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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( و دولتهای بزرگرژیم ایران

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

 ' ايران در حال جنگ عليه آمريکا است': سناتور دموکرات
  )2007 ژوئن  17(1386 خرداد 27شنبه یک

 آمريکا، ايران یدموکرات جوزف بايدن، رئيس کميته روابط امور خارجه مجلس سناسناتور :بی بی سی
 . متحده آمريکا دانستاالتیرا در حال جنگ عليه ا

 . آمريکا از حزب دموکرات استی رياست جمهوری از نامزدهای بايدن يکسناتور
حمايت ايران از گروه " ی سی بیا "ی با شبکه تلويزيونی ماه ژوئيه، در مصاحبه ا١٧ روز يکشنبه، او
 .  خود عنوان کردی حزب اهللا لبنان و جنبش حماس را دليل ادعایها
 عليه منافع آمريکا و متحدانش در یايران مانند دوران جنگ سرد که شورو: " سناتور دموکرات گفتاين

 ." کندی کرد، عمل می می التين جنگ افروزیآفريقا و آمريکا
 . اساس دانسته اندی را بیی ادعاهانين چکی همواره یرانی ای هامقام

او در گذشته نسبت به .  کاخ سفيد استی از منتقدان سرسخت سياست خارجی بايدن يکسناتور
 . عليه ايران هشدار داده استیهرگونه حمله نظام

 ی منزوی عمل کند که خود را در سطح بين المللی بايدن، آمريکا بايد در برابر ايران طوری گفته آقابه
 . ديگر در اين زمينه لطمه نزندی کشورهایکند و به همکارن
 عليه ی يا نظامی نياز به اقدام سياسی عمل کنيم که اگر زمانیدربرابر ايران نبايد طور: "ی گفته وبه

 ی کنيم و از اقدام نظامی ها را همراهیبايد اروپاي.  عمل کنيمیاين کشور بود، مجبور شويم به تنهاي
 ."هيم ايران ادامه دی پرهيز کنيم و به تشديد تحريم هایع کنونعليه ايران در وض

 بمباران ی کشورش برای بايدن همچنين از سخنان سناتور دموکرات جو ليبرمن که خواستار آمادگسناتور
 . ايران شده است انتقاد کردیتاسيسات اتم

 تواند به يک ی، چطور م حل کندی ميليون٢٧ تواند مشکالتش را در عراق ی آمريکا نمیوقت: " گفتیو
 " حمله کند و شاهد افزايش مشکالتش در خاورميانه نباشد؟ی ميليون نفر٧٢کشور 

 ها در ی حمله به ايران و متحد کردن مردمان آن با عراقی گفته جوزف بايدن آمريکا بهتر است به جابه
ب حمايت مردم ايران  مردم اين کشور و حکومت آن توجه و در جهت جلیبرابر آمريکا، به اختالف ها

  .تالش کند
  

 آمريکا دو ايرانی را در فهرست تحريم قرار داد 
  )2007 ژوئن  15(1386 خرداد 25ه جمع
وزارت خزانه داری آمريکا روز جمعه پانزدهم ژوئن دو ايرانی را به ظن ارتباط با برنامه و فعاليت های :فردا

  .م قرار دادفهرست افراد مشمول تحري هسته ای جمهوری اسالمی در
 و محمد قنادی را به دليل همکاری با سازمان انرژی  وزارت خزانه داری آمريکا، علی حاجی نيا ليل آبادی

. است جمهوری اسالمی درفهرست افراد مشمول تحريم قرار داده اتمی و فعاليت های هسته ای
 و   با اين افراد ممنوع  آمريکا بانک ها ی هرگونه معامله شهروندان و براساس بيانيه وزارت خزانه داری،

  .در خاک آمريکا توقيف می شود  آقایان حاجی نيا و قنادی اموال و دارايی
اين اقدام يک روز پس از آنکه هنری پاولسن وزير خزانه داری آمريکا از متحدان آمريکا خواسته بود که 

  .صورت می گيردبرای دور نگه داشتن بانک های ايران از نظام مالی جهانی تالش کنند، 
در مراسم تجليل از دانشمندان هسته   ١٣٨۵ سال   اين دو شهروند ايرانی درشهريور گفنتی است که 

در .  نشان پژوهش و ليافت دريافت کردند سوی محمود احمدی نژاد ، رييس جمهوری ايران، ای ايران از
بادی نشان درجه سه لياقت و  و آقای حاجی نيا ليل آ نشان درجه يک پژوهش اين مراسم آقای قنادی

  .مديريت دريافت کرده بودند
   تحريم بانک صادرات

وزارت خزانه داری آمريکا، روز پنجشنبه چهاردهم ژوئن بانک دولتی صادرات ايران را از هر گونه 
با اين کار، هر گونه معامله بانک صادرات با بانک های .  کرد دسترسی با نظام مالی آمريکا محروم

  .ی، حتی با شعبه های اين بانک ها در خارج از آمريکا نيز دشوارتر می شودآمريکاي
  .در ماه ژانويه سال جاری، وزارت خزانه داری آمريکا، بانک سپه را هدف قرار داد

اکنون سراسر جهان بايد دارايی بانک سپه را مسدود و اين بانک را از نظام «: آقای پاولسن گفته بود
  ».دمالی جهانی، منزوی کن

بانک های ايران سابقه حمايت از گروه های تروريستی از جمله حماس و جهاد اسالمی «: او افزوده بود
  ».دارند
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هنری پاولسن همچنين گفت وزارت خزانه داری آمريکا به شدت برای خاموش کردن شبکه های مالی 
 فعال تر شدن متحدان با اين حال او خواستار. که از تروريسم جهانی حمايت می کنند، تالش می کند

  .آمريکا در اين راه شد
، به امضای جرج بوش، رييس جمهوری ١٣٨۴، خرداد ٢٠٠۵قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال 

آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای 
  .ايران استفاده کند

از اميدواری کرده اند که اين کار آمريکا، الگويی باشد برای ديگر کشورهايی که در مقامات کاخ سفيد ابر
  . رای مثبت داده و با تحريم جمهوری اسالمی موافقت کرده اند١٧٣٧جلسه شورای امنيت به قطعنامه 

آمريکا از ديگر کشورهايی که با تحريم جمهوری اسالمی موافقت کرده اند، می خواهد تا تحريم های 
   .ادشده در قطعنامه را عملی کنندي
  

/ ایران بازرسی سرزده از نطنز را پذیرفته است / پاسخ تهران به قطعنامه بعدی شرایط را وخيم می کند 
  اجازه بازرسی از راکتور اراک سه ماه قبل از تزریق سوخت صادر می شود

  )2007 ژوئن  14(1386 خرداد 24شنبه  پنج
ن در آژانس بين المللی انرژی اتمی با رد هر گونه توجيه تعليق غنی نماینده جمهوری اسالمی ایرا

سازی، خواستار تطبيق جامعه بين الملل با حقيقت پيشرفت ایران در این تکنولوژی شد و تاکيد کرد که 
پاسخ تهران به قطعنامه بعدی شورای امنيت شرایط را وخيم می کند ، وی در عين حال موافقت تهران 

  .ی سرزده از تاسيسات غنی سازی را تائيد کردبا بازرسی ها
نشست فصلی شورای  اینکه علی اصغر سلطانيه در گفتگویی مشروح با خبرنگار مهر ، با اشاره به

کشورهای عضو و : ، گفت  پایان یافت حکام بدون هيچ قطعنامه ای در رابطه با جمهوری اسالمی ایران
هسته ای ایران به ویژه بر اساس آخرین  موضوعغير عضو شورای حکام در این نشست در خصوص 

خالصه ای از  اظهار نظر کردند و در پایان، رئيس جلسه گزارش مدیر کل آژانس بين المللی انرژی اتمی
  . کرد بندی ارائه این بيانيه ها را به عنوان جمع

 
  ایران حمایت غير متعهد ها از *

این نشست در حمایت از  نبش عدم تعهد که در با اشاره به بيانيه کشور های عضو ج سلطانيه
 4عدم تعهد در طول بيش از  : خاطر نشان کرد ، جمهوری اسالمی ایران توسط سفير کوبا قرائت شد

در حمایت از حقوق انکار ناپذیر  سال گذشته بدون استثنا در جلسات شورای حکام بيانيه هایی
هسته ای ارائه کرده و بر غير الزام آور بودن  رژیدر استفاده صلح آميز از ان جمهوری اسالمی ایران

  . نموده اند اقدامات داوطلبانه از جمله تعليق تاکيد
موضوع هسته ای ایران را بازگشت پرونده به  عدم تعهد این بارنيز در بيانيه خود تنها راه حل: وی افزود 

  . م کردمذاکرات بدون پيش شرط اعال آژانس بين المللی انرژی اتمی و انجام
نسبت به   در این بيانيه عدم تعهد به شدت: اتمی یاد آور شد نماینده ایران در آژانس بين المللی انرژی

آمریکا ، فرانسه انگليس و ژاپن که طی دمارشی از البرادعی به دليل اعالم نظر  اقدام اخير نمایندگان
  . اعتراض نمود انتقاد کرده بودند ، شدیدادر تکنولوژی و لزوم بهره مندی از آن  توانمندی ایران پيرامون

ایران و اروپا را از نکات برجسته دیگر  وی استقبال جنبش عدم تعهد از آغاز فصل جدید مذاکرات بين
  . در اسناد آژانس به ثبت رسيد شورای حکام ، بيانيه این گروه خواند که ضمن قرائت در جلسه

 
 ر اروپاییآمریکا و سه کشو واکنش به بيانيه های *

ممتد  در پاسخ به مهر، به همکاری و سه کشور اروپایی  در واکنش به بيانيه های آمریکا سلطانيه
: با آژانس بين المللی انرژی اتمی در سال های اخير اشاره کرد و گفت  شفاف و فراتر از پادمان ایران ،

شور اروپایی در رابطه با سال گذشته نوعی بی اعتمادی جدی نسبت به غرب و سه ک 4متاسفانه در 
بهانه  هسته ای کشورمان بوجود آمده است و لذا ایران عمال به این نتيجه رسيد که آنان به برنامه

  . تعليق موقت غنی سازی ، خواستار توقف کامل فعاليت های هسته ای ایران هستند
  .  کشور اروپایی باید این بی اعتمادی را جبران کنند3: وی تاکيد کرد 

آژانس  ابهامات ناچيز باقيمانده ماینده ایران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در خصوص بزرگ نمایین
جمهوری اسالمی ایران :  حکام نيز توضيح داد اظهارات نمایندگان این کشور ها در نشست شورای در

و  ه ای خود بودههر گونه ابهام نسبت به فعاليت های هست همواره اعالم نموده است کامال آماده رفع
  . فعاليت ها به سوی اهداف نظامی و ممنوعه منحرف نخواهد شد آماده است اطمينان دهد این

 فراموش نشود که موضوع هسته ای ایران با موضوع آلودگی های ذرات اورانيوم در قطعات : وی افزود
ایران در مورد   که اظهارات مدیر کل آژانس اعالم کرد2004شد ، و در نهایت در ژوئن  سانتریفيوژ آغاز

و بدون  اساس ایران هرگز قبل از آن منشا آلودگيها صحيح بوده و منشا آنها خارج از ایران است و بر این
  . تعهدات قانونی خود انجام نداده است اطالع آژانس در نطنز غنی سازی نکرده و تخلفی از

 این موضوع ، بحث ایران از دستور کار شورای بالفاصله بعد از حل لذا می بایست: سلطانيه ادامه داد 
المللی انرژی اتمی خارج می شد ، ولی به دليل انگيزه های سياسی اندک کشورها  حکام اژانس بين

 حکام ، موضوع کماکان در دستور کار شورای حکام باقی ماند و حتی پس از آن به شورای در شورای
  .امنيت ارجاع شد
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  موضوع هسته ای ایران حل  و مذاکره تنها راهقطع دخالت شورای امنيت *
تنها راه حل موضوع هسته ای ایران قطع : اتمی تصریح کرد  نماینده ایران در آژانس بين المللی انرژی

  . پرونده به طور کامل به آژانس و آغاز مذاکرات بدون پيش شرط است دخالت شورای امنيت ، بازگشت
های مدیر کل مشخص شد ، دخالت شورای امنيت تنها باعث همانگونه که در گزارش  : وی گفت
 .شدن موضوع هسته ای ایران شده است پيچيده تر

 کشاند قطعنامه ها بی پاسخ نمی ماند و اوضاع را به وخامت می *
ادامه فشار ها و قطعنامه بعدی  سلطانيه در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه واکنش ایران به

دولت جمهوری اسالمی ایران هر گونه اقدام در  : منيت چه خواهد بود ، تاکيد کرداحتمالی در شورای ا
امنيت را مطابق قطعنامه هایی که هيچ مبنای فنی و  جهت اعمال فشار و تحریم از سوی شورای

 . گذاشت حقوقی ندارد بدون پاسخ نخواهد
دولت جمهوری اسالمی ایران با  ونتاکن: وی با تکرار این جمله که صبر ایران رو به پایان است افزود 

انرژی اتمی و بازرسان آن ، در چارچوب تعهدات  نهایت دقت همکاری های خود را با آژانس بين المللی
هيچ شاهدی بر انحراف ایران دیده  مدیر کل اعالم کرد ، قانونی خود ادامه داده است به طوری که

  .  ادامه دهدراستی آزمایی خود نشده و آژانس قادر بوده است به
 بازرس آژانس ، تعليق 38تصميماتی چون حذف  اتمی به نماینده ایران در آژانس بين المللی انرژی

و تعليق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی که هر یک در عکس   ترتيبات فرعی1/3اجرای کد اصالحی 
اتخاذ شده است اشاره کرد و امنيت یا قطعنامه های این شورا از سوی ایران  به شورای العمل به ارجاع

  . تصميماتی از این قبيل در صورت اعمال فشار بيشتر بر ایران خبر داد از تکرار
 . بی تردید صدور قطعنامه های بعدی شرایط را وخيم تر خواهد کرد: تاکيد کرد وی

خصصی را کامال فنی و ت آنانی که این اشتباهات تاریخی را مرتکب شده اند و موضوع: گفت  سلطانيه
  . گيرند به شورای امنيت ارجاع داده اند باید مورد سرزنش قرار

 داوطلبانه است کاهش کسب اطالعات از ایران ناشی از توقف اقدامات *
داد که هيچ یک از اقدامات ایران در  نماینده ایران در آژانس بين المللی انرژی اتمی درعين حال توضيح

تعهدات پادمان جامع آژانس نبوده است و اگر  از نظر حقوقی نقضکاهش همکاری با آژانس تاکنون ، 
اطالع از ایران کاهش یافته است ، ناشی از  مدیر کل در گزارش خود مدعی است که کسب

  . اقدامات صرفا داوطلبانه بوده است توقف
  انجام بازرسی های سرزده از نطنز در ماه گذشته *

 در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ایران با بازرسی دیگری از این گفتگو سلطانيه در بخش
فعاليت ها و  ایران به منظور اثبات صلح آميز بودن: سرزده از تاسيسات نطنز موافقت کرده است گفت 

