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

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

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

  ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمتن کامل گزارش مد
  )2007 مه  24(1386  خرداد3شنبه پنج 

 و مفاد NPT یها  موافقتنامه پادمانی درباره اجرای اتمی انرژیالملل ني آژانس برکلی مددیگزارش جد
  . منتشر شدرانی در اتي امنی شورایها مربوط به قطعنامه

اجرای موافقتنامه  المللی انرژی اتمی درباره به گزارش خبرگزاری مهر، ، گزارش مدیرکل آژانس بين
جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر  ی امنيت درهای شورا و مفاد مربوط به قطعنامه NPT های پادمان
  : است

تصویب کرد که  را) 2007 (1747، شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه 2007 مارس سال 24در  .1
بدون تاخير بيشتر گامهای مورد نياز  (ایران( بار دیگر تایيد کرد که جمهوری اسالمی ایران  در آن ، شورا

برای هدف صرفا  اعتمادسازی که به منظور GOV/2006/14 در قطعنامه نساز سوی شورای حکام آژا
باقيمانده الزامی است بردارد و در این چارچوب بر  صلح آميز برنامه هسته ای آن و برای حل مسائل

 1737 قطعنامه 2بدون تاخير بيشتر گامهای مورد نياز در پاراگراف  تصميم خود مبنی بر این که ایران
 روز گزارشی از سوی مدیرکل 60را بردارد، تاکيد کرد و درخواست کرد که ظرف  ی امنيتشورا) 2006(

همه  که آیا ایران تعليق به شورای امنيت ارائه شود با این موضوع به موازات آن و )حکام ی (به شورا
 ، و این که حفظ کرده را به طور کامل انجام داده و آن را) 2006 (1737فعاليتهای اشاره شده در قطعنامه 

و ) 2006 (1737با دیگر مفاد قطعنامه  روند پایبندی ایران به همه گامهای مورد نياز ازسوی شورای حکام
 .چگونه بوده است) 2007 (1747قطعنامه 

شامل  ارائه می شود، و به موازات آن به شورای امنيت) ی حکام(این گزارش که به شورا .2
ان پی تی آن و   درباره اجرای توافقنامه پادمانهای2007ه سال  فوری22پيشرفتهایی از زمان گزارش 

 .قطعنامه های مربوطه شورای امنيت است
 فعاليتهای مربوط به غنی سازی. الف
تایی و دو 20  و10 ، ایران به آزمایش ماشينهای تکی و همچنين آبشارهای 2007 فوریه سال 22از  .3

تاسيسات غنی سازی سوخت  در (قطع کرده است ی از آنها راکه از آن زمان ایران یک(  تایی 164آبشار 
 کيلوگرم 4.8 ، ایران 2007مارس سال  17 فوریه و 21بين . ادامه داد ( PFEP ) آزمایشی در نطنز

 . تایی تزریق کرد10آبشار  ازهگزافلوراید اورانيوم را به ماشينهای تکی و
، در  ( FEP ) شده در نيروگاه غنی سازی سوختنظر به تعداد رو به افزایش سانتریفيوژهای نصب  .4
که عالوه بر  موافقت کرد اصالح شده پادمانها برای آن تاسيسات  ، ایران با رویکرد2007 مارس سال 22

ترکيبی از بازرسيهای اعالم نشده و  تزریق موقت ماهانه و دیدار راستی آزمایی اطالعات طراحی،
بازرسی اعالم نشده اول در . را شامل می شود (GOV/INF/2007/10 ) نظارتی  بازدارندگی و اقدامهای

 . انجام شد2007 می سال 13
 FEP اورانيوم را به آبشارها در  کيلوگرم از هگزافلورید260از زمان آخرین گزارش مدیرکل، ایران تقریبا  .5

رسيده که  FEP رد 235 درصد اورانيوم 4.8حد  ایران اعالم کرد که به سطوح غنی سازی تا. تزریق کرد
 تایی به طور همزمان 164 آبشار 8 ، 2007 می سال 13در . دارد آژانس در روند راستی آزمایی آن قرار

 آنها هگزافلوراید اورانيوم تزریق می شد؛ دو آبشار مشابه دیگر بدون تزریق مواد، فعاليت می کردند و به
 .آزمایش شده بود و سه آبشار دیگر در حال ساخت بودند

، دریافت نکرده که  داد اطالعات را که ایران پيش از این ارائه می  ، آژانس نوعی از2006از اویل سال  .6
مربوط به سوار کردن سانتریفيوژها،  برای مثال، اطالعات . شامل پيروی از پروتکل الحاقی بوده است

ا فناوری های غنی و توسعه سانتریفيوژها ی ساخت اجزای سانتریفيوژ یا تجهيزات همراه و تحقيق
 .سازی
 فعاليتهای بازفرآوری. ب
طراحی در راکتور  آژانس استفاده از سلولهای داغ را از طریق بازرسيها و راستی آزمایی اطالعات .7

و رادیو ایزوتوپ زنون مورد نظارت  و در تاسيسات موليبدنوم ، تاسيسات توليد ید ( TRR ) تحقيقاتی ایران
ادامه . بازفرآوری در حال انجام در آن تاسيسات وجود ندارد فعاليتهای نه ای ازهيچ نشا. قرار داده است

در اراک محدود شده ، هر  ( IR-40 راکتور( راکتور تحقيقات هسته ای ایران  ساخت سلولهای داغ در
 سایت  ، ایران دسترسی به2007 آوریل سال 13تحليلگران تصاویر ماهواره ای از آن زمان ، از  چند برای

آژانس فراهم نکرده  برای ( GOV/INF/2007/10 ) راکتور را برای انجام راستی آزمایی اطالعات طراحی
 (. در قسمت پایين مراجعه کنيد2.به بخش ث.( است
 پروژه های مربوط به آب سنگين. پ
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ن در حال توليد آب سنگي و فعاليت نيروگاه IR-40 تصاویر ماهواره ای می گویند که توليد داخلی راکتور .8
 .تداوم است

 مسائل باقيمانده. ت
 : پاسخ نداده است ایران به درخواستهای آژانس که از دیرباز باقيمانده در رابطه با موارد زیر .9 
 (17-16 ، بندهای GOV/2007/8 ) آلودگی اورانيوم در مرکز تحقيقات فيزیک *
  - P-2 و P-1 دستيابی ایران به فناوری سانتریفيوژ *

 ( GOV /2007/8 18 ، بند) و 
 .(19 ، بندGOV/2007/8) آن در نيمکره ها اسناد مربوط به فلز اورانيوم و ریختن *

راکتور نشت  ایران اطالعات مربوط به سوخت ) 2007( می سال جاری ميالدی 2 آوریل و 18در  .10
بع عظيم اورانيوم اطالعات، من منتشر کرد که بر اساس این ( TRR ) شده از راکتور تحقيقاتی تهران

زباله های کرج توضيح داده می شد و  غنی شده یافت شده در نمونه های زیستی و محيطی انبار
  ( GOV/2007/8 ، 21بند  ) .آژانس هم اکنون درحال بررسی این اطالعات است

 سایر موارد اجرا شده. ث
  تبدیل اورانيوم. 1.ث

 ) اورانيوم تاسيسات تبدیل ( PIV ) اليت فيزیکیآژانس راستی آزمایی ليست گزارش ساالنه فع .11
UCF )  تن269در طول این راستی آزمایی ایران .  انجام داد2007را در مارس  UF6  را برای انجام راستی

