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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
      اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(ولتهای بزرگرژیم ایران و د

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

 ی از سو1737 بر اساس قطعنامه رانی ای هامی حکم تحردي اروپا از تائهی اتحادی شورای مطبوعاتدفتر
  .  خبر دادهیاتحاد نی ارانی وزیشورا
  )2007 ژوئن  6(1386 خرداد 16 شنبه ارهچ
 ني اقدام را چننی شورا امروز سه شنبه هدف انی اروپا، ای مهر به نقل از رسانه های گزارش خبرگزاربه

 ی تمامی آنها از سوتی و رعای فرا ملني اقدامات محدود کننده در چارچوب قوانیهدف، اجرا:"اعالم کرد
  ".  اروپا استهی اتحادی اعضاني در بیمراجع اقتصاد

  .  اجرا گرددهی عضو اتحادی کشورهای مراجع اقتصادی از سودی حکم بانیا
 23 سازمان ملل متحد مورخ تي امنی شورا1737 خود براساس قطعنامه هی در جلسه آخر فورشورا

  . رار داد قدي را مورد تائرانیدر رابطه با ا"  محدود کنندهريتداب"دسامبر سال گذشته، 
 خود ومي اورانی سازی خواهد که امور مربوط به غنی می اسالمی از جمهورتي امنی قطعنامه شورانیا

  . را متوقف سازد
 ی می مالی کمک هاای ها، مواد و ی صدور فناورتي شامل ممنوعرانی اهي اروپا علهی اتحادی هامیتحر

  . د سالح و موشک بکار گرفته شونديشود که ممکن است در تول
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  در آلمان8آغاز اجالس گروه 
  )2007 ژوئن  7(1386 خرداد 17 شنبه پنج

 یی آب و هواراتيي مقابله با تغی بر سر چگونگیی اختالف هااني در م8اجالس سران گروه :بی بی سی
 . در آلمان آغاز شده استهيو مناسبات رو به وخامت غرب و روس

 کی مشارکت در حای صرکای جهان به آلمان، آمری رهبران هشت کشور صنعتهي از ورود کلشيپ یحت
 . اجالس است رد کردی از اهداف اصلیکی که ی گلخانه ایموافقتنامه الزام آور را در مورد کاهش گازها

 در ی دفاع موشکستمي سکی استقرار ی براکای کرده است که اگر طرح آمردی تهدهي روسگری دی سواز
 . در اروپا نشانه خواهد رفتی اهدافی خود را به سویاروپا اجرا شود، موشک ها

 ی آبفشان سعی با استفاده از دستگاه هاسي پلگندام،يلی اجالس در شهر های خارج از محل برگزاردر
 داشتند خود را به محل اجالس برسانند متفرق ی را که سع8کرده است تظاهرکنندگان مخالف گروه 

 .کند
 نی رهبران قدرتمندتری که نشست هادی گوی م،ی سی بی بکيپلماتی خبرنگار امور دنز،ي رابمزيج

 . رسدی سخت به نظر مژهی جهان همواره دشوار بوده است، اما اجالس آلمان به ویکشورها
 گروه ی اعضای برخاني نشست است که روابط مزباني میطی مرکل، صدر اعظم آلمان، که در شراآنگال

 مسائل جنجال ی بردن برخشي پی تواند برای تا کجا مردي بگمي تصمدی متشنج است، باشي از پشي ب8
 . فشار آوردنیآفر

 را تا سال ی گلخانه ای ممتاز جهان را قانع کند تا تصاعد گازهای صنعتی مرکل قصد دارد کشورهاخانم
 .دی آی بلندپروازانه به حساب می درصد کاهش دهند، که هدف50 زاني به م2050

 شی کشورها و محدود کردن افزانی درصد در ا20 زاني سوخت به می بازدهشی خواهان افزاني همچنیو
 . تا آن زمان استگراديدما به دو درجه سانت

  لحنرييتغ
 از اجالس گفت شي پکا،ی جمهور آمرسي جورج بوش رئیطي محستی کاناتون، مشاور ارشد زمزي جاما

 وجود دارد اما یی آب و هواراتيي تغنهي اقدام در زمی براازي در مورد نی اندهیکه هرچند اشتراک نظر فزا
 . استنهي زمنی در ای اهدافنيي تعی برای محل مناسب8 باور ندارد که گروه کایآمر
 شود، و تنها یزی رهی پای ملیی بر مبنادیبا)  اهدافنیا (نهای عمده وجود دارد که ایتوافق: " گفتیو

 اعضا را به آنها ی ملی هااستي سدی با8 گروه ای است که آنیاختالف وجود دارد ا که در آن ی اهيناح
 ." نهای کند کتهید
 یبرا" ی قویلیتما" کرد که او ی بوش هنگام ورود به اجالس پافشاری اختالف ها، آقانی ارغميعل

 .دارد" وتويپست ک" طرح کی نهي با خانم مرکل در زمیهمکار
 در دو عدد از ی دفاع موشکستمي سجادی واشنگتن با مسکو بر سر طرح ایلن بوش در مورد نزاع عیآقا

 به خود انهی جوی اندازه آشتني به همی لحنزين) چک و لهستان( سابق ی شوروی اقماریکشورها
 .گرفت
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 اروپا را ی به سوشی بر نشانه رفتن موشک هاری داهي جمهور روسسي رئني پوتريمی والددی بوش تهدیآقا
 ." به اروپا حمله نخواهد کردهيروس: "گفترد کرد و 