دوربين در تاسيسات  نهایت شفافيت با بازرسی های سرزده ؛عالوه بر بازرسی های معمول و نصب
  . قت نموده استغنی سازی نطنز؛ مواف

  .  بازرسی های سرزده نيز پيش بينی شده است153معاهده جامع پادمان ، سند  در: وی توضيح داد 
پادمان را نشانه حسن نظر  موافقت ایران با این ماده نماینده ایران در آژانس بين المللی انرژی اتمی

  . غنی سازی در ایران باقی نگذاشت يتفعال این موضوع بهانه ای برای نگرانی از: خواند و گفت  ایران
 اردیبهشت ماه انجام شده و در پی آن مدیر کل 23یک بار در تاریخ  بازرسی سرزده از نطنز به گفته وی

  . ایران مطابق تعهدات صحه گذاشته است آژانس بر همکاری های
  راکتور آب سنگين اراک ممانعت ایران ازبازرسی از *

خصوص عدم اجازه ایران به بازرسان آژانس برای بازدید  در ال خبرنگار مهرسو  سلطانيه در پاسخ به
و  آمریکا اراک که مورد تاکيد گزارشات البرادعی و مورد اعتراض  مراحل ساخت راکتور آب سنگين از

ممانعت ایران از اجرای این درخواست ، در : امنيت قرار گرفته است توضيح داد  قطعنامه های شورای
  ترتيبات فرعی در پی تصویب قطعنامه های1/3 کد اصالحی  ایران در تعليق اجرای صميمت راستای

  . قبلی در شورای امنيت صورت می گيرد
قبل از نشست اخير شورای حکام ، از سوی آمریکا در  وی یاد آور شد که این موضوع یک هفته

طرح شد و مشاور حقوقی آژانس مشاور عالی حقوقی آژانس نيز م و ای با حضور معاون مدیر کل جلسه
  . تلقی نمی شود یا عدم پایبندی به آن NPT  ، نقض1/3 کد تعليق که در این جلسه اعالم کرد

های  هدف از بازرسی از اراک این بود که آژانس مطمئن شود آیا فعاليت: گفت  ایران در آژانس نماینده
وجود ندارد چون  دیم لزومی برای بازرسیما معتق  ساخت راکتور ادامه دارد یا خير ، در این خصوص

  . رسما اعالم کرده ایم که این فعاليت ها کماکان ادامه دارد
بازدید های قبلی از این  اطالعات طراحی راکتور اراک قبال به آژانس ارائه شده و در: وی تصریح کرد 

  . تاسيسات مورد تائيد قرار گرفته است
   پيش از تزریق مواد هسته ای روز180بازرسی از راکتور اراک  *

 روز قبل از تزریق 180، کشور های عضو می بایست  NPT  مطابق: همچنين اظهار داشت  سلطانيه
  براین اساس پس ، آژانس را از محل و مشخصات تاسيسات مطلع کنند ، هسته ای به تاسيسات مواد

تعهدات آژانس  زریق سوخت ، مطابق روز پيش از ت180از آنکه این راکتور آماده دریافت سوخت شد ، 
  . مطلع خواهيم کرد را

  ترتيبات فرعی 1/3لغو اجرای کد اصالحی  *
که ایران   ترتيبات فرعی1/3 کد اصالحی  خصوص نماینده ایران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در
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ها موظفند که حداقل مطابق پادمان جامع کشور : توضيح داد  اجرای آن را به حال تعليق در آورده است
و محل آن را به آژانس اطالع دهند  مشخصات  هسته ای به هر تاسيسات ،  روز قبل از تزریق مواد180

از نخستين مرحله و   شورای حکام اصالحيه ای تصویب کرد که بر اساس آن، کشورها ، 1992، در سال 
  . دگيری برای احداث تاسيسات هسته ای ، آژانس را مطلع نماین تصميم

 جاری ميالدی بر سال اما ،   با اجرای این کد اصالحی موافقت نمود2003ایران در سال  : وی افزود
آژانس  مصوبه کاهش همکاری با( اساس تصميم هيات دولت در اجرای مصوبه مجلس شورای اسالمی 

  . اجرای آن را معلق کرد) در پی صدور قطعنامه شورای امنيت 
  ت نظام بازرسی آژانسمخالفت ایران با تقوی *

مبنی بر  در حاشيه نشست شورای حکام این گفتگو در خصوص اظهاراتش سلطانيه در بخش دیگری از
نخواهد پذیرفت  تعهدات حقوقی اضافه را ایران نپيوندد NPT به رژیم صهيونيستی اینکه تا زمانی که

مرتبط   پادمان در شورای حکامموضوع ملغی شدن پيشنهادات کميته تقویت با مبحث   این: داد  توضيح
دارنده این  است و طبيعی است تا زمانی که دنيا شاهد گسترش سالح هسته ای توسط کشور های

هيچ اقدامی را برای  اجرا نشده است و تا زمانی که اسرائيل NPT  نوع سالح ها است و ماده ششم
رژیم زیر نظر آژانس قرار  یننابودی سالح های هسته ای خود انجام نداده و تاسيسات هسته ای ا

 در  وجود دارد ، ما نيز هيچ تعهد اضافه ای را  نگرفته است و اساسا تا زمانی که استاندارد های دوگانه
  . مخالف تقویت بيشتر نظام بازرسی آژانس هستيم فعاليت های هسته ای خود نپذیرفته و

تيجه گيری و تصميم در خصوص مهم در نشست شورای حکام ن یکی از تحوالت بسيار: وی گفت 
با   بازرسی آژانس بود ، این کميته به پيشنهاد آمریکا و چند کشور غربی عملکرد کميته تقویت پادمان

،  بازرسی های مداخله جویانه در سایر کشور ها آغاز به کار کرد تا به بهانه وضعيت ایران تقویت هدف 
اسالمی ایران و  د ، اما خوشبختانه با تالش جمهوریضوابط الزام آور دیگری را تصویب نمای قوانين و

سند وپيشنهادی در این کميته  کشور های عدم تعهد در اثبات غير حقوقی بودن پيشنهادات تازه ، هيچ
  . پایان یافت به تصویب نرسيد و عملکرد دوساله آن رسما در شورای حکام

  مفهوم سياسی تعليق غنی سازی از بين رفت *
چرا با وجود توافقات علی  سوال که ران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در پاسخ به ایننماینده ای

بحث چاره  تعليق از موضوع  برسر خروج 5+1الریجانی و خاویر سوالنا به نمایندگی از ایران و گروه 
، موضوع تعليق همچنان مورد تاکيد  جویی برای اعتماد سازی در برنامه هسته ای ایران

جامعه بين الملل باید طبق گزارشات و : گرفت گفت  و اتحادیه اروپا در آژانس قرار آمریکا دگاننماین
قبول کند که ایران بر تکنولوژی غنی سازی مسلط شده و موضوع  اظهارات البرادعی این واقعيت را

نيز از مبنای حقوقی و فنی نداشته است ، امروز دیگر مفهوم سياسی خود را  تعليق که تاکنون هيچ
  . دست داده است

  . جامعه بين الملل باید خود را با این حقيقت مطابقت دهد :وی تصریح کرد 
  آژانس در سایت هسته ای اسناد بانک سوخت مخالفت ایران با قراردادن *

 گفت  هسته ای سوخت تاسيس بانک سلطانيه در پاسخ به سوالی در خصوص دالیل مخالفت ایران با
المللی با توجه به فقدان تضمين الزام آور و  سوخت و نحوه تعامل آن در ابعاد بينموضوع چرخه : 

اقتصادی نياز مند مطالعات بسيار دقيق و مباحثه ميان کليه  پيچيدگی های فنی و حقوقی و سياسی و
  . اعضای آژانس است

 .شود کشورها تواند مانع انتخاب نوع انرژی از سوی کسی نمی: وی تاکيد کرد 
اخير شورای حکام با قرار گرفتن  ها در نشست غير متعهد و77 تعدادی دیگر از کشورهای گروه  ران وای

بر روی سایت آژانس مخالفت  هسته ای ای مدیر کل آژانس در خصوص بانک سوخت  صفحه90پيشنهاد 
  . کردند

تامين  ربوط بهدبيرخانه آژانس مجموعه ای از سوابق و اسناد م : دراین خصوص توضيح داد سلطانيه
شورای حکام ارائه  جانبه و بين المللی در این باره را در مجموعه ای تهيه و به سوخت و اقدامات چند

اختيار عموم  انتشار این مجموعه در سایت آژانس شدند تا در آمریکا و چند کشور اروپایی خواستار کرد و
  وضوع منتفی شدم اما با مخالفت ایران و اعضای عدم تعهد ، این قرار گيرد

  ایران تا پایان سال در  سانتریفيوژ8000شایعه  *
سوال مهر در خصوص شایعه رسانه ای  به نماینده ایران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در پاسخ

که ) 86اوائل دی ماه سال ( سال جاری ميالدی  سانتریفيوژ فعال تا پایان8000دستيابی ایران به 
مواد  آمار دقيق وضعيت سانتریفيوژ ها ، ميزان : ای حکام منتشر شد گفتهمزمان با نشست شور

  . قابل رویت است گزارشات مدیر کل آژانس تزریق شده به آنها و سطح غنی سازی در
 

 تایی از دستگاه 3000مورد تائيد آژانس ، در حال تکميل زنجيره  به گزارش مهر، ایران که طبق برنامه
نصب دستگاه   ) 84زمستان  (2006، از زمستان سال   نی سازی اورانيوم استغ های سانتریفيوژ برای

 ماه 31روز تا مدیر کل آژانس آمده است" محمد البرادعی"سانتریفيوژ خود را آغاز کرد و درگزارش  های
بهره برداری شده   سانتریفيوژ در تاسيسات هسته ای نطنز300سال جاری ازبيش از یک هزار و مه

   .است
  

   عراقدرادهاي عراق و نيروهاي موثر رويد
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   دولت در عراق هي به اتهام کودتا علی عده ابازداشت:  عراق خبر داد رینخست وز

  )2007 ژوئن  18(1386 خرداد 28شنبه دو
 ی خارجی اطالعاتی از افراد مرتبط با دستگاههای عراق از بازداشت شمارری نخست وزی المالکینور

  .  کودتا بر ضد دولت عراق بوده اندیخبر داد که در تالش برا
 عراق رینخست وز" ی المالکینور"، "صوت العراق "ینترنتی اگاهی مهر به نقل از پای گزارش خبرگزاربه

 نی افراد از انی بازداشت شده اند و ای خارجی اطالعاتی از افراد مرتبط با دستگاههایگفت که شمار
 نقش زي افراد ننی از ایبرخ:  افزود یو.  کردندی متي و به نفع آنها فعالافتیدستگاهها پول در

  . کرده اندی بازی به وحدت ملانی طرفها و اشخاص را به زی با برخیهماهنگ
 نی ای های عراق در خرابکاریاسي سی هاتي طرف ها و شخصی نقش برخی درباره افشایمالک

  .کشور هشدار داد
 از یاسي تشکل سکی لي بر تشکیگفته ها مبن گزارش ها و ی مطلب را دراشاره به برخنی ایمالک
 به قدرت دني داشت که هدف  از آن رساني کشور بنی ایاسي داخل و خارج از روند سی عراقیروهاين

  . بوده استی خارجیبا کمک طرف ها
 دولت هي که علیکس:  کرد دي کرد و تاکفي عراق توصهي تالش ها را کودتا علنی عراق اری وزنخست

   عراق دست به کودتا زده استهي علقتي کند در حقیممنتخب کودتا 
 یعي طبی امرکي دموکراتی در نظام هادگاههایاختالف نظر و تضاد مواضع و د:  خاطرنشان کرد یو

  .ستي مجاز نی خارجی اطالعاتیاست، اما توافق با دستگاهها
 ی اصلی هاوني از سخنان خود گفت که درصدد تفاهم با پارلمان و فراکسیگری در بخش دیمالک

 ی و همه جانبه در ساختار دولت است و همانطور که درخصوص وزارتخانه هاري فراگی بازنگریپارلمان برا
 هي سهمرهی از دایگری دی خارج کردن وزارتخانه های در تالش برایدفاع، کشور و برق صورت گرفت، و

 عملکرد تي موفقیبرا الزم یاسي و سی شغلی هایستگی شاني با هدف تامی طائفه ای هایبند
  . آن استی هااستي سیدولت و اجرا

 با اشخاص و طرف ی آن تفاهم و همکارفهي اشاره کرد که وظی مرکزتهي کمکی لي به تشکني همچنیو
  . استیاسي به شرکت در روند سلی مایها

د  حق نداری طرفچيه:  در بغداد گفت ی خود در مراسمی در سخنرانني عراق امروز همچنری وزنخست
  . کندنيي تعی دولت عراق به منظور تحقق دستاوردها جدول زمانیکه برا
 کی که می شنوی می گروهیاز رسانه ها:  گفت ی، مالک)کونا (تی کوی رسمی گزارش خبرگزاربه

 یدي ابراز ناامیگری کرده است و مسئول دنيي دولت تعی برای زمانی کرده و سقفدنیمسئول از عراق د
  .مي کنی منيي ها را تعی ما زمانبندرای زدی اظهارات آشفته نشونی از امی گویمکرده است و به شما 

 را ی دهد تا جدول زمانی خود قرار می هاتيحس درد ورنج شهروندان، ما را در برابر مسئول:  افزودیو
  .مي کننی تدوماتي کردن تصمیی راه حل مشکالت شهروندان و اجراجادی ایبرا
  

   نفر در شهر العماره عراق 62 شدن دستکم یکشته و زخم
  )2007 ژوئن  18(1386 خرداد 28شنبه دو
 نفر و کشته شدن 62 شدن دستکم یو کشته و زخم" العماره" در شهر یسي انگلاني نظاماتيعمل

  .  در حمالت جداگانه از جمله تحوالت امروز عراق بودییکای آمریسه نظام
 به ورشی بامداد امروز با یسي انگلاني العالم، نظامیونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه

 را گری نفر د45تن را کشته و 17 جنوب بغداد یلومتري ک380 واقع درسانيدر استان م" العماره"شهر 
  .  کردندیزخم

 صدر امروز در گفتگو با شبکه العالم در شهر العماره اعالم دي دفتر شهریمد" یالوي عدنان السخيش"
 انيرنظامي غعي شهر حمله ور شدند و با توجه به تلفات وسنی و هوا به انيگران از زماشغال: کرد

:  کردحیر تصیو.  گناه بوده استی از مردم بیادی کشتار شمار زاتي عملنیمشخص شد که هدف از ا
  . از جمله سالخوردگان و کودکان بودندیرنظامي ها افراد غی کشته ها و زخمشتريب
 حمله از مردم نی شدگان در ای کرد که تمام کشته و زخمدي تاکزيهر العماره ن مقام مسوول در شکی

  . نشده استدهی آنها داني در می فرد مسلحچي بودند و هیعاد
 اتي به عملیسي انگلیروهاي نیبانيبا پشت" ی عراقژهی ویروهاين" گفت که سي انگلی منبع نظامکی

