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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(لتهای بزرگرژیم ایران و دو

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

وزارت امورخارجه انگليس اعالم کرد که لندن از دعوت وزیر امورخارجه فرانسه برای اعمال تحریم های 
  .ز سوی اتحادیه اروپا حمایت می کندجدید عليه ایران ا

  )2007 اکتبر 4 (١٣٨۶ مهر 12پنجشنبه 
: انگليس امروز گفت  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امورخارجه

درباره این موضوع با شرکایمان در اتحادیه  حمایت می کنيم و قصد داریم با تمام وجود ما از موضع کوشنر
 .اروپا بحث کنيم

موضع فرانسه حمایت  و از خيلی نزدیک با فرانسه و آلمان و سایرین در این زمينه همکاری ما: وی افزود
 .می کنيم

ما قبًال : کرده بود، گفت چنين طرحی را آماده این سخنگو همچنين با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا قبًال
اتحادیه . ایرانی ها در اتحادیه اروپا بحث کنيم ای بيشتر برمنتظر فرصتی بودیم تا درباره اعمال فشاره
مسائل طی چند سال گذشته ایفا کرده و اکنون در موضعی  اروپا نقشی بسيار ارزشمند در همه این

ببينيم چه کارهایی بيشتری برای متقاعد کردن حکومت ایران به اجرای  قرار داریم که می خواهيم دقيقًا
 . انجام دهيمتوانيم تعهداتشان می

اروپا خواستار تحریم های  ، وزیر خارجه فرانسه دیروز در نامه ای به همتایانش در اتحادیه"برنارد کوشنر"
  .شورای امنيت سازمان ملل عليه ایران شد اقتصادی جدید به موازات مذاکرات مربوط به قطعنامه جدید

  
 با ايران هسته ای کنار نمی آیيم: هيالری کلينتون

  )2007 اکتبر 4 (١٣٨۶ مهر 12ه پنجشنب
  )اسرایيل(ميترا فرهمند :رادیو فردا

هسته ای «يکی از نامزدهای مهم انتخابات رياست جمهوری آمريکا تاکيد دارد که حزب دمکرات نيز با 
  » .شدن ايران کنار نخواهد آمد

، پرتيراژترين روزنامه اسراييل يديعوت آخرونوتاحبه با سناتور هيالری کلينتون که اين ديدگاه را در مص
برای هر ديدار و «: گفته است» اطمينان از رسيدن به مقام رياست جمهوری آمريکا«مطرح کرده، با 

  » . با سران حکومت هایی مانند ايران، پيش شرط های سنگينی خواهد داشت تماسی
  ديدگاه یکسان دمکرات ها و جمهوريخواهان 

ر هيالری کلينتون، يکی از دو نامزد اصلی حزب دمکرات اياالت متحده برای انتخابات رياست سناتو
 تاکيد کرده است که يديعوت آخرونوتجمهوری سال آينده در مصاحبه ای با روزنامه اسراييلی 

ه دمکرات ها نيز ديدگاه قاطعانه ای عليه برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ايران دارند و اختالف عمد
  . ای ميان مواضع دو حزب دمکرات و جمهوريخواه در قبال جمهوری اسالمی ايران وجود ندارد

درصورت رسيدن به مقام رياست جمهوری آمريکا، : سناتور کلينتون به اين روزنامه اسراييلی گفته است
رد نظامی را به هرگز با رسيدن ايران به جنگ افزار اتمی کنار نخواهد آمد و يک ايران هسته ای با رويک«

  » .هيچ وجه تاب نخواهد آورد
راهکار نظامی، در صورتی که براستی آخرين راه مقابله با برنامه های «سناتور کلينتون تاکيد کرده که 

هسته ای دولت تهران باشد، وی را از احتمال کاربرد آن هراسناک نخواهد کرد و اگر اين امر در زمان 
  » .به کاربرد قوه نظامی فرمان خواهد دادرياست جمهوری وی ضرورت يابد، 

 که از معدود مصاحبه های وی در اين بخش از مبارزات انتخاباتی يديعوت آخرونوتدر اين مصاحبه با 
ما کنار . ما تحمل نخواهيم کرد. ما نخواهيم گذاشت«: اش با رسانه های غير آمريکایی است، می گويد

ما اجازه نخواهيم داد که .  ای با توانایی نظامی مبدل شودنخواهيم آمد که ايران به يک قدرت هسته
  ».آنها به توانایی توليد بمب اتمی برسند يا از راه های ديگر به اين قدرت خطرناک دسترسی يابند

