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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(تهای بزرگرژیم ایران و دول

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

 ایران قطعنامه های اتمی را اجرا کند: عبادی
  )2007 ژوئن  25(1386 تير 4دوشنبه 

رانی برنده جایزه صلح نوبل، روز دوشنبه از حکومت ایران شيرین عبادی، وکيل مدافع ای:بی بی سی
 .خواست قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل را بپذیرد و غنی سازی اورانيوم را متوقف کند

: که در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران برگزار شد، گفت" حق صلح"خانم عبادی در نشست 
 ملل متحد که در مورد ایران صادر شده، نشان از این دارد که قطعنامه های شورای امنيت سازمان"

 ."جامعه بين المللی رفتار کنونی دولت ایران را برنمی تابد
شورای امنيت سازمان ملل متحد تا امروز دو قطعنامه در مورد برنامه هسته ای ایران تصویب کرده و 

 .تحریم هایی را عليه این کشور اجرا کرده است
ر کشورهای عضو شورای امنيت سازمان ملل در حال بحث بر سر مفاد قطعنامه سوم در حال حاض

 .هستند، و پيش بينی می شود این قطعنامه نيز به زودی به تصویب این کشورها برسد
ضمن : "شيرین عبادی، که برای اولين بار درباره برنامه هسته ای کشورش سخن می گفت، گفت

 از انرژی هسته ای حق مسلم هر ملتی از جمله ملت ایران است، اعالم این که استفاده صلح آميز
تاکيد بر این داریم که استفاده و برخورداری از این حق نبایستی به گونه ای باشد که ما را از حق بزرگتر 

 ."یعنی حق دسترسی به صلح محروم کند
ان پذیر است و این دو شيرین عبادی در پایان سخنانش گفت پيشرفت تنها در سایه آرامش و صلح امک

 ."جز با احترام گذاشتن به عدالت اجتماعی و دموکراسی محقق نخواهد شد
 .خانم عبادی دراین سالها همواره از مخالفان اقدام نظامی احتمالی عليه ایران نيز بوده است

در این نشست همچنين ابراهيم یزدی، دبيرکل نهضت آزادی ایران، و محمدعلی دادخواه، وکيل 
  .دگستری، درباره صلح در فرهنگ ایرانی سخنرانی کردنددا
  
   زي صلح آمی هسته ای داشتن انرژی برارانی چاوز بر حق اديتاک
  )2007 ژوئن  28(1386 تير 7 شنبه پنج

 دي تاکزي صلح آمی هسته ای داشتن انرژی برارانی ای جمهور ونزوئال بر حق قانونسيرئ" هوگو چاوز"
  . کرد
 از مسکو، چاوز امروز پنجشنبه در مراسم ی نووستی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 کرد که دي مسکو تاکی خارجاتي ادبی درکتابخانه دولتني التیکای آمریی همگرای مرکز فرهنگشیگشا
  .  را داردی هسته ای در جهان حق توسعه انرژیگری مانند هر کشور دزي نرانیا

 از عراق و ییکای آمریروهاير روزه وارد مسکو شد، بر ضرورت خروج ن چهایداری دی که امروز براچاوز
  . نموددي تاکرانی ادی از تهدیخوددار

  .  تواند بر جهان مسلط شودی و نمدی بداند که نبادی متحده بااالتیا:  افزود یو
عراق خارج  خود را از یروهاي نی به خاطر صلح جهاندی باکایآمر: "  جمهور ونزوئال خاطر نشان کردسيرئ

 را دارد، صرف ی هسته ای و فناوری از انرژزي که حق استفاده صلح آمی کشوررانیکرده و از حمله به ا
  ". دینظر نما

 در خصوص لی برزی جمهورسيرئ) لوايلوال داس (ري اخلی ونزوئال با اشاره به ابراز تمای جمهورسيرئ
  . گام برداردري مسنی در ای روززي نممکن است ونزوئال:  در کشورش، گفت ی هسته ایتوسعه انرژ

 تی حماهي در اروپاست، ما از روسکای آمری مخالف استقرار سامانه دفاع ضد موشکهيروس: " گفت چاوز
 با آن دو ی و خواهان تداوم همکارمیازمندي قدرتمند نني به چني و همچنهي ما به روسم،ي کنیم

  ".ميهست
 بودن نیي کرد و با اشاره به پادي تاکی انرژنهي در زمهيروس کشورش با ی بر مشارکت راهبردني همچنیو
 اوپک از جمله رعضوي عضو و غی کشورهای همکارمنیبه :  گذشته، افزودی نفت در دهه هامتيق

  ". شدیري نازل جلوگمتي و نروژ از فروش نفت به قهيروس
  

  توضيحات پورمحمدي
  )2007 ژوئن  28(1386 تير 7 شنبه پنج

امين شعباني نمايندهء سنندج در حاشيهء جلسهء غيرعلني ديروز مجلس در : 22 صفحه -سرمايه
ها و  طي اين جلسه مصطفي پورمحمدي وزير آشور گزارشي را از تخريب«: تشريح اين جلسه گفت

  ».بندي بنزين به نمايندگان اعالم آرد هاي اخير مردم در اعتراض به سهميه سوزي آتش
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 پمپ بنزين از سوي مردم به آتش آشيده 35ي در شهر تهران بيش از طبق گفتهء پورمحمد«: وي افزود
  ».اي را تخريب و غارت آردند شدند و چهار فروشگاه زنجيره

  
 بندی بنزین  آميز به سهميه اعتراضات خشونت

  )2007 ژوئن  27(1386 تير 6چهار شنبه 
کند، و در ميان  ه نفت توليد می هزار بشک٢٠٠ ميليون و ۴ایران، با وجود این که روزانه :رادیو آلمان

  . کند  درصد بنزین مصرفی خود را از خارج تأمين می۴٠ی دوم قرار دارد،  صادرکنندگان اوپک در رده
های پخش  بندی بنزین، در سراسر ایران مردم به جایگاه ، درپی اعالم اجرای طرح سهميه) تير۵(دیشب 

های انتظامی با رانندگان خشمگين در برخی مناطق به ازدحام جمعيت و برخورد نيرو. بنزین هجوم بردند
به گزارش . در جنوب تهران یک جایگاه پخش بنزین و چند خودرو به آتش کشيده شدند. خشونت گرائيد

  . ها را نيز شکستند های اطراف جایگاه های ساختمان  ایرنا، معترضان شيشه
 ساعت پيش از زمان مقرر، اعالم ٣ ی طرح را علت ازدحام مردم و ایجاد خشونت این بود که دولت، اجرا

کارکنان  این امر که به احتمال زیاد برای جلوگيری از انبارکردن مواد سوختی صورت گرفته است، . کرد
  . ها را نيزغافلگير کرد جایگاه

ها  ی بنزین به جایگاه های پالستيکی برای ذخيره ای با شيشه و ظرف ها، عده  به گزارش خبرگزاری
  .جعه کرده بودندمرا

  مقدار تعيين شده 
 ليتر بنزین به نرخ دولتی ١٠٠بندی، از این پس هر خودروی شخصی، ماهانه  بر اساس طرح سهميه

 ليتر بنزین در نظر گرفته شده و برای ٨٠٠های رسمی، ماهانه  برای تاکسی. کند دریافت می
  .  ليتر۶٠٠های شخصی  مسافرکش

ی بنزین  مردم تا سه ماه آینده هيچ مشکلی در تهيه"ر نفت نوشت که خبرگزاری ایرنا به نقل از وزی
  . ریزی کند قرار است که دولت برای حل مشکل بنزین درآینده برنامه." نخواهند داشت

 ليتر ٣٠٠بندی بنزین، مقرر شده بود که خودروهای دولتی ماهانه  چندی پيش، در گام نخست سهميه
  . بنزین دریافت کنند
  های نفتی  و واردات فرآوردهصادرات نفت

کند و در ميان صادرکنندگان  ی نفت توليد می  هزار بشکه٢٠٠ ميليون و ۴ایران، با وجود این که روزانه 
  . کند  درصد بنزین مصرفی خود را از خارج تأمين می۴٠ی دوم قرار دارد،  اوپک در رده

های  دیدگی پاالیشگاه و آسيب لط سایت خبری تلویزیون سراسری آلمان علت این امر را مدیریت غ
 ميليون ليتر بنزین ٧٣روزانه  عالوه بر این، خودروهای فرسوده نيز به طور متوسط . داند ی ایران می کهنه 

  .شوند مصرف می کنند و یکی ازعوامل مهم آلودگی هوا محسوب می
  

 طرحی برای حمله به ایران وجود ندارد: براون
  )2007ئن   ژو27(1386 تير 6چهار شنبه 

وزیر   ژوئن، جانشين تونی بلر، نخست٢٧گوردون براون، وزیر سابق دارایی بریتانيا روز چهارشنبه، :فردا
  .نيز از این پس فرستاده ویژه صلح در خاورميانه خواهد بود بلر این کشور شد و آقای

الت خوانندگان این در شماره روز چهارشنبه، پاسخ گوردون براون به سوا ایندیپندتروزنامه انگليسی 
بریتانيا در پاسخ به این سوال که آیا قول  روزنامه را به چاپ رسانده است که در آن نخست وزیر جدید

 نقشه ای برای  لندن پس از کابوس عراق، به آمریکا در حمله به ایران ملحق نشود، گفت می دهد
  .حمله به ایران وجود ندارد

ميشه خواهان حل بحران هسته ای ایران از طریق دیپلماسی و ما ه« :نخست وزیر بریتانيا می گوید
بدان معنی است که ما باید از طریق سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در رابطه با  این. مذاکره بوده ایم
  ».ایران عمل کنيم

ه از ما در گذشته نيز هر وقت که ایران از درخواست های جامعه بين المللی سر پيچی کرد «: وی افزود
  ».اقدام کردیم این طریق
ایران باید به طور جدی مسئوالنه عمل کند و قطعنامه های شورای امنيت را اجرا « :گفت  آقای براون

  ».نماید
چاپ پاریس، از قول دیوید مپهام از لوموند   در مورد سياست آینده بریتانيا در خاورميانه، روزنامه

عراق مهمترین پرونده ای است که در انتظار گوردن :موسسه تحقيقاتی پابليک پاليسی می نویسد
  .براون است

نخست وزیر جدید بریتانيا باید در مقابل آمریکا اقتدار بيشتری از خود نشان دهد : این پژهشگر می افزاید
  .و اعالم کند که مذاکرات جدی باید با دو کشور ایران و سوریه انجام گيرد

گفت که وی به عنوان نخست وزیر تمامی تالش خود را   امه ایندیپندتگوردون براون در مورد عراق در روزن
  .به کشور خود بازگردند زمانی که ماموریتشان پایان یافت سربازان بریتانيایی انجام خواهد داد تا

  . و ایجاد امنيت را از اولویت های خود خواند آقای گوردون مبارزه با فقر، سرمایه گذاری در آموزش
    و رقابتداستان دوستی
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تونی بلر سيزده سال پيش با همکاری گوردن براون رهبر حزب کارگر شد و این حزب را در سه انتخابات 
 و گوردون براون وزیر دارایی کابينه  تونی بلر ده سال نخست وزیر بریتانيا بود. متوالی به پيروزی رساند

  .وی شد
همکاری این دو نفر سيزده . نی بلر دانسته اندبسياری گوردون براون را هم همکار نزدیک و هم رقيب تو

  . رهبر حزب کارگر شد، آغاز شد١٩٩۴سال پيش زمانی که تونی بلر در سال 
رسانه های بریتانيا در چند روز گذشته به مدارکی . بودند راه سوم در حزب کارگر این دو نفر از بنيانگذاران

 که نفوذ آقای براون را در کابينه کاهش دهد و وی اشاره کردند که نشان می دهد تونی بلر در صدد بوده
  .را از وزارت دارایی بر کنار کند

معروف است » بلریسم«، تونی بلر در مدت یک دهه نخست وزیری که به دوره  سی ان انبه گزارش
مهمترین انتقاد . موجب برقراری صلح در ایرلند شمالی شد و بریتانيا شاهد رشد اقتصادی تاریخی بود

  .تونی بلر، جنگ عراق بوده استبه 
یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا،  خاورميانه چهار جانبه صلح آقای بلر قرار بود روز سه شنبه از سوی گروه

