
  )2007   ژوئيه7(1386 تير 16شنبه ) 941(بولتن خبري ايران نبرد
http://www.iran-nabard.com  

   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(لتهای بزرگرژیم ایران و دو

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  » نيروگاه بوشهر درست نيستی ايران درباره راه اندازیپيش بين«

  )2007   ژوئيه5(1386 تير 14شنبه پنج 
 ايران درباره تکميل و راه ی زمانیمقام وزارت امور خارجه روسيه اعالم کرد پيش بينيک : فرداراديو
 روسيه روز سه شنبه سوم ی هایخبرگزار.  نيستی بوشهر در دوماه آينده، واقعی نيروگاه اتمیانداز

 ساخت کار«  کرده بودند که الم ايران اعیا  هستهی مديرکل دفتر امور ايمنیژوئيه به نقل از محمد امير
  و طبق قرارداد امضا شده با ی اميریبه گفته آقا. »خواهد يافت در دو ماه آينده پايان ) بوشهر(نيروگاه 

  . اين نيروگاه دريافت کندیانداز  راهی مورد نياز را برای بايست  سوخت اتمیطرف روسيه، ايران م
 در ینفرانس مطبوعات کيسلياک، معاون وزارت امورخارجه روسيه روز سه شنبه در يک کیسرگئ

  . بيش اندازه بلند پروازانه استی زمانیواشينگتن اعالم کرد چنين پيش بين
 دانم اين است یمن م) پايان پروژه(آنچه درباره زمان «: گفتی اميری کيسلياک درباره اظهارات آقایآقا

تکميل )  بوشهریروگاه اتمني( دو ماه آينده یکه بيش از اندازه بلند پروازانه خواهد بود اگر بگوييم که ط
 بوشهر نيازمند ی نيروگاه اتمیز و راه انداليبه گفته معاون وزارت امورخارجه روسيه  تکم. »خواهد شد
  . استیزمان بيشتر

 بوشهر است روز دوشنبه  در ی اکسپورت که پيمانکار نيروگاه اتمی يک مقام بلندپايه شرکت اتم استرو
 ی از سویپرداخت نکردن پول کاف«: چاپ مسکو اعالم کرده بود» مياور« با روزنامه معتبریمصاحبه ا

 آن ی بهره برداری برایص توان زمان مشخیايران، روند تکميل و آينده نيروگاه را در ابهام قرار داده و نم
  . »تعيين کرد

 ی موضوعیمساله ارسال سوخت اتم«: به ايران گفتی کيسلياک درباره ارسال سوخت اتمیآقا
، »تول«در همين حال، آنتون  بادنکوف، رييس شرکت . »ه ما بتوانيم همين فردا آن را حل کنيمنيست ک

  ر ويژه نيروگاه  بوشهیسوخت اتم:  روسيه روز دوشنبه  اعالم کردیدست اندر کار توليد سوخت اتم
  .  ارسال آماده استیبرا
 تن  است، در انبار ٩٠ر که حدود  بوشهی ويژه نيروگاه اتمی  گفته  اين مقام روس، سوخت هسته ابه

 شود اما تاريخ انتقال ی می روسيه نگهداریواقع در منطقه سيبر» نووسيبيرسک«شرکت تول در شهر 
  . داردی اکسپرت بستگی به ايران به نظر مديريت شرکت اتم استرویسوخت اتم

 واحد ی راه اندازیاستادر ر«:  ايرنا، گفت،ی اسالمی جمهوری زمينه، به خبرگزارني در همی اميریآقا
 راکتور تا دو ماه ديگر انجام ی آزمايش های مدار اول نيروگاه يعنیها  بوشهر ، آزمايشیاول نيروگاه اتم

  .»شود یم
 و ی اکسپورت به دليل مشکالت مالی اعالم کرده بود که شرکت اتم استروی يک مقام روسپيشتر،

  . نيستی ميالد٢٠٠٧ بوشهر در سال ی قادر به تکميل نيروگاه اتمیفن
 ی از نيروگاه اتمی بردار واضح است که موعد بهره«:  امنيت روسيه، گفته بودی ايگور ايوانف، دبير شورا

  .»تعيين شده بود، بايد به تعويق بيفتد) شهريور ماه(بوشهر که سپتامبر امسال 
 یانداز  راهیسال جار) برسپتام( بوشهر در شهريور ماه ی قرار بود نيروگاه اتمی برنامه زمان بندطبق

 ی قرار گيرد اما به دليل آنچه اتم استروی نهايیبردار مورد بهره) نوامبر( شود و در آبان ماه یآزمايش
  . افتادد خوانده است اين برنامه به تعويق خواه»ی و فنیبروز مساله مال«اکسپورت 

دور نخست مذاکرات . ار کرده اند حل اختالفات برگزی تاکنون سه دور مذاکره برای ايران و طرف روس
در )  مارس٩ تا ٧(اسفند ماه  ١٨  تا  ١۶ بوشهر ی نيروگاه اتمیايران و روسيه در مورد مساله تامين مال

 شد و به دليل مصادف شدن رگزاردر تهران ب ( مارس ٢٠  تا  ١۶(اسفند ماه   ٢٩  تا  ٢۵ مسکو و دور دوم از 
 ی اتم استرویشرکت روس.  سوم در بيستم فروردين برگزارشدبا تعطيالت نوروز متوقف شد و دور

 ،ی  به ايران هشدار داد که تاخير تهران در پرداخت بدهیاکسپورت  اسفند ماه سال گذشته در بيانيه ا
  . آسيب برساند»ی برگشت ناپذيروربه ط« بوشهر یممکن است به پروژه ساخت نيروگاه هسته ا

 بوشهر توسط تهران را رد کرده یاخت نکردن هزينه ساخت نيروگاه اتم بر پردی روسيه مبنی ادعاايران
 ۶٠٠ ميليون دالر و پنج ميليارد و ٧۵ بيش از ٢٠٠٧ مارس ١۴ تا ٢٠٠۶ اکتبر ١٠ گويد از یاست و م

 کند یايران تصريح م.  بوشهر پرداخت کرده استی پيمانکار نيروگاه اتمیميليون تومان به شرکت روس
 هزار دالر در حال انتقال و واريز شدن به ٢٠٠ ميليون و ١٨ مبلغ ی ميالدیارس جارکه از اول ماه م

  . اکسپورت استی اتم استرویحساب شرکت روس
  

  مهای بودن تحرانباری به زرانی نفت اریاذعان وز
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 ی المللني بیمهای بودن تحرري تأثی تاکنون از بیرانی اهی که اغلب مقامات بلنپایدر حال: بي سيبي
 باعث شده است یرانی ای بانکهای برختي فعالمی اذعان کرده که تحررانی نفت اریسخن گفته اند، وز

  . نفت و گاز در کشور با مشکل مواجه شودی از طرحهای شماری مالنيتأم
عنوان کرده که تحت  ی مراسمهي اظهارات را در در حاشنی ارانی نفت اری هامانه، وزیری وزدکاظميس

  . تهران برگزار شده استشهی روز زن در جمع کارکنان زن وزارت نفت در تاالر اندداشتيعنوان گرام
 ی که سهامدار عمده آن نهادهارانی بانک سپه اتي سازمان ملل متحد، فعالتي امنی قطعنامه شورابنابر
  . شده استمی تحررانی بانک صادرات اتي فعالزي نکای شده و آمرمی تحری در سطح جهانرانندی در اینظام
 نفت و گاز ی طرحهانهی هزني تأمی بانکها برانی امی که تحری حل مشکالتی گفته که برارانی نفت اریوز
  .  کندیري گمي تصمی ارزرهي و حساب ذخی کرده است، دولت قرار است از محل اعتبارات داخلجادیا
 سازمان تي امنی شورای در قطعنامه هارانی ای المللني بمی که تحری است که از هنگامی در حالنیا

 نی کردند که ای مدي خود همواره تأکیهاي در سخنرانیرانی در نظر گرفته شد، مقامات ارانی اهيملل عل
  . نداردرانی بر ایري و تأثستي کارآمد نمهایتحر
 نی اعمال شده، نمادرانی به اتي امنی را که در قطعنامه شوراییمهای تحررانی ای بانک مرکزسيرئ

 کشور نی ای بر وضع اقتصادیري تأثستند،ي نرانی چون مرتبط با اقتصاد امهای تحرنیخوانده و گفته بود که ا
 باعث کاهش رانی امی کرده بودند که تحریني بشياما صاحبنظران در همان زمان پ.نخواهند داشت

  . کشور خواهد شدنی در صنعت نفت و گاز ای گذارهیسرما
 ی قطعنامه شوراسی نوشي که پی و تنها در حالردي قرار گمی مورد تحررانی از آنکه اشي پزي هامانه نیآقا
 با مشکل ی نفتی طرحهای اجرای منابع مالني تأمی برارانی منتشر شده بود گفته بود که اتيامن

. ند کنی نمی کشور همکارنی با ایاسي مشکالت سلي به دلی گذاران خارجهیمواجه شده و سرما
 رانی ای اتمتي و با هدف محدود ساختن فعالکای اروپا و آمرهی به ابتکار اتحادرانی ای المللني بمیتحر

  .صورت گرفته است
 خواست ی نداده و بر عدم اجراريي اش تغی اتمتي فعالنهي مواضع خود را در زمرانی انکهی توجه به ابا

 شورا از صدور قطعنامه تازه نی عضو ایلتها کند، مقامات دوی می سازمان ملل پافشارتي امنیشورا
  . در نظر گرفته شودرانی اهي علی و گسترده تردتری شدیمهای سخن گفته اند تا در آن تحررانی اهي علیا
  
 »تعيين دو ماه فرصت برای یافتن راه حل بحران هسته ای«

  )2007   ژوئيه5(1386 تير 14شنبه پنج 
که ایران و  المللی شورای عالی امنيت ملی، روز چهارشنبه گفتبين  جواد وعيدی، معاون:رادیو فردا

 روزه ای را برای پایان دادن به مناقشات هسته ای، تعيين ۶٠آژانس بين المللی انرژی اتمی مهلت 
  . کرده اند

مذاکرات هسته ای ایران دراین مدت در فضای تازه «: در گفت و گو با خبر گزاری های داخلی گفت وی
  » .واهد شدای انجام خ

محوریت بخشيدن به کار با آژانس در برابر سایر مراکزی که به طور غيرطبيعی و «به گفته وی 
  » .غيرمنطقی وارد پروسه هسته ای شده اند، از مسایل اساسی فضای جدید است

به دليل سرپيچی از خواست آژانس بين  پرونده هسته ای ایران سال گذشته، به رغم مخالفت تهران،
  . ی انرژی اتمی، به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع شدالملل

خواست که  شورای امنيت سازمان ملل متحد با تصويب دو قطعنامه الزام آور از جمهوری اسالمی ایران
به منظور اعتماد سازی جهانی، فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و 

