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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(ن و دولتهای بزرگرژیم ایرا

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 » بر سر تدوین قطعنامه سوم عليه ايران۵+١توافق «

  )2008 ژانویه 22(1386 بهمن 2سه شنبه :رادیو فردا
ور خارجه اعضای دایم شورای امنيت و آلمان در نشست برلين بر سر متن قطعنامه تازه عليه ام  وزیران

  جمهوری اسالمی به توافق رسيدند
وزیران امورخارجه اعضای دايم «: فرانک والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان، روز سه شنبه گفت

  .»جمهوری اسالمی به توافق رسيدندشورای امنيت و آلمان درباره صدور قطعنامه جديد عليه 
، روز سه شنبه ۵+١وزرای امور خارجه آلمان، آمريکا، بريتانيا، چين، روسيه و فرانسه، موسوم به گروه 

  .در برلين درباره پرونده اتمی جمهوری اسالمی ايران گفت وگو کردند
يس قطعنامه را به شورای امنيت آلمان، بريتانيا و فرانسه پيش نو: وزير امور خارجه آلمان همچنين افزود

  .ارايه خواهند داد
فرانک والتر اشتاين ماير توضيح بيشتری درباره جزیيات متن مورد توافق ارایه نکرد، ولی گفت مذاکرات در 

  .این باره سه شنبه شب ادامه خواهد یافت
 ها عليه ايران را قطعنامه تازه، مجازات« : يک مقام ارشد آمريکايی گفت فرانسه،به گزارش خبرگزاری

  .»تشديد می کند و حاوی تحريم های جديدی خواهد بود
روز سه شنبه دوم بهمن ماه پيش از آغاز اين  این در حالی است که کاندوليز رايس وزير خارجه آمريکا،

بر سر متن نهایی پيش نويس قطعنامه ای در اين زمينه در «که پيش بينی نمی کند که جلسه گفته بود
  . »وز به توافق برسندنشست امر

هرچند مديران کل وزارت خانه های خارجه اين کشورها در مذاکراتی که تاکنون «: خانم رايس افزوده بود
انجام شده، پيشرفت های داشته اند اما هنوز تا دستيابی به توافق نهایی، مسيری وجود دارد که بايد 

  . » تا پايان طی شود
از ايرانيان، که عمدتًا از سازمان مجاهدين خلق بودند، در برابر همزمان با آغاز اين نشست شماری 

ساختمان محل اين نشست، در مخالفت با احتمال دستيابی جمهوری اسالمی به فناوری توليد سالح 
  .ای دست به تظاهرات زدند هسته

   »پرسش جامعه جهانی همچنان باقی است«
 در باره ۵+١بود که نشست روز سه شنبه گروه آوزیر امور خارجه آلمان پيش از آغاز نشست گفته 

پرونده هسته ای ايران، به جمهوری اسالمی نشان خواهد داد که پرسش جامعه جهانی همچنان باقی 
  .است

والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان، روز سه شنبه گفت که نمی تواند به طور قطع خبر از دست 
لی بدهد اما نفس گرد هم آمدن اين شش کشور نيز بسيار مهم يافتن به پيش نويس قطعنامه احتما

  .است
اطمينان بسيار دارم به نتيجه ای دست خواهيم «: گفتARDآقای اشتاين ماير به شبکه تلويزيونی 

يافت که يک بار ديگر به ايران نشان خواهد داد نگرانی های ما رفع نشده و نظر جامعه جهانی، حتی 
  ».ر نکرده استچين و روسيه نيز، تغيي

روز سه شنبه وزيران امور خارجه شش کشور قدرتمند جهان در برلين گرد هم می آيند تا درباره نحوه 
  .رويارويی با غنی سازی اورانيوم در جمهوری اسالمی به مذاکره بپردازند

پيش روز دوشنبه برخی از ديپلمات های فرانسوی خبر داده بودند که اعضای نشست به توافق در مورد 
  .نويس قطعنامه تحريمی جديد عليه ايران بسيار نزديک شده اند

  .اما پيش از آن مقامات آمريکايی گفته بودند که اختالفات در بين اعضا همچنان باقی است
تا دستيابی به توافق نظر بر : ، وزير امور خارجه آمريکا گفت۵+١ساعاتی پيش از برگزاری نشست گروه 

هنوز مسيری باقی «حتمالی شورای امنيت عليه برنامه هسته ای ايران سر پيش نويس قطعنامه ا
  . که بايد طی شود » مانده است

کاندوليزا رايس که برای شرکت در نشست وزيران خارجه پنج کشور عضو دايمی شورای امنيت به 
خارجه به  امور  فکر می کنم مديران کل وزارتخانه های«: عالوه آلمان به برلين سفر کرده است، گفت

  » .پيشرفت هايی نايل آمده اند
  . هنوز اختالف نظرهايی هست که بايد برطرف شوند : خانم رايس در عين حال افزود

اميدوارم . به گمان من، هنوز مسيری باقی مانده است که بايد طی شود«: وزير خارجه آمريکا گفت
رابر مديران کل وزارتخانه های خارجه حتی اگر به قطعنامه ای هم دست نيافتيم، راه های مناسبی در ب

  » .بگشاييم تا آنها بزودی بر سر قطعنامه توافق کنند
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در نشست روز سه شنبه، وزيران امور خارجه پنج عضو دائمی شورای امنيت،شامل آمريکا، بريتانيا، 
روپا، فرانسه، روسيه و چين همراه با آلمان، و نيز خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه ا

درباره پيش نويس قطعنامه سوم شورای امنيت و اعمال تحريم های احتمالی بيشتر عليه جمهوری 
  .اسالمی مذاکره خواهند کرد

  ديدگاه مثبت و منفی نسبت به گزارش آمريکا 
نشست روز سه شنبه نخستين نشست گروه پنج به عالوه يک پس از انتشار گزارش سازمان ملی 

  .محسوب می شود) NIE(آمريکا برآوردهای اطالعاتی 
 متوقف کرده ٢٠٠٣در گزارش مذکور آمده بود که ايران برنامه توليد سالح های هسته ای خود را در سال 

  .است
يعنی با : آقای اشتاين ماير گفت که می توان به گزارش با هر دو ديدگاه مثبت و منفی نگريسته شود

 پيش از آن بر روی ساخت سالح های هسته ای کار می کرده اينکه ايران فعاليت خود را پايان داده، اما
  .است

  »ايرانی ها تا کجا پيش رفته بودند؟: پرسش همچنان باقی است«به گفته وزير امور خارجه آلمان، 
  .به باور کارشناسان، در نشست روز سه شنبه مهم ترين چالش جلب نظر چين و روسيه است

ن و روسيه امکان داد تا با اعمال تحريم های جديد عليه ايران گزارش منابع اطالعاتی آمریکا به چي
مسکو و پکن، هر دو، اصرار دارند به جای تصويب قطعنامه ای . مخالفتی سرسختانه تر نشان دهند

  .جديد عليه ايران در شورای امنيت، بهتر است به گفت و گوها با تهران ادامه داد
چين اميدوار است هم «: به در کنفرانسی خبری گفتسخنگوی وزارت امور خارجه چين روز سه شن

ايران و هم جامعه جهانی به تالش ها برای از سرگيری مذاکرات بپيوندند و مسئله را به درستی و به 
  » .شکلی قابل درک حل کنند

کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که برنامه هسته ای خود را با مقاصد نظامی دنبال می کند و  
دد دستيابی به تسليحات هسته ای است؛ به همين دليل اين کشورها تاکنون با تصويب دو در ص

قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل، خواستار توقف فعاليت های غنی سازی اورانيوم در جمهوری 
  .اسالمی هستند

بال می کند و تاکنون از اما در مقابل، ايران اصرار دارد برنامه هسته ای خود را تنها با هدف توليد برق دن
  .پذيرش خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم سر باز زده است

   »نشست فاقد توجيه«
» فاقد توجيه« درباره پرونده هسته ای ايران، آن را ۵+١جمهوری اسالمی پيش از آغاز نشست گروه 

  . خواند
همانطور که «: گفت و گو با خبرنگاران گفتغالمحسين الهام ، سخنگوی دولت جمهوری اسالمی، در 

بارها گفته ايم، ورود شورای امنيت به موضوع هسته ای ايران فاقد توجيه است؛ به خصوص با توجه به 
  » .گزارش هايی که اخيرا آژانس در ارتباط با فعاليت های صلح آميز ايران ارائه داده است

» غيراصولی و غيرمنطقی«امنيت رفتاری را که او آقای الهام گفت که بعيد می داند اعضای شورای 
  . خواند تکرار کند

و «جمهوری اسالمی در چارچوب حقوق مشروع خود رفتار کرده است : سخنگوی دولت بار ديگر گفت
  ».برخی از رفتارهايی که کشورها انجام می دهند، تاثيری بر رفتار مردم و کشور ما نخواهد داشت

  
  مواد راديو اکتيو به مقصد ايرانتحقيق آژانس درباره کشف

  )2008 ژانویه 22(1386 بهمن 2سه شنبه :رادیو فردا
آژانس بين المللی انرژی اتمی در نامه ای به مقام های قرقيزستان، از آنها خواست تا درباره خبر کشف 

  .مواد رادیواکتيو به مقصد ایران توضيح دهند
اعالم کردند که مقداری مواد راديو اکتيو   )٢٠٠٧امبر  دس٢٩ ( مقامات قيرقيزستان روز نهم دی ماه 
  .را از يک قطار باری عازم ايران کشف کرده اند» ١٣٧سيزيوم «

 ازبکستان بود و مامورين مرزی ازبک، پس از کشف تشعشعات راديو  اين قطار ابتدا از قيرقيزستان عازم
  .ء برگرداننداکتيو بيش از حد معمول در قطار مذکور، آن را به کشور مبدا

 سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی روز سه شنبه در باره نامه فرانسه،به گزارش خبرگزاری 
نامه رسمی فرستاده ايم و منتظر پاسخ آن  ما يک«:تقاضای آژانس از مقام های قرقيزستان گفت

  ».هستيم
 به انتقال يک محموله سفارت جمهوری اسالمی ايران در بيشکک، پايتخت قرقيزستان، اخبار مربوط

  .حاوی مواد راديو اکتيو، از آسيای ميانه به ايران را تکذيب کرده است
بدست می آيد ، اغلب  و آزمايش سالح های اتمی که از کار کرد راکتورها١٣٧   ماده راديو اکتيو سيزيوم
  .مصارف پزشکی دارد

برای عمليات تروريستی و توليد بمب  انمی تو اما به گفته کارشناسان، از این ماده رادیواکتيو همچنين
  .های آلوده به منظور پخش مواد راديو اکتيو در محدوده مورد نظر استفاده کرد

   » يک سطل ماده اندکی کمتر ازحجم«
آلما بيک اته کيو، يکی از مقامات وزارت رويدادهای غير مترقبه قيرقيزستان، پيشتر در مصاحبه ای با 

حجم اين «:  پيدا شده در قطار گفته بود١٣٧ در مورد مقدار سيزيوم يو آزادی راد-راديو اروپای آزاد
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ار باری عازم ايران پيدا شد ولی مقامات قيرقيزستان خبر آن اين ماده راديو اکتيو روز دهم دی ماه در قط
  .را نه روز بعد اعالم کردند

