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

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

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

 ها خواهان قطع روابط سياسی این کشور با ایران شد  انجمن یهودی: آرژانتين
  )2007 ژوئيه  19(1386 تير 28 شنبه پنج :رادیو آلمان:ايميک

، "همياری اسرائيل و آرژانتين"سيزده سال پس از عمليات تروریستی بمب گذاری در محل انجمن 
  . نمایندۀ یهودیان آرژانتين از دولت این کشور خواست تا هر گونه روابط دیپلماتيک را با ایران را قطع کند

 ژوئيه، ١٩، امروز، )AMIIA(موسوم به آميا " همياری اسرائيل و آرژانتين"لوئيس گرین والد، رئيس انجمن 
نتيجه  گزار شده بود، از بی در مراسمی که به همين مناسبت در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتين بر

  .ماندن تحقيقات انجام شده تاکنون، اظهار نگرانی کرد 
 ١٩٩۴ریستی سال های جدیدی در رابطه باعمليات ترو دولت آرژانتين در سالهای اخير از شروع بررسی

 نفر منجر شد، خبر داده بود و نستور کرشنر رئيس ٢٠٠ نفر و زخمی شدن بيش از ٨۵که به مرگ 
جمهور این کشور نيز، به تازگی اعالم کرده بود که وی پروندۀ این اقدام تروریستی را در نشست آیندۀ 

  .مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد
  دیگر انگشت اتهام به سوی یک

پيش از این نيز این . داند دادگاه فدرال آرژانتين، ایران را متهم اصلی پروندۀ بمب گذاری در مرکز آميا می
دادگاه در ماه نوامبر سال گذشته، حکم جلب بين المللی برای اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس جمهور 

  .بمب گذاری صادر کرده بودوقت ایران و هشت نفر دیگر از مقامات ایرانی را در ارتباط با این 
در سال " همياری اسرائيل و آرژانتين"کند که این کشور برنامۀ انفجار انجمن  آرژانتين، ایران را متهم می

ایران این اتهام را . ریزی کرده و آن را از طریق اعضای حزب اهللا لبنان به اجرا در آورده است  را طرح١٩٩۴
پيگيری و بازداشت دادستان کل آرژانتين و قاضی این پرونده را صادر رد کرده و در اقدامی متقابل دستور 

 کرده و بازگشایی این  مقامات ایران همچنين معتقدند که آرژانتين این قضيه را سياسی.کرده است
  .صورت گرفته است" اعمال نفوذ صهيونيستها"پرونده نيز تحت 

  .ين استآرژانتين دارای بزرگترین اقليت یهودی در آمریکای الت
  

  رفتهی بار به سورني دومی نژاد برایاحمد
  )2007 ژوئيه  19(1386 تير 28 شنبه پنج

 به ی اکروزهی ی رسمداری بار جهت دني دومی برارانی جمهور اسي نژاد، رئی احمدمحمود:بی بی سی
 . سفر کردهیسور
 کشور دو روز پس از آن نی نژاد به ای احمدی رود و سفر آقای به شمار مرانی متحد انیکتری نزدهیسور

 خود را ی جمهوراستی دوره هفت ساله رني دومهی جمهور سورسي که بشار اسد، رئردي گیصورت م
 .رسمًا آغاز کرد

 ني سفر کرده است، او نخسترانی نژاد دو بار به ای کار آمدن محمود احمدی از زمان روزي اسد نبشار
 .  سفر کردرانی نژاد به ای محمود احمددني بود که پنج روز پس از به قدرت رسیرهبر خارج
 .  سفر کرده بودهیبه سور) 1384 ید (2006 هی بار در ژانوکی هم نی از اشي نژاد پی احمدمحمود

 گفت خطاب به ی ترک مهی سفر خود به سورني دومی که فرودگاه مهرآباد تهران را برای هنگامیو
 ی جمهوراستیمناسبت انتخاب مجدد بشار اسد به ر به کی سفر، تبرنیخبرنگاران گفت که هدف او از ا

 ی و جهانیا  با بشار اسد با او در خصوص مسائل مورد عالقه منطقه داری است و قرار است در دهیسور
 . کندیريگي پی و روابط دو کشور را در سطوح عالهایريگفتگو و موضعگ

 ی سفر کرده بوده، ارتقاهیبه سور هفته گذشته رانی ای مسکن و شهرسازری وزنکهی با اشاره به ایو
 ی اهداف سفر خود بر شمرد و گفت قرار است طگری را از جمله دهی و سوررانی ایسطح روابط اقتصاد

 گفتگو مورد و آب ی صنعت،یروگاهي نی دو کشور در بخشهای اقتصادی توسعه همکاره،ی او از سوردارید
 .رديگ قرار 
 نژاد در سفر به ی در هيئت همراه محمود احمدرانی ای مسکن و شهرسازری وزا،ي کیدي سعمحمد
 . حضور داردزي نهیسور

 ی مجتبدي جمهور و سسي رئیزی معاون امور برنامه ری برقعرمنصوري امورخارجه، امری وز،ی متکمنوچهر
 .  اندهی نژاد در سفر به سوری احمدی همراهان آقاگری وزارت کشور از دیاسي معاون سیثمره هاشم

 . رو به رشد داشته استی همواره روند1357 پس از انقالب هی و سوررانی اروابط
 دي تأکی هر از چندگاهی سوری مقامهای خوانند، اگر چه برخی مکی را استراتژهای همکارنی کشور ادو
 با ییازهاي کشور آماده است تا با گرفتن امتنی تفاوت دارد و ارانی با اهی سوریاستهاي کنند که سیم

 . وارد شودی از در دوستیرب غیکشورها
 . دفاع کرده استرانی ای بوده و از حقوق هسته ارانی ااني از حامی المللني تاکنون در مجامع بهیسور
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 .  داده استی رأرانی همواره به نفع ای المللني کشور در نهادها و مجامع بنیا
 مخالفان حکومت  از انقالب ازشي پ،ی جمهور کنونسي حافظ اسد، پدر رئی تحت رهبرهیسور

 و عراق، تنها کشور رانی در زمان جنگ از،ي کرد و پس از انقالب نی متی حمارانی در ایشاهنشاه
 . کردتی کشور حمانی ماند و از ارانی جنگ در کنار اانی بود که تا پایعرب
 است و با دولت حزب بعث در ی آن زمان، دولت حزب بعث در سوريه که تحت تسلط شيعيان علودر
 از ايران پرداخت و از جمله ی به طرفدار،ی عربی حمايت از کشوری ديرينه داشت، به جایاق رقابتعر

 .لوله انتقال نفت عراق از طريق سوريه را قطع کرد
 اري در اختی اندکی رسانده و نفت خود را به بهایاری هی به سوری در مقابل از لحاظ اقتصادزي نرانیا

 . قرار داده استهیسور
 متهم یني فلسطینهاي در عراق، لبنان و سرزمی ثباتی بی را به دخالت و تالش براهی و سوررانیا کایآمر
 . همواره رد کرده اندهی و سوررانی که ای کنند، اتهامیم
 . اشتراک نظر دارندی المللني و بی از مسائل منطقه ایاري در بسهی و سوررانیا
 و لي اسرائی از سویني فلسطینهاياشغال سرزم انی دو کشور خواهان پان،ي مورد مسئله فلسطدر
 . اندیني از جمله آوارگان فلسطانيني حقوق فلسطنيتأم
 کنند که ی متی و حزب اهللا در لبنان حمایني مانند حماس در مناطق فلسطیی کشور از گروههادو

 . دانندی میستی تروری اروپا آنان را گروههاهی و اتحادکای آمرل،ياسرائ
 در ی ثباتی کشورند و بنی در اکای آمری حضور نظامافتنی انی هر دو کشور خواهان پا مورد عراق،در

 . دهندی کشور نسبت منی و متحدانش در اکای آمریعراق را به حضور ارتشها
 ثبات کردن دولت فؤاد ی بی و تالش برای متهم به دخالت در اوضاع داخلهی و سوررانی ازي لبنان ندر
 .  برخوردار استیی اروپای و دولتهاکای آمرتی کشورند که از حمانی اری نخست وزوره،يسن
 . کنندی اتهام را هم رد منی اهی و سوررانیا

 کنند که ی تالش می غربی دولتهای دارند اما برخی و مستحکمکی روابط نزدهی و سوررانی چه ااگر
 .  دور کنندرانی را از حلقه دوستان اهیسور
 دارد، اما در صورت ی کنداري اگر چه روند بسهی و سورلي اسرائاني م آغاز مذاکرات صلحی براتالش

