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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
  

   ردي گی مشهی ریالي از منابع خرانی حمله به ابحث : ی رسانه ای با رد گزارش هاهيوزارت دفاع روس
  )2007    آوریل1 (1386 فروردین 12ه یکشنب
 کای آمرنکهی بر ای کشور را مبننی ای به نقل از منابع اطالعاتی رسانه ای گزارش هاهي دفاع روسوزارت
  .  حمله کند، رد کردرانی شود تا به ایآماده م

ر  را که بی رسانه ای گزارش هاهي وزارت دفاع روسنترفکس،ی مهر به نقل از ای گزارش خبرگزاربه
 یماه جار (لی اول ماه آورمهي نکای شده بودند، آمری مدعهي روسی منابع اطالعاتیاساس برآوردها

  . شود را رد کردی آماده مرانی اهي علی اقدام نظامیبرا) یالديم
از روزنامه نگاران "  اوقالنفیآندر" به قلم ی با درج مطلبراي چاپ مسکواخargumenty nedeli نامه هفته

 درساعت رانی کشور دارد، ادعا کرد که انی ای با  فرماندهان نظامیکی نزداريکه روابط بسبرجسته روس 
 خود ی هسته اساتيتاس به کایشاهد حمله آمر ) نی فرورد17 ( لی آور6  چینوی بامداد به وقت گر4

  .خواهد بود
 هدف 20کرده و در آن را انتخاب  ) Bite (شي خود نام ناتي عملنی ای براکای مقاله اوقالنف، آمربراساس

 وم،ي اورانی سازی غنساتي هدف ها شامل تاسنیا.  مورد حمله قرار خواهد گرفترانیدر نقاط مختلف ا
  . هستندشگاههای و آزمایقاتيمراکز تحق

  . کرده استفيتوص"  منابع موهومیگمانه زن" گزارش را نی اهي دفاع روسوزارت
 باره نی در اري از اظهار نظر و تفسهي وزارت دفاع روسی بخش اطالع رسانني همچننترفکسی گزارش ابه
  . کرده استی خود داری خبرگزارنیبه ا

  
 به یرانیورود پرسنل ا/ از روز گذشته " 3 یا"آغاز به کار مرحله مهم ! / ها  از سقوط فانتومی حتمنیا
 !ممنوع" یاتاق کنترل اصل"

  )2007    آوریل3 (1386 فروردین 14ه سه شنب
 ی اتمی سازمان انرژسي جمهور کشورمان و مهندس رضا آقازاده، رئسي معاون اول رئ،ی داوودزی پرودکتر

 ی بر لزوم وفاروگاهي ننی ایباني پشتیها  بوشهر، ضمن افتتاح بخشی اتمروگاهيامروز با حضور در ن
 . کردنددي تاکروگاهي ننی اازي به تعهدات خود در ارسال سوخت مورد نهيروس

 شرح بازگو کرده نی بوشهر بدی اتمروگاهي مراسم امروز را در نی مهر به بوشهر حواشی اعزامخبرنگار
 :   است

 به بوشهر، متی جهت عزی جمهورونی زمان حضور خبرنگاران در پاوی که بر اساس اعالم قبلی در حال-
عت و  ساکی صبح اعالم شده بود، پس از حضور خبرنگاران در محل مقرر، زمان حرکت با 5:30ساعت 

 ،ی اتمیرژ سازمان انی اعالم قبلی خبرنگاران بر مبنای بود که برخنی مواجه شد و جالب اري تاخمين
 ! محل حاضر شده بودندنیفرودگاه مهر آباد در ا" یجمهور "ونی از پرسنل پاوشي پیحت

 8:15ت  همراه در ساعاتي مهندس آقازاده و ه،ی دکتر داوودمهي ساعت و نکی  حدودا ی پس از پرواز-
 ی به سومي مستق،ی مقامات استانیصبح به فرودگاه بوشهر وارد شده و بعد از استقبال توسط برخ

 . بوشهر حرکت کردندی اتمروگاهين
 بوشهر و به هنگام حضور مقامات کشورمان، ی اتمروگاهي نی ورودی از درهایکی در آستانه -

کردند؛ دکتر   دي تاکرانی ایا احقاق حقوق هسته ، بر لزوم ی حلقه انسانلي با تشکیادیآموزان ز  دانش
 نی ایصلشعار ا"  حق مسلم ماستیا  هستهیانرژ" دانش آموزان گفتگو کرد ، نی با ایقی دقایداوود

 .دانش آموزان بود
 نی کار در ای مراحل فنحي توضانی بوشهر، و در جری اتمروگاهي به سالن اجتماعات ناتي پس از ورود ه-
 ی در بخش اصلژهی به وروگاهي ننی ایمنی ای و آقازاده، با اشاره به سطح باالی داوودیرا بی اتمروگاهين

 هی چندالیها  غالفه بوشهر به واسطی اتمروگاهي بخش ننی مطرح شد که ا،ی راکتور مرکزیعنیآن 
 . نخواهد شدبی فروند جت فانتوم با سوخت کامل هم تخرکی با سقوط ی شود ، حتی محافظ میبتون

 بوشهر اعالم شد که تا ی اتمروگاهي نلي تکمی اقدامات انجام شده برای روند فنحی تشرانیر جر د-
 .  شده استهي تهساتي تاسنی از ای و مهندسیی برگ نقشه اجرا500 هزار و 11کنون

 نی اهي در حاشزي در کشورمان نی اتمی و توسعه انرژدي معاون شرکت تولاالسالم، خي مهندس ش-
 بوشهر موسوم روگاهي نی مقدماتیها تي مرحله فعالني با خبرنگار مهر از آغاز سومییوجلسه در گفتگ

 نی ایو.  خبر دادی اتمروگاهي ننی مدار اول ایکيدرولي هشی شست وشو و آزماتیبا محور"3 -یا" به 
ر از روز  بخش از کانی کرد و افزود که  افي مهم توصاري بوشهر را بسروگاهي نیانداز مرحله از مراحل راه

 .گذشته آغاز شده است
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 ی برق، از کشورهادي توللی و وسازاتيعمده تجه"  بوشهری اتمروگاهي نلوولتي ک400پست " در بخش -
 خصوص به خبرنگار مهر گفت از نی در ای اتمی مقام آگاه در سازمان انرژکی  بودند؛ سيفرانسه و انگل

 مربوط به یولوژها هم تکن  روسشود، ی مربوط میرسان  به مسئله برق و برقزاتي تجهنی که اییآن جا
 .شوند ی وارد میی اروپای از کشورهازاتي ندارند و لذا ناچارا تجهاريآن را در اخت

 کشورمان، به ی تمام اتممهي نروگاهي ننی ای داخلیها   که با گذر از بخشیگری نکته جالب توجه د-
 ی بود؛ البته در مواردروگاهي ننی نقاط مختلف اواری بر در دی مهندسای یاضی محاسبات رخورد، یچشم م