  .  العماره دست زده اندیکی در نزدینظام
 بغداد و ی کشور در حمالت جداگانه در شهرهانی ای اعالم کرد که سه نظامکای حال، ارتش آمرني همدر

  .کرکوک در شمال عراق کشته شدند
 ی ناشی براثر جراحت هاکای آمرعی واکنش سریروهاي نی آمده است که دو نظامکای ارتش آمرهياني بدر

 به علت زي نگری دی نظامکیغداد کشته شدند و  در شهر بیاتي آنها در عملی خودروکیاز انفجار در نزد
  . شدی زخمگری تن دکیمشابه در شهر کرکوک کشته و 

  
   انداز اوضاع در عراق مبهم استچشم:  در بغداد اذعان کرد کای آمرريسف
  )2007 ژوئن  17(1386 خرداد 27شنبه یک
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 مبهم است، اما یریاق تصو اوضاع در عرری در بغداد اعالم کرد که تصوکای آمرريسف"  کروکرانیرا"
  . ستي ندکنندهيناام
 طی شرای گاهنکهیبا ا:  گفت نهي زمنی کروکردر اتدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه
  . هم وجود داردتي از بهبود وضعی رسد، اما عالئمی کننده به نظر مديناام
 یعراق:  کرد و افزودفي مشکل توصیتين در بعد امژهی اوضاع عراق را بوني در بغداد همچنکای آمرريسف

  . اندستادهی ای از ناامنی در مقابل مشکالت ناشی شده اند، اما  آنها به سختديها هم ناام
 کشور و نی نفت در ادي تولنهي توافق در زمکی درباره ی مختلف عراقی هافي خبر داد که طني همچنیو

  . شده اندکی به هم نزداري منابع، بسميتقس
 کنند و اعالم کرد که ی نمفای در عراق ای را متهم کرد که که نقش سازنده اهی و سوررانی اگرید بار او
  . کرده استی بررسفتد،ي کشور اتفاق بنی در اشیروهاي آنچه را که ممکن است در صورت خروج نکایآمر

 از بغداد و ییخش ها در بیتي امور امنشبردي پی براییکای آمریروهاي نتیتقو:  کرد دي تاکانی در پاکروکر
  .در استان االنبار مقر و پناهگاه القاعده بوده است

  
  در عراقپلماتشیاز سه د' ییبازجو' به رانیواکنش ا

  )2007 ژوئن  15(1386 خرداد 25ه جمع
 یروهاي کشور را توسط ننی اپلماتی از سه دیی و بازجویري دستگرانی امور خارجه اوزارت:بی بی سی

 دی گوی ائتالف در عراق میروهاي نی سخنگوکیمحکوم کرده ، اما ' به شدت 'ییکای و آمریعراق
 شت نکردن مقررات منع عبور و مرور بازداتی رعالي بوده اند که به دلی از جمله کسانرانی ای هاپلماتید

 .شده اند
 ان،ری وزارت امور خارجه ای سخنگو،یني حسیمحمدعل)  و پنجم خردادستيب( جمعه پانزدهم ژوئن روز
 رانی عازم ای گذراندن مرخصیبرا 'ی خبر داد که به گفته ویرانی اپلماتیسه د'  چند ساعتهییبازجو'از 

 . متهم کردی المللني بی هاوني را به نقض کنوانسکای آمریني حسیآقا. 'بودند
 ی سی بی بی در عراق، به بخش فارسکای آمری ائتالف تحت رهبریروهاي نی گارور، سخنگوستوفریکر
 آنها به هنگام منع عبور و مرور در شهر ی بوده اند که خودروی از جمله ده نفریرانی اپلماتیفت سه دگ

 در عراق رانیا سفارت ی دارند، به مقام هاکيپلماتیمتوقف شده، و پس از آنکه مشخص شده گذرنامه د
 . شده اندلیتحو

اکنون در سفارت " سه نفر نیم کرده که ا کرده و اعالدیي ها را تأپلماتی دلی تحوزي نرانی خارجه اوزارت
 ." در بغداد هستندرانی ای اسالمیجمهور
 ری شود که وزی در عراق سه روز پس از آن منتشر میرانی اپلماتی از سه دیی بازداشت و بازجوخبر

 در کردستان عراق شتري که پنج ماه پ- با اشاره به ادامه بازداشت پنج مامور کشورش رانیخارجه ا
 ." مين کی مماني پشیرقانوني کار زشت و غنی را از اهایيکایما آمر" گفته بود -ق افتاد اتفا

 رکلي به دبی ارسال نامه ای روز دوازدهم ژوئن از قصد کشورش برارانی امور خارجه اری وز،ی متکمنوچهر
 دفاع رقابليغ آشکار و ضي و تبعی اقدامی و بی توجهیاز ب" نامه نیسازمان ملل خبر داد و افزود که ا

 در دستور کار رانیا ی به خاطر تعلل در قرار دادن موضوع ربوده شدن ماموران کنسولتي امنیشورا
 ." انتقاد خواهد کردتي امنیشورا
 ل،ي در شهر اربی اسالمی به ساختمان متعلق به جمهورییکای آمراني نظامی سال جارهی ژانو11 روز

 . محل را با خود بردندنیو پنج کارمند امرکز منطقه کردستان عراق، حمله کردند 
 کشور نی ای هاپلماتی و بازداشت شدگان را دی ساختمان را کنسولگرنی ای اسالمی جمهورمقامات
 قدس سپاه پاسداران بوده اند و یروي افراد عضو ننی گفته اند که اییکای کرده اند، اما منابع آمریمعرف

 . استده و کمک به آنان بوی عراقانيتباط با شورش ارجادیهدف از حضور آنان در خاک عراق ا
 ني بتهي کمندگانی بازداشت شدگان وارد نکرده اند اما به نماهي علی رسمی اتهامییکای آمرمقامات
 . افراد مالقات کنندنی سرخ اجازه داده اند با ابي صلیالملل
 ی عراق را بررسیتي امنلیسا می متحده در بغداد در جلسه ااالتی و ارانی اراني سفی ماه جارلیاوا

 جلسه مطرح و احتماال به نی در ازي نیرانی ااني منابع انتظار داشتند که موضوع بازداشتیکردند و برخ
 . منجر شودیجینتا
 توسط مردان ناشناس ربوده و در زي در بغداد نرانی دوم سفارت اري دب،ی امسال جالل شرفهی ماه فوردر
 . آزاد شدلی ماه آورلیاوا
 ی اتهام از سونی متهم کرد اما ااتي عملنی را به دست داشتن در اییکای آمریروهاي نی اسالمیمهورج
  . رد شدانیيکایآمر
  

  ضيافت جديد براى اپوزيسيون عراق
  )2007 ژوئن  11(1386 خرداد 21شنبه دو:ایران

زيسيون اين آشور،  دولت هاى عربى مخالف حكومت عراق با فراخواندن نمايندگان اپو-گروه بين الملل 
  . قصد سياسى خود براى تغيير قدرت در بغداد را آشكار ساختند

نمايندگان جناح هاى اپوزيسيون عراق به تازگى در نشستى با حضور مأموران نهادهاى اطالعاتى 
  . آشورهاى عرب به رياست عمر سليمان، وزير اطالعات مصر گرد آمدند
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 اقدام بر ضد دولت مالكى است، ديروز نخست وزير اين در واآنش به اين نشست آه خصمانه ترين
آشور هشدار داد آه توطئه اى منطقه اى بر ضد دولت و روند دموآراتيك عراق در تالش براى بازگرداندن 

نورى المالكى آه درجريان سفر خود به شهر آوت مرآز . رژيم ديكتاتورى گذشته شكل گرفته است
عده اى از نمايندگان مجلس با اين طرح و توطئه « :يح آرداستان واسط عراق سخن مى گفت تصر

اين رويكرد در نزد برخى از آسانى آه با ما در روند سياسى عراق مشارآت دارند، . همراهى مى آنند
عراق با «: مالكى تأآيد آرد ». وجود دارد و با آمال تأسف اين رويكرد گاهى زير سقف پارلمان است

مق تاريخى و همه اقشار و طوايف متعدد آن، امانتى در دست همه ماست همه گستره جغرافيايى و ع
نخست وزير عراق ». و اين امر ايجاب مى آند آه هرچه بيشتر براى حفاظت از اين مسئوليت بكوشيم

: درباره مداخله نيروهاى آمريكايى در شمارى از وظايف ادارات دولتى استان واسط عراق تأآيد آرد
ل و داراى حاآميت است و مداخله نيروهاى آمريكايى درآار بخش هاى ادارى عراق، آشورى مستق«

وى همچنين بر اهميت اطالع دادن هرگونه مداخله . غيرنظامى نقض حاآميت عراق به شمار مى رود
همزمان ». براى اتخاذ تدابيرى به منظور توقف اين مداخالت تأآيد آرد) به دولت عراق(نيروهاى آمريكايى 

ات مالكى، رسانه هاى بغداد، ابعاد جديدى از تالش و مشارآت برخى گروه هاى موجود در با اظهار
به گفته اين منابع در اين نشست يكى . ساختار قدرت عراق را در نشست ضدحكومتى مصر خبر دادند

از اعضاى حزب اسالمى به رهبرى طارق الهاشمى، جبهه گفت وگوى اعراب سنى، اسامه الفجيفى از 
العراقيه، صالح الدين بهاءالدين و راشد زيبارى از فرماندهان آردتبار رژيم بعث عراق، نخستين فهرست 

دور اين جلسه محرمانه را در تاريخ ارديبهشت ماه با عمر سليمان رئيس سازمان اطالعات مصر برگزار 
 گروه ها براساس گزارش رسانه هاى عراق چهره هاى نزديك به دولت مالكى، مصرًا از اين. آردند

مصرى . خواسته با خروج از ساختار سياسى موجود، جبهه جديدى بر ضد دولت مالكى تشكيل دهند
ها همچنين به شرآت آنندگان در اين جلسه محرمانه اطمينان داده اند آه طرح مذآور با حمايت 

جلسه از سوى ديگر، برخى منابع عراقى از تشكيل .عربستان، ترآيه، امارات و اردن همراه است
به گفته اين منابع، نهادهاى اطالعاتى دولت هاى عربى در . جداگانه اپوزيسيون عراق در امان خبر دادند

اين جلسات بيش از همه بر قدرت گيرى اياد عالوى، سياستمدار بعثى مسلك عراق به عنوان يك 
  .آلترناتيو تالش مى آنند

  ستىآماده باش در بعقوبه براى حمله به گروه هاى تروري* 
منابع نظامى عراق از آمادگى نيروهاى ارتش عراق براى حمله نظامى گسترده بر ضد گروه تروريستى 

نيروهاى امنيتى عراق در شهر : ارتش عراق اعالم آرد.در بعقوبه خبردادند» دولت اسالمى عراق«
آماده باش بعقوبه در راستاى پاآسازى اين شهر ونواحى اطراف آن از گروه هاى تروريستى به حالت 

از سوى ديگر شبكه تلويزيونى العالم گزارش داد آه درگيرى هايى ميان جيش المهدى و .درآمده اند
شيخ حيدر .نيروهاى مشترك آمريكايى و هلندى در محله النهضه در شهر ديوانيه روى داده است

گر آمريكايى به علت اين درگيرى، ورود نيروهاى اشغال«: الكرعاوى مسئول دفتر صدر در ديوانيه گفت
  .خيابان ها و آوچه هاى ديوانيه بود آه موجب خشم و نارضايتى شهروندان عراقى شد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   خرداد27 تهران، یمرور روزنامه ها

  )2007 ژوئن  17(1386 خرداد 27شنبه یک
لنکرانی را در صدر اخبار خود ذکر کرده و روزنامه های صبح امروز درگذشت آیت اهللا فاضل :بی بی سی

در عين حال که از حمله لباس شخصی ها به محل برگزاری جشن تولد ملکه بریتانيا در سفارت آن 
کشور در تهران خبر داده اند و از قول سفير آن کشور نسبت آینده روابط صنعتی ابراز خوش بينی کرده 

شور، و هشدار سعودی ها درباره برنامه های هسته ای ایران نامعلوم ماندن نرخ بهره و بنزین در ک. اند
  . از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست

» غبله« نوشته آمریکا با تردید به طرح ریيس جمهوری روسيه دربارهء استفاده از پایگاه راداری سرمایه
روسيه به آمریکا می نگرد اما ریيس مجلس ایران در نشست خبری خود گفته پيشنهاد ریيس جمهوری 

در مورد استقرار سيستم سپر ضد موشکی در جمهوری آذربایجان، نه تنها تهدیدی عليه ایران نيست 
  . بلکه روابط ميان ایران و روسيه حسنه است

به نوشته این روزنامه همزمان با این خبرها سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود گفته 
زیادی از سوی مقامات روسی مطرح شده که ما این اظهارات را با اخيرا اظهارات ضد و نقيض 

حساسيت و دقت تحت مطالعه و بررسی داریم و سفير ایران در روسيه نيز در دیداری با آلکساندر 
السيوکوف، معاون وزیر امور خارجهء روسيه از وی خواست توضيحاتی درباره پيشنهاد پوتين برای 

کا از ایستگاه راداری غبله در جمهوری آذربایجان بدهد؛ همان پيشنهادی استفاده مشترک روسيه و آمری
مداران و ناظران سياسی و حساسيت   برخی از سياست که با وجود اظهار نظر ریيس مجلس نگرانی
  .مقامات رسمی کشور را باعث شده است

دولت با دانشجویان  دبير کل فراکسيون اقليت مجلس با انتقاد از برخوردهای اخير اعتمادبه نوشته 
ما با برخی از این دانشجویان مالقات داشته ایم و آنان از : دانشگاه پلی تکنيک و عالمه طباطبایی گفت

 نفر از نمایندگان مجلس با تذکری به وزرای علوم و ١۵بنابراین . برخوردهای صورت گرفته گله مند بودند
  . اطالعات خواستار پاسخگویی این دو وزارتخانه شدند
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 گفته اگر وزیران علوم و اطالعات به تذکرات نمایندگان عمل نکنند، ما  اعتمادمحمدرضا تابش به نوشته
وی با توصيه به وزیران که به . از طریق راهکارهای قانونی و اهرم های قانونی دیگر برخورد خواهيم کرد
آنان مسائلی را با : "د، گفتقانون عمل کنند و با بيان اینکه دانشجویان از محدودیت ها ناراضی هستن

اگر دانشجویان . ما در ميان گذاشته اند که نشان دهنده برخوردهای خالف قانون با دانشجویان است
مواردی مغایر با قانون را مشاهده کردند باید بالفاصله آن را به ما گزارش دهند تا مورد پيگيری واقع 

  ."شود
ی ها نسبت به برنامه های هسته ای ایران خوانده و  خبر از هشدار سعودجمهوری اسالمیروزنامه 

  . وزیر خارجه آن کشور گفته این فعاليت های هسته ای ایران برای منطقه مصيبت بارست
های در پيش   نظر هرميداس باوند استاد دانشگاه را منتقل کرده که در بيان تفاوت سياستسرمایه