  . ای رسمی درباره بحران اتمی خود را فراهم کندزمينه های آغاز گفت وگوه
با مفاد پيمان منع گسترش سالح های   اما ایران از این خواست شورای امنيت، سرباز زد و آن را مخالف

     .هسته ای دانست
 شامالیاالت ١+۵جواد وعيدی در مصاحبه روز چهارشنبه خود تاکيد کرد که که کشور های موسوم به 

برای  ریتانيا، فرانسه، چين، روسيه و آلمان همچنان بر پيش شرط تعليق غنی سازیمتحده آمریکا، ب
  ».برای عدم صدور قطعنامه جدید عليه ایران وجود ندارد هيچ تضمينی«: آغاز مذاکرات اصراردارند و گفت

 که پيشتر از سوی» تایم اوت«معاون امنيت بين الملل شورای عالی امنيت ملی ایران طرح موسوم به 
  » .فضای کنونی را از بن بست خارج نمی کند«خواند که » غيرکاربردی«بریتانيا پيشنهاد شد را طرحی 

 غنی سازی اورانيوم در ایران و تحریم های سازمان ملل عليه تهران،  این طرح، پيشنهاد شده بود که در
  . به صورت همزمان متوقف شوند

ان فعاليت های غنی سازی اورانيوم را پيش از آغاز  اصرار دارند که اير ،۵+١کشور های موسوم به 
     .مذاکرات هسته ای به طور کامل متوقف کند

 روزه تعيين شده، قرار است در تاریخ بيستم 60با این حال آقای وعيدی اعالم کرد که در چارچوب مهلت 
معاون پادمان های » اولی هاینونن«تيرماه، هياتی از آژانس بين المللی انرژی اتمی که در راس آنها 

  . حضور دارد وارد تهران شود مدیر آژانس
   پيشنهاد تازه به ایران برای جلوگيری از تحریم های جدید  

آمريکا و متحدان اروپايی اش در حال بررسی پيشنهادی هستند که براساس آن اگر ايران توسعه 
 همين سطح نگاه دارد، همزمان این فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و آن را در

  . کشورها از اعمال تحريم های جديد عليه تهران جلوگيری خواهند کرد
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 گفته است اين  آسوشيتدپرسيک ديپلمات بلند پايه اروپايی درباره پيشنهاد جديد به خبرگزاری
 نمايندگان شش پيشنهاد براساس ايده محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی بوده و

کشور در حال بررسی اين پيش نويس هستند که طبق آن در صورتی که ايران توسعه قابليت های غنی 
  . سازی خود را متوقف کند، اين کشورها از اعمال تحريم های جديد عليه تهران جلوگيری می کنند

 داد کهاين مرحله  به نقل از يک ديپلمات ارشد اروپايی گزارشرويترزدرهمين زمينه، خبرگزاری 
  .مقدماتی برای آغاز مذاکرات خواهد بود، هرچند تعليق غنی سازی از سوی ايرانضروری است

  . است» صلح«برای گفت وگو های » آتش بسی«اين ديپلمات اروپايی گفت تعليق غنی سازی به مثابه 
غنی سازی اورانيوم او افزود آنچه ما در اينجا درباره آن سخن می گوييم کنار گذاشتن شرط تعليق 

نيست، بلکه می خواهيم با اين ابتکار عمل به هدف نهايی که همانا تعليق غنی سازی اورانيوم از 
   .سوی ايران است، دست يابيم

  . روز جمعه گزارش داد که اين طرح توسط بريتانيا مطرح شده استنيويورک تايمز نشریه
ما درحال مذاکره درباره قدم «: درباره این پيشنهاد گفتدر همين حال يک مقام وزارت امورخارجه بريتانيا 

های بعدی هستيم ولی سياست های ما همان است که قبال بوده وهيچ انعطافی در خصوص اين نکته 
  » .که ايران بايد غنی سازی اورانيوم را پيش از آغاز مذاکرات متوقف کند، وجود ندارد

  » تعليق محدود« واکنش آمريکا به پيشنهاد 
پيشتر در واکنش به گزارش هايی مبنی بر توافق احتمالی غرب بر سر تعليق مختصر و محدود غنی 

اصال نمی دانم چنين چيزی از کجا مطرح شده «: سازی اورانيوم ايران، وزير امورخارجه آمريکا گفته بود
 خواست در گفت و گوهايی که من با همتايان خود داشته ام، بر سر اهميت تعليق کامل که. است

  » .شورای امنيت سازمان مل متحد است، توافق وجود دارد
: خوانده بود و گفت» حرف پوچ«کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، گزارش های اين چنينی را 

مذاکرات، بر سر چگونگی تعليق غنی سازی ايران است، اما درباره خود تعليق که هستهاصلی همه «
  » .د نداردتالش ها است، بحثی وجو

 الريجانی گفته بود که کشورش از اين تالش ها هم -خانم رايس با اشاره به گفت و گوهای سوالنا 
حمايت می کند اما به گفته وی، آمريکا در عين حال، تهيه قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل 

  . متحد برای تحريم ايران را نيز از نظر دور نگه نمی دارد
  

 رانی در مقابل انيضع واحد با پوت مویبوش در پ
  )2007   ژوئيه2(1386 تير 11شنبه دو

 روس خود، گفته دو ی با همتایررسمي غداری دانی در پاکای جمهور آمرسي بوش، رئجورج:بی بی سی
 شده کی نزد- شی هسته ای در مورد برنامه ها- رانیبه ا'  واحدیامي فرستادن پتيدرک اهم'کشور به 

 .اند
 به ی شرقی متحده در اروپااالتی ای بر سر طرح سپر دفاع موشکی روابط دو قدرت جهانکهي حالدر
 در هي از موضع روسرانی ای هسته ای هاتي بوش گفته در مورد برخورد با فعالی آقاده،ي گرائیرگيت

 . کندی می سازمان ملل قدردانتي امنیشورا
 تنها ران،ی ای در مناقشه هسته ای بعدیام ها بدون اشاره به اقده،ي جمهور روسسي رئن،ي پوتريمیوالد
 .ردي صورت بگدیبا' یشتري باريتعامل بس 'نهي زمنی نکته بسنده کرده که در انیبه ا

 کرده بود، ادی' دوستانه' دو روزه خود را، که جورج بوش از آن با عنوان ی گفتگوهاکا،ی و آمرهي روسسران
 .انجام دادند خانواده بوش در ايالت مين یدر خانه ويالي

 ی در لهستان و جمهورکای آمری استقرار سپر دفاع موشکن،ي مذاکرات بوش و پوتی اصلی محورهااز
 گفت در صورت ني پوتی که آقایی را به همراه داشت تا جاهي روسدی طرح مخالفت شدنیا. چک بود

 . اروپا مستقر خواهند شدی به سوزي نی کشور وی طرح موشک هانی شدن ایعمل
 ی آن طرح سپر دفاع موشکی ارائه کرد که بر مبنای تازه اشنهادي پني پوتی آقاشي پی همه، چندنی ابا

 ني شود و همچننیگزی جاردي در بر بگزي را نهي رادار در جنوب روسی هاستمي که سیبا طرح گسترده تر
 . شوندهاضاف پروژه نی در مورد ایري گمي تصمندی به فرازي نیی اروپای از کشورهایگریشمار د

 اريبس'و '  صادقانهاريبس' را هي روسی جمهورسي رئیشنهاديطرح پ) هيدوم ژوئ( بوش روز دوشنبه یآقا
 تواند روابط دو کشور را به سطح تازه ی طرح منی شدن ای گفت که عملزي نني پوتیخواند و آقا' عیبد
 . برساندیا

 مخدوش شده در رابطه دو کشور است  اعتمادی هدف از اين ديدار بازسازندی گوی کارشناسان میبرخ
 تغيير عمده در سياست روسيه و آمريکا در ی برای توان انتظار چندانی معتقدند نمیاري حال بسنیبا ا

 شديدتر عليه ی همچنين در صدد جلب حمايت روسيه از تصويب تحريم هاآمريکا .قبال يکديگر داشت
  .ايران است

  
 از تحريم های جديد  به ايران برای جلوگيری ۵+١پيشنهاد 

  )2007 ژوئن  29(1386 تير 8ه جمع
تا اگر ايران توسعه فعاليت   و متحدان اروپايی اش در حال بررسی پيشنهادی هستند آمريکا:رادیو فردا

تحريم های جديد عليه تهران  از اعمال همزمان  های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند،
  .جلوگيری خواهند کرد
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 آمريکا اصرار دارد که ايران فعاليت  ،۵+١ز سر گير مذاکره ميان ايران و کشور های موسوم به برای ا
  واشينگتن همچنين خواهان توقف توسعه.  به طور کامل متوقف کند های غنی سازی اورانيوم را

  .ها و بازفرآوی مواد هسته ای و توليد تجهيزاتی است قابليت
 موسوم به گروه  است آژانس بين المللی انرژی اتمی و کشورهایبه دنبال سرپيچی تهران از درخو

 فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم، شورای امنيت سازمان ملل   برای توقف۵+١
  . برعليه جمهوری اسالمی به تصويب رسانده است  را١٧۴٧ و ١٧٣٧متحد تاکنون قطعنامه های 

و چين، پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، به همراه آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه 
در حال رايزنی برای اعمال دور سوم تحريم ها عليه جمهوری  ،۵+١آلمان، کشور های موسوم به 

  .اسالمی هستند
 گفته است اين آسوشيتدپرسيک ديپلمات بلند پايه اروپايی درباره پيشنهاد جديد به خبرگزاری 

 ايده محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، بوده و نمايندگان شش پيشنهاد براساس
کشور در حال بررسی اين پيش نويس هستند که طبق آن در صورتی که ايران توسعه قابليت های غنی 

  .سازی خود را متوقف کند، اين کشورها از اعمال تحريم های جديد عليه تهران جلوگيری می کنند
 به نقل از يک ديپلمات ارشد اروپايی گزارش داد که اين مرحله رويترز زمينه، خبرگزاری در همين

  .مقدماتی برای آغاز مذاکرات خواهد بود هرچند تعليق غنی سازی از سوی ايران ضروری است
. است» صلح«برای گفت وگو های » آتش بسی«اين ديپلمات اروپايی گفت تعليق غنی سازی به مثابه 

آن سخن می گوييم کنار گذاشتن شرط تعليق غنی سازی اورانيوم  درباره    آنچه ما در اينجااو افزود
نيست، بلکه می خواهيم با اين ابتکار عمل به هدف نهايی، که همانا تعليق غنی سازی اورانيوم از 

  .سوی ايران است، دست يابيم
  .انيا مطرح شده است اين طرح توسط بريت  روز جمعه گزارش داد کهنيويورک تايمزمجله 

