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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 انرژي و چالشهاي جهاني با آن-يم ايرانپروژه اتمي رژ

  
 ي بازرسي از سايت نظامي پارچين را صادر آرد ايران اجازه:البرادعي
  2005 ژانویه 5 – ١٣٨٣  دی16ه چهار شنب

المللي انرژي اتمي اجازه داده  خبرگزاري رويتر به نقل از محمد البرادعي نوشت آه ايران به آژانس بين
 .از يك سايت نظامي اين آشور بازرسي آنداست 

محمد البرادعي، مدير : ، اين خبرگزاري انگليسي ادامه داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ما طي روزها يا : وگوي تلفني با اين خبرگزاري اظهار داشت المللي انرژي اتمي در گفت آل آژانس بين

 .ه عمل خواهيم آوردهاي آتي از پارچين بازديد ب هفته
المللي  ايران پس از ماهها به بازرسان آژانس بين: اين خبرگزاري در خبر آوتاهي آه منتشر آرد نوشت

هاي آن ايجاد شبهه آرده  اي آه آمريكا در خصوص فعاليت انرژي اتمي اجازه داد تا از سايت نظامي
 .است، بازديد آند

. گيرد ها در چارچوب پروتكل الحاقي صورت مي اين بازرسيچنين خبرنگار ايسنا اطالع يافت انجام  هم
شود و  مذاآرات مقامات ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين خصوص امروز و فردا انجام مي

 .احتمال دارد آه تيم بازرسي آژانس طي شش روز آينده به ايران سفر آند
 

 پا به تهديد تبديل شودنبايد اجازه داد فرصت مذاآره با ارو:سيروس ناصري
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توانيم بگوييم در مذاآرات با  هنوز نه مي: يي ايران تصريح آرد ي هسته ي پرونده آننده رييس هيات مذاآره
 .ايم توانيم بگوييم آه به موفقيت آامل رسيده ايم و نه مي اروپا شكست خورده

، سيروس ناصري، ديپلمات ارشد ايران روز گذشته )ايسنا( ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويان
در يك سال گذشته مذاآرات : خاطرنشان آرد) ع(در جمع دانشجويان دانشگاه امام رضا) شنبه سه(

 .ي راه هستيم هاي بسياري داشته است، ولي هنوز در نيمه يي فرازونشيب ايران و آژانس هسته
شود با قاطعيت گفت، اينست آه ما در همه ابعاد به يك   آه فعال ميآنچه: وي در عين حال تاآيد آرد
 .ايم آه اين امر قابل اثبات و دفاع است پيشرفت نسبي رسيده

مذاآرات ايران و اروپا : ناصري مذاآرات آينده آشورمان را با اروپا بسيار مهم و حساس خواند و افزود
متفاوت است، چون موضوعات جديدي همچون بسيار جدي شده است و با مراحل قبلي نيز آامال 
 .ها نيز در آن مطرح است مسايل سياسي و اقتصادي و حتي بحث تحريم
بيني آنيم آه اين مذاآرات به چه  توانيم پيش نمي: ناصري با دشوار خواندن مذاآرات اظهار داشت

 .دسرانجامي خواهد رسيد، ولي معتقديم آه دو طرف احتياط زيادي در مذاآرات دارن
گويند شما به هر  آنيم، اما آنها مي هاي اروپا را باور نمي ايم ديگر حرف هر چند ما اعالم آرده: وي افزود

خواهيد، نيروگاه داشته باشيد و حتي حاضريم سوخت آن را با قيمت مناسب در  تعدادي آه مي
 .ش يك پيروزي استاين خود. اختيارتان بگذاريم و تضمين الزم را براي درازمدت هم به شما بدهيم

 سال پيش يعني زماني آه ما روي چرخه ١٠ ايم شما بايد اين پيشنهاد را  ما به آنان گفته: وي ادامه داد
 .آرديد نه اآنون گذاري نكرده بوديم، ارايه مي سوخت سرمايه

يد نشود، ناصري با بيان اينكه ايران بايد از فرصت به دست آمده استفاده آند تا اين فرصت تبديل به تهد
وگو  هاي آشتار جمعي گفت  سال گذشته اين فرصت را نداشتيم آه با غرب درباره سالح٢٥ ما در : گفت

 .آنيم و اين طور به جد به اين مطلب بپردازيم
تواند  در صورت توافق با اروپا در مذاآرات آينده اين توافق مي: ي ايران ادامه داد رييس هيات مذاآره آننده

 . در مناسبات ما با اروپا و حتي جهان شودمبناي يك تحول
اگر اين توافق حاصل نشود، ما براي يك : رييس هيات مذاآره آننده ايران در عين حال خاطرنشان آرد

 .مدت طوالني در روابطمان با يكديگر دچار مشكل اساسي خواهيم شد
المللي انرژي اتمي گزارش  نس بيناش به آژا يي ي هسته ناصري درباره مواردي آه ايران آنها را در پرونده

ما مواردي را به آژانس گزارش نكرده بوديم و آن به اين دليل بود آه تجربه ايران از : نكرده بود، گفت
رفتيم، ولو آنكه  مان و در راه رسيدن به هر آنچه آه به دنبال آن مي يي ي هسته ابتداي آار بر روي برنامه

 .شد ميمان بود، سد ايجاد  اگر حق طبيعي
خواستيم به اين امكان صلح آميز دست پيدا آنيم و بعد در يك فرصت مناسب موارد  ما مي: وي افزود

 .گزارش نشده را حل آنيم
 

 اندازي نيروگاه بوشهر بوده است المللي عامل مهم تاخير در راه هاي بين وجود حساسيت:محمد سعيدي
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با همت متخصصين ايراني سه رآن : الملل سازمان انرژي آشورمان خبر داد ريزي و امور بين امهمعاون برن
 .برداري برسد اصلي نيروگاه بوشهر ساخته و نصب شده و اميدواريم اين نيروگاه سال آينده به بهره

ريزي و امور  ، دآتر محمد سعيدي، معاون برنامه)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  پرونده”در همايشي با عنوان ) شنبه سه(الملل سازمان انرژي اتمي آشورمان روز گذشته  بين

هاي آه  محدوديت: اظهار داشت) ع(در دانشگاه امام رضا “ نشيني يي، پيروزي، شكست يا عقب هسته
قبل از انقالب نيز وجود يي با آن مواجه است،  امروزه ايران براي استفاده و توليد انرژي و سوخت هسته

 .داشته و صرفا مختص بعد از انقالب نيست
ها با ايران، ايجاد برنامه و چرخه سوخت  ها و آمريكايي هاي جدي اروپايي يكي از مخالفت: وي افزود
 .برداري و استفاده از آن بوده است يي در ايران در ابعاد توليد، بهره هسته