کرد، این در حالی  زدایی تاکيد می سياست تنشنژاد گفته خاتمی بر  گرفته شدهء خاتمی و احمدی
  . نژاد به سياست تهاجمی شبيه است است که سياست احمدی

چه نامش را  نژاد بر مبنای آن احمد شيرزاد نماینده سابق مجلس به نوشته همين روزنامه گفته احمدی
ی را محور قرار خواهد مسایل شعار شود و به نوعی می گذارد با کشورهای دیگر مواجه می اصول می

  . آفرین باشد طبيعی است این سياست هم در داخل و هم در منطقه مشکل. دهد
 حسن غفوری فرد نماینده مجلس از جناح هوادار دولت گفته کشوری مثل سرمایهاما به نوشته 

های اتخاذ شده از سوی دولت ایران  عربستان چه حقی دارد که دربارهء مسایل داخلی و سياست
  .  جمهور بلکه مقام معظم رهبری تبيين کرده اند این سياست ها را نه ریيس. ددخالت کن

 به گالیه نوشته سعودالفيصل بجای آنکه خطر سالح های هسته ای رژیم جمهوری اسالمیروزنامه 
  .صهيونيستی را گوشزد کند اتهامات آمریکا به ایران را تکرار می کند

ن و سهميه بندی آن و ناتوانی اصولگرایان که دولت و  در گزارش اصلی خود نوشته بنزیهمبستگی
شود و برای مردم سردرگمی  کاری می مجلس را در کنترل دارند ماههاست که بين دولت و مجلس پاس

  .ایجاد کرده است
رسد این موضوع تبدیل به سریالی جنجالی شده که هرروز قرار است  به نوشته این روزنامه به نظر می

ن گرفته شود، سریالی که در فيلمنامه آن تزلزل و نقصان را به صورت ملموس می توان تصميمی درباره آ
  . شاهد بود

بندی و همچنين قيمت آزاد بنزین را  براساس مصوبه مجلس قرار بود دولت تا پایان فروردین سهميه
  .مشخص و اعالم کند

ای از ابهام  زین کماکان در هالهدر حالی که تنها سه روز دیگر به پایان خرداد مانده است سرنوشت بن
رسانی دولت از عرضه بنزین به قيمت   اطالع باقی مانده است گفتنی است که هفته گذشته شورای

تومان ١٠٠ تومان خبر داد اما سرانجام از اول خرداد مصوبه مجلس به اجرا در آمد و بنزین به قيمت ٨٠
های آن  شود و بر گره مجلس رد و بدل میعرضه شد کالف سردرگم بنزین که همچنان بين دولت و 

اش بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و مجلس   نتيجههمبستگیشود که به نوشته  افزوده می
  .است
 گزارش حمله لباس شخصی ها را به حاشيه ورودی سفارت بریتانيا در تهران را به عنوان اعتراض کيهان

 خبر دریافت لقب و نشانی توسط سلمان جمهوری اسالمیدانشجویان منعکس کرده و روزنامه 
  . رشدی نویسنده کتاب آیه های شيطانی را در صفحه اول خود نقل کرده

 خبر داده که مجلس طرح دو فوریتی بازپس گيری باغ قلهک، محل تابستانی سفارت ایرانروزنامه 
  . بریتانيا در تهران را که توسط جمعی از نمایندگان تهيه شده بررسی می کند

 ماه مقدمات بازپس گيری باغ قلهک از ۵صورت تصویب این طرح دولت موظف خواهد شد طی در
مسئوالن بنياد . انگليسی ها را فراهم کند و آن را به موزه استعمارستيزی و استکبارگریزی تبدیل کند

 حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بر این نکته تاکيد دارند که مدارک مستندی دردست است که
  . هزار متر مربع است را به اثبات می رساند٢٠٠مالکيت ایران بر این ملک که در حدود 

  
   خرداد26 تهران، یمرور روزنامه ها

  )2007 ژوئن  16(1386 خرداد 26شنبه 
روزنامه های اولين روز هفته سخنان تازه مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی را درباره :بی بی سی

ا اهميت ديده و همچنين سخنان رهبر جمهوری اسالمی را در صدر گزارش های خود پرونده هسته ای ب
  . آورده اند که گفته است انفحار در حرم سامرا را کار اشغالگران و صهيونيست ها است

انتقاد از بالتکليفی تعيين خط فقر در دولت، ديدار رييس جمهور با آيت اهللا مصباح يزدی که روزنامه ها آن 
ر مراد و مريد خوانده اند، درگيری در برابر سفارت بريتانيا همزمان با ميهمانی سالگرد تولد ملکه، و را ديدا

  .اعتراض به اخراج محسن کديور و ديگر استادان دانشگاه ها از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
کرده، در ديدار  از قول نماينده سمنان در مجلس چاپ جمهوری اسالمیاز قرار خبری که روزنامه 

رييس جمهور احمدی نژاد از شاهرود و به دنبال نطق نماينده آن شهر در مجلس که خواستار آن بوده 
که شاهرود از سمنان جدا و يا فرمانداری ويژه شود، رييس جمهور گفته است از امروز شاهرود 

  .فرمانداری ويژه شد
  . امر به شدت انتقاد کرده است نوشته نماينده سمنان از اين جمهوری اسالمیروزنامه 
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گفتنی است که ماه گذشته هنگام بازديد رييس جمهور از فارس وی با وعده اتصال شهری به آباده 
  .جنجالی ایجاد شد که به نا امنی و آشوب و کشته شدن يک نفر انجاميد

 جمهور  نظر چند تن از چهره های سياسی را درباره سفرهای استانی رييسهم ميهندر همين حال 
پرسيده که گفته اند اين سفرها کشور را با انبوهی از وعده های عملی نشده روبرو کرده و از آن جا که 

وعده ها قبال در بودجه ساالنه کشور پيش بينی شده اند تنها فرصتی برای سخنرانی برای آقای 
  . احمدی نژاد به وجود می آورد

قاله ای به مناسبت پايان دور اول مسافرست های استانی  در مايرانهمزمان با اين انتقادات روزنامه 
رييس جمهور آن را تجربه گرانسنگی دانسته و نوشته تکاپوی بی نظير رئيس جمهور در اين سفرها به 

گونه ای بوده که حتی برخی بزرگان به او توصيه کرده اند تا مراقبت بيشتری در خصوص وضعيت 
  . جسمانی خود به عمل آورد

س جمهور به قم و مالقاتش با آيت اهللا مصباح يزدی به عنوان روحانی حامی دولت موضوع سفر ريي
نژاد به قم رفت؛ به تنها   نوشته محمود احمدیهم ميهن. گزارش روزنامه های مختلف امروز است

حانی تنها خدمت اين رو اهللا مصباح يزدی بود و نه  جایی از ميان دفاتر مراجع و علما که سر زد دفتر آيت
 موسسه آموزشی و پژوهشی -التحصيالن مکتب مصباح يزدی ارشد شرفياب شد، بلکه فارغ

  .  هم با او گپ زدند-خمينی امام
: اين روزنامه از قول محمد ناصر سقای بی ريای از استادان موسسه تحت رياست مصباح يزدی نوشته

به هر . نژاد بودند و خيلی موثر  احمدیاهللا مصباح به عنوان چهره شاخص طرفدار روی کار آمدن آقای آيت
  .تواند انکار کند اند و کسی نمی حال يکی از تاثيرگذاران ايشان بوده

 نوشته ديدار محمود احمدی نژاد با محمدتقی مصباح يزدی ديداری پرمعنا به شمار می آيد به اعتماد
محتوای اظهارات رد و بدل خصوص اينکه اين ديدار پشت درهای بسته برگزار شد و هيچ خبرنگاری از 

  .شده بين دو شخصيتی که گفته می شود رابطه مريدی و مرادی با يکديگر دارند، آگاه نشد
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر داده که رييس جمهور بار ديگر به قدرتمندان کشور حمله ايران

المال وصل کرده و با  ينچ به بيتقلدری که شيلنگ هشت ا: برده و در اجتماع استان زادگاه خود گفته
کند،  ريزد و بستگان خود را متنفع می مکد و به حساب و به جيب خود می يک پمپ و برق سه فاز می

من . کند پس ول کن، سکوت کن گيريد؟ او با تو برخورد می طور جلوی او را می عده ای می گويند چه
المال قطع کنم و اگر بنا باشد در مقابل  ا از بيتگويم مردم به من رای دادند که دست اين قلدرها ر می

من اگر لباس سوپوری بپوشم و . تبعيض ساکت شوم اين مسووليت يک ريال هم برای من ارزش ندارد
  . که سکوت کنم شهر شما را جارو بزنم صدها برابر برايم عزيزتر است تا اين 

 رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز محمدرضا نقدی، سردار سپاه و:  نوشتههم ميهندر همين حال 
 گيری دارد و فرد ديگری برای اين سمت  شود و گويا قصد کناره چند روزی است سرکار خود حاضر نمی

  .در نظر گرفته شده است
ستاد مبارزه با قاچاق کاال، چندی پيش از اختالس در يکی از موسسات : هم ميهن نوشته است

 نژاد در انتخابات اخير،   جمهور احمدی ه بود که برخی از حاميان رئيسزيرمجموعه بهزيستی خبر داد
  . کردند تحت پوشش اين بنياد، با وارد کردن کاالهای قاچاق، اختالس می

توانند در حد معيشت   درصد افراد جامعه می ۶٠ وزير تعاون اعالم کرده کهسرمايهبه نوشته روزنامه 
 درصد محسوب می ۶٠ های خرد طبقاتی جزو اين  ورزان و بخشخود زندگی کنند و همه کارگران، کشا

  . شوند 
 درصد افراد جامعه ٢٠ درصد از نقدينگی کشور در دست ٧٠ آمارها نشان می دهد  سرمايهبه نوشته

ای تحت پوشش کميته امداد،  گذاری را دارند و در مقابل عده است که امکان تحول الزم و سرمايه 
  .ز خيريه و حمايتی قرار دارندسازمان بهزيستی و مراک

  
 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران

  )2007 ژوئن  16(1386 خرداد 26شنبه :فردا
 در ستون پيدا و پنهان امروز از حکم اعدام براي آیت اهللا کاظمينی بروجردی یک روحانی اعتمادروزنامه 

  .ناراضی خبر داد
 روز چهاشنبه صدور حکم اعدام برای کاظمينی به نوشته این روزنامه، در حالی که منابع رسمی

 ١٧بروجردی را تکذيب کردند اما منابع نزديک به کاظمينی بروجردی از صدور حکم اعدام برای بروجردی و 
  .تن از همراهانش خبر دادند

 تن از همراهانش ٧٠يک منبع مطلع به اعتماد گفت که اولين دادگاه سيد حسين کاظمينی بروجردی و 
عبه دادگاه ويژه روحانيت واقع در زعفرانيه تهران به طور غيرعلني برگزار شد و جلسه دوم در سه ش

  . شب ادامه داشته است٢٢ صبح آغاز و تا ٨ فقره اتهامات وی چهارشنبه گذشته از ٣٠رسيدگی به 
  .، انتقاد وزير تعاون از فاصله طبقاتی در آشور را منعکس کرده استتهران امروزروزنامه 
شته این روزنامه، محمد عباسی در همايش باز مهندسی ظرفيت های اجتماعي و اقتصادی به نو

 درصد از مردم آسانی هستند آه بخش زيادی ٢٠شبكه تشكل های تعاونی گفت در آشور حدود 
 درصد ديگر نيز آسانی هستند آه نه پس انداز ٢٠ در صد از سرمايه را در اختيار دارند و حدود ٧٠حدود 
  . نه می توانند خودشان معيشت آننددارند و
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 درصد جمعيت متوسط جامعه نيز فقط در حد معيشت زندگی ٧٠ تا ۶٠ آه  وزیر تعاون همچنين گفت
  .خود می توانند آار آنند

به گفته عباسی، بر اثر عدم توانايی حضور اآثريت مردم در عرصه اقتصاد و توسعه آشور، ميزان سرانه  
  .يافته استتوليد ناخالص ملی آاهش 

   نفر در شهر اردبيل٨٩٠ تعداد ٨۵ نوشت براساس آمار موجود طي سال جمهوری اسالمیروزنامه 
  .اقدام به خودآشی آرده و به يكی از بيمارستان های اردبيل انتقال يافته اند

  سال بوده و اآثر آنها از جمعيت شهری و تحصيل٢۶این روزنامه خبر داهکه ميانگين سنی اين افراد 
  .آرده بودند

مشكالت مالی، بيكاری و اختالفات خانوادگي « جمهوری اسالمی به نقل از صاحبنظران محلي نوشت
  ».را عوامل اصلی خودآشی جوانان استان اردبيل است

 استاد اقتصاد ۵٧   ، خبر داد که در پي پاسخ تند احمدی نژاد به نامه انتقادی اعتماد ملیروزنامه
  . از نمايندگان دولت دعوت کرده اند تا در مناظره ای با آنها شرکت کند قتصادداناندانشگاه های ایران، ا

ما را «به نوشته این روزنامه، ریيس جمهوری اسالمی در واکنش به نامه انتقادی استادان اقتصاد گفت 
متهم به شتابزدگی در تصميم گيری می آنند؛ يک نفر از اقتصاددانانی آه مدعی است و آاهش نرخ 

  ».سود تسهيالت را به ضرر آشور می داند، بيايد ادعای خود را به صورت علمی ثابت آند
ما «اعتماد ملی در عين حال واکنش چند تن از استادان اقصاد را منعکس کرده و به نقل از آنها نوشت 

ی حاضريم در هر مناظره ای به اثبات اين موضوع آه سياست های دولت براساس چارچوب اقتصاد اصول
  ».و آارشناسی نيست بپردازيم

، انتقاد ریيس مرکز پژوهش های مجلس از توسعه بی رويه شرآت های دولتی را همشهریروزنامه 
  .منعکس کرده است

وقتي «به نوشته این روزنامه، احمد توآلي، ریيس مرآز پژوهش های مجلس شوراي اسالمي،گفت
 شرآت ذآر ميشود اما حقيقت آن است آه ۵۵٠اسم شرآت های دولتي در بودجه می آيد نزديک به 

آمار دقيق آنها را هيچ آدام از دستگاه های دولتی ندارند تا آنجا آه يكي از معاونان دولت گذشته از 
 شرآت دولتي نسل سوم و چهارم و پنجم خبر داد و به نظر ميرسد آه شرآت ٢۵٠٠وجود بيش از 

  ».ندهای دولتي برای خود تو دليهای بسياری زاييده ا
  . خبر داد که لباس ارتش آمريکا در ميدان گمرک تهران به فروش می رسدهم ميهنروزنامه 

هنوز هيچكس نمی داند آه البسه نظاميان آمريكايي، پوتين های رسمی نيروی «این روزنامه نوشت 
  ».زمينی آمريكا و وسايل و ادوات نظامي آنها چگونه از ميدان گمرك تهران سر در آوردند

موارد و اجناس عجيبي نيستند، اما فروش ... فروش لباس های نظامی، قمقمه و«وشته هم ميهنبه ن
آپسول قطب نما، پوتين های ضد مين، دوربين های مادون قرمز، فشنگ، پوآه، سرنيزه، لباس غواصی، 