آژانس در حال . و نظارت آژانس قرار دارد آزمایی توسط آژانس ارائه نمود که تمام آن تحت اقدامات مهار
  .ی آزمایی استارزیابی نتایج این راست

 اطالعات طراحی. 2.ث
 را که در 1/3اصالحی  ایران به آژانس اطالع داد که اجرای کد)  فروردین 9 (2007 مارس 29در  - .12
به حالت تعليق در آورده و به اجرای   پذیرفته بود، اما تا کنون توسط پارلمان تصویب نشده را2003سال 

آن ارائه اطالعات طراحی برای تاسيسات جدید  کدی که طبق. گردد   باز می1976 سال 1/3نسخه کد 
مواد هسته ای برای اولين بار به تاسيسات، مورد نياز   روز قبل از ورود180به طور معمول بيش از 

 آژانس از ایران درخواست کرد که در تصميم خود تجدید نظر 2007مارس  30ای به تاریخ  در نامه. نيست
  .کند

 درباره 1/3اصالحی  حق آژانس برای راستی آزمایی اطالعات طراحی را که طبق قانونایران موضوع  -13
ایران این است که تحت نسخه  مبنای نظر. در اراک ارائه شده بود، مطرح نموده است IR-40 راکتور
چنين اطالعاتی با توجه به مرحله مقدماتی   که ایران به آن بازگشته است راستی آزمایی1/3 کد 1976
های  و فعاليت) دریافت مواد هسته ای مانده است این که زمان بسياری به( خت این تاسيسات سا

  .قبلی آژانس در اراک، توجيه پذیر نيست
طوریکجانبه اصالح شود، و  تواند به های آژانس، ترتيبات فرعی نمی  موافقتنامه پادمان39طبق ماده  -14

 1/3عالوه بر این، کد . شده وجود ندارد ليق مفاد توافقنيزمکانيسمی در موافقتنامه پادمان برای تع
حقوق . یا زمان راستی آزمایی آژانس از چنين اطالعاتی مربوط به ارائه اطالعات طراحی است نه تعداد

اطالعات طراحی ارائه شده یک حق دائمی است که مستقل از مرحله  آژانس برای راستی آزمایی
  .اسيسات استای در ت هسته ساخت یا وجود مواد

 موارد دیگر. 3.ث
زودی پودر اکسيد  به ( FMP ) ، ایران به آژانس اطالع داد که واحد توليد سوخت2007 آوریل 29در  .15

 .دریافت می کند" فرایندهای مقدمانی آزمایش"اورانيوم طبيعی را به منظور آماده سازی برای انجام 
نکرده که از جمله آنها   درباره آنها از سوی ایران دریافتوجود دارد که آژانس اطالعاتی موارد دیگری .16

، (GOV/2005/67) 31 تا 26بندهای  ) های معادن اورانيوم ایران می توان به مواردی چون فعاليت
، و تعيين بازرسان برای ایران اشاره ( GOV /2005/67 34بند ( های انجام شده با پلونيوم  آزمایش

  .( GOV 2007/8 23بند .(کرد
نماید، گزارش  مدیرکل آژانس، درباره این موضوعات هر زمان که آژانس اطالعاتی درباره آنها دریافت

 .خواهد داد
 اقدامات انجام شده در زمينه شفاف سازی.ج

این اقدامات برای  ایران با هيچ یک از اقدامات مورد نياز برای شفاف سازی موافقت نکرد، انجام .17
این . ای ایران الزم بود مشخصی از حيطه عملکرد و ماهيت برنامه هسته روشن ساختن زمينه های

آژانس درباره مطالعات و تحقيقات  اقدامات شفاف سازی شامل بحث درباره اطالعات ارائه شده به
انفجارهای با قدرت باال به منظور طراحی وسيله ای برای  که در UF4 مربوط به تبدیل اکسيد اورانيوم به

 ( GOV/2007/8 25بند . ( شود بود استفاده می موشک ورود مجدد
 خالصه. چ

واقعی تحقيق  هر چند آژانس قادر است که درباره منحرف نشدن فعاليت هسته ای ایران از مسير .18
های مشخصی که مربوط به  کند، اما آژانس هنوز در انجام تالش های بيشتر برای راستی آزمایی زمينه

 های طبق موافقتنامه پادمان. است  برنامه هسته ای ایران می شود، ناتوانحيطه فعاليت ها و ماهيت
NPT های مربوط   ای اعالم شده و گزارش هسته ، ایران به آژانس این اجازه را داده که به مواد
 ای اعالم شده، دسترسی داشته باشد  تاسيسات هسته  ای درباره مواد و حسابرسی مواد هسته به
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ترتيبات فرعی را درباره ارائه زود هنگام اطالعات طراحی  1/3 ان اجرای کد اصالحیدر عين حال ایر. 
 .صادر نکرده است IR-40 اجرای راستی آزمایی اطالعات طراحی در راکتور متوقف کرده و اجازه

گذشته نپرداخته  همانطور که قبال ذکر شد تا زمانی که ایران به موضوعات راستی آزمایی بلند مدت .19
قادر نخواهد بود تاریخ برنامه  روتکل الحاقی و اقدامات شفاف سازی مورد نياز را اجرا نکند؛ آژانسو پ

ای اعالم نشده  های هسته  نبود مواد و فعاليت  ای ایران را به طور کامل بازسازی کند و درباره هسته 
دریافت نکردن  است به سببالزم به ذکر . ایران اطمينان بدهد یا ماهيت صرفا صلح آميز این برنامه در

نمود  گذشته از جانب ایران، که این کشور باید طبق پروتکل الحاقی ارائه می اطالعات در طی یک سال
 .اطالع چندانی درباره برخی از فعاليت های مرتبط با برنامه هسته ای ایران ندارد آژانس

سازی سوخت  اليت نيروگاه غنیفع ایران، فعاليت های مربوط به غنی سازی را متوقف نکرده ؛ .20
نيروگاه غنی سازی سوخت  ایران همچنين به ساخت. در ایران همچنان ادامه دارد ( PEEP ) آزمایشی

همچنين فعاليت های مربوط به آب سنگين  ایران. به آبشارها را آغاز کرده است UF6 ادامه داده و تزریق
 .وگاه های توليد آب سنگين نيز ادامه داردنير و فعاليت IR-40 ساخت راکتور. را ادامه می دهد

     .داد مدیرکل آژانس همچنان به ارائه گزارش به طور مقتضی ادامه خواهد .21
  

   رانی درباره ایواکنش فرانسه به گزارش البرادع
  )2007 مه  24(1386  خرداد3شنبه پنج 
 به رانی اهي ها علمی تحرشیاز افزا سیپار:  اعالم کرد ی خارجه فرانسه در واکنش به گزارش البرادعریوز

  .  کندی متی کشور حمانی ای هسته اتيمنظور متوقف کردن فعال
 امور خارجه فرانسه در ریوز" برنارد کوشنر" فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ومي اورانی سازیر غن کشونی وجود دارد تا ارانی ایهنوز زمان برا: آستانه سفر خود به لبنان اعالم کرد 
 شده در قطعنامه گنجانده صورت و بر اساس مفاد نی اري مربوط به آن را متوقف کند؛ درغی هاتيو فعال
  . داشتمي نخواهمي سازمان ملل عمل کنتي امنی شوراني بر اساس قواننکهی جز ای ما چاره ا1747
 ی هامی تحرعتری که هر چه سروارمدي صورت امنیدر ا:  شد ی امور خارجه فرانسه در ادامه مدعریوز
 که انتخاب کرده اشتباه است و در یري کشور متوجه شود مسنی وضع شود تا ارانی اهي علیدیجد