 و یسي انگل،یرس فایها  به زبانییها یادگاری و گشت یها به محاسبات منحصر نم  نوشتهواری دنیا
 !شد ی شامل مزي را نیروس

اتاق کنترل  "ی هم باعث تاسف بود فرمان نصب شده بر در وروددی که قابل توجه و شایگری موضوع د-
 نوشته شده بود، ی و فارسی فرمان که به دو زبان روسنی ایبود؛ بر مبنا"  بوشهری اتمروگاهي نیاصل
 نی افراد مجاز به تردد در استيتا زمان ارائه ل) آر. یس. ام (ی به اتاق کنترل اصلیرانیورود پرسنل ا« 

 درشت تر یونت با دو زبان مذکور و فزي فرمان ننی انيپائ» ! ممنوع شده است،یمکان به شرکت روس
 » !ورود فقط طبق دستور و مجوز«  شده بود که ديتاک

 یاتاق کنترل اصل "یوتري کامپیها  ستمي افزار مورد استفاده در س  نرمزي نگری مسئله قابل توجه د-
 و با عالئم و اصطالحات کشور یافزار به طور کامل روس  نرمنیبوشهر بود که زبان ا" ی اتمروگاهين

 .ده بود شمي تنظهيروس
 ی اتمی سازمان انرژسي بوشهر که به گفته رئی اتمروگاهي نی رفت و آمد پرسنل روسلهي وسای گو-

 کیاست؛ با اتمام " دوچرخه" و شهر بوشهر، روگاهي ننی در محل ارسند، ی تن م3000کشورمان به 
 ی دودیها نکي عای ،ی از کارگران و مهندسان روسیادی زمان ناهار، تعداد زدني فرا رسای ی کارفتيش
 بوشهر قابل مشاهده هستند؛ روگاهي نی عمومی خاص در فضای بور کوتاه و پوششی شکل، موکی
 و گاه به مسابقه ی بوشهر، گاه به هواخورروگاهي نی عمومی خود و در فضاهایها  افراد با دوچرخهنیا
 ! پرداختند یم
 ی رفاهالتي وجود انواع تسهکرد، یوجه م بوشهر جلب تی تمروگاهي نی داخلطي که در محیگری نکته د-

 فروش یها  بانک، دکهشگاه،یآرا  ،ییشو  خشک،ی مکان بود؛ عکاسنی حاضران در ای برایو زندگ
 کشورمان یتم اروگاهي ننی درنظر گرفته شده و فعال در االتيهمه از جمله تسه...  و روزنامه و یخوراک

 .اند  کردهلی تبدای زنده و پوی مجموعه را به شهرکنیهستند که ا
 انی در پازي نی و محمدرضا فتاحی رسول محمودفيتال"  به زبان سادهیا  هستهیانرژ" با عنوان ی کتاب-

 . شدمي حاضران تقسني بوشهر، بی تمروگاهي مختلف نیها  از بخشدیبازد
 ها یفراز بلند و بر ای در،ی بوشهر، در خشکی اتمروگاهي فشرده در مناطق اطراف نیی وجود پدافند هوا-
 .نمود ی را به خود جلب می نظر هر رهگذرزي نساتي تاسنی دراز در ااني حفاظت از تالش سالیبرا
 ی سازمان انرژسي جمهور و رئسي مشترک معاون اول رئی مصاحبه مطبوعاتی پس از برگزارتای نها-

 عازم اتي، ه13:30 در حدود ساعت ی اتمروگاهي ننی کشورمان و پس از صرف ناهار در محل ایاتم
 به راه هماتي آقازاده و ه،ی حامل داوودیماي با پرواز هواپفات،ی مراحل تشریفرودگاه شد و پس از ط

  .افتی انی تهران سفر پایسو
  
  سر وقت پول بدهدرانیا: 'روس اتم'

  )2007    آوریل3 (1386 فروردین 14ه سه شنب
 کرد که یدواريابراز ام) نی فرورد١۴ (لی آور٣ روز سه شنبه، هي روسی اتمی انرژسازمان:بی بی سی

 بوشهر را سر وقت انجام ی اتمروگاهي نی و راه اندازلي تکمی خود برای پس پرداخت هانیتهران از ا
 .دهد
 ها توانسته اند بر مشکل پرداخت یرانی انکهی روس اتم به خبرنگاران گفت که از اسیي رنکو،ی کریسرگ
 مطابق قرارداد نده،ی در آرانی کرده که ایدواري ابراز امیو. خشنود است ندی فائق آهي خود به روسیها
 . خود را انجام دهدی دو کشور، پرداخت هاانيم
اتم " شرکت ی خود را رد کرده و مشکالت مالی در پرداخت هاري بر تاخی مبنهي روسی بارها ادعارانیا

 .الت دانسته است مشکنی بروز الي بوشهر را دلروگاهي نیمجر"  اکسپورتیاسترو
 شي منعقد کرده، ماه پرانی بوشهر با اروگاهي نی راه اندازی دالر براارديلي مکی ری بالغ ی که قراردادهيروس

 ی و راه اندازی سوخت هسته الی خواند، تحوهي خود به روسی در پرداخت هارانی اريبه علت آنچه تاخ
 . انداختري بوشهر را به تاخی اتمروگاهين
 افتی دالر درونيلي م١۵ مبلغ ٢٠٠٧ در سه ماهه اول سال هي به خبرنگاران گفت که روسونکی کریآقا

 اشاره کرد که طبق قراردادها، یو.  ماه مارس پرداخت شده استانی دالر آن در پاونيلي م١٠کرده که 
 . پرداخت کندهي دالر به روسونيلي م٢۵ تا ٢٣ موافقت کرده بود که هر ماه رانیا

 ی اتمی سازمان انرژسیي شود که ری منتشر می در حالهي روسی اتمی سازمان انرژسیي راظهارنظر
 . مذاکرات خبر داده استیريگي پی برای روساتي هکی از سفر رانیا
 خوانده و گفته است که هر زمان یاسي سی بوشهر را مساله اروگاهي نی در راه اندازري آقازاده تاخیآقا

 . آن را پرداخت خواهد کردنهی دهد، تهران هزلی تحونرای را به ای سوخت هسته اهيروس
 لی دالگری چند کشور را از دی از سوزاتي تجهی در ارسال برخري تاخ،ی ماللی از مساري به غهيروس
 . بوشهر عنوان کرده استی اتمروگاهي نی در راه اندازريتاخ
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 بار نی آن تاکنون چندليشد و تکم امضا هي و روسرانی ااني م١٩٩۵ بوشهر در سال روگاهي ساخت نقرارداد
  . شدی ملي تکم٢٠٠٠ در سال دی باروگاهي نه،يبراساس قرار داد اول.  افتاده استريبه تاخ

  
ايران اولين «: يي روسيه گفت گذشت يك مقام هسته درحالي آه هفت روز از سال جديد در ايران مي