تصويری از انبار يک پادگان تمام ... اآسيژن و حتي لباس خلبانان آمريكايي و ماسكهاي ويژه خلباني و
  ».عيار و مدرن را در ذهن شما زنده می آند

 عليه ميهمانى سفارت   با انتشار گزارشی از تجمع اعتراض آميز دانشجويان بسيجی رسالتروزنامه
 کشور خواستار صدور اشد مجازات از سوی دستگاه قضایى انگليس به مناسبت تولد ملکه این

  .ميهمانان سفارت انگليس برای مهمانان ایرانی این سفارت شده است
به نوشته این روزنامه، دانشجویان بسيجی در زمان ورود مهمانان ایرانی به محوطه سفارت انگليس 

وی انتظامی به آنها اجازه نداده تا از ورود را سر داده اند اما نير» اعدام انقالبی نتيجه ورود است«شعار
  .اتومبيل ها به محوطه سفارت انگليس جلوگيری کنند

  
   خرداد24پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 ژوئن  14(1386 خرداد 24شنبه  پنج
 روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود به انفجار سامره پرداخته و در:بی بی سی

طرح نمایندگان مجلس برای رسيدگی به اموال مقامات دولتی . مقاالتی درباره آن ابراز تاسف کرده اند
سابق، اعتراض طالب و بسيجی ها به دولت برای صدور مجوز یک فيلم سينمایی، پيدا شدن مجسمه 

  . تگمشده پرویز تناولی پس از دو ماه در یک انباری از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاس
 صد ميليارد تومان برای بازسازی و ترميم حرم منفجر شده سامره در نظر گرفته ایرانبه نوشته روزنامه 

  . شده است
در دنباله این خبر از قول یک مقام ستاد بازسازى عتبات عاليات نوشته شده از زمان انفجار گذشته 

 این دو حرم شریف را آماده متخصصان و مهندسان ایرانى طرح ها و نقشه هاى اصلى ساخت و ساز
کرده اند و حتى بخش هایى از امکانات، سازه هاى اوليه، ضریح و سازه هاى گنبد حرم هم به سامره 

آماده حمل شد اما به علت نا امنى در عراق و صادر نشدن مجوز فعاليت از سوى مقام هاى عراقى 
  .فعًال کارى شروع نشده است

به ریيس جمهور خبر داده که در آن خواسته شد سياستی قطعی  نماینده مجلس ١۵١ از نامه شرق
  . برای بنزین انتخاب شود و دالیل و ضرورت های آن به اطالع مردم برسد

این روزنامه می افزاید که در بخشی از این نامه آمده الزم است به نحو مقتضی و موثر برای ملت ایران 
هـــا تــعــلــل و غـفـلــت در  بنزین حـــاصـــل ســـالتوضيح داده شود که مساله به وجود آمده برای 
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های موجود، بهسازی و کارآمدسازی شبکه  هـای جـدیـد، نـوسـازی پاالیشگاه ســاخــت پـاالیـشـگـاه
  . حمل و نقل عمومی و تاخير در تعيين راهبرد مناسب در صنعت خودروسازی است

 نمایندگان مجلس از طرح سهميه و کارت هوشمند بنزین  به عنوان تحسينکيهانهمين خبر در روزنامه 
  .منعکش شده است

 بندی بنزین مردم را با   یک نماینده مجلس گفته اجرای طرح سهميهآفتاب یزددر همين حال به نوشته 
  . مشکل مواجه خواهد کـرد

ن مجلس درخصوص الـلـه ایـمـانـی با اشاره به مخالفت برخی نمایندگا  می نویسد که قـدرتآفتاب یزد
اند و  بندی بنزین طرحی را نوشته  نماینده در خصوص طرح سهميه٢٠٠بندی گفته نزدیک به  این سهميه 

شاید طی هفته جاری در دستور کار مجلس قرار بگيرد چرا که هنوز راهکارهای اسـاسـی درخـصـوص 
  .  بندی بنزین را اجرا کند  سهميهتـوانـد طـرح بندی بنزین صــورت نـگــرفـتـه و دولت نـمـی  سـهـميه 

 نمایندگان مجلس به کليات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایى رسالتبه نوشته روزنامه 
دارایى همه مسئوالن اجرایی، تقنينى و قضایى جمهورى اسالمى ایران مورد رسيدگى قرار خواهد 

  . گرفت
نژاد هم در بازدید از سمنان مژده آن را به مردم  محمود احمدی ایراناین طرح که به نوشته روزنامه 

داده است قرار است به دارایى مقامات و مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران رسيدگی 
  . کند تا معلوم شود که ثروتشان را از کجا آورده اند

 این ثروت را از کجا  در همين باره گفته است به یکی می گوییایرانریيس جمهوری به نوشته روزنامه 
آوردی که بين احزاب تقسيم کردی می گوید از قبل از انقالب ثروتمند بودم در حالی که او بيست و 

  .هشت ساله است
 در صدر گزارش های خبری خود از افزایش بهای مسکن در کشور خبر داده و نوشته در ماه همبستگی

 در صد بيشتر شده است و رکودی ٢۵د حدود های اول سال جدی جاری قيمت مسکن در مقایسه با ماه
 ها به حدی افزایش یافته که دیگر مردم توان خرید و یا اجاره یک واحد  در پی آورده چرا که قيمت
  . مسکونی مناسب را ندارند

های   های شهر و شهر از مردم به سمت حاشيه  به همين دليل بخش عظيمیهمبستگیبه نوشته 
  . وارند که روزی وعده های دولت به واقعيت تبدیل شودجدید کوچ کرده اندو اميد

ها رشد جهشی یافت و مسئوالن تنها وعده   در آغاز فصل تابستان مجددا قيمت همبستگیبه گزارش 
طی سال گذشته . های جدید بری رساندن عرضه به تقاضا در حال ساخت است  و وعيد دادند که واحد

 هزار واحد مسکونی توليد ٢۵ درصد یعنی ۵ شد که از این رقم  هزار واحد مسکونی در کشور توليد۴١٠
  . شده در کشور وارد بازار رهن و اجاره شد

 اعالميه ای به امضای جمعی از طالب قم را منعکس کرده که در آن از جمهوری اسالمیروزنامه 
 خود را به ریيس جمهوری خواسته شده جلو مجوزهای وزارت ارشاد را بگيرد یا خانواده های متشرع

تماشای آثار مستهجن و پر از معصيت که در این هفته ها با مجوز وزارت ارشاد در سينماها نمایش داده 
  . می شود و تبليغات آن از صدا و سيما پخش می شود ببرد

در این بيانيه آمده آیا باور کنيم که دولت شما صادرکننده مجوز ساخت و اجازه نمایش فيلمی به شمار 
ای است برای هر دختر و پسر مسلمان که به تحریک شهوات و ترغيب آنان به فحشا " تله"که می آید 

بپردازد آیا باور می کنيد که در این فيلم علنا از رابطه نامشروع هم زمان قهرمان فيلم با حداقل هفت 
گی از ولنگاری دختر سخن گفته می شود و این قهرمان تا پایان فيلم نيز هيچ گونه ابراز ندامت و شرمند

  .جنسی خود نمی کند
این بيانيه می افزاید که اگر با چشمان خود ندیده بودیم باور نمی کردیم در جمهوری اسالمی فيلمی 

ساخته شود که در آن ازدواج به عنوان قفس نمایش داده شده و متدینين غيرکراواتی پيرمردهایی 
  .باشند" ازدواج"زند به دنبال هوسرانی از نوع نشان داده شوند که در کهولت سن و با وجود زن و فر

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2007 ژوئن  14(1386 خرداد 24شنبه  پنج:فردا
 داده که روز  خبر» چالش بر سر دارايی مقامات و مسووالن نظام«، در گزارشی با عنوانشرقروزنامه 

 رای ١٧ رای مخالف و ٣١ رای موافق در برابر ١٣٢چهارشنبه، نمايندگان مجلس شورای اسالمی با 
 برحسب   عنوان از مسووالن کشوری که٢٧  ممتنع به کليات طرحی رای دادند که براساس آن دارائی

  .جايگاه مسووليتی و شرايط مديريتی رده بندی شده مورد بررسی قرار می گيرد
ی در این خصوص تنظيم کرده است که در اين روزنامه در عين حال نوشت که دولت نيز همزمان الیحه ا

  .چالش هایی برانگيخته است  نمايندگان مجلس ، برابر طرح
، بر اساس طرح مصوب مجلس، دارایی مسئوالن فعلی و آتی مورد بررسی قرار می شرقبه نوشته 

  سال٢٧گيرد اما دولت در اليحه پيشنهادی خود خواستار بررسی دارایی مقامات جمهوری اسالمی از 
  .پيش تاکنون شده است

 در گزارشی از پايان دور اول سفرهای استانی ریيس جمهوری اسالمی خبر داده اعتماد ملیروزنامه 
و نوشته است که با گذشت دو سال از آغاز اين سفرها صدها مصوبه هيات دولت در سفرهای استانی 

  .در بالتکليفی قرار دارد
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با حضور ریيس  فرهای استانی دولت نهم روز چهارشنبهبه نوشته اين روزنامه، دور اول پروژه س
جمهوری اسالمی و هيات وزيران در استان سمنان در حالی به پايان رسيد که تنها دستاورد اين سفرها 

  . مصوبه در سراسر کشور بود۵٠٠پنج هزار و  تصويب بيش از
کارشناسان اقتصادی و بسياری از « :  غير از بالتکليفی مصوبات استانی می نويسداعتماد ملی

  ».اجتماعی به غيرکارشناسی بودن اين مصوبات انتقاد دارند
، در ستون جهت اطالع از نامه اعتراض آميز گروهی از طالب بسيجی جمهوری اسالمیروزنامه 

  .نسبت به صدور مجوز برای فيلم های سينمائی خبر داده است
ميه قم با ارسال نامه ای سرگشاده به رئيس به نوشته اين روزنامه،جمعی از طالب بسيجی حوزه عل

  . از عملکرد وزارت ارشاد در حوزه سينما انتقاد کردند جمهوری اسالمی
 آنها را مروج  اين گروه برخی از فيلم های سينمائی توليد شده در دو سال اخير را مستهجن ناميده و

  .فحشا و زنا اعالم کردند
  .برخورد کند» اشاعه معاصی« مسئوالن  ژاد خواسته اند بانويسندگان اين نامه از محمود احمدی ن

، نامه ای از بسيج دانشجوئی را منعکس کرده که خواستار توقف سفر جوانان ايرانی رسالتروزنامه 
  .برای تحصيل در دانشگاه های خارج از کشور شده اند

» بی کيفيت« ايران را به نوشته اين روزنامه، بسيج دانشجویی در نامه خود دانشگاه های خارج از
  .ناميده است» معيوب«خوانده و نظام آموزشی در ساير کشورها را 

با توقف روند خروج جوانان برای تحصيل در «در اين نامه از ریيس جمهوری اسالمی خواسته شده تا 
  ».دانشگاه های خارج از کشور، جلوی بی عدالتی را بگيرد

واسته تا از پذيرش مدارک دانشجويانی که در خارج تحصيل بسيج دانشجويی همچنين از وزارت علوم خ
  .کرده اند خودداری کند

  .، خبر داده که مجلس، عملکرد سازمان ميراث فرهنگی را بررسي مي کندهمشهریروزنامه 
بسياری از وعده «که  اين روزنامه به نقل از ايرج نديمی، عضو هيات مديره فراکسيون گردشگری نوشته

ازمان ميراث فرهنگی و گردشگری عملی نيست و بسياری از سخنان مطرح شده، های مسئوالن س
  ».دور از ذهن است

آقای نديمی گفت که از طريق نظارت بر سازمان گردشگری، نمايندگان مجلس قصد دارند ضمن رفع 
  .اين بخش، بر اجرای وعده های داده شده از سوی دولت در اين زمينه نظارت کنند مشکالت
به نوشته اين روزنامه، زارع .  از تغيير مديرعامل بانک تجارت خبر داده استتهران امروزروزنامه 

 اين تصميم مسووالن  اسکندری، مدير عامل بانک تجارت رفتن خود از اين بانک را تاييد کرده و گفته
  .دولت بوده است
مديرعامل بانک تجارت  نوشته که رضا راعی، قائم مقام بانک توسعه صادرات به عنوان تهران امروز

اين سومين باری است که مدير عامل بانک تجارت در دو سال گذشته تغيير می . منصوب شده است
  .کند

 به نقل از غالمعلی حداد عادل خبر داده که اختالف نظر دولت و مجلس در خصوص هم ميهنروزنامه 
  .سهميه بندی بنزين به رهبر جمهوری اسالمی کشيده است

زارش سهميه بندی بنزين را به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی منعکس کرده و ریيس مجلس گ
  .شود  وی نيز در پاسخ تاکيد کرده که قانون مصوب مجلس اجرا

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران

  )2007 ژوئن  13(1386 خرداد 23شنبه  چهار
 سال از اين ٢٧ پس از   کناری علی نقی خاموشینتايج انتخابات رياست اتاق بازرگانی ايران و بر:فردا

  . سمت مورد توجه روزنامه های روز چهارشنبه تهران قرار گرفته است
از برکناری خاموشی، عضو موتلفه اسالمی از » خداحافظ آقای خاموشی« با تيتر هم ميهنروزنامه 

، دانش آموخته دانشگاه جرج  و از انتخاب محمد نهاونديان  سال٢٧رياست اتاق بازرگانی ايران پس از 
  . واشينگتن و از نزديکان علی الريجانی به رياست اتاق بازرگانی خبر داده است

 ساله خبر داده ٢٧از شکسته شدن طلسم » خروج مرد مقتدر از اتاق بازرگانی«، با تيتراعتمادروزنامه 
  » .بدون شک اين اتفاق کوچکی نيست«و نوشته که 

  .  رای عبور کرد١٣٩ رای از خاموشی با ١۶۵محمد نهاونديان با 
حضور نزديک به سه دهه علينقی خاموشی با عنوان ریيس اتاق بازرگانی ايران بسياری از فعاالن 

بازرگانی و تجاری کشور را به اين نتيجه رسانده بود که اتاق بازرگانی ايران جزئی از مالکيت طيف های 
درست در شرايطی رخ داد که حاال ديگر گروه های سنتی تجارت ايران است، اما شکست خاموشی 
 تجاری در اتاق ايران گله می کردند و با قاطعيت از -متعدد اقتصادی از تکرار سياست های اقتصادی
  . ضرورت بازسازی مديريت در آن سخن می گفتند

 جغرافيای تجاری پيروزی نهاونديان نيز تغيير چندانی در«اعتماد در تحليل اين تغيير پيش بينی کرده که 
ايجاد نکند و در واقع رقابت بين او و علينقی خاموشی مبارزه ميان يک سنتگرای نو با يک سنتگرای 

قديمی در عرصه اقتصاد است اما هيچ شکی وجود ندارد که اين پيروزی می تواند تا حد زيادی موجب 
ه بر پايتخت تجارت ايران  سال٢٧شادمانی نيروهايی شود که خواهان خداحافظی خاموشی از رياست 