. ميستي در جنگ نهي ما با روسرای زستي نی به واکنش نظامیازين. ستي دشمن ما نهيروس: " گفتیو
 ."ستي ندی تهدکی هيروس
 دهد و في را تخفهي در روسی دمکراستي چند روز قبل خود از وضعی تالش کرد انتقادهاني همچنیو

 ." کرده استی را طی راه درازیوران شورو از دهيجامعه روس: "گفت
 اني میقي عمی به هر حال گسست هادی گوی مگندام،يلی در های سی بی خبرنگار بل،ي بجاناتان
 . شودی مربوط می آنها به مساله سپر دفاع موشکنی است که مهمتری و غرب باقهيروس
 کی" تازه ستمي کند، اصرار دارد که سداری دني پوتی اجالس با آقاهي رود در حاشی بوش که انتظار میآقا
 ." هستندی واقعیدهای بلکه تهدهيآن نه روس) نصب( است، که هدف ی کامال دفاعريتدب
 ی موشکیدهای مقابله با تهدی برای سپر دفاعنی را که اکای آمری ادعانی اني پوتی حال آقانی ابا

 . شود را رد کردی ساخته مرانی و ای مانند کره شمالییکشورها
  راه آهنانسداد

 مجادله گذاشت و نی پا به ای سی بی با بی روز چهارشنبه در مصاحبه اا،يتانی برری بلر، نخست وزیتون
 .با غرب داشته باشد" مخدوش "ی که روابطستي نهي به نفع روسنیگفت ا

 بلکه اروپا هيس و روايتانی براني درباره وضع روابط نه فقط محی صریمحاوره ا "ني پوتی گفت که او و آقایو
 .خواهند داشت" هيبا روس

 با ی سازی تنش ها باالست چرا که صدها نفر از تظاهرکنندگان مخالف جهانزي خارج از محل اجالس ندر
 . اطراف محل کنفرانس برسانندیتي کردند خود را به حصار امنی ضدشورش سعسي از پلیچيسرپ
 اطراف استفاده ینقل مقام ها به محل و جاده ها حمل و ی خط آهن را که از آن براکی از آنها یبرخ
 . به محل اجالس را قطع کردندیني زمی هرگونه دسترسی مدت کوتاهی شود مسدود کردند و برایم
 هزار تظاهرکننده در 6 شود در حدود ی زده مني مقابله با آنچه تخمی براسي هزار مامور پل16 حدود در

 .حال حاضر باشد مستقر شده اند
 هفته گذشته در راستاک که تظاهرکنندگان دست به انی مشابه پای است از زد و خوردهالیا مسيپل

  . کندزي شدند پرهیخشونت زدند و در حدود هزار نفر زخم
  
   و بوش مالقات در آلمان را مثبت دانستندنيپوت
  )2007 ژوئن  7(1386 خرداد 17 شنبه پنج

 اجالس سران گروه هشت در آلمان با هيدر حاش ه،ي جمهور روسسیي رن،ي پوتريمیوالد:بی بی سی
 دادن به منازعات بر سر گسترش سپر دفاع صلهي فی مالقات کرده و براکا،ی جمهور آمرسیيجورج بوش، ر

  . را مطرح کرده استیشنهادي به شرق اروپا، پکای آمریموشک
از تمام اروپا محافظت  که ی سپر دفاع موشکجادی ای توانند برای مکای و آمرهي گفته روسني پوتیآقا

  . استفاده کنندجانی آذربای رادار در جمهورستمي سکیخواهد کرد، به طور مشترک از 
 موافقت کرده که ی باره گفتگو کرده و ونی در اجانی جمهور آذرباسیي گفت با رهي جمهور روسسیير

  . کشور استفاده کنندنی رادار اگاهی از پاکای و آمرهيروس
 طرح را نی گفته اند که ادي کرده و مقامات کاخ سففي را جالب توصني پوتیآقا شنهادي بوش پیآقا

  . خواهند کردیبررس
 کای چک و لهستان توسط آمری در جمهوری سپر دفاع موشکجادی ای براکای در واکنش به طرح آمرهيروس

 بار پس از ني اولی براهي طرح روسنی ای کرده است در صورت اجرادیبه شدت واکنش نشان داده و تهد
  . خود را به سمت غرب اروپا نشانه خواهد رفتی جنگ سرد موشک هاانیپا
 خودسر ی کشورهای از سوی مقابله با خطر حمله موشکی برای دفاع موشکستمي سدی گوی مکایآمر

  .الزم است
   در اجالس گروه هشتمالقات
 با توجه به دی گویم جهان ی اجالس سران هشت کشور صنعتی در محل برگزاری سی بی بگزارشگر

 ی توانست پرتنش باشد اما آقای مالقات روز پنجشنبه مکا،ی و آمرهي روسی از سوري اخی هایلفاظ
 دو مقام در مورد سپر دفاع ی اجالس گفت گفتگوهانی اهي در حاشني پوتیبوش پس از مالقات با آقا

  . سازنده بوده استیموشک
 با ی به طور شفاف در مورد دفاع موشکهي و روسکای آمر به خبرنگاران گفته است که اگرني پوتیآقا
  . نخواهد داشتی مشکلني از طرفکی چي کنند هی همکارگریکدی
  
 از ی دفاع موشکستمي از اجالس گروه هشت در مورد نزاع دو کشور بر سر سشي پکای جمهور آمرسیير

