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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(دولتهای بزرگرژیم ایران و 

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
   هستند NPT ی با دستور کار جلسه بازنگررانی بدنبال موافقت اندگانینما
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 اعالم کرد نی در وNPT ی سه گانه بازنگری نشست از نشست هاني از اولی در گزارشتدپرسيوشآس

 تيتبع" بر ی با دستور کار جلسه مبنرانی شرکت کننده امروز بدنبال کسب موافقت اندگانیکه نما
  .  هستندی تیاز ان پ" کامل
 شرکت کننده در کنفرانس امروز ندگانی از نمایاري نوشت، بسی خبرگزارنی مهر، ای گزارش خبرگزاربه

 کامل از معاهده منع تي تبعی نسبت به زبان و لحن درخواست برارانیپنجشنبه در خصوص اعتراض ا
 را د روننی که تهران استي در حال مصالحه هستند، اما هنوز مشخص ن،ی هسته ای سالح هاريتکث

  . کندی آن را رد مای رفتیخواهد پذ
  . دهدی باره خبر منی در ارانی کوبا از ایبانيت از پشني همچنتدپرسيآسوش

"  بر ی با دستور کار آن مبنرانی مخالفت ای چهارشنبه در پنی در وی تی معاهده ان پیني بازبکنفرانس
  . کرد و نشست صبح آن لغو شدقي معاهده، کار خود را تعلنیاز ا"  کاملتيتبع
 ني اولنی کار خود را از روز دوشنبه آغاز کرده و ا مدت دو هفته ادامه خواهد داشتی کنفرانس که برانیا

  . برگزار شود2010 قرار است در سال ی تی ان پیني بازبی است که براینشست از سه نشست
  . کند، رد کردتي معاهده به طور کامل تبعنی از ادی طرف ها را که تهران بای درخواست برخرانیا

 اعالم کرد که تهران آماده ی اتمی انرژی المللنيآژانس ب در رانی اندهینما" هي اصغر سلطانیعل "دکتر
  . استديبحث و تبادل نظر سازنده و مف

  
   بوشهر روگاهي نی انرژني امور تامی مرحله راه اندازآغاز:  اکسپورت اعالم کرد یاتم استرو
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 امور ی شرکت کار مرحله راه اندازنیکارشناسان ا اعالم کرد که یدر گزارش"  اکسپورتیاتم استرو"
  .  بوشهر را آغاز کرده اندروگاهي نی انرژنيتام
 لی آور30روز دوشنبه : " شده است دي گزارش تاکنی در ا،یانوستی مهر به نقل از ری گزارش خبرگزاربه
  ".  شدشی آزماتي با موفقی مگاوات2/3 با قدرت زلیموتور د) بهشتی ارد10(

 ی فراهم مروگاهي مورد مصرف نی مطمئن انرژني موتور امکان تامنی الهيبه وس" گزارش، نیاعالم ا بنابر
  ". شود

 آلمان ساخته شود بر اساس منسی شرکت زی قرار بود از سوشتري بوشهر که پروگاهي و اتمام نساخت
است، داده  هي روسی شرکت دولتکیکه "  اکسپورتیاتم استرو" به شرکت 1995 در سال یقرار داد
  .شد
 را آغازکرده است و به سبب روگاهي ننی کار خود در ا1998 شرکت عمًال از سال نی شود که ای مگفته

  . افتاده استقی اتمام آن تاکنون چند بار به تعوی و مالی از مشکالت فنیبروز برخ
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  پاکستانآگهی درباره مواد هسته ای ناپديد شده در
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مقام های نظارت هسته ای پاکستان روز پنج شنبه تالش کردند از اهميت آگهی های درخواست :فردا

  .از شهروندان برای کسب اطالع از مواد هسته ای ناپديد شده، بکاهند
در روزنامه های اردو زبان سازمان نظارت هسته ای پاکستان در هفته جاری، از طريق چاپ آگهی 