 رانی که قطعًا چندان مورد پسند حکومت ای دور کند، اقدامرانی گام از اکی را هی تواند سوریتحقق، م
  .نخواهد بود

  
 »مخالف سپر موشکی برای مقابله با تهديد ايران نيستم«

  )2007  ژوئيه 18(1386 تير 27چهار شنبه :فردا
 ژوئيه، گفت با طرح سپر دفاع موشکی آمريکا برای مقابله ١٨آنگال مرکل صدراعظم آلمان روز چهارشنبه 

 آنچه تهديد ايران خوانده می شود و والديمير پوتين رييس جمهوری روسيه به شدت آن را رد می   با
  .کند، مخالف نيست
هم مخالفتی ) سپر دفاع موشکی( با اين ايده من با آقای پوتين مخالف نيستم، اما«: خانم مرکل گفت

من هميشه تکرار کرده ام که هيچکس نمی تواند بگويد از جانب ايران تهديدی وجود «: و افزود» ندارم
  ».ندارد

با آنکه فرانتس يوزف يونگ، وزير دفاع آلمان به طور مشخص از طرح سپر دفاع موشکی آمريکا در اروپا 
اندکی محتاطانه تر با مساله برخورد کرده و پيشتر موضوع اين سپر دفاعی حمايت می کند، خانم مرکل 

  .خوانده می شود، ربط نداده بود» تهديد ايران مجهز به سالح هسته ای«را به آنچه 
صدراعظم آلمان که در يک کنفرانس خبری در برلين به پرسش های خبرنگاران پاسخ می داد، با اشاره 

اميدوارم مسايل بزرگی که هم اکنون با ايران بر سر «:  اسالمی گفتبه مناقشه هسته ای جمهوری
من فقط می توانم دوباره و دوباره از ايران . برنامه هسته ای اين کشور داريم، يک وضعيت موقتی باشد

  ».بخواهم که راه خود را به جامعه جهانی باز يابد، زيرا اين خواسته مهم مردم ايران نيز هست
  به حل بحران اتمی ايران مدیر کل آژانس »یخوشبين«ابراز  

 ژوئيه، در ١٨از سوی ديگر محمد البرادعی، مدير کل آژانس انرژی بين المللی اتمی، روز چهارشنبه، 
در راستای حل » مثبت«کواالمپور، پايتخت مالزی تمايل ايران برای ادامه مذاکرات هسته ای را گامی 

  .برای بحران اتمی تهران دانست
برادعی گفت که او در مورد ادامه گفت و گو برای بر طرف کردن بسياری از مشکالت مهمی که در آقای 

  .مورد برنامه هسته ای ايران وجود دارد خوشبين است
  ».ايران احتياج دارد تا با آژانس همکاری کند تا هدف برنامه هسته ای خود را روشن کند«: او افزود

اتمی، موافقت ايران برای بازديد بازرسان آژانس از راکتور آب سنگين مدير کل آژانس بين المللی انرژی 
ما دست کم يک حرکت مثبت از سوی ايران ديده ايم ولی «اراک را گامی مثبت دانست و گفت که 

  ».اميدوارم که اين امر ادامه پيدا کند
 کمک يا بدون ياری  با٢٠٠٩ اعالم کرد که ساختن راکتور آب سنگين اراک در سال ٢٠٠۶ايران در سال 

  .آژانس بين المللی انرژی اتمی به پايان خواهد رسيد
محمد البرادعی و علی الريجانی رييس گروه مذاکره کننده هسته ای ايران ماه ژوئن در وين با يکديگر 

  .مالقات کردند و ايران متعهد شد تا ابهام ها در مورد برنامه هسته ای خود را روشن کند
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عهد شده تا در مورد دو موضوع برنامه غنی سازی هسته ای و آزمايش های مربوط به ايران همچنين مت
  .پلوتونيوم توضيح دهد
 پيش از اين که اعالم کنيم برنامه هسته ای ايران برای مقاصد صلح جويانه  ما: آقای برادعی گفت

  .است تهران بايد به سواالت پيرامون اين برنامه پاسخ دهد
ای خود را صلح آميز می داند و می گويد هدف از آن تنها دستيابی توانايی توليد برق ايران برنامه هسته 

  .است
کشورهای غربی به ويژه آمريکا، با اشاره به تکنولوژی غنی سازی اورانيوم که مورد مصرف دوگانه توليد 

ته ای  دارد و ايران بر داشتن آن اصرار می ورزد، هدف برنامه هس برق و توليد سالح هسته ای
  .جمهوری اسالمی را توليد بمب اتمی می دانند

     معاون پيشين آژانس و ابهام های برنامه اتمی ايران
 راديو فرداپی ير گلداشميت، معاون پيشين مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای با 

، در ٢٠٠٢ تا ١٩٩٩ سال ايران از«در مورد ابهامات موجود در مورد برنامه هسته ای ايران گفت که 
تاسيسات اعالم نشده شرکت کاالی الکتريک، سانتريفوژها يا دستگاه گريز از مرکز ويژه غنی سازی 

 خريده بود، به اين دستگاه ها وارد کرده ١٩٩١اورانيوم را آزمايش کرده و مواد هسته ای را که در سال 
  ».است

و انتقال آن برای استفاده در آزمايش   ١٩٩۴ در سال ايران، وارد کردن فلز طبيعی اورانيوم: وی افزود
های غنی سازی ليزری را اعالم نکرده است و کوتاهی در اعالم هر کدام از اين مواد يا فعاليت ها، نقض 

  .تعهدات ايران بوده است
 اشاره آقای گلد اشميت همچنين در بيان موارد ابهام در پرونده اتمی ايران به فعاليت ها در مرکز لويزان

، آژانس در انتظار دريافت اطالعات بيشتر در مورد فعاليت های مرکز ٢٠٠۴از سال «:کرد و گفت
 شيان در رابطه با دريافت مواد و وسايلی که مصرف دوگانه دارند و می توانند - فيزيک در لويزان تحقيقات

  ».برای غنی سازی اورانيوم به کار گرفته شوند، بوده است
مواد و تجهيزاتی که مصرف دوگانه دارد، «:  اعالم کرد٢٠٠۴انطور که آژانس در سال به گفته وی، هم

هم در محدوده نظامی متعارف، هم در زمينه غير نظامی و هم در زمينه تسليحات هسته ای، به کار 
  ».می رود

 مواد  آژانس گزارش داد که در فوريه اين سال، موضوع مطالعات مربوط به آزمايش٢٠٠۶در آوريل سال 
شديدا منفجره و طرح يکی از اجزاء موشک را، که از سوی ايران پيگيری شده و هر دو می تواند بعد 

  .نظامی و هسته ای داشته باشد، مورد بررسی قرار داده است
  

 ایران' حرکت مثبت'ابراز رضایت برادعی از
  )2007 ژوئيه  18(1386 تير 27چهار شنبه 
آژانس یين المللی انرژی اتمی تصميم ایران مبنی بر صدور اجازه محمد برادعی، مدیرکل :بی بی سی

بازدید بازرسان این آژانس از تاسيسات آب سنگين اراک را حرکتی مثبت خواند و ابراز اميدواری کرد که 
 .این وضعيت ادامه پيدا کند

د که درباره موافقت کردن" نخستين بار"آقای برادعی همچنين گفت مقامات ایرانی هفته گذشته برای 
 .اهداف اصلی برنامه های اتمی این کشور به بحث و گفتگو بنشينند

رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشتر طی گزارشی به شورای امنيت سازمان ملل متحد اعالم 
کرده بود تنها در صورتی می تواند با اطمينان در مورد اهداف برنامه اتمی ایران اظهارنظر کند که ایران 

 .رسشهایی را که همچنان برای این آژانس بی پاسخ مانده، پاسخ گویدپ
از رآکتورهای آب سنگين می توان برای توليد پلوتونيوم استفاده کرد که می تواند به جای اورانيوم با 

خلوص باال، در توليد بمب اتمی به کار رود اما مقامات ایرانی تا کنون بارها اعالم کرده اند می خواهند از 
 .انرژی هسته ای برای توليد برق ورسيدن به مقاصد صلح آميز استفاده کنند

آمریکا و برخی کشورهای غربی دیگر ایران را متهم می کنند که مشغول برنامه ریزی های پنهانی برای 
 .توليد سالح های هسته ای است

در ) ژوئيه( اواخر ماه جاریانتظار می رود، دور بعدی گفتگوهای ایران با آژانس بين المللی انرژی اتمی
 .مقر این آژانس در وین برگزار شود