من بارها گفته ام و حال نيز تکرار مي کنم که هر احتمالی برای مقابله با «: خانم کلينتون می افزاید
هيچ احتمالی را پيشاپيش رد نمی . ی ايران، ممکن است مورد استفاده قرار گيردبرنامه های هسته ا

اگر همه راهکارهای ديگر مورد استفاده . کنار نهادن برخی احتماالت از هم اينک درست نيست. کنم
  ».قرارگيرد و هنوز هدف حاصل نشده باشد، چگونه می توان از آخرين راهکار صرفنظر کرد

با رسيدن به مقام رياست جمهوری برای هر گونه ديدار و تماس «: گفته است ویورکشهر ني  این سناتور
  » .با حکومت هایی مانند ايران، شرط های سنگينی خواهد داشت

  . می نامد» افراطيون سخت پوسته«وی اين حکومت ها را 
  » تا يک زن ریيس جمهوری آمريکا نشود، نمی ميرم«
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 اطراف مزرعه ای در هاپکينزتون در ايالت نيوهمپشاير، صدها نفر از در حالي که در دو سوی جاده باريک
طرفداران سناتور کلينتون صف کشيده اند، کاروان خودروهای حامل وی و همراهانش به محل می رسد 

  . و می ايستد
 ریيس جمهوری«با پياده شدن سناتور کلينتون، استقبال کنندگان به وجد می آيند و کف می زنند و او را 

  . می نامند» بعدی آمريکا
سناتور هيالری در حالي که از سوی همسر کاريزماتيک خود همراهی می شود، گام های بلند و محکم 

او که کفش های تخت و بی پاشنه به پا دارد ناچار است هر چند لحظه بايستد و با مردم . بر می دارد
  . دست بدهد

همين چند روز پيش يک : ار زن اسراييلی می گويددر حالي که به سوی مصاحبه می روند، به خبرنگ
  .  ساله به سويم آمد٩٠بانوی بيش از 

در . اين بانوی سالخورده می گفت، ايامی را به خاطر می آورد که زنان در آمريکا حق رای نداشتند«
عرصه زمان من خدا را شکر شاهد شدم که زنان نه تنها حق رای گرفتند، بلکه به مقام های باال درهمه 

تصميم دارم . اما هنوز نديده ام که آمريکا صاحب يک بانو در مقام رياست جمهوری شود. ها دست يافتند
او به نوه های دخترش گفت، از اين زن . من به شما رای می دهم. که تا اين آرزويم عملی نشود، نميرم

  » .دبه هرکجا که بخواهيد می توانيد برسي. خواستن توانستن است. ياد بگيريد
سناتور هيالری کلينتون هر چند هر از گاهی در نظرسنجي ها از سناتور سياه پوست باراک اوباما عقب 

می افتد و گاهی از اينکه سناتور اوباما می تواند منابع مالی بيشتری برای ادامه برنامه تبليغات 
  .می کندانتخاباتی خود تهيه کند نگران می شود، اما به پيروزی خود ابراز اطمينان 

نيرویی درون او، هدايتگر راهی است که برای خود برگزيده و می داند که نخستين بانوی : او می گويد 
  . آمريکایی خواهد بود که در تاريخ اين کشور بر مسند رياست جمهوری تکيه خواهد زد

  » مرد اول ايرادی ندارد«
ای اخيرش به نقاط مختلف آمريکا خبرنگار اسراييلی که سناتور کلينتون را در يک سری از سفره

  . سناتور کلينتون ديگر مانند اوائل برنامه های مبارزات انتخاباتيش نيست: همراهی کرده، می نويسد
او به گونه . به نوشته وی، سناتور هيالری ديگر مانند يک نامزد پست رياست جمهوری سخن نمی گويد

  . ام دست يافته استای حرف می زند ورفتار می کند که گويا به اين مق
او می داند کاخ سفيد، که هشت سال به عنوان همسر رياست جمهوری در آن زندگی کرد، باز در 

انتظار اوست و اين بار وی می خواهد نه در نقش همسر دارای عقيده يک ریيس جمهوری بلکه در مقام 
   .يک ریيس جمهوری پر قدرت به اتاق کار معروف بنفش رنگ کاخ قدم بگذارد

  . بيل کلينتون نيز ديگر کتمان نمی کند که برای بازگشت به کاخ سفيد دلتنگ شده است
اشاره او به عنوانی است که برای . باشد» مرد اول آمريکا«مشکلی ندارد که : بيل کلينتون می گويد