  .کشور، نسبت به خطرناک بودن مواد هسته ای ناپديد شده احتمالی، به شهروندان هشدار داد
شيرين اختر سخنگوی اين سازمان، با اشاره به آگهی ها، به خبرگزاری آلمان گفته است که جای 

  . هسته ای استنگرانی نيست و اين آگهی ها تنها برای نگه داشتن حساب دقيق همه مواد
به طور معمول هر گونه مواد راديو اکتيوی که در بخش های مختلف از جمله در تحقيقات کشاورزی به 

  .کار می رود، بايد زير نظر اداره نظارت هسته ای صورت گيرد
به گفته خانم اختر، ممکن است اين مواد اساسا گم نشده و تنها جا به جا شده باشد و به عالوه، 

  .دين معنی نيست که مواد هسته ای مشخصی گم يا دزديده شده استآگهی ها ب
در هفته جاری، کارنامه هسته ای پاکستان درباره فعاليت شبکه بازار سياه هسته ای عبدالقدير خان، 

  .بار ديگر مطرح شد

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


گزارشی که روز چهارشنبه از موسسه بين المللی مطالعات راهبردی در لندن، انتشار يافت حاکی 
که عبدالقدير خان، از سوی مافوق های خود نشانه هايی مبنی بر رضايت از همکاری هسته ای است 

  .با ايران دريافت کرده بود
پاکستان، عبدالقدير خان و گسترش شبکه های تسليحات : بازار سياه هسته ای«در اين گزارش که 

عبدالقدير خان، پس از پايان نام دارد، گفته شده که همکاران شبکه بازار سياه هسته ای » هسته ای
  .دوره بازجويی و تحقيق، بار ديگر به فعاليت های خود ادامه داده است

، در تلويزيون ظاهر شد و به خاطر ٢٠٠۴عبدالقدير خان، پدر بمب اتمی پاکستان، در چهارم فوريه سال 
  .فعاليت شبکه فروش تکنولوژی توليد سالح هسته ای خود، پوزش خواست

 مورد شبکه عبدالقدير خان، نخستين بار از سوی سازمان اطالعات مرکزی آمريکا سی آی اطالعات در
  .ِای، در اختيار پرويز مشرف رييس جمهوری پاکستان قرار گرفت

جرج تنت رييس وقت سی آی ِای، در مالقاتی با پرويز مشرف، اسناد و مدارک معامله های شبکه  
  .وی قرار دادعبدالقدير خان با ايران را در اختيار 

 چاپ شد، اين مالقات خود با جرج تنت را ٢٠٠۶آقای مشرف در کتاب زندگينامه خود که در سال 
  .لحظه زندگی خود توصيف کرده است» شرمسارارانه ترين«
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

   شد دیيتا"  با عراقی المللني بمانيپ "سند
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 ی المللني بمانيپ" سند دیي امشب با تاخي عراق در شرم الشی المللني کنندگان در کنفرانس بشرکت
  .  دادندانیبه کار خود پا" با عراق

 با ی المللني بمانيپ "ی المللني الحره، کنفرانس بیونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه
 دیي با عراق مورد تای المللني بماني و در آن سند پافتی انیا مصر پخيامشب در شرم الش" عراق

  . کردندک دالر به عراق کمارديلي مختلف در مجموع پنج میشرکت کنندگان قرار گرفت و کشورها
 عراق تعهدات دوجانبه ی و جهش اقتصادشرفتي ثبات و پی برقراری با عراق برای المللني بماني پسند

  . گذاردی و دولت عراق میلملل اني را برعهده جامعه بیا
 کشور برگزار شد و مسئوالن نی اقتصاد ایی ثبات و شکوفای کنفرانس با هدف کمک به برقرارنیا

 از جمله سازمان ملل متحد و ی المللني و بی منطقه ای کشور جهان و سازمان ها50 حدود هیبلندپا
 امور ریوز" یمنوچهر متک"ا از جمله  از آنهی در آن شرکت داشتند که شماریسازمان کنفرانس اسالم