اين تاخير و اينکه چرا وجود اين ماده تا رسيدن به مرز ازبکستان کشف نشد، باعث گمانه زنی هایی در 
  .محافل سياسی شده است

 مردم نداشت و به همين دليل از  اين حادثه هيچ خطری برای سالمتی: مقامات قيرقيزستان می گويند
در حالی که به باور کارشناسان هسته ای ميزان تشعشعات . پخش اطالعات پيرامون آن خودداری شد

  . است» حد متعارف« ميلی رنگتن در ساعت بود که به مراتب بيشتر از ١٠٠٠مواد کشف شده 
تان ، از مرزهای تاجيکستان، قزاقستان و اين قطار آلوده به مواد راديو اکتيو قبل از رسيدن به مرز ازبکس

  .قيرقيزستان عبور کرده بود
» ساختگی«سفارت ايران در قيرقيزستان پيشتر اعالم کرده بود که گزارش مربوط به اين ماده راديو اکتيو 

بوده که در آستانه سفر محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، به قصد تبليغات عليه 
  .وری اسالمی انتشار يافته استجمه

  
  اطالعات مربوط به نسل جديد سانتريفيوژها به آژانس داده شد : حسيني
  )2008 ژانویه 21(1386 بهمن 1دوشنبه 

، سيد محمدعلي حسيني، )ايسنا( خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران -به گزارش خبرنگار سياسي 
گي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي سخن سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان در نشست هفت

درخواست ما از : گفت با تكذيب خبرهاي مربوط به استعفاي منوچهر متكي، وزير امور خارجه گفت مي
آنند و نيز افرادي آه به حاشيه پردازي  اصحاب رسانه و آساني آه مسايل سياسي را دنبال مي

رت خارجه در مسايل آشور در مباحث داخلي و جزيي ورزند، اين است آه به دليل جايگاه وزا مبادرت مي
  .وزارت خارجه دخالت نكنند

  .شود آنچه آه مربوط به مسايل اداري اين وزارتخانه باشد در چارچوب وظايف تعامل مي: حسيني افزود
هايي در خصوص فراخواندن سفير ايران در ايتالياست،  وي با رد اين ادعا آه اين استعفا مربوط به بحث

  .هايي بوده آه صحت ندارد خبر استعفا متناسب و بر اساس يكسري پيش فرض: ريح آردتص
حسيني در پاسخ به سوالي در مورد ايجاد آميته مشترك نظامي ايران و آمريكا آه پيشنهاد پس از 

اين مساله را يكي از روزنامه نگاران آمريكايي مطرح آرده و از : حادثه تنگه هرمز مطرح شده است گفت
  .اي تشكيل دهند دو آشور روابط ديپلماتيك ندارند آه چنين آميته. رف شخص مسوولي نبوده استط

الملل اقدام عملي صورت گيرد نياز به اقدام جديدي  اگر در راستاي قوانين حاآم بر حقوق بين: وي افزود
  ...نيست و آنچه آه موجود است آامال راه گشا است

 استقبال از هيات عراقي براي برگزاري مذاآرات در چارچوب معاهده وي همچنين از آمادگي ايران براي
 30 و 29 الجزاير براي برگزاري جلسه دفتر مشترك هماهنگي مربوط به اليروبي اروندرود در تاريخ 1975

  .بهمن خبر داد
ي را حسيني در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، در مورد نسل جديد سانتريفيوژهايي آه در ايران اطالعات

در مورد اين سانتريفيوژها ايران اطالعاتي در اختيار : در اين باره به آژانس داده است خاطر نشان آرد
  .آژانس قرار داد

  .وي از پرداختن به نام و نوع اين سانتريفيوژها امتناع آرد
حتمالي سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه در مورد اجالس آتي برلين و موضع ايران در قبال صدور ا

برخي آشورهايي آه در اين اجالس : يي آشورمان تصريح آرد هاي هسته قطعنامه جديد عليه فعاليت
يي ايران و  هاي هسته هاي متعدد آژانس مبني بر عدم انحراف فعاليت رغم گزارش يابند، علي حضور مي

اي فعلي ايران با رغم تمامي نواقص آن و همچنين همكاري ه نيز گزارش جامعه اطالعاتي آمريكا علي
يي ايران ندادند و به دنبال  هاي هسته هايشان نسبت به فعاليت آژانس هيچ تغييري را در ديدگاه

  .جويي هستند بهانه
ها و مواضع فني و حقوقي آن قائل نيستند و  به گفته وي اين آشورها هيچ اهميتي براي آژانس فعاليت

  .وفصل مسايل شودتواند باعث حل  اين رويكردها به هيچ وجه نمي
ها  هايمان با آژانس ادامه مي دهيم و اين انتظار را داريم آه اين همكاري ما به همكاري: وي يادآور شد

  .مورد حمايت قرار گيرد
حسيني در اين خصوص با اشاره به مذاآرات جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در چين 

هايي است آه ما با بسياري  الملل و رايزني يي بين ه هستهسفر جليلي پيرامون مسايل دو جانب: گفت
  .از آشورها در اين راستا داريم

تري در نهادهاي مختلف  بينانه  چين و روسيه مواضع واقع5+1به گفته وي در ميان آشورهاي عضو گروه 
  .آند آن را مطرح مي

هاي ايران با آژانس  رد همكاريهاي متعدد خبرنگاران در مو سخنگوي وزارت امور خارجه در قبال پرسش
هاي خود را به  ما همكاري: طي چهار هفته و پاسخگويي ايران به سواالت آژانس در اين مدت گفت

  .دهيم و اين مساله روند خوبي دارد آه در حال طي شدن است صورت مطلوب با اژانس ادامه مي
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ي دارد آه در حال طي آردن آن هاي ايران با آژانس روند و سرعت خوب همكاري: حسيني يادآور شد
  .هستيم

وي با اشاره به اظهارات وزير نفت مبني بر پيگيري مساله قطع گاز توسط ترآمنستان از جانب وزارت 
توانند  هاي قرارداد مي بر اساس قراردادي آه با ترآمنستان داريم طرف: امور خارجه اظهار داشت

 تالشيم قبل از اينكه مساله به اينجا برسد اين هايي در صورت تخلف مطرح آنند اما ما در شكايت
  .موضوع را به سامان برسانيم

در قراردادي آه با طرف ترآمن داريم تمام مسايل پيش بيني شده است و اميدواريم : وي تاآيد آرد
  .طرف مقابل به تعهدات خود عمل آند

هايي در سطوح مختلف  پيگيري: حسيني در خصوص برقراري روابط ديپلماتيك ايران و مصر نيز تصريح آرد
در اين خصوص انجام مي شود و اميدواريم اراده سياسي دو طرف باعث شود آه مسايل فيمابين رفع و 

  .رجوع شود
ها  توان مشخص آرد اما رايزني براي عادي سازي روابط ايران و مصر زمان نهايي نمي: وي يادآور شد

  .اشته استادامه دارد و مجموعا نتايج مختلفي در بر د
  

 آه در آن ايران 7+1 يا 6+1 به 5+1حسيني با اشاره به پيشنهاد سفير چين در مورد تبديل شدن گروه 
اين پيشنهادات بايد مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد آه پس از آن : يابد گفت و آژانس نيز حضور مي

  .ها اعالم خواهد شد نتايج بررسي
يي ايران آه توافق شده است در عرض  هاي هسته مانده فعاليتوي در مورد حل و فصل مسايل باقي 

ها حل و فصل  موضوعات باقي مانده در جريان همكاري: چهار هفته ايران به آنها پاسخ دهد گفت
  ...شود مي

خبرنگاري در ادامه از حسيني درباره دور بعدي گفت وگوهاي ايران و آمريكا بر سر موضوع عراق و نيز 
  .زمان اين گفت وگوها هنوز قطعي نشده است:  نژاد به عراق گفتسفر دآتر احمدي

سفر رييس جمهور به آشورهاي ديگر امري طبيعي است اما تاريخ مشخصي براي اين : وي ادامه داد
  .قضيه هنوز در نظر گرفته نشده و نيازمند فضاسازي الزم است

ن مجلس آلمان در توهين به دين حسيني در پاسخ به سوال ديگري در مورد اقدام يكي از نمايندگا
اين اقدام از طرف مقامات آلماني نيز به شدت محكوم شده و لذا معتقديم آه بايد تدابيري : اسالم گفت

  .انديشيده شود آه اقدامات عليه هر يك از اديان به صورت جرم تلقي شود
فيلمي عليه اسالم وي در خصوص اقدام مشابهي آه توسط يكي از نمايندگان مجلس هلند در ساختن 
در اين خصوص : مطرح شده است و نيز اقدامات سفارت جمهوري اسالمي ايران در آمستردام گفت

هاي بسياري با مسوولين هلندي انجام  اقداماتي از جانب سفارت آشورمان انجام گرفته و سفير مالقات
  .داده است

تاآيد . اند لنا اين موضوع را اعالم آردهمسووالن هلندي نيز مخالف اين قضيه هستند و ع: وي يادآور شد
  .ما بر اين است آه برخوردها به نحوي باشد آه زمينه توهين به اديان ابراهيمي فراهم نباشد

 از مسووالن هلندي درخواست آرده ايم آه از نمايش اين فيلم ممانعت به عمل آورند و از  :وي ادامه داد
  . اديان استفاده نمايندها براي همگرايي بيشتر بين تمامي زمينه

سخنگوي وزارت امور خارجه سپس در مورد توافقات فرانسه و امارات براي استقرار پايگاه نظامي 
اي است آه دو آشور در سال  استقرار اين پايگاه بر اساس موافقتنامه: فرانسه در اين آشور گفت

هاي آنها عليه هيچ آشور  د آه همكارياند و دو آشور نيز به اين نكته تاآيد دارن  به امضا رسانده1995
  .ثالثي نيست

آمريكا : حسيني سپس در خصوص دخالت آمريكا در توافقات ايران با برخي آشورهاي منطقه نيز گفت
شود  هايي آه امضا مي آند در ميان آشورهاي منطقه و نيز ايران با ديگر آشورها و پيمان تالش مي

ي منطقه دارند باعث مي شود آه آنها توفيق حاصل نكنند مانع ايجاد آند اما جديتي آه آشورها
  .ايم هاي اخير شاهد گسترش روابط بوده همچنان آه طي سال

سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان در پاسخ به سوالي در مورد انگشت نگاري انگليس از اتباع 
ز اسكن آثار انگشتان به برخي از آشورهاي ديگر اقداماتي مانند اسكن قرنيه چشم و ني: ايراني گفت
  .آند اند آه ايران در اين زمينه تدابيري را در دست بررسي دارد و به موقع اعمال مي عمل آورده

خبرنگاري از حسيني در خصوص آزمايش اخير موشكي رژيم صهيونيستي پرسيد آه وي در پاسخ 
اش در جريان  ست خوردهاين اقدامات رژيم صهيونيستي بيشتر براي تقويت روحيه سربازان شك: گفت