  » .بودند
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 خبر انتشار يافته در روزنامه کيهان روز سه شنبه در خصوص دست دادن خاتمی با سرمايهروزنامه 
  . زنان در سفرهای خارجی را تکذيب کرده است

به نوشته اين روزنامه، در پی انتشار برخی گزارش ها و تصاوير درباره سفر سيد محمد خاتمی به 
 دفتر رييس موسسه بين المللی گفت وگوی فرهنگ ها و تمدن ها با انتشار جوابيه ای ضمن غير ايتاليا،

واقعی خواندن تصاوير و تکذيب اين ادعاها، به اين گزارش های جنجالی خاتمه داد و سيد محمدصادق 
ار خرازی که خاتمی را در سفرهای خارجی همراهی مي کند نيز با توضيح جزيي تر اين مساله، هشد

  .داد که مبادا در اين گونه حوادث از برخی از شگردهای غيراخالقی غفلت شود
 در سرمقاله خود به محمد خاتمی، ریيس جمهوری سابق هشدار داده تا مراقب  کيهاناما روزنامه

  . باشد
ن را  با زنا نماينده ولی فقيه در اين روزنامه در حالی که دفتر خاتمی دست دادن وی در سفر به ايتاليا

تکذيب کرده است، ریيس جمهوری سابق ايران را متهم کرده که از اين طريق برای بيگانگان پيام 
  . فرستاده است

معرفی کرده و در مورد خود خاتمی نيز نوشته » وابسته به بيگانگان«کيهان، اطرافيان خاتمی را 
 اعتقادی به ارزش های رويکرد به قدرت های بيگانه از طريق ارسال نشانه هايی مبنی بر کم«که

اسالمی با هدف جلب کمک و همراهی بيگانگان در معادالت و رقابت های سياسی داخلی را نيز به 
  » .عنوان يکی از آثار اين اقدام نبايد از نظر دور داشت

  .  از کارت زرد نمايندگان اقليت به دولت خبر داده استاعتماد ملی،روزنامه 
دی از نمايندگان مجلس روز سه شنبه نسبت به تغيير محاسبه نرخ تورم، به نوشته اين روزنامه، تعدا

عدم گزارش عملکرد برنامه چهارم، سود بانکی، سهميه بندی بنزين، افزايش قيمت ها، برخورد با 
  . دانشجويان به ریيس جمهوری و شماری از اعضای دولت تذکر کتبی دادند

در ابتدای فعاليت «ضو فراکسيون اقليت مجلس نوشته که اين روزنامه به نقل از سيدرضا نوروززاده، ع
دولت به دولت فرصت داده شده بود تا فعاليت خود را انجام دهد اما فرصت داده شده به دولت، از حد 

  » .گذشته است و نمايندگان انتقادات خود را در قالب تذکرات به دستگاه های اجرايی بيان مي کنند
فرصت دولت برای تحقق وعده «بازخانی يکی ديگر از نمايندگان نوشته که اعتماد ملی از قول بيژن شه

هايی که عمدتا هم اقتصادی بوده است تمام شده و دولت بايد درباره اقدامات انجام شده پاسخگو 
  » .باشد

، اطالعيه وزارت اطالعات در باره دستگيری فردی را منعکس کرده که قصد دستيابی خراسانروزنامه 
  .  مقام در يکی از مراکز حساس کشور را داشته استبه پست و

 ميليارد ١٠اين فرد با سوءاستفاده از ارتباطات خود و مصوبات هيات وزيران «به نوشته اين روزنامه، 
  » .تومان از يکی از صندوق های مالی کشور دريافت کرده بود

د را مشاور نماينده ولی فقيه در قبل از اين نيز خو» جعل عنوان«خراسان نوشته که اين فرد متهم به 
يکی از سازمان ها، مشاور رياست ديوان عالی کشور، نماينده ويژه رياست قوه قضاييه، مشاور وزير 

دادستان انقالب شهر ری و سمت  کشور، مسئول پيگيری رياست جمهوری در وزارت بهداشت، معاون
  . های ديگر معرفی کرده و دستگير و محاکمه شده بود

  
   خرداد23چهارشنبه :  تهرانی روزنامه هامرور
  )2007 ژوئن  13(1386 خرداد 23شنبه  چهار

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از شکست علينقی خاموشی در :بی بی سی
انتخابات اتاق بازرگانی و صنعت معدن ایران خبر داده ، آمار صندوق بين المللی پول را به عنوان سندی 
برای موفقيت های اقتصادی دولت منتشر کرده اند، از خاموشی های برق خبر داده و در همان زمان از 

  .صادرات برق به کشورهای همسایه نوشته اند
یک روز بعد از انتشار نامه ده ها استاد اقتصاد دانشگاه به ریيس جمهور که در آن نسبت به وضعيت 

های هوادار دولت گزارش نقل شده از صندوق بين المللی اقتصادی کشور هشدار داده شده روزنامه 
  . پول را دال بر موفقيت های اقتصادی دولت در صدر اخبار و گزارش های خود آورده اند

 نوشته شده صندوق بين المللى پول اخيرًا در گزارشى کارشناسى و علمى به تحليل  ایرانروزنامه
دولت نهم پرداخت و ضمن نقد کارشناسى عملکرد اقتصادى عملکرد و ارزیابى خود از اقتصاد ایران در 

دولت و اشاره به موفقيت هاى دولت نهم در حوزه اقتصاد به ارائه راه حل هایى براى حل مشکالت 
  . ساختارى اقتصاد ایران پرداخت

زى به ادعای این روزنامه هشت اقتصاددان صندوق بين المللى پول،رشد اقتصادى باال، افزایش ذخایر ار
 سياست کاهش تبعيض، کاهش ۴۴و صادرات غير نفتى، کاهش بدهى خارجى،آغاز اجراى اصل 

بيکارى و نرخ سود، افزایش اعتبارات بخش خصوصى و ارزش سهام بورس، خصوصى سازى، توسعه 
  .بنگاه هاى کوچک را تائيد کرده اند

ص نواحی شرقی و جنوب  نوشته طی چند روز گذشته بسياری از نقاط کشور باالخسرمایهروزنامه 
این در حالی است که وزیر نيرو در پاسخ به علت . های مکرر مواجه شده است شهر تهران با خاموشی

های اخير، به مواردی نظير فرسودگی شبکه توزیع و کمبود منابع مالی این وزارتخانه اشاره  خاموشی
  . کرد

www.iran-archive.com 



 ٣٠٠ و ٢٣قطعی شد که ایران دو خط  با حضور وزیر برق عراق هم ميهندر همين زمان به نوشته 
  . مگاواتی برق به کردستان عراق می فرستد

 خبر داده که به زودی هزار مگاوات برق خریداری کيهانسفير پاکستان در تهران هم به نوشته روزنامه 
  . شده از ایران وارد مدار هند می شود

رو نوشته که وی از محققان  در گزارشی از حضور رئيس جمهوری در جمع متخصصان وزارت نيشرق
خواست تا راه های دیگری را برای انتقال برق به دست آورند و گفت از وزیر نيرو می خواهم که حتی با 
  . ایجاد یک معاونت در صورت نياز یک پل ارتباطی مستمر بين دانشگاه و بخش های صنعتی ایجاد کند

رای پژوهش های کاربردی اختصاص بودجه  احمدی نژاد به پژوهشگران قول داد که بشرقبه نوشته 
هيچ محدودیتی نخواهند داشت و گفت روزی خواهد آمد که همين بشر در کره ماه زندگی خواهد کرد 
  . چون راه آن را در حال حاضر به طور کامل کشف نکرده است برخی ها می گویند که امکان پذیر نيست

 سال از ریاست اتاق تيتر اصلی ٢٨اموشی بعد از در حالی که انتخابات اتاق بازرگانی و دور شدن خ
 در گزارش خود با اشاره به این که نهاوندیان ریيس جدید شرقبيشتر روزنامه های امروز صبح است 

  . تمام دوران فعاليت خود را در دولت گذرانده نوشته دیروز بخش خصوصی ایران در کنترل دولت قرار گرفت
پروراندند، پس از ارزیابی شانس  ه رویای حذف خاموشی را در سر می طلبان نيز ک  اصالح شرقبه نظر 

موفقيت مهرعليزاده، سرانجام پذیرفتند تا اتاق ایران بدون خاموشی را به بهای کنار کشيدن مهرعليزاده 
  . از ميدان رقابت به نظاره نشينند

تغيير در اتاق بازرگانی را مهم  تاکيد کرده که نباید شرقاما سعيد ليالز کارشناس اقتصادی در سرمقاله 
 درصدی دولت بر اقتصاد ایران، سيطره ٧٠ تا ۶۵دید اما در عين حال باید دانست که با وجود مالکيت 

  . اداری دولت بر اقتصاد ملی، حتی از این هم بسيار بيشتر است
رنامه چهارم  به ویژه در دو سال اخير و با کنار گذاشته شدن کامل بشرقبه نظر نویسنده سرمقاله 

توسعه و دولتی تر شدن اقتصاد ملی، اکنون حتی خرده فروشان نيز از ثبات سياستگذاری ها به مدت 
حتی یک هفته اطمينان کامل ندارند و فضای کسب و کار هر روز بيش از گذشته تحت تاثير 

  .سياستگذاری های دولت آزادی عمل خود را از دست می دهد
 ها درباره طرح کاهش تعطيالت که نوشته شده بود وزارت کشور آن را تهيه یک روز بعد از خبر روزنامه

 ریيس جمهوری با پيشنهاد شوراى اجتماعى کشور مبنى بر ایرانکرده است به گزارش روزنامه 
  . کاهش تعطيالت عيد نوروز به یک هفته موافقت نکرد

 جمهوری ضمن اعالم عدم مهم این است که به نوشته روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی رئيس
موافقت خود با این پيشنهاد، تدوین طرحى براى ساماندهى تعطيالت رسمى کشور را به انجام 

مطالعات کارشناسى بيشتر و سنجيدن تمام ابعاد و پيامدهاى این تصميم گيرى موکول کرد و با وارد 
خواستار توجه دست دانستن انتقاد برخى مطبوعات درباره کيفيت کاهش تعطيالت رسمى کشور 

  .اندرکاران امر به انتقادهاى سازنده شده است
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ایران 
  )2007 ژوئن  12(1386 خرداد 22شنبه سه :فردا

 تن از  57« اقتصاددان به ریيس جمهوری را مورد توجه قرار داده و نوشت ۵٧، نامه همشهریروزنامه 
ی سراسر آشور در نامه ای به ریيس جمهوری نسبت به ناآارآمدی استادان اقتصادی دانشگاه ها

  ».سياست های اقتصادی دولت نهم هشدار دادند
منتشر » شرايط اقتصادی کشور و سياست های دولت«به نوشته این روزنامه، در اين نامه آه با عنوان 

ت بخش بزرگی از شده، با اشاره به اينكه نيمي از عمر دولت نهم گذشته است، نسبت به مغاير
اقدامات دولت با معيارهای علمی سياستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مديريت بخش 

  .عمومی، هشدار داده شده است
گزارشی از وضعيت کودکان کار در ایران را » مبارزه عليه کار کودک« چهانی  ، در روزاعتمادروزنامه 

  .منعکس کرده است
 ساله در سراسر کشور کار ثابتی ١۴ تا ١٠ هزار کودک ٣٨٠س آمارها، به نوشته این روزنامه، بر اسا

  . هزار کودک به عنوان کارگر فصلي مشغول به کار هستند٣٧٠دارند و حدود 
اعتماد نوشت که هر ساله تعداد قابل توجهی از کودکان به داليل مختلف مجبور به ترک تحصيل می 

وشی، زباله گردی و کار در کارگاه هايی هستند که شوند و مشغول کارهايی چون واکس زنی، دستفر
  .برای آنها جز بيماری و دور ماندن از تحصيل که حق اوليه آنهاست، چيزی به همراه نخواهد داشت

 ١۵ قانون کار جمهوری اسالمي ايران به کار گماردن افراد کمتر از ٧٩این در حالی است که طبق ماده  
  .سال تمام، ممنوع است

خبر داده که روز گذشته فيلمی از سفر » آاش جعلی باشد«، در خبر ویژه ای با عنوانکيهانروزنامه 
سيدمحمد خاتمی به ايتاليا در سايت ها قرار گرفت آه در آن به وضوح دست دادن خاتمی با چهار زن 

  .بيگانه نمايش داده شده است
يش صورت گرفته بود تاآنون مطلب يا این روزنامه با طرح این که درباره جزئيات سفر مذآور آه چندي پ

فيلمي منتشر نشده و تصاوير ديروز اولين فيلم از جزئيات اين سفر محسوب می شود، نوشت تاآنون 
هيچ پاسخي از جانب آقای خاتمی درباره اين اقدام غيرقابل توجيه داده نشده و حاميان ايشان هم 

  .سكوت آرده اند
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ماه گذشته درباره اقدام محمود احمدي نژاد در بوسيدن دست خانم کيهان با این ادعا که اصالح طلبان 
اآنون بايد منتظر ماند و ديد واآنش «معلم هفتاد و چند ساله خود جنجال بزرگی به پا آردند، نوشت 

  ».اين مدعيان به اقدام ریيس دولت اصالحات چه خواهد بود
ابق را خطای بزرگ ناميده و اظهار این روزنامه احتمال وقوع چنين امری از سوی ریيس جمهور س

  .اميدواری کرده که کاش این فيلم جعلی باشد
به تالش برخی ازمسئوالن قوه قضائيه » بازهم آانون وآال«، در یادداشتی با عنوان اعتماد ملیروزنامه

  .برای دولتی کردن کانون وکال پرداخته است
الت دارد در این یاداشت با انتقاد از اظهارات  سال سابقه وک٣۶بهمن کشاورز نویسنده این یادداشت که 

ریيس مرآز مشاوران حقوقی قوه قضاييه در مورد وکالت و کانون وکال و همچنين انتساب مرعوب شدن 
 اعالم می آنند و معتقدند آانون   استقالل وآيل را جدا از استقالل آانون«در برابر پول به وکال، نوشته 
  ».بايد تحت نظر حاآميت باشد

نویسنده اعتماد ملی در پاسخ به تالش برای دولتی کردن کانون وکال و ادغام آن در قوه قضائيه تاکيد 
معلوم نيست اين دآترين را از آجا آورده اند و اگر اين دآترين پذيرفته شود تكليف حق دفاع مردم «کرده 

ا و آسان ديگری شوند، با وآاليي که مرعوب پول نميشوند اما برخی از آنها ممكن است مرعوب چيزه
  »چه خواهد شد؟

  . ميليارد تومان به دليل تلفات برق از بين می رود١٣٠٠، خبر داده که ساالنه بيش از رسالتروزنامه 
 در صدی تعرفه برق ١۵این روزنامه به دنبال انتشار اخباری در روزنامه های دیروز مبنی بر افزایش 

شور منتشر کرده و از قول وزیر نيرو نوشته که رشد گزارش مفصلی در خصوص رشد مصرف برق در ک
  . در صد بوده است٨٫۵مصرف برق در سال گذشته 