ما درحال مذاکره درباره قدم «:  درباره این پيشنهاد گفت  در همين حال يک مقام وزارت امورخارجه بريتانيا
های بعدی هستيم ولی سياست های ما همان است که قبال بوده وهيچ انعطافی در خصوص اين نکته 

  . »متوقف کند، وجود نداردکه ايران بايد غنی سازی اورانيوم را پيش از آغاز مذاکرات 
  .تا کنون جمهوری اسالمی به اين پيشنهاد واکنشی نشان نداده است 

   »تعليق محدود «واکنش آمريکا به پيشنهاد 
پيشتر در واکنش به گزارش هايی مبنی بر توافق احتمالی غرب بر سر تعليق مختصر و محدود غنی  

اصال نمی دانم چنين چيزی از کجا مطرح شده «: فته بودسازی اورانيوم ايران، وزير امورخارجه آمريکا گ
در گفت و گوهايی که من با همتايان خود داشته ام، بر سر اهميت تعليق کامل که خواست . است

  ».شورای امنيت سازمان مل متحد است، توافق وجود دارد
وانده بود و گفت خ» حرف پوچ«کاندوليزا رايس،وزير امور خارجه آمريکا، گزارش های اينچنينی را 

اما درباره خود تعليق که هسته اصلی همه «مذاکرات، بر سر چگونگی تعليق غنی سازی ايران است 
  ».تالش ها است، بحثی وجود ندارد

 الريجانی گفته بود که کشورش از اين تالش ها هم -خانم رايس با اشاره به گفت و گوهای سوالنا
در عين حال، تهيه قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل حمايت می کند اما به گفته وی، آمريکا 

  .متحد برای تحريم ايران را نيز از نظر دور نگه نمی دارد
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 ایران احتماال با حوادث غزه ارتباط داشته است: سوالنا
  )2007   ژوئيه3(1386 تير 12شنبه سه 

 مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، روز دوشنبه گفت که ايران احتماال با خاوير سوالنا،:رادیو فردا
حوادث قبضه قدرت در غزه توسط گروه حماس و حمالت اخير به ارتش لبنان و نيروهای حافظ صلح 

  .اروپايی در لبنان ارتباط داشته است
ندن ايران به مذاکرات هسته ، خاوير سوالنا که اخيرا تالش ها برای بازگردارويترزبه گزارش خبرگزاری 

ای را هدايت کرده است، از سرزنش آشکار تهران درباره اين حوادث خودداری کرد، اما در عين حال تاکيد 
  .کرد که اين حوادث را نمی توان جدا از هم تلقی کرد

وی روز دوشنبه در يک کنفرانس خبری درباره خاورميانه که توسط گروه سوسياليست پارلمان اروپا 
  ».اتفاقاتی را که اخيرا در غزه رخ داد، از اتفاقات لبنان جدا به نظر نمی رسند«: برگزار شده بود، گفت

و در «: آقای سوالنا گفت که در اردوگاه های فلسطينيان در لبنان گروههايی تازه ديده شده اند و افزود
  ، برای نخستين بار هدف )UNIFIL(حقيقت، اين که نيروهای موقت حافظ صلح سازمان ملل در لبنان 

  ».حمالتی قرار گرفته اند، نمی تواند جداگانه بررسی شود
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا گفت که حادثه انفجار خودرويی که به کشته شدن شش عضو 

  . منجر شد، به دست گروههايی رخ داد که شناخته شده نيستند– UNIFIL –اسپانيايی يونيفيل 
  ».اگر اين حوادث را در چارچوب يک تلقی جهانی نبينيم، ساده انگاری است«: زودخاوير سوالنا اف

کسی که من «: وی با اشاره به اظهارات اخير علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران گفت
  » . گفت ما از حماس حمايت می کنيم– علی الريجانی –او را خيلی خوب می شناسم 
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رستی مذاکرات هسته ای را از سوی ايران به عهده دارد، اخيرا اين موضوع را در آقای الريجانی که سرپ
  .مصاحبه ای با مجله نيوزويک، اعالم کرد

اين اتفاقات تصادفی يا بر اثر معجزه رخ نداده . همه اين مسايل به هم ارتباط دارند«: خاوير سوالنا گفت
  ».ت صحنه، فهم اوضاع منطقه دشوار خواهد بودبدون در نظر گرفتن ديگر بازيگران منطقه ای پش. اند

وی همچنين گفت که نشست ميانجيگران غرب و کشورهای عرب خاورميانه با رهبران اسراييلی و 
اين نشست .  در قاهره برگزار می شوند– روز ديگر ١۵ تا ١٠ –فلسطينی، احتماال در ميانه ماه ژوئيه 
  .پيش از اين با تاخير رو به رو شده است

 گفته آقای سوالنا در حال حاضر تنها موضوع کمک های مالی و بشردوستانه به فلسطينی ها مهم به
  .نيز از اهميت ويژه ای برخوردار است» شکل دادن عزم سياسی تازه ای در مسر صلح«نيست، بلکه 

 بود، وی گفت که در دراز مدت، حضور نيروهای حافظ صلح در غزه و کرانه غربی رود اردن ضروری خواهد
  .اما اين موضوع در حال حاضر از الويت های منطقه نيست

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  عراق-کمک گرجستان به آمریکا، برای کنترل مرز ایران 

  )2007   ژوئيه6(1386 تير 15ه جمع:فردا
پاسگاه های مرزی در  -شوروی   یکی از جمهوری سابق اتحاد جماهير-صدها سرباز از کشورگرجستان 

ريشه کن کردن جريان «استان واسط عراق مستقر خواهند شد تا به متحدان آمريکايی خود برای آنچه 
  .کمک کنند  خوانده شده،» ورود سالح های مرگ بار ای اف پی از ايران به عراق

 است ایران همواره اتهام کمک تسليحاتی به شورشيان عراقی را تکذیب کرده و می گوید که مشتاق
  .ثبات در عراق برقرار شود
آخرین  جمعه ششم ژوئيه، گزارش داده است، روز فرانسه خبرگزاری  با این حال آن گونه که

اعزام دو هزار سرباز از يک پادگان نظامی گرجستان به پايگاه دلتا در استان واسط درعراق انجام  مراحل
  .شد

های عراقی، حلقه ای ديگر متشکل از شش قرار است نيروهای گرجی در داخل حلقه امنيتی نيرو
  .پاسگاه مرزی تشکيل دهند

بمب های ساخت « در ماههای اخير نه سرباز تحت فرمان او، با فرماندهانی که ژنرال لينچ، یکی از
ما بايد جريان ورود بمب های ايرانی را به داخل «: به خبرگزاری فرانسه گفت کشته شده اند،» ایران

مردم هميشه در مورد آن حرف می زنند، اما ما جلوی اين موضوع را خواهيم . عراق متوقف کنيم
  ».گرفت
 ١٨ حمله با بمب های هدايت شونده از راه دور انجام گرفته که ٢٩در چهار ماه گذشته، «: او افزود

  ».حمله، خساراتی به وسايل نقليه واحد تحت فرمان من وارد کرده و يا سربازانم را کشته است
اسط عراق، که پايگاه نيروهای تحت فرمان مقتدی صدر، روحانی تندروی شيعه است، مرزی استان و

  . کيلومتری با ايران دارد٢۴٠
آمريکا می گويد از اين منطقه، مقادير بسيار زيادی سالح به دست گروه های تندروی عراقی می رسند 

  .و آنها با اين سالح ها به نيروهای آمريکايی حمله می کنند
در تاريکی شب و از راه صحرا وارد عراق می شوند، اما  ال داده می شود که برخی از اين سالح هااحتم

برخی گزارش ها نيز حاکی است که بسياری از محموله های سالح از پاسگاه های مرزی که تحت نظر 
هبی سربازان عراقی است، وارد اين کشور می شوند؛ سربازانی که دارای ارتباط های عشايری و مذ

  .با آن سوی مرز عراق هستند
در هفته اخير ژنرال کوين برگر، سخنگوی ارتش آمريکا در عراق، يک واحد از سپاه پاسداران ايران را به 

 پنج سرباز آمریکایی  در آن حمله. کرد متهم» حمايت از حمله ای به نيروهای آمريکايی در شهر کربال«
  .کشته شده بودند

عزام شبه نظاميان لبنانی برای آموزش واحدهای ويژه عراقی جهت جنگ با « او همچنين ايران را به
  .متهم کرد» نيروهای ائتالف در عراق

  .تهران این اتهامات را تکذیب کرده است
درهمين حال، سرهنگ مارک مولر، از ارتش آمريکا، به خبرگزاری فرانسه گفته است که نيروهای 

  .به طور غير قانونی وارد خاک عراق شده بودند، بازداشت کرده اند مرد ايرانی را که ١٠٠ائتالف، حداقل 
اخيرا ما يک محموله بزرگ از راکت هايی را که مهر ساخت ايران بر روی آنها بود، کشف «: او افزود
  ».کرديم

  ».به طور معمول، ما يک بار درماه، چنين محموله هايی را کشف می کنيم«: سرهنگ مولر گفت
  

 غلط بوش در عراق به جمع مخالفان و منتقدان کاخ ی هااستيبا اعتراض به س" کيمن دوتيپ "سناتور
  . وستي پديسف
  )2007   ژوئيه6(1386 تير 15ه جمع
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 استيدر اعتراض به س" کي دومنتيپ" سناتور مز،ی تاورکیوي مهر به نقل از روزنامه نی گزارش خبرگزاربه
 خارج شدن از ی مناسب برایميستار اتخاذ تصم در عراق خواکای جمهور آمرسيرئ" جرج بوش "یها

  .بحران موجود درعراق شد
 نی اخواهی بانفوذ حزب جمهوری را داشته و از اعضاکای آمری سال حضور در سنا30 که سابقه کيدومن

 از شي پدی باديکاخ سف:   کرد، گفت رادی اکویومکزي نالتی که در ای رود در سخنرانیکشور به شمار م
 از عراق ییکایمر آیروهاي شده جهت خروج نی جدول زمانبندنيي تعیت ها تالش خود را براآنکه دموکرا
  . درباره عراق اتخاذ کندیدی جدمي تصمرندياز سر بگ

 دولت عراق رای بوش در عراق ندارم، زی هااستي ادامه سی برای عالقه اچيه:  کرد حی تصرکيدومن
  .ده نداشته است شنيي تعشي در جهت اهداف از پی محسوسشرفتيپ
  
 قطع بودجه ای از عراق و روهاي نعیمن از طرح خروج سر:  در ادامه گفت ییکای سناتور باسابقه آمرنیا