این اتفاق صورت  روسيه و سازمان ملل به عنوان فرستاده ویژه صلح در خاورميانه انتخاب شود که
 به دليل نقش بریتانيا در حمله به عراق انتقاد کرده برخی محافل عربی و اسالمی از این انتخاب .نگرفت
  .بودند

  
آمريكا  وگوهاي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپا در جريان است و گفت در حالي آه

و چين هشدا دادند آه  اي ديگر در شوراي امنيت عليه تهران تاآيد دارد، روسيه بر لزوم صدور قطعنامه
  .دهد هاي آژانس را به هدر مي  تالشاين اقدام

  )2007 ژوئن  27(1386 تير 6چهار شنبه 
 هاي شديدتر آمريكا بايد تالش براي اعمال تحريم: روسيه در سازمان ملل تاآيد آردند نمايندگان چين و و

ربوط مناقشات م سازمان ملل عليه ايران را به تعويق اندازد تا اقدامات ديپلماتيك فرصت آافي براي حل
  .با اين دو آشور را داشته باشند

هاي چيني و  شبكه خبري بولمبرگ به نقل از ديپلمات) ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري
يي  هسته يي براي تعيين گستره برنامه المللي انرژي هسته گزارش داد تا زماني آه آژانس بين روسي

شوراي امنيت سازمان ملل  وگو با ايران است  در حال گفتايران و احتمال وجود اهداف تسليحاتي در آن
  .باشد هاي بيشتر عليه ايران نبايد به فكر اعمال تحريم

بايد : بازرسان آژانس آه قرار است به ايران بيايند گفت معاون سفير روسيه در سازمان ملل با اشاره به
  .را حل آنند ها فرصت دهيم اين مساله به آن

هاي آژانس  شوراي امنيت نبايد آاري آند آه تالش فير چين در سازمان ملل نيز گفت آهونگ گوآنگيا، س
  .برود يي به هدر المللي انرژي هسته بين

سازمان ملل بارها گفته است آه آژانس بايد  هاي وي گفت آه چين در طول مناقشات مربوط به تحريم
  .خورد آنديي ايران بر هسته به جاي شوراي امنيت با مساله برنامه

هر گونه : ملل آه عضو شوراي امنيت است گفت دوميساني آومالو، سفير آفريقاي جنوبي در سازمان
يي  المللي انرژي هسته محمد البرادعي مديرآل آژانس بين اقدامي در سازمان ملل نامحتمل است؛ زيرا

آن آه اروپا  آردند، مگر  وگوها توافق نمي عالي امنيت ملي براي گفت و علي الريجاني، دبيرآل شوراي
  .انداخت را به تعويق مي ها بررسي تحريم

يي ايران  بار ديگر بر موضع روسيه مبني بر اين که خواستار حل مشکل هسته چنين سرگئي الوروف هم
  .با استفاده از ابزار سياسي و ديپلماسي است، تاآيد آرد تنها و مطلقا

روسيه روز سه شنبه در مسکو به خبرنگاران   امور خارجهنووستي گزارش داد، سرگئي الوروف، وزير
يي ايران  جايگزيني براي حل مسالمت آميز مشکل هسته روسيه همواره بر اين تاکيد داشته که: گفت

 نيز که پيشنهاد مذاکرات آتي با ايران را آماده کرده، همين 5+1گروه  موضع ما در چارچوب. وجود ندارد
  .است

روشي که تمامي سواالت موجود در آژانس بين  وسيه آمادگي ايران براي تدارکبه گفته وي، در ر
  .يي ايران را پاسخ دهد، مثبت ارزيابي مي کنند هسته المللي انرژي اتمي در رابطه با برنامه

بين خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي  وزير خارجه روسيه يادآوري آرد که روز شنبه ديداري
عالي امنيت ملي ايران انجام شد که طي آن پيشنهادات   علي الريجاني، دبير شورايي اروپا و اتحاديه

  .شد  به طرف ايراني ارايه5+1گروه 
  .به طور مفصل بررسي مي کنيم اکنون ما اطالعات درباره اين ديدار را: وي افزود

 يي اين  درباره برنامه هستهي اروپا وگوي ايران با اتحاديه آمريكا ادعا آرد آه گفت اما وزير امور خارجه
  .آشور هيچ دستاوردي نداشت

رويتر، در حالي آه خاوير سوالنا، رييس سياست  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از
علي الريجاني، دبيرآل شوراي عالي امنيت ملي ايران در روز شنبه  خارجي اتحاديه اروپا پس از ديدار با

فت آه در طول سه هفت ديگر مجددا ديدار خواهند آرد، آاندوليزا رايس وزير گ آنرا سازنده دانست و
 اما مطمئنم. من واقعا چيزي براي گزارش دادن ندارم: گفت) شنبه سه(آمريكا روز گذشته  امور خارجه

  .آه هيچ دستاوردي حاصل نشد
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از طرفي اتحاديه اروپا را . تدو سويه اتخاذ آرده اس براساس اين گزارش، آمريكا در برابر ايران راهبردي
هاي جديد عليه ايران در سازمان ملل  و از طرفي به دنبال اعمال تحريم آند تشويق به گفتگو با ايران مي

  .است
تاآنون شواهدي حاآي از . آن واحد ادامه دهيم تنها بايد به دنبال آردن اين دو مسير در: رايس گفت

  .ايم مشاهده نكرده ستاينكه تغييري در آن زمينه حاصل شده ا
 در سازمان ملل نيز پا را فراتر گذاشته و با تكرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن نماينده سابق آمريكا

اآنون تنها گزينه  ها و ديپلماسي درقبال ايران آارساز نبوده است و تحريم: يي ايران گفت برنامه هسته
  .بازدارد يي ليحات هستهتواند ايران را از دستيابي به تس نظامي مي

: بولتون، نماينده آمريكا در سازمان ملل نوشت روزنامه صهيونيستي اورشليم پست به نقل از جان
جمهور آمريكا  شكست خورده است، اما دولت جورج بوش، رييس ها و ديپلماسي در قبال ايران تحريم

 تغيير رژيم از درون يا دخالت نظامي ها اآنون تنها به گزينه آه گزينه متوجه ضرورت اين لحظه و اين
چسبيده  توانند تاثيرگذار باشند ها مي باشد و همچنان به اين باور اشتباه آه تحريم نمي اند محدود شده

  .است
شوراي اتحاديه اروپا و علي الريجاني، دبير شوراي  وگوي خاوير سوالنا، رييس بولتون با اشاره به گفت

به اين ترتيب : ديپلماتيك آنوني با تهران به شدت انتقاد آرده و گفت وابطعالي امنيت ملي ايران از ر
  .ها پيش خواهيم رفت آن تنها طبق ميل

راهبرد آنوني اروپا و آمريكا : يي ايران گفت برنامه هسته وي با تكرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن
ن در طول اين چهار سال به پيشرفت باشد؛ ايرا بلكه خطرناك نيز مي نه تنها شكست خواهد خورد؛

سازي به تسليحاتي برسد؛ ما چهار  ممكن است در فرصتي آوتاه از مرحله غني بسياري دست يافت و
 هايمان بسيار محدود شده به خاطر ديپلماسي بيهوده اروپا به هدر داديم و اآنون گزينه سال تمام را

  .است
سازي اورانيوم فايق آمده  همه مشكالت فني غني ايران بربه طور آلي واضح است آه : بولتون ادعا آرد

يي گذشته است؛ اگر اين طور  زمينه چرخه سوخت هسته است و احتماال از نقطه آسب مهارت در
  .بمب را به دست خواهد آورد و سرعت آن نيز برعهده خود ايران است باشد ايران به زودي قابليت توليد
خواند " ها موثر خواهد بود خالي آه استفاده از تحريم باور تو"نچه آن را وي از اين آه بوش همچنان به آ

 تحريماتي  آمريكا هنوز به دنبال تصويب قطعنامه: لحن تلخي گفت چسبيده است ابراز تاسف آرد و با
  .آند سوالنا هنوز ديپلماسي را دنبال مي عليه ايران است و

سلطه گسترده وزارت خارجه آمريكا بر سياست   خاطربه: نماينده سابق آمريكا در سازمان ملل گفت
  .مستحكم نيست خارجي دولت بوش ديگر همانند سه سال قبل

را اتخاذ آرده است و ساير ) چگونگي برخورد با ايران درباره( وزارت خارجه آمريكا ديدگاه اروپا : وي گفت
  .اند ها به حاشيه رانده شده قدرت

پيشنهاد انگليس براي هدف قرار دادن خطوط : بع دريايي گزارش داداز منا چنين به نقل رويتر هم
 تواند به طور موقت توانايي ايران هاي سازمان ملل مي نويس تحريم ايران توسط يك پيش آشتيراني ملي

  .براي صادرات نفت به بازارهاي جهاني را از بين ببرد
رسيد پيشنهاد گرفتن حق رفت و آمد از رويتر  نويس محرمانه آه به دست به گزارش ايسنا، اين پيش

آشورهاي خارجي دربردارد عالوه بر آن گرفتن حق فرود از  هاي هاي تجاري ايران را در آب آشتي
  .پيشنهاد داده است هواپيماهاي ايراني را نيز

هاي شدن، فرود و پرواز بر فراز آشور را از هواپيما طبق اين پيشنهاد انگليس، آشورها بايد اجازه بلند
اگر اين . هاي ايراني ببندند هاي ساحلي خود را به روي آشتي آمد آب  هاي رفت و ايران بگيرند و راه

  . هاي شوراي امنيت را اعمال آنند شود آشورهاي عضو سازمان ملل بايد تحريم نويس تصويب پيش
ه مدتي بر توانايي ايران تواند تاثير آوتا تصويب شود مي به گفته منابع حمل و نقل نفت اگر اين پيشنهاد

آمريكايي تاآيد دارند آه  جهاني داشته باشد؛ اگرچه مقامات اروپايي و  در تامين نفت براي بازارهاي
 باشد و هدف تشديد فشار بر ايران به دليل عدم پيروي از درخواست شوراي ايران نمي هدف آن نفت

  .اش است يي امنيت سازمان ملل براي توقف برنامه هسته
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

   آغاز بکار کرد سي کشور زن انگلری وزنينخست/  شد ی دادگسترریجک استراو وز
  )2007 ژوئن  28(1386 تير 7 شنبه پنج

  .  خود انتخاب کردی روز کارني کشور را در اولنی ادی جدنهي کابی انگلستان اکثر اعضادی جدری وزنخست
 پس از سي انگلدی جدرینخست وز" گوردون براون" فرانسه، یهر به نقل از خبرگزار می گزارش خبرگزاربه

  .  کردنيي کشور را تعری خارجه و وزرانی کشور از جمله وزنی دولت ای اعضاشتري، ب" بلریتون "یاستعفا
 دیوید. در وزارت خارجه شد" مارگارت بکت "نیگزی جاستی زطي سابق محریوز"  باندیلي مدیوید"

  .  برعهده گرفته استريسال اخ ٧٠   سمت را در نی که ای فردنیترجوان
 سي انگلی وزارت دادگستری که توسط بلر کنار گذاشته شد، برازي خارجه سابق نریوز" جک استراو"
  . شدنييتع
  . را برعهده گرفتیی وزارت داراتي مسئولزي نسي سابق تجارت و صنعت انگلریوز" نگي دارلستريآل"
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  . آغاز بکار کرد" تي اسمیجک" به نام سي کشور زن انگلری وزنيز نخست امرونيهمچن
  .  کشور شده که به همراه بلر از سمت خود استعفا کرده بودریوز" دیجان ر "نیگزی جاتي اسمخانم

 سابق امور جوامع و ریوز" یروث کل" را حفظ کرد و خانم سي دفاع انگلریهمچنان عنوان وز" دز براون"
  .  منصوب شدی راه و ترابرری به سمت وززي ها نتياقل

 نيي تعی روث کلیني حزب حاکم کارگر به جانشی مرکزی شورایاز اعضا" رزيهازل بل" خانم نيهمچن
  . شده است

 آخر هفته مشخص التي از آغاز تعطشي وزارتخانه ها را تا عصر فردا و پگری دتي رود، براون وضعی مانتظار
  . کند
  . مجلس عوام نداردندگانی نمای و اخذ راتی به جلب حمایازي خود ننهي کابی اعضانيي تعی برابراون

