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

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

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

  دهدی را نمرانیقطر اجازه حمله از خاک خود به ا
  )2007 آوریل  15(1386 فروردین 26شنبه یک

 جي خلهي حاشی عربی قطر مشارکت کشورهاری نخست وز،یجاسم آل ثان حامد بن خيش:بی بی سی
 . را رد کردرانی به ایفارس در حمله احتمال

 وقت به چي دوست قطر است و دوحه هرانی خاطرنشان کرد که ایونیزی تلویی قطر در گفتگوری وزنخست
 . استفاده شودرانیله به ا حمی کشور برانی اجازه نخواهد داد که از خاک امي مستقري غای ميطور مستق

 در جنگ کای ارتش آمری رود و مرکز فرماندهی در جهان عرب به شمار مکای آمری از متحدان اصلقطر
 طالبان در هي حمله علی برایگاهی کشور به عنوان پانی از اني همچنکایآمر.  کشور قرار داردنیعراق در ا

 . استفاده کرد2001افغانستان در سال 
 ی های موافقت نامه همکارکای قطر و آمراني مصاحبه گفت که منی در ایجاسم آل ثان حامد بن خيش

 . کندی منيي در قطر تعی نظامزاتي استفاده از تجهی را برایطی وجود دارد که شراینظام
 موضع خود را شفاف اعالم کرده است که قطر هرگز در اقدام نی قطر افزود که دولت قطر اری وزنخست
 . کندی شرکت نمرانی اهي علینظام
 کای آمری احتمالی ها در مورد اقدام نظامی گمانه زنی باعث برخرانی ای ها بر سر برنامه هسته اتنش
 ی است از راه هالی را رد کرده و گفته است که مای احتمالني چنديکاخ سف.  شده استرانی اهيعل
 . را حل کندرانی ای مناقشه هسته اک،يپلماتید

 کره ی مانند پرونده هسته ادی بارانی ایر ادامه مصاحبه خود گفت که پرونده هسته ا قطر دری وزنخست
 . مذاکره حل و فصل شودقی از طریشمال
 ی المللني بني طبق قوانی هسته ازي صلح آمی افزود که استفاده از انرژی حامد بن جاسم آل ثانخيش

 .  استرانیحق ا
 سه دهه گذشته از ی طانهي عاقالنه خواند و گفت خاورمري در منطقه را غی نظامدی جدیی ماجراجویو

 . استدهی لطمه دی جنگ از نظر اقتصادنیچند
 1747 سازمان ملل متحد به قطعنامه تي امنی کشور در شورانی مثبت ای قطر در مورد راری وزنخست

 و ی مصادف با بحران در لبنان، دارفور سودان، کره شمالتي امنی قطر در شوراتیگفت که عضو
 . بودیسومال

 کشور از قطعنامه صادر شده با 14 تی رغم حمای، قطر عل1737 افزود که در هنگام صدور قطعنامه یو
 شگفت زده شده بود اما در هنگام صدور قطعنامه دوم، ی رانی از ازي نرانی ایآن مخالفت کرد و حت

 که ددر متن قطعنامه ش ی با آن مخالفت نکرد، قطر خواهان گنجاندن بندی کشورچي که هیزمان
  . شدی می هسته ای از سالح های عاری اانهيخواهان خاورم

  
   کرد ی ابراز نگرانرانی ای ناتو از برنامه هسته ارکليدب
  )2007 آوریل  12(1386 فروردین 23 شنبه پنج
ابراز  رانی ای و موشکیامروز پنجشنبه از برنامه هسته ا" ناتو"ی شمالکي آتالنتماني سازمان پرکليدب

  .  کردینگران
 ناتو از رکليدب"  د هوپ شفراپی"، )کونا (تی کوی رسمی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 هسته ی هاتيفعال: گفت " تونگی سالديب "ی کرد و به روزنامه آلمانی ابراز نگرانرانی ایبرنامه هسته ا
  . شده استی المللني جامعه بی باعت نگرانرانی ایا
 با برد یی در ساخت موشک هارانی ای های تواند در برابر بلندپروازیناتو نم:  ناتو افزودلرکيدب

  . توجه باشدی تواند به مرکز اروپا برسد، بی که ملومتريک1800
 یسامانه دفاع ضد موشک (کای آمری دفاعی خود درباره موشک هایما در بحث و گفتگوها:  افزودیو

  . پرداختمي خواهرانی ای شده از سوشی آزمایک هابه مسئله موش)  دراروپاکایآمر
 ی از اقمار شوروشتري چک که پیبه دو کشور لهستان و جمهور) 2007 (ی سال جارهی در ماه ژانوکایآمر

 سامانه دفاع ضد کی داد تا شنهادي اروپا و ناتو هستند، پهی اتحادیبودند و در حال حاضر از اعضا
 چک را در خاک آنها ی در جمهوری رادارستمي سکیستان و  در لهري موشک رهگ10 شامل یموشک

  .مستقر کند
 ی موشکیدهای مقابله با تهدی دفاع ضد موشکستمي سنی اعالم کرده که هدف از استقرار اواشنگتن
 از هي متحده است، اما به باور روساالتی منافع ای برارانی اژهی و به وی همچون کره شمالییکشورها

 در ستمي سنی لذا هدف استند،ي برخودار نکای آمردی تهدی برای از توان چندانانگی ونگيآنجا که تهران و پ
  . استهي روسی نظارت بر توان موشکیراستا
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  مگاوات به اجرا1600 تا 1000يي را بر مقياس  المللي ساخت دو نيروگاه هسته ي بين ايران مناقصه

  .گذاشت
  )2007 آوریل  15(1386 فروردین 26شنبه یک

بخش، معاون  دآتر احمد فياض) ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري به گزارش خبرنگار انرژي هسته
ي انرژي اتمي ايران صبح امروز در آنفرانسي  شرآت توليد و توسعه سازمان انرژي اتمي و مدير عامل

  .اعالم آرد مطبوعاتي اين خبر را
  ايران متولي استانرژي اتمي  ي  مادر تخصصي توليد و توسعه شرآت

انرژي اتمي ايران متولي اجراي اين دو مناقصه  ي  مادر تخصصي توليد و توسعه شرآت: وي اظهار داشت
  .خواهد بود

اند آه توزيع خواهد شد، اظهار  مناقصه را آماده آرده وي با بيان اين آه آارشناسان فني شرآت اسناد
ت نيروگاه اتمي بوشهر، مشخصات فني نيروگاه مورد مربوط به ساي ها اطالعات در اين مناقصه: داشت

  . مگاوات برق اتمي لحاظ شده است3000 و حداآثر 2000حداقل  نظر ايران براي تامين
آاران داخلي  ها سهم مشارآت پيمان اين مناقصه يي در در راستاي انتقال دانش هسته: وي ادامه داد

برداري مشخص شده  اندازي و بهره ، نصب و راهو سازه در بخش طراحي، تامين تجهيزات، ساختمان
  .است
   درصد خواهد رسيد88 درصد به 36از  ها  سال توان داخلي ساخت نيروگاه20طي 

ريزي  توان در فرآيندي آه برنامه المللي مي بين فياض بخش با بيان اين آه در صورت وجود فضاي هموار
 درصد رساند، 88 درصد به 36ها از  ت نيروگاهداخلي ساخ  ساله توان20شده است و در مدت زمان 

  . درصد توان داخلي براي ساخت نيروگاه خواهيم رسيد36نهايتا به  در دو نيروگاه اول: افزود
  فاينانس و مشارآت است ترجيح ايران پيمانكاران در زمينه
دهد در اين دو  ميايران ترجيح : ايران ادامه داد يي ي انرژي هسته مدير عامل شرآت توليد و توسعه

  .فاينانس و مشارآت وارد شوند، همكاري داشته باشد پروژه پيمانكاراني آه از طريق
ها و مطبوعات فارسي  فارسي و انگليسي براي رسانه اين دو مناقصه از اين هفته به دو زبان: وي گفت

ن دو مناقصه در سايت همچنين خبر اجراي اي. چاپ خواهند رسيد زبان و انگليسي زبان داخل و دنيا به
  .اتمي آشور منتشر خواهد شد اينترنتي سازمان انرژي

  بوشهر مكان احداث؛ در استان
اين دو نيروگاه در آنار : بوشهر اعالم آرد و گفت فياض بخش مكان احداث اين دو نيروگاه را در استان

  .نيروگاه اتمي بوشهر احداث خواهد شد
اين دو نيروگاه هيچ ارتباطي به فاز دوم : ايران گفت يي  انرژي هستهي مدير عامل شرآت توليد و توسعه

  .نيروگاه اتمي بوشهر ندارند
  آارفرما صاحب نظر خواهد بود تواند شرآت آند، اما هر شرآتي مي

هايي آه  ي شرآت خبرنگاري آه از وي درباره وي در ادامه اين آنفرانس مطبوعاتي در پاسخ به سوال
هر شرآتي آه تمايل : اند، گفت رسمي اعالم آمادگي آرده ها به طور غير ن مناقصهبراي حضور در اي
ها شرآت آند؛ هر چند آه در اين دو پروژه آارفرما صاحب نظر  مناقصه تواند در اين داشته باشد مي

  .خواهد بود
  اند غيررسمي ابراز تمايل آرده هاي هاي مختلفي در ارتباط شرآت

هاي غير رسمي از سوي  در ارتباط: ايران افزود يي ي انرژي هسته  و توسعهمدير عامل شرآت توليد
ها بين يك ميليارد  ي ساخت اين نيروگاه هزينه. شده است هاي مختلف دنيا ابراز تمايل جدي شرآت

  . ميليون دالر خواهد بود800ميليارد و   ميليون دالر تا يك400
  باشيم  اوت منتظر10بايد تا پايان 

خارجي آه منجر به راه نيفتادن نيروگاه بوشهر در  پاسخ به اين سوال آه با توجه به فشارهايوي در 
هاي خارجي براي اين آار آمادگي داشته باشند؟  شرآت آنيد اند فكر مي هشت سال گذشته شده

هاي مختلف دنيا ابراز تمايل جدي شده است، اما اين  سوي شرآت هاي غير رسمي از  در ارتباط :گفت
 اوت بايد 10مسئله به طور رسمي چگونه برخورد خواهند آرد تا پايان  آه آشورهاي مختلف با اين

  .منتظر باشيم
  هاي فني است توانايي اولويت با بهترين پيشنهاد و
ما اولويت را : برنده شدن در اين دو مناقصه دارند، گفت ها در اولويت براي وي در خصوص اين آه آيا روس

  .دهيم ها مي ي ساخت نيروگاه هاي فني در زمينه توانايي يشنهاد وبه بهترين پ
  رود مي مديران بانكي هفته آينده به مسكو

ها در خصوص تاخيرهاي به  مذاآرات اخيرش با روس ي بخش در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره فياض
 تهران و يك دور در تهران داشتيم در مذاآراتي آه دو دور در: بوشهر گفت اندازي نيروگاه وجود آمده در راه

ي گذشته در  قراردادي بين طرفين منجر شد، همچنين مديران بانكي دو طرف پنجشنبه توافقات به
ي  آه هفته نهايي شدن اين قرارداد در سفري. قراردادي را براي اجراي توافقات مالي امضاء آردند تهران

  .شود آينده به مسكو خواهند داشت مشخص مي
اندازي نيروگاه  براي حل مشكالت بر سر راه هايي بين طرفين به طور آلي پيشرفت: دامه دادوي ا

  .بوشهر به دست آمده است
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  آينده در مسكو بستگي دارد نهايي شدن مساله به مذاآرات ما در
 اندازي تهران و مسكو در خصوص تاخيرها در راه وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين آه

ي  خود هستند و هيچ نقطه نظر مشترآي به ويژه در زمينه هاي نيروگاه بوشهر هر آدام مدعي ديدگاه
در هر قراردادي يك منشور وجود دارد آه براساس آن آارفرما و : گفت شود، مشكالت مالي ديده نمي

ند؛ چرا آه اين توانند هر بار نظرات جديدي را وارد آن آن اجراي آن هستند و نمي آار ملزم به پيمان
صريحا  باشد؛ در قرارداد اوليه مربوط به نيروگاه بوشهر پذير است و نه به مصلحت مي نه امكان مساله

ها  ايران و قانونگذاري ذآر شده است آه قرارداد طرح تكميل نيروگاه بوشهر تابع قوانين و مقررات داخلي
  .و مواضع اين آشور خواهد بود

وجود دارد آه ما خود را عالوه بر نظام ايمني ايران   مسايل ايمني استثناييالبته در خصوص: وي افزود
  .دانيم مي تابع مقررات سازمان انرژي اتمي
ها اين موضوع را  تا حد زيادي آن: اند گفت پذيرفته ها اين مسئله را وي در پاسخ به اين آه آيا روس

  .ا در آينده در مسكو بستگي داردمساله به مذاآرات م البته نهايي شدن اين. پذيرفته اند
  آنيم باشند بررسي مي هاي آمريكايي مايل به شرآت اگر شرآت

تكنولوژي روسي در زمينه نيروگاهي در آشور  ي حضور فياض بخش در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره
يروگاه ها در ن البته با توجه به حضور روس: روسي گفت هاي جديد به روش و ترجيح ساخت نيروگاه