  . کردندتی و دولت و ملت عراق حمایاسي پرداخته و از روند سی به سخنرانرانی ای اسالمیجمهور
"  مونیبان ک" امور خارجه مصر، ریوز" طياحمد ابوالغ" با عراق، ی المللني بماني کنفرانس پانی پاپس
 ی مطبوعاتی عراق با شرکت در کنفرانسریت وزنخس" ی المالکینور" سازمان ملل متحد و رکليدب

  . خود، به سواالت خبرنگاران پاسخ دادندیدگاههای دانيضمن ب
  

  پيش نويس بيانيه پاياني اجالس شرم الشيخ در مصر 
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اق آه روز درپيش نويس بيانيه پاياني آنفرانس آشورهاي همجوار عر:خبرگزاري جمهوري اسالمي
آننده در اين آنفرانس از  پنجشنبه در شرم الشيخ مصر منتشر شد، بر حمايت آشورهاي شرآت

  . تماميت ارضي و وحدت و يكپارچگي عراق تاآيد شد
اي از اين پيش نويس آه در اختيار ايرنا قرار  به گزارش خبرنگاران اعزامي ايرنا به شرم الشيخ، در نسخه

  . المللي عراق شدند ستار خدشه دار نشدن مرزهاي قانوني و بينآنندگان خوا گرفت، شرآت
دراين پيش نويس هدف از برگزاري اين آنفرانس را آمك به مردم و دولت و پارلمان عراق براي تقويت 

  . روند سياسي در اين آشور عنوان آرده است
عراق و برقراري روابط آننده همچنين بر التزام خود به عدم مداخله در امور داخلي  آشورهاي شرآت

شان و همچنين حاآميت  حسن همجواري و نيز حق مردم عراق در تعيين آزادانه نظام سياسي و آينده
  . عراق بر منابع طبيعي و پولي خود تاآيد آردند

هاي موجود و  هاي ميانه و متقابل در برابر همه درگيري حل در اين پيش نويس بر نياز به رسيدن به راه
  .  تالش دولت منتخب عراق براي تحقق اهداف ملت عراق تاآيد شده است همچنين بر

آنندگان اين پيش نويس همچنين خواستار حل سريع وفعاالنه مشكالت عراق و فراهم آردن زمينه  تهيه
اند ومشارآت در روند سياسي  براي عراقي آزاد، مستقل، يكپارچه و فدرالي وبرخوردار از آسايش شده

  . اند ها دانسته آشور را حق همه عراقيآنوني در اين 
 نظاميان و -دراين پيش نويس ضمن محكوميت اشكال مختلف خشونت در عراق بويژه عليه غير

ها، حفظ جان افراد  هاي دولتي و اماآن مقدس، بر پايان فوري خشونت تاسيسات زيربنايي، سازمان
  . ت بيگناه و احترام به حقوق انساني مردم عراق تاآيد شده اس

ها و سالح به عراق  در پيش نويس بيانيه پاياني اجالس شرم الشيخ ،جلوگيري از ورود و خروج تروريست
و اهميت تقويت همكاري بين عراق و آشورهاي همسايه آن براي آنترل مرزهاي مشترك مورد تاآيد 

  . قرار گرفته است 
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 يكپارچگي، برقراري امنيت و پايان هاي دولت عراق براي حفظ آنندگان در اين اجالس از تالش شرآت
هاي  دادن به خشونت و نيز گسترش مشارآت فراگير مردم در روند سياسي عراق و موفقيت تالش

  . آشتي ملي حمايت آردند
اي و مذهبي و نيز خلع سالح بدون  پيش نويس بيانيه يادشده همچنين بر ضرورت حل اختالفات طائفه

هاي مسلح غير قانوني و مبارزه با تروريسم بر مبناي  ي و گروهاستثناء تمامي گروههاي شبه نظام
  . المللي تاآيد دارد قوانين بين