قبل از انقالب با آشورهاي مذآور داشت، توانست موافقت آنها را در مذاآراتي آه ايران : سعيدي گفت
 نيروگاه ٢   و ١  آننده فني والدهاي  يي در اصفهان آه صرفا تامين براي ايجاد يك مرآز تكنولوژي هسته

 .اتمي بوشهر و دارخوين است، جلب آند آه متاسفانه بعد از انقالب اين موضوع به حالت تعليق در آمد
گيري اين دو  الملل سازمان انرژي اتمي آشورمان با اشاره به فرآيند شكل ريزي و امور بين امهمعاون برن

با امضاي اين قراردادها، قرار بر تاسيس دو واحد نيروگاه : نيروگاه پيش از پيروزي انقالب بيان داشت
 انقالب به حالت تعليق  مگاوات در ايران شد آه متاسفانه پس از٩٠٠   و ١٢٠٠  بوشهر و دارخوين با قدرت 

هاي اروپايي صورت گرفت، هيچ آدام حاضر به مذاآره با ايران  در آمد و عليرغم مذاآراتي آه با طرف
 .نشدند

هايي در داخل با ايجاد اين نيروگاه وجود داشت، خاطرنشان  وي با بيان اين آه اوايل انقالب، مخالفت
نيازي آشور به انرژي اتمي و لغو  د آه قائل به بيگرفتن متاسفانه جرياناتي در آشور شكل مي: آرد

ي  ها بودند، اما با مقاومت و هوشياري شهيد بهشتي، ايشان مانع از جامه آلي قراردادها با اروپايي
 .ها شد عمل پوشاندن به اين ايده

ي آه در ها روي آوردند آه طبق قرارداد ها به روس ها بعد از قطع اميد از اروپايي ايراني: سعيدي گفت
ها تكميل دو واحد نيروگاه   ميالدي تنظيم شد، روس٩٥   بين دو آشور منعقد و در سال ١٩٩٢  اوت سال 

 به دليل مشكالت فني و مديريتي شاهد عدم پيشرفت ١٣٧٧  بوشهر را پذيرفتند آه متاسفانه تا سال 
 .آار بوديم

هاي  به موازات اين برنامه يكي از دغدغه: ي ايراني با اروپا بيان داشت آننده اين عضو هيات مذاآره
 اين امر به صورت آارهاي آزمايشگاهي متفرقه ٧٦  ها بود آه تا سال  آشور تامين سوخت اين نيروگاه

ها و  گرفت، در اين سال با تشكيل شوراي فناوري زير نظر رياست جمهوري قرار شد آه برنامه صورت مي
ي مدون تدوين شود آه سازمان انرژي اتمي مجري اين  نامهيي آشور به شكل يك بر هاي هسته ديدگاه

 .ها آغاز شد  آارهاي اجرايي پروژه٧٧  طرح شناخته شد و عمال در سال 
ابتدا براي واحد اول نيروگاه بوشهر : ريزي سازمان انرژي اتمي آشورمان اظهار داشت معاون برنامه

ها قرار بگيرد   موارد مديريتي و فني در اختيار روستصميم گرفته شد با الحاق يك الحاقيه به قرارداد، آل
اين الحاقيه تنظيم و با . شان خارج شود هاي غرب در اين خصوص از دست تا با اين اقدام، آليه بهانه
 با دو درصد پيشرفت مواجه بود، ٧٦   در حالي آه اين نيروگاه در سال ٧٨   و ٧٧  قطعي شدن آن در سال 

 .فت آرده است درصد پيشر٨٠  اآنون 
ي توليد قطعات نيروگاه  هايي آه در زمينه دآتر سعيدي با اشاره به موارد دستيابي ايران به پيشرفت

ي نيروگاه اتمي  ما عمال پوسته يا قلب راآتور آه بخش عمده: بوشهر داشته است، خاطرنشان آرد
اتور ساخته و نصب شده و ي اصلي مربوط به راآتور، توربين و ژنر ايم، سه قطعه است را نصب آرده

ي راه  اآنون مشغول نصب تجهيزات جانبي نيروگاه هستيم، اميدواريم بتوانيم تا يكسال آينده مرحله
برداري از نيروگاه آغاز  اندازي نيروگاه را شروع آنيم و حدودا هفت ماه پس از مرحله راه اندازي، بهره

 .شود مي
هايي آه ايران براي دريافت  رمان با اشاره به محدوديتريزي سازمان انرژي اتمي آشو معاون برنامه

ما براي خريد سوخت از روسيه با شرايط جديد از : يي نيروگاهش با آن مواجه بوده، گفت سوخت هسته
جانب آنها مواجه بوديم آه متاسفانه مشكالتي براي ما به وجود آورد، اما آن چه آه بر ما روشن شده، 

بال نيروگاه اتمي هستيم، بايد سوخت آن را هم خودمان تامين آنيم، اين اين است آه ما اگر به دن
 .توانايي آافي است تا ديگر آشورها به ما سوخت را ارايه دهند

 مگاوات نيستيم، بلكه به دنبال ٧٠٠٠  ما در حال حاضر به دنبال تامين سوختي براي : وي در ادامه افزود
توانيم با توسعه و  م آه در صورت محقق شدن اين امر ميتامين سوخت براي يك واحد نيروگاه هستي

 . مگاوات را تامين آنيم٧٠٠٠  پيشرفت آن سوخت براي 
ما الزم بود با توجه به شرايط آشور دو فرآيند مهم هايتك شامل اآتشاف و استخراج : سعيدي ادامه داد

ول بايد پودر اورانيوم و آيك زرد را برديم، در مرحله يا فرآيند ا سازي را با هم به پيش مي معادن و غني
آرديم، چون ممكن بود مواد اوليه را توليد آنيد، اما  سازي مي  به عنوان ماده اول غنيUF6تبديل به 

 .سازي سوخت شما نباشند يا بالعكس آشورهاي ديگر حاضر به غني
ها  اوليه قراردادي را با روسبراي توليد مواد : ريزي سازمان انرژي اتمي آشور در ادامه گفت معاون برنامه

 اين آشور به دليل فشارهاي آمريكا حاضر به عمل به آن ٩٥   امضا آرده بوديم آه در سال ٩٢  در سال 
 .ها گرفتيم نشد و ما صرفا در بخش طراحي، مفهومي اطالعاتي را از چيني
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سنجي در داخل  ك امكان ناچار به ايجاد ي٧٨  در سال : به گزارش ايسنا، دآتر سعيدي خاطرنشان آرد
ايم آه متاسفانه تعداد آمي از متخصصين داخلي  آشور براي ارزيابي امكان انجام پروژه مذآور بوده

اندازي و  معتقد به انجام اين امر بودند و اآثرا به علت هايتك بودن آن، قائل به عدم توانايي آشور در راه
 .برداري نيروگاه اتمي بودند بهره

