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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(ن و دولتهای بزرگرژیم ایرا

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

   کند ی می را بررسرانی ای خود مسئله هسته ایگروه هشت در نشست آت
  )2007 مه  8(1386اردیبهشت  18ه سه شنب

 گروه درباره زبان نی ای موسوم به گروه هشت اعالم کردند که اعضای هشت کشور صنعتی هاماتپلید
  .  کنندی مذاکره مندهی گفتگو شود در نشست آدی بارانی که با ایو لحن
 ی به درخواست هارانی که ای ها گفتند در صورتپلماتی دنی اترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 شتري بی گروه از اعمال فشارهانی خود عمل نکند ای سازی غنی هاتي فعالقي تعلیسازمان ملل برا
  . خواهد کردیبانيبر تهران پشت

 در خصوص منع ی اهياني بسی نوشي برده نشده، گفت که پی از وی گروه که نامنی مقام ارشد اکی
 قرار بیمورد تصو گروه در آلمان نی است در نشست انی که در حال تدوی هسته ای سالح هاريتکث

  .خواهد گرفت
 ی که تهران به درخواست های خواسته شد در صورتسی نوشي پنی گفت که در اترزی در گفتگو با رویو

  . بر آن اعمال شودیشتري بی کند فشارهایی اعتنایسازمان ملل ب
 است که  و ژاپنايتالی ،کانادا، فرانسه، اسي انگلکا،ی آلمان، آمره،ي روسی هشت شامل کشورهاگروه

  . مذاکره خواهند کردندهی گفتگو شود در نشست آدی بارانی که با ایدرباره زبان و لحن
 نفع در پرونده هسته ی ذی از کشورهاگری دیکی - ني چندهی ناشناس گفته است که نماپلماتی دنیا
  . قرار خواهد گرفترانی گروه هشت درباره ای نشست آتانی در جری به صورت تلفن-رانی ایا
  

 را پذیرفت» ان پی تی«ایران مصالحه در اجالس 
  )2007 مه  8(1386اردیبهشت  18ه سه شنب

در اجالس مقدماتی  ایران روز سه شنبه هشتم مه اعالم کرد که با پيشنهاد هيات آفريقای جنوبی:فردا
  .ان پی تی، کشور حاضر موافقت کرده است  هسته ای، منع گسترش سالح های بازبينی معاهده

که در » تی.پی.پايبندی کامل اعضا به پيمان ان« آوريل با عبارت ٣٠ن از نخستين روز آغاز اجالس در ايرا
  .دستور کار پيشنهاد شده بود مخالفت کرد

، ايران از اين بيم داشت که با قبول اين دستورکار به دليل عدم  آسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری
  . سازی هدف انتقادهای شديد قرار گيردقبول درخواست شورای امنيت برای توقف غنی
مفاد « عبارت  »تی.پی.پايبندی کامل اعضا به پيمان ان«آفريقای جنوبی پيشنهاد داد که به جای عبارت 

  .ان پی تی بايد از سوی کشورها رعايت شود در دستور کار نوشته شود »معاهده
ندگان پذيرفت و به بن بست اين پيشنهاد آفريقای جنوبی را در ميان شگفتی ديگر شرکت کن ايران

  .اجالس پايان داد
سلطانيه رييس هيات شرکت کننده ايرانی در  علی اصغر ،ايرنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی،

ابراز اميدواری کرد که اين انعطاف با رفتاری متقابل از سوی ساير هيات ها   در سخنانی  اجالس این
  .ختن به دستور جلسه اين نشست را فراهم کندمواجه شود به نحوی که امکان پردا

رييس هيات نمايندگان آمريکا، گفت واقعا جای تاسف است که برخورد ايران موجب  کريستوفر فورد،
  .شده تا اين حد مذاکرات به عقب بيافتد و ما به نقطه شروع برگرديم

 گسترش جنگ افزارهای کشور امضا کننده پيمان منع١٨٨ آوريل، نمايندگان حدود ٣٠روز دوشنبه، 
هسته ای در وين، پايتخت اتريش، تشکيل جلسه دادند تا به مدت نزديک به دو هفته به بررسی دستور 

  . بپردازند٢٠١٠کار اجالس دوره ای بررسی کامل ان پی تی در سال 
 برگزار شد که به دليل اختالف نظر بين کشورهای ٢٠٠۵در ماه می سال » ان پی تی«آخرين اجالس 

  .ير متعهد و قدرت های هسته ای به جايی نرسيدغ
  
 'می شوی هم خارج نمی تی از ان پم،ي کنی نمقيتعل'

  )2007 مه  7(1386اردیبهشت  17ه دوشنب
 ی غنی هاتي فعالقي در استکهلم سوئد بر عدم تعلرانی امور خارجه اری وز،ی متکمنوچهر:بی بی سی

 کشور در نی را خط قرمز اقي که تعلرانی بر موضع اگری بار د کرد ودي کشور تاکنی ای از سوومي اورانیساز
 . کرددي خواند، تاکی می غربیمذاکرات با کشورها

 کشور نی اهی شده، در استکلهم سوئد با مقامات بلندپای شمالی به اروپای که عازم سفری متکیآقا
 .ه شده است مخالفت ها در سوئد مواجی با برخرانی امور خارجه اریسفر وز.  کرددارید
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 ی به سفر آقایی هاهي در سوئد با انتشار اطالعی اسالمی مخالف جمهوریرانی ای گروه هایبرخ
 فعاالن حقوق زنان ی از محاکمه و حبس برخی اهياني در بزيانجمن قلم سوئد ن.  اعتراض کرده اندیمتک
 . انتقاد کرده استرانیدر ا
 که در برابر محل ی اسالمی مخالف جمهورکصدی حدود ران،ی امور خارجه اری وزی از سخنرانشيپ

 . ساختمان پرتاب کردندی جمع شده بودند، تخم مرغ به سویسخنران
 قي تعلی ارائه شده و حاوسي سوئی که از سوی در استکهلم در مورد طرحی سخنانی طی متکیآقا

است گفت که  سازمان ملل متحد تي امنی شورای هامی و تحررانی ای سازی غنی هاتيهمزمان فعال
 ج قرار ندارد اما خاطر نشان کرد که کشورش قصد خرورانی در دستور کار ای هسته ای هاتي فعالقيتعل

 . را هم نداردی تیاز معاهده ان پ
 ی کرد و گفت که اگر در بازرسدي تاکرانی ای هسته ای هاتي بودن فعالزي بر صلح آمگری بار دی متکیآقا
 . را مجازات کردرانی ادی گزارش نشده، نبای مورد،یتم ای انرژی المللني آژانس بیها
 است، دي کشورها مفری سای برای هسته ای سئوال را مطرح کرد که اگر انرژنی ارانی امور خارجه اریوز

 . باشددي مفرانی ای برادی نبای انرژنیچرا ا
 که ندی گوی و م کنندی متهم می به سالح هسته ایابي دستی را به تالش برارانی ا،ی غربیکشورها

 رانیا.  استی سالح هسته ادي درصدد تولی هسته ازي صلح آمی هاتي کشور تحت پوشش فعالنیا
 هسته ینرژ تواند از ای کشور منی ا،ی المللني بني که مطابق با قواندی گوی اتهام ها را رد کرده و منیا
 . استفاده کندزي به صورت صلح آمیا