زمان بروز مشكالت برسر مسايل مالي يي بوشهر از  پرداخت خود به روسيه براي ساخت نيروگاه هسته
  ».را انجام داده است

  )2007    آوریل2 (1386 فروردین 13ه دوشنب
  گزارش از خبرنگار ايسنا، زهرا اصغري

شرآت پيمانكاري « :يي روسيه، اظهار داشت سرگئي نوويكف، يكي مقامات هسته به گزارش ايسنا،
 يي بوشهر از زمان بروز مشكالت مالي را دريافت اولين پرداخت براي ساخت نيروگاه هسته روس اتم
  «.آرده است

اند، ولي اين اقدام با  ما بر مشكالت فائق آمده اين بسيار خوب است آه شرآاي ايراني« :نوويكف افزود
  «.متحمل شديم، هنوز خيلي فاصله دارد جبران خسارتي آه ما در طول اين دوره

درصد هزينه ساخت نيروگاه بوشهر را در سه  60اعالم آرد،شرآت روس اتم نيز در اظهارتي مجددا 
دريافت آرده است، ولي در ماه ) دي(دالر در ماه ژانويه   ميليون5/1ماهه چهارم سال گذشته ميالدي و 

  .نكرده است هيچ پولي دريافت) بهمن(فوريه 
ر طبق برنامه در ماه در پرداخت نيروگاه بوشه يي روسيه گفتند آه به دليل اين تاخير مقامات هسته

  .برداري نخواهد شد بهره آماده) شهريور سال جاري(سپتامبر 
هاي ماهيانه مورد نياز در  اتم نيمي از هزينه هاي پرداخت شده به شرآت روس پول« :نوويكف افزود

  «.نيروگاه را پوشش داده است
خت نيروگاه را به موقع پرداخت هاي سا تمام هزينه اين درحالي است آه مقامات ايران تاآيد دارند آه

  .اند آرده
ماه  ، در حالي سيزدهم فروردين)ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران انرژي هسته به گزارش خبرنگار

و  85 گذاريم آه قرار بود سوخت نيروگاه بوشهر در اسفندماه را پشت سر مي) 2007دوم آوريل ) 1386
سوخت در موعد   به ايران ارسال شود، اما نه تنها2007س ي مقامات روسي، تا پايان مار به گفته

هايي ميان  بود، تنش مقررش به نيروگاه ارسال نشد آه به دليل مشكالتي آه طرف روسي مدعي آن
نيروگاه و چگونگي رفع مشكالت به  ي آار در پيمانكار روسي و ايران براي بيش از يك ماه بر سر ادامه

  .وجود آمد
ها با آنچه روسيه در  گو و ي اين گفت شد آه نتيجه رحالي پس از تعطيالت نوروزي دنبالمذاآرات طرفين د

اندازي نيروگاه بوشهر اعالم آرده بود به وجود نيامد؛  تاخير در راه ابتداي اسفندماه سال گذشته مبني بر
  .بار اندازي نيروگاه بوشهر براي ششمين در راه و اين يعني تاخير

 آه به دليل  اسفندماه سال گذشته با اعالم اين تروي اآسپورت در اولين روز ازشرآت روسي اتم اس
اندازي به موقع نيروگاه اتمي بوشهر در شهريور سال جديد  راه هاي مالي ايران قادر به عدم پرداخت

 ايها بر سوخت اين نيروگاه نيز ديرتر به ايران ارسال خواهد شد، روياي ايراني نيست و متعاقبا) 1386(
  .مگاواتي بوشهر را در سال جاري نقش بر آب آرد1000اندازي نيروگاه  راه

آسي مقصر اين تاخير چندين باره است تا روزهاي  ها بين ايران و روسيه بر سر اين آه چه آش و قوس
مذاآرات طرفين در دو دور در مسكو و تهران دنبال شد، اما  .اخير در سال جديد شمسي ادامه داشت

ها در تهران با مقامات روسي پس از يك هفته هنوز در جريان بود شرآت  گو و گفت در حالي آهنهايتا 
نيروگاه  اندازي جانبه اظهار داشت آه امكان راه آژانس انرژي اتمي اين آشور در اعالمي يك روسي و

ارسال خواهد به ايران  اندازي  وجود ندارد و سوخت نيروگاه شش ماه قبل از راه1386بوشهر در شهريور 
  .شد

عدم وجود موانع و مشكالت مالي از سوي ايران  اين در حالي بود آه سازمان انرژي اتمي آشورمان بر
  .تاآيد داشت اندازي به موقع نيروگاه بوشهر براي راه

هاي مالي از  روسي آه مدعي عدم پرداخت دآتر محمد سعيدي در اولين واآنش به اظهارات مقامات
ما براساس قرارداد فيمابين اخير، مسايل مالي را حل  »: بودند با رد اين اظهارات گفتسوي ايران شده

  «.براساس آن عمل خواهيم آرد و فصل آرده و در آينده نيز
آند، مربوط به  اآسپورت از آن ياد مي استروي مشكالت مالي آه شرآت اتم« :وي خاطرنشان آرد

هاي الزم را  مشكالتي مالي اين شرآت، همكاري حلمسايل مالي اين شرآت است آه ايران براي 
هايي آه  گرفته شده است آه در روزهاي آينده طي مالقات هايي ديگر هم در نظر حل داشته است و راه

  «.آنيم ها را مطرح مي حل اتمي روسيه خواهيم داشت، اين راه با مقامات رسمي آژانس انرژي
شد آه تهران اين راهكار را به  سوي ايران مي  از موعد ازهاي مالي زودتر حل شامل پرداخت اين راه
  .در تابستان سال جاري، پس از هشت سال تاخير، پذيرفته بود اندازي به موقع نيروگاه بوشهر خاطر راه

مانده  اآسپورت در خصوص حمل تجهيزات باقي استروي شرآت اتم« :سعيدي همچنين اظهار داشت
  « .حمل ونقل اين تجهيزات مواجه است  نقدينگي برايبراي نيروگاه بوشهر با آمبود

آند آه اين روسيه است آه با آمبود  تقويت مي اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه نيز اين مساله را
  .نيروگاه بوشهر مواجه است اندازي نقدينگي براي تكميل و راه
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گويند اين   بلكه چيزي آه ميمالي نيستند، ها مدعي طلب روس« وي در اين خصوص اظهار داشت آه
  «. را باال ببريم است آه نقدينگي طرف روس

اظهارات آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي  سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان با اشاره به
: گفت" آاري بر سر نيروگاه بوشهر هستند به دنبال سياسي روسها"  بود؛ آشورمان آه پيش از آن گفته

  « .آاري نشوند ها وارد سياسي ساميدواريم رو«
روسيه ايران را به سياسي سازي بيش از حد  اين در حالي بود آه رييس شرآت اتم استروي اکسپورت