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  "علی شيميایی"علی حسن المجيد، مشهور به   حکم اعدام براى 

  )2007 ژوئن  25(1386 تير 4دوشنبه 
هاى رژیم صدام حسين، على حسن المجيد، پسرعموى  دادگاه ویژه رسيدگى به جنایت:دویچه وله

  عام کردها، به اعدام محکوم کرد صدام را به دليل انجام جنایت و قتل
 ٢۴(جمهور پيشين عراق، روز یکشنبه  رژیم صدام حسين، رئيسهاى  دادگاه ویژه رسيدگى به جنایت

عام کردها، به اعدام محکوم  ، على حسن المجيد، پسرعموى صدام را به دليل انجام جنایت و قتل)ژوئن
  .کرد

المجيد به دليل . ی ارتش صدام نيز، به اعدام محکوم شد در این دادگاه، وزیر دفاع پيشين و فرمانده
معروف " على شيميایى"کردنشين و استفاده از گازهاى سمى در کشتار کردها، به بمباران مناطق 

 ميالدى، هيجده، نوزده سال پيش، حدود دویست هزار نفر در ٨٠ی  هاى دهه در پایان سال. شده بود
  . مناطق کردنشين عراق توسط سازمان امنيت رژیم صدام و ارتش این کشور، کشته یا آواره شدند

این زمان، براى . قه تأخير، تصاویرى از سالن دادگاه على حسن المجيد منتشر شدندپس از سى دقي
على "در تصاویر منتشر شده، المجيد، ملقب به . سانسور برخى از صحنه ها، در نظر گرفته شده بود

هاى بسته و ساکت، در برابر رئيس دادگاه دیده  ، هنگام خواندن رأى محکوميتش، با دست"شيميایى
  . مىشد
  "علی شيميایی"های وارده به  اتهام

های متفاوت، همزمان به بيش از نود سال زندان و چندین  او که پسر عموى صدام است، به دليل جنایت
 ١٩٨٨هاى فوریه تا سپتامبر  اتهام اصلى وى، بيش از هشت بار حمله در طى ماه. بار اعدام محکوم شد

ها هزار ساکنان کرد منطقه، با  مليات نظامى، دهدر جریان این ع. به مناطق کردنشين عراق بود
، "على شيميایى"عالوه بر کشتار جمعى کردها، . هاى شيميایى و بيولوژیکى کشته شدند بمب

گفته . مسئول آوارگى صدها هزارنفر و تخریب بيش از دوهزار دهکده، توسط ارتش صدام شناخته شد
  .رسد  هزار نفر مى١٨٢ه ها در این عمليات ب شود که تنها تعداد کشته مى

های محکوميت خود را، دریافت  همراه با على حسن المجيد، پنج تن دیگر از همکاران رژیم صدام، حکم
 دادگاه  رئيس. فرماندار سابق موصل، به دليل کمبود مدارک، از سوى رئيس دادگاه تبرئه شد. کردند
  » .می کندرأى دادگاه به رد شکایات و آزادى فورى وى داللت « : گفت

  ما از عراق دفاع کردیم و جنایتکار نيستيم 
در این دادگاه یکى از افسران بلند پایه و همچنين یکى از مأموران اطالعات ارتش صدام، به حبس ابد 

، حکم اعدام براى وزیر دفاع پيشين و فرمانده ارتش صدام نيز "على شيميایى"به غير از. محکوم شدند
: او تنها کسى بود که در دادگاه بعد از اعالم حکمش با صداى بلند گفت. دتوسط این دادگاه صادر ش

ما در دفاع از ارتش عراق کشته . خدا را شکر که ما از عراق دفاع کردیم و جنایتکار نيستيم«
  ».مىشویم

  
  ادامه دارد " عمليات انفال"دادگاه 

رستاده خواهند شد و پس از تأیيد، ، براى دادگاه فرجام ف) ژوئن٢۴(احکام صادر شده در روز یکشنبه 
به . هنوز پایان نيافته است" عمليات انفال"دادگاه موسوم به . بالفاصله به اجرا گذاشته خواهند شد

 نفر دیگر از کسانى که در این ٢٢٣دليل مدارک و اسناد بدست آمده در روند رسيدگى به این پرونده، 
  . اند  شدهاند، به دادگاه فراخوانده عمليات دست داشته

  
  جلسه ويژه در نجف پيرامون اوضاع عراق

  )2007 ژوئن  28(1386 تير 7 شنبه پنج
 سال از اشغال عراق، اوضاع امنيتى عراق در وضعيتى آشفته ۴ با وجود گذشت -ایران گروه بين الملل 
  . و مبهم قرار دارد

 عامل مهم ٢ى براى دولت مالكى ناتوانى اشغالگران در برقرارى امنيت از سويى و فقدان اختيارات آاف
ادامه ناامنى هاى اين آشور محسوب مى شوند تا جايى آه چند طرح امنيتى بزرگ برگزار شده توسط 
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اشغالگران و دولت عراق آه در رأس آنها طرح امنيتى بغداد بود نيز نتوانسته از حجم ناامنى هاى عراق 
  . بكاهد

ل طالبانى رئيس جمهور عراق آه اخيرًا با آيت اهللا در همين راستا عادل عبدالمهدى معاون جال
سيستانى ديدار آرده اعالم آرد آه اين مرجع تقليد شيعيان عراق از وخامت اوضاع امنيتى و خدمات 

  . رسانى اين آشور نگران است
، ديدار عبدالمهدى و آيت اهللا سيستانى در حالى صورت گرفت آه »الصباح«به گزارش روزنامه عراقى 

بع پارلمانى عراق پيش از اين از استعفاى عادل عبدالمهدى معاون رئيس جمهورى عراق و مخالفت منا
اگرچه اين خبر هيچ گاه رسمًا تأييد يا تكذيب نشد اما اين . جالل طالبانى با استعفاى وى خبر داده بودند

سته هاى حرمين منابع دليل وى را نارضايتى وى از عملكرد دستگاههاى امنيتى در پى انفجار گلد
  . عسكريين در سامرا دانستند
آيت اهللا سيستانى را از تشكيل ائتالف جديد براى حمايت از فرايند «: عبدالمهدى در ادامه افزود

از سوى ديگر تأآيد آرديم آه هيچ . سياسى در اين آشور آه بزودى اعالم مى شود، مطلع آرديم
  ». خواهد گرفتتالشى براى براندازى دولت آنونى عراق صورت ن

آقاى سيستانى نگرانى خود را از وضعيت آنونى و وخامت اوضاع : معاون رئيس جمهورى عراق گفت
  . امنيتى و خدمات رسانى نامناسب در عراق اعالم آرد

الزم به ذآر است مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق به رهبرى سيد عبدالعزيزحكيم ، حزب الدعوه 
مالكى ، حزب اتحاديه ميهنى آردستان به رياست جالل طالبانى رئيس اسالمى به رياست نورى ال

جمهورى عراق و حزب دموآراتيك آردستان عراق به رياست مسعود بارزانى درباره تشكيل جبهه ملى 
براى حمايت از دولت عراق و پيشبرد روند سياسى اين آشور به توافق رسيدند آه تشكيل اين ائتالف 

اين احزاب چهارگانه اآثريت آرسى هاى پارلمان، رياست جمهورى و دولت را . بزودى اعالم خواهد شد
  . در آنترل خود دارند

  بازگشت صدريون به روند سياسى* 
درپى درخواست فهرست ائتالف يكپارچه از جريان صدر براى لغو تعليق عضويت خود در مجلس 

 هاى آن ، اين جريان در نهايت نمايندگان با هدف شرآت در نشست هاى مجلس و مشارآت در مصوبه
  .با درخواست ائتالف يكپارچه به طور رسمى موافقت آرد

بازگشت دوباره : بها االعرجى عضو جريان صدر و رئيس آميته حقوقى مجلس با اعالم اين مطلب افزود
 آرسى در مجلس دارد، بنا به درخواست ائتالف يكپارچه و همچنين با موافقت دولت ٣٠جريان صدر آه

عراق و امضاى توافقنامه بين دولت و سازمان يونسكو براى شروع به آار عمليات بازسازى حرم امامين 
 هفته پيش و درپى انفجار ٢جريان صدر .در سامرا صورت گرفته است ) عليهماالسالم(عسكريين 

را تا در سامرا عضويت خود در مجلس نمايندگان ) عليهماالسالم(گلدسته هاى حرم امامين عسكريين 
ديروز على دباغ سخنگوى دولت . زمان اعالم آغاز عمليات بازسازى حرم به حالت تعليق در آورده بود

عراق در شهر امان پايتخت اردن به همراه سازمان يونسكو توافقنامه بازسازى مرحله نخست حرم 
  .را با بودجه اى معادل هشت ميليون دالر امضا آرد) عليهماالسالم(امامين عسكريين 

  آموزش سياسى عراقى ها در دبى* 
شمارى از معاونان و مشاوران اجرايى وزارتخانه هاى دولت عراق در دانشكده مديريت دولتى دبى 

نخست وزير عراق » نورى مالكى«اين افراد با هماهنگى «: ديروز نوشت» البيان«روزنامه . آموزش ديدند
اين دوره آموزشى آوتاه مدت با ». ده سفر آرده بودند روزه به امارات عربى متح۵براى گذراندن يك دوره 

به نوشته اين روزنامه، در اين . هدف باال بردن قدرت تصميم گيرى مديران دولتى عراق برگزار شده است
دوره آموزشى مسئوالن دولت عراق با راهكارهاى سياسى و استراتژيك در آشورهاى عربى بخصوص 

  . نا شدندتجارب دولت امارات عربى متحده آش
  تابستان سخت براى ارتش آمريكا* 

تونى اسنو سخنگوى آاخ سفيد اعالم آرد آه تابستان امسال مى تواند موعد ارزيابى راهبردهاى جديد 
  . آمريكا در عراق باشد

تابستان امسال به احتمال زياد «: در جمع خبرنگاران گفت » تونى اسنو«به گزارش خبرگزارى فرانسه، 
خت خواهد بود و تروريست ها تالش خواهند آرد تا عمليات خشونت آميز گسترده اى فصلى بسيار س

  ». را در عراق به راه بيندازند
تابستان امسال مى تواند نقطه ارزيابى راهبردهاى جديد «: خبرگزارى فرانسه در اين زمينه نوشت 

  ». آمريكا در عراق باشد
عقب نشينى نيروهاى آمريكايى از عراق هستند، اسنو همچنين درحالى آه اعضاى آنگره خواستار 

ما اميدواريم آه اعضاى مجلس نمايندگان و سنا يك شانس دوباره به طرح برقرارى امنيت بغداد «: گفت
از سناتورهاى ارشد جمهوريخواه آمريكا دوشنبه در يك سخنرانى » ريچارد لوگار«در اين راستا، ». بدهند

 نظر من، هزينه ها و خطرات طى آردن مسير آنونى بيشتر از منافع از«: در سناى آمريكا تصريح آرد
  ».بالقوه اى است آه ممكن است به دست آيد، فلذا آمريكا بايد نقش نظامى خود را آاهش دهد

  تشديد تدابير امنيتى در آربال * 
براى : آردسرلشكر موحان ابراهيم فريجى نماينده ويژه مالكى و مدير اتاق عمليات ويژه آربال اعالم

مقابله با حمالت احتمالى تروريستها به آربال، روى همه هتل هاى اطراف حرم مطهر امام حسين و 
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پدافند هوايى نصب شده است تا در صورت مشاهده هواپيماهاى بدون ) عليهماالسالم(حضرت عباس
  .سرنشين آنان را سرنگون آنند

ريجى نماينده ويژه نخست وزير از انتشار  به گزارش خبرگزارى عراق ، سرلشكر موحان ابراهيم ف
اخبارى درباره استفاده تروريست ها از هواپيماهاى بدون سرنشين براى بمباران حرم مقدس آربال خبر 

وى همچنين با انتقاد از آم بودن تعداد نيروهاى امنيتى مستقر در آربال و با . داد واز آن ابراز نگرانى آرد
 آيلومتر در اطراف اين شهر از دولت خواست افزايش نيروهاى امنيتى ۴٢ اشاره به ايجاد خندق به طول

  . در داخل و اطراف آربال را به صورت ويژه در دستور آار قرار دهد
  تحقيق درباره شكنجه عراقيها به دست نيروهاى انگليسى * 