ما : برداري از اين پروژه گفت ه ظرفيت غني آشور از لحاظ نيروي فكري در ساخت و بهرهوي با اشاره ب
سنجي متوجه شديم آه  گروهي از متخصصان و دانشجويان ممتاز تشكيل داديم آه در ابتداي امكان

وجه  درصد اين تكنولوژي در آشور هستند، اما وقتي گام به گام جلو رفتيم مت١٠  اآثرا اعتقاد به ايجاد 
 .تجهيزات را در داخل بسازيم% ٩٠  توانيم  شديم آه با امكاناتي آه در داخل آشور است، مي

 ٧٨  هاي  اين اتفاق مابين سال: الملل سازمان انرژي اتمي آشورمان افزود ريزي و امور بين معاون برنامه
راي ما بسيار حياتي و  آه بClassic افتاد و ما توانستيم تمام تجهيزات و به خصوص تجهيزات ٨٠  تا 

 ١١  ي مذآور ظرف  ها داشتيم، قرار شد پروژه حساس بود را در داخل بسازيم و در قراردادي آه با چيني
روزي متخصصين ايراني اين پروژه در دي   تحويل ايران داده شود آه با آار شبانه٢٠٠٣  ماه يعني تا سال 
المللي تا سه ماه آن را به تاخير  هاي بين سيتاندازي شد آه به علت حسا ي راه ماه گذشته آماده

 .انداختيم
بعد از پيروزي ايران در شوراي حكام ماه مارس مقامات مسوول تصميم به راه اندازي آن : وي گفت

اندازي آنند، با تالش متخصصين داخلي  ها قرار بود دو ماهه راه گرفتند، به عبارت ديگر آاري آه چيني
 را راه اندازي UF4 روز پس از آن ٥   و IUC فروردين ١٤   و اآمال رسيد و توانستيم در  روز به اتمام١٤  ظرف 
 .آنيم

اندازي  المللي را يكي از عوامل مهم در امر تاخير در فرآيند راه هاي بين دآتر سعيدي وجود حساسيت
ن امر گرفتيم، در المللي قرار بر آندتر شدن اي هاي بين به علت حساسيت: نيروگاه دانست و بيان داشت

يي در آشور و در تاريخ  ترين مواد تكنولوژي هسته  به عنوان يكي از استراتژيكUF6خردادماه جاري ماده 
با شوراي حكام در ) خردادماه(ايران توليد شد، ما سعي آرديم بعد از گذراندن نشست ماه نوامبر 

 . فراهم استUF6 و UF4ط براي توليد شهريور ماه شروع به توليد آنيم آه دقيقا از اين تاريخ شراي
 با ظرفيت IUC تن آيك زرد بود را به ٣٧   آه توليدش IUC و در حقيقت UF4توانستيم : وي در ادامه افزود

 را UF6 تن ٣/٥   و UF4 تن ٣٠  اي قرار داريم آه ظرفيت توليد حدود   تن برسانيم و اآنون در مرحله٤٥  
 .گيريم و مذاآرات با اروپاييان خط توليد اينها را ازسرميداريم و بعد از برداشتن تعليق 

ساز پيشرفت و اتخاذ رويكردهاي توسعه در ديگر  سعيدي پيشرفت ايران را در زمينه انرژي اتمي زمينه
يي آه به وجود آمده، با مواجه شدن  دهه چهارم انقالب با پتانسيل هسته: امور صنعتي آشور دانست
 .وري صنعتي آشور مصادف استآ آشور با رشد عظيم فن

 
يي مصرف شده با  مسكو عامل تاخير در امضاي قرارداد بازگرداني سوخت هسته:روميانتسف اذعان آرد

 ايران است
  2005 ژانویه 5 – ١٣٨٣  دی16ه چهار شنب

يي  ي بازگرداني سوخت هسته خبرگزاري رويتر به نقل از الكساندر روميانتسف نوشت، امضاي توافقنامه
ي پيشنهادي مسكو براي انجام اين آار به  ف شده در نيروگاه بوشهر به مسكو به علت هزينهمصر

 . تعويق افتاده است
، اين خبرگزاري انگليسي به نقل از الكساندر روميانتسف، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ر آبراهام، وزير انرژي آمريكا رييس سازمان انرژي اتمي روسيه آه پس از ديداري غيررسمي با اسپنس
يي مصرف  آرد، ضمن تكذيب اخبار منتشره مبني بر اين آه قرارداد بازگرداني سوخت هسته صحبت مي

روسيه و ايران بايد تا اواسط سال : شده به مسكو در ماه ژانويه به امضاي طرفين خواهد رسيد، گفت
 . جاري اين توافق را نهايي آنند

ايم آه بايد براي سوخت مصرف شده مانند سوخت تازه،  ما به آنها گفته: تروميانتسف همچنين گف
 .هزينه پرداخت آنند

اين توافق بايد به موقع به امضاي طرفين : اين گزارش به نقل از رييس سازمان انرژي اتمي روسيه افزود
ريزي   برنامه٢٠٠٦ اندازي نيروگاه بوشهر آه براي اوايل سال  يي تازه براي راه برسد تا سوخت هسته

 .شده است، به ايران ارسال شود
  هايي آه احتماال جانشين وي همچنين گفت آه به برخي مسايل حقوقي از جمله شرآت

 و سازمان انرژي TVELيي روسيه  هاي دو آشور يعني شرآت توليدآننده سوخت هسته نمايندگي
 .به روسيه رسيدگي شده استي خدمات بازگرداني سوخت  اتمي ايران خواهند شد و نيز هزينه

هاي آتي بازار خواهد بود،  ي نهايي براي ايران براساس نرخ در اين گزارش به نقل از وي افزود آه هزينه
 سال آينده ١٢  تا ١٠ اگر نيروگاه طبق برنامه آارش را آغاز آند، اولين سري از سوخت مصرف شده ظرف 

 . به روسيه بازگردانده خواهد شد
يي روسيه به ايران به نقل از برخي  ش ضمن اشاره به مخالفت آمريكا با همكاري هستهدر اين گزار
يي با ايران  ها آمده است، روسيه با طفره رفتن از نهايي آردن قرارداد بازگرداني سوخت هسته ديپلمات

 .اش با آمريكا دارد سعي در حفظ دوستي
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 هشتمين آشور جهان در توليد ترآيبات ايران:يي سازمان انرژي اتمي معاون توليد سوخت هسته
 اورانيوم است

  2005 ژانویه 5 – ١٣٨٣  دی16ه چهار شنب
ايران هشتمين آشور جهان از لحاظ : يي سازمان انرژي اتمي آشور خبر داد معاون توليد سوخت هسته
 .توليد ترآيبات اورانيوم است

ي مراسم  اتمي آشورمان در حاشيهيي سازمان انرژي  دآتر محمد قنادي، معاون توليد سوخت هسته
وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان  تجليل از اساتيد پژوهشگر دانشگاه آزاد اسالمي مراغه در گفت