اظهار داشته بود آه اين امر سبب بروز تنش بيهوده پيرامون  مساله ساخت نيروگاه بوشهر متهم آرده و
  .اين پروژه خواهد شد

 ايران تماما بر اساس تعهدات  مابين، در قرارداد في«آه اين شورمان با بيانسخنگوي وزارت امور خارجه آ
ها نيز به تعهدات خود عمل آنند و سوخت نيروگاه  اميدواري آرد آه روس ابراز» خود عمل آرده است

 ي اول فروردين ماه سال جديد ارسال زمان مقرر بر اساس توافقات صورت گرفته در هفته بوشهر را در
  .آنند

ميان دو آشور وجود داد و براساس روابط توقع  هاي اي به همكاري از طرف ايران توجه ويژه«: وي گفت
ها به اين شكل پيش برود، هيچ  و اگر وضعيت با روس داريم آه روسها به تعهدات خود عمل آنند

  «.توان آرد تري با آنها داريم، نمي ضعيف اعتمادي به طرفهاي ديگر آه همكاري
اتم استروي "ي شرآت  دست يابد، نماينده اي خاص ل از آنكه مذاآرات در تهران به نتيجهاما قب

بوشهر در سپتامبر سال جاري ميالدي، آن طور که پيش از  اعالم آرد که اولين واحد نيروگاه" اکسپورت
نيروگاه يي نيز در ماه مارس به اين  اندازي نخواهد شد و سوخت هسته اين برنامه ريزي شده بود، راه

  .عرضه نخواهد شد
مدعي شد آه مقامات " استروي اکسپورت اتم"ي شرآت  خبرگزاري نووستي گزارش داد آه نماينده

حلي براي ازسرگيري تامين مالي ساخت نيروگاه  سازمان انرژي اتمي ايران هيچ سندي که در آن راه
  .کنند درج شود را امضا نمي

  .ايران نسبت به نيروگاه اتمي بوشهر روبرو شديم سابقه از سوي بيما امروز با برخوردي : وي ادعا آرد
واحد اول نيروگاه در ماه سپتامبر سال جاري ممکن  توان گفت که راه اندازي اکنون مي: وي تاکيد آرد

  .توان درباره عرضه سوخت صحبت کرد نمي نيست و متعاقبا در ماه مارس
اطالع داد که گروهي از کارشناسان روسيه و  نووستيهمچنين به " اتم استروي اکسپورت"سخنگوي 

با شرکاي ايراني در مورد مسايل احداث نيروگاه اتمي بوشهر  نمايندگان اين شرآت در تهران به مذاکرات
  .ادامه مي دهند

اي با توجه به اطالعيه شرآت اتم  آشورمان در بيانيه به دنبال اين اقدام روسيه سازمان انرژي اتمي
اندازي نيروگاه اتمي بوشهر، موارد زير را به اطالع  تاخير در زمان راه اآسپورت در خصوص دو ماهاستروي 

  :رساند افكار عمومي
 تعيين گرديده بود آه 1999 جوالي 8اتمام پروژه  براساس قرارداد اوليه و تعهدات دولت روسيه تاريخ *

ج بار به تعويق افتاده است و حتي با فرض مكرر پيمانكار پن تاآنون با مذاآرات متعدد و با تعهدات
  . ماه تاخير خواهد داشت3 سال و 8اين پروژه  2007 اندازي در سپتامبر راه
 ايفا نموده و 2007قرارداد مشترك تا اول مارس  طرف ايراني تمام تعهدات مالي خود را در چارچوب *

 بالغ بر يكصد و پانزده ميليارد ريال معادل باشد و عالوه بر آن مي اسناد بانكي آن موجود و قابل انتشار
اتم ) ASE هفتصد هزار دالر به صورت علي الحساب تسويه نشده و در اختيار شرآت دوازده ميليون و

  .باشد مي) اآسپورت استروي
روسيه ارسال سوخت نيروگاه آه هيچ مشكل  دولت و ملت ايران انتظار دارند براساس تعهد دولت *

به محل ) 1386 فروردين 11 (2007مقرر و تا پايان مارس  باشد در موعد آن مترتب نميفني و مالي بر 
  .پذيرد ساختگاه نيروگاه بوشهر انجام

بود آه از اواسط ژانويه به بعد هيچ گونه پولي  با اين حال شرآت اتم استروي اآسپورت همچنان مدعي
 درصد 60  تنها 2006 يان فصل چهارم سال دريافت نكرده و تا پا يي بوشهر براي ساخت نيروگاه هسته

  .آرد سرمايه الزم را دريافت
ي نيروگاه بوشهر از  ها درباره تعطيالت نوروزي ايراني درحالي آه قرار بود مذاآرات ايران و روسيه پس از

ها، مهندسين  اتريش در گزارشي ادعا آرد روسيه برخي از تكنسين سر گرفته شود، خبرگزاري رسمي
  .از نيروگاه بوشهر خارج آرده است  متخصصان خود راو ديگر

ها عليه ايران بر  تواند در راستاي تشديد تحريم مي اين خبرگزاري ادامه داده بود آه اين اقدام روسيه
  .امنيت سازمان ملل تعبير شود ي شوراي ي مصوبه اساس قطعنامه

ضمن تاييد اين گزارش اظهار )  اتمروس(روسيه  سرگئي نويكوف، سخنگوي آژانس انرژي اتمي فدرال
تاخير در پرداخت حقوق آنها از جانب دولت ايران بوده  دليل بازگشت آارشناسان روسي« :داشت
  «.است

هاي آمريكايي مبني بر اين آه  شده در رسانه هاي منتشر به گزارش ايسنا، روسيه پيش از اين گزارش
سازي  هاي سازمان ملل براي تعليق غني ه درخواستتهران ب اين آشور تهديد آرده است در صورتي آه

  .آند، را رد آرده است يي بوشهر عقب نشيني مي ي هسته آارخانه اورانيوم عمل نكند از
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. گويم آه اين گزارش صحت ندارد من به شما مي »:ي روسيه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت نماينده
ي بوشهر به  ما به پروژه. ر هيچ خصوصي داده نشده استد از جانب روسيه هيچ اولتيماتومي به ايران

  «.هاي سازمان ملل ادامه خواهيم داد تحريم ي اي خارج از حيطه عنوان پروژه
يي ايران، موضوعي است آه  ي هسته تاثير مساله اندازي نيروگاه بوشهر تحت قرار گرفتن تكميل و راه

ي   ساله اين در حالي است آه تاخير هشت. آند يرا رد م طرف ايراني آن را تاييد و طرف روسي آن
هاي  آه تا ايران به درخواست نيروگاه و اظهارات اخير پوتين مبني بر اين اندازي اين روسيه در راه

 اندازي نخواهد شد، دليلي محكم در  پاسخ مثبت ندهد، نيروگاه بوشهر راه5+1آشورهاي  المللي و بين
به نقل از  ي نيويورك تايمز پيش از آن در مطلبي همچنين روزنامه. اثبات اظهارات طرف ايراني است