المللی انرژی اتمی درباره بازدید از تاسيسات اراک،  از سوی دیگر نيز، در پی توافق ایران و آژانس بين 
مدیر کل آژانس برای چندمين بار خواستار مذاکره مستقيم آمریکا و ایران بر سر برنامه اتمی جمهوری 

 .داسالمی ش
منوچهر متکی، امروز از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در سطح سفرای دو کشور در عراق خبر 
داد اما محور این گفتگوها را که به گفته وی در آینده نزدیک انجام خواهد شد، کمک به استقرار صلح و 

 .امنيت در عراق و حل مشکالت دولت و مردم این کشور اعالم کرد
مذاکره مستقيم ایران و آمریکا بر سر عراق نتيجه محسوسی نداشت و دو کشور تاکنون در نخستين 

مورد وضعيت عراق در موضع انتقادی که نسبت به یکدیگر دارند و اتهاماتی که عليه يکدیگر مطرح می 
  .کنند تغييری نداده اند
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  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

هفته تحريم پارلمان، اميدها براي  با پايان دادن به پنج) پنجشنبه( امروزگذاران اهل تسنن عراق قانون
اين . اساسي در اين آشور را قوت بخشيدند ي قانون هاي مورد درخواست آمريكا در عرصه پيشرفت

  .سرباز اين آشور متهم به قتل يك عراقي شدند درحالي است آه دولت آمريكا اعالم آرد دو
  )2007 ژوئيه  19(1386 تير 28 شنبه پنج

 تن از اعضاي 44از خبرگزاري آسوشيتدپرس،  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ها براي انتصاب مجدد محمود المشهداني، رييس  جناح ي وفاق عراق پس از معامله با ديگر جبهه

  .پارلمان شرآت آردند ي ي روز پنجشنبه پارلمان در جلسه
حسن . گيري آند پارلمان از سمت خود آناره ي المشهداني پس از برگزاري چند جلسهرود  انتظار مي

بازگشت : وزير عراق گفت مشاور نوري المالكي، نخست السنيد، از قانونگذاران شيعه در عراق و
  .اين شرايط نبايد فعال علني شود. مورد قبول قرار گرفت مشهداني براساس يك سري شرايط سري

تحريم جناح صدر و پذيرش رسمي درخواست آنها مبني  اهل تسنن نيز دو روز پس از پايانقانونگذاران 
  .پارلمان بازگشتند به) ع(بر بازسازي حرمين عسكريين
ها قرار دارد، فلج  تحت انتقادهاي شديد آمريكايي  عضوي عراق را آه275تحريم اين دو گروه پارلمان 

ا به شكست در تدوين قانون آليدي نفت و تصميم به تعطيالت يك ر ها پارلمان عراق آمريكايي. آرده بود
ها جان خود را از دست مي دهند متهم  سربازان عراقي و آمريكايي در خيابان ماهه آن هم در حالي آه

  .آرده بودند
  .يي در داخل اين آشور حكايت دارد فرقه چنين از عمق ترديدها و اختالفات اين تحريم هم
ارتش اين آشور و يك سرباز آمريكايي متهم به  رتش آمريكا اعالم آرد يك گروهباناز سوي ديگر ا

  .اند مشارآت در قتل يك مرد عراقي شده
آمريكايي به ربودن و توطئه براي قتل يك عراقي در حمدانيه  اين اتهامات يك روز پس از آنكه يك تفنگدار

  .متهم شد اعالم شده است
 آنها در اثر انفجار يك بمب  آشور و مترجم عراقي  سرباز اين4عالم آرد آه از سوي ديگر ارتش آمريكا ا

  .يي در شرق بغداد آشته شدند جاده
جسد دو مرد .ي جهاد تخريب آردند را در منطقه ي يك مسجد اهل تسنن در بغداد نيز مردان مسلح مناره

  .نيز در نزديكي اين مسجد پيدا شده است
عضو اهل تسنن پارلمان در موصل تيراندازي آرده  ن مسلح به يك محافظ يكي پليس عراق مردا به گفته

  .عضو حزب سياسي آردستان عراق آشته شد در شرق موصل نيز يك. و وي را آشتند
ها مسير ارتباطي حديثه به آنه  اين پل.منفجر آردند در شرق عراق نيز مردان مسلح دو پل را در حديثه

  .حديثه بودند د به مايلي شمال غرب بغدا160در 
  

  پرهزينه ترين مبارزات انتخاباتي تاريخ 
  )2007 ژوئيه  19(1386 تير 28 شنبه پنج

، گران ترين و پرهزينه 2008عباس فتاح زاده؛ مبارزات مربوط به انتخابات رياست جمهوري سال :شرق
ن بورس جهان، نيز بيش بورس وال استريت، بزرگتري. ترين رقابت هاي انتخاباتي در کل تاريخ خواهد بود

هم اکنون کمک هايي که دموکرات ها دريافت کرده اند، بسيار بيش . از هر زمان ديگري پول مي پردازد
پس از آن باراک . هدف بيشتر اين کمک ها هم هيالري کلينتون است. از جمهوري خواهان است

 5/32همايش هاي خويش  با 2007او تنها طي سه ماهه دوم سال . اوباماي سياهپوست قرار دارد
کارشناسان تخمين مي . بقيه کانديداها نيز به شدت دنبال گردآوري پول هستند. ميليون دالر جمع کرد

 ميليارد 4/1، به حداقل 2008زنند که کل هزينه هاي مبارزات انتخاباتي براي رياست کاخ سفيد در سال 
. يشتر اين رقم به دموکرات ها خواهد رسيددر اين ميان همان گونه که اشاره شد ب. دالر خواهد رسيد

ديگر آن زماني که مديران شرکت ها و بورس وال استريت قاطعانه دنبال جمهوري خواهان بودند به پايان 
، به تدريج بر تعداد 2006پس از پيروزي دموکرات ها در انتخابات کنگره طي انتخابات سال . رسيده است

  . ز آنها پرداختند، افزوده شدشرکت ها و مديراني که به حمايت ا
دست اندرکاران اقتصاد و تجارت ترجيح مي دهند زودتر از ديگران به طرف جناح پيروز در آينده بروند و 

بتوانند در دولت آينده حمايت طرف پيروز را در جريان قانونگذاري ها و تصميم گيري ها پشت سر خود 
ات رياست جمهوري باقي است تعداد شرکت هاي حامي  ماه تا انتخاب16با آنکه هنوز . داشته باشند

هيالري کلينتون به اندازه کل تعداد شرکت هاي حامي جان کري دموکرات در روزهاي منتهي به 
طبيعي است که طي ماه هاي آينده به اين تعداد مقدار زيادي افزوده خواهد .  است2004انتخابات سال 

 ميليون دالر به 4/4اي حاضر در بورس وال استريت  شرکت ه2007تنها طي نيمه نخست سال . شد
 ميليون دالر نيز جداگانه از سوي شرکت هاي با فناوري باال يا به 6/1. هيالري کلينتون کمک کرده اند

  .اصطالح هاي تک در بورس برايش پول جمع شده است
تي برخي که همواره ح.  مدير ارشد هم با ذکر نام خويش رسمًا خود را حامي وي اعالم کرده اند150

. جزء حاميان سنتي دموکرات ها بوده اند، اکنون در پشت سر همسر رئيس جمهور سابق قرار گرفته اند
دو تن از چهره هاي سرشناس يهوديان يعني استيون اسپيلبرگ کارگردان و روپرت مرداک سرمايه گذار 

حاميان مالي اوباما نيز طول و دراز البته ليست . مشهور صهيونيست، نيز به شدت از او حمايت مي کنند
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خانم اپرا وينفري ميلياردر رسانه .  ميليون دالر به او کمک کرده اند3شرکت هاي بورسي امريکا . است
. اي، نيز براي اولين بار در عمرش رسمًا به حمايت مالي از يک کانديداي رياست جمهوري پرداخته است

  . او به صف حاميان اوباما پيوسته
 ثروتمندترين مجري تلويزيوني در امريکا محسوب مي شود تاکنون مقادير قابل توجهي به برنامه وي که

يک زن ثروتمند ديگر به نام پني پريتزکر که . هاي تبليغاتي اين کانديداي سياهپوست کمک کرده است
گ هاليوود به يک تهيه کننده بزر. هتل هاي زيادي به ارث برده از جمله ديگر حاميان مالي اوباما است