  .بيني قاطع انجام داد توان پيش در اين خصوص نمي بوشهر اين ترجيح وجود دارد، اما
ي دو نيروگاه ابراز  آمريكايي براي شرآت در مناقصه هاي اروپايي و وي در خصوص اين آه آيا شرآت

ها  مريكايياند، اما در عين حال اگرآ اروپايي تمايل خود را نشان داده هاي شرآت: تمايل آردند، گفت
  .آنيم باشند آن را بررسي مي تمايل داشته

   براي توليد برق است2007براي تكميل نيروگاه بوشهر و نوامبر  2007ها سپتامبر  آخرين توافق با روس
: يي بوشهر گفت اندازي نيروگاه هسته روسيه براي راه وي با اشاره به آخرين توافق مكتوب بين ايران و

ما معتقديم . باشد  براي توليد برق مي2007براي تكميل نيروگاه و نوامبر  2007تامبر آخرين توافق ما سپ
درصد در  3/92تواند به  پيمانكار روسي با جديت آار را ادامه دهد تا پايان آوريل نيروگاه مي در صورتي آه

  .ي تكميل تجهيزات برسد زمينه
  ازي نيروگاه بوشهر نيستاند زمان راه ها ناظر به تعويق توافقات جديد با روس

 توافقات  :ها گفت در خصوص توافقات جديد با روس ي انرژي اتمي ايران مدير عامل شرآت توليد و توسعه
  .نيروگاه بوشهر نيست اندازي جديد ناظر به تعويق زمان راه

 اين شد آه  ارسال مي2007پايان ماه مارس  سوخت نيروگاه بر مبناي توافق قبلي بايد تا: وي گفت
  .آوتاهي به تاخير افتاده است مساله با اعالم فدراسيون روسيه براي مدت

در اين سفر عمده بحث ما : خواهد داشت گفت ي نزديك به مسكو وي با اشاره به سفري آه در آينده
نيز حمل تجهيزات باقي مانده به ايران است آه  در خصوص پيشرفت سريع براي تكميل نيروگاه و

  . درصد برساند96 درصد به 3/93تكميل تجهيزات نيروگاه را از  ن مذاآرات بتواند مراحلاميدواريم اي
  رود مسكو مي هياتي براي مذاآره درباره سوخت به
مذاآراتي به زودي جداگانه براي حمل : ادامه داد ي انرژي اتمي ايران مدير عامل شرآت توليد و توسعه

  .گيرد ي ايران به مسكو رود انجام ميسو سوخت در قالب هياتي آه قرار است از
بحراني نزديك نشده است، زمان توافق شده  ي حمل سوخت به زمان فعال مسئله: وي خاطرنشان آرد

  .آه هنوز از آن فرجه زماني باقي است اي وجود دارد پايان مارس بوده است، اما فرجه
ها ارسال سوخت را  هر چقدر روس: ردخاطرنشان آ مدير عامل شرآت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران

  .اند بيندازند در پايبندي به قراردادشان تاخير آرده ي مورد نظر به تاخير از زمان فرجه
  ايم نپذيرفته اندازي بوشهر را ماه تاخير در راه 2

 اندازي نيروگاه دو ماه به تاخير خواهد اينكه راه وي در خصوص اعالم شرآت پيمانكار روسي مبني بر
  .ايم نپذيرفته ما اين دو ماه را: افتاد، گفت

ساخت دو نيروگاه اتمي آه مناقصه آن را به  معاون سازمان انرژي اتمي در خصوص اين آه مدت زمان
براساس اعالم نظر آژانس سازمان ملل انرژي اتمي ساخت  :ايد جقدر خواهد بود؟ گفت اجرا گذاشته

  .  استسال 11  تا9نيروگاه اتمي در دنيا بين 
توجه به توان توليد سوخت در ايران در بلندمدت   با :ها تصريح آرد وي در خصوص تامين سوخت نيروگاه

تامين خواهد شد، در عين حال موضوع سوخت اين دو نيروگاه  ها در داخل بخشي از سوخت اين نيروگاه
  .شود  اعالم ميي مناقصه جزئياتش مناقصه پس از مشخص شدن برنده موضوعي است آه بر اسناد

البته مطالعات اوليه مربوط به تامين بخشي از : گفت مدير عامل شرآت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
انجامد آه بتوانيم استراتژي مشخصي براي توليد و  طول مي سوخت دو نيروگاه مد نظر دو سال به

  . ها برسيم تامين سوخت نيروگاه
 هزار مگابات برقي 20مگابات برق اتمي از مجموع   هزار18يابي  مكاني مربوط به  وي در خصوص مناقصه

 35ها اوايل اسفندماه در بين  فراخوان اين مناقصه: تامين شود، گفت آه بايد از انرژي اتمي در بلند مدت
ها از سوي آارشناسان فني سازمان  ها براي حضور در اين مناقصه درخواست. شد شرآت داخلي توزيع

  .ارزيابي خواهد شد يانرژي اتم
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يابي  مكان:  مگاواتي با توان داخلي گفت360نيروگاه  بخش با اشاره به احداث به گزارش ايسنا، فياض
 هزار نفر ساعت آار 800داخلي انجام شده است و طراحي آن حدود   درصد با توان100اين نيروگاه 

  .آه اين آار آغاز شده است آارشناسي جدي الزم دارد
خواهد يافت، البته در اين مساله از مشاوران  آنيم طي اين ماه اين آار پايان  ما فكر مي:وي گفت

شدن زمان طراحي و ساخت نيروگاهي آه قرار است براي  با اين حال طوالني. ايم خارجي آمك گرفته
  .شود زمان مي برد اولين بار با توان داخلي احداث

  المللي قرار نگيرد آنيم آه تحت تاثير تمايالت سياسي بين ميتنظيم  در بعد فني قراردادها را به شكلي
پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين آه  مدير عامل شرآت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران در

يي در قالب دو قطعنامه رو به رو شده  هاي هسته تاآنون با تحريم اش يي ي هسته ايران به لحاظ مسئله
المللي چندان هموار نيست ساخت مناقصه اين  بتوانيد در شرايطي آه فضاي بين آنيد است آيا فكر مي

آنيد به  مي  مگاواتي را نيز در مدت زماني آه تعيين360را به اجرا گذاريد و نيز ساخت نيروگاه  دو نيروگاه
يم، اما در هايي را بده تضمين توانيم در اين خصوص در بعد اداري و فني ما مي: پايان برسانيد گفت

فني قراردادها را به شكلي تنظيم  گردد، ما در بعد هاي سياسي اين مساله به ما بر نمي بخش
هاي  آنم بخش قرار نگيرد، در بعد سياسي فكر مي المللي آنيم آه تحت تاثير تمايالت سياسي بين مي

  .را اتخاذ خواهند آرد سياسي آشور تصميمات الزم در اين خصوص
ي چهارم  مجلس شوراي اسالمي قانون برنامه 1384ي خرداد  ا، ايران بر اساس مصوبهبه گزارش ايسن

  .يي شد طريق انرژي هسته  هزار مگاوات برق از20توسعه موظف به تامين 
  

هاي صنعت نفت در يك سال و  ها و پروژه  ميليارد دالر قرارداد اجرايي براي طرح37.9وزير نفت از امضاي 
   .نيم گذشته خبر داد

  )2007 آوریل  13(1386 فروردین 24ه جمع
وگوي ويژه خبري، با اعالم  هامانه در برنامه گفت به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، سيدآاظم وزيري 

ها بوده است آه بسياري  ها و پروژه هاي اجرايي طرح  آماري آه ارائه شده، قرارداد تمامي: اين خبر افزود
هاي پارس  هاي انجام شده از جمله تفاهم  و اجرا هستند و اگر تفاهمها در دست طراحي از اين طرح

  . شمالي و گلشن و فردوس را به اين آمار اضافه آنيم، رقم بسيار باالتري به دست خواهد آمد
 ميليارد دالر رسيد؛ در حالي 14.3ها در صنعت نفت به  گذاري در سال گذشته ميزان سرمايه: وي افزود

  . هاي مختلف صنعت نفت جذب اعتبار شده بود  ميليارد دالر در بخش13حدود  در 84آه در سال 
ترين  يكي از مهم: وي، همچنين در مورد تعامل وزارت نفت با بخش خصوصي خاطرنشان آرد

آارگيري پيمانكاران داخلي و داخلي  ام، به هايي آه به رييس جمهور و نمايندگان مجلس ارائه داده برنامه
  .  بود آه در اين مورد نتايج بسيار مطلوب به دست آمده استآردن صنعت نفت

 پارس جنوبي پيمانكاران ايراني 18 و 17هاي   و همچنين فاز16 و 15هاي  هم اآنون در فاز: او افزود
 درصد، اين پروژه 10ها هستند و در ميدان نفتي آزادگان نيز با آاهش سهم ژاپن به  مشغول انجام پروژه

  . تر تقسيم و در اختيار پيمانكاران داخلي قرار گرفته است كهاي آوچ به بخش
 پارس جنوبي توسط 10 و 9هاي   و نيز فاز8 و 7 و 6هاي  هامانه، در ادامه از اجراي پروژه فاز وزيري 

اگر ظرفيت بيشتري هم وجود داشته باشد، از حضور پيمانكاران : پيمانكاران داخلي خبر داد و افزود
  . فشاريم ها را مي آنيم و دست آن يداخلي استقبال م

به منظور ايجاد آاهش در مصرف گاز بايد از طريق : وزير نفت همچنين در مورد مصرف گاز آشور گفت
سازي وسايل مصرف  سازي و همچنين بهينه تعيين ساختار قيمتي مناسب و با اجراي تمهيدات بهينه

ك ايمني مناسب در توليد و توزيع و مصرف گاز دست اي اقدام شود آه بتوانيم به ي اين فرآورده به گونه
  . يابيم

از :  ميليارد مترمكعب عنوان آرد و افزود109وي، مصرف گاز در آشور در سال گذشته را 
 ميليارد مترمكعب مربوط به 35.6 ميليارد مترمكعب مربوط به بخش خانگي، 50اين ميان 
آشور مربوط بوده است و همان طور آه  مترمكعب مربوط به بخش صنايع 14.4ها و  نيروگاه

  . شود سهم عمده مصرف گاز آشور در بخش خانگي بوده است مالحظه مي
اگر آهنگ مصرف گاز به همين منوال فعلي باشد و توجهي هم بر روي مسائل هدايت انرژي : وي افزود

  . نشود، به طور حتم در آينده دچار مشكل خواهيم شد
  

رارتي با ساختار تلفيقي متفاوت نسبت به سيكل متعارف جهاني در يزد نخستين نيروگاه خورشيدي ح
  . اندازي خواهد شد راه
  )2007 آوریل  13(1386 فروردین 24ه جمع

 جاده يزد ـ خضرآباد 33، اين طرح در آيلومتر )ايسنا(به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران 
 مگاوات شامل دو واحد نيروگاه گازي به ظرفيت 467يت آل  هكتار و به ظرف900در زميني به مساحت 

 مگاواتي است، آه در نوع 17 مگاوات به همراه بخش خورشيدي 132 مگاوات و يك واحد بخاري 159
  . خود از جهت تلفيق مزرعه خورشيدي با سيكل متعارف، نخستين نمونه در جهان است

 سال پيش آغاز شد، پس از 10ابي اين طرح آه از ي سنجي و مكان براساس اين گزارش، مطالعات امكان
تكميل آن توسط آارشناسان داخلي و خارجي به وزارت نيرو و سرانجام اجراي آن به سازمان توسعه 

  . برق ابالغ شد
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، در نهايت )مپنا(هاي نيروگاهي ايران  در اين راستا پس از مبادله قرارداد طرح با شرآت مديريت پروژه
 آبان 26انكار ابالغ شد و پس از انجام مقدمات اجراي آار عمليات تجهيز آارگاه از تاريخ جهت اجرا به پيم

 آغاز شد و در واقع امضاي قرارداد اين نيروگاه آه در اواخر سال گذشته بوده است بايد طبق قرارداد 85
مدار شود و حدود  حرارتي يزد وارد -نيروگاه خورشيدي )  ماه پس از تاريخ شروع قرارداد66 (89در سال 

اندازي نخستين  همچنين مطابق برنامه، راه. هاي خورشيدي قرار دهد  هكتار را تحت پوشش آينه50
  .  ماه پس از آغاز قرارداد است27واحد گاز آن نيز 

هاي خورشيدي و توسعه  گفتني است، اهداف عمده اين طرح انتقال تكنولوژي ساخت نيروگاه
استفاده بهينه از انرژي سوخت مصرفي و باالبردن راندمان نيروگاه، آاهش هاي پاك،  آارگيري انرژي به

هاي روزافزون مصرف برق  هاي زيست محيطي، پايداري بيشتر ولتاژ برق در منطقه، پاسخ به نياز آلودگي
 و در نتيجه افزايش ظرفيت  هاي تجاري ـ صنعتي و مصارف عمومي منطقه ناشي از گسترش واحد

  . ه و ايجاد زمينه اشتغال در منطقه استتوليدي برق منطق
هاي سازنده داخلي تهيه، نصب و  الزم به ذآر است آه عمده تجهيزات اين نيروگاه توسط شرآت

 ميليون يورو فاينانس و 100.56مبلغ ( ميليون يورو 125.7اندازي خواهد شد آه اعتبار ارزي آن معادل  راه
  .  ميليارد ريال حساب شده است696آن  ميليون يورو نقدي و اعتبار ريالي 25.14