يي به جز قسمت بازفرآوري در تمام  هاي مربوط به توليد سوخت هسته فعاليت: افزود) ايسنا(ايران 
 .ها در حال انجام است عرصه

يك سوم اآتشافات معادن اورانيوم آشور به انجام رسيده و قسمتي نيز هم در حال حاضر : وي گفت
 .اآنون در دست اآتشاف است

 .  خبر داد٨٥ وي همچنين از آغاز اآتشاف معدن اورانيوم ساغند از ابتداي سال 
طبق تصويب شوراي عالي انرژي اتمي : يي سازمان انرژي اتمي ادامه داد معاون توليد سوخت هسته

هاي آشور فراهم خواهد شد و   مگاوات برق در نيروگاه٧٠٠٠  شمسي مقدمات توليد ١٤٠٠  تا سال
 .يي مورد نياز آن را در داخل آشور توليد آنيم اميدواريم بتوانيم تمام سوخت هسته

 
 راکتور آب سبک جزو مطالبات ایران نيست // جزئيات مطالبات معوقه هسته ای ایران از اروپا 

  2005 ژانویه 5 – ١٣٨٣ ی د16ه چهار شنب
 دهه هنوز به کشورمان تحویل نشده است ، 2مهمترین تجهيزات هسته ای ایران که با گذشت بيش از 

 هزار کيلو اورانيوم از انگليس و تجهيزات باقی مانده نيروگاه بوشهر از 775 از فرانسه ،UF6 هزار کيلو 50
بازپس گيری بخشی از این اقالم با وجود به : د گزارش کر" مهر"خبرنگار . آلمان ، را شامل می شود 

 . نتيجه نرسيدن مذاکرات قبلی ، طی مذاکرات آینده کارگروه هسته ای ایران و اروپا پيگيری خواهد شد
درباره جزئيات اظهارات روز گذشته محمد جواد ظریف مبنی بر مطالبات معوقه ایران از اروپا " مهر"خبرنگار 

پيش از این دعواهای حقوقی برای برای :   سوی این کشورها ، گزارش کرد و نيز نقض ان پی تی از
بدست آوردن این مطالبات به نتيجه نرسيده بود ؛ از آن جمله می توان به پرونده مطالبات تهران از 

 - مگاوات 1800 مجموعا - مگاواتی در دارخوئين خوزستان 900 واحد نيروگاه 2پاریس در قبال ساخت 
 .اشاره کرد

هم متعلق به » اورودیف «   از محل سهام ایران از کارخانه UF6 تن گاز 50بر این اساس ، بيش از 
 سال گذشته از ارایه این مطالبات 25جمهوری اسالمی  و جزو حقوق کشورمان است که فرانسه در 

 .خودداری کرده است
 تن اورانيوم خریداری 775از تحویل انگليس نيز در این سالها همچنين : می افزاید " مهر"گزارش خبرنگار 

شده ایران از آفریقای جنوبی جلوگيری کرده و لندن در اقدامی غير حقوقی ، این مواد هسته ای را 
 .خریداری کرده است» پره توریا « باالجبار از 

اروپاست قرارداد ساخت نيروگاه اتمی بوشهر ميان ایران و آلمان نيز یکی دیگر از مطالبات معوقه ایران از 
؛ پس از آنکه طرف آلمانی از ادامه فعاليت در این پروژه خودداری کرد ، آنها از تحویل و صدور مجوز 

 . آن باز می گردد نيز امتناع ورزیده اند2صادرات این تجهيزات خریداری شده که به فاز 
مذاکرات هسته اخبار و گزارش های رسيده همچنين حکایت از آن دارد که جمهوری اسالمی ایران در 

 کشور 3ای خود با اروپا ، هيچ چيزی طلب نکرده و هيچ درخواست جدیدی برای پروژه ای جدید از این 
آنچه که ایران بر لزوم عمل به آن از جانب لندن ، پاریس و برلين تاکيد دارد ، صرفا . ارایه نداده است

 .ا می گذرد دهه از توافق بر سر آنه2پایبندی به تعهداتی است که بيش از 
می افزاید ، سازمان انرژی اتمی ایران از سالها پيش یک راکتور تحقيقاتی در " مهر"گزارش خبرنگار 

تهران در اختيار دارد و در حال حاضر هيچ احتياجی به خرید راکتور آب سبک از جانب کشورهای اروپایی 
 . که بر فروش آن تاکيد داردراکتور آب سبک جزو مطالبات ایران نيست اما این اروپا است. ندارد

  
دکتر محمد سعيدی معاون برنامه ریزی و امور بين الملل سازمان انرژی اتمی نيز در ادامه همایش 

 . به سخنرانی پرداخت"پرونده هسته ای ، پيروزی ، شکست یا عقب نشينی "
  2005 ژانویه 5 – ١٣٨٣  دی16ه چهار شنب

، وی با اشاره به تدوین رسمی دیدگاههای هسته " قدس"نامه به نقل از روز" مهر"به گزارش خبرگزاری 
دهه چهارم :  در شورای عالی فناوری زیر نظر ریاست جمهوری گفت76ای کشور در نيمه دوم سال 

انقالب اسالمی با پتانسيل موجود در فناوری هسته ای دهه ای همراه با رشد فزاینده تکنولوژی و 
 . صنعت خواهد بود
چينی ها به دليل فشار آمریکا حاضر :  گفت1992  با چينی ها در سال UF6 به قرارداد سعيدی بااشاره

ماه سردواندن 9نشدند جلو بيایند پس از نااميدی از چينی ها به سراغ روسها رفتيم آنها هم پس از 
  ناچار شدیم برای اجرای پروژه به امکان1378در سال . گفتند که حاضر نيستيم در کنار شما باشيم

سنجی در داخل کشور رو بياوریم و در آن روز متخصصان اندکی بودند که باور داشتند می توانيم 
 . سيستم را راه اندازی کنيم
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وی با اشاره به اینکه جز نيروگاه بوشهر در پروژه های هسته ای دیگر از نيروهای خارجی استفاده 
 ترین ماده هسته ای در ایران توليد شد و   استراتژیکUF6در خرداد ماه امسال ماده : نکرده ایم گفت

 .  داریمUF6 تن ماده 5/3 و UF4 تن ماده 20هم اکنون نزدیک به 
معاون بين الملل سازمان انرژی هسته ای از شرایط جدید روسها برای بازگرداندن سوخت هسته ای 

مشکالتی را برای ما به متاسفانه این شرایط جدید : که قرارداد آن پيشتر امضا شده بود خبر داد و گفت
 .وجود آورده است هر چند که تالش کرده ایم شرایط آنها را رقيق کنيم تا مصالح کشور تامين شود

