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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
  

 رانی به ای سوخت هسته الی تحوی براهي روسطیشرا
  )2007   اوت7(1386  مرداد 16شنبه سه 

 طی شراهي گفته اند که روسی اتمی انرژی المللني مقر آژانس بن،ی و ها درپلماتید:بی بی سی
 . کرده استنيي بوشهر تعروگاهي نی سوخت هسته الی به منظور تحورانی ای را برایدیجد
 لی از تحوشي خواسته است که پرانی از اهي ها که نامشان فاش نشده، گفتند که روسپلماتی دنیا

 خود در ی محرمانه هسته ای هاتي فعالنهي در زمیئواالت کشور، به سنی به ایسوخت هسته ا
 .گذشته پاسخ دهد

 برد تا ی به سر مرانی در حال حاضر در ای اتمی انرژی المللني از آژانس بیاتي است که هی در حالنیا
 . مذاکره کندیرانی ای نطنز با مقام های اتمساتي ها از تاسی دستورالعمل نحوه بازرسهيدرباره ته

 محموله از سوخت هسته ني امسال، اولنی فرورد11 تا دی دارد، بارانی که با اییطبق توافق ها هيروس
 ارسال سوخت را به ،ی متعددلی کشور تا کنون به دالنی فرستاد، اما ای مرانی بوشهر را به اروگاهي نیا

 . انداخته استقیتعو
 منعقد کرده، در مارس رانی بوشهر با اروگاهي نی راه اندازی دالر براارديلي مکی ری بالغ ی که قراردادهيروس

 و راه ی سوخت هسته الی خواند، تحوهي خود به روسی در پرداخت هارانی اري، به علت آنچه تاخ2007
 . انداختري بوشهر را به تاخی هسته اروگاهي نیانداز
 لی دالگری از د چند کشور رای از سوزاتي تجهی در ارسال برخري تاخ،ی ماللی از مساري به غهيروس
 . بوشهر عنوان کردروگاهي نی در راه اندازريتاخ

 بار نی آن تاکنون چندلي امضا شد و تکمهي و روسرانی ااني م1995 بوشهر در سال روگاهي ساخت نقرارداد
 . شدی ملي تکم2000 در سال دی باروگاهي نه،يبراساس قرار داد اول.  افتاده استريبه تاخ
 تعهد رانی واشنگتن، از ای ظاهرا تحت فشارهاهي پروژه مخالف بود و روسنی با ا از همان ابتداکایآمر

 . بازگرداندهي بوشهر به روسروگاهي را پس از مصرف در نیگرفت زباله سوخت اتم
 تنش ري درگوم،ي اورانی سازی خود، از جمله غنی حساس اتمی هاتي به علت اصرار بر ادامه فعالرانیا

 کنند که تحت ی را متهم مرانی ایی اروپای کشورهای و برخکایآمر. است شده ی غربیبا کشورها
 . استی به سالح هسته ای درصدد دسترس،ی صلح طلبانه هسته اتيپوشش فعال

 ی المللني بني که طبق قوانی که هدفش از برنامه هسته ادی گوی کند و می اتهام را رد منی ارانیا
 . استزي صلح آمرد،ي گیصورت م
 رانی اهي را علیی هامی تحر1747 و 1737 دو قطعنامه ی سازمان ملل متحد تا کنون طتين امیشورا

 ست،ي حاضر نیطی شراچي قطعنامه ها را رد کرده و گفته است که تحت هنی ارانیا. وضع کرده است
 . در آوردقي را به حالت تعلومي اورانی سازی غنی هاتيفعال
 کرد دی تهدرانی ات،ي امنی به شورارانی و ارجاع پرونده ارانی اهي علمی تحری دنبال صدور قطعنامه هابه

 ی طرف های مساله با واکنش منفنی دهد که ای خود را با آژانس کاهش می هایکه سطح همکار
 و رفع ژانس با آرانی کامل ای کشورها خواهان همکارنیا.  روبرو شدرانی ای در پرونده هسته اليدخ

 . کشور هستندنی ایته اابهامات در مورد برنامه هس
 دهد و به نظر شی را افزای اتمی انرژی المللني خود با آژانس بی های کرده تا همکاری اعالم آمادگرانیا

 ی المللني آژانس بی مقام هاداری و درانی ای هسته اساتي از تاسري اخیدهای بازدلگران،ي تحلیبرخ
  . مشاهده کرددی راستا باني را در همی اتمیانرژ

  
  :مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي ئمقا

  انتظارطبيعي درقبال همكاري باآژانس،جلوگيري ازصدورقطعنامه جديد است
  )2007   اوت7(1386  مرداد 16شنبه سه :ایرنا

  :مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت ، قائم"عبدالرضارحماني فضلي"
آه  ويي تهران به مسايل باقيمانده،آن استانتظار طبيعي در قبال همكاري ايران با آژانس و پاسخگ

تواند جلوگيري از  اقدامات متناسب با آن،براي ايجاد اعتماد متقابل از طرف مقابل صورت گيرد آه اين مي
  .باشد... ها و  صدور قطعنامه جديد و نحوه اعمال تحريم

متوقف "ظهار داشت آه شنبه در گفتگويي مفصل با خبرنگار سياسي ايرنا ا جانشين الريجاني، روز سه
هاي تهران با آژانس  پرونده ايران در شوراي امنيت سازمان ملل شايد بخشي از اين نوع همكاري" شدن
  .باشد

هاي آمريكا براي صدور قطعنامه جديد، از  اين مقام ارشد شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به تالش
المللي انرژي اتمي  و آژانس بين ١ +۵   خاوير سوالنامسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، گروه
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المللي   آل آژانس بينرحماني فضلي در بخش ديگري از اين گفتگو، پيشنهاد محمد البرادعي، مدير
اي را رد آرد اما در عين حال اظهار  انرژي اتمي مبني بر مذاآره مستقيم ايران و آمريكا در موضوع هسته

ملل در مسير حل هرچه  امنيت سازمان  با آمريكا بعنوان عضو شوراي ١ +۵ توان در قالب  مي: داشت 
  .اي، مذاآرات جانبي داشت سريعتر موضوع هسته

تهران ، : اي ايران را رد آرد و گفت  هاي مطرح شده از سوي غرب در موضوع هسته ها و ايده حوي ، طر
  .پذيرد اي را آه در آن به نوعي موضوع تعليق وجود داشته باشد، نمي هر ايده

هايي را روي ميز مذاآره بگذارد آه هم  اين مقام ارشد شوراي عالي امنيت ملي از غرب خواست ايده
  .هاي واقعي آنها برطرف شود ران رعايت شود و هم نگرانيحقوق حقه اي

ايران در بخش ديگري از اين مصاحبه در مورد مساله عراق ،  قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي
آنند و اميد به اين مذاآره را  ها اتهامات سابق به ايران را مرتب تكرار مي اينكه آمريكايي:اظهار داشت

  .ا آاري تبليغاتي است تا وجهه خود را پشت آن مخفي آنندآنند ، صرف نفي مي
ها با دولت قانوني عراق همكاري جدي  آرد آه تهران شواهدي دردست داردآه آمريكايي وي تصريح

آنند و بعضا در جهت تحريك و مسلح آردن گروههاي مختلف و عشاير عليه اين دولت تالش  نمي
  .آنند مي

  
  .دي شده و مسووالنه آمريكااز عراق تاآيد آردفضلي بر خروج زمانبن رحماني

ها و رفتارهاي ناپايدار آنها،  وي در عين حال گفت آه معتقد است به دليل عدم صداقت آمريكايي
  .توان آينده گفتگوها را پيش بيني آرد نمي

دآتر :خبرنگار ايرنا به عنوان اولين سوال از رحماني فضلي پرسيد: مشروح اين مصاحبه بدين شرح است
ها بودند آه اين طرح را  الريجاني چندي پيش اعالم آرد آه طرح تايم اوت ، تعليق نيست و اين آمريكايي

