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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(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

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

  کندیدرباره ايران بحث م' اواسط سپتامبر' امنيت یشورا
  ٢٠٠۶ اوت 30 - ١٣٨۵ وری شهر8 شنبه چهار
 ی اين سازمان درباره برنامه اتمی گويد گفتگوهای بريتانيا در سازمان ملل متحد مسفير:ی سیبی ب

 .انجام خواهد شد) اواخر شهريور(ايران احتماال اواسط ماه سپتامبر 
 اورانيوم ی سازی اوت، به ايران مهلت داده است تا غن31 امنيت سازمان ملل تا روز پنجشنبه، یشورا

 . گويد قصد تن دادن به اين درخواست را نداردیايران مرا معلق کند، اما 
 ی يا در ساخت بمب اتمی غيرنظامی تواند در راکتورهای شده بسته به غلظت آن می غناورانيوم

 .کاربرد داشته باشد
 امنيت ابتدا بايد گزارش آژانس ی عضو شورا15 سفير بريتانيا در سازمان ملل، گفت که ،ی جونز پرِامير

 . کنندی شورا را ارزيابی ايران با درخواست های در مورد ميزان همکاری اتمی انرژیلبين المل
"  سازمان ملل با نزديک شدن به نيمه سپتامبر آغاز شودیمن انتظار دارم که فعاليت ها" گفت یو
 ." باشد خواهند داشتی بايد در چه جهتی از اينکه گام بعدیتصوير روشن تر" که دولت ها ی زمانیيعن
 ماه سپتامبر ی امنيت برای شورای رويتر گفتند که يونان، که رياست دوره ای ديپلمات ها به خبرگزاراما

 . شورا درباره ايران تعيين نکرده استی گفتگوهای برایرا به عهده خواهد گرفت، هيچ تاريخ
 بعيد است  گفته بود کهی نژاد، رئيس جمهور ايران، روز سه شنبه در يک کنفرانس خبری احمدمحمود
 روسيه و چين به تحريم ايران ی رغبتی به بی امنيت عليه ايران اقدام کند، که ظاهرا اشاره ایشورا
 . است
ما از مذاکره : " وزير خارجه فرانسه، گفت،یبالز- با منعکس کردن اظهارات فيليپ دوستی پرجونز

 ها به طور روشن تصميم ی که ايران کنيم اما الزمه استقبال از مذاکرات و آغاز آن اين استیاستقبال م
 که تاکنون به آن عمل ی اورانيوم و تحقيق و توسعه در اين زمينه را معلق کنند، چيزی سازیبگيرند غن
 ."نشده
است اما رهبران "  اورانيومی سازیدرباره تعليق غن" گفته که بدون پيش شرط حاضر به مذاکره ايران

 اورانيوم حق مسلم ايران است و ی سازیيد کرده اند که غن در عين حال بارها تاکی اسالمیجمهور
 .حاضر به تعليق آن نيستند

 اوت به خواسته هايش عمل نکند، ممکن است 31 امنيت به ايران هشدار داده است که اگر تا یشورا
 .با تحريم مواجه شود

 در ايران ی و اقتصادی منافع گسترده تجاری رسد که روسيه و چين که دارای اين حال بعيد به نظر مبا
 . ايران موافقت کنندیهستند در اين مقطع با تحريم گسترده تجار

 امنيت، بحث در مرحله اول به اعمال ی ايران از خواسته شورای گويند در صورت سرپيچی ها مديپلمات
  . محدود خواهد بودی اسالمی جمهوری مقام های برخی سبک تر مانند منع سفر بين المللیتحريم ها

  
 رانی ای هسته ای هاتي درباره فعالی محمد البرادعدیمتن کامل گزارش جد

  ٢٠٠۶ اوت 31 - ١٣٨۵ وری شهر9 شنبه پنج
 ني بی کل آژانس انرژري دبی اقدام محمد البرادعنیدر تازه تر : ی هسته ای گروه انرژ- مهریخبرگزار
 تي امنیشورا1696 نامه  کشورمان براساس قطعی هسته ای هاتي از فعالی گزارشی اتمیالملل

 . دادر سازمان ملل قراتي امنی حکام وشورای شورایاراعضاي آن را در اختشي پیآماده نموده وساعات
 ی گزارش تازه انی در وی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدشي پی مهر، ساعاتی گزارش خبرگزاربه

 ی شورای به اعضاGOV/2006/53ا شماره  بی را درسندرانی ایدرباره مسائل مربوط به موضوع هسته ا
 :  دی آی ملی کرد که متن کامل آن به شرح ذمی تقدتي امنیحکام وشورا

 
   2006 آگوست 31 خی کل در تارری مدگزارش

1- 
 ی اسالمی درجمهوری تی ان پی پادمانی کل درخصوص انجام توافق هاری مد2006 هشت ژوئن در
 .دهدي پوشش مخیارش تحوالت را از آن تار گزنیاGOV/2006/38 گزارش داد رانیا
2- 
 : کرد وعالوه بر آن بی را تصو1696 سازمان ملل قطعنامه تي امنی شورا2006 ی جوال3 در
 در قطعنامه تي امنی شورای الزم را که از سوی گامهاشتري بري درخواست کرد بدون تاخرانی ازا-

GOV/2006/14بودن زي در خصوص صرفًا صلح آمید ساز اعتمای در خواست شده اتخاذ کند که برا 
 . مهم استاري موضوع بسنی حل ای سئواالت مهم براني و همچنرانی ای هسته ای برنامه هاتيماه
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 از ی سازی و غنی مربوط به بازفرآوری هاتي تمام فعالرانی کند که ای چارچوب درخواست منی در ا-
 .ردي قرار گیی آزمای آژانس مورد راستی سو درآورد تا ازقي و توسعه را به حال تعلقيجمله تحق

 . کرددي تاکرانی مربوط به ای روشن کردن تمام برنامه های بر لزوم ادامه کار آژانس برا-
 همان گونه که ممکن است ی شفاف سازري تمام تدابري انجام بدون تاخی درخواست کرد تا برارانی ااز

 عمل ی پروتکل الحاقی درخواست کند بر طبق بند ها در حال انجامی های از بازرستی حمایآژانس برا
 .کند

 کامل قي در خصوص تعلی به صورت مقدماتی از محمد البرادعی آگوست گزارش31 درخواست کرد تا - 
 ی همکارندی در خصوص فرانطوري قطعنامه ارائه شود و همنی ذکر شده در ای هاتي تمام فعالداریو پا
 یبرا قطعنامه نی فوق در ای حکام و بند های شورایشده از سو درخواست ی با تمام گامهارانیا

 .ردي مالحظاتش انجام گی براتي امنی با آن شورای حکام و به موازیشورا
 
3- 
 .  شودی ارائه متي امنی حکام و همزمان به شورای گزارش به شورانیا

A-ی سازی مرتبط با غنی هاتي فعالقي تعل  
 . دهدیادامه م) PFEP( در P1 ی هاژويفی سانترشی به آزمارانی ا-4
 دستگاه ی سر20 تا 10 تست منفرد نصب شده است و در ني ها در ماشوژيفی سانتر2006 ژوئن 6 از

 ی دستگاه آبشار برا200 تک از ی هاني به ماشUF6 هیآبشار عمدتا تحت خال کار کرده است اما با تغذ
 از شيپ. رارگرفت قشی مورد آزماUF6دستگاه آبشار با   164 ،   2006 ژوئن 8 تا 6 ني بیدوره کوتاه زمان

