
  )2007 آوریل  20(1386 فروردین 31ه جمع) 921(بولتن خبري ايران نبرد
http://www.iran-nabard.com  

   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( و دولتهای بزرگرژیم ایران

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

 کرد که تهران دیي تایرانی ای به مقامهای رسمی در نامه ای اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمعاون مد
  .  دو برابر کرده استومي اورانی سازی غنی خود را براتيگذشته ظرفدر دو ماه 
  )2007 آوریل  19(1386 فروردین 30پنج شنبه 

 به ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمعاون مد" نوننی هایاول" مهر، در نامه ی گزارش خبرگزاربه
:  رار گرفته، ادعا شده است  روزنامه واشنگتن پست قاري نسخه از آن در اختکی که یرانی ایمقامها

 که ییهایيا توانني از آن نگران است و همچنکای که آمری هسته ای از دانش فناوریتهران از سطح
  . اعالم کرده، دور استراي اخرانی جمهور اسيرئ
 بازرسان آژانس هشت آبشار با ،ی هفته جاردی شده که در بازددیي مسئله تانی اني ماه همچننی ادر

 نی به اومي اورانی کنند و مقداری متي نطنز فعالی هسته اتی اند که در سادهی را دوژيفی سانتر164
  . شودی مقیآبشارها تزر

 کند، ی متي فعالتی آبشارها در همان سانی نوع از ا4 ، بازرسان آژانش گزارش دادند که هی ماه فوردر
 آبشار 18 کردند که یدواريهم ابراز ام یرانی ایمقامها.  کنندی نمی سازی را غنومي کدام اورانچياما ه

   از آنها کی کنند که هر ی راه اندازیرا تا ماه م
  . کندی سازی را غنومي تواند اورانیم
 رانی ای برایکل باز:"  که خواست نامش فاش نشود، گفتییکای مقام آمرکی روزنامه، نی نوشته ابه
 را کنار هم قرار وژيفیتوانند هزاران هزار سانتر یآنها م.  عمل انجام شده را ارائه دهدکی است که نیا

 ی نکند، پس در عمل غنعمل دارند، ازي به آن نداری مدت پاکی که در ی کدام به گونه اچيدهند، اما اگر ه
 مهارت را دارند و نی کنند که اجادی حس را انی خواهند ای مهارت کسب نکرده اند، اما آنها میساز

  ." در مذاکرات استفاده کنندی چانه زنیئله برا مسکیسپس از آن به عنوان 
 راي مسئله اشاره کرده که تهران اخنی در آژانس نوشته شده به ارانی اري آژانس که خطاب به سفنامه

 از ی اعالم نشده ایدارهای به بازرسان آژانس اجازه بدهد تا د- پس از چند ماه مذاکره -موافقت کرده 
  . کند آبشارها نصب ري را در مسی ساعته مخف24 ناظر ینهاينطنز داشته باشند و دورب

 مقدمات همانطور که توافق شده اجرا خواهد نیمن مطمئنم که ا:"  در نامه خود آورده استنوننیها
  ."شد
 در راکتور هاي دادن به بازرسانی پای برارانی امي استثنا اشاره کرده و آن هم تصمکی به ني همچنیاما و
 رانی از اتي امنی شورایقطعنامه ها. در دست ساخت در شهر اراک است ی هسته ایقاتيتحق

 ی اقتصادشتري بیمهای صورت با تحرنی اري ها در اراک و نطنز را متوقف کنند و درغتيخواسته اند تا فعال
  . شودیروبرو م

 ندگانید و نما کنندی شود، تهران موافقت کرد تا بازرسان از اراک بازدبی قطعنامه ها تصونی از آنکه اشيپ
 در ت،ي امنی شورایمهای تحرنی تازه ترلياما پس از تحم.  کردنددی بازدهی در ماه ژانوتی سانیآژانس از ا

  . پاسخ داددهای بازدنی دادن به اانیپا بر ی اخطار به آژانس مبنقی اقدام از طرنی به ارانیماه مارس ، ا
 نی آژانس ای نظر قانوننکهیو ا" ستيموجه ن " رانی اقدام انی شده که ای در نامه خود مدعنوننیها

  .  شودلی تعدکجانبهی تواند به طور ی توافق نمنیاست که ا
 کار در رانی وجود ندارد که ایدی تردچيه:  مقام آژانس هم که خواست نامش فاش نشود ، ادعا کرد کی

  .   کندی میاراک را مخف
 ی انرژی المللنياف و سازنده خود با آژانس ب مستمر و شفی همچنان به همکاررانی که ای وجودبا
 ی هسته ای هاتي بودن فعالزي بر صلح آمی مبنی المللني به جامعه بدني بخشناني با هدف اطمیاتم

 اما کنند؛ ی مدی بازدرانی ای هسته اساتي دهد و بازرسان آژانس به طور مستمر از تاسیخود ادامه م
 کنند ؛ با استفاده یري جلوگرانی آژانس به ای فنی از کمک ها کنندی تالش منکهی ها عالوه بر ایغرب
 به رانی ایابي کنند مانع از دستی تالش می قانونري غی قطعنامه هابی و تصوتي امنی از شورایابزار
 مسلم و مشروع خود صرف حق کرده است هرگز از دي تاکرانی شوند، اما ای هسته ازي صلح آمیفناور

  . خود ادامه خواهد دادزي صلح آمی هسته ای هاتيعالنظر نخواهد کرد و به ف
  
 وهي به شرانی خواهان حل اختالفات با اکای امروز پنجشنبه در واشنگتن گفت که آمرکای خارجه آمرریوز
  .  استکيپلماتید

  )2007 آوریل  19(1386 فروردین 30پنج شنبه 
 کای امور خارجه آمرریوز" سی رازايکاندول"، "الحره "یونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه

 ی اندهی ساختن آی برای دموکراستي رهبران جوانان جهان در واشنگتن بر اهمناريعصر امروز در سم
  . کردديبهتر در جهان تاک
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 و انهي خاورمژهی درجهان بوکي دموکراتراتيي تغتيبر اهم"  بهتری اندهیآ" تحت عنوان ناري سمنی در ایو
 لي تحمی حال گفت که کشورش در راستاني کرد، اما درعدي تاککيشنگتن به روند دموکرات وایبندیپا

 افزود که یو. زديبرخ از درون کشورها دی بای دموکراسنی دارد بلکه ای بر کشورها گام بر نمیدموکراس
  . کندی به آنها کمک مکای اقدام کنند و آمری دموکراسی برادیملت ها از درون جوامع خود با

 به تالش کای کرد که آمردي پرداخت و تاکلي و مناقشه اعراب و اسرائني در ادامه به مسئله فلسطسیار
  . ادامه خواهد دادیني کشور مستقل فلسطلي تشکی خود برایها
 کرد و گفت که ديتاک" دوکشور "دهی واشنگتن به ایبندی بر پاکای امور خارجه آمرری گزارش، وزنی اهیبرپا

 ی براتي و تحقق امنیني کشور مستقل فلسطلي تشکیعنی هدف نی به ادنيس ریواشنگتن برا
  . تالش خواهد دادلياسرائ

 شده به ادی ناري و پرسش و پاسخ خود با شرکت کنندگان در سمی از سخنرانیگری در بخش دیو
 یتي درباره بحران امنژهی بویی های کشور هم اکنون با دشوارنیاوضاع عراق اشاره کرد و گفت که ا

  .روبرو است
 مهم است  و ملت عراق به رغم همه حمالت و اري درعراق بسی ملی آشتشرفتي کرد که پدي تاکسیرا

 ثبات منطقه ی برای دهد و ثبات عراق نقطه قوتی خود ادامه مکي به روند دموکراتیتي امنیبحران ها
  .خواهد بود

 اشاره کرد و یرانی به فرهنگ کهن ارانیط ا درباره روابسی الحره، رایونیزی گزارش خبرنگار شبکه تلوبه
 کيپلماتی دی اوهي به شرانی و خواهان حل اختالفات با امی گذاریگفت که ما به ملت عراق احترام م

  . تالش خواهد کردکيپلماتی دقی حل آن از طری براکای افزود که اختالفات هرچه باشد آمریو. ميهست
  
  .  کرددي تاکرانی ای با مسئله هسته اکيپلماتیتعامل د امروز چهارشنبه بر کای دفاع آمرریوز

  )2007 آوریل  18(1386 فروردین 29چهار شنبه 
 داری پس از دلي جنگ اسرائریوز"  پرتزريعم" و کای دفاع آمرریوز" تسيرابرت گ" مهر، ی گزارش خبرگزاربه

  .  مشترک شرکت کردندی در کنفرانس مطبوعاتویخود در شهر تل آو
 هي العربیونیزی از شبکه تلومي که به طور مستقی کنفرانس مطبوعاتنی در ایستيوني صهمیرژ جنگ ریوز

 دفاع ریسفر وز:  کرد و گفت دي تاکلي و اسرائکای مشترک آمری تفاهم و همکارتي شد، براهمیپخش م
  .می دادحي را توضد خویتي امنیازهاي برخوردار است و ما نتي از اهموی پس از هشت سال به تل آوکایآمر
 رانی نسبت به ایلي اسرائی مقام هاری با تکرار مواضع دشمنانه سای کنفرانس مطبوعاتنی در اپرتز