 ني ندارند و خواهان تضمی مشکلرانی ای هسته ازيند که با برنامه صلح آم اروپا گفته اهی و اتحادکایآمر
 تمام قي در مقابل، به تعلرانی هستند اما ای مورد به جامعه جهاننی در ارانی ای از سویني عیها
 که غرب در دی گوی کند و می اشاره می محمد خاتمی جمهوراستی در زمان ری هسته ای هاتيفعال

 . کندی دو گانه عمل مرانی ای هسته ابرخورد با برنامه
 سازمان ملل متحد دو تي امنی شورا،ی سازی غنی هاتي از توقف فعالرانی ای دنبال خودداربه

 رانیا.  کشور وضع کردنی اهي را علیی هامی رساند و تحربی به تصورانی اهي را عل1747 و 1737قطعنامه 
  . قطعنامه ها را رد کرده استنیا
  

   عراقدراق و نيروهاي موثر رويدادهاي عر
  

  شرم الشيخ در مورد عراقیپايان نشست بين الملل
  )2007 مه  4(1386اردیبهشت  14ه جمع

 و نا ی ثباتی جهت پايان دادن به بی يافتن راه حلی که برای دوروزه ای بين المللنشست:بی بی سی
 در نوزده ماده ی با صدور بيانيه ا شرم الشيخ برگزار شده بود،ی در عراق آغاز در تفريحگاه ساحلیامن

 .به کار خود پايان داد
 امنيت سازمان ملل ی عراق و همسايگانش به انضمام پنج عضو دائم شورای اين نشست، دولتهادر

متحد، همراه با بحرين، آلمان، ژاپن، کانادا، مصر، ايتاليا همچنين نمايندگان سازمان ملل متحد، اتحاديه 
 . حضور داشتندیو سازمان کنفرانس اسالماروپا، اتحاديه عرب 

 شرکت کنندگان در سطح وزيرخارجه بودند اما از عراق، نخست وزير و چند تن ديگر از وزيران و اغلب
 . نيز در نشست حضور داشتندیمقامات دولت

ه  شبی در عراق، خلع سالح و انحالل گروههای نشست بر اهميت مبارزه با نفاق فرقه ای بيانيه پاياندر
 . بدون قائل شدن استثنا تأکيد شده استینظام

 عراق، حاکميت دولت اين کشور، وحدت ی کنندگان نشست در بند اول بيانيه بر تماميت ارضشرکت
 عراق، رعايت ی فشرده، بر لزوم عدم مداخله در امورداخلی اين کشور پای و عربی و هويت اسالمیمل

 خود و یراق بر تعيين سرنوشت و نظام سياس و به رسميت شناختن حق مردم عیحسن همجوار
 بايد ی حل مشکالت عراق، همگی خود تأکيد ورزيده و توافق کرده اند که برای و طبيعیکنترل منابع مال

 . از خواسته ها و مطالبات خود بکاهند
  فدرال در عراق در عينی که در بند دوم بيانيه نشست شرم الشيخ آمده، تشکيل نظامی از مواردیيک

 .حفظ وحدت اين کشور است
 ی شرکت کننده در نشست شرم الشيخ در بند چهارم بيانيه تعهد داده اند از اينکه خاکشان برایدولتها

 خود را به اين ی کنند و مرزهای تروريستها به کار رود جلوگيریقاچاق سالح به عراق و سازمانده
 .منظور تحت کنترل قرار دهند

 بيگانه در عراق نامحدود نيست و در صورت خواست دولت یه حضور ارتشها بند هفتم بيانيه آمده کدر
 امنيت سازمان ملل متحد پايان خواهد يافت، ی شورا1546 و 1723 یعراق و با توجه به قطعنامه ها

 یشرايط کوشند ی شرکت کننده در نشست شرم الشيخ نيز در اين بند تأکيد کرده اند که میدولتها
 در عراق مأموريت خود را به پايان برساند و از عراق خارج ی ائتالف چندمليتیشهافراهم آورند تا ارت

 . شود
 که دست به جنايات ی بند شانزدهم بيانيه نيز تأکيد شده است که آن دسته از مقامات سابق عراقدر
  عليه ايران و کويت زده اند بايد به مجازات برسند یجنگ
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 عرب و اتحاديه عرب در پيشبرد امور یند مورد بر نقش دولتها نشست شرم الشيخ در چی پايانبيانيه
 تواند چندان خوشايند ايران و ترکيه که تنها ی فشرده است که به باور تحليلگران، اين تأکيد میعراق پا

 .همسايگان غيرعرب عراقند نباشد
همچنين با ترکيب  برگزار شود و ی عربی در کشوری و ترکيه از آغاز با اينکه نشست بين المللايران

 بيان ی داشتند موافق نبودند و نسبت به آن اعتراضاتی عرب در آن حضور پررنگینشست که دولتها
 .کرده بودند

 ديگر ی که آمريکا و برخی که ايران و آمريکا بر سر مسائل عراق دارند و اهميتی توجه به اختالفاتبا
رکنندگان نشست شرم الشيخ اميدوار بودند اين  نقش ايران در اوضاع عراق قائلند، برگزایکشورها برا
 حل ی برایکان وزيران خارجه دو کشور باشد تا بدين ترتيب امی رودرروی گفتگوی براینشست محل

 . مسائل اين کشور به وجود آيدی برایاختالفات آنان بر سر عراق و يافتن راه حل
 ی کارشناسیرگزار شد ديدار هيئتها که ميان ايران و آمريکا بی نشست، تنها تماس مستقيمی طاما

 . در دست نيستی آن هنوز گزارشیدو کشور بود که از محتوا
 وزير امورخارجه ايران و کاندوليزا رايس، وزيرخارجه ،ی که ميان منوچهر متکی مستقيمی گفتگوتنها

 روز نخست  کنايه آميز بر سر ميز ناهار دریآمريکا انجام گرفت نيز منحصر به رد و بدل کردن جمالت
 . نشست بود 

 که روز دوم نشست در جمع شرکت کنندگان ايراد کرد با بيان ی همچنين در سخنانی متکیآقا
 آمريکا در اين ی از حضور نظامی در عراق را ناشی و نا امنی ثباتی نسبت به آمريکا، بی تندیانتقادها

 . کشور دانست و خواستار خروج کامل ارتش آمريکا از عراق شد
 ی تماسی وزيرخارجه عراق در حاشيه نشست به خبرنگاران گفت که حت،یاين حال، هوشيار زيبار با

 . استی ميان ايران و آمريکا برقرار شده از نگاه او نشانه مثبتیکه در سطح کارشناس
 که ميان ی زيادی اعتماديهای در جمع خبرنگاران گفت که به نظر او با توجه بدگمانيها و بی زيباریآقا
 . نياز داردی تماس ميان دو کشور به کار بيشتریيران و آمريکا وجود دارد، برقرارا

 را ی که در نشست حضور داشت نيز مانع روانی مشاور نخست وزير عراق در امور امنيت،ی ربيعموفق
  .عامل عدم تماس ميان ايران و آمريکا دانست

