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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

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

پاریس امروز بدون توجه به گزارش البرادعی اعالم کرد که با مجازات های جدید عليه تهران در چارچوب 
  .ملل موافق استسازمان 

  )2007 سپتامبر 4 (١٣٨۶ شهريور 13سه شنبه 
خبرنگاران اظهار  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاسکال آندره انی در جمع

نکنند، ما با اعمال مجازات های  تازمانی که ایرانی ها فعاليت های هسته ای خود را متوقف: داشت 
 . هستيماضافی عليه ایران موافق

ملل و شورای  ما خواستاریم که به صورت اولویت دار این مجازات ها درچارچوب سازمان: وی افزود
  .امنيت اتخاذ شود

ای صلح آميز  این درحالی است که نيکوال سارکوزی رئيس جمهوری فرانسه اخيرا درباره برنامه هسته
فرانسه از هيچ تالشی  .قابل قبول استیک ایران مجهز به سالح اتمی برای من غير: ادعا کرد ایران

آمریکا، چين و روسيه برایش سودمند  مذاکرات جدی با اروپایی ها، برای متقاعد کردن ایران به این که
  .است، فروگذار نخواهد کرد

سه شنبه تاکيد  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، براون نخست وزیر انگلستان روز
در  قطعنامه دیگری بر ضد تهران ش در صورت ادامه فعاليت های هسته ای ایران با صدورکرد که کشور

 .سازمان ملل موافق است
به  این کشور ادامه مدعی شد با وجود آنکه رئيس جمهوری ایران روز یکشنبه اعالم کرد که در وی

در حال  للی بر تهرانالم در برنامه هسته ای خود رسيده است اما ثمرات فشارهای بين پيشرفت خوبی
  .شکوفایی است

کرده ایم، خوب  من همچنان عقيده دارم که روند اعمال فشار بين المللی که ما شروع: براون افزود
 .است

روند ادامه می دهيم  ما تالش هایمان را برای پيشبرد این: نخست وزیر انگليس در ادامه خاطرنشان کرد
  . از آن حمایت خواهيم کرداما اگر صدور قطعنامه سومی نياز باشد

زمينه برنامه های  و آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره حل تمامی مسائل معوق مانده در اخيرا ایران
 .تهران تا اواخر دسامبر به توافق رسيدند هسته ای

سته برنامه های ه این درحالی است که آمریکا، فرانسه و انگليس این توافق را برای جلوگيری از توقف
 .ای ایران کافی نمی دانند

  'شخصيت های معقول ایران وارد مذاکرات شوند'
  )2007 سپتامبر 4 (١٣٨۶ شهريور 13سه شنبه 
در ایران در ' شخصيت های معقول'وزارت امورخارجه آمریکا خواستار مشارکت بيشتر :بی بی سی

  . مذاکرات هسته ای شده است
 آمریکا در پاسخ به سوالی درباره انتخاب اکبر هاشمی تام کيسی از سخنگویان وزارت امورخارجه

رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان ایران، خواستار استفاده این کشور از فرصت داده شده برای 
  . ادامه مذاکرات هسته ای شد

اميدواریم شخصيت های معقول در : "آقای کيسی که در واشنگتن صحبت می کرد به خبرنگاران گفت
تفاده از فرصت مناسبی که به وسيله جامعه بين المللی در اختيار آنها گذاشته شده، ایران با اس

مذاکره کنند و امکان ادامه فعاليت های صلح آميز اتمی را همزمان با مطمئن کردن دیگران از نظامی 
  ."نبودن آن را فراهم کنند

ای نگهبان قانون اساسی به اکبر هاشمی رفسنجانی روز سه شنبه در رقابت با احمد جنتی، دبير شور
  .ریاست مجلس خبرگان ایران انتخاب شد

  .آقای رفسنجانی جانشين آیت اهللا علی مشکينی می شود که مرداد ماه درگذشت
 آمریکایی مؤسسه وودرو ویلسون از ایران -تام کيسی همچنين از خروج هاله اسفندیاری، محقق ایرانی

  . استقبال کرد
یت از برطرف شدن موردی مشکل خانم اسفندیاری گفت واشنگتن از آزادی آقای کيسی ضمن ابراز رضا

  .خانم اسفندیاری از زندان و خروج او از ایران خرسند است
این در حالی است که در پی خروج خانم اسفندیاری از ایران، ممنوعيت خروج نازی عظيما، خبرنگار 

از احتمال آزادی یحيی کيان تاجبخش، محقق آمریکایی رادیو فردا هم لغو شده و گزارش هایی -ایرانی
  .آمریکایی منتشر شده است-دیگر ایرانی

  
 هشدار بريتانيا به ايران درباره صدور قطعنامه جدید تحريم 
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  )2007 سپتامبر 4 (١٣٨۶ شهريور 13سه شنبه :رادیو فردا
ر داد در صورتی که گوردون براون نخست وزير بريتانيا روز سه شنبه بارديگر به جمهوری اسالمی هشدا

 عليه  ايران فعاليت های حساس هسته ای خود را متوقف نکند، لندن از صدور قطعنامه سوم تحريم
  .تهران حمايت خواهد کرد

درباره مساله هسته ايران   آقای براون در کنفرانس خبری در لندن فرانسه،به گزارش خبرگزاری
واند به قطعنامه سوم سازمان ملل منجر شود، به اعتقاد من روندی که آغاز شده، که می ت«:گفت

  .»مسير درستی را طی می کند
در حالی که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی ايران، روز يکشنبه اعالم کرده بود که 

توسعه برنامه هسته ای خود دست يافته است، آقای   به يکی از اهداف مهم در جمهوری اسالمی
  .بر ایران نتيجه بخش بوده است هد نشان می دهد که فشار های بين المللیبروان تاکيد کرد که شوا

ما بايد براين که چگونه می توان اين روند را ادامه داد، تمرکز کنيم، « :نخست وزير بريتانيا همچنين گفت 
  .»اما در صورت لزوم ما از صدور قطعنامه سوم سازمان ملل در اين باره حمايت خواهيم کرد

   »بگيرند نطقی هدایت مذاکرات را به دستافراد م«
 سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا نيز روز سه شنبه از سياست مداران منطقی  تام کيسی، قايم مقام

  .تر ايران خواست تا سکان هدايت مذاکرات هسته ای را به دست بگيرند
بی که جامعه بين المللی  افراد منطقی در ايران متوجه فرصت مناس  ما اميدواريم«:آقای کيسی گفت 

امکان دستيابی این کشور به برنامه  در اختيار اين کشور قرار می دهد، بشوند و با ورود به مذاکرات
  )هسته ای ايران(  برنامه  را ميسر کنند، واين تضمين را به همه بدهند که هسته ای صلح آميز

    .»سرپوشی برای دستيابی به توليد سالح هسته ای نيست
را متهم می کنند که در چارچوب برنامه هسته ای خود  جمهوری اسالمی يکا و کشورهای غربیآمر

 و شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون طی قطعنامه  بدنبال دستيابی به سالح هسته ای است
.  از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند١٧٣٧ و ١٧۴٧های 

  . ايران تاکنون از اجرای اين قطعنامه ها خودداری کرده است
توافق کرد تا براساس یک جدول  در همين حال، ايران ماه گذشته با آژانس بين المللی انرژی اتمی

  .درباره برنامه هسته ای جمهوری اسالمی پاسخ دهد» مسايل باقی مانده«زمانی به 
   »توافق ایران و آژانس گامی مهم«

خبرگان «ن زمينه، علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، در نشست مجلسدر همي
ايران، براساس توافق انجام « :با اشاره به توافقات ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی، گفت» رهبری

با شده گام مثبت مهمی برداشت و آن تدوين چارچوب حل و فصل مسائل با آژانس ظرف دوماه بود که 
روزی، عمال زودتر از اين موعد، اين چارچوب تدوين شد که در گزارش آقای البرادعی به  تالش شبانه

  . »شورای حکام آمده است
و آژانس است که از اين  ١+۵   اين آزمون ديگری برای «:، آقای الريجانی افزودايرنابه گزارش خبرگزاری 

توافق، گام مثبت متقابل بردارند تا مسير منطقی در فرصت و گام مثبت ايران استفاده کنند و براساس 
  . »ای بوجود آيد پرونده هسته

هم اکنون بيش از سه هزار سانتريفيوژ در «: شهريور، اعالم کرده بود١١آقای احمدی نژاد، روز يکشنبه 
  » .نطنز فعاليت می کند و هر هفته هم يک مجموعه جديد نصب می شود

 توسعه برنامه هسته ای ايران خبرداد که هفته گذشته آخرين گزارش آقای احمدی نژاد در حالی از
آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره برنامه هسته ای جمهوری اسالمی منتشر شد و در اين گزارش 

   .بر همکاری ايران تاکيد شده بود
  

 آمادگی ایران و آمریکا برای مذاکرات جدید درباره عراق
  )2007 سپتامبر 2 (١٣٨۶  شهريور١١یکشنبه :قردا

ايران و آمريکا روز يکشنبه ابراز تمايل کردند تا دور جديدی از گفت وگوهای خود درباره مسائل امنيتی 
  . عراق را از سر گيرند

رايان کروکر، سفير اياالت متحده آمريکا در بغداد در سخنانی که از تلويزيون دولتی العراقيه پخش شد، 
  » .آماده است تا مذاکرات خود با ايران درباره امور امنيتی عراق را دنبال کندواشينگتن « : گفته است

دانسته و گفته است که خواسته های آمريکا » بی حاصل« آقای کروکر در عين حال مذاکرات قبلی را 
  . درباره کاهش خشونت ها در عراق و همکاری ايران در اين زمينه برآورده نشده است

وی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی را يک بازيگر عمده در سفير واشينگتن، نير
اين نيرو هم برای شبه نظاميان شيعه و هم برای « که  خشونت های عراق عنوان کرده و گفته است

  » .سنی ها سالح ارسال می کند
  . وی از جمهوری اسالمی خواست تا حمايت خود را از شبه نظاميان متوقف کند

، به رغم پيشرفت محدود در مذاکرات ميان طرفين، رايان کروکر امکان آلمانش خبرگزاری به گزار
برگزاری گفت وگوهای بيشتر با ايران را مطرح کرد چرا که به گفته او، تالش تهران برای بهبود اوضاع 

  . امنيتی در عراق ضروری است
 و اصرار مقامات عراقی برای ادامه اين از سوی ديگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران نيز به درخواست

  . مذاکرات اشاره کرد و ادامه اين گفت و گوها را مهم دانست
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آنچه باعث شد ما در اين گفت وگوها حضور يابيم درخواست دولت : محمد علی حسينی اظهار داشت
 تواند در عراق و دولت آمريکا و به خاطر ملت عراق و همچنين ساماندهی برخی مناسباتی بود که می

  . جهت منافع و امنيت ملی کشورمان باشد
خبر از دیدار احتمالی ميان  وی همچنين بر اساس نقل و قول از مقامات عراقی، به صورت تلویحی
  . منوچهر متکی و کاندوليزا رایس، وزاری امور خارجه ایران و آمریکا داد

ناسی مرتبط با مذاکرات بغداد در تاريخ سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برگزاری اجالس کارش 
دولت عراق اعالم کرده است که اجالس کارشناسی در اين روزها در بغداد :  شهريور گفت١٨ و ١٧

  . برگزار می شود که اين اجالس مقدمه ای برای اجالس در سطح وزرای امور خارجه خواهد بود
می آورد تا درباره امور عراق با يکديگر تعامل دولت عراق در حاضر به دو طرف ايرانی و آمريکايی فشار 

  . بيشتری داشته باشند هرچند تاکنون نتيجه ملموسی از اين مذاکرات حاصل نشده است
رايان کروکر در نشست ماه گذشته خود با حسن کاظمی قمی، سفير ايران در بغداد موضوعات 

