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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

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

 یدی تهدانهي بر منطقه خاورمرانی اهی شد که سای مدعکای آمرندگانی مجلس نماسي رئی پلوسینانس
  .  رودیه به شمار م منطقنی ایبرا

  )2007 آوریل  11(1386 فروردین 22 شنبه چهار
 در کای آمرندگانی مجلس نماسيرئ" ی پلوسینانس" سوا، وی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه

 بزرگ ی از حزب اهللا لبنان مانعرانی اتیحما: " ادعا کرد ني خود در واشنگتن همچنیکنفرانس مطبوعات
  ". رودی به شمار مانهي صلح و ثبات در همه منطقه خاورمیبر سر راه برقرار

 را ی سفر دوره انیما ا:  گفت هی از جمله سورانهي خود به منطقه خاورمی با دفاع از سفر دوره ایو
 خود درجنگ با یروهاي از نتی و حماکای آمری ملتي ضمانت امنی خود را براتي و مسئولمیانجام داد

 کی را از نزدسمیترور مربوط به صلح و مبارزه با یدادهای تا رومي به آنجا رفت مام،ي کنی درک مسمیترور
  .ميشاهد باش

 و اولمرت از ما خواست می گفتگو کردلي اسرائری اولمرت نخست وزهودیما با ا: " گفت ني همچنیپلوس
 دنيت کش را بعد از دسهی مذاکرات صلح با سوریري از سرگی برالي اسرائی درخصوص آمادگی واميتا پ
  ". مي حماس و حزب اهللا به دمشق منتقل کنري نظیستی تروری از گروه هاتی کشور از حمانیا
 مداخله خود دی بای بود که ونی اهی سوری جمهورسيرئ" بشار اسد" ما به ی هاامي از پیکی:  افزود یو

 لبنان را نيشي پرینخست وز" یری حرقيرف" پرونده ی المللنيدادگاه ب)ليتشک(در لبنان و مخالفت با 
  . دادگاه بتواند کار خود را آغاز کندنیمتوقف کند تا ا

 ی لبنان به وندگانی مجلس نماسيرئ" ی برهينب" با داریما در د:  افزود کای آمرندگانی مجلس نماسيرئ
 ی وی از سوی المللني دادگاه بلي موافقت با تشکی جلسه مجلس برای که عدم دعوت به برگزارميگفت

  .ستيهم نقابل ف
  . داشتانهي خاورمی از کشورهای به برخی دوره ای سفرراي اخکای آمرندگانی مجلس نماسيرئ
  

 خاطرنشان یی کشور روز چهارشنبه در گفتگونی ای جمهوراستینامزد حزب حاکم فرانسه در انتخابات ر
  .  قابل قبول استري غی به سالح هسته ارانیکرد که از نظر من، مجهز شدن ا

  )2007 آوریل  11(1386 فروردین 22به  شنچهار
ضمن اشاره به ) Revue du Liban" (بانيالروو دو ل" با یی در گفتگوی مهر، سارکوزی گزارش خبرگزاربه

  .ابدی دست ی به سالح هسته ادی نبارانی خاطرنشان کرد که ای صنعتی سازی به مرحله غنرانیورود ا
 ی فرانسه شوم، همبستگی جمهورسياگر من رئ:  گفتگو اظهار داشت نی در ادامه اني همچنیو
  .  فرانسه و جهان عرب را گسترش خواهم دادني بقي و عمیمیقد

  .  حل مشکالت موجود در عراق دانسته استی را تنها راه براکيپلماتی حال راه حل دني در همیسارکوز
به " الیسگولن رو"ه  فرانسه ازجملی جمهوراستی انتخابات ریداهای کاندگری است که دی درحالنیا

 منطق ري به مسرانی انتقاد کرد و خواستار بازگشت ای صنعتی سازی به مرحله غنرانیشدت از ورود ا
  .شد
 مرحله نی به ارانی از ورود اتی فرانسه ضمن حماینامزد حزب راستگرا"  لوپنیژان مار" حال، ني همدر

 به ازي ن،ی به بمب هسته ایابي دستیبرا:  خاطرنشان کردران،ی ای هسته ای هاتيحساس در فعال
  .  استی سازی درصد غن90
 نیو دور دوم ا) 86 ماه بهشتیدوم ارد (لی آور22 فرانسه در روز ی جمهوراستی دور انتخابات رنياول

  .برگزار خواهد شد)  ماهبهشتی ارد16(انتخابات شش ماه مه 
 ی لوپن در صدر جدول نامزدهایسپس مار و روی فرانسوا باال،ی رو،ی سارکوزبي راستا، به ترتنی ادر

  .  فرانسه قرار دارندی جمهوراستیانتخابات ر
  

 ای ایران  تردید در مورد توان هسته
  )2007 آوریل  11(1386 فروردین 22 شنبه چهار

شده در مقياس صنعتی با تردیدهایی در سطح  ادعای ایران درمورد توليد اورانيوم غنی:رادیو آلمان
این موضوع نيز که چرا ایران در مقطع کنونی چنين ادعایی را مطرح کرده، . اجه شده استالمللی مو بين

  . هاست یکی از محورهای بحث و بررسی
 ایران به توليد اورانيوم  نژاد در نطنز و ادعای او در مورد تواناشدن احمدی)  آوریل9(سخنرانی روز دوشنبه 

بسياری از کارشناسان علمی و محافل سياسی شده در مقياس صنعتی، همچنان موضوع بحث  غنی
المللی انرژی اتمی برای  در این ميان، گرچه بازرسانی از سوی سازمان بين. المللی است در سطح بين

نسبت  المللی بر دامنه شک  برند، اما در سطح بين نژاد در تهران به سر می آزمایی ادعای احمدی   راست
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 ماه پيش خود در باره ایران نوشته است که این کشور  المللی انرژی اتمی درگزارش شش آژانس بين
با . اند سازی مجهز است که به صورت دو آبشار به هم متصل شده  سانتریفيوژ برای غنی328تنها به 

های اورانيوم  آن دسته از ایزتوپ ، )وژهاسانتریفي(های چرخان  تزریق گاز اورانيوم هگزافلورید در استوانه
. شوند آیند، از سایر ایزتوپ ها جدا می که به کار توليد سوخت اتمی و یا ماده الزم برای سالح اتمی می

شده برای مصارف  ازهمين رو برای توليد اورانيوم غنی  . این روند البته باید چندین و چند بار تکرار شود
ایران اینک . يد سالح اتمی به تعداد فراوانی از سانترویفيوژها نياز استعمده مانند سوخت و یا تول

شده در مقياس  قادر به توليد اورانيوم غنی«مدعی است که به اندازه کافی سانتریفيوژد ر اختيار دارد و 
المللی انرژی اتمی اطالع داده بود که تا ماه مه  جمهوری اسالمی قبال به آژانس بين. است» صنعتی

نژاد در سخنرانی روز دوشنبه از ذکر  اما احمدی.  سه هزار سانتریفيوژ در نطنز نصب خواهد کرد سالام
المللی به درستی  ای مسائل دیگر ناباوری بين همين نکته و پاره. عدد و رقم معينی خودداری کرد

  .ادعاهای ایران را تشدید کرده است
  شک از دو جنبه

شماری از کارشناسان اصوال دستيابی ایران به . ور عمده دو جنبه داردتردید نسبت به ادعای ایران به ط
 و هم به لحاظ   به لحاظ فنی  دانند و شماری دیگر این کشور را، هم  سانتریفيوژ را غيرمحتمل می3000

بينند که بتواند  شود، در موقعيتی نمی ضریب ناکافی خلوص اورانيوم هگزافلورید که در اصفهان توليد می
  . سانتریفيوژ، استفاده مطلوب کند3000از 

ای و از بازرسان پيشين سازمان  ، دانشمند آمریکایی امور هسته)David Albright(دیوید آلبرایت 
المللی انرژی اتمی که شناخت قابل اعتنایی از برنامه اتمی ایران دارد، در برنامه پرسش و پاسخی  بين

دهد آبشارهای نطنز  ر شد، گفت که محاسبات او نشان میکه ماه مارس گذشته در کنگره آمریکا برگزا
شده در  تنها چند ساعت در روز فعال هستند، در حالی که در حالت مطلوب و برای توليد اورانيوم غنی

آلبرایت علت محتمل فعال نبودن مداوم آبشارها را در . روز کار کنند مقياس صنعتی آنها باید شبانه
  .کند ادی مقامات ایران را زودرس و فاقد پشتوانه تعبير میبيند و ش اختالالت فنی می

در مصاحبه با سایت  المللی انرژی اتمی نيز،  ، معاون سابق آژانس بين) Bruno Pellaud(برونو پالود 
خواند و آن را شبيه آن دانست که سوئيس، " دروغ بزرگ"نژاد را یک  ، ادعای احمدی"اشپيگل آن الین"

سازی، به ناگهان اعالم کند که پس از توفيق در ساخت یک پيچ ،  در اتوموبيلکشوری بدون سابقه 
  . مارک جدیدی از اتوموبيل را هم توليد کند  قادر است اینک

دو  کارشناس امور تسليحاتی و و ریيس مرکز اطالعاتی برای امنيت) Otfried Nassauer(اوتفرید ناسوار 
 تای آنها را هم 1000 سانتریفيوژ دست یافته باشد و 3000ن به سوی اقيانوس، در برلين، این را که ایرا

،  )Jeffrey Lewis(جفری لویز . داند مدام در حال کار نگه باشد، به لحاظ تکنيکی غيرممکن می
 نوشته است که خطر توليد بمب اتمی از سوی  ای نيز در وبالگ خود  هسته  آمریکایی امور کارشناس

ای است و تازه اگر  ست، زیرا نصب سه هزار سانتریفيوژ کار تکنيکی پيچيدهایران هنوز چندان جدی ني
بنياد مطالعات صلح و "، ریيس  ) Harald Müller( گفته هارالد مولر  این مشکل هم حل شده باشد به

 پيوسته کار کنند تا ماده الزم برای توليد بمب اتمی به 2009آلمان باید سانتریفيوژها تا سال " منازعات
المللی انرژی  مولر در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر روند شاو، با استناد به گزارش آژانس بين. ست آیدد

  .داند اتمی در مورد توان و کارآیی سانتریفيوژهای ایران، این امر را ناممکن می
)  آوریل11( المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه  در این حال، خانم مليسا فلمينگ، سخنگوی آژانس بين

ها باید   سانتریفيوژ، ایرانی3000ای با رادیو سراسری آلمان، با بيان این که برای دستيابی به  در مصاحبه
وی   با این همه، . نژاد ابراز تردید کرد کار کرده باشند، تلویحا نسبت به ادعای احمدی" بسيار باشتاب"

برند،  رسان آژانس، که هم اینک در ایران به سر می باز های ابراز نظر قطعی در این مورد را به نتایج یافته
  .موکول کرد

  های ایران بازخوانی انگيزه
 که چرا جمهوری  اش، این سوال ای نظر از ميزان درستی ادعای ایران در مورد افزایش توان هسته صرف

اوتی یافته های متف اسالمی زمان فعلی را برای طرح این ادعا انتخاب کرده، در ميان کارشناسان پاسخ
آلمان معتقد است که هم " بنياد مطالعات صلح و منازعات"، ریيس ) Harald Müller(هارالد مولر . است

های شورای امنيت و هم امتناع مسکو از صدور سوخت اتمی به   چين و روسيه با قطعنامه موافقت
شکالت بيشتری مواجه المللی با م ایران، حکومت این کشور را چه در عرصه داخلی چه در عرصه بين

ای  سازی اورانيوم در مقياس هسته از همين رو اعالم تبليغاتی دستيابی به توان غنی. کرده است
سازی انتقادها در داخل نسبت به  اثر کردن مواضع مسکو و پکن و نيز خنثی بی  بيش از همه در خدمت  

  . است" سياست اتکا به شرق"شکست 
اميانش که در انتخابات اخير شوراها با تنزل اقبال عمومی مواجه نژاد و ح عقيده مولر احمدی به

در برابر، . کشور وجهه خود را ترميم کنند" های اتمی پيشرفت"کوشند با تبليغ در مورد  اینک می اند شده
ای   توان هسته داند که تبليغات در زمينه افزایش نویس روزنامه زوددویچه سایتونگ بعيد می سرمقاله
ميزان موفقيت دولت « آفرین شود ،زیرا  ساز و محبوبيت نژاد و اطرافيان او وجهه رای احمدیبتواند ب
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  ید منتظر ماندبرای پاسخ با
در لحظه کنونی، ذکر " اش ای موفقيت هسته"دليل دیگری که برای اقدام جمهوری اسالمی در اعالم 

المللی  اثرند و فشارهای بين ها بی شود همانا ارسال این پيام برای جامعه جهانی است که تحریم می
سالمی اینک این تصور را دارد جمهوری ا. اش بازنخواهد داشت های اتمی این کشور را از تعقيب برنامه

قيد وشرط  بازگشتی قرار گرفته و جامعه جهانی جز مذاکره بی ای در موقعيت بی که به لحاظ هسته
این که چنين تصوری تا چه حد واقعی است، سؤالی . مابين نخواهد داشت راهی برای حل چالش فی

های آتی   مباحثات و قطعنامه مونهای بعدی و نيز مض است که پاسخ آن را احتماال باید در واکنش
ولی تا همين جای کار هم، اعالم جمهوری اسالمی به افزایش توان . شورای امنيت جستجو کرد

بحث در باره خطر دستيابی ایران به سالح ا  ای خود باعث شده که محافلی در اروپا و آمریکا  هسته
وجيه پروژه بزرگ تسليحاتی آمریکا در برای ت تمی را شدت و حدت بيشتری بخشند ز این محافل اینک

  .اند ای یافته های تازه زمينه ایجاد سپر دفاع ضد موشکی بر کل اروپا محمل
  

 ! معامله نقد در پرونده هسته اى
    رادیو دویچه وله-مهيندخت مصباح :گر مصاحبه

  )2007 آوریل  10(1386 فروردین 21سه شنبه 
. ران بازتاب دوگانه اى در محافل سياسى داشته استخبر آامل شدن چرخه سوخت هسته اى در اي

در حاليكه دولت هاى آمريكا يا بريتانيا از تخطى ايران از مرزهاى تعيين شده ابراز نگرانى مى آنند، پاره 
گران نحوه بيان اين خبر را به ويژه پس از آزادى ملوانان بريتانيايى، نوعى اعالم آمادگى  اى تحليل

  .ز سوى ايران تلقى آرده اندمصالحه و معامله ا
دآتر احمد شيرزاد، نماينده مجلس ششم و تحليلگر مسائل سياسى، به پرسش هاى راديو دويچه وله 

  .در مورد آينده پرونده هسته اى پاسخ داد
شما در آخرين مقاله خود با مرور ماجراي ملوانان انگليسي نتيجه گرفته ايد آه :دویچه وله

“ نقد” به شدت معامله پذيرهستند به شرط آن آه معامله مسئوالن جمهورى اسالمى
  آنيد؟ آيا چنين معامله اى را در پرونده اتمى هم پيش بينى می! باشد

   
توان حدس زد در آينده وضعيتى پيش بيايد آه پرونده هسته اى هم مانند پرونده  مي: احمد شيرزاد

در گذشته هم ما چنين رويدادهايى . به اتمام برسدها با يك تصميم ناگهانى و آامال دور از انتظار  ملوان
درست .  و پايان جنگ با عراق هم درچنين حالتى بود۵٩٨بعنوان مثال پذيرش قطعنامه . داشته ايم 

آردند جنگ سالها طول ميكشد، ناگهان ايران اين قطعنامه را پذيرفت و  درشرايطى آه همه فكر مي
  . دانم ه اى دور از انتظار نمياين را من در موضوع هست. جنگ تمام شد

   
  شرط معامله نقد به نظر شما چه خواهد بود؟

در گذشته هم مسئولين ايرانى بارها . به نظرمن شايد نقد ترين متاع قابل معامله تضمين امنيتى باشد
ای به مصالحه دست  تواند در پرونده هسته مطرح آرده اند آه اگر چنين تضميني داده شود، ايران مي

  .ندبز
ديروز آقاى الريجانى گفتند حاال آه چرخه سوخت هسته اى آامل شده، آماده تفاهم با آشورهاى 

  .غربى هستيم
  

  توان اين گفته را نوعى دعوت علنى به مذاآره تلقى آرد؟ مي  آيا 
تواند  در گذشته هم آقاى الريجانى چنين حرفى را زده اند و مثال هيچوقت نفى نكرده اند آه ايران مي

اين گفته ايشان به اين معناست آه تعليق غنى سازى امكان . برسر تعليق غنى سازى مذاآره آند
هرچند درتبيلغات داخلى، برخى مسئولين دولت آقاى احمدى نژاد اين را غيرقابل معامله و . پذير است

حتى   آه هاى ديپلماتيك و گفته هاى آقاى الريجانى مى بينيم دانند اما در صحبت امرى حيثيتى مي
زمينه  به همين دليل، هر چند ضعيف، اعالم يك پيشرفت، . مسئله غنى سازى قابل مذاآره است

  .براىسازش فراهم باشد
   

  چه پيشرفتى منظورتان است؟
. اى رسيده است ديروز در جشن هسته اى گفته شد آه ايران به مرحله توليد صنعتي سوخت هسته

اند آه تزريق به سه هزار سانتريفوژ را   تنها گفته.  در ابهام ماندالبته عدد و رقم مشخصى اعالم نشد و
تواند  البته اين مسئله به نظر من بسيار حساس است اگر واقعيت داشته باشد و می. شروع آرده ايم

در واقع مرزى آه . واآنش بسيار جدى آژانس انرژى اتمي و شوراى امنيت را در پى داشته باشد
هاى آژانس از مرحله بالقوه خطرناك به آامال خطرناك برساند،  ه لحاط حساسيتتواند ايران را ب می

اگر ايران اعالم آند آه از اين مرز عبورآرده و اين به . همين مرز وجود دو تا سه هزارسانتريفوژ است
تاييد آژانس برسد، واآنش ها به نظر من بسيار خطرناك خواهند بود و شايد برخى مسئوالن حس آنند 

  .توانند دست به معامله جدى تری بزنند می داخل ايران آه دراين مرحله در
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گويند اين خبر  در نتيجه بسيارىمی. اما در صحبت هاى ديروز بحثى از سانتريفوژ و تعداد آنها نشد
  .طورى اعالم شد آه تحريك آميز نباشد و راه را براى مذاآره يا معامله هاى آبرومندانه بعدى باز بگذارد

و براىافكار عمومى  احتمال قوى به نظر من اينست آه اين خبربيشتر تبليغاتى .  احتمال استچند
احتمال ديگر اين آه خبرنه در اين سطح، اما در سطح آمترى صحت داشته . داخل و ايجاد فضا باشد