" معامله منصفانه"اخيرا نيكالس برنز معاون وزير خارجه آمريكا گفته است آه اين طرح يك . نپذيرفتند
  ن زمينه است؟آيا اظهارات اخيرمقامات آمريكايي نشانه تغيير موضع آنها در اي.است

ايم آه تعليق  ما روشن و واضح اعالم آرده. ما جنگ لفظي نداريم : رحماني فضلي در پاسخ گفت 
نشيني  پذيريم و هيچ عقب اي خود را به هيچ وجه نمي هاي هسته متوقف آردن موقت فعاليت معناي به

  .آنيم هم در اين خصوص نمي
هاي جديد اما با همان محتوا مطرح آنند، بايد  نگ و لعاباي اين موضوع را با ر حال، اگر عده: وي افزود

  .بگويم ، تهران باز هم، به هيچ وجه آن را نخواهد پذيرفت
برنز و ديگران اين ايده را يك معامله منصفانه  اگر آقاي:تصريح آرد قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي

آنند، ايران هيچ وقت اين مساله را نپذيرفته و   ميدانند و از آن به عنوان تعليق در برابر تعليق ياد مي
  .نخواهد پذيرفت
ايم در مسير انجام آارهاي قانوني خود وهمكاري با آژانس،حاضريم  ما همواره اعالم آرده: وي تاآيد آرد

  .الطرفين دست يابيم در مذاآرات به تفاهم مرضي
  هاي غرب، تعليق بوده است عقبه تمام طرح
ها عليه ما را نيز متوقف  اگر آنها بپذيرند ما در نقطه فعلي بايستيم و تحريم: ال آردخبرنگار ايرناسوو

اگر منظور آنها از اين توقف آن : پذيرد؟ رحماني فضلي در پاسخ گفت آنند، تهران اين مساله را نمي
ن باشد آه اما اگر منظورشان اي. باشد آه پس از آن، تعليق صورت گيرد، اين ، براي ما پذيرفتني نيست 

  .اي متفاوت است ما فعاليت خود را در حدي ادامه دهيم و در عين حال با آنها مذاآره آنيم، اين مساله
هاي غرب را به اين دليل آه عقبه آنها، نوعي تعليق  ها و ايده پس، تهران طرح:خبرنگار ايرنا پرسيد

  است، نپذيرفته است؟
هاي غرب است  است آه تعليق و توقف، عقبه تمام طرحبرداشت ما اين . بله: رحماني فضلي پاسخ داد
  .ايم و از اين رو، آنها را نپذيرفته

ايم درباره هر مسيري آه تعليق و توقف در آن نباشد و ما را به  ما آماده: حال تصريح آرد در عين وي
  .مذاآره منطقي و معقول برساند، همكاري آنيم

  نيت خواني جزء قوانين آژانس نيست
ديده شك و  ها به ويژه آمريكا به همكاري ايران با آژانس به برخي از غربي: ني فضلي سووال شداز رحما
نماينده آمريكا در آژانس گفته است ،بايد ببينيم اين يك " گريگوري شولته"نگرند و حتي  ترديدمي

رات پاسخ شما به اين اظها. خواهند وقت آشي آنند ها مي همكاري واقعي است يا اينكه ايراني
ما در خصوص . در عمل، عكس اين قضيه صادق است: چيست؟ قائم مقام الريجاني در پاسخ گفت 

ما چهار سال همه نوع همكاري اعم از . عملكرد آنها، نه تنها شك بلكه يقين داريم آه درست نيست 
ف مقابل هيچ اما طر الحاقي را پذيرفتيم بازديد ها، بازرسي ها، حضور در اماآن نظامي و اجراي پروتكل

ها عليه ايران افزوده شد و عليه ما  اقدام مثبتي انجام نداد و هر روز به دامنه تهديدها،ترديدها و تهمت
  .قطعنامه صادر آردند

تي و .پي.ما بعنوان عضو ان. همكاري ايران و آژانس آامال تعريف شده و قانوني است:وي تاآيدآرد
هاي البرادعي،ايران از  هاي انجام شده و گزارش بازرسيطبق . آژانس همه نوع همكاري انجام داديم

  .هاي قانوني خود منحرف نشده است مسير فعاليت
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. قوانين آژانس نيست گويند درباره نيت ايران ترديد داريم، نيت خواني جزء اينكه مي: رحماني فضلي گفت

  .دهد هاي خود را ادامه مي فعاليت المللي ايران در چارچوب مقررات بين
ايم آه بخواهيم در مقابل فرد يا دولتي جز آژانس، پاسخگو  اقدام غيرقانوني انجام نداده ما هيچ: وي افزود
  .باشيم

  مذاآره با آمريكا در چارچوب شوراي امنيت
هاي فني و حقوقي تهران با آژانس، با توجه به اينكه آمريكا مخالف  به رغم همكاري: خبرنگار ايرنا پرسيد
اي ايران است، برخي از جمله آقاي البرادعي معتقدند آه بايد بين ايران و  ستهسرسخت برنامه ه

به ايران ارايه شده است؟ نظر شما  آيا پيشنهادي دراين خصوص.آمريكا مذاآره مستقيم صورت گيرد
اي ايران فقط با آژانس  مساله هسته: ملي در پاسخ گفت امنيت چيست؟ قائم مقام دبير شوراي عالي

  .اين مساله به هيچ وجه، نه در ارتباط با جامعه جهاني است و نه آمريكا. ستقيم داردارتباط م
آژانس ، اعضا و قوانيني دارد آه ما به عنوان عضوي از آژانس، خود را صرفا در برابر اين : وي اضافه آرد

ير آشورها، اما به پيشنهاد آژانس، براي تسريع در حل مساله، مذاآره با سا. دانيم نهاد پاسخگو مي
  .ايم خارج از مجموعه آژانس را پذيرفته

اگر آمريكا بخواهد از اين موضوع، به عنوان يك مساله : رحماني فضلي در عين حال هشدار داد
زيرا براي .استفاده آند، براي جامعه جهاني، آژانس و اعضاي آن مطلوب و مناسب نيست سياسي

  .اي ايران، آژانس و قوانين آن است اب موضوع هستهالخطابي الزم است و فصل الخط هرموضوعي، فصل
  

تواند براي  سياسي سايرآشورها بخصوص آشورهاي قدرتمندي مثل آمريكا، مي هاي دخالت:وي گفت
اي بلكه در ساير موضوعات نيز با دخالت  همه آشورها، دردسر ايجاد آند آه نه تنها در مساله هسته

  . سوق دهندهايشان، بخواهند مسايل را به نفع خود
ها هميشه با اعمال فشار  آمريكايي:اين مقام ارشد شوراي عالي امنيت ملي در عين حال اظهار داشت

  .اند عقايد سياسي خود را پيش ببرند و نفوذ خواسته
اي ايران نبايد در مذاآره مستقيم بين ايران و آمريكا حل شود بلكه  مساله هسته: وي خاطر نشان آرد
 شود اما مذاآرات جانبي با آشورهاي مختلف را در مسير حل مساله، سودمند بايد در آژانس حل

  .دانيم مي
توان با آمريكا در چارچوب شوراي امنيت مذاآرات جانبي  پس معتقديد مي:خبرنگارايرنا سووال آرد

  داشت؟
زمان حال آه پرونده ايران به شوراي امنيت سا:درپاسخ گفت قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي

عنوان عضو شوراي امنيت و در چارچوب اين شورا ، قابل بحث است  ملل ارسال شده،مذاآره با آمريكا به
  .اما خارج از چارچوب شوراي امنيت ، مذاآره با آمريكا مطرح نيست

  
  در تهرانی اتمی انرژی المللنيمذاکرات آژانس ب

  )2007   اوت6(1386  مرداد 15شنبه دو
 اوت در تهران مذاکرات 6 امروز، دوشنبه ،ی اتمی انرژی المللنير نفره آژانس ب چهااتيه:بی بی سی

