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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(ایران و دولتهای بزرگرژیم 

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

  شود  ارسال  ٨۶ فروردين  ١١ سوخت نيروگاه بوشهر بايدتا:شرآت توليدانرژي اتمي ايران
  )2007   مارس 13 (١٣٨۵   اسفند22ه سه شنب

اي در خصوص  روز سه شنبه با صدور اطالعيه" توليد و توسعه انرژي اتمي ايران "روابط عمومي شرآت 
اتمي بوشهر ، تاآيد آرد آه شرآت  اندازي نيروگاه در راه"روسيه اتم استروي اآسپورت"تاخير شرآت 

  . ارسال آند ١٣٨۶   فروردين سال ١١  روسي بايدسوخت نيروگاه اتمي بوشهر را تا 
  

  . قرار گرفت به شرح زير است  اي از آن در اختيار گروه سياسي ايرنا متن آامل اين اطالعيه آه نسخه
با توجه به اطالعيه شرآت اتم استروي اآسپورت درخصوص دو ماه تاخير در زمان راه اندازي نيروگاه " 

  : رسد ر به اطالع مياتمي بوشهر، جهت اطالع و تنوير افكار عمومي موارد زي
تعيين گرديده بود  ١٩٩٩  ژوالي  ٨  بر اساس قرار داد اوليه و تعهدات دولت روسيه ، تاريخ اتمام پروژه   -1

بار به تعويق افتاده است و حتي با فرض  آه تا آنون با مذاآرات متعدد و با تعهدات مكرر پيمانكار، پنج
  . ماه تاخير خواهد داشت ٣  سال و  ٨   اين پروژه ٢٠٠٧ ، اندازي در سپتامبر  راه
  
ايفا نموده و  ٢٠٠٧  طرف ايراني تمام تعهدات مالي خود را در چارچوب قرار داد مشترك تا اول مارس  -2

باشد و عالوه برآن بالغ بر يكصد و پانزده ميليارد ريال معادل  اسناد بانكي آن موجود و قابل انتشار مي
اتم استروي  ASE )  دالر بصورت علي الحساب تسويه نشده در اختيار شرآت و هفتصد هزار دوازه ميليون
  . باشد مي) اآسپورت

دولت و ملت ايران انتظار دارند بر اساس تعهد دولت روسيه ، ارسال سوخت نيروگاه آه هيچ مشكل  -3 
به محل  ١٣٨۶ (  فروردين ٢٠٠٧ (١١  باشد در موعد مقرر و تا پايان مارس  فني و مالي بر آن مترتب نمي

  ." ساختگاه نيروگاه بوشهر انجام پذيرد
  

  بوشهرروگاهي به موقع نلي تکمی و تالش برایچانه زن
  )2007   مارس 13 (١٣٨۵   اسفند22ه سه شنب
 لي افتادن تکمري بر احتمال به تاخی مبنهي از اعالم روسیچند روز:  الملل ني گروه ب- مهر یخبرگزار

 دار نشدن اختالفات شهی ری خود برای هایزنی دو طرف به راني حنيد اما در هم گذری بوشهر مروگاهين
 . دهندی ادامه منهي زمنیدر ا
 ی خارجاستي و سی ملتي امنونيسيعضو کم" کي نییرضا طال" مهر، روز گذشته ی گزارش خبرگزاربه

 گفته شده است زيز ن پروژه ادامه دهد و امرونی اانی پای خواست تا به تعهد خود براهيمجلس از روس
 در هيوس و ررانی ای دوستئتي هسي رئني و همچنونيسي کمنی ای از اعضاگری دیکی" یکاظم جالل"که 

 . کندداری در تهران دهي روسري قرار است با سف،ی اسالمیمجلس شورا
 ی رسمی اهي بوشهر در اعالمروگاهي سازنده نمانکاريپ"  اکسپورتیاتم استرو" شرکت ني حنيدرهم

 امکان ی مالني که بدون تامیی بوشهر تا جای اتمروگاهي شرکت به احداث ننیعالم کرده است که اا
 .  باشد، ادامه خواهد دادریپذ
در : " اطالع دادرانی ای اتمروگاهي نزيدر امورتجه"  اکسپورتیاتم استرو" اداره سيرئ"  پاولفريمیوالد"

 از شيما ب.  پروژه منجر شودتياست که به وخامت وضع ممکن رالزمي بوجود آمده، عدم اتخاذ تدابطیشرا
 عواقب ی مالني تامیري کردن از سرگیطوالن. مي باشیرانی طرف ایري گمي منتظر تصممي توانی نمنیا

 ". به همراه خواهد داشتیریجبران ناپذ
 اعالم کرد  بارهنی در ازي نوني فدراسی شوراونيسي کمسيمعاون اول رئ" چی مژونيوالنت" حال ني درعاما

 .  کنندداي ادامه پدی پرداخت نشده است، نبایرانی بوشهر که توسط طرف ای اتمروگاهيکه احداث ن
 متوقف  شده است و هی تهران در ماه ژانوی است که پرداخت ها از سویمدع"  اکسپورتیاتم استرو"

 باور است نی بر ایرانی است که طرف ای درحالنی نکرده و اافتی دری وجهچي شرکت هنی اهیدر ماه فور
 .  داردی و نه جنبه حقوقی نه جنبه مالیکه موارد مورد مالحظه طرف روس

 شد که طرف ی مدعچی کنند مژوی کردن پرونده متهم میاسي را به سگری که دوطرف همدیدرحال
 باشد که ی میی از معدود کشورهایکی هي کرد که روسیادآوری کند و ی عمل مبيارعجي بسیرانیا

 شناخته تي به رسمی به شرط عدم اشاعه سالح هسته ای اتمی انرژدي را در مورد تولرانیحق ا
 . است

 باشد نه هي در خاک روسدی سوخت، باشی و پاالی سوخت هسته ای سازی حال غننيدرع: " گفت یو
 ".  برق انجام شوددي تولدی بوشهر فقط باروگاهي و در نرانیدر خاک ا
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 یاري بسی تهران عالمت سؤال های بوشهر از سوی اتمروگاهي احداث نیال توقف پرداخت می گفته وبه
 .  استرانی ایبه همراه دارد و ازجمله مسئله درباره هدف واقع

 زودتر از موعد ی سوخت هسته اچگونهي  امور احداث پرداخت شود و هنهی هزدیبا: " کردحی تصرچیمژو
 مي خواهلی باشد تحوی که آماده کار می مرکز واقعما سوخت را به.  داده نخواهد شدلی تحوازيمورد ن
 ".داد

 دعوت یرانی از طرف اوني فدراسی شورای المللني امور بتهي کمسيرئ"   مارگلفليخائيم"ني حنيدرهم
 . ردي بوشهر را از سر گیروگاهي احداث واحد نی مالنيکرد که تام

 ی مالني تامدی بایرانیطرف ا: "رند، گفت  دانهی هزی و تعهدات تجاری ملژي پرستنکهی با اشاره به ایو
 ". ردي بوشهر را از سر گی اتمروگاهياحداث ن