رژيم صهيونيستي امروز در شرايطي نيست آه بتواند تهديدي براي . شود  روزه اعمال مي33جنگ 
  .آشورهاي ديگر و ايران باشد

اين گزارش در مورد : به گزارش ايسنا، حسيني در خصوص گزارش دوم وينوگراد نيز اظهار داشت
بوده آه در آن نخست وزير به عنوان عامل اصلي  روزه و شكست رژيم صهيونيستي 33مشكالت جنگ 

  .شكست مطرح شده است
هاي  رژيم صهيونيستي براي انجام جناياتش نياز به گزارش ندارد و سفرها و حمايت: وي تاآيد آرد

  .تر شدن اين رژيم شده است و چراي برخي آشورها به خصوص آمريكا باعث جري چون بي
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هاي مصوب  هاي بحرين، آويت و چين به تحريم د پيوستن بانكسخنگوي وزارت امور خارجه در مور
آخرين . ها هيچ آدام صحت ندارد اين بحث: هاي شوراي امنيت عليه ايران نيز خاطر نشان آرد قطعنامه

  .خبري آه منتشر شده در مورد يكي از بانك هاي بحرين بوده است آه مدير اين بانك آن را تكذيب آرد
اند آه اين   اين روند، روند مناسبي نيست و برخي مسووالن غربي تاآيد آرده اساسا :وي ادامه داد

  .هاي جايگزين نيز در اين خصوص وجود دارد باشد و راه اقدامات به دليل آثار و تبعات آن مناسب نمي
 اثر ها را بي اظهار نظرهاي غربي تحريم: ها نيز گفت اي در مورد بحث تحريم وي در مورد فشارهاي رسانه

شود و اقداماتي از اين دست  هاي غربي دامن زده مي دانسته اما فضاي تبليغاتي توسط برخي رسانه
  .گيرد انجام مي

اين مساله يك : هاي مربوط به همه پرسي در مورد سرنوشت آرآوك گفت حسيني در مورد بحث
ر اين خصوص مساله داخلي است و مربوط به ملت عراق و دولت اين آشور است آه چه تصميمي را د

  .هر تصميمي از جانب آنها مورد احترام ايران است. آند اتخاذ مي
سخنگوي وزارت امور خارجه در پايان در پاسخ به اين پرسش آه چرا يك روز پس از انتشار گزارش وزارت 

اين : شود گفت گري رژيم صهيونيستي و آمريكا، گزارش پس گرفته مي خارجه آانادا در مورد شكنجه
  .ك نگاه سياسي است آه مبنا و اصولي نداردنگاه ي

پايه و اساسي  شود بر اساس مستندات بي آنچه آه در اين خصوص براي ايران مطرح مي: وي افزود
شود و همه اينها  هاي تروريست آه تحت پيگرد اينترپل هستند گرفته مي است آه از برخي گروه

  .رساند آه اين گزارشات سياسي است مي
  

  های پنهان هر و توافقنيروگاه بوش
  وله در تهران پور، گزارشگر دویچه بهزاد کشميری

  )2008 ژانویه 21(1386 بهمن 1دوشنبه 
ی سوخت نيروگاه اتمی بوشهر به ایران تحویل داده   دیماه، سومين محموله٢٨روز جمعه، : رادیو آلمان

اند با ایران به توافق  ر اعالم کردهاندازی نيروگاه بوشه ها پس از سالها تاخير در تکميل و راه روس. شد
  . اند و نيروگاه تقریبا آماده است کامل رسيده

 مهرماه انجام شد از سوی هر دو طرف ٢۴ی والدیمير پوتين به تهران که روز سه شنبه   ساعته١۴سفر 
ای اطالع دقيقی  ی هسته مهم و سازنده توصيف شده، گرچه از محتوای مذاکرات در مورد مسئله

علی الریجانی، دبير وقت شورای عالی امنيت ملی، یک روز پس از سفر پوتين از . ار نيافته استانتش
ای  های هسته ای در ارتباط با فعاليت اهللا علی خامنه پيشنهادی سخن گفت که او در دیدار با آیت

تين را به در حالی که الریجانی توضيح در مورد جزیيات پيشنهاد پو. جمهوری اسالمی ارائه کرده است
. نژاد رئيس جمهور وجود چنين پيشنهادی را تکذیب کرد کرد محمود احمدی زمانی مناسب موکول می

ی  نویسد، رهبر جمهوری اسالمی در خاتمه ای می اهللا خامنه این در حالی است که سایت رسمی ایت
   ».درباره سخنان و پيشنهاد شما تأمل خواهيم کرد«این دیدار به پوتين گفته است 

. ظاهرا یکی از مسائلی که در دیدار پوتين از تهران در مورد آن توافق شد تکميل نيروگاه بوشهر بود
ها  ی آن است، هشت سال به بهانه اندازی این نيروگاه را، که ارسال سوخت مهمترین مرحله ها راه روس
 که در سفر پوتين به سرانجام با جدول زمان بندی جدیدی. اند های مختلف به تعویق انداخته و دليل

 آذر ماه به ایران ٢۶تهران مورد توافق قرار گرفت ارسال سوخت نيروگاه بوشهر آغاز و نخستين محموله 
 دیماه روابط عمومی شرکت توليد و توسعه انرژی اتمی ایران از رسيدن ٢٨روز جمعه . تحویل داده شد
فدرال انرژی اتمی روسيه، سرگئی ی سوخت به بوشهر خبر داد و مدیر کل آژانس  سومين محموله

 تن سوخت پيش ٨٢دومين محموله هفتم دیماه تحویل داده شد و قرار است . کرینکو نيز آن را تایيد کرد
  . بينی شده برای نيروگاه در هشت مرحله به ایران ارسال شود

 از کشورها در پيش از این دالیل مختلف از جمله عدم اجرای تعهدات مالی از سوی ایران، و تعلل برخی
روز . اندازی نيروگاه بوشهر عنوان شده بود تحویل به موقع قطعات، علت تاخير در ارسال سوخت و راه

ها  جمعه سرگئی کرینکو در بلغارستان به خبرنگاران اظهار داشت دیگر هيچ مشکلی در روابط و همکاری
کارهای «دهد  او وعده می» .تر استاین نيروگاه هرچه زودتر به بهره برداری برسد، به«وجود ندارد و 

ارسال سوخت با » .شود سازی آن برای بارگيری در رآکتور در تابستان آغاز می عملی با سوخت و آماده
های دیگری  شود که ظاهرا به جز مذاکرات رسمی توافق المللی انرژی اتمی انجام می نظارت آژانس بين

  . نيز با جمهوری اسالمی داشته است
المللی انرژی اتمی در ششمين سفر   دیماه، محمد البرادعی مدیرکل آژانس بين٢١شته، ی گذ هفته

رضا آقازاده، ریيس سازمان . ای نيز دیدار و گفتگو کرد اهللا خامنه خود به ایران، برای نخستين بار با آیت
گيرد  صورت میالعاده مهمی  تبادل اطالعات فوق«انرژی اتمی روز جمعه اعالم کرده بود در این مالقات 
سخنگوی آژانس، مليسا » .یی ایران شود  هسته که اميدواریم باعث حل موضوعات مربوط به پرونده

هایی عنوان کرده که قرار است به  فلمينگ، مهمترین هدف این سفر را گسترش و تسریع فعاليت
قرار بود آذر البرادعی . ای جمهوری اسالمی بيانجامد های گذشته و حال هسته سازی فعاليت شفاف

این سفر به دالیلی نامشخصی در آن تاریخ انجام . ماه به ایران سفر و با مقامات عاليرتبه مذاکره کند
در پی حضور البرادعی در تهران اعالم شد جمهوری اسالمی ظرف چهار هفته ابهامات باقيمانده . نشد

  . ای را روشن خواهد کرد در پرونده ی هسته
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ای انتشار نيافت، از جزیيات آنچه  ای خبر رسمی اهللا خامنه پيشنهاد پوتين به آیتهمانگونه که در مورد 
مسئوالن جمهوری . عنوان شده نيز اطالعی در دست نيست» العاده مهم تبادل اطالعات فوق«

کنند گزارش بعدی البرادعی در مورد  ها ابراز اميدواری می اسالمی ظاهرا با اتکا به همين توافق
ی سوم شورای امنيت سازمان ملل را تحت  ای ایران مثبت باشد و صدور قطعنامه هستههای  فعاليت

های مربوط به  ی پيشين ایران را ملزم به توقف فعاليت شورای امنيت در دو قطعنامه. تاثير قرار دهد
زند و معتقد است  جمهوری اسالمی از اجرای این درخواست سرباز می. سازی اورانيوم کرده است غنی

  .ای باید در آژانس بررسی شود ی هسته روندهپ
  

  کشف مواد راديو اکتيو در قطار عازم ايران
  )2008 ژانویه 20(1386 دی  30راديو فردا یکشنبه 

مقامات قيرقيزستان روز نوزدهم دی ماه  اعالم کردند که مقداری مواد راديو اکتيو را از يک قطار باری 
ابتدا از قيرقيزستان عازم  ازبکستان بود و مامورين مرزی ازبک، پس اين قطار .عازم ايران کشف کرده اند

پيدا . از کشف تشعشعات راديو اکتيو بيش از حد معمول در قطار مذکور، آن را به کشور مبدا برگردانند
شدن اين ماده راديو اکتيو باعث نگرانی هايی را در سطح منطقه درباره منبع آلودگی و حفاظت از مواد 

  . کتيو شده است و گمانه زنی ها در مورد منبع الودگی ادامه د اردراديو ا
اين عنصر که از کار کرد .  است١٣٧به گفته مقامات قيرقيزستان ماده راديو اکتيو مصادره شده سيزيوم  

 را ١٣٧اما سيزيوم .  راکتور های اتمی و آزمايش سالح ها بدست می آيد ، اغلب مصارف پزشکی دارد
عنوان يک ماده خام راديو اکتيو برای عمليات تروريستی و توليد بمب های آلوده به منظور می توان به 

پنج روز پس از مصادره اين ماده راديو . پخش مواد راديو اکتيو در يک  محدوده مورد نظر استفاده کرد
ت بيشتری اکتيو، آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين از دولت قيرقيزستان خواسته است که اطالعا

آلما بيک اته کيو، يکی از مقامات وزارت رويدادهای غير .در مورد منبع اين ماده در اختيار آژانس قرار دهد
 پيدا شده ١٣٧ راديو آزادی در مورد مقدار سيزيوم -مترقبه قيرقيزستان در مصاحبه ای با راديو اروپای آزاد

يک سطل بود که با شن، گرد وخاک ، و برف حجم اين ماده اندکی کمتر ازحجم  «: در قطار می گويد
  .  دسامبر مهر و موم کرديم٣١ما در اجرای وظايف خود، ماده پيدا شده را . مخلوط شده بود

اين ماده راديو اکتيو دهم دی ماه در قطار باری عازم ايران پيدا شد ولی مقامات قيرقيزستان خبر آن را نه 
که چرا وجود اين ماده تا رسيدن به مرز ازبکستان کشف نشد، باعث اين تاخير و اين. روز بعد اعالم کردند