 موجود عراق شود، تي ما از وضعیروهاي که موجب خروج نی کنم اما  از هر طرحی نمتی حماینظام
  . کنمی متیحما
 دولت عراق است تا فهي وظنیا: عراق اظهار داشت  در امورکای از آمرتي با سلب مسئولانی در پاکيدومن
 ی نمنهي زمنی را در ایادی اقدام زییکای آمریروهاي را فراهم کند و نی بهترتي کشور وضعنی مردم ایبرا

  .توانند انجام دهند
 شوند که مخالفت با ی مرادی ای اشتباه بوش درعراق در حالی هااستي درباره سکي دومناظهارت

 شده، دهي کشزي کشور ننی اخواهی حزب جمهوراني به مکای جمهور آمرسي رئینامه ها ها و براستيس
 استي در سعی سرريي خواهان تغخواه،ی جمهوری سناتورهانی از با نفوذ تریکی شي پی که چندیبطور
  .  شدکای جمهور آمرسي رئیها

 جمهور سيز متحدان سابق رئ و اکای آمرخواهی با نفوذ حزب جمهوری از اعضایکی"  لوگارچاردیر "سناتور
 شي پیجی تدرشی فرساکی ی را به سوکای جرج بوش، آمری هااستيس:  کشور اعالم کرده بود نیا
 ی قرار مگشت قابل برري بحران غکی در کای نکند آمرريي ها تغاستي سنی اعتری برد و اگر هر چه سریم
  .رديگ

 بحران ی را به سوکای که آمریی هااستي از سیکی:  در ادامه با اشاره به جنگ عراق گفته بود لوگار
 بحران ندارد و نی از اکای خود و آمریی رهای برایادی جنگ عراق است ؛ بوش زمان زني برد همی مشيپ
  . دهدريي خود در قبال عراق را تغی هااستي سعتری هرچه سردیبا
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  14پنجشنبه : ن تهرایمرور روزنامه ها
  )2007   ژوئيه5(1386 تير 14شنبه پنج 

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های خبری خود از دیدار زنان با رهبر جمهوری :بی بی سی
اسالمی در زادروز تولد حضرت فاطمه و تاکيد وی به اولویت حضور زنان در خانه خبر داده و در سایر 

 دوباره آماده سازی نيروگاه هسته ای بوشهر یک روز بعد از ابراز اميدواری مطالب خود به اعالم به تاخير
یک مقام ایرانی به آغاز مرحله آزمایشی، پاسخ محمد خاتمی به حمالت تندروها به اصالح طلبان، 

گزارش هایی درباره سهميه بندی بنزین و تکذیب سفر مایکل مور به ایران که مقامات دولتی خبرش را 
  . د پرداخته اندداده بودن
 از انتقاد یکی از نمایندگان مجلس از سياست روسيه و تبانی آن کشور با آمریکا بر سر بحران رسالت

هسته ای ایران خبر داده و از قول حشمت اهللا فالحت پيشه نوشته ایران در سياست خارجى و در 
ز پيشرفت مذاکرات ایران و اتحادیه تواند به روس ها اعتماد کند، چنانکه روس ها ا  ها نمى  بحث نيروگاه

اروپا راضی نيستند و بيشتر خواهان ادامه بحران هستند تا امکان معامله مسکو و واشنگتن را فراهم 
  . آورند

گفته های این نماینده مجلس از آن روی اهميت دارد که یک روز بعد از آن ایراد می شود که معاون 
احتمال آغاز مرحله آزمایشی نيروگاه بوشهر تا دو ماه دیگر خبر سازمان انرژی اتمی ایران در مسکو از 

داد که عنوان اصلی چند روزنامه تهران قرار گرفت اما ساعتی بعد مقامات روسی اعالم کردند که این 
 حتما گشایش نمی یابد و از همين ٢٠٠٨نيروگاه به علت تاخير ایران در پرداخت های مالی تا سال 

  . ایران نيز فعال در دستور کار نيستجهت ارسال سوخت به 
 از جدید ترین زمانبندی روس ها خبر داده و نوشته ریيس روس اتم گفته حدود سه ماه سرمایهروزنامه 

 ها هم باید به  برای عادی شدن روند امور در بوشهر زمان نياز است که البته شش ماه تعویق پرداخت
  .آن اضافه شود
 ریيس مجلس با مترو به محل کار خود را در صدر عنوان های خبری  گزارشی درباره سفرهمبستگی

آورده و نوشته حدادعادل در سفر با مترو با ازدحام مردمی روبرو شد که برای بيان مشکالت گوناگون 
خود هجوم آوردند از جمله پيرمردی، لنگه کفش پاره خود را به دست گرفت و با نشان دادن آن سعی 

ز وضعيت سخت مالی خود و بسياری از مردم کشور مطلع سازد اما حداد عادل کرد ریيس مجلس را ا
برخالف انتظار تمامی شاهدان در پاسخ به این اقدام پيرمرد با خونسردی کامل خطاب به او گفت که 

  .این از شانس بد ماست که اینطور شده با چسب درست می شه
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 تمام کسانی بود که طی ساعات گذشته این پاسخ آب سردی بر پيکر  نوشته همبستگیگزارشگر 
ها با تغيير مسير خود همراه وی شده بودند  قصد بيان مشکالت خود را به وی داشتند وحتی برخی از آن

زیرا که اغلب آنان وعده ایجاد ژاپن اسالمی از سوی حداد عادل در سال نخستين ریاست او بر مجلس و 
دود دوسال پيش آن را عيدی خود، دولت واصولگرایان به همچنين داستان طرح تثبيت قيمت ها که او ح

  .مردم عنوان کرده بودهنوز از یاد نبرده بودند
 حرکت آقای حداد در سوار شدن به مترو یک حرکت تبليغاتی ونمادین ونه اقدامی همبستگیبه نظر 

صدای بلند خطاب برای حل مشکالت مردم بوده است چنانکه وقتی او با پير مردی دیگر روبرو شد که با 
با من بيا تا خانه ام را به تو نشان بدهم، به نفع شما مسؤولين است که مشکالت و درد : به وی گفت

  .سکوت اختيار کرد. مردم را بدانيد
 از حمله محمد خاتمی به تندرو ها خبر داده و نوشته که وی در یک سخنرانی به سرمایهروزنامه 

 در روزهای گذشته عليه جریان دوم خرداد شکل گرفته بود، بخشی از انتقاد هایی پاسخ داد که
  . ها متهم کردن جریان اصالحات به پيروی از ليبراليسم بود انتقادهایی که مبنای بيشتر آن

این روزنامه از قول آقای خاتمی نوشته امام علی پس از رحلت پيامبر درصدد تحميل حکومت خود بر 
آنچه بد است این . بول دارم، اگر این ليبراليسم است خيلی خوب استمردم بر نيامد، من آن اسالم را ق

این اسالم نيست . است که به نام اسالم، مخالف سليقه خود را به هر قيمتی از صحنه خارج کنيم
پذیرد، اما به طریق اولی فاشيسم را مردود  فاشيسم است و اسالم واقعی اگر ليبراليسم را نمی 

  .داند می
هوادار دولت همچنان از پيشرفت های طرح سهميه بندی بنزین می نویسند و آن را به روزنامه های 

  .عنوان یکی از موفقيت های بزرگ دولت احمدی نژاد می ستایند
 در ابتدای ستون نظر خوانندگان خود از قول یک خواننده روزنامه نوشته سهميه بندی کيهانروزنامه 

  . اميس مردم را از مزاحمت های مزاحمين نجات دادهزار فایده داشت و از جمله این که نو
 آماری را منعکس کرده که نشان داده گرچه بنزین در روزهای اول اجرای طرح سهميه سرمایهروزنامه 

  . بندی کاهش داشت اما در روزهای بعد کمی افزایش نشان می دهد
   از قول وزیر نفت نوشته امکان افزایش کارگزاران

  
 ی صبح چهارشنبه ایرانبررسی روزنامه ها

  )2007   ژوئيه4(1386 تير 13شنبه چهار 
انتصاب غالمحسين الهام دوست نزدیک محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کاال :فردا

 را نيز در  کيهانبه عنوان پنجمين سمت دولتی وی از سوی ریيس جمهوری اسالمی، صدای روزنامه
  .آورده است

خبر، تعجب آور بود و در نگاه اول باورآردنی به «نوشت » دایره را نبندیم«داشتی با عنوانکيهان طی یاد
  .نظر نمی رسيد

آقای دآتر الهام وزير محترم دادگستری، سخنگوی دولت، عضو حقوقدان شورای نگهبان آه مسئوليت  
يس جمهور محترم به های جانبی ديگر نظير تدريس در دانشگاه را نيز به عهده دارند با حكم جديد ری

  »!هم منصوب شده است» ستاد مبارزه با قاچاق آاال و ارز«رياست 
  ».الحق آه حق با منتقدان بود«این روزنامه با اشاره به انتقاد گسترده از چنين انتصابی نوشت 

  . موسسه تاکسی تلفنی از سوی نيروی انتظامی خبر داده است۵٠ از پلمپ تهران امروزروزنامه 
ساعت بعد از اعالم خبر برخورد با آژانس ها و مسافربرهای شخصی آه نرخ  24ه این روزنامه،به نوشت

آرايه هايشان را افزايش داده اند ماموران نظارت بر اماآن عمومی نيروی انتظامی همراه با اعضای 
  . آژانس در آشور را پلمب آردند۵٠اتحاديه آژانس دارها دفتر 
ذشته ریيس پليس آنترل نامحسوس نيروی انتظامی نيز اعالم کرد ماموران به نوشته این روزنامه روز گ

پليس به صورت نامحسوس در مسيرهای مختلف سوار بر تاآسی و آژانس يا مسافربرهای شخصی 
  .می شوند تا نسبت به رعايت آرايه از سوی اين مسافربرها اطمينان يابند

س جمهور در خصوص اعالم جرم برعليه مطبوعات را روزنامه اعتماد ملی اظهارات مشاور مطبوعاتی ریي
  .مورد توجه قرار داده است

برخی رسانه های با توسل به روش های غير اخالقی «به نوشته این روزنامه، علی اآبر جوانفكر گفت 
  ».از بردباری دولت نهم سوء استفاده می کنند

با » برخورد قاطع « م کرده و ازوی روزنامه های منتقد دولت را به انتشار مطالب بی اساس مته
  .مطبوعات منتقد دولت خبر داده است

برخی از روزنامه های وابسته به «، مشاور ریيس جمهوری اسالمی گفت  اعتماد ملیبه نوشته
  ».احزاب و جريان های سياسی، راه خودزنی در عرصه مطبوعات را در پيش گرفته اند

 تن از شهروندان بر عليه وزیر نيرو و ریيس سازمان ٢١٠٠ت ، از بی نتيجه ماندن شکایاعتمادروزنامه 
  .ميراث فرهنگی خبر داده است

