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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
      اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
   اتمی رژیم ایرانافشای پروژه

  
 ايران تاسيسات اتمی نظامی می سازد: مجاهدين خلق

  )2007 سپتامبر 27 (١٣٨۶  مهر5ه پنج شنب:رادیو فردا
سازمان مجاهدين خلق روز پنج شنبه مدعی شد که ايران در حال ساخت تاسيسات نظامی اتمی 

  . مخفی و زير زمينی در مرکز هسته ای نطنز است
اخه سياسی سازمان مجاهدين خلق، در يک کنفرانسی خبری که در پاريس شورای مقاومت ملی، ش
اين تاسيسات جديد در پنج کيلومتری جنوب مرکز غنی سازی اورانيوم نطنز در « :برگزار کرد، گفته است

  » .قرار دارد که آن را از حمالت احتمالی مصون نگه می دارد» سياه کوه«حال ساخت است و در زير کوه 
منبع مستقلی اين ادعا را تاييد نکرده است، ولی شورای مقاومت ملی ايران می گويد که هنوز هيچ 

اطالعات خود را از منابع ايرانی دريافت کرده و اين اطالعات را در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی 
  . قرار داده است

 با درهای ورودی به قطر به گفته اين گروه مخالف جمهوری اسالمی، تاسيسات جديد شامل دو تونل
  . شش متر است و تونل سوم نيز به تاسيسات اتمی نطنز راه دارد

 آغاز شده ٢٠٠۶شورای مقاومت ملی در ادامه افزوده است که کار ساخت اين تاسيسات از اواخر سال 
  .است و انتظار می رود که ظرف شش ماه تکميل شده باشد

رای مقاومت ملی جزئيات بسيار محدودی درباره نوع  شوآسوشيتدپرس،بر اساس گزارش خبرگزاری 
که در اين زمينه اطالعات  اعالم کرد فعاليت هايی که ممکن است در اين محل صورت گيرد، ارايه داد و

  . دقيقی ندارد
  .، این شورا در عين حال، شواهدی قاطع در خصوص ادعاهای خود ارايه نکرد آسوشيتدپرسبه گزارش

 شده که شورای مقاومت ملی از سوی اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا به عنوان در اين گزارش تاکيد
سازمانی تروريستی معرفی شده است و تاکنون ترکيبی از گزارش های حقيقی و نادرست را به رسانه 

  . ها اعالم کرده است
و تاسيسات پنج سال پيش این تشکيالت اطالعاتی منتشر کرد مبنی بر اينکه جمهوری اسالمی د

  . اتمی مخفی دارد که تاکنون آنها را اعالم نکرده است
يکی از اين تاسيسات، مرکز هسته ای نطنز بود که آشکار شدن فعاليت آن سبب شد تا دو دهه 

فعاليت اتمی ايران در معرض دید همگان قرار گيرد و سرآغازی برای نگرانی های کنونی درباره تالش 
  .  بمب اتمی تلقی شودجمهوری اسالمی برای ساخت

اما از آن زمان تاکنون، بيشتر اطالعاتی که شورای « : در ادامه گزارش خود افزودهآسوشيتدپرش
مقاومت ملی درباره برنامه مخفی ايران برای ساخت سالح هسته ای منتشر کرده، مورد تاييد قرار 

  » .نگرفته است
مطرح می شود که ايران زير فشارهای بين ادعای جديد اين تشکيالت مستقر در فرانسه در زمانی 

المللی برای توقف برنامه هسته ای خود قرار دارد و کشورهای غربی، تهران را متهم می کنند که در 
  . تالش است تا به بمب اتمی دست يابد

تهران همواره اين اتهامات را رد کرده و می گويد که برنامه اتمی خود را با هدف دستيابی به مقاصد 
  . ح جويانه دنبال می کندصل

جمهوری اسالمی در عين حال دو قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد مبنی بر الزام 
  . ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم را ناديده گرفته است

پنج کشور عضو دائم شورای امنيت به همراه آلمان اخيرا نشستی را برای تنظيم قطعنامه سوم تحريم 
  . بوده است» سودمند«برگزار کرده اند که به گفته مقامات آمريکا، نتايج آن ها 

 سپتامبر، در نيويورک ٢٨ قرار است روز جمعه، ١ + ۵بر اساس گزارش های رسيده، نشست دوم گروه 
  . برگزار شود تا درباره جزئيات تحريم های جديد بحث و بررسی صورت گيرد

  
 ی نظامساتيتاس« اخبار منتشر شده درباره وجود رانی ای ملتين امی عالی مقام شورا،یدي وعجواد
  .  کردبیرا تکذ»  نظنزی در مرکز هسته اینيرزمی و زی مخفیاتم
  )2007 سپتامبر 28 (١٣٨۶  مهر6ه جمع
 ی شورارخانهي الملل دبني بتي ، معاون امنیدي جواد وعرنا،ی ا،ی اسالمی جمهوری گزارش خبرگزاربه
 بهانه و جادی دست با هدف انی از ایانتشار اخبار«  خبر اظهار داشت کهنی ابیا تکذ برانی ای ملتيامن

 رانی سازنده ااضع و ابتکارات و موتي شده درباره حسن نجادی مثبت ای برهم زدن فضای برایمستمسک
  » .است
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 ی خبری سازمان مجاهدين خلق، روز پنج شنبه در يک کنفرانسی شاخه سياس،ی مقاومت ملیشورا
 و ی مخفی اتمیساخت تاسيسات نظام« در حال رانی شده بود که ایه در پاريس برگزار کرد، مدعک

  . » نطنز استی در مرکز هسته ایزير زمين
 ۵+١ گروه ی کشورهایی همزمان با گردهمارانی در ای مخفی اتمساتي مرکز ساخت تاسکی وجود خبر
 رفت که ی انتظار نمنی از اشي است، هرچند که پافتهی ايران، انتشار ی افزايش تحريم های بررسی، برا
  . ابندیران دست ی اهي ها علمی تحرشی درباره افزای خود به توافقی هایزنی دوره رانی کشورها در انیا

 اورانيوم ی سازی جنوب مرکز غنیتاسيسات جديد در پنج کيلومتر«  خلقنی به گفته سازمان مجاهد
 مصون نگه یقرار دارد که آن را از حمالت احتمال» سياه کوه«ه نطنز در حال ساخت است و در زير کو

  » . داردیم
 گويد که ی ايران می مقاومت ملی شورای اين ادعا را تاييد نکرده است، ولی هيچ منبع مستقلهنوز

 ی اتمی انرژی دريافت کرده و اين اطالعات را در اختيار آژانس بين المللیاطالعات خود را از منابع ايران
  . رار داده استق

 آغاز شده ٢٠٠۶ در ادامه افزوده است که کار ساخت اين تاسيسات از اواخر سال ی مقاومت ملیشورا
  .  رود که ظرف شش ماه تکميل شده باشدیاست و انتظار م

 درباره نوع ی جزئيات بسيار محدودی مقاومت ملی آسوشيتدپرس، شورای گزارش خبرگزاربراساس
است در اين محل صورت گيرد، ارايه داد و اعالم کرد که در اين زمينه اطالعات  که ممکن یفعاليت هاي

  .  نداردیدقيق
  .  خود ارايه نکردی قاطع در خصوص ادعاهای شورا در عين حال، شواهدنی گزارش آسوشيتدپرس، ابه
پا به عنوان  اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروی از سوی مقاومت ملی اين گزارش تاکيد شده که شورادر

 و نادرست را به رسانه ی حقيقی از گزارش های شده است و تاکنون ترکيبی معرفی تروريستیسازمان
  . ها اعالم کرده است

 دو تاسيسات ی اسالمی بر اينکه جمهوری منتشر کرد مبنی اطالعاتالتي تشکنی سال پيش اپنج
  .  دارد که تاکنون آنها را اعالم نکرده استی مخفیاتم
 نطنز بود که آشکار شدن فعاليت آن سبب شد تا دو دهه یاز اين تاسيسات، مرکز هسته ا یيک

 درباره تالش ی کنونی های نگرانی برای و سرآغازردي همگان قرار گدی ايران در معرض دیفعاليت اتم
  .  شودی تلقی ساخت بمب اتمی برای اسالمیجمهور

 ی که شورایز آن زمان تاکنون، بيشتر اطالعاتاما ا« : در ادامه گزارش خود افزودهآسوشيتدپرش
 منتشر کرده، مورد تاييد قرار ی ساخت سالح هسته ای ايران برای درباره برنامه مخفیمقاومت مل
  » .نگرفته است

 بين ی شود که ايران زير فشارهای مطرح می جديد اين تشکيالت مستقر در فرانسه در زمانیادعا
 کنند که در ی تهران را متهم م،ی غربی خود قرار دارد و کشورهای ا توقف برنامه هستهی برایالملل

  .  دست يابدیتالش است تا به بمب اتم
 به مقاصد ی خود را با هدف دستيابی گويد که برنامه اتمی همواره اين اتهامات را رد کرده و متهران

  . کندیصلح جويانه دنبال م
  

 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران.......  روسيه، چين و،)آمریکا، اروپا(رژیم ایران و دولتهای بزرگ
  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