 ني تامیريدر صورت عدم از سرگ.  استانهی مسئله امروز واقع گرانی در اهي روساستي سی گفته وبه
وخت  سهي طرف روسنی  نخواهد شد و بنابرای راه اندازی واحد در ماه سپتامبر به احتمال قونی ایمال

  . نخواهد دادلی تحورانی درموعد مقرر به ازي را نیهسته ا
  

 ی غنقي سازمان ملل در خصوص تعلی خواست تا خواسته هارانی از ای اهياني در بهي خارجه روسوزارت
 . سازدی را عملیساز

  )2007   مارس 13 (١٣٨۵   اسفند22ه سه شنب
 بنا به رانی درخواست کرده است تا اهي روستدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

 . درآوردقي خود را به حال تعلی سازیدرخواست سازمان ملل غن
 خواست تا رانی رساند از ابی به تصوشي پی که چندی سازمان ملل متحد در قطعنامه اتي امنیشورا
 . درآوردقي خود را به حال تعلی سازی غنتيفعال
 ري تاش معاون دبیني حسی شود که علی منتشر میحال در ني همچنهي وزارت خارجه روسهيانيب

 . در مسکو استهي روسی هم اکنون سرگرم گفتگو با مقامهارانی ای ملتي امنیشورا
 ی اتمروگاهي ساخت نرانی ای در پرداختها از سوري خبر داد که به علت تاخرانی به اهي روسشي پیچند

 .فتدي بري تواند به تاخیبوشهر م
 ی درخواستهادی کرده است که تهران بادي تاش، مسکو تاکیني با حسهي روسیا مقامهی گفتگودر

 . دارد، انجام دهدقي درخواست تعلرانی را که از اتي امنی شورا1737قطعنامه 
 سازنده الزم را در ی از تهران درخواست کرده است تا گامهاني مسکو همچنتدپرس،ي گزارش آسوشبه

 .د گفتگوها برداری آغاز فوریراستا
 سی نوشي پنی سرگرم تدوورکیوي بعالوه آلمان در نتي امنی پنج عضو دائم شوراندگانی نماني حنيدرهم

 . هستندرانی اهي علیگریقطعنامه د
 خواست تا در بسته 5+1 گروه ی قطعنامه از طرفهانی اسی نوشي در رابطه با پزي نني چگری دی سواز

  .ردي صورت گی شفاف سازیمیتحر
  

  شودیرياز صدور قطعنامه تازه جلوگ دیبا: یخاتم
  )2007   مارس 12 (١٣٨۵   اسفند21ه دوشنب

 مذاکره و قی کشور از طرنی ای خواستار حل بحران هسته ارانی سابق ای جمهورسیير:بی بی سی
 . شده استرانی اهي علتي امنی از صدور قطعنامه دوم شورایري جلوگیتالش برا
 دولت ی خارجاستي سی داخل کشور ضمن دفاع از دستاوردهاهی نشرکی در گفتگو با ی خاتممحمد

 ی مساله در اجالس شورانی در اشاره به احتمال طرح مجدد ا،یخود از جمله در مورد بحران هسته ا
 ."  صادر نشودرانی اهي شود تا قطعنامه دوم علی سعدیبا" سازمان ملل متحد، گفته است تيامن
 کای حزب مخالف دولت در آمرزي و نی اتمی انرژی المللنيآژانس ب ،یی اروپای گفته است که کشورهایو

 کرده است هي دارد و توصی مذاکره آمادگی هم برارانی مساله هستند و انی حل ایخواستار مذاکره برا
 ."  مذاکره رفتی دامن زد و به سودی فضا را بانیا"
 دست ییا حل کرد و به توافق ها توان سوء تفاهم ها ری مذاکره مانی در جر،ی خاتمی گفته آقابه
 .افتی
 نی مهمتررانی سابق ای جمهورسیي منتشر کرده، رسنای ای مصاحبه، که متن آن را خبرگزارنی ادر

 در یري و موضع گی را با پرونده هسته اندهی کشور در سال آنی ای خود در باره روابط خارجی هاینگران
 .مورد عراق مرتبط دانسته است

 در مورد بحران ری انعطاف ناپذی به اتخاذ مواضع،ی کنونی جمهورسیي نژاد، رید احمد محموکهي حالدر
 و شجاعت جلو ري تدب،یشی توان با دوراندیم" گفته است ی خاتمی آقاافته،ی شهرت رانی ایهسته ا

 ."  دادريي که کمتر به ما لطمه بزند تغیگری آن را به صورت دایبحران را گرفت، 
 و مي عمل کنري با تدبدی عراق باژهی منطقه به ولی و مسای هسته الیدر مسا" که  کرده استهي توصیو

و افزوده " ميستی بای هسته ای فناوریعنی حق مسلم خود ی رودی حال که باني در عم،ي نکنکیتحر
 ."دي هدف رسنی توان در دراز مدت به ای و تحمل مريبا تدب"است که 

 را قابل درک خوانده و گفته است رانی ای هسته ایرد برنامه ها در موی المللني بی نگرانی خاتمیآقا
 نگران ی اما عده امی بمب بسازمي خواهی هم وجود دارد، معلوم است که ما نمیی بجای هاینگران"که 

 ." هستندیاشاعه سالح هسته ا
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 یم قاطع منجر نجهي به نتی شتابزده امي هشدار داده است که هر تصمرانی سابق ای جمهورسیير
 جهي کمتر به نتنهی و با هزرتری که دولت ما داشت دیروند" خود گفته است استيشود و در دفاع از س

 ."دي رسیم
  با آمريکامذاکره
 بحران ی مذاکره، نرفتن به سویاگر برا" کرده و گفته است که تی از مذاکره با آمريکا حمای خاتممحمد
 ." ها را با شهامت پرداخت کردنهی هزنی بهتر است ام،ی بپردازدی بایی هانهی هزنده،ی حق در آنيوتضم
 ی هاتي از موفقیکی را ی خارجاستي سی مصاحبه، دستاوردهانی از ایگری در بخش دی خاتمیآقا

 .دولت خود خوانده است
 که یی های و کارشکنني سنگاري بسی های ما سبب شد دشمنیی تنش زدااستيس" گفته است یو

 ." بدهدیتي خود را به موافقت نامه جامع امنی شد، جای اعمال مدر منطقه درباره کشور ما
 جنگ افغانستان و سقوط طالبان در انی در جرکای و آمررانی ایی به همسوی آنچه که ظاهرا اشاره ادر
 بود، ی مساله مهماريدرباره افغانستان که بس" گفته است ی خاتمی شود، آقای کشور محسوب منیا

 ."مي برداشتی مثبتی دولت، گام هایهنگ و همای رهبرريبا تدب
 ابتکار باعث نی قرار داد و گفت که ادي مورد تاکزي تمدن ها را نی ابتکار خود در طرح گفتگوی خاتممحمد

 به اسالم، ی گفتگو تمدن هاست و ضمن وفاداای شود که منادی معرفاي به دنی چهره ارانیشد تا از ا
 .است در منطقه ی دموکراسیخواستار برقرار