  .گمانه زنی ها در محافل سياسی شده است
مقامات قيرقيزستان می گويند که اين حادثه هيچ خطری برای سالمتی  مردم نداشت و به همين دليل 

ه ای ميزان در حالي که به باور کارشناسان هست. از پخش اطالعات پيرامون آن خود داری شد
 ميلی رنگتن در ساعت بود که به مراتب بشتر از حد متعارفی ١٠٠٠تشعشعات مواد کشف شده 

اين قطار آلوده به مواد راديو اکتيو قبل از رسيدن به مرز ازبکستان ، از مرز های تاجيکستان، . است
  .قزاقستان و قيرقيزستان عبور کرده بود

: ای در مصاحبه ای با راديو آزادی تاجيکستان می گويدعليرضا کرمانی، کارشناس مسائل منطقه 
پرسش اين است که چرا محموله ای با اين درجه از تشعشعات راديو اکتيو، در واقع تشعشعات مرگبار «

   است، با اين قطار حمل CISبسيار باال که حتی باالتر از استاندارد  کشور های  مسقل همسود يا 
الی آهن قراضه ها قرار داده شده بود و باالخره چرا خبر پيداشدن آن دير چرا اين ماده در الب. می شد
  .»اعالم شد

اين ماده در مسيری که حمل شده . بسياری از مردم قيرقيزستان نگران اين موضوع اند« :او می افزاید
اين . تمام کسانی را که با آن واگن نزديک شده اند يا تماس داشته اند، در معرض خطر قرار داده است

محموله هر چه که جلوتر می رفت می توانست در کشورهای مسير در ازبکستان، ترکمنستان و در 
در همين زمينه، پيتر زيمرمن، کارشناس امور . »ايستگاه های راه آهن ايران برای همه خطر آفرين باشد

تيو را در قطار باری تروريسم و گسترش سالح های هسته ای در آمريکا، که  پيدا شدن اين ماده راديو اک
  .بسيار نگران کننده می داند

. ممکن است منبع آلودگی جای ديگری باشد«:  راديو آزادی می گويد-آقای زیمرمن به راديو اروپای آزاد
ما گمانه زنی . واقعيت اينکه ما اطالعی نداريم زيرا مقامات قيرقيزستان به قدر کافی همکاری نمي کنند

امکان دارد اين ماده راديو اکتيو که شبيه نمک است در . ای در اين باره نداريممي کنيم چون هيچ داده 
  .»اثر شکستن منبع آن پخش شده و مقداری از آن هم در جای ديگری باشد

جمهوری اسالمی خبر ارسال ماده راديو اکتيو را به ايران رد کرده و سفارت ايران در قيرقيزستان می 
ده راديو اکتيو ساختگی بوده که در آستانه سفر محمد البرادعی ، مدير کل گويد گزارش مربوط به اين ما

 .آژانس بين المللی انرژی اتمی، به قصد تبليغات عليه جمهوری اسالمی انتشار يافته است
  

 تامين نيمی از سوخت نيروگاه بوشهر
  )2008 ژانویه 20(1386 دی  30یکشنبه "رادیو فرانسه

قراراست درنهایت این سوخت . ن سوخت اتمی به ایران تحویل داده استروسيه تاکنون چهل و چهار ت
  . به هشتادو دو تن برسد

  . روسيه، چهارمين محمولۀ سوخت اتمی نيروگاه بوشهر را روز یکشنبه به ایران ارسال کرد
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سوخت الزم به ایران  با تحویل چهارمين محمولۀ سوخت به نيروگاه اتمی بوشهر، مجموعأ نيمی از
  . ه استرسيد

شرکت توليد و توسعۀ انرژی اتمی ایران اعالم کرد، محمولۀ چهارم به وزن یازده تن بامداد روز یکشنبه 
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عمليات انتقال چهار محمولۀ . به محل نيروگاه بوشهر حمل شده است

ت مورد نياز نيروگاه پيش از این محمولۀ سوم از سوخ. باقيمانده نيز طبق برنامه انجام خواهد شد
  .بوشهر، روز هجدهم ژانویه، دو روز پيش، به ایران تحویل داده شده بود

چهل و چهار تن سوخت اتمی به ایران تحویل داده  با تحویل این محموله، بدین ترتيب، روسيه تاکنون
  .قراراست درنهایت این سوخت به هشتادو دو تن برسد. است

 خارجۀ ایران گفته بود، نيروگاه بوشهر با حدود پنجاه درصد ظرفيت خود پيش تر منوچهر متکی وزیر امور
مسئوالن روسی اما از راه اندازی دیرتر این نيروگاه سخن . در تابستان آینده، شروع بکار خواهد کرد

  .گفته اند
  

  آغاز کار با سوخت در تابستان / نيروگاه بوشهر تقریبًا آماده است : رئيس روس اتم خبر داد
  )2008 ژانویه 18(1386 دی  28عه جم

امروز با اعالم اینکه نيروگاه بوشهر تقریبًا آماده " روس اتم"رئيس آژانس انرژی اتمی روسيه موسوم به 
  . هيچ مشکلی برای مرحله بعدی راه اندازی نيروگاه بوشهر وجود ندارد: بهره برداری است اعالم کرد

 - پایتخت بلغارستان-که در صوفيه" سرگئی کرینکو"ستی،به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوو
روسيه تا ماه فوریه ارائه سوخت به نيروگاه بوشهر را تمام خواهد کرد و در ماه : سخن می گفت، افزود

  .اوت در تابستان، کار با سوخت هسته ای در بوشهر آغاز می شود-های جوالی
هيچ مشکلی برای وارد شدن به مرحله بعدی راه : مدیرکل آژانس فدرال انرژی اتمی روسيه تاکيد کرد

  .اندازی نيروگاه بوشهر وجود ندارد
 ماه قبل از راه اندازی نيروگاه عرضه می 6همانطور که وعده داده بودیم، سوخت حداقل :"وی افزود 

  . "یعنی تابستان کارهای عملی با سوخت و آماده سازی آن برای بارگيری در راکتور آغاز می شود. شود
کرینکو با اشاره به ارسال سومين محموله سوخت هسته ای به ایران که امروز انجام شد، اظهار داشت 

به دالیل امنيتی، خبر ارسال سوخت تنها پس از اینکه به مقصد نهایی رسيد، اعالم می شود؛ ما از : "
  ". نمی کنيمقبل نه مسير ارسال، نه زمان دقيق ارسال و نيز ميزان سوخت ارسالی را اعالم 

جدول زمانی مورد توافق طرفين قرار گرفته است؛ : وی درباره تاریخ بهره برداری از نيروگاه گفت 
  . مشکلی در روابط و همکاری ها نيز وجود ندارد و همه ارگانهای مربوطه کار خود را انجام می دهند

: ه بلغارستان سفر کرده، گفترئيس جمهور روسيه ب" والدیمير پوتين"که به همراه " روس اتم"مدیرکل 
هرچه زود به بهره . هرچه سریعتر، بهتر، زیرا نيروگاه تقریبًا آماده است: موضع روسيه چنين است "

برداری برسد، بهتر است و ما هر آنچه که به ما بستگی دارد انجام می دهيم تا این کار سریعتر انجام 
  ".شود

 5+1وزیر امور خارجه روسيه در دیدار گروه " سرگئی الوروف": در همين ارتباط امروز در مسکو اعالم شد
در برلين )  بهمن2( ژانویه22که روز ) پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد به عالوه آلمان(

  . برگزار می شود، شرکت می کند
های حل برنامه انتظار می رود که در این دیدار راه : "یک منبع خبری در وزارت امور خارجه روسيه  گفت

  ". هسته ای ایران بررسی شوند
به گفته وی، روسيه قصد دارد این مشکل را تنها به روش سياسی دیپلماتيک حل کند و بر اهميت 

  . تاکيد دارد5+1اقدامات هماهنگ در چارچوب 
 

  .از سوی روسيه به محل نيروگاه اتمی بوشهر حمل شد) جمعه(سومين محموله سوخت صبح امروز 
  )2008 ژانویه 18(1386 دی  28جمعه 

روابط عمومی شرکت توليد و توسعه انرژی اتمی ایران، همچنين  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از
عمل انتقال پنج محموله باقی مانده سوخت نيروگاه طی یک جدول زمانی معين که بين ایران و روسيه 

  . توافق شده است، انجام خواهد شد
  .  تن است11محموله دوم در حدود محموله سوم نيز مثل 

دومين محموله . شود  تن و مجموعا در هشت محموله به ایران ارسال می82سوخت نيروگاه بوشهر 
  . ماه سال جاری ارسال شد  دی 7سوخت نيروگاه بوشهر به ایران نيز 

ه آخر شود و در محمول در محموله اول تا هفتم هر بار بيش از بيش از یک هشتم سوخت ارسال می
  .کمتر از یک هشتم

  
 البرادعی بار ديگر خواستار شفافيت ايران شد

  )2008 ژانویه 18(1386 دی  28جمعه :رادیو فردا
محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز جمعه بارديگر از ايران خواست تا در 

  .خود با شفافيت بيشترعمل کند خصوص برنامه هسته ای
درباره فعاليت های هسته ای خود را تا » اطالعات ضروری«رادعی ابراز اميدواری کرد که ايران آقای الب
  . ماه فوريه، مهلت مقرر برای پاسخ گويی به سوال های باقی مانده، ارايه کند اواسط
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ه برنام«آقای البرادعی در جريان سفر خود به تهران توانسته بود که توافق مقام ايرانی را در چارچوب 
 بخشی از برنامه هسته ای ايران که می تواند  درباره» سوال های باقی مانده«برای پاسخ به » کاری

  .کاربرد نظامی داشته باشد، را در تا اواسط ماه فوريه به دست آورد
» سوال های باقی مانده«توافق کرده بودند که ايران تا ماه دسامبر به   ٢٠٠٧ايران و آژانس در اوت  

 و قرار بود محمد البرادعی گزارش نهايی آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته پاسخ دهد
گذشته ارايه کند، اما به بنا به در خواست ايران، ارايه اين گزارش تا ماه ) آذر ماه(ای ايران را در دسامبر

  . مارس به تعويق افتاده است
 P1اده ايران از پلوتونيوم، استفاده از سانتريفيوژهایاستف: سوال های باقی مانده شامل مواردی مانند

 استفاده و کاربرد تکنولوژی هسته ای در برنامه   در غنی سازی اورانيوم و مهم تر از همه احتمالP2و
  .هسته ای ايران است

من «:در همين حال، آقای البرادعی که پس از ديدار خود با نخست وزير اسلواکی صحبت می کرد، گفت
 ماه فوريه کليه اطالعات ضروری برای روشن کردن ابعاد فعاليت  ارم که ما قادر باشيم تا اواسطاميدو

  .»های هسته ای ايران را به جامعه بين المللی ارايه کنيم
ما، همچنين، ايران را به حداکثر شفاف سازی درباره فعاليت های فعلی و گذشته «:قای البرادعی افزودآ

اعتمادسازی در آينده  خود ترغيب می کنيم، چرا که روشن شدن فعاليت های فعلی و گذشته برای
  .»ضروری است