داده در صورتي آه ايران  مقامات اروپايي، آمريكايي و ايراني نوشته بود آه، روسيه به ايران اطالع
امين سوخت متوقف نكند، از ت مطابق درخواست شوراي امنيت سازمان ملل غني سازي اورانيوم را

  .يي نيروگاه بوشهر خودداري خواهد آرد هسته
اين اولتيماتوم : خواستند نامشان فاش نشود، نوشت اين روزنامه در ادامه به نقل از اين مقامات آه

امنيت ملي روسيه به علي حسيني تاش، معاون علي الريجاني،  توسط ايگور ايوانف، رييس شوراي
  .ان تحويل داده شده استاير دبير شوراي عالي امنيت ملي

هاي پشتيباني نيروگاه  روزهاي پاياني سال گذشته بخش به گزارش خبرنگار ايسنا، همچنين قرار بود در
 آيلو ولت اين نيروگاه با 400خانه و پست  نيروگاه بوشهر از جمله پمپ هايي از بوشهر آه شامل بخش

 اندازي شود، اما با وجود اهميت بسيار هآقازاده رييس سازمان انرژي اتمي آشور را حضور مهندس
به آشور  اندازي اين واحد در اسفندماه سال گذشته در حالي آه روسيه از احتمال نيامدن سوخت راه

شوراي امنيت در  اي ديگر عليه ايران در ها براي تصويب قطعنامه گفت و از سويي رايزني سخن مي
رييس جمهوري به تعويق افتاد آه   با حضور داودي معاونو) 1386( فروردين سال جاري 20جريان بود، تا 

  .موآول شده است (ماه  فروردين14(اين تاريخ نيز در حال حاضر به فردا 
  

   شود ی میانداز  بوشهر فردا راهروگاهي نیبانيواحد پشت
  )2007    آوریل2 (1386 فروردین 13ه دوشنب
 سي جمهور و رضا آقازاده رئسي معاون اول رئی داوودزی بوشهر فردا با حضور پروروگاهي نیباني پشتواحد

  .  شودی می راه اندازی اتمیسازمان انرژ
 لوواتي ک400خانه و پست   بوشهر که شامل پمپروگاهي نیباني گزارش خبرنگار مهر،  افتتاح واحد پشتبه

 یاتيورمان و ه کشی اتمی سازمان انرژسي اسفند  با حضور مهندس رضا آقازاده، رئ22است، قرار بود 
  . افتادقی به تعویلی افتتاح شود که بنا به دالروگاهي ننی امانکاري پیاز مقامات و کارشناسان شرکت روس

 بوشهر را تا ی اتمروگاهي متعهد شد نهي روس2006 توافق تهران و مسکو در سپتامبر نی آخرطبق
 لیتحو ) نی فرورد11 ( 2007 مارس نای کند و طبق قرارداد سوخت آن را تا پای راه انداز2007سپتامبر 

  . دهد 
  هيروس) طبق قرارداد (  بوشهر در اسفند ماه روگاهي گرفتن سوخت نلی تحوی برارانی ای آمادگرغميعل

  . افتادن ارسال سوخت استقی در موعد مقرر خواستار به تعوروگاهي نليبه بهانه عدم تکم
 قی انجامد ، به تعوی سال به طور م6 ی ال4معمول  را که به طور روگاهي ننی الي تاکنون تکمهيروس

  . درخواست کرده استهي نسبت به قرار داد اولیشتري بی هانهیانداخته است و بارها پرداخت هز
  

   ملوان انگليس15بحران گروگانگيری 
  

  با ايران در کار نخواهد بودیبده بستان: بوش
  )2007    آوریل3 (1386 فروردین 14ه سه شنب
 بوش رئيس جمهور آمريکا اين امکان را رد کرد که نظاميان کشورش در عراق، پنج جورج:سیبی بی 

 را که در خليج فارس ی بريتانيايی ايران را آزاد کنند تا ايران در مقابل، پانزده نظامیشهروند بازداشت
 .بازداشت کرده است رها سازد

 را که ی بريتانيايین و هفت تفنگدار درياي بوش در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفيد، هشت ملوایآقا
 موضوع گروگانها یوقت: "خواند و گفت" گروگان" برند، یيازده روز است در ايران در بازداشت به سر م

 ". نبايد در کار باشدیمطرح است، هيچ بده بستان
با پانزده  در عراق ی ايرانیو معاوضه پنج شهروند بازداشت" بده بستان" رئيس جمهور آمريکا آنچه
 ی يا بريتانيايی هيچيک از مقامات ايرانی در ايران خوانده تاکنون از سوی بريتانيايی بازداشتینظام

 عراق زيرخارجه و،ی که در اين زمينه وجود دارد به هشيار زيباریمطرح نشده و تنها نقل قول رسم
ش در شهر اربيل عراق بازداشت  را که دو ماه و نيم پيیمربوط است که گفته اگر آمريکاييها پنج ايران
 . تشويق خواهد کردی ملوانان بريتانيايیکردند آزاد کنند، اين عمل ايرانيها را به آزاد

 ی بريتانيايی را با ملوانان بازداشتی تأکيد کرده که همچنان موضوع اين پنج ايرانی زيباری اين حال، آقابا
 . داندی ارتباط میدر ايران ب

 ی به دفتر نمايندگی حمله نظاميان آمريکايیگذشته ط) ی د21(در يازدهم ژانويه  ی شهروند ايرانپنج
 .ايران در شهر اربيل در شمال عراق به بازداشت آمريکاييها در آمدند
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 ی داند اما دولت آمريکا معتقد است که اين افراد افسران نيروی ايران اين پنج نفر را ديپلمات مدولت
 مسلح ی گروههایدر قاچاق اسلحه به عراق به منظور حمايت از برخقدس سپاه پاسداران بوده و 

 . در اين کشور فعال بوده اندی ثباتی در جهت افزايش بیعراق
 . کندی ايران اين اتهام را بشدت رد مدولت
 . آنان استی داند اما خواهان آزادی عراق نيز اين پنج نفر را ديپلمات نمدولت

 اين افراد در تماس دائم با مقامات ی آزادیاظهارات خود گفته که برا عراق در تازه ترين وزيرخارجه
 . دهندی می پنج شهروند ايرانی در مورد آزادی خوبی است و آنان هر بار به او وعده هایآمريکاي

 و امکان معاوضه آنان ی بريتانيايی با بازداشت پانزده نظامی اين پنج ايرانی ارتباط بودن مسئله آزادیب
 بارها تأکيد کرده اند که ی مطرح شده و مقامات ايرانی و ايرانیيز از جانب مقامات آمريکايپيشتر ن

 . نبوده استآن پشت ی است و هيچ انگيزه سياسی حقوقی موضوعیبازداشت ملوانان بريتانياي
يتانيا تأکيد  خود اعالم کرده اما بری آنان به آبهای را ورود غيرقانونی علت بازداشت ملوانان بريتانيايايران