 . ها را آغاز کرده استی درباره نحوه همکارران،ی ای اتمی سازمان انرژیخود با مقام ها
 چهار روز ی قرار است طای هوسوويچي می به سرپرستی اتمی انرژی المللني آژانس بی فناتيه

 آن را به ی سرپرستران،ی ای اتمی معاون سازمان انرژ،یدي که محمد سعیانری ااتي با هیمذاکرات
 .هد انجام درانی ای هسته اساتي آژانس از تاسنی بازرسان ادیعهده خواهد داشت، در مورد نحوه بازد

 اتي با هداری در دی اتمی انرژی المللني آژانس بی اعزاماتي گفته است که هرنای ای دولتیخبرگزار
 . کندی نطنز گفتگو می اتمساتي ها از تاسی دستورالعمل نحوه بازرسهيدرباره ته ،یرانیا

 ی مگاوات40 ساعت از راکتور 5 به مدت ی اتمی انرژی المللني از بازرسان آژانس بی گروهشي پهفته
 . کردنددیاراک بازد

 تنش ري درگوم،ين اورای سازی خود، از جمله غنی حساس اتمی هاتي به علت اصرار بر ادامه فعالرانیا
 کنند که تحت ی را متهم مرانی ایی اروپای کشورهای و برخکایآمر.  شده استی غربیبا کشورها
 . استی به سالح هسته ای درصدد دسترس،ی صلح طلبانه هسته اتيپوشش فعال

ت  صوری المللني بني که طبق قوانی که هدفش از برنامه اتمدی گوی کند و می اتهام را رد منی ارانیا
 . استزي صلح آمرد،ي گیم

 رانی اهي را علیی هامی تحر1747 و 1737 دو قطعنامه ی سازمان ملل متحد تا کنون طتي امنیشورا
 ست،ي حاضر نیطی شراچي قطعنامه ها را رد کرده و گفته است که تحت هنی ارانیا. وضع کرده است

 . در آوردقي را به حالت تعلومي اورانی سازی غنی هاتيفعال
 کرد دی تهدرانی ات،ي امنی به شورارانی و ارجاع پرونده ارانی اهي علمی تحریدنبال صدور قطعنامه ها به

 ی طرف های مساله با واکنش منفنی دهد که ای خود را با آژانس کاهش می هایکه سطح همکار
 و رفع سژان با آرانی کامل ای کشورها خواهان همکارنیا.  روبرو شدرانی ای در پرونده هسته اليدخ

 . کشور هستندنی ایابهامات در مورد برنامه هسته ا
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 دهد و به نظر شی را افزای اتمی انرژی المللني خود با آژانس بی های کرده تا همکاری اعالم آمادگرانیا
 ی المللني آژانس بی مقام هاداری و درانی ای هسته اساتي از تاسري اخیدهای بازدلگران،ي تحلیبرخ
  . مشاهده کرددی راستا بانير هم را دی اتمیانرژ

  
 »متحدانمان را با چالش ايران تنها نمی گذاريم«

  )2007   اوت5(1386  مرداد 14شنبه یک :رادیو فردا
 اوت، در مصاحبه با يک شبکه تلويزيونی فاکس ۵کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا روز يکشنبه 
 آمريکا به عربستان سعودی دفاع و آن را در راستای نيوز، از فروش تجهيزات و فن آوری های نظامی

  .آمادگی در مقابل تهديد ايران توصيف کرد
خانم رايس اين موضوع را که عربستان سعودی برای حمايت از حکومت عراق به اندازه کافی تالش 

  ».داريم) در اين زمينه(به نظر من، ما همکاری خوبی «: نکرده رد کرد و گفت
بيشتر عمل کنند، ) حمايت از دولت عراق(از همه کشورها می خواهيم که در اين زمينه ما «: او افزود

اما منطقی هم نيست که متحدان استراتژيکی ديرينه خود را در منطقه ای که چالش ايران با چالش 
  ».های ديگر آميخته است، به حال خود بگذاريم

در اين سفر او . زه خاورميانه ای خود ابراز کردخانم رايس اين سخنان را پس از بازگشت از سفر چهار رو
  .از مصر، عربستان سعودی، اسراييل و مناطقی از تشکيالت خودگردان فلسطينی، ديدار کرد

من فکر نمی کنم هيچکس در اين مورد «: خانم رايس در مصاحبه با شبکه خبری سی بی ِاس نيز گفت
، يک چالش )فارس( برای منافع ما در منطقه خليج که ايران برای دوستان ما، متحدان ما و بنابراين

  » .عمده، يک چالش امنيتی محسوب می شود، ترديد داشته باشد
وزير امور خارجه آمريکا پيشتر نيز اعالم کرده بود که کمک های نظامی آمريکا به متحدان خود در 

 تقويت جريان های ميانه رو و خاورميانه، در راستای استراتژی اياالت متحده در منطقه خاورميانه، برای
  .مقابله با نفوذ منفی ايران، سوريه و القاعده است

عربستان و کشورهای عرب حاشيه خليج فارس از کمک های واشينگتن برای حمايت و : او افزود
  .در منطقه بهره مند خواهند شد» برقراری ثبات و امنيت«همکاری در 

   متحدان خود کمک چند ميليارد دالری نظامی آمريکا به
يکی از بخش های کليدی سفر خاورميانه ای وزير امور خارجه و وزير دفاع آمريکا، بحث و گفت و گو 

  .درباره کمک نظامی چند ميليارد دالری آمريکا به کشورهای متحد خود در خاورميانه بود
عربستان سعودی،  ميليارد دالری تسليحات نظامی به ٢٠آمريکا اخيرا اعالم کرد که عالوه بر فروش 

  . ميليارد دالر کمک نظامی خواهد کرد٣٠ ميليارد دالر و به اسراييل ١٣طی ده سال آينده به مصر 
وزير امور خارجه آمريکا گفت کمک های نظامی آمريکا به کشورهای خاورميانه، در راستای همکاری با 

  .اين کشورها برای مبارزه با تندروها است
   تان ار ايراندفاع رييس جمهوری افغانس

روز يکشنبه حامد کرزای رييس جمهوری افغانستان که برای گفت و گو با مقام های آمريکايی در 
واشنگتن به سر می برد، در مصاحبه با شبکه خبری سی ِان ِان، از حمايت جمهوری اسالمی از 

  .کشورش نام برد
  .آقای کرزای گفت ايران از روند صلح افغانستان حمايت کرده است

با اين حال در واکنش به پرسشی درباره انتقال سالح های ايران به افغانستان، رييس جمهوری 
  ». درباره آنها تحقيق می کنيم ما هم گزارش هايی از اين دست دريافت کرده ايم و«: افغانستان گفت

  
  را رد نکردی سازی غنقي تعلیجانیالر

  )2007   اوت4(1386  مرداد 13شنبه 
 ی با هفته نامه آلمانی در مصاحبه ارانی ای ملتي امنی عالی شوراري دب،یجانی الریعل:بی بی سی

 امکان نی و استي نری ناپذريي تغیمي تصمومي اورانی سازی کشورش بر غنیفوکوس گفته که پافشار
 .ردي بگومي اورانی سازی غنقي به تعلمي تصمی اسالمی دولت جمهوریوجود دارد که زمان

 ی انرژی المللني به عنوان عضو آژانس برانی کرده که ادي مصاحبه تأکنی حال در اني ع دریجانی الریآقا
 حق دست نی از استي داند و حاضر نی را حق خود مزي مقاصد صلح آمی براومي اورانی سازی غن،یاتم

 .بکشد
 وميان اوری سازی و غرب است، چراکه در صورت غنرانی ااني اختالف می محور اصلومي اورانی سازیغن