 ٢١٠٠ بازپرسی کارکنان دولت جلسه رسيدگی به شکايت ٩به نوشته این روزنامه، ديروز در در شعبه 
س نفر از فرهيختگان، دانشمندان، هنرمندان و دلسوزان ميراث فرهنگی از اسفنديار رحيم مشايی ریي

سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی و پرويز فتاح وزير نيرو در حالی تشکيل شد که هيچ 
  .یک از این مقام دولتی یا وکالی آنان حضور نداشتند
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 به دادگاه جلوگيری به   اعتماد، در عين حال نوشته که از ورود خبرنگاران به وسيله ریيس شعبه نهم
  .عمل آمد
 نفر از فرهيختگان، دانشمندان، هنرمندان و دلسوزان ميراث فرهنگي طی شکایتی از اسفنديار ٢١٠٠

 خواستار  رحيم مشايي ریيس سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی و پرويز فتاح وزير نيرو
سد سيوند محاکمه این دو به اتهام از بين بردن ميراث فرهنگی ایران باستان با صدور دستور آبگيری 

  .شده اند
 گذشت بيش از يک ماه از افزايش غيررسمی قيمت لبنيات، معاون   با ، خبر داد کههمشهریروزنامه 

 درصد را بر اساس مصوبه ١٠ تير، افزایش قيمت لبنيات تا ميزان ١٢وزارت بازرگانی روز سه شنبه 
  .شورای اقتصاد مجاز اعالم کرده است

 در صدی ١٠ادق مفتح گفته مصوبه شورای اقتصاد در خصوص افزایش به نوشته این روزنامه، محمد ص
  .قيمت لبنيات طبق بررسی های سازمان حمایت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان صادر شده است

همشهری، نوشت اعالم رسمی افزایش قيمت لبنيات از سوی وزارت بازرگانی در حالی است آه یک 
 دستور بازگشت قيمت خدمات دولتي به سطح قيمتهای اسفند روز قبل ریيس جمهوری در ابالغيهای

  .  را صادر آرده است٨۵
 ٧٠٠ ليتر  ، از بازار سياه بنزين در شيراز خبر داد و نوشت که در این شهر بنزین آزاد هرشرقروزنامه 

  .تومان عرضه می شود
 تومان می ۵٠٠زین را ليتری به نوشته این روزنامه، یکی از فروشندگان بنزین در بازار سياه گفت که بن

  . تومان می فروشد٧٠٠خرد و هر ليتر آن 
 درصد ۶٠  ، به نقل از مديرعامل انجمن حمايت از بيماران آليوی خبر داده کهسرمایهروزنامه 

بر اساس آمارگيری انجمن «به گفته هاشم قاسمی .  سال هستند٣٠فروشندگان آليه در آشور زير 
 درصد فروشندگان آليه در ايران افراد زير 60ليوی در نيمه دوم سال گذشته،خيريه حمايت از بيماران آ

 سال هستند آه علت اصلي فروش آليه از سوی آنها، فقر و مشكالت اقتصادی، تامين هزينه های ٣٠
  ».زندگی، بيكاری، اعتياد، بدهكاری و تهيه مسكن است

  
  ري ت13چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007   ژوئيه4(1386 تير 13شنبه چهار 
روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش های خود از توقيف روزنامه هم ميهن خبر داده و :بی بی سی

علت آن را از زبان دادستان تهران ایرادهایی به دادرسی قبلی و صدور حکم تبرئه مدیر آن روزنامه 
خارش به چه کسانی می رسد در روزنامه های جدال بر سر سهميه بندی بنزین و اینکه افت. نوشته اند

  . مختلف انعکاس دارد
 منتشر شد، خبر دیگری از  ميهن هم نوشته دقایقی بعد از آنکه خبر توقيف موقت روزنامه اعتماد ملی

  . به تصميم اعضای هيات مدیره این خبرگزاری حکایت داشت ایلناتعطيلی موقت خبرگزاری
 مدیره خبرگزاری  شود این تصميم در جلسه شب گذشته هيات فته میبه نوشته این روزنامه اگرچه گ

هيات . عيه این نشست منتشر نشد ایلنا مطرح شده، اما تا ساعات پایانی انتشار این روزنامه، اطال
مدیره خبرگزاری کارگران ایران که از اول تاسيس خود به مدیریت مسعود حيدری کار می کرد چهار روز 

 تغيير داد و اینک اعالم کرده است که برای یک هفته فعاليت های خود را متوقف می پيش مدیر عامل را
  .کند

 نامه دفتر ریيس جمهور را خطاب به روزنامه های منتقد دولت را چاپ کرده که در آن تهدید ایرانروزنامه 
  . شده که عليه روزنامه هایی که سخن ریيس جمهوری را تحریف کنند اعالم جرم می شود

ضوعی که بخش رسانه ای دفتر ریيس جمهوری به آن پرداخته خبری بود که از قول ریيس جمهور مو
  . نوشته بودند که سهميه بندی برق هم می تواند مورد نظر باشد

 است که روز گذشته با تيتر  اعتمادملیاز جمله روزنامه هایی که هدف این تهدید قرار گرفته اند
 توصيه ریيس جمهوری برای صرفه جویی در مصرف برق داده بود، یعنی خبر از" نسخه بنزین برای برق"

  . همان چيزی که در نامه امروز دفتر ریيس جمهوری به عنوان خبر درست نقل شده است
در عين حال روزنامه های مختلف از اشکاالتی در جریان فروش بنزین با برنامه جدید خبر داده اند که 

تکذیب می کرد ولی اینک خود اعالم داشته که به مواردی از کارت های دولت در روزهای گذشته آن ها 
  .هوشمند جعلی برخورده و مواردی از فروش بنزین آزاد را نيز کشف کرده است

 از زبان وزیر نفت و به نقل از اعتمادملی از قول سخنگوی دولت، روزنامه کيهاندر همين حال روزنامه 
خ بنزین آزاد منتفی است چون بنزین با بهای آزاد آثار تورمی شدید وزیر کشور نوشته اند که اعالم نر

  . دارد
 از قول نایب ریيس مجلس نوشته سهميه بندی طرح عظيمی است که افتخار آن به اصولگرایان شرق

  . می رسد
 از قول عبداهللا رمضان پور سخنگوی دولت سابق به این اظهار نظر پاسخ داده و نوشته است حيات نو
ها به خصوص  ل هاست در ایران، یعنی از زمان دولت آقای هاشمی، هدفمند کردن یارانه که سا

سوخت مطرح بوده اما حل این مساله نيازمند یک اجماع در درون حاکميت و نظام بود که این اجماع در 
  . دولت آقای خاتمی حاصل نشد

www.iran-archive.com 



بعد از آن در دولت آقای خاتمی رخ های  بندی بنزین با آشوب وی افزوده است که فرض کنيد این سهميه 
   ریختند؟  داد و چه کسانی آتش بر روی آن می ای رخ می   داد، چه فاجعه می

سخنگوی دولت سابق تاکيد کرده این بسيار نيکو و پسندیده است که رهبری نظام از این قضيه حمایت 
 شد  مساله باید انجام میاین . کنند کردند و همه کسانی هم که منسوب رهبری هستند نيز دفاع می 
  . ولی طبق مابقی امور دولت نهم با مدیریت اشتباه سامان گرفت

 از زاویه ای دیگر به انتقاد از گفته های محمد رضا باهنر نایب ریيس مجلس جمهوری اسالمیروزنامه 
 روزهای پرداخته و توضيح داده که فراموش نکنيم که این طرح عظيم هنوز در آغاز راه است و هنوز در

و جناحی کردن این طرح " سياسی کردن"این مقوله و " مصادره" آغازین برای اجرای آن قرار داریم و 
  .عظيم ملی هرگز به مصلحت کشور و حتی به مصلحت دولتمردان و مجلس نيز نيست

ل معاون  با تيتر بزرگ ایران نيروگاه بوشهر را تا دو ماه دیگر راه اندازی می کند از قوجمهوری اسالمی
در دنباله .  ماه نيروگاه بوشهر را راه اندازی کند ٢سازمان انرژی اتمی نوشته ایران قصد دارد ظرف 

 ماه دیگر آزمایش های ٢تا : همين خبر از قول مدیرکل امور ایمنی سازمان انرژی اتمی نوشته شده 
سيار مهم و حائز اهميت است مربوط به مدار اول نيروگاه بوشهر انجام می شود و ورود به این مرحله ب

  .اما تا راه اندازی نهایی آن به معنی واردشدن برق در مدار اصلی نمی باشد
 در پایان این خبر نوشته مقامات ایرانی نسبت به انجام به موقع تعهدات جمهوری اسالمیروزنامه 

  .برای راه اندازی نيروگاه بوشهر از سوی پيمانکار روسی ابراز تردید می کنند
 جمهوری   خبر داده آخرین ساعات شب در اخبار شبکه دوم سيما اعالم شد که ریيسسرمایهزوزنامه 

اما بالفاصله در پایان این بخش خبری گوینده . اقتصاددان منتقد دیدار خواهد داشت۵٧روز پنجشنبه با 
  . هد شداعالم کرد که از دفتر ریاست جمهوری خبر رسيده که این دیدار پنجشنبه برگزار نخوا

 می افزاید که سخنگوی دولت نيز روز گذشته به خبرنگاران گفت دولت برای انجام مناظره وقت سرمایه
  ای که دوشنبه پيش منتشر شد نسبت به جهت  اقتصاددان منتقد دولت در نامه۵٧گفتنی است . ندارد
محمود احمدی نژاد  های اقتصادی دولت نهم انتقادهایی وارد کردند و هفته گذشته از سوی   گيری

در روزهای گذشته هم دو مناظره بين . اعالم شد که از دیدار با امضا کنندگان نامه استقبال کرده است 
  .کنندگان نامه و دو اقتصاددان طرفدار دولت نهم برگزار شد دو نفر از امضا 

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

  )2007   ژوئيه3(1386 تير 12شنبه سه :فردا
 از توصيه ریيس جمهوری اسالمی برای سهميه بندی برق در کشور خبر داده اعتماد ملی،روزنامه 
  . است

به نوشته اين روزنامه، يک هفته پس از اجرای طرح سهميه بندی بنزين، محمود احمدي نژاد در آيين 
در بخش برق سخن افتتاح سد ریيسعلی دلواری در استان بوشهر از تمايل خود به پيگيری همان الگو 

  . گفته است
اين صرفه « :وی در اين مراسم با اشاره به بحث صرفه جويی بنزين و اهميت صرفه جويی گفته است

  » .جويی مي تواند در مصرف برق نيز انجام شود
اعتماد ملی اين اظهارات را نشانه تمايل احمدی نژاد برای اجرای سهميه بندی برق ارزيابی کرده و به 

در طول اين مدت که سهميه بندی بنزين انجام شده است، ميزان مصرف « : ی نوشته استنقل از و
کمتر از سهميه اعالم شده بوده که اين برای ملت ذخيره خواهد شد و وزارت نيرو مي   درصد٢٠مردم 

