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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
  

 افزایش تحریم ایران؛ آلمان مخالف، فرانسه موافق
  )2007 سپتامبر 14 (١٣٨۶ شهريور 23ه جمع

 در صورت همکاری ايران با سازمان ملل  زارت امورخارجه آلمان روز جمعه گفتسخنگوی و:رادیو فردا
 مذاکره درباره اعمال دور سوم تحريم ها بر ايران به دليل خودداری از توقف غنی سازی، ضروزت  متحد،

  .نخواهد داشت
وزارت همزمان با واکنش آلمان به دور جديد تحريم ها عليه ايران، فردريک دزا نی یو، سخنگوی 

ما اميدواريم که به عنوان الويت تحريم های جديد عليه ايران در شورای «: امورخارجه فرانسه گفت
  ».امنيت سازمان ملل متحد وضع شود

چارچوب اتحاديه « ايران در   برای تحريم اقدامات ديگری به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه
  .در حال پيگيری است» اروپا

 بارها خواهان اعمال تحريم های جديد عليه ايران به دليل سرپيچی از اجرای قطعنامه فرانسه تاکنون
  .های شورای امنيت شده است

  به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه توافق ايران وآژانس بين المللی انرژی اتمی گامی در
ت برای توقف فعاليت مسير درست است، اما اين توافق کافی نيست چرا که در خواست شورای امني

  .های حساس هسته ای در آن قيد نشده است
 و ١٧۴٧آمريکا خواهان اعمال دور جديد تحريم ها عليه ايران به دليل سرپيچی از اجرای قطعنامه های 

  ۵+١ است و در همين راستا واشينگتن ميزبان نمايندگان سياسی کشورهای موسوم به گروه ١٧٣٧
  .پتامبر، خواهد بود س٢١ روزجمعه آينده،   در

آلمان به همراه پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا و 
 تحريم عليه جمهوری اسالمی و تاييد آنها در  ، تا کنون با طرح دو قطعنامه۵+١آمريکا، اعضای گروه 

 فعاليت   و اين کشور را وادرا کنند تا ردهشورای امنيت، کوشيده اند تا فشار بيشتری برای ايران وارد ک
  .های حساس هسته ای خود را متوقف کند

 گفته اند که اکنون آلمان مخالف طرح تحريم های جديد رويترزبرخی ديپلمات های غربی به خبرگزاری 
عليه تهران است و خواهان آن است که به توافق ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در سی ام 

  .رفع ابهام از برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، فرصتی داده شود«داد برای مر
آماده است، در صورت لزوم، « به گفته آقای مارتين گايگر، سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان ، اين کشور

  .» گام های ضروری عليه ايران بردارد
 ۵+١باره ايران محدود به گفت وگو با گروه  در آقای گايگر با اشاره به اينکه فعاليت های ديپلماتيک آلمان

 با مساله آنچه سوال های بی جواب  به عنوان يکی از اعضای سازمان انرژی اتمی، ما« :نيست، گفت
مواجه ايم و ما می خواهيم به ايران شانس داده شود تا اعتماد از دست رفته جامعه بين الملل را بار 

  .»ديگر جلب کند
رفع ابهام از مساله هسته (اگر ايران آماده که اين کار را بکند«:رجه آلمان افزودسخنگوی وزارت امور خا

  .» ما توانيم از بحث ها درباره تحريم های آينده خودداری کنيم ، در اين صورت، من فکر می کنم)ای
، ديپلمات ها معتقدند آلمان خواهان به تعويق افتادن طرح پيش نويس رويترزبه گزارش خبرگزاری 

عنامه جديد تا هنگام گزارش محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، درباره قط
  .پيشرفت توافق ايران و آژانس در ماه نوامبر است

   »تا نوامبر صبر کنيد«
آقای البرادعی هفته گذشته گفته بود آژانس بين المللی انرژی اتمی به طور دقيق تعهدات ايران برای 

 کرده و تا پايان سال جاری ميالدی اسناد و مدارک درخواستی را مورد بررسی  را ارزيابی» ترفع ابهاما«
  .قرار می دهد

 روز سه شنبه، سی مرداد ماه اعالم کردند که بر سر تعيين  المللی انرژی اتمی ايران و آژانس بين
به توافق دست يافته  ای جمهوری اسالمی  در مورد برنامه هسته» رفع ابهام ها«جدول زمانی برای 

  . اند
به گفته آقای البرادعی اگر ايران به تعهدات خود در توافق اخير با آژانس عمل نکند، زمينه هرگونه 

  .اعتمادی به اين کشور در آينده از ميان خواهد رفت
 با  ت تصوير روشنی از مذاکرا  در ماه نوامبر مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی با اشاره به اين که

 تا ماه نوامبر و    ما را  ما يک جدول زمانی داريم که به وضوح«: شد، افزوده بود ايران ارايه خواهد
 قادر خواهد کرد که بگوييم؛ آيا ايران با حسن نيت با ما همکاری می کند يا مانند اين که برخی  دسامبر

  .»که می گويند، درصدد خريدن زمان است
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   »کندرا رفع   ابهام ها ايران،«
همکاری کامل ايران با آژانس بين المللی انرژی «همزمان با اين تحوالت ، چين روز جمعه خواهان  

شد و از تهران خواست که هر چه سريعتر، ابهامات موجود درباره برنامه هسته ای خود را » هسته ای
  .رفع کند

:  خارجه چين، نوشته است به نقل از يانگ جيه چی، وزير امور– شين هوا –خبرگزاری دولتی چين 
اميدوار است که طرف ايرانی، همکاری کامل و جامعی را با آژانس بين المللی انرژی هسته ) چين(«

  ».ای در پيش بگيرد و به سرعت، روند مثبتی را ايجاد کند
طرف چينی، خواهان ادامه تالش ها برای پيشبرد يک راه حل «: وزير امور خارجه چين افزوده است

  ». آميز در مساله هسته ای ايرانی ها استمسالمت
اظهارنظر تازه وزير امور خارجه چين، ساعتی پس از ديدار وی با مصطفی پورمحمدی، وزير کشور ايران 

  .که اکنون در پکن به سر می برد، منتشر شد
 کمک به حل«شين هوا گزارش داده است که مصطفی پورمحمدی، در اين ديدار از دولت چين، به دليل 

تشکر کرده و تضمين داده است که دولت ايران، راه همکاری با آژانس بين » مسالمت آميز مشکل ايران
  .المللی انرژی هسته ای را در پيش بگيرد

 برای بررسی ۵+١وزير کشور ايرانی يک روز پس از آن که آمريکا اعالم کرد به زودی کشورهای گروه 
  .واهند کرد، به کشور چين سفر کردافزايش تحريم های ايران، نشستی برگزار خ

چين يکی از پنج عضو دايمی شورای امنيت است که در اين شورا از حق وتوو برخوردار است و همزمان، 
  . رابطه اقتصادی بسيار نزديکی با ايران دارد

توصيف کردند که تنها برای » فرستاده ويژه محمود احمدی نژاد«خبرگزاری ها، آقای پورمحمدی را 
  .ره درباره پرونده هسته ای ايران به چين سفر کرده استمذاک

وزير کشور ايران، يک روز پيش از اظهارات تازه وزير امور خارجه چين، گفته بود که اين کشور، در اعمال 
  .تحريم های بين المللی عليه ايران مشارکت نخواهد کرد

، »تحريم ايران به نفع چين نيست«ه  آقای پورمحمدی با اشاره به اينک ،رويترزبه گزارش خبرگزاری 
   ».در وضع تحريم های بين المللی عليه ايران مشارکت نخواهد کرد) پکن(«: گفته بود

  
  » در منطقه استی نظامیی در خط مقدم توانارانیا«

  )2007 سپتامبر 14 (١٣٨۶ شهريور 23ه جمع
 یپروژه آمريکاي«:تهران گفت درمراسم نماز جمعه ،ی اسالمی رهبر جمهور،ی خامنه ای اهللا علآيت

 خواهد رسيد که ی شکست خورده است و ملت ايران با ادامه اين راه، به جايیتضعيف انقالب اسالم
  .» جرات تهديد آن را به ذهن خود راه ندهد ی حتیهيچ قدرت

 ی اخير مسووالن آمريکايی با اشاره به سخنان ماه های ايرنا، و،ی اسالمی جمهوری گزارش خبرگزاربه
 ی در مقابل اتکا به نيروها،یهرگونه تحريم« :  درباره محاصره و تحريم حکومت تهران، گفتیو غرب
  .» نتيجه عکس خواهد داد ،یدرون

  
 در منطقه حرف ،ی نظامی همچنين با اشاره به اينکه ايران، امروز از لحاظ توانايي های اهللا خامنه اآيت

 ی نيز پيشرفت های ديگر، نظير موضوع هسته ایهاايران در زمينه «:نخست را مي زند، افزود
 ی به نيروهاکا در مقابل استقامت، اتی به دست آورده و نشان داده است که هرگونه تحريمیافتخارآميز

  » . ملت ايران، نتيجه عکس خواهد دادی ابتکار و خودجوش،یدرون
 ايجاد خاورميانه جديد و در یرا  سپتامبر ب١١ به طرح دولت آمريکا پس از حوادثی اسالمی جمهوررهبر

 چند یآمريکايي ها در طرح«: ايران اشاره کرد و گفتی اسالمینهايت، محاصره و شکست جمهور
 کنند، اما در پا اسراييل بری و به پايتختی بر پايه منافع رژيم صهيونيستی تالش کردند خاورميانه ا،یبعد

  » .همه ابعاد اين طرح ناکام مانده اند
هدف «: آمريکا دانست و اضافه کردی در به بن بست رسيدن سياست های عرصه ديگراوعراق را

 طرح خاورميانه بزرگ و یآمريکا، ايجاد دولت دست نشانده در عراق بود که تحقق اين هدف، به اجرا
 اکنون همه ،ی مي کرد، اما پس از چهار سال اشغالگری ايران کمک فراوانی اسالمیمحاصره جمهور

 خروج آبرومندانه مي ی برایمعتقدند آمريکا در عراق به بن بست رسيده است و بدنبال راه تحليلگران
  » .گردد
بدون «: با اشاره به آنچه که منفورتر شدن آمريکا در جهان اسالم خواند، گفتی اسالمی جمهوررهبر