 ستي دشمن ما نهيروس. کرد به اروپا حمله نخواهد هيروس: " استفاده کرد و گفتانهی جوی آشتیلحن
  ."ستي ندی تهدکی هيروس. ميستي در جنگ نهي ما با روسرای زستي نی به واکنش نظامیازيو ن
 دهد و في را تخفهي در روسی دموکراستي چند روز قبل خود از وضعی تالش کرد انتقادهاني همچنیو

  ". کرده استی را طی سابق راه درازی از دوران شوروهيجامعه روس: "گفت
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 دال سرا گفته بود طرح رای کورییايتالی با روزنامه اییدر گفتگو)  ژوئن3 (کشنبهی روز هي جمهور روسسیير
 خواهد شد اما در آن صورت، یدی جدیحاتي موجب مسابقه تسلی موشکستمي گسترش سی براکایآمر
  . مسئله را شروع کرده استنی اکای مسئول نخواهد بود، چون آمرهيروس

  
   عراقدرراق و نيروهاي موثر رويدادهاي ع

  
 حل ی براهي و ترککای عراق، آمری عراق امروز پنجشنبه از نشست سه جانبه مقامهای جمهورسيرئ

  .  خبر دادکی نزدندهی بغداد و آنکارا در آانيمشکالت م
  )2007 ژوئن  7(1386 خرداد 17 شنبه پنج
 ی جمهورسيرئ" یجالل طالبان"،)ناکو (تی کوی رسمی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

منتظر :  منطقه کردستان عراق گفت سيرئ" یمسعود بارزان" مشترک با یعراق در کنفرانس مطبوعات
 حل یا برکی نزدندهی گفتگوها در آزي بر سر مهي و ترککای عراق، آمرني مباحثات سه جانبه بیبرگزار

  .ميمشکالت با آنکارا هست
 ی و حزب اسالمیجنبش وفاق مل:  گذشته برگزار شد، گفت لی آور29 درباره نشست قاهره در یو

 ی جبهه الي تشکی نشست برانی کرده اند که مشارکت آنها در ادي تاکیی هاهيانيعراق با صدور ب
  . نبوده استیاسيس
 کرد و گفت دي کرکوک تاکتي درباره وضعی قانون اساس140 ماده ی بر اجراگری عراق بار دی جمهورسيرئ

 نيي در زمان تع140 ماده ی خود را از اجراتی به واشنگتن حمای وري در سفر اخییکای آمریمقام هاکه 
  . ابراز داشته اندیشده براساس قانون اساس

ما آماده :  به شمال عراق را نادرست دانست و گفت هي ترکیروهاي اخبار ورود نی بارزانگر،ی دی سواز
  .ميوجانبه هست براساس اصل احترام دهي با ترکیهمکار
را ) ک.ک.پ( مقابله با حزب کارگران کردستان ژهی گفتگو با آنها بوی براهي شروط ترکني کرد همچنرهبران
 گفتگو با رهبران کرد در ی آنکارا برای با اعالم آمادگشتري پهي وزارت امورخارجه ترکیسخنگو. رد کردند

 گام ی مثبت برای هاعالمت ازمنديما ن: د حزب کارگران کردستان گفته بوهي علیريصورت اتخاذ تداب
 یستهای ترورهي علی جداتي مثبت، عملی عالمت هانی و منظور ما از امي گفتگو هستري در مسییها

  .حزب کارگران کردستان است
  

  افشاي طرح براندازي دولت منتخب عراق
  )2007 ژوئن  6(1386 خرداد 16 شنبه ارهچ

نخست وزير سابق »اياد عالوي«طرح توطئه عليه دولت منتخب عراق آه اي دربارهء     اطالعات تازه-ايرنا
  .    آند، ديروز فاش شد آن را هدايت مي» العراقيه«دولت موقت و رهبر فراآسيون سكوالر 

بر اساس اين اطالعات تازه آه در مطبوعات عراق به شكل گسترده منعكس شد و تيتر اول اغلب 
با همكاري سازمان اطالعات مصر و ترآيه » نوري المالكي«دازي دولت ها قرار گرفت، طرح بران روزنامه

هاي سني به  اين گزارش حاآي از آن است آه نمايندگاني از حزب اسالمي عرب. طراحي شده است
اسامه «و » صالح مطلك«هاي سني به رهبري  وگوي عرب ، جبههء گفت»طارق الهاشمي«رهبري 
عمر «در چهارم ارديبهشت ماه با » اياد عالوي«يه به رهبري عضو سني فراآسيون العراق» النجيفي
نمايندهء اتحاد اسالمي . اند رييس سازمان اطالعات مصر در قاهره تشكيل جلسه داده» سليمان

آه از فرماندهان آردتبار رژيم سابق بعث » ارشد زيباري«به همراه » الدين الدين بهاء صالح«آردستان 
در اين جلسهء محرمانه آه روز گذشته از آن پرده .انه حضور داشته انداست نيز در اين نشست محرم

هاي عراقي خواسته است آه به منظور براندازي دولت  برداشته شد، سازمان اطالعات مصر از اين گروه
بر اساس طرح .عراق يك جبههء سياسي جديد تشكيل داده و از روند سياسي جاري عراق خارج شوند

هاي سياسي عراقي اطمينان داده آه   در آن دخيل است، مصر به اين گروهمزبور آه ترآيه نيز
مدير مسوول روزنامهء دولتي .ها حمايت خواهد آرد آشورهاي عربستان، اردن، امارات و ترآيه از آن

هاي آشورهاي  از توطئه» دهد؟ سران عرب اين چه معنا مي«ديروز درسرمقالهء خود با عنوان » الصباح«
  .    لت منتخب عراق انتقاد آرده استعرب عليه دو