 ی خود را عاملی جمهوراستی دوره رانی مختلف پس از پای هاشی شرکت در هماني همچنی خاتمیآقا
 کنند و ی میی بهانه جویبرخ" کرده و گفته است که في توصرانیدر کاهش سوء ظن نسبت به ا

 ر موثنرای و اتباع ارانی اهي علی لطمه بزنند، حضور من در کاهش جنگ روانرانی خواهد به ایدلشان م
 ."مي فضا را عوض کنمي توانستیبود و م
 نژاد، ی که اعالم شده است که محمود احمدابدی ی انتشار می در حالی مصاحبه محمد خاتممتن
 در ی هسته ای در مورد برنامه های اسالمی جمهوری هادگاهی طرح دی در نظر دارد برا،ی جمهورسیير

 . سازمان ملل شرکت کندتي امنیجلسه شورا
 ی از برنامه های خواست تا بخشرانی از ای در اواخر ماه دسامبر با صدور قطعنامه اتي امنیاشور

 . کشور وضع کردنی اهي را علیی هامی را متوقف کند و تحرومي اورانی سازی خود، از جمله غنیهسته ا
 نی ای اسالمیجمهور مهلت داده بود تا به مفاد آن عمل کند اما هی تا اواخر ماه فوررانی قطعنامه به انیا

 . خوانده و آن را رد کرده استیرقانونيقطعنامه را غ
 منابع گفته اند که ی است و برخانی در جرتي امنی شورامی دای اعضاني بی حال حاضر، مذاکراتدر

 تي امنی در شورای اسالمی جمهورهي علشتري بی هاتی محدودی حاویگری قطعنامه دیاحتماال به زود
  .واهد شد گذاشته خیبه را

  
 می ادهي نشنهي از روسی قانع کننده اليدل: یجانیالر

  )2007   مارس 13 (١٣٨۵   اسفند22ه سه شنب:بی بی سی
 بوشهر ی اتمروگاهي نی در راه اندازهي روسري از تاخرانی ای ملتي امنی عالی شوراري دب،یجانی الریعل

 .ل کنندابراز تاسف کرد و خواهان آن شد که روس ها به وعده خود عم
 چي هاي دهد که در دنی نشان میتي وضعني در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت چنیجانی الریآقا
 ی سوخت هسته ادي بر توللي دلنی به ارانی وجود ندارد و ای سوخت هسته اافتی دری براینيتضم
 . کندی مديتاک
 روگاهي نی محموله از سوخت هسته اني اولنی فرورد11 تا دی دارد، بارانی که با ایی طبق توافق هاهيروس

 . انداخته استقی ارسال سوخت را به تعوی متعددلی کشور به دالنی بفرستد اما ارانیبوشهر را به ا
 ری سر موقع انجام شود تا بتوان سادی دهد بای مهي که دولت روسییوعده ها: " گفتیجانی الریآقا

 ." اساس انجام دادنی را بر ایامور اقتصاد
 اني از قرارداد مشتري بوشهر، بی اتمروگاهي نی قرارداد خود بر سر راه اندازی در بحث مالرانیفزود ا ایو

 . وجود نداردرانی ای از سوی کرده و مشکل مالیدو کشور همکار
 در راه هي روسیرهاي تاخی تا کنون برارانی نکته که انی ااني با برانی ای کننده ارشد هسته امذاکره
 کرد ی مساله خوددارنی دانستن ایاسي است از سدهي نشنی قانع کننده الی بوشهر، دالاهروگي نیانداز

 . کندی نمی مورد قضاوتنیو گفت که در ا
 دارد، آن را به صورت نهي زمنی در ای که مالحظاتی در صورتهي خواهان آن شد که روسیجانی الریآقا
 .دی بگورانی به اقيدق

 ورکیوي به نرانی ای جمهورسیي رسفر
 شرکت ی براورکیوي نژاد به نی محمود احمدی در مورد سفر احتمالرانی ای ملتي امنی عالی شوراريدب

 ی دفاع از حقوق هسته ای برارانی دولت ای سازمان که به گفته سخنگونی اتي امنیدر نشست شورا
 .ستي سفر مطمئن ننی بودن ای گفت که هنوز از حتمردي گی صورت مرانیا
 ." داردیلي که گرفته، دلیمي تصمی نژاد برای احمدیالبد آقا: " افزودیجانی الریآقا
 ی مذاکره را ترک کرده اند گفت در صورتزي مساله که آنها منی و با ذکر ای غربی با انتقاد از کشورهایو

 . مواجه خواهند شدرانی کنند، با پاسخ محکم ایکه آنها تندرو
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 ی خود است اما درباره حقوق هسته ایه در مورد برنامه هسته ا آماده مذاکررانی افزود ایجانی الریآقا
  . کندیمذاکره نم

  
 ی اهداف نظامی برای پوششرانی ای هسته ازي صلح آمبرنامه: شد ی مدعکای خارجه آمرریمعاون وز
 است
  )2007   مارس 12 (١٣٨۵   اسفند21ه دوشنب
 ی برای پوششرانی ازي صلح آمی هسته ایا ادعا کرد که برنامه هگری بار دکای خارجه آمرری وزمعاون

 . شودی می کشور تلقنی ایاهداف نظام
 نژاد ی با اشاره به سفر محمود احمدنيهمچن" یسيتام ک "ترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 اقدام به نی به اکای سازمان ملل متحد گفت که آمرتي امنی شرکت در نشست شورای براکایبه آمر
 . نگردی مدی ترددهید
 . واقع شوددي مفرانی که اقدام استميمطمئن ن:  گفت یو

 تي امنی به عنوان پنج عضو دائم شوراسي ، فرانسه و انگلهي روسکا،ی آمرن،ي چندگانی است نماقرار
 اعالم کرده است که رانی جمهور اسي به گفتگو بپردازند و رئرانی اهي قطعنامه علني دومنیدرباره تدو

 شرکت تي امنی در نشست شورارانی ازي صلح آمی هسته ای دفاع از برنامه هایتا برادرصدد است 
 .کند
 ی تحت پوشش برنامه هارانی در ای هسته احاتي باور است که توسعه تسلنیغرب بر ا: دی گوی میو

م  برق اعالدي تولی هدف از آنها را صرفًا برارانی که ایی برنامه هاردي گی صورت مزي صلح آمیهسته ا
 .کرده است

 ی نه حقوق فرضردي قرار گی قرار است مورد بررستي امنی که در شورایمسئله ا: دی گوی میسيک
 ني جامعه بی های بلکه مربوط به نگرانز،ي صلح آمی هسته ای کشور از انرژنی استفاده ای برارانیا

 . باشدی کشور منی ای هسته ای از برنامه هایالملل
 بلکه همه ستي نی هسته ای به انرژیابي دستیس منکر حق تهران برا کچي گفت که هني همچنیو

 ی از سویحاتي تسلی پوشش دادن برنامه های برازي صلح آمی هسته ایمخالف استفاده از برنامه ها
 . هستندرانیا
 در حال انجام رانی اهي علتي امنی شورای از سودی قطعنامه جدکی یگفتگوها برا:  گفت ني همچنیو