  
 بر عهده جي بسیفرمانده/  است ی داخلیدهای سپاه مقابله با تهدی اصلتیمامور: سپاهدیراهبرد جد

 دیدر صورت تهد/  منعطف خواهد شد یطي محطیساختار سپاه در برابر شرا/ فرمانده سپاه است
   سپاه در کنار ارتش خواهد بودینظام
  )2007 سپتامبر 29 (١٣٨۶  مهر7ه شنب

 که صبح امروز در ی جعفری مهر ، سردار سرلشگر پاسدار محمد علیبه گزارش خبرنگار خبرگزار
 مقاومت یرويستاد ن آذر 5 در سالن جي مقاومت بسیروي فرمانده سابق ن،ی سردار حجازعیمراسم تود

 در خدمت انقالب دی هستند که تمام وقت بایانيجيپاسداران همان بس:  اظهار داشتگفت، یسخن م 
 هستند که هر وقت الزم شد در صحنه حاضر ی موظفري غی آماده ولیروهاي نانيجي بسیباشند، ول

  . کنندی دفاع می شوند و در کنار سپاه از انقالب اسالمیم
 را جي اش بسی است که در رسالت سازمانی فرهنگ- یاسي س- ی سازمان نظامکی سپاه:  افزودیو

 یمي رهبر معظم انقالب نشاتی مطابق فرماقتي و در حقستي نروي دو ننی اني بیفرق. در کنار خود دارد
  .  استجي سپاه بر عهده بستیاز مامور

 راتيي سازمان همواره با توجه به تغکی کند که ی اقتضا مینگاه راهبرد"نکهی با اشاره به ایسردارجعفر
 چه مي و ندانميما اگر انقالب را خوب نشناس: ادامه داد"  قدرت انعطاف و مانور داشته باشدیطيمح

  . مي دفاع کنداتی آن در برابر تهدی از اهداف و آرمانهای به درستمي توانی دارد نمیابعاد گسترده ا
 کیسپاه صرفا :  سپاه مشخص است، گفتی کلتي ماهنکهی بر ادي کل سپاه پاسداران با تاکفرمانده
.  است ی داخلیدهای انقالب و مقابله با تهدی ندارد ، بلکه مامورت سپاه حفظ دستاوردهایبعد نظام
 خدشه وارد کند سپاه به مقابله با آن رانی ای اسالمی نظام جمهوری که به دستاوردهایدیهر تهد

  .خواهد پرداخت
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 ی آرمانها و ارزش هانی ما دفاع از افهي و ارزش هاست پس وظی پر از مبانیمانقالب اسال:  گفتیو
  . انقالب است

:  است گفتی سازمان ما کافی هاتي ها و فعالتی ماموری هدف براکی نکهی ااني با بی جعفرسردار
 ی به درستمي شده باعث شده تا بتوانمي سپاه ترسی برای مقام معظم رهبری که از سویهدف
 ه کنندنيي تعاري ما بسی شده برایني بشي پی هدف و راهبردهانی ارایز . مي خود را انجام دهتیمامور

  .مي به آن توجه خاص داشته باشدیاست و ما با
بعد از انقالب :  گفتی انقالب اسالمی دشمنان از ابتداداتی سپاه با اشاره به انواع مختلف تهدفرمانده
 و در فاصله بعد از مي را پشت سر گذاشتی نظامدین دفاع مقدس تهددورا. می مواجه بودیتي امندیبا تهد

 مرحله رهبر انقالب ني و لذا از آغاز هممي روبرو هستی و اجتماعیاسي س- ی فرهنگداتیجنگ با تهد
 دی بایریلذا فرمودند که سپاه سازمان انعطاف پذ.  هشدار دادند ی فرهنگخونينسبت به موضوع شب
  .  وارد عمل شودی دشمنان به درستیتي و امنی اجتماع،یاسي سداتیابر تهدباشد تا بتواند در بر

ما :  مختلف دارد، افزودی در عرصه های به سازماندهازي راهبرد ننی تحقق ای سپاه برانکهی ااني با بیو
 ی تا همانگونه که رهبرمي ساختار خود را وفق دهمي موجود بتوانداتی تهدای طي محطی بر اساس شرادیبا
  . رمودند با انعطاف بتواند به موقع وارد عمل شودف

 ی راهبردی استراتژنيي و تع68 رهبر معظم انقالب در سال شاتی با اشاره به فرمای جعفرسرلشگر
 تي کردند مسئولدي تاکیهمانطور که بارها رهبر:  کل قوا افزودی فرماندهیسپاه در آن دوران از سو

 که ی فعلی در استراتژی بوده است ولی داخلداتی از جمله تهدداتی تهدی سپاه مقابله با تمامیاصل
 بي ترتنیبد. سپاه با آن سالها فرق کرده استی راهبردی رهبر انقالب مشخص شده استراتژیاز سو

 دی است و سپس در صورت تهدی داخلیدهای سپاه در حال حاضر مقابله با تهدی اصلتیکه مامور
  .هد شتافت سپاه به کمک ارتش خوای خارجینظام
 ی محوله توانسته با دقت وارد عمل شود و گردنه های هاتیبحمداهللا سپاه تا امروز در مامور:  گفتیو

  .سخت را پشت سر بگذارد
 که دشمن چگونه می سپاه ما شاهد بودی هاتيدر دهه سوم فعال:   کل سپاه اظهار داشتفرمانده

 زي داده است پس ما نشی افزارانی ای اسالمیهور جمهي علمي خود را از نوع نا متقارن و مستقداتیتهد
 با دشمن مقابله با دقت تمام به مي تا بتوانمي را متحول کنطی موجود دشمنان شراداتی بر اساس تهددیبا

  .میبپرداز
 داتیتهد.  دهندی با تنوع کارکردها خود را نشان مداتیامروز همه تهد:  گفتني همچنی جعفرسردار

 هي علداتی موضوع نشان از آن دارد که تهدنی که ادی جدیکردهای آن هم با رویم و نظایتي امن،یاسيس
  .ميني که آرام بنشمی و گسترده تر از گذشته شده پس ما حق نداردهيچيانقالب پ

 یطي محطی و شرازاتي که با تجهیامروز سازمان:  جلسه گفتنی خطاب به فرماندهان حاضر در ایو
  .ستي شده نني تضمتشيقعخود را وفق ندهد بداند که مو

 گوناگون داتی است و هر روز با تهدای انقالب زنده و پوکیاز آنجا که انقالب ما :  گفتی جعفرسردار
 و سپس می به مقابله با دشمن بپردازی اشهي نوع آموزش کلکی توان با یدشمنان روبروست چگونه م

  . مي کنی آمادگیادعا
 دشمنان ی داخلداتیدر سپاه اعمال شد همان مقابله با تهد که بعد از جنگ یريي تغنياول:  گفتیو

 خود بعد از جنگ موفق ی هاتی ماموری و در تمامنهي زمنیبود که خوشبختانه سپاه توانسته است در ا
  .  را فراموش کردداتی تهددی حال هرگز نبانی با ایعمل کند ول

 که سپاه در گذشته از آن یرد و استراتژ با اشاره به راهبی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمفرمانده
 تواند مورد استفاده قرار ی قطعا امروز نممي که ما در گذشته داشتیراهبرد:  برده است گفتیبهره م

 واقع شود که دي مفند توای از دو تا پنج سال نمشي بالي سیراموني پطی با شرای استراتژکی رای زرديگ
  . دارنددياک موضوع تنی بر ازيرهبر معظم انقالب ن

 است نی که سپاه دارد ادی جدیاستراتژ:  در سپاه پاسداران اشاره کرد و گفتدی جدی به استراتژیو
 نوع یکی پس از مطالعات استراتژدیبا.  قرار نداردتی شده در اولوفی تعری هاتیکه همه کارها و مامور

  .رديار گ قرتی کارها در اولونی و مهمتری ها در سازمان ها مورد بررستيفعال
 سپاه باشد که انتصاب سردار تی ماموری محور اصلدی باجي بستیامروز مامور:  گفتی جعفرسردار
 راستا بوده ني در همجي به بسشانی با توجه به اشراف ازي ستاد مشترک سپاه نسیي به عنوان ریحجاز
  .است

 به دیپس ما با.  استجيس از کار سپاه همان بیمي فرمودند، نیهمانطور که رهبر:  خاطر نشان کردیو
) ره (یني که حضرت امام خمیونيلي م20 جي به آن بسمي تا بتوانمي داشته باشی توجه خاصجيبس

  .ميابیفرمودند هر چه زودتر دست 
: ادامه داد"  شودجي بسدیسپاه با"  حضرت آقا فرمودند کهنکهی با اشاره به اني کل سپاه همچنفرمانده

 مقاومت یروي نی فرماندهتي اساس نظر و موافقت رهبر انقالب مسئول و برشی فرمانی تحقق ایبرا
 نتوانم دی فراوان شای مشغله کارليگرچه بنده به دل.  به فرمانده کل سپاه محول شده استزي نجيبس

 در ی سردار حجازني که جانشیراحمدي سردار می وقت بگذارم ولجيبه صورت تمام وقت در ستاد بس
  .  کمک خواهد کردزي راستا به بنده ننی خواهد ماند و در ایر سمت خود باق مقاومت بودند دیروين