ال هم اين احتم. باشد اما مسئوالن براى اين آه نگرانى ها زياد نشود، آن راخيلي مشخص بيان نكنند
آند ماجرا را، بازرسى آژانس است آه چند هفته طول  چيزى آه مشخص می. هست ولىضعيف است

اگر چنانچه مسئله ساخت زنجيره چند هزارتايى سانتريفوژ درست باشد و ايرانى ها . خواهد آشيد
سازى در اين سطح را انجام دهند، به نظر من واآنش آژانس وشوراى امنيت  توانسته باشند غنى

  .ولىبايد ديد آه واقعيت چيست. بسياربسيار جدى خواهد بود
  

هاى انگليسى هم بحث زياد بود آه سپاه آن را طراحى آرد و مورد تاييد  در موضوع ملوان
توان گفت آه در مناقشه  صرفنظر از درستى يا نادرستى اين تعبير، آيا می. خيلى ها نبود

  اورند؟ براى تشديد بحران اتمی فشارمیاتمى هم جريان هاى مسلط و موازى هستند آه 
مسلما در ايران مولفه هاى متنوعى ازقدرت هست و نيروهاى مسلح هم درمسائل سياسى بىتاثير 

اى، نه سپاه است و نه  نيستند اما روشن است آه هم در ماجراى ملوان ها و هم در موضوع هسته
اين تصميم ها در شوراى . ميم مي گيرندگيرند،بلكه عالىترين مسئولين نظام تص دولت آه تصميم می

عالى امنيت ملى آه از همه ارگان ها در آن هستند و از جمله از دفتر رهبرى هم آنچا حضور دارند، 
آنم درست است اختالف هاى زيادى در تصميم گيرى ها در ايران هست  من فكرمی. شود پيگيرى می

  . بخش از نظام منحصر دانستتوان قطعا به يك   را نمی هاى مهم اما اين تصميم
  

 ایران به برخی مواد هسته ای» غير قانونی«دستيابی 
  )2007 آوریل  11(1386 فروردین 22 شنبه چهار

 آوريل، در ١٠مليسا فلمينگ، سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه، :رادیو فردا
ال ديگر نياز دارد تا بتواند اولين بمب اتمی مصاحبه ای با راديوی آلمان گفت که ايران چهار تا شش س

  .خود را بسازد
گفت که هنوز زمان برای تالش های » دويچلند فانک«، مليسا فلمينگ به خبرگزاری آلمانبه گزارش 

  .ديپلماتيک وجود دارد
  .وی نمی فهمد که چرا تهران اجازه بازرسی به آژانس انرژی اتمی نمی دهد: خانم فلمينگ افزود

تاکنون به طور غير قانونی به برخی از مواد دست يافته  انرژی اتمی، ایران ته سخنگوی آژانسبه گف
  .است

اين امر به صورت قانونی و  به شرط اینکه وی افزود ايران حق دارد که دارای تاسيسات اتمی باشد
  .شفاف صورت گيرد

 ملی روز فناوری هسته جشن«محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی ايران، روز دوشنبه در 
ايران در زمره کشورهای توليد کننده سوخت هسته ای  در تاسيسات اتمی نطنز، اعالم کرد که» ای

  .قرار گرفته است
منابع خبری در سازمان انرژی اتمی ايران گزارش دادند ورود ايران به مرحله غنی سازی صنعتی، به 

  .به کار افتاده است سانتريفوژ ايران ٣٠٠٠معنای اين است که تمامی 
 بسياری از متخصصين معتقدند که اين تعداد سانتريفوژ برای توليد حداقل  آسوشيتدپرسبه گزارش

  .يک بمب اتمی در سال کافی است
با برنامه هسته ای ايران آشنایی دارند گفتند که توانايی هسته  تعدادی از ديپلمات های مقيم وين که

ه رييس جمهوری اين کشور در روز دوشنبه اعالم کرد، توسعه يافته ای ايران بسيار کمتر از آنچه ک
  .است

متخصصين معتقدند که ايران در مورد تعداد سانتريفوژها اغراق کرده است تا از موقعيت  این برخی از
  .بهتری برای مذاکره با قدرت های بزرگ دنيا داشته باشد

ايران تاکنون در «: می گويد» اتژيک و بين المللمطالعات استر«از پژوهشگران مرکز » آنتونی کوردسمن«
  ».مورد توليد و توسعه سالح های متعارف خود نيز دروغ گفته است

می گويد ما نبايد در مورد ادعاهای ايران زود قضاوت کنيم و هر  مايکل لوی، از شورای روابط خارجی نيز
  .چه را که ادعا می کند باور نماييم

با برنامه هسته ای ايران آشنایی دارند گفتند که توانايی هسته  قيم وين کهتعدادی از ديپلمات های م
ای ايران بسيار کمتر از آنچه که رييس جمهوری اين کشور در روز دوشنبه اعالم کرده توسعه يافته 

  .است
زریق کند ت گاز  سانتريفوژ در اختيار دارد که می تواند به آنها۶۵٠گفته اند که ايران حدود  اين ديپلمات ها

  .مورد استفاده قرار گيرد  در برخی از مراحل غنی سازی تا
بايد ميان واقعيت دستيابی ایران به فن آوری : ژان بپتيس ماتی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت

  .هسته ای توسط ايران و اعالميه ها تفاوت گذاشت
   بازرسان هسته ای در نطنز
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وارد ايران  ه دو تن از بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمیدر همين حال روز سه شنبه اعالم شد ک
شدند تا از تاسيسات اتمی نطنز که تهران گفته است در آن به مرحله توليد صنعتی سوخت اتمی 

  . رسيده است بازديد کنند
 در اين دو بازرس يک هفته در ايران به سر خواهند برد و قرار است که از تاسيسات غنی سازی اورانيوم

  .شهر نطنز بازديد کنند
 اين خبر را تاييد کرده و اظهار داشته که بازديد اين بازرسان در رويترزيک مقام ايرانی نيز در گفت وگو با 

  . ادامه بازديدهای منظم آنها صورت می گيرد
طور به  نهاد وابسته به سازمان ملل متحد آژانس بين المللی انرژی اتمی، بازرسان اين براساس گزارش

مرتب از تاسيسات اتمی ايران ديدار می کنند، ولی پس از تصويب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل 
  . عليه جمهوری اسالمی در سال گذشته، تهران اجرای پروتکل الحاقی را به حالت تعليق درآورده است

ه به طور سرزده از آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه داده بود ک ايران با تصويب اين پروتکل به
  . تاسيسات اتمی بازديد کنند

  
  'روسيه از توانایی غنی سازی ایران اطالع ندارد'

  )2007 آوریل   10 (1386 فروردین 21سه شنبه 
یک مقام ایرانی از برنامه ای برای توسعه ظرفيت غنی سازی اورانيوم خبر داده اما روسيه :بی بی سی

  . غنی سازی در مقياس صنعتی ابراز بی اطالعی کرده استاز دستيابی ایران به توانایی فنی
 آوریل، سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسيه، گفت که گرچه کشور وی از اظهارات 10روز سه شنبه، 

ریيس جمهوری ایران در مورد آغاز غنی سازی اورانيوم در مقياس صنعتی در این کشور آگاه شده و 
ان را جدی می گيرد، اما در باره توانایی فنی این کشور در این تحوالت در برنامه های هسته ای ایر

  .زمينه اطالعی ندارد
وزیر خارجه روسيه گفت که نمی تواند تایيد کند که غنی سازی اورانيوم توسط زنجيره جدیدی از 

  .سانتریفوژها در نطنز آغاز شده باشد
 قرار گرفت بلکه الزم است با "ژست های عاطفی سياسی"آقای الوروف گفت که نباید تحت تاثير 

  .استفاده از کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، به واقعيات امر پرداخت
روز ملی فن آوری "روز گذشته محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری ایران، در سخنانی به مناسبت 

انيوم در مقياس در آنچه که خبر خوش هسته ای خوانده شد اعالم کرد که غنی سازی اور" هسته ای
  .صنعتی در نطنز آغاز شده است

اظهارات آقای احمدی نژاد واکنش تند ایاالت متحده و بریتانيا را به دنبال آورد که توسعه برنامه غنی 
  .سازی اورانيوم در ایران را نشانه بی اعتنایی این کشور به خواست جامعه بين المللی توصيف کردند

ر واکنش به خبر دستيابی ایران به فن آوری توليد اورانيوم غنی شده در همچنين، دبيرکل سازمان ملل د
  .مقياس صنعتی ابراز اميدواری کرد که جمهوری اسالمی به قطعنامه های شورای امنيت عمل کند

شورای امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هایی از ایران خواسته است برخی از فعاليت های 
ص برنامه غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد و برای وادار ساختن هسته ای خود به خصو

  .ایران به چنين اقدامی، تنبيه هایی را عليه این کشور وضع کرده است
  نصب پنجاه هزار سانتریفوژ
 به نقل از غالمرضا آقازاده، ریيس سازمان انرژی اتمی ایران، - ایرنا -پيشتر، خبرگزاری دولتی ایران 

زارش کرد که نصب پنجاه هزار سانتریفوژ در تاسيسات غنی سازی اورانيوم در نطنز برنامه ریزی شده گ
  .است

ماه گذشته از قول مقامات ایرانی گزارش شده بود که در نظر است تعداد سانتریفوژهای نصب شده در 
ژاد در سخنان خود در تاسيسات نطنز تا آخر ماه مارس به سه هزار عدد افزایش یابد اما آقای احمدی ن

  .روز دوشنبه به تعداد سانتریفوژهای راه اندازی شده در این تاسيسات اشاره ای نکرد
خودداری ریيس جمهوری و سایر مقامات ایرانی، از جمله آقای آقازاده، از اعالم تعداد سانتریفوژهای 

ی فعال در نطنز و توان نصب یا راه اندازی شده به حدس و گمان هایی در مورد تعداد سانتریفوژها
  .توليدی ایران در این زمينه منجر شد

از جمله برخی کارشناسان غربی نسبت به امکانات ایران در این زمينه ابراز تردید کرده و گفته بودند 
  .احتمال دارد اعالم این خبر از سوی جمهوری اسالمی انگيزه سياسی داشته باشد

عالم رقم سانتریفوژها در سخنرانی خود در نطنز در روز دوشنبه گفت آقای آقازاده در توجيه خودداری از ا
من نگران بودم که با مطرح شدن تعداد سانتریفوژها ابهامی به وجود بياید از این نظر که برنامه ما "
  ."تعداد سه هزار سانتریفوژ است ) فقط(

می شد، امکان داشت که به گفته وی، در صورتی که رقم سه هزار سانتریفوژ به طور مشخص اعالم 
رسانه های غربی چنين استنباط کنند که برنامه ایران در زمينه غنی سازی اورانيوم به همين تعداد 

  .محدود می شود
آقای آقازاده افزوده است که ورود به مرحله توليد صنعتی به این معنی است که این مرحله سقفی 

  .هزار سانتریفوژ ادامه خواهد داشتندارد و این مرحله تا نصب و راه اندازی پنجاه 
  نيروگاههای جدید
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به گزارش ایرنا، آقای آقازاده گفته است که طی روزهای آینده، مناقصه بين المللی برای ساخت دو 
  .نيروگاه هسته ای هزار مگاواتی اعالم خواهد شد

 خامنه ای، رهبر ریيس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که توسعه بخش هسته ای ایران مدیون آیت اهللا
  .جمهوری اسالمی است که در لحظات دشوار در این زمينه تصميم گيری کرد

 محمد سعيدی، معاون امور بين الملل - ایسنا -همچنين، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 
، سازمان انرژی اتمی، با پيش بينی اینکه نيروگاه اتمی بوشهر در سال جاری به بهره برداری می رسد

  .گفته است که هدف ایران در مرحله بعدی توليد و ساخت نيروگاه های بومی است
وی گفته است که پيگيری این هدف از یک سال و نيم پيش آغاز شده و افزوده است که ساخت یک 

  .نيروگاه اتمی با ظرفيت پایين دور از دسترس نيست
ما هيچگونه تغيير "نرژی اتمی گفته است که آقای سعيدی در مورد همکاری ایران با آژانس بين المللی ا

در رفتار حقوقی مان با آژانس ایجاد نخواهيم کرد، متعهد به تعهدات خود هستيم و حاضریم با 
  ."کشورهایی که حقوق مان را بپذیرند، تعامل منطقی داشته باشيم

 - ان پی تی -وی تاکيد کرده است که جمهوری اسالمی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی 
  ." اميدواریم شرایط بين المللی به گونه ای باشد که این مسير را ادامه بدهيم"متعهد است و افزود 

همزمان، گزارش شده است که روز سه شنبه، دو بازرس آژانس بين المللی انرژی اتمی ماموریت یک 
  .اندهفته ای خود برای بازدید از تاسيسات غنی سازی در نطنز را آغار کرده 

در چارچوب ان پی تی، ایران به بازرسان آژانس اجازه می دهد به بازرسی های معمول از مراکز هسته 
ای اعالم شده این کشور مبادرت ورزند اما از سال گذشته و به تالفی ارسال پرونده هسته ای خود به 

  .ه استشورای امنيت، با انجام بازرسی های سرزده و از پيش اعالم نشده موافقت نکرد
روز دوشنبه معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که دامنه فعاليت مرکز غنی سازی نطنز تا بيست 

  . روز دیگر در گزارش بازرسان آژانس معلوم می شود
  بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در ایران

 اتمی به منظور بازدید از در همين حال در تهران اعالم شد که دو بازرس آژانس بين المللی انرژی
  .تاسيسات اتمی نطنز وارد ایران شده اند

قرار است این دو بازرس . خوانده است" معمولی و عادی"خبرگزاری رسمی ایرنا، سفر این دو بازرس را 
  .به مدت یک هفته در ایران حضور داشته باشند

 آغاز خبر توليد صنعتی سوخت حضور بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، یک روز پس از اعالم
  .هسته ای از سوی محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری ایران صورت می گيرد

  
 »ايران غنی سازی اورانيوم را متوقف کند«

  )2007 آوریل   9 (1386 فروردین 20دوشنبه 
  آوريل از ايرانآمريکا، بريتانيا، اتحاديه اروپا و دبير کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه نهم :رادیو فردا

مربوط به  شورای امنيت سازمان ملل متحد را اجرا و فعاليت های هسته ای  ١٧۴٧خواستند قطعنامه 
  .غنی سازی اورنيوم را متوقف کند

 اظهارات  کشورهای آمريکا و بريتانيا به همراه اتحاديه اروپا و دبيرکل سازمان ملل متحد در واکنش به
رار گرفتن ايران در زمره کشورهای توليد کننده سوخت هسته ای، از محمود احمدی نژاد مبنی بر ق

 و به خواست جامعه جهانی برای متوقف کردن فعاليت  عمل کرده  ١٧۴٧تهران خواستند به قطعنامه 
  .های مربوط به غنی سازی اورانيوم گردن نهد

   دولت ايران منافع مردم را ناديده می گيرد: آمريکا
گوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد گفت ما نسبت به ادعای ايران درباره توليد گوردون جاندرو، سخن

  .سوخت هسته ای در سطح صنعتی بسيار نگران هستيم
آقای جاندرو افزود ايران به جای متوقف کردن فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم ، با 

  .وی خواهد کردسرپيچی از خواست جامعه بين المللی خود را بيشتر منز
سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد تصريح کرد اين اقدام جمهوری اسالمی منافع مردم ايران در 

دريافت بسته پيشنهادی که توسط کشورهای آمريکا، بريتانيا، روسيه، چين، فرانسه و آلمان ارايه شد، 
  .ناديده می گيرد
ه به تهعدات خود نسبت به آژانس بين المللی ما از از رژيم ايران می خواهيم ک«:آقای جاندرو گفت

  ».انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد عمل کند
   ايران قطعنامه های شورای امنيت را اجرا کند: بان گي مون

 روز دوشنبه را ترغيب کرد تا به طو رکامل قطعنامه های  بان گي مون دبيرکل سازمان ملل متحد ايران
  .ن ملل متحد را اجرا کند و توليد سوخت هسته ای را متوقف کندشورای امنيت سازما

آقای گيمون در واکنش به اظهارات آقای احمدی نژاد درباره توليد صنعتی سوخت هسته ای 
وظيفه هر عضو سازمان ملل متحد اين است که قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد «:گفت

  ».رغيب می کنم که چنين کنندرا اجرا کند و من دولتمردان ايران ت
درهمين زمينه، يک سخنگوی وزارت امورخارجه بريتانيا نگرانی خود را از اقدام ايران توسعه فعاليت های  

مربوط به غنی سازی اورانيوم اظهار و از جمهوری اسالمی خواست تا غنی سازی اورانيوم رامتوقف 
  .کند
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ما به طور روشن هميشه «:رت امورخارجه بريتانيا افزود، اين سخنگوی وزافرانسه به گزارش خبرگزاری 
اعالم کرده ايم که خوشحال خواهيم شد که ايران بتواند از انرژی هسته ای به طور صلح آميز استفاده 

  ».کنند، اما ايران بايد جامعه جهانی را قانع کند که چنين اهدافی را دنبال می کند
ن از اين که ايران نتواند به توليد جنگ افزار هسته ای دست جامعه بين المللی برای اطمينا«:او گفت

  » .يابد در کنارهم يک صدا خواهند بود
با آژانس بين المللی انرژی » به طور کامل« روز دوشنبه تصريح کرد که ايران بايد  کميسيون اورپايی 

  .کنداتمی همکاری کرده و قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد را نيز اجرا 
تون وان ليروپ سخنگوی کميسيون اروپايی، در واکنش به خبر هسته ای ايران، به خبرگزاری فرانسه 

  .  را اجرا کند١٧۴٧ و ١٧٣٧گفت ايران می بايست قطعنامه های 
 خبر توليد صنعتی سوخت هسته ای  از سوی ديگر آژانس بين المللی انرژی اتمی از اظهار نظر درباره

  .ری کردتوسط ايران خوددا
 خبر فرانسهدر گفت وگو با خبرگزاری  در همين حال يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللی اتمی

  .اعالم شده توسط ايران را يک مانور و تاکتيک سياسی قلمداد کرد
بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی آخرين گزارش های   ژوئن،١١او افزود در جلسه آينده آژانس در 

  .درباره ايران اعالم خواهند کردخود را 
   تعداد سانتریفيوژها

الملل سازمان انرژی اتمی ايران، از پاسخ صريح درباره  از سوی ديگر،محمد سعيدی،معاون امور بين 
برای آگاهی از تعداد «: که به آنها گاز تزريق شده خودداری کرد و گفت تعداد سانتريفيوژهايی

پيشتر ، علی » .روز ديگر صبرکرد ٢٠   به آنها تزريق شده بايد تا  ۶  . اف.سانتريفيوژهايی که گاز يو
  . به سه هزار سانتریفيوژ گاز تزریق شده است  الریجانی اعالم کرده بود که