 . دادمي به کار خود ادامه خواهاست و ما
 در سازمان ملل  و آلخاندرو وولف قائم مقام هي روسندهی نماني چورکیتالی رابطه امروز وني همدر
 قطعنامه ني دومسی نوشي پنی از وجود اختالفات در تدوی المللني نهاد بنی در اکای دائم آمریندگینما
  . خبر دادندرانی اهيعل
  
 'دیاي بتي امنینژاد به شورا یبامزه است اگر احمد'

  )2007   مارس 12 (١٣٨۵   اسفند21ه دوشنب
دفاع از حقوق هسته  'ی در سازمان ملل متحد برارانی جمهور اسي احتمال حضور رئخبر:بی بی سی

 به همراه تي امنی دائم شورای اعضای برخندگانی نمای را از سوی متفاوتی کشور، واکنش هانیا' یا
 .داشته است

آلمان،  (1+5 گروه موسوم به کشنبهی در سازمان ملل پس از نشست روز ني چري وانگ، سفايگوانگ
 گفته ورکیوي نژاد به نی محمود احمدیدر مورد سفر احتمال)  و فرانسههي روسن،ي چا،يتانی برکا،یآمر

 د،یايب] اد نژید احمیآقا[بامزه خواهد بود اگر او  ... دیاي بتي امنی حق دارد به شورایهر عضو: "است
 ." قطعنامهنی ابیبه خصوص در رابطه با تصو

 پنج عضو دائم یزنی همزمان با رایرانی ایمقام ها)  اسفند ماهستميب( مارس ازدهمی کشنبهی روز
 نژاد به ی اعالم کردند که محمود احمدران،ی اهي علدی و آلمان در مورد صدور قطعنامه جدتي امنیشورا

 کشور دفاع نی ای المللني و حقوق بیاز منافع مل" خواهد رفت تا تي امنی شورایري گميجلسه تصم
 ."کند
 بر ی مبنی متحده در سازمان ملل، گفته هنوز مدرکاالتی اري است که آلخاندرو ولف، سفی در حالنیا

 نسبت به زي نکای وزارت خارجه آمری سخنگوکی است و دهی نژاد ندی احمدی آقای برازایدرخواست و
 . کرده استدی ابراز تردیاقدام ني چنريتاث
 اني متحده، ضمن باالتی وزارت امور خارجه ای معاون سخنگو،یسي فرانسه، تام کی گزارش خبرگزاربه
 سازمان ملل متحد زباني به عنوان م- بنا به تعهد خود کای آمرران،ی جمهور اسي رئی در صورت تقاضانکهیا
 خواهد ی ادهیچه فا] اد نژی احمدیاقدام آقا[ دانم ینم: " صادر خواهد کرد، گفته استزای وی وی برا-

 ."داشت
 زي کشور ننی در داخل اتي امنی شرکت در جلسه شورای برارانی جمهور اسي رئی خبر آمادگاعالم
 . داشته استی را در پیانتقادات

 "رمعمولياقدام غ"
 یميته روابط خارجبه نقل از رئيس آ) دوازدهم مارس( فارس روز دوشنبه ی رسممهي نیخبرگزار

 آشور در کی جمهور سي نوشت حضور رئرانی مجلس ای و سياست خارجیآميسيون امنيت مل
 ."خواهند در رابطه با آن آشور تصميم بگيرند، معمول نيست  یم...  آه یدر زمان" امنيت یشورا
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منيت حضور  ای در شوراطی شرانی در ای افزوده اگر رئيس جمهور کشوری محمدی گزارش فارس، آقابه
 ."دانم  ی ها را تاثيرگذار در سرنوشت آن آشور نم از موضع ضعف خواهد بود و من اين روش"يابد، 

 ی مرتبط با غنی برنامه هاقي در تعلتي امنی از قطعنامه شورایچي سرپلي در حال حاضر به دلرانیا
 و آلمان در تي امنی شورامی عضو دای سازمان ملل است و کشورهای هامی تحت تحروم،ي اورانیساز

 . ها هستندمی تحرنی گسترش دامنه ایحال مذاکره برا
 ی کنند و می متهم می سالح هسته ادي تولی را به تالش برارانی ای غربی و کشورهالي اسرائکا،یآمر
 با اصرار بر حقوق هسته رانیدر مقابل ا.  خود را متوقف کندومي اورانی سازی برنامه غندی بارانی اندیگو
 نی ای هسته ارنامه که بدی گوی کند و می را رد می به سالح هسته ایابي دستیخود، تالش برا یا

  . داردزي صلح آمیکشور مقاصد
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

وزيرعراق نيز  نخست. وارد استان پرتنش ديالي شدند) شنبه سه)  نيروي آمريكايي امروز700بيش از 
هاي امنيتي و اقتصادي را  ح هاي عراق از مسووالن آنها خواست تا اجراي طر استان  ازدربازديد از برخي

  .اولويت امور خود قرار دهند در
  )2007   مارس 13 (١٣٨۵   اسفند22ه سه شنب

از خبرگزاري آسوشيتدپرس، استقرار نيروهاي  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
 هزار نيروي آمريكايي جديد در حال حاضر 20گرفته آه بيش از  ديالي در حالي صورتآمريكايي در استان 

  . عراق براي ايجاد آرامش در بغداد مستقر هستند-آمريكا  به عنوان بخشي از طرح
ارتش آمريكا و يك مقام ارشد آمريكا در شمال  25 ي پياده نظام يگان ژنرال بنجامين ميكسون، فرمانده

  .نهايي و فوري به خشونت در شمال عراق نبوده است العمل ين تصميم يك عكسعراق گفت آه ا
ها در ديالي  ها در بغداد خشونت عمليات ي ميكسون گفت آه مطمئن هستم آه همزمان با ادامه

  .يابد افزايش مي
يد از  نوري مالكي، نخست وزير عراق در بازد-عربي ي چاپ امارات متحده-ي البيان  ي روزنامه به نوشه

هاي امنيتي و  مسووالن آنها خواست ضمن اولويت دادن به طرح هاي اين آشور از تعدادي از استان
ها پناه  هايي آه ضمن فرار از بغداد به اين استان آن دسته از تروريست اقتصادي نسبت به دستگيري

  .اقدام آنند اند، آورده
هايشان را  هاي اختصاص يافته به استان ودجهب هاي عراق خواست تا تمامي وي از مسووالن استانداري

  .هزينه آنند هاي امنيتي و اقتصادي براي اجراي طر
تعيين شده براي سال جاري به صندوق دولت  هاي خواهم حتي يك دينار از بودجه نمي: مالكي افزود

  .هاي اقتصادي، امنيتي و خدماتي شود طرح بازگردد و تمامي آنها بايد صرف اجراي
خبر داد آه در راستاي " نقض قانون"نظامي موسوم به  هاي شبه چنين از تشكيل گردان  هممالكي

  .آنند غير نظاميان عراقي فعاليت مي هاي تروريستي عليه انجام عمليات
تواند بر اين گروه تسلط يافته و آن را متالشي سازد و  مي طرح اجراي قانون بغداد به راحتي: وي افزود