پس از هيالري کلينتون و اوباما نفر سوم دموکرات . نام ديويد جيفن هم به او مبالغ زيادي پرداخته است
او يک استثنا محسوب مي شود، چون بيشتر کمک ها را نه از وال استريت بلکه . ها جان ادواردز است

. ميليون دالر اعانه به دست آورد 5او طي نيمه نخست سال . از وکال و حقوقدانان دريافت کرده است
در ميان جمهوري . مديران چندين صندوق بزرگ سرمايه گذاري جزء حاميان او به حساب مي آيند

او طي سه ماهه دوم سال جاري . خواهان نيز ميت رومني توانسته بيش از سايرين پول جمع کند
 که بزرگترين سايت حراج eBayمگ ويتمن مدير شرکت .  ميليون دالر کمک مالي جذب کرد14ميالدي 

  . اينترنتي دنيا است، از جمله حاميان مالي وي به حساب مي آيد
. پي ير اميديار، بنيانگذار ايراني اين شرکت و سهامدار بزرگ آن، نيز ظاهرًا از رومني حمايت مي کند

اني نمي کند، اما اميديار که ثروتمندترين مرد ايراني به حساب مي آيد، معموًال در سياست دخالت چند
البته خودش آن را نه تاييد مي کند و . برخي رسانه ها او را طرفدار سنتي جمهوري خواهان مي دانند

ديگر کانديداي جمهوري خواهان يعني رودي جولياني، شهردار سابق نيويورک، در جذب کمک . نه تکذيب
ي هاي جورج بوش در تگزاس تکيه او بيشتر به همشهر. هاي مالي چندان به وال استريت توجهي ندارد

اين تيم . يکي از حاميان اصلي وي تام هيکس مالک ميلياردر تيم بيسبال تگزاس رنجرز است. مي کند
جان مک کين ديگر کانديد اي . يکي از مهمترين تيم هاي بيسبال در کشور امريکا به شمار مي رود

حتي به خاطر کمبود کمک هاي مالي وي . جمهوري خواهان، در جذب پول بسيار ناکام بوده است
البته برخي مديران سرشناس از . مجبور شد ده ها نفر از پرسنل ستاد انتخاباتي خود را برکنار کند

، به او وعده هايي را MGMجمله هري اسلوان، رئيس کمپاني فيلمسازي مترو گلدوين ماير يا به اختصار 
  .داده اند

  
  ي ژاپن روزشمار حوادث نيروگاه هاي هسته ا

  )2007 ژوئيه  19(1386 تير 28 شنبه پنج:شرق
؛ يک سال پس از تاسيس اولين نيروگاه هسته اي ژاپن، يک نفر در آتش سوزي در نيروگاه هسته 1967

  .اي ايباراکي در شمال توکيو جان سپرد
از اين  نفر از کارکنان نيروگاه توکائيمورا در پي انفجار و آتش سوزي در بخشي 37؛ 1997 مارس 11

  .نيروگاه در معرض پرتوهاي راديواکتيو قرار گرفتند
؛ کارکنان بي احتياط و فاقد دانش الزم هنگام مخلوط کردن سوخت هسته اي، باعث 1999 سپتامبر 30

آغاز زنجيره اي از انفجارهاي هسته اي کنترل نشده شدند که در نتيجه آن دو نفر از کارکنان بخش عمل 
وگاه توکائيمورا کشته شده و تمام ساکنان شهر نزديک آن به محل ديگري منتقل آوري اورانيوم در نير

  .شدند
؛ پس از آنکه مشخص شد شرکت تپکو در گزارش هاي ايمني نيروگاه هايش دست برده 2002سپتامبر 

  . رآکتور اين شرکت براي بازبيني مجدد بازرسان ايمني هسته اي تعطيل شد17است، تمامي 
 نفر از 5 کانزاي 3اثر شکستگي در لوله انتقال آب و نشت آب و بخار در نيروگاه شماره ؛ بر 2004 اوت 9

اين حادثه مرگبارترين حادثه نيروگاه هاي هسته اي ژاپن به شمار . کارکنان اين نيروگاه کشته شدند
  .مي رود

زله اي به بزرگي ؛ تپکو کاشيوازاکي کاريوا، بزرگترين نيروگاه هسته اي جهان در پي زل2007 ژوئيه 16
  .ادامه فعاليت هاي اين نيروگاه به بررسي هاي ايمني منوط شده است.  ريشتر تعطيل شد8/6
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
 چهار قواي اصلي سياسي عراق پيمان جديد مي بندند

  مواجهه با توطئه هاي احتمالي براي سقوط مالکي
  )2007وئيه   ژ19(1386 تير 28 شنبه پنج:شرق

منابع نزديک به دولت عراق اعالم کردند، سفر اخير نوري مالکي نخست وزير عراق به بغداد، يحيي معرفي؛ 
کردستان يک سفر حزبي بوده که به عنوان رهبر حزب الدعوه اسالمي براي رودررويي با تالش هم پيمانان 

  .يگيري مي کنند، انجام شده استمخالفش به رهبري اياد عالوي که توطئه کودتا عليه دولت را پ
  .مالکي در اين سفر با مسعود بارزاني رئيس اقليم کردستان مالقات کرد و با وي در اين باره به مذاکره پرداخت

بارزاني نيز در اين مذاکرات موضعي در مخالفت با هم پيمانان اياد عالوي اتخاذ کرد و يادآور شد که اياد عالوي نه 
رهبران حزب ميهني کردستان به . ف قرار داده بلکه رودررويي با کردها را نيز مد نظر قرار داردتنها شيعيان را هد

پس از سفر مالکي به کردستان دو حزب مطرح کردستان عراق . رهبري جالل طالباني نيز بر اين ديدگاه تاکيد دارند
ز توطئه کودتا عليه مالکي به شدت انتقاد بيانيه شديد اللحني صادر کردند که در آن ا) اتحاد ميهني و دموکراتيک(

شده و نام هاي مطرح براي اجراي اين توطئه که عناصر وابسته به جبهه اياد عالوي هستند را خيانتکاران به ملت 
  . کرد عراق دانستند- کرد و حقوق ملي ملت عرب 

اتيک و اتحاد ميهني پس از آن رهبران مجلس اعالي اسالمي عراق، حزب الدعوه اسالمي و دو حزب دموکر
در . کردستان پيمان تازه اي را منعقد کردند که هدف از آن رويارويي با تهديدهاي سياسي و امنيتي اعالم شد
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همين حال مقام هاي امريکايي نگراني خود را از اين اتحاد به دليل مشارکت نداشتن گروه ها و احزاب سني در آن 
ني هر چهار حزب متحد اعالم کردند که درها براي مشارکت سنيان در اين ابراز داشتند اما در پاسخ به اين نگرا

اين گروه قصد دارند با اجراي پروژه هاي مطرح شده . پيمان باز است و آنها نيز مي توانند در آن به عضويت درآيند
  .ياسي بيرون بکشنددولت در پارلمان و افزايش حمايت ها از وزيران نمايندگان و سفراي دولت عراق را از تنگناي س

  
  امضاي توافقنامه  

در همين حال احزاب سياسي چهارگانه شرکت کننده در اين پيمان بر روي چند محور براي به جريان انداختن حرکات 
  . سياسي تاکيد کردند

بر اساس اين توافق شرکت کنندگان اين پيمان تمام تالش خود را براي به موفقيت رساندن عمليات سياسي در 
ور به کار مي گيرند و زمينه اي ايجاد مي کنند تا مشارکت سياسي تمام شريکان سياسي عراق در روند کش

سياسي کشور تضمين شود، همچنين تمام تالش خود را براي تقويت تمام موسسات قانوني مرتبط با پارلمان براي 
ز دولت در راستاي اجراي برنامه هاي ايجاد بيشترين تکاپو براي فعاليت هاي مجلس با هدف حمايت هر چه بيشتر ا

  .سياسي، امنيتي، اقتصادي و خدمات رساني به کار گيرند
در زمينه روابط خارجي نيز احزاب موجود در اين پيمان موافقت کردند، تعامالت بيشتر با کشورهاي همسايه، 

داده و با هر توطئه اي که کشورهاي اقليمي و ديگر کشورهاي جهان را در اولويت فعاليت هاي سياسي خود قرار 
در زمينه هاي امنيتي نيز توافق شد تمام زمينه . وران هاي گذشته بازگرداند، مقابله کنندقصد دارد کشور را به د

هاي الزم براي گسترش امنيت در بغداد و ديگر استان هاي کشور مهيا شود و امکانات مورد نياز امنيتي از لحاظ 
  . تامين اسلحه و آموزش نيروهاي امنيتي نيز هر چه سريع تر فراهم آيد