می آنها توسط سپاه پاسداران را مختلفی از جمله ارسال سالح برای شورشيان عراقی و آموزش نظا
  . اما در نقطه مقابل، ايران تمام اتهامات را رد کرده است. مطرح کرد

 خورشيدی و از زمان اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان موسوم ١٣۵٨تهران و واشينگتن از سال 
ن سفرای دو کشور در رابطه ديپلماتيک با يکديگر ندارند و سه دور گفت وگوهای ميا» پيرو خط امام«به 

  . بغداد نيز نتوانسته است تنش در اين روابط را کاهش دهد
  

  سه هزار سانتریفيوژ نصب کرده ایم: احمدی نژاد
  )2007 سپتامبر 2 (١٣٨۶ شهريور ١١یکشنبه 

هم اکنون سه هزار دستگاه "محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ایران، گفته است :بی بی سی
  ."ی کرده و هر هفته نيز یک مجموعه جدید نصب می کنيمسانتریفيوژ راه انداز

آقای احمدی نژاد روز یکشنبه در جمع اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان با اشاره به قطعنامه های 
آنها : " شورای امنيت سازمان ملل عليه پرونده هسته ای ایران، خطاب به کشورهای غربی گفته است

نامه عقب نشينی خواهد کرد اما پس از صدور هر قطعنامه ایران گام تصور می کردند ایران با هر قطع
  ."دیگری در جهت دانش هسته ای برداشت

وی در حالی از برنامه های جدید ایران برای توسعه برنامه هسته ای این کشور خبر داده که چند روز 
ران منتشر شد و در این پيش آخرین گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره برنامه هسته ای ای

  .گزارش بر همکاری ایران تاکيد شده است
برخی عناصر داخلی "رئيس جمهور ایران گفته جمهوری اسالمی عالوه بر فشارهای خارجی، از سوی 

این افراد کسانی بودند که "نيز تحت فشار بوده و افزوده " که فکر می کنند بيشتر از دیگران می فهمند
  ."کوتاه آمدن در مقابل زورگویان می زدندمدام دم از سازش و 

در سفرهای خارجی با مقامات "آقای احمدی نژاد برخی از مقامات دولت سابق ایران را متهم کرده که 
  ."این کشورها گفتگو و آنها را به فشار بيشتر عليه ملت ایران ترغيب می کردند

ت آژانس بين المللی انرژی اتمی، دانش آقای احمدی نژاد پيشنهاد کرده که ایران حاضر است با نظار
راه صلح و رفاه "هسته ای را در اختيار همه اعضای آژانس انرژی هسته ای قرار دهد تا به گفته وی در 

  .همه ملت های جهان مورد استفاده قرار گيرد
دستگاه بر اساس گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی، این سازمان با توضيحات ایران در باره آلودگی 

ها و تاسيسات هسته ای این کشور به پلوتونيوم قانع شده و به این نتيجه رسيده که آلودگی این 
  .دستگاهها به پلوتونيوم پيش از خریداری این دستگاهها از خارج صورت گرفته است

اشته پلوتونيوم در فرایند غنی سازی اورانيوم توليد می شود و می تواند در ساخت سالح اتمی کاربرد د
  .باشد اما ایران هرگونه مقاصد نظامی در برنامه اتمی خود را بشدت رد می کند

با این حال، آژانس پرسشهای دیگری نيز درباره فعاليت اتمی ایران مطرح می کند و در گزارش تازه خود 
اید اعالم کرده است که با مشخص شدن ابهامهای مربوط به فعاليت اتمی این کشور در گذشته، ایران ب

  .اعتماد آژانس را به فعاليت اتمی کنونی خود و برنامه های خود در آینده نيز جلب کند
  

  دادن تضمين امنيتی به تهران ضروری است/ باید با ایران گفتگو کرد :هانس بليکس
  )2007 اوت  31(1386 شهریور  9جمعه 

تسليحات   کميسيونبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشيتدپرس،هانس بليکس رئيس فعلی
مورد حمله قرار نخواهد  اینکه باید به ایران تضمين هایی داده شود مبنی بر: سوئد گفت کشتار جمعی

 .گرفت
هسته ای  مسائل بليکس همچنين بر عادی سازی رابطه آمریکا با ایران درجهت حل اختالفات مربوط به

منجر به موفقيت ) واشنگتن از سوی(کردی اتخاذ چنين روی: تاکيد کرد و افزود و غنی سازی اورانيوم
کره شمالی عملی شد، اما درباره  ای هسته  دیپلماسی به گونه ای خواهد شد که درباره حل بحران

 .ایران چنين رویکردی اتخاذ نشده است
تاکيد بر شيوه   سخن می گفت، با- پایتخت نيوزیلند-بليکس که امروز در جمع خبرنگاران در ولينگتون

آمریکا که هم اکنون سه  در مقابل اقدامات: برای حل موضوع هسته ای ایران گفت  يکدیپلمات
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از  نتيجه برسند که نياز دارند تا خود را ناوهواپيمابر در خليج فارس دارد، ممکن است ایرانی ها به این
 .آنها شود،مصون نگاه دارند خطراتی که ممکن است در آینده گریبانگير

هسته ای  ن این حقيقت که جمهوری اسالمی ایران هرگز به دنبال ساخت سالحوی بدون در نظر گرفت
آميز از انرژی  نيست و تنها به دنبال بهره مند شدن از حق مسلم و مشروع خود در استفاده صلح

که نيازی به تسليحات هسته  این اطمينان به ایرانی ها داده شود باید: هسته ای است، اظهار داشت 
رهبر سابق عراق به ایران و اهداف وی برای  ازی که اولين با در زمان تهاجم صدام حسينای ندارند، ني

 .شد احساس به دست آوردن تسليحات کشتار جمعی 
بحران  بحران هسته ای کره شمالی و گفتگوی قدرت های منطقه ای برای حل این به وی همچنين

ای این کشور به شمار  يوه برای حل موضوع هسته ایران نيز گفتگو بهترین ش  درباره: و تاکيد کرد اشاره
  .می رود

  
 گزارش تازه برادعی؛ رئوس و نکات مهم

  )2007 اوت  31(1386 شهریور  9جمعه :رادیو فردا
محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در آخرين گزارش خود درباره برنامه اتمی 

خصوص رفع ابهام از فعاليت های اتمی گذشته خود را تهران، همکاری های جمهوری اسالمی در 
  .دانسته است» گامی مهم رو به جلو«

و اشاره شده است  دانسته در اين گزارش، حجم غنی سازی اورانيوم توسط جمهوری اسالمی اندک
  .که تهران تا رسيدن به توليد سوخت اتمی در سطوح عمده، راه درازی در پيش دارد

مبنای تصميم گيری شورای امنيت سازمان ملل در زمينه اعمال تحريم های تازه قرار است اين گزارش 
  .عليه ايران قرار گيرد

   :، مهم ترين رئوس اين گزارش را چنين ذکر کرده استرويترزخبرگزاری 
  فعاليت های مربوط به چرخه غنی سازی

از فوريه سال «ه که در گزارش آقای برادعی در خصوص فعاليت های مربوط به غنی سازی آورده شد
را به دستگاه های ) ۶اف يو ( کيلوگرم گاز اورانيوم ۶٩٠ ميالدی، شش ماه پيش، ايران در حدود ٢٠٠٧

  ».گريز از مرکز خود تزريق کرده که بسيار پايين تر از ظرفيت اين تاسيسات است
ته است، باالترين  درصد دست ياف۴٫٨بنابر اين گزارش، در حالی که ايران اعالم کرده به غنی سازی 

  . درصد بوده است٣٫٧ميزان غنی سازی که آژانس توانسته در ايران ثبت کند، 
  آزمايش های مخفی پلوتونيوم در راکتور تحقيقاتی تهران

آژانس مساله آزمايش های مخفی پلوتونيوم در راکتور تحقيقاتی تهران را با توجه به اطالعات ارايه شده 
وانی آن با دستاوردهای بازرسان آژانس، مساله ای حل شده می توسط جمهوری اسالمی و همخ

بقايای اورانيوم بسيار غنی شده ای که در ايران کشف شده بود، به همين بخش مربوط بوده . داند
  .است

  P٢   وP١فن آوری سانتريفوژ  نحوه دستيابی به
دو   را تا ماه نوامبر،P٢   وP١ايران وعده داده است که چند و چون به دست آوردن فن آوری سانتريفوژ 

  . ماه ديگر، در قالب طرح شفاف سازی خود، روشن کند
آژانس بين المللی انرژی اتمی در اين زمينه خواهان پاسخگويی برخی مسئوالن در زمينه تبادالت بازار 

  . شده است١٩٩٠ و ١٩٨٠سياه فن آوری هسته ای ايران طی دهه های 
  د کشف اورانيوم بسيار غنی شدهشفاف سازی در خصوص ساير موار

آژانس در زمينه ديگر موارد کشف اورانيوم بسيار غنی شده خواهان انجام تحقيقات گسترده تر در مرکز 
  .تحقيقات فيزيک تهران و گفت و گو با رييس پيشين آن است

  .جمهوری اسالمی در اين زمينه به آژانس وعده همکاری داده است
    دفترچه راهنمای ساخت بمب

 صفحه ای است ١۵ آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهان در اختيار داشتن نسخه ای از دفترچه ای
ين نيمکره در ساخت هسته . که چگونگی ساخت نيمکره از اورانيوم غنی شده را توضيح می دهد

ا داده ايران پس از مدت ها عدم پاسخگويی، وعده همکاری در اين زمينه ر.مرکزی بمب اتم کاربرد دارد
  .است

  پروژه نمک سبز
ايران برای نخستين بار موافقت کرده است اطالعاتی را که آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره ارتباط 

پردازش سنگ معدن اورانيوم، آزمايش مواد منفجره قوی، و طراحی دستگاه ورود مجدد موشک در اختيار 
  .دارد، مورد بررسی قرار دهد

  نتيجه
ی، گامی مهم و رو به جلو در جهت بازسازی تاريخچه برنامه اتمی ايران محسوب می طرح شفاف ساز

اعتمادسازی کامل در زمينه صلح آميز بودن برنامه هسته ای ايران، نه تنها مشروط به ارائه . شود
تضمين در زمينه مواد اتمی اعالم شده، بلکه همچنين منوط به ارايه تضمين در خصوص فقدان مواد و 

  .راه اين اعتماد سازی پذيرش پروتکل الحاقی است. يت های اتمی اعالم نشده نيز می شودفعال
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  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

مقامات جمهوری فدرال آلمان از کشف و خنثی کردن توطئه ای برای حمله به تاسيسات نظامی آمریکا 
  . در این کشور خبر داده اند

  )2007 سپتامبر 5 (١٣٨۶ شهريور 14چهار شنبه 
 سپتامبر، مونيکا هارمس، دادستان فدرال آلمان، تایيد کرد که سه نفر 5روز چهارشنبه، :بی بی سی

عليه تاسيسات ایاالت متحده " عمليات گسترده تروریستی"مرد به ظن برنامه ریزی برای دست زدن به 
  .در خاک آلمان بازداشت شده اند

در اردوگاه هایی در پاکستان آموزش دیده بودند و هفتصد کيلو مواد خانم هارمس گفت که این سه نفر 
  .منفجره در اختيار داشتند

رسانه های آلمان هدف این افراد را حمله به یاپگاه های نظامی ایاالت متحده در رامشتاین و فرودگاه 
  .فرانکفورت گزارش کرده اند

شهروند آلمانی و یک شهروند ترکيه هستند دادستان فدرال آلمان گفته است که بازداشت شدگان، دو 
  .در آلمان عضویت داشته اند" اتحادیه جهاد اسالمی"و در شعبه گروهی به نام 

تهدیدی "پيشتر فرانتس یوزف یونگ، وزیر دفاع آلمان با تایيد خبر بازداشت این افراد گفته بود که آنان 
  .را متوجه منافع این کشور می کردند" قریب الوقوع