بينيم که اکنون تعداد  ضرورتی نمی«:، سعيدی افزود ايرناگزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران، به
روز ديگر  ٢٠  ه را اعالم کنيم، برای آگاهی از تعداد سانتريفيوژها بايد تا سانتريفيوژهايی که تزريق گاز شد

  ».دهند، صبرکرد المللی انرژی اتمی گزارش خود را ارايه می که بازرسان آژانس بين
وقتی بازرسان آژانس گزارش خود را ارايه دهند ، تعداد سانتريفيوژها مشخص «: وی تصريح کرد 

  » .شود می
های جمهوری اسالمی ايران ازجمله  تمام فعاليت«: الملل سازمان انرژی اتمی تاکيد کرد  نمعاون امور بي
المللی انرژی اتمی  سازی اورانيوم نطنز با اطالع آژانس بين گرفته درتاسيسات غنی اقدامات صورت

  ».گيرد صورت می
  

  شرکت نفتی هاليبرتون به فعاليتهایش درایران پایان می دهد 
  )2007 آوریل   9 (1386ردین  فرو20دوشنبه 
روزدوشنبه شرکت هاليبرتون اعالم کرد از این پس هيچ گونه عملياتی در ایران انجام نخواهد :رادیو فردا

 اعالم کرده بود عمليات خود را در ایران متوقف می کند، اما 2005این شرکت نفتی در ژانویه سال . داد
شرکت هاليبرتون روز دوشنبه طی بيانيه کوتاهی اعالم .  کردتعهدات قانونی خود را تا پایان اجرا خواهد

  . کرد، همه تعهداتش را انجام داده و از این پس هيچگونه فعاليتی در ایران نخواهد کرد
 بر عهده دیک چينی بود، اما وی پس از 2000 تا 1995ریاست شرکت هاليبرتون در فاصله سالهای 
  . ی امریکا از فعاليتهای خصوصی کناره گرفتانتخاب شدن به سمت معاون ریاست جمهور

  در بيانيه کوتاه هاليبرتون آمده است فعاليتهای این شرکت در ایران همه در چارچوب قانون بوده است
  

  به توليد صنعتی سوخت هسته ای رسيدیم: احمدی نژاد
  )2007 آوریل   9 (1386 فروردین 20دوشنبه 

وری ایران در سخنانی در نطنز گفت سال گذشته در محمود احمدی نژاد، رئيس جمه:بی بی سی
اعالم می کنم که "و امروز " دستيابی ایران به فن آوری توليد سوخت هسته ای را اعالم کردم"مشهد 

امروز در روز : او گفت. قرارگرفته است" ایران در زمره کشورهای توليد کننده صنعتی سوخت هسته ای
  . رسيده اند" به مرحله توليد صنعتی"انشمندان هسته ای ملی فن آوری هسته ای در ایران، د

 سال است که عضو آژانس انرژی اتمی است و بر اساس 30آقای احمدی نژاد گفت که ایران بيش از 
معاهدات بين المللی و آژانس، ایران به عنوان عضوی از این سازمان می تواند به توليد سوخت هسته 

  .ایران از مقررات آژانس تخطی نکرده استاو تاکيد کرد که . ای دست یابد
آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که این کشور درصدد بدست آوردن سالح اتمی از 

اما ایران این اتهامات را بشدت رد کرده و فعاليت های هسته . طریق فعاليت های هسته ای خود است
  .عنوان می کند" صلح آميز"و " شفاف"ای خود را 

رئيس جمهور ایران ضمن انتقاد از دولتهای غربی در قبال فعاليت های هسته ای ایران، به نياز کشور به 
  . بهره برداری از انرژی هسته ای و اتکای کمتر بر انرژی های فسيلی تاکيد کرد

رضا تقی زاده، کارشناس مسایل ایران در اسکاتلند، به بی بی سی گفت که عليرغم اظهارات اعالم 
ده ایران تا تکميل چرخه سوخت هسته ای نيازمند دستيابی به تکنولوژی و توليد فلز اورانيوم است ش

که نهایتا در کوره های سوخت اتمی بصورت ميله های سوختی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ چيزی 
  . که ایران هنوز به آن دسترسی ندارد
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ر خالف مسير و در خواستهای عنوان شده در به گفته آقای تقی زاده به هرصورت مراسم نطنز د
قطعنانه های شورای امنيت سازمان ملل متحد از ایران است؛ و این مراسم بدون شک با واکنش امضا 

  . کنندگان قطعنامه ها روبرو خواهد شد
غالمرضا آقای زاده، رئيس سازمان انرژی اتمی ایران، در اظهاراتی پيش از سخنان آقای احمدی نژاد 

او در سخنان خود . یخچه مختصری از فعاليت های هسته ای ايران را برای شرکت کنندگان قرائت کردتار
  .شده است" مرحله صنعتی غنی سازی اورانيوم"همچنين گفت که ایران وارد 
 و ربع به وقت گرینويچ؛ در نطنز و با تالوت آیاتی از قرآن شروع شد و 12این مراسم در حدود ساعت 

  .رودی در خصوص ایران و تاریخ آن خوانده شدبدنبال آن س
پيش از اظهارات آقای احمدی نژاد، علی الریجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست مذاکرات 

  .هسته ای جمهوری اسالمی از دستيابی به چرخه سوخت هسته ای سخن گفته بود
در سخنانی در مشهد در روز دوشنبه  آقای الریجانی - ایسنا -به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

نتيجه قطعنامه های پی در پی که عليه ایران صادر کرده اند این است که ارتباط ما با آژانس بين "گفت 
المللی انرژی هسته ای کم شد و امروز روزی است که ما به دانش چرخه کامل سوخت هسته ای 

  ."رسيده ایم
در ایران، " ملی فناوری هسته ای"در مراسمی در روز "  ایخبر خوش هسته"پيشتر و در آستانه اعالم 

  . امتيازاتی برای مسافران شهری در تهران منظور شد
را روز ملی فناوری هسته ای اعالم داشته و شرکت )  فروردین ماه20( آوریل 9دولت ایران روز دوشنبه، 

 در این روز رایگان 5 و 3، 1 اعالم داشته که خدمات مترو در مسيرهای) مترو(راه آهن شهری تهران 
  .است

 مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نيز گفته است که - ایرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 
  .تمامی اتوبوس های شهری تهران در این روز مسافران را بدون دریافت بليط حمل می کنند

ه صدا در آمد و در تهران، وزیر آموزش و در جشن روز ملی فناوری هسته ای زنگ مدارس در ایران ب
  .پرورش در مراسم به صدا درآوردن زنگ یک دبستان دخترانه در تهران شرکت کرد

همچنين بر اساس گزارشهای رسمی از ایران، دولت از طريق پيامی آوتاه روز دوشنبه را به عنوان روز 
  . گفت" ملت ايران تبريک"به " ای جشن هسته"ملی فناوری 

 بهمن سال گذشته، گفته می شد که 22از برگزاری مراسم سالگرد انقالب اسالمی در ایران در پيش 
آقای احمدی نژاد خبر خوش هسته ای را اعالم خواهد داشت اما اعالم این خبر تا امروز به تعویق افتاده 

  .بود
می در مناطق نهادهای دولتی و تبليغاتی جمهوری اسالمی، از جمله شورای هماهنگی تبليغات اسال

مختلف، از مردم خواسته اند تا در مراسم روز ملی فناوری هسته ای به طور گسترده شرکت کنند و 
  .توصيف کرده اند" یوم اهللا"برخی از آنها این روز را نيز 

تاکيد جمهوری اسالمی بر حق برخورداری از فناوری "هدف از برگزاری روز ملی فناوری هسته ای 
اعالم شده است و به گزارش خبرگزاری جمهوری " در زمينه چرخه سوخت اتمیهسته ای به خصوص 

اسالمی، روز دوشنبه جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه با تجمع در برابر سازمان انرژی اتمی 
حمایت خود را از این سياست ابراز داشتند و صدور قطعنامه های شورای امنيت عليه ایران را مردود و 

  .واندندبی اثر خ
  

  ایران و انرژی هسته ای ؛ گام به گام تا توليد سوخت اتمی
  )2007 آوریل   8 (1386 فروردین 19یکشنبه 

 توانست به حلقه کشورهای دارای 1385 فروردین 20ایران در :  گروه انرژی هسته ای -خبرگزاری مهر 
 و پيشرفت ایران در زمينه فناوری هسته ای بپيوندد؛از آنجایی که این امتياز مهم سبب خودکفایی

توسعه صنعت هسته ای و توليد انرژی خواهد شد؛ کشورهای انحصارگر تالش می کنند تا مانع 
  .استفاده ایران از این فناوری نوین و ارزشمند شوند

است؛ گروه انرژی هسته ای   فروردین که روز ملی فناوری هسته ای نامگذاری شده20در آستانه روز 
که به این شرح  پرداخته هسته ای مراحل مختلف چرخه سوخت  در گزارشی به تشریحخبرگزاری مهر،

 .است
  : چرخه سوخت هسته ای
تا توليد برق را شامل  شامل مراحل مختلفی است که از استخراج اورانيوم چرخه سوخت هسته ای

معدن تبدیل سنگ  منجر به که چرخه سوخت هسته ای شامل فرایندهای مختلفی است .می شود 
چرخه " مجموعه این مراحل . می شود به سوخت مورد استفاده در نيروگاه های هسته ای اورانيوم

پس از استفاده نابود می  های فسيلی که زیرا بر خالف سوخت سوخت هسته ای نام گرفته است ؛ "
فاده پس از است بلکه این قابليت را دارند که نيستند، شوند؛ سوخت های هسته ای از بين رفتنی

در یکی  به طوری که .و مجددا در نيروگاه هسته ای استفاده شوند  راکتور، دوباره غنی سازی شده در
  یک چرخه به وجود آمده وعمليات تکرار می شود تبدیل اورانيوم خام به سوخت ،  فرایند مراحل پایانی از

اگر . ه دو هسته مجزا داردب عنصر اورانيوم به علت هسته سنگين خود تمایل به شکافته شدن و تبدیل
تواند منشا انرژی فوق العاده باال و پایان ناپذیر  این فرایند به طور کنترل شده در راکتور صورت بگيرد؛ می

از این  .238 و اورانيوم235، اورانيوم 233اورانيوم : سه ایزوتوپ است  طبيعی مخلوطی از اورانيوم. باشد
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چرخه سوخت هسته . استفاده در نيروگاه به عنوان سوخت است  قابل 235اورانيوم  سه ایزوتوپ فقط
 :  مرحله است که باید به ترتيب طی شوند7دارای  معموال ای ،

  
 :مراحل هفت گانه چرخه سوخت هسته ای

 
از سنگ  U3O8 ، ترکيب در این مرحله : معدن اورانيوم، جداسازی و تخليص استخراج سنگ -1

این ترکيب زرد رنگ، پس از توليد حالتی شبيه به کيک دارد؛ به  . معدن اورانيوم جداسازی می شود
این مراحل معموال در معدن انجام می شود؛ در ایران این . ناميده می شود  " کيک زرد" همين دليل 
  . اصفهان انجام می شود UCF تاسيسات مرحله در

  
از انجام مراحل شيميایی ، غنی سازی پس  درمرحله : تبدیل کيک زرد به اورانيوم غنی شده -2

 درجه سانتی گراد 30این ماده در دمای . می شود  (UF6) کيک زرد تبدیل به گاز هگزافلورید اورانيوم
همانطور .  و برای غنی سازی آماده می گردد تبدیل به بخار شده  درجه40مایع است، ولی در دمای 
ه فقط یکی از آنها قابل استفاده در نيروگاه طبيعت دارای سه ایزوتوپ است ک که گفته شد اورانيوم در

در  235 ایزوتوپ اورانيوم غنی سازی عبارتست از باال بردن غلظت در واقع. است  ای هسته
 . اورانيوم طبيعی

گازی ، روش سانتریفيوژ، روش  روش دیفيوژن یا پخش: برای غنی سازی اورانيوم سه روش وجود دارد 
 . ميدان مغناطيسی

در این روش . تر و بهتر است ی ذکر شده ، روش استفاده از سانتریفيوژ، مقرون به صرفهدربين روشها
که برای سوخت نيروگاه % 4به غنای حدود   سانتریفيوژ160هگزافلوراید اورانيوم پس از عبور از حدود 

   .در تاسيسات غنی سازی نطنز انجام می شود این مرحله. هسته ای مورد نياز است ، می رسد 
  

پس از اینکه گاز هگزافلوراید اورانيوم به غنای مورد نياز رسيد؛  : به اکسيد اورانيوم UF6 تبدیل - 3
. دارد  این ماده جامد است و حالت سراميکی. می شود  (UO2) دی اکسيد اورانيوم درمراحلی تبدیل به

نيروگاه حتما باید  ختاز آنجایی که سو. درمی آید  به صورت حبه های سوخت این ماده در این مرحله
داده شود؛ حبه های سوخت بر روی ميله  برای توليد انرژی در راکتور قرار به شکل ميله درآید تا بتواند

  . شوند هایی تعبيه می شوند که ميله های سوخت ناميده می
م و باید در تما رادیواکتيو موادی خطرناک هستند مواد : انتقال ميله های سوخت به نيروگاه - 4

یکی از مراحل بسيار حساسی که می تواند . قرار گيرد  ایمنی مدنظر مراحل چرخه سوخت مسائل
به همين منظورميله های سوخت داخل .سوخت به نيروگاه است خطرساز باشد؛ مرحله نقل وانتقال
و هرگونه حادثه ای مانند انفجار، سوختن  داده می شود تا از بروز محفظه های عایق بندی شده قرار

 . شود سایر حوادث جلوگيری
های سوخت در داخل راکتور تعبيه می شوند  در این مرحله، ميله : مصرف سوخت وتوليد انرژی -5

این انرژی که به صورت گرمای بسيار زیاد است به آب  . ، انرژی توليد کنند تا در اثر واکنش شکافت
ا را به حرکت درآورده و به این ترتيب برق بخار توليد شده توربين ه . سبب تبخير آب می شود و  منتقل

 ، از یک تا سه سال می توان از ميله های درصد غنای اورانيوم مورد استفاده بسته به .توليد می شود
هسته ای به  یک نيروگاه. سوخت در راکتور استفاده کرد و تا این مدت نياز به تعویض ميله ها نيست 

آغاز به کار نيروگاه، باید  بنابراین پيش از .رانيوم مصرف می کند  تن او30طور متوسط در هر سال حدود 
سوخت مصرف شده از نيروگاه خارج می   سال،3پس از .  تن اورانيوم غنی شده آماده باشد12حداقل 

 . موقت درآید شود؛ برای این عمل ، باید راکتور به حالت خاموشی
غنی شده در راکتور، سوخت مصرف شده باید تا  پس از استفاده از اورانيوم : انبار کردن سوخت -6

سبب می شود برخی از پسماندها که به شدت رادیواکتيو و  عمل این. چند ماه در نيروگاه انبار شود 
 سرد  به این مرحله، مرحله هسته ای به طور خود به خود از بين بروند؛ فعال هستند؛ در اثر شکافت

 . می گویند شدن
در این روند سه مولفه مهم از هم جدا  :  شده به تاسيسات باز فرآوریانتقال سوخت مصرف -7

  .  ، زباله های هسته ای239پلوتونيوم  اورانيوم تهی شده ،: می شوند 
شده در واقع اورانيومی است که تعداد ایزوتوپهای مورد نياز برای   اورانيوم تهی: اورانيوم تهی شده
با غنی سازی  .   به عبارت دقيقتر غنای آن کم شده استو در آن کم شده استفاده در نيروگاه

 .دوباره آن را برای مصرف در نيروگاه و توليد انرژی آماده کرد مجدد،می توان
در صورتی که غير قابل  استفاده است، اما ، گاهی برای مصارف پزشکی قابلزباله های هسته ای

در ته اقيانوسها ، قسمت های  های مخصوصبا کشتی   به شکل محلول درآمده و استفاده باشد؛ باید
بشکه هایی که این مواد در آنها . غير قابل سکونت دفن شوند غير مسکونی در قطب ها یا در کویرهای

 . آنها نشت نکند بدون منفذ باشند تا پرتوهای رادیواکتيو از  عایق بندی شده و حمل می شود باید کامال
دانشمندان هسته ای داخلی به   اتکا به دانش بومی و تالش توانست با1385 فروردین 20ایران در 

فناوری ارزشمند در دنيا تبدیل  این چرخه سوخت هسته ای دست یابد و به یکی ازکشورهای دارنده
 . شود
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  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

   ماده ای ایران برای تاسيس سازمان امنيت و همکاری خليج فارس10پيشنهاد 
  )2007 آوریل  10(1386 فروردین 21به سه شن

نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در شورای عالی امنيت ملی طی سخنرانی خود در اجالس مجمع 
 ماده ای برای تاسيس سازمان امنيت و همکاری در 10جهانی اقتصاد که در قطر برگزار شد پيشنهادی 

  .منطقه خليج فارس کرد 
اقتصاد دردوحه قطر  امروز و به دعوت مجمع جهانی این نشست که  ابتدایدر  به گزارش خبرگزاری مهر،

لوئن وزیرخارجه سابق انگليس ، المحمود  محمد جواد الریجانی ، دیوید دکتر روحانی ، دکتر و با استقرار
 شوراهای بازرگانی اعراب در جایگاه ویژه همراه وزیر مشاور خارجی قطر و عبداهللا جناحی معاون

 به خالء موجود درمنطقه در زمينه های مقام معظم رهبری درشورای عالی امنيت ملی ایندهنم  ؛بود
کشورهای منطقه  زمينه های همکاری و اتحاد در بين: و اظهارداشت  امنيت ، ثبات و همکاری اشاره

 . دینی و تاریخی هستند بسيار قوی است زیرا ملتهای این منطقه دارای مشترکات عميق فرهنگی و
ونکته مهم  این است که همکاری عميق بين کشورهای منطقه شکل گيرد نکته اول:  درادامه افزودوی

خود کشورهای  نيروهای نظامی خارجی از منطقه خارج شوند تا مقدرات منطقه بدست دوم اینکه
 . منطقه ارائه شود

چارچوب  عنوان نکته ب10از نظر من  :دکتر حسن روحانی دربخش دیگری از این نشست اعالم نمود
برای گسترش روابط  ترتيبات مشترکات منطقه ای. همکاری و اعتماد منطقه ای می تواند کليدی باشد

. کشورهای منطقه ضروری است سياسی ، اقتصادی، امنيتی و فرهنگی برای رفع کليه موانع روابط بين
  .حل و فصل است  نکته قابل 10کليه نگرانی های کشورهای منطقه در چارچوب 

تجاری بدليل  در این منطقه بسيار مهم و استراتژیک عليرغم وجود پتانسيل همکاریهای اقتصادی و"
همکاریهای بسيار محدود  ، متاسفانه شاهد مشترکات دینی ، فرهنگی ، تاریخی و سالیق مشترک