 اتفاق نظر رانی درباره مقابله با خطر اکای و آمرلي و اسرائردی پذی را نمرانی ادیجهان آزاد ادامه تهد: گفت 
  .دارند
 مدت، مسئله ی طوالنی روابط نظامژهیط دوجانبه بو گفت که درباره روابکای دفاع آمرری وزگر،ی دی سواز
 و اوضاع عراق بحث و گفتگو کرده و مذاکرات انهي صلح در خاورمی شده برااي مهی فرصت هاران،یا

  . را صورت داده استیمهم
  .مي تعامل کنکيپلماتی دقی از طررانی ای با برنامه هسته ادیبا:  گفت رانی ای درباره مسئله هسته ایو
 مهم است و کيپلماتی دیتالش ها:  گفت رانی ای درباره مسئله هسته ایدرپاسخ به سوال تسيگ

 درباره دی بارانی به طور متحد آنچه را که ای المللنيسازمان ملل دو قطعنامه صادر کرده است و جامعه ب
  . خود انجام دهد، مشخص کرده استیمسئله هسته ا

 ی روز خود از زمان اجرانی بغداد شاهد خشونت بارترژهیو سوال که امروز عراق بنی در پاسخ به ایو
 ها ستی گفت که ترورست،ي طرح ننی شکست ای امر به معنانی اای شهر است و آنی در ایتيطرح امن

 واهند صورت خی ملی بغداد و  آشتیتي به شکست کشاندن طرح امنیوالقاعده همه تالش خود را برا
  .دارد
 اتهامات گری بار دانهي در منطقه خاورمهی درباره نقش سوریپاسخ به سوال درني همچنکای دفاع آمرریوز

 از خاک خود به عراق ی خارجانی از ورود جنگجوهی دمشق را تکرار کرد و گفت که سورهيکشورش عل
 قدامات کند و ای میحاتي به حزب اهللا کمک تسلني همچنهی افزود که سوریو.  کندی نمیريجلوگ

  .د که واشنگتن با آن مخالف است دهی را صورت میگرید
  

 سند آژانس در باره راه اندازی سانتریفوژها در نطنز
  )2007 آوریل  18(1386 فروردین 29چهار شنبه 

 آوريل، از آغاز توليد سوخت ١٨يک سند محرمانه آژانس بين المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه :فردا
  .هسته ای در تاسيسات نطنز خبر داد

رگزاری رويترز، سند مربوط به آژانس بين المللی انرژی اتمی، حکايت از آن دارد که به گزارش خب
 آبشار مجزا ٨ در   سانتريفوژ يا دستگاه گريز از مرکز ويژه غنی سازی اورانيوم را١٣٠٠جمهوری اسالمی 

  .در مجموعه نطنز راه اندازی کرده است
اما اين ادعا با . اسيسات نطنز را آغاز کرده است آوريل، ايران اعالم کرد که غنی سازی در ت٩در روز 

  .ترديد کارشناسان رو به رو شد
 آوریل در ١۶ تا ١۵سند آژانس بين المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که بازرسان آژانس، در تاريخ 

 سانتريفوژ راه ١٣١٢جريان راستی آزمايی اطالعات موجود، مطلع شده اند که هشت آبشار حاوی 
  .ی شده و در برخی از آنها مقداری اورانيوم نيز وارد شده استانداز
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در سند آژانس که حاوی يادداشت اولی هاينه نن معاون آژانس بين المللی انرژی اتمی است، گفته 
شده که ايران مانع از انجام برخی از وظايف بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در نيروگاه آب 

  .سنگين اراک شده است
آقای هاينه نن از ايران خواسته است که در تصميم خود به کاهش همکاری با آژانس تنها در سطح 

از نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی، همکاری ايران در اين سطح، بسيار پايين تر . بازنگری کند قانونی،
  .از حد الزم برای رفع شبه ها در باره برنامه هسته ای اين کشور است

  نامه هسته ای را ادامه می دهدايران بر 
 آوريل بار ديگر بر ادامه برنامه ١۶پيشتر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی روز دوشنبه 

  . خود خواهد ايستاد» حقوق هسته ای«هسته ای ايران تاکيد کرد و گفت که ايران تا آخر بر سر 
قانونی خود متحد ايستاده و سر سوزنی ملت ايران برای کسب حق « :آقای احمدی نژاد در شيراز گفت

  » .از حقوق هسته ای خود عقب نشينی نمی کند
اظهارات رييس جمهوری ايران درباره برنامه هسته ای تهران تازه ترين موضع گيری وی پس از اعالم خبر  
از سوی جمهوری اسالمی است » دستيابی به توانايی توليد سوخت هسته ای در مقياس صنعتی«

  . ه گذشته اعالم شدکه هفت
اين خبر با شک و ترديدهايی از سوی کشورهای مختلف و کارشناسان بين المللی روبرو شد و روز 

يکشنبه نيز محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم کرد که نمی توان ادعای 
 ای در مقياس صنعتی دست محمود احمدی نژاد را پذيرفت که ايران به توانايی توليد سوخت هسته

  . يافته است
 روز به ۶٠ شورای امنيت سازمان ملل متحد، ١٧۴٧قطعنامه  شورای امنيت سازمان ملل متحد طی

  .ايران فرصت داده تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد
تمی خود درصدد دستيابی به سالح کشورهای مختلف جهان نگران هستند که ايران در پوشش برنامه ا

توليد سوخت هسته ای برای نيروگاه بوشهر و نيروگاه  می گوید به دنبال  هسته ای باشد، اما ايران
  .هایی است که قرار است در آینده بسازد

  
 » راه اندازی نمی شود٢٠٠٧نيروگاه بوشهر در سال «

  )2007 آوریل  17(1386 فروردین 28سه شنبه 
 آوريل اعالم کرد که شرکت اتم استروی اکسپورت به دليل ١٧ روسی روز سه شنبه يک مقام:فردا

  .  ميالدی نخواهد بود٢٠٠٧مشکالت مالی و فنی قادر به تکميل نيروگاه اتمی بوشهر در سال 
 برداری از نيروگاه اتمی  واضح است که موعد بهره«: ايگور ايوانف، دبير شورای امنيت روسيه، گفت

  .»تعيين شده بود، بايد به تعویق بيفتد) شهريور ماه(تامبر امسال بوشهر که سپ
 آقای ايوانف از ميزان اين تاخير اظهار بی اطالعی کرد و فرانسهبه گزارش خبرگزاری  

  ».کارشناسان در حال مطالعه در اين باره هستند«:افزود
ا برعهده دارد، اوايل شرکت روسی اتم استروی اکسپورت که کار ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر ر

سال جاری ميالدی اعالم کرده بود به دليل اين که ايران در سال جديد پرداختی بابت نيروگاه بوشهر 
  .نداشته است، به همين دليل تحويل اين نيروگاه به تاخير خواهد افتاد

اندازی  ری راهسال جا) سپتامبر(بود نيروگاه اتمی بوشهر در شهريور ماه  طبق برنامه زمان بندی قرار
برداری نهايی قرار گيرد اما به دليل آنچه اتم استروی  مورد بهره) نوامبر(آزمايشی شود و در آبان ماه 

  .خوانده است اين برنامه به تعويق خواهد افتاد» بروز مساله مالی و فنی«اکسپورت 
دور نخست مذاکرات . دايران و طرف روسی تاکنون سه دور مذاکره برای حل اختالفات برگزار کرده ان 

در )  مارس٩ تا ٧(اسفند ماه  ١٨  تا  ١۶ايران و روسيه در مورد مساله تامين مالی نيروگاه اتمی بوشهر 
در تهران برگزار شد و به دليل مصادف شدن  ( مارس ٢٠  تا  ١۶ ( اسفند ماه ٢٩  تا  ٢۵ مسکو و دور دوم از 

  .ستم فروردين برگزارشدبا تعطيالت نوروز متوقف شد و دور سوم در بي
 به ايران هشدار داد که   اسفند ماه سال گذشته در بيانيه ای شرکت روسی اتم استروی اکسپورت

به طور برگشت «تاخير تهران در پرداخت بدهی، ممکن است به پروژه ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر 
  .آسيب برساند» ناپذيری

هزينه ساخت نيروگاه اتمی بوشهر توسط تهران را رد کرده ايران ادعای روسيه مبنی بر پرداخت نکردن 
 ۶٠٠ ميليون دالر و پنج ميليارد و ٧۵ بيش از ٢٠٠٧ مارس ١۴ تا ٢٠٠۶ اکتبر ١٠است و می گويد از 

  .ميليون تومان به شرکت روسی پيمانکار نيروگاه اتمی بوشهر پرداخت کرده است
 هزار دالر در حال انتقال و ٢٠٠ ميليون و ١٨يالدی مبلغ ايران تصريح می کند که از اول ماه مارس جاری م

  .واريز شدن به حساب شرکت روسی اتم استروی اکسپورت است
محمد سعيدی معاون سازمان انرژی اتمی ايران گفته بود با توجه به اينکه از پروژه يک ميليارد دالری 

 اظهارات مقام های روسيه درباره نيروگاه بوشهر صرفا حدود يکصد ميليون دالر آن باقی مانده است
  .تعهدات مالی ايران غير منطقی است