هاي خبري و سفرهاي متعدد نخست  هر چند آه سران عرب در نشست«: فالح مشعل نوشته است
آنند آه حامي دولت عراق هستند و براي ايجاد ثبات و امنيت در  وزيرعراق به اين آشورها ادعا مي

ت وزارت خارجهء عراق و وي از سكو».آنند آوشند اما در خفا عكس آن عمل مي عراق مي
دهد،  چه معني مي«: وي گفته است.هاي عراق در اين آشورها انتقاد آرده است سفارتخانه
هاي اطالعات آشورهاي عرب حوزهء خليج فارس براي تضعيف دولت عراق يا براندازي يا تغيير  سازمان

 صالح مطلك در اردن دهد آه آنند؟ چه معني مي قانون اساسي، پول هزينه و حمايت تبليغاتي مي
آه عربستان و  نشست خبري برگزار آند و از آنجا خواستار براندازي دولت نوري المالكي شود؟ يا اين

»  هاي تروريستي شوند؟ انگيز و تندرو مذهبي و متهم به فعاليت هاي فتنه ترآيه پذيراي شخصيت
  ». و ادامهء بحران در عراق استها و مواضع آشورهاي عرب عامل ايجاد پول«: مشعل تاآيد آرده است 

اي آه روزگذشته در عراق منتشر  آل قواي مسلح عراق در بيانيه از طرفي نخست وزير عراق و فرمانده
هاي سياسي عراقي آه درصدد برهم زدن امنيت ملي هستند هشدار داد و تاآيد  شد به تمامي گروه
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مالكي دراين بيانيه تاآيد آرد آه به همهء نوري ال. آند ها مقابله مي آرد آه با مشت آهنين با آن
  .    دهد شدگان از قانون آه درپي آسيب رساندن به نهادهاي دولتي هستند، هشدار مي خارج

ها  اي جز رسوايي آن هاي داخلي تغيير منش ندهند دولت چاره درصورتي آه گروه«: وي گفته است
آردن  زدن به بخش نفت و بنادر عراق و فلج هها را به تالش براي ضرب وي اين گروه»  .نخواهد داشت

در مقابل مجلس .اقتصاد آشور و داشتن روابط مشكوك با برخي آشورهاي منطقه متهم آرده است
هاي سياسي عراق آه خود شريك در روند سياسي  اعالي اسالمي عراق نيز از تالش برخي گروه

مجلس اعال در .ابراز شگفتي آرده استآوشند  جاري عراق هستند و براي توطئه عليه اين روند مي
اند همه از شرآاي روند  اغلب آساني آه در نشست اخير قاهره حضور داشته«: اين بيانيه افزوده است

جاري سياسي عراق و در تدوين قانون اساسي وتبيين ساختار نظام حاآم و شكل حكومت در عراق 
حاديهء ميهني و دموآرات آردستان نيز در دو حزب عمدهء آردستان عراق شامل ات» .اند نقش داشته

هاي سياسي براي آودتا عليه روند سياسي عراق را محكوم  هاي جداگانه، تالش برخي گروه بيانيه
اين دو حزب در بيانيهء خود با اشارهء تلويحي به حضور ارشد زيباري در بين اعضاي جبههء .   اند آرده

در مقابل حزب .    اند هاي رژيم صدام ياد آرده  از دنبالهسياسي جديد، او را از خائنين به آردها و
هم اآنون به مصر سفر آرده است تاسيس ) طارق الهاشمي(هاي سني آه رهبر آن  اسالمي عرب

حزب اسالمي با تاييد برگزاري نشست قاهره گفته است آه اين .جبههء جديد سياسي را نفي آرد
هاي عراقي به منظور بحث  گان عراق و برخي شخصيتنشست با حضور برخي از اعضاي مجلس نمايند

هاي دو  حزب اسالمي همچنين اتهام.هاي جبههء جديد سياسي تشكيل شد و بررسي اصول و برنامه
حزب آردستان عراق آه اعضاي جبههء جديد سياسي را به برهم زدن اتحاد ملي و توطئه عليه روند 

از حزب الدعوه اسالمي » حيدر العبادي«ت اما سياسي و قانوني آشور متهم آرده، نفي آرده اس
هاي اطالعات آشورهاي مصر، عربستان و اردن به  عراق آه نخست وزير متعلق به آن است، سازمان

  . عالوه ترآيه را به تالش براي برهم زدن اوضاع در عراق متهم آرده است
آشورهاي : نگار ايرنا در بغداد گفتوگو با خبر در همين راستا، يك منبع موثق در دولت عراق نيز در گفت

.  اند عرب از همان آغاز سقوط رژيم صدام براي بازگرداندن حاآميت اقليت بر اآثريت در عراق تالش آرده
آشورهاي عرب و غير عرب منطقه نمي توانند شاهد «: وي آه خواست نامش برده نشود، افزود

اي براي براندازي دولت نوري المالكي   توطئهرسيدن شيعيان به قدرت باشند و به همين دليل از هيچ
اين مسوول عراقي افزود آه با وجود عملكرد متوازن دولت نوري المالكي، »  .آنند چشم پوشي نمي

آه دولت عراق درآنار دولت ايران دو دولت شيعي قدرتمند منطقه را تشكيل  آشورهاي منطقه از اين
آشورهاي عرب و غيرعرب منطقه و آمريكا را نزديكي دولت ترين نگراني  وي بيش.  دهند، نگران هستند