 ساله 20توان طبق يك برنامه  ها اين است آه مي آارگيري اين طرح به گفته مسووالن، يكي از مزاياي به
  . هاي خورشيدي ـ حرارتي ظرفيتي معادل سه برابر توليد برق فعلي را وارد مدار آرد و توسعه نيروگاه

  
  ها از خريد گاز ايران انصراف چيني

  )2007 آوریل  12(1386 فروردین 23 شنبه پنج:سرمایه
هامانه، وزير نفت ايران به خبرگزاري رويترز گفت آه تهران در  آه سيد آاظم وزيري  در حالي-انرژي ايران

چين براي توسعهء ميدان نفتي » سينوپك« ميليارد دالري با شرآت 100آستانهء امضاي قرارداد نهايي 
جي به اين آشور است خبرگزاري آسوشيتدپرس در .ان.ميليون تن ال10هء يادآوران و فروش ساالن

رييس سينوپك اعالم آرد آه اين شرآت به علت قيمت باالي گاز، » چن تونگاي«گزارشي به نقل از 
اي براي خريد گاز مايع طبيعي از ايران ندارد ولي در حال مذاآره با طرف ايراني براي همكاري در  برنامه

  .    استتوليد نفت 
تر مذاآراتي براي  بنابر گزارش آسوشيتدپرس، چين آه در تالش براي تامين نياز خود به انرژي است پيش

شرآت . جي از ايران انجام داده بود آه دومين ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد.ان.خريد گاز ال
 10از ميدان يادآوران و خريد ساالنه برداري   با هدف توسعه و بهره2004دولتي سينوپك چين در اآتبر 

  . سال منعقد آرده بود25 ميليارد دالر و به مدت 100جي از ايران قراردادي را به ارزش .ان.ميليون تن ال
اي براي  آه طرف چيني در حال انجام مذاآرات پيچيده در همين خصوص رييس سينوپك با اشاره به اين

نفتي يادآوران است در يك آنفرانس خبري به خبرنگاران هاي مهندسي براي حوزهء  ارايهء سرويس
سينوپك به دنبال حق مساوي در حوزهء نفتي يادآوران نيست اما اگر توافقي در اين خصوص «: گفت

  ».حاصل شود هنگامي آه توليد نفت در اين حوزه شروع شود در سود ناشي از آن شريك خواهد شد
  

; وص اهميت استراتژيك اين قرارداد در صورت نهايي شدن نوشتخبرگزاري رويترز نيز در گزارشي در خص
تر آردن حلقهء محاصرهء  اجرايي شدن اين قرارداد در شرايطي آه اياالت متحده در تالش است با تنگ

اي جديد به  اقتصادي خود بر ايران، هر نوع تعامالت اقتصادي با اين آشور را مانع شود، ضربه
  .    شود سوب ميهاي تحريم آمريكا مح سياست

 10ها خريد ساالنه  گفتني است در زمان وزارت نفت زنگنه شرط توسعهء ميدان يادآوران توسط چيني
هامانه در ابتداي تصدي چنين شرطي را رد آرد ولي  جي از ايران بود آه وزارت نفت.ان.ميليون تن ال

ار گاز و هم در افزايش توليد لحاظ بعدها به اين نتيجه رسيد آه چنين شرطي منافع ايران را هم در باز
آند ولي ظاهرًا ديپلماسي نفت دولت نهم چنان آارآيي ندارد آه تفاهمنامهء دولت قبلي را به  مي

قراردادي آه در شرايط امروز به گفتهء . ها را مجبور به خريد گاز از ايران آند قرارداد تبديل آند و چيني
ها ظاهرًا تفاهمنامهء قبلي را به فراموشي سپرده اند و  ا چينيام. رويترز بسيار بسيار استراتژيك است

اين در حالي است آه . فقط خواهان اين هستند آه در پروژهء توسعهء ميدان يادآوران شرآت آنند
آه مصاحبهء رييس شرآت چيني نشان  در حالي. رساني نفت در اين خصوص به دور از واقع است اطالع
  .بست رسيده است ا در اين خصوص به بندهد آه ديپلماسي نفت م مي

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
   کرد شی را آزماکي فروند موشک بالستکیهند 
  )2007 آوریل  12(1386 فروردین 23 شنبه پنج
 را که برد آن ی حمل کالهک هسته اتي برد با قابلاني مکي فروند موشک بالستکی امروز پنجشنبه هند
  .  کردشی برسد ، آزماني چی پکن و شانگهای شهرها تواند بهیم
از  " 3 یآگن"  پرتاب موشک ،ی فرانسه، به گفته منابع هندی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
  .، انجام شد"سایاور " ی شرقالتی مرکز ایلومتري ک180در " لریو " رهیجز
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 و متعارف به ی هسته ای حمل کالهکهاتيبلبا قا) Agni-III"  (3 یآگن"  موشک شی آزماني دومنیا
  . رودیشمار م

 گذشته با یاست؛ جوال) لی ما480 هزار و 2 ( لومتري هزار ک4 برد ی موشک که دارانی اهي اولشیآزما
  . منهدم شدای هدف مشخص در درکی به دني بدون رسرایشکست روبرو شد، ز

  .  کردشی آزماتي کشور با موفقنی ا موشک مافوق صوت کروز خود را در شرقزي نشي پی چندهند
 گاهی کرده  و از پاشرفتهي په،يبود که هند آن را با مشارکت روس" براهموس" موشک کروز از نوع نیا

  .در شرق هند پرتاب شد" سایاور "التیدر ا" پوریچاند "ینظام
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

   کنند ی متي با هم در عراق فعالیاز موی سازمان اطالعاتدو:مزیلس آنجلس تا
  )2007 آوریل  15(1386 فروردین 26شنبه یک
 با هم ی در عراق به صورت موازی اطالعاتسی اعالم نمود که هم اکنون دو سروییکای روزنامه آمرکی

  .  شودی اداره می نظر مسئوالن عراقری زیگری ها و دییکای نظر آمرری ازآنها زیکی کنند که ی متيفعال
سازمان  هم اکنون دو : مطلب نوشت نی ااني بمزبای مهر، روزنامه لس آنجلس تای گزارش خبرگزاربه

اداره " ايس" نظر سازمان ری نظر زری که زی سازمان اطالعاتیکی در عراق وجود دارد، ی موازیجاسوس
 است  شدهسي کشور تاسنیدر ا" یشروان وائل "ی که  به رهبری اطالعاتسی سرویگری شود و دیم
 .  
که "  عراقی اطالعات ملسیسرو" معتقدند که به موازات ی غربیمقامها:  نوشت ییکای روزنامه آمرنیا
 به ی اطالعاتسی سروکی زي ها نیشود، عراق  یاداره م" ايس "کای آمری نظر سازمان جاسوسریز

 با یجاسوس سی سرونیاند که ا  کردهیانداز  راهی ملتي مشاور در امور امنریوز" یشروان وائل "یرهبر
 دهند؛ با ی ملي وزارتخانه را تشکنی دو سوم کارکنان ابای که تقریمامور اطالعات ١٢٠٠  به خدمت گرفتن 

  .  است تيحداقل بودجه و امکانات مشغول فعال
 ( ی جاسوسسی سرونیا:  که خواست نامش فاش نشود، نوشت ی غربپلماتی روزنامه به نقل از دنیا

 عراق دارد و اعضا آن به ی از استانهاکی در هر یندگانینما ) ی نظر شروان وائلریز ی اطالعاتسیسرو
  .  کنندی در منطقه کار می اطالعاتی سازمانهاریموازات سا

 از اعضا القاعده و ی اطالعاتسی سرونی که اندی گو ی دولت عراق می روزنامه ، مقامهانی نوشته ابه
 عراق ی اطالعات ملسی کند که سرو ی می را جمع آوریالعات سابق عراق، اطی بعثمیبازماندگان رژ

" یک مالینور" به اطالع مي به طور مستقسی سرونی و اطالعات استي به آن نیقادر به دسترس
 تندرو را انيعي شیدگاههای صرفا دسی سرونی که اندیگو  ی ها میرسد، اما غرب  ی عراق مرینخست وز
  . دهد ی خود مد نظر قرار میتهايدر فعال
توسط دولت  ٢٠٠۴   در بهار سال اي نظر سازمان سریز"  عراقی اطالعات ملسیسرو" به ذکر استالزم

 انيکه از سن" یمحمد شهوان"  نهاد به عهده ژنرال نی ااستی شده  و رسي تاسکایموقت تحت اداره آمر
 سپرده ود، کرده بی صدام را رهبرمی رژهيعل" ايس "تی تحت حمای کودتاشي بوده و ده سال پیعراق

  .  شده استني تاما،ي سه سال توسط سازمان سنی در طول ازي آژانس ننیشد و بودجه ا
  

 روزهایی خونبار در عراق 
  )2007 آوریل  15(1386 فروردین 26شنبه یک

  رادیو دویچه وله 
. شدورتر   روز گذشته شعله٢ها در  آتش این خشونت. خشونت و ترور در عراق کماکان ادامه دارد

ها زن و کودک را به کام مرگ   نفر از جمله ده٨٠ها در این کشور تنها طی دو روز گذشته حدود  تروریست
کوپتر نظامی بریتانيایی در شمال بغداد  همچنين دو سرباز انگليسی بر اثر سقوط دو هلی. کشاندند

  .جان خود را از دست دادند
 ١۶٠ نفر کشته و ۴٠ر اثر انفجار یک بمب در کربال  آوریل، ب١۴طبق گزارش پليس عراق، در روز شنبه 

تعداد زیادی از . مواد منفجره در برابر یک ایستگاه اصلی اتوبوس کار گذاشته شده بود. نفر مجروح شدند
 آوریل نيز بر اثر سوءقصدهای تروریستی در ١۵در روز یکشنبه . دادند قربانيان را کودکان تشکيل می

ها در اتوبوسی در یکی  یکی از بمب.  نفر دیگر مجروح شدند۵۵ از دست داده و  نفر جان خود را٢۴بغداد 
  . نفر کشته شدند۶در جریان این عمليات تروریستی . نشين بغداد منفجر شد های شيعه از محله

   
شننبه یکی از سخنگویان ارتش عراق اعالم کرد که در دو ماهی که از برنامه جدید امنيتی در  در روز یک

 ٢٢۵وی افزود که از این تعداد . اند  نفر جان خود را از دست داده١٠۴١گذرد، در پایتخت عراق   میبغداد
 تن از این قربانيان از اعضای پليس و ارتش ١٠٧طبق گفته این مقام نظامی، . اند جسد شناسایی نشده

خنگوی ارتش عراق این س. اند  کشته دیگر متعلق به نيروهای تندرو بوده١٨٨همچنين . اند عراق بوده
  .اند ربایان آزاد شده  فرد ربوده شده توسط آدم٩۵اعالم کرد که طی دو ماه گذشته 

کوپتر نظامی بریتانيایی در شمال   دو هلی  آوریل همچنين دو سرباز انگليسی بر اثر سقوط١۵در روز 
ک سرباز دیگر انگليسی نيز دز براون وزیر دفاع بریتانيا اعالم کرد که ی. بغداد جان خود را از دست دادند
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 نفر دیگر ١۵ نفر کشته و ١٠کم  روز شنبه گذشته نيز در جنوب بغداد طی یک عمليات انتحاری دست
  . زخمی شدند

  
  کشته رسيد٣۵تلفات انفجارهای بغداد به 

  )2007 آوریل  15(1386 فروردین 26شنبه یک
 نفر جان خود را از دست ٣۵ آوريل، در شهر بغداد دست کم ١۵بر اثر چند انفجار در روز يکشنبه، :فردا

  .ن دو نظامی بريتانيايی شددادند و تصادم دو هليکوپتر بريتانيايی با يکديگر نيز موجب کشته شد
به گزارش خبرگزاری ها، اولين انفجاردر بيرون يک رستوران و انفجار دوم در بازاری در حوالی منطقه 

  .در هر دو مورد انفجار از خودروهای حامل بمب استفاده شده بود. صورت گرفت» شرطه ربيع«
در ميان کشته .  نفر اعالم کرد١٨را بيمارستان يرموک در بغداد تعداد کشته شدگان اين دو انفجار 

  .شدگان سه کودک نيز ديده می شود
  . نفر کشته شدند١١در يک انفجار ديگر در يک اتوبوس در منطقه کارادا حداقل 

در يک انفجار انتحاری ديگری در يک مينی بوس در منطقه ای شيعه نشين در شمال بغداد، شش نفر 
  . نفر ديگر زخمی شدند١٠کشته و 

انفجارها در حالی صورت می گيرد که ده ها هزار نفر از نيروهای مشترک آمريکايی و عراقی در اين 
  .تالشند تا در بغداد به خشونت های بين فرقه ای پايان بخشند

گزارش ديگری حاکيست که دو هليکوپتر بريتانيايی در جنوب غربی طاجی که مرکز يکی از پايگاه های 
  .ر برخورد با يکديگر سقوط کردندمهم ارتش آمريکا است بر اث

اگر چه اين خبر برای اولين بار توسط ارتش آمريکا اعالم شد اما دس بران، وزير دفاع بريتانيا در لندن  
  .اعالم کرد که هليکوپترها و دو نظامی کشته شده بريتانيايی بودند