  .در جنگ با تروريسم به رغم مشكالت و آمبودها ادامه خواهد يافت هاي دولت شبه همين دليل تال
  عراق انفجارها و حمالت در

اند آه در ميان آنها   شده انفجارها در بغداد آشته ها و  تن طي درگيري55حداقل ظرف سه روز گذشته 
  .شود دو مامور امنيتي ديده مي

حامل آارآنان وزارت صنايع در شمال بغداد باعث  بوس يي درمسير ميني چنين انفجار يك بمب جاده هم
  .ديگر شد آشته شدن دو آارمند و زخمي شدن شش تن

 مايلي جنوب بغداد 25در سويره در . خبر داد  جسد ناشناس در سراسر بغداد15پليس عراق از آشف 
هايي از شكنجه وجود  آه بر روي بدن اين دو جنازه نشانه ن آشيدپليس دو جنازه را از رود دجله بيرو

  .نيروهاي ائتالف نيز در آوت توسط افراد مسلح آشته شد چنين يك مترجم هم. دارد
 شبه نظامي در 27 و آشته شدن  اي از دستگيري بيانيه با صدور) شنبه سه(ارتش آمريكا نيز امروز 

  .ي خبر دادالديال هاي گسترده در استان عمليات
 11در يكي از روستاهاي ديالي به دستگيري  ي نيروهاي عراقي  گسترده بر اساس اين گزارش عمليات
  . تن ديگر منجر شد16شبه نظامي و آشته شدن 

مربوط به اين شبه نظاميان در الديالي آشف و  هاي اسلحه چنين مقادير زيادي سالح در مخفيگاه هم
  .ضبط شد

بغداد نيز از درگيري شديد بين شبه نظاميان  ي راغبه خاتون در شمال شرق نطقهشاهدان عيني در م
  .اين منطقه خبر دادند ناشناس و نيروهاي عراقي و آمريكايي در

خودروي نظامي و آشته و مجروح شدن افراد داخل آن  ها به انهدام يك بر اساس اين گزارش اين درگيري
  .منجر شد

 جسد ناشناس را در 13ساعت گذشته  48ت آه نيروهاي عراقي طي از موصل نيز اعالم شده اس
تشخيص هويت به پزشكي قانوني ارجاع  مناطق مختلف اين شهر آشف آردند آه اين اجساد براي

  .داده شدند
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جنگ :  به نقل از نمايندگان مجلس عوام نوشت-چاپ انگليس-اينديپندنت  ي از سوي ديگر روزنامه
 .ال جاري بيش از يك ميليارد پوند هزينه در برداشته استطي س انگليس عليه عراق

  
ي عراق اين اقدام را عامل سلب حاآميت از  آردن مساله گروه صدر ضمن اعالم مخالفت خود با جهاني

  .اين آشور دانست
  )2007   مارس 12 (١٣٨۵   اسفند21ه دوشنب

كي از نمايندگان گروه صدر در پارلمان الربيعي، ي نصار) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  ما از برگزاري آنفرانس:  تاآيد آرد-چاپ لندن-العربي  ي القدس وگو با روزنامه عراق در گفت

آنيم اما با هر آنچه آه به جهاني شدن موضوع عراق منجر شود، مخالف  مي المللي استقبال بين
  .دانيم عامل سلب حاآميت از اين آشور مي هستيم و آن را

تا : آنار هيات آمريكايي در آنفرانس بغداد بيان داشت هاي سوريه و ايران در وي با اشاره به حضور هيات
خارجي است حضور اين دو آشور در مذاآرات با نيروهاي اشغالگر  زمانيكه عراق تحت اشغال نيروهاي

 راستاي حفظ منافع عراق عراق ضروري است؛ به شرط آن آه اين مذاآرات در جهت برقراري امنيت در
  .صورت گيرد

وزير اسبق عراق نيز آه در راس يك هيات از فهرست العراقيه به  اياد عالوي، نخست از سوي ديگر
ي سياسي گسترده جهت  ي اين آشور تشكيل يك جبهه هاي بلندپايه با مقام آويت سفر آرده در ديدار

  .اي را خواستار شد طايفه هاي آنترل خشونت
  .بغداد اعالم آرد چنين حمايت خود را از اجراي طرح امنيتي وي هم

: امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در عراق خاطر نشان آرد هاي عالوي در ادامه ضمن تاآيد بر وجود تهديد
اي يا هرگونه جانبداري از گروهي  هاي سياسي و طايفه دور از گرايش اجراي طرح امنيتي بغداد بايد به

  .خاص صورت گيرد
جعفر الموسوي، دادستان دادگاه عالي  داد آه ي القدس العربي نيز در خبري ديگر گزارش روزنامه

هاي سياسي دولتي جديد به فهرست متهمان دادگاه االنفال خبر داد آه  شخصيت جنايي عراق از ورود
  .هايي در دولت آنوني عراق هستند دار مسووليت ها عهده شخصيت برخي از اين
رود نام وفيق سامرايي،  احتمال مي: العربي نوشت اي به نام افراد مذآور نكرد، اما القدس وي اشاره

  .طالباني نيز در اين فهرست موجود باشد رييس اطالعات سابق عراق و مشاور فعلي
هاي زيادي در اين  بزرگ است و افراد و شخصيت ي ي االنفال يك پرونده پرونده: موسوي اذعان داشت

  .اند  داشتهپرونده دست
اي از آشته و  با صدور بيانيه) دوشنبه(آمريكا امروز از سوي ديگر خبرگزاري آويت گزارش داد آه ارتش

  .مناطق مختلف عراق خبر داد  تن ازسربازانش در7زخمي شدن 
نيروهاي آمريكايي در جنوب غرب بغداد دو  بر اساس اين گزارش در انفجار يك بمب در مسير گشتي

  .شدند يكايي آشته و دو تن ديگر زخميسرباز آمر
نظاميان در االانبار نيز به آشته شدن يك سرباز آمريكايي  چنين در درگيري نيروهاي آمريكايي با شبه هم

  .ديگر منجر شد
آمريكايي نيز در جريان يك عمليات نظامي در  در بيانيه ارتش آمريكا آمده است آه يكي از سربازان

  .آشته شد قع در شمال بغداداستان صالح الدين وا
به اين  .اي غير جنگي در بغداد جان باختند حادثه بر اساس اين گزارش هفت سرباز آمريكايي نيز در

  تن رسيده3195 تاآنون به 2003تلفات نيروهاي آمريكايي در عراق از آغاز جنگ در مارس  ترتيب شمار
 19ها  لهستاني  تن،18ها   تن، اوآرايني33ها  يي تن، ايتاليا134ها در اين جنگ  تلفات انگليسي. است

استراليا، مجارستان، قزاقستان و   تن،5 تن، السالوادور 6 تن، دانمارك 11 تن، اسپانيا 13ها  تن، بلغاري
  .روماني هرآدام يك تن بوده است

