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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( دولتهای بزرگرژیم ایران و

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

 پنجاه و دیي به تانی امروز در وی اتمی انرژیالملل ني حکام آژانس بی شوراردائميعضو غ ١١   انتخاب
  . دي آژانس رسیمع عموم نشست مجنيکمی

  )2007 سپتامبر 20 (١٣٨۶ شهريور 29پنجشنبه 
 ک،ی مکزی کشورها،ی اتمی انرژی المللني آژانس بی خبرتی مهر به نقل از سای گزارش خبرگزاربه

 به مدت دو نيپيلي عراق و ف،ی عربستان سعودر،غنا،ی الجزا،یتواني ل،ی آلبانس،ي سوئرلند،یاکوادور، ا
  .  حکام انتخاب شدندی دائم شوراري غیاعضاسال به عنوان 

 فرانسه، ن،ي چه،ي روسس،ي انگلکا،یعضو دائم آن عبارتند از آمر ١۴  عضو دارد که  ٣۵   حکام یشورا
  . ها  از قارهیکی شناور از ندهی نماکی ژاپن و ل،ی برز،ی جنوبیقای هند، آفرا،يآلمان، کانادا، استرال

  . دهد ی جلسه ملي رود؛ ساالنه پنج بار تشکی آژانس به شمار مییا اجررهی مدئتي حکام که هیشورا
 ی درباره بودجه آژانس، درخواستهایري گ مي ها، تصم  گزارشها، برنامهی شورا، بررسنی ای اصلفیوظا
  .  آژانس استیمنی ای و استانداردهای بازرسبی تصوت،یعضو

  .  نهاد بر عهده داردنی ای عمومونيسي کمدیي آژانس را با تاسي انتصاب رئاري اختني شورا همچننیا
  

فشارهای خود را بر تهران حفظ می / دیپلماسی بهترین راه حل موضوع هسته ای ایران است : بوش 
  کنيم 

  )2007 سپتامبر 20 (١٣٨۶ شهريور 29پنجشنبه 
يک برای رئيس جمهوری آمریکا امروز اعالم کرد که خواهان حل موضوع هسته ای ایران از راه دیپلمات

  . متقاعد کردن این کشور به صرف نظر کردن از فعاليتهای هسته ای صلح آميز خود است
: به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش در نشست خبری در کاخ سفيد گفت

 مسالمت آميز من اميدوارم که ما بتوانيم ایران را به ترک توسعه برنامه هسته ای قانع کنيم و از یک راه
  .به این هدف دست یابيم

وی در پاسخ به پرسشی در زمينه اظهارات اخير برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه درباره ایران اظهار 
  . حل این مسئله باید از طریق دیپلماسی صورت گيرد: داشت 

ی به ایرانيان ما با متحدان و دوستان خود برای فرستادن پيامهای همبستگ: بوش خاطرنشان کرد
همکاری می کنيم تا به آنان بگویيم که یک راه بهتر دیگر نيز به جز تحریمهای مالی و اقتصادی وجود 

  . دارد
ما فشارهای خود را بر ایرانی ها حفظ می کنيم و هدف اصلی ما، حل : رئيس جمهوری آمریکا افزود
  . مسالمت آميز بحران است

  شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی تهدید کرده بود اگر 25یکشنبه کوشنر وزیر امورخارجه فرانسه روز 
  . ایران به سالح اتمی دست یابد، دنيا باید برای جنگ آماده شود

این اظهارات با مخالفتهای گسترده جامعه جهانی روبرو شده است و مقامهای کشورهای مختلف از 
بار هرگونه ماجراجویی نظامی عليه ایران هشدار جمله روسيه، اتریش و ایتاليا، درباره پيامدهای فاجعه 

  .داده و بر ضرورت حل دیپلماتيک موضوع هسته ای تهران تاکيد کرده اند
در پی انتقاد گسترده کشورهای جهان از اظهارات جنگ طلبانه " فيگارو"در گفتگو با روزنامه " برنار کوشنر

آمادگی کشورش برای جنگ با ایران به اشتباه وی بر ضد ایران گفت که ادعاهای اخير وی درباره لزوم 
  .تعبير شده و اینکه فرانسه می تواند به عنوان یک ميانجی بين غرب و ایران عمل کند

  
 فرانسه خواستار کاهش روابط تجاری اروپا با ایران شد

  )2007 سپتامبر 20 (١٣٨۶ شهريور 29پنجشنبه 
ت به ايران روز پنجشنبه، بيستم سپتامبر، فرانسه با سخت تر کردن موضع خود نسب:رادیو فردا

داخلی خود توصيه کنند که از  و سرمايه گذاران  شرکت ها کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواست تا به از
انعقاد قرارداد جديد با ايران خودداری کرده و سرمايه گذاری های خود در جمهوری اسالمی را کاهش 

  .دهند
به دليل آنکه مذاکرات در : سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، گفتديويد مارتينون، سخنگوی نيکال 

شورای امنيت سازمان ملل برای صدور قطعنامه سومی عليه ايران ممکن است به درازا بکشد، پاریس 
  . نيز در این راستا اقدام کنند می خواهد که به موازات آن مذاکرات، اعضای اتحاديه اروپا، خود

شرکت های اروپايی خواسته می « براساس طرح فرانسه از يتدپرس، آسوشبه گزارش خبرگزاری
شود که قرارداد جديدی منعقد نکرده و موسسات مالی، تسهيالت و سرمايه گذاری خود را در بازار ايران 

  ».کاهش دهند
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اتحاديه اروپا فعاليت های تعداد  فرانسه می خواهد که«:يک ديپلمات فرانسوی در همين زمينه گفت
 کشور عضو اتحاديه اروپا محدود و يا متوقف ٢٧از موسسات مالی، اعتباری و بيمه ايران را در مشخصی 

  ».شود
فرانسه اميدوار : آقای مارتينون بدون اشاره به نام کشورهايی که از اين طرح حمايت می کنند گفت

  . ن بگذارنداست که کشورهای عضو اتحاديه اروپا اين پيشنهاد ها را با شرکت داخلی خود در ميا
پيشتر، برنار کوشنر، وزير امورخارجه فرانسه، اعالم کرده بود که فرانسه از اتحاديه اروپا می خواهد که 
  .تحريم هايی عليه ايران، همزمان با افزايش تحريم ها در شورای امنيت سازمان ملل متحد، اعمال کند

اعضای (ه، چين، بريتانيا و آمريکا،  فرانسه، روسي نشست نمايندگان کشورهای اين در حالی است که
به همراه آلمان برای مذاکره درباره قطعنامه احتمالی عليه ايران روز جمعه، ) دايمی شورای امنيت
  .در واشينگتن برگزار خواهد شد بيست و يکم سپتامبر،

غنی سازی اورانيوم که )برنامه ( هيچ کس باور ندارد که«:سخنگوی رييس جمهوری فرانسه گفت
برای ما، يک ايران مسلح به جنگ افزار اتمی قابل قبول . وسط ايران انجام می شود، صلح آميز استت

  .»نيست
 اعالم کرد که از فيگاروهمزمان با اين تحوالت، آقای کوشنر روز پنجشنبه در گفت وگو با روزنامه 

ين مذاکرات نبايد سال ا«مذاکرات ميان ايران و بازرسان اتمی سازمان ملل متحد حمايت می کند، اما 
  » .ها به طول بيانجامد

اين در حالی است که اظهارات آقای کوشنر در روز يکشنبه درباره احتمال جنگ با ايران بر سر برنامه 
  .اتمی اين کشور بازتاب گسترده ای در سطح جهانی داشته است

باره احتمال برخورد نظامی با آقای کوشنر در مصاحبه با اين روزنامه فرانسوی گفت که از اظهاراتش در 
  » .فرانسه بايد به عنوان ميانجی ميان ايران و غرب عمل کند«: شده است و افزود» سوء تعبير«ايران 

آمريکا و فرانسه به توافقات اخير ميان آژانس بين المللی انرژی اتمی با ايران  به گزارش خبرگزاری ها،
 هدف و رويکرد ايران  شور، انتقاد می کنند و معتقدند کهاز برنامه هسته ای اين ک» رفع ابهام«برای 

  . به فرصت کافی برای توسعه برنامه هسته ای خود است  يافتن برای همکاری با آژانس دست
فرصت «که معتقدند توافق اخير ايران و آژانس، » برخی ناظران«آقای کوشنر با اشاره به اظهارات 

 مذاکرات نمی تواند تا سال ها ادامه يابد و ما بايد راه حلی اما اين«: است گفت» بخشيدن به ايران
  . ».برای اين موضوع بيابيم

 از ايران خواسته است تا ١٧٣٧ و ١٧۴٧با تصویب قطعنامه های  شورای امنيت سازمان ملل متحد
يچی ایران از اجرای اين قطعنامه ها سرپ فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند ولی

  .کرده است
کشورهای غربی، جمهوری اسالمی را متهم می کنند که در چارچوب برنامه هسته ای خود به دنبال 

  .دستيابی به سالح هسته ای است و ايران در مقابل اين اتهامات را رد می کند
  

 مخالفت فرانسه با جنگ در عين تالش برای تحریم بيشتر ایران
  )2007تامبر  سپ20 (١٣٨۶ شهريور 29پنجشنبه 

در حالی که اظهارات اخير وزیرخارجه فرانسه در مورد احتمال بروز جنگ با ایران هنوز محور :بی بی سی
بحث محافل سياسی و مطبوعاتی است، رئيس این جمهور این کشور بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و 

 .اعالم کرد که فرانسه خواهان جنگ با ایران نيست
مهور فرانسه که به صورت زنده با شبکه های اول و دوم تلویزیون فرانسه نيکوال سارکوزی، رئيس ج

ایران می کوشد : "صحبت می کرد، مناقشه اتمی ایران را مسئله ای فوق العاده دشوار خواند و گفت
 ".به بمب اتم دست پيدا کند، من به مردم فرانسه می گویم که چنين چيزی غيرقابل قبول است

قای سارکوزی در فرانسه به قدرت رسيد، دولت این کشور موضع سختگيرانه تری از چند ماه پيش که آ
در قبال ایران اتخاذ کرده و در مخالفت با برنامه اتمی ایران مواضع خود را به آمریکا نزدیک کرده که اعتقاد 

 .دارد ایران مخفيانه به دنبال توليد سالح هسته ای است
اگرچه در مورد اهداف برنامه اتمی ایران تردیدهایی مطرح می رئيس جمهور فرانسه و دولتمردان او 

 .کردند اما هيچگاه علنًا نگفتند که ایران به دنبال دستيابی به بمب اتم است
دولت فرانسه از شرکتهای این کشور که در ایران سرمایه گذاری کرده اند خواسته که سرمایه گذاری 

ش است تا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نيز در این تازه ای در این کشور انجام ندهند و در تال
 .زمينه با خود همراه سازد

به گفته سخنگوی رئيس جمهور فرانسه، دولت این کشور از دیگر دولتهای عضو اتحادیه اروپا خواسته 
 است عالوه بر تحریمهایی که شورای امنيت سازمان ملل متحد بر ایران اعمال کرده، گامهای دیگری

 .برای فشار بر این کشور بردارند تا ایران را وادار به محدود ساختن فعاليت اتمی خود کنند
آن گونه که داوید مارتينون، سخنگوی رئيس جمهور فرانسه به خبرنگاران گفته، دولت فرانسه به 

ز مؤسسات سرمایه گذاران اروپایی توصيه کرده تا دست کم از معامالت تازه با ایران خودداری کنند و ا
 .مالی و بانکهای اروپایی خواسته است تا دادوستد خود را با ایران به حداقل برسانند

آقای مارتينون تصریح کرده که اقدامات دولت فرانسه به معنای این است که این کشور اعمال فشار بر 
زمان می ایران را به تصميمگيریهای شورای امنيت سازمان ملل متحد محدود نمی بيند، هرچند هم
 .کوشد در شورای امنيت نيز قطعنامه ای تازه ای برای افزایش تحریم ایران به تصویب برسد
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شورای امنيت تاکنون با صدور دو قطعنامه تحریمهایی بر ایران اعمال کرده تا این کشور ناچار شود 
سنگين است بخشی از فعاليت اتمی خود را که مهمترین آن غنی سازی اورانيوم و ساخت رآکتور آب 

 .متوقف کند
اما ایران به هييچيک از این دو قطعنامه عمل نکرده و همچنان به توسعه آن بخش از فعاليت اتمی خود 

 .که مورد مخالفت شورای امنيت قرار دارد ادامه داده است
سخنگوی رئيس جمهور فرانسه گفته که کشورش از آنجا به فکر اعمال تحریم بر ایران خارج از چارچوب 
شورای امنيت افتاده که تصویب قطعنامه تازه عليه ایران برای افزایش بر تحریم این کشور به زمان نياز 

 .دارد
قرار است نمایندگانی از آمریکا، روسيه، بریتانيا، فرانسه و چين به عنوان پنج عضو دائم شورای امنيت و 

در واشنگتن گردهم آیند )  سپتامبر21(همچنين آلمان که در مناقشه اتمی ایران دخيل شده، روز جمعه 
 .و برای تدوین پيش نویس قطعنامه تازه ای به منظور افزایش تحریم ایران به گفتگو بنشينند

اما روسيه و چين مخالفتهایی با نوع و نحوه افزایش تحریم ایران مخالفتهایی ابراز کرده و در عين حال با 
ز چارچوب شورای امنيت نيز آشکارا مخالفت خود را نشان تالش فرانسه برای تحریم بيشتر ایران خارج ا