 امنيت سازمان ملل متحد و با ی که در چارچوب قطعنامه شورای عراق و در حالیدارد که ملوانها در آبها
 . شده اندازداشت مشغول بوده اند بی و گشتزنیموافقت دولت عراق به عمليات بازرس

 . کنندی و اتحاديه اروپا نيز در اين زمينه از موضع بريتانيا حمايت مآمريکا
 حل اين مسئله آغاز کرده اند و به گفته آگاهان، شدت لحن ی را برای مقدماتی کشور مذاکراتدو

 . خوردی از پيشرفت در حل مسئله به چشم میمقامات طرفين عليه يکديگر کاهش يافته و نشانه هاي
 یررس مأمور بی ايران گفته، ايران خواهان آن است که هيئتی امنيت ملی عالی گونه که دبير شوراآن

 شده بينجامد، دولت بريتانيا اذعان کند که ملوانانش وارد ی که به بازداشت نظاميان بريتانيايیمسائل
 . انجام نخواهد شدی ايران شده بودند و تضمين دهد که ديگر چنين اقدامیآبها

  . نداده استی بريتانيا هنوز به اين خواسته ها پاسخدولت
  

   کند ی نمرييندن در قبال ملوانان تغ لموضع : سي انگلری نخست وزیسخنگو
  )2007    آوریل2 (1386 فروردین 13ه دوشنب
 کشور از نی ملوانان بازداشت شده اری امروز با اشاره به پخش تصاوسي انگلری نخست وزیسخنگو

 با ما همسو زي نی کند و جامعه جهانی نمرييموضع ما در قبال ملوانان تغ:  اعالم کردرانی اونیزیتلو
  . ندهست
 ریپخش تصاو: امروز گفت "  بلریتون "ی فرانسه، سخنگوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 سي انگلرای بر موضع لندن ندارد زیري تاثچي هران،ی توسط ایسيشده انگل  از ملوانان بازداشت یونیزیتلو

  .  برخوردار استیالملل ني قدرتمند بیباني از پشتران،یدر برابر ا
 دانند که ما ی نکته را منی اها یرانیا:  داند، گفت ی نکته که تهران موضع لندن را منیبا اشاره به ا یو

   ملوان بازداشت15 ری و پخش تصاومي برخوردار هستیالملل ني قدرتمند بیباني بحران، از پشتنیدر مورد ا
  .  بر موضع لندن نخواهد داشتیري تأثچي ه،یسيشده انگل
اغلب موارد مربوط به :  افزودم،ي مورد بداننی را در ارانی موضع امی دارازي اکنون ننکهی اانيب بلر با یسخنگو

  .  مذاکره قرار دارد زي می بوده و روی در حال بررسهي قضنیا
 ی ها از سو  پاسخری و اکنون منتظر سامیا  جواب داده رانیما به نامه اول ا:  بلر در ادامه گفت یسخنگو

  .ميتهران هست
 ی گفتگوکی شب گذشته در یسي بازداشت شده انگلاني است که فرمانده نظامی درحالنیا

 رانی ای در آبها1386 نی سوم فرورد2007 مارس 23 روز یسي انگلی نظام15 کرد که دي تاک،یونیزیتلو
  .بازداشت شدند

 ورود یشه، چگونگ نقی گفتگو از رونی درایسي بازداشت شده انگلانيفرمانده نظام" ری اسیکر "تانيکاپ
 ییای را توسط مرزبانان دریسي انگلگری دی نظام14 و نحوه بازداشت خود و رانی ایني سرزمیبه آبها

  . دادحي توضرانیا
  

 می بودرانی ایها در آب: یسي انگلی نظام15 عنوان شد؛یونیزی تلوی گفتگوکیدر 
  )2007    آوریل2 (1386 فروردین 13ه دوشنب
 . شده اندري دستگرانی ای بازداشت شده اعتراف کردند که در آب هایسي انگلی نظامپانزده
 پخش شد ، ماي از خبر سشبی دقهي دق45 و 22 که ساعت حدود ی مهر، در گزارشی گزارش خبرگزاربه

 بازداشت اني نظامگری بودند ددکردهیي را تارانی ای که قبال ورود خودبه آبهایسي انگلیعالوه بر دو نظام
 .  حادثه نشان داده شدنداتيالم جزئ درحال اعزين
 شود دو ی میابی اروپا ارزهیراتحادي اللحن اخدی شدهياني پاسخ به بی گزارش مستندکه نوعنی ادر

 رانی ای در آبهایري کردندکه هنگام  دستگحیتصر- حادثه اتي جزئحی با تشر-  یسي انگلیفرمانده نظام
 .بوده اند 
 خوانده وبا رانی ای را خارج از آبهایسي انگلاني نظامیري دستگدمحلرخوي اخهياني اروپا در  بهیاتحاد

 . انها شده است ی فوری اقدام خواستار آزادنیمحکوم کردن ا
در : خود در روز حادثه گفت یروهاي نتي موقعحی در تشریونیزی مصاحبه تلونیدر ا"ری اسیکر "تانيکاپ

 با تی انجام ماموریرا برا99اوگان  اف  نميحدود ساعت هشت ون)2007مارس 23(صبح روز حادثه 
  .می ترک کردقیدوقا
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 داداعالم ی نقشه نشان می را بر رویسي انگلاني نظامگری نقطه بازداشت خود ودکهيدر حال" ری اسیکر"
 رانی ای داد وارد آبهای اس هم نشان می پی جیحدود ساعت ده  صبح همانطور که دستگاهها: کرد 
  .میدی دیرانی ایروهاي نقطه خود را در محاصره ننی بعد در ایقی ودقامیشد
 به اجاتي احتگریاز نظر خوراک ود:  ها تشکر کرد وگفت یرانی مناسب اارياز رفتار بس" ری اسیکر "تانيکاپ
 . ممنون هستم اري بابت بسنی شود ومن از ای لطف میليما خ

 با استفاده از یونیزی مصاحبه تلونی هم در ایسي انگلاني از نظامگری دیکی" کارمن کسيليف "ستوان
 ی متر450 در عمق ی نقطه اکهي در حالیسي انگلی نظامنیا. حادثه را بازگو کرد اتينقشه منطقه جزئ

 ري نقطه دستگنی ار شونددی مدهي نامکيفي که پاسقی داد اعالم کردما با دو قای را نشان مرانی ایابها
   .میشد

 ی انان را از ورود ما به ابهای خشم وناراحتمی بگورانی به مردم المیافزود ما"  کارمنکسيليف "ستوان
 . کنم ی درک مرانیا

 اتي جزئحی به تشریونیزی تلوی در مصاحبه هایسي انگلی نظام15 هر ستي حاکیافتی در یگزارشها
 در ري که در دو روز اخراتيي تغی پرداخته اند اما به علت بروز برخرانی ایبازداشت خود در ابها