  
مالکی به زودی فرمان عفو عمومی صادر می نوری ال/ احتمال لغو مصونيت شش نماینده پارلمان عراق 

  کند
  )2007 مه  6(1386اردیبهشت  16ه یکشنب

یک روز پس از آنکه وزارت کشور عراق از گروههای مسلح در استان االنبار واقع در غرب این کشور 
خواست سالح های خود را تسليم کنند؛ گزارشهایی مبنی بر اعالن عفو عمومی دولت نوری المالکی 

  .ینده ای نزدیک منتشر شده استدر آ
شده است که  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، این درخواست درحالی اعالم

 .است گزارشهایی مبنی بر اعالن عفو عمومی دولت در آینده ای نزدیک منتشر شده
نيه پایانی نشست فراگير بيا اطالعاتی به دست آمده است به اینکه مجموعه ای از گروههای مسلح از

 14 و 13که روزهای ( شرم الشيخ کشورهای همسایه عراق و طرفهای منطقه ای و بين المللی در
 .ملی نيز استقبال کرده اند حمایت کرده و از دعوت به آشتی) اردیبهشت برگزار شد

 مشکالت و احتمال صدور فرمان عفو عمومی تالشهای گسترده نوری المالکی برای حل
گسترده خود  ن گزارشها در حالی منتشر می شود که دولت نوری المالکی همچنان به تالشهایای

و تحليلگران سياسی  برای دستيابی به راهی برای حل بحران کنونی در عراق ادامه می دهد؛ ناظران
حل آن فراهم کردن راههایی برای  این موفقيت را تاکيدی بر توانمندی نوری المالکی بر مهار مشکالت و

 .دانسته اند
دوخته شده است که دولت وحدت ملی عراق برای فعال سازی آشتی  و اقداماتی نگاه ها به تالشها

 .جذب گروههای خارج از روند سياسی به داخل این روند انجام می دهد ملی و توسعه سازوکارها و
 لکی به زودی فرمانموفقيت کنفرانس شرم الشيخ این پيش بينی است که نوری الما درباره احساس

نشده  عفو عمومی را برای مردان مسلح و تحت پيگردی که دستانشان به خون مردم عراق آغشته
 .خواهد کرد ارائه است، صادر خواهد کرد و قوانين ضروری برای تسریع در برقراری آشتی ملی

 سالح های خود دعوت وزارت کشور عراق از گروههای مسلح برای تسليم
تسليم سالحهای خود در مقابل تضمين  اق از مردان مسلح در استان االنبار برایوزارت کشورعر

آلوده است و عفو آنهایی که در قتل دست ندارند؛  محاکمه عادالنه برای آنهایی که دستانشان به خون
 .دعوت کرده است

رم الشيخ ش با وجود این، منابعی در غرب عراق تصریح کردند که گروههای مسلح از نتایج کنفرانس
ملی آماده هستند؛ گفته  وبيانيه پایانی آن استقبال کرده اند که معنایش این است که آنها برای آشتی

 . می شود تعداد این گروهها، هشت گروه است
 بينی شهروندان عراقی به نتایج کنفرانس شرم الشيخ خوش

همسایه عراق  گير کشورهایبيانيه پایانی نشست فرا این در حالی است که بالفاصله پس از انتشار
نتایج بزرگی برای منافع  در شرم الشيخ، شهروندان عراقی ابراز اطمينان کرده اند که این کنفرانس

 . عراق خواهد داشت
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گفتگو با روزنامه الصباح خاطر نشان کرده اند که در انتظار گامهای  سياستمداران و شهروندان عراقی در
 . پایانی هستندمفاد بيانيه جدی برای عملی شدن

مجلس : در اجالس شرم الشيخ گفت  حسن السنيد یکی از اعضای هيئت عراقی شرکت کننده
 .در شرم الشيخ داده است، روی خواهد آورد نمایندگان به بررسی قوانين مرتبط با تعهداتی که عراق

به وحدت کالمی  به گزارش روزنامه الصباح، جامعه عراق بر ضرورت پایبندی همه شهروندان و مسئوالن
نيز قانون را با اقتدار پياده کند  و رسانه ای و اینکه سياستمداران از اظهارات آتشين اجتناب کنند و دولت

و گروههای مسلح اقدام کند، تاکيد کرده  و در اسرع وقت ممکن نسبت به حل مشکل شبه نظاميان
 .اند

 نماینده مجلس عراق احتمال لغو مصونيت شش
مصونيت شش  ست که روزنامه الصباح به نقل از منابع پارلمانی عراق از احتمال لغواین در حالی ا

 .نماینده پارلمان این کشور خبر داد
هيئت مبارزه با  به گفته این منابع، ریاست مجلس نمایندگان کميته ای را برای پيگيری درخواستهای

مبنی بر دست داشتن در  ندگانفساد و شورای عالی قضایی درباره اتهامات وارده به برخی نمای
  . خشونت و فساد مالی واداری تشکيل داده است

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

  )2007 مه  8(1386اردیبهشت  18ه سه شنب
 ١٠۶خبر داده و نوشته که  ، از کنترل تلفن همراه مردم توسط نيروهای پليس اعتماد ملیروزنامه :فردا

را تکذيب کرد، روز دوشنبه » پليس موبايل « روز پس از آن که فرمانده نيروی انتظامی پايتخت فعاليت 
  . مديرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی خبر داده که چنين اقدامی در تهران صورت گرفته است

ر که کاور پليس بر تن داشتند، در  موتورسوا٣٣« اين روزنامه به نقل از احمد روزبهانی نوشته که 
  » .روزهای اخير در خيابان جمهوری جلوی مردم را گرفته و تلفن همراه آنها را کنترل کرده اند

اين مقام نيروی انتظامی در عين حال چنين اقدامی را غير قانونی خوانده و گفته فعال نمی تواند در 
  . خصوص وجود پليس موبايل اظهار نظر کند

 ، اظهارات وزير بهداشت در خصوص اجرای طرح انطباق جنسيتی در بيمارستان ها را سرمايه روزنامه
  . مورد توجه قرار داده است

لنکرانی گفته که با تشکيل شورای عالی انطباق فضاهای درمانی  به نوشته اين روزنامه، کامران باقری
  .  اجرا کند قصد دارد طرح انطباق جنسيتی را در بيمارستان های سراسر کشور

مردان  براساس اين طرح ، پزشک و پرستار براساس جنسيت به درمان بيماران اقدام خواهند کرد و برای
  . از پزشک مرد و برای زنان از پزشک زن استفاده می شود

لنکرانی در عين حال گفته که با توجه به افزايش پزشکان زن در کشور در آينده بايد با اجرای طرح 
  .ی مردان از معاينه و درمان آنها توسط پزشکان زن جلوگيری شودانطباق برا

  . ، در سرمقاله روز سه شنبه خود به دولت در مورد مذاکره با آ مريکا هشدار داده استکيهانروزنامه 
اين روزها از برخی مسئوالن بلندپايه دولتی زمزمه هايی شنيده می شود که « اين روزنامه نوشته که 

  » . از تصميم دولت برای دست زدن به يک اقدام خطرناک حکايت می کنداگر جدی باشد 
اقدامی « سرمقاله نويس اين روزنامه، اعالم آمادگی دولت آقای احمدی نژاد برای مذاکره با امريکا را 