 .داده اند
نيکوال سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه قرار است در حاشيه شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل که 
هفته آینده در مقر اصلی این سازمان در نيویورک برگزار می شود، با دیگر رهبران جهان در مورد مناقشه 

 .فتگو بنشينداتمی ایران به گ
آن گونه که وی اخيرًا در سخنرانی در همایش سفيران فرانسه عنوان کرد، تنها راه جلوگيری از 

دستيابی ایران به سالح اتمی، تحت تحریم قراردادن این کشور و همزمان، فراخواندن این کشور به 
 .مذاکره است

اور کند که ایران با غنی سازی سخنگوی آقای سارکوزی رسمًا اعالم کرده که هيچکس نمی تواند ب
اورانيوم هدفی جز دستيابی به سالح اتمی را دنبال می کند، این در حالی است که پيش از به قدرت 

 .رسيدن نيکوال سارکوزی در فرانسه چنين اظهارنظرهایی از زبان مقامات فرانسوی ابراز نمی شد
 . ه استاما این موضعگيریهای تند، واکنشهایی نيز به دنبال داشت

هفته گذشته، برنار کوشنر وزیرخارجه فرانسه در گفتگو با شبکه های تلویزیونی آر تی ال آلمان و ال س 
ای فرانسه گفت که اتمی شدن ایران قابل قبول نيست و در صورتی که ایران به سالح اتمی دست 

 ."بدترین حالت، جنگ است"آماده بود که " بدترینها"یابد، باید برای 
ن اظهارات چنان واکنشهایی در ميان محافل ضدجنگ برانگيخت که آقای کوشنر چند بار ناچار به اما ای

توضيح در مورد اظهارات خود شد و گفت که تعبير درستی از سخنانش صورت نگرفته و او خواهان جنگ 
 .با ایران نيست بلکه به دنبال حل مناقشه اتمی ایران از راههای دیپلماتيک است

 فرانسوی در حالی از تالش ایران برای دستيابی به سالح اتمی سخن می گویند که این دولتمردان
کشور بارها هرگونه اهداف نظامی را در برنامه اتمی خود رد و تصریح کرده که تنها به منظور خودکفایی 

 توليد در توليد سوخت موردنياز نيروگاههای اتمی به دنبال غنی سازی اورانيوم و دستيابی به فناوری
  .سوخت اتمی است

  
 حمايت اروپا از تحريم بيشتر ايران خارج از شورای امنيت

  )2007 سپتامبر 17 (١٣٨۶ شهريور 26دوشنبه 
نگاه  در حالی که هشدار وزير امور خارجه فرانسه درباره احتمال جنگ عليه برنامه اتمی ايران:رادیو فردا

مال تحريم های شديدتر عليه تهران خارج از چارچوب ها را متوجه خود کرده، کشورهای اروپايی از اع
  . شورای امنيت خبر داده اند

با صراحت از وضع تحريم های  وزيران امور خارجه آلمان و هلند روز دوشنبه، بيست و ششم شهريور،
به توقف برنامه اتمی خود خبر دادند و  اين کشور جديد عليه جمهوری اسالمی ايران برای وادار کردن

  . ند که در اين زمينه با متحدان خود همکاری خواهند کردگفت
ماکسيم ورهاگن، وزير امور خارجه هلند پس از ديدار روز دوشنبه با برنارد کوشنر، همتای فرانسوی خود 

هلند از تحريم های اتحاديه اروپا عليه برنامه هسته ای ايران حمايت می کند، حتی اگر : اعالم کرد
  .  در اين زمينه به توافقی دست يابدشورای امنيت نتواند

نخستين مسئله اين است که بايد شورای امنيت سازمان ملل متحد را قانع کرد که برای : وی گفت
ولی اگر اين شورا اقدامی در اين زمينه انجام ندهد، ما . اعمال تحريم های بيشتر وارد عمل شود

 با اياالت متحده تحريم های جديدی عليه ايران حاضريم و خواستار آن هستيم که اتحاديه اروپا همراه
  .وضع کند

وزير امور خارجه آلمان نيز از اظهارات برنارد کوشنر حمايت کرد و گفت که آلمان همراه با فرانسه و ديگر 
  . متحدانش تالش خود را به کار خواهد گرفت تا تهديد ايران اتمی را برطرف کند

   آمادگی برای جنگ؟
ه فرانسه يکشنبه شب در سخنانی جنجالی با اتخاذ لحنی بسيار تند عليه ايران گفته وزير امور خارج

  » .ما بايد خود را برای بدترين چيزها آماده کنيم« :بود
بدترين « مصاحبه می کرد، در پاسخ به اين سوال که تلويزيون فرانسهو  آر تی الوی که با شبکه 

  » .تآن جنگ اس«، پاسخ داد که »چيزها چه هستند؟
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محسوب  در حال حاضر گسترش برنامه هسته ای ايران بزرگ ترين بحران« :آقای کوشنر اظهار داشت
  » .و ما نمی پذيريم که اين کشور به بمب اتمی دست پيدا کند  شود می

در صورتی که «:ياد کرد و گفت» يک خطر واقعی برای کل جهان« وی از برنامه اتمی ايران به عنوان 
ه خود پافشاری کند، ما تحريم های موثرتری را در اتحاديه اروپا عليه اين کشور وضع ايران بر خواست
  » .خواهيم کرد

گفته های آقای کوشنر با واکنش شديد رسانه های دولتی ايران روبه رو شده است و با آنکه جمهوری 
ر آن را محکوم اسالمی به طور مستقيم به اين اظهارات واکنش نشان نداده، اما رسانه های اين کشو

  . کرده اند
صورت می گيرد که  در حالی لحن فرانسه در ماه های اخير عليه برنامه هسته ای تهران، تندتر شدن

خود به ادامه روند ديپلماتيک و  اياالت متحده آمريکا به عنوان منتقد اصلی برنامه اتمی ايران از تعهد
  . این کشور خبر داده بود اقتصادی در ارتباط با

ما « : آمريکا اظهار داشتفاکس نيوزير دفاع آمريکا روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه تلويزيونی وز
اما روشن است که رهيافت ديپلماتيک و اقتصادی در . همواره گفته ايم که همه گزينه ها روی ميز است

  » .دستور کار ما قرار دارد
   قطعنامه جديد عليه ايران
تانيا به همراه آمريکا در حال کار بر روی قطعنامه جديد تحريمی عليه کشورهای آلمان، فرانسه، بري

  . تهران هستند که قرار است به زودی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه شود
شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز چهارشنبه، دوازدهم سپتامبر، اعالم کرد 

 خواهد بود تا دربارهاعمال تحريم های جديد بر ۵+١ورهای موسوم به واشينگتن هفته آينده ميزبان کش
  . ايران 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«آلمان در بيست و يکم سپتامبر در واشينگتن درباره اينکه 

  . خواهد بود، تصميم گيری می شود
مسالمت «کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که در چارچوب برنامه هسته ای خود که آن را 

می داند، به دنبال توليد بمب اتمی است؛ اما ايران گفته است که برنامه اتمی اش را برای توليد » آميز
  . برق دنبال می کند

   ايران ابراز تاسف برادعی از امتناع
همزمان بحث درباره برنامه هسته ای ايران در پايتختی ديگر نيز دنبال شد و يکی از موضوعات مطرح روز 

  . دوشنبه نشست عمومی سازمان های عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين بود
کشور در آن  ١۴۴محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در افتتاحيه اين نشست که 

» تاسف«را متوقف نکرده است، ابراز  حضور دارند در سخنانی از اينکه ايران روند غنی سازی اورانيوم
  . کرد

شورای امنيت سازمان ملل متحد در دو قطعنامه جداگانه از ایران خواسته است که برنامه غنی سازی 
  . استاورانيوم را متوقف کند ولی تهران از این درخواست سرپيچی کرده

حل همه پرسش ها و ابهامات «آقای برادعی ابراز اميدواری کرد که توافق ماه اوت ايران و آژانس برای 
مسير «همکاری تهران را به دنبال داشته باشد و با هموار ساختن » درباره برنامه هسته ای اين کشور

ی ايجاد راه حلی جامع و پايدار طوالنی اعتماد سازی درباره ماهيت برنامه اتمی اين کشور، شرايط را برا
  » .فراهم کند

اين ابهامات از عوامل اصلی فقدان اعتماد به ماهيت برنامه هسته ای ايران به شمار « به گفته وی، 
  » .می رود که باعث اقدام شورای امنيت سازمان ملل متحد در اين زمينه شده است

تمی ايران که برای شرکت در نشست آژانس به در همين حال، غالمرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی ا
مقابله جويی «وين سفر کرده است، به کشورهای غربی هشدار داد که از آنچه که وی از آن به عنوان

  . ياد کرد، دست بردارند» با برنامه اتمی
همواره مسير مقابله جويی را به جای « وی که در اين نشست سخن می گفت، غرب را متهم کرد که 

  » .و داشتن روابط دوستانه با ملت بزرگ ايران برگزيده استدرک 
وی بدون اشاره به اظهارات وزير امور خارجه فرانسه، از برخی کشورهای غربی انتقاد کرد و گفت آنها 
دولت های مستقل و در حال توسعه را که جنبشی برای دستيابی به فن آوری روز به وجود آورده اند، 

  . تحمل نمی کنند
  

  ار برادعی در مورد استفاده از زور عليه ایرانهشد
  )2007 سپتامبر 17 (١٣٨۶ شهريور 26دوشنبه 

مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی از صحبت هایی که در مورد بکارگيری گزینه نظامی :بی بی سی
رنامه عليه ایران می شود، ابراز نگرانی شدید کرده و گفت در حال حاضر هيچ خطر آشکاری از سوی ب

  .اتمی این کشور نمی بيند
محمد البرادعی در سخنانی که به نظر پاسخ غيرمستقيم به صحبت های روز گذشته وزیر خارجه 

من به هيچ وجه در مورد استفاده از زور : "فرانسه در مورد احتمال وقوع جنگ عليه ایران می آمد، گفت
  ."صحبت نمی کنم
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وشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته بود جهان باید برای ، برنار ک)شانزدهم سپتامبر(یکشنبه شب 
  . احتمال درگرفتن جنگ بر سر برنامه هسته ای ایران آماده باشد

آقای البرادعی که در کنفرانس عمومی آژانس بين المللی انرژی اتمی در وین سخن می گفت، جنگ را 
  .جود نداشته باشد باید به آن متوسل شدآخرین راه حل ناميد که تنها در شرایطی که هيچ راه دیگری و

برای استفاده از زور هم : " به عراق اشاره کرد و افزود2003وی در صحبت هایش به حمله سال 
اميدوارم همه از وضعيت عراق درس گرفته باشند، جایی که به خاطر ظن به اینکه . قواعدی وجود دارد

  ."ی گناه جان باختندکشوری سالح اتمی دارد، هفتاد هزار نفر شهروند ب
در جریان کنفرانس عمومی آژانس، غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژی اتمی ایران، نيز به انتقاد از 

همواره به جای مفاهمه راه "لحن تند کشورهای غربی پرداخت و آنها را متهم کرد که در برابر ایران 
  ."تقابل در پيش گرفته اند

 برای ساخت نيروگاه هسته ای 1979فعاليت های هسته ای پيش از انقالب آقای آقازاده تاریخچه ای از 
  .خواند"  ساله30بخش کوچکی از رنج ها و مرارت های "ارائه داد و آن را 

به گفته رئيس سازمان انرژی اتمی، کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان از ساخت نيروگاه اتمی 
رداد آن امضا شده بود، طفره رفته اند و در چهار سال بوشهر و توليد سوخت که پيش از انقالب قرا

سياست حذف و "گذشته نيز پس از مطرح شدن موضوع هسته ای ایران، برخی کشورهای غربی 
  .را پی گرفته اند" محروميت

خبرنگاران می گویند در روزهای اخير صحبت گزینه نظامی عليه برنامه اتمی ایران بار دیگر در برخی 
 در حالی که اخيرا با ایران به -و رسانه ای طرح شده و مسئوالن آژانس انرژی اتمی را محافل سياسی 

  . نگران کرده است-توافقی برای پاسخگویی به پرسش های باقی مانده دست یافته اند 
آژانس بين المللی انرژی اتمی و جمهوری اسالمی ایران چندی پيش بر سر یک جدول زمان بندی 

 مبنای آن ایران در ماه های آینده به پرسش های آژانس و ابهام های موجود در مورد توافق کردند که بر
  .فعاليت های اتميش پاسخ بگوید

آقای البرادعی روز دوشنبه بار دیگر به دفاع از این توافق پرداخت و آنرا به شرط همکاری عملی ایران 
  .گامی مهم دانست

  
  مال جنگواکنش ایران به اخطار فرانسه در مورد احت

  )2007 سپتامبر 17 (١٣٨۶ شهريور 26دوشنبه 
وزارت خارجه ایران در واکنش نه چندان تندی اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در مورد "بی بی سی

آمادگی جهان برای احتمال درگرفتن جنگ بر سر برنامه هسته ای ایران را در تداخل با سياست اتحادیه 
  .ته استاروپا در قبال این کشور دانس

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سخنان آقای کوشنر را با هدف زیر سئوال بردن 
به نظر، وزیر امور خارجه فرانسه، سياست : "صالحيت آژانس بين المللی انرژی اتمی دانست و گفت
  ."کلی اتحادیه اروپا در قبال ایران را فراموش کرده است