  : آن دو مشکل اصلی است دليل. هستيم
دی بدليل خالء اعتماد کافی در بين سياسی کافی جهت همکاریهای اقتصا عدم وجود اراده -1

 منطقه کشورهای
  .مداخالت خارجی در این منطقه بویژه حضور نيروهای خارجی در این منطقه -2

 ". ریزی کنيم بنابراین برای حل مشکل محدودیت های همکاری، اول باید برای دو مساله فوق برنامه
اعالم مواضع  نه مساله اول ، حرف زدن ودر زمي: امنيت ملی کشورمان اضافه کرد شورای عالی عضو

مثال در زمينه مسئله . کنيم کافی نيست بلکه در زمينه هر یک از نگرانی ها باید طراحی و برنامه ریزی
به  .چارچوب برای رفع نگرانی اقدام کنيم هسته ای اگر نگرانی در منطقه وجود دارد باید با طراحی یک

داوطلبانه وغيرمداخله جویانه کشورها نسبت به یکدیگر اقدام کرد  ارتدر مرحله اول باید نظ عنوان نمونه
به همکاری با یکدیگر در زمينه فناوری هسته ای و در نهایت با ایجاد  و در مرحله دوم نسبت

  .غنی سازی منطقه ای جهت تهيه سوخت هسته ای مورد نياز اقدام گردد کنسرسيوم برای یک
مثال . برنامه ریزی کنيم  ای خارجی و جلوگيری از مداخالت آنها نيز بایددر زمينه دوم یعنی خروج نيروه

ایجاد سازمان امنيت و همکاری منطقه  در جهت یک سيستم امنيت دسته جمعی در منطقه و در نهایت
  .حضور و مداخالت آنها باقی نماند تا زمينه و توجيهی برای. خليج فارس اقدام کنيم

 .داد حضار ارائه ای خود در این زمينه را به ماده 10 دکتر روحانی طرح
 

که ما حق همه کشورهای  درادامه این نشست المحمودوزیر مشاور در امور خارجه قطر نيز اعالم کرد
  .ای را به رسميت می شناسيم منطقه شامل ایران را برای برخورداری از انرژی صلح آميز هسته

های اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل عليه  حریمت : وی در بخش دیگری از سخنانش تاکيد کرد 
  .ایران کمکی به بهبود اوضاع منطقه نمی کند

 ما  : اظهارداشت دیوید اوئن وزیر خارجه سابق انگليس بعنوان سومين سخنران این اجالس در دوحه
وقتی  : وی درادامه گفت. شود اميدواریم یک دیالوگ جدی با ایران برای حل مسئله هسته ای برقرار

پاکستان جلوگيری کنم اما آنها به بمب  وزیر خارجه بودم خيلی تالش کردم که از هسته ای شدن
  .کردند دسترسی پيدا کردند و بمب هسته ای آزمایش

 با ایران 5+1و مذاکره توسط  برای حل مساله ایران باید یک دیالوگ این مقام انگليس تاکيد نمود که
از تکنولوژی هسته ای نباشد بلکه صرفا در  مورد حق ایران برای بهره مندیبرقرار شود که مداخله در 

در شرایط فعلی ایران نقش بسيار کليدی و . باشد مورد اعتماد سازی عدم ساخت سالح هسته ای
 . آمریکا و انگليس باید برای اثبات و امنيت عراق با ایران کار کنند . تعيين کننده در حل مساله عراق دارد

  :جناحی معاون شورای بازرگانی اعراب نيز در سخنانی کوتاهی در این نشست تاکيد کرد هللاعبدا
است و امروز  روابط اقتصادی منطقه با ایران فعال بوده جزایر، عليرغم جنگ ایران و عراق و مسئله

  .بيشترین ویالها و آپارتمانهای دبی را ایرانيها می خرند
توسعه ایران ،  قدرت و  نشست اقتصادی در سخنانی اظهارداشت کهدر این دکتر جواد الریجانی نيز

 .منطقه است بلکه سرمایه مهمی برای کشورهای تهدیدی عليه کشورهای منطقه نيست، 
نفت و انرژی منطقه حياتی و  وقتی گفته می شود که منطقه خليج فارس برای مسئله: وی تاکيد نمود

ایران آماده    .منطقه مهمتر از نفت است و تاریخ مردم اینتهران . مهم است این تحقير منطقه است 
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ای را با کشور های همسایه خود به مشارکت  است که بر اساس قوانين جهانی تکنولوژی هسته
  .بگذارد

 
اسرائيل عضو معاهدات  :هسته ای کشورمان در شرایط فعلی عنوان نمود الریجانی در خصوص تحوالت

سته ای را ساخته است و از حمایت غرب هم برخوردار است اما برای سالح های ه هسته ای نيست و
  .حق تکنولوژی صلح آميز را هم قبول ندارند ایران حتی

شورای همکاریهای خليج . تصورات غلطی که وجود دارد باید زدوده شود اکنون: وی همچنين تصریح کرد
و باید شامل  یک نياز برای منطقه استتهدید انقالب اسالمی بوجود نيامد بلکه  به خاطر (GCC) فارس
 .کشورهای حوزه خليج فارس شود کليه

یک : است  دارای سه بعد اعالم نمود که این برنامه  ایران برنامه هسته ای الریجانی در تشریح وضعيت 
. است و سوم مسئله اعتماد سازی استNPTدوم اینکه در چارچوب معاهد .بعد علمی و آکادميک دارد

  .باشد راست آزمایی باید اعتماد سازی دوطرفه و متقابل باشد و برای دو طرف اد سازیبرای اعتم
منطقه بوده  ایران حامی بزرگ مردم دکتر روحانی نيز در بخش دیگری از این نشست اعالم نمود که

 برای نجات ملت عراق از ایران. ایران به مردم افغانستان برای نجات از سلطه شوروی کمک کرد. است 
مردمی و جدید عراق را مورد  دیکتا توری صدام نقش کليدی داشت و اولين کشوری بود که دولت

مخالفت کرده است وتهران با ادامه اشغال منطقه  ایران با تجاوز اسرائيل به لبنان   .حمایت قرار داد
  .توسط کشورهای خارجی مخالف است
فارسيبراساس ضرورت  ی شورای همکاری خليجشکل گير وزیر مشاور خارجه قطر نيز با تایيد دیدگاه

 .است عليه ایران تشکيل نشده های زمان اعالم کرد که این شورا
منطقه ای و ترتيبات منطقه  از پيشنهاد دکتر روحانی برای همکاریهای GCCوی همچنين تاکيد نمود که

 .د کردایران شرکت نخواه ای حمایت می کند و قطر در هيچ تهدید یا حمله نظامی عليه
در منطقه بدون  اروپا به ایران در مورد ترتيبات امنيتی این مقام قطری تصریح نمود که پيشنهادات 

زیرا ایشان معتقد است که  بوده است و این روند مغایر نظر دکتر روحانی است ، GCC مشورت و اطالع
  .تمهم آماده اس امنيت منطقه باید توسط کشورهای منطقه باشد و قطر برای این

باید عامل اصلی حل  المحمود همچنين گفت که اعالم ایران در مورد اینکه قصد سالح هسته ای را ندارد
. دوگانه غرب را نمی پذیرد  رفتار وشورای همکاری خليج فارس و فصل مسئله هسته ای ایران باشد

د ایران تبعيض آميز کامال با رفتار در مور رفتار غرب در مورد اسرائيل و سالحهای هسته ای اسرائيل
 .است و حاکی از یک رفتار دوگانه است

هسته ای  کشورهای دارنده سالح در بخش دیگری از این نشست نخصصی دیوید اوئن اعالم کرد که 
به کشورهای دارنده  این موجب انتقاد. آمادگی ندارند که سالحهای هسته ای خود را کنار بگذارند 

اسرائيل سالح هسته ای را با  وی اشاره کرد که. ق و بجایی استسالح هسته ای است که انتقاد بح
اسرائيل به سالح هسته ای دسترسی پيدا  کار مخفی و پنهان بدست آورد و باید صادقانه پذیرفت که

  .کرده است
اگر من ایرانی بودم و می دیدم که صدام و دیگران دنبال  :داشت  وزیر خارجه اسبق انگليس اعالم 

باید به طور سازنده در مورد . حتی من هم دنبال سالح هسته ای می رفتم  ای هستند ،سالح هسته 
 اما امروز. ما اشتباهات زیادی در عراق داشته ایم  .هسته ای مذاکره و همکاری کرد  عراق و لبنان و

ين برای صدام حس . ما به کمک ایران و سوریه نياز داریم. باید همه به فکر ثبات و امنيت عراق باشند 
 .منطقه مضر بود

شيوه ای که غربيها   : الریجانی هم در بخش دیگری از ارائه دیدگاهایش اظهار داشت دکتر محمد جواد 
است وضعيت افغانستان در آنده  با مسائل عراق و افغانستان برخورد می کنند ، فاجعه است و ممکن

  .نزدیکتر بدتر از عراق شود
 سال آنجا زندگی کرده و بزرگ شده ام و تفاوتی 11 عراق بدنيا آمده ام و خودم در من وی اعالم کرد که

اتحادیه  کشورهای خليج فارس می توانند بهتر از اتحادیه اروپا ، یک. ملتهای ایران و عراق نيست بين
ایران بهترین  .داد اعتماد سازی را باید مرحله به مرحله انجام. موفق برای همکاری تشکيل دهند 

 .برای سرمایه گذاری اعراب استمنطقه 
و عربستان و مصر در  نفوذ قدرتهای بزرگ مثل ایران :عبداهللا جناحی در دورپایانی اظهاراتش تصریح نمود 

انگليس و فرانسه در اروپا نفوذ اصلی را  منطقه مثبت است همانطور که قدرتهای بزرگ اروپا مثل آلمان و
 .دارند

وحانی برای ایجاد سازمان همکاریهای منطقه ای خليج فارس و اعتماد ر پيشنهاد دکتر: وی تایيد کرد 
 البته نگرانی های اعراب از ایران نيز باید در همين  .منطقه بسيار ارزشمند است سازی بين کشورهای

 .چارچوب رفع شود
ته مساله هس: فعلی اظهارداشت دکتر محمد جواد الریجانی نيز در زمينه دغدغه های ایران در شرایط

وقتی مساله حق ایران مطرح می شود و  ای مساله اول ایران نيست شاید مساله دهم ایران باشد اما
این مساله مساله اول ایران می شود تا از حق خود  اینکه دیگران می خواهند ایران را محروم کنند ،

  .دفاع کند
پروتکل  بوموسی یکدر مورد ا:  وی درباره موضوع مورد اختالف ایران وامارات اعالم کرد

هم می توانند  اماراتی ها. وجود دارد بين ایران وامارات که ایران به آن احترام می گذارد 
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 و عراق بر رانی به اضافه اG.C.C کشور 6شامل " فارس جي خلی هایمکار و هتي سازمان امنجادی ا-1
   سازمان مللتي امنی شورا598 قطعنامه 8اساس بند 

 مبارزه با نهي در زمی دسته جمعتي امنستمي مشترک در قالب سیتي امنباتي ترتی سامانده-2
 ی های نگرانگریمواد مخدر و د ، قاچاق افتهی سازمان اتی ، جنایی ، فرقه گرایی افراط گراسم،یترور
   مشترکیتيامن
 ی و فرهنگی ، اقتصادیتي امن،یاسي سی های ها در مورد همکارتی انواع محدودیجی برداشتن تدر-3

  ییبه عنوان هدف نها
 هی و انجام سرمای موجود مبادالتی هاتي با توجه به ظرفی تجاری های گسترش و توسعه همکار-4

   منطقهی کشورهاني به تجارت آزاد بیابي جهت دستی اقتصادیا مشترک در طرح هی هایگذار
 ی منافع کشورهاني منطقه به منظور تامی و صدور انرژدي تولتي امنني تضمی برای طرحیني بشي پ-5

  ی جهانازي مورد نی و ثبات انرژیداریمنطقه و پا
، ) Monitoring ( از جمله نظارتی مسال هسته انهي منطقه در زمی کشورهاني بی اعتماد ساز-6

 ري داوطلبانه و غیباتي در چارچوب ترتگریکدی ی هسته ایاز برنامه ها) Verification (یی آزمایراست
  ).Non Intrusive (انهیمداخله جو

 موارد ری سوخت و ساني منطقه جهت تامی کشورهاني بی سازی مشترک غنومي کنسرسکی جادیا-7
   تحت نظارت آژانسی هسته ازيصلح آم

  ی کشتار جمعی از سالح های عارانهي منطقه در جهت تحقق خاورمی کشورهای جدی هایهمکار -8
 ی منابع الزم در جهت توسعه اقتصادني تامی در منطقه برایحاتي به روند مسابقه تسلدني بخشانی پا-9

  و مبارزه با فقر
   منطقهیشورها کامل منطقه توسط کتي امنني از منطقه و تامی خارجی نظامیروهاي خروج ن-10

  
  قطر، امروز ميزبان صادرآنندگان بزرگ گاز جهان 

  )2007 آوریل   9 (1386 فروردین 20دوشنبه 
)  فروردين ماه20دوشنبه (امروز )  GECF(ششمين نشست مجمع آشورهاي صادرآننده گاز  :سرمايه

  .شود در دوحهء قطر برگزار مي
هاي تامين حوائج مورد نياز بازار    گازي و استراتژيآنندگان در نشست دوحه در مورد تشكيل اوپك  شرآت

  .  به بحث و گفت و گو خواهند پرداختLNGجهاني و گاز مايع طبيعي  
ترين موضوع، احتمال تاسيس  شود آه مهم به گزارش خبرگزاري رويترز، اين نشست در حالي برگزار مي

اي به ابتكار ايران، بسياري  رح چنين ايدهاز زمان ط.  سازماني مشابه اوپك براي صادرآنندگان گاز است
  .اند هاي آشورها و آارشناسان نظرات مختلفي در اين مورد ارايه آرده از مقام

 درصد از آل ذخاير 73اعضاي اين نهاد حدود .  در ايران به وجود آمد2001مجمع صادرآنندگان گاز در سال 
  .د درصد از حجم توليد گاز جهان را در اختيار دارن41_و

. ها، جايگاه اين مجمع و اعضاي آن را در بازار جهاني گاز پررنگ آرده است برخورداري از اين ويژگي
عمدتًا آشورهاي صنعتي و (آنندهء گاز  ترين نگراني از تشكيل اوپك گازي را آشورهاي مصرف بيش

 گرفتن صادرآنندگان ، عالوه بر قدرت»اوجك«غرب نگران آن است آه با تاسيس . اند ابراز آرده) پيشرفته
سال گذشته، آميتهء اقتصادي سازمان ناتو . گاز، نفوذ روسيه در اروپا نيز بيش از پيش افزايش پيدا آند

المللي انرژي نيز نسبت به تاسيس اوپك گازي  از سويي آژانس بين. نسبت به اين امر هشدار داده بود
 ، چهار GECFدر ميان آشورهاي عضو  » .استتحقق اين امر به زيان همه «هشدار داد و اعالم آرد آه 

 درصد از آل ذخاير گاز جهان را در اختيار دارند، از قدرت 30آشور روسيه، ايران، الجزاير و قطر آه بيش از 
  .تري برخوردار هستند و نفوذ بيش

ك  ، ويكتور خريستنكو وزير صنايع و انرژي روسيه، اعالم آرد آه تشكيل يGECFدر آستانهء نشست  
ناپذير است و ايجاد يك سازمان براي گاز    سال آينده امكان15 تا 10بازار جهاني براي توليدات گازي طي 

  .    مشابه سازمان اوپك تا آن زمان به تعويق خواهد افتاد
اتحاديهء اوپك در نتيجهء پيدايش يك بازار «: تاس ، گفت وگو با خبرگزاري ايتار وزير انرژي روسيه، درگفت

ها تشكيل يك بازار جهاني براي   ي براي نفت تشكيل شد، اين در حالي است آه طبق بررسيجهان
ناپذير است، بنابراين متعاقب آن تشكيل اوپك گازي نيز تا   سال آينده امكان15 تا 10توليدات گازي طي 

  ».آن زمان به تعويق خواهد افتاد
زماني شرآت نخواهد داشت و از طرح آشور روسيه به هيچ وجه در يك چنين سا«: خريستنكو گفت

  ».ها پشتيباني نخواهد آرد  مورد حمايت ايران براي تشكيل يك آارتل در جهت آنترل قيمت
اين در حالي است آه  والديمير پوتين در ماه فوريه سال جاري تشكيل يك اتحاديهء مشابه اوپك براي 

اما اآنون خريستنكو معتقد ; بي آرده بودآشورهاي صادرآننده گاز را طرحي قابل بحث و بررسي ارزيا
آنندهء گاز   هاي زيادي براي آشورهاي مصرف  از آنجا آه پيشنهاد تشكيل اوپك گازي نگراني; است

فراهم آورده، اين طرح به هيچ وجه مورد قبول آشور روسيه نيست و تحت هيچ شرايطي در اين آارتل 
  .    شرآت نخواهد آرد
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اين اتحاديه از تشكيل سازماني «: نمايندهء اتحاديه اروپا در الجزاير گفت» اولسگانگ پالس«از سويي 
  »    .مانند اوپك در زمينهء گاز نگران نيست

گذاري  پالسا در پاسخ به اين سوال آه واآنش اروپا در برابر تشكيل احتمالي اين سازمان و احتمال پايه
اتحاديهء اروپا نگراني «:  قطر چيست، گفتآن در نشست امروز آشورهاي توليدآننده گاز در دوحه

ندارد، چرا آه معتقد است نرخ گاز نيز همچون نفت بر اساس شرايط بازار خواهد بود و تشكيل سازماني 
  »    .هاي بازار را تغيير نخواهد داد چون اوپك واقعيت

اع از منافع خود وي در عين حال گفت آه آشورهاي توليدآننده و صادرآنندهء گاز حق دارند براي دف
  .    سازماني شبيه اوپك بنا آنند

طرف خواهد  در اين صورت اتحاديه اروپا در قبال اين سازمان و آشورهاي عضو موضع بي«: پالسا افزود
  ».داشت

 تريليون مترمكعب بود، آه از اين 75/2 برابر با 2005گفتني است ميزان مصرف گاز جهان طي سال 
  .  اختصاص داشته استLNG درصد به توليدات گاز  9/6ميزان 

 476 به 2010  تا سال LNG تقاضاي جهاني مصرف      ،IEAالمللي انرژي    طبق گزارش آژانس بين
  . ميليارد مترمكعب است246ميليارد مترمكعب خواهد رسيد آه اين رقم در حال حاضر برابر با 

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  شرکت در نشست شرم الشيخ رد شدیشرط ايران برا