ستقر در لرد گلدشميت دادستان آل انگليس خواستار تحقيق درباره استفاده سربازان انگليسى م
» تايمز«به گزارش روزنامه .  شد آه منجر به مرگ يك غيرنظامى گرديد٢٠٠٣عراق از شكنجه در سال 

لندن، اين غيرقابل توضيح است آه روش هاى ممنوعه هنگامى آه سربازان و افسران بايد بدانند 
  . آنوانسيون هاى ژنو را نقض آرده اند، استفاده مى شود

من قطعًا با اين «: شواهد آميته مشترك حقوق بشر پارلمان انگليس گفت، با اشاره به »گلدشميت«
مسأله موافقم آه نگرانى جدى درباره چگونگى استفاده از اين روش ها وجود دارد و اين آه چه آسى 

اين اظهارات وى با پاسخ فورى وزارت دفاع » .بر چه اساسى مجوز استفاده از آن را صادر آرده است
غيرنظامى آشته شده در (» بها موسى«ما هرگز نگفته ايم رفتار با «: ود آه اعالم آردانگليس همراه ب

موسى » .قابل قبول است يا درباره مرگ وى نبايد تحقيق شود) اثر شكنجه نيروهاى انگليسى در عراق
   . جراحت شده و در زندان انگليسى ها در عراق جان سپرد٩٣ ساله بود دچار ٢۶آه يك ميهماندار هتل 

  دستورات مالكى در پرونده وزير حامى تروريست ها* 
وزير فرهنگ اين » اسعد هاشمى«مالكى دستور آزادى تمامى محافظان : جبهه توافق عراق ادعا آرد

، جبهه توافق همچنين اعالم آرد، المالكى دستور توقف تمامى »الجزيره«به گزارش . آشور را صادر آرد
يته بى طرف براى بررسى مجدد اتهام هاى وارده عليه او را نيز اقدامات عليه هاشمى و تشكيل آم

وزير فرهنگ عراق آه گرايش سلفى دارد به اتهام همكارى باتروريستها بازداشت شده . صادر آرد
  . است

   فرد مسلح در دياله۶٠آشته شدن * 
ق در استان دياله  فرد مسلح از آغاز عمليات نظامى مشترك آمريكا و عرا۶٠ارتش آمريكا از آشته شدن 

  .در شمال شرقى بغداد خبر داد
به گزارش خبرگزارى فرانسه، ارتش آمريكا ديروز در بيانيه اى اعالم آرد از آغاز عمليات نظامى موسوم 

در استان دياله آه از يك هفته پيش عليه گروه موسوم به دولت اسالمى عراق آغاز » تير شكافنده«به 
با مشارآت » تير شكافنده«عمليات .  نفر ديگر بازداشت شدند۶۶و  فرد مسلح آشته ۶٠شده است، 

 هزار نظامى آمريكايى و عراقى در شهر بعقوبه بزرگترين شهر استان دياله و مناطق اطراف اجرا مى ١٠
  .شود

  
 از تی حمای برادی جدیاسي ائتالف چهارجانبه سکی لي عراق از تشکی اسالمی مجلس اعالیسخنگو

 . کشور خبر دادنیدولت و مجلس ا
  )2007 ژوئن  28(1386 تير 7 شنبه پنج
 مجلس عراق به ندهی مجلس اعال و نمایسخنگو" ی معله الساعدديحم" مهر، ی گزارش خبرگزاربه
 و احزاب دموکرات و ی متشکل از مجلس اعال، حزب الدعوه اسالمیائتالف چهارجانبه ا:  سوا گفتویراد
 . شده استلي کردستان عراق تشکیهنيم
 ی درهااستي عراق و اعمال سندگانی از دولت و مجلس نماتی حمادی ائتالف جدنیهدف از ا:  افزود یو

 . استیاسي سی تشکل هاری ساتي فعالیباز برا
 دي معتقد هستند، تاکدی برضرورت مشارکت دادن اعراب اهل سنت که به عراق جدني همچنیالساعد

 خارج از مجلس عراق ی سنی هاتي عراق وشخصیم به امکان مشار کت حزب اسالني همچنیو. کرد
 .   اشاره کرددی ائتالف جدنیدر ا
 را رد نکرد، اما بر ی ائتالفنگونهی وجود ازي کرد مجلس عراق نندهینما" محمود عثمان" گزراش، نی اهیبرپا

 . کرددي ائتالف تاکنی طرفها در اریضرورت مشارکت دادن اعراب اهل سنت و سا
 ائتالف نی مشارکت دادن آنها درای براهي العراقوني و فراکسیتماس کردها با حزب اسالم:  افزود عثمان
 صورت ی تحقق منفعت مجلس اعالو حزب الدعوه اسالمی ائتالف دردرجه اول برانی ادامه دارد و ادیجد
ا  ردی ائتالف جدنی از التي صدر وحزب فضونيائتالف کردها کنارگذاشتن فراکس:  گفت یو. ردي گیم

 . دهدی نمحيترج
 ائتالف لي مخالف تشکانی جرنی صدر اشاره کرد که اانی جریسخنگو" یديصالح العب" حال، ني همدر
:  افزودیو.  شودی میاسي سیروهاي نگری راندن دهي است که منجر به انزوا و به حاشیاسي سیها

  . را نداردیدی گونه تشکل جدچي به هوستني صدر قصد پانیدر حال حاضر جر
  

  به بار آوردینيانفجار در بغداد و بصره تلفات سنگ
  )2007 ژوئن  28(1386 تير 7 شنبه پنج
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 به بار آورده یني عراق تلفات سنگتختی پاني نشعهي شی از محله هایکی در ی گذاربمب:بی بی سی
 . کشته شده اندی در اثر بمب گذارییايتانی چند سرباز برزياست و در بصره ن

 از محله اع،ي شده در محله بی بمب گذارلي اتومبکی ژوئن، 28 بغداد، روز پنجشنبه، سي گفته منابع پلبه
 و پنج نفر جان خود ستي آن، دست کم بجهي عراق، منفجر شد و در نتتختی پاني نشعهي عمدتا شیها

 . شده اندی زخمزي نگری نفر دنیرا از دست داده و چند
 اتوبوس در بغداد پارک شده و در ساعات پر رفت و تگاهسی اکی یکی حامل مواد منفجره در نزدلياتومب

 . حضور داشتندستگاهی انی مسافر در ایادی منفجر شد که تعداد زیآمد و هنگام
 اتوبوس دستخوش ی از جمله تعدادگری حادثه، حدود چهل خودرو دنی عراق گفته است که در اسيپل

 .  شدیآتش سوز
 تواند ی مني نشعهي از محالت شیکیتخاب محل انفجار در  اما انستي مشخص نی بمب گذارنی اعوامل

 . باشدی فرقه اانهی جوی تالفاتينشانه عمل
 ی مشترک خود برااتي و عراق به عملییکای آمریروهاي شود که نی گزارش می انفجار در حالنیا

 . دهندی مسلح ادامه ماني بغداد از شورشیپاکساز
 شهر گزارش شده که در اثر آن پنج نفر نی در شمال ایگریفجار د عراق، وقوع انتختی از پاگری دی خبردر

 .جان خود را از دست داده اند
 در شهرک ییکای واحد دژبان آمرکی در بغداد اعالم داشتند که نفرات ییکای آمری منابع نظامشتر،يپ
اسخ دادند و  پیراندازي تنی حدود پنج فرد ناشناس قرار گرفتند و به ایراندازي صدر هدف تني نشعهيش

 .  در آوردندی نفر از مهاجمان را از پاکیدست کم 
 دهی اعالم داشته اند که اجساد سر برسي مقامات پلزي شهر نهروان، واقع در جنوب شرق بغداد، ندر
 . شده استافتی مرد در ساحل رودخانه دجله ستيب

 ییايتانی براني نظامتلفات
 . جنوب عراق گزارش شده است درییايتانی بری کشته شدن سه نظامهمزمان،

 در جنوب غرب ی و در جاده ای بامداد به وقت محلکی ژوئن، در ساعت 28 حادثه روز پنجشنبه، نیا
 . دادیشهر بصره رو

 ی تعدادتی با حمای تدارکاتی ستون خودروهاکی که ی هنگام،ییايتانی بریروهاي نی گفته سخنگوبه
 که در کنار جاده کار گذاشته ی شهر بودند، بمبنیفرودگاه ا خود در بصره عازم گاهی از پایخودرو زره

 .شده بود منفجر شد
 خود خارج شده بودند و سه نفر از آنان در اثر ی از خودروهاییايتانی از سربازان بری انفجار تعدادهنگام

 .افتی انتقال مارستاني شده بود به بی که به شدت زخمزي نفر نکیانفجار جان دادند و 
 یروهاي عبور نري در مسی انفجاری هالهي که کار گذاشتن وسدی گوی در بغداد می سی بی بخبرنگار
 .ستي نیرعادي غی بصره امریاتي در منطقه عملینظام

 آنان بصره و تی بوده که حوزه مامورییايتانی بری تلفات به واحدهانی ترني عامل سنگی نوع بمب گذارنیا
 . عراق استیمناطق جنوب

 کشور کشته شده اند که نی در اییايتانی بری و پنجاه و شش نظامکصدیعراق تا کنون  آغاز جنگ از
 . مسلح جان خود را از دست داده انداني و حمالت شورشی از آنان در اثر بمب گذاریاريبس

 نی اهي از شدت و شمار حمالت علی سال جارهی گفته است که از ماه فورییايتانی بریروهاي نیسخنگو
 . کاسته شده استیحدود تا روهاين
 از هفت هزار تن به پنج هزار و پانصد نفر کاهش شي تعداد نفرات خود در عراق را از بايتانی ارتش برراياخ

 .داده است
 ی عراقی خود در قصر بصره را به واحدهاگاهی پاییايتانی براني نظام،ی رود در تابستان جاری مانتظار

  . شهر مستقر شوندنیفرودگاه ا واقع در یگاهیبسپارند و تنها در پا
  

گذاري شده در  انفجار خودروي بمب در اثر) چهارشنبه(پليس عراق و شاهدان عيني اعالم آردند امروز 
  .اند شده  تن آشته و زخمي15ي الصليخ در شمال بغداد  منطقه

  )2007 ژوئن  27(1386 تير 6چهار شنبه 
از خبرگزاري اصوات العراق، يك مقام پليس عراق  ه نقلب) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي الصليخ در نزديكي بازارروزي در شمال  گذاري شده در منطقه بمب گزارش داد، بر اثر انفجار خودروي
  . تن ديگر زخمي شدند10آشته و   تن5بغداد، دست آم 

ليس عراق را هدف قرار شده خودروي گشت پ گذاري شاهدان عيني نيز اعالم آردند، اين خودرو بمب
  .و چهار خوردوي غير نظامي ديگر آتش گرفت داده بود و در اثر اين انفجار دو خودروي پليس

  .اند سرباز عراقي آشته شده ي شاهدان عيني در اثر اين انفجار چند به گفته
مرا پنج پليس ي سا در اثر انفجار بمبي در منطقه :ي تلويزيوني الجزيره گزارش داد از سوي ديگر شبكه
  .عراقي آشته شدند

گذشته بر اثر انفجار يك آاميون در تكريت آه  در همين حال خبرگزاري اصوات العراق اعالم آرد، شب
  . فرد مسلح آشته شدند14بودند،  گذاري در آن افراد مسلح در حال بمب

ي تصادف در شمال  آردند در اثر يك سانحه در عين حال نيروهاي چند مليتي در جنوب عراق اعالم
  .انگليسي زخمي شدند شرق ميسان يك مترجم عراقي آشته و سه سرباز
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ي تلويزيوني  عراق عماد الخزاعي، خبرنگار شبكه يك مقام امنيتي اعالم آرد، نيروهاي اطالعات پليس
  .بغداديه را آزاد آردند

يروهاي اطالعات پليس ديوانيه بود از سوي ن الخزاعي زماني آه در حال پوشش دادن حوادث شهر
  .عراق دستگير شد

ي هوايي در ناحيه المدائن در جنوب بغداد يك  حمله خبرگزاري عراق گزارش داد، نيروهاي انگليسي در
  .مسلح را از پاي درآوردند ساختمان را منهدم آردند و شش فرد