کشنبه در گفتگو با رادیو و تلویزیون فرانسه با تاکيد بر اینکه مذاکرات برای حل وزیر خارجه فرانسه، روز ی
مساله فعاليت هسته ای ایران باید ادامه یابد، گفت که اتمی شدن ایران قابل قبول نيست و در صورتی 

گ ما باید برای بدترین حالت آماده باشيم، بدترین حالت هم جن"که ایران به اسلحه اتمی دست یابد 
  ."است

آقای حسينی در ادامه واکنش خود، اظهارات بيان شده از سوی وزیر امور خارجه فرانسه را تامين کننده 
منافع فرانسه ندانست و ابراز اميدواری کرد که این اظهارات ناشی از دیدگاه های واقعی فرانسه 

  .نباشد
 اقدامی دست زد تا از چشم انداز از سوی دیگر در روز دوشنبه نخست وزیر فرانسه گفت که باید به هر

  .جنگ با ایران پرهيز شود
باید هر کاری الزم است انجام دهيم تا از جنگ پرهيز : "به گزارش خبرگزاری رویتر فرانسوا فيو گفت

نقش فرانسه رهنمون شدن به سوی یک راه حل صلح آميز برای وضعيتی است که برای باقی . کنيم
  ."جهان بسيار خطرناک خواهد بود

  .وی افزود این سخن آقای کوشنر صحيح است که وضعيت خطرناک است و باید جدی گرفته شود
رئيس جمهور معتقد : "در واشنگتن نيز دانا پرینو سخنگوی کاخ سفيد بر راه حل دیپلماتيک تاکيد کرد

ست هيچ همانطور که پرزیدنت گفته ا... است که مشکالت ما با ایران از طرق دیپلماتيک قابل حل است
اما ما می کوشيم با شيوه های . رئيس جمهوری هرگز نباید هيچ گزینه ای را از روی ميز بردارد

شورای امنيت سازمان ملل ) مصوبات(دیپلماتيک ایران را قانع کنيم به تعهدات بين المللی اش براساس 
  ."عمل کند

ر، خبرگزاری رسمی ایرنا، پيش از واکنش رسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان آقای کوشن
جهت گيری های نيکوال سارکوزی و همراهانش در عرصه سياست خارجی، "طی تفسيری نوشت 

تصویر متفاوتی را از فرانسه نزد جهانيان به نمایش گذاشته است و نزدیکی بی سابقه به آمریکا و 
مداران فرانسوی جلب حمایت همه جانبه از اسرائيل، مولفه هایی هستند که در مواضع نوین سياست

  ."توجه می کنند
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دیپلماسی فرانسه، هيچگونه مخالفتی با سياست های : "این خبرگزاری در ادامه تفسير خود گفت
یکجانبه و خصمانه کاخ سفيد بر ضد ایران از خود نشان نداده و از همسانی مواضع با واشنگتن سخن 

  ."می گوید
  'تغيير لحن فرانسه'

لگر مسایل دیپلماتيک در بی بی سی می گوید که فرانسه از زمان به قدرت جاناتان مارکوس، تحلي
رسيدن نيکوال سارکوزی، لحن خود را تغيير داده و موضع سخت تری در برابر ایران گرفته است و سعی 

  .می کند که روابط خود را با آمریکا بهبود بخشد
ه بود اگر ایران به تعهدات بين المللی خود  اوت تلویحا گفت28نيکال سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه، روز 

  .پایبند نباشد و برنامه اتمی خود را مهار نکند، احتمال حمله نظامی به آن کشور وجود دارد
با این حال وی نگفت که فرانسه در حمله ای احتمالی به ایران شرکت خواهد کرد و به عالوه پيامد 

  .چنين اقدامی را فاجعه بار دانست
ایش از تالش های جاری دیپلماتيک برای گشودن گره مربوط به برنامه اتمی ایران گفته وی ضمن ست

تنها رویکردی است که می تواند به ما امکان دهد از گزینه دیگری که من فاجعه "بود رویکرد دیپلماتيک 
  ."بمب ایرانی یا بمباران ایران: بار می خوانم حذر کنيم

 سپتامبر در وین در مورد برنامه هسته ای ایران وارد 17روز دوشنبه، آژانس بين المللی انرژی اتمی، ام
  .بحث شده است

ایران تالش برای دستيابی به سالح هسته ای را رد کرده و مقام های این کشور از جمله آیت اهللا 
خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی اعالم کرده اند که این کشور درصدد دستيابی به سالح های هسته 

  . يستای ن
خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید که در ایران بر این باورند که آمریکا به دليل وضعيت عراق و 

  .افغانستان، نمی تواند جنگ دیگری را در منطقه به راه بياندازد
وزیر امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه برای دیدار با مقام های روسی به مسکو سفر کرده و قرار است 

  .سفر در مورد برنامه هسته ای ایران با همتای روسی خود گفتگو کنددر این 
فرانسه خواهان آن است که تحریم های سفت و سخت تری عليه ایران وضع شود و حتی از تحریم 

های اتحادیه اروپا عليه ایران سخن گفته اما به نظر نمی رسد در مقطع فعلی، روسيه از وضع تحریم 
  .ایت کندهای جدید عليه ایران حم

  'پاسخ شدید می دهيم'
روسيه خواهان آن است که کارایی دو دور تحریم های وضع شده عليه ایران، پيش از وضع تحریم های 

  .جدید مورد بررسی قرار گيرد
ایران هشدار داده که وضع مجازات های جدید عليه این کشور، به توقف همکاری ها با آژانس بين 

  .هد شدالمللی انرژی اتمی منجر خوا
آمریکا اگر چه تاکيد کرده که به دنبال حل مناقشه هسته ای ایران از راه های دیپلماتيک است اما گزینه 

  .نظامی را رد نکرده است
یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران گفته است هر نوع حمله به اهدافی در ایران، با پاسخ شدید 

  .روبرو می شود
:  ارشد سپاه پاسداران در غرب آشور به خبرگزاری ایرنا گفت چی، فرمانده محمد حسن آوسه

عليرغم اینکه آمریکا دور تا دور ایران را گرفته، این به معنای محاصره ما نيست، بلکه خودشان را در "
  . "اند و آمریکا در تيررس ما قرار گرفته است محاصره ما قرار داده 

ف را در ایران شناسایی کرده، اما هر آنچه که آمریکا در آمریکا گفته که بيش از دو هزار هد: وی افزود
  .اطراف ما جا دارد،از اهداف ما هستند

  
  تندتر شدن لحن فرانسه در برابر ایران

  )2007 سپتامبر 16 (١٣٨۶ شهريور 25یکشنبه 
برنار کوشنه، وزیر امور خارجه فرانسه گفت که جهان باید برای احتمال درگرفتن جنگ بر :بی بی سی

  .ر برنامه هسته ای ایران آماده باشدس
  ."ما باید برای بدترین ها آماده باشيم که بدترین حالت، جنگ است: "وی افزود

وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه رادیو تلویزیونی فرانسه گفت که مذاکرات با ایران بر سر 
ران به سالح هسته ای، می تواند مناقشه هسته ای باید ادامه یابد اما مدعی شد که دستيابی ای

  .خطری جدی برای جهان باشد
ایران تالش برای دستيابی به سالح هسته ای را رد کرده و مقام های این کشور از جمله آیت اهللا 
  . خامنه ای، رهبر آن اعالم کرده اند که این کشور درصدد دستيابی به سالح های هسته ای نيست

 سارکوزی در مصاحبه خود گفت اگر چه حمله به ایران در حال حاضر وزیر امور خارجه دولت نيکوال
  ."برای ما طبيعی است که برای هر امکانی آماده شویم"باعملی شدن فاصله زیادی دارد اما 

آقای کوشنه افزود که از شرکت های بزرگ این کشور خواسته شده تا با ایران وارد معامالت تجاری 
  .نشوند
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خواهان آن است تا اتحادیه اروپا تحریم هایی را عليه ایران برای وادار کردن این وی افزود که فرانسه 
کشور برای اجرای قطعنامه های شورای امنيت وضع کند که این تحریم ها غير از تحریم هایی خواهند 

  .بود که توسط این شورا وضع شده اند
 ایران قراردادهای جدیدی عقد آقای کوشنه گفت که از شرکت هایی چون توتال خواسته شده تا با

وی افزود که دولت فرانسه این شرکت ها را از معامله با ایران منع نکرده اما به آنها توصيه کرده . نکنند
  .که از این کار خودداری کنند

قرارداد اوليه در سال . شرکت توتال فرانسه در حال مذاکراتی با ایران بر سر پروژه ال ان جی است
 آغاز شود اما مذاکرات بر سر قيمت 2009 و قرار است فعاليت توتال در این پروژه از سال  امضا شد2004

  .هنوز ادامه دارد
فرانسه اخيرا لحن خود را در برابر ایران تندتر کرده و این در حالی است که آلمان، دیگر عضو کشورهای 

س بين المللی انرژی اتمی همکاری کند پنج بعالوه یک، اخيرا اعالم کرد در صورتی که ایران کامال با آژان
و در مورد برنامه هسته ای خود شفاف سازی کند، نيازی به وضع تحریم های جدید عليه ایران نخواهد 

  .بود
  'تکميل شده است'سوخت هسته ای نيروگاه بوشهر 

  )2007 سپتامبر 16 (١٣٨۶ شهريور 25یکشنبه 
  .ت هسته ای نيروگاه بوشهر خبر دادوزیر امورخارجه ایران، از تکميل سوخ:بی بی سی

آقای متکی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای بلژیکی خود در تهران به خبرنگاران گفت سوخت 
  . است هسته ای نيروگاه بوشهر، توسط آژانس بين المللی انرژی اتمی بازرسی و الک و مهر شده 

  . استسوخت نيروگاه هسته ای بوشهر، هنوز به ایران حمل نشده
مقامات جمهوری اسالمی پيشتر اعالم کرده بودند که برای راه اندازی نيروگاه اتمی بوشهر با روسيه به 

  .رسيده اند" تفاهمات خوبی"
  .، شرکت روسی سازنده نيروگاه بوشهر تایيد نشده بود"اتم استروی اکسپورت"این موضوع، از سوی 

متکی در کنفرانس مطبوعاتی شنبه شب خود گفت که به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، آقای 
های بين ایران و روسيه   ای از مذاکرات او در سفرش به مسکو در ارتباط با توافق بخش قابل مالحظه

  .بوده است
  ".  بينيم در این مذاکرات موضوع نيروگاه بوشهر نيز مطرح شد و ما روند امور را رو به پيش می: "او افزود
  تعویق
 فروردین گذشته، توسط روسيه به 11محموله از سوخت هسته ای نيروگاه بوشهر، قرار بود تا اولين 

  .ایران فرستاده شود، اما این کار، به دالیل متعددی به تعویق افتاد
روسيه که قراردادی بالغ یر یک ميليارد دالر برای راه اندازی نيروگاه بوشهر با ایران منعقد کرده، در ماه 

 به علت آنچه تاخير ایران در پرداخت های خود به روسيه خواند، تحویل سوخت هسته ای ،2007مارس 
  .و راه اندازی نيروگاه بوشهر را به تاخير انداخت

روسيه به غير از مسایل مالی، تاخير در ارسال برخی تجهيزات از سوی چند کشور را از دیگر دالیل 
  .ده بودتاخير در راه اندازی نيروگاه بوشهر عنوان کر

 ميان ایران و روسيه امضا شد و تکميل آن تاکنون چندین بار 1995قرارداد ساخت نيروگاه بوشهر در سال 
  . تکميل می شد2000براساس قرارداد اوليه، نيروگاه باید در سال . به تاخير افتاده است

يه شرایط جدیدی را پيشتر، دیپلمات ها در آژانس بين المللی انرژی اتمی در وین گفته بودند که روس
  .برای ایران به منظور تحویل سوخت هسته ای نيروگاه بوشهر تعيين کرده است

این دیپلمات ها که نامشان فاش نشده، گفته بودند، روسيه از ایران خواسته که پيش از تحویل سوخت 
ته پاسخ هسته ای به این کشور، به سئواالتی در زمينه فعاليت های محرمانه هسته ای خود در گذش

  .دهد
در هر حال، آمریکا از همان ابتدا با این طرح مخالف بود و روسيه برای کاهش نگرانی ها، از ایران تعهد 

  .گرفته بود پس مانده سوخت اتمی را پس از مصرف در نيروگاه بوشهر به روسيه بازگرداند
ازی اورانيوم، درگير تنش ایران به علت اصرار بر ادامه فعاليت های حساس اتمی خود، از جمله غنی س

  .با کشورهای غربی شده است
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ایران را متهم می کنند که تحت پوشش فعاليت صلح طلبانه هسته 

ای، درصدد دسترسی به سالح هسته ای است اما ایران این اتهام را رد می کند و می گوید که 
  .بين المللی صورت می گيرد، صلح آميز استهدفش از برنامه هسته ای که طبق قوانين 

  
  'روحانی در بروکسل با سوالنا مالقات می کند'

  )2007 سپتامبر 16 (١٣٨۶ شهريور 25یکشنبه :بی بی سی
حسن روحانی، رئيس مرکز تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت نظام ایران، هفته جاری با 

  .وپا دیدار خواهد کردخاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه ار
یک سخنگوی آقای سوالنا در گفتگو با بی بی سی فارسی خبر این مالقات را در حاشيه سفر آقای 