 ی می مصاحبه ها خود دارنی شده از پخش مشروح ادهی دسي دولت انگلزي جنجال برانگیاستهايس
 .شود 

 یاستهاي از سسي کرده بودبا فاصله گرفتن دولت انگلی واردي امروزاظهاری وزارت امور خارجه دیسخنگو
 شي  به پانری ای منطقیروند حل موضوع با تحقق خواسته ها- ی فنري معقول وغري ومواضع غیجنجال
  .برود

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   است تنامی تر از ودهيچي پارياوضاع عراق بس/  ممکن است ري در عراق غی نظامیروزيپ : نجريکس

  )2007    آوریل1 (1386 فروردین 12ه یکشنب
 تي شدن وضعدهيچي پ باور است که با توجه بهنی متحده بر ااالتی خارجه اسبق اریوز" نجري کسیهنر"

  .  ممکن استري غگری کشور دنی در ای نظامیروزيدر عراق پ
 را هم برعهده دارد کای جمهور آمرسي سمت مشاورجرج بوش رئنجرکهي مهر، کسی گزارش خبرگزاربه

 نی در اهایري تر و فراتر از درگدهيچي پاريمسائل در عراق بس:  گفت وي در توکتدپرسيدرگفتگو باآسوش
  .تکشور اس

 که جرج بوش با ی هم بود با مشکالتتنامی کشور از ونی ایني که معمار عقب نشکای مقام سابق آمرنیا
 به مفهوم کنترل کامل بر ی نظامیروزي پکی به یابيدست: " کرد و گفت یآن رو به رو است ابراز همدرد

  ". است رممکني غ- کشورنی کشور و قبوالندن آن به همه مردم انیکل خاک ا
 انيعي شني بی اختالفات مذهبنطوري و مبهم شورش ها در عراق و همیشگيروند هم:  کرد حیتصر یو

  . کندی تر مدهيچي صلح را پی ها گفتگوهایو سن
 اري است بسانیآنچه که در عراق در جر:   ها در عراق گفت یري با درگتنامی مورد وسهی با مقانجريکس
 کی که ی بودند و امکان گفتگو با رهبرانري دولت ها درگتنامیو در نکهی ای است براتنامی تر از ودهيچيپ

  . کردند، ممکن بودی را کنترل مني معهيناح
 از عراق که ییکای آمریروهاي نی است که خروج ناگهاندهي عقنی بر اني همچنکای خارجه اسبق آمرریوز

  . ببردنيترل بر بحران را از ب تواند کنی جمهور هستند، مسي آن به رئليدموکراتها در کنگره در صدد تحم
 ها با ی عراقني ها حل اختالفات موجود بیري دادن به درگانی پای براوهي شنی گفت که بهترني همچنیو

  . کشورهاستگریکمک د
 کای خارجه آمرری وسپس وزی ملتيمشاور امن " کسوني نچاردیر "ی جمهوراستی که در دوران رنجريکس

 دائم ی با حضور اعضای المللني کنفرانس بکی ی برگزاریرت گرفته برا صوی از تالش هاریبود ضمن تقد
احتماًال جنک در عراق سالها :  ، افزودرانی عراق از جمله اگانی سازمان ملل و همساتي امنیشورا

 استي درباره سی داخلی کند که به اختالفات حزبی مجابی اکای آمریادامه خواهد داشت و منافع مل
  . دهدانی پایجنگ

  
 ییکای آمریکشته شدن دو نظام/  در حمالت مختلف ی عراق100 از شي شدن بیکشته و زخم

  )2007    آوریل2 (1386 فروردین 13ه دوشنب
 دفاع ی انسان ب100 شدن ی نفر و زخم14 امروز عراق موجب کشته شدن ی های ها و ناآرامخشونت

 . شدگرید
نفر 11 در شهر کرکوک عراق ی انفجار انتحارکی انی در جرترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 . شدندی نفر زخم100 از شيکشته و ب
 به دروازه مرکز دني شده پس از رسی بمب گذاروني کامکی انفجار نی گزارش، در انی اساس ابر

 . شدندی عراق کشته و زخمی آن مردم عادانی در کرکوک منفجر شد و در جرسي پلیی جناقاتيتحق
 در بغداد کشته شده اند ؛ ییکای آمری گذشته شش نظامی روزهای رسد که طی خبر مگری دی سواز
 روز گذشته در زي نییکای آمرگری دی نظامکی کشته شده اند و ی نظامی هااتي در عملی افراد همگنیا

 . نامعلوم درگذشتلیشهر االنبار عراق به دال
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 250 کشور به سه هزار و نی به اکای حمله آمریا درعراق از ابتدییکای آمراني حساب شمار قرباننی ابا
 .دينفر رس
 در اعي دادگاه البیکی شده در نزدی بمب گذاری انفجار خودروانی گزارش داد در جرزي نرهی الجزشبکه

 . کشته شدندی نظامري بغداد سه غیجنوب غرب
به قتل رساندند و  کشور نی افسر ارتش عراق را در شهر االماره در جنوب اکی افراد مسلح نيهمچن
 خبر دادند که به ضرب گلوله کشته شده بودند، ی عراقی نظامري غ19 از کشف جسد زي نسيمنابع پل

 . در شمال بغداد ربوده شده بودندی ساختگی و بازرسستی مرکز اکی در شتري افراد پنیا
کشته شده که با  کشور در شهر بصره نی ای نظامکی اعالم کرد که سي وزارت دفاع انگلگری دی سواز

 تا کنون به یالدي م2003 کشته شده در عراق از سال یسي انگلاني کشته شمار نظامنیاحتساب ا
 . رسدی نفر م135
 درصد 15 ) یالديماه گذشته م(  در ماه مارس ی عراقی رسد شمار کشته های رابطه خبر منيدرهم

  . عراق بوده استیتي مقامات امنیشته ها ماه دو برابر کنی در اییکای آمرانيرشد داشته و شمار قربان
  

   را محکوم به مرگ کرد ییايمي شی عراق علدادگاه سران حزب بعث ؛ اتی به جنایدگيدر ادامه رس
  )2007    آوریل2 (1386 فروردین 13ه دوشنب
 است به جرم دخالت ییايمي شی برادر زاده صدام را که معروف به علدي عراق امروز حسن المجدادگاه

  .  به مرگ محکوم کرد1980 کشور در دهه نی ای کردهاینسل کشدر 
" دي حسن المجیعل" عراق امروز یی جنای تلگراف، دادگاه عالیلی مهر به نقل از دی گزارش خبرگزاربه

 است 1980 در اواخر دهه ی عراقی کردهای نسل کشیکه از متهمان اصل" ییماي شیعل"معروف به 
  .را به مرگ محکوم کرد