ياد آرد و » رجايي عراق«ز نوري المالكي به عنوان اين مسوول عراقي ا.عراق با دولت ايران ذآر آرد
ها و فشارها همانند رجايي رييس جمهوري فقيد ايران با اعتقاد  المالكي باوجود همهء اين توطئه«: گفت

هاي  هاي برخي گروه توطئه«:اين مقام عراقي تصريح آرد»     .آند و توآل به خدا آشور را اداره مي
ورهاي عرب و غيرعرب منطقه و حتي آمريكا نتيجه نخواهد داد و دولت با همكاري آش سياسي عراق 

  ».ها را ناآام خواهد گذاشت عراق با هوشياري و قدرت اين توطئه
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   خرداد 17پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 ژوئن  7(1386 خرداد 17 شنبه پنج

زنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود با چاپ عکس هایی از گذر توفان رو:بی بی سی
گونو بر شهرها و بنادر جنوب ایران خبر داده از آسيب هایی نوشته اند که به مردم این منطقه وارد آمده 

ای ، اعتراض بانکداران به تصميم دولت بر8گزارش هایی از اجالس سران کشورهای عضو گروه . است
کاهش دستوری بهره، تحسين اغراق آميز سخنگوی دولت از دولت محمود احمدی نژاد، افزایش 

  . انتقادها از گرانی و افزایش تورم از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست
 نظر هاشمی رفسنجانی را با اهميت دیده که وقوع جنگ در خاورميانه را قطعی دانسته و اعتماد ملی

الی درباره تحوالات منطقه و طرح های اسرائيل و آمریکا احتمال داده که جنگی دیگر در در پاسخ به سئو
  . شود منطقه خاورميانه آغاز شود، جنگی که قرائنی هم برای آن دیده می

 گفته چيزی که االن شاهد آن هستيم، اعتماد ملیریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به نوشته 
  . وضعيت هوشياری همه جانبه ای می طلبدصرفا جنگ روانی دشمن است و این 

 به دنبال این خبر نوشته در روزهای اخير و پس از مشغول شدن ارتش لبنان به درگيری با اعتماد ملی
گروه جعلی فتح االسالم ، محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری نيز نسبت به احتمال حمله مجدد 

آتش افروزی ها در منطقه خاورميانه ، به دولت های اسرائيل به لبنان و تبعات خطرناک و گسترده این 
  . غربی هشدار داده بود

واکنش جهانی نسبت به تازه ترین موضع گيری ریيس جمهور احمدی نژاد و ادعای آغاز شمارش 
معکوس برای نابودی اسرایيل، موضوع گزارش اصلی روزنامه های مختلف آخر هفته تهران است چنان 

ه های مستقل و هوادار اصالحات به این موضوع پرداخته و نسبت به هزینه که روز پيش هم روزنام
  . اینگونه اظهار نظرها هشدار داده بودند
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هاى اصالح طلب در نقش دایه   به انتقاد از موضع اصالح طلبان پرداخته و پرسيده که چرا روزنامهرسالت
  . عزیزتر از مادر براى این مولود نامشروع ظاهر شدند

 غالمحسين الهام وزیر دادگستری در قم به خبرنگاران گفته به رغم انتقاداتی که هم ميهنه به نوشت
 ساله طرح می شود، دولت نهم جلوتر از ٢٠در مورد غفلت دولت از حرکت در مسير سند چشم انداز 

ی سند چشم انداز حرکت می کند چنان که در این سند قيد شده که بعد از بيست سال ایران باید الگو
منطقه باشد و هم اکنون می بينيم بعد دو سال ایران در اقتصاد، صنعت و هسته ای الگوی منطقه 

  . شده است
این روزنامه می افزاید که سخنگوی دولت که دولت را معجزه توصيف کرده در پاسخ به انتقادی در مورد 

ندارد و به کارهای وضعيت سياسی کشور نيز بيان داشت دولت برای ساماندهی سياسی جامعه وقت 
مهم تری چون رفع مشکالت اقتصادی مشغول است، بنابراین خود مردم باید امور سياسی را 

  ساماندهی کنند 
 در عنوان های اصلی خود خبر از اعتراض بانکداران به کاهش دستوری بهره بانک ها سرمایه و شرق
  .داده اند

 جمهوری و  ای به ریيس تشکيل جلسه طی نامه ها با   تعدادی از نمایندگان بانکسرمایهبه نوشته 
های  در همين حال، کانون بانک.  درصد اعالم کردند١٢شورای پول و اعتبار هزینه پول را بيشتر از 
جمهوری مبنی بر کاهش پنج  ای با انتقاد از تصميم ریيس خصوصی و موسسات اعتباری نيز در نامه

 کرد که با اجرای این تصميم، حيات بانکداری خصوصی ها تاکيد درصدی نرخ سود تسهيالت این بانک
  .یابد پایان می
جمهوری و شورای پول و اعتبار نوشته شده  ها به ریيس   در نامه نمایندگان این بانک شرقبه نوشته

های پرسنلی صندوق مهررضا و هزینه اجرای  شود از جمله هزینه  ها تحميل می  ای که بر بانک هزینه 
 از  ها در مجموع بيش ی زودبازده موجب شد که هزینه جذب و نگهداری پول برای بانکها طرح بنگاه

  . درصد باشد١٢
 نوشته سناریوی نرخ سود بانکی به جدی ترین فصل خود رسيده شاید هنگامی که محمود اعتماد