 رهبر معظم انقالب ی است که از سوی همان نگاهجينگاه بنده به بس:  گفتانی در پای جعفرسرلشگر
  .  کنمفهي انجام وظی به درستنهي زمنی بتوانم در ادوارمي شده که امنييتب
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 توسط جي مقاومت بسیروي فرمانده سابق نی سردار حجازی از تالش هاني مراسم همچننی ادر
 جي اقشار و بسجي بسج،ي در بسهي فقی ولیندگی ، نمای سپاه پاسداران انقالب اسالمیفرمانده

  . شدریخواهران تقد
  
  5+1 افتادن مذاکرات قی نکته در مورد به تعو8

  یتیبهمن هدا: گزارش
  )2007 سپتامبر 29 (١٣٨۶  مهر7ه شنب

 که در ردي گی صورت میآژانس در حال-رانی از توافق ا5+1استقبال : یگروه هسته ا- مهریخبرگزار
 انجام ی برای به البرادعیی اروپای کشورهای و برخکای آمردی گذشته ، شاهد حمله شدیهفته ها
  . دار استی معناري ، بس5+1 چرخش در مواضع نیا. می بوده ارانیتوافق با ا
اعالم کردند که " آژانس-رانیاستقبال از توافقات ا" ، ضمن ی اهيانيبا صدور ب  روز گذشته 5+1 یکشورها

 و نظر رانی در مورد ای اتمی انرژی المللني کل آژانس بری از مدیتا ماه نوامبر منتظر گزارش تازه ا
 جهي دو مرجع به نتنی ادت منی اگر در ابي ترتنیبد.  اروپا خواهند ماندهی اتحادی خارجاستيمسئول س

  . صادر خواهند کردرانی اهي علی نرسند، قطعنامه تازه ارانی ای در حل مناقشه اتمیمثبت
 از چند منظر، قابل تامل ران،ی اهي صدور قطعنامه علقی تعوی برا5+1 ی کشورهامي گزارش مهر، تصمبه

  .است
 صدور قیعوت" به مي  تصمران،ی ای چالش هسته اانی در جر5+1 ی است که کشورهای بارني دومنی ا-ا

 بودند که تا دهي رستجهي ننی آنها به ازي ن2007در ماه ژوئن . رندي گیم"  خاصیقطعنامه در چارچوب زمان
  . صادر نکنندرانی اهيسپتامبر، قطعنامه سوم را عل

 ازجهت ران،ی ای ازهستهي برنامه صلح آمهي قطعنامه سوم علژهی وتي حساسنی مهمتردی وشانياول-2
 منشور ملل متحد معلق است، به 42 و 41 ماده ني قطعنامه  است که در مرز بنی ای حقوقتيموقع
 هد را خوای چه عواقب،ی قطعنامه اني با چنی دانند که همراهی مني و چهي است که روسلي دلنيهم

  . کنندیو لذا در برابر آن مقاومت م. داشت
 در صدور قی و دو بار تعو1747 مهلت قطعنامه انی با وجود پاتي امنیعدم صدور قطعنامه شورا-3

 ی کنندگان غربمي هم دارد که ساختار قطعنامه و درک تنظیدي نکته کلنی ، نشان از ادیقطعنامه جد
 است و بوده رانی ایدر موضوع هسته ا" ی و مکانی زمانی واقعیفراتر از مرزها"و " یذهن"قطعنامه ها 

  .مه ها ندارند و آثار قطعنارانی در مورد رفتار ایقي دقليآنها تحل
 گذشته شاهد حمله ی که در هفته هاردي گی صورت میآژانس در حال-رانی از توافق ا5+1استقبال -4

 چرخش نیلذا ا. می بوده ارانی انجام توافق با ای برای به البرادعیی اروپای کشورهای وبرخکای آمردیشد
  . دار استی معناري ، بس5+1در مواضع 

 کسوی تواند از یسوالنا، م-یآژانس و گزارش البرادع-رانی به توافقات ادیجدمنوط کردن صدور قطعنامه -5
 تواند ی مگری دی با آژانس باشد و از سوتهي شروع مدالی برارانی بودن راهبرد ازي آمتينشان موفق
آژانس، -رانی توافق اول در مرحله ارانی از ایافتی مسئله داشته باشد که طعم اطالعات درنینشان از ا

ابزار  " کی با آژانس را به عنوان ی دهدهمکاری محيدر به مذاق غرب خوش آمده است که ترجآنق
  . کندرانی ایو آن را رسما وارد معادله هسته ا.  به کار ببردرانی ایدر موضوع هسته ا" کيپلماتید
انس اثر آژ-رانی ای برداشت نمود که غرب، متوجه شده  که همکارزي ننطوری توان ای مگری دی از سو-6

 ی خنثیلذا برا.  فاکتور استفاده کرده استنی ازای به خوبرانیدارد و ا" یافکار عموم" بر یفوق العاده ا
  . از آن پرداخته استی ظاهرتی راهبرد، به حمانیکردن و لوث کردن ا

 ,p1 " لي از قبیآژانس، مسائل-رانی اني مانده بی است مسائل باقدي بعاري است که بسنی اتي واقعاما
p2یمگر آنکه تحول. حل و فصل شود) یفرصت تا قطعنامه بعد(در دوماه ..."  و ی فلزی کره هامي ، ن 
 خود کارشناسان یحت.  را به کال برهم بزندی شود که معادالت فعلجادی رابطه انی در ای و جددیجد

  .انند دی می منظور ضرورنی ای را برایالدي مندهی تا آغاز سال ایآژانس هم حداقل زمان
هم " یی اروپاهی خارجه اتحاداستينظر سوالنا به عنوان مسئول س" ، 5+1 خارجه یدرتوافق وزار-7

نظر .  عدم صدور قطعنامه ذکر شده استای صدور ی برایگری داريمع" ،  یدرکنار گزارش البرادع
 ن دادکهنیضمن ا.  را تحت الشعاع قرار خواهد دادیالبرادع" یفن-یحقوق"سوالنا، نظر " یاسيس"
 نیا.  تر کندی باالتر و قو،یرانی را در مذاکرات با مقامات ای تواند دست وی به سوالنا، می نقشنيچن

 خود از هياني دربورکیوي که شرکت کنندگان نشست نردي گی به خود می تری شکل واقعیگمانه وقت
 و گفتگو کند و داری دانری ای ملتي امنی عالی شوراري دبیجانی الری سوالنا خواسته اند با علریخاو

  . کشور را بگذاردنیبا ا" ی مذاکرات تازه ایبنا"
 حل یبرا" یعمل" راهکار کیسوالنا همچنان به عنوان -یجانی دهد به مذاکرات الری موضوع نشان منیا

  .  شودی مستهی نگر،یو فصل موضوع هسته ا
 کشورمان هي علتي امنی در شورا و تحوالتماتي تصمري توجه داشت که با وجود سرعت کم ، سدی با-8

.  استانی در جرکای آمریانداري و با متي امنی  خارج از شورارانی اهي از اقدامات خصمانه علیدیدور جد
 بی با تصویستیر تروی گروههاستي در لی رسمی سازمان دفاعکیقرار دادن سپاه پاسداران به عنوان 

 دی شدتی محدودی براکای آمرکی عنوان متحد استراتژ فرانسه بهمي تصمني و همچنکای آمریکنگره و سنا
  . جمله هستندنی از ارانی با ای گذارهی و سرمایروابط اقتصاد
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 حمایت از توافق ما با آژانس را ادامه دهيد: منوچهر متکی

  )2007 سپتامبر 29 (١٣٨۶  مهر7ه شنب
 که   گفت۵+١اکنش به بيانيه گروه منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، شامگاه جمعه در و:رادیو فردا

حمايت از توافقات انجام شده ميان آژانس بين المللی انرژی اتمی و ايران بايد توسط همه طرف ها 
  .برسد» اين ماموريت به شکل نهايی خودش«ادامه يابد تا 

مان ملل اين گفته های وزير امور خارجه ايران، در واکنش به تصميم پنج عضو دايمی شورای امنيت ساز
به همراه آلمان در نيويورک منتشر شده است که روز جمعه، پس از مذاکرات در بيانيه ای اعالم کردند 
که گفت و گوهای خود دربارهاعمال تحريم های بيشتر عليه ايران را تا ماه نوامبر، آبان ماه، به تعويق 

  .خواهند انداخت
 خارجه آمريکا منتشر شده، با اشاره به اين که در بخشی از اين بيانيه مشترک که توسط وزارت امور

 سرپيچی ١٧٣٧ و ١٧۴٧ايران تا کنون از اجرای درخواست شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه های 
کرده، تصريح شده است، در صورتی که گزارش محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی 

تحاديه اروپا در ماه نوامبر درباره برنامه هسته ای ايران اتمی و خاوير سوالنا، رييس سياست خارجی ا
  .مثبت و رضايت بخش نباشد، قطعنامه سوم تحريم ايران برای رای گيری آماده خواهد شد

منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران که در يکی از ديدارهايش در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل  
هيچ دليل منطقی برای اتخاذ رويکرد ديگری با توجه «: مچنين گفتبا خبرنگار ايرنا مصاحبه می کرد، ه

به توافقات ايران و آژانس وجود نداشت و اين توافق از سوی محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين 
  ».المللی انرژی اتمی، يک قدم مهم به جلو تعبير شده است

رفع « به طور دقيق تعهدات ايران برای رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشتر گفته بود که آژانس
  .را ارزيابی کرده و تا ماه نوامبر، آبان ماه، اسناد و مدارک درخواستی را بررسی خواهد کرد» ابهامات

به گفته آقای البرادعی، بر اساس جدول زمانی مورد توافق، آژانس قادر خواهد بود تا آبان ماه اعالم کند 
آژانس همکاری می کند يا مانند آن چه برخی می گويند در صدد خريد آيا ايران با حسن نيت با «که 

  ».زمان است
ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در مرداد ماه سال جاری توافق کردند تا بر اساس يک جدول 
زمانی، تهران به ابهامات باقی مانده درباره برنامه هسته ای خود پاسخ دهد و هم اکنون بازرسان 

  .بين المللی انرژی اتمی در راستای اين توافق در ايران به سر می برندآژانس 
با توجه به «:از سوی ديگر کمال خرازی، رييس شورای راهبردی روابط خارجی ايران روز شنبه گفت 

توافقنامه اخير ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی، پيگيری موضوع هسته ای ايران در شورای امنيت 
با اين حال توافقنامه ايران و آژانس نمی تواند مانع پيگيری موضوع هسته . ل توجيهی نداردسازمان مل

  ».ای ايران در شورای امنيت شود
کشورهای غربی و آمريکا معتقدند ايران به دنبال توليد بمب هسته ای است اما تهران اين ادعا را رد 

ز هسته ای و توليد برق به برنامه هسته ای می کند و می گويد تنها برای دسترسی به انرژی صلح آمي
  .خود ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود اينکه آژانس بين المللی انرژی اتمی بيش از چهار سال است 
درباره پرونده هسته ای ايران تحقيق می کند، هنوز به اين نتيجه نرسيده که اين فعاليت ها صلح آميز 

  . بمب هسته ای انجام می شوداست يا برای توليد
اگرچه وزيران امور خارجه آمريکا و فرانسه با تعويق صدور قطعنامه جديد عليه ايران تا دريافت گزارش 

محمد البرادعی و خاوير سوالنا تا آبان ماه توافق کرده اند، اما اين کشورها طی هفته های اخير تالش 
ه ايران خارج از چارچوب شورای امنيت سازمان ملل، آغاز های خود را برای اعمال تحريم های بيشتر علي

  .کرده اند
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران پيشتر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که پرونده هسته 

و پاسخ به ابهامات و سواالت باقی مانده بر عهده آژانس بين المللی » بسته شده است«ای ايران 
  .انرژی اتمی است

ه به کشورهای اتحاديه اروپا پيشنهاد کرده تا ايران را تحريم کرده و از شرکت های داخلی خود فرانس
  . بخواهند که در ايران سرمايه گذاری نکنند

همچنين مجلس نمايندگان آمريکا طی مصوبه ای در روز سه شنبه خواهان تحريم شرکت هايی شد که 
    .در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاری می کنند

روسيه و چين، دو عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل با افزايش تحريم ها عليه ايران مخالفت کرده 
  .اند

اين دو کشور که به منافع اقتصادی هنگفتی در ايران دست يافته اند، اعتقاد دارند که با توجه به توافق 
تازه ای عليه ايران صادر شود، مگر آنکه اخير ميان ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی، نبايد قطعنامه 
  .آژانس طی گزارشی، بار ديگر نقض تعهد ايران را گزارش دهد

  
  شودی صادر نمرانی اهي علیتا ماه نوامبر قطعنامه تازه ا

  )2007 سپتامبر 28 (١٣٨۶  مهر6ه جمع
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ن ملل متحد  سازماتي امنی عضو دائم شورای امورخارجه دولتهارانی نشست وزانی پابا:بی بی سی
 ی دولتها اعالم کردند که شورانی گردهم آمده بودند، ارانی اهي علی قطعنامه تازه انیکه به منظور تدو

 . صادر نخواهد کردرانی اهي علی قطعنامه تازه اندهیآ) آبان( از ماه نوامبر شي تا پتيامن
 در مذاکرات مربوط به  اماستي نتي امنی که کشورش عضو شورازي آلمان نرخارجهی نشست، وزنی ادر

 . شرکت دارد حضور داشترانی ایمناقشه اتم
 اعالم کردند که تا ماه نوامبر منتظر ی اهياني اند با صدور بافتهی شهرت 1 + 5 دولتها که به گروه نیا

 ی خارجاستي و نظر مسئول سرانی در مورد ای اتمی انرژی المللني آژانس بسي از رئیگزارش تازه ا
 رانی ای مناقشه اتمحل در ی مثبتجهي دو مرجع به نتنی مدت انیا خواهند ماند، اگر در ا اروپهیاتحاد

 . صادر خواهند کردرانی اهي علینرسند، قطعنامه تازه ا
 و با ورکیوي سازمان ملل متحد در نی مجمع عمومهي در حاشدي انجامهياني بنی که به صدور ایمذاکرات

 ی چهي جانگی ه،ي روسرخارجهی الوروف وزی و شرکت سرگئکایمر آرخارجهی وزس،ی رازاي کاندولاستیر
 نی فرانک والتر اشتاه، خارجه فرانسری برنار کوشنر وزا،يتانی بررخارجهی وزبنديلي مدیوی دن،ي چرخارجهیوز
 .  اروپا انجام گرفتهی اتحادی خارجاستي سوالنا، مسئول سری آلمان و خاورخارجهی وزر،یما
 رانی و ای اتمی انرژی المللني آژانس باني مرًاي که اخی نشست، از توافقنیگان ا شرکت کنندهياني بدر

 خواسته شده است تا با روشن کردن همه ابهامات و رفع رانیصورت گرفته استقبال شده و در آن از ا
اند  توی برنامه که منیا اش وجود دارد و بويژه در مورد آن بخش از ی که در مورد برنامه اتمییهاينگران

 . فراهم آوردی محسوسجی مؤثر، نتای داشته باشد، بسرعت و به شکلیابعاد نظام
 تعهد داد رانی حاصل شد و بنابرآن، اشي حدود دو ماه پی اتمی انرژی المللني و آژانس برانی ااني متوافق

دارد  آژانس وجود ی اش برای اتمتي که در مورد فعالیی به پرسشهای شده ایکه طبق برنامه زمانبند
 .دیپاسخ گو
 یجانی الری سوالنا خواسته اند با علری خود از خاوهياني در بني همچنورکیوي کنندگان نشست نشرکت

 . کشور را بگذاردنی با ای مذاکرات تازه ای و گفتگو کند و بناداری درانی ای ملتي امنی عالی شوراريدب
 آغاز رانی اهي علیوافق بر سر قطعنامه تازه ا در آغاز به منظور تدي انجامهياني بنی که به صدور اینشست

 . کشور اعمال شودنی بر ای تازه ایمهایشده بود که در آن، تحر
 هي و کلومي اورانی سازی را ملزم کرده است که غنرانی تاکنون با صدور دو قطعنامه اتي امنیشورا
 . بر طرف شود متوقف کنداتهي فعالنی مربوط به ایدهای که تردی مرتبط با آن را تا زمانیتهايفعال
 می کشور را مورد تحرنی اتي امنی قطعنامه ها باعث شده است تا شورانی از عمل به ارانی ایچيسرپ

 شورا گرفته نی در ای به صدور قطعنامه تازه امي تصمتي امنی و متحدانش در شوراکایقرار دهد، آمر
 با تي امنیرا دو عضو دائم شون،ي و چهي اعمال کنند اما روسرانی بر ایدتری شدیمهایبودند تا تحر

 . ابراز مخالفت کردندرانی امی تحرشیافزا
 ،ی اتمی انرژی المللني و آژانس برانی ااني مري اعتقاد داشتند که با توجه به توافق اخني و چهيروس
نقض  گری بار دی گزارشی طی اتمی صادر شود مگر آنکه آژانس انرژرانی اهي علی قطعنامه تازه ادینبا

 . کندی را گواهرانیتعهد ا
 . کرده استني دو کشور را تأمنی نظر اتی در نهازي نورکیوي نشست نهيانيب

 ی اعضاگری با دی اتمی انرژی المللني و آژانس برانی در استقبال از توافق اکای آمررخارجهی وزاگرچه
 توافق داشته و آن را نیا ا بنانهي بدبی از آغاز برخوردکای کرده اما دولت آمری همراهتي امنیشورا
 . دانسته استیناکاف
 و کای اما آمرندازدي بقی را به تعورانی اهي گرفته است صدور قطعنامه علمي تصمتي امنی شورااگرچه

 تي امنی خارج از چارچوب شوراران،ی تازه بر ایمهای به منظور اعمال تحری است اقداماتیفرانسه مدت
 .آغاز کرده اند