 .دی آی به دست مرانی ای برای جنگ افزار اتمدي باال و حجم گسترده، امکان تولاريبا غلظت بس
 کرده و ومي اورانی سازی را ملزم به توقف غنرانی ایی سازمان ملل با صدور قطعنامه هاتي امنیشورا

 . کندوميوران ای سازی قرار داده تا ناچار به دست برداشتن از غنییمهای کشور را تحت تحرنیا
 رانی اتي ضمانت دهد که امنکای که آمری در صورتای که آدهي پرسیجانی الری مجله فوکوس از علخبرنگار
 . خواهد شدومي اورانی سازی حاضر به توقف غنرانی حکومت اای نخواهد کرد، آدیرا تهد
 بدون بمب رانی ام،ی نداراجي احتکای از طرف آمریتي امنني تضمچيما به ه: " در پاسخ گفتهیجانی الریآقا

 ". داردی توان نظامیاتم هم به اندازه کاف
  

 افتی' بازتاب نامطلوب 'یجانیمصاحبه الر: ینيحس
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  )2007   اوت5(1386  مرداد 14شنبه یک 
 یرفتنی پذچوجهيبه ه 'ومي اورانی سازی غنقي گفت تعلرانی وزارت خارجه ایسخنگو:بی بی سی

 .'ستين
 نوشته ران،ی ای ملتي امنی عالی شوراري دب،یجانی الری فوکوس به نقل از علین هفته نامه آلمارًاياخ

 ".ستي نری ناپذريي تغیميتصم "وم،ي اورانی سازی تهران بر غنیبود که پافشار
 ی دولت جمهوری امکان وجود دارد که زماننیا" نوشته بود یجانی الری نامه فوکوس به نقل از آقاهفته
 ".ردي بگومي اورانی سازی غنقي به تعلمي تصمیاسالم
 خود با ی در نشست هفتگکشنبهی روز ران،ی وزارت خارجه ای سخنگویني حسی محمد علاما

 . موضوع را رد کردنیخبرنگاران، ا
 در مورد نقل قول هفته ی در پاسخ به پرسشیني حسی آقاران،ی ای دولتی خبرگزاررنا،ی گزارش ابه

 هی باره صحبت کردم و مطلب نشرنی در ایجانی الریمن با آقا" گفت ،یجانی الرینامه فوکوس از عل
 ". استافتهیبه صورت نامطلوب بازتاب ) فوکوس(

 ی غنقي کرده، تعلدي تاکهی نشرنی در گفتگو با ایجانی الریهمانطور که آقا: " افزودیني حسی علمحمد
 ".ستي نرشی مذاکرات، قابل پذجهي به عنوان نتوم،ي اورانیساز
 دي فوکوس تأکهی در گفتگو با نشرران،ی ای مذاکره کننده ارشد هسته ایجانی الری که عل استیگفتن

 مقاصد یبرا "ومي اورانی سازی غن،ی اتمی انرژی المللنيکرده که کشورش به عنوان عضو آژانس ب
 . حق دست بکشدنی از استي داند و حاضر نیرا حق خود م" زيصلح آم

 ومي اورانی سازی و غرب است، چرا که در صورت غنرانی اانيتالف م اخی محور اصلومي اورانی سازیغن
  .دی آی به دست مرانی ای برای جنگ افزار اتمدي باال و حجم گسترده، امکان تولاريبا غلظت بس

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 جزئيات کميته امنيتی سه جانبه ايران، آمريکا و عراق

  )2007   اوت4(1386  مرداد 13شنبه 
دور تازه مذاکرات ايران و آمريکا برای تعيين جزئيات کميته امنيتی سه جانبه در رابطه با امنيت :رادیو فردا

  .عراق برگزار می شود  مرداد ماه، در١۵عراق، روز دوشنبه 
دور تازه  حسن کاظمی قمی سفير جمهوری اسالمی در بغداد ضمن اعالم زمان دقيق آغاز مذاکرات

در « گفت در اين ديدار قرار است  ايرنا ايران و آمريکا، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی،ميان
خصوص ترکيب و دستور کار کميته امنيتی ميان نمايندگان سه کشور ايران ، آمريکا و عراق بحث های 

  ».کارشناسی انجام شود
 او نام مقام های مذاکره .آقای کاظمی قمی، نسبت به نتيجه مذاکرات ابراز خوشبينی کرده است

  .مذاکرات در سطح کارشناسی خواهد بود کننده را عنوان نکرد اما گفت
   »شواهد دخالت ايران در عراق را ارايه کرديم«

سفير آمريکا در عراق، روز سه شنبه دوم مرداد ماه پس از پايان دور دوم مذاکرات ميان هيئت های 
تی او، اسناد و شواهد حمايت تهران از برخی از فعاليت ايرانی و آمريکايی گفت هيئت تحت سرپرس

  .های شبه نظاميان در عراق را به هيئت ايرانی ارايه کرده است
ديويد کروکر رييس هيئت نمايندگی آمريکا در دور دوم مذاکرات با ايران گفت تا آنجا که می شد برای 

  .  لمس برسد و نه فقط به قول و قرارايرانی ها روشن کرديم که اين مذاکرات، بايد به نتيجه قابل
هم سفير ايران و هم سفير آمريکا که سرپرستی این دور از مذاکرات را به عهده داشتند، پس از پايان 

مذاکرات، از تشکيل کميسيون فرعی امنيتی که در سطح کارشناسی يا فنی، مسايل مربوط به امنيت، 
  .ت مرزی را بررسی کند، سخن گفتنداز جمله مساله شبه نظاميان، القاعده يا امني

   به از هر اقدامی که«:  رييس هيئت مذاکره کننده ايرانی پس از اين مذاکرات گفت  قمی  کاظمی حسن
  کند  می  کمک  عراق  دولت ها از طرف  مسووليت  کامل  و در اختيار گرفتن  بازسازی   امنيت برقراری
  ». نخواهد کرد کوتاهی

    سال٢٧ ايران و آمريکا پس از اولين دور مذاکره
سفيران اياالت متحده آمريکا و جمهوری اسالمی در عراق، دور اول مذاکرات خود را در بغداد که در تاريخ 

  .  نيزمثبت ارزيابی کردند  خرداد، بر سر چگونگی حل مشکالت امنيتی عراق برگزارشد،٧روز دوشنبه 
فقط درباره «به طور علنی در بغداد صورت گرفت، دو طرف در اين مذاکرات که پس از نزديک به سه دهه 

رايان کروکر پس از پايان مذاکرات با حرفه ای خواندن فضای اين  .با يکديگر گفت و گو کردند» اوضاع عراق
که الزم است جمهوری اسالمی مراقب  ابراز داشته در مذاکرات همتای ایرانی خود مذاکرات گفت به

   .را متوقف کند» يز، تزريق مالی و آموزش شبه نظاميانتجه«رفتار خود باشد و 
دو طرف از موضوع واگذاری امور به دولت «: از سوی ديگر حسن کاظمی قمی نيز پس از اين ديدار گفت

به گفته وی، با توجه به اينکه نبود امنيت هم اکنون مهمترين مشکل . مردمی عراق، حمايت کرده اند
بر ضرورت کمک به دولت مشروع عراق در دستيابی به توان الزم «نده، عراق است، دو طرف مذاکره کن

  ».برای حفظ امنيت در اين کشور هم رای بودند
  امنيت عراق، موضوع سفر نخست وزير عراق به ايران
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 ماه اوت، به ايران سفر می کند تا درباره اوضاع ١٧نوری المالکی نخست وزير عراق، روز چهارشنبه 
  .مقام های جمهوری اسالمی گفت و گو کندامنيتی عراق، با 

آقای مالکی پيش از سفر به ايران به ترکيه خواهد رفت تا درباره مسايل مشترک دو کشور و نيز نگرانی 
  .ترکيه از حضور شورشيان کرد مستقر در شمال عراق، مذاکره کند

  
 آمريكا از مشخصه صراحت و - ايران -ي عراق  مذاآرات سه جانبه: هوشيار زيباري اظهار داشت