 یونگ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آلمان از سازمان های امنيتی این کشور تقدیر به عمل آورد آقای
  . اما گفت که فعال نمی تواند در این زمينه اطالعات بيشتری در اختيار رسانه های عمومی قرار دهد

صدراعظم این  حزب -با اینهمه، وولفگانگ بوسباخ، نماینده پارلمان آلمان از حزب دموکرات مسيحی 
 گفته است که ماموران امنيتی برای مدتی طوالنی قبل بازداشت این سه نفر، آنان را تحت نظر -کشور 
  . داشتند

به گفته آقای بوسباخ، تردیدی وجود ندارد که بازداشت شدگان برای دست زدن به حمالتی برنامه ریزی 
  ".نتایج وخيمی در پی می آورد"می کردند که در صورت وقوع، 

وی افزوده است که این سه نفر مواد شيميایی الزم برای ساختن بمب را به دست آورده بودند و ممکن 
 در آمریکا، عمليات مورد نظر خود را در آلمان 2001است در نظر داشتند در سالروز حمالت انتحاری سال 

  .به اجرا بگذارند
  هدف های آمریکایی

 فرودگاه های عمده اروپاست، به عنوان پایگاه نظامی در اختيار بخشی از فرودگاه فرانکفورت، که یکی از
  .نيروهای آمریکایی مستقر در آلمان قرار داشته است

همچنين، نيروهای آمریکایی از پایگاه هوایی در رامشتاین، واقع در غرب آلمان، به عنوان یکی از مراکز 
  .اصلی در عمليات حمل و نقل نظامی استفاده می کنند

ری فرانسه به نقل از یک منبع دولتی آلمان گفته است که سه نفری که بازداشت شده اند خبرگزا
  .دارای ارتباط های مشخصی با گروه های تندرو در پاکستان بوده اند

به گفته این منبع دولتی، بازداشت شدگان در نظر داشتند مواد منفجره را برای اجرای عملياتی با 
  . گذاری شده به کار ببرنداستفاده از اتومبيل های بمب

  .دادستانی آلمان گفته است که این سه نفر روز سه شنبه بازداشت شدند
، دولت وقت آلمان با این جنگ 2003هنگام حمله نظامی نيروهای به رهبری آمریکا به عراق در سال 

در معرض حمالت مخالف بود و این کشور نيرویی به عراق اعزام نداشته و ظاهرا به همين دليل، تا کنون 
  .تروریستی قرار نگرفته است

با اینهمه، اخيرا برخی منابع آلمانی نسبت به افزایش فعاليت اسالمگرایان تندرو در این کشور ابراز 
  .نگرانی کردند

حدود چهار درصد از جمعيت آلمان را مسلمانان تشکيل می دهند و پس از مسيحيت، اسالم بيشترین 
  .ستپيروان را در این کشور ا

اکثر مسلمانان آلمان در اصل از ترکيه به این کشور مهاجرت کرده اند و پس از آنان، مهاجرانی از 
جمهوری های یوگوسالوی سابق، کشورهای عربی، ایران و افغانستان پيروان اصلی اسالم را در آلمان 

  .تشکيل می دهند
  .لمان کشف و خنثی شدتابستان گذشته، دو چمدان حاوی مواد منفجره در قطارهای شهری آ

روز دوشنبه این هفته هم دو نفر به ظن ارتباط با شبکه القاعده و تدارک حمالت تروریستی در این 
  .کشور یا کشورهای منطقه بازداشت شدند

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 رایزنی مالکی با آيت اهللا سيستانی درباره اوضاع عراق

  )2007 سپتامبر 5 (١٣٨۶ شهريور 14 چهار شنبه:رادیو فردا
  یکی از مراجع نوری المالکی، نخست وزير عراق، روز چهارشنبه با آيت اهللا علی سيستانی،

  ..ديدار و گفت وگو کرد این کشور درباره وضعيت سياسی و امنيتی شيعه
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از وی « :نی گفتآقای مالکی در کنفرانسی مطبوعاتی درباره جزييات ديدار خود با آيت اهللا علی سيستا
 و درباره احتمال تشکيل دولت جديد متشکل  برای تشکيل دولت و وزرای جديد در خواست کمک کردم

  ».از تکنوکرات بحث و گفت وگو شد
دولت نوری المالکی در حال حاضر با بحران مواجه است و پس از خروج گروه های سنی از کابينه، وی 

  .رميم کندتاکنون نتوانسته است کابينه خود را ت
از سوی ديگر، هفته گذشته نيز نهاد محاسباتی دولتی که بازوی تحقيقاتی کنگره آمريکا محسوب می 

 دولت عراق نتوانسته است به اهداف سياسی و امنيتی مد نظر در  شود، در گزارش خود اعالم کرد که
  .استراتژی واشينگتن دست يابد

 مورد اهداف اعالم شده ١٨وانسته است سه مورد از در اين گزارش آمده بود که دولت عراق تنها ت
  .توسط دولت جرج بوش را برای پيشرفت سياسی و امنيتی در اين کشور محقق کند

   احتمال کاهش حضور نظامی آمريکا در عراق
در : همزمان با اين تحوالت، ديويد پتراوس، فرمانده کل نيروهای آمريکا در عراق روز چهارشنبه گفت

 از ماه  به کنگره احتماال پيشنهاد خواهد کرد که شمار نيروهای نظامی آمريکا در عراقگزارش خود 
  .مارس آينده کاهش يابد
 اين اظهارات ژنرال پتراوس نشانگر آن است که برنامه جورج بوش، رييس  رويترز،به گزارش خبرگزاری

تازه نفس به عراق باعث بهبود  هزار نيروی ٣٠جمهوری آمريکا، در آغاز سال جاری ميالدی برای اعزام 
  .وضعيت امنيتی شده و زمينه کاهش نيروها فراهم شده است

 سخن می گفت با اشاره به تکميل روند اعزام ای بی سی نيوزژنرال پتراوس که با شبکه خبری 
  .نيروها به عراق گفت که سقف و محدويت هايی برای حضور نظاميان اين کشور در عراق وجود دارد

 در ماه مارس آينده برای جلوگيری از  اسخ به سوالی درباره کاهش نيروهای نظامی در عراقاو در پ
  ».محاسبه شما کم و بيش درست است«:فشار بر اين نيروها گفت

ژنرال پتراوس به همراه رايان کراکر، سفير آمريکا در بغداد هفته آينده گزارش خود درباره وضعيت 
  .ره اياالت متحده ارائه خواهند کردسياسی و امنيتی عراق را به کنگ

 و اين يک  عمل عليه القاعده منجر شده» ابتکار« در عراق به   ژنرال پتراوس، افزايش نيروها به گفته
  .است» بسيارمهم«تغيير 

  
ارتش آمریکا در عراق طی بيانيه ای اعالم کرده که یکی از رابطهای بين ایران و شورشيان عراقی را در 

  .ازداشت کرده استشهر کربال ب
  )2007 سپتامبر 5 (١٣٨۶ شهريور 14چهار شنبه 
پس از آنکه مدتها به ) چهارشنبه(بنابر این بيانيه، فرد مزبور عراقی است و سحرگاه امروز :بی بی سی

ظن ارتباط با نيروی قدس سپاه پاسداران ایران تحت تعقيب بوده، طی عملياتی به بازداشت نظاميان 
  . استآمریکایی درآمده

در بيانيه ارتش آمریکا آمده که این فرد سازماندهی انتقال شورشيان عراقی را برای آموزش به داخل 
خاک ایران برعهده داشته و از خانه او در کربال، اسناد و مدارکی از جمله وسائل ارتباطاتی و یک رایانه 

  .گروههای مسلح در عراق کمک کندبه دست آمده که می تواند به کسب اطالعات درباره ارتباط ایران با 
آمریکا پيش از این بارها نيروی قدس سپاه پاسداران ایران را به کمک آموزشی و تسليحاتی به 

گروههایی متهم کرده که نظاميان آمریکایی را در عراق هدف حمله قرار می دهند اما ایران همواره این 
  .اتهام را رد کرده است

 می گویند تجهيزاتی که سپاه پاسداران ایران در اختيار شورشيان عراقی فرماندهان آمریکایی در عراق
قرار می دهد به آنان امکان می دهد وسایل انفجاری پيشرفته ای برای کار گذاشتن در مسير عبور 

  .نيروهای آمریکایی بسازند که قادر به نفوذ در خودروهای زرهی است
ل افزایش تلفات نظاميان نيروهای ائتالف در عمليات مقامات آمریکایی کاربرد این تجهيزات را عام

  . شورشيان عراقی قلمداد کرده اند
هفت ماه پيش نظاميان آمریکایی به دفتر نمایندگی ایران در شهر اربيل در شمال عراق حمله کردند و 

يگيری دولت عراق پنج تن از کارکنان ایرانی این دفتر را با خود بردند، این افراد با وجود اعتراض ایران و پ
  .هنوز در بازداشت به سر می برند

ایران این افراد را دیپلمات اعالم کرده و بازداشت آنان را نقض موازین بين المللی مربوط به حقوق 
دیپلماتيک می داند اما مقامات آمریکایی می گویند این افراد افسران نيروی قدس سپاه پاسدارانند و در 

  .ه کمک به شورشيان عراقی فعال بوده اندمحل بازداشتشان در زمين
مقامات ایرانی می گویند آمریکا به منظور سرپوش نهادن بر ناکاميهای خود در عراق، ایران را به دخالت 

  .و ایجاد بی ثباتی در عراق متهم می کند
ین دولت جمهوری اسالمی بر حمایت خود از دولت عراق تأکيد دارد و آمادگی خود را برای کمک به ا

دولت برای استقرار ثبات و امنيت در عراق اعالم داشته است اما در عين حال، با حضور ارتشهای 
  .خارجی در عراق مخالف است و خواستار خروج نيروهای آمریکا و متحدانش از این کشور است
تيک پس ایران و آمریکا برای حل اختالفات خود در عراق از چند ماه پيش به قطع کامل تماسهای دیپلما

 سال پایان دادند و مذاکراتی در سطح سفيران خود در بغداد انجام دادند اما هنوز از این مذاکرات 27از 
  .نتيجه ای گزارش نشده است و طرفين همچنان به تبادل اتهام عليه یکدیگر ادامه می دهند
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  ماه به حالت تعليق درآورد 6نظاميانش را  مقتدی صدر فعاليت شبه
  )2007 اوت  29(1386 شهریور  7چهار شنبه 

های ارتش مهدی را به مدت شش ماه در  توقف تمامی فعاليت) چهارشنبه(مقتدی صدر امروز : ایسنا
  . تالش برای سازماندهی مجدد اين گروه شبه نظامی اعالم آرد

اعالم ای از دفترش در نجف  به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقتدی صدر، روحانی شيعه در عراق در بيانيه
هايش را به مدت شش ماه تا زمان بازسازی اين  من به سپاه مهدی دستور دادم تا تمامی فعاليت: آرد

  . گروه در راستای حفظ اصول حاآم بر آن متوقف آند
 آشته و 52نشين آربال دست آم  های شديد در شهر شيعه دستور صدر در حالی بيان شد آه درگيري

ی درگيری   آه شاهدان عينی اعالم آردند اين تلفات در نتيجه مجروح برجای گذاشت300بيش از 
  . نظاميان ارتش مهدی صورت گرفته است نيروهای پليس و شبه

  . شان را در اين مناقشات رد آردند اما مشاوران صدر هر گونه مشارآت شبه نظاميان
وز عزای عمومی اعالم شنبه در آربال سه ر های روز سه های درگيري صدر همچنين امروز به دليل آشته

  . آرد و از مقامات عراقی خواست تا تحقيقات الزم را در اين خصوص به انجام رسانند
  .طرف باشد تا اين تراژدی مجددا تكرار نشود اين تحقيقات بايد عادالنه و بي: وی اظهار داشت

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 به ايرانبررسی روزنامه های صبح چهارشن