  . قرار خواهد دادیشتري بیصورت ادامه آن، فقط خود را در انزوا
 اغلب نرای ایدرباره برنامه هسته ا" یمحمد البرادع "دی به ذکر است که با انتشار گزارش جدالزم

  . گزارش اعالم کرده اندنیکشورها، مواضع خود را نسبت به ا
 گری بار دران،ی درباره ای اتمی انرژی المللني آژانس برکلی در واکنش به گزارش مدني رابطه، چني همدر

 یپلماسی مذاکره و دقی از طررانی ازي صلح آمی دادن به مشاجرات بر سر برنامه هسته اانیخواستار پا
  . شد
 رانیا:"  منتشر شد، ادعا شده  استنی در وروزی کل آژانس که عصر دریمد" یمحمد البرادع "گزارشدر
 نکرده و قيتعل)  درخواست شدهتي امنی شورایهمانطور که از سو(  رای سازی مربوط به غنیتهايفعال
 برنامه هسته زيم صرفا صلح آتي درباره ماهني ارائه تضمی با بازرسان آژانس که برای در همکارنیبنابرا

  ." است، شکست خورده استازي مورد نرانی ایا
  

  امنيتی ايران از قطعنامه شورایتأييد سرپيچ
  )2007 مه  23(1386  خرداد2شنبه چهار 

 امنيت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه شماره ی که شورای پايان مهلت دوماهه ابا:بی بی سی
 ی از عملکرد ايران طی گزارشی اتمی انرژی المللنيرئيس آژانس ب ايران در نظر گرفته بود، ی برا1747

 . ايران از اين قطعنامه تأييد شده استی امنيت داده که در آن، سرپيچیاين دو ماه به شورا
 ی عليه ايران، تحريمها و فشارهای تواند با صدور قطعنامه تازه ای امنيت بر اساس اين گزارش میشورا
 .عمال کند بر اين کشور ایبيشتر
 اين کشور صادر کرده ی محدود ساختن فعاليت اتمی امنيت برای را که شورای کليه قطعنامه هايايران

 . داند و به هيچيک از آنها عمل نکرده استی میاست غيرقانون
 مرتبط ی اورانيوم و کليه فعاليتهای سازی به ايران دو ماه فرصت داده شده بود که غن1747 قطعنامه در

را متوقف کند اما ايران در اين دو ماه نه تنها فعاليت خود در اين زمينه را متوقف نکرده بلکه آن را با آن 
 خود خبر داده ی تأسيسات اتمر دی اورانيوم در سطح صنعتی سازیگسترده تر نيز کرده و از آغاز غن

 .است
) 235 یبا جرم اتم( شده ی نطنز به اورانيوم غنی اعالم کرده که توانسته است در تأسيسات اتمايران

 . درصد دست يابد4.8با غلظت 
 امنيت تسليم کرده، ی به شورای اتمی انرژی رئيس آژانس بين الملل،ی که محمد برادعی گزارشدر

گذشته از تأسيسات )  اسفند22( که مأموران آژانس در سيزدهم مارس ی سرزده ایآمده که در بازرس
 وده سانتريفوژ به صورت همزمان در حال کار بی دستگاههایاي ت164 ینطنز به عمل آوردند هشت سر
 . شده استی به آنها تزريق می سازی غنیو گاز هگزا فلوئوريد اورانيوم برا

 سانتريفوژ اورانيوم نيز در حال آزمايش ی دستگاههای تاي164 ی اين گزارش در همان تاريخ دو سربنابر
 . ديگر در حال ساخت بوده اندیخأل و سه سر
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 خود موافقت کرده اما از ی ماهيانه و سرزده از تأسيسات اتمی اين گزارش آمده که ايران با بازرسدر
 سانتريفوژ، بر ی زمينه ها همچون نحوه ساخت و نصب دستگاههای در برخیاوائل سال گذشته ميالد
 . دهدی در اختيار آژانس قرار نمیخالف گذشته، اطالعات

 از یگذشته به آژانس اجازه بازرس)  فروردين24(ران از سيزدهم آوريل  بنابر اين گزارش، ايهمچنين
 .رآکتور آب سنگين اراک را نداده است

 . امنيت با آن اعالم مخالفت شده استی است که در قطعنامه شورای اين رآکتور نيز از مواردساخت
 به پيمان یه پروتکل الحاق که ايران بی کرده که تا زمانی در پايان گزارش خود نتيجه گيری برادعیآقا

 پاسخ مانده جواب ی را که همچنان بی را اجرا نکند و پرسشهايی هسته ایمنع گسترش جنگ افزارها
 ايران کامًال یتم نخواهد توانست اطمينان دهد که آيا فعاليت ای اتمی انرژیندهد، آژانس بين الملل
 . صلحجويانه است يا نه

 ی هسته ای منع گسترش جنگ افزارهای بين المللمانيوان امضاکننده پ دارد که به عندي ايران تأکدولت
 ی از جمله غن،یرنظامي غی هسته ای از فناوری حق برخوردار،ی اتمی انرژیو عضو آژانس بين الملل

 . را داردی اورانيوم و توليد سوخت اتمیساز
افتن به دانش ساخت جنگ  اورانيوم را دست يی سازی هدف ايران از غنی غربی آمريکا و دولتهااما

 . دانندی میافزار اتم
 . کندی خود تکذيب می را در برنامه اتمی ايران هرگونه مقاصد نظامهرچند
 ی به فناوری حق دستيابی دارای اتمی امضاکننده پيمان منع گسترش جنگ افزارهای کشورهاگرچه

اند، اما آن گونه که در همين  زمينه نی در ای المللني بی کمک فنافتی دری و حتی هسته ازيصلح آم
 .ردي صورت گی اتمی انرژی المللني نظارت آژانس بری با اطالع و زدی باتهاي نوع فعالنی آمده، امانيپ

 از ی بخش حساسی گويند که از آنجا که ايران سالها از افشای مرانی ای هسته ای برنامه هامخالفان
 بود، الزم است تا قبل از جلب دهی ورزیخوددار شفاف به آژانس ی خود و اطالع رسانیفعاليت اتم

  . ورزدی خودداريتها فعالنی از ای بودن برنامه خود، از ادامه بخشزي از صلح آمی المللني جامعه بنانياطم
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  حزب کارگران کردستانهي و عراق درباره اقدام علهيموافقت ترک
  )2007 مه  24(1386  خرداد3شنبه پنج 
 .خبر داد) ک.ک.پ( حزب کارگران کردستان موسوم به هي اقدام علی از موافقت عراق براهيترک
 خود را ی گفت که بغداد آمادگی اهياني در بهي وزارت خارجه ترکترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه
 شمال یگاههای کردستان که از پا طلب کارگرانیی حزب جداهي اقدام علی با آنکارا برای همکاریبرا

 . کند، اعالم کرده استیعراق استفاده م
 کشور خواست تا نی به عراق داد و از اکيپلماتی دیادداشتی ماه گذشته هي ترک،ی خبرگزارنی گزارش ابه
 . گروه را مجبور به خروج از شمال عراق کندنیا