ه و نه به دليل حمله ای از جانب طبق اولين گزارش ها، سقوط اين هليکوپترها بر اثر تصادم با يکديگر بود
  .از ماه ژانويه تاکنون ده هليکوپتر آمريکايی سقوط کرده اند. شورشيان

در شهر شمالی موصل نيز در دو حمله انتحاری به يکی از پايگاه های ارتش عراق چهار نفر کشته 
  .شدند

  کشف اجساد راننده های ايرانی 
مين نيروهای شورشی عراقی قرار گرفته بودند روز يکشنبه جسد پنج راننده ايرانی که روز شنبه در ک

  . پيدا شد
محمد شريف، يک مقام مرزی عراق روز يکشنبه اعالم کرد که جسد شش راننده تانکر حامل سوخت 

  . که پنج نفر از آنها ايرانی بودند يک روز پس از در کمين قرار گرفتن پيدا شد
جساد اين افراد را در نزديکی شهر خانقين در استان پر از به گزارش خبرگزاری فرانسه، پليس عراق ا

  . خشونت دياله اين کشور که در نزديکی مرز با ايران قرار دارد کشف کرد
شورشيان روز شنبه و زمانی که اين راننده ها در حال انتقال سوخت به عراق از مرز ايران بودند در 

  . کمين آنها نشستند
ست که مقامات در تالش بودند تا اجساد اين رانندگان را تحويل مقامات اين مقام مرزی عراق گفته ا

  . ايرانی در ايستگاه مرزی منظريه نمايند ولی به آنها گفته شد که بايد با سفارت ايران تماس بگيرند
روز گذشته نيز در جريان انفجارهای شهر کربال دهها تن کشته شدند که در ميان آنها چندين ايرانی نيز 

  . چشم می خوردبه 
   عفو بين الملل نگران پناهندگان عراقی است

، سازمان عفو بين الملل در گزارش اخير خود اوضاع پناهندگان عراق را بسيار بحرانی  رويترزبه گزارش 
  .دانسته و از کشورهای غربی خواسته تا دست به اقدامات اضطراری بزنند

 است از آمريکا، اتحاديه اروپا و ديگر کشورها خواست تا سازمان عفو بين الملل که مرکزش در لندن واقع
  . بشتابند به ياری سوريه و اردن که ميزبان دو ميليون پناهنده عراقی هستند،

 هزار نفر ديگر به ٩٠٠به گفته اين سازمان به جز اين دو ميليون پناهنده عراقی، حدود يک ميليون و 
  .ير مکان زندگی خود در داخل عراق شده انددليل خشونت های بين فرقه ای مجبور به تغي

 انسانی   سازمان ملل در ژنو، در سويس، برای بررسی نيازهای به گزارش رويترز، روز سه شنبه نيز
  .منطقه کنفرانسی بين المللی برگزار می کند

ن مالکوم اسمارت، مسئول بخش خاورميانه و آفريقا در سازمان عفو بين الملل گفت که سوريه و ارد
  .تاکنون بار پناهندگان عراقی را بر دوش گرفتند و کشورهای ديگر بايد کمک کنند

وی افزود که پناهندگان عراقی بايد به مواد غذايی، مسکن و امکانات آموزشی و بهداشتی دسترسی 
  .داشته باشند

ينده ای  هزار عراقی به دليل خشونت بيکاری و آ۵٠ تا ۴٠به گزارش سازمان ملل متحد هر ماه بين 
  .نامعلوم از عراق خارج می شوند

به گفته مقامات سازمان ملل بسياری از پناهندگان عراقی به سرعت از شرايط موجود در کشور ميزبان  
  .نا اميد می شوند چرا که کشور ميزبان فقط منابع محدودی دارد که در اختيار پناهندگان قرار می دهد
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ا کشورهای ثالث قبول کردند ولی سازمان ملل اميدوار است سالی تاکنون چند هزار از اين پناهندگان ر
   هزار پناهنده عراقی را به اين کشورها بفرستد٢٠
  

ك و تمام افراد مسلحي آه در مناطق آوهستاني .ك.ي نظامي عليه حزب پ ارتش ترآيه براي حمله
  . آردستان عراق مستقر هستند اعالم آماگي آرد

  )2007آوریل   13(1386 فروردین 24ه جمع
ياسر بويوك "ي الشرق االوسط، ژنرال  به نقل از روزنامه) ايسنا ( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

اگر از من درخصوص ضرورت : رييس ستاد مشترك ارتش ترآيه، در آنفرانس مطبوعاتي اعالم آرد" آنيت
گويم بله ما  سوال شود مي) ك.ك.پ(ي نظامي از طريق مرزها عليه حزب آارگران آردستان ترآيه  حمله

  . نيازمند اين حمله هستيم؛ چرا آه اين حمله مفيد خواهد بود
گيري  البته اين امر بعد ديگر اين مساله است و ما براي حمله نيازمند تصميم:  وي در عين حال گفت

  . سياسي هستيم
ها به  وهاي مسلح بدهيم، آنگر ما اين مسووليت رابه نير: رييس ستاد مشترك ارتش ترآيه تصريح آرد

  . توانند اين عمليات را اجرا آنند خوبي مي
ي پارلمان  ي نظامي در خارج از خاك ترآيه منتظر اجازه ارتش براي هر گونه حمله: اين ژنرال ترك افزود

  . خواهد بود؛ البته هنوز ارتش درخواستي از پارلمان در اين خصوص نكرده است
حزب دموآرات آردستان عراق آه رياست آن را مسعود بارزاني بر عهده دارد، بويوك آنيت با اشاره به 

آرد امروز به يكي از هم پيمانان آن تبديل  ك مبارزه مي.ك.هايي آه قبال عليه حزب پ يكي از گروه: گفت
  . شده است
اق در ك در شمال عراق ريشه دوانده است چرا آه هيچ يك از نيروهاي امنيتي عر.ك.حزب پ: وي افزود

  . آن منطقه حضور ندارند
دولت هم چنان منتظر : خبرگزاري آويت نيز به نقل از رجب طيب اردوغان نخست وزير ترآيه گزارش داد

ك درشمال عراق .ك.پاسخ عراق به پيش نويس رسمي است آه در راستاي متوقف ساختن فعاليت پ
  . به اين آشور تقديم آرده است

مشورت آاخ رياست جمهوري و سازمان نظامي در نشست اخير شوراي دولت با : اردوغان تصريح آرد
  . امنيت ملي اين پيش نويس را بررسي آرد

رييس پارلمان ترآيه نيز بار ديگر اظهارات بارزاني آه ترآيه را به حمايت از منافع آردهاي عراق متهم 
  . آرده بود، محكوم آرد

ه بارزاني چگونه از طريق ويزايي آه ترآيه به وي داد آنيم آ هيچ يك از ما فراموش نمي: وي تصريح آرد
  . از مرگ نجات يافت

اي از پيش نويس رسمي را آه به عراق  ترآيه نسخه: ي ترآيه نيز اظهار داشت عبداهللا گل وزير خارجه
فرستاده است، تقديم آمريكا آرده است چرا آه آمريكا از مهمترين آشورهايي است آه در برقراري 

  . راق سهيم استثبات در ع
  

 پارلمان اين آشور آه در راستاي محكوميت  )جمعه(ي فوق العاده امروز  رييس پارلمان عراق در جلسه
هاي  دهيم آه به تالش به ملت عراق قول مي: حمله تروريستي به مقر پارلمان برگزار شد، تاآيد آرد

  . خود در جهت موفقيت در روند سياسي ادامه خواهيم داد
  )2007 آوریل  13(1386فروردین  24ه جمع

ي تلويزيوني الجزيره، محمود المشهداني  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
پارلمان، دولت و ملت عراق همانند : رييس پارلمان عراق، در سخنراني خود در اين جلسه اظهار داشت

  .  در راستاي ايجاد عراقي جديد تالش آنندآشتي واحدي هستند آه بايد با مشارآت و همكاري
. در صورتيكه اين آشتي غرق شود، تمام عراق و اقشار مختلف آشور غرق خواهند شد: وي ادامه داد

اي عمل  ي سياسي روشن و ايجاد عراقي جديد، به گونه در حاليكه ما بايد با حفظ وحدت، ايجاد برنامه
  . هاي خود را عملي سازند د طرح و نقشهآنيم آه تروريستها و جنايتكاران نتوانن

دهيم، چون  ها را در امور داخلي آشورمان نمي ما هرگز اجازه دخالت خارجي: مشهداني ادامه داد
  . عراق بزرگ قادر به حل مسايل داخلي است

ما دست آساني را آه قصد دخالت در امور آشورمان را دارند قطع خواهيم آرد و تنها از : وي تصريح آرد
  . آنيم حسن همكاري آشورهايي آه نيات پاآشان براي ما به اثبات رسيده باشد، استقبال مي

نمايندگان پارلمان آه در حمله تروريستي به شهادت رسيدند، همچنان در قلب ما زنده : وي گفت
  . خواهند بود و ما مسووليت آنها را در قبال ايجاد عراقي متحد و مستقل ادامه خواهيم داد

هاي تروريستي در جهت متوقف ساختن روند سياسي عراق و  اين چنين تالش: ني گفتمشهدا
  . گيرد هاي ما در امور سياسي و دموآراسي صورت مي موفقيت

آند، موضع گيري  وي با بيان اينكه پارلمان آردستان عراق همسو با پارلمان دولت عراق عمل مي
  . گرايانه توصيف آرد اق را منطقي و واقعمسعود بارزاني رييس منطقه خودمختار آردستان عر

سه تن از آارمندان آافه : در همين حال، حسن السنيد يكي از قانونگذاران ارشد عراقي اظهار داشت
گذاري در اين محل دستگير  ترياي واقع در ساختمان پارلمان عراق به منظور بازجويي در ارتباط با بمب

  . اند شده
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  .اند اند؛ اما دستگير نشده  محافظان پارلمان نيز مورد بازجويي قرار گرفتهتعدادي از: چنين گفت وي هم
  

  گذاشتی برجایانفجار در پارلمان عراق تلفات
  )2007 آوریل  12(1386 فروردین 23 شنبه پنج

 تلفات ی شود شماری رخ داده است که گفته می داخل ساختمان پارلمان عراق انفجاردر:بی بی سی
 .ستبه همراه داشته ا

 صرف نهار و در رستوران ی به گزارشها، اين انفجار ده دقيقه پس از متوقف شدن جلسه نمايندگان برابنا
 . کند، رخ داده استی میپارلمان عراق که فقط از نمايندگان و کارمندان اين مجلس پذيراي

 شمار  در اين حادثه کشته وی گفته اند که دست کم سه مقام سياسی سی بی به بی عينشاهدان
 . شده اندی زخمیزياد

 واقع شده و اين ،ی پارلمان عراق در منطقه حفاظت شده بغداد موسوم به کمربند سبز امنيتساختمان
 .حادثه موضوع امنيت در اين منطقه را به شدت زير سوال برده است

ر داخل پارلمان  اين ساختمان بارها در اثر انفجار خمپاره لرزيده است اما اين اولين بار است که دگرچه
 . صورت گرفته استیعراق انفجار

 يک پل در بغداد سبب کشته شدن دست کم ی ديگر، انفجار يک کاميون حامل بمب بر روی تحولدر
 .  خودرو به رود دجله شده استیهشت نفر و واژگون شدن تعداد زياد

 .ب کرده است از پل صرافيه را تخريی انفجار که در ساعات پر تردد روز رخ داده بخشاين
 يافتن نجات يافته گان جستجو ی از مردم در اين حادثه آسيب ديده اند و پليس عراق برای زيادشمار

 . کندیم
 توسط ی رود دجله است که در دهه بيست ميالدی ارتباطی از شلوغ ترين راه های صرافيه يکپل

 . رس نيز آسيب ديده بود جنگ خليج فایاين پل در جريان بمباران ها.  ها ساخته شدیبريتانياي
 را با هدف کاهش خشونت ی بزرگی دو ماه پيش در بغداد عمليات امنيتی و عراقی آمريکايسربازان

 در بغداد ی گويند که شمار کشته شدگان غيرنظامی میفرماندهان آمريکاي.  آغاز کردندی فرقه ایها
 فرقه یا هی از درگيری تلفات ناش کاهش يافته است اما در خارج از پايتختی سومين ماه متوالیبرا
 . افزايش يافته استیا

 اعالم و تردد کليه ی عموملي تعطاني از حمالت شورشیري آوريل در بغداد به منظور جلوگ9 دوشنبه روز
  . ساعت ممنوع شده بود ٢۴خودروها در اين شهر به مدت 

  دو نماينده در انفجار بمب در پارلمان عراق کشته شدند
 پارلمان عراق در منطقه ی آوريل در محل غذاخور١٢ روز پنج شنبه ی انتحاریدريک بمبگذار:رادیو فردا

  .  شدندی زخمی دو نماينده کشته و شمار زيادیحفاظت شده بغداد موسوم به کمربند سبز امنيت
 رويترز گفته است که اين انفجار ده دقيقه پس از متوقف شدن جلسه ی به خبرگزاری مقام امنيتيک
 ی می پارلمان عراق که فقط از نمايندگان و کارمندان پذيرايی صرف نهار و در غذاخوریندگان برانماي