  )2007 سپتامبر 5 (١٣٨۶ شهريور 14چهار شنبه :فردا
انتخاب هاشمی رفسنجانی به رياست مجلس خبرگان مورد توجه اغلب روزنامه های امروز قرار گرفته 

  . است
ناميده و به نقل از کارشناسان، » پيروزی در رقابتی نفس گير«، پيروزی هاشمی را کارگزارانروزنامه 

  . در کشور معرفی کرده است» خط اعتدال«نجانی و احمد جنتی را پيروزی نتيجه رقابت رفس
 که طی هفته های اخير گزينه های ديگری چون محمد يزدی را برای رسالت و کيهانروزنامه های 

رياست خبرگان رهبری برجسته کرده بودند در شماره روز چهارشنبه خود با تيتر مشابهی هاشمی 
واليت فقيه عامل «معرفی کرده و از قول وی نوشته اند که » ت فقيهمدافع والي«رفسنجانی را 

کيهان در عين حال به رقبای سياسی خود هشدار داده که به » .مشروعيت جمهوری اسالمی است
  . را به ذهن خود راه ندهند» افکار سودایی«دنبال رياست رفسنجانی در مجلس خبرگان 

پس از چند هفته بحث های رسانه ای که با تشديد «:ته است در تيتر اول خود نوشآفتاب يزدروزنامه 
حمالت عليه هاشمی رفسنجانی همراه بود، روز گذشته نمايندگان مجلس خبرگان با رای معنادار خود 

 سال گذشته دراختيار مرحوم ٢۵به نايب ریيس اول اين مجلس، کرسی رياست خبرگان را که در طول 
  » .ر هاشمی رفسنجانی سپردندآيت اهللا مشکينی بود به علی اکب

نماينده « نيز از رياست آقای رفسنجانی بر مجلس خبرگان رهبری استقبال کرده و وی را اعتمادروزنامه 
  . معرفی کرده است» مصلحت گرايان در مقابل راديکال ها

ياست به اين ترتيب می توان اميدوار بود پس از اينکه کشور يک دوره از س«:اين روزنامه نوشته است
های راديکالی را تجربه کرده است اينک به دستان نيروهای اعتدال گرا و اصالح طلب بيفتد تا دست کم 

  » .برخی از فشارهای داخلی و خارجی ناشی از سياست های تندروانه چند سال اخير کاهش يابد
  .  شيوع وبا در غرب کشور خبر داده است  از نگرانی نسبت بههمشهری،روزنامه 
شته اين روزنامه، در حالی که وزارت بهداشت و درمان همچنان مشاهده مواردی از بيماری وبا در به نو

غرب کشور را تکذيب می کند، نماينده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی، با اعالم مشاهده 
 مواردی از اين بيماری در سقز، نسبت به شيوع بيماری وبا در شهرستان های مرزی غرب کشور

  . هشدار جدی داده است
همشهری از قول دکتر فخرالدين حيدری، وضعيت شهرستان های مرزی در غرب کشور را بحرانی 

در صورتی که نسبت به مقابله جدی با اين بيماری، اقدامات عاجل صورت «:توصيف کرده و نوشته است
  ».نگيرد، امکان افزايش موارد ابتال به وبا در اين مناطق وجود دارد

  .  از تشيع جنازه سه مامور نيروی انتظامی در کرمانشاه خبر داده استکيهان،زنامه رو
به نوشته اين روزنامه، اين سه مامور در درگيری مسلحانه در اطراف شهرستان مرزی مريوان کشته 

  . شده اند
 در غرب  نيز دو روز قبل خبر تشيع جنازه يکی از فرماندهان سپاه پاسدارانجمهوری اسالمیروزنامه 

  . کشور را منتشر کرده و نوشته بود که وی بر اثر انفجار مين در مناطق مرزی جان باخته است
   .اين روزنامه ها از ذکر جزئيات اين حوادث خودداری کرده اند 

خبر داده که دولت ماهانه »  ميليون ليتر بنزين را٣٠پيدا کنيد « در خبری با عنوان تهران امروزروزنامه 
  . ون ليتر در اختيار استانداران گذاشته تا به ميل خود و بدون ضابطه مشخصی آن را مصرف کنند ميلي٣٠

به نوشته اين روزنامه، مسووالن و مديران از جمله کسانی هستند که از بنزين ويژه استانداران که 
  . عالوه بر سهميه بنزين خودروهای دولتی و عمومی است، استفاده می کنند

 ليتر بنزين غير از بنزين سهميه ١٢٠٠در عين حال خبر داده که نمايندگان مجلس نيز ماهانه اين روزنامه 
   .بندی دريافت می کنند 
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 ٢٠٠ ارگان رسمی دولت، اظهارات فرمانده سابق سپاه پاسداران در خصوص شناسایی ايران،روزنامه 
  . هزار نيروی آمريکایی مستقر در منطقه را منعکس کرده است

ما تمام پايگاه های آنها را به دقت شناسايی کرده « :ه اين روزنامه، رحيم صفوی گفته استبه نوشت
  » .ايم

 هزار ٢٠٠در صورت حمله، آمريکا نمی تواند ميزان آسيب پذيری : ايران به نقل از صفوی نوشته است
   .نيروی خود در منطقه را پيش بينی کند 

  .  هيات ايرانی را مورد توجه قرار داده است ممانعت فرانسه از سفر يکجام جم،روزنامه 
 ايرانی به اين کشور جلوگيری کرده  دولت فرانسه از سفر يک هيات پنج نفره«به نوشته اين روزنامه، 

اين هيات قرار بوده برای خريد برخی محصوالت پزشکی راهی فرانسه «جام جم ادعا کرده که » .است
  » .شوند

آمريکا به هيات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به رياست « که  نيز خبر دادهخراسانروزنامه 
  » .محمدی عراقی برای سفر به اين کشور ويزا نداده است

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

  )2007 سپتامبر 4 (١٣٨۶ شهريور 13سه شنبه :رادیو فردا
  . خبر داده است از بررسی حذف صفر از واحد پولی کشور جمهوری اسالمیروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، مديرکل ريالی و نشر بانک مرکزی با اعالم اينکه حذف صفر از واحد پولی کشور 
  » .کشور نياز به انتشار اسکناس درشت تر دارد«:در بانک مرکزی در دست بررسی است گفته است

ش حجم برگ اسکناس برای کاه« :روزنامه جمهوری اسالمی، از قول محمد قدس الهی نوشته است
در کشور يا بايد اسکناس درشت تر چاپ کرد و يا اصالح پول را انجام داد که البته مسئله حذف صفر از 

  » .واحد پول کشور در بانک مرکزی در دست مطالعه و بررسی است که اين امر نياز به قانون نيز دارد
اين روزنامه به . داران را منعکس کرده است، اظهارات روز دوشنبه فرمانده جديد سپاه پاسايرانروزنامه 

سپاه را بايد به عنوان يک نيروی احتياط در اختيار فرماندهی « :نقل از محمد علی جعفری نوشته است
کل قوا محسوب کرد که در مواقع لزوم در حوزه های مختلف از جمله دفاع، امنيت و فرهنگ کشور اقدام 

  » .خواهد کرد
را يکی از تاکتيک های سپاه در » نبرد نامتقارن« فرمانده کل سپاه پاسداران به نوشته اين روزنامه،

 توانمندی تکنولوژيکی و الکترونيک  با توجه به: صورت بروز جنگ احتمالی برشمرده و گفته است
  .دشمنان، بهترين راه مقابله با آنان نبرد نامتقارن است
ن و اسرایيل به عنوان نمونه جنگ احتمالی ايران با آقای جعفری از جنگ سال گذشته ميان حزب اهللا لبنا

   .ساير کشورها نامبرده است 
  .  از قول معاون ریيس جمهوری اسالمی از تشکيل دادگاه ويژه جوانان خبر داده استهمشهریروزنامه 

: حاج علی اکبری، معاون محمود احمدی نژاد و ریيس سازمان ملی جوانان به اين روزنامه گفته است
کيل دادگاه ويژه جوانان در دست اقدام است و خودم پشت سرش ايستاده ام که قانون مجازات تش«

  » .اسالمی با نگاه جوانانه بازنگری شود و يک گروه تخصصی داريم برايش آماده می کنيم
 سال محاکمه و در کانون های ٢۵در این دادگاه های ويژه، جوانان تا «وی در عين حال خبر داده که 

   » .ح و تربيت دوران حبس خود را می گذرانند اصال
بار ديگر به بهانه بيانيه اخير شورای همکاری خليج » توبه گرگ« در يادداشتی با عنوانکيهان،روزنامه 

فارس در خصوص حل مسالمت آميز مساله جزاير سه گانه، ادعای حاکميت ايران بر بحرين را تکرار کرده 
  . است

ه بازتاب ادعای قبلی نماينده ولی فقيه در کيهان که بحرين را يکی از استان های اين روزنامه با اشاره ب
اگر حاکمان کنونی بحرين در ادعای خود صادق هستند که مردم بحرين «:ايران خوانده بود، نوشته است

  » .در پی الحاق اين استان به ايران نيستند، چرا به همين منظور دست به رفراندوم نمی زنند
  .  از کاهش حساب ذخيره ارزی خبر داده استاعتماد،روزنامه 

به نوشته اين روزنامه، ظاهرا حساب موجودی دالرهای نفتی از دست دولتی ها هم خارج شده است، 
به طوری که ظرف کمتر از دو روز دو آمار متناقض با تفاوت سه ميليارد دالری از سوی کارشناسان نهاد 

  .  ارائه شده استمرجع پولی و بانکی کشور
 ميليارد ۶٫٣در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی، موجودی حساب ذخيره ارزی را : اعتماد نوشته است

   .دالر اعالم کرده، يکی از خبرگزاری های وابسته به دولت اين رقم را نه ميليارد دالر اعالم کرده است 
پس از : نوشته است» باس فراموش شدآلودگی بندرع« در گزارشی با عنوان تهران امروزروزنامه 
 تن مازوت نيروگاه اين استان، مقامات کشور ١٠٠ هکتار از سواحل غرب بندرعباس با تخليه ٨٠آلودگی 

  . رفع آن آلودگی را از ياد برده اند
به نوشته اين روزنامه، با گذشت بيش از يک ماه و نيم از اين حادثه، به نظر می رسد اين فاجعه نيز 

اجرای تاالب عينک در گيالن و تاالب بختگان و ديگر موارد،همچون هميشه مشمول بخشش و نظير م
  . سعه صدر مسووالن محيط زيست نسبت به ديگر نهادهای مخرب محيط زيست شود

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

  )2007 سپتامبر 3 (١٣٨۶ شهريور 12دوشنبه :رادیو قردا
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مانده سپاه پاسداران را مورد توجه قرار داده و از حضور سرداران تازه نفس در  تغيير فراعتمادروزنامه 
  . سپاه خبر داده است

اين روزنامه، با اشاره به برکناری رحيم صفوی و انتصاب محمد علی جعفری به فرماندهی سپاه نوشته 
ن سازمان طی جابه جايی انجام شده در عالی ترين سطح فرماندهی سپاه نخستين تغيير کال«: است
  » . سال اخير به شمار می رود و حاکی از دگرگونی هايی در آرايش نظامی سپاه پاسداران است١٠

اعتماد به نقل از محمد نبی رودکی، جانشين سابق معاون بازرسی ستاد کل نيروهای مسلح در 
 جايی به نظر می آيد با جابه«:خصوص انتصاب محمد علی جعفری به فرماندهی سپاه نوشته است

ايشان نوگرايی و جوانگرايی در فرماندهی رده های مختلف مجددًا به وجود بيايد و در تاکتيکی کردن و 
  » .سبک کردن يگان های رزمی و عملياتی سپاه اقداماتی انجام گيرد

اين روند در مجموع به افزايش توان رزمی و دفاعی سپاه با حضور فرمانده تازه : آقای رودکی گفته است
  .  منجر خواهد شدنفس