 نی درمدت ا2006 ی جوال8 ژوئن و 23 نيب.  قرار گرفته بودشی مورد آزماUF6 دستگاه آبشار با 164 نیا
 ی غنU235 از ی شد و درسطوح گوناگونقی تزرني به ماشUF6 از لوگرمي ک6 مجموع بای تقرشاتیآزما
 . شدرگرفته از س2006 آگوست 24 آبشار در نيماش 164 به UF6 هیتغذ.  شد یساز

 در شی آزماکی در 235 ومي در صد اوران5 ی سازی اظهار داشت که به سطح غنرانی ا2006در ژوئن ) 5
 کرد و ی را جمع آوریطي محیآژانس نمونه ها.  است افتهی دست ی آبشارني ماش164  ی هانيماش

 یرخ ب2006 آگوست 30 در رانی اکني به عمل آورد لیري آژانس به موارد مهم جلوگیتهران ازدسترس
 . آن است، ارائه دادیابی ها که آژانس در حال حاضر در حال ارزلي تحلدياطالعات را درباره تول

 به آژانس اطالع داده است که انتظار رانی در حال انجام است و ای آبشاری هاني ماشنينصب دوم) 6
 ی هاني آژانس دورب2006در آگوست .  کندی تحت خال راه انداز2006ر  رود بتواند آنها را تا سپتامبیم

.  دادشنهادي دور را پاه انجام کنترل از رني آبشارها نصب کرد و آژانس همچننی نظارت در ای را برایاضاف
 در حال کار ی سازی غنساتي در تاسیی آزمای راستی برای بطور عادري تدابنی که اقتي حقنیبا درک ا

 . رودی طفره مPFEP  از بحث درباره نظارت در رانی اکنيل. ستي نی عملPFEPدر 
 سوخت در نطنز ی سازیدر کارخانه غن)  اطالعاتیی آزمایانجام راست (DIV 2006 ی جوال26در ) 7

 از 2006 آگوست 16 تا 11 ني که بیدر رابطه با بازرسان.  که در حال ساخت است ییصورت گرفت جا
 کرده است و ی  خود دارPFEP  در DIV درباره انجام ی از فراهم کردن اطالعاترانی ا کردنددی بازدرانیا

 بوده یادی زاري کشور بسنی به نظر اDIV ی هاتي مکرر از فعالی دهای کند که در نظر آن بازدیاظهار م
  DIV 12 ني و همچن2005 تا در سال 15 تا در سال بعد از آن و 3 ، 2003 در سال DIV 3است که آژانس 

 .  انجام داده است2006تا آگوست ساتل 
)  IR-40(ی هسته اقاتي اف و راکتور تحقی سوی Pfep در DIV خود را درباره تکرار ی نگرانني همچنرانیا-

 در تمام مراحل نکهی  که در حال انجام است و اDIV داده است که حيآژانس توض.اعالم کرده است 
 ی است که طرح هانی اني تضمی براردي گی  صورت میل بعد مراحنيساخت، نصب و کارکرد و همچن

 تی با رضارانی ا2006هی و فور2003 دسامبر نيب.  وجود نداردی مواد هسته الیاعالم نشده درباره تبد
 داد که حيآژانس توض.  استفاده کرده استی سازی غنی هاتي نظارت بر فعالی هاتيآژانس از فعال

DIVرا تي امنی و شورام حکای شورای گزارش هایهایازمندي سازد تا نیم کل را قادر ری مدني همچن 
 گری  و در دPFEP در DIV به آژانس اجازه داد تا اقدام به رانی ا2006 آگوست 30 تا26 نيب. برآورده سازد

 دی ذکر شده در باال  بنماساتيتاس
 b  . ومیديبي تهران و مولقاتيحق داغ در راکتور تیآژانس بر سلولها "ی بازفراوری هاتي فعالقيتعل ، 

 بازرسان و قی از طرIR-140 داغ  در ی زنون و ساخت سلولهازوتوپی اوی راددي تولساتي و تاسنیلود
 . وجود نداردنجا در حال انجام در آی از بازفراوری نشانه اچي  نظارت کرده است که هDIV ریتصاو

 C .ني آب سنگیقاتيرآکتور تحق 
ساخت کارخانه در .  انجام دادDIV در اراک Ir-40 رآکتور 10 آژانس 2006آگوست  13 و ی جوال12  در -9

 .حال انجام است
D .مسائل مهم 

10- 
نشان داده شد آژانس از ) GOV2006/27 (2006 لی کل در آورری گزارش مد6 که در پاراگراف همانطور

 آماده است تا به بازرسان آژانس  کامالرانی کرد که در آن گفته شده بود که اافتی را در ی نامه ارانیا
 به رانی ای اه پرونده هستنکهیبه شرط ا.  جامع داشته باشدی در خصوص پادمان های کاملیهمکار

 . بماندی آژانس باقیطور کامل در چارچوب پادمان ها
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 منعکس 2006 هی فور27 کل در ری مدGOV/2006/15 که در گزارش ی آماده است تا مسائل مهمرانیا
 . کندی همکاری المللني بی و هنجار هانيرچارچوب قوانشده د

 هنوز ی چارچوب زماننيچن.  در سه هفته فراهم خواهد کردی چارچوب زمانکی رانی رابطه انیدرا
 . نشده استافتیدر

D.1 .ی سازیبرنامه غن  
D.1.1 .یآلودگ 

11- 
صورت نگرفته  ) 9 و8 ی پاراگراف هاGOV/2006/27 (ی در خصوص حل مسئله آلودگیادی زشرفتيپ

 با توجه به مشکل دی ذکر گردGOV/2006/38 کل ری  گزارش مدنی آخر4همانطور که در پاراگراف .است
 ی غنی فهم کامل از نما و گاهشمار برنامه هایمی قداري در رابطه با مسائل بسی قطعجهي نتکی جادیا

 .ود ندارد وجی انجام کامل پروتکل الحاقنطوري وهمرانی ایوژيفی سانتریساز
 تي معتبر در رابطه با نبود فعالی فراهم کردن تضمن های قادر ساختن آژانس در راستای که برایاقدامات

 منبع ذرات ی شفاف سازی براني اقدامات همچننیا.  دهدی را بروز مرانیها و مواد اعالم نشده درا
 شود مهم ی آن بحث مباره در ریدر ز 24 همانطور که در پارگراف ی در دانشگاه فنداشدهي پوميآلوده اوران
 . استیوضرور

 
D.1.2 .وژيفی سانتریبدست آوردن  تکنولوژ P1 و  P2 

12- 
 مذکور در یوژهايفی سانتری خود در خصوص مسائل مهم مربوط به برنامه هایدگي به رسآژانس

 در دسترس یدی اطالعات جدچي هرانی اکنيل. ادامه داده استGOV/2006/27 گزارش 14 تا 10پاراگراف 
 .آژانس قرار نداده است

13- 
 رانی مقامات ارشد ای از سوی نشان داده شد اظهارات عمومی گزارش البرادعنی که درآخرهمانطور

 24 دهد آژانس در ی ادامه موژهايفی سانتردی درخصوص انواع جدقي کشور به تحقنی انکهی بر ایمبن
 قاتيق تحنی و گستره ایر خواست تا درخصوص محتو کشونی نوشت و ازارانی به ای نامه ا2006 لیآور
 درخواست کرد که رانی را از ای آژانس نامه ا2006 ژوئن 16در ) GOV/2006/38. PARA.36. ( دهدحيتوض
 دهد به ی مختلف ادامه میوژهايفی به مطالعه انواع سانتررانی انکهی نامه آمده بود عالوه برانیدرا
 . دهدی ادامه مزي نیو توسعه بدون استفاده از مواد هسته ا قي تحقتي فعالنهي در زمشرفتيپ
 

D.2 .وميفلز اوران 
14. 