 کشور نی اگری دی و چند مقام نظامهيرک ستاد ارتش تسيرئ" تي آنوکي باشاری "ني همچنني حدرهمان
 گروه وارد شمال نی سرکوب ای تواند برای مکای و بدون کمک آمریی کشور به تنهانی کردند که ادیتهد

 .عراق شود
 بود که دولت عراق نی مه، ا17 ما در ادداشتیپاسخ عراق به :  آمده است هي وزارت خارجه ترکهياني بدر
 . باشدی میک آماده همکار. ک.  پیستی گروه ترورهي اقدام علیبرا

 افتهی شی کشور رخ داده افزانی که در داخل ای حوادثی گروه در پنی برخورد با ای براهي ترکی هاتالش
 .است
 کشور نی شهروند ا6 که منجر به کشته شدن هي ترکتختی روز سه شنبه در آنکارا پای بمب گذاری پدر

 گروه نشانه رفت و گفت نی ایکشور انگشت اتهام را به سو نی اری اردوغان نخست وزبيشد، رجب ط
 . محافظت از شهروندان خود را به  عمل خواهد آوردی هرگونه اقدام الزم براهيکه ارتش ترک

  . مورد اشاره را برعهده نگرفته استی بمب گذارتي گروه مسئولنیا
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 افتی عراق شدت خواهد یانبردها و خشونت ه: بوش
  )2007 مه  24(1386  خرداد3شنبه پنج 

 ندهی، هشدار داد که چند ماه آ) مه24( روز پنجشنبه کا،ی جمهور آمرسیي بوش، رجورج:بی بی سی
 .  خواهد بودیاتي در عراق حیتي امندی جدی موفق شدن استراتژیبرا
 عراق در اواسط ی براکای نفرات ارتش آمرنیخر گفت که آدي بوش در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفیآقا

 . ماه ژوئن به بغداد اعزام خواهند شد
 . در عراق تا آن زمان ادامه داشته باشدني سنگی گفت انتظار دارد نبردهایو
 و دي که دولتش توانسته با کنگره بر سر بودجه جنگ در عراق به توافق بدون قنی از اکای جمهور آمرسیير

 کنگره در دست حزب مخالف دولت ی های کرسشتريدر حال حاضر ب.  کردیاز خشنودشرط برسد، ابر
 . حزب دموکرات قرار داردیعنی بوش یآقا
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 . گذاشته شودی مجلس سنا به راني و همچنندگانی امروز در مجلس نماحهی النی است اقرار
 ی عراق با آن م است که دولتیمنعکس کننده اتفاق نظر" بوش گفت توافق دولتش با کنگره یآقا

 در ی واقعیشرفتي نبوده و پجهي نتی در عراق بکای آمری های مستمر و فدارکارتیتواند نشان دهد حما
 ."  حاصل شده استنهي زمنیا
 . متهم کرده بودیتي مسئولی عراق را به بی خود برادی جورج بوش منتقدان طرح جدشتريپ

 حزب دموکرات و دیتازه نفس به عراق با انتقاد شد یروي هزار ن20 از شي اعزام بی بوش برای آقاطرح
  . مواجه شده استخواهی حزب جمهوری از اعضای برخیحت
  

 همسایگان عراق در مظان اتهام کمک به شورشيان 
  )2007 مه  23(1386  خرداد2شنبه چهار 
يج يک مقام امنيتی عراقی می گويد هفتاد درصد شورشيان این کشور، از کشورهای حوزه خل:فردا

  .  جعلی وارد عراق می شوند فارس با گذرنامه های
خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از اين افسر امنيتی عراقی می نويسد که گذرنامه های جعلی اين 

  . افراد در کشورهايی مانند سوريه صادر می شود
قباس می گويد رشيد فليح، افسر نيروی امنيتی وزارت کشور عراق، در مصاحبه ای با روزنامه کويتی ال

     .که اين افراد، از کشورهای ديگر، راهی سوريه می شده اند
اين افسر عراقی در اين مصاحبه اشاره نکرده که اين شورشيان از کدام کشورها وارد می شوند اما می 

وی همچنين گفته است که . گويد که عده ای از آنها از منطقه مرزی الغيم، وارد عراق می شوند
  . امه، با از بين بردن پاسپورت اصلی اين افراد، آنها را راهی عراق می کنندجاعلين گذرن

آمريکا و عراق، سوريه را همواره متهم می کنند که به اندازه کافی برای کنترل مرزهايش تالش نمی 
 مايل مرز مشترک با عراق دارد متهم است که به نيروهای شورشی و گروه ٣٨٠اين کشور که . کند 

  . ط با القاعده اجازه استفاده از اين مرزها را می دهدهای مرتب
    .دمشق با رد اين اتهامات می گويد که در کنترل مرزهای خود نهايت تالش را می کند 
   

 حمايت می کند و شورشيان شيعه مذهب را در  آمريکا می گويد ايران، شيعيان ناراضی را از نظر مالی
     .ن اين اتهام ها را رد می کندتهرا. خاک خود آموزش نظامی می دهد

رشيد فليح می گويد که يک بار گروهی از شورشيان را با مدارک جعلی عراقی و مقادير زيادی پول نقد 
به گفته وی، آنها با اين پول قصد خريد ماشين داشتند که نيروهای امنيتی با گذاشتن . دستگير کردند

  .تله، آنها را دستگير کردند
نيروهای بعثی طرفدار صدام حسين، رييس جمهور سابق عراق هم از ديگر گروه هايی به گفته فليح، 

  . هستند که با دادن اطالعات داخلی به شورشيان کمک می کنند
سخن به ميان » همکاری های امنيتی ميان گروه های ناراضی «اين افسر امنيتی عراقی با صراحت از 

   .آورده است
  

  ر رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق د
  

   خرداد3پنجشنبه :  تهرانیروزنامه ها
  )2007 مه  24(1386  خرداد3شنبه پنج 

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود سالگرد سوم خرداد را بزرگ :بی بی سی
عنوان داشته و از آزادی خرمشهر که در ابتدای جنگ هشت ساله به تصرف ارتش عراق در آمده بود، به 

ادامه انتقادها از اصرار ریيس جمهور بر کاهش نرخ بهره بانکی، . افتخاری برای ایرانيان یاد کرده اند
تعدیل طرح مبارزه با اراذل و اوباش و انتقاد هفت هزار دانشجو به مبارزه با بدحجابی و فعاليت های 

  . بسيح در دانشگاه ها از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست
را بررسی کرده و عنوان اصلی خود " مذاکره با آمریکا و تناقضات جناح راست " در گزارش خود هنهم مي

را به بخشی از اظهارات تازه منوچهر متکی وزیر خارجه اختصاص داده که گفته است ایران آماده انعطاف 
  .در زمينه هسته ای است

الساعه یا   تصميم خلق  در گزارش اصلی خود کاهش دستوری نرخ سود بانکی راهمبستگی
خودکشی اقتصادی خوانده و نوشته اکثر مسئوالن دولتی نسبت به تصميم ریيس جمهوری اعتراض 

تواند بدون هماهنگی با اعضای شورای پول و  جمهوری نمی  ریيس:  نژاد گفتند کردند و خطاب به احمدی
  . اعتبار چنين تصميمی را بگيرد

ها هم این مصوبه را  ها در حالی مطرح شد که برخی از مدیران بانک  این گالیههمبستگیبه نوشته 
 می  جمهوری احترام گذاشته و نرخ سود خود را پایين پذیرفتند و خاطر نشان کردند ما به نظر ریيس 