به علت فاجعه  ،ی در دادگاه عادالنه بين المللی اين کشور روزیترديد، رييس جمهور و مسئوالن کنون
  » . در عراق محاکمه خواهند شدیآفرين
 از دخالت ايران در عراق ی آمريکايی روزافزون مقام های با توجه به انتقادهای اهللا خامنه اآيت
 که در عراق گريبان آنان را گرفته است، ايران را متهم مي ی فرار از شکستیآمريکايي ها برا«:گفت

 تسليحات آمريکا اريرا در کنگره آمريکا قرائت شد، پيوستن عراق به باز که اخی در گزارشیکنند، اما حت
تنها دستاورد آمريکا از اشغال اين کشور اعالم شد و اين امر، نشاندهنده نهايت شکست و ضعف دولت 

  ».آمريکاست
  گزارش پتریوس آمریکا را نجات نمی دهد: یرانا

  )2007 سپتامبر 12 (١٣٨۶ شهريور 21شنبه چهار 
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دولت ایران گزارش های اخير مقامات ارشد آمریکایی درباره وضعيت عراق را مورد انتقاد :بی سیبی 
  .قرار داده و اتهام مداخله در امور این کشور را رد کرده است

 سپتامبر، محمدعلی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که گزارش رایان 12روز چهارشنبه، 
بيانگر خواست و اولویت "ل دیوید پتریوس، فرمانده نيروهای آمریکایی در عراق کراکر، سفير آمریکا، و ژنرا

  ."های واقعی قاطبه مردم آمریکا و نمایندگان آنها و نخبگان و فرهيختگان آن کشور نيست
این گزارش ها رافع تراژدی انسانی و مشکالت ناشی از فشارهای مالی "آقای حسينی افزود که 
ایی و همچنين آالم، مصائب و نگرانی های جامعه آمریکا و به ویژه خانواده های ماليات دهندگان آمریک

  ."سربازان آمریکایی نخواهد بود
سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت که گزارش مقامات آمریکایی در عراق با توجه به انتخابات آتی 

کا برای توجيه ادامه حضور آمریکا تهيه شده و افزود که هدف از آن کمک به گروه نومحافظه کار آمری
  .نظامی این کشور در عراق است

آمریکا را از باتالق عراق نجات نخواهد داد و دولت بوش در نظر "به گفته آقای حسينی، ارائه این گزارش 
دارد بخش عمده ای از مشکالت را به دیگران منتقل کند و نمایندگان مردم آمریکا را در استمرار 

  ."امی گيری در عراق با خود همراه سازداشغالگری و گسترش نظ
سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به آمارهای موجود در گزارش کراکر و پتریوس در مورد ميزان 

تسليحات به کار رفته در جنگ عراق، این موضوع را بيانگر سوء استفاده شرکت های اسلحه سازی 
  . آمریکا خواند

یل منطقه خاورميانه به بازار و انباری برای سالح های آمریکایی و تبد"وی گفت که هدف این شرکت ها 
دامن زدن به رقابت تسليحاتی ناخواسته است که متاسفانه نمی تواند چشم انداز صلح و امنيت را در 

  ."منطقه به ارمغان آورد
خواند آقای حسينی همچنين آنچه را که اتهامات واهی و بی پایه آمریکا عليه جمهوری اسالمی می 

طرح این قبيل ادعاها و اتهامات نمی تواند بار سنگين اشتباهات و بی تدبيری "محکوم کرد و گفت که 
  ."های دولتمردان آمریکا را متوجه همسایگان عراق سازد

  اتهام مداخله ایران
ت بخشی از گزارش دو مقام ارشد آمریکایی در عراق شامل اتهام ارتباط ایران با گروه های مخالف دول

  .عراق و کمک به آنها بوده است
ژنرال پتریوس با اعالم اینکه عمليات شورشيان عراقی در ماههای اخير کاهش یافته، دليل آن را اجرای 
عملياتی برای وارد کردن ضربات شدید به شبکه القاعده و همچنين مختل کردن اقدامات شبه نظاميان 

ه در این عمليات، فرماندهان گروه های مورد حمایت شيعه تندرو در داخل عراق عنوان کرد و افزود ک
  .ایران و یکی از عوامل ارشد حزب اهللا لبنان در عراق دستگير شده اند

فرمانده ارشد نيروهای آمریکایی در عراق گفت سوریه و به خصوص ایران با اقدامات خود به نا امنی در 
ش، تجهيز و تامين نيازهای مالی گروه های شبه عراق دامن می زنند و عوامل حزب اهللا لبنان را به آموز

  .نظامی عراقی و نيروی قدس سپاه پاسداران ایران را به هدایت و حمایت از این عوامل متهم کرد
وی گفت که دامنه مداخالت ایران در عراق تا اوایل سال جاری به طور کامل شناخته نشده بود اما اینک 

  .مریکایيان و دولت عراق تبدیل شده استبه عاملی بسيار نگران کننده برای آ
ژنرال پتریوس در مورد عواقب نامطلوب خروج شتابزده نيروهای آمریکایی از عراق گفت که چنين اقدامی 
به تشدید فعاليت شبکه القاعده، گسترش خشونت فرقه ای، افزایش شمار آوارگان، درگيری گروه های 

  . ت نيروهای منطقه ای به خصوص ایران منجر می شودرقيب و فراهم شدن زمينه مساعد برای فعالي
همچنين، رایان کراکر، سفير آمریکا در بغداد در گزارش خود به کنگره، ایران را متهم کرد که در حاليکه 
مدعی حمایت از عراق در دوره انتقال به ثبات سياسی است، با حمایت از دشمنان دولت عراق این 

  .روند را تضعيف می کند
کراکر گفت که به نظر می رسد دولت ایران با چنين اقدامی در واقع خطراتی را که بی ثباتی در آقای 

  .عراق برای منافع آن کشور در پی خواهد داشت نادیده می گيرد
سفير آمریکا یادآور شد که محمود احمدی نژاد گفته است که ایران خالء ناشی از خروج نيروهای 

رد و افزود که در چنين صورتی، موفقيت هایی که تا کنون عليه القاعده و خارجی از عراق را پر خواهد ک
  .سایر گروه های افراطی کسب شده، می تواند به سادگی از دست برود

  
  برای تشدید تحريم ايران۵+١مذاکرات تازه گروه 

  )2007 سپتامبر 12 (١٣٨۶ شهريور 21شنبه چهار :رادیو فردا
مورخارجه آمريکا، روز چهارشنبه دوازدهم سپتامبر، گفت واشينگتن شان مک کورمک، سخنگوی وزارت ا

بر ايران   اعمال تحريم های جديد  خواهد بود تا درباره۵+١هفته آينده ميزبان کشورهای موسوم به 
  .تصميم گيری کنند

به گفته آقای مک کورمک در نشست نمايندگان اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد و 
» قطعنامه جديد شامل چه تحريم هايی«ر بيست و يکم سپتامبر در واشينگتن درباره اين که د آلمان

  .خواهد بود تصميم گيری می شود
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حمايت نکردن آلمان از تحريم های جديد « در مورد فاکس نيوزآقای مک کورمک گزارش شبکه خبری 
 آلمان از صدور ۵+١وسوم به  را رد کرد و گفت در نشست تازه کارشناسان کشورهای م »عليه ايران

  .قطعنامه جديد عليه ايران حمايت کرده اند
 برای مذاکره درباره تحریم های جدید عليه ایران در واشيگتن حاضر ۵+١درحالی کشورهای موسوم به 
در بيانيه ای ناخشنودی خود را از ادامه سرپيجی ایران از قطعنامه های  خواهند شد که اتحادیه اروپا

  .نيت سازمان ملل متحد اعالم کردشورای ام
و » رفع ابهامات« در تعيين جدول زمانی برای ایران با توافق تازه با آژانس بين المللی انرژی اتمی

  .کوشيد تا از وضع تحریم های جدید جلوگيری کند» سوال های باقی مانده«پاسخگویی به 
   رد درخواست اتحادیه اروپا

دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، روز چهارشنبه در واکنش به در همين زمينه، علی الريجانی، 
 فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم، گفت تقاضای اروپايی  درخواست اتحاديه اروپا برای توقف

  .نوین نياز داريم »ابتکارهای«است و ما » گذشته«متعلق به 
ايران قبال : گفت رنگاران داخلی و خارجیآقای الريجانی در یک کنفرانس خبری در تهران با حضور خب

 يافتن  روشن بيان کرده است و اکنون بايد در مورد» تعليق غنی سازی اورانيوم«موضع خود درباره 
  .»گذشته زیست«در  تالش کرد و نبايد» گزينه های نوین«

مللی انرژی اتمی بين ال ايران و آژانس توافق تازه» نوين«به گفته آقای الریجانی، یکی از ابتکارهای 
  . است

توانيم  اگر بخواهيم مساله را پيچيده کنيم می«: آقای الریجانی گفت ایسنا،به گزارش خبرگزاری
مسايل مربوط به ايران و آژانس مربوط به حال، گذشته و . تر شود هايی را ببنديم که مساله پيچيده پيرايه

ای از   آينده اين از معجزات قرن ماست که عدهگذشته را با آژانس حل کرديم، اما در مورد. آينده است
  .»گويند در مورد آينده نگرانی داريم کنند و می بينی می کشورها نيات را پيش

 روز چهارشنبه بار ديگر از  به رغم توافق تازه ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی، اتحاديه اروپا
  .ته ای خود را متوقف کندجمهوری اسالمی خواسته است تا فعاليت های حساس هس

در بيانيه اتحاديه اروپا اجرای کامل و به موقع برنامه و جدول زمانی تعيين شده مورد توافق آژانس بين 
خوانده شده و آمده است که » گام مهم رو به جلو«المللی اتمی و ايران برای رفع ابهام های گذشته، 
های شورای امنيت سازمان ملل متحد برای توقف در اين توافق خواست جامعه بين الملل و قطعنامه 

  .غنی سازی اورانيوم در نظر گرفته نشده است
طبق گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در سی ام ماه اوت، ايران : اين بيانيه همچنين می افزايد

فعاليت غنی سازی اورانيوم را توسعه داده و از خواست قطعنامه های شورای امنيت برای توقف کليه 
  .های حساس هسته ای سرپيچی کرده است