نکته دیگری که به دفعات مورد تاکيد معاون امور بين الملل و برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی قرار 
 . گرفت، سن و سال متخصصان هسته ای جمهوری اسالمی ایران بود

 1380همانها که تا سال .  سال است27 تا 25ميانگين سن متخصصان هسته ای ما بين : وی گفت
 . را ساخته اند) فناوری های تک (3تمامی تجهيزات و بخصوص تجهيزات کالس 

از سعيدی درباره پيشنهاد اروپایيها مبنی بر آمادگی ساخت و تحویل یک راکتور تحقيقاتی آب سبک 
برای ما راکتور تحقيقاتی آب سنگين مهم است، ضمن اینکه خرید راکتور :  در پاسخ گفتوی. سوال شد

 . تحقيقاتی آب سبک از اروپایيها برای ما دردسرهایی دارد
حفظ فناوری چرخه سوخت هسته ای استراتژی قطعی : سعيدی در بخش دیگری از سخنانش گفت

 . از آن تخطی بکنداست که در جمهوری اسالمی ایران هيچ کس نمی تواند 
به محض آنکه متوجه شویم اروپایيها در حال وقت تلف کردن هستند بی درنگ توليد : وی تصریح کرد

 . سوخت هسته ای را از سر می گيریم
این مسوول ارشد سازمان انرژی اتمی کشور با تاکيد بر نگاه ویژه به برنامه راکتور تحقيقاتی آب سنگين 

تنها : وری اسالمی ایران در پاسخ به پرسشی درباره چرخه سوخت گفتدر برنامه های آینده جمه
 .تضمينی که به اروپا می دهيم این است که به دنبال سالح هسته ای نخواهيم رفت

این جز حقوق ملت است، نه ناصری، نه سعيدی و نه احدی حق آن را دارد که بر خالف : وی یادآور شد
 . منافع مردم حرکت کند

حداکثر زمانی که در زمينه ادامه تعليق برای اروپایيها تعيين کرده ایم در نهایت تا :  کردسعيدی تصریح
 .ماه ژوئن است
البته تالش داریم تا شب عيد، کار را به جایی برسانيم اما زمانی که برای تعليق تعيين : وی ادامه داد

ردادماه است که در آن زمان ایران غنی کرده ایم تا آنرا به شکل رسمی به اروپایيها گفته ایم حداکثر تا خ
 .سازی را از سر می گيرد

 جاسوس هسته ای که گفته می شود از نيروهای سازمان انرژی اتمی کشور هستند نيز 3دستگيری 
سه نفر دستگير شده جزو : که دکتر سعيدی در پاسخ به آن گفت. از دیگر سواالت این نشست بود

 .  اند و به لطف خداوند هيچ اطالعات مهمی را منتقل نکردندکارشناسان و کارمندان عادی بوده
غربيها وقتی توانمندی داخلی : سعيدی با یادآوری اینکه فراتر از پروتکل چيزی را نخواهيم پذیرفت گفت

ما را دیدند، فهميدند که با ایران نمی شود مانند ليبی برخورد کرد، آنها همه تجهيزات ليبی را با یک 
 .واشنگتن منتقل کردند اما خودشان فهميده اند که چنين برخوردی با ایران ممکن نيستهواپيما به 

ما هيچ نگرانی نداریم، : وی با اشاره به تهدید به حمله احتمالی به تاسيسات هسته ای کشور گفت
 .البته زمان را از دست می دهيم امادر آن صورت دیگر با جهان به گونه ای دیگر عمل می کنيم

به فرض حمله به تاسيسات :  بين الملل سازمان انرژی هسته ای ایران در پایان تصریح کردمعاون
هسته ای، در یک سال می توانيم تجهيزات جایگزین بگذاریم، اما در آن زمان دیگر به بازرسان اجازه 

 .بازرسی نمی دهيم

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

عات پادشاه اردن در مورد دخالت هاي رژيم ايران در عراق يك افسر اطالعاتي رژيم و مسئول منبع اطال
 پرونده تروريستها در عراق بوده است

 2005 ژانویه 5 – ١٣٨٣ دی: همبستگی ملی
داليل تشنج روابط بين تهران و امان از حد اظهارات ملك : يك منبع ايراني به روزنامه الشرق االوسط گفت

اين منبع از اطالعات و عكسهايي صحبت آرد آه به پادشاه اردن در .  درباره عراق فرا تر مي رودعبداهللا
 مورد تماسهاي سپاه پاسداران با زرقاوي وديگران داده شده است

روزنامه الشرق االوسط مطلع گرديد آه ابعاد اختالفات اخير ايران : 83 ديماه 16روزنامه الشرق االوسط 
 اعالم انصراف آمال خرازي وزير خارجه ايران از مشارآت در آنفرانس وزيران خارجه واردن آه باعث

از حد اظهارات پادشاه اردن در مورد , گرديد, آشورهاي همسايه عراق آه فردا درامان برگزار مي شود
 و ,تالشهاي ايران براي ايجاد يك هالل شيعه در منطقه از تهران تا بيروت با عبور از بغداد و دمشق

اين منبع پيگير پرونده روابط ايران واردن براي روزنامه . بازتابهاي اين اظهارات در ايران وعراق فراتر مي رود
الشرق االوسط فاش ساخت آه چه انگيزه ها و داليل واقعي پشت اظهارات ملك عبداهللا دوم و اقدام 

راق روي آينده عراق بطورعام و اخير اردن در سطح منطقه و جهان براي توضيح خطر مداخله ايران درع
 . وجود دارد, روي وضعيت سني ها بطور خاص
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بدنبال , اين منبع خاطر نشان ساخت آه اردن در رأس آشورهايي بود آه بعد از عربستان سعودي
انتخاب محمد خاتمي بعنوان رئيس جمهور در ايران تصميم به توسعه روابط خود با ايران گرفت واين 

تحكمي بود آه بين خانواده هاشمي با خانواده سلطنتي پهلوي در ايران قبل از عليرغم روابط مس
اين از مشارآت فرح پهلوي ملكه . انقالب وجود داشت واين روابط بصورت مستحكمي ادامه يافته بود

در , سابقه و پسرش رضا پهلوي وليعهد سابق ايران آه بدنبال جانشيني سلطنت پدرش مي باشد
پادشاه اردن ملك عبداهللا پس . مشهود بود, ر پادشاه اردن امير حمزه در يكسال پيشجشن ازدواج براد

شخصًا , از آن آه روابط شخصي اي بين خانواده پادشاه اردن وخانواده پرزيدنت خاتمي شكل گرفت
 همسر. عهده دار شد, نظارت بر پرونده مناسبات با ايران را آه تنها يك مناسبات معمول ديپلماتيك نبود

رئيس جمهور ايران ميهماندار ملكه اردن رانيا در جريان ديدارش از ايران بود آما اينكه ملك عبداهللا ثاني 
به عنوان حسن نيت در . با استقبالي استثنايي روبرو گرديد, در هنگام ديدارش با پرزيدنت محمد خاتمي

