته شکست خورده و حاال آمریکا راه عملگرایی را در پيش گرفتآبزروربه نوشته 
  . است

همين هفته نامه در گزارش ویژه ای به قلم پيتر بومون، سردبير بخش سياسی خود نيز به تغيير روش 
  .واشنگتن اشاره کرده و مذاکرات بغداد را به ضربه ای به تندروهای واشنگتن تعبير کرده است

 اصرار می ورزند تنها پيتر بومون می نویسد مذاکرات ميان سفرای ایران و آمریکا در بغداد که هردو طرف
درباره عراق خواهد بود، در عين حال آشکار ترین نشانه منازعه ای در واشنگتن بر سر کنترل سياست 

  . آمریکا نسبت به ایران نيز به شمار می آید
  ."زمان به نفع دیپلماسی است" از قول یک مقام آمریکایی نقل می کند که آبزرورنویسنده 

 در گزارشی از واشنگتن نوشته است که پرزیدنت بوش به ساندی تلگرافدر همين حال هفته نامه 
  .دستگاه اطالعاتی آمریکا اجازه داده است تا اقداماتی را عليه حکومت ایران انجام دهد

در این گزارش به نقل از مقامات اطالعاتی آمریکا آمده است که هدف این اقدامات تغيير رژیم در ایران 
  . اتی نيز برای خرابکاری در تاسيسات هسته ای ایران طرح ریزی شده استهرچند که اقدام. است

 صدور اجازه این اقدامات نشانه آن است که رئيس جمهور آمریکا دست کم ساندی تلگرافبه نوشته 
  .در حال حاضر از صدور دستور حمله نظامی به ایران منصرف شده است

  
 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران 

  )2007 مه  26(1386 خرداد 5ه شنب:فردا
، اظهارات ریيس جمهوری اسالمی در واکنش به انتشار گزارش آژانس بين المللی اعتماد ملیروزنامه 

قطار هسته ای «انرژی هسته ای را مورد توجه قرار داده و به نقل از محمود احمدی نژاد نوشت 
  ».همچنان فاقد دنده عقب و ترمز است
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 به دليل همزمانی سفر آقای احمدی نژاد به استان اصفهان و انتشار گزارش به نوشته اين روزنامه
محمد البرادعی دبير کل آژانس بين المللی هسته ای در خصوص فعاليت های هسته ای جمهوری 

  .اسالمی،احمدی نژاد بيشترين سخنرانی هايش را به موضوع هسته ای اختصاص داده است
ن اعالم کرده که ايران نه تنها فعاليت سانتريفوژها را متوقف نمی  اصفها اعتماد ملی نوشت که وی در

کند بلکه به سرعت در حال اضافه کردن به چرخه های سوخت خود است تا بتواند به کشور صادرکننده 
  .سوخت هسته ای تبديل شود

به ادامه  ه ای تن از فعاالن اجتماعی و مطبوعاتی کشور با انتشار بياني٢١١ خبر داد که  اعتمادروزنامه
  .مدير پرشين بالگ اعتراض کردند» مهدی بوترابی«بازداشت 

به نوشته اين روزنامه، امضاء کنندگان اين نامه از آقای بوترابی به عنوان موسس بزرگترين سرويس 
 تاسيس  دهنده وبالگ فارسی نامبرده شده و از مقامات جمهوری اسالمی پرسيده اند که آيا هزينه

  .ازداشت استچنين سايتی ب
نويسندگان اين نامه اعالم کرده اند که با توجه به سوابق بوترابی در جمهوری اسالمی خبر بازداشت 

  .وی آنان را بهت زده کرده است
  . محاکمه مجدد شهرام جزايری از امروز آغاز می شود ، خبر داد کههمشهریروزنامه 

 توسط ٨۵ب متهم اقتصادی، نيمه دوم اسفندماه به نوشته اين روزنامه، پس از آن که شهرام جزايری عر
نيروهای امنيتی در يکی از کشورهای جنوب خليج فارس دستگير و به ايران بازگردانده شد،تاکنون با 
دستور بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در زندان اوين برای انجام تحقيقات و تکميل پرونده در اختيار 

کميل تحقيقات وزرات اطالعات درباره اين پرونده،شهرام جزايری،از وزارت اطالعات بوده است اما با ت
  . خرداد در اختيار قوه قضائيه قرار مي گيرد۵شنبه 

همشهری در عين حال نوشت که سوء تفاهم قوه قضائيه و وزارت اطالعات در خصوص نحوه برخورد با 
ادی که وزارت اطالعات، تکميل دو قاضی پرونده شهرام جزايری و رييس سابق مجتمع قضايی امور اقتص

  .تحقيقات را به تعليق اين قضات موکول کرده بود، برطرف شده است
، ارگان رسمی دولت نوشته که روس ها برای تکميل نيروگاه اتمی بوشهر بهانه تراشی  ايرانروزنامه