اتحاديه اروپا در اين بيانيه ممانعت جمهوری اسالمی از ورود و بازديد بازرسان آژانس بين الملی انرژی 
راستی آزمايی فقدان يک برنامه نظامی موازی با «اتمی از تمام تاسيسات هسته ای ايران به منظور 

  .حکوم کرده است، را م»برنامه هسته ای اين کشور
و » باقيمانده«اين بيانيه با انتقاد از اعطای زمان دو تا سه ماهه برای جدول زمانی پاسخ به سوال های 

به طور کامل و بدون هيچ «رفع ابهام ها از برنامه هسته ای ايران، تصريح کرده است اين توافق بايد 
  » .گونه تاخيری اجرا شود

   آژانساخطار ايران درباره همکاری با 
پس از  همزمان با اين تحوالت، علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی،

امنيت سازمان ملل متحد دور جديد  تحريم های شورای: نشست شورای حکام در جمع خبرنگاران گفت
  .داختخواهد ان» به مخاطره«های ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی را  همکاری 

 برای توقف برنامه هسته ای جمهوری اسالمی  اين درحالی است که مقام های آمريکايی گفته اند که
تالش خواهند کرد تا تحريم های جديدی عليه اين کشور در شورای امنيت سازمان ملل متحد تصويب 

  . شود
غربی را متهم کرد که خواند و کشورهای » گام مهمی به جلو«آقای سلطانيه توافق ايران و آژانس را 

  .می کنند» مسموم«فضای مذاکرات آژانس بين المللی انژری اتمی را 
المللی  جواد وعيدی، معاون دبير شورای عالی امنيت ايران و اولی هاينونن، معاون مديرکل آژانس بين

در » هام هارفع اب«انرژی اتمی سی مرداد ماه در تهران اعالم کردند که بر سر تعيين جدول زمانی برای 
  . ای جمهوری اسالمی به توافق دست يافته اند مورد برنامه هسته

کشورهای غربی، جمهوری اسالمی را متهم می کنند که در چارچوب برنامه هسته ای خود بدنبال 
  .دستيابی به سالح هسته ای است و ايران در مقابل اين اتهامات را رد می کند

 از ايران خواسته است تا ١٧٣٧ و ١٧۴٧ون طی قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکن
ايران تاکنون از اجرای اين قطعنامه ها . فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند

  .سرپيچی کرده است
  

  رانی امی تحرشی افزای برای جهانیمذاکرات تازه قدرتها
  )2007 سپتامبر 12 (١٣٨۶ شهريور 21شنبه چهار 
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 تي امنی از پنج دولت عضو دائم شورای مقاماتکا،ی وزارت خارجه آمری گفته سخنگوبه: بی سیبی
 و ندی سپتامبر در واشنگتن گردهم آ21 از دولت آلمان قرار است ی اندهیسازمان ملل متحد همراه با نما

  . کنندیري گمي تصمرانی بر ای تازه ایمهایدر مورد اعمال تحر
 نشست به نی در جمع خبرنگاران گفته، اکای وزارت خارجه آمری، سخنگو طور که شان مک کورمکآن
 و در سطح مقامات هماهنگ کننده وزارت خارجه کای برنز، از معاونان وزارت خارجه آمرکالسي نیزبانيم
 سیش نوي نشست پنی مذاکرات اهی نشست برگزار خواهد شد و بر پانی مدعو به ای کشورهاگری دیها

  . خواهد شدنی سازمان ملل متحد تدوتي امنی دادن به شوراشنهادي پی برارانی اهي علیقطعنامه تازه ا
 هشدار داده رانی که اردي قرار است انجام بگی در حالرانی بر اشتري بیمهای درباره اعمال تحرمذاکره

  . اندازدی را به خطر می اتمی انرژی المللني با آژانس برانی ای همکارمها،ی تحرشیاست که افزا
 کشور اعمال نی بر ایشتري بمی که تحرتي امنی در شورای قطعنامه تازه ابی از تصویري جلوگی برارانیا

  . را به همراه داشته استی اتمی انرژی المللني انجام داده که استقبال آژانس بیکند، اقدامات
 ،یجانی الری علران،ی امی تحرشی افزای براتي امنی عضو شورای مذاکرات دولتهاخی با اعالم تارهمزمان

 بود ی بارني اولنی آژانس ارکلیطبق اظهارات مد: " در جمع خبرنگاران گفترانی ایمسئول مذاکرات اتم
 و در می مشخص کردا و ساختار حل آن رمی آنها را در گزارش خود مدون کردییکه ما همه مسائل ادعا

 ی آلودگوم،يل کرد مانند مسئله پلوتونشد ح  ی مانده بود و می را که باقی از مسائلی فاصله بعضنیا
 از ی بازرسی و حتمیکرج را حل کرد]  درومي اورانی سازی غنساتيتأس[در ] ويواکتیبه مواد راد[

 برداشت، اگر به طرف تي حسن نبا مثبت ی گامرانی شد، اسري آنها می برازي اراک و نطنز نساتيتأس
  ".  تواند کار را خراب کند ی باشد میی دنبال ماجراجوای دست دهد یمقابل احساس زرنگ

 نی اعمال کرده تا ارانی بر اییمهای دو قطعنامه تحربی سازمان ملل متحد تاکنون با تصوتي امنیشورا
  . خود کندی اتمتيکشور را وادار به محدودساختن فعال

  . از آنها عمل نکرده استکيچي دانسته و به هیرقانوني قطعنامه ها را غنی ارانی ااما
 و افتهی انی در نظر گرفته شده بود مدتهاست پارانی اهي علتي امنی شوراري که در قطعنامه اخیهلتم

 رانهي سختگی بار قطعنامه انی برآورده نشده ارانی از جانب اشی شورا که خواسته هانی رود ایانتظار م
 ی غربی با دولتهایتوافق خود به ی اتمتي بتواند بر سر فعالرانی کند، مگر آنکه ابی تصورانی اهيتر عل

  .ابدیدست 
  

  بروز عالئم تازه اختالف بر سر توافق تازه با ایران
  )2007 سپتامبر 11 (١٣٨۶ شهريور 20شنبه سه 

در دومين روز نشست تازه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وین، بار دیگر :بی بی سی
حمد البرادعی، مدیر کل این آژانس، درباره عالئم هر چند خفيف شکاف ميان کشورهای غربی و م

  .برنامه اتمی ایران بروز کرده است
دیپلمات های حاضر در جلسه به برخی خبرگزاری عمده جهان گفته اند که آقای برادعی ظاهرا به خاطر 

  .ه استدلخوری از بيانيه نه چندان حمایت آميز اتحادیه اروپا از توافق اخير او با ایران، جلسه را ترک کرد
آژانس اتمی سازمان ملل و ایران در ماه اوت بر سر یک جدول زمانی به توافق رسيدند که براساس آن 

جمهوری اسالمی قول داد پرسش های عمده باقی مانده درباره ماهيت برنامه اتمی خود را پاسخ 
  .گوید

اجه شد دایر بر اینکه اما آن توافق با انتقادهایی از سوی آمریکا و حتی برخی کارشناسان اتمی مو
  .افتاده باشد" وقت کشی"آژانس ممکن است از شوق جلب تضمين همکاری ایران به تله 

روز سه شنبه خواکيم دوارته، سفير پرتغال در شورای حکام، به نمایندگی از اتحادیه اروپا بيانيه ای 
  .درباره برنامه اتمی ایران قرائت کرد
کاری ایران با درخواست های شورای امنيت سازمان ملل برای تعليق این بيانيه عمدتا به خاطر عدم هم

بخش های حساس برنامه اتمی به انتقاد از آن کشور می پرداخت و در آن تنها اشاره کوچکی به توافق 
  .اخير آژانس اتمی با ایران شده بود

ت غنی سازی ظرفي"سفير پرتغال گفت که ایران از زمان آخرین گزارش محمد برادعی در ماه مه 
  .و این کشور را به خاطر این موضوع سرزنش کرد" را افزایش داده است) اورانيوم(

  .بنابه گزارش ها آقای برادعی در حين قرائت این بيانيه جلسه را ترک کرده است
علت ترک جلسه از سوی آقای برادعی ظاهر این بود که اتحادیه اروپا در بيانيه خود از توافقی که آژانس 

  .ی جلب آن زحمت زیادی کشيده حمایت الزم را به عمل نياوردبرا
مدیر کل آژانس قبال نيز حساسيت خود نسبت به این موضوع را پنهان نکرده و انتقادهای آمریکا را به 

  .تعبير کرده بود" شخص مدیرکل"معنی زیر سوال بردن روند کار آژانس و 
ایران دست کم از یک جهت غيرمنتظره است چرا که راه عدم استقبال اتحادیه اروپا از توافق آژانس با 

این خاویر سوالنا، مسئول سياست خاجی . حصول آن را اصوال یک مقام بلندپایه اروپایی هموار کرده بود
اتحادیه اروپا، بود که موفق شد مقام های ارشد جمهوری اسالمی را طی مذاکراتی نسبت به همکاری 

  .بيشتر با آژانس راضی کند
 این حال این توافق تازه حاصل شده و به گفته آقای برادعی باید برای به بار نشستن آن به انتظار با

  .نشست
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گریگوری شولت، نماینده آمریکا در آژانس اتمی سازمان ملل در وین، پس از توافق ماه اوت آژانس با 
ت که ممکن است به ایران دانس" محدود و مشروط"ایران گفته بود که این دستاورد کافی نيست و آن را 

  ."امکان ساخت سالح اتمی را بدهد"
  .وی از اعضای شورای حکام این آژانس خواسته بود ایران را برای عمل به تعهداتش تحت فشار بگذارند

محمد برادعی در واکنش به انتقادهای آمریکا گفته بود اگر در ماه های آینده مشخص شود که ایران 
وضعيت کامال متفاوت "زئيات جدول زمانبندی مورد توافق را ندارد، در آن صورت قصد همکاری و عمل به ج

  ."خواهد بود
عليرغم این اختالف نظرها هم آمریکا و هم آقای برادعی روز دوشنبه در نخستين روز نشست شورای 

 همچنين حکام ایران را ترغيب کردند تعهداتش در مقابل جدول زمانی حاصله با آژانس را برآورده کند و
برای نشان دادن این موضوع به جهان که دنبال بمب اتمی نيست اقدامات بيشتری انجام دهد؛ از جمله 