  . آوریم 
 درصدی نرخ ۵ه ای خصوصی برای کاهش  نژاد به بانک  نوشته دستور محمود احمدی اعتماد ملی

های دولتی هم اوضاع بهتری ندارند، آنها  ها را با کابوس ورشکستگی روبرو کرد اما بانک د، این بانکسو
های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی با نرخی   درصد کاهش دهند تا تمام بانک٢باید نرخ سود خود را 

  . جمهوری خواسته به فعاليت خود ادامه دهند که آقای رئيس 
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کنند و ترجيح می  اید در چنين شرایطی آنهایی که منصوب همين دولتند، سکوت میاین روزنامه می افز
  . دهند تا بر صندلی خود تکيه کنند 

اند داستان مرگ و   بانک های خصوصی هم مانند همتایان خود ترجيح دادهاعتماد ملیبه نوشته 
 مرکزی و   تنهایی بانک بهوقتی رئيس دولت . شاید حق با آنها باشد. زندگی خود را فقط زمزمه کنند

خصوصی  است، فریاد های مدیرعامل یک بانک  شورای پول و اعتبار را تماشاچی قدرت نمایی خود کرده
  به کجا خواهد رسيد؟ 

 دانشگاه کشور با امضای طوماری نسبت به نحوه ١٧ خبر داده که بيش از هفت هزار دانشجو از اعتماد
 چگونگی اجرای طرح امنيت اجتماعی انتقاد کردند و از دولت و برخورد با مقوله پوشش دانشجویان و

  . مسئوالن وزارت علوم خواستند وظایف اصلی دولتداری را در رأس اقدامات خود قرار بدهند
 دانشجویان از دولت خواسته اند مسائل اساسی کشور از قبيل مشکالت اقتصادی را عتمادبه نوشته ا

  .  که بيشتر جنبه خصوصی زندگی شهروندان دارد، درگير نکندسامان بدهد و خود را با مسائلی
در طومار دانشجویان با اشاره به اظهارات محمود احمدی نژاد کمی قبل از انتخابات ریاست جمهوری 

درباره وظایف دولت و نيز نحوه پوشش شهروندان نوشته شده احمدی نژاد واقعا مشکل مردم االن 
 ما دوست دارند مویشان را هرجوری بزنند، به من و تو چه ربطی مشکل موی بچه هاست؟، بچه های

یعنی دولت باید بياید اقتصاد را سامان بدهد، . دارد؟ من و تو باید به مسائل اساسی کشور برسيم
  . فضای کشور را آرامش ببخشد

لی اجرا در حا" مبارزه با اراذل و اوباش" در گزارشی از محالت مختلف تهران خبر داده که طرح شرق
  . تعدیل شده بود) مانند با آفتابه دور گردن و سوار بر خر دور محل گرداندن( شد که رفتار پليس 

 تعدیل این رفتار بازتاب اظهارنظرهای فرمانده نيروی انتظامی و وزیر کشور است شرقبه نظر گزارشگر 
گيرد با ماموران متخلف برخورد که گفته بودند اگر در برخورد با افراد هنگام دستگيری بی قانونی صورت 

  . می شود
 ماموران نيروی انتظامی در عمليات گسترده به خيابان های فالح، هم ميهنبا این همه به گزارش 

. مشيریه، بلورسازی و امامزاده حسن رفتند و اشرار معروف این مناطق را با ضرب و شتم دستگير کردند
 که دیگر متهمان دستگير شده را آفتابه به گردن در تفاوت ششمين شب با شب های قبلی در آن بود

  . محل نگرداندند
 با اشاره به نزدیک شدن تابستان از آلودگی شدید هوای شهر های کشور خبر داده که همبستگی

  . خود افزایش آلودگی هوا را به دنبال دارد
ست به همين دليل توافق بندی بنزین در کاهش آالیندگی بسيار موثر ا به نوشته این روزنامه سهميه 

شده که از خودرو ها بازدید به عمل آید و اگر دودزائی آن ها بيش از حد مجاز باشد از ورود آنها به تهران 
  . جلوگيری شود

 از اجرای طرحی خبر داده که بر اساس آن صاحبان خودروهای فرسوده متعلق به سی ایرانروزنامه 
این طرح جانشين طرحی .  ميليون ریال دریافت خواهند کردسال قبل با اسقاط این خودروها پانزده

خواهد شد که به هر کس در مقابل اوراق کردن خودرو فرسوده خود یک خودرو نو با تخفيف داده می 
  .شد

  
   خرداد2چهارشنبه :  تهرانیروزنامه ها

  )2007 مه  23(1386  خرداد2شنبه چهار 
عنوان های اصلی خود به تصميم دولت به عنوان شوک روزنامه های امروز صبح تهران در :بی بی سی

بانکی پرداخته و در مقاالت خود کاهش دستوری بهره بانکی یک تصميم شتابزده دیگر از سوی ریيس 
جمهوری خوانده اند و در مطالب دیگر از جمله به دهمين سالگرد دوم خرداد، خبر کوتاهی درباره حادثه 

ه کردن دوره ریاست جمهوری و افزایش دوره مجلس برای برگزاری ميدان هفت تير تهران و طرح کوتا
  .انتخابات همزمان و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخته اند

 در گزارشی پيرامون کاهش نرخ بهره بانک ها نوشته بار دیگر رئيس دولت نهم در اعتماد ملی
 نگاه اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ف جهت تصميمی شتابزده و البته نامتعارف، مسيری در خال

  . اتخاذ کرد
در خارج از مرزهای کشور این تصميم را گرفت و به گفته این اعتماد ملی آقای احمدی نژاد به نوشته 

او در این سفر . روس اتخاذ کرد روزنامه، این نخستين تصميم مهمی نبود که از راه دور و در سفر به بال
ی نشاندن عقاید خود اندکی کوتاهی نکرد و همانطور که تلفنی قيمت بنزین را کوتاه نيز برای به کرس

  .  تومان کرد حرف خود را در مورد نرخ سود بانکی نيز به کرسی نشاند١٠٠
 درصدی هم اعضای شورای پول و اعتبار را شوکه ١٢ نوشته دولت دیروز با اعالم سود بانکی سرمایه

های پول و ارزی  ل بانک مرکزی را در کنفرانس ساالنه سياستکرد و هم ابراهيم شيبانی، ریيس ک
های پولی و ارزی کشور گفت هنوز از  کشور دور زد چرا که ریيس بانک مرکزی در کنفرانس سياست 

  . ای در عدم مخالفت با تصميم شورای پول و اعتبار دریافت نکرده است طرف ریيس جمهوری نامه 
 جمهور بدون جلب نظر کارشناسان و برخالف انتظار اعضای شورای  احتمال داده تصميم ریيسسرمایه

  . پول و اعتبار گرفته شده که همه اعضای دولتند
مطمئنا اشتباهی .  نوشته شورای پول و اعتبار باید نرخ بهره بانک ها را تصویب و اعالم کندهمبستگی

مرکزی از این موضوع اطالعی زمانی که وزیر اقتصاد و ریيس کل بانک . از سوی دولت رخ داده است
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ای را   شورای پول و اعتبار چنين مصوبه  جمهوری به عنوان ریيس طور امکان دارد که ریيس   چه  ندارند،
  . ابالغ کند

ریزی این اقدام را خالف قانون   یکی از روسای سابق سازمان مدیریت و برنامه همبستگیبه نوشته 
 تواند نرخ سود تسهيالت   نظر شورای پول و اعتبار نمی دون جلب جمهوری ب ریيس دانسته و یادآور شد 