اي و وطن  ارتش و نيروهاي دفاعي و امنيتي بر اساس اصول حرفه در اين پيش نويس بر ضرورت تشكيل
  . هاي آشورهاي عربي و غير عرب در اين زمينه استقبال شده است دوستانه تاآيد و از تالش

آنندگان اين متن همچنين خواستارتوجه ويژه جامعه جهاني و آشورهاي ميزبان نسبت به وضعيت  تهيه
  . اند آوارگان و پناهندگان عراقي شده

آشور جهان در آنفرانس دو روزه با هدف آمك به  ۵٠  هاي ارشد بيش از  وزراي امور خارجه و ديپلمات
  .اند مصر شرآت آردهالشيخ  ايجاد ثبات در اوضاع عراق در شرم

  
  جمهوری اسالمی در عراق دخاالت می کند :ارتش آمریکا
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 رانی بر قاچاق اسلحه و مهمات از ای و اساس خود مبنهی پای بی در ادامه اتهامات و ادعاهاکای آمرارتش

 به شهرک صدر رانیچاق اسلحه و مهمات از ا را به اتهام قایبه عراق، امروز ادعا کرد که دو فرد عراق
  . بازداشت کرده است

 دو نفر نیکا،ای ارتش آمری فرانسه، بر اساس ادعای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 شبکه کی متعلق به ادی که صبح امروز انجام شد، بازداشت شده اند و به احتمال زیاتيدرعمل
  . هستندی مخفیستیترور
 که ستي بار نني اولی برانی کرده است ؛ ای ارتباط خوددارنی در اشتري بحاتي از دادن توضکای آمرارتش

 ی دهد، اما تا کنون از ارائه هرگونه مدرک مستدلی نسبت مرانی را به ای اتهاماتني چنکایارتش آمر
  . است کردهیار به عراق،خوددرانی بر انتقال اسلحه و مهمات از ای خود مبنی اثبات ادعایبرا
 بر نقش وستهي کشور پنی ایاسي سی دولت عراق و رهبران گروههای است که مقامهای در حالنیا

 هی پای که اتهامات بی کرده اند و وجود هرگونه مدرکدي در عراق تاکتي ثبات و امنی در برقراررانیمثبت ا
  .ه اند در عراق را اثبات کند، رد کردرانی بر دخالت ای مبنسي و انگلکایواساس آمر

 در کای در آمری تی و استاد دانشگاه ام آانهي سرشناس خاورملگري تحلی نوام چامسکنه،ي زمنی ادر
 در دخالت دراوضاع عراق خاطر نشان ی مبنرانی بر ضد ادي کاخ سفیواکنش به اتهامات مکرر مقامها

  . اندداخته راه ان بهاهوي درعراق هرانی درباره نفوذ اکای تحت کنترل ارتش آمریکرد که رسانه ها
 ی برای مدرکچي درعراق اعالم کرده بود که هییکای فرمانده ارشد آمرکی شي پی رابطه چندني همدر

  . در عراق وجود نداردرانیاثبات دخالت ا
 ی در ناآرامرانی هنوز درباره دخالت ای مدرک خاصچيما ه:" حال اذعان کرده بودنيدرع" رنوی اودموندیر"
  ". مورد باشدنی ادی تواند موی از نشانه ها میاما برخ م،ی عراق نداریها
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   مه٣پنجشنبه : ايتانی بریروزنامه ها
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بازداشت حسين موسویان مذاکره کننده ارشد سابق ایران در مورد پرونده هسته ای، :بی بی سی
وی مقامات ایران و آمریکا در جریان کنفرانس همسایگان عراق در شرم الشيخ و جنجالی که بر سر گفتگ

بوسه رئيس جمهور ایران بر دستهای آموزگار کالس اول دبستان او پيش آمده از جمله مطالب مرتبط با 
  . ایران در روزنامه های امروز چاپ لندن است

 گزارشهایی را به بازداشت حسين موسویان مذاکره کننده ارشد فایننشال تایمز و گاردیندو روزنامه 
  .سابق ایران در امور مربوط به پرونده هسته ای تهران و سفير اسبق ایران در آلمان اختصاص داده اند