  .تعليق غنی سازی اورانيوم
  حمایت غيرمتعهدها

عليرغم استقبال سرد غرب از دستاورد تازه آژانس، جنبش غيرمتعهدها در جلسه روز سه شنبه حمایت 
  .در آن شد" دخالت"اهان عدم را خود از آن ابراز داشت و خو

نورما گواکوچيا استنوز، سفير کوبا در شورای حکام، که هم اکنون ریاست دوره ای جنبش غيرمتعهدها 
... هر گونه فشار نابجا یا دخالت در فعاليت های آژانس را "را به عهده دارد در بيانيه ای گفت این گروه 

  ." با قوت رد می کندکه ممکن است کارآمدی و اعتبارش را خراب کند
جنبش غيرمتعهدها این طرح کاری را، همانطور که مدیر کل خود گفته است، گام مهمی به : "وی افزود

  ."جلو می داند
 عضو در شورای حکام 10 کشور درحال توسعه است و بيش از 115گروه جنبش غيرمتعهدها شامل 

  .دارد
برخی دیگر از اعضای آن شامل کوبا، سوریه، بوليوی و ایران نيز عضو این گروه است و از حمایت قاطعانه 

  .ونزوئال که اکثرا روابط خيلی بدی با آمریکا دارند، برخودار است
با این حال دیپلمات ها می گویند خيلی از کشورهای این گروه از سرکشی ایران از درخواست های 

  . شورای امنيت و آژانس مایوس هستند
 آنچه تالش های برخی کشورهای غربی شورای حکام برای منزوی کردن ایران اما بسياری از آنها نيز از

  .و نه مذاکره کردن با آن می دانند منزجر هستند
غرب مظنون است ایران از برنامه اتمی به عنوان سرپوشی برای توسعه سالح اتمی استفاده کند، 

  .سوءظنی که ایران رد کرده است
  

  ه اروپا قرار گرفتماهان ایر در فهرست سياه اتحادی
  )2007 سپتامبر 11 (١٣٨۶ شهريور 20شنبه سه 

 سپتامبر اعالم کرد که شرکت هواپيمایی ماهان را به دليل 11اتحادیه اروپا روز سه شنبه، :بی بی سی
  . کشور عضو این اتحادیه منع کرده است27مسایل ایمنی، از پرواز به 

ود در بروکسل، یک شرکت هواپيمایی اوکراینی و و مقام های حمل و نقل اتحادیه اروپا در نشست خ
شرکت های هواپيمایی افزوده اند که استانداردهای " سياه"شرکت هواپيمایی ماهان را به ليست 

  .ایمنی و هوایی اتحادیه اروپا را رعایت نمی کنند
  .ماهان ایر به ده کشور اروپایی پرواز دارد

ه چندین شکایت در زمينه عملکرد ایمنی این شرکت های مقام های رسمی اتحادیه اروپا گفته اند ک
مسئوالن این دو شرکت هواپيمایی در مورد نگرانی های اتحادیه اروپا . هواپيمایی دریافت کرده اند

  .توضيحاتی به مقام های مسئول در این اتحادیه داده اند
عضو اتحادیه اروپا در این هوایی اتحادیه اروپا به مرتب به روز می شود و کشورهای " سياه"فهرست 

  .زمينه کامال فعال هستند
چندی پيش وزارت حمل و نقل بریتانيا نيز پرواز هواپيماهای شرکت هواپيمایی ماهان ایر را به دليل 

  .به بریتانيا ممنوع اعالم کرد" ایمن نبودن"
کت این پس حق مقامات بریتانيایی به شرکت هواپيمایی ماهان اعالم کردند که هواپيماهای این شر

  .پرواز در آسمان بریتانيا را نخواهند داشت
  .با تصميم دولت بریتانيا، پنج پرواز هفتگی شرکت هواپيمایی ماهان به بریتانيا لغو شد

 در کرمان تاسيس شده، موسسه مولی الموحدین 1992سهامدار اصلی شرکت ماهان که در سال 
سه خيریه است که بخش عمده ای از سهام این موسسه به گفته مقامات دولتی یک موس. است

  .شرکت خودروسازی کرمان خودرو را نيز در اختيار دارد
  مشکالت تحریم آمریکا

با ممنوعيت پرواز هواپيماهای شرکت ماهان به بریتانيا دوباره مسئله فرسودگی هواپيماهای ایرانی 
  .مطرح می شود

گان هوایی است و این کشور به دليل تحریم مشکل اصلی شرکت های هواپيمایی ایران، فرسودگی ناو
  .های آمریکا نتوانسته در سه دهه اخير ناوگان هوایی خود را بازسازی و نوسازی کند
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 ميالدی آغاز شده و بر اساس آن ایران نمی تواند هواپيماهایی که ١٩٧٩  ها بعد از انقالب این تحریم
باشد خریداری کند حتی اگر این هواپيماهای در  درصد قطعات تشکيل دهنده آنها آمریکایی ١٠بيش از 

  .کشورهای دیگر ساخته شود
ناتوانی ایران در خرید هواپيماهای نو باعث شده تا این کشور برای تامين نيازهای خود دست به خرید 

  .هواپيماهای دست دوم و هواپيماهای روسی بزند
مللی ناوگان هوایی بوده اما سقوط پی در این راه حل در کوتاه مدت جوابگوی نيازهای داخلی و بين ال

پی هواپيماهای با عمر باال باعث شده تا ناوگان هوایی این کشور در دریف خطرناک ترین ناوگان هوایی 
  .جهان جای بگيرد

 نفر از سرنشينان ١۵٠٠ هواپيمای ایرانی دچار سانحه شده و نزدیک به ١٧ سال گذشته ٢۵در طول 
  .آنها کشته شده اند

  دگی ناوگانفرسو
 سال بوده اما دولت اعالم کرده با خرید و اجاره هواپيماهای ٢۵متوسط عمر ناوگان هوایی ایران حدود 

 سال رسيده ٢٠دست دوم و از رده خارج کردن هواپيمای فرسوده، عمر ناوگان هوایی کشور به کمتر از 
  .است

 شرکت هواپيمایی دولتی و 15بر اساس آخرین گزارش رسمی که به تازگی منتشر شده در ایران 
  . هواپيما در اختيار دارند122خصوصی فعاليت می کنند که 

 فروند دیگر 38 فروند آنها ملکی و 74از مجموع هواپيماهای که شرکت های هواپيمایی در اختيار دارند 
  .اجاره ای است که در مسيرهای داخلی و خارجی مسافر جابه جا می کنند

 سال 20مدیریت و برنامه ریزی، متوسط عمر هواپيماهایی شرکت ماهان بر اساس گزارش سازمان 
  .است که نزدیک به سه سال کمتر از متوسط عمر هواپيماهای شرکت هواپيمایی ملی ایران است

ميانگين سن هواپيماهای شرکت هواپيمایی ملی ایران که به بسياری از شهرهای بزرگ جهان پرواز 
  . شده است سال گزارش23دارد نزدیک به 

ایران در طول سال های اخير تالش های زیادی برای نوسازی ناوگان هوایی خود انجام داده اما عمده 
  .این تالش ها بی ثمر بوده و این کشور نتوانسته در خرید هواپيما از بند تحریم های امریکا بگریزد

  
   مسلمانان منطقه ناکام ماند یاري با هوشرانی به اکایتوطئه حمله آمر: فرمانده کل سپاه پاسداران

  )2007 سپتامبر 9 (١٣٨۶ شهريور 18شنبه یک
 به دی تردی گرفت، بی ماري منطقه بخصوص عراق را در اختتيدشمن اگر امن:  گفتی جعفرسرلشگر

 نی در ای مسلمانان منطقه دشمن استکباریاري خوشبختانه با هوشی کرد ولی می حمله نظامرانیا
  .  ناکام ماندزيتوطئه ن

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب ی جعفری گزارش خبرنگار مهر سردار سرلشگر پاسدار محمدعلبه
 مطلب نی ااني گفت با بی سپاه سخن مني فرماندهان و مسئولشی هماني که در هجدهمیاسالم

 در شی شکست طرح هالي کرده است به دلداي پدیاگر امروز دشمن در برنامه خود ترد: اظهار داشت
  .  استقعرا
  .  را در منطقه بخصوص عراق بوجود آوردییکای کامال آمری است که حکومتنی ایدشمن در پ:  افزود یو

 با اتکا ی قدرت بزرگ جهانکی به ی اسالمرانی توان ادعا کرد ایامروز م:  کرد حی تصری جعفرسرلشگر
 ی اسالمیدرت جمهور قنی جهان در مقابل ای شده است که همه قدرت هالی تبدیبه قدرت معنو

  . نگران و مضطربندرانیا
 ی قدرت  و مولفه هانیعوامل ا" سئوال که نی باطرح ای کل سپاه پاسداران انقالب اسالمفرمانده

 و ابعاد مانی ادیما با:  گفت"  ؟ مي در حفظ آن حرکت کندی و چگونه باستي بزرگ انقالب  چیروزي پیاصل
  .مي خود در سپاه پاسداران قرار دهی هاتي را محور حرکت همه فعالیمعنو
 اهداف انقالب حرکت کرده شبردي پی در راستای  سپاه پاسداران انقالب اسالمنکهی بر ادي با تاکیو

 و حراست از ی خود که نگهبانتی  که به رسالت و مامورمي مواجه باشیاگر ما با سپاه: است افزود
 ، سپاه حرکت انقالب و ريوقت است که در مس عمل نکند ، آن ی انقالب است، به خوبیدستاوردها
  . بودمي را شاهد خواهیانحرافات

 را به محاصره درآورده رانی خود اطراف ای که دشمن با تمام توان نظامميني بیاگر امروز م:  گفتیو
  و آماده بودن سپاه و ی انقالب اسالمی مولفه هالي کند به دلرانی کند نگاه چپ به ای جرات نمیول
  . استجيبس

 ما با استفاده از رای زمیري نقش را دست کم بگنی ادیما نبا:  مطلب افزودنی ااني کل سپاه  با بفرمانده
  .می که بر عهده ما است در جهان و در انقالب خود جامه عمل بپوشای به رسالتدی انقالب بایمولفه ها