 ، ٢٠٠٧ بين مسکو و تهران، روسيه متعهد شد تا سپتامبر سال ٢٠٠۶طبق توافقنامه سپتامبر سال 
  .، نيروگاه اتمی بوشهر را تحويل ايران دهد٨۶شهريور 
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 »آمریکا برنامه ای برای حمله نظامی به ایران ندارد«

  )2007 آوریل  16(1386 فروردین 27ه دوشنب
يک مقام ارشد ارتش آمريکا روز دوشنبه اعالم کرد که اياالت متحده برنامه ای برای حمله :رادیو فردا

  . نظامی به ايران ندارد و حضور نظامی واشينگتن در خليج فارس به منظور برقراری صلح در منطقه است
يدن می کند روز دوشنبه تاکيد کرد که تالش ها برای حل پرونده درياساالر مايکل مولن، که از پاکستان د

  . اتمی ايران بر استفاده از راه های ديپلماتيک استوار شده است
ما برای دهه های متوالی حضور قوی دريايی در اين بخش از جهان : فرمانده عمليات دريايی آمريکا افزود

ن خود در منطقه تعدادی کشتی را به خليج فارس اعزام به دوستا و اخيرا نيز برای اطمينان. داشته ايم
  . کرده ايم

خليج فارس يک منطقه حياتی محسوب می شود و هدف ما نيز تقويت و ثبات بخشی « به گفته وی، 
بنابراين تا جايی که من آگاه هستم مطلقا برنامه ای برای . به منظور برقراری آرامش و صلح در آن است

  » . وجود نداردحمله نظامی به ايران
در حال حاضر دو ناو هواپيمابر آمريکايی در خليج فارس حضور دارند که باالترين حضور نظامی نيروی 

  . اين کشور به عراق است٢٠٠٣دريايی اياالت متحده در اين منطقه از زمان حمله سال 
 و وزارت دفاع اياالت اظهارات اين مقام آمريکايی در ادامه سخنان مقامات کاخ سفيد، وزارت امورخارجه

متحده صورت می گيرد که گفته بودند واشينگتن برنامه ای برای حمله نظامی به ايران بدليل تعقيب 
  . فعاليت های اتمی آن ندارند

هرچند که مقامات آمريکايی در ماه های گذشته از حل پرونده هسته ای جمهوری اسالمی از مسير 
يگر از مقامات نظير ديک چنی، معاون رييس جمهوری امريکا در ديپلماتيک سخن گفته اند ولی برخی د

  . عين از روی ميز قرار داشتن همه گزينه ها در برخورد با ايران سخن گفته اند
برنامه هسته ای ايران در حال حاضر به مهمترين چالش در روابط جمهوری اسالمی با غرب تبديل شده 

جود دارد که ايران در پوشش فعاليت های صلح آميز هسته است، چرا که اين نگرانی در محافل غربی و
  . ايران همواره اين ادعاها را رد کرده است. ای بدنبال دستيابی به سالح اتمی باشد

روز يکشنبه نيز محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم کرد که پيش بينی نمی 
 ولی نمی تواند احتمال به کار گيری نيروی نظامی عليه کند که به ايران حمله نظامی خواهد شد

  .جمهوری اسالمی را نيز رد کند
  هشدار فرماندهان ارتش ايران 

  . در همين حال فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی نسبت به هر گونه حمله به ايران هشدار دادند
ما کاری «ارتش، گفته است که  فروردين ماه، روز ٢٩  فرمانده کل ارتش ايران در سخنانی به مناسبت

به کسی نداريم اما اگر يقه ما دريده شود روزگاری برای دشمن نخواهيم گذاشت و دشمن هم اين را 
  » .مي داند

با صداقت و علم و آگاهی به دشمنان مي «به گزارش خبرگزاری ایسنا، عطاء اهللا صالحی افزوده که 
اگر ديوانگی کنند و دست به ماشه ببرند از . نابود هستندگويم که آنها چه حمله کنند و چه حمله نکنند 

سرانجام با خفت و خواری مجبور خواهند شد که به کشورشان . ما جزء مقاومت چيزی نميبينند
  » .برگردند

از آنجايی که من نظامی هستم تحقير شدن هيچ نظامی « : فرمانده کل ارتش، در ادامه اظهار داشت
آنها اگر تهديد هم نکنند به زودی شکست خواهند . ی را هم نميخواهمچه انگليسی و چه آمريکاي

  » .خورد
همچنين فرمانده نيروی دريايی ارتش ايران به مناسبت سالروز ارتش در سخنانی گفته است که نيروی 

  . از آمادگی برخوردار است» دشمن« دريايی برای پاسخگويی به تهديدات 
  

   عراقردرويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 یتي امنیروي ن21شبکه القاعده از کشتن /  فرد مسلح 84 و بازداشت ی عراق48 شدن یکشته و زخم
 عراق خبر داد

  )2007 آوریل  19(1386 فروردین 30پنج شنبه 
 ی زخمای کشته ی عراق48 آن انی و در جرافتی ادامه زي ها در عراق امروز پنجشنبه نی و ناآرامخشونت

 . کشور خبر دادنی ایتي امنیروي ن21 از قتل زيعده در عراق نشدند و شاخه القا
 بمب ی خودروی فرد انتحارکی عراق گفت که سي پلترز،ی روی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

در جنوب بغداد زد که بر اثر " هیالجادر" دستگاه تانکر حمل سوخت در محله کی شده خود را به یگذار
 . شدندی نفر زخم21نفر کشته و  10انفجار حاصله 

 کارکنان شرکت نفت شمال عراق ی اعالم کرد که افراد مسلح با حمله به خودروني عراق همچنسيپل
 . کردندیهفت نفر از آنها را زخم" کرکوک"در منطقه 

 را کشته و هفت نفر سيدو پل" بعقوبه" در منطقه سي پلی گشتکی با حمله به ني مسلح همچنافراد
 خود در مناطق مختلف اتي عملانی عراق اعالم کرد که ارتش عراق در جرسي کردند و پلی زخم راگرید

 . را بازداشت کرده استگری نفر د84 فرد مسلح را کشته و 20 ساعت گذشته 24عراق در طول 
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 خودرو در شهرک کی عراق اعالم کرد که جسد چهار فرد سوخته شده را در درون سي حال، پلني همدر
 .در جنوب شهر موصل در شمال عراق کشف کرده است" اطالشرق"
 هيانيوابسته به شبکه القاعده امروز با انتشار ب"  عراقیدولت اسالم" حال، گروه موسوم به ني همدر
 رای را بعد از ربودن آنها به قتل رسانده است زی عراقسي پلکی سرباز و 20 اعالم کرد که نترنتی در ایا

 .آنها پاسخ نداده استدولت عراق به خواسته 
 بازداشت ی ساعت مهلت داده بود که همه زنان سن48 گروه روز شنبه گذشته به دولت عراق نیا

 . شده را خواهد کشتادهی صورت افراد نی اري عراق را آزاد کند درغیشده در زندان ها
 در مرکز هیلصدر منطقه اروزی ددی انفجار شدی عراق در پرینخست وز" ی المالکینور" حال، ني همدر

.  الزم صادر کردیتي امنري منطقه را به خاطر اهمال در اعمال تدابنیشهر بغداد دستور بازداشت فرمانده ا
 . شدندیزخم 139نفر کشته و 118 در بغداد دستکم هی انفجار در بازار منطقه الصدرنیدر ا
خود در دو حمله جداگانه در  ی نظامیروي امروز از کشته شدن سه نکای است که ارتش آمری درحالنیا

 یالدي می کشته شده در عراق در ماه جارییکای آمریروهايعراق خبر داد که با احتساب آنها، شمار ن
  .دي نفر رس53به 
  

 209 کشته و 167 شهر بغداد به ژهی امروز در مناطق مختلف عراق بوی تلفات حمالت و انفجارهاشمار
  . دي رسیزخم

  )2007 آوریل  18(1386 فروردین 29چهار شنبه 
 منبع وزارت دفاع عراق گزارش داد که کی، "العالم "ی مهر به نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه

در بغداد به دستکم " هیالصدر" شده در بازار منطقه ی بمب گذاری دستگاه خودروکیشمار تلفات انفجار 
 انفجار نیا نفر در 75 کشته شدن  ازتی حکایآمار قبل.  استافتهی شی افزای زخم139کشته و 118

  .داشت
در شهرک " المظفر "داني شده در می بمب گذاری دستگاه خودروکی حال، شمار تلفات انفجار ني همدر

  .دي رسی زخم44 کشته و 30صدر بغداد به 
در منطقه الکراده " دي مجديعبدالحم "مارستاني بکی امروز در نزدزي شده نی بمب گذاری خودروکی

  . شدندی زخمگری نفر د15 نفر کشته و 10 آن دستکم انید که در جرمنفجر ش
 ی بمب گذاری دستگاه خودروکی با استفاده از ی گفت که در حمله انتحارزي عراق نیتي منبع امنکی

 و شش نفر سي پلیرويدر خارج از بغداد چهار ن" جیعور" در منطقه سي پلیروهاي نی گشتهيشده عل
  . شدندی زخمگرید