  )2007 آوریل  11(1386 فروردین 22 شنبه چهار
 که هم ی که پنج شهروند ايرانی از آنکه معاون وزير امورخارجه ايران اعالم کرد تا زمانپس:بی بی سی

ان در هر  برند، آزاد نشوند، شرکت ايری در عراق به سر می آمريکايیاکنون در بازداشت نيروها
، "با مشکل و مانع روبرو خواهد شد" در مورد عراق که آمريکا در آن حضور داشته باشد، یاجالس
 . رئيس جمهور آمريکا به اين شرط پاسخ رد دادیسخنگو

 مطرح ی رسمی است که اظهارات معاون وزير امورخارجه ايران در اين زمينه از مجراهای در حالاين
 با روزنامه کيهان عنوان گرديده و همچنين او بصراحت حضور ايران را در ی مصاحبه اینشده و تنها ط

در اين " مشکل و مانع" که قرار است ماه آينده در مورد عراق برگزار شود رد نکرده و تنها از یاجالس
 .زمينه سخن گفته است

ن وزير امورخارجه  ايران نيز همزمان با پخش اظهارات معاوی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانیعل
 ی کنيم و آن را برای استقبال می منطقه ایما قبًال گفته بوديم که از همکاريها: "کشورش گفته

 ی ديگرل دانيم اما اگر شکی بزرگ است مفيد می از آنها قدرتهای عراق که منشأ بعضیبحرانها
 ". آن تأمل کنيمیبخواهد بيايد، بايد رو

 بازداشت ی به موضوع پنج ايرانی در سخنانش مطرح کرده اشاره ای الريجانیکه آقا" یتأمل" در اما
 ی می الريجانیشده در عراق نشده، بلکه موضوع محل نشست مطرح گرديده که به عقيده آقا

 شرکت کننده در نشست نيز موضوع ی در بغداد باشد و نه در مصر، تعداد و ترکيب دولتهایبايست
 .در مورد آن سخن گفته است" تأمل" ايران از یت مل امنيی عالی است که دبير شورایرديگ

 . نشست در مصر و همچنين ترکيب شرکت کنندگان آن اعتراض داردی نيز همچون ايران به برگزارترکيه
سيزدهم ( درباره بازگرداندن ثبات و امنيت به عراق قرار است سوم و چهارم ماه مه ی بين المللنشست

 وزير ،ی تفريحگاه شرم الشيخ در مصر برگزار شود و هوشيار زيبارآينده، در) و چهاردهم ارديبهشت
 ی شوراائمخارجه عراق از وزيران خارجه همسايگان کشور خود و همچنين وزيران خارجه پنج عضو د

 . شرکت در اين اجالس دعوت کرده استیامنيت، آلمان، ژاپن و کانادا برا
 پايينتر برگزار شد ی در بغداد، اما در سطح است که يک ماه پيشی نشست ادامه نشست مشابهاين

 ايران را ی و اموربين الملل وزارت خارجه ايران سرپرست هيئت نمايندگی معاون حقوق،یو عباس عراقچ
 .در آن به عهده داشت

 بازداشت شده در عراق را ی پنج ايرانی مشروط کردن شرکت در نشست شرم الشيخ به آزادموضوع
 . تگو با روزنامه کيهان مطرح کرده است در گفی عراقچینيز آقا
 قدس سپاه پاسداران ی که دولت ايران آنان را ديپلمات و آمريکا، افسران نيروی پنج شهروند ايراناين
 ايران در شهر اربيل عراق ی به دفتر نمايندگی حمله نظاميان آمريکايی داند، سه ماه پيش طیم

 .دستگير شدند
 که عليه ارتش آمريکا در عراق ی به گروههايیکرده که در کمک تسليحات اين پنج نفر را متهم آمريکا

 ی و آمريکايی زنند دست داشته و همزمان با تبادل اظهارنظرها ميان مقامات ايرانیدست به عمليات م
 در بغداد ران خبرنگای برایدر مورد شرکت در نشست شرم الشيخ، ارتش آمريکا بار ديگر نمايشگاه

 ،ی را به معرض نمايش گذاشته که به گفته نظاميان آمريکايیدر آن تجهيزات و متهماتبرگزار کرده و 
 زنند کمک ی در عراق که عليه ارتش آمريکا دست به عمليات می دهد که ايران به گروههايینشان م
 . کندی میتسليحات

 در ی ثباتیزدن به ب و عراق و دامن ی همواره اتهامات مربوط به دخالت مأموران خود در امورداخلايران
 که اخيرًا خطاب به وزيران یامي پی امورخارجه ايران طری وز،یاين کشور را بشدت رد کرده و منوچهر متک
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 کرده که اين شورا سف سازمان ملل متحد فرستاده، ابراز تأتي امنیخارجه چهارده دولت عضو شورا
  . انجام نداده استین آمريکاي از بازداشت نظاميای پنج شهروند ايرانی در جهت آزادیاقدام

  
  در چهارمين سالگرد سقوط صدام ؛ مقررات منع تردد وسائل نقليه در بغداد به اجرا در می آید 

  )2007 آوریل   8 (1386 فروردین 19یکشنبه 
 ساعت مقررات منع تردد وسائل نقليه را در بغداد به اجرا 24دولت عراق از بامداد فردا دوشنبه به مدت 

  . ردمی گذا
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مطلب را تلویزیون عراق به نقل از سرتيپ 

  .اعالم کرد" اعمال حاکميت قانون"سخنگوی طرح امنيتی بغداد موسوم به " قاسم عطا"
 24مدت ممنوعيت تردد خودروها و وسایل نقليه موتوری روز دوشنبه از ساعت پنج بامداد به : وی گفت 

  .ساعت برقرار خواهد شد
این درحاليست که هزاران نفر از مردم عراق در پاسخ به درخواست مقتدی صدر برای برگزاری تظاهرات 

  .ميليونی در فردا دوشنبه، راهی شهر نجف اشرف شده اند
د مقتدی صدر خواستار برگزاری تظاهرات ميليونی مردم در شهر نجف اشرف همزمان با چهارمين سالگر
  .سقوط رژیم سابق عراق به منظور درخواست جهت خروج نيروهای اشغالگر از این کشور شده است

  
 »ایران شورشيان عراقی را آموزش می دهد«

  )2007 آوریل  11(1386 فروردین 22 شنبه چهار
را به  ايران   آوريل١١ژنرال ويليام کالدول، سخنگوی نظامی آمريکا در عراق، روز چهارشنبه :رادیو فردا

  .آموزش تروريست ها در سرهم کردن و به کار بردن بمب های کنار جاده متهم کرد
ما می دانيم که اين بمب ها در «: ژنرال ويليام کالدول، در کنفرانس مطبوعاتی امروزش در بغداد گفت 

  » .خارج ساخته و به طور قاچاق، به عراق وارد می شوند
وی  .سرهم کردن و نصب آنها، در ايران آموزش داده می شودما مي دانيم که چگونگی  وی افزود که

  .اشاره ای که چه کسی اين افراد را در ايران آموزش می دهد نکرد
ما همچنين از طريق افرادی که دستگير کرده ايم، « سخنگوی نظامی آمريکا افزود که  رويترزبه گزارش

  ».اشته استمي دانيم که اين آموزش ها همين يک ماه پيش نيز ادامه د
سالح هایی را که گفته می شود از طريق ايران وارد  وی در کنفرانس مطبوعاتی خود عکس هایی از 

  .خاک عراق شده را به خبرنگاران نشان داد
ويليام کالدول گفت که يک عراقی اطالعات الزم برای کشف اين سالح ها را در اختيار يکی از ايستگاه 

  .عراقی گذاشته است–های امنيتی مشترک آمريکايی 
ایران نيز این اتهامات .در چند ماه گذشته دولت آمریکا بارها ایران را متهم به کمک شورشيان کرده است

  .را بی اساس می داند
سپاه قدس سالح و   در ماه فوريه در يک کنفرانس خبری گفت که جرج بوش رييس جمهوری آمريکا

  .دهدمهمات در اختيارشبه نظاميان عراقی قرارمی 
افزود آنچه ما می دانيم اين است که سپاه قدس نقش مؤثری در اين زمينه داشته و سالح  جرج بوش

  .های مرگبار انفجاری را در اختيار شبکه های داخلی عراق قرار می دهد
اوايل ماه فوريه نيروهای نظامی آمريکا به يک دفتر ارتباطی دولت ايران در اربيل واقع در شمال عراق 

  ..کردند و شش تن از کارکنان آن را دستگير کردندحمله 
سپاه . افراد دستگير شده از با سپاه قدس ارتباط داشته اند«: مقام های نظامی آمريکايی اعالم کردند

قدس، شاخه ای از سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که به مسلح کردن و آموزش گروه های تند 
  » .ثبات و به نيروهای ائتالف حمله کنندرو می پردازد تا دولت عراق را بی 

ساعاتی بعد از اين حمله، مقام های ايرانی از همتايان عراقی خود خواستند در اين مورد واکنش نشان 
  .دهند تا کارکنان اين دفتر هر چه زودتر آزاد شوند

نظاميان آمريکايی   می نامد اما» کنسول گری ايران در اربيل«ايران، دفتری که به آن حمله شده بود را 
نبوده » کنسولگری تحت قوانين مصونيت ديپلماتيک«و مقام های عراقی اعالم کردند که اين دفتر، 

  .است
  

   بازيگر اصلي بحران عراق١٧نشست وزراي خارجه 
  )2007 آوریل   9 (1386 فروردین 20دوشنبه :سرمایه

دولت عراق با برگزاري نشست «: م آردهوشيار زيباري، وزير خارجهء عراق روز شنبه اعال-خبرگزاريها
در ماه آينده ميالدي در مصر , جديد همسايگان عراق، اعضاي دايم شوراي امنيت و گروه هشت  

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، زيباري در يك آنفرانس خبري در پايتخت عراق ».موافقت آرد
 همسايگان عراق، اعضاي دايم شوراي دولت عراق با برپايي نشست آيندهء وزراي خارجهء«: گفت

  وزيرخارجه خواهند 17آه در مجموع »  8جي «امنيت و گروه آشورهاي صنعتي جهان موسوم به 
  ».الشيخ مصر موافقت آرد در شرم)   ارديبهشت14 و   13  ( سوم و چهارم مه  شد،در تاريخ 
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وگو دربارهء يك  ان در زمينهء گفتآنندگان اين نشست و توافق آن با توجه به شرآت«: زيباري افزود
هاي خاورميانه و شايد دنيا به  موضوع يعني عراق، اين نشست بسيار مهم و تحولي عمده در سياست

  »    .رود شمار مي 
 مارس در بغداد برگزار 10 نمايندگان آشورهاي همسايهء عراق و آمريكا در نشست قبلي آه در تاريخ 

  .وگو و تبادل نظر آردند ق گفتشد، دربارهء اوضاع امنيتي عرا
   در عراق باقي خواهند ماند    2012 نيروهاي انگليسي تا سال 

نيروهاي انگليسي مستقر در عراق ممكن است پنج «: نامهء انگليسي ساندي تلگراف فاش آرد هفته
  ». در عراق بمانند2012سال ديگر يعني تا سال 

اند به  مقامات دفاعي اين آشور آن را تهيه آردهساندي تلگراف به نقل از يك سند محرمانه آه 
  . هايي آه قرار است براي اين عمليات اعزام شوند، دست يافته است فهرستي از واحد

يك ماه پيش فراهم شده با اظهارات ماه فوريه توني بلر، _ رسد عناصر اين گزارش آه از  به نظر مي
يسي تا دو سال ديگر در عراق باقي خواهند ماند،  نيروهاي انگل آه وزير انگليس مبني بر اين نخست

  .مغايرت دارد
  .    شود جديد بعد از سه روز از آشته شدن چهار نظامي انگليسي در نزديكي بصره منتشر مي اين گزارش
  تحويل دادند     ها پايگاه آليدي بصره را به ارتش عراق  انگليسي

العرب آه به عنوان  هتل شط«: ب عراق اعالم آردرساني نيروهاي چند مليتي در جنو سخنگوي اطالع
شد، روز يكشنبه به نيروهاي عراقي تحويل داده  ها استفاده مي پايگاه نظامي آليدي انگليسي

تمام نيروهاي انگليسي به همراه تجهيزات خود اين هتل را ترك آردند و آن را به «: وي تصريح آرد».شد
   »   .يگان دهم ارتش عراق تحويل دادند

نيروهاي «: سرهنگ حبيب طالب، فرماندهء يگان دهم ارتش عراق در مراسم تحويل اين پايگاه گفت
  »    .هاي اطراف بصره را از ارتش انگليس تحويل خواهند گرفت زودي ديگر پايگاه عراقي به

  درگيري نيروهاي آمريكايي و طرفداران صدر
، هواپيماهاي آمريكايي مواضع »مقتدي صدر«ار نظاميان عراقي هواد  در دومين روز حمالت عليه شبه

  .نظاميان را بمباران آردند  شبه
مقتدي «نظاميان عراقي هوادار   در حالي هواپيماهاي آمريكايي مواضع شبه«: آسوشيتدپرس گزارش داد

 جسد 21، پليس عراق »الدياله«مرآز استان » بعقوبه«را بمباران آردند آه در شمال بغداد و در » صدر
  .اي شده بودند  هاي فرقه  ها پيدا آرد آه قرباني خشونت  ا در خيابانر

 جسد از روز 62آم   در همين حال، دست.  اين افراد همگي آثاري از شكنجه بر بدن خود داشتند
  ».پيدا شده است» بعقوبه«آنون در حوالي  شنبه تا  سه

   بوش خواستار اقدام فوري آنگره براي بودجهء جنگ عراق شد   
رييس جمهور آمريكا از آنگرهء آشورش خواست دربارهء تامين بودجهء جنگ عراق و افغانستان اقدامي 

  .    فوري انجام دهد
جورج بوش روز گذشته بار ديگر درخواست خود را براي اقدام فوري آنگره  به گزارش خبرگزاري فرانسه،

تاخير «تان تكرار آرده و مدعي شد دربارهء اليحهء ضروري تامين بودجهء جنگ در عراق و افغانس
  ».بر نيروهاي آمريكايي خواهد داشت» تاثير مستقيمي«تر، بيش

ما در واشنگتن اختالفات خاص خود را داريم اما نيروهايمان نبايد در اين مساله درگير «: وي گفت
  ».شوند

ن يونيفورم پوش آمريكا، براي مردان و زنا«: رييس جمهور آمريكا در مصاحبهء هفتگي خود در راديو افزود
ها  اين اليحه يك بيانيهء سياسي نيست بلكه منبع مالي مهمي است آه تاثير مستقيمي بر زندگي آن

  »    .دارد
   تاآنون2003 از آوريل_ استاد عراقي232  آشته شدن

ستاد  ا232 تاآنون 2003المللي همبستگي با اساتيد عراقي، از آوريل سال  به گفتهء رييس آميتهء بين
  .اند هاي عراق آشته و سه هزار تن ديگر مجبور به ترك اين آشور شده دانشگاه

: المللي همبستگي با اساتيد عراق با اعالم اين خبر اظهار آرد قيس جواد العزاوي، رييس آميتهء بين
ها موجب شد آه ضمن آشته  ها به دانشگاه ها در عراق و آشيده شدن اين خشونت افزايش خشونت«

هاي عراق نيز ربوده شوند آه   استاد دانشگاه56 استاد عراقي و مهاجرت سه هزار تن ديگر 232شدن 
  »    .ها هيچ اطالعي در دست نيست از سرنوشت آن

  دستگيري فرد شمارهء دو القاعده در عراق
اي اعالم آرد نيروهاي آن يكي از سران القاعده را آه مسوول برخي از   ارتش آمريكا در بيانيه

  .ها در پايتخت عراق بود، دستگير آرد مبگذاريب
به گزارش خبرگزاري فرانسه در بيانيهء ارتش آمريكا نام اين مظنون فاش نشده و تنها اعالم شده آه وي 

  .يكي از معاونان نزديك فرمانده القاعده در بغداد بوده است
ه عنوان فرمانده موقت القاعده فرد مظنون ب«:يكي از سخنگويان ارتش آمريكا به خبرگزاري فرانسه گفت

وي مانند نگهبان دروازه بود آه براي ديدار با «:اين سخنگو تصريح آرد.آرده است در عراق فعاليت مي
  ».شد فرمانده بايد ابتدا موافقت وي جلب مي

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
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   آوریل١١چهارشنبه : روزنامه های بریتانيا

  )2007 آوریل  11(1386 فروردین 22  شنبهچهار
روزنامه های امروز صبح چاپ لندن دریيشتر مطالبی که درباره ايران منتشر کرده اند به :بی بی سی

در همين حال، گزارشهای مربوط به . بررسی ادعاهای تازه هسته ای مقامات آن کشور پرداخته اند
  . شوندملوانان بريتانيايی رفته رفته به فراموشی سپرده می

ادعای محمود احمدی : "می نويسد" تحريمها موثر نيست" در سرمقاله ای زير عنوان گاردينروزنامه 
نژاد رئيس جمهور ايران در مورد توانايی آن کشور برای غنی سازی اورانيوم در مقياس صنعتی با ترديد 

 دستگاه 3000معناست که زيرا استفاده از اين دو کلمه مقياس صنعتی به زبان ساده بدان . روبرو شد
سانتريفوژ که به هم متصل هستند، بطور پيوسته گاز اورانيوم هگزافلورايد را با سرعت مافوق صوت می 

در حاليکه کارشناسان عقيده دارند ايران اگر خيلی خوش شانس باشد می تواند از يک سوم . چرخانند
  ." اين تعداد سانتريفوژ به درستی بهره برداری کند

و کارشناسان شک دارند . ، يک عامل اساسی ديگر در اين روند، پيوستگی کار استگاردينشته به نو
  .که ايران توانسته باشد تداوم اين روند را حفظ کند

 اين نکته را نيز يادآوری کرده است که اگر سه هزار دستگاه سانتريفوژ بتوانند پيوسته، گاردينسرمقاله 
، تازه می توانند در هرسال مواد الزم برای توليد فقط يک بمب درست و با سرعت مناسب کار کنند

  . اتمی را فراهم بياورند
اين روزنامه می نويسد به هر حال دو بازرس آزانس بين المللی انرژی اتمی که ديروز وارد نطنز شدند 

اما حتی . ستمی توانند صحت ادعاهای ايران را بررسی کنند اما تا اعالم نظر آنها راه درازی در پيش ا
اگر آقای احمدی نژاد اغراق کرده باشد، ايران سرانجام به توانايی هسته ای دست می يابد و به اين 

  .ترتيب فرصت و تعداد گزينه های غرب در برابر ايران روز به روز کاهش خواهد يافت
يران موثر  اين امر نشانه آن است که سياستهای فعلی در برابر اگاردينبه عقيده سرمقاله نويس 