  . کند، رخ داده است
 مذهب در دم کشته شد و و ضعيت دو نماينده ديگر ی از نمايندگان سنی اين انفجار محمد الوهاب يکدر

  . وخيم گزارش شده است
  .  مواد منفجره استفاده کرده استی از يک کمربند حاوی گفته است بمبگذار انتحاری مقام امنيتاين

 مجلس خواستار جلسه سيرئ / دي رسی کشته و زخم13تلفات انفجار در مجلس عراق به 
در شهر " الخضراء" عراق در منطقه ندگانی انفجار امروز در مجلس نماتلفات شد یاضطرار

  .  شدی جلسه اضطراری مجلس خواستار برگزارسي و رئدي رسی کشته و زخم13بغداد به 
 ندهی انفجار سه نفر از جمله دو نمانی، در ا"هيالعرب "یونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه

  . شدندی و کارکنان مجلس زخمندگانی از نماگری نفر د10 عراق کشته و ندگانیمجلس نما
 جلسه مجلس ی عراق و به هنگام برگزارندگانیختمان مجلس نما سایای انفجار امروز در کافه ترنیا
" ی و آزاد سازیآشت"و " ی ملیجبهه گفتگو "ی هاوني کشته شده از فراکسندهی داد و دو نمایرو

قرار " التوافق"و "  صدرانیجر "ی هاوني فراکسی از اعضازي شده نی زخمندگانی نماانيهستند و در م
  . استميوخ  از آنها یدارند و حال برخ

 قرار دارد و از ورود و خروج یتي امنیروهاي گزارش، محل انفجار هم اکنون در محاصره ننی اهیبرپا
  . از آنها هستندقاتي درحال تحقیتي امنیروهاي شود و نی میري ها و کارکنان جلوگتيشخص
" یالمشهدانمحمود " واکنش ني را محکوم کرده اند و در اولیستی اقدام ترورنی مجلس اندگانینما
 ی جلسه اضطراری خواستار برگزار،یستی اقدام ترورنی عراق با محکوم کردن اندگانی مجلس نماسيرئ

  . شده استیتي امنري حادثه و تدابنی ای بررسیبرا) جمعه(مجلس در صبح فردا 
  فرد حامل کمربندکی گزارش داد که یتي به نقل از منابع امنزي نترزی روی حال، خبرگزارني همدر

  . عراق منفجر کرده استندگانی خود را در ساختمان مجلس نما،یانفجار
  
  .  بودن توافق با آنها خبر دادکی و نزدی تماس با پنج گروه مسلح عراقی جمهور عراق از برقرارسيرئ
  )2007 آوریل  12(1386 فروردین 23 شنبه پنج
ما با : در جمع خبرنگاران گفت " یانجالل طالب" فرانسه،ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  . استیاسي و تالش ما وارد کردن آنها به روند سمی تماس داشته اانيپنج گروه از شورش
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 ی جمهوراستی و در ادامه با دولت عراق و اکنون با رسي گروهها در ابتدا با انگلنیا:  افزود یطالبان
  .تماس برقرار کرده اند

 وارد شدن به گفتگو با آنها ییما در مرحله نها:  گروهها  گفتنی اتی بدون اشاره به نام و هویو
  .ميهست
  . کندی تالش میاسي مسلح به روند سی گروههانی وارد کردن انهيدولت عراق در زم:  افزود یطالبان

  
 در عراق فاش کرده تشی مامورانی از پاشي در عراق ماه گذشته پکای سابق آمرريسف"  زادلي خلیزلما"

 ی به منظور وارد کر دن آنها به روند آشتی سنی شورشی از گروههای با برخییکای آمری مقامهابود که
  . تماس برقرار کرده اندیمل
 مشارکت یاسي که در روند سییما با گروهها:"  گفته بود ی کنفرانس خبرکی مارس در 26 دریو

  ."می هستند، گفتگو کرده ا در ارتباطاني که با شورشیی ما با گروههام؛یندارند، گفتگو کرده ا
 مقاومت کرده اند کي دموکراتراتيي هستند که در مقابل تغیی گروههانهایا:"  زاد در ادامه گفته بود ليخل

  ."مي باز گرداندی و به آغوش عراق جدمي دهی است که آنها را آشتنیو هدف ما ا
 ی از گروههای بعضکای آمر شود که ارتشی مرادی ای در حالی گزارش فرانس پرس، سخنان طالبانبه
  . در عراق متهم کرده بودکای آمریروهاي نهي جنگ علی برارانی کمک از اافتی را به ارتباط  ودریسن
 جادی ای و توافق برای ملی آشتی کشوربه سوريمس:  اعالم کرده بودنی از اشي جمهور عراق پسيرئ

 شي مسلح به پیروهاي  نتی تقوني وهمچنکي معتقد به روند دمکراتیاسي سی هاانی ازجریجبهه ا
  .  رودیم
 ،ی هفت گروه مسلح عراقندگانی مذاکره با نمادیي با تای سال گذشته، جالل طالبانبهشتیارد

  . ندانسته بوددي گروهها را بعنی به توافق با ایابيدست
ق  عرای با رهبران شورشکای آمری فاش کرد که منابع رسمشي چند ماه پمزی تاورکیوي نروزنامه
 زی همچون القاعده متمایکالی رادی را از گروههای داخلی های را آغاز کرده اند تا شورشییگفتگوها

  . ندینما
 که متصل یی از آنهای عراقی های است که شورشنی هدف گفتگوها انی روزنامه، مهمترنی نوشته ابه

 یاسير س به مشارکت در اموی محلی های شوند و شورشیبه گروه القاعده هستند جداساز
  .فراخوانده شوند

 ی خود با سران نظامی بغداد از گفتگوی مناطق شمالری از رهبران عشایکی شي پی چندنيهمچن
 ه،ي مسلح در مناطق ضلوعی گروههاتي جهت متوقف کردن فعالی به توافقیابي دستی براکایارتش آمر

  . خبر داده بودی و تاجهيطارم
دولت عراق به :  گفته بودمزی در گفتگو با روزنامه تا85ر سال  آذلی عراق اوای ملی گفتگو و آشتریوز

 ی شورشی گروههاندگانی را با نمای کشور، نشستنی موجود در ای دادن به خشونت هاانیمنظور پا
  . کندیبرگزار م
 ی مثبتجهي نتچي آنها هی برگزار کرد، اما برگزاری شورشی دو نشست با گروههانی از اشي عراق پدولت

  .استنداشته 
  

   به جا گذاشت ی کشته و زخم30 شده در بغداد ی بمب گذارونيانفجار کام
  )2007 آوریل  12(1386 فروردین 23 شنبه پنج

 دهنه پل در شهر بغداد دست کم هشت نفر کشته و کی ی شده بر روی بمب گذاروني کامکی انفجار
  .  به جا گذاشتی زخمگری نفر د22
 ی بمب گذاروني کامنیا:  عراق اعالم کردسي پلترز،ی رویاز خبرگزار مهر به نقل ی گزارش خبرگزاربه

 پل و بی رودخانه دجله در شهر بغداد منفجر شد که سبب تخریبر رو" هيالصراف "ی پل آهنیشده بر رو
  . رودخانه شدنی از خودروها به درون ایسقوط شمار

 و ی امدادی هاميه اند و ت شدی زخمگری نفر د22دست کم هشت نفر کشته و :  عراق افزودسيپل
  .  هستنداني قربانافتنی ی درحال جستجو براقی غراني نجات و ناجی هاقیقا
 منهدم شد و دست کم ی آن به کلیاني پل و بخش می فلزی انفجار ستون هانی براثر اس،ي گفته پلبه

  . پنج خودرو به درون آب سقوط کردایچهار 
  . حادثه خبر داده استنیر ا نفر د10 هم از کشته شدن هي العربشبکه

 را در شهر موصل درشمال عراق به قتل سي پلیروي نکی گزارش داد که افراد مسلح زي عراق نسيپل
  . حمله کشته شدنی در ازي فرد مسلح نکیرساندند و 

 ثه،ی حدی خود در شهرهای های در بازرسییکای آمریروهاي اعالم کرد که نکای ارتش آمرگر،ی دی سواز
  . کرده اندی را زخمگری نفر د17 و بغداد دو فرد  مسلح را کشته و الکرامه

  
 گزینه اقدام نظامی عليه ایران مطلوب نيست: برنز
  )2007 آوریل  12(1386 فروردین 23 شنبه پنج

: نيکالس برنز، معاون سياسی وزارت امور خارجه آمريکا روز چهارشنبه در شهر بوستون گفت:رادیو فردا
در نظر گرفته شود، تالش های ديپلماتيک برای تحت فشار اقتصادی قرار دادن ايران و اگر زمان کافی 
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 برنز در همان روزی ابراز شد که مقام های نظامی آمريکا در عراق اعالم کردند جمهوری اظهارات آقای
  . اسالمی، طرز استفاده از بمب های کنار جاده ای را به شبه نظاميان عراقی آموزش داده است

 سرباز آمريکايی را قربانی کرده ١٧٠بمب هايی که به گفته مقامات اياالت متحده تاکنون دست کم 
  . است

در گفت وگويی که نيکالس برنز با خبرنگاران داشت اين سوال مطرح شد که در چه شرايطی اقدام 
نظامی عليه ايران جايگزين روش های ديپلماتيک خواهد شد؛ به ويژه که آمريکا بر ميزان ارائه شواهدی 

  . دال بر دخالت های جمهوری اسالمی در عراق افزوده است
اين سوال را دشوار توصيف کرد و گفت بايد منتظر ماند و ديد و تمايلی به آقای برنز، پاسخ دهی به 

  . پاسخ دهی به اين گونه پرسش ها ندارد
با اين حال معاون وزارت امور خارجه آمريکا گفت درحالی که همزمان اياالت متحده تالش می کند به 

سم در خاورميانه را متوقف سازد، برنامه تسليحات اتمی ايران پايان دهد و پشتيبانی تهران از تروري
  .گزينه اقدام نظامی عليه ايران هم بايد مطرح باشد

  » .اجتناب ناپذير«است و نه » مطلوب«اما گزينه اقدام نظامی عليه ايران به گفته نيکالس برنز، نه 
می اين مقام وزارت خارجه آمريکا در ادامه، حکومت ايران را چند پاره دانست و گفت جمهوری اسال

  . نسبت به فشارهای جهانی حساس است
آقای برنز در اين باره به تصويب قطعنامه های شورای امنيت عليه برنامه های اتمی ايران اشاره کرد و 

گفت اقدام نيروهای آمريکايی در عراق که چند مقام جمهوری اسالمی را بازداشت کردند اين پيام صريح 
  . ق قابل تحمل نيسترا به تهران فرستاد که دخالت در عرا

روحانيون حاکم در ايران دير يا زود می فهمند که اگر راه های تجارت و : معاون وزارت خارجه آمريکا افزود
  . سرمايه گذاری آنها مسدود شود، ادامه حيات برایشان دشوار می شود

 بازداشت کرد و بعد  نظامی بريتانيايی را١۵اين مقام اياالت متحده با اشاره به اينکه جمهوری اسالمی 
ايران با اين کار، بيش از پيش خود را در : اين عده را به مناسبت عيد پاک به ملت بريتانيا هديه داد گفت

  . جهان منزوی ساخت
نيکالس برنز همچنين اظهارات جالل شرفی، ديپلمات جمهوری اسالمی را تکذيب کرد که گفته بود 

  .  سيا، او را در بغداد ربوده و شکنجه داده اندنيروهای سازمان اطالعات مرکزی آمريکا،
 که سفارت آمريکا در تهران به دست نيروهای انقالبی اشغال شد رابطه ميان جمهوری ١٣۵٨از سال 

اسالمی ايران و آمريکا نيز قطع شد اما روز چهارشنبه نيکالس برنز گفت روابط ديپلماتيک ميان دو کشور 
  . ه شودباالخره روزی بايد از سر گرفت

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح یکشنبه ایران

  )2007 آوریل  15(1386 فروردین 26شنبه یک
  . ،از تبرئه متهمان قتل های محفلی کرمان خبر داده است اعتمادروزنامه:رادیو فردا

ن قتل های محفلی کرمان را که با اعتقاد به به نوشته این روزنامه، دیوان عالی کشور حکم تبرئه عامال
  . مهدورالدم بودن، دو زن و سه مرد را به قتل رسانده بودند، تایيد کرده است

 آغاز کرده بودند، اردیبهشت ٨١عامالن قتل های محفلی کرمان که قتل های خود را از شهریورماه سال 
 آخرین قربانيان این باند بودند ، دستگير  پس از به قتل رساندن یک زن و شوهر جوان که٨٢ماه سال 

  . شدند
  . ،نوشته که این پرونده سه بار رسيدگی شده و و حکم اعدام قاتالن هربار نقض شده استاعتماد 

قاضی سوم رسيدگی کننده به این دليل که متهمان ا براز کرده بودند قربانيان را با اعتقاد به مهدورالدم 
ها را تبرئه کرد و دیوان عالی کشور نيز اعتراض خانواده مقتوالن را رد و قاتالن بودن به قتل رسانده اند،آن

  . را از این قتل ها تبرئه کرده است
  . متهمان پرونده قتل های محفلی کرمان به ادعای خود عضو بسيج کرمان بودند