تن صحنه داخلي اردن به روي پادشاه اردن به درخواست پرزيدنت خاتمي براي محدود ساخ, قبال ايران
ايران اپوزيسيون آه از اردن بعنوان يك ايستگاه ترانزيت در » مجاهدين خلق«مسئوالن سازمان 

پاسخ , مسافرتهايشان به عراق در زمان رئيس جمهور سابق عراق صدام حسين استفاده مي آردند
 ودولت او شد و او را بر اين اين منبع ايراني فاش ساخت آنچه موجب عصبانيت ملك عبداهللا. مثبت داد

داشت تا ايران را متهم به تالش براي قرار دادن عراق زير نفوذ يك رژيم شيعي مذهب همانند رژيم 
نمايد اين بود آه پادشاه اردن يك پرونده اطالعاتي درباره تماسهاي دستگاههاي , واليت فقيه در تهران

اي تندروي اردني آه در آشور خود تحت تعقيب است و اطالعاتي ايران با ابومصعب زرقاوي يك بنيادگر
اطالعات آمريكا را متهم , هرچند محافل ايراني. دريافت نمود, ساير اردني هايي آه در شبكه او هستند

مي آنند آه در پشت اين پرونده ساختگي درمورد فعاليت اطالعاتي سپاه پاسداران و سپاه قدس در 
اين منبع ايراني خاطر نشان ساخت آه اطالعات رسيده به اردن . رار داردعراق و تماس زرقاوي با ايران ق

 .منشاء اش يك مسئول امنيتي ايراني بود آه اخيرا از آشور گريخته است
از آنجا آه اين مسئول خود از افسران برجسته سپاه قدس و مسئول پرونده تروريستها در عراق و 

موجب شده آه تبديل به گنجينه اي از ,  تروريستها بودهخودش درگير برخي از امور مربوط به عمليات
, اطالعات در مورد ابومصعب زرقاوي وروابط مخفيانه اش با اطالعات سپاه پاسداران و سپاه قدس نمايد

بيش از , با در نظر گرفتن اين آه زرقاوي پس از خارج شدن اش از افغانستان وقبل از رفتن اش به عراق
روابط تنگاتنگي با شماري از فرماندهان سپاه وسپاه قدس , وي در اين مدت. ه بوديك سال در ايران ماند

اين منبع ايراني افزود نگراني هاي پادشاه اردن مبتني بر اطالعاتي است آه ابعاد حضور . برقرار نمود
دستگاههاي اطالعاتي سپاه پاسداران و سپاه قدس را در عمليات تروريستي اي آه دولت ومردم عراق 

بطور خاص ملك عبداهللا از ديدن عكسهاي زرقاوي با يك شخصيت . نشان مي دهد, را هدف قرار داده
آه در يكي , اردني آه مقامات امنيتي اردن به دستور ملك حسين پادشاه فقيد اردن او را آزاد آرده بودند

 .غافلگير شده است, از قرارگاههاي سپاه پاسداران در غرب ايران گرفته شده
 

 با به تعویق افتادن انتخابات موافقم // تهران خواهان کنترل بر عراق است : ن شعال
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حازم شعالن وزیر دفاع موقت عراق امروز گفت اگر اهل تسنن در انتخابات شرکت نکنند از تعویق 
 . انتخابات طرفداری خواهد کرد

ل از خبرگزاری رویترز ، شعالن که برای معالجات پزشکی در قاهره به به نق"  مهر"به گزارش خبرگزاری 
سر می برد پس از دیدار خود با احمد ابوالغيط وزیر امور خارجه مصر به خبرنگاران گفت که بغداد از قاهره  

 .خواسته است تا برای ترغيب سنی ها برای شرکت در انتخابات پا درميانی کند
کت سنی ها در انتخابات باشد پس مساله موکول شدن انتخابات به یک اگر مشکلی در شر:" وی گفت

 ".زمان دیگر مطرح می شود
بر این باورم که اگر انتخابات به تعویق بيافتد تمام طيف ها و بخش های مختلف جامعه :شعالن گفت 

 .عراق در موعدی که تعيين می شود خواهند توانست در انتخابات شرکت کنند
ظهارات خود مجددًا ایران و سوریه را متهم کرد که در امور عراق دخالت می کنند و اظهار شعالن در این ا

 .داشت به ارزش گفتگو با تهران اعتقادی ندارد
گفتگوهای دوجانبه با تهران کافی نيست آنچه که آنها می خواهند کنترل و تسلط بر عراق :"وی گفت

 ."است این هدف اصلی آنهاست
عراق ابزاری برای کنترل تمام مرزها با ایران را ندارد و به :"وقت عراقی اعالم کرد همچنين این مقام م

نشست همسایه های عراق در اردن مشکوک است و متاسفانه دیگر گروهها با تکبر و فساد خاص 
 ".خودشان شروع به بهره برداری از واقعيت موجود در عراق کرده اند

  
 انتخابات عراق افزايش يافت ها براي به تعويق افتادن   درخواست

  خبرگزاري آسوشتيدپرس: منبع
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چندين تن از مقامات دولت عراق خواستار به تعويق افتادن تاريخ برگزاري انتخابات سراسري اين آشور 
 . شدند
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اق در تالش براي تضمين الملل ايلنا، تعداد زيادي از مقامات دولت موقت عر  به گزارش سرويس بين
حضور گسترده مسلمانان اهل سنت عراق در انتخابات اين آشور، خواهان به تعويق افتادن تاريخ 

 .اند  برگزاري انتخابات شده
هاي   چندين تن از مقامات دولت موقت عراق اقدام به طرح پيشنهاداتي براي پيشگيري از امتناع سني

 .اند  ر و در نتيجه به خطر افتادن مشروعيت انتخابات عراق آردهعراق از شرآت در انتخابات اين آشو
 سال گذشته است و قرار است طي آن مردم 47اين انتخابات نخستين انتخابات سراسري عراق در 

 . عضو مجلس ملي خود را انتخاب آنند275عراق 
، وزير دفاع دولت "عالنحازم ش"از جمله افرادي آه خواهان به تعويق افتادن انتخابات عراق شده است، 

: برد، گفته است  وي آه جهت ديدار با مقامات دولت مصر در قاهره به سرمي. موقت عراق، است
هاي عراق بپذيرند آه در صورت به تعويق افتادن انتخابات در اين انتخابات شرآت خواهند   چنانچه سني

 .توان انتخابات را با تاخير برگزار آرد  آرد، مي
، نماينده عراق در سازمان ملل، نيز خواستار به تعويق افتادن انتخابات عراق براي "يديسمير السم"

وي در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست غير از اين راهكار، . دست آم دو يا سه هفته شده است
 هاي عراق در صحنه سياست  اقدام به پيشنهاد چندين راهكار ديگر براي تضمين حضور نمايندگان سني