 اقتصادي نيز احزاب موجود در اين پيمان توافق کردند که زمينه هايي فراهم شود تا وضعيت اقتصادي و از لحاظ
معيشتي مردم هر چه سريع تر بهبود يافته و خدمات رساني به مردم که به دليل وجود مشکالت متعدد از جمله 

  .فساد اداري و مالي با چالش مواجه شده نيز هر چه سريع تر انجام شود
ر همين راستا براي به اجرا درآوردن اين توافقات مقرر شد يک جدول کاري با تعيين اولويت ها از طريق برگزاري د

نشست ها و ديدارهاي مرتبط سياسي براي حل مشکالت امنيتي و تشکيل هيات امناهاي عمومي مشترک براي 
 نيز گروه يکپارچه اي براي همکاري با ايجاد زمينه اي براي مشارکت اعراب سني ايجاد شده و در همين ارتباط

امريکايي ها و مد نظر قرار دادن نظرات ديگر گروه هاي سياسي با نظارت رياست جمهوري، نمايندگان مجلس و 
نخست وزيري تشکيل شود تا مداخله هاي اداري در ارگان هاي سياسي مختلف حل و فصل شده و بر اساس 

  .ان گروه ها ايجاد شودقانون اساسي ارتباط هاي مثمرثمري مي
  

  موضع مرجعيت عراق و قدرت مالکي
در همين حال نوري مالکي با نشان دادن قدرت و صالبت خود در قبال توطئه هاي خارجي با انجام يک مصاحبه 

فعاليت دموکراتيک در عراق اجازه مي دهد هر گونه فعاليت سياسي به صورت آزاد انجام «مطبوعاتي کوتاه گفت؛ 
اين بدان معنا نيست که در مقابل توطئه هاي ديگران که با همکاري دستگاه ها و سازمان هاي امنيتي به شود اما 

از لحاظ حمايت مرجعيت ديني نيز آيت اهللا » .نام دموکراسي دسيسه چيني مي کنند، رويه تساهل اختيار کنيم
درون جامعه عراق برخوردار است با سيدعلي سيستاني مرجع عالي شيعيان عراق که از جايگاه و نفوذ ويژه اي 

اشاره غيرمستقيم به توطئه کودتا عليه دولت مالکي از احزاب و طيف هاي سياسي عراقي خواست، ضمن حفظ 
مقتدا صدر نيز هدف از اجراي توطئه کودتا عليه دولت . وحدت خود نگذارند در اتحاد ميهني شان شکاف ايجاد شود

دشمنان دولت کنوني را يک دولت شيعي مي دانند و به همين دليل به کمک «را سرنگوني شيعه دانست و گفت؛ 
  ».کشورهاي ديگر درصدد سرنگوني آن هستند

  
  تالش براي وارد کردن طرف پنجم 

منابع مطلع اعالم کردند، تالش هاي گسترده اي در عراق در جريان است تا حزب اسالمي را به اين پيمان چهارگانه 
رابطه جالل طالباني رئيس جمهوري عراق تالش مي کند، طارق الهاشمي معاون خود و رهبر در همين . وارد کنند

در همين . حزب اسالمي را متقاعد کند تا از تالش براي سرنگوني دولت منصرف شده و در پيمان جديد وارد شود
ازه اي به نفع خود و حزبش حال منابع ديگر گزارش مي دهند، هاشمي تالش دارد فشار بياورد تا بتواند امتيازهاي ت

در همين رابطه يکي از مقام هاي نزديک به . در مقابل توقف فعاليت ها براي سرنگوني دولت مالکي به دست آورد
دولت عراق اعالم کرد، در صورت پاسخ ندادن حزب اسالمي به خواسته جبهه معتدلين، عواقب پيش بيني نشده 

  .اي در انتظار اين تشکل خواهد بود
  
  ب اسالمي مردد، کردها دوري و العراقيه درگير حز

خبرها همچنين حاکي از آن است که اياد عالوي رئيس جبهه العراقيه تالش هاي گسترده اي را براي تشکيل جبهه 
جبهه توافق هم با عزل و نصب نفرات خود تالش مي کند القا کند که در حال گفت وگو . اي مخالف آغاز کرده است

در همين حال حزب اتحاد اسالمي کردستان اعالم کرد؛ حاضر نيست در اين جبهه مشارکت کند . ستدر اين باره ا
اما در اين ميان بيشترين واکنش ها .زيرا قصد ندارد خود را در جبهه مخالفان مصالح ملت کرد و هم پيمانانش ببيند

صيت هاي سياسي اين گروه دکتر به نوعي که يکي از مهمترين شخ. در درون خود جبهه توافق ايجاد شده است
مهدي حافظ وزير برنامه ريزي سابق عراق کناره گيري خود را از جبهه العراقيه اعالم کرد و پس از آن گروه قاسمي 

وي . دموکراتيک نيز کناره گيري خود را از جبهه العراقيه اعالم کرد و خواستار حمايت بيشتر از عمليات سياسي شد
 به دليل پيگيري توطئه مخالفت با دولت به شدت محکوم کرد و وي را يک مزدور خارجي همچنين اياد عالوي را

در همين حال وزيران وابسته با جبهه العراقيه در کابينه عراق نيز اعالم کردند که حتي اگر عالوي از آنها .دانست
ي اعالم کند، قصد دارد عده اي تمام اين اتفاقات سبب شد عالو. بخواهد حاضر نيستند از کابينه مالکي خارج شوند
  .را جانشين برخي از نمايندگان گروه العراقيه کند

  
  سناريوهاي احتمالي و فرصت هاي پيش رو 

در همين حال برخي کارشناسان معتقدند که سه سناريو در عراق ممکن است به اجرا درآيد، نخست اينکه 
اليت هاي جاري دولت را با چالش مواجه کنند و پس از مخالفان، دولت مالکي را به شدت تحت فشار بگذارند و فع
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آن مالکي را براي استعفا قانع سازند که اين سناريو به دليل تسليم نشدن مالکي به اين فشارها و قانع نشدن وي 
سناريوي دوم قطع حمايت از مالکي از . به استعفا و همچنين حمايت قدرت هاي اصلي از وي چندان محتمل نيست

رلمان با همکاري جبهه توافق، گروه العراقيه، حزب فضيلت و طيف هاي سياسي ديگر از جمله طيف صدري طريق پا
گفته مي شود در همين رابطه مذاکراتي ميان طيف .  کرسي پارلمان مي شود154است که روي هم رفته شامل 

ي تعيين وضعيت دولت بعد از صدري و گروه هاي مخالف مالکي انجام شد که به دليل به نتيجه نرسيدن آنها برا
سناريوي سوم نيز احتمال اعمال زور از جمله کودتاي نظامي است . مالکي اين سناريو نيز تاکنون ناکام مانده است

  .که ضعيف ترين سناريوي مطرح است
  

دفاترش به مجتمع مسكوني القادسيه  ي الخضرا از تالش دولت عراق براي انتقال منابع امنيتي منطقه
  .ديكي رود دجله خبر دادنددر نز

  )2007 ژوئيه  18(1386 تير 27چهار شنبه 
از خبرگزاري عراق، منابع امنيتي عراق تاآيد  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

دليل شرايط ناامن حاآم بر منطقه الخضرا و حمالت  نوري المالكي نخست وزير عراق، به: آردند
منطقه، قصد دارد دفاترش را به مجتمع مسكوني القاديسه در  ي مداوم عليه ايني موشكي و خمپاره

  .دهد نزديكي رود دجله انتقال
 آه  اش به جز منطقه الخضرا جايگزيني براي دفاتر رسمي دولت عراق هيچ مكان: اين منابع تاآيد آردند

اين آشور است و هم چنين انگليس، پارلمان عراق و آاخ رياست جمهوري  هاي آمريكا و مقر سفارت
القادسيه آه منازل نمايندگان و وزراي آرد عراق و برخي از مسووالن نظام سابق در  مجتمع مسكوني

  .واقع شده، در اختيار ندارد آن
اي اعالم آرد آه دو سرباز آمريكايي روز  صدور بيانيه با) چهارشنبه(از سوي ديگر، ارتش آمريكا امروز 

  .شان در غرب بغداد آشته شدند در مسير خودروي گشتي جار يك بمبشنبه بر اثر انف سه
به اين ترتيب آمار . اي نشده است دقيق آن اشاره ي وقوع اين انفجار و مكان در اين بيانيه به نحوه