ت بيشتر از طرف ايران هرچه ما همکار بيشتر و شفافي«:مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت
برنامه هسته ای ايران وجود خواهد  بر سر ببينيم، چشم اندازه های بهتری برای مذاکرات جامع

  » .داشت
مذاکره «:، افزود»مذاکره بهترين شيوه برای يافتن راه حل هاست«آقای البرادعی با اشاره به اين که 

م برای پای ميز مذاکره آوردن همه جناح های  می توانيم راه و ابزار الز کليدی است که از طريق آن
 هسته ای، ثبات منطقه ای و همکاری اقتصادی و تجاری  است تا بتوان يک راه حل جامع برای مسئله

  .»داشت
    در برلين۵+١رايزنی ها پيش از نشست 

مقام همزمان با اين تحول، سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، که برای جلب حمايت  
 در برلين ، به پکن سفر کرده بود، ۵+١ از جمهوری اسالمی در آستانه نشست آتی گروه  های چين

  . تهران بازگشت جمعه شب به
آقای جليلی پيش از ترک پکن گفته بود که حمايت پکن را عليه موضع آمريکا برای افزايش تحريم تهران 

  .جلب کرده است
ان خواسته اند تا از طريق مذاکره به مناقشه هسته ای خود پايان در همين حال مقام های چينی از اير 

  .دهد
اخير با فرستادن ديپلمات های عالی رتبه به چين تالش کردند تا پيش از  روزهای   طی آمريکا و ايران

  . در هفته آينده، با مقام های اين کشور رايزنی کنند۵+١برپايی نشست گروه 
 در ۵+١ خارجه آلمان اعالم کرده است که وزيران امور خارجه گروه این در حالی است که وزارت امور

نشستی که روز سه شنبه هفته آينده در برلين برگزار خواهد شد، درباره احتمال تشديد تحريم های 
  .تنبيهی عليه ايران تبادل نظر خواهند کرد

مراه وزيران خارجه فرانسه، به گفته اين وزارتخانه،فرانک اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان به ه
، در نشست برلين شرکت خواهند کرد ۵+١بريتانيا، روسيه، چين، و آمريکا، کشورهای موسوم به گروه 

  .تا اختالف نظرها بر سر قطعنامه سوم تحريم ايران را بر طرف کنند
رنامه هسته ای که ب طی سال های اخير آمریکا و کشورهای اصلی اتحادیه اروپا ایران را متهم کرده اند

خود را با مقاصدی نظامی دنبال می کند و در صدد دستيابی به تسليحات هسته ای است؛ به همين 
  .دليل اين کشورهاخواستار توقف فعاليت های غنی سازی اورانيوم در جمهوری اسالمی هستند

د برق دنبال می برنامه هسته ای خود را تنها با هدف تولي تاکيد می کند ايران این در حالی است که
  . کند و تاکنون از پذيرش خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم سر باز زده است

  
 سومين محموله سوخت هسته ای از روسيه به بوشهر رسيد

  )2008 ژانویه 18(1386 دی  28جمعه :رادیو فردا
پيش از راه  روسيه باید،که   تنی سوخت هسته ای از مجموع هشت محموله ای١١سومين محموله 

  . به این نيروگاه رسيد ایران تحویل دهد،  اندازی نيروگاه بوشهر به
 تنی روز جمعه صبح به ١١بر اساس گزارش خبرگزاری های دولتی و راديو تلويزيون ايران،، محموله 

  . د رسيدباقی آن در پنج محموله جداگانه در ماه آينده به بوشهر خواه نيروگاه بوشهر رسيده است و
سوی روسيه به ايران تحويل داده   دسامبر از٢٨ و ١٧ در روزهای پيشتر دو محموله سوخت هسته ای

  .شده بود
 تن سوخت هسته ای را برای نيروگاه بوشهر در هشت ٨٢بر اساس قرارداد دو کشور، ايران در مجموع 

 سال به عهده کشور همچنين تامين سوخت نيروگاه بوشهر به مدت ده. محموله دريافت می کند
  .روسيه است
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نيروگاه بوشهر اولين رآکتور هسته ای است که مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و ايران تاريخ اين 
روسيه اعالم کرده است که افتتاح این نيروگاه . اعالم کرده است) ١٣٨٧ (٢٠٠٨بهره برداری را تابستان 

  . تا پایان سال جاری ميالدی ممکن نيست
در شرايط حاضر می توانيم «:  دسامبر گفته بود٢٠نا يسيپووا، سخنگوی طرف قراداد روسی، روز اير

  » . افتتاح نخواهد شد٢٠٠٨پيش بينی کنيم که نيروگاه بوشهر پيش از پايان سال 
اوليه، قرار بود اين نيروگاه با آغار هزاره سوم به بهره برداری برسد، اما احداث  بر اساس توافق های

  .وگاه حداقل پنج بار به داليل متعدد متوقف شدنير
پس از آغاز به کار احداث نيروگاه بوشهر، مهندسان   اولين تاخير زمانی رخ داد که محمدرضا شاه پهلوی،

  . آلمانی شرکت زيمنس را که مسئول ساخت نيروگاه بودند، اخراج کرد
در آن سال روسيه پذيرفت که . قف شد متو١٩٩۵این پروژه تا سال  پنجاه و هفت،  بعد از انقالب سال

      .بارها به تاخير افتاد اين نيروگاه را احداث کند و پس از آن مهلت نهايی آماده شدن نيروگاه،
دولت ايران اولين دريافت محموله سوخت از روسيه را يک پيروزی خوانده و اعالم کرده بود که 

ته ای ايران، بر خالف نظر آمريکا و متحدانش، صلح ثابت می کند برنامه استفاده از نيروی هس امر این
  .آميز است

تصميم روسيه برای ارسال سوخت پس از آن اتخاذ شد که گزارش سازمان های اطالعاتی آمريکا اعالم 
  . متوقف کرده است٢٠٠٣کرد که ايران برنامه توليد بمب هسته ای خود را در سال 

ز پنج شنبه به روسيه اخطار کرده بود که اين محموله می تواند زيپی ليونی، وزير امور خارجه اسرائيل رو
ايدئولوژی خطرناکی «وزير خارجه اسرائيل گفته بود که ايران ثابت کرده . مورد استفاه نظامی قرار بگيرد

  .دارد» نزديک به جنون
نی سازی آمريکا و روسيه اعالم کرده اند که ايران با دريافت محموله سوخت هسته ای، به برنامه غ

اورانيوم که می تواند عالوه بر تامين سوخت یک نيروگاه هسته ای، در توليد بمب به کار رود، نيازی 
  .ندارد

سوخت مصرف شده را به روسيه بازگرداند تا ثابت کند که  ايران توافق کرده است که پس مانده
  .پلوتونيوم را برای ساخت بمب نمی خواهد

است که برخالف نظر شورای امنيت، غنی سازی اورانيوم را ادامه   کردهاعالم ايران با اين حال دولت
  . مگاواتی، در دارخوئين به سوخت نياز دارد٣٠٠خواهد داد چرا که برای رآکتور اتمی 

 هزار مگاوات الکتريسيته از انرژی ٢٠مقامات دولت ايران اعالم کرده اند که قصد دارند طی دو دهه آتی 
  .رندهسته ای به دست بياو

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
  حمایت آمریکا از برنامه هسته ای ترکيه

  )2008 ژانویه 20(1386 دی  30یکشنبه 
مشارکت "آمریکا ضمن حمایت از برنامه هسته ای ترکيه از این کشور خواست تا به عضویت سازمان 

  .در آید) GNEP" (جهانی در انرژی هسته ای
ی مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکيه، کاترین شوالو وابسته مطبوعاتی به گزارش خبرگزار

قائم مقام وزیر انرژی آمریکا و مسئول توسعه سازمان " اد مک گينز: "آمریکا در آنکارا گفت  سفارت
وزیر " حلمی گولر"ترکيه از جمله  آنکارا با چند مقام انرژی گفتگوهایی را در مشارکت انرژی جهانی

این کشور صورت داده و در این نشست حمایت خود را از برنامه های هسته ای ترکيه اعالم کرده انرژی 
  .است

ایاالت متحده با قاطعيت :" همچنين خبرگزاری آناتولی به نقل از یک مقام ناشناس در دولت آمریکا گفت
  ".به شيوه ای امن از برنامه هسته ای ترکيه حمایت می کند  و

 در آید سازمانی که هدفش توسعه GNEPترکيه درخواست کرده است که به عضویت آمریکا همچنين از 
مدیریت مسئوالنه زباله های هسته  و همچنين همزمان محکم و امن انرژی هسته ای در سراسر جهان

  .ای و کاهش خطرات مربوط به تکثير تسليحات هسته ای اعالم شده است
تا یک مناقصه عمومی را برای ساخت اولين نيروگاه هسته گفتنی است که ترکيه خود را آماده می کند 

 دو راکتور اتمی راه اندازی 2015ای خود ارائه کند همچنين این کشور اعالم کرده است که تا سال 
  .خواهد کرد

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
در پرچم که نشان حزب بعث سه ستاره موجود . پارلمان عراق رای به تغيير پرچم این کشور داده است

  .صدام حسين بود از پرچم حذف خواهند شد
  )2008 ژانویه 22(1386 بهمن 2سه شنبه :بی بی سی

نوشته فعلی منسوب به صدام، رهبر . روی پرچم نيز تغيير کند" اهللا اکبر"همچنين قرار است متن 
  .سرنگون شده عراق است
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قی صورت می گيرد که از زمان سرنگونی دولت این تغييرات برای رفع حساسيت های کردهای عرا
صدام، حاضر به بر افراشتن پرچم عراق نبودند و دليل آن را ارتباط این پرچم با رژیمی می دانستند که 

  . کردهای عراقی را سرکوب می کرد و می کشت
ها آن. امتناع کردهای عراق در استفاده از پرچم عراق با خشم اعراب این کشور مواجه شده است

کردهای این کشور را متهم می کنند که درصدد بوجود آوردن یک منطقه خودمختار در شمال و جدایی 
  . هستند

پرچم موقت جدید به مانند پرچم قبلی سه رنگ دارد اما ستاره ها که به نشانه ایدئولوژی حزب بعث 
  .بود، از وسط پرچم حذف شده است

 موقتی است و قرار است در یک سال آینده، طرح جدیدی تغييراتی که به تصویب پارلمان عراق رسيده
  .برای پرچم این کشور تعيين شود

جانی دایموند، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید که توافق بر سر پرچم جدید، نشان از آن دارد که 
  . پارلمان عراق در مورد مواجهه با مسایل دشوار به پيشرفت هایی دست یافته است

.  این اقدام می تواند منجر به بازگشت اعضای سابق حزب بعث به نظام اداری با ارتش شوداو می گوید
  .ده روز پيش قانونی در همين زمينه به تصویب رسيد

  
  حمله بمبگذار انتحاری به مراسم ترحيم در عراق 

  )2008 ژانویه 21(1386 بهمن 1دوشنبه : بی بی سی
ری در شمال عراق که در یک مراسم عزاداری شرکت پليس عراق می گوید گروهی از مردم در شه