 بمب در داخل کی در انفجار گری شدن پنج نفر دی از کشته شدن سه نفر و زخمني همچنیتيامن منابع
  .در مرکز بغداد خبر دادند" هیالجمهور "اباني در خییخودرو

" کرکوک" شهر سي پلیروهاي جسد خبر داد و ن18عراق از کشف " بعقوبه" شهر سي حال، پلني همدر
  . کردنددايشهر پ نی چهار جسد را در جنوب و غرب ازين
  

 تلفات سنگين بمبگذاری ها در بغداد
  )2007 آوریل  18(1386 فروردین 29چهار شنبه 
 نفر زخمی 200 نفر کشته و متجاوز از 160 فقره بمبگذاری در بغداد بيش از 6در جریان :بی بی سی

 .شده اند
ر عراق شروع شد، امروز از حدود دو ماه قبل که تالش های به رهبری امریکا برای برقراری امنيت د

 .پرتلفات ترین روز بوده است
درجریان یک حمله، انفجار بمب در یک اتومبيل در بازار شلوغ صدریه در بغداد، موجب کشته شدن بيش 

 .  نفر شد115از 
 . نفر نيز در این انفجار که در یک منطقه شيعه نشين پایتخت رخ داد، مجروح شده اند90بيش از 

 نفر در اثر برخورد 30 در شهرک شيعه نشين صدر در بغداد بود که در جریان آن حدود یک انفجار دیگر
 ..اتومبيل بمبگذار انتحاری به یک ایستگاه پليس کشته شدند

 . نفر شد10همچنين انفجار بمب در یک اتومبيل در منطقه شيعه نشين کراده، موجب کشته شدن 
که مظنون به عضویت در گروه های شورشی بودند در  نفر را 5در همين حال ارتش آمریکا می گوید 

 .استان انبار به قتل رسانده است
در تحولی دیگر، ارتش بریتانيا در جنوب عراق، کنترل امنيتی سومين استان منطقه را به مقامات عراق 

 .تحویل داده است
 جهت اتکای عراق یک فرمانده بریتانيایی در جنوب عراق می گوید تحویل استان ميسان گام مهمی در

 .به نيروهای امنيتی عراقی خواهد بود
ولی نيروهای بریتانيایی همچنان به آموزش نيروهای امنيتی عراقی در ميسان و محافظت از مرز 

 .طوالنی عراق با ایران ادامه خواهد داد
 عراق بيشتر نيروهای بریتانيایی هنوز کنترل بصره را که خشونت ها در آنجا از هر نقطه دیگری در جنوب

  .است، در دست دارند
  

 وزرای طرفدار مقتدی صدر از دولت عراق خارج شدند
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  )2007 آوریل  16(1386 فروردین 27دوشنبه 
وزرای طرفدار مقتدی صدر، روحانی جوان شيعه عراق از ترکيب دولت عراق خارج شده :بی بی سی

برای تعيين یک مهلت زمانی برای خروج این اقدام به منظور وارد کردن فشار بر دولت این کشور . اند
 .نيروهای آمریکایی از عراق صورت گرفته است

 . نماینده دارد32 نفری این کشور ٢٧۵ وزیر و در مجلس 6گروه طرفدار مقتدی صدر در دولت عراق 
نوری المالکی، نخست وزیر عراق از پذیرش خروج وزرای وابسته به گروه مقتدی صدر خودداری کرده و 

 . است که این مساله به برخی شرایط وابسته استگفته
حضور گروه طرفدار مقتدی صدر در دولت عراق، برای نوری المالکی، نخست وزیر این کشور بسيار مهم 

خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید که خروج این وزرا از دولت عراق، باعث سقوط دولت . است
 .ولت وی را افزایش خواهد دادنوری المالکی نخواهد شد اما فشارها بر د

برخی تحليلگران نيز می گویند که اگرچه مقتدی صدر در ميان اکثریت شيعيان دارای نفوذ است اما به 
 .احتمال قوی دولت نوری مالکی به فعاليت خود ادامه خواهد داد

انده، به صورت مقتدی صدر، پيش از این هم در اعتراض به آنچه نزدیکی دولت نوری المالکی و آمریکا خو
 .موقت از ترکيب دولت عراق خارج شده است

آقای مالکی مخالف تعيين زمان خروج نيروهای آمریکایی است و می گوید این کار باید بر اساس شرایط 
 . عراق انجام شود

هفته پيش ده ها هزار عراقی در پاسخ به دعوت آقای صدر با راهپيمایی در شهر مقدس نجف، خواستار 
 . چه سریع تر نيروهای آمریکایی از این کشور شدندخروج هر

تحليلگر مسایل جهان عرب در بی بی سی نيز می گوید که بسياری دليل اصلی این اقدام گروه صدر را 
این گروه همچنين بر این . به حاشيه رفتن این گروه در تصميم گيری های اصلی دولت عراق می دانند

اعادالنه مورد هدف ارتش آمریکا برای سرکوب کشتارهای فرقه ای باور است که سپاه مهدی به صورت ن
 .قرار گرفته است

  .سپاه مهدی از سوی آمریکا به عنوان بزرگ ترین تهدید امنيتی در عراق شناخته می شود
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  نی فرورد30پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 آوریل  19(1386ردین  فرو30پنج شنبه 

تذکر ریيس مجلس به دولت در مورد نرخ بنزین، اظهارات تند فرمانده نيروی انتظامی، :بی بی سی
اعطای قلم طالیی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به عزت اهللا سحابی و گفته های محمود احمدی نژاد 

  .  امروز تهران استریيس جمهور عليه دموکراسی از جمله مطالب روزنامه های صبح
اعتماد خبر داده که محمود احمدی نژاد ریيس جمهورط در سخنرانی برای روحانيون فارس با اشاره به 

اینکه تئوری های مادی به بن بست رسيده است گفته اگر در کشوری راجع به دموکراسی حرف بزنيم 
  . مردم حالت تهوع می گيرند

ر بيست و هفتمين سفر استانی خود به استان فارس در به نوشته همين روزنامه رئيس جمهوری د
جمع علما و روحانيون استان فارس حاضر شد و با تاکيد بر اینکه درس خوانده های آمریکا و انگليس به 
درد نمی خورند، از علمای مدارس علميه خواست دولت را در حل مشکالت فراوان در حوزه مادی یاری 

  .دهند
 نوشته در سال جارى هيچ مجوز ثبت  ایران طرح اخراج افغان ها از کشور روزنامهچند روز مانده به آغاز

 هزار تبعه غيرمجاز افغان هم تا پایان دى ماه ۴٧٠ازدواجى به افغانهاى غير مجاز داده نمى شود و 
  . امسال از تهران طرد و از کشور اخراج مى شوند

به خصوص اتباع غيرمجاز در ایران به پایان رسيده است مدیر کل اتباع تهران گفته زمان حضور اتباع افغان 
دولت ایران به هر نفر از افراد . و آنها باید براى زندگى و کمک به عمران و آبادانى، به کشور خود بازگردند

  .  دالر پرداخت کرده است١٠٠خانواده افغان که داوطلبانه تصميم به بازگشت بگيرند، 
الی است که هفته گذشته وزیر خارجه افغانستان در تهران اظهار داشت اظهارات این مقام دولتی در ح

  .که آن کشور بيش از صدهزار نفر از مهاجران افغان را نمی تواند بپذیرد
 عزت اهللا سحابی از فعاالن پيشگام حوزه سياست و فرهنگ کشور نامزد اعتمادبه نوشته روزنامه 

انجمن دفاع از آزادی .  شد١٣٨۵دی مطبوعات در سال دریافت جایزه قلم طالیی انجمن دفاع از آزا
سال . مطبوعات هر ساله جایزه قلم طالیی خود را به یکی از فعاالن مطبوعاتی کشور اهدا می کند

گذشته این جایزه به حسين انصاری راد نماینده سابق مردم نيشابور و رئيس کميسيون اصل نود 
  .مجلس ششم اهدا شد

های خبری خود نوشته ابراز تردید سخنگوی دولت در اجرای قانون کوپنی شدن  در صدر گزارش اعتماد
بنزین از اول خردادماه واکنش شدیداللحن غالمعلی حداد عادل رئيس مجلس را در پی داشت و او به 

  .  تومانی و سهميه بندی را اجرا کند١٠٠دولت تذکر جدی داد از اول خردادماه بنزین 
ادل این تذکر را پس از آن به دولت داد که غالمحسين الهام در جلسه  حداد ع اعتمادبه نوشته

مطبوعاتی روز سه شنبه خود با خبرنگاران زمان سهميه بندی بنزین را قطعی ندانست و گفت مجلس 
  . آمادگی همراهی با برنامه دولت درباره بنزین را نداشت
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سخنگوی دولت شنيدم که در رئيس مجلس گفت شب گذشته در اظهارات اعتماد ملی به نوشته 
مورد سهميه بندی بنزین از اول خردادماه اظهار تردید کرد که اگر اظهارات وی، نظر رئيس جمهوری و 

  .دولت باشد، باید به دولت تذکر داد
رئيس مجلس تاکيد کرد بر اینکه دولت موظف است سهميه بندی را در اول خرداد که در قانون تعيين 

  .شده اجرا کند
 سخنان فرمانده نيروی انتظامی را درباالی صفحه اول خود نقل کرد که با بيان اینکه نسبت آفتاب یزد