 ی باشد که ممکن است از سوی می در خصوص اسناد واطالعاتیی های درحال انجام بازرسآژانس
 GOV/2006/27 Paras.15-16; GOV/2006/38 . Para.7.  داده شده باشدرانی به ای خارجیواسطه ها

 آژانس الزم است ی هاهنوز برایانجي می ازسورانی داده شده به اشنهاداتيتره کامل پ فهم گسیبرا
 آن ارائه ختنی و رومي  را به فلز اورانUF6 را داشته باشد که کاهش یصفحه ا15 ازسند یتانسخه ا

 6 پارگراف در بار نياول.(  کندی کره ها ارائه ممي به نومي وکاستن فلز اورانی سازی غننيکاهش ماش
GOV/2006/87نسخه از سند ادامه کی ارائه ی به درخواست آژانس برایی اعتنای به برانیا).   ذکر شد 

 کند و آن را ی بردارادداشتی سند را بدهد وی دهد اما موافقت کرده است به آژانس اجازه بررسیم
 یان آژانس به بررس بازرس2006 در اواسط اگوست رانی از اداری دکی در رابطه بارانیمهر وموم کند درا
و . به آنان داده نخواهد شدی بردارادداشتی به بازرسان اطالع داد که رانی اکنيسند ادامه دادند ل

سند همچنان .  برده شدني بازرسان برداشته بودند را ازبدارشانی دی که تا آن زمان طیی هاادداشتی
 . مهر و موم استرانیدر ا

 
D.3 .ومي پلوتونیشهایآزما 
15- 
 خود شفاف ی جداسازی هاشی در باره آزمارانی است که انی درحال جستجو و روشن کردن انسآژا
 کل آژانس توانسته است ری گزارش مدنیاز زمان آخر). 9 تا 8 ی پاراگراف هاGOV/2006/37.  کندیینما

 شده از ادداشتیو نسخه .  قراردهدیابی در ماه ژوئن را مورد ارزرانی ای ارائه شده از سوحاتيتا توض
 گرفته است که آنها جهي قرار دهد و نتی است مورد بررسومي پلوتونشاتی که مسئول آزمای محققیسو

 . انداوردهي رابه دست نی اطالعات شفافیدر خصوص مسائل مهم به اندازه کاف
 عامل کی با ني آژانس همچن،ی تشعشعی بدست آوردن اطالعات درباره پارامترهای تالش براکی در

 روشن شدن ی دونفر اطالعات الزم را برانی مالقات کرد که ای ژوال11 و آن محقق مذکور در رآکتور
 . رادر دسترس نداردیگری اعالم کرده است که  اطالعات مناسب درانیا.مسئله ارائه نداند

 16- 
 رانیاز ا شده افتی اطالع داد که با توجه به اطالعات دررانی آژانس به ا2006 آگوست 10 به مورخ درنامه
 از یشتري اطالعات بنکهی مگر استي نهاد قادر به حل  مسائل نا هماهنگ و متناقض ننی اخیتا آن تار

 . ارائه شودرانی ایسو
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17- 
 ییرهاي در کانتومي پلوتنی هاشی که مورد تشعشع واقع شده درمورد آزماافتهی کاهش ومي اوراناهداف

 .24 پاراگراف GOV/2006/65 شده است هري زباله درکرج بوده ذخریکه در کارخانه ذخا
 نی گرفته شده از اجی برداشت ، نتایطي محی نمونه هانرهاي کانتنی از ایکی آژانس از 2005آگوست 8 در
.  داردیی باالاري شده بسی غنومي دهد که ذرات اورانی شده ونشان میی آژانس نهای از سوقاتيتحق
 نرهاي کانتصوص در خی را در باره منبع آلودگیطالعات درخواست شد تا ارانی از ا2006 آگوست 15در

 .ارائه دهد 
E .گرمسائلیحل د  

E.1 .ومي اورانلیتبد 
18- 

 UCF در ی از مواد هسته اPIV جی خود را از نتایابی حکام آژانس ارزی به شورارکلی گزارش مدنیازآخر
 PIV گرفت که جهيژانس نتآ). GOV/2006/38 11پاراگراف . ( انجام داده است2006 24 تا 20 نيب

 که از ر همانطویکیزي فی گرفت که صورت بردارجهي اعالم شده آژانس نترانی ایهمانطور که از سو
 مشابه زی که به طور معمول با سایدر ابعاد ابهامات.  مطابقت داردPIV جی اعالم شد با نتارانی ایسو

 . مطابقت داردلی تبدیکارخانه ها
19- 
 عقب ی هاستگاهی از ایکی اپراتور به داخل و خارج از ی از سوX48 UF6 کی از  حرکت2006 لی آوردر

 به آژانس منتج به از دست رفتن ادامه اطالعات آژانس درباره مواد هسته ی قبلهيبرگشته بدون اطالع
 ی بخش عادنوان سئوال به عنی الي آژانس به تکمPIV جی دررابطه با نتاکني شده است لندی در فرایا

 . ادامه خواهد دادرانی ای هاهياني بلي و تکمحي و تصحیی آزمایراست
20- 
 نی به آژانس ارائه داد که اUCF ی شده را برایني بشي پاتي عملی برنامه هارانی ا2006 ژوئن 27 در

 رود ی شروع شد وانتظار م2006 ژوئن 6 شده که در ظي غلومي تن سنگ اوران160 بایاطالعات شامل تقر
 . کامل شود ارائه داد2007 هیتا ژانو

 شده دي دوره تولنی ای طUF6 در شکل ومي تن اوران26 به بی قربای تقر2006 آگوست 25 زمان از
 . تحت نظارت و حفاظت آژانس قرار داردUCF شده در دي تولوميتمام اوران.است
 .  رادرخود نگه داردUF6 تن از 5/9 که قادر است 48X  استاندارد 1A لندري سکی در
 UF6 در ی خط پروسه استندباکی ساخت ی از اهداف خود برارانی، ا2006 ی ژوال18 خی به تاری نامه ادر
 . خبر دادUO2 به ومي کربنتات آمانومي اورانلی تبدیبرا

E.2 .گریموارد د 
21- 
 کامل ی به بازرسان اطالع داد که راه اندازرانی صورت گرفت، اDIV اصفهان FMP در 2006 ی ژوال8 در

FMP آن % 80 بای کارخانه تقرنی ای نظامري غیساخت مهندس.  صورت خواهد گرفت2007 در سال
 . شدن استی شده در حال نصب و راه انداززي و تجهليتکم
22- 

 14 پاراگراف ی با اشاره به گزارش قبلگری گزارش در رابطه باانجام مسائل دی برایدی جدتحوالت
GOV/2006/3820 و 19 ی و پارگراف ها GOV 2006/27وجود ندارد  . 