 از زي کرده و دولت فرانسه نبی تصورانی امی تحرشی افزای برای قانون تازه اري اخی در روزهاکای آمرکنگره
 رانی در اگری اروپا خواسته است تا دهی اتحادی کشورهاگری دني و همچنی گذاران فرانسوهیسرما
 . کشور را به حداقل برسانندنی نکنند و دادوستد خود با ای گذارهیسرما
 موافقت دولت آلمان را به همراه تي امنی خارج از چارچوب شورارانی امین بر تحر افزودان،ي منی ادر

  .نداشته است
  

 مخالفت روسيه با تشدید تحریم ایران
  )2007 سپتامبر 27 (١٣٨۶  مهر5ه پنج شنب:رادیو فردا

 تحریم«خيرگزاری های روسی گزارش دادند که وزیر امورخارجه روسيه تصریح کرده است که هرگونه  
  .منجر خواهد شد» جدید عليه ایران به تضعيف توافق ایران و آژانس بين المللی انرژی اتمی

 شورای امنيت سازمان   سرگئی الورف گفت در آینده ممکن است نواستی،-ریابه گزارش خبرگزاری 
خاذ  ات هنوز زمان«، ولی »تحریم های سخت تر عليه ایران تصميم گيری کند« اعمال  ملل متحد درباره

  .»چنين تصميمی فرا نرسيده است
بدهد تا این » فرصت«به گفته وزیر امورخارجه روسيه شورای امنيت سازمان ملل باید به ایران یک 

  .خود را به جامعه بين المللی نشان دهد حسن نيت کشور با اجرای تعهداتش درقبال توافق با آژانس،
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 بيست و هفتم سپتامبر گفت  نسه، نيز روز پنج شنبهدر همين حال، برنار کوشنر، وزير امور خارجه فرا
روسيه تا روشن شدن نتيجه توافق ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی تمايلی به تشديد تحريم ها 

  .عليه ايران نيست
برای حمایت از ( قانع کردن روسيه و چين  فکر می کنم«:کوشنر که با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود

  .»بسيار سخت خواهد بود )حریم ایراندور جدید ت
به حمايت از تشديد  وزير امورخارجه فرانسه با اشاره به اين که ساعت ها برای ترغيب سرگئی الروف

 سخت  در موقعيت زمانی کنونی پيش بينی آينده: گفت و گو کرده است، افزود تحريم ايران با وی
  .است

مرداد ماه اعالم کردند که بر سر تعيين جدول زمانی برای المللی انرژی اتمی، سی  ايران و آژانس بين 
 ای جمهوری اسالمی به   در مورد برنامه هسته و پاسخ به سوال های باقی مانده» رفع ابهام ها«

  .توافق دست يافته اند
رنامه از ب» رفع ابهام«آمريکا و فرانسه به توافقات اخير ميان آژانس بين المللی انرژی اتمی با ايران برای 

   هدف و رويکرد ايران برای همکاری با آژانس دست هسته ای اين کشور، انتقاد می کنند و معتقدند که
  . به فرصت کافی برای توسعه برنامه هسته ای خود است يافتن

در همين حال .  تحريم ايران رای مثبت داده اند١٧٣٧ و ١٧۴٧  روسيه و چين تاکنون به قطعنامه های
آمريکا و فرانسه است «ری سرگئی الروف گفته بود قطعنامه سوم تحريم ايران پيشنهاد اوايل هفته جا

  .»نه ما
 و فرانسه خواهان اعمال دور جديد تحريم ها عليه ايران به دليل سرپيچی از اجرای قطعنامه  آمريکا
   فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازاست و در همين راستا  توقف و  ١٧٣٧ و ١٧۴٧های 

  . به تهيه قطعنامه سوم تحريم ايران ترغيب می کنند   را۵+١کشورهای موسوم به گروه 
نمايندگان سياسی پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا و 

 هم اکنون در  ،۵+١به همراه آلمان، کشورهای موسوم به ) اعضای دايمی شورای امنيت(آمريکا 
  .ينگتن در حال مذاکره درباره دور جديد تحريم ايران هستندواش

   »پرونده هسته ای ايران بسته نشده«
  در واشينگتن، نيکالس برنز، معاون  ۵+١ کشورهای موسوم به گروه  همزمان با گفت وگوهای

يس  با اشاره به اظهارات محمود احمدی نژاد، ري  وزارت امورخارجه آمريکا، روز چهارشنبه سياسی
با عرض تاسف بايد به رييس جمهور احمدی «:جمهوری ايران در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود
  .»نژاد گفت که پرونده هسته ای ايران خاتمه يافته نيست

محمود احمدی نژاد، روز سه شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود 
  . »ران خاتمه يافته و به يک امر عادی در آژانس بدل شده استای اي هسته« پرونده  به نظر وی که

رييس جمهوری ايران خيلی بد در اشتباه است اگر فکر می کند که جامعه « :آقای برنز افزوده بود
 که کشورش به سرپيچی از خواست شورای امنيت سازمان  جهانی اين واقعيت را فراموش خواهد کرد

    .»ای حساس هسته ای، ادامه می دهدملل متحد برای توقف فعاليت ه
آقای احمدی (او « :آقای برنز که در يک کنفرانس خبری با خبرنگاران صبحت می کرد، اضافه کرده بود 

جامعه جهانی اجازه نخواهد داد که او فراموش کند که کشورش در برابر . کامال اشتباه می کند) نژاد
   .»خواست شورای امنيت امنيت، عمل می کند

  
 مي کنی نژاد را باور نمی احمدیحرفها: فرانسه
  )2007 سپتامبر 27 (١٣٨۶  مهر5ه پنج شنب

 ی را مبنرانی جمهور اسي جمهور فرانسه اعالم کرد که فرانسه سخنان رئسي رئیسخنگو:بی بی سی
 دانند که برنامه یهمه م" کند و ی باور نمستي نی به سالح اتمیابي کشورش به دنبال دستنکهیبر ا
 ". داردی اهداف نظامرانی ایتما

 ی غنساتي در جمع خبرنگاران به تأسی سخنانی جمهور فرانسه طسي رئی سخنگونون،ي ماتدیداو
 ی است، آقای غربی با دولتهارانی اشاره کرد که محور اختالف ارانی نطنز در مرکز اومي اورانیساز
 ساتيس تأتي است که فعالدهي رسجهي نتنی به ایادی زی گفت که فرانسه با دالئل و شواهد قونونيمات

 .ستي نانهینطنز صلحجو
 دي به منظور تولومي اورانی سازی نطنز، غنساتي تأستي اعالم کرده که تنها هدف فعالرانی ادولت

 اش تنها در ی اتمیتهاي فعالهي کرده که کلحی است و بارها تصری اتمیروگاههاي نازيسوخت مورد ن
 . استی و صنعتی اهداف علمیراستا

 سازمان ملل ی که در مجمع عمومرانی جمهور اسي نژاد، رئی محمود احمدري اخی موضع در سخنراننیا
 . قرار گرفتدي مورد تأکزي شد نرادیمتحد ا
 سازمان تي امنی باور خوانده، به عنوان عضو دائم شورارقابلي نژاد را غی احمدی که سخنان آقافرانسه

 ی اتمتي کشور به محدود ساختن فعالنی واداشتن ای برارانی با اییاروی رونيملل متحد در صف نخست
 .خود است

 کشور در مقابله با برنامه نی موضع اده،ي فرانسه رسی جمهوراستی به ری سارکوزکوالي که نی زماناز
 کای کشورها به آمرگری فرانسه از دت،ي امنی شورای اعضااني شدت گرفت و هم اکنون در مرانی ایاتم
 . شده استترکینزد
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 ی سخن مرانی ای بودن اهداف برنامه اتمی و فرانسه علنًا از نظامکای تنها آمرتي امنی در شورااکنون
 نی کنند و خواستار رفع ای مدی ابراز تردرانی شورا تنها نسبت به اهداف انی ای اعضاگری و دندیگو
 . هستنددهایترد
 کرده که مناقشه دي سازمان ملل متحد تأکی خود در مجمع عمومی جمهور فرانسه در سخنرانسيرئ
 . قابل حل استتي از مذاکره و قاطعیبي تنها با ترکرانی ایاتم
 رانی اهي علی قطعنامه تازه ابی را به تصوتي امنی کوشد شورای فرانسه ماست،ي سنی ای راستادر
 . اعمال شودرانی بر ایدتری شدیمهای کند که در آن تحربيترغ

 هی است و از سرماتي امنی خارج از چارچوب شوراران،ی بر اییمهای دنبال اعمال تحر بهني همچنفرانسه
 نکنند و ی گذارهی سرمارانی در اگری خواسته است تا دیی اروپای کشورهاگری و دیگذاران فرانسو

  . را به حداقل برسانندرانیدادوستد خود با ا
  

 کای اعالم شدن سپاه در آمریستی به تروررانیواکنش ا
  )2007 سپتامبر 26 (١٣٨۶  مهر4ه هار شنبچ

 با واکنش ران،ی قلمداد شدن سپاه پاسداران ایستی به ترورکای آمرندگانی مجلس نمایرأ:بی بی سی
 ی قانونی و بدون مباندهي نسنجیمي را تصمی رأنی ارانی مواجه شده و وزارت امورخارجه ارانیدولت ا