بدحجابی تبلور محسوس آن چيزی است که در : اندیش بود، گفت به موضوع بدحجابی نباید ساده 
  .  دهد و ما از آن غافليم پشت صحنه رخ می

 ها که به نيروی انتظامی می  برخی دستگاه: شان کرد خاطرن آفتاب یزدسردار احمدی مقدم به نوشته
قی، کار فرهنگی انجام شود، باید مورد  گویند باید به جای برخورد با بدحجابی و اجرای طرح امنيت اخال 

  .زنند  بردند و حرف نابجا می  استيضاح قرار گيرند، چرا که خود تاکنون در خواب خرگوشی به سر می
ته زنجيره اعتراضات دانشجویی که از سال گذشته با حوادث دانشگاه  در گزارشی نوشحيات نو

  . شود اميرکبير تهران به وجود آمده این روزها با اتفاقات دانشگاه مازندران دنبال می 
 چندی پيش جمعی از دانشجویان این دانشگاه که به نحوه اداره دانشگاه خویش حيات نوبه نوشته 

شان توسط نيروهای لباس شخصی  دادند که در نهایت به دستگيری معترض بودند تجمعی را ترتيب 
پس از تائيد حکم یک ترم محروميت از تحصيل سه دانشجوی دانشگاه مازندران و در پی آن . منتهی شد

ن دانشجویی، برخی دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به این مساله تجمع  بازداشت یکی از این فعاال
  .  منتقل شدند  دانشجو بازداشت و به مکان نامعلومی١٢و دانشجو و روز دوم کردند که روز اول د

بنا به این گزارش تا کنون هيچ کس مسئوليت این اتفاق را برعهده نگرفته و کماکان نيز از شش 
م کرد که  دانشجوی بازداشتی خبری در دست نيست، اما مسئول حراست دانشگاه مازندران اعال

  .  شدگان هستند شگاه پيگير آزادی بازداشتهای این دان حراستی
جام  از قم خبر داده در پی چاپ عکسی از مسابقه فوتبال زنان در روزنامه  جمهوری اسالمیروزنامه
  .  جمعی از فرهنگيان این شهر با مراتب اعتراض خود را نسبت به چاپ این عکس اعالم داشتندجم

این نامه ضمن تاکيد بر این نکته که این قبيل عکس  نوشته نویسندگان در  جمهوری اسالمیروزنامه
ها موجب اشاعه فحشا ميشود خواستار جبران این عمل توسط روزنامه شدند و یادآور گردیدند در غير 

  .اینصورت مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیصالح اعالم خواهند کرد
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2007 آوریل  18(1386وردین  فر29چهار شنبه :فردا

 دانشگاه کشور از دانشجويان دانشگاه ٣۶های اسالمی   ازاعالم حمايت انجمناعتماد ملی،روزنامه 
  . مازندران خبر داده است

سه شنبه،  به نوشته اين روزنامه، به دنبال بازداشت گسترده دانشجويان در دانشگاه مازندران روز
 دانشگاه کشور با صدور بيانيه مشکی از دانشجويان دانشگاه ٣۶های اسالمی دانشجويان  انجمن 

  .  شده را خواستار شدند مازندران اعالم حمايت کرده و آزادی دانشجويان بازداشت
 شکست برخوردهای گسترده سال گذشته اعم از  تشکل های دانشجویی در بيانيه خود با اشاره به

های  دن فعاالن دانشجويی، انحالل و تعليق انجمن دار ش های انضباطی، ستاره احضار به کميته
های فرهنگی، و توقيف نشريات دانشجويی تاکيد کرده اند که در  اسالمی و شوراهای صنفی و کانون

ها گسترش يافته و با همکاری نهادهای امنيتی شدت بيشتری   دامنه برخوردها در دانشگاه٨۶سال 
  . پيدا کرده است

نجمن دانشجويی امضاء کننده اين بيانيه داشت دانشجويان دانشگاه مازندران به نوشته اعتماد ملی، ا
های دانشجويی، فرهنگيان، زنان و کارگران در  را ادامه برخورد های غيراصولی و اقتدارگرايانه با جنبش

های اخير عنوان و ضمن اعالم همبستگی و پشتيبانی با دوستان دربند، اين اقدام را به شدت  ماه
  .  کرده اندمحکوم

از احتمال پيروزی احزاب » آنها بر می گردند«، در سرمقاله روز چهارشنبه خود با عنوان رسالتروزنامه 
  . و گروه های اصالح طلب در انتخابات آتی مجلس در زمستان امسال، خبر داده است
ان نوشته که در امير محبيان از چهرهای جناح راست در اين يادداشت، با اشاره به ائتالف اصالح طلب

  . اردوگاه اصولگرايان وضعيت مناسبی حاکم نيست
واقعيت ها بي گمان  نويسنده رسالت به همفکران خود هشدار داده که در صورت چشم فرو بستن بر

  .پس از انتخابات مجلس هشتم انگشت حسرت از اين غفلت خواهند گزيد
ور، در عين حال دستورالعملی را برای ائتالف آقای محبيان با تایيد اختالف در ميان جناح حاکم بر کش

طيف های مختلف راستگرايان پيشنهاد کرده و از جمله پيشنهاد کرده که مجلس فعلی بايد معادله 
   .حمايت از دولت اصولگرای احمدي نژاد و جلب نظرات توده ها را حتی با قيمت انتقاد از دولت حل کند 

  . ک مرکزی با تغيير واحد پولی ايران خبر داده است از موافقت بانتهران امروز،روزنامه 
به نوشته اين روزنامه، بانک مرکزی در گزارش مبسوطی مزايای مثبت اصالح ارقام پولی کشور را بيشتر 

  . از معايب آن ارزيابی کرده است
 چند صفر اين روزنامه به نقل از مدير کل ريالی و نشر بانک مرکزی، نوشته که اصالح رقوم پولی يا حذف

  .  يکی از نيازهای اقتصادی کشور برای تسهيل در مراودات تجاری است از واحد پولی
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جالل جليليان در عين حال تاکيد کرده که اين موضوع اگر درست اجرا نشود آثار تورمی خواهد داشت و 
  . به همين علت برخی با آن مخالفند

  . با استانی شدن انتخابات مجلس خبر داده است، از مخالفت کميسيون امنيت ملی کارگزارانروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، کاظم جاللی، مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته که 

طرح استانی شدن انتخابات چند مرتبه بين نهاد قانونگذاری و شورای نگهبان قانون اساسی تردد 
ميسيون با حضور نماينده شورای نگهبان مورد بررسی  اين طرح مجددا در اين ک داشته و روز سه شنبه

  . قرار گرفت و با توجه به ايرادات آن شورا، با اکثريت آرای مخالف رد شد
به گفته نماينده شاهرود، بر اساس طرح مذکور، قرار بود انتخابات مجلس شورای اسالمی در چند 

اب در سطح شهر، در سطح استان استان به شکل استانی برگزار شود و نمايندگان به جای انتخ
   .انتخاب شوند 

  . ، نوشته که اجازه ورود وکيل معلمان به شعبه بازپرسی صادر نشده استاعتمادروزنامه 
اين روزنامه نوشته که عبدالفتاح سلطانی، از وکالی معلمان دستگير شده، با ابراز بی اطالعی از 

ن، اعالم کرده که اجازه ورود وکالی معلمان دستگير وضعيت علی اکبر باغانی، دبير کانون صنفی معلما
  . شده به شعبه بازپرسی صادر نشده است

به نوشته اعتماد، سلطانی با غيرقانونی خواندن نحوه دستگيری علی اکبر باغانی، دبير کل کانون 
 صنفی معلمان گفته که وکالی معلمانی که طی چند روز گذشته دستگير شده اند نتوانسته اند با

در حالی که بنا بر قانون متهم در دادسرا هم می تواند وکيل داشته . موکالن خود ديدار داشته باشند
  .باشد و با او ديدار کند

   .وی در خصوص دستگيری باغانی در حضور دانش آموزان گفته که اين نحوه دستگيری غيرقانونی است 
 سيوند توسط رييس جمهوری اسالمی خبر ، از افزايش واکنش ها به تاييد آبگيریهمبستگیروزنامه 

داده و نوشته که اعالم رسمی آبگيری سد سيوند از سوی محمود احمدی نژاد با واکنش بسياری از 
  . فعاالن عرصه فرهنگ وسياست کشور روبرو شده است

 کامل به نوشته اين روزنامه، اين فعاالن سخنان احمدی نژاد در اين باره را نه تنها نشان دهنده حمايت
او از دو عضو کابينه خود يعنی اسفنديار رحيم مشايی، رييس سازمان ميراث فرهنگی، و همچنين پرويز 

نوعی دهن کجی به تالش دوستداران فرهنگ ايران برای «فتاح، وزير نيرو تلقی کردند بلکه آن را 
  » .استمداد از رهبر انقالب در اين باره نيز تلقی کردند

کميته دانشجويی دفاع از پاسارگاد به همراه دفتر تحکيم وحدت و کانون که  همبستگی، نوشته 
دانشجويان مسلمان اقشار مختلف کشور به خصوص دانشجويان را به شرکت در تجمعی اعتراضی روز 