انتقال اطالعات و " به نقل از منابع ایرانی اتهامات عنوان شده عليه آقای موسویان را گاردینروزنامه 
ذکر کرده و از قول علی انصاری از تحليلگران امور ایران در بریتانيا نوشته است که " موارد امنيتی

بازداشت آقای موسویان اگر دالیل و شواهد موجهی برای آن عنوان نشود حمله ای جدی به جناح ميانه 
  . رو یی است که آقای موسویان به آن تعلق دارد

در تهران کامال روشن نيست که آیا این بازداشت جنبه  هنوز برای منابع دیپلماتيک گاردینبه نوشته 
اما آنچه مسلم است این اقدام در شرایطی پرتنش صورت گرفته که در اثر آن، ایران . سياسی دارد یا نه

  . زیرفشارهای متعدد بين المللی قرار دارد
سمی وابسته به  به نقل از خبرگزاری فارس که آن را یک خبرگزاری نيمه رفایننشال تایمزروزنامه 

سپاه پاسداران ناميده، اتهام آقای موسویان را جاسوسی و ارتباط با عوامل بيگانه و تبادل اطالعات با 
  . آنان عنوان کرده است
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 حکومت ایران نسبت به سفرهای خارجی کارگزارانش حساس است و آقای فایننشال تایمزبه نوشته 
 رئيس کميته سياست خارجی شورای عالی امنيت موسویان به دنبال از دست دادن مقامش بعنوان

  . ملی منظما به خارج سفر کرده است
 گزارشی را که چند روز پيش درباره شکل گيری یک ائتالف بزرگ سياسی در ایران برای گاردینروزنامه 

جلوگيری از انتخاب محمود احمدی نژاد از رسيدن به مقام ریاست جمهوری برای یک دوره دیگر به چاپ 
  .سانده بود، بار دیگر در ویژه نامه هفتگی خود نقل کرده استر

در این گزارش از احزاب اصالح طلب و محافظه کاران ميانه رو که آقای موسویان نيز از جمله آنهاست به 
  . عنوان پایه های این ائتالف نام برده شده است

کليد خروج آمریکا از "د زیر عنوان  در مقاله اصلی شماره امروز خوایندیپندنتدر همين حال، روزنامه 
نوشته است که دیدارهایی که طی این هفته ميان مقامات ایران و آمریکا " عراق در دست ایران است

در چهارچوب اجالس همسایگان ایران صورت می گيرد، نشان خواهد داد که دو طرف تا چه حد به 
  . ی دهنددیپلماسی برای حل اختالفات خود و مسایل منطقه ای بها م

 نيز با اشاره به همين کنفرانس نوشته است که نخستين گفتگوهای ميان مقامات آمریکا تایمزروزنامه 
  .و ایران که امروز صورت می گيرد می تواند تاریخ ساز باشد

 در گزارش دیگری، نوشته است که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ایران با در آغوش گرفتن و تایمز
ستهای آموزگار کالس اول دبستان خود در روز معلم و در برابر دوربينهای تلویزیونی با بوسه زدن بر د

انتقادات گزنده مومنان و منتقدان مواجه شده و از جمله روزنامه حزب اهللا چاپ تهران این اقدام آقای 
  .احمدی نژاد را بی سابقه و مخالف معيارهای رفتار اسالمی توصيف کرده است

  
  بهشتی ارد12چهارشنبه :  تهرانی هامرور روزنامه

  )2007 مه  2(1386 اردیبهشت 12 شنبه ارهچ
روزنامه های صبح چهارشنبه تهران در عنوان های اصلی خود از تظاهرات وسيع کارگران :بی بی سی

در مراسم روز کارگر نوشته از تشنج دو روزه در دانشگاه اميرکبير خبر داده و به گمانه زنی درباره 
پيشنهاد گسترش روابط نفتی . ت مقامات ایرانی و آمریکایی در کنفرانس شرم الشيخ پرداخته اندمذاکرا