ک  درصدی نرخ سود بانکی برای بان٢احمدی نژاد در سفر خارجی خود به طور ناگهانی دستور کاهش 
 درصدی برای بانک های خصوصی را صادر کرد گمان نمی برد که رویای تحول ۵های دولتی و کاهش 

دستوری در جریان بانکی کشور بتواند تا بدین حد زمينه مخالفت کارشناسان و تحليلگران اقتصادی را 
  . فراهم کند

 های خود موضع گيری  هر چند دولت نهم بارها نشان داده است که در اجرای تصميم اعتمادبه نظر
های کارشناسان غيردولتی را چندان به کار نمی برد اما این بار به نظر می رسد تا حدی این سد 

البته چند روز پيش در یکی از سفرهای استانی، . دولتی در کابينه نهم با مشکل مواجه شده است
کی گفت که شکست می محمود احمدی نژاد با صدای بلند به مخالفان کاهش دستوری نرخ سود بان

  . خورید
ساله ابرکوه ، ۵٠٠ از قول ریيس سازمان ميراث فرهنگى یزد نوشته درخت سروچهارهزارورسالت

  . پرعمرترین موجود زنده کره زمين است
 این درخت را از عجایب خلقت جهان خوانده و گفته این موجود زنده رسالتعزیزاهللا سيفى به نوشته 

چنان که . درخشد ار به تماشاى شهرنشسته وهمچنان برتارک آن مىساله خرم واستو۵٠٠چهارو 
القلوب هم نوشته درآنجا سروى است که درجهان شهرتى عظيم دارد  حمداهللا مستوفى درکتاب نزهه 

چنانچه سروکشميروبلخ شهرتى داشته واکنون این ازآن بلندتر و بزرگتراست وسروى درایران زمين مثل 
  .آن نيست

  
 ه های صبح چهارشنبه ایرانبررسی روزنام

  )2007 ژوئن  6(1386 خرداد 16 شنبه اره چ-فردا
 در گزارشی از پرونده فساد اقتصادی یکی از نزدیکان ریيس جمهوری اسالمی خبر اعتماد ملیروزنامه 

  .داد که به دنبال انتشار اخبار اوليه در این خصوص دولت از تاييد يا تكذيب آن خودداری می کند
 این روزنامه، بعد از طرح موضوع واگذاري بودجه سازمان بهزیستی به آميته امداد، پای قاچاق به نوشته

آاالهايی همچون پوشاک، آفش، برنج پاآستانی، چای، آنسرو ماهی، شيرآالت چينی و آليد 
و » بهزيست بنياد«مينياتوری، گوشی تلفن همراه و سيمان و فرآورده های نفتی توسط شرآت های 

  .آه زير نظر بهزيستی فعاليت می آنند، به ميان آشيده شد»ت پتروليومبهزيس«
این روزنامه، در عين حال خبر داد که رستم آقاخان عضو ارشد ستاد انتخاباتی حاميان دولت و یکی از 

تامين کنندگان هزینه انتخاباتی طرفداران آقای احمدی نژاد در انتخابات شوراهای اسالمی که از وی به 
یکی از متهمان این پرونده نام برده می شود در جمع خبرنگاران از دیدار خود با ریيس ستاد مبارزه عنوان 

  .با قاچاق کاال و ارز خبر داده است
با توجه به سابقه شرآت هايی همچون ارمغان بهزيست در سازمان « اعتماد ملی تاکيد کرده 

 در سازمان بهزيستی و همچنين ذينفع بودن بهزيستي و راه های مختلف سوءاستفاده و فرار از قانون
محرومترين قشر جامعه از اين ماجرا، بايستی جوانب موضوع به درستی برای افكار عمومی توضيح داده 

  .شود
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 هزار تن ٧٠ نوشت که طی اجرای طرح مبارزه با بدحجابی در تهران نيروی انتظامی به رسالتروزنامه 
  .از زنان تذکر داده است

 نفر نيز به ٢٠٠مه به نقل از فرمانده نيروی انتظامى تهران بزرگ خبر داد که دراين زمينه بيش از این روزنا
  .مراجع قضائى معرفى شده اند تا تکليف پوشش آنها با نظر قضات مجتمع هاى قضایى بررسى شود

ش بازداشت  هزار نفر نيز تحت عنوان اراذل و اوبا٣رسالت از قول احمد رضا رادان نوشته که تاکنون 
  .شده اند
  . از انتقاد شديد ناطق نوری از دولت نهم خبر داده استهم ميهنروزنامه 

به نوشته این روزنامه، علی اکبر ناطق نوری طی سخنانی در اصفهان نسبت به استفاده سياسی 
 بايد درست«دولت از مبارزه با مفاسد اقتصادی هشدار داده و خطاب به ریيس جمهوری اسالمی گفته 

و حسابی به روي ببينی مفسد اقتصادی آيست؟ نه اينكه يك دفعه بيايی اسم يک نفر را ببری و 
بگويی فالن شخص دوهزار ميليارد اختالس آرده است و در تلويزيون هم نشانش بدهی و بعد بگويي 

  ».ببخشيد، اشتباه شد، يک صفر زيادی گفتيم
ا ميخواهيم با مفسد اقتصادي برخورد آنيم سر و مي گويند ت«هم ميهن به نقل از ناطق نوری نوشته 

صدا در ميآيد، به نظر من اين حرف بی ربطي است، صدای چه آسي در ميآيد؟ غلط مي آند آه 
صدايش در بيايد، شما اول بياييد آن مفسد را بگيريد و بعد اعالم آنيد تا ببينيم صدای چه آسی 