  . شفافيت برخوردار است
  )2007   اوت7(1386  مرداد 16شنبه سه 

وگويي  هوشيار زيباري، وزير امور خارجه عراق در گفت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اين نشست آه به رياست طرف عراقي برگزار : االوسط، چاپ لندن بيان داشتتلفني با روزنامه الشرق 

هاي قبلي تعيين شده بود و در آن به تشكيل آميته امنيتي در سطح آارشناسان و  شده در نشست
  . بررسي اوضاع امنيتي سفارش شده بود

ريسم، رويارويي با القاعده، نظاميان مسلح، مبارزه با ترو  اين آميته مسايلي از جمله شبه :وي ادامه داد
حفظ امنيت مرزها را مورد بررسي قرار داد و اين از مسايل اصلي است آه به نشس آارشناسان 

  . امنيتي ارجاع شده بود
شود  چنين مسايلي را آه مربوط به امنيت عراق، مردم اين آشور و رياست آن مي آنها هم: زيباري گفت

  . آند ق هم آنها را اداره ميبررسي آرده است و وزارت خارجه عرا
در اين نشست آه آارشناسان امنيتي و نظامي حضور دارند در نهايت صراحت و : وي تاآيد آرد
  . شفافيت است

  
 ی برای عالوادی ااستی به رهي فهرست العراقرانی وزمي عراق امروز سه شنبه تصمری نخست وزمشاور

 . کردفيوص تتي مشارکت خود در جلسات دولت را کم اهمقيتعل
  )2007   اوت7(1386  مرداد 16شنبه سه 
" الحره "یونیزی در گفتگو با شبکه تلوی المالکی مشاور نوری مهر، صادق الرکابی گزارش خبرگزاربه

 اقدام در چارچوب نی ارای رود، زی به شمار نمدی نبود و جدی ناگهانهي اقدام فهرست العراقنیا:  گفت 
 . استته راستا صورت گرفنی در اهي فهرست العراقسي رئیالو عادی سابق ایسلسله تالش ها

 یدگيچي پشی کند، بلکه سبب افزای از دولت به حل بحران ها کمک نمیانیخروج هر جر:  افزودیالرکاب
 . شودیم

 که با دولت اختالف نظر دارند خواست تا بر یاسي سی هاانی عراق از گروه ها و جرری نخست وزمشاور
 .  بپردازندیزنی به گفتگو و رای رسانه ای هایريشسته و  به دور از موضعگ نی واحدزيسر م

 می اسبق عراق از روز گذشته تحرری نخست وزی عالوادی ااستی به رهي فهرست العراقرانی تن از وز4
 .  را آغاز کردندی المالکیجلسات دولت منتخب نور

 تي اقلندهی جبهه التوافق نمارانی تن از وز6مرداد ) 10( انجام شد که هفته گذشتهی اقدام در حالنیا
 . کردندیرياهل سنت از دولت کناره گ

 . از دولت استعفا کرده استی دادگسترری وزی در دولت دارد که هاشم الشبلری وز5 هي العراقفهرست
خبار  در پارلمان عراق روز گذشته اهي فهرست العراقندگانی از نمایکی یری الجزادي بود که مفی در حالنیا

 . کرده بودبی را تکذی المالکی خروج از دولت نوری برای عالوادی افي بر قصد طیمنتشره مبن
 به سبب کا،ی آمرندهی فزای عالوه بر فشارهای المالکی نوری گزارش مهر، دولت منتخب عراق به رهبربه

 را ی سخت آنها، دورانی از سونهي جلسات کابمی و تحری داخلی گروه های برخی هایبهانه تراش
  . گذاردیپشت سر م

  
   از رهبران القاعده در عراق یکی یريدستگ
  )2007   اوت4(1386  مرداد 13شنبه 

 القاعده را در سامرا در شمال استان صالح یستی از رهبران شبکه تروریکی عراق یتي امنیروهاين
  .  کردندري دستگنیالد
 مقام ارتش عراق که نخواست نامش فاش کی فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  .  شدري دستگی عراقیروهاياز رهبران القاعده توسط ن" یطالل الباز: "شود، روز شنبه گفت 
  .  شدري در سامرا دستگی به محله ای عراقیروهايطالل روز جمعه در حمله ن:  مقام افزودنیا

  .  استوستهي القاعده در عراق پیستی بوده که به شبکه ترورسي از افسران پلشتري پیالباز
  

 مذاکره ايران و آمريکا برای تشکيل کميته سه جانبه امنيتی
  )2007   اوت3(1386  مرداد 12ه جمع:رادیو فردا

جلسات کارشناسی سه جانبه ايران،  گفت که حسين کاظمی قمی سفير جمهوری اسالمی ايران
 اوايل هفته آينده برگزار می  ه جانبه امنيتی،آمريکا و عراق برای مشخص کردن حدود فعاليت کميته س

  .شوند

www.iran-archive.com 



در چارچوب دور دوم گفت وگو های ايران و آمريکا که دوم مرداد در بغداد برگزارشد، تشکيل يک کميته 
برای تعيين حدود فعاليت اين  جلسات هفته آینده  .جانبه مورد تاييد سه طرف قرار گرفت امنيتی سه 

  .ی عراق خواهد بودکميته درباره مسايل امنيت
برای اينکه مشخص شود «: ، گفتايسنامصاحبه با خبرگزاری دانشجويان ايران،  آقای کاظمی قمی در

 هايی کار خود را شروع خواهد کرد، قرار شد که  اين کميته در چه موضوعات و چارچوب و مسووليت
 ها و موضوعات کار  ت جانبه تشکيل شود و پيرامون حدود و ثغور، مسوولي جلسات کارشناسی سه

  ». های کارشناسی انجام دهد کميته بحث
هر چند تهران   ميان ایران و آمریکا گفته بود که در عراق پس از دور دوم مذاکرات رایان کراکر سفير آمریکا

پشتيبانی از حکومت و دولتی دموکراتيک و با ثبات در عراق سخن می گويد، اما از «از سياستش در 
  » . عمل، و در خود عراق پی روی نمی کنداين سياست در

آمریکا ایران را متهم می کند که با ارسال سالح و حمایت از شبه نظاميان در عراق، به خشونت ها در 
  .عراق دامن می زند

ایرانی اين اتهام را بی پايه می دانند و می گويند حمله آمريکا به عراق، عامل اصلی خشونت  مسئوالن
  . اق استو خونريزی در عر

سفير جمهوری اسالمی ایران در عراق با رد احتمال سفر منوچهر متکی، وزير امورخارجه ايران، به بغداد 
ريزی  اما در حال برنامه. هنوز هيچ بحثی در مورد سفر آقای متکی به عراق در دستور کار نيست«: گفت

  ». ايران به عراق هستيم آفريقايی وزیر امور خارجه-برای سفر محمدرضا باقری، معاون عربی 
 آفريقايی وزير امور خارجه ايران به عراق در راستای -به گفته آقای کاظمی قمی سفر معاون عربی 

توسعه همکاری دوجانبه ايران و عراق خواهد بود که پس از سفر نوری المالکی نخست وزير اين کشور 
  .به تهران انجام خواهد شد

   رانسفر نوری المالکی به ترکيه و اي
همزمان با این تحوالت اعالم شد که نوری المالکی، نخست وزير عراق، برای مذاکره با مقام های ترکيه 

  .و ايران، روز سه شنبه عازم آنکارا خواهد شد و سپس از تهران ديدار خواهد کرد
باره در آنکارا، در ، علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق روز جمعه گفت کهفرانسهبه گزارش خبرگزاری 

  .مذاکره خواهد شد - پ کا کا -مسايل امنيتی و نگرانی ترکيه در خصوص حزب کارگران کردستان 
مقام های ترکيه، اوايل هفته جاری اعالم کردند که رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين کشور، از آقای 