 ميليارد تومان درآمد را به دليل رشد غير منطقى ١٣٠٠رسالت نوشت، وزارت نيرو ساالنه بيش از 
  .مصرف و تلفات برق از دست مىدهد

به نوشته این روزنامه، . الت نوروز خبر داده است از برنامه دولت برای کاهش تعطي ایرانروزنامه دولتی
  .وزیر کشور گفته که دولت تالش می کند تعطيالت نوروز را کاهش دهد

 نيز مورد توجه قرار گرفته و عنوان اول این روزنامه را به خود هم ميهناین مطلب از سوی روزنامه 
  .اختصاص داده است

  
  د خردا22سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 ژوئن  12(1386 خرداد 22شنبه سه 
 استاد اقتصاد دان دانشگاهه به ریيس جمهوری حاوی هشدار نسبت به آینده ۵٧نامه :بی بی سی

اقتصاد کشور، انتخابات سرنوشت ساز اتاق بازرگانی ایران، گفتگو بر سر تشکيل شورای آثار و اندیشه 
از جمله گزارش های خبری روزنامه های امروز صبح های احمدی نژاد و کاهش تعطيالت نوروزی کشور 

  .تهران است
 نامه استادان اقتصاد هفده دانشگاه کشور را با اهميت دیده و در راس اخبار خود سرمایه و آفتاب یزد

  . نقل کرده اند که به ریيس جمهوری نوشته و در آن از وضعيت اقتصاد کشور به شدت انتقاد کرده اند
ان حاکی از ابراز نگرانی آن ها نسبت به پی آمدهای برنامه های شتابزده ای است دومين نامه استاد

کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم با  که به نوشته نویسندگان نامه اساسش بر فاصله نگران
 رویه بودجه دولت، مغایرت  وجود افزایش درآمدهای نفتی، سياست انبساطی مالی و افزایش بی

 زا بودن آن، ادامه رکود در بازار سهام، اتکای   وری وتورم پولی و بانکی دولت با رشد، بهرههای  سياست
گذاری مستقيم  های تجاری به درآمد نفت و رکود توليد و محدودیت حجم سرمایه بيشتر سياست
  .خارجی است

ا پروژه بی  معاون اول ریيس جمهوری طرح کارت هوشمند برای بنزین ررسالتدر حالی که به نوشته 
 خبر داده که نایب ریيس مجلس هم با اشاره به حساس بودن مجلس کيهاننظيری در دنيا خوانده 

درباره بنزین گفته پروژه کارت هوشمند شاید یک پروژه کم نظير و بی نظير در سطح دنياست که 
  . اطالعات مفيدی را برای کشور جمع خواهد کرد

 خرداد ماه کار به صورت جدی ١۵ه پيش بينی ما این بود که از  گفتکيهانمحمد رضا باهنر به نوشته 
شروع و سهميه بندی اعمال شود اما با مذاکراتی که کردیم معلوم شد که دولت در ضمن این که 

بسيار مطمئن از اجرای پروژه است اما باز هم قطعات کوچکی از این پازل بزرگ باقی مانده که باید آن را 
های نایب ریيس مجلس بدان است که در هفته های اخير نمایندگان مجلس از اهميت گفته . حل کند

این که دولت مصوبه مجلس را نادیده گرفته و سهميه بندی بنزین را به اجرا نمی گذارد انتقاد کرده و با 
  . دو بار کشاندن وزیر کشور به مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده اند

ردار تهران از آن چه ممکن است بعد از اجرای طرح کارت هوشمند  نوشته باقر قاليباف شههم ميهن
پيش آید ابراز نگرانی کرده و گفته سهميه بندی و کنترل مصرف بنزین امری ملی است به ویژه اگر 

درآمد حاصل از آن صرف وسایل نقليه عمومی شود در حالی که در شرایط حاضر اگر مردم با سهميه 
  .ياورند معلوم نيست چه اتفاقی خواهد افتادبندی به این وسائل هجوم ب

ت   جمهوری ارائه داده، تعطيال  گزارش داده که بر اساس طرحی که وزیر کشور به ریيساعتماد ملی
ت نوروزی به یک هفته و ایجاد  در این طرح از جمله کاهش تعطيال. کشور ساماندهی خواهد شد
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ک هفته در همه مراکز آموزشی کشور پيش بينی شده ت زمستانی به مدت ی تی با عنوان تعطيال تعطيال
  . است

 بر این خبر افزوده که همزمان با کاهش تعطيالت نوروزی، تعطيلی عيد فطر هم دو روز اعتماد ملی
  .خواهد شد

 چاپ کرده معاون اول ریيس جمهوری در حاشيه یک کنفرانس علمی گفته رسالتبر اساس خبری که 
  . مقيم خارج داشته و قصد ۀت هم تشویق آنان به بازگشت به کشور استدولت جلساتی با ایرانيان 

   پرویز داودی گفته هننوز برخى از ایرانيان خارج از کشور، ایران پس از انقالب را ندیدهرسالتبه نوشته 
اند، به همين جهت مسئوالن جمهورى اسالمى در سفرهاى خارجى خود به دنبال تشویق آنان براى 

  .شور هستندبازگشت به ک
 از نامه ای خبر داده که سعيد ایزدبخش، دانشجو که در جریان وقایع اخير دانشجویی یک هم ميهن

 جمهوری نوشته و وضعيت دشوار نگهداری خود در بازداشتگاه  سر برد، به رئيس هفته را در بازداشت به 
  . را تشریح کرده است

است که دانشگاه در سوگ است چون اساتيدمان  این دانشجو در نامه خود گفته هم ميهنبه نوشته 
کنيد و اجازه تحصيل به آنها   بارانشان می   اندازید و ستاره    کنيد، دوستانمان را به زندان می  را بيرون می

 صدایی را در   خواهيد فضای تک  اید و می   های منتخب دانشجویی را تعطيل کرده   دهيد، تشکل  نمی 
  . کنيد ها حاکم   دانشگاه
 از توزیع فيلمی خبر داده که محمد خاتمی ریيس جمهوری سابق را نشان می دهد که در آن به کيهان

وضوح معلوم است که با چهار زن بيگانه دست داده است اما آقای خاتمی توضيحی درباره آن نداده 
  . است

ورد احمدی نژاد پيش آمده  در ادامه خبر خود به جنجالی اشاره کرده که چندی پيش در مکيهانروزنامه 
بود که دست زن سالخورده ای را که اولين معلمش بوده می بوسيد و نوشته اکنون باید منتظر ماند و 

  . دید واکنش این مدعيان به اقدام رئيس دولت اصالحات چه خواهد بود
آقای خاتمی به این روزنامه مخالف اصالحات در عين حال ابراز اميدواری کرده که فيلم ساختگی باشد و 

عنوان یک روحانی که هشت سال ریاست جمهوری ایران اسالمی را برعهده داشته است چنين خطای 
  . بزرگی را مرتکب نشده و با حيثيت مردم شریف ایران بازی نکرده باشد

 دستی و گردشگری بر ممنوعيت ورود توریست   خبر داده که سازمان ميراث فرهنگی، صنایعتوسعه
 های  ه ایران تاکيد کرده و ریيس این سازمان گفته کشور ما به هيچوجه گذرنامه توریستاسرایيلی ب

  . دهد ها را به کشور راه نمی  شناسد و آن اسرایيلی را به رسميت نمی 
این گفته از آن جا الزم آمده که یک روزنامه اسرائيلی نوشته سازمان ميراث فرهنگی ایران از چند 

ی بازدید از کشور دعوت کرده که رحيم مشائی معاون ریيس جمهوری گفته مگر جهانگرد اسرائيلی برا
های اسرایيلی از کشور دیگری بتوانند گذرنامه دریافت کنند و به اعتبار کشورهای دیگر  که توریست  این

  .بتوانند وارد ایران شوند و گرنه نه تنها آن ها را دعوت نمی کنيم بلکه راهشان هم نمی دهيم
  

   خرداد21دوشنبه :  تهرانیروزنامه هامرور 
  )2007 ژوئن  11(1386 خرداد 21شنبه دو

روزنامه های صبح تهران در عنوان های اصلی خود با چاپ عکس های از دانيل ارتگا ریيس :بی بی سی
جمهور نيکاراگونه و همسرش از حضور وی در دانشگاه تهران و مالقاتش با رهبر جمهوری اسالمی خبر 

گزارش ها و گمانه زنی درباره جلسه امروز آژانس انرژی اتمی و طرح های فرانسه و . داده اند
غيرمتعهدها درباره فعاليت های هسته ای ایران، ادامه انتقاد از گرانی کاال، و سرگردانی درباره نزخ 

  .بنزین از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست
د سخنان ضد آمریکایی رهبر جمهوری اسالمی را در دیدار روزنامه های هوادار دولت با تيترهای بزرگ خو

با ارتگا ریيس جمهوری نيکاراگوئه نقل کرده اند و روزنامه های مستقل در ضمن گزارش این دیدار از 
  .سخنان ميهمان ریيس جمهوری ایران در دانشگاه و سخنرانی وی برای دانشجویان خبر داده اند

شيدی گوهرین، آخرین سفير ایران در نيکاراگوئه به چاپ رسانده که  مقاله ای از محمد جماعتماد ملی
در آن ضمن اشاره به طلب های ایران از نيکارگوئه در اوایل انقالب و دوران حکومت ساندیست ها نوشته 

در حالی که آن کشور هنوز به شدت فقير است البد قرار است که بخشی از بودجه از جا کندن فقر در 
  . ن کندایران را تامي

محوری در دولت نهم بنيان و اساس   نوشته ایدئولوژی اعتماد ملیاین دیپلمات ایرانی در 
های سياست خارجی را شکل داده است و با چنين رویکردی است که سران چپگرای  جهتگيری
 از بقيه اند و اورتگای چپگرا هم اینک عملگراتر  نژاد بوده تين بارها ميزبان و ميهمان احمدی آمریکای ال

  .است اما ما باید حواسمان جمع باشد پرونده خاک خورده دیگری برای کشورمان درست نکنيم
که از قول سخنگوی " در مورد انقالب نرم آمریکایی ها باید توضيح بدهند" با عنوان بزرگ آفتاب یزد

 گذاری  زایــش سرمایهوزارت خارجه نقل شده نوشته در ســـالــ هـــای گـــذشــتـــه، مـــوضــوع افــ
ن سياسی بوده و   ها و فعاال می، مورد توجه رسانه آمریکا برای حمایت از مخالفان نظام جمهوری اسال

  .  های سياسی یا طرفداران آنها تبدیل می شد ای برای اتهام نسبت به برخی جناح گاه به سوژه 
ل پيش وارد مباحث سيـاسـی شـد و  براندازی نرم و انقالب مخملی از یک ساآفتاب یزدبه نوشته 

نخستين بار با دسـتگيـری راميـن جهـانبگلـو و متهم ساختن او به صورت رسمی توسط نهادهای 
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   عـمـدتـا نزدیک به محافظه-هـا  قانونی مورد پيگيری قرار گرفت و پس از آن نيز گـاه بـرخـی رسـانـه
  . ن سياسی با این پروژه مطرح کردند  نگاران و فعاال  ادعاهایی در مورد ارتباط برخی روزنامه-کاران 

م اتهام   و اعال- می افزاید اینک با دستگيری هاله اسفندیاری و کيان تاجبخش آفتاب یزدروزنامه 
های رسمی  عيه  ای به اطال هـای رسـانـه   بار دیگر این موضوع از سطح تحليـل-جاسوسی آنان 

  . ده استنهادهای قضایی و امنيتی منتقل ش
 در سرمقاله خود بنياد جورج سورس را مرکزی برای صادرات انقالب جمهوری اسالمیهمزمان روزنامه 

 هم به همين دليل ادعا کرده که دستگير شدگان اخير بدین کيهانهای نارنجی دانسته و مدیر روزنامه 
  .بنياد متصل بوده اند

د که در آن از زبان وزیر کشور گفته شده این  در مورد وضعيت آینده بنزین گزارشی داراعتماد ملی
  .  تومان به فروش خواهد رفت٧٠٠ تا ۶۵٠فرآاورده نفتی ليتری 

 بندی در سه مرحله  به نوشته این روزنامه بر اساس آنچه وزیر کشور به نمایندگان مجلس گفته سهميه
  .  ماهه انجام خواهد شد در یک بازه زمانی یک

 اند، چرا که با وجود   ها به نتيجه نرسيده زین مازاد البته گویا هنوز دولتی نوشته درباره نرخ بنشرق
 تومان توسط وزیر کشور در جلسه غيرعلنی مجلس، معاون وزارت نفت در ٧٠٠ تا ۶۵٠اعالم قيمت 

  جلسه کميسيون انرژی از پيشنهاد دولت برای قيمت شناور بنزین آزاد خبر داده است 
ت دیروز وزیر کشور که برای چندمين بار به مجلس رفته و درباره نبزین  توضيحاهم ميهنبه نوشته 

توضيح می داد باعث شد که یک نماینده عضو کميسيون انرژی مجلس بگوید مردم، دولت و مجلس را 
  . اند  دليل وضعيت فعلی بنزین و عدم اجرای قانون به استهزا گرفته  به

يحات وزیر کشور نمایندگان در جلسه ای غيرعلنی به  نشان می دهد که بعد از توضهم ميهنگزارش 
انتقادات شدیدی دست زدند که باعث شد باز مصطفی پورمحمدی به جلسه فراخوانده شود اما در 

پایان چلسه دوم بسياری از نمایندگان عنوان کردند که دولت عزمی برای اجرای مصوبه مجلس ندارد و 
  .گان مبهم، غيرشفاف و کلی بوده است های پورمحمدی به سئواالت نمایند پاسخ

 خبر داده که وزیر بازرگانی در مصاحبه مطبوعاتی اخير خود در توجيه گران شدن کاال ها از همبستگی
لفظ واقعی شدن قيمت ها استفاده می کرد و سعی داشت خبرنگاران را قانع و از فعاليت خود دفاع 

  . کند
 کرد از وی درباره گرانی لبنيات پرسيدند، وی   توجيه می وزیر تنها گرانی ها راهمبستگیبه نوشته 

تواند بيش از این یارانه پرداخت کند  مدعی شد که نرخ حمل و نقل و مواداوليه گران شده و دولت نمی 
 زمينی و ميوه نظر وزیر کابينه  سيب درباره سایر مسایل چون شکر، سيمان،. پس باید گرانی را بپذیریم

  . ن بوددولت نهم نيز چني
 ریيس قوه قضایيه در تازه ترین اظهار نظر خود بار دیگر از وجود حبس در رای قضات  آفتاب یزدبه نوشته

انتقاد کرده و از آن ها خواسته حتی از بازداشت موقت هم کمتر استفاده کنند و کاری کنند که حبس 
  .زدایی به یک فرهنگ غالب تبدیل و به جهان معرفی شود

 گفته در بازداشت موقت نيز باید دقت شود تا در حد امکان آفتاب یزددی به نوشته آیت هللا شاهرو
ق استفاده   های مناسب شود و از جمله از تعزیرات و شال  استفاده از آن محدود شده و تبدیل به وثيقه