23- 
 چندبار ورود به بازرسان کسالهی یزای از دادن ورانی ا2006 اگوست 29 تا 2006 ی جوالانی پادرمدت

 30در .  کردی صورت گرفته بود خودداری آژانس براساس توافق پادمانیمنصوب شده از سو
 که داد به آژانس اطالع 2006 آگوست 31 را به دو تن از بازرسان داد و در زاهای ونی ارانی ا2006آگوست

 . صادر خواهد شد2006 سپتامبر 10 بازرسان تا ی بار ورود براکی کسالهی یزای وی عادی روند اداریدر پ
 
F .ی اعتماد سازريتداب  

24- 
 در 2006 هی در ژانوی در دانشکده فنزاتي گرفته شده از تجهیطي محی مربوط به نمونه های هاليتحل

.  دهدی نشان میعي شده باال و طبی غنومي چند تکه کوچک از اورانGOV/2006/27 گزارش 24پاراگراف 
 یکیزي فقاتيق صورت گرفته از مرکز تحی به تالش هاشی های به آژانس در رابطه با بازرسزاتي تجهنیا
)PHRC (دو منظوره زاتي بدست آوردن مواد وتجهیبرا )GOV/2006/27نشان ) 25 و 24 ی پاراگراف ها

 .داده شده است
25- 
 به انجام ی ها و دسترسی در خصوص نگرانی شفاف سازی آژانس برای هنوز به درخواست هارانیا

 . پاسخ نداده استPHRC و مواد مربوط به زاتي تجهگری از دیطي محیرينمونه گ
.  مصاحبه نداده استی  را براPHRC سابق سي به رئی آژانس اجازه دسترسی براني همچنرانیا

 که آژانس به دنبال آن ی و دسترسی عنوان شد شفاف سازGOV/2006/37 17نطور که در پاراگراف هما
 . استنيشي مورد اشاره در پاراگراف پیطي محیري نمونه گجی نتاتياست بسته به اهم

26- 
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 ی هاشی آزمای اطالعات خود در باره مطالعات مربوط به موسوم به پروژه نمک سبز برالي به تکمآژانس
  29 تا 27پاراگراف .  چند گانه در موشک ادامه داده استتي با قابللهي وسکی نيي و تعی قویفجاران

GOV/2006/27 
 2006 هی موضوعات از زمان انتشار گزارش فورنی در مورد بحث در خصوص ای آمادگچگونهي هرانی اکني ل

 )GOV/2006/15  39 و 38پاراگراف . ( نشان نداده استیالبرادع
G .هتجين 

27- 
 رانی اني را فراهم کرده است و همچنی ومواد هسته اساتي به تاسی آژانس اجازه دسترسی برارانیا

 در ی هایابی ارزدي اطالعات درباره تولی مقداررانیگرچه ا.  الزم را به آژانس ارائه داده استیگزارش ها
PFEPآژانس به سوابق موثر در ی ارائه داده اما به ممانعت از دسترس PFEPدهدی ممه ادا . 

28-  
 تي شفافای قرار نداده یابی وجود داشته مورد ارزشتري پیلي که از خی مهمیی آزمای مسائل راسترانیا

 ی غنی هاتي فعالرانیا. انجام ندادهشیتهاي از فعالی بردن ابهامات مرتبط با برخني از بیالزم را برا
 . صورت نداده استی اقداماتی پروتکل الحاقی است و براساس بندهااوردهي در نقي خود را تعلیساز
29- 

 ی هسته ای مانده در خصوص برنامه های خود در رابطه با تمام مسائل مهم باقی های به بازرسآژانس
 . ادامه خواهد دادرانیا
 با رانی ای هاهياني بلي و تکمحي اصالح و تصحی براشی در تالش هاشتري بشرفتي آژانس قادر به پکنيل

 . نداردرانی ای هسته ای برنامه هازي صلح آمتي ماهدیيانظر به ت
  . خود ادامه خواهد دادی به گزارش هاستهی شای کل به نحوریمد
  

  امنيتی ايران از قطعنامه شورایتأييد سرپيچ
  ٢٠٠۶ اوت 31 - ١٣٨۵ وری شهر9 شنبه پنج

 اين 1696 قطعنامه یجرا ای امنيت سازمان ملل متحد برای که شورای پايان يافتن مهلتبا:بی بی سی
 ی از فعاليت اتمی با عرضه گزارش تازه ای اتمی انرژیشورا در ايران در نظر گرفته، آژانس بين الملل
 نکرده اورانيوم عمل ی سازی بر توقف غنی امنيت مبنیايران، تأييد کرده که ايران به خواست شورا

 .است
طريق منابع ديپلماتيک به رسانه ها راه يافته  شده توصيف گرديده اما از ی آژانس، طبقه بندگزارش
 .است

 اورانيوم و ی سازی غن،ی سازد تا پايان ماه اوت ميالدی امنيت ايران را ملزم می شورا1696 قطعنامه
 اعالم کرده، ی اتمی انرژی مرتبط با آن را متوقف سازد اما آن گونه که آژانس بين المللیکليه فعاليتها

 از ی که برايش در نظر گرفته شده بود، دور تازه ایيش از به پايان رسيدن مهلتايران درست چند روز پ
 .  اورانيوم را آغاز کرده استی سازیغن

 . اورانيوم ادامه خواهد دادی سازی امنيت را رد و اعالم کرده بود که به غنی پيشتر قطعنامه شوراايران
 امنيت عرضه شود، محمود ی به شورایم اتی انرژی پيش از آنکه گزارش آژانس بين المللیساعات
 را که ی در شهر اروميه در شمال غرب ايران، دولتهايی سخنرانی نژاد، رئيس جمهور ايران، طیاحمد

 و مخالف ن خواند که در صدد تضييع حق ملت ايرای اورانيوم در ايرانند را کسانی سازیخواهان توقف غن
 .پيشرفت اين کشورند

 ی اورانيوم در ايران تا زمانی سازیيت سازمان ملل متحد خواهان آنند که غن امنی عضو شورایدولتها
 . نيست متوقف شودیکه اطمينان يابند اين کشور دنبال توليد سالح هسته ا

 کاربرد داشته باشد، هرچند ايران ی تواند در توليد سالح اتمی اورانيوم در غلظت باال می سازیغن
 هسته ی نيروگاههای اورانيوم توليد سوخت مورد نياز برای سازیغنهمواره تأکيد کرده که هدفش از 

 . استیا
 اورانيوم را حق خود ی سازی غنی اتمی منع گسترش جنگ افزارهای با استناد به پيمان بين المللايران
 . داند و بارها تأکيد کرده که حاضر به توقف آن نيست اما حاضر است درباره آن مذاکره کندیم

 اورانيوم دست ی سازی امنيت عمل نکند و از غنیيح کرده که اگر ايران به قطعنامه شورا تصرآمريکا
 . عليه اين کشور اقدام کردیبرندارد، بايد بسرعت در جهت اعمال تحريم بين الملل

 امنيت با تحريم ايران مخالفت ورزيده و تأکيد ی است که روسيه به عنوان عضو دائم شورای در حالاين
 دپيلماتيک و از طريق ی ايران از راههای بر حل مسئله هسته ایکه بر موضع خود مبنکرده است 

  .مذاکره پابرجاست
  

يي ايران رو به پايان است آمريكا  ي هسته االجل سازمان ملل براي تعليق برنامه در حالي آه ضرب
ي شوراي   قطعنامهآوشد پيامي را به تهران ارسال آند مبني بر اينكه هم چنان براي پايبندي به مي

  . امنيت زمان دارد
  ٢٠٠۶ اوت 30 - ١٣٨۵ وری شهر8 شنبه چهار

به نقل از خبرگزاري هند، تام آيسي، سخنگوي وزارت ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اختالف درون دولت آمريكا براي  امور خارجه آمريكا ضمن خودداري از پاسخگويي به سوالي درباره
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ما پيش از هر چيزي قصد داريم مذاآراتي جدي را در شوراي : ي پرداختن به مساله ايران گفتچگونگ
  . االجل قطعنامه داشته باشيم و آنگاه پيش خواهيم رفت امنيت پس از پايان رسيدن ضرب

  . قطعا اين آار را مرحله به مرحله انجام خواهيم داد: وي ادامه داد
مال تحريم نيست؛ بلكه تغيير رفتار ايران به شكلي است آه نه مهمترين چيز و هدف اع: آيسي گفت

يي در ايران راضي آند، بلكه در نهايت  ي سالح هسته المللي را از نبود پتانسيل توسعه تنها جامعه بين
  . به منافع ملت ايران نيز پاسخ گويد

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
 در یعراق30 شدن دستکم یکشته و زخم/  در بغداد یسي انگلی هاپلماتی کاروان دريمسانفجار در 
 تختیحومه پا