 .اين آشور آرده است
هاي سني نشين   هاي مجلس عراق براي استان  از جمله اين رويكردها اين است آه شماري از آرسي

 ژانويه و در فرصتي مناسب در اين 30عراق خالي گذاشته شود تا اين آه پس از برگزاري انتخابات 
 .ها انتخابات برگزار شود  استان

 آميسيون مستقل انتخاباتي عراق، معتقد است، انتخابات بايد در ، سخنگوي"فريد عيار"در همين حين 
وي در اظهارنظر در خصوص درخواست برخي مقامات دولت عراق براي به . تاريخ تعيين شده برگزار شود

تاآنون به آميسيون مستقل انتخاباتي عراق هيچ : تعويق افتادن انتخابات سراسري اين آشور گفت
 .ا اعالم نشده استه  آدام از اين درخواست

اعضاي ائتالف عراق متحد، مهمترين ائتالف شيعيان عراق براي شرآت در انتخابات سراسري اين 
رود به موفقيت چشمگيري در اين انتخابات دولت پيدا آنند، در حال انجام   آشور، نيز آه انتظار مي

اين گروه نيز . ن آشور استهاي عراق جهت ترغيب آنان به شرآت در انتخابات اي  مذاآراتي با سني
 .خواهان برگزاري انتخابات عراق در موعد مقرر هستند

: سخنگوي سفارت آمريكا در عراق نيز در اظهارنظر درباره احتمال به تعويق افتادن انتخابات عراق گفت
اي در اين خصوص با مقامات دولت موقت عراق انجام   تاآنون مقامات دولت آمريكا هيچ آدام مذاآره

 بهمن، هستيم و معتقديم نتيجه اين 11 ژانويه، 30ما خواهان برگزاري اين انتخابات در تاريخ . اند  نداده
 .انتخابات هر چه آه باشد آامال مشروع و نشان دهنده خواست تمام مردم عراق است

آارشناسان مسايل سياسي معتقدند، آن عده از مقامات دولت عراق آه خواهان به تعويق افتادن 
انتخابات اين آشور هستند، خواهان آسب فرصتي براي مذاآره با نمايندگان اقليت سني مذهب عراق 

هاي عراق براي شرآت در چنين   هستند؛ اما از نظر آنان پيدا آردن گروهي ميانه رو در ميان سني
ز هم چنين مذاآراتي، آاري بس دشوار؛ بلكه محال است و حتي اگر انتخابات عراق به تعويق بيفتد، با

 .اقدامي نتايج مطلوبي به دست نخواهد داد
  

 . دولت موقت عراق آمادگي خود را براي حمله به موصل اعالم آرد
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دولت موقت اين , الملل ايلنا، درحالي آه اوضاع امنيتي عراق آامال بحراني است  به گزارش سرويس بين
ماده انجام حمله گسترده عليه موصل در شمال عراق است تا بدين ترتيب مرآز آ, آشور اعالم آرد

 .تروريسم فعال عراق را متالشي آند
نيز از تبديل موصل به , رئيس جمهور موقت عراق, "غازي عجيل الياور"به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، 

هايش ابراز   عراق با وي در فعاليتوي همچنين از هماهنگ نبودن دولت موقت . فلوجه دوم هشدار داد
سازد و هيچ گزارشي نيز به من   دولت موقت عراق، من را از اقداماتش مطلع نمي: نارضايتي آرد و افزود

 .آند  ارسال نمي
اين درحالي است آه بالگردهاي آمريكايي چند واحد ساختماني در شهر اربيل در شمال عراق را 

يك سرباز از نيروهاي ائتالف در حمله افراد مسلح : اي اعالم آرد  ا در بيانيهارتش آمريك. اند  بمباران آرده
 .ناشناس به يك گشتي در تلعفر در شمال غرب موصل آشته و دو تن ديگر زخمي شدند

  . تن در عراق در پي سه عمليات در بغداد به وقوع پيوست28اين حوادث يك روز پس از آشته شدن 
  

 ي خارجي مستقر در عراق اعالم شد آمار آخرين تلفات نيروها
 2005 ژانویه 5 – ١٣٨٣  دی16ه چهار شنب

 . اند   نفر از نيروهاي خارجي مستقر در اين آشور جان باخته1487از آغاز جنگ عراق 
آخرين آمار تلفات نيروهاي خارجي مستقر در عراق تا پايان روز , الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين

 .گذشته اعالم شد
 تن از نيروهاي 1336 تاآنون 2003از آغاز جنگ عراق در ماه مارس ,  گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرسبه

 .اند  ها در عراق آشته شده  ارتش آمريكا در نتيجه درگيري
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انگليس : به اين قرار است, اند  آمار تلفات ساير آشورهايي نيز آه نيروهاي خود را به عراق اعزام آرده
,  نفر3اسلواآي ,  نفر7بلغارستان ,  نفر9اوآراين ,  نفر11اسپانيا ,  نفر16لهستان ,  نفر19ايتاليا ,  نفر76

. و لتوني هر آدام يك نفر, مجارستان, السالوادور, دانمارك, تايلند و هلند هرآدام دو نفر, استوني
 هزار و 10 حدود از زمان آغاز جنگ عراق, پنتاگون,همچنين طبق آمار ارائه شده توسط وزارت دفاع آمريكا

ديگر قادر ,  نفر396اند آه از اين تعداد پنج هزار و    نفر از نيروهاي ارتش آمريكا در عراق مجروح شده252
 .اند  به ادامه خدمت خود در عراق نبوده

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ديماه16: مرور روزنامه های تهران 

 2005 ژانویه 5 – ١٣٨٣ دی 16ه چهار شنب: بی بی سی
روزنامه های امروز صبح تهران در کنار گزارش هايی از مراسم هفتادمين سالگرد تاسيس دانشگاه 

تهران، از ورود جدی مهدی کروبی به صحنه انتخابات رياست جمهوری نوشته و با نقل مصاحبه وی در 
  . ماه ديگر به تعويق افتاده استصدر اخبار خود، خبر داده که انتخاب نامزد محافظه کاران تا يک

 سه روز بعد از تهديد وب الگ نويسانی که مدعی شده اند در زندان برای اعتراف به شرقبه نوشته 
گناه شکنجه شده اند توسط دادستان تهران، هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی با دعوت از چند 

  .ورد ماموران قوه قضاييه با اين متهمان پرداختتن ديگر از وب الگ نويسان زندانی به بررسی نوع برخ
 از زبان محمدعلی ابطحی گفته های سعيد مرتضوی، دادستان تهران، را رد کرده و نوشته ايرانروزنامه 

گزارش دو تن از وب الگ نويسانی که قبال در مصاحبه هايی به مواردی اعتراف کرده بودند همه جلسه 
  . را به شدت متاثر کرد