ق فقط برای مجرم است و در اعمال این مجازات دیگران آسيبی  شود چرا که تبعات مجازات شال
  .بينند  نمی

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران

  )2007 ژوئن  10(1386 خرداد 20یکشنبه :فردا
  . روستا در محاصره سيل خبر داده است١۴٠٠ از قرار گرفتن رسالتروزنامه 

 روستا در استان کرمان در محاصره ١٠١ روستا در سيستان و بلوچستان و ١٣٠٠به نوشته اين روزنامه، 
  . تخريب شده است آنها  درصد از۶٠نزديک به قرار گرفته و 

  . نفر اعالم کرده است١٢رسالت تعداد جان باختگان را تاکنون 
، انتقاد محمد خوش چهره از نمايندگان اصولگرای مجلس از کارنامه مجلس هفتم اعتماد ملیروزنامه 

  ».مجلس هفتم دنباله رو دولت شد«را منعکس کرده و به نقل از وی نوشته
 خوش چهره که تا چندی قبل رياست کميته اقتصادی فراکسيون اصولگرايان را بر عهده داشت، به آقای

تمام تالش برخی نمايندگان اصولگرا در مجلس، معطوف به اين «نوشته اين روزنامه، گفته است که 
  ».موضوع است که اثرگذاری اقدامات و واکنش های مجلس در برابر دولت کاهش يابد

کی از تئوريسين های اقتصادی جناح حاکم در کشور را نيز در مجلس شورای اسالمی بر وی که نقش ي
  ».نتوانسته در مجلس نظرات خود را محقق کند«عهده دارد، گفته که 

فشار دولت برای دريافت مجوز برداشت بيشتر از منابع «محمد خوش چهره در عين حال تاکيد کرده که 
طول دوران پس از پيروزی انقالب اسالمی درنورديد، منجر به رشد ارزی که ارقام افسان های را در 
  ».نقدينگی و تورم باال شده است

به نوشته اين روزنامه، شعبه .  به زندان خبر داده است ، از محکوميت دو روزنامه نگارسرمايهروزنامه 
جی را به ترتيب به اول دادگاه انقالب سنندج، اجالل قوامی و سعيد ساعدی، از روزنامه نگاران سنند

  .سه سال، و دو سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم کرد
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اتهام اين روزنامه «اين روزنامه به نقل از نعمت احمدی، وکيل مدافع اين دو روزنامه نگار نوشته که 
نگاران اقدام عليه نظام و امنيت ملی کشور از طريق شرکت در تجمع در تاريخ هشتم و دهم مرداد 

بل استانداری سنندج، و فعاليت تبليغی عليه نظام و به نفع گروهک های مخالف نظام بوده  مقا٨۴سال 
  ».است

به گفته آقای احمدی، دادگاه همچنين اجالل قوامی را به اتهام اهانت به رهبر جمهوری اسالمی به 
  .تحمل شش ماه حبس تعزيری محکوم کرده است

 برد سالح های  ورد قرار گرفتن پايگاه های آمريکا در تهديد معاون وزارت کشور در مکيهانروزنامه 
  .نيروهای نظامی جمهوری اسالمی را منعکس کرده است

به نوشته اين روزنامه، محمدباقر ذوالقدر جانشين و معاون امنيتی انتظامی وزير کشور و قائم مقام 
 خطر افتادن منافع اين حمله احتمالی آمريکا به ايران، باعث به«سابق سپاه پاسداران گفته است که

  .»کشور در کل دنيا و منطقه است
  .را مورد توجه قرار داده است» درخواست غيرمنتظره قوه قضائيه از مطبوعات«اعتمادروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، قوه قضائيه در اقدامی غيرمنتظره از مطبوعات و رسانه های گروهی درخواست 
 شکايت افراد حقيقی که متضمن نقض حقوق شهروندی و آزادی کرده است در صورت دريافت هرگونه

های مشروع باشد، برای رسيدگی به دبيرخانه هيات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی 
  .های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ارجاع دهند

که اين روزها تعدادی از اقدام قوه قضائيه از اين رو غيرمنتظره به حساب می آيد «اعتماد تاکيد کرده که 
دانشجويان، فعاالن سياسی، فرهنگی و اجتماعی و برخی افراد ديگر که در بازداشت به سر می برند 
  ».يا با قيد وثيقه آزاد هستند تاکيد دارند که قانون مورد اشاره قوه قضائيه درباره آنان رعايت نشده است

ست که دستگاه قضايی ايران با ارسال نامه ای کتبی اين روزنامه در عين حال نوشته، برای اولين بار ا
  .به رسانه های گروهی چنين درخواستی را مطرح می کند

  . درصدی قدرت خريد کارگران خبر داده است١٠از کاهش هم ميهن، روزنامه 
به نوشته اين روزنامه، دبير انجمن پژوهش کار با انتقاد از دستمزد مصوب شورای عالی کار گفته است 

 ١٠دستمزد مصوب شورای عالی کار طی سال جاری موجب شده تا قدرت خريد کارگران به ميزان « که
  ».درصد کاهش يابد

آقای نيکزاد پيشنهاد کرده تا برای افزايش قدرت خريد کارگران، دولت کمک های غيرنقدی به کارگران را 
  .در کشور افزايش دهد

 هزار تومان اعالم ۵٠٠ کار، ميزان خط فقر را امسال  همچنين به نقل از دبير انجمن پژوهش هم ميهن
کرده کرده و تاکيد کرده که با توجه به افزايش نرخ تورم، قيمت مسکن، و ساير اقالم مصرفی بايد خط 

  . هزار تومان محاسبه شود۵٠٠فقر کارگران امسال برپايه 
 و به نقل از نايب رييس ، از اعتراض به تاخير در سهميه بندی بنزين خبر دادههمشهریروزنامه 

با ادامه تاخير در اجرای سهميه بندی بنزين امروز قرار است «کميسيون انرژی مجلس نوشت که 
  ».نمايندگان مجلس به اين اقدام دولت اعتراض کنند

به نوشته اين روزنامه، حسن مرادی در عين حال با اشاره به اخباری در خصوص احتمال توافق با هيات 
قانون را نمي توان با «تاخير در سهميه بندی بنزين آن را غير عملی اعالم کرده و گفته که رئيسه برای 

  ».توافق با هيات رئيسه دور زد
آخرين اخبار در مورد توزيع بنزين را درج کرده و به نقل از سخنگوی ستاد اطالع   نيزشرقروزنامه 

ارد دالر در نظر گرفته شده برای  ميلي ٢٫۵با احتساب « رسانی کارت هوشمند سوخت، نوشته که
، به نظر می رسد ميزان سهميه بنزين هر خودرو حداقل سه و حداکثر چهار ٨۶واردات بنزين در سال 

  ».ليتر خواهد بود
محمد ناصری همچنين خبر داده که با گذشت سه ماه از سال، تاکنون بيش از يک ميليارد دالر از اين 

  . از بودجه واردات بنزين باقی مانده است يليارد دالرم  ١٫۵   مبلغ هزينه شده و تنها
مرگ پرويز ورجاوند سخنگو و عضو شورای رهبری جبهه ملی ايران، بازتاب گسترده ای در روزنامه های 

  .غير دولتی کشور داشته است
را برای مجموعه مطالبی در مورد آقای ورجاوند اختصاص » درگذشت دلبسته ايران« تيترشرقروزنامه 

  .اده استد
درگذشت وزير فرهنگ « با اشاره به دوران وزارت وی در اولين سال پس از انقالب تيتراعتمادروزنامه 

  .را برای اين خبر برگزيده است» دولت بازرگان
  

   خردادستمي بکشنبهی:  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 ژوئن  10(1386 خرداد 20یکشنبه 

ران در عنوان های اصلی خود با چاپ عکس هایی از درگذشت روزنامه های امروز صبح ته:بی بی سی
پرویز ورجاوند از رهبران جبهه ملی خبر داده، از زبان مقامات ایرانی عليه توصيه ها و مصوبه های 

انتقاد از پيشنهاد روسيه برای استقرار سپر . اجالس سران کشورهای صنعتی عليه ایران نوشته اند
د ارتگا، ریيس دولت نيکاراگوئه، به تهران و تهدید مطبوعات منقد توسط وزیر موشکی در اطراف ایران، ورو

  . ارشاد از دیگر مطالب این روزنامه هاست
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 در خبری از فرانسه به دليل مواضع ضد ایرانی ریيس جمهور جدید آن کشور جمهوری اسالمیروزنامه 
 نزدیک شدن دولت فرانسه به آمریکا انتقاد کرده و تازه ترین اظهار نظرهای نيکال سارکوزی را نشان

  . دانسته است
اهميت نوشته این روزنامه از آنجاست که یک هفته بعد از اظهار اميدواری ریيس جمهور و دبير شورای 

عالی امنيت ملی ایران انتشار می یابد که از انتخاب آقای سارکوزی ابراز خوشحالی کرده و احتمال 
کشور دیگری که مورد انتقاد روزنامه . ه ای ایران پاریس موثر واقع شودداده بودند که در حل بحران هست

جمهوری اسالمی قرار گرفته روسيه است که در سرمقاله این روزنامه به عنوان دولتی که دنباله روی 
  . آمریکا را انتخاب کرده خوانده شده است

 نوشته در حالی که مقامات  هم در عنوان اصلی خود از قول یک نماینده مجلسآفتاب یزدروزنامه 
دیمير پوتين رئيس جمهور این کشور برای نخستين بار پس از پایان جنگ سرد، اروپا را  روسيه از جمله وال

ای خود تهدید کردند، به تدریج لحن خود را متعادل کرده و پيشنهاد  هسته هک  های دارای کال با موشک
مواضع مسکو نشانگر همراهی . یران مطرح کردنداستقرار سپر دفاع موشکی در کشورهای همسایه ا

  .های آمریکا در باره ایران است با آمریکا و تالش برای اثبات حقانيت نگرانی
 در رابطه با مواضع روسيه، حشمت اهللا فالحت پيشه گفته روسيه با ارائه پيشنهاد آفتاب یزدبه نوشته 

بایجان و کویت به دنبال آن است تا در شرایط کنونی آذر تازه به آمریکا برای ایجاد سپر موشکی در عراق، 
آمریکا در آینده به خاک کشورش  هم از آمریکا برای خود امتياز بگيرد و هم اینکه از تعرض احتمالی 

  .جلوگيری کند
 از قول نمایندگان مجلس از احتمال پایان یافتن بالتکليفی ها و فروش بنزین با سهيمه بندی از شرق

ماه خبر داده و نوشته با به اجرا درآمدن کارت هوشمند بنزین یک قدم دیگر به سهميه بندی اواخر خرداد 
  . نزدیک شدیم

به نوشته این روزنامه حميدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس گفت هنوز ميزان دقيق سهميه بنزین 
، مشکالتی دولت برای اجرای این مصوبه. خودروها و قيمت آزاد این فرآورده سوختی مشخص نيست

  . پيش رو داشت اما این مشکالت نيز به مرور در حال حل شدن است
 ماهه برای مصرف بنزین ارائه ۶ از قول وزیر کشور نوشته هر سال دو سهميه سرمایهروزنامه اقتصادی 

  . ماه باقی مانده سهميه حذف می شود۶می شود که غير قابل ذخيره است و با گذشت 
ی از وزیران کابينه رقم اغراق آميز هجده ميليارد دالر را به عنوان ميزان سرمایه یک ماه بعد از آن که یک

گذاری خارجی در یک سال در کشور عنوان کرد و با انتقاد شدید کارشناسان روبرو شد که آن را چند 
ی  وزیر امور اقتصادی و دارایی روند سرمایه گذاری خارجشرقبرابر بزرگ شده اعالم داشتند به نوشته 

را در بسياری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسالمی از جمله ایران را که موقعيت اقتصادی 
  . مناسبی دارند، رو به افزایش عنوان کرد

سپتامبر بسياری ١١ نوشته داود دانش جعفری در توضيح علت چنين رونقی گفته تا قبل از حادثه شرق
ن سوم کشورهایی نظير آمریکا را برای سرمایه گذاری از سرمایه داران مسلمان و حتی کشورهای جها

انتخاب می کردند که محلی امن برای سرمایه های آنها بود، اما بعد از این حادثه به علت فضای ناامنی 
  .کشورهای دیگر از جمله ایران محلی مناسب برای پذیرش سرریزهای سرمایه کشورها شدند

 برای کاهش بهره بانک ها و در حالی که مخالفت روسای یک هفته بعد از صدور دستور ریيس جمهور
بانک ها و کارشناسان مانع از تشکيل شورای پول و اعتبار و اجرائی شدن دستور محمود احمدی نژاد 

 برای باز شدن گره پدید آمده ریيس بانک مرکزی از شورای نگهبان همبستگیشده است به نوشته 
ر این شورا معلوم نشود نرخ جدید سود تسهيالت بانکی در شورای استعالم کرده و اعالم شده که تا نظ

  . پول و اعتبار بررسی نخواهد شد
 درصدی و بهره بانک های خصوصی را ٢رئيس جمهوری نرخ سود تسهيالت بانک های دولتی را کاهش 

له از عملی که مدیران بانک های خصوصی اعمال آن را به منز.  درصد کاهش داده و یکسان کرده بود۵
  .پا در آمدن بانک های خصوصی می دانند

 خبر داده که قوه قضائيه در اقدامی غيرمنتظره از مطبوعات و رسانه های گروهی درخواست اعتماد
کرده است در صورت دریافت هرگونه شکایت افراد حقيقی که متضمن نقض حقوق شهروندی و آزادی 

نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی های های مشروع باشد برای رسيدگی به دبيرخانه هيات 
  .مشروع و حفظ حقوق شهروندی ارجاع دهند

 با اشاره به این که به تازگی دانشجویان، فعاالن سياسی، فرهنگی و اجتماعی و برخی افراد اعتماد
نشده دیگر که در بازداشت به سر می برند ادعا کرده اند که قانون حقوق شهروندی در مورد آنان رعایت 

نوشته برای اولين بار است دستگاه قضایی ایران با ارسال نامه ای کتبی به رسانه های گروهی چنين 
  . درخواستی را مطرح می کند

 صفارهرندی وزیر ارشاد برای چندمين بار پياپی به انتقاد تندی اعتماداز سوی دیگر به نوشته روزنامه 
نی که تا به امروز از دولت نهم هيچ عملکرد مثبتی عليه مطبوعات منتقد دولت پرداخته و گفت کسا

اگر بنا بود برخورد تندی شود برخی از روزنامه . ندیدند بروند در دستگاه معياری خودشان تردید کنند
  .هایی که هر روز به صورت تعمدی عليه دولت مطلب می نویسند باید تا به امروز از دور خارج می شدند

 گفته چطور است که دولت در طول این مدت کار خوبی اعتمادشته محمدحسين صفارهرندی به نو
نکرده است ولی محبوبيتش در بين مردم هر روز بيشتر می شود، اگر واقعًا کاری نکرده بود مگر مردم 

  .بيمارند که از این دولت حمایت بکنند
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