  .ایران و فرانسه و فشار دولت برای تغيير شهردار تهران از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست
 اجالس  تشکيل کنفرانس شرم الشيخ را در صدر اخبار خود آورده و درباره آن نوشته یازدهمينکيهان

 - ایران و آمریکا - عضو دارد ولی نگاه ها فقط روی دو عضو اصلی این اجالس٢١امنيتی عراق اگر چه 
متمرکز است اگرچه بيش از آمریکا، این ایران است که طی یکی دو هفته اخير در کانون خبرهای مرتبط 

  . با اجالس شرم الشيخ قرار دارد
ارشناس پيشين وزارت خارجه آمریکا نوشته آنچه مورد نظر  با نقل جمله ای از یک ک کيهانگزارشگر

بارکی بود و پيش از این در گزارش هاميلتون و بيکر نيز آمده بود این است که که نه می توان ایران را 
نادیده گرفت و حذف کرد و نه می توان او را به حال خود رها نمود چرا که در این صورت ایران با هماهنگ 

نطقه ای خود به همه اهداف خویش دست می یابد از این رو برای آنکه از یک سو ایران کردن متحدان م
محدود شود و از سوی دیگر طرح های آمریکا و هم پيمانان آن به طور کلی از بين نروند باید حدی 

  . متوسط از منافع را برای ایرانی ها به رسميت شناخت
 به کار شورای شهر تهران نوشته و از فشار دولت  در صدر گزارش های خبری خود از آغازهمبستگی

  . برای برکناری باقر قاليباف شهردار فعلی تهران خبر داده است
 شهردار تهران که پيش از این فرماندهی نيروی انتظامی را به عهده داشت همبستگیبه نوشته 

ت اجتماعی، اقدامات درباره طرح مبارزه با بدحجابی گفت اعتقاد دارم که در زمينه اقدامات امني
پيشگيرانه مقدم بر اقدامات کنترلی است و امنيتی کردن موضوعات اجتماعی کار خوبی نيست و باید 

  . پليس با رعایت قانون و ادب، وظيفه خود را انجام دهد
از بدنه دولت برای برداشتن قاليباف به :  نایب ریيس شورای شهر تهران گفتههمبستگیبه نوشته 

 شهر فشار وارد می شود و کسانی در این زمينه دخالت می کنند و انتخاب شهردار را اعضای شورای
  . سياسی کرده اند و این اقدام به ضرر مردم است

 از مذاکرات پشت پرده محافظه کاران و هواداران دولت نوشته و افزوده تا پيش از به بار نشستن اعتماد
صبح روز دوشنبه گذاشته شده بود از ریاست چمران، این مذاکرات قرار غيررسمی و داخلی شورا که 

نایب رئيسی طالیی یا بيادی و خزانه داری احمد مسجدجامعی حکایت داشت که البته ساعاتی بعد 
 بامداد یکی از نمایندگان مطلع شورا در تماسی تلفنی ٢تصميماتی که ساعت . این تصميمات تغيير کرد

  . يست هيچ فرد اصالح طلبی به هيات رئيسه راه پيدا کندآن را این چنين اعالم کرد که قرار ن
 حسن بيادی نایب ریيس شورای دوم و سوم نيز با تایيد این اخبار از دخالت هایی اعتمادبه نوشته 

  .سخن گفت که از سوی بدنه دولت و مجلس برای القای مسایل به شورای شهر وارد می شود
تشکل های ضداسالمی "نوشته است که " نقالب فرهنگیپيشنهاد تکرار ا" با عنوان بزرگ اعتماد

تعطيل باید گردد، اوباش را از دانشگاه بيرون بریزید، دانشگاه را از آلودگی پاک کنيد، انقالب فرهنگی نياز 
خواسته هایی بود که " امروز دانشگاه، دانشگاه جای اوباش نيست و انقالب فرهنگی تکرار باید گردد