 تن رسيد آه 3619تاآنون به ) 2003ماه مارس (جنگ عليه عراق  نظاميان آشته شده آمريكايي از آغاز
  .اند جاري ميالدي آشته شده در ماه تن از آنها 40

  .بغداد خبر دادند منابع پليس عراق نيز از انفجار دو بمب در جنوب شرق
انفجار دو بمب آاشته شده در مسير منتهي به  : العراق گفت يك مقام پليس عراق به خبرگزاري اصوات

ه شدن شش غير نظامي و در جنوب شرق بغداد، به آشت ي االمين واقع ها در منطقه پارآينگ خودرو
  .مجروح شدن پنج تن ديگر منجر شد

  .پارك شده در اين منطقه وارد آرد  هايي را به دو خودروي اين انفجارها هم چنين خسارت
هاي آمريكايي در منطقه عرب جبور  بمباران جنگنده :اي ديگر اعالم آرد چنين در بيانيه ارتش آمريكا هم
ي تشكيالت  آشته شدن ابوجراح يكي از فرماندهان بلندپايه م شد بهي گذشته انجا بغداد آه شنبه

  .القاعده در عراق منجر شد
شنبه آه با انفجار يك خودروي  عصر روز سه ها و مجروحان حادثه تروريستي چنين آمار آشته هم

  . تن رسيد40ي بغداد انجام شد به  عراق در زيونه بمبگذاري شده در مسير گشتي نيروهاي پليس
اهللا يعقوبي رهبر معنوي اين  بنا به دعوت آيت: آرد يك مقام اطالع رساني در حزب فضيله عراق نيز اعالم

در ميدان الفردوس واقع در مرآز بغداد تظاهرات مسالمت آميزي را  حزب، طرفداران حزب الفضيله امروز
  .از عملكرد دولت انتقاد آردند برگزار آرده و طي آن
حزب نسبت به عملكرد دولت عراق در تامين امنيت  ليل نارضايتي اعضا و طرفداران ايناين تظاهرات به د

  .با وزارت آشور عراق برگزار شد شهروندان عراقي و با هماهنگي امنيتي
مخالفتشان را با اجراي حكم اعدام علي حسن  از سوي ديگر، مقامات و شهروندان شهر حلبچه عراق

در حلبچه مخالفت ) االنفال(پرونده آشتار آردها   عامل اصلي درالمجيد معروف به علي شيميايي
  .آردند

نيازي به : عراق به خبرگزاري فرانسه گفت ي آردستان جنار سعد عبداهللا وزير امور شهداي منطقه
  .اجراي اين حكم در آردستان نيست

ي  امر در حلبچه بر وجههعادالنه برسند و انجام اين  مهم اين است آه جنايتكاران به جزاي: وي افزود
  .داند تاثير منفي خواهد گذاشت را مدافع حقوق بشر مي المللي آردستان عراق آه خود بين

  
ي عراقي در  رهبران بلندپايه اعالم آرد يكي از) چهارشنبه(فرماندهي ارتش آمريكا در عراق امروز 

  .ي عراق دستگير شده است ي القاعده شبكه
  )2007 ژوئيه  18(1386 تير 27چهار شنبه 

 ژنرال آوين برگنر،  از خبرگزاري آسوشيتدپرس، به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در " ابوشهيد"عبدالفتاح داوود محمود المشهداني، ملقب به  سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد، خالد

  .در موصل دستگير شده است) تير ١٣ (تاريخ چهارم ژوييه 
  .ي عراق باشد ترين فرد عراقي عضو القاعده بلندپايه رود المشهداني گمان مي:  برگنر افزودژنرال

  .ي عراق است رهبر مصري القاعده المشهداني يكي از رابطان ابوايوب المصري،: وي گفت
  ي المصري و اسامه بن الدن، رهبر شبكه سخنگوي ارتش آمريكا اضافه آرد، المشهداني رابط بين

  .القاعده بوده است ده و ايمن الظواهيري، فرد شماره دوالقاع
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دولت " يك سازمان تجاري موسوم به ٢٠٠٦ سال  آه المشهداني به همراه المصري در: ژنرال برگنر گفت
  .آورده است را در محيط اينترنت بوجود" اسالمي عراق

ن رهبر سازمان و المصري به عنوان البغدادي به عنوا هاي اينترنتي دولت اسالمي عراق ابوعمر در بيانيه
  .اند وزير جنگ معرفي شده

هاي به عمل آمده اظهار داشته آه  بازجويي اين در حاليست آه ژنرال برگنر گفت آه المشهداني در
ايجاد شده و در نوارهاي صوتي منتشر شده يك  البغدادي يك نقش ساختگي است آه توسط المصري

  .ده استگوينده به جاي البغدادي حرف ز
رهبر گروه )  سال قبل٥/٢ حدود (پيوستن به القاعده  سخنگوي ارتش آمريكا افزود، المشهداني قبل از

  .شبه نظامي انصار السنه بوده است
دار همين سمت در سطح  بغداد و سپس عهده يي القاعده در المشهداني هم چنين رييس امور رسانه

  .آل آشور عراق بوده است
  

   رسانه های عربی به تروریسم در عراق دامن می زنند برخی از:مالکی
  )2007 ژوئيه  18(1386 تير 27چهار شنبه 

نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه گفت که برخی از رسانه های عربی با تبليغات خود در حمایت از 
  . اقدامات خرابکارانه و کشتار مردم، به تروریسم در عراق دامن می زنند

نخست وزیر عراق در " نوری المالکی"، )قنا(ری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر به گزارش خبرگزا
بيانيه ای گفت که حمالت امنيتی در پيگرد و تعقيب افراد مسلح موفقيت آميز بوده است تا اینکه به 

  .کشورهای مجاور و عربی فرار کرده اند
وی .  را به این کشورها منتقل نکنندمالکی ابراز اميدواری کرد که این افراد مسلح فراری شرارت

همچنين برخی مراکز تحقيقاتی و رسانه های گروهی عرب را بدون ذکر نام به هدایت دسيسه ها عليه 
این مراکز قتل زنان و کودکان و حمله به بازارها، هدف قرار دادن بناهای : عراق متهم کرد و گفت 

  .ریان برق را جهاد قلمداد می کنندتاریخی و تخریب خطوط انتقال سوخت و شبکه های ج
وی درعين حال درباره آینده به رغم چالش های موجود و مرحله بحرانی کنونی عراق ابراز خوشبينی 

بسياری ازتبعات و پيامدها را متوقف و پيگرد تروریست ها را آغاز کرده ایم تا اینکه به : کرد و گفت 
ود شرارت به همراه برده اند که اميدواریم این شرارت به کشورهای مجاور و عربی فرار کرده اند و با خ

  .آنجا منتقل نشود به رغم اینکه این کشورها در کنار ما برای مقابله با تروریسم نایستاده اند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 ژوئيه  19(1386 تير 28 شنبه پنج

هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و رامين جهانبگلو، سه پژوهشگر دارای » اعترافات«پخش :رادیو فردا
تابعيت دوگانه که دست کم دو تن از آنان از سه ماه قبل در بازداشت به سر می برند، در تلويزيون 

چهار روزنامه نزديک   دولتی ايران مورد استقبال روزنامه های کيهان، رسالت، همشهری و تهران امروز
  . به دولت قرار گرفته است

  . اين زندانيان انتشار داده اند» متن کامل اعترافات«اين چهار روزنامه، متن مشترکی را با عنوان
روزنامه کيهان در صفحه اول خود با انتشار تصاويری از رامين جهانبگلو، هاله اسفندياری و کيان تاجبخش 

  . کرده استمعرفی » سه جاسوس«آنان را 
برخی از بنيادها و «:روزنامه رسالت، حاصل اعترافات پخش شده را با نظر خود آميخته و نوشته است

سازمان های آمريکايی از طريق دعوت افراد برای سخنرانی و شرکت در کنفرانس، دادن پروژه های 
  » .شته اندتحقيقاتی و بورس های مطالعاتی سعی در يارگيری و جذب عناصر موثر درکشور دا
  . اين روزنامه توضيح نداده که آيا در قوانين چنين امری جرم محسوب می شود يا نه

برنامه ای که شب گذشته از شبکه اول سيما با عنوان به اسم «:روزنامه تهران امروز نوشته است
  » .دموکراسی پخش شد، به طور غيرمنتظره ای حتی پيش از آنکه روی آنتن برود، جنجال آفرين شد