  . چنين مذاکره ای می تواند به اقتدار جمهوری اسالمی آسيب برساند خوانده و نوشته که» ناپسند 
» نا اميدی نهضت های رهايی بخش در جهان اسالم «  را   مذاکره از داليل مخالفت خود باکيهان يکی 

  . عنوان کرده است
آمريکايی ها در حالی که «:است مدير مسئول اين روزنامه، علت مخالفت خود را نيز ذکر کرده و نوشته

ک های ايران به گروه هنوز هيچ گامی برای مذاکره برداشته نشده است پيش شرط هايی نظير قطع کم
های تروريستی در فلسطينوحزب اهللا لبنان، پيوستن به طرح صلح خاورميانه،ودست کشيدن از فعاليت 

  ».هسته ای پيش کشيده اند
، از راه اندازی تاکسی هوايی در تهران برای مقامات دولتی و مهمانان خارجی خبر داده ايرانروزنامه 
  . است

رعامل تاکسی بي سيم تهران با اشاره به راه اندازی تاکسی هوایی با به نوشته اين روزنامه، مدي
در مرحله نخست، «استفاده از پنج فروند هلی کوپتر تا پايان شهريورماه سال جاری در پايتخت گفته که 

تنها مهمانان خارجی و مقام های دولتی به خاطر شرايط ويژه امنيتی با اين بالگردها در سطح شهر 
سپس با توسعه اين ناوگان، تمامی اقشار جامعه در يک وضعيت مشابه اقتصادی می سفر کرده و 

  » . استفاده کنند توانند از اين بالگردها برای سفر در سطح شهر تهران
ابقاء يا جايگزينی شهردار فعلی تهران از سوی شورای شهر سوم در روزنامه های روز سه شنبه بازتاب 

  . گسترده ای يافته است
 ١٨خبر داده که روز سه شنبه ، » روز تصميم شورای شهر « ، در گزارشی با عنوان همشهریمه روزنا

  . ارديبهشت، شورای شهر سوم درباره شهردار تهران تصميم می گيرد
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اين روزنامه به نقل عماد افروغ، يکی از نمايندگان مجلس نوشته، طوالني شدن انتخاب شهردار مويد 
   . سياسی است و شورای شهر نتوانسته از اين تنش ها فاصله بگيرد تدوام تنش ها و بازي های

 شکست طرح تعيين سرپرست برای شهرداری تهران خبر داده و   نيز در همين زمينه ازاعتمادروزنامه 
با دادن آدرس برگزاری جلسه چهار چهره سياسی کشور در خيابان پاستور، با اشاره به افزايش فشار 

اين طرح پيش از موعد فاش « برای تعيين شهرداری همسو با دولت نوشته که دولت به شورای شهر
  » .شده و شکست خورده است

ریيس شورای جديد شهر تهران وجود اين    نيز به نقل از مهدی چمران،جمهوری اسالمیروزنامه 
  .تایيد کرده است فشارها را

هستيم،برای انتخاب شهردار نامه تحت فشارهای سنگينی «چمران گفته که  به نوشته اين روزنامه،
  ».می آيد،و تلفن می شود

، از تخريب تپه باستانی نه هزار ساله عيالمی در رامهرمز خبر داده تهران امروزو در آخر، روزنامه 
  . است

کيلومتری  به نوشته اين روزنامه ، تپه باستانی جويجی متعلق به هزاره هفتم قبل از ميالد واقع در سه
  . هرمز توسط بيل مکانيکی پيمانکار شرکت آب و فاضالب در حين ايجاد کانال تخريب شدشهرستان رام

تخريب اين تپه درحالی انجام شده که حفر کانال از سوی شرکت آب در اين : تهران امروز نوشته است
  . تپه تاريخی بارها با مخالفت نيروهای پژوهش سازمان ميراث فرهنگی روبه رو شده بود

   .به اين روزنامه گفته که خسارت اين اقدام غيرقابل جبران است   ميراث فرهنگیيک کارشناس
  

  بهشتی ارد18سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 مه  8(1386اردیبهشت  18ه سه شنب

روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از اجتماع کارگردانان سينما :بی بی سی
ادامه نا آرامی های چند دانشگاه داده و در گزارش های دیگر از احتمال انتخاب شهردار نوشته، خبر از 

تهران در جلسه امروز شورای شهر، طرح تازه ای برای بنزین و بی رونقی نمایشگاه بين المللی کتاب 
  .تهران نوشته اند
ن بهشت، پشت درهای  در گزارش اصلی خود نوشته مردم تهران امروز نگاهشان به خياباتهران امروز

دهند،  رایی که امروز نمایندگان شورای شهر به شهردار تهران می . بسته شورای شهر تهران است
  . اند دهندگانی است که نمایندگان خود را به شورای شهر گسيل داشته  سنگ محک اوليه برای رای 

 برگرداندند  دم از شورای اول روی عماد افروغ نماینده مردم تهران پرسيده چرا مر تهران امروزبه نوشته
و یا برخی از کاندیداهای شورای دوم را برای شورای سوم انتخاب نکردند، وی خود جواب داده که مردم 

 های سياسی ورود داشتند و از شورا ابزاری برای  با هوشياری که دارند توانستند کسانی را که به بازی
  .  کردند، کنار بگذارند یحفظ و دسترسی بيشتر برای قدرت استفاده م

 سردار مرتضی طالیی عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تاخير انتخاب اعتماد ملیبه نوشته 
های مختلف  ها و جناح کند گفته انتخاب شهردار توسط گروه شهردار ضرر زیادی به شهروندان وارد می 

  .کار ظلم بزرگی به شهروندان استسياسی نشانه عدم کارآمدی شورای شهر است که انجام این 
 تعدادی از نمایندگان مجلس با تهيه طرحی خواستار تعيين قيمت بنزین به تهران امروزبه نوشته 

 تومان هستند که امروز در قالب طرحی دو فوریتی تقدیم مجلس می ١۵٠صورت تک نرخی و با قيمت  
  . شود 

و هيات ریيسه مجلس، در توضيح گفته نمایندگان بابایی، عض  حميدرضا حاجی تهران امروزبه نوشته 
 تومان را قيمت ١۵٠طرحی دو فوریتی را آماده کرده اند که بنزین را تک نرخی اعالم می دارد و ليتری 

به این ترتيب سهميه بندی بنزین که قبال مجلس آن را تصویب کرده بود منتفی . قطعی آن می شناسد
  . مشغول توزیع آن است لزومی نخواهد داشتمی شود و کارت های هوشمند هم دولت

 کمال دانشيار، ریيس کميسيون انرژی هم خبر داده که امروز طـرح دوفوریتی لغو سرمایهبه نوشته 
 بندی بنزین توسط نمایندگان مجلس تقدیم می شود، چرا که اکثر نمایندگان با سهميه بندی  سهميه
  . مخالفند

 تومان و ٨٠ بنزین با نرخ ٨۶اول آن که تا پایان سال : آقای دانشيار توضيح داده دو پيشنهاد وجود دارد
بندی اما با عرضه از طریق کارت هوشمند انجام شود و طی این مدت ارایه بنزین با روش  بدون سهميه 