 موضوع در پاسداران ما جا نی ادیبا.  استگاهی جانی و نقش سپاه در اگاهی جانیمهم درک ا:  گفتیو
  . ما را عوض خواهد کردی زندگري مسنی کنند چرا که افای ادی را بای نقشني که چنافتديب

 طی شراليتحل:  گفتمی امروز ما اعتبار خود را از دوران دفاع مقدس دارنکهی بر ادي با تاکی جعفرسرلشگر
 که بتواند ما را به مي باشی که به دنبال عوامل داردی وا منی امروز انقالب ، ما را به ای و حتندهیآ

 داشته یی بسزاري تاثشهيهم در سپاه نشان داده است که ی عوامل معنورای تر کند، زکیاهدافمان نزد
  .است
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 که می گذرد و شاهدی سال از عمر انقالب م28:  گفتی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمفرمانده
 ما انجام داده ی نظام اسالمريوقف کردن انقالب و انحراف در مس متیدشمن هر چه در توان داشت برا

  .است
 سال جنگ و توطئه 8 لي و تحمی و محاصره اقتصادی ناامنجادیدشمن با ا:   افزودی جعفرسرلشکر

 توطئه نی اقی بود بدنبال آن بود که بتواند از طر80 تا 78 که اوج آن در سال ی در ابعاد فرهنگگری دیها
 نی و خم اچي راه پرپنی کند که به لطف خدا و تالش مجاهدان ، در ادايف شوم خود دست پها به اهدا

  . خود جدا نشد ريانقالب از مس
 از آنها ی اجهي در ابعاد مختلف نقش بر آب شده و نتشی نقشه هادی دی میدشمن وقت:   افزودیو

  . است سپتامبر نمونه آن11 گرفت که حادثه ی مهمکی استراتژمينگرفته تصم
 رانی گسترده در اطراف اانيدشمن با حمله به افغانستان و عراق و حضور نظام:  کل سپاه  گفتفرمانده

 از نفوذ رای کند زشرفتي و نگذارد در منطقه پردي را تحت کنترل خود بگی بود تا انقالب اسالمنیبه دنبال ا
  دشمن در منطقه با شکست روبه رو  در منطقه نگران بود اما به لطف خداوند و مسلمانان منطقهرانیا

  .شد
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 پایان اجالس کشورهای عضو آپک 
  رادیو دویچه وله 

  )2007 سپتامبر 9 (١٣٨۶ شهريور 18شنبه یک
 پاسيفيک -های اقتصادی آسيا   کشور عضو پيمان همکاری٢١اجالس عالی )  شهریور١٨(روز یکشنبه 
  .گزارشی در مورد برخی بحثهای این اجالس. ی استراليا به پایان رسيددر شهر سيدن

ای که در سيدنی در باره حفاظت از جو زمين صادر شد، به شدت  فعاالن محيط زیست به بيانيه پایانی
رؤسای کشورهای شرکت کننده در اجالس عالی سران کشورهای عضو پيمان . انتقاد کردند
ای را تصویب کردند و در   در سيدنی استراليا بيانيهAPEC(آپک (پاسيفيک -های اقتصادی آسيا  همکاری

اند کاهش   تغييرات جوی شده ای را که موجب های گلخانه.آن قصد خود را بيان داشتند برای آن که گا
کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه فراخوانده شدند که هر کدام مطابق مسؤوليت و . دهند

  .ود وضعيت جو کمک کنندتوانشان به بهب
 باید  ٢٠٣٠در بيانيه سيدنی، مرزی برای توليد دی اکسيد کربن تعيين نشده و تنها آمده که تا سال 

. فعاالن محيط زیست به این امر انتقاد کردند.  درصد بهبودی داشته باشد٢۵تاثيرگذاری انرژی به ميزان 
  .دی اکسيد کربن در کشورها تعيين گرددبه گفته آنان برای تغيير جو باید مرزی برای توليد 

کشورهای عضو آپک همچنين در زمينه اقتصادی، قرار همکاری با هم گذاشتند، از جمله این که  
خواهند  این کشورها می.  سال آینده گسترش دهند١٣هایشان در  ها را در سرزمين مساحت جنگل

ره ليبراليزه کردن تجارت جهانی صورت گرفته مذاکراتی را ادامه دهند که در سازمان تجارت جهانی در با
  . است

جورج بوش، ریيس جمهور امریکا نيز که روز شنبه، یک روز پيش از پایان اجالس عالی در سيدنی، به 
امریکا بازگشت، قبل از خروج از استراليا کشورهای عضو آپک را فراخوانده بود که از ميزگرد دوحه حمایت 

     .کنند
هایی به نفع کشورهای در حال توسعه   در پایتخت قطر آغاز شد تا راه حل٢٠٠١ال ميزگرد دوحه از س

اما تا کنون به خاطر عدم همکاری امریکا و اتحادیه . مند شوند عرضه کند تا آنها بتوانند از تجارت آزاد بهره
ین مورد به های دولتی برای محصوالت کشاورزی، توافقی در ا اروپا در زمينه از ميان برداشتن یارانه

  .دست نيامده است
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  از خشم آمریکایيها متعجب شدم: نوری مالکی
  )2007 سپتامبر 13 (١٣٨۶ شهريور 22شنبه پنج 

نوری مالکی، نخست وزیر عراق، ضمن استقبال از گزارش اخير مقامات آمریکایی در مورد :بی بی سی
  .ش آمریکایيان نسبت به روابط خود با ایران را تعجب آور خوانده استشرایط این کشور، واکن

خبرنگار شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا در مصاحبه ای از نخست وزیر عراق سئوال کرد که نسبت 
نسبت به انتشار تصویری از او در کنار ریيس جمهور ایران " بسياری از آمریکایيان"به واکنش انتقاد آميز 

   دارد؟ چه نظری
این تصویر هنگام سفر آقای مالکی به ایران در ماه اوت سال جاری برداشته شده و او را دست در دست 

  .محمود احمدی نژاد نشان می دهد
و افزود که آنچه که روی " حقيقتا، واکنش سایرین مرا حيرت زده کرده است"نخست وزیر عراق گفت 

 حتی هنگام مناقشه نيز با یکدیگر مالقات و گفتگو می داد، موضوع خارق العاده ای نبوده و ملت ها
  .کنند
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نوری مالکی گفت که در جریان سفر به تهران، درباره اتهام آمریکایيان در این مورد که از ایران اسلحه به 
  .عراق قاچاق می شود و برای حمله به نيروهای آمریکایی به کار می رود با مقامات ایرانی گفتگو کرد

ه ایرانيان، مانند سوریه، گفتند که این حوادث مغایر خواست آنان است و خارج از حيطه وی افزود ک
  .کنترل آنان جریان دارد

نخست وزیر عراق گفت که به دولت ایران یادآور شد که مسئول مراقبت از مرزهای این کشور است و 
حال حاضر، مراقبت بيشتری از افزود که به اعتقاد او، مقامات ایرانی در این مورد صداقت دارند و در 

مرزهای خود به عمل می آورند و از ورود مواد منفجره به عراق، که برای کشتن سربازان آمریکایی و 
  . عراقی به کار می رود، جلوگيری می کنند

ماه گذشته آقای احمدی نژاد گفت که در نظر دارد به دعوت دولت عراق به آن کشور سفر کند و اوایل 
م معاون وزیر خارجه ایران پس از دیدار با ریيس جمهور و نخست وزیر عراق اظهار داشت که این هفته ه

  .مقامات عراقی دعوت خود از ریيس جمهور ایران را تکرار کرده اند
در عين حال، برخی اظهارات ریيس جمهور ایران از جمله در مورد نسل کشی یهودیان توسط رژیم آلمان 

فعاليت های هسته ای ایران ناخرسندی شدید کشورهای غربی را به همراه نازی و پافشاری بر برخی 
  .داشته است

  'گزارش منصفانه'
مصاحبه با نخست وزیر عراق پس از آن پخش شد که رایان کراکر، سفير آمریکا در عراق، و ژنرال دیوید 

یاالت متحده صراحتا پتریوس، فرمانده نيروهای آمریکایی در آن کشور، در گزارش اخير خود به کنگره ا
ایران را به حمایت آموزشی و تسليحاتی از شبه نظاميان شيعه و دامن زدن به نا آرامی در عراق متهم 

  .کردند
" واقع بينانه و منصفانه"نوری مالکی در مصاحبه با سی ان ان گزارش مقامت آمریکایی در باره عراق را 

  .خواند
 کرد و گفت که این دو مقام آمریکایی واقعيات را به خوبی توصيف" در مجموع مثبت"وی این گزارش را 

  . منعکس کرده و مانند عراقی ها، به آینده ای روشن چشم دوخته اند
توصيف کرده بود گفت که " نا کارآمد"نخست وزیر عراق در مورد اظهار نظر سفير آمریکا که دولت او را 

د که آقای کراکر هم می داند که دستيابی به البته با تمام محتوای گزارش وی موافق نيست و افزو
  .تفاهم ملی در عراق مستلزم زمان و تالش کافی و بردباری است

در عين حال، وی تایيد کرد که دولت عراق با مشکالتی در زمينه عملکرد پارلمان، فعاليت وزارتخانه ها و 
  .ياز داردگزینش وزیران مواجه است که حل آنها به کمک بيشتر و تفکر دوباره ن

نوری مالکی سياست اخير دولت ایاالت متحده در اعزام نيروهای جدید به عراق را مورد تایيد قرار داد و 
گفت که عمليات مشترک آمریکایيان و نيروهای عراقی به موفقيت هایی در زمينه مقابله با شبکه 

  .القاعده، شبه نظاميان شورشی و تروریسم دست یافته است
والی درباره انتقاد گروهی از سياستمداران حزب دموکرات از دولت عراق، نوری المالکی در پاسخ به سئ

گفت که این افراد از واقعيات و مشکالت موجود در عراق آگاه نيستند و در مورد درخواست آنان از او برای 
  .استعفا، افزود که از مسئوليت و دشواری فرار نمی کند و استعفا نمی دهد

ن از نخست وزیر عراق پرسيد برای خانواده نظاميان آمریکایی که در کشور او کشته مجری سی ان ا
  .می شوند چه پيامی دارد