  .انجام می شود، تأیيد کرد) Korber(روحانی که به دعوت بنياد آلمانی کوربر 
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رار است آقای روحانی که پيشتر سرپرستی هيئت مذاکره کننده هسته ای ایران را بر عهده داشت، ق
) چهارشنبه و پنجشنبه بيست و هشتم و بيست و نهم شهریور ماه(روزهای نوزدهم و بيستم سپتامبر 

  .به ترتيب در برلين و بروکسل در ميزگردهایی که به همت بنياد کوربر برگزار می شود، شرکت کند
م می شود، اما به گفته برخی ناظران در حالی که سفر حسن روحانی به دعوت یک بنياد خصوصی انجا

دیدار وی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسالمی در شورای عالی امنيت ملی ایران با آقای سوالنا، 
  .می تواند حائز اهميت ویژه ای باشد

خبرگزاری مهر به نقل از دفتر آقای روحانی نوشته که وی سال گذشته نيز در برنامه ای مشابه به 
  .ددعوت بنياد کوربر شرکت کرده بو

این خبرگزاری همچنين از دیدارهای جداگانه رئيس مرکز تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت 
 که به گفته مهر به پيشنهاد بنياد کوربر انجام می -نظام با وزیر امور خارجه آلمان و رئيس پارلمان اروپا 

  . خبر داده است-شود 
 ميالدی 1981ار آلمانی آن کورت کوربر در سال بنياد کوربر موسسه ای خصوصی است که به نام بنيانگذ

مواجهه با مشکالت جاری جامعه ' شکل گرفته و از جمله اهداف اصلی خود را - از ادغام دو بنياد دیگر -
  .می نامد' ایجاد پل ميان ملت ها'و ' بين المللی

اتمی ایران حسن روحانی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی سرپرستی هيئت مذاکره کننده 
  .را بر عهده داشت، پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد جای خود را به علی الریجانی داد

وی در ایران جزو سياستمداران طيف محافظه کار ميانه رو شمرده می شود که به گفته برخی ناظران 
  .موقعيتشان با قدرت یافتن اصولگرایان در این کشور تا حدی تضعيف شد

حاضر آقای روحانی به جز عضویت در شورای عالی امنيت ملی ایران به نمایندگی از آیت اهللا در حال 
  .خامنه ای، در مجلس خبرگان این کشور نيز حضور دارد

  
  است" رويکرد ديپلماتيک"آمريکا در برابر ايران متعهد به 

  )2007 سپتامبر 16 (١٣٨۶ شهريور 25یکشنبه 
 آمريکا گفته است اين کشور در مقابل تهديد اتمی ايران همچنان رابرت گيتس وزير دفاع:بی بی سی

  .متعهد به ابزارهای ديپلماتيک و اقتصادی است
وی روز يکشنبه در گفتگو با شبکه تلويزيونی فاکس نيوز تصريح کرد با اين وجود آمريکا حق استفاده از 

  . همه گزينه ها را برای خود محفوظ می داند
به سوالی مبنی بر اينکه آيا دولت جورج بوش پيش از حمله به ايران از کنگره رابرت گيتس در پاسخ 

  .اجازه می گيرد يا خير گفت که به سواالت فرضی پاسخ نمی دهد
اظهارات وزير دفاع آمريکا در حالی مطرح می شود که طی چند هفته گذشته گزارش های متعددی در 

دود اين کشور به مواضع سپاه پاسداران و تاسيسات آمريکا منتشر شده که حاکی از احتمال حمله مح
  .اتمی ايران است

اما رابرت گيتس گفت دولت آمريکا در شرايط فعلی معتقد است که در برخورد با تهديد و چالش ايران 
  .هستند" رويکرد برتری"ابزارهای ديپلماتيک و اقتصادی به وضوح 

 هفته پيش يکبار ديگر ايران را متهم کرد که سالح و ديويد پترئوس فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق
  .مواد منفجره در اختيار پيکارجويان شيعه عراقی می گذارد

  .ایران قویا این اتهام را رد کرده و اشغالگران عراق را عامل ناآرامی های این کشور دانسته است
پاه پاسداران ايران که متهم به مقام های ارشد آمريکايی به کرات تهديد کرده اند که با نيروی قدس س

  . حمايت از اين پيکارجويان شيعه است مقابله خواهند کرد
اما رابرت گيتس گفت که مقابله با تهديد ايران به معنای ورود به مرزهای اين کشور برای تعقيب 

  .پيکارجويان شيعه عراقی و حاميان آنها نيست
يست و نيروهای آمريکايی می توانند با عمليات موثرتر وی گفت نيازی به ورود به داخل مرزهای ايران ن
  .در درون خاک عراق با اين مشکل مقابله کنند

  .آمريکا ايران را متهم به تالش برای دستيابی به سالح اتمی کرده است
  .اما ايران همواره اين اتهام را رد کرده و برنامه های اتمی خود را صلح آميز خوانده است

 در واشنگتن وارد مرحله جديدتری می ۵+١ک آمريکا اين هفته با حضور اعضای گروه رويکرد ديپلماتي
  .شود

ديپلماتهای ارشد پنج عضو دايم شورای امنيت يعنی آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين و روسيه همراه با 
  .آيندآلمان برای بررسی پيش نويس قطعنامه بعدی تحريم های ايران اين هفته در واشنگتن گردهم می 

بدنبال خودداری ايران در توقف غنی سازی اورانيم، شورای امنيت سازمان ملل متحد تحريم های 
  .متعددی عليه اين کشور اعمال کرده است

برخی اعضای شورای امنيت بخصوص آمريکا، بريتانيا و فرانسه تالش می کند دامنه اين تحريم ها را 
  .استه های شورا کنندگسترش دهند و ايران را مجبور به پذيرش خو

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  نظاميان آمریکایی یک تبعه ایرانی را در شمال عراق بازداشت کردند 
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  )2007 سپتامبر 20 (١٣٨۶ شهريور 29پنجشنبه 
 نظاميان آمریکایی صبح پنجشنبه در سليمانيه عراق بدون هر گونه دليلی یک ایرانی را که از اعضای یک

  . هيئت بازرگانی در حال بازدید از شمال عراق بود بازداشت کردند
سخنگوی دولت خودمختار کردستان عراق به خبرنگار " جمال عبداهللا"به گزارش خبرگزاری مهر،
سليمانيه "حدود ساعت چهار صبح امروز نظاميان آمریکایی، با ورود به هتل : خبرگزاری فرانسه گفت 

 در شمال عراق، یک ایرانی را که از اعضای یک هيئت بازرگانی در حال بازدید از در سليمانيه واقع"پاالس
  .  سليمانيه بودند، دستگير کردند

در این گزارش به دالیل و انگيزه های اشغالگران آمریکایی در بازداشت این تبعه ایرانی اشاره نشده 
  . است

  .ز استان کرمانشاه وارد سليمانيه شده بودخبرگزاری فرانسه اعالم کرد که این هيئت تجاری ایرانی ا
که نظاميانش با یورش به کنسولگری ) 85 دی 21(  ژانویه  گذشته 11الزم به ذکر است؛ دولت آمریکا از 

ایران در اربيل عراق پنج دیپلمات ایرانی را بازداشت کردند، همچنان از آزاد کردن این افراد خودداری می 
  .کند

م شهریور نيز در اقدامی غير قانونی و بدون هرگونه دليلی، هشت عضو یک نظاميان آمریکایی هفت
هيئت رسمی ایران را در پایتخت عراق بازداشت کردند، ارتش آمریکا ادعا کرده بود که این افراد را به 

دليل در اختيار داشتن سالح های غيرمجاز توسط محافظين آنها  دستگير کرده، اما پس از اینکه 
  . هيچ مدرکی از اتاق های آنها در هتل شرایتون بغداد بيابند، آزادشان کردندنتوانستند 

الزم به ذکر است، علی الریجانی دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی ایران اخيرا در گفتگو 
ساس این اتهامات بی پایه و ا: با الجزیره با رد اتهامات آمریکا مبنی بر دخالت در امور عراق گفته بود 

 نفر ازنيروهای سپاه 50است،مشکل امنيت با این ادعاها حل نمی شود؛ اخيرا آنها گفتند که حدود 
پاسداران ایران را بازداشت کرده اند اگر این ادعای آنها صحيح است حداقل نام پنج نفر ازاین افراد را 

ند توپ را به زمين بگویند به اعتقاد من مسئوالن آمریکایی به سبب شکست خود در عراق می خواه
  .دیگران بيندازند

ها را به  عراق؛ ایران بازداشت عضو هيئت ایرانی توسط امریکایی دریادداشتی به دولت
  شدت محکوم کرد 

جمهوری اسالمی ایران در اعتراض به بازداشت یک عضو هيئت ایرانی در عراق توسط نيروهای 
این اقدام را نشان دهنده استمرار  ه عراق ،آمریکایی، ضمن تسليم یادداشتی به وزارت امور خارج

  . سياست های مداخله جویانه و آشوبگرانه اشغالگران آمریکایی در امور داخلی عراق و منطقه خواند 
به نقل از اداره اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه ، متعاقب یورش صبح  به گزارش خبرگزاری مهر، 

مریکایی به محل اقامت اعضای هيئت اعزامی از استانداری نيروهای نظامی آ) پنجشنبه(امروز 
مسئول تبادالت تجاری مرزی " فرهادی"کرمانشاه مستقر در هتل پاالس سليمانيه عراق و دستگيری 

در استانداری کرمانشاه یکی از اعضای این هيئت، جمهوری اسالمی ایران در بغداد با تسليم 
  . را در این خصوص به وزارت امورخارجه عراق اعالم کردیادداشتی، مراتب اعتراض شدید کشورمان

 - از مرز رسمی پاشماق 26/6/1386این هيئت بنا به دعوت رسمی استاندار سليمانيه عراق در تاریخ 
  .پنجوین عازم سليمانيه عراق شده بود

 این: سيد محمد علی حسينی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان نيز در این خصوص اظهار داشت
گونه اقدامات نيروهای آمریکایی ، نقض آشکار کنوانسيون های بين المللی، حرکتی کامال ناشایست و 
با هدف تخریب در مناسبات رسمی عراق با کشورهای همسایه و در تعارض آشکار با تعهدات نيروهای 

  .اشغالگر در زمينه مناسبات دولت عراق با همسایگان خویش است 
نه رفتارهای گستاخانه نشان دهنده استمرار سياست های مداخله جویانه و این گو: وی تصریح کرد

  .آشوبگرانه اشغالگران آمریکایی در امور داخلی عراق و منطقه می باشد
این گونه رفتارهای آمریکایی بایستی  هر چه سریعتر با خروج : حسينی همچنين خاطرنشان کرد

  .نيروهای اشغالگر از منطقه خاتمه یابد
  
  سياست ایران درعراق ناموفق است / ن جزئی از مشکل عراق است ایرا

  )2007 سپتامبر 18 (١٣٨۶ شهريور 27سه شنبه 
سفير آمریکا در عراق با ابراز خوشبينی محتاطانه خود درباره آینده دراز مدت این کشور، اتهامات و 

 ایران جزئی از مشکل ادعاهای بی اساس عليه جمهوری اسالمی ایران را تکرار کرد و مدعی شد که
  . عراق به شمار می رود

در گفتگو با خبرگزاری کویت درباره آینده دراز مدت عراق، با وجود " رایان کروکر"به گزارش خبرگزاری مهر، 
این امر، : چالش ها و دشواری های بزرگ این کشور، خوشبينی محتاطانه ای را ابراز داشت و افزود

  .روندی ساده یا سریع نيست
 ابرازعقيده کرد که ادامه تالش عراقی ها و رهبران آنها درراستای منافع کشورشان وادامه حمایت وی

قوی بين المللی سببب خواهد شد تا عراقی دموکراتيک، باثبات و برخوردار از امنيت به عنوان هدفی که 
  .قابل تحقق است، ایجاد شود
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 آمریکایی و انگليس درعراق برای کمک به این می توان این هدف را با حضور نيروهای: کروکر افزود
  .کشورجهت تحقق بخشيدن به آن محقق کرد

وی بر اهميت آشتی ملی درعراق تاکيد کرد و این مسئله را نظير سایر مسائل عراق پيچيده خواند و 
 سال 35دشواریهای کنونی برای تحقق این هدف را ناشی از ميراث صدام در ویران کردن عراق در طول 

اق به سبب البته کروکر هيچ اشاره ای به نقش فراوان آمریکا در به ویران کردن عر. گذشته دانست
  .حمایت های همه جانبه از رژیم دیکتاتوری سابق عراق نکرد

 ميالدی افزایش یافت عامل دیگری 2006به گفته سفير آمریکا در عراق، خشونت طایفه ای که در سال 
  .در پيچيدگی درگيری بود

  
هرگونه دليلی مدعی برپایه این گزارش، کروکر با تکرار اتهامات عليه ایران مبنی بر دخالت در عراق بدون 

این درحالی است که مقامهای دولتی .ایران بخشی از مشکل است و بخشی از راه حل نيست: شد
ومذهبی عراق بارها از نقش سازنده ومثبت جمهوری اسالمی ایران در کمک به حل مشکالت عراق و 

  .برقراری امنيت وثبات در این کشور قدردانی کرده اند
م شده ایران بر حمایت از دولت جدید عراق و تالش برای برقراری ثبات در این سياست اعال: کروکر افزود