  .اين منطقه صورت گرفت اين حمله بعد از هدف قرار گرفتن مرآز پليس عراق در
  .ديوانيه دو معلم زن آشته شدند ي نظامي در شهر شاهدان عيني نيز گفتند در حمله

هاي آمريكايي بوده است آه آن دو معلم عراقي  جنگنده شهر ديوانيه طي دو روز گذشته شاهد حمالت
  .آشته شدند

اي اعالم آردند آه نيروهاي آمريكايي و  آمريكايي در بيانيه پايگاه اينترنتي ايالف نيز گزارش داد، نيروهاي
 60توانستند " دولت اسالمي عراق"متولي طي حمالت خود عليه اعضاي گروه  عراقي براي نهمين روز

  . تن ديگر را در شهر بعقوبه در مرآز استان ديالي دستگير آنند66آشته و  شبه نظامي را
گذاري شده را   خودروي بمب17 بمب و 81آشف و   انبار مهمات را30براساس اين بيانيه اين نيروها 

  .اند خنثي آرده
  .مظنون را دستگير آند 25 در شهر موصل نيز نيروهاي عراقي و ائتالف توانستند

يك عراقي را نزديك يك انبار مهمات در شهر  نيروهاي مشترك عراقي و ائتالف در اين عمليات جسد
  .دموصل و تل عفر آشف آردن

  .منطقه دستگير آردند  مظنون را در همين17ي ديگر اين نيروها  در حمله
  .دستگير شدند در عين حال شش تن ديگر نيز در شمال شرق موصل

برخي اعضاي پارلمان عراق را آه موافق طرح قانون  "انقالب بيستم"خبرگزاري قطر نيز اعالم آرد گروه 
  .دان آرده جديد نفت و گاز هستند، تهديد

هشدار داده است آه تصويب اين طرح قانون اشتباه  اي به تمام اعضاي پارلمان عراق اين گروه در بيانيه
  .جهت تحقق اهداف اشغالگران است ي عراق و در و خطر بزرگ عليه آينده

توقف دستور قانوني توقيف اسعد الهاشمي، وزير  اي دولت عراق در بيانيه: خبرگزاري آويت گزارش داد
  .هنگ عراق را رد آردفر

  .آند در امور قضايي نمي دولت هيچ دخالتي: ي دولت عراق آمده است در بيانيه
ميان افراد مسلح و نيروهاي آمريكايي در استان  در عين حال خبرگزاري عراق گزارش داد در اثر درگيري

  .است االنبار يك سرباز آمريكايي آشته شده
  

 یدار کردجالل طالبانی با رهبر ایران د
  )2007 ژوئن  26(1386 تير 5سه شنبه 
جالل طالبانی، برای پنجمين بار طی دوران رياست جمهوری اش در عراق به ايران سفر :بی بی سی

 .کرده و با رهبر ایران و همچنين رئيس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرده است
ده بود مقامات ايرانی قرار است در تهران با مقام وزير امور خارجه ايران اعالم آر مهدی مصطفوی، قائم 

 . آقای طالبانی در خصوص موضوع ادامه مذاکرات ايران و آمريكا بر سر عراق گفتگو کنند
مذاکره ميان ايران و آمريکا بر سر عراق که نخستين تماس رسمی ميان ايران و آمريکا طی بيست و 

گذشته با حضور سفيران ايران و آمريکا طی ) دهفتم خردا( مه 28هفت سال گذشته به شمار می رود، 
 .نشستی در بغداد انجام گرفت اما هنوز نتيجه گيری مهمی از اين نشست گزارش نشده است

دولت عراق خواهان ادامه اين مذاکرات است اما قائم مقام وزارت خارجه ايران به خبرنگاران گفته که 
 . به پايان نرسيده استهنوز بررسی دور نخست گفتگوهای ايران و آمريکا

جالل طالبانی که بيش از رئيسان جمهور هر کشور خارجی طی دو سال اخير به ايران سفر کرده، با 
 . ورود به فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال پرويز فتاح، وزير نيروی ايران قرار گرفت

گيرد و او قرار است در تهران از ديدار آقای طالبانی از تهران در بازگشت او از سفر به چين صورت می 
سيدعبدالعزير حکيم، رئيس مجلس اعالی اسالمی عراق که برای معالجه بيماری سرطان در تهران به 

 .سر می برد عيادت کند
قائم مقام وزير امورخارجه ايران گفته که در سفر جالل طالبانی در تهران قرار است با وی در مورد پنج 

اه است در بازداشت نظاميان آمريکايی در عراق به سر می برند نيز گفتگو ايرانی که بيش از پنج م
 .شود

اين پنج ايرانی طی حمله نظاميان آمريکا به دفتر نمايندگی ايران در شهر اربيل عراق بازداشت شدند و 
ان نيروی در حالی که دولت ايران اعالم کرده که اين پنج نفر ديپلمات بوده اند، دولت آمريکا آنان را افسر

قدس سپاه پاسداران دانسته و متهمشان کرده که به کمک تسليحاتی به گروههای شورشی عراق 
 .مشغول بوده اند

 حمله آیت اهللا خامنه ای به آمریکا
آیت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، در دیدار خود در این روز با جالل طالبانی یک بار دیگر 

عامل اصلی نا امنی در عراق و وقوع فجایع آنونی، : "ا نسبت دادخشونت های عراق را به آمریک
 ."های جاسوسی آمریكا و رژیم صهيونيستی و برخی آشورهای همراه آنها هستند سرویس
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 . رهبر ایران توضيح بيشتری در مورد اتهامات خود نداد
آشور هستند آه مخالفان وضعيت آنونی عراق در واقع مخالف خواست و منافع مردم این : "وی گفت

در راس آنها آمريكا و انگليس قرار دارند و متاسفانه برخی دولتهای منطقه نيز برضد منافع مردم عراق 
 ."آنند حرآت می

این درحالی است که آمریکا و بریتانيا بارها دولت جمهوری اسالمی را به ارسال سالح برای شورشيان 
 . رش ها متهم می کنندعراق و دست داشتن مستقيم یا غيرمستقيم در شو
آمریكایی ها مخالف گسترش روابط ایران و : "آیت اهللا خامنه ای در مورد روابط کشورش و عراق گفت

  ."عراق هستند و تالش دارند تا در این روابط اخالل ایجاد آنند اما بايد در مقابل اين اخالل ایستاد
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  ري ت7پنجشنبه :  تهرانیزنامه هامرور رو
  )2007 ژوئن  28(1386 تير 7 شنبه پنج

روزنامه های صبح آخرین روز هفته در تهران عنوان های اصلی خود را به ماجرای بنزین و :بی بی سی
تهدید به منع زایران ایرانی . سهميه بندی آن اختصاص داده و در مقاالتی به تائيد عمل دولت پرداخته اند

ج، و گزارشی درباره دستگيری اراذل و اوباش و دعوت از مردم برای معرفی آنان از چمله دیگر از ح
  . مطالب این روزنامه هاست

بندی بنزین از صبح دیروز و عدم   در گزارش اصلی خود نوشته اعالم ناگهانی اعمال سهميه سرمایه
های  نشانی و مدیریت جایگاه ، آتشربط از جمله نيروی انتظامی های ذی ها و سازمان آمادگی دستگاه

های سراسر   درصد کل جایگاه ٣٠ جایگاه، حدود ٧۵٠توزیع سوخت موجب از مدار خارج شدن بيش از 
  . کشور شد

 جایگاه ٣٧ داران سوخت سراسر کشور نوشته  این روزنامه از قول بيژن حاج محمدرضا ریيس جایگاه
ها با  باقيمانده جایگاه.  جایگاه نيز در آتش سوخت١٢این تعداد بنزین در تهران کامال از رده خارج شد و از 

  . طور کامل تخریب شد چوب و سنگ به 
 جایگاه مواجه است، با از رده ٢٠٠ هم نوشته در حالی که تهران در شرایط عادی با کمبود اعتماد ملی
ت شهر تهران قطعا شنبه شب، طی روزهای آینده برای توزیع سوخ  جایگاه در حادثه سه٣٧خارج شدن 

  .با مشکل روبرو خواهد شد
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در باالی صفحه اول خود عکسی از خيابان کریم خان زند ایران

تهران چاپ کرده که در ساعت ده صبح برخالف هر روز این خبابان را خلوت نشان می دهد و نوشته 
الی عکس از زبان نایب ریيس مجلس و وزیر علوم به مردم آرامش در اولين روز سهميه بندی بنزین اما با

  . وعده داده شده که هيج اتومبيلی بدون بنزین نمی ماند نگران نباشند
 خبر داده که مصرف بنزین در روز سه شنبه به دنبال اعالم سهميه بندی بنزین در آخرین ساعات اعتماد
  . افت و به یکباره رشد قابل توجهی کرد ميليون ليتر نسبت به روزهای قبل افزایش ی۵بيش از 

 ميليون ليتر بنزین مصرف ٢/٧١به نوشته این روزنامه مردم ایران در روزهای شنبه تا دوشنبه حدود 
البته خيلی نباید نگران باشيد چون وزیر نفت با جدیت شهروندان را به آرامش فراخوانده و گفته . کردند

  .با مشکل مواجه شونددولت نمی گذارد مردم در تهيه بنزین 
 نوشته همبستگییک روز بعد از تهدید آیت اهللا مکارم شيرازی در مورد منع رفتن زایران به حج عمره 

ریيس سازمان حج و زیارت هم از احتمال توقف کامل سفرهای حج عمره و حتی حج واجب به دليل 
  . برخوردهای افراطيون مذهبی عربستان سعودی با حاجيان ایرانی خبرداد

 گفته برخوردهای نامناسب در عربستان ازسوی افراد تندرو و همبستگیمصطفی خاکسار به نوشته 
تاخيرهای مکرر در پروازهای هواپيمایی سعودی مهمترین این مشکالت است که مورد دوم یعنی تاخير 

اخيرها ازسوی پروازهای عمره با پيگيری بسيار، کاهش یافته بود ولی در دو روز گذشته، بار دیگر این ت
  .ایرالین ایجاد شدند سعودی 

دو سال بعد از کشمکشی که بر سر ساخت یک مجموعه ساختمانی در کنار ميدان تاریخی شاه 
اصفهان ایجاد شده و یونسکو تهدید کرد که این ميدان را از مجموع ميراث فرهنگی جهانی خارج می 

جهان را بررسی و اعالم  ی پرونده ميدان نقش  سرانجام کميته ميراث جهانتهران امروزکند به نوشته 
 جهان در فهرست آثار  طور کامل عمل کرد تا همچنان نام ميدان نقش کرد ایران به تعهدات خود به 

این تصميم بعد از آن گرفته شده که چند طبقه باالی برج جهان نما تخریب شد، . جهانی باقی بماند
  . ام آن سر باز می زدعملی که سه سال شهرداری آن شهر از انج

 تن از اراذل و اوباش دستگير ٣٠٠ از زبان یک مقام قضایی ضمن اعالم این خبر که تاکنون تهران امروز
ای  شده اند گفته اطالعات کافی از اقدامات افراد شرور نداریم، به کمک مردم نيازمندیم، تا بدون واهمه 

معاون دادسرا به نوشته این روزنامه گفته یکی از . از اینکه هویتشان فاش شود، به پليس مراجعه کنند
این افراد شرور پس از ورود به خانه یک زن و بستن دستان دو فرزندش، به وی تجاوز کرده و شوهر از 

همچنان که اوليای کودکانی که به قصد گرفتن عکس با فوتباليست ها به . کند ترس اعالم شکایت نمی 
 نفر از باند یاکوزا و باند ٢۵٠هم اکنون . ز ليدرها به آنان تجاوز می کردندورزشگاه می رفتند و تعدادی ا
  .یاقوت در بازداشتگاه هستند
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  ري ت6چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 ژوئن  27(1386 تير 6چهار شنبه 
حام در روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود با چاپ عکس هایی از ازد:بی بی سی

پمپ های بنزین بدون اشاره به حوادث خشونت آميز شب گذشته از آغاز سهميه بندی بنزین در کشور 
خبر داده اند و در عناوین دیگر خود، سفر روسای جمهوری بوليوی و ونزوئال به ایران، حمایت مجلس از 