 .ن کمک نخواهد کرد در جهاتي صلح و امنیخوانده که به برقرار
 کای داده اند که عالوه بر ملزم ساختن دولت آمری رأی به مصوبه اکای آمرندگانی مجلس نماندهی نما397

 االتی ادی دهد که از دی قرار میی در فهرست گروههازي سپاه پاسداران را نران،ی بر اشتريبه فشار ب
 . دادندی منفیرأ مصوبه نی به اندهی شوند، تنها شانزده نمای محسوب میستی ترورکایمتحده آمر
 سابقه و اعتبار خوانده  ی بب،ي مصوبه را عجنی اران،ی وزارت امورخارجه ای سخنگو،یني حسیمحمدعل

 به خود اجازه دهد بدون ی خواهد ساخت که هر کشوراي را مهیطی شرای مصوبه انيو گفته که چن
 یالي و خی واهی کشورها را با اتهاماتری سایم و رسی قانونیالملل، نهادها  ني قواعد حقوق بتیرعا

 . خود قرار دهدیستی تروریدر فهرست گروهها
 اتي در عملانيرنظامي دانسته و با اشاره به کشته شدن غرانی مقابله با سپاه را تقابل با ملت ایو

 در انيزندان با ییکای آمراني نظامی برخیرقانوني رفتار غني در عراق و افغانستان و همچنکایارتش آمر
 کشورها متهم کرده نی ادر یراخالقي و غیستی را به اقدامات ترورییکای آمرانيعراق، به نوبه خود، نظام

 . است
، همه "یرقانونياقدامات غ" را متهم کرده که با کای ارتش آمررانی وزارت امورخارجه ایسخنگو

 خواسته که در یالملل  ني بیازمانها کشورها و سهي بشر را به سخره گرفته و از کلی تمدنیدستاوردها
 . اقدامات واکنش مناسب نشان دهندنیمقابل ا

 ی داده شد که محمود احمدی قلمداد شدن سپاه در زمانیستی به ترورکای آمرندگانی مجلس نمایرأ
 ی احمدی حضور داشت، آقاورکیوي سازمان ملل متحد در نی شرکت در نشست مجمع عمومینژاد برا

 . داشته استتی و عراق در سپاه پاسداران عضورانی جنگ انژاد در زمان
 رانی فشار بر اشی افزای براکای آمرندگانی از مصوبه مجلس نمای قلمداد شدن سپاه بخشیستیترور

 می مورد تحردی ارتباط داشته باشد بارانی که با سپاه پاسداران ای مصوبه هر مؤسسه انیاست و بنابر ا
 .رديقرار گ
 که در ی خارجی شرکتهاده،ي رسکای آمرندگانی مجلس نمابی طرح که به تصونی از اگری دی بخشدر
 ی محروم مکای دولت آمری هاارانهی کنند از ی گذارهی سرمارانی و بخصوص در صنعت نفت و گاز ارانیا

 . شودی کنند ممنوع متی حمارانی ای که از برنامه اتمیی با کشورهای اتمی همکارنيشوند و همچن
 شان از یی را به خارج ساختن دارای خارجی خواسته شده که دولتها و بانکهاکای طرح از دولت آمرنی ادر
 .  کندقی تشورانیا

 ندگانی و پس از آن در دستور کار مجلس نماشي قلمداد شدن سپاه پاسداران از چند ماه پیستیترور
 در عراق و ی ثباتی و بی نا آرام قدس سپاه پاسداران را دریروي نکا،ی قرارگرفت که ارتش آمرکایآمر

 کمک نستان عراق و افغااني را متهم کرد که به شورشی نهاد نظامنیافغانستان مسئول دانست و ا
 . را هدف قرار دهندییکای آمراني کند تا نظامی می و آموزشیحاتيتسل

 از کا،ی آمریکس ادعا اعالم کرده که برعرانی داشته و دولت ای را در پرانی ابی اتهامات همواره تکذنیا
 . کندی متی کشورها حمانی در اتي ثبات و امنی برقراری عراق و افغانستان برایدولتها
 از یاري فعال است، بسزي نی و صنعتی اقتصادی هانهي در زم،ی نظامتي پاسداران عالوه بر فعالسپاه
 . کندیاران اجرا م را سپاه پاسدرانی در ای و صنعتی ساختمان،ی سدساز،ی بزرگ راهسازیطرحها
 است، ی به سالح هسته ایابي دستران،ی ای از اهداف برنامه اتمیکی و متحدانش که معتقدند کایآمر

 در رانی ای برنامه اتمی دانند که به باور آنان، در بخش نظامی مییتهايسپاه پاسداران را در پس فعال
  . استانیجر
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 نفر 28 آن دستکم انی که در جرافتی گذشته در عراق ادامه ی همانند روزهازي امروز نی و ناآرامتخشون
  .  شدندیکشته و زخم
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  )2007 سپتامبر 29 (١٣٨۶  مهر7ه شنب
 گفت که در نواي نسي منبع مسئول در پلکی اصوات العراق، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 شهر موصل در ی در شمال شرقهي شده در بخش الحمدانی بمب گذاریو دستگاه خودرکیانفجار 
  . شدندی زخمگری نفر د16شمال عراق، چهار نفر کشته و 

 خبرنگار براثر اصابت گلوله خمپاره به غرب کی گفت که نواي نسي پلاتي اتاق عملسي حال، رئني همدر
 گروه کیه عناصر القاعده به  از حملزي شهر بابل نسي منبع پلکیشهر موصل کشته شده است و 

  . گروه خبر دادنی ای شدن شش نفراز اعضای شهر و زخمنی بابل در شمال ایداري بیوابسته به شوار
 نی در ایتي چند ملیروهايوابسته به ن" کویا" به پادگان ی از حمله موشکزي نهيوانی دسي منبع پلکی

  .ستيدر دست ن ی آن گزارشیشهر خبر داد اما گفت که از تلفات احتمال
 وزارت کشور با ی کماندویروهاي دوساعته نیري گفت که در درگزي شهر سامرا نسي پلیتي منبع امنکی

  .  شهر، دو کماندو کشته شدندنیافراد مسلح در ا
  

   کنند یمقابله م" ک.ک.پ"  با هي و ترکعراق ؛ی توافقنامه ایبا امضا
  )2007 سپتامبر 28 (١٣٨۶  مهر6ه جمع

 موسوم هي طلب ترکیی جدای سرکوب کردهای برای توافقنامه همکارکی و عراق امروز هيک تریمقامها
  .  عراق پناه آورده اند، امضا کردندیکه به مناطق شمال" ک. ک . پ "به 
جواد " که به همراه هي کشور ترکری وزی آتاالري فرانسه، بصی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 و هي ترکیمقامها:  توافقنامه را امضا کردند، گفتنی اهي ترکتختی خود در پایراق عیهمتا" یالبوالن
" ک.ک.پ"ژهی و به ویستی تروری سازمان هایتهاي از فعالیري توافقنامه متعهد به جلوگنیعراق در ا

  .شدند
  . دهدی درشمال عراق اجازه نمی نظاماتي دست زدن به عملی براهي توافقنامه به ارتش ترکنیا
 تی عراق حمای کردهای ازسوهي طلبان حزب کارگران کردستان ترکیی باور است  که جدانی براهيکتر
 ی خود در مناطق جنوباتي انجام عملی برایگاهی کشور به عنوان پانی ای شوند و از مناطق شمالیم

  .  کنندی استفاده مهي ترکیشرق
  .  شناخته شده استیستی سازمان ترورکی اروپا به عنوان هی و اتحادکای آمره،ي ترکیازسو" ک.ک.پ"
  

   به جنوب غرب بغداد کای ارتش آمریی کشته در حمله هوا13/  شده در موصلی بمب گذاریانفجار خودرو
  )2007 سپتامبر 28 (١٣٨۶  مهر6ه جمع
 در بغداد، ی به ساختمانکای ارتش آمری شده در موصل، حمله بالگردهای بمب گذاری خودروانفجار
 تحوالت نی گروه مسلحانه بودند از مهمترلي نفر از کارمندان فرودگاه بغداد که درصدد تشک سهیريدستگ
  .  ساعت اعالم شده استنی عراق تا ایتيامن
 ی شب گذشته ساختمانکای ارتش آمری فرانسه، بالگردهای مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 نفراز جمله چند زن و کودک جان باختند و 13ر اثر آن، را در جنوب غرب بغداد هدف حمله قرار دادند که ب
  . شدندی هم زخمگری د10 از شيب
 را که ی فرد زخم11 جسد و 13بخش اورژانس :  کردحی درغرب بغداد تصررموکی مارستاني منبع در بکی

  . کردرشی شدند، پذی زخمییکای آمریبه دنبال بمباران بالگردها
 شده در ی بمبگذاری دستگاه خودروکیبر اثر انفجار :  حال گزارش دادنيع صوت العراق درینترنتی اگاهیپا
  . شدندی زخمیرنظامي غ20 پل جسرالصحه درغرب موصل، دست کم ریز
 ی المللني فرودگاه بهیسه نفر ازکارمندان بلندپا:  اعالم کردندی عراقی است که منابع خبری درحالنیا