 مطالب در چند نشریه دانشجویی در دانشگاه پلی تکنيک روز گذشته روی معترضين به چاپ برخی
  . پالکاردهای خود نوشته بودند
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به نوشته این روزنامه اعضای بسيج دانشجویی با حضور در تجمع در اطراف دانشگاه پلی تکنيک اعالم 
  .غذیه می شودکرد ریشه های این جریان به خارج از کشور بازمی گردد و از دالرهای امریکایی ت

 در حالی که انجمن های اسالمی دانشگاه اميرکبير هم انتشار جزوه های حاوی اعتمادبه نوشته 
توهين به روحانی را محکوم کرده و اعالم داشته اند که چاپ جزوه و انتشار آنها عملی حساب شده 

  . برای سرکوب دانشگاه هاست
در دانشگاه اميرکبير نوشته و خبر داده که چاپ و تکثير  در عنوان اصلی خود از تشنج دو روزه کارگزاران

پرسش برانگيز مطالب توهين آميز به اسم نشریات دانشجویی در دانشگاه اميرکبير تهران باعث شد تا 
  .فضای این دانشگاه ظرف دو روز گذشته متشنج شده و درگيری هایی ميان دانشجویان به وقوع بپيوندد

که از قول شرکت نفتی توتال فرانسه نقل شده " اری در ایران عالی استسرمایه گذ" با تيتر رسالت
نوشته مدیر گروه توتال در ایران درباره طرح هایى که در آینده اجرا مى کند گفت طرح توليد و انتقال گاز 

 مهمترین برنامه هایى است که LNG پارس جنوبى و تبدیل آن به گاز مایع موسوم به پارس ١١از فاز 
  .  آن را در ایران اجرا مى کندتوتال

 مدیر گروه توتال در ایران گفته در حال حاضر به اندازه کافى در طرحهاى نفت و گاز رسالتبه نوشته 
ایران سرمایه گذارى نشده است که با حضور بيشتر شرکتهاى خارجى و اصالح شيوه انعقاد قراردادها، 

  . را براى جذب سرمایه فراهم کنندمسئوالن صنعت نفت ایران مى توانند شرایط بهترى
 در مصاحبه ای با علی اکبر والیتی مشاور بين المللی رهبر جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 

 ٢٧فرانسه یکی از .. جمهوری اسالمی از قول وی نوشته من به تحکيم روابط با فرانسه توصيه دارم 
صاحب تکنولوژی پيشرفته فضایی .  وتو است کشور اروپایی نيست بلکه تعيين کننده است، صاحب حق

در . به گفته وزیر خارجه پيشين ایران فرانسه در فضا حرف اول را ميزند. و هوایی و هسته ای است
  .هسته ای اولين کشوری است که جوش هسته ای دارد که تکنولوژی آینده بشر است

  
  بهشتی ارد11سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007اول مه  (1386ردیبهشت  ا11سه شنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از افتتاح نمایشگاه بين المللی :بی بی سی

کتاب که آب در آن افتاده بود خبر داده در گزارش ها و مقاالت خود از روز اول ماه مه نوشته و خواستار 
  . دادن حق اعتصاب به کارگران شده اند

 در صدر گزارش های خبری خود به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه نوشته خانم نکارگزارا
سهيال جلودارزاده یکی از چهره های شناخته شده در ميان کارگران ایران و نماینده دوره های قبلی 

  . مجلس خواستار حق اعتصاب برای کارگران می شود
 یک جریان سياسی آشنا به مسایل کارگری احتماال  با تاکيد بر این که باید توجه کرد کهکارگزاران

پشت این حرف ایستاده است از قول خانم جلودارزاده نوشته در آستانه روز جهانی کارگر قرار داریم، 
همه کارگرها حتی در کشورهای دیکتاتوری راهپيمایی می کنند ولی ما اینجا نمی توانيم شعارهایمان 

  .را بيان کنيم
 از قول یک نماینده عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی نوشته سالمیجمهوری اروزنامه 