  »درميآيد؟
  انتقاد کيهان 

 از نمایندگان سرشناس جناح راست را به خاطر انتقادات اخير شان مورد سرزنش  دو تنکيهانروزنامه 
  .قرار داده است

این روزنامه عماد افروغ را به دليل درخواست اخيرش از رهبر جمهوری اسالمی برای تغيير شرایط فعلی 
صلحت گرا بودن کشور مورد انتقاد قرار داد و سخنان وی در مورد حقيقت گرا بودن آیت اهللا خمينی و م

رهبر فعلی جمهوری اسالمی نادرست خواند و وی را به همراه یکی دیگر از نمایندگان جناح راست 
  .متهم کرد که سخنان ده سال قبل مصطفی تاج زاده از اعضای جبهه مشارکت را تکرار می کند

  .خبر داده است» بنزین گرفتگی اقتصاد« از اعتمادروزنامه
در حال حاضر مي توان به جرات « پيرامون اخبار متناقض در مورد بنزین، نوشتهاین روزنامه در گزارشی

گفت که حتی خود دست اندرکاران امور اجرايی و حتي نمايندگان مجلس که قانون سهميه بندی بنزين 
  ».را امضا کرده اند نيز نمی دانند که چه اتفاقی قرار است رخ دهد

بدون تعارف بايد «و بی اطالعی از وضعيت آينده بنزين نوشته اعتماد با تاکيد بر سردرگمی سردرگمی 
بپذيريم که به نظر مي رسد دولتی ها آنچنان هم که می گويند تمايلی به سهميه بندی بنزين ندارند 
چون اين مساله با شعارهای آنها مبني بر توليد فراوان رفاه در بخش های مختلف اقتصادی همخوانی 

ف سال گذشته کار به نحوی جلو رفته است که به طور حتم چاره يي جز ندارد، اما امسال برخال
  ».سهميه بندی بنزين باقی نمي ماند

 خرداد بنزین به هيچ وجهع ١٩این روزنامه در عين حال به نقل از مقام هالی مسئول خبر داده که از 
  .بدون کارت سوخت شخصی توزیع نخواهد شد

یگر از همکاران وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در روزنامه کيهان  خبر داده که یکی دهمشهریروزنامه 
  .به عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی منصوب شده است

محمد حسين صفار هرندی سردبير سابق روزنامه کيهان، به نوشته این روزنامه به دنبال انتصاب عليرضا 
اسالمی،در حکمی دیگر محمد ملکيان همکار سابق خود به معاونت مطبعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 

  .پرویزی یکی دیگر از همکارانش در کيهان را به مدیر کلی مطبوعات داخلی منصوب کرده است
  

   خرداد16چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 ژوئن  6(1386 خرداد 16 شنبه ارهچ

تازه رهبر جمهوری روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود گفته های :بی بی سی
اسالمی را نقل کرده اند که بر پایداری کشور بر فعاليت های هسته ای خود تاکيد کرده، ادامه 

بالتکليفی در مورد قيمت و نحوه توزیع بنزین در کشور، شکایت دانشجویان به ریيس قوه قضایيه در مورد 
م شده برگزاری انتخابات مجلس و دوستان زندانی خود، ادامه مخالفت گروه های سياسی با زمان اعال

  .اصرار وزارت کشور و شورای نگهبان بر آن از دیگر عنوان های این روزنامه هاست
 از قول علی اکبر والیتى وزیر خارجه پيشين و مشاور بين المللی رهبر فعلی جمهوری اسالمی رسالت

 وضعيت سياست نقل کرده که سياست استقالل خواهى در داخل و شکستن تابوهاى حاکم بر
این بدان معنا نيست که ایران با دیگر کشورها قطع  المللى را موجب استقالل دانسته و گفته است  بين

المللى سهم بيشترى نصيب  رابطه کند؛ چرا که اگر با خدمت از کشور دفاع شود، در حال معادالت بين
  . ما خواهد شد

 تازه ترین اظهار نظر  اعتماد ملیبه نوشته روزنامهاظهارات وزیر خارجه سابق در زمانی ایراد شده که 
محمود احمدی نژاد درباره محو اسرائيل از روی زمين واکنش های گسترده ای در جهان به راه انداخته و 

حتی عده ای از مقامات داخلی را به مخالفت واداشته که می پرسند مقصود از این جنجال آفرینی ها 
  . چيست
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 بعد از آن که روزنامه ها در عنوان های اصلی خود خبر از ساخت قطار سریع در همين زمان یک ماه
السير در مسير تهران به مشهد داده و آن را از افتخارات دولت احمدی نژاد خوانده بودند به نوشته 

  ایران   در   جهان   سریع السير   قطار   آهن   خط   ترین   طوالنی   ساخت   با   آلمان   صدراعظم   مرکل    آنگالخراسان
  . ه است کرد   مخالفت   شدت   به 

مطابق این خبر قرار بوده است که تامين کننده منابع مالی پروژه ساخت قطار تندرو مشهد دولت ایران 
باشد و آلمان با صدور ماشين ها و انتقال تکنولوژی آن قطار را به ایران بفروشد در حالی که صدراعظم 

  کند   می   اعالم   آن   ریيس جمهوری   که   کشوری   در   تندرو    قطار   ساخت   به   کمک  پيش گفت آلمان در دو روز
    . است   قبول   غيرقابل   کند،   نابود   را   اسرائيل   دارد   قصد 