  . شدندريند، دستگ مسلحانه بودی گروهليبغداد که درصدد تشک
 هیبه هنگام حمله افراد مسلح به مرکز منطقه السعد:  دربعقوبه اعالم کردیتي منبع امنکی نيهمچن

  . شدندی زخمگری تن د9 کشته و یرنظامي غ4 که لباس ارتش عراق را به تن داشتند، الهیدراستان د
 القاعده را در حمله یستی از سرکردگان شبکه تروریکی کشته شدن کای ، ارتش آمرنکهیگرای دخبر
  . کرددیي سپتامبر در جنوب غرب بغداد تا25 ییهوا

  
   شهر شدند نی عرب ساکن کرکوک حاضر به ترک ایخانواده ها
  )2007 سپتامبر 27 (١٣٨۶  مهر5ه پنج شنب
 جهت ترک شهر کرکوک در شمال عراق ی هزار خانوار عرب موافقت خود را با گرفتن غرامت مال2 حدود
  .  خواستار در کنترل گرفتن کامل آن هستند، شدندیمات کرد محلکه مقا

 ی عراق روز پنجشنبه به خبرنگار خبرگزارستی زطي محری عثمان وزني مهر، نرمی گزارش خبرگزاربه
 شمال بغداد آماده هستند به یلومتري ک255 هزار خانواده عرب ساکن کرکوک در 2حدود : فرانسه گفت 

  . ازگردند خود بی اصلیزادگاه ها
 هزار خانوار عرب را که حاضر شده اند در 2 روابط در کرکوک موافقت ی سازی عادتهيکم:  کردحی تصریو

  .  هزار دالر شهر کرکوک را ترک کنند، گرفته است15عوض گرفتن 
 پرداخت غرامت ها به ی برای دالرونيلي م200 بودجه کی:  کرد است، خاطرنشان کردزي که خود نعثمان

  . نوارها در نظر گرفته شده است خانیا
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 جامعه ازجمله کردها، اعراب و ترکمن ها نی قرار دارد، چندزي نفت خی کرکوک که در قلب منطقه ادر
  . داردتي نفر جمعونيلي مکی شهر اکنون حدود نیا.  کنندی میزندگ

  
  هزار دالر ۵٠٠هر دقيقه : مخارج جنگ عراق

  )2007 سپتامبر 27 (١٣٨۶  مهر5ه پنج شنب
   وله چهی دوویراد/ شمانیفرانک آ

دولت جورج بوش قصد دارد برای عمليات . هزینه مالی جنگ عراق برای ایاالت متحده سرسام آور است
 ٨٠ ميليارد دالر از کنگره آمریکا تقاضای بودجه کند، یعنی ٢٠٠نظامی در عراق و افغانستان حدود 
  . ميليارد دالر بيشتر از بودجه کنونی

 ميليارد دالر برای عمليات نظامی کشورشان در عراق ١٨۵هندگان آمریکایی در سال آینده باید ماليات د
 و ٢٠٠۴های  به گزارش روزنامه لوس انجلس تایمز این مبلغ نسبت به سال. و افغانستان تامين کنند

  . تقریبا دو برابر شده است٢٠٠۵
 ۴٠٠جه وزارت دفاع آمریکا جداست که خود بر بودجه عمليات ایاالت متحده در عراق و افغانستان از بود

  .ميليارد دالر بالغ می گردد، یعنی بيش از کل بودجه ساالنه کشوری مانند آلمان فدرال
از آنجا که سال مالی در ایاالت متحده اول اکتبر شروع می شود، دولت بوش قصد دارد تقاضای بودجه 

  . اضافی برای عراق را هفته آینده مطرح کند
ب بودجه برای نمایندگان آسان نخواهد بود، زیرا بازاندیشی درباره جنگ هم در سازمان ملل و هم تصوی

 حدود ٢٠٠٨در شرایطی که تا ماه اوت سال . در محافل و رسانه های گروهی آمریکا آغاز شده است
 اما باید . هزار سرباز آمریکایی از عراق خارج می شوند، ممکن است اضافه بودجه غيرمنطقی بنماید٣٠

هایی مدرن تر و  توجه داشت که برای تامين امنيت سربازانی که در عراق باقی می مانند، به سالح
 کشته و نزدیک ٣٧٨٨نباید از یاد برد که عمليات ارتش آمریکا در عراق تا کنون . طبعا گران تر نياز است

  . هزار زخمی از ارتش این کشور به جای گذاشته است٢٨
  ها ی جنگ، فرصتی برای دموکرات هباالرفتن هزین

حزب دموکرات هنوز چندان قوی نيست که بتواند خروج نيروهای آمریکایی از عراق را جلو بيندازد، اما باال 
رفتن هزینه جنگ به نمایندگان دموکرات فرصت می دهد که حمایت بيشتر شهروندان آمریکایی را جلب 

  .کنند
اگر : ها دهشت بار است  کرده است، برای بيشتر آمریکاییآماری که روزنامه واشنگتن پست منتشر

 ميليون ٧٢٠هزینه های جنبی جنگ عراق مانند درمان مجروحان را هم به حساب بياوریم، آمریکا روزانه 
  . هزار دالر۵٠٠دالر برای جنگ در عراق هزینه می پردازد، به عبارت دیگر هر دقيقه 

  
  هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه 

  
 بررسی روزنامه های صبح روز شنبه 

  )2007 سپتامبر 29 (١٣٨۶  مهر7ه شنب:فردا
به کشور و  احمدی نژاد، ریيس جمهوری ایران محمود  بازگشت  در ارتباط با اعتماد ملیروزنامه 

    .سازمان ملل، بيانيه های هيات دولت و دفتر رياست جمهوری را منتشر آرده است سخنرانی وی در 
به جای استقبال خود جوش « در بخشی از بيانه دفتر رياست جمهوری از مردم خواسته شده تا  

  » .مردمی در فرودگاه، به مساجد و حسينيه ها بروند و سجده شكر به جای آورند
 با انعكاس سخنان رييس آميسيون انرژی مجلس پيرامون وضعيت اقتصادی در آشور آفتابروزنامه 

  » .اد ايران بيمار است و برای بهبود آن بايد موانع سرمايه گذاری را در آشور رفع آرداقتص«: نوشته است
آمال دانشيار هم چنين باال بودن نرخ تورم، بهره بانكی و افزايش بيكاری را از نشانه های اين بيماری 

داخلی و برای داشتن اقتصاد سالم بايد راه را برای سرمايه گذاری های  « :دانسته و افزوده است
  » .خارجی هموار آرد و موانع را از سر راه آنها برداشت

، گزارشی مفصل از آشف يک شبكه بزرگ قاچاق آاال در فرودگاه امام خمينی  ايران در روزنامه 
  . منعكس شده است

در اين گزارش سرمنشاء آشف اين شبكه ترديد اپراتور آامپيوترانبارهای اين فرودگاه در مورد يک برگ 
  . خيص آاال قيد شده آه باعث آشف ده ها ميليارد تومان آاالی قاچاق شده استتر 
 آشفيات در دو ماهه نخست سال جاری ميزان   در ادامه اين گزارش نيز اشاره اي شده است به 

  .  ميليارد ريال بوده است8/722 مورد، به ارزش ريالی 11471پروندهای آن حدود 
در اين . ارش منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی جلب توجه می آند، گز تهران امروز در روزنامه 

       .گزارش هشت دليل عمده گرانی در آشور رويكرد های اقتصادی دولت ارزيابی شده است
ازجمله اين رويكرد ها به اتخاذ سياست مالي انبساطی، سياست پولی انبساطی، نرخ باالی تورم، 

ر بازار سرمايه، نبود تعادل در بازار آار، سهميه بندی بنزين و آثار افزايش بی رويه واردات؟، بحران د
تورمي آن و افزايش تعرفه واردات برخی آاالها در افزايش قيمت ها اشاره شده آه در گرانی های دو 

  . سال اخير نقش و دليل اصلی داشته اند
ز سوی اصالح طلبان برجسته  خبری در مورد احتمال ارايه چهار فهرست جداگانه اجام جمدر روزنامه 
  . شده است

www.iran-archive.com 



رييس شورای عالی حزب همبستگی از وجود چهار جريان وسليقه مختلف در «در اين خبر می خوانيم؛ 
امكان دارد در صورت به توافق نرسيدن آنها شاهد شكل «:ميان اصالح طلبان خبر داده و گفته است

  » .ائتالف جداگانه ميان اصالح طلبان باشيم  چهار گيری
 تيتر اول خود را هم چون چند روزنامه ديگر حامي دولت به تعويق دوماهه اجالس جمهوری اسالمی

 ارزيابی آرده 5+1شورای امنيت در باره ايران اختصاص داده و اين موضوع را ناشی از اختالف ميان گروه 
  . است

 پسران دانشجو يک مد لباس تا بهمن ماه برای دختران و« :  هم در خبری می نويسدسرمايه روزنامه  
  » .با رعايت ارزش ها ی اسالمی در معرض عموم قرار خواهد گرفت

: معاون فرهنگی وزير علوم آه در جمع دانشجويان سخن می گفته با بيان اين مطلب افزوده است
 فعاليت هايی برای فضا سازی فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه ها انجام شده است، اما بايد بدانيم«