، ارگان رسمی دولت در خصوص تغيير فرمانده سپاه پاسداران به نقل از رحيم صفوی، ايرانروزنامه 
  . در جريان تغييرات قرار داشتم: فرمانده برکنار شده اين نيروی نوشته است

 جا به به نوشته اين روزنامه، سرلشکر رحيم صفوی در خصوص جا به جايی خود و زمان اطالع از اين
من بيش از يک ماه و نيم پيش کامًال در جريان اين تغييرات قرار گرفتم و خود را «: جايی، گفته است

  » .آماده اين امر کرده بودم
: ايران در عين حال تلويحا استعفای فرمانده سابق سپاه را رد کرده و از قول آقای صفوی نوشته است

 سال طول نمی ١٠بيشتر از » احکام حضرت آقا«ت چرا که اين تغيير و جا به جايی ها امری طبيعی اس
  .کشد

  .  خبر داده که ریيس مجلس خبرگان فردا انتخاب می شودجمهوری اسالمیروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، ریيس جديد مجلس خبرگان در اجالس خبرگان که از سيزدهم تا پانزدهم شهريور 

  . ی شود انتخاب می شوددر ساختمان قديم مجلس در تهران برگزار م
روزنامه جمهوری اسالمی، انتخاب ریيس مجلس خبرگان رهبری را جزو اولين دستور کارهای اجالس 

به احتمال زياد در همان روز اول اجالس، ریيس جديد انتخاب خواهد «خبرگان اعالم کرده و نوشته که 
  » .شد

به » واقع بين باشيم تا غافلگير نشويم«ن  در سرمقاله روز دوشنبه خود با عنوااعتماد ملیروزنامه 
  . انتقاد از اظهارات روز یکشنبه ریيس جمهوری اسالمی پرداخته است

من «اين روزنامه با اشاره به سخنان احمدی نژاد در خصوص عدم بروز جنگ احتمالی که گفته است 
م، رد می می نويس مهندسم، اهل حساب و کتاب هستم، جدول می کشم، ساعت ها فرض ها را 

بر شنوندگان واضح نيست چگونه می توان از استدالالت و براهين رياضی و «:نوشته است» کنم
منطقی که شکلی پوزيتويستی و علمی محض دارد، در باب پديده های سياسی و اجتماعی که در 

 آوری ياد» آقای ریيس جمهوری«اعتماد ملی به » .حوزه علوم انسانی قرار دارند، بهره برداری نمود
درباره حوزه فردی خود و يا خانواده خود می تواند هرگونه که می خواهد محاسبه و رفتار «کرده که 

نمايد، اما نمی تواند بدون کمک کارشناسان، اتاق های فکر، متخصصان بين المللی، سياسی و نظامی 
  » .در خصوص ميزان احتمال حمله نظامی به ايران اظهارنظر نمايد

 ميليون نفر بستگی دارد، تاکيد کرده ٧٠با اشاره به اينکه هر تصميم دولت به سرنوشت اين روزنامه 
بهتر آن است که واقع . واقع بينی در مملکتداری و سياست يک اصل خدشه ناپذير است« است که 

  » .بين باشيم تا غافلگير نشويم
  . رد با رسانه ها خبر داده است از اعتراض جمعی از روزنامه نگاران به نحوه برخوکارگزارانروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، جمعی از روزنامه نگاران و کميته دفاع از رسانه های توقيف شده در اطالعيه ای 
  . ناميدند، اظهار نگرانی کرده اند» محدوديت های جديد رسانه ای« آن چه که  نسبت به

تقل روزهای سختی را می گذرانند و برخی  رسانه ها و روزنامه نگاران مس در اين اطالعيه آمده که
   .توقيف ها و تحديدها ديری است که خبرنگاران را در امر اطالع رسانی با مشکل مواجه کرده است 

 وزير و ۵۶ خبر داده که تهران امروز ميزبان نشست وزرای غيرمتعهدها با حضور بيش از جام جم،روزنامه 
  .  هيات از کشورهای عضو است١٠٠

برگزاری اجالس امروز که در چهاردهمين اجالس سران نهضت عدم تعهد در «ته اين روزنامه،به نوش
هاوانا، پايتخت کوبا رقم خورد، تاثير زيادی در نقش آفرينی اين نهضت در عرصه تعامالت بين المللی 

  » .خواهد داشت
  .  است ، از مرگ و تشييع پيکر پدر زيست شناسی ايران خبر دادههمشهریروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، پيکر دکتر محمود بهزاد که از وی به عنوان پدر علم زيست شناسی نوين ايران 
  . در زادگاهش گيالن تشييع و به خاک سپرده می شود)  شهريور١٣( ياد می شود، روز سه شنبه 

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران 

  )2007مبر  سپتا2 (١٣٨۶ شهريور ١١یکشنبه :رادیو فردا
  .  از تغيير ناگهانی فرمانده کل سپاه پاسداران خبر داده استهمشهریروزنامه 
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به نوشته اين روزنامه، شامگاه شنبه رهبر جمهوری اسالمی با صدور احکامی سرتيپ پاسدار 
محمدعلی جعفری را به درجه سرلشکری ارتقا داده و وی را به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب 

  . ستکرده ا
سرلشکر پاسدار يحيی رحيم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران نيز در حکم جداگانه ای از سمت 

دستيار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور مرتبط با نيروهای «فرمانده سپاه برکنار و به عنوان
  . منصوب شده است» مسلح

به مقام های حکومت ايران » شبين نباشيدخو« طی سرمقاله روز یکشنبه خود با عنوانکيهانروزنامه 
  . توصيه کرده که در خصوص پرونده هسته ای خوشبين نباشند

اين روزنامه نوشته است که گزارش اخير البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره 
 اسالمی فعاليت هسته ای ايران با استقبال گسترده ای از سوی مسئوالن پرونده هسته ای جمهوری

روبرو شد تا آنجا که برخی از مسئوالن کشور با استناد به اين گزارش از بسته شدن پرونده هسته ای 
  . خبر داده اند

گزارش اخير البرادعی، اگرچه خالی از دو نکته مثبت نيست ولی فقط صورت «کيهان در ادامه نوشته که 
  » .مسئله تا حدودی تغيير کرده است

 پرونده هسته  ر کيهان، ماهيت گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی در موردنماينده ولی فقيه د
خوانده و نوشته که در آن تغيير چندانی ديده نمی شود که خوشبينی » کينه توزانه« ای ايران را 

  . مسئوالن ايرانی را در پی داشته باشد
خاطرات هاشمی رفسنجانی خبر داده  از اخبار ضد و نقيض درباره توقيف کتاب اعتماد ملی،روزنامه 
  .است

درباره کارنامه و خاطرات » به سوی سرنوشت«به نوشته اين روزنامه، در پی انتشار خبر توقيف کتاب 
هاشمي رفسنجانی، از سوی برخی سايت های خبری اخبار ضد و نقيضی پيرامون صحت و ١٣۶٣سال 

  . می شود سقم اين خبر شنيده
اين کتاب توسط وزارت ارشاد توقيف و جمع آوری شده «رخی منابع نوشته که اعتماد ملی به نقل از ب

  » .است
اين روزنامه در عين حال از قول پرويز کرمی، مديرکل دفتر وزارتی در وزارت ارشاد اسالمی، توقيف 

اين کتاب برای ادمه چاپ و توزيع مشروط «خاطرات هاشمی رفسنجانی را تکذيب کرد ولی نوشته که 
   » .تن تائيديه از مرکز نشر آثار آيت اهللا خمينی شده است به گرف

  .  از درگيری دراويش با اعضای يک هيئت در کرج خبر داده استرسالتروزنامه 
 تن از اعضای يک هيات در کرج با دراويش نعمت الهی در اين ٢٠٠به نوشته اين روزنامه، درگيری ميان 

ه دراويش کرج شده و با دخالت نيروی انتظامی پايان يافته شهر منجر به وارد آمدن خساراتی به حسيني
  . است

 نيز در حمله گروهی لباس شخصی که مورد ٨۴اين خبر در حالی منتشر می شود که در زمستان سال 
حمايت نيروی انتظامی بودند به حسينيه دراويش در قم ده ها زخمی برجا گذاشت و حسينيه دراويش 

   .ين رفت و صدها تن از آنان دستگير شدند  از ب  گنابادی در اين شهر
، اتهامات ریيس مجلس شورای اسالمی به زنان و دانشجويان را مورد توجه قرار داده اعتمادروزنامه 
  . است

به نوشته اين روزنامه، حدادعادل روز شنبه طی سخنانی در جمع روسای دانشگاه های ايران زنان و 
  » .من برای استفاده ابزاری از آنها برنامه ريزی می کنددش«دانشجويان را اقشاری دانست که 

ریيس مجلس، دانشگاه را ميدان نبرد و عرصه رقابت جدی ميان دوستان و : اعتماد نوشته است
گروه هايی تالش گسترده ای انجام داده اند تا «دشمنان انقالب اسالمی معرفی کرد و گفته است که

  » .و را در مقابل انقالب و نظام جمهوری اسالمی قرار دهندجنبش دانشجويی و مبارزات قشر دانشج
  .  از بالتکليفی در ستاد انتخابات وزارت کشور خبر داده استجام جمروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، به دنبال انتشار خبر برکناری علی اصغر کارانديش، مديرکل انتخابات وزارت کشور 
می قبل از اين که از سمت معاونت سياسی وزارت کشور کنار ثمره هاش«يک مقام آگاه گفته است که 

برود، به غير از مدير کل سياسی، ساير مديران کل سياسی وزارت کشور از جمله مديرکل انتخابات را 
  » .تعويض کرده است

مدير کل انتخابات وزارت کشور اين خبر را تکذيب کرده و از ادامه «جام جم در عين حال نوشته که 
  » . خود در این سمت خبر داده استفعاليت

  
  'گزارش فعاليت هسته ای ایران شکاف را آشکار می کند'

  )2007 اوت  31(1386 شهریور  9جمعه :بی بی سی
 اوت این نشریه به 31روزنامه آمریکایی هرالد تریبون بين المللی در مقاله ای در شماره روز جمعه 

  . درباره ایران و برداشت هایی از این گزارش پرداخته استگزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی 
و به قلم الين " گزارش فعاليت هسته ای ایران شکاف را آشکار می کند"در این مقاله که با عنوان 

 چاپ شده آمده است که گزارش آژانس که روز William J Broad و ویليام برود Elaine Scioliniشيولينو 
و نشان دهنده پيشرفت بطئی اما مداوم فن آوری هسته ای ایران است بروز پنجشنبه انتشار یافت 
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شکاف جدیدی بين بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی و آمریکا و متحدان این کشور در مورد نحوه 
  .محدود کردن برنامه های اتمی ایران را آشکار ساخت

ه ایران به شکلی غيرمعمول از خود  آژانس در گزارش خود گفته است کهرالد تریبونبه نوشته 
همکاری نشان داده و با آژانس به توافق رسيده است تا به سئواالت این نهاد درباره مجموعه ای از 

فعاليت های هسته ای مشکوک گذشته پاسخ بگوید، سئواالتی که باعث بروز بدگمانی در مورد تالش 
  .مخفيانه ایران برای ساخت اسلحه اتمی شده است

روزنامه می افزاید که گزارش آژانس در عين حال تایيد می کند که برنامه غنی سازی اورانيوم در این 
  .ایران ادامه دارد اما دامنه آن به مراتب کمتر از آن است که کارشناسان انتظار داشتند

در  می نویسد در حاليکه محمد البرادعی، مدیرکل آژانس، آمادگی ایران برای مذاکره هرالد تریبون
مورد تمامی سئواالت باقی مانده را یک گام قابل توجه توصيف کرده است، دولت آمریکا و متحدان آن، 

که موفق به کسب مصوبه شورای امنيت برای وضع تحریم های بين المللی برای توقف برنامه غنی 
 همکاری ایران سازی اورانيوم عليه ایران شده اند، گزارش اخير آژانس را نشانه ای از سرپيچی، و نه