  .کشور تاکيد می کند، ولی ایران عمال برخالف آن عمل می کند
وحمایت تهران ازبرخی طرف " سياست ایران درعراق ناموفق است"سفيرآمریکا درعراق ادعا کرد که 

درعراق و به طور خاص در ميان طایفه معينی شده های تندروتر سبب واکنش های منفی به طور کلی 
  . است

وی برای سرپوش گذاشتن بر نقش نظاميان آمریکایی ها در بروز درگيری ها ميان عراقی ها ادعا کرد که 
حوادث شهر کربال در ماه گذشته و درگيری های خونين ميان عناصر جيش المهدی و نيروهای پليس 

  .دليل روشنی در این زمينه استعراق در جریان مراسم شعبانيه، 
  .درک و احساس  روبه روشدی درباره عدم رضایت از نقش ایران درعراق وجود دارد: کروکر مدعی شد 

وی کشورهای عربی را به مشارکت فعال و سازنده برای ایجاد عراقی باثبات و برخوردار از امنيت ترغيب 
راق بيشتر مشارکت کنند به همان اندازه از هراندازه که کشورهای عربی در ساختن ع: کرد و گفت

  .!قدرت ایران در ایجاد زمينه ای برای برهم زدن ثبات در عراق کم خواهد شد
  

. کروکرگفت که عدم نقش آفرینی مثبت کشورهای عربی درعراق به سود این کشور و منطقه نيست
  . شاره کردوی همچنين به تالش های عربستان برای بازگشایی سفارت خود در عراق ا

مقامهای نظامی و سياسی آمریکا در مناسبتهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی و سهل 
انگاری خود در برقراری امنيت برای ملت عراق، ایران را به دخالت در ناآرامی ها وخشونتهای این کشور 

  . اساس ارائه نکرده اندمتهم می کنند، اما تا کنون هيچ مدرکی برای اثبات این اتهامات واهی و بی
اتهامات آمریکا عليه ایران در حالی همچنان ادامه دارد که روزنامه آمریکایی نيویورک تایمزدر گزارشی از 
خشم و نارضایتی شدید دولت بوش از عربستان به سبب موضع منفی آن در برابر دولت منتخب نوری 

شته بود که این مسئله با سکوت تامل برانگيز المالکی و حمایت از گروه های مسلح در عراق پرده بردا
  .دولت بوش روبرو شده است

به نوشته این روزنامه، نيمی از مردان مسلح که وارد عراق می شوند، از عربستان می آیند و شمار این 
 نفر می رسد و عربستان هيچ اقدامی برای جلوگيری از ورود این افراد به عراق 80 تا 60افراد در ماه به 

  .نجام نمی دهدا
  

  کليه شرکتهای امنيتی در عراق بازنگری می شوند
  )2007 سپتامبر 18 (١٣٨۶ شهريور 27سه شنبه 
دولت عراق گفته که درصدد است جایگاه شرکت های خصوصی عراقی و خارجی را که در :بی بی سی

  .  امنيتی ارائه می دهند، بازنگری کند-این کشور خدمات حفاظتی 
نبال تيراندازی ماموران یک شرکت امنيتی آمریکایی و کشته شدن یازده نفر غيرنظامی این تصميم به د

  . عراقی در ميدانی در بغداد گرفته شده است
را لغو " بلک واتر"، اعالم کردند که مجوز کار شرکت آمریکایی ) سپتامبر17(مقامات عراقی روز دوشنبه 

  .ای از عراق فعاليت کندکرده اند و این شرکت اجازه ندارد در هيچ نقطه 
هيو سایکز، گزارشگر بی بی سی در بغداد، می گوید در عراق جایگاه محافظان شخصی روشن 

این در . آنها غيرنظامی قلمداد نمی شوند اما در ضمن کامال نظامی هم محسوب نمی شوند. نيست
  .حالی است که کارت شناسایی آنها از طرف وزارت دفاع آمریکا صادر شده است

این گزارشگر می گوید در نتيجه هر گونه بازنگری جایگاه کاری محافظان شخصی از سوی دولت عراق 
مشروط به واکنش مقامات آمریکایی است و این که تا چه ميزان به نتایج تحقيقات دولت عراق توجه 

  .نشان دهند
نه عراق نيز رسيده تصميم لغو مجوز کاری شرکت بلک واتر از سوی وزارت کشور عراق به تائيد کابي

  .است
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مقامات وزارت کشور عراق در گفتگو با بی بی سی تاکيد کرده اند که ماموران شرکت بلک واتر از این 
پس اجازه حمل سالح ندارند اما مقامات سفارت آمریکا در عراق به بی بی سی گفته اند که در این باره 

  .رسما اطالعی به آنها داده نشده است
می گوید که مامورانش در دفاع از خود اقدام به تيراندازی کرده اند اما وزارت کشور شرکت بلک واتر 

عراق این توضيح را نپذیرفته و دستور داده که کارکنان این شرکت کار خود را متوقف کرده و این کشور را 
  .ترک کنند

ست و گزارشگر بی بلک واتر بزرگترین شرکت خصوصی آمریکایی ارائه کننده خدمات امنيتی در عراق ا
بی سی در واشنگتن می گوید که لغو مجوز کاری آن در عراق ممکن است ضربه بزرگی به روند کاری 

  .وزارت خارجه آمریکا در عراق وارد کند
  ابراز تاسف آمریکا

در مورد نبردی مسلحانه در بغداد " شفاف و عادالنه"دولت های عراق و آمریکا قول داده اند تحقيقاتی 
آن چندین نفر، اکثرا غيرنظامی، در تيراندازی ماموران یک شرکت خصوصی آمریکایی کشته که طی 

  . شدند ترتيب دهند
کاندوليزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، طی تماسی تلفنی با نوری مالکی، نخست وزیر عراق، از کشته 

  .شدن این افراد ابراز تاسف کرده است
خانم رایس در گفتگو با : "نگویان وزارت خارجه آمریکا آورده استخبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از سخ

آقای مالکی تصریح کرده که آمریکا بر خالف دشمنانش، که به عمد غيرنظاميان عراقی را هدف حمالت 
  ."خود قرار می دهند، برای جلوگيری از کشته شدن عراقی ها تمام تالش خود را می کند

 دو مقام توافق کردند درباره حادثه تحقيق کرده و متخلفان را در برابر به گفته سخنگوی آقای مالکی این
  .اعمالشان پاسخگو بدانند

به کليه کارکنان شرکت بلک واتر، به غير از افرادی که در حادثه تيراندازی روز یکشنبه مشارکت داشته 
  . اند، دستور داده شده است که بالفاصله عراق را ترک کنند

  .گفت این افراد در عراق می مانند تا محاکمه شوندوزارت کشور عراق 
این حادثه حدود ساعت دوازده و نيم به وقت محلی هنگامی که یک کاروان حامل مقام های وزارت 

  .خارجه آمریکا در محله عمدتا سنی نشين منصور بغداد هدف حمله قرار گرفت روی داد
کت بلک واتر پس از حمله خمپاره ای در مقام های وزارت کشور عراق گفتند محافظان امنيتی شر

نفر و زخمی 11که باعث مرگ " به طور تصادفی به روی شهروندان آتش گشودند"نزدیکی اتومبيل ها 
  . نفر دیگر شد10شدن بيش از 

  .یکی از کشته ها مامور پليس بود. مقام ها افزودند که بيشتر کشته ها و زخمی ها عابران بودند
کاروان هدف حمله شدید "نتی مجله تایمز یک مقام بلک واتر گفته است که به گزارش نسخه اینتر

شورشيان مسلح قرار گرفت، نه غيرنظاميان، و افراد ما با عمل به وظيفه خود برای دفاع از جان 
  ."به آن پاسخ دادند) همراهان(

ان دولت آمریکا در دولت آمریکا به شرکت بلک واتر صدها ميليون دالر پرداخت کرده است تا از کارمند
  .عراق محافظت کند

اغتشاش در عراق فرصتی فراهم آورده است تا هزاران نفر به عنوان محافظ شخصی در این کشور 
  . فعاليت کنند و از این راه امرار معاش کنند

 این افراد معموال سالح های زیادی همراه دارند اما منتقدان می گویند که آنها تعليم کافی ندیده اند و
  .خود را فقط در برابر کارفرمایشان مسئول می دانند
  .توصيف کرده است" جنایت"نوری مالکی، نخست وزیر عراق، این حادثه را یک 

  
 جبهه التوافق و فهرست العراقيه با جریان صدر گفتگو می کنند

  )2007 سپتامبر 16 (١٣٨۶ شهريور 25یکشنبه 
ق امروز با استقبال از تصميم جریان صدر برای خروج از جبهه التوافق اهل سنت و فهرست العراقيه عرا

ائتالف عراق یکپارچه اشاره کردند که به زودی با جریان صدر برای امکان تشکيل جبهه پارلمانی جدیدی 
  .گفتگو خواهد شد

عالوی به رادیو سوا  نماینده فهرست العراقيه به ریاست ایاد" اسامه النجفی"به گزارش خبرگزاری مهر، 
فضيلت داشت به ایجاد تشکل  مذاکراتی که فهرست العراقيه پيشتر با جریان صدر و حزب: ت گف

 .پارلمانی جدیدی منجر خواهد شد
داشته است و  گفتگوهایی قدیمی ميان جریان صدر و حزب فضيلت و فهرست العراقيه وجود: وی افزود

هماهنگی عالی در داخل  شست و نوعیاین گفتگوها به طور قطع در آینده بسيار نزدیک به بار خواهد ن
در (تشکل سياسی جدید  مجلس نمایندگان صورت خواهد گرفت و ممکن است که مدتی دیگر یک

   .تشکيل دهيم) پارلمان
جبهه در  نماینده جبهه التوافق عراق نيز از احتمال مشارکت این" حسين الفلوجی"درهمين حال، 

 .پارلمان خبر داد لت برای تشکيل جبهه سياسی جدیدی درمذاکرات جاری ميان جریان صدر و حزب فضي
روزهای آینده  می توانم بگویم که همه گزینه ها روی ميز قرار دارد و ممکن است که در: وی گفت 

آماده پذیریش اینگونه  شاهد تکاپو در این راستا باشيم و به اعتقاد من، عرصه سياسی هم اکنون
 . تماس های بيشتری استرویکردی است، اما موضوع نيازمند
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پس از خروج  شایان ذکر است که شمار کرسی های فراکسيون ائتالف عراق یکپارچه در پارلمان عراق
فراکسيون پارلمانی خواهد   کرسی رسيد، اما با این حال همچنان به عنوان بزرگترین85جریان صدر به 

 . کرسی پارلمان را در اختيار دارد30جریان صدر . بود
ائتالف سياسی   دیگر، جریان صدر و حزب فضيلت نيز از نزدیکی دیدگاه های خود و تشکيلاز سوی

کنفرانس مطبوعاتی  رئيس فراکسيون فضيلت در پارلمان در" حسن الشمری" جدیدی خبر دادند و
جریان صدر درباره مسائل عرصه  در جریان دیدار ما و مسئوالن: گفت مشترک این حزب و جریان صدر

دیدارها توافق حاصل شد و اميدواریم که به  اق تبادل نظر صورت گرفت و درباره ادامه اینسياسی عر
 .دست یابيم زمينه مشترکی درباره همه مسائل سياسی مطرح

بسياری از این  تاکيد می کنيم که جریان صدر و حزب فضيلت از دیدگاههای مشابهی در :وی افزود
 .مسائل برخوردار هستند

 .ب گذشته به طور رسمی از ائتالف عراق یکپارچه کناره گيری کردفراکسيون صدر ش
به تعهدات خود   شهریور تهدید کرده بود که اگر ائتالف عراق یکپارچه20فراکسيون صدر روز سه شنبه 

این جریان ممکن است به  در قبال مردم عمل نکند، جریان صدر و فراکسيون های پارلمانی وابسته به
  .وج از ائتالف برسندمرحله تصميم به خر

  
  ادامه حمالت و بمبگذاری ها در عراق

  )2007 سپتامبر 16 (١٣٨۶ شهريور 25یکشنبه 
 نفر کشته شده 30پليس عراق می گوید در جریان یک رشته حمالت در نقاط مختلف عراق، دست کم 

  .اند
  . نفر شد14حمله شورشيان به دو دهکده در استان دیاله، در نزدیکی بغداد، موجب کشته شدن 

  . مغازه را نيز آتش زدند12 نفر می رسيد، 100شورشيان که تعداد آنان به 
بيشتر قربانيان از اعضای یک قبيله عرب سنی مذهب بودند که برای جنگ با شورشيان القاعده، 

  .ائتالفی تشکيل داده اند
  . نفر انجاميد6 شدن در شمال عراق، حمله یک بمبگذار انتحاری به شهری در نزدیکی کرکوک به کشته

بمبگذار، کافه ای را که در ساعات روزه داری، در ماه رمضان، به مشتریان غذا می داد، هدف حمله قرار 
  .داد

  .در حومه غرب بغداد نيز انفجار بمب در یک اتومبيل در منطقه منصور، موجب کشته شدن دو نفر شد
  . چندین کشته به جای گذاشتبه قرار گزارش ها، یک حادثه تيراندازی در بغداد نيز

یک گروه شورشی، روز گذشته اعالم کرده بود که با شروع ماه رمضان دست به حمله تهاجمی تازه ای 
  .خواهد زد