  . نيست و سخنان آقای احمدی نژاد را بايد يک هشدار تلقی کرد
 از اينکه روسيه ادعاهای هسته ای ايران را جدی نگرفته و نسبت به آنها شک دارد خبر تايمزروزنامه 

داده و نوشته است به گفته مقامات روسيه هنوز هيچ شواهدی مبنی بر يک پيشرفت چشمگيرعلمی 
  . ر ايران وجود ندارددر اين زمينه د

، در همين حال، اتحاديه اروپا نسبت به آنچه در اعالميه تازه ايران آمده ابراز نگرانی کرده تايمزبه نوشته 
  . است
ايران از دوره پيش شرط گذاشتن " اين سخن منوچهر متکی وزير خارجه ايران را نيز نقل کرده که تايمز

  ."يد بر اساس واقعيتهای تازه قدم پيش بگذاردبرای مذاکره عبور کرده و طرف مقابل با
ايران می " در گزارشی به قلم ديويد بلر خبرنگار ديپلماتيک آن روزنامه زير عنوان ديلی تلگرافروزنامه 

نوشته است تهران که گمان می کند غرب را با عمل انجام " گويد پروژه هسته ای متوقف شدنی نيست
  .  بايد واقعيتهای تازه را بپذيردشده مواجه کرده، می گويد که غرب

 اقدام و اعالم تازه ايران سه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد را که ديلی تلگرافبه نوشته 
با اين حال ايران می گويد که غرب . بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل صار شده نقض می کند

  .  را اعالم کندبايد پيش از آغاز هر مذاکره ای پذيرش شرايط تازه
و .  می نويسد که در چنين فضايی ادامه گفتگوهای موثر غيرممکن به نظر می رسدديلی تلگراف

به ويژه آنکه بعيد . شورای امنيت سازمان ملل متحد راهی جز سخت تر کردن تحريمها نخواهد داشت
  . است ايران گامی به عقب بردارد

ايران اورانيوم مورد "سش و پاسخ تنظيم شده، می پرسد اين روزنامه در مقاله ديگری که به شکل پر
ايران ذخيره کوچکی در . و پاسخ می دهد که عمدتا از منابع داخلی" نيازش را از کجا تامين می کند؟

اما برخی بررسی ها حاکی از آن است که ذخاير ايران ممکن .  هزار تن اورانيوم در اختيار دارد3حدود 
  . ن ميزان باشداست حتی تا ده برابر اي

با اين حال ديلی تلگراف هشدار می دهد که در حاليکه ايران برای برآورده کردن مقاصد هسته ای غير 
نظامی با کمبود اورانيوم روبروست، ميزان اورانيومی که تهران در اختيار دارد برای توليد سالح اتمی 

  .کفايت می کند
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2007 آوریل  11(1386 فروردین 22 شنبه چهار

پيش بينی مرکز » امسال؛ هم گرانی، هم کسادی«روزنامه کارگزاران، در گزارشی با عنوان :رادیو فردا
  .  درصد را مورد توجه قرار داده است٢٣٫۴پژوهش های مجلس در مورد افزايش نرخ تورم تا 

در ادامه روند کنونی، : ی اسالمی اعالم کردبه نوشته اين روزنامه، مرکز پژوهش های مجلس شورا
  .  درصد خواهد رسيد٢٣٫۴ درصد و نرخ تورم به ۴١٫٢رشد نقدينگی در سال جاری به 

به اعتقاد مرکزپژوهش ها بخشی از اين رشد نقدينگی فزاينده به دليل استفاده بيش از حد از 
  . ر اقتصاد کشور بر جای می گذارددرآمدهای نفتی در سال های قبل است که به تدريج اثر خود را د

کارگزاران، با انتقاد از سياست های اقتصادی دولت و وعده های داده شده به مردم، افزايش نرخ تورم و 
  . مردم تعبير کرده است» خالی شدن زنبيل« را به معنای  رشد نقدينگی
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 از احتمال عدم شرکت جمهوری روزنامه کيهان، به نقل از معاون حقوقی و بين المللی وزارت امور خارجه
  . اسالمی در کنفرانس امنيتی همسايگان عراق خبر داده است

به نوشته اين روزنامه، عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ايران، گفته که شرکت ايران در کنفرانس 
  . مربوط به عراق با مانع جدی رو به روست

اربيل آزاد نشوند ايران در هر کنفرانسی در مورد عراق  تا پنج ايرانی دستگير شده در  وی تاکيد کرده که
  . که آمريکا در آن حضور داشته باشد شرکت نخواهد کرد

  . روزنامه اعتماد، ازکناره گيری اعتراض آميزرييس کانون وکالی مرکز خبر داده است
 گودرز  تعفا کرد وبه نوشته اين روزنامه، بهمن کشاورز، رييس کانون وکالی مرکز از رياست اين کانون اس

  . افتخار جهرمی جانشين وی شد
آقای کشاورز طی يک سخنرانی برای همکاران خود و متعاقبًا اظهارنظری مطبوعاتی علت استعفای 

رعايت مصالح «خويش و عدم تصميم اش برای کانديداتوری در انتخابات دوره بعد هيات مديره کانون را 
  . رده استاعالم ک» کانون وکال و مالحظات شخصی

کماکان ايستاده مردن « که گفته است به نوشته اعتماد، بهمن کشاورز در بخشی از استعفا نامه خود
را به راکع و ساجد ادامه حيات دادن، چه در حيات جسمانی و فيزيکی و چه از لحاظ معنوی و حرفه ای 

  » .دترجيح می دهم و رکوع و سجود را فقط در پيشگاه قادر متعال جايز می دان
بر اين عقيده است که سخن بی منطق و غيرقانونی را از هيچ گوينده ای نبايد «تاکيد کرده که  وی

  ».پذيرفت و آنچه را گفتنش الزم و واجب است در هر موضع و موقعی بايد گفت
  . روزنامه ايران، خبر داده که طرح حذف کنکور از دستور کار مجلس خارج شده است

با اين که وزارت : ز يک مقام وزارت علوم که نخواسته نامش فاش شود نوشته استاين روزنامه به نقل ا
علوم بر خارج شدن طرح حذف کنکور از صحن علنی مجلس شورای اسالمی تاکيد دارد اما نمايندگان 

  . مجلس نيز معتقدند که اين طرح از مجلس رای نخواهد گرفت
 مخالفت وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری با طرح حذف منبع خبر اين روزنامه، در عين حال در مورد علت

کنکور مجلس گفته که بی اعتمادی وزارت علوم به آزمون های آموزش و پرورش و عملکرد ضعيف اين 
  . وزارتخانه باعث شده است تا وزارت علوم با اين طرح مخالفت جدی داشته باشد

عات به جنبش زنان و جنبش دانشجويی را مورد روزنامه اعتماد ملی، اتهامات روز سه شنبه وزير اطال
  . توجه قرار داده است

به نوشته اين روزنامه، غالمحسين محسنی اژه ای، در جريان معارفه مديرکل اطالعات قزوين گفته که 
سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش «

  » .دانشجويان است
چند گروه را رسما برای آموزش های «ت جمهوری اسالمی در عين حال ادعا کرده که وزير اطالعا

براندازی نرم به کشورهای ديگر بردند و با پشتيبانی مالی و برنامه تبليغاتی سنگين و فشارهای 
 اقتصادی خواستند توده مردم را از دولت جدا کنند، دولت را ناکارآمد جلوه دهند و توده مردم را نااميد

  » .کنند
  . آقای محسنی اژه ای در خصوص اينکه چه کسانی اين کار را کرده اند، توضيحی نداده است

روزنامه همشهری، نوشته که اخبار زنان در مطبوعات کشور نسبت به دوره های قبل همچنان روند 
  . نزولی دارد

وجه مطبوعات داخلی به به نوشته اين روزنامه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گزارشی از ميزان ت
اخبار مربوط به زنان، اعالم کرده که تعداد کل اخبار زنان انتشار يافته در مطبوعات کشور به نسبت ماه 

 مواجه   درصدی٢۵   نيز با کاهش٨۴گذشته سه درصد کاهش داشته و نسبت به اسفند ماه سال 
  . شده است

  .  کشور به حال نيمه تعطيل در آمده اندروزنامه آينده نو، خبر داده که يک سوم مرغداری های
به نوشته اين روزنامه، محمد منتظمی يکی از اعضای هيات مديره کانون کشاورزان خبره خراسان گفته 

که دليل چنين وضعيتی بی ثباتی در نرخ نهادهای دانی است که هم قيمت تمام شده برای مرغداران و 
   .ا افزايش داده است هم قيمت مرغ و تخم مرغ برای مصرف کننده ر
 وزارت کشاورزی را عامل اصلی گرانی مرغ و تخم مرغ   وی همچنين اعمال سياست های نادرست

  .عنوان کرده است
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2007 آوریل   10 (1386 فروردین 21سه شنبه 
 نوشته که با اعالم خبر تکميل »برقله کوه«، در يادداشتی با عنوان روزنامه همشهری:رادیو فردا

چرخه سوخت هسته ای، ايران رسما وارد حوزه کشورهای دارای سوخت هسته ای شده و به اين 
ترتيب مساله چالش غرب با ايران در تحقق هدف چندين ساله شان مبنی بر ممانعت از ورود ايران به 

  . اين حوزه، خود به خود حل شده فرض می شود
امروز ايران همانند کوهنوردی که به «نويسنده اين يادداشت،در ادامه نوشته که عباس سليمی نمين، 

 حتی به  قله رسيده باشد، به مقصود خود دست يافته و از اين پس قدرت مانور را در دست دارد و
  » .نگراني هايی که غربي ها ابراز مي کنند پايان دهد
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اينجا به بعد تصميم گيرنده ما هستيم و تصميم از « دليل چنين توصيه ای نوشته، چون  وی در خصوص
  » .ما هيچ لطمه ای به منافع ملی نمي زند

  نويسنده همشهری، خواستار آن شده تا از اين پس دولت با اتخاذ تدبير در عرصه خارجی افکار عمومی
را به را نسبت به پرونده هسته ای قانع کند، و در عرصه داخلی نيز تالش کند تا مردم و مسئوالن 

  . اهميت موضوع قانع کند
 طور کامل باز نشده سليمی نمين تاکيد کرده که به نظر مي رسد اين مساله هنوز برای آحاد ملت به

   .است
، نيز همزمان با انتشار اعالم تکميل چرخه سوخت هسته ای توسط محمود احمدی روزنامه قدس

  نژاد، 
  .  کشور را منتشر کرده است»فقر در کنار معادن اورانيوم«گزارشی با عنوان 

به نوشته اين روزنامه، بخش دلگان از توابع شهرستان ايرانشهر که يکی از معادن اصلی اورانيوم کشور 
 هزار نفر از محرومترين مردم کشور را در خود جای داده و بسياری از روستاهای آن از ۶٠در آن قرار دارد، 

  . آب و برق محروم است
کثر روستاهای دلگان مردم در خانه های خشتی، گلی و حصيری زندگی می ، در ا قدسبه نوشته

  .کنند
به نوشته اين . روزنامه اعتماد ملی، از بازداشت ابوالفضل عابدينی، روزنامه نگار در اهواز خبر داده است

روزنامه، آقای عابدينی که پيش از اين نيز به اتهام نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی، اهانت به 
سفير انگلستان، اهانت به مسووالن نظام، و طراحی وبسايت های مخالف حاکميت به مدت پنج ماه در 
  . بازداشت به سر برده بود، در روزهای اخير مجددا توسط وزارت اطالعات احضار و بازداشت شده است

  . ده است در صدی طالق در تهران خبر دا٩روزنامه ابرار، از کاهش سه در صدی ازدواج و افزايش 
 رويداد ٩٠٠ هزار و ١١۴، ٨۵اين روزنامه به نقل از مديرکل ثبت احوال استان تهران نوشته که در سال

، سه درصد کاهش ٨۴ در سال   واقعه ازدواج۵۵٢ هزار و١١٨ازدواج رخ داده که اين تعداد نسبت به 
  . داشته است

 مورد رسيده و نسبت به  ۶۶۴ هزار و ٢۴ به رکورد ٨۵وی همچنين گفته که تعداد واقعه طالق در سال 
  .  ، نه درصد افزايش داشته است٨۴ واقعه طالق سال  ۴٩٣ هزار و ٢٢

روزنامه تهران امروز، سخنان ريس سازمان ميراث فرهنگی در خصوص بال مانع بودن آبگيری سد سيوند 
  . را منتشر کرده است

 نسبت به از بين رفتن آثار برجای مانده از به رغم اعتراض قريب به اتفاق دوستداران ميراث فرهنگی
آبگيری سد سيوند از نظر من «  باستان، اين روزنامه از قول اسفنديار رحيم مشایی نوشته که  ايران

  » .بالمانع است و ادامه کاوش ها در تنگه بالغی ضرورتی ندارد
برای ساخت سد سيوند معاون رييس جمهوری اسالمی و رييس سازمان ميراث فرهنگی تاکيد کرده که 

  .  ميليارد تومان هزينه شده و به خاطر ارزش اقتصادی آبگيری شود٨٠
به نوشته تهران امروز، مشایی با اعالم اينکه وزارت نيرو هر وقت که بخواهد مي تواند آبگيری سيوند را 

  . آغاز کند، گفته تا شهريور ماه آب چندانی پشت سد جمع نمي شود
وص احتمال وارد شدن آسيب به مقبره کوروش نيز گفته که مطالعات در اين مورد وی درعين حال در خص

  . آغاز شده است
  . ، از تشکيل کميته اجرايی قانون ساماندهی مد و لباس خبر داده استروزنامه حيات نو اقتصادی

ته که به نوشته اين روزنامه، فاطمه آليا، عضو کميسيون فرهنگی مجلس هفتم ضمن اعالم اين خبر گف
طرح ساماندهی مد و لباس که سال گذشته مطرح شد، مراحل تصويب و ابالغ خود را گذرانده و هم «

  » .اکنون زمان اجرای آن است
به گفته اين عضو اکثريت مجلس، در جلسه روز يکشنبه کميسيون فرهنگی مجلس هفتم با وزارت 

  . ارشاد اسالمی، اعضای اين کميته معرفی شده اند
  . مهوری اسالمی، از برگشت خوردن شش هزار تن ميگو صادر شده به اروپا خبر داده استروزنامه ج

به نوشته اين روزنامه، عدم ارسال به موقع تاييديه داروهای ميگو به اتحاديه اروپا باعث برگشت شش 
  . هزار تن ميگو از اروپا به ایران شده است

 بين الملل سازمان شيالت ايران نوشته که از شش اين روزنامه همچنين به نقل از مدير روابط عمومی
 نيز در   تن مجددا به اروپا صادر شده و باقی مانده آن۵٠٠هزار تن ميگوی برگشتی به ايران سه هزار و 

  . شبکه توزيع مصرف کارکنان دولت و نمايشگاه های شيالت استان ها عرضه شده است
 تکليف بنزين خبر داده و نوشته که تعدادی از نمايندگان ، از جلسه محرمانه برای تعيينروزنامه اعتماد

شاخص اصولگرای مجلس هفتم با تشکيل جلسه ای محرمانه به بررسی آثار و تبعات سياسی افزايش 
  . قيمت يا کوپنی کردن بنزين پرداخته اند

شتم برگزار به نوشته اين روزنامه، در اين جلسه عنوان شده است از آنجا که امسال انتخابات مجلس ه
می شود و نمايندگان فعلی به رای مردم نياز دارند، گذراندن هر نوع مصوبه ای درباره افزايش يکباره 
قيمت بنزين يا کوپنی کردن بنزين تبعات سياسی سنگينی را برای اصولگرايان بر جای می گذارد و 

  . باعث رويگردانی رای دهندگان از آنها می شود
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وز ابهام در خصوص علت اعدام دو مامور نيروی انتظامی در خراسان رضوی، و در آخر، پس از چند ر
، خبر داده که يکی از اين ماموران به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام روزنامه کيهان

  . شده است
به نوشته اين روزنامه، محمد مهدی محمدی فر، معاون حقوقی و پارلمانی نيروی انتظامی، در خصوص 

م دو مامور نيروی انتظامی که فرمانده نيروی انتظامی خبر اعدام آنها را بدون توضيح اعالم کرده بود، جر
جرم يکی از آنها در ارتباط با مواد مخدر و معاونت در نقل و انتقال «گفته که اين دو نفر درجه دار بودند و 

  » .مواد مخدر بوده و از جرم ديگری اطالع دقيقی ندارد
  

  زنامه های بریتانيا درباره ایرانمطالب رو
  )2007 آوریل   10 (1386 فروردین 21سه شنبه 
پيامد های اظهارات روز گذشته رئيس جمهور و دیگر مقامات ایران در مورد پيوستن آن :بی بی سی

کشور به باشگاه اتمی و ادامه بحثها درباره بازداشت و آزادی ملوانان بریتانيایی در ایران رئوس عمده 
  . طالب روزنامه های روز سه شنبه لندن را درباره تحوالت مرتبط با ایران تشکيل می دهدم

جهش هسته ای و غنی سازی " در گزارشی از نطنز می نویسد که ایران با اعالم گاردینروزنامه 
به رویارویی ميان تهران و واشنگتن شدت بيشتری بخشيده و کسانی را که " اورانيوم در مقياس صنعتی

  . ر واشنگتن خواهان حمله نظامی به ایران هستند، در موضع قوی تری قرارداده استد
 اظهارات آقای احمدی نژاد رئيس جمهور ایران را رد خواسته های جورج بوش رئيس گاردیننویسنده 

  . جمهور آمریکا و نافرمانی نسبت به شورای امنيت سازمان ملل متحد توصيف کرده است
صرف نظر از درستی یا نادرستی ادعاهای آقای احمدی نژاد، تردیدی نيست که ":  می نویسدگاردین

  . ایران به این ترتيب دو قطعنامه مالیم شورای امنيت را به سخره گرفته است
 نيز در گزارشی در این باره، از تردید آمریکا در مورد صحت ادعاهای آقای فایننشال تایمزروزنامه 

نویسد تحليلگران با توجه به فقدان جزئيات و شواهد در اظهارات او و با جدا احمدی نژاد خبر داده و می 
کردن مطالب هسته ای از ادبيات سياسی، بر درستی اظهارات آقای احمدی نژاد، سایه ای از تردید 

  . افکنده اند
پایان دادن با این حال، به نوشته این روزنامه در حاليکه مهلت شورای امنيت سازمان ملل به ایران برای 

به غنی سازی اواخر ماه آینده به پایان می رسد، اظهارات آقای احمدی نژاد نشانه عزم ایران برای 
  . ادامه برنامه هسته ای آن کشور است

 هم که تمام صفحه اول و دو مقاله خود را به این موضوع اختصاص داده، در عنوان ایندیپندنتروزنامه 
لقب داده و نوشته است " گامی دیگر به سوی برخورد نهایی با آمریکا"ن را یکی از مقاالت خود اقدام ایرا