موضوعی امنيتی که بی پرده با افکار عمومی در ميان «پخش شده را فاقد » اعترافات«اين روزنامه، 
به دليل واکنش گسترده رسانه ها و نهادهای «معرفی کرده ولی ادعا کرده که » گذاشته می شود

ر می حقوق بشری به پخش اعترافات هاله اسفندياری و کيان تاجبخش که کماکان در بازداشت به س
  » .برند، اتهامات وارده به آنان نيز وارد است

روزنامه همبستگی، عنوان اصلی خود را به بيکاری جوانان اختصاص داده و آن را مشکل بزرگ دولت 
  . معرفی کرده است

ميزان بيکاری جوانان دو «اين روزنامه، با اشاره به اعالم سازمان مديريت و برنامه ريزی مبنی بر اينکه 
  . برشمرده است» نشانه ای از عمق فاجعه«، آن را »نرخ بيکاری در کشور استبرابر 

به نوشته همبستگی، در حالی که دوسوم جمعيت کشور را جوانان تشکيل می دهند، نرخ بيکاری 
 کماکان در حال افزايش است و این می تواند آسيب های اجتماعی جبران  جوانان در سال های اخير

  . جاد کندناپذيری در کشور اي
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افشا می » رانت خواران بنزينی « روزنامه جوان به نقل از يک نماينده مجلس وعده داده که به زودی
  . شوند

با مشورتی که با برخی وزرا داشتيم قرار است « :اين روزنامه به نقل از نماينده اليگودرز نوشته است
ز بنزين، رانت خواری می دولت مشخص کند طی سال های گذشته چه کسانی با سوء استفاده ا

  » .کردند
در » رانت خواران بنزين«سيد مرتضی موسوی در عين حال خواستار تشکيل يک تيم متخصص شده که 

  . کشور را شناسایی کند
روزنامه خراسان اظهارات مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد عليه مطبوعات منتقد دولت را منعکس 

  . کرده است
باطل هميشه پرسر و صدا و هياهوست و همچون « : ه، مهدی کلهر گفته استبه نوشته اين روزنام

  » .کف روی آب است مثل بعضی مطبوعات خارجی و برخی مطبوعات داخلی
نقش تاريخی مديران اطالع رسانی دستگاه های دولتی اين : خراسان، از قول آقای کلهر نوشته است

خانه تکانی برای ساماندهی و نظمی زيباتر در آينده است که به مردم بگوييم نابسامانی امروز نوعی 
  . است

کوتوله های «مشاور رسانه ای ریيس جمهوری اسالمی در عين حال مديران مطبوعات منتقد دولت را 
به خاطر برخی کوتولگی های سياسی موجود در کشور، امروز رسانه « :ناميده و گفته است» سياسی

  » .، فرهنگی و اقتصادی نظام توجه می کنندها کمتر به آرمان های بلند سياسی
اين روزنامه در خبر ديگری از دعوت گزينشی خبرنگاران به نشست های خبری مقامات دولتی خبر داده 

مقامات دولت نشست های خبری خود را تنها با حضور خبرنگاران رسانه های همسو با «و نوشته که 
  » .دولت برگزار می کنند

» علويون و فاطميون«غاز مانور گردان های ضد شورش عاشورا و الزهرا در تهران با نام روزنامه کيهان از آ
  . خبر داده است

اين مانور با «:به نوشته اين روزنامه، جانشين فرماندهی ناحيه مقاومت بسيج مالک اشتر گفته است
لی و انسجام هدف ارتقاء سطح آمادگی هرچه بيشتر گردان های عاشورا و الزهرا در سال اتحاد م

  » .اسالمی و تمرين با دشمن فرضی در داخل و خارج شهر برگزار می شود
گردان عاشورا و هشت ١٧   روزه٢١به گفته سرهنگ پاسدار محمد علی موسوی، در اين رزمايش 

  .گردان الزهرا با عمليات های دفاع از کوی و برزن، مقابله با ناآرامی ها را تمرين می کنند
  

 ه های صبح چهارشنبه ایرانبررسی روزنام
  )2007 ژوئيه  18(1386 تير 27چهار شنبه :فردا

 از اعتراض مردم در شهرهای اهواز و اردبيل نسبت به وضعيت بنزین خبر جمهوری اسالمیروزنامه 
  .داده است

 درجه خوزستان آمبود محسوس وسايل نقليه عمومی ۵٠به نوشته این روزنامه، در آنار گرمای 
ی و وانت در استان بخصوص شهر اهواز نسبت به قبل از اجرای طرح سهميه بندی همچون تاآس

  .افزايش يافته و همين موضوع باعث ناراحتی و اعتراض مردم شده است
در اردبيل نيز مردم از وضعيت نامناسب عرضه بنزين در جايگاه هاي اين شهر ناراضی هستند و بنزین در 

  .ومان به فروش می رسد ت۶٠٠ تا ۵٠٠بازار سياه هر ليتر 
به جاپ » !فعال فوت نكنيد بهشت زهرا بنزين ندارد«روزنامه جمهوری اسالمی خبری دیگر با عنوان

  .رسانده است
به نقل از مديرعامل سازمان بهشت زهرا خبر داده که تا پايان هفته جاری سهميه مناسبي برای 

  . ها در تهران متوقف خواهد شدآمبوالنس های بهشت زهرا اختصاص نيابد حمل و نقل جنازه
، نامه خانواده های دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميرآبيربه ریيس قوه  اعتماد ملیروزنامه

  .قضائيه را منعکس کرده است
به نوشته این روزنامه،خانواده های دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميرآبيردرنامه خود به هاشمی 

  . وی به وضعيت فرزندانشان شده اندشاهرودی، خواستار رسيدگی
 قانون ٣٢ و ١٢۴در این نامه با اشاره به اینکه بازداشت دانشجویان دانشگاه امير کبير خالف اصول 

اساسی بوده خانواده های دانشجويان بازداشت شده،با بيان بيگناهی فرزندانشان،پيگيری وضعيت آنها 
يان بازداشت شده طبق اصل برائت تا برگزاری دادگاهی و امکان مالقات وکالی قانونی و آزادی دانشجو

  . صالح را ازسوی رييس قوه قضاييه خواستار شده اند
 با اشاره خبری در خصوص اتهامات حسن موسويان دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی را ایرانروزنامه 

  . آد جاسوسى نداشته است منعکس کرده، و خبر داده که وی
 يک نهاد امنيتى در گزارشى درباره پرونده حسين موسويان، معاون مرآز به نوشته این روزنامه،

تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده که برخالف شيوه هاى معمول سازمان هاى 
جاسوسى دنيا، موسويان داراى آد آالسيک نبوده و قرارهاى مشخصى جهت انتقال اطالعات نداشته، 

  .و براساس قوانين موجود، مجازات سنگينى متوجه وى نبوده استو با توجه به اين موضوع 
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البته موسويان در يكى از مكالمات تلفنى خود به « روزنامه دولتی ایران به نقل از این نهاد امنيتی نوشته
نوعى بر تسريع طرف غربى بر صدور قطعنامه در سازمان ملل تأآيد آرده و لذا اتهام اقدام عليه امنيت 

  ».ه وى خواهد بودملى متوج
  . ميليون تومانی آزاد شد٢٠٠حسين موسویان چندی قبل به مدت یک هفته بازداشت شد و با وثيقه 

 هزار کيلو کالری که مي توان آن را ٢تقليل خط فقر به « به نقل از یک اقتصاد دان نوشته  اعتمادروزنامه
  .است» نون اساسی به مردمبا نان خالی نيز تامين کرد، ناديده گرفتن تمام وعده های قا

 با انتقاد از اظهارات اخير وزیر رفاه در خصوص حذف خط فقر و تعيين  به نوشته این روزنامه، حسن راغفر
سخن از خط بقا به جای خط فقر، نشان دهنده آن است که تصوير روشنی از «خط بقا، گفته است

  ».مفهوم فقر و سياست های فقرزدايی در کشور وجود ندارد
خط فقر حداقل نيازهای يک زندگي انسانی را تعريف مي کند «تماد از قول این استاد دانشگاه نوشتهاع

که شامل حداقل نيازهای تغذيه ای، بهداشت، آموزش، مسکن، پوشاک، حمل و نقل و حتي زمان 
  ».فراغت و نيازهای فرهنگی است

ای  ای پديده انسان به نيازهای تغذيه تقليل نياز های  به گفته آقای راغفر نادیده گرفتن خط فقر،و
  ».عجيب است که دولت باید در اين باره پاسخ گو باشد