  .دانسته اند
ایران از عمل به " از قول تام کيسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نقل کرده است که هرالد تریبون

تعهدات بين المللی خود طفره رفته است و در نتيجه، جامعه بين المللی به افزایش فشار بر این کشور 
  ." ادامه خواهد داد

 پاسکال آندریانی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفته است که تا همچنين، به نوشته این روزنامه،
زمانی که ایران صراحتا تصميم نگيرد فعاليت در زمينه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، فرانسه در 

  .بررسی عملی بودن تحریم های بيشتر با سایر کشورها همکاری می کند
عی در مصاحبه ای از به تعویق افتادن استراتژی وضع  یادآوری می کند که آقای البرادهرالد تریبون

تحریم های بيشتر، که آمریکا رهبری آن را در دست دارد، استقبال کرده و گفته است که تحریم به 
  .تنهایی به راه حلی دایمی منجر نخواهد شد

  فعاليت محدود در نطنز
 اند تا با همکاری یکدیگر مسایل این روزنامه می نویسد که ایران و آژانس بين المللی توافق کرده

هسته ای را که در خالل چهار سال تحت بررسی بوده تا ماه دسامبر سال جاری حل و فصل کنند و به 
گفته محمد البرادعی، تا آن زمان مشخص خواهد شد که آیا ایران به طور جدی در صدد حل این مسایل 

  .برآمده و یا اینکه تنها در صدد وقت کشی است
 با استناد به گزارش آژانس در این مورد که تعداد سانتریفوژهای فعال در نطنز کمتر از سه  تریبونهرالد

هزار عددی است که ایران پيش بينی کرده بود، می نویسد که کارشناسان مطمئن نيستند که این 
ر وضعيت نتيجه مشکالت فنی است یا از تصميمی سياسی برای محدود کردن فعاليت اتمی این کشو

  . ناشی شده است
این روزنامه می نویسد مدیرکل آژانس بين المللی، ضمن تاکيد بر اینکه بهيچوجه ادامه غنی سازی 

اورانيوم در ایران را تایيد نمی کند، بهره برداری از تاسيسات غنی سازی نطنز در سطح زیر ظرفيت آن را 
  .ناشی از تصميمی سياسی دانسته است

" برداشت واقع نگرانه" که آقای البرادعی در عين حال با اشاره به آنچه  می افزایدهرالد تریبون
خوانده، گفته است که ایران هرگز غنی سازی اورانيوم را کنار نخواهد گذاشت و هدف تالش های جاری 

  . باید جلوگيری از اقدام به توليد اورانيوم غنی شده در سطح صنعتی باشد
قامات آمریکایی گفته اند که اظهارات و اقدامات آقای البرادعی خارج از به نوشته این روزنامه، برخی از م

مسئوليت من نگاه "حوزه اختيارات اوست اما مدیرکل آژانس، ضمن دفاع از عملکرد خود، گفته است 
کردن به تصویر کلی است و اگر وضعيتی رو به وخامت را مشاهده کنم که ممکن است به جنگ منجر 

  ." کنم یا مشورت می دهمشود، اعالم خطر می
 می نویسد که شکافی که در ارزیابی وضعيت کنونی بروز کرده است آقای البرادعی را هرالد تریبون

رو در روی دولت جورج بوش قرار می دهد و این نخستين باری نيست که چنين اختالفی بروز می کند 
ست که تایيد کند دولت عراق  هم البرادعی گزارش کرد که شواهدی در دست ني2003زیرا در سال 

  . برنامه اتمی خود را از سر گرفته است
 باعث شد تا 2003این روزنامه یادآور می شود که موضعگيری محمد البرادعی درباره عراق در سال 

ایاالت متحده در صدد جلوگيری از انتخاب مجدد او به سمت مدیرکل آژانس بين المللی برآید اما در حال 
ورج بوش بيش از هميشه به او متکی است زیرا گزارش های آژانس محور اصلی اتهامات حاضر، دولت ج

  .ایاالت متحده عليه ایران را تشکيل می دهد
 می نویسد که در اختالف نظر بين آژانس بين المللی اتمی و ایاالت متحده و متحدان آن، هرالد تریبون

اندک به ایران بعد از سالها فریبکاری این کشور نکته اصلی این است که آیا نشان دادن اعتمادی ولو 
  .درباره برنامه اتمی خود، موجه است یا نه

  ضرب االجل آژانس برای ایران
در ادامه این مقاله آمده است که آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش خود گفته است که ایران 

یک رشته پرسش های قبلی درباره پس از چهار سال مقاومت، اطالعات جدیدی را برای روشن شدن 
  .فعاليت های هسته ای مربوط به پلوتونيوم ارائه داده است

 می افزاید که آقای البرادعی از برنامه خود درباره دریافت پاسخ ایران به سواالت بيشتر هرالد تریبون
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) نمساله هسته ای ایرا(ضرب االجل های مشخصی برای حل و فصل "دفاع کرده و گفته است که 
وجود دارد و بر خالف اظهارات برخی محافل، توافق کنونی به معنی دعوتی بی ابتدا و انتها برای به 

بازی گرفتن آژانس یا دست زدن به ترفندهایی به منظور به درازا کشاندن مذاکرات با هدف جلوگيری از 
  ." وضع تحریم های بين المللی نيست

م با ستایش از مدیرکل آژانس گفته است که گزارش آقای این روزنامه می افزاید که دولت ایران ه
  .البرادعی موضع این کشور را تایيد کرده است

 می نویسد که اظهارات محمد البرادعی به منزله تغيير در رویکرد آژانس است به نحوی هرالد تریبون
قامات آمریکایی، که با سوء ظن کمتری با ایران برخورد کند در حاليکه این تغيير جهت با انتقاد م

  .فرانسوی و بریتانيایی روبرو شده است
 می افزاید که آژانس اميدوار است که ایران به یک رشته پرسش های باقی مانده پاسخ هرالد تریبون

ارتباط دارد ' طرح نمک سبز'گوید و یکی از سئواالت آژانس به فعاليت یک نهاد مخفی ایرانی موسوم به 
عاتی غربی، در زمينه پردازش اورانيوم، مواد منفجره قوی و طرح یک کالهک قابل که، به گفته منابع اطال

حمل با موشک فعاليت دارد و ظاهرا اسناد مربوط به آن از یک لپ تاپ مفقود شده به دست آمریکایيان 
  . افتاده است

موافقت کرده است به نوشته این روزنامه، ایران وجود یک چنين برنامه مخفيانه ای را بی پایه خوانده و 
اسناد مربوط به طرح نمک سبز را که ایاالت متحده در اختيار دارد مورد برسی قرار دهد، اما آمریکایيان از 
بيم آنکه اطالعات فنی موجود در این اسناد مورد بهره برداری ایران قرار گيرد این پيشنهاد را نپذیرفته اند 

 گفته که منصفانه است که این اسناد در اختيار ایرانيان در حاليکه آقای البرادعی، که حقوقدان است،
  .قرار گيرد

 می نویسد که ایران همچنين قبول کرده است که پيرامون اسنادی که از شبکه تحت هرالد تریبون
سرپرستی عبدالقدیرخان، دانشمند هسته ای پاکستان در مورد نحوه استفاده از اورانيوم در ساخت 

  . توضيح دهدبمب اتمی دریافت کرده
در خاتمه این مقاله آمده است که محمد البرادعی اظهار داشته که به ایرانيان گفته است که اینک 

من به وضوح به ایرانيان گفتم که اگر جدی نباشيد، "زمانی حساس برای راستگویی است و افزوده که 
حوی که دیگر هيچکس وضعيت کنونی واکنش بدی خواهد داشت و واکنش بد آن شدید خواهد بود به ن

  ."نخواهد توانست از شما دفاع کند یا به حمایت از شما برخيزد
  

  گوناگون
  

  تغيير فرمانده سپاه پاسداران ایران
  )2007 سپتامبر  1(1386 شهریور  10شنبه 

با حکم آیت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، محمد علی جعفری جایگزین یحيی :بی بی سی
  .ده سپاه پاسداران ایران شده استرحيم صفوی فرمان

از سوی منابع رسمی ایران نشر ) دهم شهریور ماه(بنا به این حکم که شامگاه روز شنبه اول سپتامبر 
دستيار و مشاور عالی فرماندهی آل قوا در امور مرتبط با نيروهای 'یافته، آقای رحيم صفوی به سمت 

  .منصوب شده است' مسلح
دید سپاه، در کارنامه خود فرماندهی نيروی زمينی سپاه پاسداران انقالب آقای جعفری، فرمانده ج

 - 1378 در تيرماه -اسالمی را نيز دارد و از جمله نظاميانی است که پس از واقعه کوی دانشگاه تهران 
در نامه ای سرگشاده به محمد خاتمی، رئيس جمهور وقت ایران، نسبت به اوضاع این کشور هشدار 

آاسه صبرمان به پايان رسيده و تحمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگي، بر خود "تند داده و نوش
  ."دانيم جايز نمی 

وی تا کنون ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و عالوه بر آن معاون امنيت داخلی 
ماه های اخير هم در در این سمت، آقای جعفری در . دبير شورای عالی امنيت ملی ایران نيز بود

  .مذاکرات هسته ای ایران و هم در گفتگو با مقام های آمریکایی در مورد عراق شرکت داشته است
 تا دو سال پيش عهده دار فرماندهی - که به نام عزیز جعفری نيز شناخته می شود -آقای جعفری 

با حکم آیت اهللا خامنه )  ميالدی2005( خورشيدی 1384وی در تابستان سال . نيروی زمينی سپاه بود
ای وظيفه یافت مرکز راهبردی سپاه پاسداران را راه اندازی کند و به مدت دو سال ریاست این مرکز را بر 

  .عهده داشت
فرماندهی سپاه پاسداران ) 1997 (1376وی جانشين یحيی رحيم صفوی می شود که خود از سال 

جانشين محسن رضائی شده بود که پيش از آن به آقای صفوی در آن زمان . ایران را بر عهده گرفت
  .عهده دار این مقام بود- و در دوران جنگ ایران و عراق -مدت شانزده سال 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی نيرویی است که بالفاصله پس از سرنگونی حکومت پهلوی در ایران با 
  .اق نقش عمده ای ایفاء کردنفرات داوطلب شکل گرفت و در دوران جنگ هشت ساله ایران و عر

این ارگان نظامی در سال های جنگ گسترش درخور توجهی داشت و پس از جنگ به عرصه های 
  .دیگری از جمله فعاليت های اقتصادی و پروژه های بزرگ طراحی و ساخت نيز در ایران وارد شد

  .ران بودمحمدعلی جعفری در دوران جنگ با عراق از فرماندهان سپاه در جبهه های ای
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 گفته بود در سال 1384سرلشگر غالمعلی رشيد، از دیگر فرماندهان سپاه، در مصاحبه ای در سال 
های آغازین جنگ ایران و عراق، اولين عملياتى آه با استفاده از اصل غافلگيرى و بدون توجه به 
ورت محورهاى مشخص جنگ هاى آالسيک در حد محدودى طراحى شد، توسط آقای عزيز جعفرى ص

  .گرفته بوده است
  

 ای ایران متن آامل گزارش جدید البرادعی درباره برنامه هسته
  2007 آگوست 30 - 1386 شهریور 8پنجشنبه :خبرگزاری فارس

  
  تی در جمهوری اسالمی ایران  پی اجرای توافق پادمانی ان

   
  گزارش مدیر آل 

تی در جمهوری  پی افق پادمانی ان به شورای حكام درباره اجرای تو2007 مه 23مدیر آل روز . 1
 1696های  این گزارش به طور موازی پس از قطعنامه). GOV/2007/22(اسالمی ایران گزارش داد 

  . به شورای امنيت نيز ارائه شد) 2007 (1747و ) 2006 (1737و ) 2006(
  . است2007 تی در ایران از ماه مه پی این گزارش شامل تحوالت درباره اجرای توافق پادمانی ان