م افزایش قيمت بنزین به در پيشنهاد دو. کارت هوشمند مورد کار کارشناسی و بررسی دقيقتر قرار گيرد
  . نرخی پيشنهاد می شود بندی و به صورت تک  تومان در هر ليتر و عرضه آن بدون سهميه ١۵٠ تا ١٢٠

 خبر داده که دبيرکل حزب اعتماد ملی در دیدار دانشجویان دانشگاه مازندران که اخيرا پس اعتماد ملی
ت دانشگاه های کشور ابراز نگرانی کرده و گفته از یک هفته حبس با قرار وثيقه آزاد شده اند، از وضعي

برخی که در ميان نخبگان و دانشگاهيان جایگاهی ندارند، متاسفانه به روش هایی مثل برخورد با 
  . دانشجویان متوسل شده اند

به نظر ریيس سابق مجلس عده ای هستند که در دوره قبل تحقير شدند و امروز به صورت جاهالنه 
  . ی گيرند اما دانشجویان باید هوشيار باشند تا بهانه به دست دیگران ندهنددارند انتقام م
های اطراف   روز از نمایشگاه کتاب، ترافيک خيابان۵ در گزارشی نوشته پس از گذشت اعتماد ملی

های اوليه کارشناسان مشکلی در این زمينه پيش  بينی رغم پيش  مصلی همچنان روان است و علی
  .  ناشران از عدم استقبال مردم از نمایشگاه شکایت دارندنيامده است، اما
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به نوشته این روزنامه ناشران ميگویند اگرچه به خاطر فضای بهتر مصلی به نظر می رسد که نمایشگاه 
شلوغ است، اما ميزان فروش نشان ميدهد که بازدیدکنندگان نمایشگاه یا کاهش یافته اند و یا خریدار 

  . کتاب نيستند
 با ناشران بسياری در نمایشگاه درباره ميزان فروش کتاب گفتگو کرد که اعتماد ملیار روزنامه خبرنگ

برخی از ناشران مثل نشر ماهی، اندازه نامناسب . اغلب آنان به ميزان پایين فروش خود اشاره داشتند
 کتاب های تازه غرفه مشکلشان بود و ناشران دیگر عالوه بر چگونگی برگزاری نمایشگاه به عدم انتشار

به دليل معطل ماندن کتابها در ارشاد اشاره کرده اند چنانکه انتشارات طرح نو به مميزی سختگيرانه ای 
اشاره می کند که باعث شده است مجوز کتاب هایی از این ناشر بعد از هفت و هشت بار تجدید چاپ 

  .لغو شده است
 خبر داده که یک مرد جوان بعد از ظهر یکشنبه های پزشکی تهران  از قول مسئول مرکز فوریتسرمایه

به نوشته این روزنامه . جمهوری در خيابان پاستور خودسوزی کرده است مقابـــل ســـاختمان ریاست 
  .حال مصدوم وخيم است اما هنوز انگيزه وی از این خودسوزی روشن نشده است

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

  )2007 مه  7(1386اردیبهشت  17ه دوشنب
، خبر داده که براساس مصوبه جديد شورای پول و اعتبار واگذاری بانک های اعتماد ملیروزنامه :فردا

  . داخلی به خارجي ها و تاسيس بانک های خارجی در ایران بالمانع اعالم شده است
ه گذاری مشترک به نوشته اين روزنامه، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تاسيس بانک با سرماي

ايرانی و خارجی، تملک سهام بانک های ايرانی توسط سرمايه گذاران خارجی و ايجاد شعب بانک های 
  . خارجی در کشور مجاز است

به نوشته اين روزنامه، معاون اداری . ، ازاستعفای استاندار خوزستان خبر داده استجام جمروزنامه 
  . دم، استاندار خوزستان را تایيد کرده استاستانداری خوزستان استعفای امير حيات مق

وی از اعالم داليل استعفای استاندار خوزستان خودداری کرده، و گفته که دليل استعفا را از خود وی 
  . بپرسيد

 در ستون جهت اطالع خود نوشته که در پی برکناری مدير جمهوری اسالمیدر همين حال، روزنامه 
 اعتراض توسط امام جمعه خرمشهر و مردم آبادان و خرمشهر نسبت عامل منطقه آزاد اروند موجی از

به اين اقدام به راه افتاد، و تريبون نماز جمعه خرمشهر تبديل به محل شديدترين حمالت به استاندار 
  . خوزستان و دولت شد

 به نوشته اين روزنامه، هفته گذشته معاون اجرايی ریيس جمهوری به صورت غيرمنتظره در خرمشهر
  . حاضر شد و مدير منطقه آزاد اروند را تعويض کرد

وی از استاندار خوزستان خواست هفته آينده در نماز جمعه حاضر شده و به مردم اين شهرها توضيح 
  .دهد

  . ، از نخستين مالقات خانواده های هفت معلم بازداشتی با آنان خبر داده استاعتمادروزنامه 
 هفت تن از معلمان بازداشت شده صبح روز یکشنبه برای نخستين بار با به نوشته اين روزنامه، خانواده

  . آنها مالقات و اعالم کردند که آنها در شرايط روحی و جسمی خوبی به سر می برند
هوشنگ پوربابای، وکيل مدافع حميد پوروثوق، عليرضا اکبری نبی و محمدرضا رضايی گرکانی از معلمان 

ده های اين معلمان بازداشت شده ابراز اميدواری کرده اند که تا چند روز بازداشت شده گفته که خانوا
  . آينده مقدمات آزادی آنان فراهم شود

اعتماد به نقل از اين وکيل دادگستری نوشته که روز یکشنبه جهت ثبت وکالت نامه های سه تن از 
   .مه های وکال را پذيرفته است معلمان بازداشت شده به دادگاه انقالب مراجعه کرده و دادگاه وکالت نا

 سال گذشته با کاهش مواجه بوده و به ١٠، نوشته که ميانگين سنی مجرمان طی همشهریروزنامه 
  .  سال رسيده است٣٢ تا  ٢٠

اين روزنامه به نقل از مديرکل فرهنگی و تربيتی سازمان زندانها نوشته که بر اساس بررسي های 
 ٣٢ تا ٢٠انگين سنی مجرمان در زندان های سراسر کشور ميان  سال گذشته مي١٠صورت گرفته طی 

  . سال بوده و اين امر نشان از جوان بودن مجرمان در کشور دارد
منصور مقاره عابد، مهمترين عوامل ارتکاب اعمال خالف از سوی اغلب مجرمان را فقر و مشکالت 

نگهداری شده در زندان ها نشان مي  بررسی وضعيت مجرمان   تاکيد کرده که  و اقتصادی عنوان کرده
   .دهد که اغلب اين افراد به دليل بيکاری و فقر مرتکب اعمال خالف شده اند 

  .  خبر داده است٨۶ از تثبيت قيمت گازوييل براساس مصوبه روز یکشنبه برای سال سرمايهروزنامه 
صوبه اسفند خود مبنی بر به نوشته اين روزنامه، مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه رای به ابطال م