  . بانکی را کاهش یا افزایش دهد
با :  یک عضو کميسيون اقتصادی مجلس اقدام دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفتهم ميهنبه نوشته 

های مختلف   در بخشگذاران، با این مصوبه هيچکدام از سرمایه . دستور و حکم نباید بازار را کنترل کرد
کاهش نرخ سود بانکی منجر به تقویت بازار غيرمتشکل پول . کنند  گذاری نمی  اقتصادی سرمایه

ه ای  چراکه مردم به جای ایستادن در صف. کند ربا و رباخواری در جامعه گسترش پيدا می . شود می
  . های خود را جبران کنند های غيربانکی کسری طوالنی وام باید از بخش

 همراه با گزارش ها و عکس هائی از اولين روز اجرای طرح تازه توزیع بنزین نوشته فقط یک اعتماد ملی
نژاد در ميان فرماندهان بسيج گفته بود، شاید  هفته کافی بود تا معلوم شود آنچه محمود احمدی 

یی که در دولت  ها بيشتر یک کار سياسی بوده است نه چيزی بيشتر آن جا که گفت درباره بعضی طرح
  .  سال فکر و اندیشه صورت گرفته است١۵شود بيش از  وی اجرا می

م قيمت بنزین  های آشکار اجزای دولت در دو روز گذشته بر سر اعال  تناقضاعتماد ملیبه نوشته 
بندی بنزین نتوانسته به  نژاد حداقل در مورد طرح سهميه   سال مورد ادعای احمدی ١۵نشان داد که 

  .  گيری کشور کمکی کند صميمنظام ت
 نژاد نيز تا آخرین ساعات شب گذشته همچنان   خبر داده که حتی نزدیکترین افراد به احمدیهم ميهن

 گفتند و خبر نداشتند تمام اخباری که در اختيار   تومان سخن می٨٠در گفتگوهای خود از بنزین ليتری 
ها ایرانی دیگر از  د شد، و آنها نيز همچون ميليونروس تکذیب خواه آنهاست با یک تماس از پایتخت بال

اخبار تلویزیون خواهند شنيد که شخص رئيس دولت به رای مجلس گردن نهاده و قرار است تا قيمت 
  .بنزین را افزایش دهد

 گزارش تصویب طرج همزمان شدن انتخابات ریيس جمهوری و مجلس را با تاکيد بر اینکه این طرح کيهان
 اساسی است همراه کرده و نوشته از آن جا که بعد از رد این طرح در شورای نگهبان هيچ مخالف قانون

  . پيشنهادی به تصویب نمایندگان نرسيد به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد
 با این پيش بينی که طرح در مجمع تشخيص مصلحت تصویب نخواهد شد تاکيد کرده که کيهانروزنامه 

  .  تایيد رهبر انقالب الزم االجرا خواهد بودمصوبات مجمع پس از
 بدون اشاره به فيلمی که از مضروب شدن یک زن توسط ماموران مبارزه با بدحجابی گرفته آفتاب یزد

شده نوشته در پی انتشار خبری در ساةت های اینترنتی درباره حادثه ميدان هفت تير یک فرمانده 
ان ماموران متوجه شدند که دخترجوانی از صحنه فيلمبرداری پليس گفته هنگام برخورد مردم با بدحجاب

ميکند و از وی خواستند همراه آن ها به مقر گشت برود که مقاومت وی باعث بروز درگيری های 
  . فيزیکی شد

به نوشته آفتاب یزد سردار احمدی از نيروی انتظامی گفته با مقاومت دختر و برخورد فيزیکی مردم 
  . بررسی همه جانبه موضوع در پليس آغاز شده استمجتمع شدند و حاال

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران 

  )2007 مه  22(1386  خرداد1شنبه سه :فردا
» ديپلماسی عبور از صلح سرد در روابط ايران و آمريکا«، در يادداشتی با عنوان  همشهریروزنامه

 در تعامل ديپلماتيک ايران و  ته که موج جديد را نقطع عطف سياسی معرفی کرده و نوش شرايط فعلی
  .آمريکا براساس تجارب دوران گذشته شکل گرفته است

  آغاز شد اکنون به دومين مرحله خود در» شرم الشيخ«همشهری تاکيد کرد که روندی که در اجالسيه 
  ».ه استهفتم خرداد است رسيده و سطح مذاکره مقامات دو کشور در حد سفير تعيين شد«مذاکرات 

  .اين روزنامه مذاکرات فعلی ايران و امريکا را به مذاکرات امريکا و پين در اوايل دهه نود تشبيه کرده است
   افزایش قيمت بنزین

 تومان از ازدحام در جايگاه های ١٠٠ همزمان با افزايش قيمت بنزين به هر ليتر  تهران امروزروزنامه
  .عرضه بنزين خبر داده است

ن روزنامه، ریيس اتحاديه جايگاه داران اعالم کرده که جايگاه های عرضه بنزين شامگاه روز به نوشته اي
يکشنبه سی ام ارديبهشت يکی از شلوغترين ساعات کاری خود را تجربه کردند، هر چند ازدحام در اين 

وخت و جايگاه ها از حدود يک ماه پيش با آغاز زمزمه های اجباری شدن استفاده از کارت هوشمند س
  .سهميه بندی بنزين قابل مشاهده بود

،عنوان اصلی خود را به بازار سياه کارت بنزين اختصاص داده و نوشته هم اکنون انواع سرمايهروزنامه 
کارت هوشمند سوخت، شامل کارت سوخت موتورسيکلت و کارت های دولتی و شخصی خودروهای 

 برخی نمايشگاه داران خودرو و تعداد بسياری سواری وارد بازارهای مصرف شده است که عمدتا توسط
 هزار تومان به فروش ٣۵٠ تا ١۵از دالالن در خيابان های سطح شهر تهران با قيمتهای متفاوتی از 

  .ميرسد
  . خبر داده است  در همدان  کارگر١١ از مرگ اعتماد ملیروزنامه 
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 کارگر در کارگاه ١١اشت نوشته که اين روزنامه به نقل از ریيس مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهد
 به خاطر استنشاق هوای نامناسب و فقدان سيستم تهويه  های سيليسکوبی منطقه ازندريان همدان

  .جان باختند
  . خبر داد که وزير ارتباطات در يک قدمی استيضاح قرار گرفته استشرقروزنامه 

ناوری اطالعات همچنان شمشير را از رو به نوشته اين روزنامه، استيضاح کنندگان وزير ارتباطات و ف
  .بسته اند

شرق نوشت اگرچه برخی از آنها اين روزها در مواجهه با کسی که خود را نماينده وزير می خواند و آنها 
را به پس گرفتن امضاهايشان توصيه می کند، چاره ای جز تمکين ندارند، اما هستند نمايندگانی که 

  . نگرفتندامضايشان را حتی با رفاقت پس
علت استيضاح وزير ارتباطات و فناوری اطالعات به نوشته اين روزنامه از سوی نمايندگان مجلس ضعف 

، کيفيت نامناسب ICTمديريت، ابهام در قراردادهای منعقد شده در شرکت های زيرمجموعه وزارت 
صی کاربران، ابهام در تلفن همراه، تالش متوليان دولتی بخش فناوری اطالعات برای نفوذ به حريم خصو
  .قرارداد تکميل شبکه زيرساخت و مباحث مربوط به فيلترينگ عنوان شده است