  .چند روز گذشته در عراق خبر داد  مخفيگاه سالح طي56چنين از آشف  ارتش آمريكا هم
اعالم آرد آه انفجار يك بمب در مسير خودروي  گزاري سوريه نيز به نقل از يك مقام پليس عراقخبر

آشته شدن دو تن از اين نيروها و مجروح شدن سه تن ديگر  محافظان امنيتي وزارت آشاورزي عراق به
  .منجر شد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   اسفند22 شنبه سه: رانی ایمرور روزنامه ها

  )2007   مارس 13 (١٣٨۵   اسفند22ه سه شنب
روزنامه های صبح سه شنبه تهران در عنوان های اصلی خود از اختالف ایران و روسيه بر :بی بی سی

سر تامين سوخت نيروگاه بوشهر، اعالم این که هيچ ایرانی زیر خط فقر وجود ندارد، رفع توقيف از یکی 
اصالح طلب، اخبار مختلف درباره ناپدید شدن یک عضو سابق سپاه پاسداران در دیگر از روزنامه های 

خارج نوشته و همچنان به اظهار نظر درباره سفر احتمالی ریيس جمهوری برای شرکت در اجالس 
  .شورای امنيت پرداخته اند

اى به  ه در مقاله ای با اشاره به بی اعتنائی روسيه به تعهدات خود در ارسال سوخت هسترسالت
اى با ایران نيستند و این  نيروگاه بوشهر نوشته روس ها طرف قابل اعتمادى براى همکارى هسته 
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 براى اعمال فشار به جمهورى اسالمى ایران ۵+١رفتارشان بيانگر همسویى آنان با واشنگتن و گروه 
  . تواند فراموش کند است و طبعا چنين رفتارى را ملت ایران نمى

د نماینده مجلس را درباره تاخير تازه در آماده سازی نيروگاه هسته ای بوشهر منعکس  نظر چنسرمایه
داند  کرده از جمله آن جا که یکی از آنان احتياط روسيه را ناشی از عدم کفایت اقتصادی این کشور می 

زیادی با  ای داشته ولی هنوز فاصله  های اخير توسعه قابل مالحظه گرچه روسيه در سال" افزاید  و می
  ."کشورهای صنعتی دارد

به نوشته این روزنامه جهانگيرزاده پيش بينی درخصوص سرانجام نيروگاه بوشهر را بسته به روابط 
ای ایران در   گوید زمان تکميل نيروگاه بوشهر به سير پرونده هسته  داند و می روسيه و آمریکا می 

  .شورای امنيت سازمان ملل متحد بستگی دارد
 عنوان اصلی خود را به تازه ترین ادعای وزیر بهزیستی اختصاص داده اند تهران امروز و یهمبستگ

  . که گفته است امسال هيچ فردی در کشور زیر خط فقر مطلق نبود
اش کمتر از یک دالر باشد زیر  به گفته عبدالرضا مصری براساس تعریف جهانی کسی که درآمد روزانه 

  . شبختانه امسال در بخش حمایتی هيچ فردی در این وضعيت قرار نداشتخط فقر مطلق قرار دارد و خو
 نوشته وزیر رفاه در شرایطی مدعی شد که در ایران کسی زیر خط مطلق فقر وجود ندارد تهران امروز
جمهوری طی سخنانی در شهر قزوین اعالم کرده بود در حال  ماه پيش معاون اول رئيس ٢که کمتر از

 ميليون نفر از جمعيت ۵/۴ک جامعه از قدرت خرید پایينی برخوردارند، به نحوی که حاضر بيش از دو ده
  . کنند و در فقر مطلق قرار دارند   هزار تومان در ماه زندگی می٣٠کشور با 
 درصد متکدیان سطح شهرافراد کالهبردار و شيادان ٩٨ از قول یک مقام محلی کرج نوشته رسالت

ایی به درآمدهاى باالیى دست مى یابندو درآمدشان ماهانه حداقل یک ثروتمندى هستند که ازراه گد
  . ميليون تومان است

 گفته مردم ماهانه مبالغ هنگفتى بدون زحمت به جيب افراد ولگرد رسالتفرماندارکرج به نوشته 
ن سرازیر می کنند و به همين دليل آن ها تمایلی به انجام کار ندارند و درآمد متکدیان استان تهرا

  . برابرآنها درآمد دارند٣ازکارمندان تحصيل کرده وکارشناسان دولت بيشتراست وتقریبا 
واکنش های جهانی نسبت به احتمال شرکت ریيس جمهوری ایران در جلسه شورای امنيت در روزنامه 

  .های مختلف با جهتگيری های گوناگونی منعکس شده است
ریيس دوره ای این شورا از سفر احمدی نژاد استقبال  نوشته برخی از اعضای شورای امنيت و کيهان

کرده اند و به عنوان شاهد جمله نماینده آفریقا را نقل کرده که گفته اگر ایران چنين درخواستی کند 
  . دشوار خواهد بود که چنين فرصتی در اختيارش قرار نگيرد

دی نژاد در جلسه ای که برای بامزه خواهد بود شرکت احم" از قول نماینده چين نوشته اعتماد ملی
 همين جمله را با ترتب دیگری نقل کرده و نوشته این کيهاناما " تهيه قطعنامه عليه ایران تشکيل شده

در خبر کيهان هيچ اشاره ای به انتقادهای داخلی و از جمله گفته های . حضور جالب خواهد بود
  .جمهوری از نيویورک وجود نداردنمایندگان مجلس و کارشناسان در مخالفت با دیدار ریيس 

در حالی که هيچ خبری درباره زنان فعال زندانی و تالش ها برای آزادی دو تن از آنان که هنوز در زندان 
 خبر داده که عده ای از دانشجویان دختر کيهانهستند در روزنامه های امروز تهران دیده نمی شود 

راض به برگزاری مراسمی تحت عنوان دفاع از حقوق زنان دانشگاه اميرکبير با برگزاری تجمعی ضمن اعت
  . در دانشگاه، خواستار پاسخگویی مسئولين دانشگاه نسبت به صدور مجوز برای چنين برنامه ای شدند

 یک هفته پس از سخنرانی شهال الهيجی، بابک احمدی و فریده غيرت در دانشگاه کيهانبنا به خبر 
ن دانشگاه اميرکبير با برگزاری تریبونی اعتراض خود را نسبت به صنعتی اميرکبير، جمعی از دخترا

حجاب نه تنها توهين نيست : سخنان فمينيستی این افراد در دانشگاه اعالم کردند و یکی از آنان گفت
  .بلکه ارزش دادن است

از  و تبرئه غالمحسين کرباسچی مدیر مسئول آن که یک روز پس هم ميهنخبر رفع توقيف از روزنامه 
 اتفاق می افتد با استقبال روزنامه های مستقل و هوادار اصالحات روبرو شرقرفع توقيف از روزنامه 

  . شده است
 یک روز پيش از انتخابات مجلس ١٣٧٨ بهمن سال ٢٨ هم ميهن انتشار روزنامه کارگزارانبه نوشته 