 نفرکشته و همين تعداد زخمی 14حداقل . کرده بودند هدف حمله یک بمبگذاری انتحاری قرار گرفته اند
  .شده اند

بمبگذار به خيمه ای که مردم در آن درحال سوگواری برای یکی از بستگان یک شخصيت محلی در 
  . مواد همراه خود را منفجر کردنزدیکی بيجی بودند پا گذاشت و 

  .شمال عراق اخيرا صحنه یک رشته بمبگذاری ها بوده است
  . ارتش آمریکا می گوید القاعده پس از گریز از بغداد سایر مناطق در شمال این کشور تجدید قوا می کند

  .به گزارش آسوشيتدپرس این حمله در روستای حاجاج که عمدتا سنی نشين است روی داد
 ساله که هنگام وقوع حمله در بيرون خيمه مشغول درست کردن چای بود به 25 جاسم، مرد عواد

بعد از شنيدن . من صدای انفجار شدید را شنيدم و از ترس پا به فرار گذاشتم: "آسوشسيتدپرس گفت
  ." صدای زخمی ها که کمک می خواستند به خيمه برگشتم

  ." توانستيم مرده ها و زخمی ها را بيرون بکشيمخيمه افتاد و خيلی پر هرج و مرج بود، اما"
 که عليه -" شوراهای بيداری" موسوم به -در این ناحيه حمالت متعددی عليه گروه های سنی 

  . شورشيان با دولت عراق و ارتش آمریکا متحد شده اند صورت گرفته است
  .استبا این حال کسی هنوی مسئوليت حمله در این روستا را به عهده نگرفته 

  
 »قاچاق سالح ایرانی به عراق کاهش یافته است« 

  )2008 ژانویه 20(1386 دی  30یکشنبه :رادیو فردا
به عراق، به » قاچاق سالح های ساخت ايران« ژانويه، اعالم کرد که ٢٠ارتش آمريکا روز يکشنبه،  

  .دولی تهران همچنان از شبه نظاميان عراقی پشتيبانی می کن کاهش يافته است شدت
واشينگتن، تهران را متهم کرده که سالح های پيشرفته از جمله بمب هايی که قابليت نفوذ در 

  . دارند، در اختيار شبه نظاميان شيعه عراق قرار می دهد خودروهای آمريکايی را
، دريا ساالر کرگ اسميت، سخنگوی ارتش آمريکا در عراق، روز يکشنبه به  رويترزبه گزارش خبرگزاری

ما معتقديم که .  اسلحه از ايران وارد عراق می شود مقادير بسيار کمتری«: اران در بغداد گفتخبرنگ
  » .آموزش و کمک مالی به شورشيان کمتر نشده است

 را  آقای اسميت افزود که در دو هفته اول ماه ژانويه استفاده از بمب هايی که قابليت نفوذ در خودرو
  . حاضر بکارگيری اين بمب ها به حد عادی برگشته استدارند، افزايش يافت، ولی در حال

 توضيحی در مورد اين افزايش، در اوايل سال جاری  ما در حال حاضر«: سخنگوی ارتش آمريکا گفت
  ».نداريم

ما همچنين نمی دانيم در ايران چه اتفاقی افتاده است که موجب اين کاهش شده « :وی افزود 
  ».است

  ».اين کشور همچنان تاثير منفی بر اوضاع عراق دارد«: ايران در عراق گفتآقای اسميت در مورد نقش 
جيش «مقامات آمريکايی پيشتر اعالم کرده اند که جنگجويان شيعه ای که در ايران آموزش ديده اند، از 

  .مقتدی صدر، روحانی تندروی شيعه، جدا شده و به ارتش آمريکا حمله می کنند به رهبری»المهدی
  . پنج ماه پيش آتش بسی به مدت شش ماه اعالم کردمقتدی صدر

ارتش آمريکا اعالم کرده که القاعده هم اکنون به عنوان بزرگترين خطر برای صلح در عراق، جايگزين 
  .شده است» جيش المهدی«

ارتش آمريکا از اوايل ماه ژانويه، حمالت گسترده ای را در چهار استان شمالی عراق، برای سرکوب گروه 
  .اعده آغاز کرده استالق
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 شبه نظامی کشته شده که ١٢١آقای اسميت گفت که در اين عمليات که از هشت ژانويه آغاز شده، 
  . نفر از آنها هدف های مهمی برای ارتش آمريکا بودند٩٢

مدارک به دست آمده نشان می دهد که «: سخنگوی ارتش آمريکا در مورد گروه القاعده در عراق گفت
ی اين گروه که در بمبگذاری انتحاری شرکت می کنند و بسياری از رهبران آن در عراق  درصد اعضا٩٠

  ».خارجی هستند
 غير نظامی ٣٨٧٠ حمله شرکت داشته که بر اثر آن ۴۵٠٠ گروه القاعده در ٢٠٠٧وی افزود که در سال 

  . نفر ديگر زخمی شدند١٧٠٠٠کشته و بيش از 
 و حمايت از شبه نظاميان شيعه کرده، که به نيروهای آمريکايی آمريکا، ايران را بارها متهم به آموزش

  .تهران اين اتهامات را رد کرده و هدف ايران را ثبات دولت عراق خوانده است. حمله می کنند
  

جديد به رياست نوري مالكي  هايي جهت تشكيل دولت تكنوآرات منابع پارلماني عراق از وجود تالش
  .دادند وافق درخصوص بازگشت به دولت خبري ت هم زمان با اعالم جبهه

  )2008 ژانویه 19(1386 دی  29شنبه 
 منابع -چاپ لندن-ي القدس العربي  از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

تالش : ائتالف آردستان عراق در پارلمان اظهار داشتند رسمي به نقل از عبداهللا صالح، از اعضاي
  .تكنوآرات بر اساس نگرش ملي جديد خواهد شد ي آنوني منجر به تعيين دولتسياس

ي جبهه توافق در خصوص  هاي تشكيل دهنده گروه تمام: ي توافق نيز گفت عزالدين الدوله، عضو جبهه
  .دارند بازگشت وزيران اين جبهه به دولت اجماع
 سفر اخيرش به عراق بر تحقق آشتي ملي نيز در ي آمريكا در عين حال آاندوليزا رايس، وزير خارجه

  . بود ها تاآيد آرده تكنوآرات و تصويب قانون استان هاي عراقي، ايجاد دولت ميان گروه
ها ميان پنج گروه سياسي جهت تشكيل  رايزني :ي توافق العراقيه گفت وسام بياتي، عضو جبهه

ي العراقيه  اين مذاآرات ميان جبهه. زيادي بوده است هاي فراآسيون پارلماني جديد شاهد پيشرفت
ي توافق و  فراآسيون مستقل العربيه، اعضاي مستقل جبهه گفتمان ملي، شوراي گفتمان ملي

  .است ي اهل عراق صورت گرفته آنگره
نوري مالكي در خصوص تشكيل دولت تكنوآرات،  اين جناح جديد به حمايت از: بياتي نيز تصريح آرد

  .اقتصادي خواهد پرداخت  و بهبود اوضاعمنحل ساختن شبه نظاميان
ها و بودجه  امكان تصويب دو طرف قانون استان اي را جهت بررسي ي عراق نيز آميته ائتالف يكپارچه

  .آلي را طي چند روز آينده، تشكيل داد
ي تشكيل ائتالف جديد  پنج گروه سياسي آماده : نوشت-چاپ عراق-ي الصباح  از سوي ديگر روزنامه

  .دولت هستند وزهاي آينده با اجراي اصالحات درطي ر
  .دولت تكنوآرات جديد خبر دادند هاي جديد براي تشكيل منابع سياسي از وجود تالش

دولت جديد و آنار گذاشتن وزيران ناشايست و  هاي آنوني در جهت تشكيل تالش: عبداهللا صالح افزود
  .ه داردجديد ادام تعيين دولت تكنوآرات بر اساس نگرش ملي

معاون وي نيز در نشستي بر اهميت حفظ  جالل طالباني، رييس جمهور عراق و طارق الهاشمي،
  .و اجتماعي جهت تحقق آشتي ملي خبر دادند هاي سياسي هاي گروه ها و تالش وحدت ميان عراقي

اي بيداري استان االنبار و شيخ ابوريشه، رييس شور طالباني در ديدار با گروهي از هيات عالي امور
ي آشور و حل مشكالت از  بر سر تشكيل شوراي اجرايي اداره طي سال جديد ما توافق: االنبار گفت

  .ها را آغاز آرديم گيري بيشتر در تصميم طريق رهبري گروهي و رايزني
  .در جهت موفقيت آشتي ملي ندارند رهبران عراق فرصت زيادي براي تالش: طالباني افزود
  .ها قدرداني آرد گروه هاي سني با هدف حفظ وحدت اين ش گروهطالباني از تال

  .هاي عراقي تاآيد آرد هاي گروه ديدگاه هايش در زمينه نزديك ساختن وي بار ديگر بر تالش
در زمينه بهبود اوضاع االنبار و نيز پرداخت غرامت  معاون رييس جمهور عراق نيز بر حفظ وحدت و تالشها

  .آيد آردبه ساآنان االنبار تا
  .نجات بخش ملي را در عراق خواستار شد اياد عالوي، رييس ليست العراقيه نيز تشكيل دولت

هاي خارجي و شكست  با توجه به دخالت وي در عين حال تحقق اين مساله را در شرايط آنوني و
  .ها در عراق بعيد دانست آمريكايي

اش گامي در  ي نخست وزيري نتوانسته طي دوره نوري مالكي: عالوي با انتقاد از نوري المالكي گفت
دولت مالكي دولتي مملو از تقسيم . اوضاع امنيتي بردارد زمينه تحقق آشتي ملي در عراق و بهبود

  .مسلح است يي و شبه نظاميان بندي طايفه
 به ها اي صحيح و پيوستن تمام عراقي اساس برنامه حل عراق تشكيل دولت نجات ملي بر راه: وي افزود

  .روند سياسي است
اين قانون بر اساس : پارلمان انتقاد آرد و گفت رييس ليست العراقيه از قانون عدالت و دادخواهي در

  .قانون آشتي ملي نيست
حل تحقق آشتي ملي  سياسي به عنوان تنها راه وي بار يدگر بر پيوستن اعضاي حزب بعث در روند

  .تاآيد آرد
مذاآرات اعضاي حزب بعث و مسووالن آمريكايي است  هاي بيداري در نتيجهپيدايش شورا: عالوي افزود

  .مسووليت پذيري موسسات دولتي است و شوراهاي بيداري دليل ديگر عدم
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   عضو القاعده 17بازداشت / ترور نافرجام نماینده آیت اهللا سيستانی در بصره 

  )2008 ژانویه 18(1386 دی  28جمعه 
آیت اهللا سيستانی در بصره، درگيری نيروهای امنيتی عراق و افراد مسلح در ترور نافرجام نماینده 

  .  نفر دیگر از جمله تحوالت امنيتی عراق به شمار می ورد17ناصریه، قتل پنج عضو القاعده و بازداشت 
ام یکی به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، منابع امنيتی بصره از ترور نافرج