  » .تواند در زمينه برق هم اين کار را انجام دهد
خصوصی برای عرضه بنزين آزاد با قيمت هر ليتر  ارگان رسمی دولت از آمادگی ببخش ايرانروزنامه 
  .  تومان در کشور خبر داده است۵۵٠

به نوشته اين روزنامه، اتحاديه صادر کنندگان فرآورده های نفتی اعالم کرده که اعضای اتحاديه 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی به عنوان بخش خصوصی آماده خريد بنزين از بازار جهانی و واردات آن 

  . هستند
واردکنندگان بخش خصوصی می توانند « که  ايران به نقل از سيد حميد حسينی در اين خصوص نوشته

 تومان به دست مصرف ۵۵٠ تومان در ليتر وارد کشور کنند و با قيمت ۵٢٠ تا ۵١٠بنزين را به قيمت 
  » .کنندگان برسانند البته اين قيمت با تغييرات وضع بازار آن متغير خواهد بود

نيروی انتظامی طی « از ورود پليس به ماجرای کرايه تاکسی ها خبر داده و خبر داده که  اعتمادروزنامه
اطالعيه ای اعالم کرد که به استناد مواد قانونی نظام صنفی و با همکاری اتحاديه های تاکسيرانی با 

  ». برخورد خواهد کردتاکسی ها و آژانس های اتومبيل که اقدام به دريافت کرايه اضافه می کنند،
با توجه به تاثير هزينه حمل و نقل در وضع معيشتی «:اين روزنامه در تحليل اين اطالعيه نوشته است

مردم، دولت برای مهار بازتاب های منفی سهميه بندی بنزين به ابزارهای صنفی مرسوم اکتفا نکرده و 
  » .تبا استفاده از نيروی انتظامی درصدد کنترل ابعاد ماجرا اس

» تخلف صنفی«روزنامه اعتماد، گرفتن کرايه های اضافه از سوی رانندگان تاکسی در حالت عادی را يک 
بايد به وسيله بازرسان سازمان تاکسيرانی کنترل شود اما در شرايط فعلی گرفتن «ارزيابی کرده که 

  » .کرايه اضافی به شکل يک جرم اجتماعی تلقی می شود
عمليات تجسس برای يافتن مفقودين سيل اخير کاشان با « خبر داده که ،جمهوری اسالمیروزنامه 

  » .گذشت شش روز همچنان ادامه دارد
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  . به نوشته اين روزنامه، روز دوشنبه جسد يک مرد که بر اثر سيل جان خود را از دست داده کشف شد
ع پيوست برخی از جمهوری اسالمی نوشته که دراثرسيل اخير کاشان که عصر چهارشنبه گذشته بوقو

 ميليارد ٣٠و مرکزی شهرستان کاشان تخريب شد و بيش از » برزک » « قمصر « روستاهای بخش 
   . نفر جان خود را از دست دادند ١۵تومان خسارت برجا ماند و دست کم 

  تهران امروز،در حالی که بحران مسکن در ماه های اخير در ايران به اوج خود رسيده است، روزنامه
  » . هزار واحد مسکونی در ونزوئال مي سازد٧دولت ايران « می دهد که خبر

 سند همکاری بين ايران و ونزوئال به امضا رسيد که ١۴به نوشته اين روزنامه، در سفر اخير هوگو چاوز 
   . هزار واحد مسکونی توسط ايران در ونزوئال است ٧يکی از آنها احداث 

رييس جمهوری اسالمی در : مت ها خبر داده، و نوشته استروزنامه سرمايه، ازدستورعقبگرد قي
ابالغيه ای خطاب به عليرضا طهماسبی، وزير صنايع و معادن و عبدالرضا مصری، وزير رفاه و تامين 

  .  بازگردد٨۵اجتماعی اعالم کرده که کليه قيمت ها بايد به اسفند سال 
با آن بخش از مديران بنگاه های دولتی «:استبه نوشته اين روزنامه، در ابالغيه ریيس جمهوری آمده 

  » .که اقدام به افزايش قيمت بدون تصويب شورای اقتصاد کرده اند، برخورد جدی و قانونی شود
تمام کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی که دولت در آنها سهامدار است و يا مديران اصلی آنها که توسط 

  .  ابالغيه هستندبخش های دولت منصوب مي شوند، شامل اين
کنترل «:، سرمقاله روز سه شنبه خود را نيز به همين موضوع اختصاص داده و نوشته استسرمايه

  » .دستوری قيمت ها؛ تجربه ناموفق جهانی است
محمد طبيبيان، يک اقتصاددان در اين خصوص نوشته که کنترل دستوری قيمت ها به غير از ايجاد بازار 

   . توليدکننده نتيجه ديگری ندارد سياه و لطمه به توليد و
به نوشته اين روزنامه، .  هزار دانش آموز معتاد در کشور خبر داده است٣٠، از وجود رسالتروزنامه 

 هزار نفر از دانش ٣٠اعالم کرده که حداقل » سوء مصرف مواد«ریيس موسسه آموزشی وپژوهشی 
  . آموزان کشور به مواد مخدر اعتياد دارند

اين آمار در حالی ارائه می شود که مسئوالن آموزش : ول آقای نارنجي ها نوشته استرسالت از ق
  . سربازمي زنند وپرورش حتی از پذيرش آمار دانش آموزان سيگاری نيز

  
  ري ت12سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007   ژوئيه3(1386 تير 12شنبه سه 
وان های اصلی خود از دیدار های چاوز ریيس جمهوری روزنامه های صبح امروز تهران در عن:بی بی سی

ونزوئال در ایران و همکاری های تازه دو دولت ضد آمریکایی، دستور ریيس جمهور برای ثابت نگاه داشتن 
بهای کاالها، یک شغل تازه دیگر برای وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و عضو شورای نگهبان، از پی 

  .احتمال سهميه بندی برق در کشور خبر داده اندآمدهای سهميه بندی بنزین و 
  دریای   روی" گزارشی درباره پی آمدهای سهميه بندی بنزین را با این جمله شروع کرده است خراسان

  را   مان   کاسبی   و   کار   سهميه بندی،   و   بزنيم   بنزین   قطره   قطره   باید   وقت   آن   نشسته ایم،   نفت   از   عظيمی 
  "  کند؟   فلج 

بارها بيان شده است اما در عين    گذشته   روز   چند   است که در   آشنایی    این جملهخراسانبه نوشته 
حال از آن جا که دولت با مصرف کردن حدود پنج و نيم ميليارد دالر برای واردات بنزین متضرر می شد این 

  . عمل شجاعانه صورت گرفته است
 با اصناف و کارگرانی گفتگو شده که به علت سهميه بندی ناگهانی بنزین خراسانرش در ادامه گزا

  . شغل خود را از دست داده و به صف بيکاران پيوسته اند
 ميليون ٨٠ خبر داده که کارگر یک جایگاه سوخت به خاطر سوء استفاده از کارت هوشمند ایرانروزنامه 

  . ریال جریمه شده است
 کردند خون شهر  اله ای درباره پی آمدهای سهميه بندی بنزین نوشته همه فکر می در مقاعتماد ملی

شود ولی شهروندان پایتخت در اقدامی غيرمنتظره تصميم گرفتند سهميه چهارماهه بنزین  تمام می 
  . خود را ظرف چند روز به پایان برسانند

افتد، مهم  نزین چه اتفاقی می  ليتر ب۴٠٠ مهم نيست بعد از تمام شدن این  اعتمادملیبه نوشته
 های  نيست که وعده فروش آزاد بنزین تا دو ماه دیگر محقق نشود و به سرنوشت بسياری از وعده

  مردم هيچ چيز را جدی نمی: تنها یک مسأله قابل توجه است.  نشده دولتی دچار می شود یا نه عمل
  .گيرند

 در مقاالتی این سئوال را مطرح کرده اند ماداعت و اعتمادملی، همبستگی، هم ميهنروزنامه های 
که چرا برای ریاست ستاد مبارزه با قاچاق هم غالمحسين الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت 

  برگزیده شده است؟ 
 الهام جانشين سردار محمدرضا نقدی می شود که در اواخر ریاستش بر ستاد هم ميهنبه نوشته 

ها جنجالی را به اوج خود رسانده بود  درشت می مفسدان اقتصادی و دانه مبارزه با قاچاق با اعالم اسا
  . و عمال بدون آن که استعفا بدهد ازکارش کنار رفت

اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس در مخالفت با انتصاب سخنگوی دولت به ریاست ستاد مبارزه با 
ای  خوانده و نوشته در کشور ما عده قاچاق آن را خالف روشن قانون اساسی و قوانين عادی کشور 
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هرچه کنند کس نخواهد خواستن "کنند که مصداق  هستند که خود را فراتر از قانون پنداشته و گمان می
  .شوند محسوب می " زآنها حساب

به نوشته این نماینده مخالف دولت در مقابل افکار عمومی همچنان این عالمت سوال باقی است که 
 های وزارت  دار مسئوليت  الرجال است که یک شخص مانند الهام عهد ه  قحطاوال مگر در کشور

شود  دادگستری، سخنگویی دولت، عضویت در شورای نگهبان و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کاال می
تواند به وظایف قانونی خود در چند سمت مهم و پر مشغله عمل  و اساسا مگر یک فرد همزمان می 

  کند؟ 
ی یادآوری کردره که قوانين عادی کارمندان عادی را از داشتن شغل کوچک دیگری محروم آقای اعلم

 تواند چند پست و مقام مهم دولتی را  می دارند و در همان حال شخصيت نزدیک به برخی نهاد ها می
مگر قحط . نتيجه روند هر چه باشد به نفع نظام و قوانين موضوعه نخواهد بود. همزمان اشغال کند

  لرجال است؟ ا
  . هم سرمقاله خود را به همين موضوع اختصاص داده استهمبستگی

سه روز بعد از خطبه نماز جمعه این هفته تهران که در آن ایت آهللا جنتی خواب یک نفر را در تائيد ریيس 
 در گزارشی نشان داده که از خواب های هم ميهنجمهور نقل کرد و با واکنش تند منقدان روبرو شد 

  . ران تا چه اندازه در مسایل سياسی به خصوص در نزدیکی انتخابات استفاده شده استدیگ
این روزنامه به مواردی مانند خواب های نقل شده توسط ناطق نوری بعد از انتخابات دوم خرداد، خرعلی 

 جناح و آیت اهللا مشکينی بعد از انتخابات مجلس به این عنوان که امام زمان فهرست نمایندگان منتخب
  .راست را تائيد و امضا کرده است اشاره کرده است