   .شنبه در برابر دفتر مرکزی سازمان ميراث فرهنگی دعوت کرده است 
ه بخش خصوصی انتقاد کرده و نوشته در حالی ، از واگذاری ميراث طبيعی کشور بهمشهریروزنامه 

که حوزه های اقتصادی و صنعتی بزرگ دولت، همچنان در برابر خصوصي سازی مقاومت مي کنند، 
  . ریيس سازمان حفاظت محيط زيست از واگذاری ميراث طبيعی کشور به بخش خصوصی خبر می دهد

فاظت محيط زيست در اولين مرحله از همشهری، به نقل از فاطمه واعظ جوادی نوشته که سازمان ح
اجرای اين طرح، بهره برداری از مناطق شکار ممنوع با مديريت سازمان محيط زيست را به بخش 

   .خصوصی واگذار، و درآمد حاصل از آن مستقيما به خزانه واريز می کند 
  

  نی فرورد29چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 آوریل  18(1386 فروردین 29چهار شنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در صدر گزارش های خبری خود از آبگيری سد سيوند با :بی بی سی

حضور ریيس دولت خبر داده اند و در مطالب دیگر به نقد گزارش های مجلس توسط سخنگوی دولت، 
زمان انرژی اتمی تکذیب نظر مذاکره گر ایرانی درباره اجالس امنيت عراق و اطالعات تازه ریيس سا

  .درباره فعاليت های سایت نطنز پرداخته اند
 سخنان غالمرضا آقازاده ریيس سازمان انرژی اتمی را منعکس کرده که در پاسخ به سئوالی کيهان

درباره تعداد سانتریفوژهای فعال در نطنز گفته این کار در هيچ کجای دنيا معمول نيست و در مورد پرونده 
اسی شدن آن به رسانه ها کشيده شده مثال هيچ اطالعاتی از فعاليت های غنی ایران به دليل سي

سازی کشورهای دیگر در دست نيست و برزیل حتی حاضر نيست تصویر دستگاه های سانتریفوژش را 
  . به بازرسان آژانس نشان بدهد

ران ابراز شده ریيس سازمان انرژی اتمی بدون اشاره به تردیدهایی که درمورد خبر خوش هسته ای ای
گفته است تمام سرمایه گذاری های انجام شده در نطنز در راستای یک جریان صنعتی بزرگ صورت 

  .گرفته است
 اعالم رسمی آبگيری سد سيوند از سوی محمود احمدی نژاد با واکنش همبستگیبه نوشته 

مدی نژاد در این باره این فعاالن سخنان اح. بسياری از فعاالن عرصه فرهنگ وسياست کشور روبرو شد 
را نه تنها نشان دهنده حمایت کامل او از دو عضو کابينه خود یعنی ریيس سازمان ميراث فرهنگی و وزیر 

  . نيرو دانسته بلکه آن را نوعی دهن کجی به تالش دوستداران فرهنگ ایران تلقی کرده اند
دفتر تحکيم وحدت و کانون  کميته دانشجویی دفاع از پاسارگاد به همراه همبستگیمطابق خبر 

دانشجویان مسلمان اقشار مختلف کشور بخصوص دانشجویان را به شرکت در تجمعی اعتراضی در 
برابر دفتر مرکزی سازمان ميراث فرهنگی دعوت کرد و اعالم داشت خبرهایی مبنی بر موافقت با 
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ه خود آثار بی نظير و آبگيری سد سيوند به گوش می رسد و به تبع آن ، تنگه بالغی ، که در سين
ارزشمند باستانی فراوانی را دارد به زیر آب خواهد رفت و عالوه بر آن به ، آرامگاه کورش ، نماد حقوق 

 سال آسيب ۵٠٠بشر، دشت پاسارگارد، راه شاهی، محوطه پارسه و حتی درختانی با قدمت بيش از 
  .جدی خواهد رسيد 

 از نمایندگان مجلس به ریيس دولت در مورد گرانی و تورم  در صدر اخبار خود از نامه گروهیهمبستگی
خبر داده و نوشته رشد افسارگسيخته نقدیندگی در کشور که به گفته برخی اقتصاددانان رشد آن در 

 است، موج نگرانی را ٨٣دولت نهم دو برابر کل رشد نقدینگی از ابتدای خلق پول در کشور تا سال 
  . سبب شده است

روزنامه دولت نهم که با شعار فریبنده و جذاب مهار تورم و گرانی و توزیع پول نفت به به نوشته این 
رغم در اختيار داشتن منابع هنگفت مالی در   های مدیریت خود بر کشور، به  قدرت رسيد، در اولين ماه

 های   گذاری و رشد اقتصادی متاسفانه با اجرای سياست صندوق ذخيره ارزی و شرایط مساعد سرمایه
  .غيرعلمی، انبساطی غيرکارشناسانه باعث رشد تورم و گرانی افسار گسيخته شده است

 به نقل از یکی از نمایندگان معلمان نوشته منتجبی، باقری و فالحی سه نماینده معلمان اعتماد ملی
ن سه تن ای.  المالقات هستند و اجازه مالقات با آنان در اختيار قاضی است که دستگير شده اند ممنوع

روز چهارشنبه برای بازجویی به دادسرای انقالب مراجعه کرده بودند که بازداشت و به زندان اوین منتقل 
  . شدند

 از احضار خانم مرضيه مرتاضی لنگرودی حکایت دارد و در آن آمده بر اساس اعتماد ملیخبر دیگر 
از حقوق زندانيان رسيده است، وی ای که به دست این فعال جنبش زنان و عضو انجمن دفاع   احضاریه 

باید ظرف سه روز در این دادیاری حاضرشود در حالی که این عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان پيش از 
این در تحصن زنان مقابل دادگاه انقالب بازداشت و پس از تحمل شش روز بازداشت موقت با قرار کفالت 

  . آزاد شد
ی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اعالم داشته  خبر داده که انجمن اسالمسرمایه

 کند، نه اعتراض   دار می   گرفته با دانشجویان دانشگاه مازندران، امنيت ملی را خدشه   برخوردهای صورت
پدرام قدرتی دبير این انجمن با انتقاد از برخورد صورت گرفته با دانشجویان دانشگاه . مدنی دانشجویان

 تير کوی دانشگاه تهران دانسته و گفت در واقعه اخير دانشگاه مازندران ١٨ان، آن را تکرار حادثه مازندر
 ها نيروهای انصار   شاهد بودیم که حکومت به شکلی شدیدتر از قبل عمل کرد به طوری که پس از مدت

یافته وارد    و لباس شخصی که کمتر در صحنه علم و فرهنگ دانشگاه حضور می کردند به طور سازمان
  . این مکان فرهنگی شدند

 از قول سردار روزبهانی که از وی به عنوان مدیرکل مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی نيروی آفتاب یزد
انتظامی یاد شده نوشته از دو روز دیگر که طرح مبارزه با بدحجابی آغاز می شود بسيج وارد کار خواهد 

  . ور از پليس داشته باشدشد، بدون آن که نيازی به گرفتن دست
 گفته بد حجابانی که دستگير می شوند پس از استفاده آفتاب یزداین مقام نيروی انتطامی به نوشته 

  .از پوشش مناسب با آرائه تعهد آزاد می شوند
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2007 آوریل  17(1386 فروردین 28سه شنبه 
انتقاد و «:ناميده و نوشته»خائن«، در سرمقاله امروز، منتقدان دولت رانکيهاروزنامه :رادیو فردا

  » .خيرخواهی خيلی وقت ها با سونيت، خيانت، کينه توزی و لجاجت آميخته می شود
اين روزنامه بازداشت منتقدان و معترضان به حاکميت را به کلی انکار کرده و ادعا کرده که اگر حاکميت 

حرف منتقدان در خصوص شرايط اضطراری کشور را بپذيرد، حق اعمال جمهوری اسالمی بخواهد 
  . محدوديت را خواهد داشت

کيهان، مطبوعات و روسنفکران را به جاسوسی متهم کرده و تاکيد کرده که هرکسی که از خفقان در 
  .ايران سخن بگويد در آغوش دشمن قرار دارد

تن از دانشجويان دانشگاه مازندران را ١۵بازداشت ، اعتراض دفتر تحکيم وحدت به اعتماد ملیروزنامه 
 تن ١۵مورد توجه قرار داده و نوشته بامداد دوشنبه گذشته، نيروهای لباس شخصی با ورود به دانشگاه 

  . از دانشجويان حاضر در دانشگاه را بازداشت کردند
ت، در خصوص اين اين روزنامه به نقل از علی نيکو نسبتی، مسوول روابط عمومی دفتر تحکيم وحد

کند که مسووالن وزارت علوم که خود را از  دستگيری ها نوشته که حوادث اخير اين شائبه را تقويت می
کوشند صدای  اند، اکنون با کمک نيروهای لباس شخصی می برخورد با جنبش دانشجويی عاجز ديده

  . طلب انشجويان را ساکت کنند خواهانه و آزادی عدالت
  . دولت خارج شد  خبر داده با تصويب شورای اقتصاد، سيمان از سبد حمايتی،سرمايهروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، خروج سيمان از سبد حمايتی دولت باالخره پس از ماهها بحث و بررسی به 
تصويب شورای اقتصاد رسيد و مقرر شده قيمت گذاری اين کاال توسط کميته ای با حضور نمايندگان 