  . که این اقدام خطر رویارویی ميان ایران و آمریکا را افزایش داده است
این روزنامه در مقاله دیگر خود در این باره می نویسد که ایران با نافرمانی در برابر خواسته شورای 

ارد به باشگاه اتمی بپيوندد اما با این کار، خود را در معرض برخورد امنيت سازمان ملل متحد قصد د
  . نظامی با آمریکا قرار خواهد داد

 گزارش داده است که ایران تنها دو سال تا دستيابی به مواد الزم برای توليد دیلی تلگرافروزنامه 
  .بمب اتمی فاصله دارد

ریتانيا نوشته است که احتمال دارد آقای احمدی نژاد  از قول یک مقام وزارت خارجه بتایمزاما روزنامه 
اظهارات روز گذشته را برای بيرون آمدن از زیر فشارهای عناصر تندرو تر از خودش بعمل آورده که از او 

  .بخاطر آزاد کردن ملوانان بریتانيایی بشدت انتقاد کرده اند
اینکه ایران واقعا به این مرحله از پيشرفت در ما کمی در باره : " افزوده استتایمزاین مقام در گفتگو با 

  ."دانش هسته ای رسيده باشد تردید داریم
در همين حال، همزمان با باالگرفتن اعتراضها به وزارت دفاع بریتانيا و منع مجدد انتشار خاطرات ملوانان 

ت بيشتری در تمام بریتانيایی که مدتی را در ایران در بازاشت گذراندند، این موضوع بار دیگر با جدی
  . روزنامه های سه شنبه صبح چاپ لندن مطرح شده است

عالوه بر گزارشهای خبری، برخی از روزنامه ها به این بهانه تفسيرهایی نيز در باره تاثير این موضوع بر 
ط رواب" در مقاله ای با عناوین گاردیناز جمله، روزنامه . روابط ميان تهران و لندن به چاپ رسانده اند

  . این بحران یادآور این نکته است که ما اطالعات بسيار کمی درباره ایران داریم: نوشته است" مساله دار
آورده است که هيچکس تصميم به " انتشار بده و لعنت شو"همين روزنامه در مقاله دیگری زیر عنوان 

 این تصميم سالم بيرون انتشار خاطرات ملوانان را با خاطر آسوده پشت سر نخواهد گذاشت و از کوره
  . نخواهد آمد

 در این مورد است که در آن آمده گاردینعنوان مقاله سوم " بازکردن این زخم حساس، دیوانگی است"
حتی طرفداران سرسخت شفافيت دولتها نيز در چگونگی اتخاذ تصميم به انتشار خاطرات : است

  .ملوانان حيرانند
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روزنامه های امروز تهران با عنوان های بزرگ از جشن هسته ای خبر داده و در گزارش :بی بی سی
های مربوط به آن از قول مقامات مسئول اطالعات ضد و نقيضی درباره تعداد سانتریفوژهای فعال شده 

  . نقل کرده اند
ابط ایران و آمریکا، دیدار سردار ذوالقدر از روسيه در حالی که نام وی در فهرستی بود که سالگرد قطع رو

در قطعنامه شورای امنيت جلوگيری از سفر آنان به خارج از ایران توصيه شده بود، و کاهش تورهای 
  .مسافرتی به دنبال باالگرفتن بحران هسته ای از جمله مطالب این روزنامه هاست

داده که همزمان با سالروز قطع رابطه ایران و آمریکا بسياری از خبرگزاری های ایران و جهان،  خبر کيهان
ایران وارد حلقه توليدکنندگان سوخت : "یک عبارت مشترک بر روی خروجی های خود مخابره کردند

  . هسته ای شد
ای در  ری هستهعالی امنيت ملی پس از مراسم روز ملی فن آو دبير شورایاعتماد ملی به نوشته 

 هزار دستگاه ٣نطنز در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسيد آیا تزریق گاز هگزافلورید اورانيوم به 
 هزار دستگاه ٣بله، تزریق گاز به : سانتریفوژ انجام شده است؟ با تایيد این مطلب اظهار داشت

  . سانتریفوژ انجام شده است
 هزار دستگاه سانتریفوژ را تایيد کرد که در پاسخ ٣لی تزریق گاز به ریجانی در حا  نوشته علی الاعتماد

ت متعدد خبرنگاران مبنی بر اینکه چه تعداد دستگاه سانتریفوژ در این مرحله نصب شده است  به سئواال
  .  کرد ن سازمان انرژی اتمی از اظهار نظر در این خصوص طفره رفت و آن را موکول به مسئوال

شود ورود  الملل سازمان انرژی اتمی گفت اینکه ادعا می ته در همين حال معاون بين نوشاعتماد ملی 
تاکنون مرحله .  هزار سانتریفوژ است، صحت ندارد٣سازی به معنای نصب  به مرحله صنعتی غنی

 تایی بود که عبور از این مرحله به معنای صنعتی شدن به حساب ١۶۴ زنجيره سانتریفوژ ٢پایلوت در 
  . می آید

 نوشته محمد سعيدی معاون بين الملل سازمان انرژی اتمی ایران گفت برای آگاهی از تعداد کارگزاران
  . روز دیگر صبرکرد٢٠به آنها تزریق شده باید تا ۶اف .سانتریفوژهایی که گاز یو

د به نوشته این روزنامه آقای سعيدی در گفتگو با خبرنگاران گفت ضرورتی نمی بينيم که اکنون تعدا
روز دیگر ٢٠سانتریفيوژهایی که تزریق گاز شده را اعالم کنيم ، برای آگاهی از تعداد سانتریفيوژها باید تا 

وی تصریح کرد وقتی . که بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش خود را ارائه می دهند، صبرکرد
  . خص می شودبازرسان آژانس گزارش خود را ارائه دهند ، تعداد سانتریفيوژها مش

 کشور غيرمتعهد ١١۶که نمایندگان " نم" سفير خارجى و اعضاى جنبش ۵٠ نوشته حضور  ایرانروزنامه
به شمار مى روند در جشن هسته اى نطنز، در واقع مشارکت آنها در مراسمى است که اصلى ترین 

 قطعنامه هاى پيام آن تداوم فعاليت هاى غنى سازى جمهورى اسالمى است، موضوعى که کامًال با
 شوراى امنيت سازمان ملل در تضاد است و مشروعيت و اعتبار بيانيه هاى سياسى این ١٧۴٧ و ١٧٣٧

  . نهاد که به نام جامعه جهانى صادر شده است را زیر سئوال برده و آن را باطل مى کند
وخت هسته  نژاد در مشهد اعالم کرد ایران دارای س  نوشته یک سال پس از آن که احمدیهمبستگی

 فروردین امسال هم اعالم کرد که ایران در زمره کشورهای توليد کننده صنعتی سوخت ٢٠ای است، در  
  . ای قرار گرفته است هسته 

ای بر تعداد   ریيس جمهوری در حالی این سخنان را بيان کرد که هيچ اشاره همبستگیبه نوشته 
سراغ آقا زاده ریيس سازمان انرژی اتمی رفتيم و سانتریفوژهای راه اندازی شده نکرد و وقتی هم به 

تعداد سانتریفيوژها را از او پرسيدیم گفت که همه چيز را ریيس جمهوری اعالم کرد و چيزی دیگر برای 
ای هم هيچ پاسخی به این سئوال  بقيه مسووالن ذیربط در مساله هسته . اعالم کردن وجود ندارد 

  . ژ راه اندازی شده است ندادندخبرنگاران که چه تعداد سانتریفيو
 دبير شورای عالی امنيت ملی گفته ورود ایران به مرحله توليد  آفتاب یزددر همين زمان به نوشته

  .صنعتی سوخت هسته ای خبر تازه ای برای آژانس بين المللی انرژی اتمی نيست
ور که از جمله افراد ممنوع  خبر داده که سردار محمدباقر ذوالقدر، معاون امنيتی وزارت کشکارگزاران

 شورای امنيت بود پس از سفر به مسکو به دعوت ١٧۴٧الورود به کشور های خراجی طبق قطعنامه 
  . نيروی مرزبانی فدراسيون روسيه صبح دوشنبه به تهران بازگشت

ر به نوشته این روزنامه معاون امنيتی وزارت کشور سفر یک هفته ای خود به روسيه را دليل قاطعی ب
 شورای امنيت عليه جمهوری اسالمی خواند و تصریح کرد در این سفر ١٧۴٧بی اثر بودن مفاد قطعنامه 

  مقام های روسی از اینجانب و هيات ایرانی بسيار شایسته پذیرایی کردند و هيچ مشکلی پيش نيامد
ا احتياط عمل گفتنی است که در قطعنامه شورای امنيت از کشورها خواسته در مورد سفر این افراد ب

  .کنند
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ایران
  )2007 آوریل   9 (1386 فروردین 20دوشنبه :رادیو فردا
، عنوان اصلی و تيتر اول امروز خود را به خبر هسته ای اختصاص داده که به نوشته این ایرانروزنامه 

  . روزنامه، آخرین فاز در فعاليت هسته ای جمهوری اسالمی است
این روزنامه با اشاره به تبليغات وسيع صدا و سيمای رسمی کشور در خصوص انتشار خبری مهم در 

 تایی سانتریفيوژ ٣٠٠٠ فروردین، نوشته،احتمال داده که این خبر همان اعالم تکميل زنجيره ٢٠روز 
  .است
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ی ایران به ، هم با انتشار گزارشی درمورد خبر خوش هسته ای نوشته دستياباعتماد ملیروزنامه 
سوخت نيمه صنعتی هسته ای همان خبر هسته ای است که امروز محمود احمدی نژاد در نظنز اعالم 

  . خواهد کرد
 اعالم شود، نوشته به ١٣٨۵این روزنامه با اشاره به این که قرار بود خبر خوش هسته ای در دهه فجر 

  .  فروردین موکول کرد٢٠ آن را به  بهمن وعده اعالم٢٢ناگاه محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز 
نوشته که انتشار خبر » ریل گذاری قطار بی ترمز«اعتماد ملی، در همين حال در یادداشتی با عنوان  

هسته ای امروز توسط مقام های جمهوری اسالمی، به معنای بازگشت پرونده هسته ای ایران از 
هسته ای است با این تفاوت که این بار با شورای امنيت سازمان ملل به آژانس بين المللی انرژی 

امنيتی شدن پرونده و تبدیل مساله هسته ای ایران به تهدید صلح و امنيت بين الملل صورت خواهد 
  .گرفت

، با انتشار یک خبر ویژه و یک یادداشت باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و کيهانروزنامه 
ملو، مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخ زاد به عنوان برخی از منابع پرورش را به خاطر معرفی آثار احمد شا

  . آزمون المپياد ادبی مورد نکوهش قرار داده است
این روزنامه به سه شاعر شناخته شده و در گذشته ایرانی به شدت حمله کرده و به وزارت آموزش و 

  . آزمون المپياد ادبی خارج کندپرورش توصيه کرده که هرچه زودتر آثار این سه تن را از فهرست منابع
، تاکيد مجدد ریيس کل دادگستری کرمانشاه بر اجرای حدود شرعی در این استان را رسالتروزنامه 

  . منعکس کرده است
ملکشاهی، ریيس دادگستری کرمانشاه که به دنبال بازتاب گسترده خبر اجرای حد قطع دست یک 

د با سارقان به هيچ وجه کوتاه نمی آیيم و اگر سارقی می سارق در مالعام در رسانه ها گفته در برخور
  . خواهد دستش قطع نشود هرچه زودتر دست از دزدی بردارد

رسالت،درهمين حال از قول وی نوشته مسووالن از جمله نماینده ولی فقيه در استان و استاندار 
ر مورد افراد مخل امنيت کرمانشاه نيز با ابراز رضایت مندی، خواستار تداوم اجرای حدود شرعی د

  . عمومی شده اند
ریيس دادگستری کرمانشاه علت قطع دست یک سارق در هفته های اخير را دغدغه و نگرانی مردم 

   .استان کرمانشاه نسبت به عدم برخورد قاطع با مفاسد دانسته است
  .  خبر داده است٨۵  در صدی نرخ کرایه تاکسی در تهران نسبت به سال١١، از افزایش حيات نوروزنامه 

درصدی نرخ کرایه ١١ این روزنامه به نقل از مهدی چمران، ریيس شورای شهر تهران، نوشته افزایش 
   .تاکسی به تایيد فرمانداری رسيده و شهرداری تهران نيز آن را به سازمان تاکسيرانی ابالغ کرده است 

ار حزب اهللا به عنوان وابسته نظامی ایران در ،خبر داده که حسين اهللا کرم از رهبران انصاعتمادروزنامه 
  . بالکان معرفی شده است

به نوشته این روزنامه ،اهللا کرم از جمله اعضای پرنفوذ انصار حزب اهللا به شمار می آید که عليه اصالح 
   .طلبان فعاليت می کرد 

ن در ایالم که عصر ، خبر داده که بر اثر تصادف خونين بين یک اتوبوس و یک کاميوهمشهریروزنامه 
  .  نفر زخمی شده اند١٨ نفر کشته و ٢۶    فروردین رخ داده١٩یکشنبه 

به نوشته این روزنامه، این اتوبوس که حامل زائران اصفهانی بوده که به مقصد عراق در حکرت بوده و 
برخورد  روستای بهمن آباد بخش چوار ایالم بعلت   در حوالی  و ده دقيقه عصر یکشنبه١٧حدود ساعت 
  . به دره سقوط کرد با یک تریلر

، در تيتر اول خود از بازگشت بحران به بازار آهن و افزایش قيمت اهن آالت خبر داده همبستگیروزنامه 
 نبود توازن عرضه و تقاضا قيمت  این روزنامه به نقل از ریيس هيات مدیره بورس فلزات نوشته که. است

  .  درصد افزایش داده است١٠بل هشت تا تيرآهن در بازار را نسبت به سال ق
 ننقش  همبستگی، در گزارش خود نوشته که تاثير روانی تحریم و همچنين افزایش قيمت مواد اوليه را

  .به سزایی را در باال رفتن قيمت آهن در سال جدید ایفا کرده است
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روزنامه های امروز صبح تهران از ادامه اختالفات مجلس و دولت درباره تعيين نرخ بنزین خبر :بی بی سی
داده اند و آن را همراه با اخبار تازه ای از آبگيری سد سيوند، انتقاد نمایندگان مجلس از نحوه آزادی 

 نامه ای که بریتانيا به عنوان عذرخواهی از ملوانان بریتانيایی، ادعای سخنگوی وزارت خارجه در مورد
  .ایران نوشته و گزارش هایی درباره خبر خوش هسته ای منتشر کرده اند

 یک روز بعد از گزارش های مربوط به آبگيری سد سيوند که با وجود مخالفت کارشناسان صورت اعتماد
در اعتراض به آبگيری سيوند گرفته نوشته امروز در حالی که گروهی از دوستداران ميراث فرهنگی 

مقابل مجلس جمع می شوند، وزارت نيرو اعالم کرده است آب جمع شده در پشت سد سيوند ناشی 
  .از سيالب ها بوده و این وزارتخانه هيچ کاری برای آبگيری این سد انجام نداده است

ر نگرانی ها افزوده  این خبر که جمع شدن آب به دليل ضعف دریچه تخليه سد است باعتمادبه نوشته 
گرچه سه تن از وکالی دادگستری به دليل آبگيری سد سيوند، از رئيس سازمان ميراث فرهنگی و وزیر 
نيرو شکایت می کنند و سازمان ميراث فرهنگی اعالم کرده که بر اساس تفاهم نامه ای با وزارت نيرو 
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ی به بناهای تاریخی منطقه برسد، این سازمان می تواند حتی پس از آبگيری سد سيوند هم اگر آسيب
  . مانع از ادامه کار شود

 گزارشی از اولين جلسه مجلس در سال جدید را منعکس کرده که بر اساس آن سخنگوی اعتماد
کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی مجلس از حضور وزیر خارجه در این کميسيون و بحث پيرامون 

که نشان می دهد منوچهر متکی به نمایندگان مجلس گفته آزادی ملوانان بریتانيایی گزارشی داده 
سفارت انگليس یادداشتی رسمی به وزارت امور خارجه داده است که در آن تصریح شده است که 

  .چنين حوادثی تکرار نخواهد شد
به نوشته این روزنامه، وزیر خارجه افزوده است که طبعا ارسال چنين یادداشتی به مفهوم پذیرش تجاوز 

 های ایران و تکرار نشدن آن است بنابراین در نتيجه این یادداشت و با توجه به مجموعه اقدامات،   آببه
  . ایران ملوانان انگليسی را به کشورشان تحویل داد

از سوی .  وزیر خارجه در مقابل خواست نمایندگان اظهار داشته که نامه را همراه ندارداعتمادبه نوشته 
ارجه در مقابل سئوال خبرنگاران گفته است ما این نامه را منتشر نمی کنيم دیگر سخنگوی وزارت خ

  . چون در عرف دیپلماتيک معمول نيست نامه بين دولت ها منتشر شود
 نوشته به گزارش سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس برخی از اعضای آن کميسيون از کارگزاران

ام شده و مدیریت بحران تشکر کردند و برخی هم های انج اقدامات وزارت امور خارجه در هماهنگی
گفتند نيازی  نسبت به بخشی از ماجرای انجام شده خصوصا بدرقه ریيس جمهوری انتقاد داشتند و می 

  . جمهوری نبود به بدرقه ملوانان از سوی ریيس
ش در مراسم ا  نژاد و کابينه   که علت حضور محمود احمدی  نوشته وزیر خارجه در پاسخ به اینسرمایه

المللی قصد دارند چهره ریيس  بدرقه تفنگداران انگليسی چه بوده گفته است که برخی در جامعه بين 
نژاد در بدرقه ملوانان انگليسی شرکت  ی  جمهوری ایران را خشن معرفی کنند، بنابراین محمود احمد

  . کرد تا چهره ای دیگر از وی ارائه شود
تقاد را در جلسه مجلس از دولت یک عضو حزب کارگزاران سازندگی انجام  بيشتر انکارگزارانبه نوشته 

داد که در تذکری آیين نامه ای نسبت به نحوه عملکرد رئيس جمهوری در آزادی ملوانان انگليسی انتقاد 
کرد و گفت اگر این بحث ها در مجلس انجام می شد، ما به رئيس جمهوری یاد می دادیم که چه طور 

شان ملت ایران این نيست که رئيس جمهوری در کاخ ریاست جمهوری همراه . رفتار کنددر این مورد 
  . کابينه اش بياید ملوانانی را که به خاک ایران تجاوز کرده بودند بدرقه کند

 با عنوان بزرگ فروش خاطرات ملوان دستگير شده به صدهزار پاوند با عالمت طعنه نوشته آفتاب یزد
  .ن تشکر کردانگليس از هدیه ایرا