  .می کنند
بوشهر را به تاخير به نوشته اين روزنامه، روسيه که تاکنون چندين بار تکميل نيروگاه هسته ای 

  . است که اين پروژه برای مسکو سودآور نيست انداخته،در جديدترين مورد اعالم کرده
» اتم استروی اکسپورت« روس اتم نوشته که سفر رئيس شرکت  ايران به نقل از يک مسئول در آژانس

 انجام شود، از سوی مجری ساخت نيروگاه اتمی بوشهر به تهران که قرار بود در پايان ماه جاری ميالدی
  .اين شرکت لغو شده است

 تيتر اول خود را به راه اندازی اردوگاه اجباری در کهريزک برای افرادی که تحت تهران امروزروزنامه 
  .عنوان اراذل بازداشت می شوند، اختصاص داده است

ر اردوگاهی در کهريزک اين روزنامه به نقل از فرمانده نيروی انتظامی خبر داده که نگهداری اين افراد د
 سنگينی مانند محروميت  شود، و اگر قاضی تشخيص دهد، مجازات زير نظر دادستان تهران انجام می

  .اجتماعی، زندان و نفی بلد برای آنان در نظر گرفته خواهد شد
در  متهمانی که   نيز در همين خصوص از قول امام جمعه ديروز تهران خواستار آن شده تاکيهانروزنامه 

  .طرح جمع آوری اراذل و اوباش نيروی انتظامی دستگير شده اند، اعدام شوند
اين روزنامه به نقل از احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نوشته که اين افراد مفسد فی االرض 

عضو مجلس خبرگان رهبری به نوشته کيهان تاکيد کرده .هستند و حکم اعدام آنان نيز مشخص است
  .مهوری اسالمی بايد برای چنين افرادی تيز باشدکه تيغ نظام ج

از استعفای چند مقام کليدی در خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ايرنا خبر داده اعتماد روزنامه 
  .است

به نوشته اين روزنامه،در ميان مديران مستعفی ايرنا ميرزايی معاون خبری مدير عامل، ديانی مدير بين 
 مدير عامل ديده می شوند که بعد از تقريبًا حدود پنج يا شش ماه کار با الملل، و يمينی مشاور عالی

  . استعفا کرده اند مدير جديد اين خبرگزاری
  .دليل استعفاهای زود هنگام اين مقامات کليدی هنوز اعالم نشده است

  
  شنبه، پنجم خرداد:  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 مه  26(1386 خرداد 5شنبه 
زنامه های امروز تهران در عنوان های خود درباره کاهش بهره بانک ها نوشته اند و از رو:بی بی سی

گزارش مديرکل آژانس بين الملی انرژی اتمی برداشت های مختلفی کرده و بر اساس آن به تحسين و 
 کارت نگرانی از نرخ مسکن، وضعيت آينده مد لباس و وضعيت فروش بنزين با. يا انتقاد از آن پرداخته اند

  .هوشمند از ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 در عنوان اصلی خود استعفای وزير اقتصاد و امور دارايی را تکذيب کرده و نوشته به سرمايهروزنامه 

دنبال آشکار شدن اختالف بين نظر وزير دارايی و رييس بانک مرکزی با رييس دولت در مورد نرخ بهره 
  . ی دانش جعفری خبر داده بودندبانکی مخالفان از استعفای آقا

به نوشته اين روزنامه مسوول روابط عمومی وزارت اقتصاد گفته وزير دارایی به دنبال تامين نظر رييس 
  . جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانکی است
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 درصدی نرخ سود بانکی از چندين روز قبل ابهاماتی را پيرامون ۵ و ٢غ کاهش   خبر داده ابالحيات نو
 درصدی به صورت رسمی از ٧/١٣م تورم  وه فعاليت سيستم بانکی کشور بوجود آورد چرا که با اعالنح

 درصدی توسط صندوق ١٨های مجلس و تورم   درصدی از سوی مرکز پژوهش٢٣سوی دولت، تورم 
شورای اين روزنامه تاکيد کرده حذف . م شده فاصله زيادی با نرخ تورم دارد المللی پول نرخ سود اعال بين

گيری در مورد نرخ سود بانکی تنها پيامد کاهش دستوری نرخ سود بانکی  پول و اعتبار از چرخه تصميم
های   بانک  همزمان با تبليغات وسيع دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در دو سال گذشته نيز. نيست

ای که در سه  گونهبه . های ديداری خود نزد بانک مرکزی مواجه شدند دولتی با کاهش شديد سپرده
  . درصد کاهش داشت۴۵ماهه نخست سال گذشته حجم اين سپرده ها 