  . حماس و نامه محمد خاتمی به رهبران فتح و حماس را منعکس کرده اند
 که عکس بزرگی از ازدحام اتومبيل ها در برابر یک پمپ بنزین را در صفحه اول خود چاپ کرده هنهم مي

 بندی بنزین نخستين بار به صورت زیرنویس از شبکه خبر  در گزارشی نوشته درحاليکه جدول سهميه
 منابع حفظ"منتشر شد، مردم در انتظار شنيدن متن اطالعيه رسمی وزارت نفت نماندند که در آن بر 

 بندی بنزین تاکيد شده بود، بلکه به سوی پمپ  پس از سهميه" جویی ميلياردها دالر ارز ملی و صرفه
  .بنزین ها هجوم بردند

این روزنامه می نویسد که به این ترتيب با انتشار اطالعيه تاریخی وزارت نفت، بر چند هفته سردرگمی 
 بندی  ز آسمان شهرهای ایران با دود بنزین سهميهبندی پاشيده شد تا از امرو مردم، بنزین سهميه 

  . آلوده شود
 هم در گزارش اصلی خود نوشته در اجرای قانون، سهميه بندی برای خودروهای شخصی تهران امروز

و به گزارش دبيرخانه شورای اطالع رسانی دولت، سهميه هر .  گذشته آغاز شد  شب٢۴از ساعت 
  .  ماه تعيين شده است ليتر در١٠٠خودروی شخصی حداکثر 

زنی بود اما دولت با  این روزنامه صبح نوشته آمار مصرف بنزین تاکنون براساس اطالعات ميدانی و گمانه 
 های کارشناسی را در  استفاده از کارت هوشمند سوخت آمار واقعی مصرف براى تصميم گيری

  . دسترس قرار داد و زمينه مهار مصرف بنزین را فراهم کرد
 نوشته مورالس ریيس جمهوری بوليوی برای جلب سرمایه گذاری در صنعت ملی گاز آن کيهان

کشورش به ایران و روسيه سفر می کند و همزمان با سفر وی هوگو چاوز ریيس جمهوری ونزوئال هم 
  . برای سفر به روسيه و ایران و بالروس آماده می شود

اولين سفرش به ایران ایجاد شراکت استراتژیک  نشان می دهد که منظور ایوو مورالس از کيهانخبر 
ميان شرکت گاز بوليوی و شرکت های ایرانی است زیرا این کشور با داشتن دومين ذخایر بزرگ گاز 

  .آمریکای جنوبی بعد از ونزوئال، به شدت به سرمایه گذاری خارجی در این صنعت نيازمند است
جلسه غيرعلنی تحوالت فلسطين را مورد بررسی قرار  نمایندگان مجلس ایران در یک اعتمادبه نوشته 

دادند و نماینده حماس هم که در این جلسه حضور داشت گزارش تحوالت اخير فلسطين را به نمایندگان 
  . مجلس ارائه داد و خواستار حمایت ایران شد

اخلی بر این روزنامه می افزاید که نمایندگان مجلس هم ضمن دعوت فلسطينيان از دوری از جنگ د
  . حاکميت حماس بر فلسطين تاکيد کردند

 دولت ایران پيشتر گفته بود در قبال تحوالت فلسطين نمی توانيم بدون موضع باشيم  اعتمادبه نوشته
و اکنون و در راستای اجرایی شدن این سياست، ابواسامه المعطی نماینده جنبش حماس در تهران 

ان حضور پيدا کند و به زبان عربی گزارش خود را به توانسته است در جلسه غيرعلنی مجلس ایر
پس از پایان جلسه غيرعلنی مجلس تعدادی از نمایندگان گفتند اصوًال هيچ کشور . نمایندگان ارائه کند

یا نهادی خاص نباید در درگيری های داخلی فلسطينيان وارد شود ولی اکنون عرب ها و غربی ها به 
این موقعيت حماس را به عنوان دولت برگزیده فلسطينيان در خطر قرار نفع فتح وارد عمل شده اند و 

می دهد که همين مساله خود به خود موجب ورود طرفداران حماس به جنگ داخلی فلسطينيان می 
  . شود

 محمد خاتمی ریيس جمهوری پيشين ایران در نامه ای به رهبران اعتماد ملیدر همين حال به نوشته 
  . ن خواسته به خونریزی ها پایان دهند حماس و فتح از آنا

انگيز  به نوشته این روزنامه در نامه خاتمی به محمود عباس و اسماعيل هنيه آمده است اخبار غم 
دهد و هویت  های فلسطينی دل هر آزاده و مسلمانی را آزار می  های داخلی ميان گروه درگيری

هانه و قدرتمندانه شایستگی خود را به اثبات را که در طول شش دهه مقاومت آگا" فلسطينی مبارز"
  . اندازد رسانده بود، به خطر می

 در گزارشی نوشته چند کشور به موالنا جالل الدین رومی چشم دوخته و وی را به خود اعتماد ملی
س  و سومين اجال منتسب می کنند که ترکيه در راس آن هاست و چرا نکند وقتی که در جریان سی 

نا را به مناسبت  کو کشورهای ترکيه، افغانستان و مصر پيشنهاد تجليل از موالیونس عمومی 
هشتصدمين سال تولد این فرزانه ایرانی و مورد احترام عالم عرضه داشتند و ایران در نهایت انفعال فقط 

  . از این اقدام استقبال نمود
ش است و معنای آن این است  در چشم تيزبين متفکرین عالم این امری ضدارزاعتماد ملیبه نوشته 

ن فرهنگی چه پاسخی به  کندو معلوم نيست که مسئوال نا احساس نمی  که ایران هيچ قرابتی با موال
آور کنفرانس هولوکاست و امثال آن قدری  های سرسام  ای کاش به جای هزینه... این غفلت بزرگ دارند

  .نا بودیم به یاد موال
ایندگان مجلس در تذکری به ریيس جمهور ضرورت ارائه آماری از  نفر از نم٢٧ همبستگیبه نوشته 

 ميليون و دویست هزار نامه تقدیمی در سفرهای استانی به منظور ٧تقاضاها و مشکالت مردم در 
  . ای مشکالت را خاطرنشان کردند جهتگيری مجلس در رفع ریشه 
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حوری و مهرورزی بود و شعار  نوشته شعار این دولت از ابتدای روی کار آمدن عدالت مهمبستگی
هر چند مردم در طول دو سال گذشته .  های مردم را دولت نهم سرداد آوردن پول نفت بر سر سفره

پولی را بر سفره خود ندیدند اما این توقع ایجاد شده و همچنان در اذهان عمومی این سئوال مطرح 
  است که نفس این کار و این شعار چه بوده است؟ 

ها و افتخارات دولت همين سفرهای استانی است که در طول دو   یکی از برنامهبستگیهمبه نوشته 
اش به سی استان کشور سفر کرد و در طی این سفرها  سال گذشته ریيس جمهوری به همراه کابينه 

  . هزار مصوبه استانی را تصویب و هفت ميليون نامه دریافت کرده است۶بيش از 
  

   تير5سه شنبه : مرور روزنامه های تهران
  )2007 ژوئن  26(1386 تير 5سه شنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود ابراز اميدواری کرده اند که با طرح :بی بی سی

تازه ایران در گفتگوهای الریجانی و سوالنا افق گفتگوهای هسته ای باز شود و در مطالب دیگر خود به 
اسالمی به شهردار تهران برای خدمت به مردم، پاسخ به حمالت تازه توصيه های رهبر جمهوری 

هواداران دولت به رسانه ها، مدارکی درباره مونتاژ بودن فيلم جنجالی دست دادن خاتمی با زنان، و 
  .افشای علت محروم ماندن محسن کدیور از تدریس در دانشگاه پرداخته اند

ن المللی انرژی اتمی گفته بر اساس دعوت دبير شورای  سخنگوی آژانس بي ایرانبه نوشته روزنامه
عالی امنيت ملی ایران قرار است به زودی گروهی از بازرسان عازم تهران شوند تا طرحى جامع براى 

  . شفاف سازى و رفع ابهامات درباره برنامه هسته اى ایران تهيه کنند
 تفاهم های سياسی گسترده خبر می  نوشته است که این آغاز نقشه کار تازه ای است که ازایران

دهد و افزوده البرادعى گفته است از این تحول استقبال مى کنم زیرا این فرصت برای حصول اطمينان از 
  .صلح آميز بودن فعاليت هسته ای ایران قابل استفاده است

 داده و نوشته  در گزارشی از استقبال استادان اقتصاد از مناظره و دیدار با ریيس جمهوری خبرسرمایه
 استاد دانشگاه در نامه ای از سياست های اقتصادی دولت انتقاد کرده بودند که ابتدا با ناسزاهای ۵٧

هواداران دولت روبرو شدند اما دو روز بعد اعالم شد که ریيس جمهوری برای دیدار با آنان آماده شده 
  .است

اند که همکاران اقتصادی دولت پاسخ های این افراد در نامه ای به ریيس جمهوری خواستار آن شده 
  .مکتوب خود را به نقد آنان اعالم دارند تا زمينه مناسبی برای گفتگوی صریح و سازنده باشد

یک هفته بعد از جنجالی که پخش یک فيلم درباره سفر ریيس جمهوری سابق به ایتاليا و دست دادن 
ت که تا تظاهرات طالب برای خلع لباس آقای خاتمی وی با چند زن در محافل محافظه کاران به راه انداخ

 یک سایت خبری نزدیک به اصولگرایان فاش کرده که با تفکيک صحنه هم ميهنجلو رفت به نوشته 
های فيلم به این نتيجه رسيده که بخش هایی از فيلم مونتاژ شده است و یکی ار سایت ها عکسی 

شان می دهد انگشتری در دست های خاتمی است که برگرفته از فيلم جنجالی را منتشر کرده که ن
  .در صحنه بعدی وجود ندارد

 مصاحبه خود را با فروز رجایی فر رهبر گروه های انتحاری ایران چاپ کرده که در آن گفته شده اعتماد
  . هزار نيروی شهادت طلب ایرانی در چندین گردان سازماندهی شده اند ۶٠

ای انتخاری برای چه هدفی تربيت می شوند گفته ما سه گزینه وی در پاسخ این پرسش که گروه ه
یکی دفاع از عتبات بود، دیگری قدس شریف و سرزمين های اشغال شده فلسطين و مورد : داشتيم

بيش از نود درصد کسانی که برگه های ثبت نام را پر کردند . سوم اجرای حکم اعدام سلمان رشدی بود
  . اینکه این نمادین است یا نيست به شرایط برمی گردد. ی کرده بودندبرای هر سه گزینه اعالم آمادگ

 پرسيده که ایا گروه های استشهادی با تایيد دولت اقدام می کنند که وی جواب داده اعتمادخبرنگار 
تا زمانی که در داخل کشور نبردهای دفاعی رسمی وجود دارند و می توانند . همين طور است

 را انجام دهند نيروهای شهادت طلب در جایگاه قانونی هر کدام زندگی خاص مسئوليت دفاع از کشور
خود را دارند و تا وقتی فعل دفاعی به وسيله نيروهای رسمی انجام می شود این نيروها اجازه ورود 

ندارند و اگر هم وارد شوند به عنوان یک عمل شخصی تلقی می شود و آن مشروعيتی که شهادت در 
  .  برایشان نداردپی داشته باشد

یک هفته بعد از اعالم برکناری محسن کدیور روحانی ناراضی از تدریس در دانشگاه ترتيب معلم و در 
حالی که همچنان گروه های مختلف دانشجویی به دیدار وی می روند و نسبت به این وضعيت ابراز 

این دیدارها گفته در دانشگاه  آقای کدیور در یکی از  اعتماد ملیتاسف و نگرانی می کنند، به نوشته
 خواهد در حال حاضر استاد دانشگاه باشد باید   گویند کسی که می شد و می سخنان من ضبط می 

  . مطابق ما فکر کند، نه آنکه عليه ما صحبت کند و نقدی انجام دهد
ر چه مکانی باید امکان انتقاد نباشد پس د مجلس خبرگان،  کدیور ادامه داده که اگر در دانشگاه، حوزه و 

 های حقيقی گفته شود؟ اگر استاد دانشگاه نتواند مطالب خود را در بيرون دانشگاه بيان و آرای  حرف
توانی در  اند به شرطی می  های خود را بيان کند؟ به من گفته  خود را منتشر کند، پس چه گونه حرف