به نظر ما، هدف های بزرگی که در حمایت از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر "نوری مالکی گفت 
 را داشت تا اما افزود آرزو داشت دولت عراق توانایی آن" تحقق یافت شایسته فداکاری بوده است

مسئوليت بيشتری برای تامين امنيت این کشور بر عهده بگيرد و به این ترتيب، لزوم فداکاری نيروهای 
  .آمریکایی و بين المللی را کاهش دهد

  
   ی عراق62 شدن یکشته و زخم/  به شهرک صدر کای آمریني و زمییحمله هوا

  )2007 سپتامبر 11 (١٣٨۶ شهريور 20شنبه سه 
 نفر از 62 شدن دستکم ی به شهرک صدر بغداد و کشته و زخمکای ارتش آمریني و زمیی هواحمله

  .  رودی امروز عراق به شمار میتيجمله تحوالت امن
 و یني امروز با حمله زمییکای آمریروهاي العالم، نیونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه
  . کردندی را زخمگری نفر د21 را کشته و  نفر11 به شهرک صدر در شرق شهر بغداد ییهوا

 کای آمری زرهی حمله خودروهاانی کودک در جرکی افراد از جمله نی نفر از ا9 گفتند که یني عشاهدان
 13 دو کشته و زي شهرک ننی به ایی شدند و حمله هوای زخمگریبه شهرک صدر کشته و هشت نفر د

  . برجا گذاشتیزخم
  .  بازداشت کردندزي دو نفر را نییکای آمریروهاي شاهدان، ننی گفته ابه
 شهر بغداد به کشته یبای زی دانشکده هنرهاکی خودرو در نزدکی حال، انفجاربمب در داخل ني همدر

  . منجر شدگری نفر د15 شدن ی و زخمی عراقکیشدن 
 13و  شدن پنج نفر شد ی باعث زخمزي در جنوب بغداد ناعي خمپاره به منطقه البی گلوله هااصابت

 هی ارتش در اتوبان شهر اسکندری و بازرسستی مرکز اکی به ی در حمله موشکزيسرباز ارتش عراق ن
  . شدندیدر شمال بغداد زخم
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 »ایران از طریق نيروی قدس در عراق مداخله می کند«
  )2007 سپتامبر 10 (١٣٨۶ شهريور 19شنبه دو

در  در عراق روز دوشنبه،دهم سپتامبر، یکایی،فرمانده نيروهای آمر ژنرال دیوید پتراوس،:رادیو فردا
  .گفت که ایران از طریق نيروی قدس در عراق مداخله می کند گزارش خود به کنگره آمریکا

این امر بيش از بيش برای رهبران عراق و نيروهای « ژنرال پتراوس افزود ، خبرگزاری فرانسهبه گزارش
دس می خواهد گروه هایی را در عراق مبدل به نيرویی ائتالفی، روشن است که ایران از طریق نيروی ق

  ». بجنگد مانند حزب اهللا کند تا منافع ایران را تامين کرده و از طریق آن با دولت عراق و نيروهای ائتالف
وی افزود که ایران می خواهد از طریق شبه نظاميان شيعه با دولت عراق و سربازان آمریکایی مقابله 

  .کند
دولت ایران این اتهامات را بی .  ایران را متهم به حمایت از شورشيان در عراق کرده استآمریکا بارها

  .عراق است اساس دانسته و اعالم کرده هدف این کشور حمایت از دولت عراق و ایجاد ثبات در
کا  درحال گزارش دادن به کنگره آمری ژنرال پتراوس که به همراه آمریکا در بغداد، رایان کراکر، سفير

اگر آمریکا عراق را به حال خود رها کند، ایران برنده خواهد شد و بر منابع این کشور «: است، گفت
  ».تسلط خواهد یافت

درحال برآورده «  اهداف نظامی برنامه افزایش نيروها در عراق   همچنين گفت که اکثر ژنرال پتراوس
  ».شدن است

 هزار نيروی ٣٠یی می توانند به سطح پيش از اعزام  نيروهای آمریکا٢٠٠٨وی افزود که از تابستان  
 هزار سرباز آمریکایی در عراق مستقر ١۶٨هم اکنون . اضافی در فاصله ماه های فوریه و ژوئن بازگردند

  .هستند
، این دو مقام ارشد آمریکایی در عراق در سه جلسه، در هفته  آسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری

  .ات ها و جمهوریخواهان ميانه رو در کنگره پاسخ می دهنددمکر» سخت«جاری به سواالت 
بسياری از سياستمداران حزب دمکرات، روز یکشنبه، سياست کاخ سفيد در عراق را زیر سوال بردند و 
  .اعالم کردند که آنها همچنان خواستار جدول زمانی برای خروج نيروهای آمریکایی از این کشور هستند

تور حزب دمکرات و یکی از اميدهای ریاست جمهوری این حزب، که از سفری سناتور جوزف بایدن، سنا
واقعيت این است که موفقيت محدودی در عراق به دست آمده و بغداد و «: به عراق بازگشته، می گوید

  ».استان االنبار همچنان نا امن هستند
س احترام قایل است ولی وی برای ژنرال پتراو«: سناتور آرلن اسپکتر از حزب جمهوریخواه نيز گفت

  ».کورکورانه از وی پيروی نخواهد کرد
   »نيروهای عراقی آماده نيستند«

نمایندگان مجلس عراق گفت که  روز دوشنبه به در همين حال نوری المالکی، نخست وزیر عراق
  .نيروهای نظامی عراق در حال حاضر آمادگی الزم برای جایگزین شدن نيروهای آمریکایی را ندارند
از «:نخست وزیر عراق که چند ساعت پيش از ارایه گزارش ژنرال پتراوس سخن می گفت، اعالم کرد

 درصد ٧۵ خشونت ها در بغداد زمانی که آمریکا نيروهای بيشتری را به عراق اعزام کرده است ميزان
  ».نشان می دهد کاهش

تنها راه » مصالحه ملی«يم و ما موفق شدیم از ورود عراق به جنگی فرقه ای جلوگيری کن: وی افزود
  حل برای عراق است

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2007 سپتامبر 13 (١٣٨۶ شهريور 22شنبه پنج :رادیو فردا
فنی  خبر داده که امضای مديرکل ذيحسابی طرح های عمرانی معاونت توسعه خراسان،روزنامه 

 ميليارد تومان هزينه های عمرانی اين سازمان را عهده دار ١۵٠سازمان صدا و سيما که ذيحسابی 
  .بوده، با حکم ديوان محاسبات لغو شده است

اين حکم به دليل برخی کم تدبيری ها و «:اين روزنامه در خصوص علت صدور چنين حکمی نوشته است
  .صادر شده است» تخلفات احتمالی

 کشور برای آزادی سهيل آصفی،   چهره سياسی و فرهنگی٧۵٠ از درخواست عتمادملی،اروزنامه 
  .روزنامه نگار بازداشت شده خبر داده است

 تن از چهره های سياسی، دانشگاهی، فرهنگی، اهل قلم و ٧۵٠به نوشته اين روزنامه، بيش از 
  .آزادی سهيل آصفی شده اندرسانه، روزنامه نگاران و خبرنگاران با امضای بيانيه ای خواستار 

  . روز است که در بازداشت و سلول انفرادی نگهداری می شود۴٠بيش از  اين روزنامه نگار
 هشدار مدير عامل بانک تجارت در خصوص اجرای طرح حذف سه صفر از پول ملی همشهری،روزنامه 

  .ايران را مورد توجه قرار داده است
يرعامل بانک تجارت و رييس شورای هماهنگی مديران عامل بانک اين روزنامه به نقل از رضا راعی، مد

  .حذف سه صفر از پول ملی کشور نوعی شمشير دو لبه است: ها، نوشته است
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طرح حذف سه صفر از واحد پول ملی، با کار « :به نوشته همشهری، آقای راعی گفته است
را کاهش می دهد اما اگر بدون کار کارشناسی اثر مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت و در عين حال آن 

  ».کارشناسی انجام شود، موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد
از بروز بحران جدی در صنعت » صدای پای بحران در صنعت قند« در گزارشی با عنوان اعتماد،روزنامه 
  . ساله توليد قند در ايران خبر داده است١١٠

اله قند و شکر کشور اين روزها در حالی با بحران  س١١٠صنعت کهن و «: اين روزنامه نوشته است
ناشی از واردات بی رويه شکر در سال گذشته دست و پنجه نرم می کند که به زودی فصل برداشت 

 هزار تن محصوالت داخلی در انبارهای واحدهای ۴٠٠چغندرقند آغاز خواهد شد و همچنان نزديک به 
  ».ها وجود نداردتوليدی باقی مانده و بازاری برای فروش آن

به نوشته اعتماد، سال گذشته چهار برابر نياز وارداتی شکر به کشور وارد شده که چنين حجمی از 
  . توليد قند بسياری از کارخانه ها شده است واردات موجب توقف و اخالل در

دی خبر  از نامه جديد خانواده علی فرحبخش، روزنامه نگار زندانی به هاشمی شاهروسرمايه،روزنامه 
  .داده است

به نوشته اين روزنامه، خانواده علی فرحبخش طی نامه ای خطاب به رييس قوه قضاييه نوشته 
 ماه است در زندان بسر می برد ١٠ زندان اوين مدت ٣۵٠علی فرحبخش، روزنامه نگار زندانی بند «:اند

 ماه حبس ١۶نقالب به  دادگاه ا٣۶و متاسفانه برخالف حق و قانون به موجب دادنامه قطعی شعبه 
  ».تعزيری محکوم شده است

. خانواده اين روزنامه نگار زندانی در عين حال نسبت به ادامه نگهداری او در زندان ابراز نگرانی کرده اند
پيش از اين هاشمی شاهرودی، هشت ماه پيش در پاسخ به «: روزنامه سرمايه همچنين نوشته است

تبديل بازداشت فرزندشان به قرار وثيقه جهت آزادی اش را صادر کرد نامه اول خانواده فرحبخش دستور 
  ».ولی از سوی مسووالن پرونده اش ناديده گرفته شد

شرور و «  از اعدام هفت نفر در شهر ماهان استان کرمان تحت عنوانجمهوری اسالمیروزنامه 
  .در مالء عام خبر داده است» قاچاقچی مسلح