در تحول دیگری، ارتش آمریکا اعالم کرده که یک نفر را که مظنون به دست داشتن در ترور عبدالستار ابو 
  .عراقی است، دستگير کرده استریشه، رهبر یکی از قبایل عرب سنی مذهب 

در بيانيه ارتش آمریکا، فالح خليفه الجميلی،همچنين مسئول یک رشته بمبگذاری ها و حمالت انتحاری 
  .در استان انبار، و از متحدین نزدیک رهبران القاعده در عراق، معرفی شده است

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 وز پنج شنبه ایرانبررسی روزنامه های ر

  )2007 سپتامبر 20 (١٣٨۶ شهريور 29پنجشنبه 
 تن از نمايندگان مجلس خطاب به وزير امور خارجه فرانسه و اعتراض به ٢٢۴قرائت نامه :رادیو فردا

  . سخنان اخير وی است، خبر مشترک تمامی روزنامه های صبح روز پنج شنبه تهران است
فحه اخبار داخلی خود متن کامل اظهارات حسين الهام، سخنگوی  در صکيهاندر همين حال، روزنامه 

دولت در نشست خبری هفتگی را منتشر کرده است که در آن به سخنان برنار کوشنر اعتراض کرده 
  . است

سخنگوی دولت در بخشی از سخنان خود و در واکنش به اظهارات مقامات فرانسوی، آنان را متهم به 
ما به مقامات فرانسوی توصيه می کنيم دنباله روی سياست های «:گفته استکرده و » تازه کار بودن«

  » .شکست خورده ديگران نباشند و به اعتبار مردم فرانسه در جهان آسيبی وارد نکنند
به نظر ما اين گونه مسايل جدی نيست و ناشی از آماتور بودن اين « :وی در ادامه افزوده است

تمداران آب بندی شوند ممکن است چنين مسايلی از آنها سر بزند تا اين سياس. سياستمداران است
که ما آنها را جدی نمی گيريم و آن را آزمون دوران آماتوری قلمداد می کنيم و اميدواريم آنها هر چه 

  ».سريع تر حرفه ای شوند و فرصت ها را از دست ندهند
موضوع شهريه دانشگاه آزاد خبرداده اند، به مداخله در » بی ميلی دولت«در حالی که مطبوعات ايران از

افزايش «: ، سخنان وزير علوم را در اين زمينه منعکس کرده که گفته استجمهوری اسالمیروزنامه 
  » .شهريه در دانشگاه آزاد غير قانونی است

مسئول «: اين در حالی است که حسين الهام، سخنگوی دولت در نشست خود با خبرنگاران گفته بود
های اعمالی در دانشگاه آزاد خود دانشگاه و مسئوالن آن هستند و اين موضوع از دست سياست 
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 دستگاه اتومبيل به ۵٠در هر ساعت از شبانه روز به طور متوسط « خبر داده است که رسالتروزنامه 
  » .تعداد اتومبيل های پايتخت اضافه می شود

چنانچه «:  در گفت و گو با يک کارشناس برنامه ريزی شهری در اين باره نوشته استرسالتروزنامه 
نيمی از خودروهای توليدی در کشور به تهران وارد شوند انتظار اين است که بالغ بر يک هزار و دويست 

 ساعت به خيابان های تهران افزوده شود، کما اينکه طی پنج ماه گذشته نيز ٢۴ هر دستگاه خودرو در
  » . هزار اتومبيل به چرخه حمل و نقل شهری افزوده شده است٢۵٠مطابق آمار بيش از 

  .  در ستون اخبار ويژه خود تکذيبيه ای از روابط عمومی وزارت اطالعات منتشر کرده استقدسروزنامه 
 نفر ٢٠ در واکنش به اظهارات محسنی اژه ای، وزير اطالعات که گفته بود وزارت اطالعات در اين خبر که

وزارت اطالعات هيچ گونه دستگيری «: را به خاطر فروش سواالت کنکور دستگير کرده است، آمده است
  » .در خصوص آزمون امسال نداشته است

 ۵۴ هزار و ۴٢لت از اين حساب به برداشت دو« در گزارشی اعالم کرده است که سرمايهروزنامه 
  » . ميليارد دالر رسيده است۴٧ميليارد ريال معادل 

در حالی که برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی در چهار ماهه نخست «: اين روزنامه می افزايد
 ٨٨٠ هزار و ۶٢ ميليارد رسيده که اين رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۵۴ هزار و ۴٢امسال به 

  » .رد ريال بوده استميليا
ارزی در چهار ماهه نخست امسال نسبت به  برداشت دولت از حساب ذخيره«به نوشته اين روزنامه، 

  » . درصد کاهش داشته است٢٧مدت مشابه در سال قبل 
 ۶٣بانک مرکزی جمهوری اسالمی موجودی فعلی حساب ذخيره ارزی را حدود «، سرمايهبه نوشته 

  » .ده استميليارد دالر اعالم کر
  

 بررسی روزنامه های صبح روز چهارشنبه
  )2007 سپتامبر 19 (١٣٨۶ شهريور 28چهار شنبه 
انعکاس گزارش رييس جمهوری به مجلس پيرامون اولين سال اجرای برنامه چهارم و واکنش :رادیو فردا

روزنامه های برخی از مقامات جمهوری اسالمی به اظهارات وزير امور خارجه فرانسه، سر تيتر تمامی 
  . امروز تهران را تشکيل داده است

، از افزايش بی ضابطه قيمت انواع مواد غذايی در ماه رمضان خراساندر کنار اين دو گزارش، روزنامه 
مدتی پيش از « :خبر داده و در گزارشی به آغازتورم مجازی با شروع ماه رمضان پرداخته ومی نويسد

 که مسئوالن يکی يکی پشت تريبون ها اعالم کردند که با تمهيدات آغاز ماه رمضان، از همان روزهايی
انديشيده شده، امسال در ماه رمضان قيمت اقالم ضروری افزايش نخواهد يافت، مردم ناخودآگاه و بر 

اساس تجربه، خود را برای موج جديد گرانی آماده کردند که به قول معروف جنبه روانی تورم کليد 
  » .خورد

 نيز با توجه به موضوع گرانی های اخير تيتر يک صفحه اقتصادی خود را به درج شهریهمروزنامه 
  . نشانی مراکز عرضه ی گوشت ارزان در تهران اختصاص داده است

« :همچنين در اين روزنامه از قول يک عضو کميسيون برنامه و بودجه ی شورای شهر تهران آمده است
 ميليارد تومان از نظر توليد ۵٠٠ ميليون دالر يا معادل ۵٠٠دود مطابق محاسبات، تعطيلی هر روز کشور ح

  » .ناخالص داخلی به کشور ضرر می زند
، با در اشاره به گزارش روز سه شنبه رييس جمهوری به نمايندگان مجلس می سرمايهروزنامه 
سعه در احمدی نژاد ديروز در مجلس حاضر شد تا گزارش نظارتی عملکرد برنامه چهارم تو« :نويسد
  » . را پس از ده ماه تاخير به نمايندگان ارايه دهد٨۴سال 

 قانون برنامه چهارم توسعه رييس جمهوری از ١۵٧طبق ماده « سرمايه، بر اساس گزارش روزنامه 
سال دوم اجرای برنامه توسعه تا آذر ماه فرصت دارد تا گزارش نظارتی عملکرد سال قبل برنامه را ارايه 

  » .دهد
اما تاخير در ارايه اين گزارش باعث شد تا نمايندگان مجلس نسبت به تاخير در «، سرمايهه به نوشت

گزارش بارها تذکر دهند و غالمعلی حداد عادل نيز با ابراز گاليه از رييس جمهوری از وی خواست تا با 
  . »حضور در مجلس گزارش دولت را ارايه دهد

د تن از نمايندگان مجلس شورای اسالمی خواستار چن« : می خوانيمجمهوری اسالمیدر روزنامه 
  » . اقتصادی ايران با فرانسه شدند-تجديد نظر در روابط سياسی

چند نفر از نمايندگان مجلس از وزير امور خارجه خواسته اند تا به دليل اظهارات «به نوشته اين روزنامه 
ط اقتصادی و سياسی با فرانسه اقدامات وزير امور خارجه فرانسه عليه ايران، برای تجديد نظر در رواب

  » .الزم را انجام دهد
، عشرت شايق نماينده تبريز، شاهين محمد صادقی جمهوری اسالمیبراساس گزارش روزنامه 

نماينده کازرون، کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا و سيد جالل يحيی زاده نماينده تفت و ميبد از جمله 
  . صوص به وزير امور خارجه تذکر داده اندنمايندگانی بودند که در اين خ

، در گفت و گو با رييس سازمان سنجش ستونی را به چند وچون فروش سواالت کنکور ايرانروزنامه 
  . سال جاری اختصاص داه است
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  .  نفر به اتهام فروش سواالت کنکور دستگير شده اند٢٠روز گذشته وزير اطالعات ايران اعالم کرد که 
افرادی که توسط وزارت اطالعات دستگير « به نقل از رييس سازمان سنجش می نويسد نايراروزنامه 

  . »شده اند، سواالت واقعی کنکور را در اختيار نداشته اند
کنکور سال جاری شفاف ترين و ايمن ترين «به گفته عبدالرسول پورعباس ، رييس سازمان سنجش، 

  . »آزمون در چند سال اخير بوده است
 هم از دستگيری چند نفر از نيروهای ارتش، به اتهام جعل دالرهای تقلبی، چک های قدسروزنامه 

  . مسافرتی و اسناد دولتی خبر داده است
به دنبال وصول برخی گزارش ها مبنی بر فعاليت تعدادی از افراد در جعل « ،قدسبه نوشته روزنامه 

احتمال دست داشتن تعدادی نظامی در اين دالر به منظور اختالل در نظام بانکی کشور، با توجه به 
فعاليت ها موضوع در دست بررسی حفاظت و اطالعات ارتش قرار گرفت و با شناسايی اعضای اين 

  . »باند، حکم دستگيری آنان توسط دادسرای نظامی تهران صادر شد
 ١٢٠نگام معامله در نهايت دو تن از دستگير شدگان نظامی بودند که در ه: در ادامه اين خبر آمده است

  . هزار دالر تقلبی، توسط سربازان گمنام امام زمان و ماموران حفاظت و اطالعات ارتش بازداشت شدند
، در ستونی به ناآرامی های دانشگاه اميرکبير پرداخته و در ستون نکته ها و شنيده ها رسالتروزنامه 

 کبير و تهران در هفته های گذشته صحنه گردانان اغتشاشات دانشگاههای امير« ی خود آورده است 
  . »از عوامل افراطی دفتر تحکيم وحدت بوده اند

، بيانيه اعتراضی روزنامه نگاران به تشديد محدوديت ها ی موجود برای خبرنگاران را کارگزارانروزنامه 
  . چاپ کرده است

 فضای اطالع رسانی در  روزنامه نگار امضا شده است در مورد تنگ تر شدن١٧٠در اين بيانيه که توسط 
  . ايران ابراز نگرانی شده است

بر کسی پوشيده نيست که در سالهای اخير فعاليت در عرصه ی «: در بخشی از اين بيانيه آمده است
خبرنگاری و اطالع رسانی به دليل وجود فشارهای پيدا و پنهان و محدوديت های فراقانونی تا چه حد 

  » .دشوار بوده است
اين دشواری در تمام اين سالها با همکاری دو جانبه ی روزنامه نگاران و « :ن بيانيه گفته شدهدر ادامه اي

مديران مسئول و حمايت دوسويه ی شرکای کاری در رسانه ها قابل تحمل شده و شکل گيری همين 
  » .تفاهم دو جانبه عامل اصلی کاسته شدن از اين فشارها بوده است

اما متاسفانه مستندات و شواهدی در دست است که از شکل «:فزوده اندامضا کنندگان اين بيانيه ا
گيری اتفاقاتی خبر می دهد که تکرار اين اتفاقات و سکوت مديران مسوول روزنامه ها در برابر آنها مانع 
از تداوم اين همکاری، همدلی و حمايت دو جانبه خواهد شد و عرصه ی تنگ و سخت کار خبرنگاری، 

  ».و روزنامه نگاری را سخت تر و محدود تر از گذشته خواهد کرداطالع رسانی 
  

 شنبه ايرانسه بررسی روزنامه های صبح 
  )2007 سپتامبر 18 (١٣٨۶ شهريور 27سه شنبه :رادیو فردا
 به نقل از يکی از نمايندگان حامی دولت در مجلس شورای اسالمی نوشته تهران امروزروزنامه 
  .» و با مردم همدردی کنددولت تورم را بپذيرد«: است

اقتصاد کشور مدت ها است با بيماری هلندی «: اين روزنامه به نقل از الياس نادران، نوشته است
مواجه شده و در زمان مازاد عرضه پول و افزايش نرخ تورم بايد به شناسايی علت واقعی از جهت 

  ».م را شناسايی کردساختاری و يا کوتاه مدت بودن آن پرداخته و آثار کند کننده تور
مهم اين «: وی راه حل کاهش تاثير گرانی بر مردم را همدردی دولت با آنان عنوان کرده و گفته است

است که دولت با پذيرش تورم موجود با مردم همدردی کند و اين امر به طور يقين بهتر از انکار مساله 
  ».است
 ميليون ١٠پرداخت وام «: قرار داده و نوشته است گرانی مسکن در کشور را مورد توجه  اعتماد،روزنامه

  .»تومانی مسکن متوقف شد
 ميليونی اقشار کم درآمد را ايجاد ١٠به نوشته اين روزنامه، محمد سعيدی کيا دليل عدم پرداخت وام 