 در گزارشی خبر داد که جمع آوری ماهواره همچنان به نوشته اين روزنامه، طرح جمع  اعتمادروزنامه
ه و در حال حاضر  از سال گذشته به طور جدی در دستور کار نيروی انتظامی قرار گرفت آوری ماهواره که

  .نيز اجرای آن همچنان ادامه دارد
 آغاز شده در هفته های اخير نيز از سوی ٨۵به نوشته اين روزنامه، اين طرح که از مرداد ماه سال 

نيروی انتظامی دنبال می شود و فرماندهان اين نيرو گفته اند که جمع آوری فساد قارچ گونه از منازل 
  .وظيفه ذاتی آنها است

، خبر داد درخواست ايران از ميهمانان همايش سه روزه مجمع اقتصاد جهانی در  اعتماد ملیامهروزن
  .اردن برای حمايت از فعاليت های هسته ايش با پاسخ سرد کشورهای عربی روبه رو شده است

به نوشته اين روزنامه، محمدجواد الريجانی ریيس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و معاون پيشين وزارت 
امور خارجه در اين اجالس خواستار آن شد که همه کشورهای عربی برای تحوالت هسته ای ايران 
ارزش قائل شوند، اما ديپلمات های عربی به الريجانی و هيات ايرانی در طول اين نشست توجهی 

  . نکردند
  

   خرداد1سه شنبه :  تهرانیروزنامه ها
  )2007 مه  22(1386  خرداد1شنبه سه 

روزنامه های صبح امروز همزمان با اولين روز اجرای طرح فروش بنزین با کارت هوشمند :بی بی سی
اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران به نامه های محدود . اخبار متفاوتی درباره نرخ بنزین ارائه داده اند

سازی، کننده شورای عالی امنيت ملی، انتقاد از طرح دولت در فروش سهام عدالت به جای خصوصی 
تحسين نمایندگان مجلس از طرح نيروی انتظامی برای دستگيری اراذل و اوباش از جمله دیگر مطالب 

  .این روزنامه هاست
 مستند به اخبار رسمی بابت تيتر روزگذتشه خود عذرخواهی کرده اعتماد ملیدر حالی که روزنامه 

امه خبرگزاری جمهوری اسالمی، نامه وزیران ، روزنایرانکه در آن خبر از نرخ صد تومانی بنزین داده بود، 
  . کشور و نفت را چاپ کرده که در آن گفته شده نرخ بنزین از امروز صدتومان خواهد بود

 نوشته سهميه بندی  اعتماد هم نرخ صدتومان را برای هر ليتر بنزین پذیرفته است وکيهانروزنامه 
  . ارت هوشمند سوخت تومان با ک١٠٠بنزین امروز آغاز شد، آن هم ليتری 

این روزنامه می نویسد البته این طبق مصوبه قانونی مجلس است و می افزاید که وضعيت بنزین 
طبق نظر شورای اطالع .  تومان١٠٠ تومان است یا ٨٠آشفته تر از آن است که بتوان گفت امروز بنزین 

 تومان و ٨٠تر رئيس جمهوری  تومان و طبق نظر معاونت ارتباطات و اطالع رسانی دف١٠٠رسانی دولت 
  . به گفته نمایندگان خانه ملت قيمت بين این دو رقم متفاوت است

 تناقض آشکار در دولت در مورد قيمت بنزین و عدم هماهنگی دستگاه های دولتی اعتمادبه نوشته 
دولت که ميزان . برای اجرای یک مصوبه قانونی بی شک جز اغتشاش چيزی به همراه نخواهد داشت

 موکول کرد موفق نشد در وقت های اضافه هم ميزان سهميه بنزین را ٩٠سهميه هر خودرو را به دقيقه 
تعيين کند تا بالتکليفی حرف اول را در مورد بنزین بزند که رئيس دولت عالقه خاصی به این بالتکليفی 

  .ندارد، اگرچه عالقه خاصی به هدفمند کردن آن دارد
اکنون انواع   خبر از قاچاق کارت های هوشمند بنزین داده و نوشته هم یهسرمادر همين حال روزنامه 

های متفاوتی از  کارت هوشمند سوخت وارد بازارهای مصرف شده و در سطح شهر تهران با قيمت
  . رسد پانزده تا سيصد و پنجاه هزار تومان به فروش می 

، ضمن تایيد ایجاد سرمایهتگو با به نوشته این روزنامه سخنگوی طرح کارت هوشمند سوخت، در گف
ه ا هشدار  کنندگان برای جلوگيری از خرید این گونه کارت بازار داللی کارت هوشمند سوخت به مصرف 

 های   بندی سوخت، تمامی کارت دهد، زیرا به گفته وی، پس از عملياتی شدن طرح سهميه می
  . دهند ی عرضه بنزین را از دست می ها گيری از جایگاه هوشمند اضافی بلوکه شده، قابليت سوخت

 تومانی با ٨٠ گزارش داده که جایگاه های عرضه سوخت در آخرین روزهای فروش بنزین تهران امروز
 ترین ساعات کاری خود را   یکی از شلوغ هجوم صاحبان خودروها روبرو شدند و کارکنان پمپ بنزین ها 
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های اجباری شدن   از حدود یک ماه پيش با آغاز زمزمه تجربه کردند، هر چند ازدحام در این جایگاه ها
  . بندی بنزین قابل مشاهده بود استفاده از کارت هوشمند سوخت و سهميه 

به گفته ریيس اتحادیه جایگاه های فروش بنزین صاحبان خودروها در آستانه گران شدن فروش بنزین 
 گيری  وند در روزهای پایانی و در آستانه تصميمکنند و این ر ها مراجعه می بنزین بيشتر از قبل به پمپ 

 آوری و   و حتی جمع های خودروها با بنزین ارزان پر کردن باک. گيرد دولت درباره قيمت بنزین شدت می
  . ترین دالیل شلوغی جایگاه هاست  نفتی اصلی سازی این فرآورده ذخيره 

صدور نامه های محدود کننده از سوی  از اعالميه انجمن صنفی مطبوعات در اعتراض به هم ميهن
شورای عالی امنيت ملی برای مطبوعات خبر داده که به نوشته این انجمن با قانون اساسی مغایر 

  . است و آن قانون را زیر پا می گذارد
به نوشته انجمن صنفی روزنامه نگاران در حالی که مطابق قانون هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق 

 مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل ندارد برای چاپ
نشریات مبادرت کند، شورای عالی امنيت ملی در نامه هایی به مطبوعات امر می کند درباره چه 

موضوعی بنویسند یا ننویسند و حتی درباره برخی مسایل جزیی و کاربرد واژه ها و بحث ها رهنمود 
  .ود مبنی بر اینکه روزنامه ها در این قالب ها به موضوع بپردازندداده می ش
 خبر داده که پليس بعد از اجرای موفق طرح امنيت اجتماعی از دیروز حمله به مراکز توزیع تهران امروز

  . مواد مخدر و دستگيری معتادان خطرناک را آغاز کرده است
 دهد برخورد پليس با اشرار و اوباش در مردم  میاین روزنامه در عين حال نوشته نظر سنجی ها نشان 

از سوی دیگر وظيفه ذاتی پليس براساس قانون اساسی ایجاد امنيت اجتماعی . کند ایجاد رضایت می 
ای که موجب نا امنی زندگی مردم شود، نيازی  لذا برخورد با هرکس و هر پدیده . در داخل کشور است
  . به قانون تازه ندارد