، مدیر آل با دبير شورای عالی امنيت ملی ایران دیدار آرد و در جریان آن دیدار 2007 ژوئن 24روز . 2
 روز طرحی درباره چگونگی حل مسائل اجرای پادمانی باقيمانده اجرا شود 60توافق شد آه در عرض 

  ).9 پاراگراف GOV/2007/22(شد  آه شامل مسائل باقيمانده در درازمدت می
ها و معاون دبير  هایی آه به ریاست معاون مدیر آل در امور پادمان ها در این نشست درباره مداليته

 21-20 و 2007 جوالی 12-11این دیدارها در تاریخ . شورای امنيت ملی ایران برگزار شد، بحث گردید
  . در وین برگزار شد2007 جوالی 24 در تهران و 2007آگوست 

هایی بين دبيرخانه و  نامه شامل تفاهم) شود آه پس از آن طرح آاری ناميده می( آگوست طرحی 21در 
ای از  نسخه. شد، نهایی گردید ها، روندها و جدول زمانی برای حل این مسائل می ایران درباره موداليته

  . این طرح آاری نيز پيوست شده است
   

  سازی  های مربوط به غنی فعاليت. الف
 تایی و یك آبشار 20 و 10های سانتریفوژ تكی، آبشارهای   ایران به آزمایش دستگاه،2007از ماه مه . 3

، 2007 جوالی 22 مارس و 17بين . سازی سوخت آزمایشی ادامه داده است  تایی در نيروگاه غنی164
ای به آبشارها تزریق   به دستگاههای تكی تزریق آرد؛ هيچ ماده هسته6اف  آيلوگرم گاز یو14ایران 
  . نشد

سازی سوخت تزریق آرد   به آبشارها در نيروگاه غنی6اف  آيلوگرم یو690، ایران حدود 2007از فوریه . 4
  .آه بسيار آمتر از ميزان مجاز برای تاسيساتی با این طراحی است

 رسيده است، باالتر ین 235 درصد اورانيوم 8/4سازی تا  در حالی آه ایران اعالم آرد به سطح غنی
های محيطی گرفته شده تاآنون از سوی آژانس از محتویات آبشارها و  زی از نمونهسا سطح غنی

  .  درصد است7/3تجهيزات مربوطه 
سازی الزم است هنگامی انجام  ای آه برای تایيد سطح واقعی غنی تر مواد هسته محاسبه جزئی

  . شود آه محصول از آبشارها خارج شود می
 به آنها تزریق 6اف آردند و گاز یو ایی به طور همزمان آار می ت164 آبشار 12، 2007 آگوست 19تا 
شد؛ و دو  آرد؛ یك آبشار دیگر نيز در خالء آزمایش می  آار می6اف شد؛ یك آبشار دیگر نيز بدون یو می

  . آبشار دیگر در دست احداث بود
های  بازرسیسازی سوخت از طریق  هایی را در نيروگاه غنی ، آژانس پادمان2007 مارس 22از . 5

نشده و استفاده از اقدامات نظارتی و  های اعالم زمایی اطالعات مربوط به طرح، بازرسی آ موقت، راستی
تا آن زمان چهار بازرسی سرزده در این نيروگاه انجام ). GOV/INF/2007/10(بازدارنده اجرا آرده است 

  . است شده
 سندی را داد آه در آن جزئيات رویكرد پادمانی نویس  به ایران پيش2007 جوالی 26 و 24آژانس در . 6

  . نویس پيوست تاسيسات آمده بود سازی سوخت و پيش برای نيروگاه غنی
های  بحث.  بحث شد2007این سندها در جریان نشست فنی در تهران در ششم تا هشتم آگوست 

  . شود ی انجام م2007دیگر نيز به هدف نهایی آردن پيوست تاسيسات تا پایان سپتامبر 
  های بازفرآوری فعاليت. ب
های داغ در رآآتور تحقيقاتی تهران، تاسيسات توليد  آژانس بر استفاده و ساخت سلول. 7

ها و  ای ایران از طریق بازرسی و رآآتور تحقيقات هسته» های موليبدنوم، ایودین و زنون رادیوایزوتوپ
های مربوط به بازفرآوری  ای از فعاليت چ نشانههي. آزمایی اطالعات مربوط به طرح آن نظارت آرد راستی

  . در این تاسيسات وجود ندارد
  های مربوط به آب سنگين  پروژه. ج
آزمایی اطالعات مربوط به   از سوی ایران موافقت شد، آژانس راستی2007 جوالی 12همانطور آه روز . 8

این نكته رسيد آه ساخت این تاسيسات  انجام داد و به 2007 جوالی 30 را در 40-آر طراحی در رآآتور آی
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دهد عمليات در نيروگاه توليد آب سنگين هنوز در حال  ای نشان می تصاویر ماهواره. در حال انجام است
  . انجام است

  
  مسائل باقيمانده . د
 مسائل 2007 توافق شد، آژانس در اول آگوست 2007 جوالی 12 تا 11همانطور آه در نشست . 1.د

 انجام شده بود، به اطالع ایران TRRباره آزمایشات جداسازی پلوتونيم را آه در باقيمانده در
، در جریان نشست فنی در تهران، ایران 2007روز هفتم آگوست ). 21-20پاراگراف GOV/2007/8(رساند

 آننده، جزئيات تعدیل/  رآآتور و نقاط بازتابنده اطالعات بيشتر درباره توزیع گردش نوترون برای هسته
آژانس با استفاده . های گردش نوترون و اطالعات درباره پرتوتابی را به اطالع آژانس رساند درباره فعاليت

توان از پرتوتابی هدفها   را انجام داد آه می240-یو ای از فراوانی پی از این اطالعات اضافه، ارزیابی دوباره
های قبلی آژانس از نمونه های گرفته   یافتهاین ارزیابی دوباره از این اطالعات جدید با. انتظار داشت

آژانس با در نظر گرفتن همه اطالعات در دسترس، به این . ها مغایرت نداشت شده در جریان بازرسی
های آژانس درباره تاریخ، ميزان و نوع مواد  نتيجه رسيد آه اظهارات ایران درباره این آزمایشات با یافته

بنابراین این مسئله حل ). 16-15 پاراگراف GOV/2006/53(طابق دارد استفاده شده در این آزمایشات ت
  . شده تلقی شد

های  شده اورانيوم در نمونه ، وجود و منبع آلودگی ذرات بسيار غنی2007در نشست هفتم آگوست . 10
شده در آرج مورد  گرفته شده از آانتينرهای سوخت مصرف شده در تاسيسات ذخيره سوخت مصرف

ایران اعالم آرد دليل این آلودگی نشست از قطعات ). 17 پاراگراف GOV/2006/53(رفت بحث قرار گ
دراین دیدار، ایران . شد آرآر بوده آه در گذشته در این آانتينرها انبار می مربوط به سوخت در تی

ه آر ارائ آر ای از یك گزارش را ارائه آرد آه در آن تحقيقاتش درباره مشكل نشت سوخت در تی نسخه
بر اساس این .  فراهم شده بود1990شده بود آه حمایت فنی آژانس در ارتباط با آن در اوایل دهه 

شده در سيستم  اطالعات، آژانس به این نتيجه رسيد آه منبع اصلی پرتوتابی اورانيوم بسيار غنی
شده از  یشده پرتوتاب آننده احتماال شامل نشست از خود سوخت و آلودگی اورانيوم بسيار غنی خنك

آی  آر سرد آن تی توان ارزیابی آرد آه اورانيوم طبيعی در آب عالوه بر این می. سطح روآش فلزی است
 باال آه در نمونه های گرفته شده از آانتينرها  سازی ذرات اورانيوم با غنای برای رقيق آردن سطح غنی

اره سوخت و تجمع اورانيوم برای ایران همچنين اطالعاتی را درب. در آرج گرفته شد، آافی بوده است
دهد در واقع  این اطالعات نشان می. همه تاسيسات سوختی در زمان تخليه متوسط و نهایی ارائه آرد

چندین دستگاه آنترل سوخت نشت آرده و سوخت اعالم شده با آنچه برای اآثر ذرات اورانيوم با غنای 
ن نتيجه رسيد آه اظهارات ایران با یافته های آژانس آژانس به ای. باال تخمين زده شده بود، تطابق دارد

  . مغایرت ندارد و اآنون این مسئله حل شده است
  
   2- و پی1- دستيابی به فناوری سانتریفوژ پی2.د

سازی سانتریفوژ ایران نياز به  آژانس به منظور تكميل تحقيقاتش درباره ميزان و ماهيت برنامه غنی. 11
این شامل اطالعات مربوط به ). 13-10، پاراگراف GOV/2006/27(ری دارد دسترسی به اطالعات بيشت

آننده   و اسناد حمایت1990 در اواسط دهه 2- و پی1-، و پی1987 در سال 1-دستيابی به فناوری پی
نویس   دست نسخه:آژانس هنوز در انتظار . آافی و روشن آردن آن از سوی اشخاص مربوطه می شود

، و 1990 و محتوای نقل و انتقاالت در اواسط دهه   به ایران؛ روشن آردن تاریخ1987این شبكه د سال 
ایران در بخشی از طرح .  است2-های پی های مناسب برای سانتریفوژ اطالعات مربوط به خرید مگنت

آاری متعهد به فراهم آردن پاسخ هایی به سواالت مكتوب آژانس تا دو ماه آینده و روشن آردن و 
  .  برای حل این مسئله شد2007آننده تا نوامبر  ه اطالعاتی مانند اسناد حمایتدسترسی ب

  
  آلودگی .3.د

های  ، تحليل نمونه)24 پاراگراف GOV/2006/53(همانطور آه پيش از این به شورای حكام گفته شد . 12
قات فيزیك  از تجهيزات خریداری شده توسط یكی از روسای سابق مرآز تحقي2006محيطی آه در ژانویه 

شده را  واقع در دانشگاه فنی در تهران گرفته شد، تعداد آمی از ذرات اورانيوم طبيعی و بسيار غنی
گيری از دیگر تجهيزات و مواد مورد استفاده در  آژانس درخواست توضيح و اجازه برای نمونه. نشان داد

 GOV/2006/53( را داد مرآز تحقيقات فيزیك و دسترسی به یكی دیگر از روسای سابق این مرآز
اگرچه همانطور آه در طرح . ها هنوز از سوی ایران پاسخ داده نشده است این درخواست). 25پاراگراف 

آاری ارائه شده، ایران با بحث بيشتر درباره این مسئله بر اساس سواالت آتبی آژانس و پس از حل 
  .  موافقت آرده است2- و پی1-مسائل مربوط به پی

   
   فلز اورانيوم سند. 4.د

سازی سانتریفوژ را به ایران ارائه  انداز آامل پيشنهادات دالالنی آه فناوری غنی به منظور درك چشم. 13
 به فلز اورانيوم و فشرده 6 ای شد آه روند تبدیل یواف  صفحه15ای از سند  آردند، آژانس خواستار نسخه
 GOV/2005/87(های آره ای شد  یل آن به شكلشده و تبد شده و مصرف آردن و تراش فلز اورانيوم غنی

همانطور آه در این طرح آاری ارائه شده، ایران اآنون با همكاری در این زمينه موافقت آرده ). 6پاراگراف 
  .است
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   210-پولونيم. 5.د

همانطور آه در طرح آاری اشاره شده، ایران دو هفته پس از آنكه مسئله ارائه نسخه سند فلز . 14
های مربوط به  وم حل شد، با فراهم آردن توضيحاتی درباره سواالت باقيمانده درباره فعاليتاوراني

  ). 84 تا 79 پاراگراف GOV/2004/83(استخراج پولونيم موافقت آرد 
   
  معدن گچين . 6.د

 حل شد، با 210همانطور آه در طرح آاری اشاره شد، ایران دو هفته پس از آنكه مسئله پلونيوم . 15
های تراآم در معدن گچين موافقت  هم آردن توضيحات مورد درخواست دباره معدن اورانيوم و فعاليتفرا