جمهوری وزیران صنایع و رفاه خبر داده که در آن نوشته   در صدر اخبار خود از نامه ریيس سرمایهروزنامه 
  . های دولتی که کاالهای ساخت آن بنگاه ها را گران کرده اند برخورد جدی شود شده با مدیران بنگاه

 سرمقاله خود با تاکيد بر این که گرانی در ایران و در جهان مساله تازه ای نيست همين روزنامه در
این . ها به غير از ایجاد بازار سياه و لطمه به توليد و توليدکننده نتيجه دیگری ندارد نوشته کنترل قيمت

در برندارد، حتی اگر تجربه نه تنها در ایران بلکه در تمام دنيا امتحان خود را پس داده و نتيجه مثبتی نيز 
و بازار به طور کامل قابل    ها و آثار آن بر توليد  تجربه عينی کنترل قيمت. دستور بر کاهش قيمت باشد

  . لمس است
 گذاری و کنترل قيمت در تمام   قيمت سرمایهبه نوشته محمد طبيبيان کارشناس اقتصادی در سرمقاله

زمانی که به .  کند  در امر توليد، ضایعه و زیان ایجاد میدنيا منسوخ شده و تجربه نشان داده این عمل
طور عادی نرخ عمومی تورم کنترل شود خود به خود دیگر نيازی به کنترل دستوری نخواهد بود و در 

  .یابد نهایت قيمت نهایی کاال نيز کاهش می
  

  ري ت11دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007   ژوئيه2(1386 تير 11شنبه دو

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از ششمين سفر ریيس جمهوری :بی بی سی
ونزوئال به تهران خبرداده، از برپایی نمایش لباس توسط وزیر کشور نوشته و از روند تازه گرانی کاال 

 ریيس جمهور تکذیب عالقمندی اليور استون کارگردان آمریکایی به ساختن فيلمی از. گزارش داده اند
ایران و لغو بورسيه های ایران برای کشورهای آمریکا، بریتانيا و کانادا از جمله دیگر مطالب این روزنامه 

  .هاست
چند روزنامه با تيترهایی مانند باز هم چاوز به ایران می آید از ششم سفر ریيس جمهور ونزوئال به تهران 

  . رش داده اندکه سه بار آن در دو سال اخير صورت گرفته گزا
در حالی که روزنامه های هوادار دولت این سفر را با اشاره به سياست های ضد آمریکایی دولت هوگو 
چاوز اهميت داده اند روزنامه های اصالح طلب در مقاالتی به ابراز تردید درباره فایده بخشی این ارتباط 

  . پرداخته اند
قای چاوز در دانشگاه علم و صنعت که قرار بود امروز  سخنرانی آاعتماد ملیدر همين حال به نوشته 

  . صورت گيرد لغو شده است
این روزنامه از قول بسيج دانشجویی علت لغو دیدار را برنامه فشرده ریيس دولت ونزوئال ذکر کرده 

  . است
ور  به ناوگان مسافری کش٢٠٠ از نوع ٣۴٠ اولين هواپيمای ایرباس شرقهمزمان با این خبر به نوشته 

  .پيوسته که اجاره از ونزوئالست و در خط تهران به کارکاس به راه خواهد افتاد
 به نقل از ریيس جمهور که چند بار تاکنون در سخنرانی های رسمی از قصاب و ميوه فروش هم ميهن

نارمک محله مسکونی اش قيمت اجناس را ارزان توصيف کرده و یک بار قصاب محله نارمک را منبع 
خود خوانده در گزارشی برای اطالع از بهای اجناس به آن منطقه رفته و جدولی منتشر کرده اطالعات 

  . است
هم جمهوری به خبرنگار   های نزدیک منزل ریيس  به نوشته این روزنامه، فروشنده یکی از سوپرمارکت

 از  فته او جمهوری چه گفته است؟ به گ پرسند مگر ریيس  نفر از من قيمت می ١٠٠ گفته روزی ميهن
ای   تومان گران شده است، ماست دبه ٨٠٠هفته گذشته قيمت یک حلب روغن نباتی پنج کيلویی 

  .  تومان افزایش پيدا کرده و بر قيمت نوشابه خانواده هم اضافه شده است۴٠٠هم " خزرشهر"مارک 
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 ١٠٠ تا ۵٠هم شود و شير پاکتی   جمهوری کره پيدا نمی این روزنامه می افزاید که در محله ریيس
  . تومان افزایش قيمت پيدا کرده است

 با نشان دادن این که قيمت ها در نارمک ارزان تر از جاهای دیگر شهر نيست در پایان گزارش هم ميهن
 هایی هستند که  اما آدم.  گنجد  های اقتصادی دولت، در این گزارش کوتاه نمی خود نوشته سياست

  جمهوری راست گفت؟ پرسند جدا ریيس   کسبه محل می کنند از وقتی از نارمک گذر می 
  .نمایش لباسی که توسط وزارت کشور راه اندازی شده موضوع اصلی در چند روزنامه امروز صبح است

 مدل چادر با طراحی ٢٠٠ که در ابتدای گزارش خود از قول دبير این نمایش نوشته همبستگیاز جمله 
 های طراحان برای بازدید مخاطبان زن به نمایش  دل جدید از لباس م۶٠ مدل حجاب برتر و نيز ۵٠جدید، 

  . ها رسيده است ها به داوری اساتيد دانشگاه شود که همه آن گذاشته می
 مدل جدید چادر در این دوره ٢٠٠ اضافه کرده آقای قندفروش در حالی ازارایه همبستگیگزارشگر 

رایه شده در نمایشگاه سال قبل هيچ کدام راهی  مدل ا٢٠جشنواره زنان سرزمين من خبرداد که از 
 ها نشده ویا اگر هم شد مردم به دليل نرخ باال ونبود فرهنگ استفاده از چادر از آن  ویترین مغازه

  . استقبال نکردند
 از همين مراسم گزارش داده که وزیر کشور گفته است وقتی صحبت از پوشش زنان را مطرح اعتماد

 گویند که ما قصد جلوگيری از رشد و ارتقا زنان و نيز دستاوردهای آنان را داریم  کنيم بسياری می می 
 توان این ادعاها را رد و ثابت کرد  اما با نگاهی به آمارهای مختلف درباره زنان طی یک سال گذشته می

  . های اسالمی بوده است  های ما در جهت حس این حضور به همراه حس ارزش  که همه تالش
 خبر داده که آقای پورمحمدی در حاشيه نمایش لباس به خبرنگاران گفته از نظر ما اصل یهمبستگ

کنيم و هر چيزی   گذاریم و به آن افتخار می  خانواده و استحکام آن است و ما به این موضوع ارزش می
در این . دکنيم حتی اگر ازدواج موقت باش  ها آسيب برساند با آن مخالفت می  که به استحکام خانواده

هنگام خبرنگاران با صدای نسبتا معترضی به وزیر یادآور شدند که ازدواج موقت را خودش چندی بيش بار 
  .دیگر در سطح جامعه مطرح کرد

 از قول یک مقام دولتی از توقف اعزام دانشجو به کشورهای آمریکا، بریتانيا و کانادا، خبر داده و کيهان
هوری اسالمی با این کشورها، باال بودن هزینه ها و عدم ارائه آموزش بدون اشاره به تيرگی روابط جم

  .مناسب به دانشجویان ایرانی در دانشگاه های این کشورها را به عنوان دليل ذکر کرده است
به گزارش این روزنامه بعد از دعوت دولت از اعضای هيات های علمی ایرانی در خارج حتی دانشجویانی 

رای تحصيل به خارج از کشور رفته اند نيز خواستار بازگشت و جذب در دانشگاه که با هزینه شخصی ب
های داخل کشور شده اند که دليل آن نيز بهبود وضعيت معيشتی اعضای هيئت علمی و افزایش 

  . امکانات پژوهشی و تحقيقاتی در دانشگاه های ایران است
ک نفر با پرتاب خود به مقابل قطار زیرزمينی  خبر داده که برای نخستين بار یجمهوری اسالمیروزنامه 

  . تهران کرج خودکشی کرد و وقتی وی را به بيمارستان رساندند درگذشت
 شخص پنجاه ساله ای که خود را کشت در ایستگاه مترو جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

  .درحالی که فریاد می زد من شش ماه است بيکارم، به زیر قطار پرید
  

  ري ت10 کشنبهی:  تهرانینامه هامرور روز
  )2007  اول ژوئيه(1386 تير 10شنبه یک

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود سخنان آیت اهللا خامنه ای را قرار داده :بی بی سی
اند که از سهميه بندی بنزین و سفرهای استانی دولت حمایت کرده، در همين حال هم ميهن، اعتماد 

 اعتماد در صدر اخبار خود سخن مهدی کروبی را قرار داده اند که در پاسخ احمد جنتی ملی، شرق و
  .گفته است مملکت را با خواب و جادو و جنبل نمی توان اداره کرد

 و روزنامه های دیگر هوادار دولت آن بخش از گفته های آیت اهللا خامنه ای را با اهميت دیده اند کيهان
  . ها در حال حرکت رو به جلو است در همه عرصهکه گفته است امروز کشور 

هاى مختلف  هاى منتخب مردم در دوره  نوشته اگرچه روش هميشگى رهبر حمایت از دولترسالت
هاى گذشته   اما مواضع صریح ایشان در پشتيبانى از عملکرد دولت نهم در مقایسه با دوره بوده،
  . رسد سابقه به نظر مى بى

 رهبر جمهوری اسالمی در سخنان دیروز خود دليل اصلی حمایت های مکرر و رسالتبه نظر روزنامه 
مصرانه خود را از دولت محمود احمدی نژاد بيان کرده و گفته شرایط کنونى کشور به لحاظ اینکه 

  . محور فعاليت دولت است  اسالمی، شعارهاى اساسى انقالب
علی به طرح سهميه بندی بنزین مربوط می بخش دیگری از تحسين های آیت اهللا خامنه ای از دولت ف

  . شود که رهبر جمهوری اسالمی آن را عمل پسندیده و شجاعانه خوانده که باید دنبال شود
 جمهوری اسالمیدر همين زمان اتنقاد روزنامه ها از طرح سهميه بندی ادامه دارد چنان که روزنامه 

ا مردم خرمشهر اثرات آن را بخوبی در کنار نوشته دو روز پس از اجرایی شدن سهميه بنزین خودروه
خود احساس می کنند چون که در خرمشهر نخستين واکنش به سهميه بندی بنزین در خرمشهر حضور 
فروشندگان بنزین آزاد در اطراف سه جایگاه این شهر است که بنزین را تا ليتری پنج هزار ریال به فروش 

  . می رسانند 
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 حاکی است با سهميه بندی از تردد خودروها در خرمشهر کاسته میجمهوری اسالگزارش روزنامه 
شده اما تاکسی ها و مسافرکش ها صد درصد به نرخ های درون و برون شهری خود افزوده اند و شایع 