  .صنايع و معادن و بازرگانی انجام شودوزارتخانه های 
، بازداشت علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان در داخل مدرسه رشد را کارگزارانروزنامه 

  . منعکس کرده و از خودداری معلمان غرب کشور از حضور در کالس ها خبر داده است

www.iran-archive.com 



لمان کشور جمعی از معلمان مناطق غرب به نوشته اين روزنامه، در حمايت از فرا خوان کانون صنفی مع
  .  فروردين سال جاری از حضور در کالس های درس خود داری کردند٢٧ و ٢۶کشور روز 

کارگزاران به نقل از مسعود کردپور، يکی از دبيران آموزش و پرورش نوشته که فرهنگيان مناطق غرب 
راکنده در اين اعتصاب شرکت کرده و کشور از جمله شهر های سنندج، مريوان،سقز و بوکان به صورت پ

  .از حضور در کالس های درس خود داری کردند
نيروهای مسلح جمهوری «:، به نقل از رييس ستاد مشترک نيروهای مسلح نوشتهقدسروزنامه 

  » .اسالمی، تجهيزاتی دارند که دشمنان نام آنها را هم نشنيده اند
ی ايران تجهيزات مدرنی دارند که دشمنان، هنوز نام فيروز آبادی گفته نيروهای مسلح جمهوری اسالم

آنها را نشنيده اند و حتی در صورت شنيدن باور نمی کنند و آنچه که در رزمايش های گذشته به نمايش 
  .درآمد، گوشه ای از توانايی نظامی ايران به شمار می آيد

   .، نوشته که برخورد با بدحجابی منحصر به زنان نيستهمشهریروزنامه 
 برخورد با بدحجابی  اين روزنامه به نقل از مديرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی نيروی انتظامی نوشته که

مختص زنان نيست و با مردانی که با نوع پوشش غير متعارف و آرايش خاص در جامعه ظاهر شوند نيز 
  . برخورد می شود

يف پليس است اما نيروی مقاومت بسيج و  وظا  به گفته روزبهانی، مسووليت برخورد با بدحجابی فقط از
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نيز آمادگی دارند که به درخواست نيروی انتظامی با اين نيرو همکاری 

  . کنند
همشهری، همچنين از قول احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی تهران نيز نوشته که در مرحله دوم برخورد 

رخورد می شود، که در هنگام اجرای اين قسمت از طرح مصداقهای آن با بدحجابی با بدحجابی مردان ب
  . نيز گفته خواهد شد
 دستگاه گشت جمعی شامل ١۵ گشت اختصاصی مبارزه با بدحجابی در تهران،٣٠وی گفته که غير از 

  . خودروهای فولکس و هايس نيز در اين طرح شرکت دارند
ی مصوبه مجلس، برای گران کردن بنزين با بهای هر  اجرا  ، از عقب نشينی دولت وهمبستگیروزنامه 

  .  تومان خبر داده است١٠٠  ليتر
اين روزنامه نوشته که پس از رايزنی های طوالنی، دولت و مجلس درخصوص تعيين قيمت بنزين 

 تومانی صرفنظر و به نظر ٨٠سرانجام دولت تثبيت نکردن قيمت بنزين را پذيرفت و از ارايه اليحه بنزين 
  .  تومان مطابق مصوبه مجلس که قرار است از خرداد اجرا شود، تن داد١٠٠ رسد با نرخ می

 رييس فراکسيون اصولگرايان و از  همبستگی، به نقل از محمد رضا باهنر،که به نوشته اين روزنامه
 ١٠٠طرفداران پروپاقرص دولت است نوشته که در ديدارش با محمود احمدی نژاد بر سر قيمت بنزين 

  .ومانی سهميه بندی شده،به توافق رسيده اندت
، خبر داده بر اثر وقوع سيل پنج نفر در اسفراين و جغتای، جان خود را از دست  قدسو در آخر، روزنامه

  . داده اند
به نوشته اين روزنامه، بر اثر بارش شديد باران و جاری شدن سيل در روستای پرقان شهرستان 

 نفر زخمی شده اند و جاری شدن سيل در بسياری ٢٠اين روستا کشته و اسفراين چهار نفر از اهالی 
  . سبب مرگ يک نفر در اين منطقه شده است در اطراف شهر جغتای نيز

  
   آوریل28سه شنبه : مرور روزنامه های تهران

  )2007 آوریل  17(1386 فروردین 28سه شنبه 
صلی خود از گشایش سد سيوند با حضور روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های ا:بی بی سی

ریيس جمهوری نوشته، همزمان با روز ارتش از زبان فرماندهان نظامی تهدید کرده اند که هر متجاوزی 
را از کرده پشيمان می کنند و در گزارش های دیگر به انتقاد از گرانی، توافق دولت و مجلس بر سر نرخ 

  . از روزنامه حزب اعتمادملی و واردات فراوان شکر پرداخته اندبنزین، انتقاد روزنامه های هوادار دولت
  .انتقاد از گرانی و تورم موضوع گزارش های اصلی روزنامه های مختلف تهران است

 ميليارد دالری ١٠٢ رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته با وجود درآمد کارگزارانبه نوشته 
داره کشور و ائتالف زیاد منابع به گونه ای بود که این پول هنگفت  متاسفانه نحوه ا٨۵نفت و گاز در سال 

  .تاثير مثبتی در زندگی مردم نداشت و رفاهی برای آنان ایجاد نکرد
به نوشته همين روزنامه سخنگوی دولت قبلی هم در پاسخ به اینکه درآمد هنگفت نفت و گاز چرا اثر 

 مردم صرفا به منابع مالی حاصل نخواهد شد بلکه به مثبتی در زندگی مردم نداشته گفته بهبود وضعيت
یک سيستم منسجم و کارآمد نياز دارد در حالی که دولت نهم از نظر توان مدیریتی یکی از ضعيف ترین 

  . دولت های صدسال گذشته است و اميدی برای بهبود کار نمی رود
 از قول مدیر جمهوری اسالمیمه یک روز بعد از اعالم واردات شکر به ميزانی بيش از هميشه روزنا

یک شرکت دولتی نوشته واردات بی رویه شکر خارجی توسط مافيای شکر کارخانجات توليد شکر 
  . کشور را با بحران جدی روبرو کرده است

به نوشته این روزنامه مدیر عامل شرکت کشت و صنعت اميرکبير از دولتمردان و نمایندگان مجلس و 
 هزار تن ٣٠٠ه این وضعيت نگران کننده توجه کنند چرا که با ورود دو ميليون و رئيس جمهوری خواسته ب

شکر در سال گذشته و انبار شدن شکرهای توليد داخل این شرکت ها با بحران شدید مالی روبرو شده 
  .و از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود عاجز هستند
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ام روز ارتش نام گذاری شده روزنامه های مختلف همزمان با بيست و دوم فروردین که در ایران به ن
  . تهران گفته های فرماندهان نظامی را در صدر گزارش های خبری خود نقل کرده اند

 فرمانده ارتش جمهوری اسالمی گفته ما کارى به کسى نداریم اما اگر یقه ما دریده رسالتبه نوشته 
  . داند ین را مىشود روزگارى براى دشمن نخواهيم گذاشت و دشمن هم ا

  .  مبارزه موثر است مقاومت است نه توان رزمی وی افزوده آنچه در عرصه
 گفته با صداقت و علم و آگاهى به دشمنان مى گویم که آنها چه رسالتسردار صالحى به نوشته 

ت اگر دیوانگى کنند و دست به ماشه ببرند از ما جز مقاوم. حمله کنند و چه حمله نکنند نابود هستند
  . بينند چيزى نمى 

 نظر رئيس ستاد نيروهای مسلح را با اهميت دیده که ارتش ایران را از مقتدرترین ارتش های کيهان
منطقه خواند و گفت امروز ارتش ایران با داشتن توان نظامی باال، آمادگی پاسخگویی به هر نوع تهدید 

  . از سوی دشمن را دارد
 گفته ایران تجهيزات مدرنی دارد که دشمنان، هنوز نام آنها يهانکسرلشگر حسن فيروزآبادی به نوشته 

را نشنيده اند و حتی در صورت شنيدن، باور نمی کنند و آنچه که در رزمایش های گذشته به نمایش 
  . درآمد، گوشه ای از توانایی نظامی ایران به شمار می آید

 های طوالنی دولت و  ه پس از رایزنی در صدر اخبار خود با عنوان عقب نشينی دولت نوشتهمبستگی
یحه  مجلس درخصوص تعيين قيمت بنزین سرانجام دولت عدم تثبيت قيمت بنزین را پذیرفت و از ارائه ال

  .  تومان مصوب مجلس تن داد١٠٠ تومانی صرفنظر و به نرخ ٨٠بنزین 
 از سرگردانی، ميزان  با پایان اختالفات بر سر بنزین و خارج شدن مصرف کنندگانهمبستگیبه نوشته 

رود که احتماال  سهميه و قيمت مازاد بر سهميه از نقاط مبهم و پراهميت مصوبه مجلس به شمار می
  . تومان خواهد بود٣۵٠بنزین آزاد با قيمت ليتری 