مخالفان کرد در شمال » پناهگاه امن« تا در باره  نوری المالکی برای سفر به آنکارا دعوت به عمل آورده
  .عراق با وی مذاکره کند

 درباره مسايل امنيتی   ايرانی به گفته آقای دباغ محورهای گفت و گو ميان آقای المالکی و مقام های
  .خواهد بود

در زمان نخست وزيريش است و به گفته آقای کاظمی قمی، در  اين دومين سفر آقای المالکی به ايران
رداد نخست وزير عراق به تهران، يک هيات متشکل از مقام های سياسی و  م١٧جريان سفر روز 
  .او را همراهی خواهند کرد اقتصادی عراقی،

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ایران 

  )2007   اوت7(1386  مرداد 16شنبه سه :رادیو فردا
 نماینده مجلس شورای اسالمی به احمدی نژاد درباره دانشجویان ٣١ر ، تذک اعتماد ملیروزنامه

  .بازداشتی را مورد توجه قرار داده است
به نوشته این روزنامه، پس از آنكه آميسيون امنيت ملي مجلس وارد موضوع دانشجويان زندانی شد، 

برای بررسی وضعيت  نماينده در تذآری به ریيس جمهوری اسالمی تشكيل آميته ويژه ٣١ديروز نيز 
  .دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميرآبير و اعضای سازمان ادوار تحكيم وحدت را خواستار شدند

اعتماد ملی با اشاره به متن این نامه و اخبار نگران آنندهای که از عدم رعايت حقوق شهروندی، 
تالش برای تحقق سناريوی وضعيت سالمت جسمی و روانی آنان، شيوه بازجويی و اعتراف گيری ها و 

اين روزها نمايندگان « از پيش تعيين شده در مورد این دانشجویان به گوش می رسد، نوشته 
فراآسيون اقليت و مستقل مجلس، مسووليت دفاع از حقوق شهروندی را در مجلس بر دوش می 

  ».آشند
رق و مدیر مسئول آن،از  در سرمقاله امروز خود با حمله به روزنامه توقيف شده شکيهانروزنامه 

  .مسئوالن کشور خواسته است تا در امتيار روزنامه و رسانه ها تجدید نظر کنند
این روزنامه مدیران مسئول و خبرنگاران اغلب روزنامه های کشور را بی صالحيت معرفی کرده و نوشته 

  .ه ها شده است پديد آمدن نوعی آنارشيسم فرهنگی در عرصه رسان وضعيت فعلی روزنامه ها موجب
کيهان وجود دادگاه مطبوعات را برای کنترل مطيبوعات کافی ندانسته و نوشته که این دادگاه کفایت 

موجب » رسانه ها بی مهار«نویسنده این روزنامه در آستانه روز خبرنگار در ایران نوشته که . نمی کند
  .آلودگی است
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نوشته حکم توقيف سه » ای رسانه های منتقدروزهای سخت بر« در گزارشی با عنواناعتمادروزنامه 
باره روزنامه شرق در کنار توقيف چند نشريه و خبرگزاری ديگر بار ديگر نگاه ها را به جايگاه رسانه های 

  .منتقد در دولت محمود احمدی نژاد معطوف کرد
نار چند نشریه دیگر  در ک این روزنامه با اشاره به توقيف روزنامه های هم ميهن و خبرگزاری ایلنا و شرق

 عرصه هر روز بر رسانه های منتقد تنگ تر می شود و به محض اينکه کوچک  در کمتر از یک ماه نوشته
  .ترين اشتباهی در چنين رسانه هايی رخ می دهد مستند توقيف قرار می گيرد

ود روزنامه اعتماد طی یادداشتی خواهان تدوین قانون جدید مطبوعات در کشور شده و نوشته که با ور
نگاری در ایران به مرحله صنعتی برخورد دولت با آن کماکان با استناد به قوانين قدیمی و نامتناسب 

  .صورت می گيرد
به .  در صدی واردات نسبت به سال گذشته خبر داده است١١ بيش از  ، از رشدسرمایهروزنامه 

  ١۴ به ١٣٨۶ر در چهار ماهه اول سال نوشته این روزنامه، طبق اعالم گمرک ايران ميزان واردات آشو
درصد همراه   ١١٫٨۶ با رشد ٨۵ ميليون دالر رسيد آه در مقايسه با مدت مشابه سال ۴٩۵ميليارد 

  .شده است
 مليون دالر بوده ۴٧٢ ميليارد و ۴ ماه نخست امسال ۴اين در حالی است آه ميزان صادرات ایران در 

  .است
 نماينده مجلس شورای اسالمی به هاشمی شاهرودی براي رفع ١٠٠ ، از نامه  آفتاب یزدروزنامه

  .توقيف خبرگزاری ایلنا خبر داده است
 یک صد نفر از نمايندگان طی    گفته است نمايندگان به نوشته این روزنامه، قدرت اهللا عليخانی یک از 

ار است اين نامه پس نامه ای از هاشمي شاهرودی رفع توقيف خبرگزاری ايلنا را خواستار شده اند و قر
  .از آارهای اداری به ریيس قوه قضایيه ارسال شود

این روزنامه به نقل از مديرعامل شرکت .  شهر کشور خبر داده است٩٠ از کمبود آب در رسالتروزنامه 
 شهر کشور در معرض کمبود آب ٩٠ شهر کشور ١٠۶٠از ميان « مهندسى آب و فاضالب کشور نوشته

  ». شهر نوبت بندى آب دارند٣۵ين ميان قرار دارند که از ا
 بزرگترین شهری که با مشکل کم آبی مواجه است، شهر بندر عباس در جنوب  به گفته مجيد نامجو

  .ایران است
 اجرای طرح های امنيتی در شهرهای   ميليارد تومان برای۵٢ خبر داده که  جمهوری اسالمیروزنامه

  .ردکشور در اختيار وزارت کشور قرار می گي
به نوشته این روزنامه، نمايندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی ديروز به يک فوريت اليحه ای 
رای دادند آه در صورت تصويب نهايی وزارت نفت موظف مي شود از محل منابع حاصل از صرفه جويي و 

  . ميليارد تومان در اختيار وزارت آشور قرار می دهد۵٢سهميه بندی بنزین تا مبلغ 
به نوشته این روزنامه ، .  از بحران در دفاتر خدمات مسافرتی کشور خبر داده استهمشهریروزنامه 

 دفاتر خدمات مسافرتی موجود در آشور در آستانه ٨٠٠بيش از يک هزار آژانس از مجموع يک هزار و 
  .تعطيلی قرار گرفته اند

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

  )2007   اوت6(1386  مرداد 15شنبه دو:رادیو فردا
کمک های مالی » !کمک های خارجی با کدام توجيه؟« در سرمقاله امروز با عنوانآفتاب يزدروزنامه 

  . جمهوری اسالمی به کشورهای خارجی مورد انتقاد قرار داده است
ی و به نوشته اين روزنامه، بسياری از کمک گيرندگان و کسانی که به هر نحو از کمک های سياس

اقتصادی دولت جمهوری اسالمی بهره مند شده اند، دير يا زود در صف مخالفان و معترضان ايران قرار 
گرفته اند و در خوش بينانه ترين شرايط، در برابر فشارهايی که به ايران وارد شده است راه بي تفاوتی 

  . را برگزيده اند
خی از گروه های افغانی و بوسنی هرزگوين به آفتاب يزد از مقامات فعلی عراق، گروهای فلسطينی، بر

عنوان نمونه های قبلی نام برده که مقامات ايرانی کمک های مالی گسترده ای به آنها کرده اند ولی 
  . آنان پس از به قدرت رسيدن مواضعی مخالف يا متناقض با مواضع حکومت ايران اتخاذ کرده اند

در «: نيکاراگوئه نيز انتقاد کرده و نوشته است نزوئال، سوريه واين روزنامه از کمک های اخير ايران به و
انتخاب هم پيمانان استراتژيک برای ايران و پرداخت هزينه به خاطر آنان، استراتژی مشخصی در کشور 