ایران، روزنامه همزمان با انتشار اخباری در خصوص برکناری قریب الوقوع وزیر نفت در روزنامه های 
  .  قضایيه ارسال شده است  خبر داده که تحقيق و تفحص از وزارت نفت به قوهسرمایه

این روزنامه،به نقل از آمال دانشيار، ریيس آميسيون انرژی مجلس نوشته گزارش تحقيق و تفحص از 
ر وزارت نفت پس از مطرح شدن ت در صحن مجلس و براساس تصميم هيات ریيسه مجلس به منظو

  .  قضایيه فرستاده شده است پيگيری بی شتر به قوه
 درصد آن در زمان وزیری ١٠ این تحقيق و تفحص در زمان دوران وزارت بيژن زنگنه و   درصد٩٠حدود 

  . هامانه انجام شده است
،همچنين از قول عادل آذر،یکی از اعضای هيات تحقيق و تفحص مجلس از وزارت نفت نوشته سرمایه 
این عضو مجلس تاکيد کرده که در این تحقيق .ای ندارد آه پيگيری شود  گزارش، مساله ویژهکه محتوای

ای دستگير مجلس نشده اما یكسری از مسایل سياسی سبب شد تا سروصدای  و تفحص مساله ویژه
  . زیادی برپا کند
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پيگيری این رسد  به نظر می« این روزنامه در تحليل خود از بررسی قضائی این گزارش نيز نوشته 
ای شبيه به خوانده شدن آن در صحن مجلس داشته باشد،اگرچه با   قضایيه نيز نتيجه گزارش در قوه

  ».خواندن فقط یك بار گزارش آامل تحقيق و تفحص ابهامات بسياری برای پاسخگویی وجود دارد
بر داده و نوشته  نيروگاه هسته ای بوشهر خ  درباره ،از بی نتيجه ماندن مذاآراتهمبستگیروزنامه 
  . ها دست خالی از ایران بازگشتند که روس

به نوشته این روزنامه، ه یات روسی که برای مذاکره در خصوص تکميل نيروگاه هسته ای بوشهر هفته 
  . گذشته به تهران سفر کرده بود، بعد از پایان دور دیگری از مذاآرات از تهران باز گشته است

ما قصد داریم « ز مقام های شرکت روسی سازنده این نيروگاه نوشته ، به نقل از یکی اهمبستگی 
آه مذاآرات در مورد مسایل احداث نيروگاه اتمی بوشهر را با تهران ادامه دهيم، اما زمان دور بعدی 

  ».مذاآرات هنوز تعيين نشده است
اده به سخنگوی قوه ز  ، از نامه اعتراضی خانواده ناهيد آشاورز و محبوبه حسيناعتماد ملیروزنامه 

  . قضایيه خبر داده است
فروردین در بازداشت به سر می برند، ١٣خانواده این دو فعال حقوق زنان که از   به نوشته این روزنامه، 

رغم اعالم این مقام قضایی مبنی بر صدور قرار آفالت   به ای به سخنگوی قوه قضایيه،اعالم آردند  در نامه
  .اطالعی آرده است  نان،بازپرس پرونده از صدور این قرار ابراز بیبرای این دو فعال جنبش ز

خانواده خانم ها حسين زاده و کشاورز، در نامه خود خطاب به عليرضا جمشيدی، ضمن تشریح سير 
رسيدگی به پرونده این دو فعال حقوق زنان، نسبت به وضعيت آنها در زندان ابراز نگرانی آرده و 

  .اند  به پرونده آنان را خواستار شدهتر   رسيدگی هرچه سریع
 دریایی در بندر عباس را مورد توجه قرارداده  ، خبر آ تش سوزی اتوبوس هایهمشهریروزنامه 

  .  اتوبوس دریایی در آتش سوخته است٢٣ونوشته که 
 ٢٣شب گذشته پس از آتش گرفتن یك قایق، آتش ظرف مدت آوتاهی به  به نوشته این روزنامه، جمعه

د قایق مسافربری دیگر خطوط بندرعباس به قشم سرایت آرد و به دليل نبود راه مناسب برای عبور فرون
  . نشانی، اطفای آتش با تاخير همراه شد خودروهای آتش

 در اسکله حقانی بندرعباس ذکر کرده و نوشته که تحقيقات  ،محل آتش سوزی راهمشهری 
  . شده استسوزی آغاز ای برای یافتن علت این آتش گسترده
 ١١۵ به نقل از یکی از اعضای دومای روسيه نوشته که نيروهای نظامی ایران می توانند کيهان،روزنامه 

  .  جنگنده مستقر در خليج فارس را در صورت حمله نابود کنند٣٠٠جنگنده آمریكایی از 
ی جمهوری درگفت و گویی اختصاصی با خبرگزاری رسم» یوری ساویليف « به نوشته این روزنامه، 

، گفته اخبار منتشر شده در خصوص حمله به ایران جنگ روانی است با این حال این ایرنااسالمی ، 
عضو دومای روسی تاکيد کرده که توان نيروهای نظامی ایران برای مقابله با آمریكا آافی نيست و یک 

  . ميليون نيروی نظامی آماده جنگ در ایران هستند
 ساویليف نوشته آ مریکا تنها با استفاده از سالح هسته ای تاآتيكی می تواند ، به نقل از آقایکيهان 

  . به اهداف خود در ایران برسد
و در آخر، بيشتر روزنامه ها در شماره امروز خود، گزارش هایی با مضمون سردرگمی مجلس و دولت در 

  . بحران بنزین منتشر کرده اند
 تومانی بنزین سهميه ١٠٠ یا ٨٠ تومانی بر سر قيمت ٢٠نه زنی  تيتر اول را به چااعتماد ملیروزنامه 

  . بندی شده اختصاص داده است
 تومانی برای هر ليتر بنزین ٣۵٠ خبر داده که دولت و مجلس به زودی بر سر قيمت تهران امروزروزنامه 

 ١٠٠ یا ٨٠نزین  ليتر سهميه ب٩٠این روزنامه نوشته برای هر خودرو در ماه ، . آزاد به توافق می رسند
  . تومانی در نظر گرفته می شود

«  نيز برای تيتر اول خود با اشاره به تداوم بحران دوساله بنزین در کشور،عنوان همبستگیروزنامه 
  .را برگزیده است» سرگردانی دوباره مجلس و دولت درباره بنزین 

  
  نی فرورد26يکشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 آوریل  15(1386 فروردین 26شنبه یک
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از تصميم های تازه دولت و :بی بی سی

مجلس درباره نزخ بنزین خبر داده و از اوج تازه گرانی کاالها نوشته، تردیدهايی درباره ادعای تازه دولت 
  .ی پنج دیپلمات ایرانی شده اندبرای توليد صنعتی سوخت هسته ای مطرح کرده و خواستار آزاد

 نظر چند کارشناس را درباره جشن هسته ای و دستيابی ایران به توليد صنعتی هسته ای سرمایه
گونه توافقی از  پرسيده و از قول یک نماینده مجلس نوشته اگرغرب بر مواضع پيشين اصرار کند هيچ

. عصبی در ميان طرفين فراهم خواهد شدمذاکرات احتمالی حاصل نخواهد شد و شرایط بروز رفتارهای 
  . البته غربی ها به دنبال تشدید شرایط مذاکره نيستند

، حميدرضا ترقی، نماینده حزب موتلفه اسالمی هم از این پيشرفت های هسته ای سرمایهبه نوشته 
 تجليل کرده اما احمد شيرزاد از جبهه مشارکت گفته چون صحت و سقم مسالهء دستيابی ایران به

سازی اورانيوم هنوز توسط کشورهای غربی در حال بررسی است و نتيجهء  آوری صنعتی غنی فن
  . قطعی در این باره حاصل نشده است در روند مذاکرات طرفين تغييری جدی روی نخواهد داد
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به گفته این کارشناس فيزیک هسته ای در این که شرایط کنونی در یک دید بلند به طور قطع به نفع 
ای ایران در افکار  چرا که بزرگنمایی دستاوردهای هسته. ن تمام خواهد شد، تردید وجود داردایرا

  .کند ای است که طرفين را در این مساله متضرر می المللی همچون شمشير دولبه عمومی بين
، نایب ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، تهدید کرده که آفتاب یزدبه نوشته 

 مردم عراق به علت خشم مقدسی که دارند اقدام به مقابله به مثل کنند و گروه های ممکن است
  . سياسی در عراق دیپلمات های آمریکایی را بربایند

 این گفته را بعد از آن بر زبان آورده که خواستار آزادی پنج دیپلمات آفتاب یزدنبی رودکی، به گزارش 
 آمریکا ربوده شده عملی که نقض آشکار قوانين بين المللی ایرانی در عراق شده که به گفته وی توسط

  .است
 در صدر گزارش های خبری خود از تالطم در تصميم گيری های اقتصادی دولت خبر داده و کارگزاران

نوشته روزی که محمود احمدی نژاد شهردار تهران شد شاید به جز خودش و چند نفر از یاران معتمدش 
 روزی او در قامت رئيس جمهور ایران قد علم کند و معلوم نيست تصور او و هرگز کسی تصور نمی کرد

تدوین کرده و » برنامه دولت نهم«همکارانش از مدیریت کالن اقتصادی چه بود که برنامه ای تحت عنوان 
  .  برنامه ارائه کردند که تناقض آن آشکار بود۶٠در بخش اقتصاد نزدیک به 

 ماه گذشته نشان داده که اقتصاد را بيش از آنکه ٢٠يد کرده که دولت در  با این مقدمه تاککارگزاران
علم بداند یک ابزار تلقی می کند که باید با استفاده از آن به دنبال هدف های سياسی بود و در نتيجه 
این تفکر با اتخاذ سياست های خاص نوسان هایی ایجاد کرد و تعادل بازارها را به هم ریخت و هشدار 

  . ناسان و اقتصاددانان نادیده گرفته شد و روزگار سخت شدکارش
 نماینده مجلس که از قيمت مناسب ميوه و مایحتاج عمومی ١۶۵ از نامه جمهوری اسالمیروزنامه 

شب عيد مردم ابراز رضایت و تقدیر کرده اند ابراز شگفتی کرده و نوشته مردم در تماس های متعدد با 
ندگان مجلس جائی را سراغ دارند که ميوه و مایحتاج عمومی را ارزان در روزنامه ميگویند شاید نمای

، ١٢٠٠اگر چنين است به اطالع عموم برسانند تا مردم مجبور نباشند پرتقال را کيلوئی . اختيار ميگذارند
 تومان هم ٢٢٠٠البته مرغ در شب عيد تا .  تومان بخرند١٩٠٠ و مرغ را ١۴٠٠، سيب را ١٣٠٠نارنگی را 

  .يده بودرس
 بار دیگر بنزین به ميان مباحث اقتصادی کشور برگشته و در حالی که مسووالن تهران امروزبه نوشته 

بندی بنزین   تومان و حتی عدم سهميه٨٠دولتی همچنان بر ارائه الیحه برای بازگشت قيمت بنزین به 
 ليتر در ٩٠لتی به ميزان کنند، رئيس کميسيون انرژی مجلس از سهميه بنزین دو  اصرار می٨۶در سال 

  .  تومان خبر داد٣۵٠ماه و فروش بنزین آزاد به قيمت هر ليتر 
قدر تکراری شده که حتی   اضافه کرده با وجود آنکه پاسکاری بنزین ميان دولت و مجلس آنتهران امروز

بندی را اعالم  ای در این خصوص ندارند، کمال دانشيار دیروز جزئيات سهميه نمایندگان هم دیگر حرف تازه
بندی بنزین برای هر خودرو به عهده دولت است اما با توجه به مشخص بودن تعداد  سهميه: کرد و گفت

 ليتر ٩٠دهد هر خودروی شخصی در ماه  خودروهای کشور و بنزین ساخت داخل، برآورد اولين نشان می
  . تواند دریافت کند  تومان می١٠٠بنزین با قيمت هر ليتر 

از قول ریيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش داده دولت برای ساماندهی وضع  کارگزاران
 تومان را به مجلس می برد چرا ٨٠ تومان به ١٠٠سوخت کشور، به زودی الیحه تثبيت قيمت بنزین از 

 تومان به ٨٠ تومانی افزایش بنزین از ليتری ٢٠که به گفته آقای برقعی دولت معتقد است که اختالف 
تومان اختالف معناداری نيست و تاثير روانی آن بر اقتصاد جامعه بيش از درآمدزایی آن برای دولت ١٠٠
  . است

 در عنوان اصلی خود خبر از تفاهم دولت و مجلس بر سر بنزین داده و نوشته بر آفتاب یزددر همين حال
  .بندی می شوداساس این تفاهم بنزین از اول خرداد ماه با نرخ هر ليتر صدتومان سهيمه 

  
 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران

  )2007 آوریل  14(1386 فروردین 25شنبه 
برخی از روزنامه ها، استقبال اعضای مجلس هفتم، از احتمال سفر نانسی پلوسی به ایران را :فردا

دگان سخنگوی ریيس مجلس نماین، خبر داده که سرمایهنام داده اند و روزنامه » استقبال زودهنگام«
  .  تکذیب کرده است چنين سفری راآمریكا 

گونه  سخنگوی نانسی پلوسی خبر داده است آه وی قصد هيچ» برندن دالی « به نوشته این روزنامه، 
  . سفری به ایران ندارد