دو روز بعد از اعالم این خبر که نانسی پلوسی ریيس مجلس نمایندگان آمریکا قصد سفر به ایران را 
 در مقاله ای همين اظهار نظر خانم رسالتب اخباری که در این باره منتشر شده بود ندارد و تکذی

اى قصد  پلوسی را نشانه عالقه مندی وی برای سفر به ایران دانسته و پرسيده پلوسى با چه انگيزه
ر  در دنباله مقاله خود چند سئوال مطرح کرده که می تواند هموار کننده سفرسالتسفر به ایران دارد؟ 

 جویانه سفر خود را تبيين   تواند انگيزه مسالمت نانسی پلوسی باشد از جمله این که وی چگونه مى
کند؟ برنامه وى براى تعدیل رفتار دشمنانه کشور متبوعش چيست؟ اساسا دیدگاه وى در قبال نظام 

  مردمى و قانونى جمهورى اسالمى و ملت ایران چيست؟ 
اظهار عالقه چند نماینده مجلس ایران برای دیدار پلوسی اشاره  به جمهوری اسالمیاما روزنامه 

کرده و نوشته در مقطعی که دولت آمریکا سردمدار فشار بر جمهوری اسالمی ایران است پيشنهاد 
مذاکره به رئيس کنگره آمریکا به بهانه غيرمنطقی تفاوتی که او با وزیر خارجه آن کشور دارد از عجایب 

  .  سرافکندگی استدنيای سياست و مایه
این روزنامه به ویژه به آن نماینده مجلس اشاره کرده که نانسی پلوسی را با کاندوليزا رایس مقایسه 

  .کرده و گفته بود ریيس مجلس نمایندگان افکار بهتری از وزیر خارجه آمریکا دارد
انتقاد کرده و نوشته  با بيان گالیه آميز از تعویض چند کشيش کليساهای تهران توسط واتيکان کيهان

علت برکناری نفر دوم سفارت واتيکان در تهران و کشيش پاکستانی مسئول هماهنگی کشيش ها در 
  . کليسای حضرت ابراهيم دعوت آنان از سخنرانی رحيم پور ازغدی بوده است

ن مسيح  این سخنران که از جمله سخنرانانان حزب اهللا و گروه های تندرو است با عنواکيهانبه نوشته 
  . در قرآن در کریسمس در کليسای حضرت ابراهيم تهران سخنرانی کرده است

 از قول اندیشمندان مسيحی که نامی از آنها ذکر نشده نوشته اینگونه واکنش های توام با کيهان
عصبانيت، به جایگاه واتيکان لطمه خواهد زد و ثابت خواهد کرد نهاد عالی کليسای کاتوليک اعتقاد 

  .ندانی به شعارهای خود در باب لزوم گفتگوی ادیان و دعوت به صلح و عقالنيت نداردعملی چ
  

   فروردین27دوشنبه : مرور روزنامه های تهران
  )2007 آوریل  16(1386 فروردین 27دوشنبه 

مناقصه برای ساخت دو نيروگاه هسته ای جدید، ادامه کشمکش بين مجلس و دولت :بی بی سی
زین، آغاز طرح اخراج مهاجران غيرمجاز افغان، ادامه ابهام در مورد نمایشگاه بين برسر تعيين بهای بن

المللی کتاب، ابراز نگرانی درباره گرانی در کشور و دیدار خاتمی، هاشمی و کروبی که برای انتخابات 
  .سال آینده مجلس صورت می گيرد از جمله مطالب مهم روزنامه های امروز صبح تهران است

 آن را استراتژیک خوانده از دید بسياری از  اعتماد ملیشمی، کروبی و خاتمی که روزنامهدیدار ها
  . ساعت گذشته بوده است٢۴روزنامه ها خبر مهم 

های شناخته شده و   در صدر اخبار خود نوشته هاشمی، کروبی و خاتمی جزو شخصيت همبستگی
و کروبی نيز دو دوره ریاست مجلس را تاثيرگذارند که هریک هشت سال سکاندار قوه مجریه بودند 

برعهده داشت و در انتخابات نهم ریاست جمهوری نزدیک به شش ميليون رای شهروندان ایرانی را با 
  . خود کسب کرد

 های هاشمی و خاتمی وارد است، اما   هرچند نقدهایی بر عملکرد دولتهمبستگیبه نوشته 
ه و غيرکارشناسی دارد، از یکسو و کنار گذاشتن عملکرد دولت نهم که ریشه در تصميمات نسنجيد

 ماه از ١٩مدیران با تجربه از سوی این دولت و همچنين نداشتن مدل اقتصادی در اداره کشور با گذشت 
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های فراوان در عرصه داخلی و خارجی مواجه کرده است و  شروع به کار دولت نهم، این دولت با چالش
اند و همين موضوع بر محبوبيت هاشمی،  های قبل شده  دولت مردم بيش از گذشته متوجه عملکرد 

  . خاتمی و کروبی افزوده است
 از قول مقامات آفتاب یزد در عنوان اصلی خود خبر از اعالم ساخت دو نيروگاه هسته ای داده و ایران

  . دولتی نوشته آمریکایی ها می توانند در مناقصه ساخت نيروگاه های هسته ای شرکت کنند
 که این خبر را در صدر اخبار خود با تيتر درشت در باالی صفحه اول چاپ کرده از قول یکی  کيهانزنامهرو

  . از مدیران سازمان انرژی اتمی نوشته این دو نيروگاه در کنار نيروگاه اتمى بوشهر احداث خواهد شد
جود بوشهر با اشاره به  مدیرعامل شرکت توسعه نيروگاه های اتمی درباره نيروگاه مورسالتبه نوشته 

 براى تکميل نيروگاه و نوامبر ٢٠٠٧آخرین توافق مکتوب ایران و روسيه گفته آخرین توافق ما سپتامبر 
 براى توليد برق است و اگر پيمانکار روسى با جدیت کار را ادامه دهد تا پایان آوریل نيروگاه ٢٠٠٧
  .  درصد در زمينه تکميل تجهيزات برسد٣/٩٢تواند به  مى

دو روز بعد از آن که وزیر خارجه افغانستان در تهران اعالم داشت که آن کشور تحمل بازگشت یک 
 مدیرکل مهاجرت واتباع خارجى نيروى انتظامى رسالتميليون مهاجر را ندارد به نوشته روزنامه 

 اتباع افغان ازاجراى طرح تشدید برخورد با اتباع افغان غيرمجازازاول اردیبهشت ماه خبرداده و گفته
  . شوند  ساعت ازکشورخارج مى ۴٨غيرمجازازاول اردیبهشت ماه درسراسرکشوردستگيروظرف 

 ٨۶ سردار رهنما افزوده مهاجران خارجى بدون مدارک اقامتى معتبر تا پایان فروردین رسالتبه نوشته 
شود و کميساریای عالى  ىبراى خروج ازایران مهلت دارند وپس ازاین تاریخ برابرمقررات با آنها برخورد م

  .پناهندگان سازمان ملل براى تسریع درامربازگشت، به هرنفر یکصد دالرپرداخت مى کند
در حالی که اخبار ضد و نقيضی درباره نمایشگاه بين المللی کتاب تهران منتشر می شود که برخی از 

ران عمده همچنان بی آن ها حاکی است اتحادیه ناشران خواستار شرکت همه ناشران شده اما ناش
رغبت به شرکت در نمایشگاه امسال، از نام نویسی برای شرکت در نمایشگاهی که قرار است در 

  . مصال باشد، خودداری می کنند
  . اخبار دیگر نشان می دهد که گفتگو مقامات دولتی با ناشران برای جلب رضایت آنان ادامه دارد

ان آتش نشانی شهر تهران گفته حتى هنوزمعلوم نيست  ریيس سازمرسالتدر همين زمان به نوشته 
شود وچون با ما هماهنگى نشده است ما  المللى کتاب امسال درکجا قرار است برگزار که نمایشگاه بين

بينى  ایم در حالی که باید براى مصلى تهران سازو کار ایمنى الزم پيش  نيزتدبيرى دراین زمينه نکرده 
  . این زمينه انجام نشده استشود ولی هنوزهيچ کارى در

برخی از روزنامه های صبح امروز ماجرای بنزین و گمانه زنی درباره قيمت و نحوه توزیع آن را مهمترین 
  . خبر روز دیده و در صدر اخبار خود نقل کرده اند

 گزارش داده که نمایندگان مجلس با رأی منفی به یک استفساریه اعالم کردند که سرمایهروزنامه 
  . ولت نمی تواند درباره فرآورده های سوختی قيمت گذاری کندد

 این رای گيری زمانی به عمل آمد که دولت با وجود پيام ها و تذکرهای ریيس و نایب کيهانبه نوشته 
ریيس مجلس در طرح استفساریه از مجلس پرسيدند آیا می توان قيمت بنزین، نفت، گاز و سوخت و 

 قانون برنامه چهارم توسعه که قيمت گذاری را برعهده دولت ٣٩اس ماده فرآورده های نفتی را براس
  گذاشته است، قيمت گذاری کرد؟

www.iran-archive.com 


	سند آژانس در باره راه اندازی سانتریفوژها در نطنز
	«نيروگاه بوشهر در سال ۲۰۰۷ راه اندازی نمی شود»
	«آمریکا برنامه ای برای حمله نظامی به ایران ندارد»
	بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
	بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