زمانی که يک طرح يا پرداخت اين گونه وام ها بازار مسکن را «: تورم و التهاب مطرح کرده و گفته است
  » .ر التهاب و شوک قيمتی می کند بايد در آن تجديد نظر کرددچا

: نام داده و نوشته است» آزمون و خطا در بازار مسکن«اعتماد برنامه های دولت در بخش مسکن را 
زمانی که آقای وزير خبر خوش اعطای تسهيالت مسکن به اقشار کم درآمد را سر می داد، «

نقدينگی و شوک قيمت مسکن بيمناک بودند و بارها اظهارات کارشناسان اقتصادی نسبت به افزايش 
انتقادی خود را به تجديدنظر در شيوه مذکور مطرح کرده بودند، اما دولت نهم مصمم به ارائه خبر خوش 

  ».بود
اين روزنامه همچنين خبر داده که کامران دانشجو، استاندار تهران خواستار آن شده که روزنامه ها در 

  .مسکن خبری منتشر نکنندخصوص گرانی 
تانک «:  از آماده باش نيروهای نظامی ايران در مرز شلمچه خبر داده و نوشته استرسالتروزنامه 

  .»های انگليسی پشت خاکريزهای مرزی ايران مانور داده اند
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 دستگاه تانک انگليسی در منطقه ١٢   و ده دقيقه ديروز جمعه١١به نوشته اين روزنامه، ساعت 
اقدام به حضور و مانور کردند وتا پشت خاکريزهای مرز ايران در شلمچه پيشروی کردند و پس از شلمچه 

  . دقيقهای منطقه را ترک کردند٢٠
پس از استقرار اين تانک ها نيروهای تيپ سوم لشکر هفت ولی عصر به حالت «: رسالت نوشته است

  ».آماده باش کامل درآمدند
اين تانکها برای مانور نظامی و «:  به اين روزنامه گفته استيک مقام مسئول سياسی در خرمشهر

  .»آموزش به مرزبانان عراقی در منطقه حضور پيدا کرده اند
  .  افسران نيروی انتظامی در بانه خبر داده است ، از تشييع جنازه يکی ازکيهانروزنامه 

در «هرستان بانه را از نيروهای هنگ مرزی ش» حسين رفيعی نيا«اين روزنامه علت کشته شدن 
  .و تارخ اين درگيری را بيستم شهريورماه ذکر کرده است» درگيری با قاچاقچيان

 از برکناری دسته جمعی روسای همه کالنتری های شيراز خبر داده و جمهوری اسالمیروزنامه 
  .نوشته که اين اقدام برای برای اولين بار در کشور صورت گرفته است

 تن ديگر با حکم ٢۴ کالنتری شهر شيراز، به يکباره برکنار و ٢۴ت که روسای اين روزنامه نوشته اس
  .علی مويدی فرمانده نيروی انتظامی فارس جايگزين آنها شده اند

حساسيت کار روسای کالنتری «فرمانده انتظامی استان فارس اقدام خود را بی سابقه و علت آن را 
 پس از  که» افرادی متعهدند«جديد کالنتری های شيراز در شيراز عنوان کرده و گفته که روسای » ها

  .گذشتن از فيلترهای بسيار سخت به اين سمت منصوب شده اند
 با اشاره به اينکه برطبق اعالم ديپلمات های غربی و تجار ايرانی، کشور چين در آفتاب يزد،روزنامه 

ين صادر کننده کاال به ايران تبديل اوايل سال ميالدی جديد با سبقت گرفتن از کشور آلمان به بزرگتر
  . ميشود، از وجود ابهام ها و نگرانی هائی در اين خصوص خبر داده است

اين روزنامه به نقل از رئيس اتاق مشترک ايران و چين برخی از مشکالت پيش آمده در مورد بانکهای 
ه مشکالتی پيش روی تجار اگر چ«: چينی و عدم گشايش اعتبارات اسنادی ايران اشاره ميکند و ميگويد

  ». وجود دارد، اما روابط تجاری دو کشور در سطح مطلوبی استLCايرانی برای گشايش 
اسداهللا عسکر اوالدی در عين حال علت اصلی ارتقای جايگاه اقتصادی چين در ايران را اعمال تحريم از 

رت نداريم به جز اينکه با ما هيچ گزينهای برای تجا«: سوی کشورهای غربی عنوان کرده و گفته است
  . »شرق مراودات داشته باشيم

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

  )2007 سپتامبر 17 (١٣٨۶ شهريور 26دوشنبه 
اغلب روزنامه های روز دوشنبه ايران، اخبار متفاوت روز یکشنبه خبرگزاری ها در خصوص ديدار :رادیو فردا

  . ونده هسته ای با خاویر سوالنا را مورد توجه قرار داده اندریيس تيم سابق مذاکره کننده در پر
 تایيد کرده و از ديدار حسن روحانی و خاوير سوالنا در روزهای آتی خبر   خبر اين ديدار راقدسروزنامه 

  . داده است
« اين روزنامه به نقل از دفتر ریيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نوشته است که 

  » .ر آينده حسن روحانی و خاوير سوالنا در بروکسل انجام می شودديدا
در آغاز دولت نهم از رياست ديپلمات های هسته ای ايران برکنار، و از سوی نزديکان دولت  آقای روحانی

  .اتهاماتی به وی و ديگر همکارانش وارد شده بود
  . خبر داده است» ان سفارشیمسافر« از درگيری در فرودگاه مهرآباد به خاطر کيهانروزنامه 

فروش بليت به افراد سفارش شده موجب درگيری شديد لفظی و فيزيکی بين «به نوشته اين روزنامه، 
  » .مسافران و کارمندان فرودگاه و شکستن بسياری از اموال بيت المال شد

کرر پرواز، فرودگاه مهرآباد طی چند روز گذشته به خاظر تاخيرهای م«: کيهان همجنين نوشته است
شاهد درگيری های شديد و مداوم بين مسافران پروازهای داخلی با کارمندان واحد ترافيک فرودگاه بوده 

 های اعالم LCD که به ايجاد درگيری های شديد لفظی و فيزيکی، و از بين رفتن اموال دولتی از جمله 
  » . شده استپرواز و شکستن شيشه های واحدهای مختلف در فرودگاه مهرآباد منجر

  .  خبر تجمع حق التدريسی ها در مقابل نهاد رياست جمهوری را منعکس کرده استاعتماد،روزنامه 
به نوشته اين روزنامه، تعدادی از معلمان حق التدريس از چند استان روز یکشنبه در اعتراض به نحوه 

  . دنداستخدام در وزارت آموزش و پرورش در مقابل نهاد رياست جمهوری تجمع کر
معترضان گفته اند در حالی که تعداد زيادی از معلمان حق التدريس مازاد « :اعتماد نوشته است

  » .هستند، آموزش و پرورش اقدام به استخدام نيروی آزاد کرده است
پرونده هاله اسفند ياری و پرناز عظيما به دادگاه می « ارگان رسمی دولت خبر داده که ايران،روزنامه 

  » .رود
پرونده اسفند ياری «:ن روزنامه به نقل از معاون امنيت دادسرای عمومی و انقالب تهران نوشته استاي

  » .به زودی به دادگاه ارسال می شود
قرار ممنوع «: عظيما، خبرنگار رايدو فردا گفته است) نازی(آقای حداد همچنين درباره پرونده پرناز

  » . و پرونده وی نيز به دادگاه می رود شده بود، رفع شدهالخروجی پرناز عظيما که با قيد وثيقه آزاد 
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عنوان کرده »تبليغ عليه نظام « معاون امنيت دادستانی تهران عنوان اتهامی پرناز عظيما در پرونده وی را
کيان تاجبخش به دليل عدم : وی درباره آزادی کيان تاجبخش پس از تعيين وثيقه گفته است. است

  . اد نشده استتوديع وثيقه، هنوز آز
همسر آقای تاجبخش بخشی از وثيقه وی را توديع «، خبرداده که تهران امروزدر همين حال روزنامه 

 ميليون تومانی هاله ٣٠٠روزنامه کيهان نيز ستون خوانندگان خود خواهان مصادره وثيقه . کرده است
قبل از ارسال پرونده او » نمی گرددهاله اسفندياری ديگر به ايران باز«اسفندياری شده و با اين ادعا که 

   .به دادگاه، خواستار واريز وثيقه وی به حساب دولت شده است 
  . خبر داده است» شربت ترياک« از اختالف نظر دو سازمان دولتی در خصوص عرضه همشهری،روزنامه 

يد صنعتی شربت به نوشته اين روزنامه، در حالی که ستاد مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی خط تول
ترياک از سال آينده و البته با اخذ مجوز از وزارت بهداشت خبر می دهد، مسئوالن وزارت بهداشت می 

هيچ هماهنگی با اين وزارتخانه صورت نگرفته و حتی وزارت بهداشت، با عرضه شربت ترياک «: گويند
  » .مخالف است

قبل از اينکه خبر استفاده از « : استهمشهری از قول معاون غذا و داروی وزارت بهداشت نوشته
شربت ترياک از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم شود، بايد مراحل تاييد آن در معاونت سالمت و 

  » .معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت طی می شد که هيچکدام از اين مراحل انجام نشده است
اکی که ریيس ستاد مبارزه با مواد مخدر از توزيع آن شربت تري«: اين روزنامه در عين حال خبر داده است

خبر داده، ترکيبی از آب، الکل و ترياک است و به عقيده کارشناسان در کل ممکن است خطرناک و 
   » .اعتيادآور باشد 

نيروگاه خفته بوشهر با يک ميليارد و چهارصد ميليون دالر « در گزارشی با عنوانسرمايه،روزنامه 
  .احضار وزير امور خارجه به مجلس خبر داده است، از »سرمايه

اين روزنامه به نقل از نورالدين پير موذن، نماينده اردبيل در مجلس شورای اسالمی نوشته 
برای پاسخگويی به اينکه چرا با گذشت زمان قرارداد ايران و روسيه برای راه   منوچهر متکی«:است

 ميليون دالر به روس ها، ساخت اين نيروگاه مجددا به ۴٠٠و اندازی نيروگاه بوشهر و پرداخت يک ميليارد 
  » .تاخير افتاده است به کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی فراخوانده شده است

مواد مخدر طی سال « به نقل از سرپرست پزشکی قانونی نوشته که جمهوری اسالمیروزنامه 
ست که در اين ميان استان های تهران،  نفر در کشور شده ا۴٨۴ چهار هزار و   گذشته موجب مرگ

  » .فارس و لرستان بيشترين تعداد تلفات مواد مخدر را به خود اختصاص داده اند
 تن بر اثر تصادفات کشته ۵۶٠ هزار و ٢٧  در يک سال گذشته«اين روزنامه در عين حال خبر داده که 

   » .اسان و سمنان است شده اند که بيشترين آمار مربوط به استان های تهران، فارس، خر
  . روزنامه خراسان، از تهاجم يک ويروس ناشناخته به کودکان استان خراسان خبر داده است

شيوع يک ويروس مرموز و ناشناخته در استان خراسان رضوی تعداد زيادی از «اين روزنامه نوشته که 
ه و باعث نگرانی والدين شده کودکان و نوزادان را روانه مراکز درمانی و بيمارستان های استان کرد

  » .است
 بيمار به بخش اورژانس و درمانگاه بيمارستان دکتر شيخ مشهد ۴۵٠ تا ۴٠٠به نوشته خراسان، روزانه 

  . مراجعه می کنند که اغلب به اين ويروس مبتال هستند و عاليم مشابهی دارند
  

 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران
  )2007 سپتامبر 16 (١٣٨۶ شهريور 25یکشنبه :فردا

اگر ايران مورد حمله نظامی «نوشته است که » اولين پاسخ« در خبری با عنوانتهران امروز،روزنامه 
 موشک شهاب سه به سمت اهدافی در ۶٠٠آمريکا يا اسرایيل قرار گيرد، اولين پاسخ فوری شليک 

  » .اسرایيل خواهد بود
شک ايرانی به سمت اسرایيل نشانه گيری شده و حکومت  مو۶٠٠به ادعای اين روزنامه، در حال حاضر 

ايران نه تنها تصميم دارد در صورت حمله دست به اقدام متقابل بزند بلکه اگر هم پيمان منطقه ای اش، 
  . سوريه، نيز مورد تهاجم قرار گيرد، موشکهای شهاب سه خود را شليک خواهد کرد

ی موشکی ايران بر روی هر پايگاه نظامی آمريکا در يگان ها«:تهران امروز در عين حال نوشته است
  » . موشک را تنظيم و آماده شليک کرده اند١۵ الی ١٠عراق، 

به دنبال بازداشت هادی قابل، عضو شورای مرکزی حزب اصالح طلب مشارکت، روزنامه های نزديک به 
د احمدی نژاد توهين کرده به محمو«دولت مصطفی تاج زاده ديگر عضو ارشد اين حزب را متهم کردند که 

  ».است
 ارگان رسمی دولت، در همين خصوص يادداشتی از محمد جعفر بهداد، عضو تحريريه ايران،روزنامه 
  .  را به چاپ رسانده و از دادستانی خواسته تا مصطفی تاج زاده را مجازات کند کيهان

ناميده و در » ضد حکومت«  و»مجرم«،» کوتوله های سياسی«روزنامه ايران، اعضای حزب مشارکت را 
  . عين حال، قوه قضایيه را به کوتاهی در برخورد با منتقدان دولت متهم کرده است