  .از نمایندگان آیت اهللا سيستانی در بصره خبر دادند
به گفته این منبع امنيتی، علی شيخ محمد فلک شب گذشته در منطقه الدور هدف تيراندازی افراد 

  .مسلح قرار گرفت که جان سالم به در برد
 عناصر القاعده در شمال نيروهای آمریکایی در جریان مقابله با: ارتش آمریکا در عراق نيز امروز اعالم کرد

  . نفر دیگر را بازداشت کردند17عراق، پنج نفر از این افراد را به قتل رسانده و 
خبر دیگر اینکه در درگيری ظهر امروز ميان نيروهای امنيتی عراق و افراد مسلح در ناصریه، پنج نفر از 

  .  نفر دیگر زخمی شدند9نيروهای امنيتی عراق کشته و 
بر اثر انفجار بمب که یک گشتی آمریکایی را در شرق بغداد هدف قرار : نسه نيز گزارش دادخبرگزاری فرا

  .داده بود؛ یک زن عراقی و کودک وی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند
  .در این انفجار آسيبی به نظاميان آمریکایی نرسيد

  
  درآمد ' تحت کنترل'شهرهای بصره و ناصریه 

  )2008 ژانویه 18(1386 دی  28جمعه :بی بی سی
دفتر نوری مالکی، نخست وزیر عراق، می گوید که نيروهای امنيتی اکنون کنترل دو شهر در جنوب 

  .عراق را پس از یک روز زد و خوردهای شدید با اعضای یک فرقه شيعه بازپس گرفته اند
  .دپليس گفت ده ها نفر در بصره از جمله افراد پليس و اعضای این فرقه کشته شده ان

یک گزارش به نقل از مقام های .  نفر دیگر در درگيری های ناصریه جان باخته اند15دست کم 
 نفر از جمله زنان و کودکان 70 نفر در این شهر و زخمی شدن 50بيمارستانی حاکی از کشته شدن 

  . است
  . نبرد زمانی آغاز شد که پاسگاه های پليس در حمله ای ظاهرا هماهنگ هدف قرار گرفت

پليس گفت که مردان مسلح اعضای فرقه ای هستند که به بازگشت امام غایب شيعيان، مهدی، 
  .چشم اميد بسته اند

  . کشته به جا گذاشته بود263درگيری ميان این گروه و نيروهای عراقی سال پيش 
ان به راهپيمایی شيعيان در جری" افراد مرتد"دفتر نخست وزیر عراق در بيانيه ای گفت که شماری 

" نهادهای دولتی"تالش کردند کنترل " توطئه ای جنایی"مراسم عزاداری امام حسين حمله کرده و در 
  . در بصره را به دست گيرند

دولت حدود هشت ساعت پس از آغاز نبردها اعالم کرد که نيروهای امنيتی کنترل اوضاع در هر دو شهر 
  . را به دست گرفته اند و اوضاع آرام است

 کيلومتری جنوب شرق بغداد، حوالی ظهر پس از 375وید زد و خوردهای ناصریه در فاصله پليس می گ
  . آن شروع شد که یک ایستگاه پليس شهر، هدف آتش خمپاره قرار گرفت

  .به این پاسگاه ها یورش بردند" جند السماء"به گفته مقام ها لختی پس از آن اعضای گروه موسوم به 
مسلح بودند و پرچم های زردرنگ فرقه را حمل می ) آر پی جی(نجک انداز این افراد به مسلسل و نار

  .کردند
 نفر در درگيری های متعاقب آن از جمله فرمانده نيروی واکنش سریع پليس و هفت افسر 15دست کم 

  . همچنين یک زن غيرنظامی و سه پيکارجو جان باختند. دیگر پليس کشته شدند
  'گروه تروریستی'

پایم . من از بازار می آمدم که درگيری شروع شد: "، یک رهگذر، به خبرگزاری رویتر گفتعبداهللا خليف
  ." مردان نقاب دار به طرف پليس تير می انداختند. تير خورد

در ادامه روز جمعه مقررات منع رفت و آمد بر شهر اعمال شد و صدها نيرو برای تقویت قرارگاه های 
  .پليس مستقر شدند

ر شهر بصره مقام ها گفتند که ده ها نفر پس از یورش بدون تبعيض اعضای جند السماء از سوی دیگر د
  .به پليس و غيرنظاميان کشته شدند

" ابو مصطفی االنصاری"عبدالجليل خلف، رئيس پليس بصره، گفت که رهبر این گروه که از وی به عنوان 
  .  مرد مسلح نيز جان باخته اندبه گفته وی دو سرباز و دو. نام برد در نبردها کشته شده است

مقام های شهر به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفتند که مسجد متعلق به این گروه نيز پس از تيراندازی 
  . به گشت پليس از داخل مسجد، آتش زده شد

محمد الوائلی، فرماندار بصره، گفت که پليس مردان مسلح را در دو ناحيه شهر محاصره کرده و اوضاع 
  .ل استتحت کنتر
این گروه های تروریستی بدون تبعيض به سوی شهروندان و عزاداران شيعه تيراندازی کردند : "وی گفت

  ." و ما توانستيم آنها را حذف یا بازداشت کنيم
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این درگيری ها درحالی روی داد که هزاران مسلمان شيعه در مراسم عزاداری امام حسين در عراق 
  .شرکت کرده اند

انویه، مراسم عزاداری در شهر کربال در جنوب بغداد به اوج خود می رسد و پيش بينی  ژ18روز شنبه 
  . می شود حدود دو ميليون مسلمان شيعه در این مراسم شرکت کنند

سال گذشته پس از برمال شدن توطئه ای از سوی جندالسماء برای حمله به شهر نجف و کشتار 
 نفر از اعضای فرقه در نبرد با نيروهای امنيتی عراقی 260 رهبران مذهبی آن در جریان عاشورا، بيش از

  . کشته شدند
گفته می شود اعضای این فرقه بر این باورند که ضيا عبدالزهرا، رهبر سابق آن، که در نبردهای سال 

  .بود" امام مهدی"پيش کشته شد، 
ی کند از نمایندگان و نه رهبری این فرقه را پس از آن احمد الحسنی اليمنی به عهده گرفت که ادعا م

  .اعقاب امام مهدی است
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه تهران 
  )2008 ژانویه 22(1386 بهمن 2سه شنبه :رادیو فردا
  ، گزارشی از مشکالت مناطق سيل زده استان سيستان و بلوچستان منتشر کرده وقدسروزنامه 

  .خبر داده است» تکرار فاجعه بم در بمپور«از
  به نوشته اين روزنامه، بارندگی های چند روزه و طغيان رودخانه ها و جاری شدن سيل، بخش بمپور
شهرستان ايرانشهر را به بم بعد از زلزله تبديل کرده و هشتاد درصد منازل مردم بمپور که از اقشار 

ب شده و تمام لوازم خانگی آنها از بين رفته و زير آوار دفن شده محروم کشاورز و دامدار هستند، تخري
  .است

 همچنين وضعيت سيل زدگان در شهرستان ايرانشهر و بخش های بزمان، دلگان، جلگه قدسروزنامه 
چاه هاشم، دهستان دامن، مرکز شهر اهللا آباد نايگون، شهرستان های سرباز، نيکشهر، سراوان، 

 و زابل را نامناسب توصيف کرده و نوشته که در بعضی از نقاط ايرانشهر مثل اهللا چابهار، کنارک، زاهدان
آباد نايگون، بمپور، دامن، دلگان و جلگه چاه هاشم مردم از نظر مواد غذايی و چادر نيز همچنان در 

  .مضيقه هستند
نامزدی کناره گيری  خبر داده که به برخی از کانديداهای انتخابات مجلس توصيه شده از اعتمادروزنامه 
  .کنند

در برخی استان ها به « :اين روزنامه به نقل از رسول منتجب نيا، قائم مقام حزب اعتماد ملی نوشته
تعدادی از داوطلبان اصالح طلب، تذکر داده اند که به سرعت اعالم انصراف کنيد، در غير اين صورت شما 

  ».را رد صالحيت می کنيم
به برخی نگرانی ها نسبت به وضعيت بررسی صالحيت کانديداهای اصالح رسول منتجب نيا با اشاره 

خبرهای بدی به گوش می رسد که در برخی استان ها، زمينه های رد صالحيت «:طلب گفته است
  ».چهره های شاخص و نيروهای کارآمد فراهم شده است

و طبق تقسيم وظايفی که هيئت اجرايی شمشير را از رو بسته « از قول آقای منتجب نيا نوشتهاعتماد
  ».صورت گرفته، بار رد صالحيت ها را از عهده شورای نگهبان برداشته اند و خود به عهده گرفته اند

 عنوان اصلی خود را به تذکر روز گذشته رهبر جمهوری اسالمی به رييس جمهوری آفتاب يزدروزنامه 
قرار داده »را در جايگاه شورای نگهباناحمدی نژاد خود « اختصاص داده و و نوشته که به نظر می رسد

  .است
اين روزنامه همچنين خبر داده که عدم ابالغ قوانين مصوب مجلس در ماه های اخير از سوی محمود 
احمدی نژاد سابقه داشته و وی دست کم از آبان ماه گذشته از ابالغ قوانين تصويب شده برای اجرا 

  .خودداری کرده است
سمی دولت بخشی از مطالب امروز خود را به واکنش در قبال سخنان روز گذشته  ارگان رايرانروزنامه 

  .رييس مجلس و نامه رهبر جمهوری اسالمی اختصاص داده است
در حالی که رهبر جمهوری اسالمی با دخالت روز گذشته خود خواستار پايان دادن به عدم اجرای قوانين 

« :محمود احمدی نژاد نوشته  در تيتر اول خود از قولمصوب مجلس از سوی دولت شده بود، اين روزنامه
رسانه ها و گروه های سياسی کاری نکنند که رييس جمهوری هم نتواند حرفی بزند و اگر جايی 

  ».اشکالی ديد نتواند بيان کند
، رييس جمهوری اسالمی همچنين بدون ذکر نام، غالمعلی حداد عادل را به جنجال ايرانبه نوشته 
به نظرم «اما» نظرمان را در نامه ای خيلی محترمانه در اين خصوص بيان کرده ايم« و گفتهمتهم کرده

برخی می خواهند با تبليغات و سر و صدا پيش بروند درحالی که مجلس جايگاهی و دولت هم 
  ».جايگاهی ديگر دارد و قانون اساسی هم حدود را مشخص کرده است

 برابری حوادث گازگرفتگی ٣از رشد » رفتگی در مرز بحرانگازگ« در خبری با عنوانرسالتروزنامه 
  .نسبت به سال گذشته در تهران خبر داده است
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حوادث گازگرفتگی در «:اين روزنامه به نقل از معاون حفاظت و پيشگيری سازمان آتش نشانی نوشته
ضعيت را  برابری تلفات انسانی و٢ برابرافزيش يافته و افزايش ٣پايتخت نسبت به سال گذشته 

  ».درمرزبحران قرارداده است
 ٩٠٠در سال گذشته در کل کشور را  ، مهندس داود براتی شمار تلفات گازگرفتگیرسالتبه نوشته 