جمعه «که اعدام اين هفت نفر در شهر ماهان در حالی صورت گرفته که اين روزنامه يادآوری کرده 
  ».گذشته فرمانده نيروی انتظامی بخش ماهان در درگيری مسلحانه کشته شد

  . هشدار وزارت بهداشت درباره شيوع وبا در کشور را منعکس کرده استايران،روزنامه 
روزنامه ايران به نقل از محمدمهدی .ن رسيده است ت٢٠به نوشته اين روزنامه، تعداد مبتاليان به وبا به 

 مورد ١٨ مورد ابتال به وبا، ٢٠از « :گويا، رييس مرکز مديريت بيماری های وزارت بهداشت نوشته است
در استان کردستان، يک مورد در کرمانشاه و يک مورد در آذربايجان غربی مشاهده شده که همه اين 

  ».ه استموارد از عراق به ايران منتقل شد
  . نفر اعالم شده بود١٣تعداد مبتاليان به وبا تا سه روز قبل 

  . خبر داده که بر اثر فشار مالی، پدری دو دختر خردسالش را را حلق آويز کرده استقدس،روزنامه 
به نوشته اين روزنامه، اين حادثه در شهرستان ساوجبالغ رخ داده و طی آن پدری دختر هشت ساله 

  .مه و دختر پنج ساله خود به نام ستايش را به دليل مشکالت مالی حلق آويز کرده استخود به نام فاط
  .روزنامه قدس نوشته که دختر هشت ساله جان باخته و دختر پنج ساله در کما به سر می برد

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران

  )2007 سپتامبر 12 (١٣٨۶ شهريور 21شنبه چهار :رادیو فردا
 کشته شدن ریيس اطالعات نيروی انتظامی شهرستان زاهدان را منعکس کرده، و جام جم،امه روزن

نوشته است که به دنبال کشته شدن اين مقام نيروی انتظامی، تحقيقات گسترده برای دستگيری 
  . عامالن حمله به وی آغاز شده است

يروی انتظامی شهرستان زاهدان، به نوشته اين روزنامه، سرگرد محمدرضا راحتی، فرمانده اطالعات ن
ساعت هفت صبح روز دوشنبه گذشته هنگامی که منزل خود را برای حضور در محل کارش ترک کرد، از 

  . سوی چند مرد مسلح مورد حمله قرار گرفت
وی نقش «جام جم با انتشار خبر تشيع جنازه فرمانده اطالعات نيروی انتظامی زاهدان نوشته که 

  » .نطقه داشته استموثری در امنيت م
دو شهروند بلژيکی ربوده شده در « به نقل از وزير کشور جمهوری اسالمی خبر داده که کيهانروزنامه 

  » .مسير کرمان به زاهدان به زودی آزاد خواهند شد
به نوشته اين روزنامه در حاشيه مراسم توديع و معارفه ریيس عقدتی سياسی نيروی انتظامی، 

تحقيقات نيروی انتظامی در رابطه با بلژيکی هایی که به گروگان گرفته «فته که مصطفی پور محمدی گ
  » .شده اند، ادامه داشته و گروگان ها تا روزهای آينده آزاد می شوند

 بيش از يک ماه قبل، و پس از انتشار خبر ربوده شدن دو شهروند بلژيکی در  اين درحالی است که
  . رسانه های رسمی ايران از آزادی آنان خبر داده بودندمسير کرمان به زاهدان، مقامات و 

  .  ميليون تومانی برای يحيی کيان تاجبخش خبر داده است١٠٠، از صدور قرار وثيقه خراسانروزنامه 
قرار «اين روزنامه به نقل از قاضی حداد، معاون امنيت دادسرای عمومی و انقالب تهران نوشته که 

شگر دارای تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکایی به وثيقه يکصد ميليون بازداشت آقای تاجبخش، پژوه
  » .تومانی تبديل شده است
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به اين ترتيب انتظار می رود کيان تاجبخش که از ارديبهشت ماه سال جاری به همراه هاله اسفندياری 
زودی از زندان آزاد و علی شاکری، دو شهروند آمريکایی ايرانی تبار ديگر در تهران بازداشت شده بود، به 

  .هاله اسفندياری قبل از اين آزاد شد و اجازه خروج از کشور را دريافت کرد. شود
 از احتمال استعفا يا برکناری منوچهر متکی، وزير امور خارجه خبر داده جمهوری اسالمیروزنامه 
  . است

مورد استعفا يا برکناری به نوشته اين روزنامه، احتماالت گسترده ای در سطح وزارت امور خارجه در 
  . منوچهر متکی، وزير امور خارجه انتشار يافته است

در صورت تحقق پيدا کردن اين اخبار، رفتن منوچهر متکی از وزارت «روزنامه جمهوری اسالمی نوشته که 
  » .امور خارجه هشتمين ترميم در عمر دو ساله کابينه احمدی نژاد محسوب می شود

 وجود اختالف نظر بين محمود احمدی نژاد و منوچهر متکی نيز خبر داده   ال ازاين روزنامه در عين ح
  . است

به نوشته . ، برگزاری دادگاه دو عضو هيات مديره کانون صنفی معلمان خبر داده استسرمايهروزنامه 
 روزنامه، جلسه رسيدگی به اتهامات علی اصغر منتجبی و محمدتقی فالحی، اعضای هيات مديره  اين
  .  دادگاه انقالب برگزار شد١۵نون صنفی معلمان صبح روز سه شنبه به صورت مجزا در شعبه کا

اتهام هر دو موکلش اقدام عليه امنيت کشور عنوان «منيژه محمدی، وکيل مدافع اين دو معلم گفته که 
  » .شده است

 ٧٠٠ تا ۶٠٠امسال « نوشته است که   به نقل از دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدرهمشهریروزنامه 
  » .تن ترياک در کشور مصرف می شود

 تن ترياک در افغانستان توليد ٨٢٠٠امسال «اين روزنامه به نقل از اسماعيل احمدی مقدم، نوشته که 
 تن از اين مواد را کشف ٨٠٠ تا ٧٠٠می شود که با روند رو به افزايش کشفيات پيش بينی می کنيم 

  » .کنيم
اگر ضرب و تقسيم « : معتادان به ترياک را دو ميليون نفر عنوان کرده و گفته استوی در عين حال تعداد

  » . تن از اين مواد در کشور ما مصرف می شود٧٠٠ تا ۶٠٠کنيم می توان گفت معادل 
احمدی مقدم که همزمان فرماندهی نيروی انتظامی را نيز بر عهده دارد، از افزايش مصرف مواد 

ديگر برخوردهای «مواد روانگردان شيميایی در ايران خبر داده و گفته که خطرناکتری چون کراک و 
فيزيکی و مبارزه با عرضه به تنهايی چاره کار نيست و نمی شود تمام توان خود را روی مبارزه پليسی با 

  » .مواد مخدر متمرکز کنيم
  .  داده است پله ای ايران در ريسک پذيری سرمايه گذاری خبر٢١ از سقوط اعتمادروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، موسسه تحقيقاتی بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعالم کرد که ايران از 
 جهان و با دو پله نزول در مکان يازدهم ٨٩ پله سقوط در مکان ٢١لحاظ ريسک پذيری فضای اقتصادی با 

  . خاورميانه قرار گرفته است
 حاکی از بدتر شدن شرايط از ديد اين موسسه ٨٩ به ۶٨ ايران از  کاهش رتبه: اعتماد نوشته است

  . است
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2007 سپتامبر 11 (١٣٨۶ شهريور 20شنبه سه :فردا

 در تيتر اول روز سه شنبه خود از رواج نوع جديدی از تکدی گری در کشور تحت تهران امروز،روزنامه 
  .  خبر داده است»گدايی سوخت«عنوان

 نفر به طور ميانگين در هر يک از جايگاه های سوخت کشور به ١٠٠روزانه «به نوشته اين روزنامه، 
  » . نفر توسط نيروی انتظامی دستگير مي شوند١٠گدايی بنزين مشغولند که از اين تعداد 

ن آمار جرايم و تخلفاتی اگرچه در ماه های اخير و به دنبال سهميه بندی بنزي«:تهران امروز نوشته است
که در زمينه فروش غير قانونی کارت های سوخت و سهميه خودروهای عمومی گزارش شده باال بوده 
اما همزمان با عبور از سومين ماه سهميه بندی بنزين، آمار تکان دهنده تکدی گری سوخت در کشور 

ی و ضرورت توجه به اين نشان دهنده وسعت پيامدهای اجتماعی سوخت رسانی به روش سهميه بند
  » .جوانب است

 خبر داده که ریيس جمهوری اسالمی با تقديم اليحه ای دو فوريتی به مجلس اعتماد ملیروزنامه 
  . خواستار اعمال قانون مطبوعات برای خبرگزاری ها و سايت های اينترنتی شده است

رسمی وغيررسمی، و پايگاه های بر اساس اين اليحه خبرگزاری های داخلی «به نوشته اين روزنامه، 
اطالع رسانی اينترنتی داخلی از حيث حقوقی، وظايف، حمايت های قانونی و جرائم و مجازات ها و 

  » .مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در اين قانون مطبوعات، و اصالحات آن می شوند
ديرعامل، مسوول پايگاه اطالع در صورت تصويب اين اليحه از سوی مجلس، م«اعتماد ملی نوشته که 

رسانی و نويسندگان و تهيه کنندگان مطالب خبرگزاری ها و پايگاه های مزبور حسب مورد دارای همان 
مسووليت هايی هستند که برای مدير مسوول و نويسندگان مطبوعات منظور شده است، و هيات 

هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال خواهد نظارت بر خبرگزاری ها در مورد خبرگزاری ها اختيارات و وظايف 
  » .کرد

» ميليارد دالر سرمايه ايرانی در امارات متحده عربی١٢٠جذب « عنوان اصلی خود را به سرمايهروزنامه 
  .اختصاص داده است
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ميليارد دالر در امارات سرمايه گذاری کرده اند که اين رقم ١٢٠ايرانيان تاکنون «به نوشته اين روزنامه، 
  » . ميليارد تومان، برابر است با نيمی از بودجه سال جاری ايران۶٠٠ هزار و ١١١ يعنی

روزنامه سرمايه در عين حال سرمقاله روز سه شنبه خود را به همين موضوع اختصاص داده و تضمين 
  .  جذب سرمايه خارجی برای هر کشوری معرفی کرده است امنيت سرمايه گذاری را مهمترين متغير در