  » .وجود ندارد
  .  از ورود بسيج به طرح امنيت اجتماعی خبر داده استکيهانروزنامه 

ه بسيج از کنترل مستمر اين نيرو بر عملکرد و رفتار دستگيرشدگانی که فرماند«اين روزنامه نوشته که 
  » .بعد از محکوميت و يا بعد از تعهد آزاد می شوند، به درخواست نيروی انتظامی خبر داد

از ابتدای شروع اين طرح، بسيج، همکاری های متعددی با : کيهان از قول محمد حجازی نوشته است
خيرا درخواست های ديگری از سوی نيروی انتظامی مطرح شده و آنها نيروی انتظامی داشته و ا

بيشتر بسيج هستند و متقابال پيشنهاداتی نيز از سوی بسيج برای کمک بيشتر ارائه  خواستار همکاری
شده که از جمله آنها نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد و رفتار دستگيرشدگان طرح امنيت اجتماعی 

  . ميت و يا بعد از تعهد آزاد می شونداست که بعد از محکو
  .  واحد صنفی در قم خبر داده است٨٣٣ از پلمپ جمهوری اسالمیروزنامه 
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 انتظامی قم اعالم کرده که ماموران پليس نظارت بر  به نوشته اين روزنامه، مرکز اطالع رسانی نيروی
کنترل و نظارت مضاعف بر اماکن عمومی در چهار ماهه اول سال جاری طی طرح امنيت اجتماعی با 

  . واحد صنفی متخلف را پملپ کردند٨٣٣صنوف مختلف، 
 خبر داده که ماموران امنيتی روز جمعه گذشته با حضور در محل برگزاری نماز اعتماد ملی،روزنامه 

جمعه سيدعلی اصغر غروی، مسوول شاخه اصفهان نهضت آزادی ايران از خروج نمازگزاران جلوگيری 
  . کرده اند

به گزارش اين روزنامه، ماموران اعالم کرده اند که تعهدی از دکتر غروی به همراه دارند که طبق آن وی 
  . متعهد شده است ديگر نماز جمعه اقامه نکند و جلسات تفسير قرآن را برگزار نکند

 فقيه طی سال های گذشته نيز ماموران از برگزاری نماز جمعه ها توسط افرادی غير از نمايندگان ولی
  . در شهرهای مختلف جلوگيری کرده بودند

 سال به بازی های المپيک را مورد توجه قرار ۶٠، راهيابی تيم ملی بسکتبال ايران پس از شرقروزنامه 
  . داده است

اين روزنامه، دستيابی تيم ملی بسکتبال به قهرمانی آسيا را محصول بهره گيری صحيح از دانش نوين 
 توسط مربيان متعدد خارجی و سرمايه گذاری روی تيم های پايه ١٣٨٠سال بسکتبال مدرن که از 

  . عنوان کرده است
  .  از اخبار ضد و نقيض در مورد سفر وزير خارجه ايران به بغداد گزارش داده استسرمايهروزنامه 

ر بغداد، اخبار به نوشته اين روزنامه، در آستانه انجام سومين دور مذاکرات ايران و اياالت متحده آمريکا د
متفاوت و گاه ضد و نقيضی در خصوص سفر وزير امور خارجه جمهوری اسالمی به بغداد در محافل 

  . رسانه ای و سياسی کشور منتشر شده است
در حالی که خبرگزاری فارس از سفر منوچهر متکی در روز يکشنبه گذشته به : سرمايه نوشته است

:  از يک مقام آگاه در وزارت امور خارجه با تکذيب اين خبر گفته استبغداد خبر داد، خبرگزاری مهر به نقل
  » . وی در حال حاضر در تهران به سر مي برد سفر منوچهر متکی به بغداد در دستور کار نبوده و«

 ارگان رسمی دولت، اظهارات مشاور ارشد محمود احمدی نژاد در خصوص تداوم گفت ايران،روزنامه 
  . نتشر کرده استوگو با آمريکا را م

احتمال تداوم مذاکرات ايران و آمريکا منتفی «:اين روزنامه از قول مجتبی ثمره هاشمی نوشته است
  » .نيست

وی در پاسخ به سئوالی درخصوص ارزيابی اش از نتيجه دو دور مذاکرات ايران و آمريکا و همچنين 
 دو جلسه مذاکره نمی توان ارزيابی دقيقی با«: احتمال ادامه اين مذاکرات، به روزنامه ايران گفته است

داشت،همچنان منتظر آينده و اقدام های بعدی هستيم و احتمال در دستور کار قرار گرفتن مذاکرات 
  » .بعدی هم منتفی نيست

  
 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران 

  )2007   اوت4(1386  مرداد 13شنبه :رادیو فردا
ه ریيس جمهوری اسالمی، درخصوص تشکيل آارگروه تحول رفتاری  دستور تاز اعتماد ملیروزنامه

نظام بانكی آشور را مورد توجه قرار داده و از آن با عنوان تکميل خلع يد از تصميم گيران نظام بانكی 
  .نامبرده است

به نوشته این روزنامه، تمام نشانه ها حكايت از آن دارد آه نظام بانكی آشور بايد دير يا زود شاهد 
تغييرات بزرگی باشد؛ تغييرات بزرگی آه هنوز نظام برنامه ريزی آشور نتوانسته از شوک وارده از آن 

  .نجات يابد
اعتماد ملی با اشاره به دستور اخير محمود احمدی نژاد نوشته که وی از ابتدای رياست خود بر دولت 

تم بانكی دارد آه با فعاليت نهم به دنبال تغييرات عمده ای در نظام بانكی است؛ توقعاتی از سيس
اقتصادی بانک ها، استقالل بانک مرآزی و جدا بودن سرنوشت سياست های پولی از ديگر سياست 

  .های اقتصادی همخوانی ندارد
 سرمقاله امروز خود را به فروش تسليحات نظامی از سوی امریکا به کشورهای عربی  کيهانروزنامه

  .اختصاص داده است
فروش انبوه تجهيزات نظامی آمريكا به « نماینده ولی فقيه در این روزنامه نوشت حسين شریعتمداری

عربستان، مصر، آويت، بحرين، عمان و امارات را بايد به فال نيک گرفت و از اين رخداد به عنوان يک 
  ».برای ايران اسالمی و اسالمگرايان در منطقه ياد آرد» فرصت طاليی«

نوشته که در صورت بروز جنگ با ایران هيچ يک از کشورهای »  طالییفرصت«وی در تحليل خود ازاین
  ».جرأت استفاده از تجهيزات نظامی آمريكا عليه ايران را نخواهند داشت«عربی

  نماینده رهبر جمهوری اسالمی در روزنامه کيهان در توجيه تجليل خود با نام بردن از کشورهای 
دولت های «  و امارات متحده عربی از این کشورها با عنوانعربستان، مصر، بحرين، آويت، قطر، عمان

 تلویحا این کشورها را به سقوط در آینده تهدید کرده و نوشته که  نامبرده و» به شدت ناپايدار و متزلزل
  ».نهايتًا در ايستگاه اسالمگرايان منطقه پياده می شود« این تسليحات نظامی

خبر داده که امارات » امارات، بزرگترين دروازه واردات ايران«، در گزارشی با عنوانسرمایهروزنامه 
 به ١٣٨٢ رتبه دهم آشورهای عمده صادرآننده به ايران را داشت، از سال ١٣٧۵متحدهء عربی سال 

  . پله ای رتبه نخست صادرآنندگان آاال به ايران را به خود اختصاص داده است١٠اين سو با صعود 
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را » امارات، برنده اصلی سياست خارجی ايران«اسداهللا عسکر اوالدی با عنواناین روزنامه یادداشتی از 
  .نيز انتشار داده است