  .  بازگرداند٨۵افزايش قيمت گازوييل داد و بارديگر قيمت آن را به قيمت سال 
اين روزها « سرمايه با اشاره به تصميمات متناقض مجلس در خصوص قيمت بنزين و گازوييل نوشته که 
ه باعث خبرهای ضد ونقيضی درخصوص قيمت بنزين و يا زمان سهميه بندی آن مطرح مي شود ک

   » .سردرگمی مردم شده و به مشکالت ناشی از حل بحران بنزين افزوده است 
خبر داده که واحدهای دانشگاه آزاد به اجرای بخشنامه جاسبی در خصوص پوشش کيهان روزنامه 

  . موظف شده اند
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به نوشته اين روزنامه، مسئوالن دانشگاه آزاد بايد برای اجرايی شدن بخشنامه های پوشش و 
آراستگی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی نظارت و هدايت را در دستور کار خود قرار دهند و 

  . در اين زمينه موظف شده اند بخشنامه سه صفحه ای ریيس دانشگاه آزاد را اجرا کنند
نند کيهان به نقل از محمد مهدی مظاهری، معاون اين دانشگاه نوشته که دانشگاه آزاد اسالمی نيز ما

ديگر دانشگاه های کشور از گذشته بخشنامه هايی را در خصوص پوشش و آراستگی دانشجويان و 
دانشگاهيان خود ابالغ کرده که آخرين بخشنامه نيز توسط ریيس دانشگاه با تبيين راه های کاربردی و 

  .اجرايی بحث پوشش و آراستگی به واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شده است
  

  بهشتی ارد17دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 مه  7(1386اردیبهشت  17ه دوشنب

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از پيروزی سارکوزی در انتخابات :بی بی سی
ی نزخ فرانسه خبر داده از احتمال تغيير شهردار تهران نوشته اند و در مطالب دیگر به کاهش بهای رسم

گازوئيل، تجليل روزنامه نگاران از عزت اهللا سحابی و ادامه تحليل ها درباره کنفرانس شرم الشيخ و 
  .گفتگوی ایران و آمریکا پرداخته اند

روزنامه های مختلف امروز صبح مصاحبه منوچهر متکی وزیر خارجه ایران را با مجله آمریکایی تایم 
آمادگی برای گفتگو با آمریکا گفته آمریکا اراده کافی برای مذاکره منعکس کرده اند که در آن ضمن اعالم 

  . ندارد اما ما آماده ایم در مورد تمام مسائل با واشنگتن گفتگو کنيم 
 در عنوان اصلی خود از قول سيد حسن نصراهللا، دبيرکل حزب اهللا لبنان، نوشته کيهاندر همين حال 

  .س دارد و نه راه پيشآمریکا در منطقه شکست خورده و نه راه پ
ها   هاى سردرگمى کاخ سفيد نوشته یکى از همين نشانه  هم ضمن اشاره به نشانهرسالتروزنامه 

درست در آستانه برگزارى . نرمش شدید در برابر موضوع گفتگو با جمهورى اسالمى ایران است
الى که پيشتر ایستادن الشيخ خانم کاندوليزا رایس وزیر امور خارجه ایاالت متحده در ح نشست شرم

فرآیند غنى سازى اورانيوم توسط تهران راشرط گفتگو با مقامات ایرانى عنوان کرده بود، ناگهان از 
  .آمادگى خود براى گفتگو با ایران بر سر هر موضوعى خبر داد

 نوشته نخستين جلسه کاری شورای شهر تهران که بدون حضور مستمع برگزار شد، در کارگزاران
تخاب شهردار به نتيجه نرسيد و سخنگوی شورا خبر داد که سرپرست برای شهرداری تهران بحث ان

  . تعيين شده است 
 با چاپ عکس بزرگی از باقرقاليباف شهردار منتخب تهران با عنوان زیر تيغ نوشته اعضای اعتماد ملی

ورت غيرعلنی شورای سوم شهر تهران صبح دیروز با برگزاری نخستين جلسه رسمی کار خود به ص
های   حضور نمایندگان رسانه مهمترین مباحث حال حاضر شهر تهران را پشت درهای بسته و در خال

جمعی بررسی کرده و نتایجی گرفتند که چرخش مواضع اکثریت شورا از تمایل به تثبيت مدیریت 
  .کم اعمال محدودیت شدید بر آن است شهری به تمرکز بر حذف مدیریت فعلی و یا دست 

 این سئوال را مطرح کرده که چرا هر طرحی کارگزارانیک هفته بعد از اجرای طرح مبارزه با بدحجابی 
که قرار است در کشور پياده شود به مشکالت اجرایی برخورد می کند اما طرح مبارزه با بدحجابی نه 

  . گرفتار کمبود منابع مالی شد و نه تدارکاتش به طول کشيد
مثال از طرح اجباری شدن کمربند ایمنی، استفاده از کاله کاسکت برای موتور  به عنوان کارگزاران

سواران، جلوگيری از بوق زدن های بی دليل، نشستن دو نفر بر روی صندلی جلو نوشته و اضافه کرده 
که آن طرح تا به حدی ریز شده بود که حتی ریختن آب دهان از سوی عابران پياده نيز جز جرایم بود اما 

 به جایی نرسيد در حالی که طرح مبارزه با بدجحابی ضربتی پياده شد و عمال چهره شهر را تغيير عمال
  . داد

 طرح مبارزبه با بدحجابی که به نتيجه درست مد نظر دست یافته، کارگزارانبه نظر نویسنده 
ستن توانستن کارشناسان اجتماعی را به این باور رسانده که نيروی انتظامی در واقع ضرب المثل خوا

  . است را به طور کامل به اجرا رساند
نوشته نحوه برخورد با حجاب بانوان از نخستين " لباس ویژه برای کارمندان زن" با عنوان همبستگی

نژاد به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری تا کنون هميشه  روزهای مطرح شدن محمود احمدی 
  . از سوی صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرارگرفته استیکی از مسایل مهم و اصلی بوده که 

ها ازهنگام منصوب شدن اسماعيل احمدی مقدم به عنوان   این نقد و بررسیهمبستگیبه نوشته 
 نژاد شدت بيشتری   های بسيار فکری و عقيدتی وی با احمدی فرمانده نيروی انتظامی به دليل شباهت

 بارها و بارها ریيس جمهور به انحای مختلف سعی کرده است تا در این ميان هر چند. پيدا کرده است 
ها را نه تنها  به نوعی از حساسيت مردم در این باره بکاهد، اما اقدامات نيروی انتظامی این تالش

ای از ضعف ریيس جمهوری دربرابر گروهی از  نافرجام کرده بلکه در نزد برخی از صاحبنظران نشانه 
  .ه است منصوبان خود تلقی شد

 بندی بنزین آغاز شده اما دولت   گزارش داده شمارش معکوس برای اجرای طرح سهميههمبستگی
این در حالی است که گفته می .  بندی بنزین را مشخص نکرده است هنوز برنامه خود برای سهميه

نبود امکانات شود دولت قصد دارد، با چند ماه تاخير طرح مذکور را اجرایی کند چرا که شرایط فعلی و  
 شود مقامات دولتی از جمله وزیر نفت و  بندی بنزین می مناسب مانع از اجرای صحيح سهميه 
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اند که ما هيچ اطالعی از تصميم  های خود اعالم کرده  مدیرعامل شرکت ملی پاالیش نيز در مصاحبه
  . دولت نداریم
بندی بنزین سخن  لت برای سهميه  از زبان سخنگوی دولت نوشته که وی از آماده نبودن دوهمبستگی