  ٢٠٠۶ اوت 31 - ١٣٨۵ وری شهر9 شنبه پنج
 پلماتی عبور کاروان دريصبح امروز بمب دست ساز در مس: در بغداد اعالم کردسي سفارت انگلمسئول

 . دربرنداشتی انفجار تلفات جاننی منفجر شد اما اسي انگلیها
 افراد داخل خودروها از نکهی با اشاره به ای فرانسه ، وی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 از کارمندان سفارت مجروح کی چي حادثه هنیدر ا:  در بغداد بوده اند، گفت سيکارمندان سفارت انگل
 .نشدند

 تحت دایمنطقه شد( امروز رخ داد و آنها درخارج ازمنطقه سبز  حادثه صبحنی مذکور، ای گفته سخنگوبه
 .مورد هدف قرار گرفتند ) کنترل 

 را در سيانفجار بمب پنج خودرو حامل کارمندان سفارت انگل:  عراق هم اعالم کرد یتي منبع امنکی
تش سوخت  آن دو دستگاه خودرو در آی هدف قرار داد که طی منصور الراقی سفارتخانه در کوابانيخ
 .منطقه حادثه بالفاصله محاصره شد :  بدون اشاره به تعداد مجروحان گفت یو.
 مهاجمان مسلح ناشناس یستی تروراتي عراق اعالم کرد ند در سلسله عملیتي منابع امنگری دی سواز

 10 سرهنگ کشته و کی به همراه ی عراق18 دستکم نیدرمناطق پراکنده دربغداد و بعقوبه و صالح الد
 . شدند ی زخمگریتن د

 هي مسلحانه در منطقه غالباتي عملیمهاجمان مسلح ناشناس ط:  عراق اعالم داشت سي منبع پلکی
 وزارت کشور را کشته و سه تن از همراهانش را عیسرهنگ صالح علوان فرمانده گروه واکنش سر

 فتمهاجمان مسلح قرار گرعلوان در راه بازگشت به منزلش بود که مورد حمله :  افزود یو. کردندیزخم
 کرده و سپس رباراني ترموکی مغازه در محله کی را در داخل ی مهاجمان مسلح دو برادر عراقنيهمچن.

 . شدند یمتوار
 عناصر یراندازي هدف تلي اتومبکی سعد در داخل ی در منطقه خان بنزي نی دو برادر عراقگری ددرحادثه

 .مسلح قرار گرفته و کشته شدند
 گری تن د16 کشته و ی شهروند عراق4 چهار حمله دربغداد دستکم یط:  عراق گفت یتيامن منبع کی

 استفاده از گلوله خمپاره به منطقه ام المعالف در جنوب بغداد گربای دیبعالوه در حمله ا.  شدندیزخم
 . جان خود را از دست دادندی شهروند عراق8دستکم 
 ی بوس مسافربریني عبور مري در مسی انفجار بمبزي نتختی پا در مرکزهی در محله مستنصرنهای براعالوه

  . مجروح شدندی شهروند عراق8
  

سيد عبدالعزيز حكيم، از ايران در برابر اتهامات واشنگتن مبني بر دخالت در عراق دفاع آرد و گفت آه 
  . دولت آمريكا هنوز شواهد و مدارآي را براي اثبات ادعاي خود ارايه نكرده است

  ٢٠٠۶ اوت 30 - ١٣٨۵ وری شهر8شنبه  چهار
، سيدعبدالعزيز حكيم رييس مجلس اعالي عراق و رهبر )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 تن بر اثر درگيري 73وگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس، هم چنين از آشته شدن  ائتالف يكپارچه، در گفت
ها در  به رهبري مقتدي صدر انتقاد آرد و خشونتميان نيروهاي دولت عراق و نيروهاي لشگر مهدي 

  . شهر ديوانيه را دلخراش و آزار دهنده خواند
هيچ يك از ما هر گونه دخالت از سوي ايران و يا هر آشور ديگري را : ي عراق گفت رهبر ائتالف يكپارچه

عراق را ) داخلي( در امور آنها قصد دخالت. اند ها بارها بر استقالل عراق تاآيد ورزيده ايراني. پذيرد نمي
  . ندارند

بينيم آه اين  ما مي: سيدعبدالعزيز حكيم با اشاره به جو اتهام زني ميان واشنگتن و تهران بيان آرد
  . هاي مسالمت آميز حل و فصل شوند مشكالت وجود دارند و اميدواريم آه به روش

د دجله در بغداد انجام شد، از دولت اي فوق حفاظتي در نزديكي رو حكيم در اين مصاحبه آه در منطقه
هاي قومي و مذهبي گسترش  هاي خود را براي برقراري آشتي ميان گروه آشورش خواست آه تالش

  . دهد؛ اما افراط گرايان و وفاداران به صدام شامل طرح آشتي ملي عراق نباشند
ترين رهبر سياسي   نفوذاين در حاليست آه اگر چه حكيم به هيچ پست دولتي مهمي تكيه نزده اما با

وي رهبري مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را بر عهده دارد و . شود شيعه در عراق محسوب مي
  . آيد شريكي مهم در احزاب شيعيان اين آشور به شمار مي
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 بنيانگذاري شد و برادر عبدالعزيز حكيم تا قبل از اوت 1982مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در سال 
  . آرد بر آن رياست مي 2003

گاه از اتهامات خود  ها هيچ آمريكايي: آرد، گفت ي تبعيدش با دولت صدام مخالفت مي حكيم آه در دوره
ها هرگز  عراقي. اند عليه ايران مبني بر دخالت اين آشور در امور جاري عراق دست بر نداشته

  .  پذيرفتشان در امور داخلي خود را نخواهند هاي آشورهاي همسايه دخالت
ها و سايرين همواره مطرح بوده، حتي اين  اتهاماتي از اين قبيل از جانب آمريكايي: وي تصريح آرد

  . هاي فروپاشي رژيم صدام وجود داشت اتهامات در آغازين ماه
ما خواستار ارايه شواهد و مدارآي دال بر اثبات اين موضوع شديم؛ اما هيچ : حكيم خاطر نشان ساخت

از سوي ديگر ايران اتهامات مشابهي را عليه آمريكا و انگليس وارد آرده . ا ارايه نشده استمدرآي به م
  . آنند است؛ مبني بر اينكه اين دو با بهانه قرار دادن عراق در امور داخلي ايران دخالت مي

ن و مقامات واشنگتن به آرات و در ادعاهاي واهي و تكراري آه از سوي مقامات جمهوري اسالمي ايرا
ايران را به دخالت در امور جاري عراق به خصوص در نواحي  حتي برخي مقامات عراقي رد شده است، 

ي   اوت سال جاري ژنرال مايكل باربرو معاون فرمانده21در تاريخ . اند جنوبي اين آشور متهم ساخته
شيعه در عراق را هاي  هاي نيروهاي ستاد مشترك ارتش آمريكا مدعي شد آه ايران برخي گروه عمليات

  . آند تامين مالي و تجهيزاتي مي
وگو با روزنامه نيويورك تايمز  زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق نيز اوايل ماه جاري ميالدي در گفت
ي فوق  اي و راآتي در منطقه ادعا آرد آه دخالت ايران در عراق منجر به بروز ناگهاني حمالت خمپاره

  . امنيتي الخضرا شد
  . هاي منشعب از لشگر مهدي به رهبري مقتدي را عامل وقوع اين حمالت دانست ليل زاد گروهخ

رهبر ائتالف يكپارچه شيعيان عراق هفته گذشته از طرح آشتي ملي اين آشور به پيشنهاد نوري 
هاي عرب به طور علني با  المالكي نخست وزير عراق حمايت آرد؛ اما هنوز هيچ گروهي از سني