  م انزجار کنی و من گفتم من به نوشته ها و سخنانت کتبا اعال دانشگاه حضور داشته باشی که از مقاله
ها و انتشار  بارها به من گفته شده از سخنرانی. ام ها و سخنانم معتقدم و بر سر باورهایم ایستاده 

  . مطالبت دست بردار تا بتوانی به زندگی آکادميکت ادامه دهی
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مهلت مقرر مدارک خود را  خبر داده که بار دیگر در عالم ورزش مسئوالن فوتبال ایران در اعتماد ملی
  . نرساندند و ایران از ميزبانی مسابقات فوتبال جام ملت های آسيا محروم شد و ميزبانی به قطر رسيد

و هند نامزد ميزبانی رقابت های جام ملت     نشان می دهد سه کشور ایران ، قطراعتماد ملیگزارش 
تنها      مهلت مقرر مدارک خود را نفرستاد و  بودند، هند منصرف شد، ایران در٢٠١١های آسيا در سال  

 و انتخاب  کرد ارسال    کشور قطر برای ميزبانی این رقابت ها مدارک خود را به کنفدراسيون فوتبال آسيا
  .سال قبل یک تيم فوتبال کشور هم به همين علت از مسابقات آسيا برکنار ماند. شد

ه علت نور افشانی یک قبر در شهرستان صحنه  در خبری ادعا کرده کجمهوری اسالمیروزنامه 
کرمانشاه کشف شده و افزوده دليل آن انعکاس نور پروژکتورهای کارخانه ماسه شویی بوده که باعث 

  . نورانی شدن قبری زنی به نام ليال شده که سنگ قبرش از گرانيت بوده است
 نيروی انتظامی به روستای  همين عامل باعث شد که مامورانجمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

شيرخانه رفته و از نوری که شبانه از قبر ليال می تابيد بازرسی کرده و دریابند که چراغ کارخانه نزدیک و 
  .خودروهای عبوری چنين انعکاسی می دهد

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

  )2007 ژوئن  25(1386 تير 4دوشنبه :فردا
 پرونده چهار مدير متخلف دولتی به  از مديرکل بازرسی هرمزگان خبر داده که، به نقل کيهانروزنامه 

  . دستگاه قضايی ارسال شده است
  » .اين مديران دچار تخلفات مالی شده اند«مديرکل بازرسی هرمزگان با اعالم اين خبر گفته که 

 اين چهار مدير متخلف در صورت قطعيت يافتن پرونده ها، نام«: کيهان، از قول علی غالمی نوشته است
اعالم می شود تا مردم مطمئن شوند، سازمان بازرسی و دستگاه قضايی با متخلفان در هر مقامی که 

  » .باشند قاطعانه برخورد می کند
ریيس بازرسی استان هرمزگان در خصوص پرونده يکی از اين مديران دولتی بدون نام بردن از وی، گفته 

 ميليارد تومانی است و قانون منع مداخله کارکنان دولت در ٩رای پرونده اين مدير دولتی دا«است که 
معامالت دولتی را ناديده گرفته و به عنوان مديرعامل يک شرکت در اجرای پروژه های مربوط به مناقصه 

  » .دستگاه تحت مديريت خود مشارکت کرده است
امروز نظارت : نوشته است» مجلسحکومت نظامی در « در ياداشتی با عنواناعتماد ملی،روزنامه 

  . مجلس از سوی خود نهاد مجلس و به ويژه هيات ریيسه مورد بي مهری قرار گرفته است
محمد قمی، از نمايندگان عضو فراکسيون اقليت در اين يادداشت تاکيد کرده که هيات ریيسه مجلس 

ل های مطرح شده از سوی شورای اسالمی برای درامان ماندن مجريان دولتی از نظارت، ابتدا سوا
نمايندگان را به گونه ای مديريت کرده که عمال محتوای سواالت به دليل طوالنی شدن از موضوعيت 

  .خارج شده و سپس اقدام بعدی هيات ریيسه، حذف تذکرات شفاهی بود
ل به نوشته اعتماد ملی، در هفته های گذشته تنها صدای نمايندگان که تذکرات کتبی بود و برای ح

دردی از دردهای بی شمار ملت ايران شايد مجريان را به خود مي آورد و از تخلفات آنها جلوگيری مي 
کرد، به يکباره از سوی نايب ریيس مجلس با برقراری حکومت نظامی بر تذکرات و منع بيش از پنج امضاء 

  . در تذکرات، ممنوع شده است
  . گل ها و مراتع از سمت خود استعفا کرده است خبر داده که ریيس سازمان جنهم ميهن،روزنامه 

به نوشته اين روزنامه، استعفای خداکرم جاللی در حالی صورت می گيرد که برخی از مديران ارشد اين 
سازمان و نيز ریيس جامعه جنگلبانی ايران دليل اين استعفا را فشارهای وارد شده از سوی وزارت جهاد 

  . کشاورزی عنوان مي کنند
ریيس سازمان جنگل «: هن به نقل از کاظم نصرتی، ریيس جامعه جنگلبانی ايران، نوشته استهم مي

چون در يک ماه اخير فشارهای زيادی را از سوی وزارتخانه . ها و مراتع استعفا نداد، بلکه استعفا شد
  » .متحمل شد که علت عمده آن پافشاری وی در جلوگيری از تخريب جنگل های گيالن بود

 هکتار از جنگل های گيالن قبل از اين نيز  ١٢٠ مستقيم وزير جهاد کشاورزی برای تخريب دستور
   .برکناری سه مقام محلی مخالف اين دستور را در پی داشته است 

  . ، از افزايش محسوس قيمت گوشت، روغن و حبوبات خبر داده استهمشهریروزنامه 
 بيانگر افزايش محسوس قيمت   سي های ميدانیبه نوشته اين روزنامه، گزارش بانک مرکزی و برر

  . برخی از اقالم مصرفی به ويژه لبنيات، روغن نباتی و حبوبات در بازار در طول دو هفته گذشته است
در شرايطی که سازمان حمايت و ساير دستگاه های نظارتی : همشهری، در عين حال نوشته است

خلفين خبر مي دهند، در هفته گذشته قيمت برخی ذيربط بر اعمال قيمت های جاری و برخورد با مت
   . درصدی را شاهد بوده است  ٣٠ تا ٢٠فرآورده های لبنی افزايش 

  . عليه منتقدان دولت خبر داده است» پرونده سازی« از آغاز همبستگیروزنامه 
ه عليه پرونده سازی گسترد«اين روزنامه به نقل از احمد خرم، از وزرای دولت سابق نوشته است که 

  » .منتقدان دولت برای جلوگيری از حضور آنها در انتخابات مجلس هشتم آغاز شده است
مطمئن باشيد که انتخابات مجلس هشتم، سخت تر گرفته «: وزير سابق راه و ترابری گفته است

نديدا خواهد شد و از االن بعضي ها سازماندهی شده اند برای اينکه گفتار و عملکرد افرادی که احيانا کا
  » .هستند را گردآوری کنند
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اگر کسی که احتمال کانديداتوری اش مي رود و با «: همبستگی از قول احمد خرم نوشته است
دوستانش بحث کند، در خانواده بحث کند و اينها بشنوند، يک گزارش مي نويسند که در ساعت فالن در 

  » .رای افرادروز فالن در حضور فالنی، چی گفت و اينها مي شود پرونده ب
 به اعدام خبر داده    هنرمند به ریيس قوه قضائيه درباره يک زن محکوم٢٠٠ نامه  ، ازاعتمادروزنامه 
  . است

به نوشته اين روزنامه، در حالی که کبری رحمانپور، زن جوانی که متهم به قتل مادر شوهرش است 
 تاکنون به   اوليای دم مقتولروزهای سختی را در زندان سپری می کند و تالش برای جلب رضايت

 هنرمند ايرانی با امضای نامه ای خطاب به ریيس قوه قضائيه خواستار آزادی ٢٠٠نتيجه نرسيده است، 
  . رحمانپورشدند  کبری 

به نوشته اعتماد، عزت اهللا انتظامی، کمال تبريزی، رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، رضا کيانيان، 
ر، مريال زارعی، رضا ميرکريمی، محمد بزرگ نيا، و رويا تيموريان برخی از منيژه حکمت، مهناز افشا

   .هنرمندان امضاء کننده اين نامه هستند 
  . ، رشد چهار هزار درصدی قاچاق گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داده استسرمايهروزنامه 

 درصد در سال ۶٠چهار درصد به به نوشته اين روزنامه، افزايش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 
گذشته نه تنها تحقق اهداف پيش بينی شده مبنی بر تامين بخشی از نياز کشور به اين محصول از 

 درصد در ۵٫٧طريق توليدات داخل را تامين نکرد بلکه باعث افزايش سهم قاچاق از واردات گوشی از 
  .  شد٨۵ درصد در سال ٨۵ به ٨۴سال 

 ٨۵اين ترتيب رشد چهار هزار درصدی ميزان قاچاق گوشی تلفن همراه در سال به «سرمايه نوشته که 
  » . به وقوع پيوسته است٨۴نسبت به سال 

  
   تير4دوشنبه : مرور روزنامه های تهران

  )2007 ژوئن  25(1386 تير 4دوشنبه 
الگرد روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از مراسمی به مناسبت س:بی بی سی

انتخاب محمود احمدی نژاد خبر داده و گزارش اقتصادی دولت را منعکس کرده اند و در مطالب دیگر خود، 
خبرهای تازه ای درباره زمان اعالم سهميه بندی بنزین، استقبال ریيس جمهوری از دیدار با کارشناسان 

  .ان را منتشر کرده انداقتصادی منتقد دولت، نامه هنرمندان برای جلوگيری از اعدام یک زن جو
 اقتصاددانی که از ۵٧به نوشته کارگزاران دفتر ریيس جمهور خبر داده که محمود احمدی نژاد از گفتگو با 

سياست های دولت انتقاد کرده بودند استقبال کرده در حاليکه در پاسخ دو نامه قبلی اقتصاددانان 
امضا کنندگان نامه هر نوع پاسخی را به آنان ریيس دولت و همکارانش با نسبت های تند و متهم کردن 

  .رد کرده بودند
 وزیر صنایع که چندی قبل اعالم کرد ميزان سرمایه گذاری خارجی در  شرقدر همين حال به نوشته

 ٧٠٠دولت فعلی با افزایش چشمگير به سه برابر سه دولت گذشته رسيده در مصاحبه دیروز از رشد 
 ایران خبر داد و گفت نمی دانم چرا وقتی ما این صحبت ها را در مورد درصدی سرمایه گذاری خارجی در

  .سرمایه گذاری خارجی کردیم برخوردهای خاصی نسبت به این ارقام شد
این عضو کابينه کسانی را که رقم اعالم شده درباره سرمایه گذاری خارجی در کشور را اغراق آميز 

  . بعضی از آن ها کمپ دیویدی هستندخوانده اند افراد مساله دار ناميده که حتی
 مشاور ریيس جمهوری در امور روحانيت منقدین دولت را قلم به مزدهایی خوانده که اعتمادبه نوشته 

در خدمت امپراتوری خبری خارجی و برخی خودباخته ها کار می کنند و به گفته وی با اصول نظام 
  . موافق نيستند

 از شاگردان آبت اهللا مصباح یزدی است با اشاره به اظهار نظر ماداعتآقای سقای بی ریا که به نوشته 
یکی از اتباع ترکيه درباره آن عکس از احمدی نژاد که خوابيده است، گفت آن فرد می گفت این فرد که 

اشاره مشاور ریيس جمهوری به عکسی است . خوابيده در آینده رهبری دنيا را به عهده خواهد گرفت
  .  نشان می دهد که گوشه مسجدی خود را جمع کرده و خوابيده استکه احمدی نژاد را

 مدیر امور بين الملل شرکت ملی نفت ایران گفته برای واردات بنزین تا سقف دو شرقبه نوشته 
حجت اهللا غنيمی گفته از . ميليارد و نيمی که مجلس تعيين کرد، حدود یک ماه و نيم دیگر بودجه داریم

 هر تن دالر ٧٠۵ ميليون ليتر بنزین با قيمت حدود ٣٠طور ميانگين روزانه حدود ابتدای سال جاری به 
بنا به آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ميانگين مصرف بنزین در . خریداری شده است