  ).31تا 26 پاراگراف GOV/2005/67(آرد 
  
  مطالعات . ه

ای ایران درخواست  آژانس به منظور روشن شدن جنبه های خاص ماهيت و ميزان برنامه هسته. 16
، آزمایش انفجاری قوی و 4اف اآسيد اورانيوم به یو به تبدیل دیارائه توضيحات درباره مطالعات مربوط 

تا این مرحله آژانس به ). 40 تا 38 پاراگراف GOV/2006/15(طراحی وسيه پرتاب موشك را مطرح آرد 
. ایران پيشنهاد فراهم آردن دسترسی به اسناد مورد اختيار مرتبط با این مطالعات را ارائه آرده است

» اساس و با انگيزه سياسی بی«اتهامات را «رح آاری اشاره شده، در حالی آه ایران همانطور آه در ط
  .آند، قرار است اسناد را مطالعه آرده و ارزیابی خود را به آژانس اطالع دهد عنوان می

   
  دیگر مسائل عملياتی . و

  
  تبدیل اورانيوم . 1.و

ای در تاسيسات تبدیل اورانيوم  وال مواد هستهآزمایی فهرست ام آژانس ارزیابی خود از نتایج راستی. 17
 انجام شد، نهایی آرد و به این نتيجه رسيد آه فهرست اموالی آه از سوی 2007را آه در ماه مارس 

  . وی تطابق دارد آی ایران ارائه شده با نتایج پی
وی  آی  از پی پس2007 مارس 31وگوهای اخير در تاسيسات تبدیل اورانيوم آه روز  در جریان گفت. 18

 توليد شد آه همگی تحت نظارت 2007 آگوست 14 تا 6اف  تن اورانيوم به صورت یو63انجام شد، حدود 
  . آژانس قرار دارد

  
  اطالعات مربوط به طراحی . 2.و

 پاراگراف GOV/2007/22( اشاره شده 2007 مارس 29همانطور آه در گزارش پيشين مدیر آل در . 19
 درباره 1. 3شده آد  آژانس اطالع داد آه اجرای متن بخش آلی ترتيبات متمم تعدیل، ایران به )14 تا 12

 30ای به تاریخ  در نامه. است» به حال تعليق درآورده«فراهم آردن فوری اطالعات مربوط به طراحی 
). GOV/INF/2007/8(، آژانس از ایران درخواست آرد در این تصميم خود تجدیدنظر آند 2007مارس 
  . ه این مسئله پيشرفتی حاصل نشده استدربار

  
  انتصاب بازرسان و ویزاها . 3.و

 پاراگراف GOV/2007/8( با انتصاب پنج بازرس جدید آژانس موافقت آرد 2007 جوالی 12ایران روز . 20
ایران همچنين با فراهم آردن ویزای . رساند  تن می219آه این مسئله تعداد بازرسان در ایران را به ) 23
  .  بازرس آژانس موافقت آرد13 ساله برای یك
  
  دیگر مسائل . 4.و

وی انجام داد آه در آن زمان مقدار آمی از پودر  آی  جوالی در نيروگاه توليد سوخت پی25آژانس روز . 21
. اآسيد اورانيوم طبيعی آه قرار بود برای آزمایش روند مقدماتی ماده سوختی استفاده شود، پيدا شد

  .این روند در مرحله پيشرفته قرار دارد اما این تاسيسات هنوز عملياتی نشده استنصب تجهيزات 
  
  خالصه . ز

ایران به آژانس اجازه . شده در ایران را اعالم آند ای اعالم تواند عدم انحراف مواد هسته آژانس می. 22
ر ارتباط با مواد و ای د ای اعالم شده را داده و گزارشات محاسبات مواد هسته دسترسی به مواد هسته

  . شده را ارائه آرده است  ای اعالم تاسيسات هسته
ای ایران را تایيد  های خاص مربوط به ميزان و ماهيت برنامه هسته تواند جنبه اگرچه آژانس هنوز نمی

آرد   تاآنون آژانس آن نوع اطالعاتی آه ایران پيش از آن فراهم می٢٠٠۶الزم به ذآر است از اوایل . آند
ا دریافت نكرده آه این امر شامل متعاقب پروتكل الحاقی و به طور مثال اطالعات مربوط به تحقيقات ر

  . شود پيشرفته سانتریفوژی در حال انجام می
مدت  اگر ایران در نهایت درباره مسائل باقيمانده در طوالنی. طرح آاری گامی مهم به جلو است. 23

طبيعی . ای ایران را بازسازی آند د آه تاریخچه برنامه هستهتوضيح دهد، آژانس در موضعی خواهد بو
آميز طرح آاری همكاری آامل و فعاالنه ایران با آژانس و فراهم آردن همه  است آليد اجرای موفقيت
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اطالعات و دسترسی به همه اسناد و اشخاص مربوطه برای آژانس به منظور ایجاد توانایی حل همه 
داند ایران به جدول زمانی آه در آن طرح آمده و  ن منظور آژانس الزم میبدی. مسائل باقيمانده است

  . سازی از جمله اقداماتی آه در پروتكل الحاقی آمده پایبند باشد ها و اقدامات شفاف اجرای همه پادمان
 ای گذشته ایران مشخص شد، ایران نياز به ادامه اقدامات اعتمادساز درباره زمانی آه برنامه هسته. 24

آميز ایران  اعتماد به ماهيت آامال صلح. اش خواهد داشت ای آنونی و آینده ماهيت و ميزان برنامه هسته
شده بلكه به همين ميزان  ای اعالم نياز به توانایی آژانس در ارائه اطمينان نه تنها درباره مواد هسته

. ریق اجرای پروتكل الحاقی داردنشده در ایران از ط ای اعالم های هسته ای و فعاليت فقدان مواد هسته
خواهد پروتكل الحاقی را در سریعترین زمان ممكن همانطور آه از  بنابراین مدیل آل بار دیگر از ایران می

  . سوی شورای حكام و شورای امنيت خواسته شده، تصویب و اجرا آند
ا به حال تعليق درنياورده و سازی ر های مربوط به غنی ایران مغایر با تصميمات شورای امنيت فعاليت. 25

سازی سوخت و ساخت و ساز و عمليات در این سایت ادامه  به انجام عمليات در نيروگاه آزمایشی غنی
  .دهد  و عمليات نيروگاه توليد آب سنگين ادامه می۴٠-آر ایران همچنين به ساخت رآآتور آی. دهد می
  . مدیر آل به گزارش مقتضی ادامه خواهد داد. 26
المللی انرژی اتمی درباره حل مسائل باقيمانده را به  ادعی در ادامه متن تفاهم ایران و آژانس بينالبر

  .گزارش خود پيوست آرده آه پيش از این در سایت خبرگزاری فارس ارائه شده است
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	سه شنبه 13 شهريور ۱۳۸۶ (4 سپتامبر 2007)
	این درحالی است که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اخیرا درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ادعا کرد: یک ایران مجهز به سلاح اتمی برای من غیرقابل قبول است. فرانسه از هیچ تلاشی برای متقاعد کردن ایران به این که مذاکرات جدی با اروپایی ها، آمریکا، چین و روسیه برایش سودمند است، فروگذار نخواهد کرد.
	سه شنبه 13 شهريور ۱۳۸۶ (4 سپتامبر 2007)
	این در حالی است که در پی خروج خانم اسفندیاری از ایران، ممنوعیت خروج نازی عظیما، خبرنگار ایرانی-آمریکایی رادیو فردا هم لغو شده و گزارش هایی از احتمال آزادی یحیی کیان تاجبخش، محقق دیگر ایرانی-آمریکایی منتشر شده است.
	هشدار بريتانيا به ايران درباره صدور قطعنامه جدید تحريم 
	رادیو فردا:سه شنبه 13 شهريور ۱۳۸۶ (4 سپتامبر 2007)
	آمادگی ایران و آمریکا برای مذاکرات جدید درباره عراق
	قردا:یکشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۸۶ (2 سپتامبر 2007)
	یکشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۸۶ (2 سپتامبر 2007)
	با این حال، آژانس پرسشهای دیگری نیز درباره فعالیت اتمی ایران مطرح می کند و در گزارش تازه خود اعلام کرده است که با مشخص شدن ابهامهای مربوط به فعالیت اتمی این کشور در گذشته، ایران باید اعتماد آژانس را به فعالیت اتمی کنونی خود و برنامه های خود در آینده نیز جلب کند.
	وی همچنین به بحران هسته ای کره شمالی و گفتگوی قدرت های منطقه ای برای حل این بحران اشاره و تاکید کرد: درباره  ایران نیز گفتگو بهترین شیوه برای حل موضوع هسته ای این کشور به شمار می رود.
	گزارش تازه برادعی؛ رئوس و نکات مهم
	چهار شنبه 14 شهريور ۱۳۸۶ (5 سپتامبر 2007)
	روز دوشنبه این هفته هم دو نفر به ظن ارتباط با شبکه القاعده و تدارک حملات تروریستی در این کشور یا کشورهای منطقه بازداشت شدند.
	رادیو فردا:چهار شنبه 14 شهريور ۱۳۸۶ (5 سپتامبر 2007)
	چهار شنبه 14 شهريور ۱۳۸۶ (5 سپتامبر 2007)
	ایران و آمریکا برای حل اختلافات خود در عراق از چند ماه پیش به قطع کامل تماسهای دیپلماتیک پس از 27 سال پایان دادند و مذاکراتی در سطح سفیران خود در بغداد انجام دادند اما هنوز از این مذاکرات نتیجه ای گزارش نشده است و طرفین همچنان به تبادل اتهام علیه یکدیگر ادامه می دهند.
	ایسنا: مقتدی صدر امروز (چهارشنبه) توقف تمامی فعاليتهای ارتش مهدی را به مدت شش ماه در تلاش برای سازماندهی مجدد اين گروه شبه نظامی اعلام كرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقتدی صدر، روحانی شيعه در عراق در بيانيهای از دفترش در نجف اعلام كرد: من به سپاه مهدی دستور دادم تا تمامی فعاليتهايش را به مدت شش ماه تا زمان بازسازی اين گروه در راستای حفظ اصول حاكم بر آن متوقف كند. دستور صدر در حالی بيان شد كه درگيريهای شديد در شهر شيعهنشين كربلا دست كم 52 كشته و بيش از 300 مجروح برجای گذاشت كه شاهدان عينی اعلام كردند اين تلفات در نتيجهی درگيری نيروهای پليس و شبهنظاميان ارتش مهدی صورت گرفته است. اما مشاوران صدر هر گونه مشاركت شبه نظاميانشان را در اين مناقشات رد كردند. صدر همچنين امروز به دليل كشتههای درگيريهای روز سهشنبه در كربلا سه روز عزای عمومی اعلام كرد و از مقامات عراقی خواست تا تحقيقات لازم را در اين خصوص به انجام رسانند. وی اظهار داشت: اين تحقيقات بايد عادلانه و بيطرف باشد تا اين تراژدی مجددا تكرار نشود.
	بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
	فردا:چهار شنبه 14 شهريور ۱۳۸۶ (5 سپتامبر 2007)
	بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
	رادیو فردا:سه شنبه 13 شهريور ۱۳۸۶ (4 سپتامبر 2007)
	بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران
	رادیو قردا:دوشنبه 12 شهريور ۱۳۸۶ (3 سپتامبر 2007)
	بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران 
	رادیو فردا:یکشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۸۶ (2 سپتامبر 2007)
	در خاتمه این مقاله آمده است که محمد البرادعی اظهار داشته که به ایرانیان گفته است که اینک زمانی حساس برای راستگویی است و افزوده که "من به وضوح به ایرانیان گفتم که اگر جدی نباشید، وضعیت کنونی واکنش بدی خواهد داشت و واکنش بد آن شدید خواهد بود به نحوی که دیگر هیچکس نخواهد توانست از شما دفاع کند یا به حمایت از شما برخیزد."
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