 با اشاره به اخبار منتشر شده درباره اعالم خبر خوش هسته ای در نطنز توسط ریيس جمهوری اعتماد
م خبر خوش   های نزدیک به دولت در اخبار چند روز گذشته خود سعی در پيوند موعد اعال نوشته رسانه

ای ایران را   های هسته م پيشرفت  ای با سالروز قطع رابطه سياسی ایران و آمریکا دارند و اعال  هسته 
 هم گنجانده شده با دیگر مناسبت این ١٣٨۶های  ای که حتی در تقویم  به جای روز ملی فناوری هسته 

  .  دانند روز مرتبط می
م شود اما به ناگاه محمود   اعال١٣٨۵ای در دهه فجر  به نوشته اعتماد قرار بود خبر خوش هسته 

 از گردنه عبور کرده و ٨۵ بهمن ٢٢ بهمن به گفتن اینکه ملت ایران در ٢٢ روز  نژاد در سخنرانی احمدی 
  . حق مسلم خود را تثبيت کرده است اکتفا کرد

 از قول سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تاخيرهای مکرر روسيه در انجام تعهدات خود در نيروگاه کيهان
ام شده است، ولی این تاخيرها گویای این اتمی بوشهر گفته تقریبا بحث های مالی در این زمينه تم

واقعيت است که ایران باید خود به سمت توليد سوخت هسته ای قدم بردارد تا با چنين شرایطی 
  . مواجه نشود

 دو خبر درباره مناطق جنوبی کشور دارد که در یکی از آن ها گزارش شده جمهوری اسالمیروزنامه 
های تحت رهبری آمریکا در عراق به حریم هوایی خرمشهر که عصر شنبه یک هواپيمای نظامی نيرو

 دقيقه ٢٠تجاوز کرده است ودر ارتفاع بسيار باال برفراز این شهر به پرواز درآمده که دود سفيد رنگ آن تا 
  . در آسمان بوده است

 قایق خبر دیگری در همين روزنامه نشان می دهد که دو شناور ایران در اروند رود با حمله مسلحانه دو
  .عراقی روبرو شده اند

 خبر از دیدار آیت اهللا طاهری امام جمعه سابق اصفهان با آیت اهللا سيستانی داده و اعتماد ملی
نوشته در این دیدار که در نجف صورت گرفت دو آیت اهللا برجسته شيعی به تبادل نظر درباره اوضاع 

  .انی در خصوص تحوالت عراق پرداختندعراق و منطقه و نيز نحوه تصميم گيری های آیت اهللا سيست
  

 بررسی روزنامه های صبح یکشنبه ایران
  )2007 آوریل   8 (1386 فروردین 19یکشنبه :رادیو فردا
به نوشته این روزنامه، . ، از اعتراض کشاورزان به قيمت های دولتی خبر داده استاعتمادروزنامه 

ت خرید های تضمينی محصوالت کشاورزی همچنان اعتراض به ابالغيه جدید هيات وزیران در مورد قيم
کشاورزان اعتقاد دارند که قيمت خریدهای تضمينی متناسب با ميزان تورم و هزینه های . ادامه دارد

  . توليد تعيين نشده است
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اعتماد نوشته تشکل های حامی کشاورزان طی چند روز گذشته به طور مدام در مصاحبه های 
دی خود را به مسووالن دولتی اعالم کرده اند اما برخی منابع مطلع نقل می مطبوعاتی مراتب گالیه من

کنند که نهادهای دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی تشکل های بخش کشاورزی را برای نمایندگی 
  . توليدکنندگان به رسميت نمی شناسند

 قصد دارند مراتب اعتراض به نوشته این روزنامه،برخی از نمایندگان مجلس به هواخواهی از کشاورزان
  . خود به تصميم هيات وزیران را به دولت اعالم کنند

  . ، خبر داده مذاکرات ایران و روسيه درباره نيروگاه بوشهر از سرگرفته می شودکيهانروزنامه 
به نوشته این روزنامه، شرکت روسی اتم استروی اکسپورت قصد دارد هياتی از کارشناسان خود را  

  . وز آینده به ایران اعزام کند تا درباره اتمام کار نيروگاه بوشهر با مقامات ایرانی گفت وگو کندظرف چند ر
این روزنامه به نقل از سخنگوی اشرکت روسی مجری نيروگاه هسته ای بوشهر نوشته که ریاست این 

فرش به تهران هيات را والدیمير پاولوف ریيس پروژه نيروگاه اتمی بوشهر بر عهده دارد و هدف از س
  .تامين مالی مستمر و کافی پروژه نيروگاه بوشهر توسط ایران است

، به نقل از حداد عادل خبر داده که مقامهای پاکستانی برای مقابله با ناامنی در مرزها رسالتروزنامه 
  . وعده مثبت به وی داده اند

فر سه روزه به پاکستان، با به نوشته این روزنامه ریيس مجلس شورای اسالمی پس از بازگشت از س
اشاره به گفتگوهای خود با مقامات پاکستانی درخصوص ناامنی در مرزهای ایران و پاکستان گفته در 

این سفر درخصوص امنيت مرزهای ایران و پاکستان و به ویژه در استان سيستان و بلوچستان صحبت 
 کوشش خود را برای مقابله با ناامنی هایی شده و مقامات پاکستانی تاکيد داشتند که نهایت تالش و

  . به کار خواهند گرفت
  . ، خبر بازجویی از سفير قبرس در تهران را مورد توجه قرار داده استکارگزارانروزنامه 

جورج «به نوشته این روزنامه، پس از شيوع برخی اخبار درباره سفير قبرس در تهران، سرانجام 
یيد کرد وزارت امور خارجه قبرس در حال تحقيق در مورد اتهام ، وزیر امور خارجه قبرس تا»ليليکاس

  . تخطی از وظایف قانونی از سوی او است
به نوشته کارگزاران، در حال حاضر تنها چند اتهام بر عليه کارا المبوس کاپسوس سفير قبرس در تهران 

 سفير به احمدی نژاد، ریيس مطرح شده است که این اتهامات درباره صدور ویزا و ارایه ندادن استوارنامه
  .جمهوری اسالمی است

  . ، از احضار سه دانشجوی دختر به دادگاه انقالب خبر داده استاعتماد ملیروزنامه 
به نوشته این روزنامه، جلوه جواهری، زینب پيغمبرزاده و سارا لقایی سه دانشجوی دختر دانشگاههای 

عال زن دیگر به اتهام تبانی برای اخالل در امنيت ملی و  ف٣٠ همراه ٨۵ اسفندماه ١٣تهران و الزهرا که 
برهم زدن نظم عمومی از طریق تجمع درمقابل دادگاه انقالب تهران بازداشت شده بودند، روز 

  .  فروردین ماه از سوی دایره ویژه امنيت دادسرای انقالب، تلفنی احضار شده اند١۴چهارشنبه 
 خود نوشته پرستو دوکوهکی و ساقی لقایی دو روزنامه نگار ، نيز در شماره امروزاعتمادروزنامه 

  . اسفند نيز تلفنی احضار شده اند١٣بازداشت شده در 
 سد لتيان، را که تامين کننده یک سوم آب تهران   ، خبر داده که خطر رانش زمينسرمایهروزنامه 

  . است، تهدید می کند
نش زمين تاکنون صدماتی را به دریاچه و دیواره سد وارد این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشته که را

آورده که مسووالن و مهندسان سد مشغول برطرف کردن این صدمات هستند و همين امر باعث کاهش 
  . آب سد نسبت به ساليان گذشته شده است

يقات  هم سرمقاله امروز خود را به همين موضوع اختصاص داده و نوشته براساس تحقسرمایهروزنامه 
به عمل آمده، مشخص شده که دليل ایجاد این رانش، ساختمان سازی های غيرمجاز در تپه های 

  . مشرف بر این منطقه است
جواد غفاری، مسوول واحد آب های سطحی تهران بزرگ در این سرمقاله تاکيد کرده هرگونه ایجاد 

 بزرگ را تامين می کند، می تواند اختالل احتمالی در سد لتيان به دليل اینکه یک سوم آب شهر تهران
  . عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشد

آقای غفاری نوشته اگر طی پنج سال آینده،رویه فعلی ادامه یابد و مسووالن دستگاههای اجرایی 
  .تعامل کارسازی در این خصوص نداشته باشند، دیگر رودخانه ای در این منطقه دیده نخواهد شد

  
  مه های بریتانيا درباره ایرانمطالب هفته نا

  )2007 آوریل   8 (1386 فروردین 19یکشنبه 
هفته نامه های چاپ لندن در شماره های امروز خود عمده مطالب مربوط به ایران را به :بی بی سی

  .پيامدهای ماجرای بازداشت ملوانان بریتانيایی در تهران و آزادی آنها پس از دو هفته اختصاص داده اند
 در یکی از گزارشهای اصلی شماره امروز خود خشم برخی از مقامات نظامی بریتانيا آبزرور نامه هفته

را از اینکه وزارت دفاع این کشور به ملوانان بازداشت شده در ایران اجازه داده تا روایت شخصی خود از 
  . دوران اسارت در ایران را به رسانه ها بفروشند، بازتاب داده است

جمله سخنان یکی از فرماندهان بریتانيایی نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در  از آبزرور
با این اقدام، وزارت دفاع یک فاجعه نظامی را به یک سيرک رسانه "بوسنی را نقل کرده که گفته است 

  ". ای تبدیل کرده است
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مين موضوع پرداخته و  نيز ضمن شرح مفصل ماجرای بازداشت ملوانان، به هساندی تایمزهفته نامه 
در ضمن نوشته است که طی دو هفته ای که ملوانان بریتانيایی در ایران بازداشت بودند، ایران حکومت 

  . بریتانيا را به بازی گرفت و نظاميان آن را فریب داد
 در گزارش دیگری گالیه سلمان رحيم صفوی، برادر فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب ساندی تایمز

  .می در ایران، را از ناسپاسی بریتانيایی ها پس از آزاد شدن ملوانان نقل کرده استاسال
 با انتقاد از تعدادی از کشيش های بریتانيایی که درباره ساندی تایمزدر همين حال سرمقاله 

احساسات مذهبی محمود احمدی نژاد با تحسين سخن گفته اند، آقای احمدی نژاد را به سوء 
زداشت غيرقانونی ملوانان بریتانيایی متهم کرده و نوشته است که در این ميان یکی دو استفاده از با

  . اظهار نظر مذهبی او چندان اهميتی ندارد
 رفتار محمود احمدی نژاد با ملوانان بریتانيایی با نقش برجسته ای در آبزروردر سرمقاله هفته نامه 

ابراز تفقد به اسرای کشورهایی که از ایران تخت جمشيد مقایسه شده که کورش کبير را در حال 
  . شکست خورده اند، نشان می دهد

به چاپ رسيده، آمده است که " پس از توفان، گفتگو می تواند آغاز شود"در این مقاله که با عنوان 
هدف تهران این بود که از ملوانان بازداشت شده استفاده تبليغاتی کند و در ضمن، در گفتگوهای 

اما در این ميان تنها هدف اول، آنهم بطور کامال سطحی، برآورده . ک دست باال را کسب کنددیپلماتي
  .شد

ملوانان " اعترافات" نيز در این زمينه سرمقاله ای دارد که در آن با اشاره به ساندی تلگرافهفته نامه 
  ". ما ضعف نشان دادیم و بهای این ضعف را نيز خواهيم پرداخت: "در تهران آمده است

در این سرمقاله که آن را پاتریک مرسر نماینده محافظه کار پارلمان بریتانيا نوشته، از اینکه اجازه داده 
شد تا از مراسم خداحافظی ملوانان در ایران به نفع محمود احمدی نژاد بهره برداری تبليغاتی به عمل 

  . بياید، انتقاد شده است
نان نقل شده است که بازجویان آنها گفته اند با تماشای مصاحبه  از قول ملوا آبزروردر گزارش دیگری در

  . ای در یکی از تلویزیونهای بریتانيایی نسبت به فعاليت آنها حساس شده اند
 در آبزروردر ميان انبوه مطالب تلخ و تيره مطبوعات بریتانيا درباره تحوالت مرتبط با ایران، هفته نامه 

تفاوت، خاطرات مختصر یک راهنمای جهانگردی را از سفر یک روزه اش شماره امروز خود در دو مطلب م
به کاشان به چاپ رسانده که در آن بر مهربانی و مهمان نوازی ایرانيان تاکيد شده و در گزارش دیگری به 
تحسين آندرانيک تيموریان فوتباليست ایرانی پرداخته که در بریتانيا و در خط ميانی تيم بولتون بازی می 

  .دکن
  

   فروردین19يکشنبه : مرور روزنامه های تهران
  )2007 آوریل   8 (1386 فروردین 19یکشنبه 

روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از آبگيری سد سيوند که با وجود :بی بی سی
افتادن به خطر . مخالفت نهادهای جهانی و کارشناسان ميراث فرهنگی صورت می گيرد، خبر داده اند

سد لتيان، اولين جلسه مجلس در سال نو که تعيين ساعت رسمی کشور در آن مطرح می شود، 
مراسم هسته ای که قرار است خبر خوش هسته ای توسط ریيس جمهور در آن اعالم شود، از دیگر 

  .مطالب این روزنامه هاست
ایندگان مجلس به پایان رسيد و ، روزنامه اقتصادی، سرانجام تعطيالت نوروزی نمسرمایهبنا به گزارش 

کند و در اولين جلسه   روز امروز آغاز به کار می١٩ پس از ٨۶اولين جلسه علنی صحن مجلس در سال 
  . هم طرح ساعت رسمی کشور مطرح می شود

شود که کشور در روزهای   اولين جلسه مجلس در سال جدید، در حالی تشکيل میسرمایهبه نوشته 
  . راز و نشيب، پرکار، پرتنش و حساسی را پشت سرگذاشته استهای پرف گذشته ساعت

ها   از سوی نمایندگان سبب شود فرازونشيب رود پيگيری و بررسی بدون تنش به همين خاطر انتظار می
  . های آن نيز سرایت کند ها به صحن علنی و حاشيه و تنش

ون امنيت ملی و سياست خارجی  امروز منوچهر متکی، وزیر خارجه، به کميسياعتمادبنا به گزارش 
ای، گزارشی از تفنگداران بازداشت شده  رود تا ضمن مرور آخرین تحوالت پرونده هسته مجلس می

  . انگليسی را به اعضای این کميسيون ارایه کند
در حالی که روزنامه ها گمانه زنی کرده اند که امروز بحث بازداشت و آزادی تفنگداران انگليسی و 

ای یکی از محورهای اصلی نطق پيش از دستور و تذکرات کتبی نمایندگان  ت پرونده هستهآخرین تحوال
 تن از نمایندگان مجلس، ٣٧ نوشته طرح دو فوریتی تغيير ساعت رسمی کشور با امضا سرمایهباشد، 

در حالی به مجلس داده شد که مذاکرات مشترک مجلس و دولت برای جلب رضایت یکدیگر به جايی 
  . نرسيد

در حالی که مجلس بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها بر لزوم تعيير ساعت رسمی در اول هر سال 
  .تاکيد دارد دولت همچنان اصرار دارد که از این کار سر باز بزند

 عنوان اصلی خود را به آبگيری سد سيوند اختصاص داده و نوشته عصر روز گذشته پيامی همبستگی
تلفن همراه رد وبدل شد که بر اساس این پيام فاجعه بزرگ ملی و کوتاه به سرعت بين دارندگان 

کردند به وقوع پيوسته و  تاریخی که آگاهان عرصه فرهنگ و تاریخ ایران زمين وقوع آن را پيش بينی می
  . آبگيری سد سيوند آغاز شده است
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 ميانی  این خبر در حالی به سرعت در سطح کشور منتشر شد که در ساعاتهمبستگیبه نوشته 
  .روز خبر گزاری ایلنا هم خبر آغاز آبگيری این سد را بر بروی خروجی خود قرار داد

 در عنوان اصلی خود از رانش زمين در منطقه سد لتيان خبر داده و نوشته این رانش که به سرمایه
علت ساختمان سازی هايی در اطراف سد است؛ سدی را که یک سوم آب آشاميدنی تهران را تامين 

ی کند به خطر انداخته و گرچه کارشناسان مشغول بررسی و ترميم سد هستند اما نگرانی ها ادامه م
  . دارد

 خبر داده که به دستور ریيس قوه قضایيه وزارت اطالعات، اطالعات سپاه پاسداران، اعتماد ملی
ر داشتن اطالعات نيروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطالعات نيروهای مسلح مجاز به در اختيا

  . های امنيتی هستند بازداشتگاه
بنا به این خبر برای ساماندهی و نگهداری متهمان جرایم عليه امنيت داخلی و خارجی و با توجه به 

شرایط خاص آنان و فراهم کردن زمينه الزم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمان در 
 مقام های قضائی به زندان های عادی معرفی بازداشتگاه امنيتی نگهداری می شوند تا با دستور

  . شوند
 خبر داده که فردا به عنوان روز اعالم خبر خوش هسته ای از سوی رئيس جمهوری انتخاب کارگزاران

شده است در حالی که طی چند ماه اخير سه قطعنامه سياسی عليه ایران و پرونده هسته ای ایران 
  . در شورای امنيت به تصویب رسيده است

 پيش بينی می شود نصب و راه اندازی سه هزار سانتریفيوژ همان خبر خوش کارگزارانبنا به گزارش 
  .هسته ای است که آقازاده و رئيس جمهور قول آن را داده اند

 نوشته راه اندازی سه هزار سانتریفيوژ در مرکز غنی سازی اورانيوم نطنز قرار بود تا پایان کارگزاران
 بهمن پارسال خبر آن توسط محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ٢٢ازی شود و روز  راه اند٢٠٠۶سال 

  . اعالم شود که به دالیلی سانتریفيوژها به مرحله نصب و راه اندازی نرسيد
 مذاکرات متوقف شده ایران و روسيه بر سر تکميل نيروگاه بوشهر روز حيات نودر همين حال به نوشته 

  .شود  از شرکت اتم استروی اکسپوت در تهران از سر گرفته میدوشنبه با حضور نمایندگانی
بندی قرار است نيروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه سال   یادآوری کرده که طبق برنامه زمانحيات نو

برداری نهایی برسد اما از روزهای  اندازی شده و پس از آن در آبان ماه به بهره جاری به طور آزمایشی راه
ل که ایران پرداخت های خود را به عقب انداخته طرح ها را با  طرف روسی با این استدالپایانی سال 

  . تاخير روبرو ساخت
 از روند همکاری های روسيه با ایران اتنقاد کرده و نوشته روسيه که کارگزاراندر همين حال روزنامه 

ست و با عناوینی چون در سياست خارجی دولت نهم نقشی پررنگ تر از تمام کشورها پيدا کرده ا
معرفی می شود، ظاهرًا در بحران اتمی ایران نقشی به مراتب مخرب تر از " دوست استراتژیک ایران"

  .بسياری دیگر از کشورها ایفا می کند
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