آوری اراذل و   گشتی در مناطق مختلف تهران که در روزهای گذشته طرح جمع ران امروزتهبه نوشته 
  .اوباش در آن اجرا شده به خوبی از رضایت باالی مردم حکایت دارد

 خبر داده همزمان نيروی انتظامی بار دیگر جمع آوری آنتن های ماهواره ای در دستور قرار داده اعتماد
  .است

 رئيس سازمان انرژی اتمی ایران گفته هدفی که برای توسعه غنی می جمهوری اسالبه نوشته
 هزار دستگاه سانتریفوژ است وهم اکنون در این ۵٠سازی صنعتی در نظر گرفته ایم دست کم نصب 

غالمرضا آقازاده با اشاره به قابليت های ایران در نصب سانتریفيوژها گفته . مرحله توسعه قرار داریم 
در اعالم آمار دستگاه های موجود در کارخانه غنی سازی صنعتی اورانيوم بيشتر رسانه های غربی 

  .عدد سازی می کنند
  

  بهشتی ارد31دوشنبه :  تهرانیروزنامه ها
  )2007 مه  21(1386 اردیبهشت 31شنبه دو

روزنامه های صبح امروز تهران در صفحات اول خود از پاسخ اعراب به گفته های وزیرخارجه :بی بی سی
ایران در اجالس داووس در اردن، و مخالفت ها با مذاکره ایران و آمریکا نوشته و از باالرفتن نرخ بنزین از 
امروز؛ اظهار نظر درباره طرح جمع آوری اراذل و اوباش و تشکيل پلس حفاظت برای جهانگردانی که به 

  .ایران سفر می کنند خبر داده اند
  .  درباره بنزین و وضعيت آن دارد گزارش هایی شرق و همبستگی،هم ميهن
بندی بنزین خبر   سهميه  ای  رئيس کميسيون انرژی مجلس از تاخير دو هفته اعتماد ملیبه نوشته 

داده است و گفته این به معنای قطعی شدن تاخير نيست، همانگونه که اظهارنظر معاون اجرایی 
 اصرار داشت نيز تا اینجای کار چندان با واقعيت بندی بنزین  نژاد که بر اجرای بدون تاخير سهميه  احمدی

  . مطابقت نداشته است
 نژاد در ميان فرماندهان بسيج مدعی شد برای بعضی  به نوشته این روزنامه با اینکه محمود احمدی

 سال اندیشيده است، اما حداقل طرح سهميه ١۵آید حتی   هایی که در دولت وی به اجرا درمی  طرح
تکليفی و نابسامانی در اجرای طرحی که  ها مجزا کرد، چرا که این همه بال  باید از آن طرحبندی بنزین را 

  . پانزده سال برای آن فکر شده باشد چندان منطقی و منطبق با واقعيت نيست
  .  در عنوان بزرگ صفحه اول خود خبر داده که از امروز بنزین ليتری صدتومان خواهد شدآفتاب یزد

وزنامه اما به نظر می رسد که دولت برای اجرای طرح سهميه بندی آماده نيست و به گزارش این ر
  .اجرای بخش از قانون به مدتی دیگر واگذار شده است

 برای چندمين روز از اقدامات نيروی انتظامی که عکس و گزارش های آن در سراسر جهان منتشر کيهان
د به نيروی انتظامی و دادستان تهران دست شده است تجليل کرده و نوشته الحق واالنصاف که بای

  . مریزاد گفت
این روزنامه در جواب روزنامه هایی که نسبت به خشونت در خيابان ها اعتراض کرده اند نوشته حاال اگر 
هم چند مورد اینطوری باشد چه عيبی دارد؟ یعنی انتظار دارند با متجاوزین به جان و مال و ناموس مردم 

  د؟ چطوری برخورد شو
 جلسه دفتر سياسی جبهه مشارکت قانون شکنی های اخير اعتماددر همين حال به نوشته روزنامه 

به بهانه طرح امنيت اجتماعی را مورد بحث قرارداده و تأسف خود را نسبت به نقض مکرر قانون و 
  . خدشه دار شدن آشکار حقوق شهروندان در این طرح اعالم داشتند
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وه اصالح طلب تاکيد کرده اند که مقابله با امور و پدیده های ناهنجار حتی  این گراعتمادبه نوشته 
 نباید توجيهی - که در ضرورت مقابله با آن جای تردید نيست-برخورد با اراذل و اوباش و قانون شکنان 

  .برای اعمال خشونت و زیر پا گذاشتن علنی قانون توسط مجریان و ضابطان آن باشد
 مدیر این روزنامه درباره روابط ایران و آمریکا در نشستی با جمعی دانشجو خبر داده  از اظهار نظرکيهان

و نوشته یکی از دانشجویان پرسيد آیا کسانی درپی تهيه جام زهر دیگری نيستند؟ و حسين 
شریعتمداری با اشاره به نمونه هایی از اقتدار نظام و گسترش اصولگرایی گفت اگر قرار باشد جام زهر 

ی در ميان باشد، این بار دشمنان نظام بایستی آن را بنوشند و چنانچه عاشورایی در پيش باشد، دیگر
  . این دفعه دیگر یزیدها، شمرها و ابن زیادها کشته خواهند شد

 - طرح چند روز قبل عده ای از نمایندگان برای تشکيل گروه دوستی پارلمانی ایران  اعتمادبه نوشته
در جلسه علنی مجلس تبدیل شده و در حالی که غالمعلی حداد عادل رئيس امریکا به مناقشه ای 

  . مجلس هم نطق تندی را عليه آمریکا ایراد کرد نمایندگان هم درگير شدند
 نوشته درگيری از زمانی آغاز شد که حسن کامران نماینده اصفهان خواستار اخراج نمایندگانی اعتماد

گفتنی است که هفته گذشته همزمان با ابراز عالقه ریيس . ده انداز مجلس شد که این طرح را ارائه دا
 نماینده مجلس از فراکسيون های سه گانه ١۵جمهوری و اقدامات دولت برای مذاکره با آمریکا 

 آمریکا را ارائه دادند -اصولگرایان، وفاق و کارآمدی و اقليت هم طرح تشکيل گروه دوستی پارلمانی ایران 
 سخنرانی رهبر جمهوری اسالمی که در آن مذاکره همه جانبه با آمریکا را رد کرده بود، اما پس از آخرین

  .موج تازه ای عليه این مذاکرات به راه افتاد
 رپيس نيروی حفاظت از آثار باستانی با تاکيد بر اینکه استفاده از ماموران  شرقبه گزارش روزنامه

فته با راه اندازی گارد ویژه این ماموران آژانس های حفاظت از گردشگران در تورها اجباری می شود گ
  .مسافرتی ملزم می شوند در تورهای گردشگری خود در مناطق پرخطر، نيروی نظامی به همراه ببرند

 نيروی نظامی برای حفاظت از گردشگران ٢٠٠به گفته سردار عباسعلی روحی قرار است دو هزار و 
  .  سال های گذشته گردشگران با آن مواجه شده اند، مقابله کنندآموزش ببينند، تا با تهدیداتی که در

به نوشته شرق فرمانده پيش بينی کرده ماموران با لباس های نظامی همراه تورهای مسافرتی به 
  . درصدی جرائم شود۴٠ تا ٣٠نقاط نا امن سفر کنند و این سبب کاهش 
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