  » .آه فرهنگ سازی يک شبه صورت نمی گيرد و زمان می خواهد
  .  به آن پرداخته است قدسمطلبی است آه روزنامه» بحران در روزنامه های سراسری ادامه دارد«

در اين گزارش با اشاره به سكوت مسووالن ستاد تبصره سيزده در خصوص سهميه بنزين رسانه ها و 
 وزارت نفت، ستاد تبصره سيزده و وزارت ارشاد هشدار داده شده نيز وعده هاي بدون عمل مسووالن

آه در صورت تداوم اين روند و عدم تامين سوخت مورد نياز رسانه ها ، به زودی آار انتشار و توزيع 
  .مطبوعات متوقف خواهد شد

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ایران

  )2007 سپتامبر 26 (١٣٨۶  مهر4ه چهار شنب
نعكاس اخبار و رويدادهای پيرامون سفر محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری ایران، به نيويورک ا:فردا

وسخنرانی های وی در تمامی روزنامه های صبح امروز، بخش های مهمی را به خود اختصاص داده 
  .است

سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا در  بخش هایی از   جمهوری اسالمیروزنامه 
قدرت های سلطه گر مانع توسعه علمی : ریيس جمهور در دانشگاه کلمبيا«یورک را تحت عنوان نيو

  .به چاپ رسانده است »کشورهای دیگر هستند
بخش پایانی را به  و پرداخته» دین و ایمان« این روزنامه به سخنان آقای احمدی نژاد در مورد رابطه  

  .پرسش و پاسخ پس از سخنرانی اختصاص داده است
ما می « : آقای احمدی نژاد يكی از حاضران گفت  جمهوری اسالمی می نویسد که پس از سخنرانی

آيا شما يا دولت شما نابودی اسراييل به عنوان يک : خواهيم پاسخ واضح به اين سئوال را بشنويم 
  ».دولت يهودی را دنبال می آند اگر ممكن است بصورت بله يا خير جواب بدهيد

شما سئوال آرديد ولی می «: محمود احمدی نژاد در پاسخ به این سوال گفت   ن روزنامهبه نوشته ای
  ».خواهيد پاسخ را آن طور آه می خواهيد بشنويد اين آزادی دسترسي به اطالعات نيست

 در مورد مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد پس از سخنرانی در سازمان ملل نوشته جام جمروزنامه 
  .است

ریيس جمهوری ایران در مورد تصميم آمریکا برای تصویب تحریم های جدید عليه  ه این روزنامهبه نوشت 
سال  ٣٠  ما انتظار نداريم آه دولت آمريكا با ملت ايران همكاری آند زيرا اين دولت از «: ایران اعالم کرد

  » .ما نداردگيرد آه اين تصميمات اهميتی برای  قبل در مورد ايران از اينگونه تصميمات می
 با انعكاس اخبار مربوط به مجلس شورای اسالمی در روز گذشته، از ميان نطق پيش آفتاب يزدروزنامه 

نمايندگان مجلس شورای «: از دستور نماينده مردم بروجن تيتری را انتخاب آرده و نوشته است
  ».اسالمی پادوی دستگاه های اجرايی شده اند

نان خود با اشاره به غفلت همه نماندگان از آلی نگری و توجه آنان به نماينده بروجن در بخشي از سخ 
اين طرز رفتار باعث شده است تا نمايندگان با ورود به عرصه امور اجرايی به «: جزييات گفته است 

  ».پادوها و عمله های دستگاه های اجرايی تبديل شوند
ز وضعيت فرهنگی آشور به شدت وی آه عضو آميسيون فرهنگی مجلس نيز به شمار می آيد، ا 

آيا وقت آن نرسيده آه دولت در مقوله فرهنگ استراتژی و برنامه مشخص «: انتقاد آرده و گفته است
  »خود را اعالم آند؟

  . خبر داده است» حمله به اصالح طلبان« نيز در اخبار سياسی از اعتماد ملیدر روزنامه  
 نمايندگان اصولگرا آه در قالب نطق هاي پيش از دستور مدتی بود آه حمالت«به نوشته این روزنامه 

  ».انجام می شد متوقف شده بود اما ديروز با نطق حسين فدايی نماينده مردم تهران از سر گرفته شد
فدايی در سخنان خود اصالح طلبان را عامل حوادث آوی دانشگاه، قتل های زنجيره ای، مروج بی بند و  

اين گروه باعث دامن زدن به اختالفات قومی و «: آزادی خوانده و افزوده استباری در جامعه به بهانه 
مذهبی و شيوع انواع جاسوسی های مدرن در قالب تشكل های مردمی در چند سال گذشته بوده 

  ».است
 نيز از قول سخنگوی قوه قضاييه قول داده است آه دولت مبلغ دويست ميليارد ريال به  ايرانروزنامه 

  . گان مجتمع مسكونی ارآيده آمک خواهد آردمال باخت
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در ماجرای آاله برداری مجتمع مسكونی ارآيده، چند دستگاه آپارتمان در شهر ری به بيش از چهار هزار 
نفر فروخته شد و اگر عالوه بر شهرداری تهران و دستگاه قضايی، دولت نيز در موضوع مداخله نمی آرد، 

  .ب تهران رخ می داديک بحران اجتماعی گسترده در جنو
 ميليارد آمک بالعوض دولت به مال باختگان به اضافه صد ميليون ريال وام و نيز پرداخت دو برابر ٢٠٠ 

مبلغی آه از سوی مردم پرداخت شده بود از سوی شهرداری تهران برای ختم ماجرا در نظر گرفته شده 
  .است تا اين پروند مختومه اعالم شود

 متن آامل نخستين مصاحبه مطبوعاتی رييس آل بانک مرآزی منتشر شده مروز تهران ادر روزنامه 
دليل افزايش نرخ رشد تورم در آشور، در يک سال گذشته «: است آه در بخشي از آن می خوانيم

  ».سياست های اقتصادی دولت بوده است
 بيش از دو درصد طهماسب مظاهری در اين نشست با اشاره به اينكه نرخ تورم تنها دردو ماه گذشته 

به طور آلی روند تغيير نرخ تورم در آشور در يک سال اخير صعودي «: افزايش داشته تاآيد آرده است
  ».بوده است، اين در حالی است آه تا چند ماه پيش نرخ تورم به سوی تک رقمی شدن پيش می رفت

جه ای دولت عنوان آرده وی دليل اين رشد را سياست های اقتصادی، خزانه داری و سياست های بود 
از ابتدای دولت نهم تا آنون نرخ تورم بيش از چهار درصد و با مالک سال پايه قبل، « : و افزوده است

  ».بيش از پنج درصد افزايش يافته است
نظاميان در دنيا يک صنف هستند « سخنان فرمانده آل ارتش را منعكس آرده آه گفته است جام جم 

  » .پاسخگويی ايران را خوب می فهمندمعنای اقتدار و توان 
سر لشگر صالحی هم چنين در پاسخ به حمالت سريع و برق آسا به ايران و امكان تحقق اين موضوع 

مطمئن باشيد دشمنان توان حمله به ايران را ندارند و گرنه هيچ گاه برای تحقق اين « : افزوده است
. نند تا نتوان آاری را انجام دهند، آن را اعالم نمی آنندنظاميان دنيا مي دا. آرزوی خود تعارف نمی آردند

بنا بر اين به هم صنفان خود در آن آشورها مي گوييم ما اطمينان داريم آه توان و توليداتمان در آنار 
  ».حضور نيروهای متعهد و با ايمان، پاسخگوی هر نوع تهديدی است

 رد وبدل شده ميان هاشمی رفسنجانی و  خبر انتشار دوازده نامه ى جمهوری اسالمیروزنامه 
  .صدام حسين را تيتر آرده است

 تا بيست و دوم مرداد ماه همان سال ميان 1369دوازده نامه مذآور آه از تاريخ دوم ارديبهشت سال 
» دوارده نامه«روسای جمهوری ايران و عراق مبادله شده، هم اآنون در قالب يک آتاب تحت عنوان 

 و روابط نا گفته ميان دو آشور را بازگويی می آند آه منجر به آزادی اسرا ی جنگی بخشی از رويدادها
  .و شرايط معاهده صلح شد

 نيز از تهيه يک طرح با قيد دو فوريت به نظور ملزم آردن دولت برای اعالم قيمت بنزين سرمايهروزنامه  
طرح دولت حداآثر پانزده روز وقت به گفته نماينده زنجان، در صورت تصويب اين . آزاد خبر داده است

  .خواهد داشت تا قيمت بنزين آزاد را مشخص و اعالم آند
هم چنين در اين طرح پيش بينی شده آه اگر در قالب سهميه بندی، مردم بنزين مازاد داشتند می  

-گيریتهيه مجدد اين طرح در حالي است آه در دوم مردادماه پس از رای . توانند آنرا به دولت بفرشند
نمايندگان مجلس با ارايه طرح دو فوريتی الزام دولت در عرضه بنزين آزاد مخالفت آرده بودند و در نهايت 

  . يک فوريت طرح تصويب شده بود
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