  .است که دالالن با وارد کردن بنزین از بصره، آن را به نرخ آزاد در خرمشهر به فروش خواهند رساند
تهای گزارش خود با اشاره به محروميت مردم خرمشهر در اثر جنگ هشت ساله همين روزنامه در ان

نوشته حاال این مردم ترجيح می دهند برخی از مسيرها را پياده طی کنند تا مجبور نشوند دو برابر کرایه 
ه برخی از دست فروشان بویژه ميوه فروش ها نيز به بهانه گرانی بنزین بر نرخ های خود افزود. بپردازند

  .اند
است تبعات منفی " انقالب اقتصادی" نوشته حرکتی که به قول ریيس جمهوری یک همبستگی

ها به طور رسمی و غيررسمی، به عنوان یک  بسياری در جامعه داشته که از جمله افزایش قيمت
  . است" شکست اقتصادی"

چراکه . اصله زیادی ایجاد شدبندی بنزین بين مردم و دولت ف به نوشته این روزنامه از زمان آغاز سهميه
کند و هر  دانند که هر فرد ایرانی چگونه امرار معاش می کنند مسووالن دولت نهم نمی مردم تصور می

بندی بنزین  تصميم سهميه. کند که شاید اوضاع کمی بهتر شود روز خود را با سالم و صلوات سپری می
 ميليارد دالر و درآمد نفتی ۵٠ این افراد بتوانند از های پایين جامعه بود که درآمد و دهک برای اقشار کم

 ميليارد دالر ۵۵های باال اجازه ندهد که هر ساله  سهمی داشته باشند و دولت بيش از این به دهک
  . های خود سوخت کنند انرژی را در باک
 های با بنيه تر کرده، و گروه های پایين را ناراضی  اظهار نظر کرده این تصميم جسورانه دهکهمبستگی

کنند و حاضرند، بيش تر از این در جهت آسایش در  مالی قوی در هر شرایط نياز بنزین خود را تأمين می
  . رفت و آمد خرج کنند

در حالی که برخی روزنامه ها از تحوالت مثبت تازه ای در روند مذاکرات هسته ای نوشته اند روزنامه 
تایم " سياست خارجى مجلس را نقل کرده که گفته  نظر ریيس کميسيون امنيت ملى و هم ميهن

پيشنهادى قدیمى است و راه خروج مناسبى براى حل مسأله هسته اى " توقف در برابر توقف"یا " اوت
عالالدین بروجردی گفته است این طرح تاکنون توسط چندین دولت مطرح شده است اما از . ایران نيست

  . فتهمان ابتدا مورد قبول تهران قرار نگر
این خبر در حالی منتشر می شود که روزنامه های دیروز و امروز تهران از قول رسانه هاى غربى نوشته 

هستند که مطابق آن در صورتى ) تایم اوت(اند آمریکا و متحدانش در انتظار پاسخ ایران به پيشنهادى 
وراى امنيت نيز اقدام براى که تهران از پيشرفت بيشتر در برنامه غنى سازى اورانيوم خوددارى کند، ش

  . اعمال تحریم هاى بيشتر ضد ایران را متوقف مى کند
 در گزارشی نشان داده در سال گذشته دولت برداشت از ذخيره ارزی را تا دو برابر رسانده اعتماد ملی

مایه نظير در هزینه کردن از سر هایی تاریک خوانده که از رسيدن دولت به رکوردی بی و این امر را بخش
  .  نسلی خبر می دهد ملی بين 

های بانک مرکزی به آن اشاره شده،   توجهی که در گزارش شاخص جالب اعتماد ملی به نوشته
است که دولت عوام فریبانه در  این افزایش درحالی صورت گرفته . هاست افزایش بدهی دولت به بانک

ترین بدهکار به شبکه  است، اما خود بزرگ تهها سخن گف های اخير از بدهکاران بزرگ به بانک  ماه تمام
  . کند هایی متعدد این بخش را تهدید می بانکی است که با تمام قوا و با اعمال سياست

ماه سال گذشته  های کشور تا پایان اسفند بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک
  .م شده است  هزار ميليارد تومان اعال٢۶نزدیک 

  
  ري ت9شنبه :  تهرانی روزنامه هامرور

  )2007 ژوئن  30(1386 تير 9شنبه 
روزنامه های اول هفته تهران در گزارش های اصلی خود سخنان رهبر جمهوری اسالمی :بی بی سی

  . را منعکس کرده اند که از دستگاه های مختلف خواسته حيثيت افراد را مصون نگاه دارند
هوری اسالمی در مناقشه فلسطينی ها، ادامه تحسين ها و تاکيد وزير خارجه بر بی طرفی جم

انتقادها از نحوه سهميه بندی بنزين در کشور و مضروب شدن دو فيلمبردار و عکاس خارجی که مشغول 
  .تهيه گزارش از سهميه بندی بنزين بودند از جمله ديگر اخبار اين روزنامه هاست

شنبه شب در پمپ   خبرنگاران و تصويربرداران سه  در ستون ويژه خود خبر داده تعدادی ازسرمايه
ملحم ريا خبرنگار الجزيره در پمپ بنزين منطقه سردار جنگل : ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند بنزين

فيلمبردار شبکه دوبی نيز به دليل .  اش شکسته شد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دوربين فيلمبرداری
به همين علت نيروی . ن پونک از ناحيه چشم و صورت آسيب ديدآور در پمپ بنزي شليک گاز اشک

ها را ممنوع اعالم  انتظامی از قبل از ظهر روز گذشته هرگونه تصويربرداری و فيلمبرداری از پمپ بنزين
  .کرد

يک روز بعد از حمايت شديد چند روزنامه تهران از حماس و بدگويی آنان از سازمان فتح، به نوشته 
ايران خواهان اتحاد نيروهای فلسطينی است و ما از يک : تکی وزير خارجه گفته است منوچهر مشرق

  . گروه فلسطينی عليه گروهی ديگر حمايت نمی کنيم
به نوشته همين روزنامه آقای متکی اتهاماتی مبنی بر اينکه ايران از مناقشات منطقه به ويژه در عراق، 

وی .  در مساله هسته ای استفاده می کند را تکذيب کردفلسطين و لبنان برای فشار آوردن به آمريکا
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در ادامه با اشاره به پرونده هسته ای ايران گفت که ايران ظرف چند هفته آينده در تالش برای يافتن راه 
  .حل مسائل مختلف، مذاکره با اتحاديه اروپا را از سر می گيرد

بيش از آن که موضوع روزنامه های هوادار دفاع امام جمعه موقت تهران از دولت محمود احمدی نژاد 
از جمله این . دولت شود، روزنامه های منقد دولت را خوش آمده و در صفحات اول خود منعکس کرده اند

موقعی که اتفاق سوم تير را از مسائل تاريخی انقالب دانست و گفت مردم با اشک و : اظهارات او که
رخداد اين روز بسيار . کی از هم قدهای خود را انتخاب کردندنذر و نياز و توسل به خدا در سوم تير ي

در آن زمانی که بعضًا مطرح می شد مردم ديگر در اين وادی ها نيستند، خدا . عجيب و غريب بود
نخواست که در روی يک پاشنه غلط بچرخد و يک مرتبه برخالف انتظار همه، همين مردم که برخی 

اند، مثل بچه های مدرسه که همکالسی خود را پيدا می کنند و می خيال می کردند از انقالب بريده 
گويند تو شهردار مدرسه شو، يک نفر هم قد و هم سطح خود را پيدا کردند و برای انتخاب او نذر و نياز 

  . کردند و اشک ريختند و به خدا توسل کردند
 مطالبی است که بيشتر روزنامه های اعضای کابينه گوردون براون و تغييرات هيات دولت بريتانيا از جمله

تهران آن را با اهميت ديده و به ويژه اظهار نظر کرده اند که وزير جديد خارجه مخالف جنگ عراق است و 
  . از همين زاويه انتخاب ميلبند را مهم ترين تغيير دولت بريتانيا دانسته اند

صالحات در آخرين شماره هفته گذشته از اين که يکی از روزنامه های هوادار ارسالت در همين حال 
که مصادف با آخرين روز صدارت تونی بلر بود عکسی از وی را در صفحه اول خود قرار داده انتقاد کرده و 

 به صفحات اصلی  ، و جايگزينی گوردون براون،”تونی بلر“نوشته برخی از اين روزنامه ها به بهانه وداع 
هايی پوستر مانند از نخست وزير سابق  اند و با چاپ عکس ه خود را شمايی کامال انگليسی داد

  . اند به بزرگنمايی نمادهای آن پرداخته انگلستان و تشريح مواضع افراد وابسته به حزب کارگر، 
طلب به  های اصالح  گيری تونی بلر در عکس صفحه اول يکی از روزنامه ژست : رسالتبه نوشته 

پيروز اصلی و بالمنازع مناسبات اروپا و جهان امروز   صاحب عکس، کند که گويا ای جلب توجه می گونه
گذرد تا اين اندازه برای برخی از  به راستی آنچه در انگلستان و حزب کارگر می! شود محسوب می

  گردد که ساير وقايع جاری در جهان را در حاشيه آن تعريف نمايند؟  طلبان مهم تلقی می اصالح
می روزنامه های امروز آن را نقل کرده اند خبر مربوط به درخواست اليور استون از جمله خبرهایی که تما

رئيس جمهور است که استون » محمود احمدی نژاد«فيلمساز آمريکایی برای ساختن فيلمی درباره 
  . برای تدارک آن قصد سفر به ايران را دارد

فزوده که اين فيلمساز درخواست جعفر شمقدری مشاور هنری رييس جمهور به دنبال اعالم اين خبر ا
  . سفر به ايران کرده است

 دبير هياتی به نام هيات اسالمی هنرمندان گفته قطعًا سينماگران ايرانی به ايرانبه نوشته روزنامه 
جواد شمقدری، با اشاره به . دليل شناخت و دغدغه بيشتر می توانند بهتر در اين زمينه فعاليت کنند

شورهای عربی درباره رئيس جمهور منتخب ملت ايران، کتاب نوشته اند، از اهالی اين که در برخی از ک
  . فرهنگ، ادب و هنر خواست تا درباره شخصيت و عملکرد محمود احمدی نژاد به فعاليت بپردازند

برگزاری کنسرت وظيفه جديد شوراهای " در خبری با عنوان طعنه آميز جمهوری اسالمیروزنامه 
ئيس شورای اسالمی شهر اوشان فشم گفته هر هفته يک کنسرت در بخش رودبار نوشته ر" اسالمی

اين روزنامه به . که هدف آن معرفی جاذبه های منطقه برای جذب جهانگردست. قصران برگزار می شود
خبر خود افزوده مردم متدين لواسانات فقط اين يکی را کم داشتند که به برکت شورای اسالمی شهر 

  .ين هم درحال تامين شدن استاوشان و فشم ا
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