وظيفه ما و : حكيم در اين خصوص به آسوشيتدپرس گفت. به اين طرح موافقت نكرده استپيوستن 
وظيفه دولت آن است آه به تالشهاي خود ادامه داده و براي جلب نظر مساعد هر چند نفري آه 

  . به طور آلي ما در خصوص آينده خوش بين هستيم. توانيم اقداماتي را صورت دهيم مي
ها و حاميان  آامال واضح و مبرهن است آه تكفيري: اط گرا در عراق اظهار آردوي پيرامون عناصر افر
آنان دشمنان واقعي مردم عراق . شوند و آمادگي چنين آاري را هم ندارند صدام وارد مذاآره نمي

  . هستند
؛ چرا آنچه در ديوانيه رخ داد آزار دهنده و دردناك بود: هاي اخير در ديوانيه گفت حكيم در خصوص خشونت

ما . دليل آشته شدند آه تكفيري و يا حامي صدام نبودند هايي بي ها عراقي آه در اين خشونت
  . اميدواريم آه چنين وقايعي مجددا تكرار نشود

حكيم افزود آه دولت عراق بايد به تالشهاي خود به منظور ايجاد نظام فدرال در آشور از جمله استان 
  . شيعيان در جنوب ادامه دهد

  
هاي مسلح عراق خبر  جمهور عراق از وجود طرح دولت نوري المالكي براي مذاآره با گروه اون رييس مع

ي حل مساله خروج نيروهاي چند مليتي از عراق،  اين طرح به منظور فراهم آردن زمينه: داد و گفت
  . اعالم عفو عمومي و آزادي تمام زندانيان است

  ٢٠٠۶ اوت 30 - ١٣٨۵ وری شهر8 شنبه چهار
 طارق - چاپ لندن -ي القدس العربي  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي عراقي المدي آه به زودي در اين روزنامه  وگو با روزنامه جمهور عراق، در گفت الهاشمي، معاون رييس
 حضور در طرح آشتي و هاي مسلح عراقي براي به چاپ خواهد رسيد، با اشاره به عاليم مثبت گروه

هاي مسلح عراقي تمايلشان را براي  هاي سياسي و گروه برخي گروه: گفتمان ملي عراق بيان داشت
ها با توجه به اعمال فشارهاي زيادي  اند؛ اما اين اعالم موافقت آن پيوستن به روند سياسي اعالم آرده

  . حل خواهد آردها شده است و معتقديم آه زمان، اين مشكل را  است آه به آن
هاي مسلح نيز خواست تا به روند سياسي عراق بپيوندند، چرا آه تا به حال  وي در ادامه از ساير گروه
اند،  آشتي ملي اعالم آرده هاي مسلحي آه موافقتشان را با پيوستن به طرح  سطح اعالم حضور گروه

ها به روند سياسي جامعه  يوستن آنهاي مقاومت نرسيده است؛ اما به هر حال ما براي پ به تمام گروه
  . آنيم تالش مي

الهاشمي اعالم مشروط هيات علماي مسلمين عراق را براي حضور در طرح آشتي ملي تحولي مهم 
هاي  عنوان آرد و از اين گروه خواست تا در پاي ميز مذاآره حاضر شود تا مسايل مختلفي را آه گروه

  . ر دارند، مورد بررسي قرار دهندها توافق و يا اختالف نظ عراقي روي آن
هاي مسلح عراقي و  وي همچنين اظهار داشت آه قبل از تشكيل دولت فعلي، مذاآره آننده ميان گروه

هايي را به طرف مقابل مطرح آرده بودند  هاي مسلح درخواست آمريكايي بوده است آه در آن گروه طرف 
  . ذاآرات بنا بر داليلي نامشخص ادامه نيافتآه طرف آمريكايي نيز به آن پاسخ داد؛ اما اين م

هاي طرف عراقي در اين مذاآرات اعتراف آتبي آمريكا به رسميت  يكي از خواست: الهاشمي ادامه داد
  . هاي مقاومت عراقي و خروج نيروهاي خارجي از آشورشان بود شناختن گروه

گيري سريع جهت بر پايي مذاآره  يمها را به تصم در حال حاضر دولت جديد عراق اين گروه: وي افزود
  . آند دعوت مي
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  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   شهريور9:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ اوت 31 - ١٣٨۵ وری شهر9 شنبه پنج
روزنامه های امروز صبح تهران در آخرين روز هفته و در آستانه پايان مهلت شورای امنيت :بی بی سی

ن ملل به ايران بر سر پرونده هسته ای همين موضوع را در صدر گزارش های خود آورده و به سازما
گمانه زنی درباره آن پرداخته اند و در مطالب ديگر تغيير ساعت کار مدارس، ادامه نقد دولت، آزادی 

 گزارش ها و اظهار رامين جهانبگلو بعد از چهار ماه حبس انفرادی و انتقاد از ادامه واردات بنزين را موضوع
  .نظرهای خود قرار داده اند

 با اشاره به اين که امروز مهلت شورای امنيت به پايان می رسد از مرحله حساس پرونده کارگزاران
نوشته حساسيت " حساس اما مهار شدنی"هسته ای ايران خبر داده و در سرمقاله خود با عنوان 

صر تشکيل دهنده هدف های ديپلماسی يعنی امنيت موضوع بيشتر از آن جهت است که از ميان عنا
ملی، منافع ملی و حيثيت طلبی سياسی هدف سوم به تدريج به خواسته اصلی ايران و آمريکا تبديل 

می شود و در چنين وضعی معموال عنصر دفاع از حيثيت، بازيگران را به قبول ريسک های باال مجبور می 
  . کند

ته ای ايران که سه سال پيش موضوع کشمکش حقوقی در آژانس  پرونده هس کارگزارانبه نوشته
بين المللی انرژی اتمی بود، دو سال پيش به موضوع ديپلماسی با بازيگری ايران و اروپا و بعدها چين و 
روسيه تبديل شد اما در ماه های اخير، حيثيت طلبی ايران و آمريکا به وجه غالب تبديل شده و هر يک 

  .پيروزی کامل خود و شکست کامل رقيب می انديشداز طرفين فقط به 
 با عنوان بزرگ شکاف يا ائتالف گمانه زنی درباره پرونده هسته ای ايران را در صدر گزارش همبستگی

اول : های خود آورده و نوشته اکنون نوبت اروپاست و می افزايد آنها دو گزينه را پيش روی خود دارند
ای با ايران برای رسيدن به نقطه رهايی و دوم  امه مذاکره هسته  و اد۵+١پذيرش پاسخ ايران به 

  .  منشور سازمان ملل٧ فصل ۴١انتخاب گزينه شورای امنيت سازمان ملل و رفتن به سمت ماده 
 نوشته آمريکا تنها به دنبال اعمال فشار و تحريم از سوی شورای امنيت به ايران است و در همبستگی

ف قدرت ها  شورای امنيت را به تحريم ايران متقاعد کند به دنبال تشکيل ائتالصورتی که نتواند اعضای 
  . رود برای تحريم می

 از قول يکی از اعضای سابق هيات مذاکره کننده ايرانی نوشته تهران ممکن است مايل به رسالت
رفتش در  سازی اورانيوم باشد تا جايی که مانع پيش بحث درباره تعليق موقت و بسيار محدود غنی

  . ای نشود زمينه انرژی هسته 
 در گزارشی درباره وضعيت بنزين در کشور نوشته تاکنون اقدامی اساسی و مشهود در همبستگی

زمينه مديريت تقاضا برای بنزين صورت نگرفته در حالی که چندی پيش حداد عادل در مجلس اعالم کرده 
 نمی کند و دولت بايد وضعيت بنزين را سامان بود که بودجه ای را مجلس برای واردات بنزين تصويب