 با تائيد گزارش محمد البرادعی در مورد وضعيت جديد صنايع هسته ای ايران نوشته اين اعتماد ملی
های شورای امنيت مبنی بر تعليق  گزارش گرچه از سوی غربی ها به سرپيچی از درخواست

ای  تواند حکايت عينی وضعيت جديدی باشد که برنامه هسته شود اما می  تعبير میسازی اورانيوم غنی
سازی اورانيوم  ايران را در پيچ حساس کنونی همراهی کند و آن اينکه ايران نه قصدی برای تعليق غنی

  . توان آن را از اين نقطه غيرقابل بازگشت به عقب برد دارد و نه می
ای و تاکيد بر مذاکره بدون  های هسته يران قصد دارد با تثبيت فعاليت احتمال داده که ااعتماد ملی

سازی  اما غرب با حيثيتی کردن درخواست تعليق غنی. شرط، موضوعيت تعليق را زير سوال ببرد پيش
های پذيرش اين درخواست را  درصدد است با اعطای امتيازات سياسی و اقتصادی وسيع، هويج

  .تر کند تر و بزرگ شيرين
 از قول مديرعامل شرکت روسی سازنده نيروگاه بوشهر نوشته ساخت اين نيروگاه برای  ايرانروزنامه

 اين را آخرين و بی سابقه ترين بهانه گيری روس ها دانسته و با ايران. آژانس روس اتم سودآور نيست
شور گفته بود خبر داده تاکيد بر اين که معاون وزارت خارجه روسيه قبال از سودآوری اين پروژه برای آن ک

که شرکت اتم استروی اکسپورت مامور ساخت نيروگاه اتمی خبر از لغو ديدار مديران از بوشهر داده 
  .است

پيش بينی های صاحبنظران درباره بروز فساد در جريان خريد و :  نوشتهجمهوری اسالمیروزنامه 
در روزهای آخر هفته گذشته در تهران : هاين روزنامه نوشت. فروش بنزين بعد از کارتی شدن تحقق يافت

 تومان در بعضی جايگاه های سوخت ۵٠٠کسانی که کارت هوشمند سوخت نداشتند بنزين را ليتری 
رواج خريد وفروش کارت های هوشمند سوخت نيز از جمله موارد فساد است که متاسفانه قبل . خريدند

  .از سهميه بندی پديد آمده است
 فرمانده نيروی انتظامی گفته برای اراذل و اوباش با هماهنگی قوه قضائيه زتهران امروبه نوشته 

شود و از جمله در محلی در کهريزک جدا از ساير زندانيان نگهداری  مجازات سنگين درنظر گرفته می
مقدم به نوشته اين روزنامه گفته اراذل و اوباش دستگير شده بعد از  سردار احمدی. خواهند شد

های کنترلی هم برای آنان درنظر گرفته  روش. ها باشند امعه نيز بايد تحت کنترل کالنتریبازگشت به ج
ها مراجعه کنند تا نسبت به آمارگيری و سرشماری آنان  شود به اين ترتيب که اين افراد بايد به کالنتری

  .اقدام شود
 برپايی جشنواره ای در  ازتهران امروزيک ماه بعد از تهيه طرحی برای مد لباس هم شکل در مجلس، 

تهران خبر داده و از قول يک استاد داشنگاه نوشته طراحی لباس يک علم به روز است و يک مد با عمر 
به گفته دکتر شاکويا مد مورد استفاده در ايران مد دست دوم و سوم . تواند قابل ثبت باشد کم نمی

اين ها در ترکيه . ای وجود دارد ير دو هفتهاست؛ چرا که از ارائه يک مد تا عرضه آن در جامعه يک تاخ
  . بررسی می شود بعد به بازار داخلی می رسد 

، يک کارشناس مد گفته در ايران جريان مد هيچگاه راکد نبوده طوری که حتی در تهران امروزبه نوشته 
مقاومت در های سياهی استفاده کردند که نماد جنگ و  دوران جنگ زنان ايرانی در اين دوران از چفيه

  . برابر ارتش بعث بود
 از بی پناه بودن زنان ايرانی در مقابل همسران خود و در برابر  حيات نوشبنم شکوريان در گزارشی در

های روحی و جسمی بسياری را به آنان وارد کرده  ها نه تنها آسيب قانون نوشته و تاکيد کرده خشونت
بنا به اين گزارش در بسياری .  سطح جامعه شده استت بسياری در  بلکه موجب به وجود آمدن مشکال

از شهرهای دورافتاده ايران زنان برای رهايی از خشونت پدران و همسرانشان خودسوزی را 
دهند و پس از فرار آواره  گزينند، و در بسياری از مواقع آنها فرار از خانه را به ماندن ترجيح می برمی

  .کنند ياری را تحمل میت بس شوند و مشکال شهرهای بزرگ می
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