، عنوان اصلی خود را به سوال برانگيز شدن طرح برخورد با بدحجابی خبر داده و به اعتمادملیروزنامه 
قی و برخورد با مصادیق  ون امور اجتماعی وزارت آشور نوشته که برای اجرای طرح امنيت اخالنقل از معا

  . بدحجابی با این معاونت اجتماعی وزارتخانه هماهنگی نشده است
به نوشته این روزنامه، حجت اله ایوبی همچنين گفته نيروی انتظامی در مورد اجرای طرح امنيت 

 های وزارت آشور   ماهنگی نداشته ، اما ممكن است با سایر حوزهقی با معاونت اجتماعی ه اخال
  .  هایی ایجاد شده باشد  هماهنگی
ای با معاونت اجتماعی وزارت   از نيروی انتظامی خواسته شده قبل از اجرای طرح، جلسه  به گفته وی

  . آشور برگزار آند
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فرمانده نيروی انتظامی به کميسيون  ن، در بخش دیگری از گزارش خود ، از فراخوانده شداعتماد ملی 
در این جلسه « :فرهنگی مجلس خبر داده و به نقل از یکی از اعضای این کميسيون نوشته است

لذا در . هایناجا در این راستا در صورت ایجاد هرگونه مشكل چه خواهد بود بررسی خواهد شد آه برنامه
آند، ممكن  شاهده شد این طرح مشكل ایجادمیشود و اگر م اینمورد در این جلسه تصميم گرفته می

  ».است تعدیل شود
ــزا، از قول معاون وزیر بازرگانى نوشته که رسالتبه دنبال تشدید گرانی در کشور، روزنامه   شیاف

   .ست  یفروشــى نمــت بــرخى کاالهــا حتمــا گــرانیق
ــته ا  ــه نوشـ مان حمایت از مصرف اکبریان، معاون وزیر بازرگانى و ر ی یس ساز جواد على ،ن روزنامــهیبـ

 فروشى دانست   توان گران کنندگان و توليدکنندگان، گفته که افزایش قيمت برخى کاالها را حتما نمى
   ها به دليل تغييرات قانونى قيمت  ها، بخشى از این گرانى  ها و نظارت بر قيمت چرا که با وجود کنترل

    .آید بوده و از دست بازرسان ما کارى بر نمى ها و یا افزایش در مواد اوليه و مواردى از این دست 
، در خبری دیگر، از زبان مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی به مردم توصيه کرده که از رسالتروزنامه 

  .خرید مرغ با قيمت بيش ازدوهزار تومان خودداری کنند
هران مالکى براى افزایش ها در برخى نقاط شهر ت فروشى برخى فروشنده  این روزنامه خبرداده گران 

  . قيمت مرغ نيست
  . ، خبر داده که چين از خرید گاز مایع ایران منصرف شده استاعتمادروزنامه 

ميلياردی ایران با چين از  ١٠٠این روزنامه نوشته که چند روز پس از اعالم خبر نهایی شدن قرارداد 
، با »غيرمنتظره«در اظهارنظری سوی وزیر نفت، ر ی یس هيات مدیره شرکت نفتی ساینوپک چين 

اعالم اینکه قيمت پيشنهادی ایران برای گاز مایع باال است، انصراف این شرکت از خرید گاز مایع ایران را 
  . اعالم کرده است

ریزی در نخستين اظهارنظر رسمی خود  خبر داده که ریيس سازمان مدیریت و برنامه سرمایه، روزنامه 
 بازی برخی افراد و اعطای تسهيالت هدایت شده  مسكن را ناشی از سفتهدر سال جدید، رشد قيمت 

  . یك بانك خصوصی دانسته است
این روزنامه، در گزارش خود اظهارات چندین کارشناس اقتصادی را در پاسخ به ریيس سازمان مدیریت 

ط نقدینگی در منتشر کرده و از قول آنها نوشته که رشد قيمت مسكن به عوامل مختلف از جمله انبسا
های دیگر اقتصاد و برخی اقدامات دولت در تزریق نقدینگی به بازار مربوط  اختيار مردم، بازده نبودن بخش

  . است و نه آن چيزی که معاون آقای احمدی نژاد تسهيالت یک بانک خصوصی عنوان می کند
جدید دستگاه قضایی در ابراز نگرانی مجمع نمایندگان ادوار نسبت به بخشنامه همبستگی، روزنامه 

  . خصوص بازداشتگاه های اختصاصی برخی نهادهای حکومتی را منعکس کرده است
یداهللا اسالمی، دبيرآل مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی نوشته که در  این روزنامه به نقل از 

  امی آه آن اخير این مجمع، بخشنامه ریيس دستگاه قضایی به برخی از نهادهای امنيتی و نظ جلسه
  .  آند، مورد بررسی قرار گرفته است ها را مجاز به داشتن بازداشتگاه می

ها و مجاز شمردن  به گفته آقای اسالمی، وی و سایر اعضای این مجمع معتقدند که این نوع بخشنامه
 های آشور، به تضييع حقوق ، خارج از نظارت سازمان زندان  ها به داشتن بازداشتگاه برخی دستگاه

  .مردم م نته ی می شود
  

  لی آور١٣جمعه : ايتانی بریروزنامه ها
  )2007 آوریل  13(1386 فروردین 24ه جمع

حراج سفارت سابق آمریکا در تهران برای تامين خسارت وارده به یک بازرگان ایرانی و :بی بی سی
مطالب روزنامه های جزئيات تازه ای درباره ناپدید شدن یک مامور سابق اف بی آی در ایران از جمله 

  . امروز چاپ لندن درباره ایران است
 از مصادره و حراج قریب الوقوع ساختمان و محوطه سفارت سابق آمریکا در تهران به نفع تایمزروزنامه 

  . یک بازرگان ایرانی که از دولت آمریکا شکایت کرده خبر داده است
ا را بنا به شکایت حسين عليخانی یک بازرگان  دادگاهی در تهران، سفارت سابق آمریکتایمزبه نوشته 

 ميليون دالر خسارت درخواستی شاکی را تامين ۵۵٠ایرانی مقيم قبرس ضبط کرده تا با حراج آن، مبلغ 
  . کند

  .آقای عليخانی به دادگاه گفته است که پانزده سال پيش توسط ماموران گمرک آمریکا ربوده شده است
ت که ملک سفارت سابق آمریکا توسط دادگاه ضبط شده و در حال حاضر  گفته استایمزاو به روزنامه 

  . به نام او ثبت شده و او قرار است به زودی به تهران برود تا در مراسم حراج شرکت کند
 یادآوری کرده است که ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران که نماد خصومت ميان ایران و تایمز

ل حاضر یک موسسه وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی و یک آمریکا محسوب می شود در حا
  .موزه آثار و نشانه های ضد آمریکایی را در خود جای داده است

 در گزارشی به قلم خبرنگارانش در تهران و واشنگتن می نویسد که یک قاتل فایننشال تایمزروزنامه 
انی مخالف با حکومت اسالمی از آمریکا به  و پس از کشتن یک ایر١٩٨٠فراری آمریکایی که از دهه 

را که مدتی ) اداره آگاهی فدرال آمریکا(ایران فرار کرده، فاش کرده است که یک مامور سابق اف بی آی 
  .پيش در ایران ناپدید شده، حدود یک ماه پيش در جزیره کيش دیده است
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جوی این مامور سابق اف بی  هفته هاست که مقامات آمریکایی در جستفایننشال تایمزبه نوشته 
  .آی که رابرت لوینسون نام دارد هستند

وزارت خارجه ایران نيز اعالم کرده است که در صدد یافتن اوست اما آمریکایی ها گمان می برند که او در 
  . بازداشت مقامات ایرانی باشد

ویده و نام داود صالح الدین را به نوشته این روزنامه اظهارات یک آمریکایی فراری به ایران که به اسالم گر
  .برای خود برگزیده، ممکن است به روشن شدن این ماجرای پيچيده کمک کند

 در سه گزارش و یک تفسير به ماجرای فعال مختومه فروش خاطرات ملوانان بریتانيایی دیلی تلگراف
ر داده که امضا کنندگان بازداشت شده در ایران به رسانه ها پرداخته و از امضای یک طومار اینترنتی خب

  .آن خواهان برکناری دز براون وزیر دفاع بریتانيا شده اند
این روزنامه با اشاره به این طومار می نویسد که دفتر نخست وزیری خود را از این جنجال کنار کشيد و 

  . وزیر دفاع را در برابر افکار عمومی تنها گاشت
 سازمان ملل متحد نوشته است که برنامه هسته ای ایران  به نقل از منابعی درایندیپندنتروزنامه 

  . هنوز در مراحل ابتدایی خو قرار دارد
 در یکی از تفسيرهای شماره امروز خود از رانده شدن ایران به سوی گاردیندر همين حال، روزنامه 

. انسته استیک بحران سخن گفته و رهبران بریتانيا و آمریکا را در دامن زدن به این بحران دخيل د
نویسنده مقاله گاردین از افکار عمومی خواسته است که در این مورد به ایفای نقش تماشاچی اکتفا 

  . نکنند
 در این مقاله از آزادی ملوانان بریتانيایی و ماجرای جنجالی فروش خاطرات آنها با عنوان در آوردن گاردین

ه دامان روپرت مرداک غول رسانه ای بين المللی یاد  ملوان بریتانيایی از چنگ ایران و انداختن آنها ب١۵
" عمليات آزادسازی ایران"کرده و نوشته است که دولت بوش چهار سال وقت صرف پروژه ای موسوم به 

  . موشک کروز را آماده حمله نگاه داشته است۴۵کرده و 
رح آمریکا برای حمله  به نقل از ادعاهای ژنرال لئونيد ایواشف استراتژیست روسی به رئوس طگاردین

این روزنامه نوشته است که . به ایران اشاره کرده که شامل استفاده از سالحهای هسته ای نيز هست
  .نتيجه چنين حمله ای آلودگی ایران و مناطقی در فراسوی آن به مواد رادیو اکتيو خواهد بود

  
  لی آور٢٢پنجشنبه : ايتانی بریروزنامه ها

  )2007 آوریل  12(1386 فروردین 23 شنبه پنج
روابط ميان تهران و لندن و پيامدهای ماجرای بازداشت ملوانان بریتانيایی در ایران و آزادی :بی بی سی

آنها امروز بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی مطالب روزنامه های چاپ لندن درباره ایران تبدیل شده 
  . است

می " ابرقدرت سبک وزن"ت بریتانيا به عنوان یک  در تفسيری پيرامون موقعيدیلی تلگرافروزنامه 
در سه سال گذشته با باالگرفتن بحران بر سر برنامه هسته ای تهران، بریتانيا در کوششهای : "نویسد

دیپلماتيک برای وادار ساختن ایران به ایفای تعهدات بين المللی آن کشور نفشی اساسی به عهده 
  ." داشته است

رده است که حتی گهگاه بریتانيا در مورد سياستش در قبال ایران با دولت آمریکا این روزنامه یادآوری ک
  . اصطکاک پيدا کرده است

 می نویسد که موارد اختالف ميان بریتانيا و آمریکا در مورد ایران بخصوص در دورانی که دیلی تلگراف
  . جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بود، بيشتر پيش می آمد

 در گزارشی از تهران از لطمه دیدن صنعت جهانگردی ایران بخاطر رویارویی آن کشور با گاردینروزنامه 
بریتانيا خبر داده و نوشته است که باالگرفتن تنش ميان ایران و غرب بر سر مساله هسته ای و ماجرای 

  . استملوانان بریتانيایی صنعت جهانگردی ایران را به آستانه فروپاشی کشانده 
 این وضعيت در حالی پيش آمده که یادگارهای ماندگار دوران پرشکوه امپراطوری گاردینبه نوشته 

باستانی ایران، مساجد عظيم و شکوهمند و دورنماهای نفسگير ایران و ميراث فرهنگی آن کشور در 
  . خاور ميانه کم نظير است

 ایران تحت تاثير تنشهای سياسی، این  ادامه می دهد که سقوط فاجعه بار صنعت جهانگردیگاردین
  . جاذبه های جهانگردی خيره کننده را نادیده به جا خواهد گذاشت

 از قول دست اندرکاران امور سياحتی در ایران وضعيت صنعت جهانگردی ایران را بحرانی توصيف گاردین
  .کرده است

اب و ساختن یک فيلم درباره بازداشت در همين حال، این روزنامه از طرح دولت ایران برای انتشار یک کت
  .و آزادی ملوانان بریتانيایی خبر داده است

 در یکی از سرمقاله های امروز خود به انتقاد از نحوه عمل دولت بریتانيا در ماجرای تایمزروزنامه 
د را کش بازداشت ملوانان بریتانيایی در ایران پرداخته و نوشته است که اگر تونی بلر دوران زمامداری خو

  . نمی داد هيچيک از پيامد های این رویداد، که تایمز آن را افتضاح لقب داده، پيش نمی آمد
 همچنين اجازه صدور فروش حاطرات ملوانان را یک اشتباه محاسبه از سوی نيروهای تایمزسرمقاله 

 خوبی با مسلح بریتانيا توصيف کرده و نوشته است مشکل می توان تصور کرد که تونی بلر که به
  .کارکرد رسانه ها آشناست اجازه چنين کاری را به دولت می داد
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جایگاهی که حقيقت در آن قرار داد، یا جایی " در مقاله ای با عنوان دوپهلوی فایننشال تایمزروزنامه 
با این پرسش را مطرح می کند که ملوانان بریتانيایی که ایران آنها را آزاد کرد " که حقيقت دروغ می گوید