 ماجرای کنفرانس برلين این روزنامه در فضای پرتشنج پس از ترور سعيد حجاریان و. ششم آغاز شد
مباحثی مانند شيوه زندگی، اقتصاد سياسی، . کوشيد فضای سياسی را به سوی اعتدال بکشاند

 یک ماه بعد از توقيف هم ميهن. ادبيات و هنر عمومی و تحليل تحوالت جهان از ابداعات این روزنامه بود
  .وقت شد شماره توقيف م۶۴دسته جمعی روزنامه های دیگر و پس از انتشار 

 ميليارد دالر برای واردات بنزین و نفت گاز هزینه خواهد شد و در ٢١ خبر داده که سال آینده سرمایه
 ميليون ليتر ذخيره بنزین و ۴۶٧صدر اخبار خود از قول یک مقام دولتی نوشته امسال حدود یک ميليارد و 

  .  ميليون ليتر ذخيره نفت گاز داریم۶٣٧حدود 
 های نفتی در مورد ميزان رشد مصرف بنزین نسبت  دیرعامل شرکت پخش فرآورده مسرمایهبه نوشته 

 درصدی را در ۵/٩ رسيده که رشد ٨۵ ميليون ليتر در سال ٣/٧٣به سال گذشته گفت ميزان مصرف به 
 ميليون ليتر مربوط به توليد داخل و مابقی واردات از ۴۴از این مقدار مصرف . دهد مصرف بنزین نشان می

اهميت این آمار بدان است که در زمانی منتشر می شود که مجلس تصویب . و جنوب استشمال 
قانون بودجه سال آینده را به پایان نبرده و با تهدید نمایندگان مجلس به ابستروکسيون، احتمال پس 
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گرفتن تصميم قبلی در مورد نرخ گذاری بنزین وجود دارد و در هر حال هنوز معلوم نيست که مجلس و 
  .دولت بر سر کدام طرح در مورد سوخت به توافق می رسند

  
   مارس11يکشنبه : ايتانی بریهفته نامه ها

  )2007   مارس 11 (١٣٨۵   اسفند20ه یکشنب
هفته نامه های چاپ لندن در شماره های امروز صبح خود مطالبی را به دیدار مقامات :بی بی سی

ته در بغداد برای بحث درباره چگونگی تامين امنيت عراق ایران و آمریکا در جریان اجالسی که روز گذش
  .تشکيل شد اختصاص داده اند

اجالس روز گذشته در " سمير البسام"و " سارا حشاش" در گزارشی به قلم ساندی تایمزهفته نامه 
 دست بغداد را که طی آن زلمی خليل زاد، سفير ایاالت متحده آمریکا در بغداد، با یک نماینده ارشد ایران

داد و چند کلمه ای هم با او به فارسی سخن گفت، مقدمه ای برای آب شدن یخها ميان ایران و آمریکا 
  . توصيف کرده است
 یادآوری کرده است که آمریکا قبال ایران را به دامن زدن به آشوبهای عراق و تامين سالح ساندی تایمز

ر متهم کرده بود و از طرفی، ایران و آمریکا بيش برای ستيزه جویان فعال در درگيریهای فرقه ای آن کشو
از ربع قرن است که به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان چپگرا با یکدیگر رابطه 

  . دیپلماتيک نداشته اند
به نوشته این هفته نامه تماس ميان ایران و آمریکا در این اجالس بيشتر جنبه نمادین داشت اما می 

د راه را برای تماسهای اساسی تر در اجالس ماه آینده که در ترکيه و با شرکت کاندوليزا رایس وزیر توان
  . امور خارجه آمریکا برگزار می شود باز کند

" نادر" دیدار روز گذشته ميان مقامات ایران و آمریکا را دیداری ساندی تلگرافاز سوی دیگر، هفته نامه 
های کاری در اجالس آینده شرکت کنندگان در این کنفرانس خبر داده توصيف کرده و از تشکيل گروه

  . است
به نوشته این هفته نامه با آنکه اجالس دیروز جنبه مقدماتی داشت، با این حال زلمی خليل زاد، سفير 
آمریکا در بغداد، این نکته را برای ایران و سوریه روشن کرد که همسایگان عراق باید از تشویق طرفهای 

  . رگير در نبردهای فرقه ای و همينطور از نادیده گرفتن این درگيریها خودداری کنندد
 روز یکشنبه در مقاله ای به قلم کریس واکر می نویسد در حاليکه محمود احمدی نژاد در ایندیپندنت

جریان جنگ لفظی ميان ایران و آمریکا سعی می کند سخنان درشت برزبان بياورد، اما این حالت 
  . جمی او سرپوشی است برای ضعفی که در حال از بين بردن اقتصاد ایران استتها

 تضاد ميان گفتار و عمل مقامات ایران را به یکی از داستانهای وهمناک و هشدار ایندیپندنتمقاله 
  .، شبيه دانسته است١٩٨۴دهنده جورج اورول، یعنی داستان 

 از برنامه بيست ساله اقتصادی سخن می گویند، دیگران به نوشته این روزنامه در حاليکه در ایران برخی
حرف می زنند و در عين حال در شرایطی که قيمت نفت به اوج خود رسيده توليد " جهاد اقتصادی"از 

نفت ایران با کمتر از چهار ميليون بشکه در روز بسيار کمتر از ميزان صادرات نفت در سالهای پيش از 
  . انقالب است
 به بحث و اختالف نظر در مجلس ایران درباره سهميه بندی ساندی تلگرافه هفته نامه در همين زمين

بنزین اشاره کرده و نوشته است که همراه با گران شدن و جيره بندی بنزین، در ایران دور تازه ای از 
  . سفت کردن کمربندها آغاز می شود

د می توانند در ماه تنها دوبار باک اتوموبيل به نوشته این هفته نامه خانواده های ایرانی با جيره موجو
  . خود را پرکنند

 در شماره امروز خود ماجرای پناهنده شدن یک مقام ارشد امنيتی ایران ساندی تایمزدر همين حال 
به غرب را نيز دنبال کرده و به نقل از منابع ایرانی نوشته است که این ژنرال سپاه پاسداران و معاون 

  .  سرگرم جاسوسی برای غرب بوده است٢٠٠٣ ایران از سال سابق وزیر دفاع
به نوشته این هفته نامه سرتيپ عليرضا عسکری که اعضای خانواده اش نيز به دنبال پناهندگی او از 

  . سال دارد و در حال حاضر در یکی از قرارگاههای ناتو در آلمان به سر می برد۶٣ایران خارج شده اند، 
  

   اسفند21دوشنبه : هران تیمرور روزنامه ها
  )2007   مارس 12 (١٣٨۵   اسفند21ه دوشنب

رفع توقيف روزنامه شرق، احتمال سفر احمدی نژاد به نيویورک برای شرکت در اجالس :بی بی سی
شورای امنيت و مخالفت چند روزنامه با آن و اخبار ضد و نقيضی درباره شرايط تازه روس ها برای آماده 

ه ای بوشهر مهمترین مطالب روزنامه های صبح دوشنبه تهران را تشکيل می ساختن نيروگاه هست
  . دهد