اجدی، کارشناس اقتصادی و سفير سابق ايران در ژاپن در اين يادداشت تنها راه ممانعت از گريز علی م
 ايجاد جذابيت های مشابه در داخل ايران  سرمايه ايرانيان به امارات و ساير بازارهای وسوسه برانگيز را

 کشور نه تنها تداوم اگر از اين مهم غفلت شود، روند خروج سرمايه ها از«: معرفی کرده و نوشته است
  » .خواهد يافت، بلکه سير صعودی نيز خواهد پيمود

  .  خبر داده که يک فروند هواپيمای آموزشی در زرقان شيراز سقوط کرده استخراسانروزنامه 
يک فروند هواپيمای آموزشی، «: روابط عمومی اورژانس فارس نوشته است اين روزنامه، به نقل از
  » .ر اين بخش سقوط کرد و دو نفر از سرنشينان آن کشته شدندبعدازظهر روز دوشنبه د

خلبان اين هواپيما در دم جان سپرد و سرنشين ديگر «:بخشدار زرقان شيراز با تاييد اين خبر گفته است
  » .که در حال فراگيری خلبانی بود پس از انتقال به بيمارستان درگذشت

 برای فعاليت  بهداشت خواستار ايجاد محدوديتمقامات وزارت « خبر داده که همشهری،روزنامه 
  » .سازمان های غير دولتی و بنيادهای خيريه حامی هستند

سيد مويد علويان، معاون سالمت وزارت بهداشت اخيرا گفته است برخی «اين روزنامه نوشته که 
دم کرده اند و انجمن های خيريه بيماران، با شانتاژ و تبليغات شروع به دخالت غيرعلمی در سالمت مر

  » .اين خطر بزرگی است که وزارت کشور بايد جلوی آنها را بگيرد
همشهری به نقل از دکتر نورالدين پيرموذن،عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس و در واکنش به 

واقعيت تلخ اين است که در وضعيت درمانی به هم ريخته «:خواسته وزارت بهداشت، نوشته است
  » .اهگاهی برای التيام دردشان ندارندکشور، بيماران پن

دولت در حال حاضر توانايی پرداخت هزينه های بيماران خاص يا مادام «آقای پير موذن با اشاره به اينکه 
در اين شرايط منطقی «درصد اين هزينه ها به عهده خود بيماران است، گفته که١٠٠العمر را ندارند و 

خيريه غيرقانونی است، چون وجود اين نهادها برای کمک به نيست که بگوييم اقدامات انجمن های 
   » .بيماران ضروری ترين امر است 

روسای قوای مقننه و قضایيه از سپاه پاسداران برای ايفای نقش بيشتر « خبر داده که اعتمادروزنامه 
  » .در کشور دعوت کرده اند

داد عادل، ریيس مجلس و هاشمی شاهرودی، به نوشته اين روزنامه، در ديدار فرماندهان اين نيرو با ح
 و ۴۴ از سپاه پاسداران خواستند تا با ورود به اجرای اصل  ریيس قوه قضایيه اين دو مقام ارشد حکومتی

  » .باحمايت از سرمايه گذاری و ورود به مسائل کلی انقالب نقش بيشتری در ايران بر عهده بگيرند
در آستانه ماه رمضان «گرانی کاالهای اساسی، نوشته که  در گزارشی از جمهوری اسالمیروزنامه 

  » .قيمت ها سير صعودی گرفته اند
 ۶۵٠٠در بازار ديروز بهای روغن نباتی نيمه جامد در فروشگاه های آزاد با قيمت «به نوشته اين روزنامه، 

 ۴۵٠٠صول از تومان به فروش می رسيد، اين در حالی است که ابتدای سال جاری بهای اين مح٨۵٠٠تا 
  » . تومان افزايش يافته بود۶۵٠٠به 

جمهوری اسالمی از برنج، لبنيات، روغن مايع و تخم مرغ به عنوان کاالهایی نام برده که دچار گرانی 
  . مداوم شده اند

 تومان بوده، اکنون به ١٨۵٠قيمت هر کيلو مرغ که پيش از اين «اين روزنامه در عين حال خبر داده که 
 تومان افزايش ۶٨٠٠ تا ۶۵٠٠ تومان، و قيمت گوشت گوساله و گوسفندی نيز به هر کيلو ٢٢٠٠ تا ٢١٠٠

  » .يافته است
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران
  )2007 سپتامبر 10 (١٣٨۶ شهريور 19شنبه دو:رادیو فردا

فسنجانی  با انتشار يادداشت های مشابهی در خصوص رياست هاشمی رکيهان و ايرانروزنامه های 
بر مجلس خبرگان، اصالح طلبان را متهم کرده اند که قصد سوء استفاده از موقعيت جديد رفسنجانی را 

  . دارند
يادداشت های هر دو روزنامه با اشاره به انتقادات اصالح طلبان از ریيس جديد مجلس خبرگان در 

هاشمی رفسنجانی همان  «انتخابات مجلس خبرگان به منتقدان دولت فعلی ياد آوری کرده اند که
  » .عاليجناب سرخپوش و نماد تحقير روشنفکران، مطبوعات و دانشجويان در سال های اصالحات است

روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت، نزديکان هاشمی رفسنجانی را متهم کرده که قصد دارند به مردم 
ياست مجلس خبرگان می تواند، نامزد پيروز با هفت رای بيشتر نسبت به ديگر نامزد ر«بفهمانند 

  » .کارهای خرق عادت کند
اجازه تحقق آرزوهای «و » زمان شناس است«اين روزنامه با تاکيد بر اينکه رهبر نظام جمهوری اسالمی،

تلويحا به ریيس جديد مجلس خبرگان و حاميانش » سرسپردگان به نظام سلطه جهانی را نخواهد داد
روی از اصول تعريف شده جمهوری اسالمی با يک اشاره مقام عالی هرگونه کج«هشدار داده است که 

  . دريافت خواهد کرد» نظام پاسخ قاطع و عبرت آموز
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صدور کارت سوخت گازوييل از نيمه دوم « به نقل از معاون وزارتخانه نفت خبر داده که سرمايهروزنامه 
  » .سال آغاز می شود

ه، معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش فرآورده های به نوشته اين روزنامه، محمد رضا نعمت زاد
برای توليد کارت های سوخت گازوييل، سفارش داده شده که اميدواريم طی سه « :نفتی گفته است

  ».ماه آينده نهايی شود
در نيمه دوم امسال کارت سوخت برای مصرف کنندگان گازوئيل صادر می «وی همچنين گفته که 

مشکل قاچاق گازوييل در : ول غالمحسين الهام سخنگوی دولت نيز نوشته استسرمايه، از ق» .شود
 وزارت نفت هر چه زودتر بايد به وعده خود درباره عملياتی کردن  برخی از مناطق کشور جدی است، و

   .کارت سوخت گازوييل تا نيمه دوم سال جاری عمل کند 
  . ان در درگيری مسلحانه کشته شده است خبر داده که فرمانده انتظامی بخش ماهکيهانروزنامه 

 خبر  اين روزنامه به نقل از عليرضا پريور، معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان کرمان
در اين درگيری که جمعه شب در سه کيلومتری ماهان روی داد سروان محسن جعفرآبادی،  «   داده که

خوانده » اشرار مسلح« با کسانی که اين روزنامه فرمانده نيروی انتظامی بخش ماهان در درگيری
  » .کشته شده است

با «است که   تغيير ریيس عقيدتی سياسی نيروی انتظامی خبر داده و نوشته  کيهان در خبر ديگری از
حکم رهبرجمهوری اسالمی، محمد علی رحمانی از رياست عقيدتی سياسی نيروی انتظامی برکنار، و 

  » .ی وی منصوب شده استابوتراب بهرامی به جا
 عنوان اصلی خود را به دستور ریيس جمهوری اسالمی به بانک مرکزی در خصوص تهران امروزروزنامه 

  . بررسی حذف سه صفر از پول ملی ايران اختصاص داده است
ریيس جمهوری دستور «:اين روزنامه به نقل ازعضو ناظر شورای سابق پول و اعتبار نوشته است

ه صفر از پول ملی را در بخش های تخصصی بانک مرکزی صادر کرده و در صورت اجرا بررسی حذف س
سه صفر ديگر ابتدا به شکل کوچکتر و کمرنگ تر در اسکناس ها چاپ می شود و پس از گذشت يکی 

  » .دو سال آن صفرها محو می شود
  » . ها نيز وجود دارد چک پول احتمال جمع آوری«به نوشته تهران امروز، غالمرضا مصباحی گفته که 

  » .کاهش آثار تورمی رشد نقدينگی در کشور عنوان کرده است«وی هدف از اين کار را 
  .  مورد ابتال به بيماری وبا در ايران خبر داده است١٣ از شناسائی آفتاب يزد،روزنامه 

ت با اشاره به به نوشته اين روزنامه، محمد مهدی گويا، ریيس مرکز مديريت بيماری های وزارت بهداش
اين بيماران، غالبا از مسافرت عراق بازگشته اند يا اينکه در «:  مورد ابتال به وبا در کشور، گفته است١٣

  » .تماس با افراد آلوده به وبا بوده اند
به گفته آقای گويا، تاکنون مواردی از ابتال به بيماری وبا که منشاء آن از آلودگی آب های داخلی کشور 

   . منشاء تمامی موارد ابتال از کشور عراق بوده است  اهده نشده وباشد، مش
  .  از دور تازه تغيير مديران در وزارت نفت خبر داده استاعتمادروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، در پی کنار گذاشته شدن کاظم وزيری هامانه، وزير نفت تحرکات برای تغيير ساير 
  . ده استمديران اين وزارتخانه نيز آغاز ش

در حالی که اين وزارتخانه همچنان با سرپرست اداره می شود و وزير جديد نفت هنوز برای اخذ رای 
« :اعتماد به مجلس شورای اسالمی معرفی نشده، اعتماد به نقل از يک مقام آگاه نوشته است

يافته اند، گرفته تصميماتی برای اخراج مديران فعلی که دو سال پيش در دولت جديد به وزارت نفت راه 
  ».شده و سايت های نزديک دولت با خبرسازی در پی زمينه سازی برای اين تغييرات هستند
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