در این یادداشت آقای عسکر اوالدی با اشاره به محدودیت ورد کاال از سایر کشور ها،اهميت یافتن 
ده سياست خارجی امارات متحده عربی برای ورود کاالهای بدون کيفيت به ایران،این کشور غربی را برن

  .جمهوری اسالمی در سالهای اخير معرفی کرده است
سرمایه از قول رييس اتاق مشترک ايران و چين نوشته که با توجه به فشارهاي موجود هرچند هنوز 

کشور به شرايط بحراني نرسيده، اما در شرايط سختی قرار دارد، و در صورتی آه روند امور به همين 
  .د،به زودی دچار شرايط نامناسبتری نيزخواهد شدترتيب ادامه پيدا آن

 خبر داده که به دنبال طرح ارتقای امنيت اجتماعی با موضوع ساماندهي جمهوری اسالمیروزنامه 
 مرکز توليد لباس پلمپ شده ٣٩مد و لباس صبح پنجشنبه در خيابان جمهوری و چهارراه اميراآرم تهران 

  .است
معاون اداره اماآن عمومی نيروی انتظامي تهران گفته بر اساس دستور به نوشته این روزنامه، خالدی 

  . مرداد ماه آغاز شده است١١فرماندهان انتظامی برخورد با توليد کنندگان پوشاک از 
 با اشاره به سهميه بندی بنزين تاکيد کرده که وضعيت جدید ايجاب مي آرد مسئوالن دولت همشهری

يی آرده و درصدد رفع آن برآمده باشند تا خللی در خدمت رسانی به نيازهای ضروری را قبًال شناسا
  . نشود مردم ايجاد نگردد و اين طرح دچار ناآارآمدی

 هنوز اقدامی نشده است و در عوض سهميه های بنزین    روز پس از آغاز سهميه بندی بنزين٣٩اما  
  . تومانی برای شهرداری در نظر گرفته شده است۶٠٠

ایيد توقيف فيلم سينمایی سنتوری از سوی وزیر ارشاد اسالمی را مورد توجه قرار داده تشرق روزنامه 
  .است

سنتوری، قابليت نمايش عمومي ندارد و « به نوشته این روزنامه،محمد حسين صفار هرندی گفته
  ».تغييراتي هم که در آن اعمال شده مناسب نبوده است

بليت اکران عمومي ندارند اما در جشنواره فيلم فجر به فيلم هايي که قا«وی در عين حال تاکيد کرده
  ».نمايش درمی آيند، يادگار سال های قبل است که من با آن مخالف هستم

به نوشته شرق صحبت هايی که وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی بر زبان آورده نقطه پايان بحث ها و 
  . اثر سينمایی داریوش مهرجویی استکشمکش های مربوط به اخبار متفاوت درباره توقيف جدید ترین

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران 

  )2007   اوت5(1386  مرداد 14شنبه یک :رادیو فردا
 به نظر مي رسد، دولت در توهم   از قول يک نماينده اصولگرای مجلس نوشته کهاعتماد ملیروزنامه 

  . توطئه است
دولت به سمت انسداد رسانه ای پيش مي رود «ه است که به نوشته اين روزنامه، سعيد ابوطالب گفت

و توقيف يک خبرگزاری مثل ايلنا يا سايت پر مخاطبی همچون بازتاب و توقيف روزنامه هم ميهن و ساير 
  » .محدوديت های رسانه ای نشانه آن است
يه مي شنويم متاسفانه عباراتی از مديران ارشد قوه مجر«: اين نماينده مجلس در عين حال گفته است

  » .که اينها مربوط به حوزه رسانه نيست
از سوی مقامات دولت گفته » کودتای خزنده«وی با اشاره به متهم کردن رسانه های منتقد به 

  » .عبارت کودتای خزنده مفهوم خاص خودش را دارد که هيچ ربطی به عالم رسانه ندارد«:است
در يکی دو سال اخير، : نوشته است» نگرانی الزم است« در سرمقاله خود با عنوانآفتاب يزد،روزنامه 

برخی دولتمردان نهم بارها از تريبون های عمومی استفاده کرده اند تا نگرانی خود از عملکرد مسئوالن 
دولتی در سـال های گـذشـتـه و گروه های رقيب را با مردم در ميان بگذارند، اما در همين مدت، هرگاه 

 المللی يا منطقه ای مواجه شده است، مسئوالن دولتی بر عدم نگرانی خود تاکيد ايران با تهديدی بين
  . کرده اند

به نوشته اين روزنامه، عدم نگرانی از قطعنامه های سازمان ملل و تشبيه آنها به کاغذ پاره، خنده آور 
کايی به خواندن تحريم ها، و اعالم عدم نگرانی از فروش ده ها ميليارد دالری سالح های امري

کشورهای منطقه، سه نمونه ای است که مردم در ماه های اخير آن را بارها از زبان دولتمردان شنيده 
  . اند

آفتاب يزد تاکيد کرده همه اين موارد می تواند و بايد نگرانی ساز باشد، اگرچه ضرورتی بر ترس و انفعال 
  .وجود ندارد

وص سنگسار و قطع يد را مورد توجه قرار داده و به نقل از ، فتوای آيت اهللا صانعی در خصاعتمادروزنامه 
  » .سنگسار و قطع يد در زمان غيبت ممنوع است«:اين مرجع تقليد نوشته است

به نوشته اين روزنامه، آيت اهللا صانعی در پاسخ به استفتايی در مورد سن مسووليت کيفری، اجرای 
دانسته و خواستار تدوين قانون » ممنوع«مان غيبت حدود اعم از سنگسار، قطع يد و حد محارب را در ز

   .سال شده است ١٨ويژه ای برای تعزير کودکان و نوجوانان زير سن 
سنگينی سايه دفتر فرح پهلوی بر عرصه « در سرمقاله ای با عنوان جمهوری اسالمی،روزنامه 

  . ه استخواستار پاکسازی عرصه فرهنگ و هنر کشور شد» فرهنگ و هنر جمهوری اسالمی
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اين روزنامه با نام بردن از لوريس جکناواريان، آهنگساز، سيد حسين نصر، انديشمند و تعدادی ديگر از 
چهره های فرهنگی، برخی از رسانه های کشور را متهم کرده است که در تالشند تا وابستگان دفتر 

   .فرح پهلوی را در بخش فرهنگی کشور تبليغ کنند 
  از اين پس شربت ترياک برای يک ميليون معتاد به ترياک در کشور«ده که  خبر داهمشهریروزنامه 

  » .توليد مي شود
اين روزنامه به نقل از دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی خط توليد صنعتی شربت ترياک به 

 و درمان برای مسئوالن وزارت بهداشت« :منظور کاهش عوارض جسمی ترياک خبر داده و نوشته است
اين امر مشتبه شده بود که شربت ترياک به عنوان يک عامل درمان برای متقاضيان جديد مصرف ترياک 

توزيع خواهد شد، اما توليد اين شربت تنها با رويکرد کاهش آسيب جسمی معتادان ترياکی آغاز مي 
  » .شود

افزودنی ديگری نيز برخوردار به گفته اسماعيل احمدی مقدم، اين شربت به جز عصاره ترياک از مواد 
است و با بررسي های متعدد مراکز تحقيقاتی هم اکنون آماده توليد صنعتی است، اما هنوز مجوز راه 

  . اندازی خط توليد آن از سوی وزارت بهداشت صادر نشده است
  .  هزار ايدزی ثبت شده در ايران خبر داده است١۶ از وجود ايرانروزنامه 

نامه، يک عضو کميته کشوری مبارزه با ايدز گفته است که اين آمار بر اساس اعالم به نوشته اين روز
  .  را شامل می شود٨۶رسمی وزارت بهداشت است که مبتاليان ثبت شده تا اول تير 

 هزار نفر ١٠٠ تا ٧٠آمار تخمينی نشان می دهد که بين :  دکتر مينو محرز نوشته است ايران به نقل از
  . مبتال هستند HIVونت در ايران، به عف
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