اظهارات عضو مرکزيت يک سازمان سياسی عليه شخص دوم : ارگان رسمی دولت نوشته است
زات مملکت، آزمون تازه ای برای اثبات مسئوليت شناسی دستگاه هايی است که مرجع قانونی مجا

   .مجرمان به شمار می آيند 
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 ضمن انتشار گفت وگویی با ریيس مجلس شورای اسالمی از قول وی نوشته که کيهان،روزنامه 
  » .جمع آوری آنتن های ماهواره و فيلترينگ سايت های اينترنتی کافی نيست«

 دشمنان نبوده برخوردهای صورت گرفته جوابگوی تحرکات: به نوشته اين روزنامه، حدادعادل گفته است
اما اين مسئله به معنای آن نيست که بايد اين عرصه را رها کرد، بلکه بايد به طور دائم به اين مسائل و 

  . راه حل آنها انديشيد
معلوم نيست که کارهايی همچون جمع آوری آنتن های ماهواره و فيلترينگ «وی با اشاره به اينکه 

تقدان جمع آوری ماهواره و فيلترينگ سايت های اينترنتی به از من» اينترنت خيلی مفيد و عملی باشد
  » .قصد دارند صورت مسئله را پاک کنند«عنوان کسانی نام برده که 

  .  گسترش آلودگی های نفتی در جنوب تهران را مورد توجه قرار داده استسرمايه،روزنامه 
کيد کرده اند که مشکل آلودگی نفتی با وجود آنکه تاکنون مسووالن بارها تا«به نوشته اين روزنامه، 

روستاهای همجوار پااليشگاه تهران و بخشی از مناطق شهر ری، تا حدود زيادی مرتفع شده اما 
شواهد عينی در اين روستاها نشان می دهد که اين مشکالت پس از چهار سال، همچنان 

  » .پابرجاست
 بشکه فرآورده نفتی از آب ۶٠٠ روزانه حدود :سرمايه به نقل از مديرعامل پااليشگاه تهران نوشته است

اين مناطق استحصال مي شود و اين در حالی است که مردم مناطق جنوبی تهران روزانه از اين آب 
  .  استفاده می کنند برای مصارف خانگی خود

 بر اثر افزايش آلودگی نفتی در مناطق جنوبی پايتخت روزبه روز«اين روزنامه همچنين خبر داده که 
  » .بيماری های قارچی و پوستی در اين مناطق در حال افزايش است

نوشته » صف طويل سياستمداران برای رياست فدراسيون فوتبال« در گزارشی با عنواناعتماد،روزنامه 
صادق محصولی، مشاور محمود احمدی نژاد و همسايه قديمی محمد علی آبادی، ریيس : است

مان نيز صبح روز دوشنبه برای ثبت نامزدی خود برای رياست فدراسون سازمان تربيت بدنی در خيابان کر
  . فوتبال به ساختمان قديمی خيابان خرمشهر خواهد رفت

مسعود زريبافان، حسن بيادی، پرويز کاظمی و امير واعظی آشتيانی از «به نوشته اين روزنامه، 
خود برای رياست فدراسون فوتبال را سياستمداران نزديک به محمود احمدی نژاد نيز فعاليت و نامزدی 

  » .اعالم کرده اند
 از انتقاد ریيس مرکز پژوهش های مجلس از کاهش کار کارکنان دولت در ماه همشهری،روزنامه 

  . رمضان خبر داده است
به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی تصميم دولت برای کاهش ساعت کار کارکنان دولت و بانک ها در 

کاهش سقف کار غيرقانونی « : از نظر قانونی و کارايی دچار خدشه دانسته و گفته استماه رمضان را
  » .است

کاهش ساعت کار کارمندان در دولت «اين عضو مجلس شورای اسالمی در عين حال تاکيد کرده که 
  » .های پيشين سابقه نداشته است

ت در تصميم خود سريعا تجديد نظر  تا دول  آقای توکلی ابراز اميدواری کرده«همشهری نوشته است که 
کند چرا که با کاهش ساعت کار ادارات دولتی در ماه رمضان از سوی دولت چهره ضد توسعه ای بودن 

  » .دين را به اذهان تداعی می کند
  

  سال اخير چه آساني هستند؟15گذاران خارجي درايران  سرمايه
  )2007 سپتامبر 18 (١٣٨۶ شهريور 27سه شنبه 
  تصاددنيای اق

گذاري  مجوز سرمايه) 86 تا تيرماه 72( سال گذشته 15هاي خارجي ايران طي  گذاري سازمان سرمايه
المللي   بين  شرآت12 آشور و 52هزار دالر را براي 57ميليون و 370ميليارد و 30 طرح به ارزش 367براي 

 15هاي جذب شده طي اين  اما در اين گزارش آماري از ميزان سرمايه. و چند تابعيتي صادر آرده است
  .سال ارائه نشده است

   سال اخير15گذاران خارجي در ايران طي  هويت سرمايه
گذاري براي  مجوز سرمايه) 86 تا تيرماه 72( سال 14هاي خارجي ايران طي  گذاري سازمان سرمايهس

المللي و   بين  شرآت12 آشور و 52هزار دالر را براي 57ميليون و 370ميليارد و 30 طرح به ارزش 367
  .چند تابعيتي صادر آرده است

 367هاي خارجي ايران حاآي از تصويب  گذاري به گزارش خبرگزاري فارس، آمارهاي سازمان سرمايه
  . است1386 تا تيرماه سال 1372هاي  هزار دالر طي سال57ميليون و 370ميليارد و 30طرح به ارزش 

 طرح 3هزار دالر، سال هفتادوسه 320ميليون و 20رزش  طرح به ا2 مجوز 72بر اساس اين گزارش سال 
هزار دالر، 738 ميليون و 122 طرح به ارزش 7هزار دالر، سال هفتادو چهار 653ميليون و 187به ارزش 

 طرح به ارزش 19هزار دالر، سال هفتادو شش 4ميليون و 187 طرح به ارزش 13سال هفتادو پنج 
هزار دالر صادر شده 84ميليون و 50 طرح به ارزش 6ادو هفت هزار دالر و سال هفت839ميليون و 174
 طرح مصوب جذب 18 ارزش مجوزهاي صادر شده براي اجراي 78در عين حال سال . است

سال . هزار دالر رسيد296ميليون و 49هاي خارجي با جهشي قابل توجه به يك ميليارد و  گذاري سرمايه
هزار 669ميليون و 438 طرح به ارزش 16در اين سال . ولي يافتها بار ديگر سير نز گذاري  روند سرمايه79
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هزار دالر 991ميليون و 67 طرح مصوب بيش از 7 ارزش 80دالر مصوب شد و با تداوم اين سير در سال 
  .نبود

 بار ديگر روند 1381هاي خارجي از سال  هاي حامل سرمايه  بر اساس اين گزارش روند تصويب طرح
 40 ارزش 82سال . هزار دالر تصويب شد965ميليون و 612 طرح به ارزش 28سال صعودي يافت، در اين 

 31هاي مصوب به   نيز تعداد طرح83هزار دالر رسيد، سال 626ميليون و 357طرح مصوب به يك ميليارد و 
هزار دالر 738ميليون و 702ميليارد و 2ها به دو برابر يعني  طرح آاهش و در عين حال ارزش اين طرح

  .رسيد
ميليون و 275ميليارد و 4 طرح به ارزش 60 برابر شد و 2هاي مصوب تقريبا   بار ديگر ارزش طرح84سال 
  .هاي خارجي رسيد گذاري ميليون به تصويب سازمان سرمايه453

هاي خارجي   روند جذب سرمايه85هاي خارجي در سال  گذاري بر اساس آمارهاي سازمان سرمايه
هزار دالر 532ميليون و 161ميليارد و 10 طرح به 79اي آه در اين سال  به گونه. جهشي چشمگير داشت

  .مصوب شد
ميليارد و 9هاي مصوب تا پايان تيرماه  گذاري  نيز تداوم يافت و آخرين آمار سرمايه86اين روند در سال 

  .هزار دالر بوده است393ميليون و 125
  گذار امارات، بزرگترين سرمايه

گذاري خارجي نيز حاآي  خارجي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايههاي  گذاري آمار سرمايه
 طرح آشورهاي منطقه آسيا به 125هاي خارجي  گذاري  سازمان سرمايه86 تا 72هاي  است طي سال

  .هزار دالر را به تصويب رساند39ميليون و 16ميليارد و 11ارزش 
متحده عربي، اندونزي، بحرين، پاآستان، اين آشورها شامل اردن، ارمنستان، افغانستان، امارات 

تايوان، آذربايجان، چين، ژاپن، سنگاپور، عراق، عربستان سعودي، عمان، گرجستان، لبنان، مالزي، 
  .اند هندوستان، آره جنوبي و آويت بوده

هزار دالر 968ميليون و 417ميليارد و 8 طرح، تقاضاي 20در اين ميان امارات متحده عربي با تصويب 
هزار دالر 928ميليون و 837 طرح به ارزش 3سنگاپور براي اجراي . گذاري در ايران را داشته است ايهسرم

گذاري در يك طرح  گذاري براي سرمايه ميليون دالر سرمايه317مصوبه دريافت آرد و عمان مصوبه اجراي 
ون دالر و حداقل ميلي186گذاري ساير آشورهاي آسيايي در ايران حداآثر  درخواست سرمايه. را گرفت

  .هزار دالر بوده است250
  اروپا، بزرگترين متقاضي

 مجوز 86 تا 72هاي   آشور اروپايي طي سال22هاي خارجي  گذاري بر اساس آمارهاي سازمان سرمايه
  .هزار دالر را دريافت آردند948ميليون و 370ميليارد و 14 طرح به ارزش 213گذاري بر روي  سرمايه

هاي خارجي آشور موريس بزرگترين متقاضي اروپايي  گذاري ارهاي سازمان سرمايهجالب اينكه طبق آم
هزار 220ميليون و 183ميليارد و 5گذاري خارجي در ايران بوده و براي اجراي يك طرح به ارزش  سرمايه

ها در  جزئيات اين طرح و ساير طرح. هاي خارجي مجوز دريافت آرده است گذاري دالر از سازمان سرمايه
 مصوبه 64پس از موريس آلمان با دريافت . هاي خارجي مشخص نيست گذاري مارهاي سازمان سرمايهآ

 مجوز به ارزش يك ميليارد و 9هزار دالر، هلند با دريافت 250ميليون و 996ميليارد و 2براي اجراي 
هزار دالر 102ون و ميلي505 مجوز به ارزش يك ميليارد و 6هزار دالر و اسپانيا با دريافت 499ميليون و 636

گذاري ديگر آشورهاي  تقاضاي سرمايه. اند گذاري در ايران بوده  بزرگترين متقاضيان اروپايي سرمايه
هزار دالر تقاضاي 520گذاري آشور ايتاليا و  ميليون دالر تقاضاي سرمايه404ميليون و 751اروپايي بين 

نوبي، ليبريا و موريس سه آشور آفريقايي آفريقاي ج. گذاري آشور يونان در نوسان بوده است سرمايه
 طرح به 4ها مجوز دريافت  اين آشور. اند  بوده86 تا 72هاي  گذاري در ايران طي سال متقاضي سرمايه

 طرح 2اند آه بيشترين تقاضا براي اجراي  ه هزار دالر را دريافت آرد769ميليون و 659ارزش يك ميليارد و 
  .هزار دالر توسط شرآت موريس بوده است784ن و ميليو649به ارزش يك ميليارد و 

  حتي از آمريكا
 سال گذشته از قاره آمريكا مصوبه اجراي طرح به ارزش يك 14آمريكا، پاناما، جامائيكا و آانادا طي 

  .اند هزار دالر را دريافت آرده344ميليون و 40ميليارد و 
متحده براي اجراي يك طرح به ارزش هاي شديد از اياالت  رغم اعمال تحريم ها علي طي اين سال

 مجوز 4در عين حال آانادا با دريافت . ميليون دالر مصوبه دريافت شده است329ميليون و 12
گذاران بزرگ آشور بوده  هزار دالر در رديف سرمايه235ميليون و 6ميليارد و  گذاري به ارزش يك سرمايه
  .است

ميليون دالر را 682 مجوز دريافت يك طرح به ارزش 86تا  72هاي  استراليا از منطقه اقيانوسيه طي سال
هزار دالر دريافت شد و چند 900ميليون و 25المللي به ارزش  هاي بين  مجوز توسط شرآت3. دريافت آرد
 امارات، - عربستان سعودي، انگلستان- ايران، امارات متحده- اسپانيا، آلمان-ها يعني آلمان تابعيتي
ايرلند،هندوستان - انگلستان، فرانسه - آلمان- جزاير ويرجين، سوئد- ايران، سنگاپور-ترآيه، ترآيه-ايرلند

هزار 57ميليون و 575 طرح به ارزش يك ميليارد و 14 جزاير بار بادوس مجوز اجراي -پاآستان و آانادا -
  .اند دالر را دريافت آرده

ميليون دالر توسط شرآت 230 و بيشترين تقاضاي سرمايه گذاري اجراي يك طرح به ارزش يك ميليارد
  . امارات بوده است-چند تابعيتي انگلستان
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هاي مصوب  هاي خارجي حاآي از آمار مجوزهاي صادره براي طرح گذاري گزارش سازمان سرمايه
هاي جذب شده طي اين   است، در عين حال در اين گزارش آماري از ميزان سرمايه86 تا 72هاي  سال

  . سال ارائه نشده است14
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