 مقاله ای اعتماد ملی را با اهميت دیده و شرق خبر تصميم دادگاه به رفع توقيف از روزنامه کارگزاران
 پس از شش ماه که از  شرقرا به چاپ رسانده که نویسنده در آن ضمن ابراز خوشحالی از رفع توقيف

قف کارش می گذرد نوشته قوه قضایيه با این تصميم امنيت شغلی عده بيشتری از اهل مطبوعات را تو
  .تضمين کرده است

بيشتر روزنامه های امروز صبح تهران از قول سخنگوی دولت از حضور ریيس جمهوری ایران در شورای 
  . امنيت سازمان ملل متحد برای دفاع از حقوق هسته ای ایران خبر داده اند
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 غالمحسين الهام تاکيد کرده که محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری ایران قصد  ایرانبه نوشته روزنامه
دارد برای دفاع از حقوق ایران در استفاده صلح آميز از فن آوری هسته ای به نيویورک سفر و در جلسه 

  . شورای امنيت سازمان ملل شرکت کند
 را پيش کشيده که منظور از سفر به آمریکا چيست و در پاسخ  در سرمقاله خود این سئوالآفتاب یزد

 هم در سرمقاله خود تهران امروزبه مخالفت با سومين سفر ریيس جمهور به آمریکا پرداخته است و 
رود، و در  این پرسش را مطرح کرده که چرا رئيس جمهوری به جلسه شورای امنيت در نيویورک می

هایی  ای ملت ایران باید در شورای امنيت دفاع کرد یا باید مکانيزم پاسخ نوشته آیا از حقوق هسته 
  ای مرتبط نباشد؟ جست که احقاق حقوق مردم به چنين جلسه

 با چاپ عکسی از محمد خاتمی ریيس جمهور سابق در صدر گزارش های خبری خود از قول آینده نو
 آقای خاتمی این جمله را در جمعی در و آینده نبه نوشته. وی نوشته باید مانع صدور قطعنامه دوم شد

  .موسسه گفتگوی تمدن ها و فرهنگ ها بيان کرده است
 ضمن این خبر که مدیران روس پروژه نيروگاه اتمی بوشهر، دیشب برای مذاکره با مقامات ایرانی کيهان

ران برای وارد تهران شدند نوشته در مذاکرات روز دوشنبه طرف های ایرانی و روسی پيشنهاد تازه ته
حل مشکالت مالی شرکت روسی اتم استروی اکسپورت مطرح می شود که مبنی بر فرمولی برای راه 

  . است) ٢٠٠٧یعنی سپتامبر (اندازی این نيروگاه اتمی در موعد مقرر 
 اضافه کرده که روسيه در هفته های اخير ادامه ساخت نيروگاه بوشهر را که مراحل پایانی خود کيهان

ند، به بهانه عدم پرداخت تعهدات ایران در موعد مقرر کند کرده و اعالم داشته است نمی را طی می ک
این در حالی است که مقامات ایران تاکيد دارند . تواند در موعد مقرر این نيروگاه را به ایران تحویل دهد

  . هزینه تکميل نيروگاه را طبق قرارداد پرداخته اند
ان باج خواهی روس ها خبر داده که شرکت پيمانکار روسی در  با عنوجمهوری اسالمیروزنامه 

اجرای تعهدات خود برای راه اندازی نيروگاه اتمی بوشهر سلب مسئوليت کرده و خواستار دریافت مبالغ 
  . اضافی است و این در حالی است که قرار بود سوخت این نيروگاه در همين هفته به ایران تحویل شود

ه یک منبع در روسيه مدعی شد که در پی شکست گفتگوهای نمایندگان ایران با به نوشته این روزنام
  . مسئوالن روسيه تکميل نيروگاه اتمی بوشهر می تواند به تاخير بيفتد

 غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژى اتمى ایران از روس ها ایراندر همين حال به نوشته روزنامه 
  .شهر سياسی کاری نکنندخواسته درباره نيروگاه هسته ای بو

 جمهوری از    گفته پذیرش ریيس  یک عضو فراکسيون محافظه کار مجلسسرمایهبه نوشته روزنامه 
سوی مراجع بزرگ قم تدبيری بود که سفر اخير ریاست مجمع تشخيص مصلحت نظام به قم بسترساز 

رفسنجانی   شمی ها  وساطت آقای ٩٠به گفته علی عسگری، نایب ریيس کميسيون اصل . آن بود
  . نژاد را بپذیرند  باعث شد مراجع احمدی 

رفسنجانی یکی از   هاشمی   نماینده با آقای ١١٠ از قول همين نماینده نوشته در جلسهء اخير سرمایه
نمایندگان به عنوان دلسوزی در رابطه با نوع تعامل و رابطه دولت با روحانيت به ویژه مراجع عظام 

ا کرد ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تحکيم رابطه دولت با مراجع بزرگ مطالبی بيان و تقاض
الوقوع خودشان   هاشمی در همان جلسه به نمایندگان وعده داد که در سفر قریب  قدمی بردارند و آقای

  . به قم به حکم تکليف برای تحقق این تقاضااقدام کند
د از سفر ریيس دولت به قم به عنوان نشانه ای بر  در سرمقاله خوکيهانهمزمان با این خبر روزنامه 

 یکی از همکاران مصباح کارگزارانرابطه این دولت با مردم و روحانيون بزرگ یاد کرده است و به نوشته 
یزدی با اشاره به دومين دیدار آقای احمدی نژاد از قم همين را نشانه دینداری و اعتقاد دولت به نزدیکی 

اره کرده که ریيس جمهوری سابق محمد خاتمی در طول هشت سال فقط یک بار با علما دانسته و اش
به دیدار مراجع قم رفت و علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریيس جمهور بعد از جنگ هرگز به چنين 

  . دیداری نپرداخت
در دو روز گذشته روزنامه های تهران با چاپ عکس هایی از دیدار محمود احمدی نژاد با چند تن از 

بنا به همين نوشته ها آیت اهللا . راجع قم خبر داده بودند که مراجع مذهبی از گرانی ها انتقاد کرده اندم
  .صانعی خواستار آن شده که آدم های متملق از دور صاحب مقامان دور شوند

 خبر داده فرمانده نيروی انتظامی در خصوص چهارشنبه آخر سال گفت پليس خيال بگير و اعتماد ملی
 خطر را ندارد اما برخورد قاطعی با وارد کنندگان   و برخورد سخت گيرانه با دارندگان مواد محترقه کمببند

مقدم با   کنندگان مواد محترقه خطرناک خواهد داشت، به نوشته همين روزنامه سردار احمدی  و توزیع 
ت ولی گفت در اشاره به شدت گرفتن تهدیدهای پيرامون ایران، وضعيت مرزها را مطلوب ندانس

های  سيستان و بلوچستان اقداماتی برای تامين امنيت صورت گرفت که نياز به تکميل دارد و قول
طوری که در نيمه اول امسال با انعقاد قراردادها و خریدهای خوبی  باره داده شد، به  مساعدی در این 

  .که داشتيم، اميدواریم کل مسایل مرز سيستان و بلوچستان رفع شود
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