 درصد بر ميزان تلفات افزوده شده بود و ٢٠نفر اعالم کرده و گفته که امسال قبل ازشروع فصل سرما 
  .گازگرفتگی جان باخته اند نفر در تهران براثر ١۵٠تنها طی موج سرمای اخير 

گاز منازل شهروندان مازندرانی پس از يک وقفه کوتاه مجددا « خبر داده که جمهوری اسالمیروزنامه 
از نخستين ساعات بامداد دوشنبه اول بهمن قطع شد و بسياری از منازل به علت فقدان گاز با مشکل 

  ».مواجه شده اند
شار گاز و يا قطع کامل گاز در برخی از منازل مردم شهرهای بيشترين افت ف« به نوشته اين روزنامه 

  » .ساری و قائم شهر موجب بروز مشکالت فراوان شده است
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران
  )2008 ژانویه 21(1386 بهمن 1دوشنبه : رادیو فردا
 فردا به پايان می رسد که  نوشته دومين مرحله از مراحل مختلف انتخابات در حالیآفتاب يزدروزنامه 

  .  در اين مرحله نيز اشکاالتی وجود داشته است ظاهرًا پس از مرحله ثبت نام کانديداها
 ٨٠اين روزنامه با اشاره به اظهارات روز یکشنبه سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر وجود اشکال در 

انتخابات مجلس ابراز نگرانی کرده درصد پرونده های کانديداها، از بروز اشکاالت ديگر در مراحل بعدی 
  . است

در اين ميان تنها کاری که از ما ساخته است، هشدار «:اين روزنامه در سرمقاله خود نيز نوشته است
  » .علـنی و دعاگويی مخفی است و از خدا می خواهيم که مراحل سوم و چهارم را به خير بگذراند

از قول وزير کشور » ت نام کرده اند که رد صالحيت شوندعده ای ثب« در گزارشی با عنوانکيهانروزنامه 
  . پيشاپيش از ردصالحيت کانديداهای مجلس خبر داده است

عده ای با اطمينان از رد صالحيت شدن در انتخابات «:اين روزنامه به نقل از پور محمدی نوشته است
  » .مجلس ثبت نام کردند تا جوسازی کنند

   اعضای حزب ان خود نيز خواستار محاکمه اصالح طلبان و از جملهاين روزنامه در ستون خوانندگ
اگر به اتهامات مشارکتی ها رسيدگی قضايی نمی شود، حداقل «:  نوشته است مشارکت شده و

  » .اطالع رسانی شفاف تری درباره آنها صورت گيرد تا وقت مجلس را نگيرند
  . ی اسالمی به عراق خبر داده است از سفر قريب الوقوع ریيس جمهوراعتماد ملیروزنامه 

روزنامه فرامنطقه ای الحيات از سفر قريب الوقوع محمود احمدی نژاد، «: اعتماد ملی نوشته است
ریيس جمهوری اسالمی ايران به عراق خبر داده و به نقل از يک مقام وزارت کشور عراق که به هويت 

  » .زودی به عراق سفر مي کندوی اشاره ای نکرد نوشته که ریيس جمهوری اسالمی به 
سفر احتمالی آقای احمدی نژاد به عراق به دنبال آن صورت می گيرد که اظهارات چندی قبل مقامات 
عراقی و از جمله جالل طالبانی، ریيس جمهوری عراق در مورد قرار داد الجزاير روابط دو کشور را تحت 

  . الشعاع قرار داده بود
» ٨٧بند سرنوشت ساز اليحه بودجه سال «ادی از نمايندگان مجلس به  واکنش تعدخراسان،روزنامه 

  . را مورد توجه قرار داده است
اليحه بودجه و ناظر بر تعيين تکليف درآمدهای » ه«به نوشته اين روزنامه، اين بند سرنوشت ساز که بند 

  . نفتی است با واکنش تعداد زيادی از نمايندگان مجلس روبرو شده است
اظهارات نمايندگان طيف های مختلف در مخالفت با افزايش اختيارات دولت در مورد درآمدهای خراسان 

  . نفتی را منعکس کرده است
اين روزنامه حتی از مخالفت متحدان آقای احمدی نژاد در مجلس با اين بند خبر داده و به نقل از الياس 

  » .مخالف قانون اساسی استاين بند « :نادران، عضو کميسيون اقتصادی مجلس نوشته است
اين گونه اختيارات گرفتن که مجری، ناظر و قاضی در زمينه منابع «:آقای نادران به خراسان گفته است

  » .نفتی دولت بشود، با توجه به نفتی بودن اقتصاد اصال پذيرفته نيست
  . خبر داده است» آريا« از تالش برای رفع مشکل انتشار روزنامه اعتمادروزنامه 

در حالی که قرار بود از چهارم بهمن ماه روزنامه آريا دوباره منتشر شود، عصر «به نوشته اين روزنامه، 
روز یکشنبه مديرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد که روزنامه آريا به دليل 

  » .ست قانون مطبوعات شده و مجوز آن لغو شده ا١۶انتشار غير منظم مشمول ماده 
خود من از طريق خبرگزاری فارس در «:محمدرضا زهدی، مدير مسئول روزنامه آريا به اعتماد گفته است

  » .جريان لغو انتشار روزنامه آريا قرار گرفتم
آقای زهدی همچنين از مذاکره خود با مقامات وزارت ارشاد اسالمی خبر داده و با اشاره به اين که هيچ 

با توجه به اينکه مستندات من کافی است، تصور می «:افت نکرده، گفته استاخطاری در اين باره دري
  » .کنم مشکل انتشار روزنامه برطرف شده و روزنامه آريا بتواند منتشر شود

  .  داروخانه در تهران خبر داده است۶٠ از برخورد با جام جمروزنامه 
عطيلی يک هفته تا يکسال اين داروخانه ها را  دبير انجمن داروسازان ايران خبر ت اين روزنامه، به نقل از

  . به اتهام توزیع داروی قاچاق تایيد کرده است
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داروخانه ها فقط مجاز هستند از شرکت هايی که وزارت «وی به روزنامه جام جم گفته است که
نی بهداشت برای آنها مجوز صادر کرده است ، دارو تهيه کنند و عمل کردن خارج از اين رويه،غيرقانو

  » .است
  

 بررسی روزنامه های صبح یکشنبه ایران
  )2008 ژانویه 20(1386 دی  30یکشنبه :رادیو فردا
 از نگرانی محمد خاتمی ، رييس جمهوری سابق از حذف کانديداهای کليدی اصالح اعتمادروزنامه 

  . طلبان در انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر داده است
محروم کردن بسياری از نيروهای مومن و مجرب با «اتمی از احتمال به نوشته اين روزنامه، محمد خ

خبر داده و با ابراز نگرانی شديد از صحت اين » سابقه روشن از حضور در صحنه انتخابات مجلس هشتم
    . اخبار، خواستار اعمال نظرات مقامات عالی رتبه نظام شده است

 اظهارات را در ديدار با اعضای ستاد ائتالف اصالح به نوشته اعتماد، رييس جمهور ی سابق ايران، اين
طلبان که برای رايزنی درباره چگونگی مواجهه با نحوه رسيدگی به صالحيت داوطلبان به ديدار خاتمی 

متاسفانه اخباری به دستم رسيده که حاکی از نوعی تنگ نظری «: رفته بودند، بيان کرده و گفته است
اری از نيروها ی مومن، مجرب و روشن از حضور در صحنه انتخابات است؛ و اقدام برای محروم کردن بسي

  » .امری که در صورت صحت بدون ترديد به زيان نظام و جامعه خواهد بود
اگر جامعه هوشيار و بيدار نباشد بايد « :  به نقل از حسن روحانی نوشته استآفتاب يزدروزنامه 

  » .ی بودمنتظر کنار گذاشتن ياران اصلی نظام اسالم
به نوشته اين روزنامه، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ايران، در سخنانی ضمن مقايسه شرايط 

شما ديديد در زمان اميرالمومنين به عزيزترين و نزديکترين فرد «: فعلی با دوران صدر اسالم گفته است
سد که بگويند زمانی به تو فالن نبايد بگذاريم آن روزی فرا بر. به پيامبر دشنام دادند و لعن فرستادند

دهيم که فالن يار امام را لعن کنی، نبايد آن روزی برسد که عزيزترين ياران خمينی مورد  پست را می
  » .لعن قرار بگيرند

 از قول وزير رفاه نوشته که اين وزارتخانه آمار مربوط به خط فقر را منتشر نخواهد تهران امروزروزنامه 
  . کرد

» ريزان کشور خوب است  خط فقر در انواع تقسيمی خود برای برنامه محاسبه« تاکيد بر اينکه وزير رفاه با
که از  جز آن  هزار تومان حقوق بگيريد، فقير هستيد، به٣٠٠اما اينکه به مردم بگوييم اگر « : گفته است

  » ای دارد؟ کند، چه فايده نظر روانی برای آنها ايجاد مسئله می
گزارشی از آخرين وضعيت مناطق سيل زده جنوب شرق کشور منتشر کرده و  خراسان،روزنامه 
 باران های سيل آسا و طغيان رودخانه ها در جنوب شرقی کشور  درپی بارش« :  است نوشته

  » .خسارات بسيار زيادی به شهرها و روستاهای اين مناطق وارد شده است
محاصره سيل قرار دارد که وضعيت نامناسب جوی درحال حاضر چندين روستا در«به نوشته اين روزنامه، 

امدادرسانی به برخی از اين مناطق را مختل کرده و بيشترين خسارت ها در چند روز اخير مربوط به 
  » .جنوب استان سيستان و بلوچستان به ويژه شهرستان ايرانشهر بوده است

 های روان و خشک بودن نداشتن برنامه مناسب برای مهار آب« : خراسان همچنين نوشته است
مناطق جنوب شرقی باعث می شود در صورت بارش باران در مناطق کوهستانی آب های روان به 

صورت سيل آسايی در رودخانه های کوچک اين مناطق جاری شود و باتوجه به کم بودن ظرفيت اين 
منطقه تحميل می خسارات زيادی به مردم اين  رودها، آب داخل آن ها طغيان کرده و به صورت سيل

  » .کند
  » . درصد رسيده است٣٧٫٣رشد نقدينگی در کشور به «  خبر داده که همشهریروزنامه 

ترين آمارهای بانک مرکز ی، حجم نقدينگی در کشور در پايان  بر اساس تازه «به نوشته اين روزنامه، 
   رشد نقدينگی در مهرماه با ميليارد تومان رسيد و بدين ترتيب نرخ١٠٠ هزار و ١۴٨مهر ماه امسال به 

  » . درصد افزايش يافت٣٧٫٣چهار دهم درصد رشد نسبت به ماه قبل به 
 بيش از ٨۶حجم نقدينگی در کشور طی يک سال منتهی به مهرماه سال «: همشهری نوشته است

دهد و   درصدی را نشان می٣٧٫٣ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است که نرخ رشد نقدينگی ۴٠
هزار ميليارد تومان بيشتر ٢٠چنين نقدينگی در کشور طی هفت ماهه نخست امسال نيز حدود هم

  » . درصدی حکايت دارد١۵٫٣شده که از رشد 
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