مردم بزرگ ترین غایبين برای تصميم گيری در تعيين سرنوشت بنزین هستند و تصميم گيری های 
شتاب زده و بدون مطالعه در مورد بنزین در پشت درهای بسته انجام می شود و مردم هيچ نقشی در 

  .آن ندارند
این روزنامه آقای جاللی ابراز عقيده کرده که مساله بنزین مثل یک ملعبه در دستان دولت، به نوشته 

مجلس و وزارت نفت تبدیل به یک موضوع سياسی شده است و این در حالی است که این مساله باید 
یدار نفت و نان چنان که در تاریخ دیده می شود می تواند حکومت ها را پا. مبنایی برای آبادانی باشد

  . کند
 اعالم داشته که عمليات کارت هوشمند که برای سهميه بندی بنزین  رسالتدر همين حال روزنامه

آغاز شده بود متوقف شده است و گرچه یک مدیر شرکت نفت علت را کاهش سردرگمی مردم و 
هران اعالم  های عرضه بنزین با کارت هوشمند در ت های طوالنی در برابر جایگاه جلوگيری از ایجاد صف

های طوالنی  کرده ولی وضعيت نامناسب موجود در تحویل کارت هوشمند در ادارات پست و صف
های عرضه بنزین علت این تصميم است و به همين جهت هم یک مقام نفت گفت خود از وضع  درجایگاه

 جدیدی را موجود متاسف، شرمنده و ناراضی هستيم، اما برای جلوگيری از ادامه این وضعيت تمهيدات
  .ایم  بينی کرده پيش

 با وجود آب گرفتگی، روز قبل نمایشگاه بين المللی کتاب تهران توسط ریيس تهران امروزبه نوشته 
  . جمهوری افتتاح شد و اعالم گردید که مشکل آب گرفتگی مصالی تهران برطرف شده است

ر گونه مشکل فنی به لحاظ نفوذ  نوشته یکی از مسئوالن شهرداری تهران اعالم داشته هتهران امروز
آب به فضای داخل نمایشگاه کتاب تا عصر امروز برطرف شده و ایمنی محصوالت فرهنگی نمایشگاه در 

های مصال راه نفوذ آب به این  شود و با احداث داربست و چادر روی سقف مقابل آب گرفتگی تضمين می
  . منطقه نيز گرفته شده است
مایشگاه کتاب تهران که دولت اصرار بر آن داشت از ابتدا توسط کارشناسان گفتنی است که محل تازه ن

و ناشران نامناسبب تشخيص داده شده بود و در پی ریزش باران شدید، آب در داخل غرفه های کتاب 
  .به راه افتاد

www.iran-archive.com 



 از سخنان سردار محمد رضا نقدی معاون ستاد نيروهای مسلح خبر داده که گفته از این پس اعتماد
 تمام اقالم و موادی را که بر ٨٧هيچ تحریمی بر ایران کارساز نخواهد بود و آماده ایم از نيمه دوم سال 

  . ایران تحریم کرده اند به آمریکا صادر کنيم
آقای نقدی که از زمان دولت سابق و به دليل سخنرانی های شدید عليه اصالح طلبان به شهرت 

های نظامی کشور سخنانی گفته که با واکنش هایی روبرو شده رسيده است، تاکنون درباره توانایی 
  .است

به نوشته اعتماد وی تاکيد کرده در زمينه تسليحات از اول انقالب تا به حال حتی برای یک روز هم خارج 
از تحریم نبوده ایم و حتی بعضی کشورها که در یک فرصت زمانی کوتاه یکی دو سال بعد از دفاع 

 به ما فروختند ناقص و پرمشکل بود به طوری که باالخره با تالش متخصصان مقدس تسليحاتی را
  .خودمان مشکالت را رفع کردیم 

 از کرمانشاه خبر از دستگيری و صدور قرار بازداشت برای سه زن جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
  .در شهر صحنه به اتهام ادعای ماموریت از سوی امام رضا خبر داد

  

www.iran-archive.com 


	آگهی درباره مواد هسته ای ناپديد شده در پاکستان