  . دهی کند
 چند ماهی از اين اظهار نظر نگذشت که دولت و مجلس چون ساليان پيش به همبستگیبه نوشته 

اين نتيجه رسيدند که قادر به شکست امپراتوری و تسلط نبزين در عرصه اقتصادی نيستند و ترجيح می 
  .ای پايان دهند ای واردات بنزين به هر غائله ميليارد دالر بر۴دهند که با تصويب

 با اشاره به خبر سفر محمد خاتمی رييس جمهور سابق به آمريکا و اينکه آمريکا به وزير بهداری کيهان
اجازه سفر به واشنگتن نداده و حتی اعضای تيم مذاکره کننده هسته ای هم چنين اجازه ای به دست 

  يتی آقای خاتمی برای چه به آمريکا می رود؟نياورده اند پرسيده در چنين موقع
 در مقاله ای واکنش آمريکا به پيشنهاد محمود احمدی نژاد برای مناظره با جورج بوش را نشان رسالت

آن دانسته که جمهوری اسالمی دارای منطقی محکم است و آمريکا حرفی برای گفتن در صحنه بين 
  . المللی ندارد 

ای متهم   سفيد ايران را به حمايت از تروريسم و پيگيری تسليحات هسته  اينکه کاخرسالتبه نوشته 
کند  اساسی است که هيچگونه سندی برای اثبات آن در دست ندارد و منطق حکم می  کند، ادعای بی 

چنين ادعايی در يک مناظره مستقيم و بدون سانسور مطرح شود و طرفين داليل و مستندات خود را در 
  .ود ارائه کنند تا جهانيان قضاوت کنندخصوص ادعاهای خ

يک ماه بعد از آن که معاون اجرايی رييس جمهور با دادن نمره بيست به دولت، انتقاداتی را متوجه خود 
 آقای سعيد لو درباره عمل خود توضيح داده و از منقدان خواسته دنيای اقتصادیکرد به نوشته روزنامه 

  .  کم انصافی به خرج ندهند حوصلگی و در مورد عملکرد دولت کم
معاون اجرايی رييس جمهوری به نوشته اين روزنامه اقتصادی اضافه کرده چندی پيش نمره دولت را 

 ها نوشتند و افزوده است که اين نشانددهنده  ها اعتراض کردند و در روزنامه بيست اعالم کردم خيلی 
  . حوصلگی است کم 

توانيد استدالل  ام، شما نيز می  ام و نمره دولت را بيست داده  آقای سعيدلو گفته من استدالل کرده 
 درصد مصوبات استانی  ۵شوند که مثال  کنيد که مثال نمره دولت بيست نيست چنانکه برخی مدعی می

  . دانيم نيز اجرا نشده است، ما اين را توهين به مردم می
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 ساعت آغاز به کار مدارس تهيه کرده که  گزارش داده که وزارت آموزش و پرورش طرحی برایکارگزاران
  .بر اساس آن مدرسه های کشور ساعت هفت و نيم صبح آغاز به کار می کنند

 اظهار اميدواری کرده که اين پيشنهاد با رعايت انصاف در دولت به کارگزارانآقای فرشيدی به نوشته 
 توجه به موضوع ترافيک، ساعت تصويب برسد و با هماهنگی آموزش و پرورش و وزارت کشور به ويژه با

  .شروع مدارس بيشتر مورد توجه قرار گيرد
  

   شهريور8:  امروزیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ اوت 30 - ١٣٨۵ وری شهر8 شنبه چهار

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود مصاحبه مطبوعاتی رييس محمود :بی بی سی
وشته اند که مصاحبه کوتاه بوده و رييس جمهوری وعده داده که در احمدی نژاد را منعکس کرده اند و ن

  . فرصت های ديگری جواب سئواالت خبرنگاران را بدهد
تهيه کارت هوشمند برای سهميه بندی بنزين از ابتدای زمستان، ادامه آلودگی هوای تهران و تعيين 

مله ديگر خبرهای اين روزنامه تعرفه تازه پزشکی و آغاز به کار آخرين اجالس مجلس خبرگان از ج
  .هاست
 از قول يک مقام نفتی نوشته اليحه واردات بنزين دو شب پيش توسط رييس جمهوری امضا شده شرق

است و به زودی تقديم مجلس می شود اما در عين حال به خاطر کمبود زمان، واردات صورت می گيرد 
  . از خواهد شداما سهميه بندی منتفی نشده بلکه با توقفی سه ماهه آغ

 دولت در زمانی واردات بنزين را شروع کرده و به گفته معاون وزارت نفت آماده سهميه  شرقبه گزارش
  . بندی در ماه های بعدی می شود که مصرف بنزين در کشور به طرز بی سابقه ای افزايش گرفته است

ر ديگر همانند ديگران وعده داد  هنگامی که نعمت زاده، معاون وزير نفت يک باجوانبه نوشته روزنامه 
که کارت هوشمند سوخت اواخر پاييز آماده می شود، خبرنگاران از او بازخواست کردند که چرا قولی 

  .می دهيد که تحقق آن غيرممکن است
 در گزارشی از اجالس آخر دوره فعلی مجلس خبرگان نوشته اين اجالس به دليل در پيش بودن شرق

از اهميت دوچندانی برخوردار است و محافل سياسی پيش بينی می کنند انتخابات آتی خبرگان 
  . تصميمات برآمده از اين اجالس در چگونگی برگزاری انتخابات دوره چهارم تاثير گذار خواهد بود

اين روزنامه در اظهارنظر خود می افزايد که عالوه بر نحوه تاييد صالحيت کانديداهای خبرگان رهبری و 
صالح اين روند، تعويق زمان برگزاری انتخابات اين مجلس و تجميع آن با انتخابات شوراها نيز بحث بر سر ا

  . به موضوعی قابل بحث تبديل شده است
 در اين اجالس آيت اهللا مشکينی که به گفته فرزندش حالش خوب شده و در انتخابات شرقبه نوشته 

وری اسالمی تنها حکومت مشروع جهان آينده مجلس خبرگان شرکت خواهد کرد، گفته حکومت جمه
  .است
 خبر داده که بعد از ماه ها کشمکش بين نظام پرشکی و وزارت بهداشت سرانجام پيشنهاد جوان

  . وزارت بهداشت به تصويب رسيد و تعرفه پزشکی بر همين اساس تعيين شد
 پزشکان عمومی در  خبر می دهد که به تصويب هيات وزيران تعرفه خدمات درمانی ويزيتجوانگزارش 

بخش دولتی هفده هزار ريال و برای پزشکان متخصص بيست و يک هزار و هشتصد ريال، فوق تخصص 
  . ها و روانپزشکان بيست و هفت هزار ريال تعيين شده است

به نوشته . گزارش جوان نشان نمی دهد که به اين ترتيب تعرفه ها افزايش گرفته و يا ثابت مانده است
در ماه گذشته در حالی که نظام پزشکی با اشاره به تورم و افزايش بهای تجهيزات و روزنامه ها 

دستمزدها خواستار افزايش تعرفه پزشکی بود وزارت بهداشت به استناد آن که دولت وعده داده که نرخ 
  . پزشکان تهديد به اعتصاب کرده بودند. ها را تثبيت کند حاظر به افزايش بها نبود

 نوشته وزير بهداشت در دفتر آن روزنامه حاضر شده و از دستيابی محققان جوان کيهاندر همين حال 
  .کشور به پيشرفت شگرف پزشکی در آينده نزديک خبر داده است

 دکتر کامران باقری لنکرانی گفته طی روزهای آينده، خبر دستاورد بزرگ و مهم کيهانبه نوشته 
  .علمی دنيا را تحت تاثير قرار خواهد دادمحققان جوان کشور اعالم می شود و مجامع 