  . گفته بود و معتقد است دولت باید به نحوی دیگر مصرف بنزین را کنترل کند
های بزرگی که در کنار تریبون سالن محقر انجمن صنفی   در گزارشی نوشته از دسته گلاعتماد
بوعاتی مهندس عزت شد فهميد چه کسانی برای تجليل از وجهه مط شده بود، می نگاران چيده  روزنامه 

نهضت . اند اهللا سحابی، برنده چهارمين جایزه قلم طالیی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گرد هم آمده  
 های متنوع سياسی  آزادی ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، جبهه ملی ایران، جاما و فعاالن طيف

  . کشور
 قلم طالئی انجمن دفاع از آزادی  دسته گلی که بيش از همه هنگام اهدایسرمایهبه نوشته 

 بود، نشریه ای که به مدیریت عزت اهللا ایران فرداکرد هدیه تحریریه  مطبوعات خود خودنمایی می
  . سحابی منتشر شد

همزمان با سومين روز برگزاری نمایشگاه بين المللی کتاب تهران که روزنامه های مختلف از کم رونقی 
 نوشته فال بينی کامپيوتری به جمهوری اسالمیاده اند روزنامه آن نسبت به سال های قبل خبر د

  . نام شهدا یکی از ابتکارات نمایشگاه کتاب امسال است
خبر دیگر همين روزنامه حاکی است وجود کتابهای کوچه بازاری و عامه پسند نيز از ضعف های 

بازار کتابهای مبتنی بر خواب و همين روزنامه تاکيد کرده در سالهای اخير . نمایشگاه کتاب امسال است
خيال که سطحی نگری دینی و خرافات را ترویج می کند داغ شده و متاسفانه نمایشگاه کتاب نيز 

  .صحنه ای برای عرضه فراوان این نوع کتاب ها شده است 
  

 بررسی روزنامه های صبح يک شنبه ايران
  )2007 مه  6(1386اردیبهشت  16ه یکشنب
ان خبر داده که روزيکشنبه کميسيون امنيت ملی مجلس موضوع بازداشت موسويان روزنامه خراس:فردا

  . را بررسی می کند
علت مطرح شدن اين موضوع را   اين روزنامه به نقل از محمدنبی رودکی، نايب رييس اين کميسيون 

  . سواالتی ذکر کرده که از طرف مسئوالن، مردم و رسانه ها مطرح می شود
شاره به اين که علت بازداشت حسين موسويان، مسائل امنيتی و حتی مسائل آقای رودکی با ا

اقتصادی عنوان شده گفته که نمی توان با گمانه زنی آبروی اشخاص را ريخت يا آنها را دراذهان 
  . عمومی مردم محکوم کرد

ه هسته ای در همين حال روزنامه قدس نيز خبر داده که علت بازداشت اين عضو سابق تيم مذاکره کنند
  . هشدار وی به همکارسابقش سيروس ناصری و پرهيز وی از بازگشت به ايران است

 شده از سوی وزارت   به نوشته اين روزنامه، چندی پيش متکی و الريجانی در اقدامی هماهنگ
ين اطالعات و قوه قضائيه، از ناصری خواسته بودند برای مسئله ای که پيش آمده به ايران بازگردد، اما ا

ديپلمات که از سال گذشته در ژنو به سر می برد، در پی تماس موسويان و پی بردن به اين تله 
  . اطالعاتی، از بازگشت به تهران خودداری کرد

قدس در عين حال نوشته که فيلم بازداشت موسويان به علت نصب بودن تجهيزات فيلمبرداری در 
  .وستتمامی اتاق های منزل وی در اختيار خانواده ا
نوشته که روز شنبه، محمود » اقتصاددانان و رييس جمهور«روزنامه کارگزاران، در سرمقاله خود با عنوان 

احمدی نژاد در ديدار با خبرنگاران بار ديگر از اقتصاد دانان مخالف کاهش دستوری نرخ سود بانکی انتقاد 
ره بانکی در جهت رشد اقتصادی  اقتصاددان نيست که بگويد باال بودن نرخ به  يک«کرد و گفته که 

کارساز است اما در عمل وقتی سود بانکی را پايين می آورند هزار توجيه و دليل و بهانه می آورند که 
  » .اين کار درست نيست

اين روزنامه با اشاره به اين که اقتصاددانان در همه سرزمين ها و همه جوامع و حاکميت هر دولتی يک 
ا تغيير نمی دهند، نوشته که علت مخالفت اقتصاددانان با کاهش دستوری نرخ حرف علمی دارند و آن ر

سود بانکی اين است که فعاليت های بانکی بايد در شرايط آزاد و تحت قانون عرضه و تقاضا تعيين شود 
  . و هر نوع اراده گرايی در بازار پول به انحراف اين بازار منجر خواهد شد

د کرده کاهش دستوری سود بانکی که آقای احمدی نژاد بر آن اصرار دارد، کارگزاران در عين حال تاکي
بدون توجه به نرخ تورم، اجحافی به سپرده گذاران است و برای کسانی که به منابع بانک های دولتی 

  . دسترسی دارند، رانت ايجاد می کند
اران از پنج پيشکسوت روزنامه کيهان، در شماره روز يکشنبه خود تقدير انجمن صنفی روزنامه نگ

  . مطبوعات ايران را محکوم و اين انجمن و روزنامه نگاران را عامل اسراييل معرفی کرده است
اين روزنامه که در هفته های اخير، اتهاماتی را به ده ها روزنامه نگار وارد کرده، در ادامه اين روند به 

، شهال شرکت، عباس عبدی، احمدرضا دريايی و بهانه تقدير انجمن صنفی روزنامه نگاران از فيروز گوران
 آنان را  نام داده و» پارتی روشنفکری«عبدالعلی رضايی، مراسم روزجهانی مطبوعات در ايران را 
  . مارکسيست، فمنيست و وابسته به اسراييل خوانده است
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 اعزامی وی در  نماينده کيهان با اشاره به قرائت پيام بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد توسط
 و نوشته که چندی پيش  اين مراسم سازمان ملل را نيز به عنوان حامی صهيونيزم معرفی کرده است

  . افشاگری های الزم در مورد سازمان ملل را نيز انجام داده است
روزنامه اعتماد ملی، خبر داده که ماموران اعزامی از مشهد به قطب دراويش گنابادی اخطار کرده اند 

  . بايد اين شهر را ترک کندکه 
به نوشته اين روزنامه، ماموران به نورعلی تابنده گفته اند که از تهران به آنها دستور داده شده تا به وی 

  .  ارديبهشت، بيدخت را ترک نمايد١۵ابالغ نمايند حداکثر تا 
  .  اندماموران علت اين موضوع را عزيمت گسترده دراويش مسافر به سمت گناباد ذکر کرده

  
  بهشتی شانزدهم اردکشنبهی: رانی ایمرور روزنامه ها

  )2007 مه  6(1386اردیبهشت  16ه یکشنب
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از ادامه اختالفات بين مجلس و :بی بی سی