  .، برخى از رسانه هاى منتقد دولت را به تخریب دولت متهم کرده استرسالتروزنامه 
این روزنامه طی یادداشتی روزنامه های شرق،اعتماد ملی، و سایر روزنامه های نزدیک به اصالح طلبان 

ناميده و »دروغ پرداز«ه خاطر انتشار گزارش های انتقادی نسبت به دولت و مجلس شورای اسالمی را ب
  .با تکذیب انتقادات این روزنامه ها آنان را به اقدام عليه امنيت ملی متهم کرده است

، اطالعيه نيروی انتظامی در خصوص مصداق های طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی کيهانروزنامه 
  .مورد توجه قرار داده استرا 

به نوشته این روزنامه، نيروی انتظامی طی اطالعيه ای اعالم کرده است که در ادامه طرح های این 
هرگونه بدپوششی مانند استفاده از مانتوهای آوتاه، چسبان، بدن نما، شلوارهای آوتاه و ساق «نيرو

متعارف و مانكنی براي بانوان و نما، عدم پوشش مناسب موی سر و آرايش ها و پوشش های غير
استفاده آنندگان از البسه، آرايش ها و عالئم و نمادهای گروه «و » خدمات دهندگان و عرضه آنندگان
و خدمات دهندگان به آنها در مورد آقایان را ) تيفوسی، رپ، شلوغ(های انحرافي و مدل های فشن 

  .رخورد با آنها خبر داده استبخشی از مصداق های طرح امنيت اجتماعی اعالم و از ب
  

   تير27 چهارشنبه -مرور روزنامه های ایران 
  )2007 ژوئيه  18(1386 تير 27چهار شنبه 
گزارش هایی از شکایت مردم از نبود وسيله نقليه، تورم و گرانی و یادآوری سالگرد صدور :بی بی سی

 و عراق از جمله مهم ترین  سازمان ملل برای خاتمه جنگ هشت ساله ایران۵٩٨قطعنامه شماره 
  .مطالب روزنامه های امروز تهران است

 در شورای امنيت سازمان ملل ۵٩٨ در مقاله ای که به مناسبت سالگرد صدور قطعنامه اعتماد ملی
متحد تهيه شده نوشته خاویر پرز دکوئيار دبيرکل وقت سازمان ملل در آخرین روزهای مسئوليت پست 

  . به شورای امنيت با صراحت عراق را مسئول آغاز مخاصمه دانستدبيرکلی خود طی گزارشی 
الملل پرداخت غرامت و جبران خسارت نتيجه طبيعی مسئوليت   در حقوق بين اعتماد ملیبه نوشته

ها و روی دیگر سکه است اما این حقوق تاکنون معطل و معوق مانده است و احتماال اولویت حفظ  دولت 
  . د عراق این امر را همچنان معلق خواهد گذاردروابط حسنه با دولت جدی

:  در صفحه اول خود با چاپ عکسی از رجب اردوغان نخست وزیر ترکيه از قول وی نوشتهکيهانروزنامه 
  . آمریکا دخالت نکند خرید گاز ایران قطعی است

ه و خط  هم در صدر اخبار خود از قطعی شدن خرید گاز ایران توسط ترکيجمهوری اسالمیروزنامه 
  . لوله صلح بين ایران و پاکستان و هند نوشته است

به نوشته این روزنامه خط لوله گاز ایران عليرغم مخالفتها و کارشکنی های آمریکا در راه رسيدن به اروپا 
  .و هند قرار دارد

در تهران خبر  وزیر نفت از امضای قرارداد خط لوله صلح به هند تا پایان ماه آینده ایرانبه نوشته روزنامه 
داده و در عين حال گفته اجازه ترانزیت گاز ایران به اروپا و اجازه ترانزیت گاز ترکمنستان به ترکيه از دیگر 
  . تفاهمات اجالس ترکيه بود و همچنين برای توسعه سه فاز از ميدان پارس جنوبی با ترکيه توافق شد

ز اظهارات روز قبل ریيس مجلس انتقاد کرده که ریيس فراکسيون اقليت ااعتماد ملی به نوشته روزنامه 
  . گفته بود نمی شود بالش نرمی زیر سر مردم گذاشت

محمدرضا تابش با تاکيد بر اینکه از یک شخصيت فرهنگی انتظار نبود با این ادبيات با مردم صحبت کند 
   گرفتند و در واقع رایگفته آقایان در انتخابات قبلی با شعار بهبود وضعيت معيشتی مردم، از آنها رای

طلبان را به غفلت از  ح  در همان فضایی که آقایان اصال. شان این بود که بالشی زیر سر مردم بگذارند
 توانستند حداقل سرپناهی داشته   کردند، در همان فضا مردم می وضعيت معيشتی مردم متهم می

  . ی بخرندا باشند و سفره نسبتا متوسط و رنگينی بگسترانند و یا خانه
 نماینده ولی فقيه در آذربایجان شرقی گفته اکنون جمهوری اسالمیاز سوی دیگر به نوشته روزنامه 

تورم ما باالست و فشار سنگينی روی مردم و به خصوص اقشار محروم وارد می شود و شکایات 
  . متعددی از سوی مردم درباره شرایط اقتصادی به ما می رسد
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وی .  برابر افزایش یافته است٣شته این روزنامه گفته قيمت پاره ای از اجناس تا امام جمعه تبریز به نو
با این حال دست اندرکاران و فعاالن : با تاکيد بر اینکه خود از مدافعان طرح سهميه بندی بنزین بود گفت

و راه های طرح می بایست قبل از اقدام تمام جوانب و ابعاد کار را به دقت مورد بررسی قرار می دادند 
مقابله با کمبودهای احتمالی و تورم را نيز مطالعه می کردند تا اکنون شاهد چنين وضعيت و شرایطی 

  .نباشيم
 آن را منعکس کرده نشان می دهد که در جمهوری اسالمیگزارش هایی از خوزستان که روزنامه 

اهواز باعث ناراحتی و  درجه، کمبود محسوس وسایل نقليه عمومی به خصوص در شهر ۵٠کنار گرمای 
  .اعتراض مردم شده است 

همين روزنامه از اردبيل گزارش داده که مردم از وضعيت نامناسب عرضه بنزین در جایگاه های این شهر 
ناراضی هستند و می گویند برخی جایگاه داران بنزین ضمن دستکاری ليتر شمار تلمبه های بنزین و کم 

 طول روز را از بعد از نيمه شب ليتری پانصد تا ششصد تومان می فروشی مقدار بنزین ذخيره شده در
  . فروشد

 ریيس مجلس بار دیگر تاکيد همبستگیگزارش نارضایتی مردم در حالی است که به نوشته روزنامه 
  .کرده که فروش بنزین به بهای آزاد در دستور نيست و باید اجازه داد طرح فعلی جا بيفتد

امه ای از وزارت صنایع و معادن را در صدر گزارش های خبری خود آورده که  ندنيای اقتصادروزنامه 
ضمن تکذیب نوشته روز گذشته این روزنامه، از انتقادی که از آن وزارت خانه کرده بود ابراز ناخشنودی 

  . کرده است
این است  با اشاره به این که خشم در نامه وزارت خانه پيداست نوشته واقعيت دنيای اقتصادروزنامه 

های   برخالف سایر فعاليت١٣٨۵دهد که رشد صنعت و معدن در سال  که آماربانک مرکزی نشان می
دنيای ها بوده است و در این باره تردیدی وجود ندارد آیا روزنامه   بينی اقتصادی ناکافی و دور از پيش

  یابی کند؟   نباید دالیل این ناکامی را ریشه اقتصاد
توانند نسبت به صنعت دلسوزی نشان   است که مسئوالن وزارت صنایع و معادن می این روزنامه افزوده

  .توانند این دلسوزی را در انحصار خویش بدانند دهند، اما نمی 
 به نقل از خبرنگار خود از گرگان نوشته شغل آموزش مداحی به زنان در این جمهوری اسالمیروزنامه 

  . است استان نيز به سرعت درحال رواج یافتن 
آموزش مداحی ویژه خواهران با سبک های " به نوشته این روزنامه، توزیع اعالميه هایی با مضمون 

  .در سطح شهر گرگان حکایت از این واقعه دارد" متنوع نوحه سرائی و روضه خوانی
ی از به نوشته این روزنامه متاسفانه در سالهای اخير خانم های مداح نيز به خانم جلسه ای ها که بعض

  .آنها با ترویج خرافات و مسایل سطحی به نام دین مردم را سرکيسه می کنند اضافه شده اند
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