  ماه   خرداد   ابتدای   از   بنزین   سهميه بندی   بود   شده   اعالم   که   حالی   در  در صدر اخبار خود نوشته خراسان
  که این    تا   کرد   متحير   را   مردم   جدید   خبر   یک   روز   چند   هر   گذشته   روز   پانزده   طول   در   اما   شود   می   انجام 
بدین   و  شد   خواهد   اعالم   یجتدر   به   و   پلکانی   صورت   به   بنزین   سهميه بندی     کرد   اعالم   کشور   وزیر   دیروز 

    . نشد   خارج   بالتکليفی   از   بنزین   سهميه بندی   ترتيب
  اجرایی   در   ما   گفته   بنزین   سهميه بندی   شدن   اجرایی   زمان   مورد   در به گزارش این روزنامه وزیر کشور 

  کارت   بحث   ماه   خرداد    ٩١    شنبه   از   و   است   قانون   تکليف   نای   و   نداریم   بحثی   بنزین   سهميه بندی   شدن 
  اجتماعی   گروه   کدام   از   و   باشد   تدریجی   سهميه بندی   نحوه   که   این   اما   شد،   خواهد   اعمال   کامال   سوخت 
  خواهد   اعالم   را   آن   نفت   وزارت   که   دارد   فنی   بحث   مقدار   کی   کنند،   آغاز   را   سهميه بندی   زودتر   ماشين ها   و 
    . بکشد   طول   زیاد   مدت   این   دوره   کنم   نمی   فکر   که   کرد 

 با عنوان بنزین گرفتگی اقتصاد نوشته بنزین حتمًا سهميه بندی می شود جمله ای است که اعتماد
ه گذشته بارها آن را از زبان مسئوالن اقتصادی کشور شنيده اند و برای همين تمام شهروندان در چند ما

  . با خواندن آن خيلی نباید دچار تعجب شوید یا گمان کنيد که واقعًا بنزین قرار است سهميه بندی شود
 می توان به جرات گفت که حتی خود دست اندرکاران امور اجرایی و حتی اعتمادبه نوشته گزارشگر 

ندگان مجلس که قانون سهميه بندی بنزین را امضا کرده اند نيز نمی دانند که چه اتفاقی قرار است نمای
فقط کافی است تا . باور کنيد این ادعا یک شوخی یا رویارویی با مدیران اقتصادی کشور نيست. رخ دهد

مطالب آنها را در یک ساعت به جمالت برنامه ریزان اقتصادی کشور در رادیو وتلویزیون گوش کنيد یا 
در نهایت به جایی می رسيد که اکنون مدیران اقتصادی . رسانه های نوشتاری مورد بررسی قرار دهيد

  .یعنی یک نوع سردرگمی و بی اطالعی از وضعيت آینده بنزین. رسيده اند
وه اهللا هاشمی شاهرودی، ریيس ق  جمعی از دانشجویان دانشگاه اميرکبير به آیتهم ميهنبه نوشته 

قضایيه نامه نوشتند که در بخشی از آن به گفته های قاضی رسيدگی کننده به پرونده سه دانشجوی 
  . زندانی اعتراض شده است

به گزارش این روزنامه، دانشجویان به آیت اهللا شاهرودی نوشته اند قاضی که در تمامی مراحل باید 
از انجام هرگونه تحقيقات به داوری پرداخته طرفی و عدالت در رسيدگی به پرونده باشد، پيش  نماد بی 

های  ما معتقدیم کشاندن بحث به رسانه. و پيشاپيش حکم مجرميت دانشجویان را صادر کرده است
  . جمعی توسط قاضی آن هم در شروع تحقيقات به شدت جای سوال دارد

دانشجویان دانشگاه اشاره دانشجویان به پرونده ای است که برای انتشار نشریه ای با آرم نشریات 
اميرکبير گشوده شده و در آن سه دانشجو متهم هستند که در این کار دست داشته اند در حالی که 

  .آن ها هر نوع دخالت خود را در انتشار آن نسخه انکار کرده اند
 که در ایرانیک هفته بعد از انتشار خبری توسط خبرگزاری جمهوری اسالمی که به نوشته روزنامه 

های مختلف خبری صدا و سيما هم پخش شده، دادستانی تهران در نامه به روزنامه خبرگزاری بخش 
جمهوری اسالمی گزارش مربوط به سوء استفاده یک تاجر از بانک ها و واردات قاچاق کاال و دو هزار 

ننده آن خبر ميليارد تومان بدهکاری وی را تکذیب کرده و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را که مطرح ک
بوده مغرض و خطاکاری خوانده که قابل تعقيب است چرا که با خبری جعلی هم سيستم بانکی و هم 

  . قوه قضایيه رازیر سئول برده است
بزرگترین "خبری که دادستانی تهران آن را مغرضانه و دروغ بزرگ خوانده هفته گذشته با عنوان بزرگ 

فحه اول روزنامه های هوادار دولت چاپ شد که در آن ادعا شده در ص" بدهکار بانکی با وثيقه آزاد شد
بود که قوه قضایيه کسی را که یک پنجم کل مطالبات معوق بانکی کشور متعلق به اوست با وکالت آزاد 

این چندمين باری است که پرونده هایی از سوی دولت و روزنامه های هوادار دولت به . کرده است
بزرگ اقتصادی مطرح می شود، و قوه قضایيه در بررسی های خود آن اتهامات را عنوان مبارزه با مفاسد 

  .بی وجه تشخيص می دهد
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