 به همراه پنج 1988 سابق عراق، متهم بود که در سال کتاتوری دني برادرزاده صدام حسییماي شیعل
  . انفال را مرتکب شده اندتیعضو ارشد حزب بعث عراق جنا

گذشته شروع شد و تا کنون به )  مرداد30( آگوست 21 پرونده انفال از ی شود دادگاه بررسی مادآوری
 ی کردستان عراق، بازداشت، شکنجه، تجاوز و گورهاییايمي ش دهها نفر درباره بمبارانیگفته ها

  . سابق عراق گوش فراداده استمی در زمان رژیدست جمع
 حزب یعضو رهبر منطقه ا" ی الدورزیصابرعبدالعز" وییايمي شیمعروف به عل" دي حسن المجیعل"

 ریوز" ید الطائسلطان هاشم احم" حزب بعث، ی منطقه ایعضو رهبر" ی العانقيطاهر توف"بعث ، 
 یروهاي کل نیعضو فرمانده" یتی التکردي رشنيحس" حمله انفال، یدفاع سابق و فرمانده عمل

 عراق، متهمان پرونده انفال ی مناطق شرقی اطالعات نظامسيرئ" یفرحان مطلک الجبور"، مسلح
  .  بودند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  نی فرورد14سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007    آوریل3 (1386 فروردین 14ه سه شنب
 تهران که امروز بعد از پانزده ١٣٨۶عنوان اصلی بيشتر روزنامه های اولين روز کاری سال :بی بی سی

روز تعطيلی منتشر شده اند بحران دستگيری پانزده ملوان بریتانيایی و تاثير آن در روابط تهران و لندن 
 روزنامه های هوادار دولت ترجيح داده اند گفته های رهبر جمهوری اسالمی را در اولين روز است اما

سال جدید در صدر اخبار خود بياورند که غرب را تهدید کرده بود که اگر با ایران بی قانونی کنند، ایران نيز 
  در جواب بی قانونی خواهد کرد

فته تعطيل اول هر سال نوشته در حاليکه در همه  در مقاله ای در اعتراض به دو هایرانروزنامه 
کشورها روزنامه ها در روزهای تعطيل با صفحات بيشتری منتشر می شوند چون مردم فرصت بيشتری 

برای مطالعه دارند، در ایران تعطيالت دو هفته ای مردم را از دسترسی از اطالعات مهم محروم می 
  . دارد

ویژه به اخبار مهم دو هفته گذشته اشاره کرده و آنها را چنين برشمرده  به ایراننویسنده مقاله روزنامه 
سخنان بسيار مهم رهبر در مشهد، مصوبات هيات وزیران برای واگذارى سهام به کارمندان، : است

 سرباز بریتانيایی در آبهای خليج ١۵صدور یک قطعنامه دیگر عليه ایران در شوراى امنيت، بازداشت 
  .وهاى انگليسى به ساختمان سرکنسولگرى ایران در بصرهفارس و حمله نير

 نزدیک بودن گفتگوهای مستقيم تهران و لندن برای حل بحران دستگيری ملوان های آفتاب یزد
 بدون ذکر منبع خود نوشته جمهوری اسالمیبریتانيایی را در صدر اخبار خود آورده و روزنامه 

 نظامی کشورشان که در سوم فروردین ماه به دليل تجاوز 15دولتمردان انگليسی ابراز تمایل کرده اند 
 دیپلمات ایرانی که زمستان گذشته در اربيل عراق توسط آمریکا ۵به آبهای ایران بازداشت شده اند با 

  .ربوده شده اند معاوضه شوند اما آمریکایی ها به این پيشنهاد روی خوشی نشان نداده اند
هران نگرانی از اوضاع اقتصادی سال آینده را عنوان اصلی اولين شماره  روزنامه اقتصادی صبح تسرمایه

دهد که اقتصاد ایران با تورم و بيکاری   نشان می٨۵ تا ٧٩ها از سال  سال نو قرار داده و نوشته شاخص
  .باال و رشد اقتصادی محدود پنج درصدی همراه بوده است
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 ميليارد دالری، ۶٠درآمد نفت   ساختار اقتصاد کشور، به نوشته این روزنامه برخی کارشناسان با توجه به
 ميليارد دالری کاال معتقدند که رشد اقتصادی کشور در حد مورد انتظار ۴٠سيل نقدینگی و واردات باالی 

  . های موجود و درآمد سرانه مورد نياز نيست و متناسب با جمعيت جوان کشور و ظرفيت
ه ریيس کل بانک مرکزی مبنی بر ادامه اجرای سياست کاهش نرخ  نوشته همزمان با تاکيد دوباراعتماد

سود تسهيالت بانکی، شورای پول و اعتبار قصد دارد نرخ جدید سود بانکی را تا دو هفته آینده تعيين 
  . کند اما ریيس شورای عالی هماهنگی بانک ها از نارضایی سيستم بانکی از این اقدام خبر می دهد

، ٨۶ای پول و اعتبار قصد دارد در اولين و یا احتماال دومين جلسه خود در سال به نوشته اعتماد شور
کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی یکی از پيشنهادهایی . تکليف نرخ جدید سود بانکی را تعيين کند

در صورت تصویب این پيشنهاد، نرخ سود بانکی برای بانک های . است که تاکنون مطرح شده است
 درصد کاهش ١۵ درصد فعلی به ١٧ درصد و بانک های خصوصی از ١٢صد فعلی به  در١۴دولتی از 

  . خواهد یافت
 از قول ریيس بانک مرکزی نوشته تحریم های سازمان ملل اثری ندارد و ایران به اندازه کافی کارگزاران

  .دارای ذخایر ارزی هست تا از شوک های بزرگ اقتصادی جلوگيری کند
" عمدتا نمادین"براهيم شيبانی تحریم های جدید شورای امنيت عليه ایران را  اکارگزارانبه نوشته 

خواند و افزود اینگونه تحریم ها تاثير اندکی بر اقتصاد نفتی ایران خواهند گذارد و من معتقدم این تحریم 
  .ها نه در حال حاضر و نه در آینده، تاثير منفی بر اقتصاد ایران نخواهند داشت

 سخنان نوروزی رهبر جمهوری جمهوری اسالمی و رسالت، کيهانزنامه های در حالی که رو
اسالمی را در صدر اخبار خود منعکس کرده اند که خواستار وحدت ملی و انسجام درونی شده است، 

 خبر داده یک سایت نزدیک به دولت در اولين روزهای سال منتقدان دولت را افراد ورشکسته کارگزاران
وانده و همان کاری را انجام داده که آیت اهللا خامنه ای تبعيت از آن را جنگ روانی و مغرض و مفسد خ

  .دشمن لقب داد
 از رجا نيوز نقل کرده ضمن فاسد شمردن مدیران سال های گذشته کشور آن کارگزارانمقاله ای که 

  .ذار می پردازندها را متهم کرده که نمی توانند از قدرت جدا شوند و اینک به انتقاد از دولت خدمتگ
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