 از شکايت عشرت شايق، نماينده مجلس، عليه بازپرس پرونده شرقبا اين ماجرا، روزنامه همزمان 
بازرسان مجلس خبرگان خبر داده که در نامه خود به آيت اهللا شاهرودی اعالم داشته که تهمت و افترا 

  . به کسانی که هنوز حکمی عليه آن ها صادر نشده خالف شرع و قانون است
فی، معاون حفاظت اطالعات قوه قضاييه که خود به نوشته عشرت شايق نماينده دو روز پيش واحد شري

مجلس طرف دعواست، به عنوان بازپرس گوشه هايی از پرونده جعل اسناد دولتی را باال زد و از جمله 
  . نماينده ای از مجلس خبرگان و نماينده تبريز در مجلس را متهم به شرکت در اقدامات خالف کرد

 نوشته قوه قضاييه با توجه به پرونده ايرانيالن پرونده های مطبوعاتی در مقاله ای در روزنامه يکی از وک
های مطبوعاتی و سياسی در موقعيت آسيب پذيری قرار گرفته چنان که فضای رسانه ای را در پرونده 

  .مربوط به بازرسان مجلس خبرگان از دست داده است
  .مروز با تاکيد مهدی کروبی بر تشکيل دولتی قوی آغاز شده استگزارش های انتخاباتی روزنامه های ا

  .  آقای کروبی گفته است با همين قانون اساسی می توان با قدرت کار کردرسالتبه نوشته 
 سخن دبيرکل جبهه مشارکت را نقل کرده که گفته است مصطفی همبستگیدر همين حال روزنامه 

  .  طلبان است و قرار نيست به نفع کسی کنار برودمعين نامزد قطعی و بهترين گزينه اصالح
 از زبان محمدرضا خاتمی نوشته محافظه کاران تصور می کنند که در انتخابات رياست آفتاب يزد

  .جمهوری ماجرای انتخابات مجلس هفتم تکرار خواهد شد
هفت سال که از  در صدر گزارش های خود خبر داده که دادگاه افسانه نوروزی سرانجام بعد از اعتماد

قتل سرهنگ نيروی انتظامی کيش توسط وی می گذرد ادعای دفاع از ناموس را پذيرفت و به اين ترتيب 
حکم اعدام وی را لغو کرد و از مادر مقتول خواست برای دادن رضايت و بخشيدن قاتل پسر خود وارد 

  . کيش شود
وزی آماده بود با انعکاس گزارش روزنامه يک سال پيش در روزی که همه مقدمات برای اعدام افسانه نور

  .ها، رييس قوه قضاييه دستور توقف حکم اعدام و رسيدگی بيشتر به اين پرونده را صادر کرد
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نی، علی الريجانی، مهرعلی روزنامه های صبح امروز تهران از قطعی شدن حضور هاشمی رفسنجا
زاده و مهدی کروبی به عنوان نامزدهای انتخابات رياست جمهوری خبر داده و در گزارش های خبری 

  .خود ابعاد تازه ای از پرونده بازرسی مجلس خبرگان از قوه قضاييه را باز کرده اند
د انتخابات داده و از قول  عنوان های صفحه اول خود را اختصاص به گفته های سه نامزايرانروزنامه 

مهدی کروبی از اصالحات دفاع کرده و نوشته است تقصير همه مواردی را که اصالحات ناکام ماند نمی 
  . توان بر گردن رييس جمهور انداخت

 احمد توکلی، در مقام رييس پژوهش های مجلس، از طرح های تازه محافظه کاران ايرانبه نوشته 
گوی دولت به نوشته همين روزنامه نتيجه چنين طرح هايی را تشديد تورم و دفاع کرده در حاليکه سخن

  . افزايش بی کاری و ازدياد شکاف غنی و فقير و فرار باز هم بيشتر سرمايه ها از کشور دانسته است
، روزنامه سازمان صدا و سيما، از زبان علی الريجانی، رييس سابق اين سازمان، برنامه های جام جم
ی وی را برشمرده و از جمله نوشته است که وی با چند همسری و وارد شدن مقامات دولتی انتخابات

  . در مسايل مالی و روابط جنسی مخالفت کرده است
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 هاشمی رفسنجانی هم نامزدی خود را به طور غيرمستقيم اعالم داشته و علت شرقبه نوشته 
 نمی خواهم نسبت به افراد مطرح کنونی هم :آمدن خود را به صحنه انتخابات را چنين اعالم کرده است

  . کم بها بدهم اما اين ها اشکالشان اين است که بين خودشان مشکل دارند
به نوشته اين روزنامه، آقای رفسخنجان گفته است که اين گروه دسته جمعی که نمی توانند بيايند، 

  . از هر دو طرف بايد افراد مشخصی بيايند. بايد يکی را انتخاب کنند
 از مصاحبه مهدی کروبی و اعالم رسمی نامزدی انتخابات رياست جمهوری توسط وی خبر همبستگی

، هادی خامنه ای، که رياست ستاد هماهنگی گروه های اصالح حيات نو اقتصادیداده و به نوشته 
 طلب را به عهده گرفته، گفته است برای تعيين يک نفر از ميان هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و

مصطفی معين به عنوان نامزد اصالح طلبان از روش نظرسنجی بهره گرفته خواهد شد و در نظرسنجی، 
  .مردم يکی از اين سه را انتخاب خواهند کرد

 نوشته پس از گذشت يک هفته از چالش قوه قضاييه و نماينده مجلس خبرگان رهبری و با شرق
ر اين پرونده، سخنگوی دولت اعالم کرد چنانچه استقبال رييس قوه قضائيه از تحقيق و تفحص مجلس د

مجلس مايل باشد، وزارت اطالعات جزئيات پرونده مورد مناقشه اخير را در اختيار نمايندگان قرار خواهد 
  . داد

 آيت اهللا اروميانی، عضو مجلس خبرگان که دفتر وی در ايراناما در همين زمان به نوشته روزنامه 
رای جعل اسناد و دخالت های غيرقانونی قرار گرفته، در نامه ای سخنان معرض اتهام قوه قضاييه ب

معاون حفاظت اطالعات قوه قضاييه را خالف مصلحت و عدالت خوانده و اعالم داشته است که به محض 
  .اطالع از تخلف ها، رييس دفتر خود را برکنار کرده است

نجه و آزار در زندان شده اند توسط تهديد وب الگ نويس هايی که بعد از زندان مدعی وجود شک
دادستان تهران، تکذيب ارتباط زلزله اقيانوس هند با احتمال وقوع زلزله در ايران و فتوای آيت اهللا موسوی 
اردبيلی عليه تصميم مجلس به تعيين مهريه دختران توسط يک سامانه جديد از جمله ديگر اخبار روزنامه 

  .های امروز صبح تهران است
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