  .  ميليون ليتر در روز بوده است٧٢سه ماه گذشته بيش از 
کرده که مدتی قبل حدادعادل ریيس مجلس با  از قول ریيس کميسيون انرژی مجلس فاش هم ميهن

بندی توسط دولت و  ای به رهبر جمهوری اسالمی گزارشی از عدم اجرای قانون سهميه   نامه  ارسال
 های  تالش نمایندگان برای اصالح مصوبه خود ارائه کرده و آیت اهللا خامنه ای پاسخ داده که محدودیت

  .  یکن کند، مطرح نشود  لم که قبلی را کاندولت در نظر گرفته شود و مصوبه جدیدی 
 کمال دانشيار در پاسخ سئوالی درباره طرح نمایندگان گنگره آمریکا برای ایجاد هم ميهنبه نوشته 

از سوی کنگره آمریکا رخ دهد ) محدودیت واردات بنزین(محدودیت در واردات بنزین گفته اگر این اتفاق 
 ای جز  کنند چون در آن صورت چاره  د دالر به نفع کشور ما کار میبسيار عالی است و حدود پنج ميليار

بندی در داخل نداری و افزوده است که در واقع اقدامی که از سوی مجلس ایران نتوانست رخ  سهميه
  . شود  دهد از سوی مجلس آمریکا انجام می
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ار ممانعت از اعدام کبرا  خبر داده که دویست هنرمند در نامه ای به ریيس قوه قضایيه خواستاعتماد
  . رحمانپيور شده اند که متهم به قتل مادرشوهر خود است و روزهای سختی را در زندان سپری می کند

در این نامه که توسط تهمينه ميالنی کارگردان سينما تهيه شده، آمده در بازدید از هم ميهن به گزارش 
به همراه . داشتم از زندگی پردردش با خبر شدمزندان با کبری رحمانپور آشنا و در صحبتی که با او 

  .وکيل بارها با خانواده مقتول تماس گرفتيم و فایده ای نداد
در حالی که روزنامه های مختلف تهران خبر از عمليات نيروی انتظامی در طرحی با عنوان امنيت 

 هزار تن به عنوان ٨گيری  فرمانده نيروی انتظامی تهران از دستکارگزاراناجتماعی داده اند به نوشته 
 سفره خانه و کافی نت از زمان آغاز طرح ارتقای سطح ۵٠٠ زن خيابانی و پلمب ١٠٣اراذل و اوباش، 

  . امنيت اجتماعی خبر داده است
 تن به مرجع قضایی به جرم حمل ١٣سردار زارعی به نوشته این روزنامه در عين حال از معرفی 

 تن از این افراد نيز از سوی پليس ارشاد ٣٧ و اظهار کرده در این ميان حيوانات در وسایط نقليه خبر داد
  . شدند

به نوشته روزنامه های اقتصادی مقامات بانک مرکزی تایيد کردند که تمام ذخایر ارزی کشور از دالر به 
  .یورو برگردانده شد

 سبد ارزی ایران خبر  در گزارشی نوشته همان زمان که ریيس بانک مرکزی از تغييرترکيباعتماد ملی
ن کشور صرفا به دليل  های کال داد، کارشناسان پولی و بانکی کشور بر این باور بودند که اتخاذ سياست

  . های مهم اقتصادی باشد تواند دليل خوبی برای اتخاذ تصميم مقابله سياسی با کشوری دیگر نمی 
ان معامالت تجاری خود با دالر آمریکا را متوقف به نوشته این روزنامه حاال که معاون بانک مرکزی گفته ایر

تی را  هایی پولی و بانکی که آمریکا در چند ماه اخير سر راه اقتصاد ایران قرار داده، مشکال کرد محدودیت
ر باشد اما  ت خداحافظی ایران با دال به همراه داشته است که شاید بهترین راه برای فرار از این مشکال

های ایرانی بدهد که مراودات خود را سهلتر انجام دهند،  د این امکان را به تجار و شرکت توان این کار می
ر اگر  گيرد و حذف دال ر انجام می ها و تجار آسيایی در شرق آسيا با دال اما بيشتر مراودات ایران با شرکت

  . باشد های ایران تواند مبنای تازه گرفتاری از سوی آنها مورد پذیرش قرار نگيرد، می 
  

  سوم تير: مرور روزنامه های تهران
  )2007 ژوئن  24(1386 تير 3یکشنبه 

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از دیدارهای نمایندگان مجلس با دو :بی بی سی
کاندیدای سابق ریاست جمهوری خبر داده اند که در دومين سالروز انتخاب محمود احمدی نژاد به 

اظهار نظرهای ضد و نقيضی درباره فعاليت های دولت، ادامه . وری اتفاق می افتدریاست جمه
بالتکليفی در مورد بنزین، سخنرانی آخرین نخست وزیر جمهوری اسالمی، گزارش هایی درباره 

  . دیدارهای مسوول پرونده هسته ای ایران در اروپا از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست
ای   اخبار خود نوشته آنگونه که از آخرین خبرهای مذاکرات بر سر برنامه هسته در صدرتهران امروز
آید، سرانجام اروپا به طرحی بازگشته است که سال گذشته و بعد از توافق یازده بندی  ایران بر می

  . سوالنا و الریجانی در برلين بر روی ميز قرار گرفته بود
ی پایان دادن به بن بست موجود که با اصرار غرب بر تعليق به نوشته این روزنامه اروپا قصد دارد برا

  . های تازه برسد سازی اورانيوم تشدید شده بود، درباره این طرح با تهران به توافق غنی
 از گفتگوهای علی الریجانی با محمد البرادعی خبر داده و از قول مدیرکل ایراندر همين حال روزنامه 

 نوشته یک برنامه عملى براى حل موضوعات باقى مانده با ایران، در آژانس بين المللی انرژی اتمی
  . هفته هاى آینده طراحى مى کنيم

در ادامه همين گزارش از قول دبير شورای عالی امنيت ملی ایران آمده تندروى ها درباره کشورى که 
 کشورهاى بزرگ دانشمندانش به این توان رسيده اند، عادالنه نيست و منطقى تر این است که برخى

  .با کشورى که باآژانس همکارى مى کند لجبازى نکنند
فقط . این خبر واقعيت دارد.  در گزارشی پيرامون بنزین نوشته همه چيز به نقطه صفر بازگشتاعتماد

به طور حتم با دیدن . کافی است تا ماجرای نه چندان خوشایند بنزین را طی روزهای گذشته دوره کنيد
ور بسيار قبل از این نيز می شد حدس زد که دولتی ها به سمتی می روند که نقطه فضای بنزین کش

  .حاال به نظر می رسد این اتفاق در حال رخ دادن است. پایان آن الیحه متمم و واردات دوباره بنزین است
 یکی از نمایندگان مجلس که نمی خواست نامی از او برده شود گفته دولت قصد اعتمادبه نوشته 

ميه بندی ندارد و البته حق با او است چون هر لحظه امکان دارد تمام برنامه های اجرایی برای سه
این مساله را تجربه چند ماه گذشته فعاليت دولت در رابطه با ساماندهی مصرف بنزین . بنزین تغيير کند

 نماینده مجلس با در واقع به هيچ خبری نمی توان اطمينان کرد اما با این وجود این. نشان داده است
  . قاطعيت گفت که دیگر همه چيز منتفی است و بنزین سهميه بندی نمی شود

، روزنامه اقتصادی هم گزارش اصلی خود را به همين موضوع اختصاص داده و نوشته در قانون سرمایه
الوه جاری، بنزین توليد داخل به ع ، دولت موظف شده بود حداکثر از ابتدای خردادماه سال٨۶بودجه 

بندی با اولویت  بنزین وارداتی تا سقف یارانه ارزی معادل دو و نيم ميليارد دالر را به صورت سهميه
  . استفاده از کارت هوشمند به قيمت هر ليتر یک هزار ریال عرضه کند
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تومانی در هر ليتر بدون ١٠٠در حالی که به نوشته این روزنامه تاکنون این طرح فقط در قالب بنزین 
بندی برای خودروهای دولتی در قالب طرح  بندی برای خودروهای عمومی و شخصی و سهميه هسهمي

  .پلکانی به اجرا گذاشته شده است
 هم ميهنهمزمان با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب محمود احمدی نژاد به نوشته روزنامه 

  . کنند یصد نماینده مجلس با محمدباقر قاليباف شهردار تهران دیدار م
نژاد با رقيب وی در انتخابات دو   نوشته این دیدار که همزمان با سالروز انتخاب محمود احمدیهم ميهن

در مجلس است » مدیریت شهری«گيرد به بهانه تشکيل فراکسيون جدید  سال قبل صورت می
ی سابقه فراکسيون مدیریت شهری قرار است در سال آخر مجلس هفتم از ميان نمایندگانی که دارا

  . مدیریت در حوزه شهری هستند، تشکيل شود
 با چاپ عکسی از دیدار هاشمی رفسنجانی و بهزاد نبوی نایب ریيس سابق شرقدر همين حال 

مجلس از مالقاتی خبر داده که به ابتکار نبوی بين شصت تن از نمایندگان مجلس ششم با ریيس 
  . مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته است

مواضع "و " انرژی هسته ای"، "انتخابات هشتمين مجلس شورای اسالمی"ته این روزنامه به نوش
سه محور مهم گفت وگوی روز گذشته هاشمی رفسنجانی با جمعی از نمایندگان " اقتصادی دولت نهم

  . اصالح طلب دوره ششم مجلس بود
جمع تشخيص مصلحت  در این دیدار که در دفتر کار هاشمی رفسنجانی در محل مشرقبه نوشته 

نظام انجام شد، هاشمی رفسنجانی این جمع از نمایندگان مجلس ششم را به حضور فعال در انتخابات 
وعده داد که به این موضوع " رد صالحيت های احتمالی"آتی مجلس تشویق کرده و در خصوص موضوع 

  . ورود پيدا کرده و در حد توان خود از حقوق کاندیداها دفاع کند
 صفحه ای را به سفرهای استانی ریيس جمهور اختصاص داده که از سوی هواداران دولت به نهم ميه

  . عنوان مهم ترین ابتکار وی از آن سخن می رود
ها به بسياری از  در بخشی از این گزارش قدرت اهللا عليجانی نماینده قزوین در مجلس نوشته در استان

جمهور در مورد ساخت بيمارستان آبيک، جاده  های رئيس وعده. های داده شده به مردم عمل نشد وعده
  . یک تحقق نيافته است ها و آقایان هيچ اکبرآباد به سمت الموت، سالن ورزشی برای خانم

تنها  ها این شده که نه این نماینده مجلس اضافه کرده نتيجه سفرهای استانی دولت برای استان
های عمرانی که در گذشته آغاز شده اعتبار الزم جهت  هشود بلکه به پروژ های مصوب اجرا نمی پروژه

هيات دولت محترم ابتدا هياتی برای بررسی نتایج سفرهای قبلی به .یابد تکميل اختصاص نمی
مردم فقط برای حضور مسووالن در . ها اعزام کند پس از آن به فکر انجام سفرهای جدید باشند استان

ها و مطالبات انباشته شده خود را انتظار  نها کار و تحقق وعدهمند نيستند بلکه از آ جمع خود عالقه
  . دارند

سخنرانی ميرحسين موسوی آخرین نخست وزیر کشور که در مراسمی به عنوان یادبود کشته شدن 
 است که نوشته مهنس هم ميهنجمعی سران حزب جمهوری اسالمی ایراد شده عنوان اصلی 

چند : ها و اهداف زمان انقالب گفت کرد با یادآوری ارزش موسوی که به شدت احساساتی صحبت می
ای بر پشت در  ها عکس دختری را با چهره و صورتی سياه و کثيف و با کيسه روز قبل یکی از روزنامه

 درصد کودکان تهران ٢٠گفت  داد و به نقل از یک مقام مسوول می های تهران نشان می خيابان
  . خواب هستند کارتن

آشنایان شهيد بهشتی این  کنم این روزها حتی در بين دوستان و  ه که من گمان نمیوی اشاره کرد
ها را  شنویم، این عکس عکس بتواند مانند اول انقالب خيلی اثرگذار باشد؛ یعنی ما این خبرها را می

  .کنيم کنيم، ولی از کنارش به راحتی عبور می بينيم، این آمارها را مالحظه می می
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