دیوید هيکز جنگجوی طالبان تبعه استراليا و دان ایموس مجری نام آشنای برنامه های رادیویی در آمریکا 
  چه نقطه اشتراکی دارند؟

  .  این است که هر سه زیر فشار دست به اعتراف عليه خود زده اندفایننشال تایمزپاسخ نویسنده 
اعترافات را باطل می کند، بلکه خواننده و شنونده را به نوشته این روزنامه این امر نه تنها اعتبار این 

  .درباره درستی هرچه از آن پس می شنود نيز به تردید می اندازد
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 آوریل  12(1386 فروردین 23 شنبه پنج:رادیو فردا
  .ان خبر داده است، از بازداشت مجدد سه تن از معلمان در تهرآفتاب يزدروزنامه 

اين روزنامه، به نقل از وکيل مدافع محمدتقی فالحی، سيدمحمود باقری و منتجبی، سه تن از متهمان 
موکالنش که برای :  اسفند معلمان در مقابل مجلس شورای اسالمی، نوشته است٢٣پرونده تجمع 

  .  منتقل شده اندبازجويی به دادگاه انقالب رفته بودند، بعد از بازجويی، به زندان اوين
منيژه محمدی همچنين گفته که بنا بر احضاريه ای که از معاونت امنيت دادگاه انقالب برای موکالنش 

آمده بود، به همراه ديگر وکيل اين پرونده در دادسرا حاضر شده اما اعالم کردند فقط کسانی که 
  .  انداحضاريه دارند مي توانند وارد شوند و اجازه ورود وکال را نداده

 روز چهارشنبه مقام های دادگاه انقالب اعالم کردند به دليل عدم ١۶به گفته اين وکيل مدافع، ساعت 
 بازجويی، اين سه معلم را در دادسرا نگه می دارند اما پس از يک ساعت به خانواده موکالن به  اتمام

  . اندطور غيرمستقيم اطالع داده شد که آنها را به زندان اوين منتقل کرده 
به گفته خانم محمدی، اين سه معلم، هر سه از خبرنگاران روزنامه قلم معلم هستند که برای تهيه 

   .گزارش از تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسالمی حضور يافته بودند 
، از اختالف تازه بين روسيه و ايران در نيروگاه هسته ای بوشهر خبر داده و نوشته که اعتمادروزنامه 
  . و درباره فعاليت پدافند نيروگاه هسته ای بوشهر توضيح خواسته استمسک

به نوشته اين روزنامه، وزارت امور خارجه روسيه درباره شليک موشک های جنگی حقيقی از پدافند 
نيروگاه هسته ای بوشهر در بامداد ششم آوريل، هفدهم فروردين ماه جاری، خواستار توضيح جمهوری 

  . استاسالمی ايران شده 
 نيروهای مسلح جمهوری اسالمی اقدام به انجام   فروردين ماه١٧اعتماد نوشته که ساعت پنج بامداد 

رزمايشی با استفاده از مهمات جنگی حقيقی در محوطه نيروگاه بوشهر و مجموعه مسکونی کارگران 
ض روس ها را به روسی اين نيروگاه کردند که اين رزمايش بدون اطالع قبلی مسکو انجام شد و اعترا

  . دنبال داشته است
» غيرموجه«به نوشته اين روزنامه، سرگئی کرينکو، مدير آژانس هسته ای روسيه، اين اقدام ايران را 

خوانده و گفته که ما ضروری می دانيم طرف روس، پيش از انجام اين قبيل رزمايش ها، از آن اطالع 
   .يافته باشد 

يس مجلس شورای اسالمی در خصوص اتهامات وزير اطالعات به روزنامه کارگزاران، اظهارات ري
  . دانشجويان و تشکل های زنان را مورد توجه قرار داده است

به نوشته اين روزنامه، غالمعلی حداد عادل در اين خصوص به خبرنگاران گفته که مقصود وزير اطالعات 
داز به حساب می آيند، اما تجربه ديگر اين نبوده که جنبش دانشجويی يا تشکل های زنان همواره بر ان

استکبار وقتی می خواهد انقالب مخملی و تنش سياسی، اجتماعی ايجاد «کشورها نشان داده که 
  » .کند تحت عنوان جنبش دانشجويی و زنان کارش را پيش می برد

نبه های وظيفه وزير اطالعات اين است که ج«کارگزاران، در عين حال از قول رييس مجلس نوشته که 
آسيب پذير را متذکر شود و نبايد اين هشدارها را به تجمع های صنفی نظير تجمع های فرهنگيان و 

  » .کارگران سرايت داد
 ٣٠٠  ، به نقل از دبيرکل جديد ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داده که در کشوررسالتروزنامه 

  . هزارمعتاد هرویينی وجود دارد
اسماعيل احمدی مقدم روز چهارشنبه درمراسم معارفه به عنوان دبيرکل جديد به نوشته اين روزنامه، 

ستاد مبارزه با مواد گفته که مرحله دوم طرح جمع آوری معتادان پرخطر درکشور ازاول ارديبهشت ماه 
   . هزار معتاد جمع آوری می شود ۵٠سال جاری آغازخواهد شد و هر ماه 
 کميسيون اقتصادی مجلس از وجود طرحی برای تغيير واحد پول روزنامه اعتماد ملی، از قول يک عضو

  . کشور خبر داده است
به نوشته اين روزنامه، محمد خوش چهره گفته که عده ای قصد دارند، واحد پولی کشور را تغيير دهند و 

   .آقای خوش چهره به جزييات اين طرح اشاره ای نکرده است . در اين زمينه بحث هايی شده است
  . ، از تجمع اعتراض آميز تشکل های غيردولتی به آبگيری سد سيوند، خبر داده استسرمايهنامه روز
 نوشته اين روزنامه نمايندگان تشکل های غيردولتی و دانشجويی روز چهارشنبه در مخالفت با  به

های آبگيری سد سيوند در مقابل در ورودی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری تجمع کرده و با شعار
   .خود خواستار استعفای مشايی، رييس سازمان ميراث فرهنگی شدند 

  . ، از کشته و مجروح شدن دو مامور پليس در تبريز خبر داده استکيهانروزنامه 
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به نوشته اين روزنامه، يک سارق مسلح پس از ربودن يک خودروی پرشيا در شهرک ولی عصر تبريز، با 
ر که قصد توقيف وی را داشتند درگير شد که طی آن يک مامور نيروی ماموران پليس پاسگاه انتظامی اه

به نوشته کيهان سارق پس از اين درگيری متواری شده . انتظامی کشته و يک مامور ديگر مجروح شد
   .است

  .  همچنان ادامه دارد ، خبر داده که افزايش قيمت گوشت، مرغ و تخم مرغهمشهریو در آخر، روزنامه 
ن روزنامه، با افزايش تقاضای گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ که از روزهای پايانی سال به نوشته اي

گذشته آغاز شده و از سوی ديگر افزايش قيمت جهانی برخی نهاده های توليد موجب شده تا تالش 
  . های وزارت بازرگانی در عرضه مستقيم اين فرآورده ها، تاثير چندانی در کاهش قيمت ها نداشته باشد

 با اين روند تاکنون وعده معاون بازرگانی داخلی اين وزارتخانه مبنی بر  مشهری، تاکيد کرده کهه
   .کاهش قيمت اين فرآورده ها در نيمه دوم فروردين ماه هنوز محقق نشده است 

  
  نی فرورد23پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 آوریل  12(1386 فروردین 23 شنبه پنج
زنامه های امروز صبح تهران از درگيری یکی از نمایندگان اقليت مجلس با وزیر اطالعات رو:بی بی سی

در مورد مراقبت های امنيتی خبر داده، از احتمال ابطال قرارداد بيست ساله گاز مایع ایران و چين، 
شور و ممانعت از پرواز یک هواپيما با خلبان زن بی حجاب، آغاز طرح اخراج یک ميليون افغانی از ک
  .اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران نسبت به ادامه بازداشت علی فرح بخش نوشته اند

 در جریان گفتگوز اکبر اعلمی نماینده تبریز با وزیر اطالعات که برای پاسخ سرمایهبه نوشته روزنامه 
منی های شرق گویی به سئوال این نماینده اقليت به مجلس رفته بود آقای اعلمی پس از اشاره به ناا

های اطالعاتی و امنيتی از توان الزم برای کشف و  کشور گفته است من معتقدم که دستگاه
سازی این قبيل اقدامات تروریستی و خرابکارانه برخوردار اند اما به دليل آن که بخشی از  خنثی
ات و سایر  شود که جزو ماموریت ذاتی وزارت اطالع ها در امور سطحی و غيرضرور مصرف می ظرفيت
  .  ها نيست، بنابراین ماموریت اصلی شان عقيم می ماند دستگاه

 اکبر اعلمی با ادعای ضبط و شنود مکالمات نمایندگان و گماردن افرادی برای تحت سرمایهبه نوشته 
نظر گرفتن آنان در مراسم و محافل مختلف و برخورد با کارگران، دانشجویان و فرهنگيان گفته اگر 

ی اطالعاتی و امنيتی و انتظامی به جای فرصت و امکاناتی که برای کنترل و نظارت بر محافل ها دستگاه
 روند مصرف  سياسی و زیرنظر گرفتن کسانی که نظام را قبول دارند و یا حداقل برانداز به شمار نمی

  .می کنند به ماموریت اصلی خود می رسيدند شاهد یکه تازی گروه های ضد مردمی نبودیم 
ای خطاب به رئيس قوه قضایيه،  نگاران با انتشار نامه   انجمن صنفی روزنامهاعتماد ملی نوشته به

  . نگار زندانی شد خواستار رسيدگی به وضعيت علی فرحبخش روزنامه
این روزنامه می نویسد که در این نامه تاکيد شده که قریب به پنج ماه است که از بازداشت و زندانی 

 روز آن ۴٠گذرد و خبر بازداشت وی پس از  نگار و عضو این انجمن می بخش روزنامه شدن آقای علی فرح
م  ها تایيد شد اما عنوان اتهامی وی اعال هم بعد از خبررسانی این انجمن توسط رئيس سازمان زندان

م شد که مورد  اعال" جاسوسی"ها  نشد در همين ایام عنوان اتهامی وی به طور غيررسمی در رسانه
  . یب نهادهای مرتبط قرار نگرفتتکذ

 با چاپ عکسی از خانم نانسی بلوسی ریيس مجلس نمایندگان آمریکا از احتمال سفر وی به آینده نو
تهران خبر داده و در ضمن در عنوان اصلی خود دیدار صد نماینده مجلس را با محمد خاتمی ریيس 

گرانی های نمایندگان مجلس از وضعيت جمهوری سابق منعکس کرده و نوشته این دیدار برای بيان ن
  .عمومی کشور صورت گرفته است

 در صدر اخبار خود از طرحی برای تغيير واحد پول کشور خبر داده که توسط عده ای از همبستگی
  . نمایندگان مجلس تهيه شده است 

 چهره، عضو سرشناس کميسيون اقتصادی مجلس در دیداری با   محمد خوشهمبستگیبه نوشته 
. یيس مرکز پژوهش های مجلس خبر داده که موضوع تغيير واحد پولی کشور تعيين تکليف خواهد شدر
  ه

 اند به دنبال آن هستند که   نوشته نمایندگانی که ایده تغيير واحد پولی کشور را مطرح کردهمبستگی
ر ترکيه را کاهش همچون ترکيه واحد پولی ایران هم تغيير کند، چرا که یکی از دالیل کاهش نرخ تورم د

  . دانند واحد اسمی لير ترکيه می
 خبر داده که پرواز هواپيمایی که از تهران به مقصد اصفهان پرواز می کرد به دليل امتناع خلبان کيهان

زن این پرواز از رعایت حداقل های حجاب اسالمی، منتفی شد و مسافران مجبور به ترک هواپيما 
  . شدند

پيما متعلق به ترکيه و در اجاره شرکت هواپيمایی سفيران بوده و قبل از پرواز  این هواکيهانبه نوشته 
وقتی مسافران با یک زن کامال بی حجاب مواجه می شوند که خود را خلبان پرواز معرفی می کرده 

است اعتراض می کنند ولی خلبان حاضر به بستن حجاب نمی شود و مسافران و نيروهای امنيتی هم 
  . گيری می کننداز پرواز جلو

 نوشته چنين حوادثی نشان از نوعی القيدی و رهاشدگی اخالقی در صنعت هواپيمایی کشور کيهان
مواردی شبيه این در هواپيماهایی که متعلق به . است و برای اولين بار نيست که رخ می دهد

  . کشورهای خارجی و در اجاره شرکت های ایرانی بوده هم پيش آمده است
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با عنوان ميهمانان پرخرج از برنامه دولت برای اخراج اتباع غيرمجاز افغانی از کشور خبر داده  کارگزاران
طرحی که . و نوشته از اول اردیبهشت یک ميليون نفر افغان از نه استان جمع آوری و اخراج می شوند 
  .وع می شودبه گفته مسئوالن از تهران، قم، مشهد، سيستان و بلوچستان، کرمان و یزد و سمنان شر
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