سخنان دادستان . دولت بر سر تعيين نرخ بنزین نوشته و از احتمال تغيير شهردار تهران خبر داده اند
تهران درباره رفتار قضایی با دختران بدحجاب، و انتقاد از وضعيت اقتصادی کشور از جمله دیگر مطبوعات 

  .تهران است
 در سرمقاله و خبر اصلی خود از قول یک روزنامه آمریکایی با حروف بزرگ نوشته ایران با نپذیرفتن کيهان

  . را تحقير کردمذاکرات با وزیر خارجه آمریکا، آن کشور 
به نوشته این روزنامه وزیر امور خارجه ایران با بيان اینکه هيچ مالقاتی با همتای آمریکایی خود در شرم 
الشيخ نداشته است اعالم کرد که ایاالت متحده باید هرچه زودتر سياست های خود را در منطقه تغيير 

  . دهد
 عراق نوشته که در جمع خبرنگاران با اعالم این  از قول منوچهر متکی در پایان اجالس امنيتیکيهان

شکست در افغانستان، عراق و لبنان نتيجه همين سياست های غلط است که نمونه : "مطلب افزوده
بارز آن را می توان در جریان تجاوز رژیم صهيونيستی به لبنان دانست که در آن زمان آمریکا مانع صدور 

  ."ن ملل در محکوميت این رژیم شدقطعنامه از سوی شورای امنيت سازما
 با عنوان ادامه اختالف نظر نوشته اختالف نظر ميان دولت و مجلس در خصوص نحوه عرضه سرمایه

 نماینده مجلس طی نامه ای با ٢٠٢بنزین موجب دو دستگی ميان نمایندگان مجلس شده به طوری که 
چهره  در همين زمان به گفته محمد خوش. نرخی شدن بنزین را خواستار شدند حمایت از نظر دولت، تک

که امروز قرار است نحوه عرضه گازویيل در کشور به  عضو کميسيون اقتصادی مجلس، با وجود آن
کنند تا بتوانند مساله بنزین را  بررسی گذاشته شود اما اکثر نمایندگان مجلس تمام سعی خود را می

  . بار دیگر در مجلس به بررسی بگذارند
 روز تا سهميه بندی بنزین با کارت هوشمند سوخت فرصت باقی ١۵ته در حالی که تنها  نوشاعتماد

است بی تفاوتی نمایندگان مجلس و دولت به مصوبه مجلس در خصوص سوخت جای تعجب دارد چرا 
که به نظر می رسد این بحث برای دولت چندان جدی نيست که هنوز اقدام به تعيين سهميه بنزین هر 

ت مازاد بنزین نکرده است، ضمن اینکه پيشنهاد تک نرخی کردن بنزین نيز در حال حاضر در خودرو و قيم
حالی که هنوز مصوبه قبلی اجرا نشده از سوی برخی از نمایندگان به گوش می رسد که این نشان از 

  . بی ثباتی مجلس در اجرای مصوبات دارد
 مجلس از پيشنهاد جدیدی برای تک  محمد خوش چهره، عضو کميسيون اقتصادیاعتمادبه نوشته 

اگر : " تومان بدون اجرای سهميه بندی خبر داد و گفت١۵٠ تا ١٢٠نرخی کردن بنزین با قيمت هر ليتر 
مقدمات طرح پيشنهادی ما فراهم شود و مدیریت مجلس مانعی برای پيشنهاد طرح ایجاد نکند، تک 

  .نرخی شدن بنزین را به جای سهميه بندی توصيه می کنيم
با توجه به شرایط موجود ترک نرخی کردن بنزین به مراتب بهتر از سهميه بندی است "وی معتقد است 

  ."  تومان را خواهد داشت١۵٠ تا ١٢٠و جو روانی جامعه پذیرش قيمتی بين 
زنی مجلس و دولت بر سر تعيين تکليف وضعيت بنزین که از   در صدر اخبار خود نوشته چانههمبستگی

غاز شده و همچنان نيز ادامه دارد، و موجب عدم ساماندهی مصرف این فرآورده سوختی و  آ١٣٧٢سال 
  . مردم شده است در نهایت سردرگمی

 بود که دو سناریو یعنی آزاد ١٣٧٢، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال همبستگیبه نوشته 
ای نفتی را برای بهبود وضعيت ه سازی قيمت بنزین و دیگر افزایش تدریجی یا پلکانی قيمت فرآورده

مصرف بنزین در کشور مطرح کرد اما در چانه زنی با مجلس سرانجام نمایندگان تصویب کردند ساالنه 
  .  درصد به قيمت بنزین افزوده شود١٠

 کارگزاران و اصالحات از ساماندهی مصرف بنزین در   یادآوری کرده که ترس دولتهمبستگیگزارشگر 
در نهایت دولت اصالحات . افزایش بی رویه مصرف این فرآورده سوختی مواجه شدکشور سرانجام به 

برای فرار از پاسخگویی، آزادسازی قيمت بنزین را در الیحه برنامه چهارم توسعه گنجاند که اینک آن هم 
  .در دست انداز افتاده است

 پيشنهادات بسيار زیادی  با اشاره به طرح مساله گازوئيل در جلسه امروز مجلس نوشتهتهران امروز
 ریال و سقف ١۶٠درخصوص قيمت گازوئيل از سوی نمایندگان مطرح شده که کف این پيشنهادات مبلغ 

کارشناسان مسائل اقتصادی در خصوص قيمت گازوئيل همواره از دو .  ریال برای هر ليتر است۴۵٠آن 
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يمت گازوئيل برای جلوگيری از قاچاق اند که ق ای بر این باور بوده عده. کردند نظر متفاوت تبعيت می
  . سوخت و مصرف بی رویه باید واقعی شود

 ميليارد دالر یارانه پنهان که دو برابر یارانه پرداختی به ١١ هم اکنون بيش از تهران امروزبه نوشته 
   .ها بر روی بنزین متمرکز شده است شود اما تمام حساسيت بنزین است، برای این فرآورده پرداخت می

 از قول دادستان تهران نوشته طرح افزایش امنيت اجتماعى محورهاى مختلفى دارد که مبارزه رسالت
با اراذل و اوباش در اولویت کارى قراردارد ولی در عين حال راهنمایى افرادى که از روى غفلت و با شکل 

د هم در دستور کنن دار مى شوند و عفت عمومى را جریحه و شمایلى ناهنجار در جامعه حاضر مى
 تقاضاى مجازات تبعيد براى افرادى که به تذکرات نيروى انتظامى توجهى  آقای مرتضوی درباره. هست
کنند، گفت شکل و شمایل درصد باالیى از دختران و زنانى که تا به حال به دادسرا معرفى  نمى
ر کردن خود، بيرون دا اند، اصال منطبق با عرف جامعه نيست و با هدف هنجارشکنى یا نشان شده
آیند که اکثریت این دختران، دختران فرارى هستند که محل سکونت خاصى هم در تهران ندارند و اگر  مى

کنيم  هاى قانونى براى آنها موثر نباشد ما حتما براى این دسته افراد درخواست تبعيد مى اعمال مجازات
  .شان خواهد بود و تبعيد آنها به شهرستان زادگاه
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