 گزارش روز خود را در يک صفحه به مناسبت سالگرد ترور دومين رييس جمهوری و دومين کارگزاران
  . نخست وزير جمهوری اسالمی به مبحث ترور سياسی اختصاص داده است

ه جهان در دوزخ جنگ و محمد قائد در مقاله ای در اين مجموعه نوشته هر چه بيشتر فرورفتن اين ناحي
همه تصميم شان را به ادامه . تروريسم در نتيجه برخورد فرهنگ ها و تضاد منافع ادامه خواهد داشت

  ب. نبرد گرفته اند و در اين تنازع بقا چاره ای جز ستيز نمی بينند
  چه بسيار نوشته ها درباره جنگ هاست اما جنگ با توجه به نوشته ها شروع نمیشرقه نوشته 

انشاهای تکراری ما عمدتا می تواند گمانه زنی در اين باره باشد که سال ها . شود و پايان نمی يابد
در اين لحظه که چيزی نمی . بعد در انتهای تونل تاريک آيا روشنايی صلحی وجود خواهد داشت يا نه

  . بينيم
بی و تنفسی ساکن در  اعالم شده است امروز و فردا هم کودکان و بيماران قلهمبستگیبه نوشته 

تهران از هرگونه رفت وآمد غير ضروری خود داری کرده وتنها در وضعيت های فوق العاده واورژانسی از 
  . منزل خارج شوند زيرا هوای تهران هنوز هم ناسالم وآلوده است
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 نوشته اين توصيه مانند ديروز پس از بررسی اطالعات رسيده از ايستگاه های سنجش همبستگی
گی هوای تهران از طرق گوناگون به اطالع رسيد و بر اساس آن هرچند از ميزان هر دو آالينده آلود

منوکسيد کربن و ذرات معلق نسبت به روز قبل از آن کاسته شده اما هنوز شرايط به حالت عادی 
  .بازنگشته است

  
   شهريور6:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ اوت ٢8 - ١٣٨۵ وری شهر6 شنبهدو
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود نظر مديران دولت را درباره پرونده :بی سیبی 

هسته ای نقل کرده اند که در آستانه برگزاری اجالس شورای امنيت از کشورهای عضو آن خواسته اند 
ره ای و اعالم حذف که راه گفتگو را نبندند و همچنين از آغاز دور تازه ای از جمع آوری آنتن های ماهوا

  .کنکور دانشگاه ها از سال آينده خبر داده اند
 بسيار زودتر از آنچه تصور می شد ۵+١ هوشمندی ايران در تنظيم پاسخ خود به گروه کيهانبه نوشته 

  .اجماع در اين گروه را برهم زده و آمريکا را از ادامه پيگيری مسير شورای امنيت نااميد ساخته است
 با نقل سخنان جان بولتون نماينده اياالت متحده در سازمان ملل نوشته دولت بوش اعالم اين روزنامه

کرده است چنانچه شورای امنيت سازمان ملل متحد موفق نشود تهران را به خاطر برنامه غنی سازی 
اش مجازات کند، اين کشور آماده است تا يک ائتالف مستقل برای مسدودکردن دارايی های ايران و 

  . حدود کردن تجارت آن تشکيل دهدم
 در عين حال از قول معاون سازمان انرژی نوشته تماس ها برای انجام برخی گفتگوها با ايران کيهان

  . آغاز شده است
 عنوان اصلی خود را به شرح علمی آب سنگين اختصاص داده و از قول معاون سازمان انرژی شرق

وژه يک پيام روشن به غرب داد و آن اينکه ملت ما به دنبال اتمی نوشته ملت ايران با افتتاح اين پر
استفاده صلح جويانه از تمامی زمينه های شناخته شده فناوری هسته ای است و نمی خواهد خودش 

  .را به هيچ نوع خاصی از اين فناوری محدود کند
د جا داده اند که گفته روزنامه های مختلف امروز صبح اين سخن وزير علوم را در بين عنوان های مهم خو

  . است کنکور از سال آينده حذف می شود
 نوشته داستان بودن يا نبودن آزمون سراسری ورود به دانشگاه از آن اموری است که طی همبستگی

سال های وجود اين پديده هر چند وقت يک بار مطرح شده و مدتی ذهن خانواده های دارای فرزند در 
  . ساير طبقات جامعه ر ا به خود مشغول می کندآستانه ورود به دانشگاه و

 اين بحث از حدود يک سال ونيم پيش که عبداهللا جاسبی رييس دانشگاه همبستگیبه نظر گزارشگر 
آزاد خبر از امکان حذف کنکور در سطح دانشگاه آزاد دادو سپس شروع به اجرايی کردن آن کرد وارد 

برای عقب نماندن از رقيب آزاد خود فعاليت هايی را در مرحله جديدی شد و مسئوالن وزارت علوم هم 
  .اين راستا آغاز کردند

 در گزارش اصلی خود از دور تازه ای از برخوردهای محدود کننده با تلويزيون های ماهواره ای خبر اعتماد
ه، داده و نوشته همزمان با انتشار ضوابط تازه وزارت ارشاد که بر اساس آن هر نوع همکاری، مصاحب

  .دادن آگهی به برنامه های تلويزيون ماهواره ای فارسی زبان ممنوع اعالم شده است
 آغاز  ، با اعالم  ماهواره های  ديش  آوری  خود در جمع   عمليات  نيز در ادامه  تهران پليس اعتماد به نوشته
  .   است  رفته نشانهها را  ها و بالکن  در تراس  شده  پنهان های ، آنتن  عمليات  اين  دوم مرحله

،   ونک  خبر از پاکسازی  آنکه  ضمن  بزرگ  تهران  امنيت  پليس به نوشته اين روزنامه سردار عليپور، رييس
  ها را جزو جرايم  تراس  در فضای  ماهواره  ديگر داد، قراردادن  و چند منطقه  و الهيه ، ولنجک  غرب شهرک

  .   است  تاکيد کرده  پليس  آنها از طرف آوری  جمع   و به  کرده آشکار محسوب
کند و  روز تهاجم فرهنگی گسترش پيدا می   در مقاله ای نوشته روز به رسالتدر همين حال روزنامه 

  . دهند مسئولين حساسيت الزم را نشان نمی 
  نوشته در حالی که وزير کشور از ادامه ممنوعيت بشقاب های ماهواره خبر داد اما پشت بامرسالت

ها مملو از اين آنتن هاست و هيچ ممنوعيتی به چشم نمی خورد، عروسی های مبتذل هر روز و شب 
در کوی و برزن برقرار است و نوارها و سی دی های مبتذل علنی در کنار خيابان به فروش می رسد و 

  .کسی هم مانع نمی شود
های مسکن و اجاره خانه می در حالی که روزنامه های مختلف تهران در گزارش های خود از رشد ب

 روزنامه اقتصادی صبح تهران وزير مسکن و شهرسازی گفته است هرکس سرمايهنويسند به نوشته 
  . گويد قيمت مسکن افزايش پيدا کرده، بايد با سند و مدرک صحبت کند می

 در دهد که قيمت مسکن به نوشته اين روزنامه آقای سعيدی کيا گفته آمار بانک مرکزی، نشان می
  . رشد چندانی نداشته است٨۵نيمهء اول سال 

 با نقل خبر صدور فتوای پرورش تمساح از قول نماينده ولی فقيه در سازمان جمهوری اسالمیروزنامه 
دامپزشکی نوشته در خبر منتشر شده چيزی در اين زمينه که اين مجوز به فتوای رهبری يا مراجع تقليد 

  مستند است يا نه، وجود ندارد
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