  . می نامند» بانوی اول آمريکا«همسران روسای جمهوری آمريکا به کار می رود و آنان را 
  . م سناتور هيالری کلينتون، هر سخن و هرحرکت کوچکش همه برنامه ريزی شده استهر گا

او ماهها نزد مربيان فن سخنوری باز آموزش ديده و مربيان ديگری در عرصه رفتار و کردار پيوسته به او  
د حتی به او آموخته اند که چه هنگام در مالء عام باي. هر خنده او بی جهت نيست. مشورت می دهند

  » .از خنده غش کند«
هزار و يک انتقاد و توصيه ای را که به او . اما تنها در يک امر به توصيه های ديگران گوش فرا نمی دهد
  .برای تغيير شيوه لباس پوشيدنش داده شده، ناديده می گيرد

  
 هشدار البرادعی در مورد شانس آخر ایران در بحران اتمی 

  )2007  اکتبر3 (١٣٨۶ مهر 11چهار شنبه 
المللی انرژی اتمی شانس آخر حکومت  ی البرادعی توافقهای اخير با آژانس بين به گفته:رادیو آلمان

ی با تایمز مالی اظهار داشته که به مقامات  ا وی در مصاحبه. ایران برای خواباندن بحران اتمی است
  ».اند به آنان کمک کندتو دیگر هيچ کس نمی«ایرانی تذکر داده که اگر با آژانس همکاری نکنند، 

المللی انرژی اتمی به حکومت ایران هشدار داده است که در  محمد البرادعی، دبير کل آژانس بين
ابهام و  براساس خواست آژانس کل این برنامه بایستی بی. ی اتمی خود تردید نکند افشای کليت برنامه

و در راستای آن با آژانس به جمهوری اسالمی به این درخواست پاسخ مثبت داده . شفاف باشد
  .توافقهایی رسيده است
منتشر شد، " تایمز مالی"ی انگليسی   اکتبر در نشریه٣ای که در روز چهارشنبه  البرادعی در مصاحبه

زدایی به دست آورده که نبایستی  های اخير، شانسی برای بحران گفته است که حکومت ایران با توافق
ی مذکور آمده  در مصاحبه. ی البرادعی این شانس آخر حکومت ایران است به گفته. آن را از دست بدهد

تواند به  دیگر هيچ کس نمی«است که وی به مقامات ایرانی تذکر داده که اگر با آژانس همکاری نکنند، 
  ».آنان کمک کند

  های اخير تهران و وین توافق
می بایستی تا پایان ماه نوامبر جزءجزء بر اساس توافقهای اخير ميان تهران و آژانس وین، جمهوری اسال

المللی انرژی اتمی بویژه این مهم  ی البرادعی برای آژانس بين به گفته. ی اتمی خود را افشا کند برنامه
سازی اورانيوم در ایران چقدر است و حکومت ایران چه گامهایی را  است که بداند ظرفيت واقعی غنی

تهران منکر حرکت در این جهت است و به .  اتمی برداشته است حبرای دستيابی به تکنولوژی توليد سال
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  شود عرصه بر ایران تنگ می
قامات ایران به راستی بخواهند شکی را که کند که م ی آمریکا در این مورد ابراز شک می ایاالت متحده

واشينگتن از . شان برطرف کنند های اتمی ی برنامه نسبت به آنان وجود دارد، از راه افشای صادقانه
  .المللی انرژی اتمی با ایران برقرار کرده خرسند نيست تعاملی که آژانس بين

نوامبر رئيس جمهور فرانسه نيکال قرار است در ماه . پاریس نيز موضعی شبيه به واشينگتن دارد
های دیدار سارکوزی و جرج بوش در واشينگتن کشمکش  یکی از موضوع. سارکوزی، به آمریکا سفر کند

  .اتمی با ایران خواهد بود و سياستی که بایستی در شورای امنيت در مقابل این کشور اتخاذ کرد
دیدار این . وگو خواهد کرد اعظم آلمان نيز گفتبوش در مورد کشمکش اتمی با ایران با آنگال مرکل، صدر 

  .دو نيز در ماه نوامبر خواهد بود
آلمان هنوز مایل است که اتخاد سياست در قبال کشمکش اتمی از طریق تعامل آژانس با ایران و 

فرانسه و آمریکا معتقدند که عرصه را بر ایران بایستی تنگ . بررسی موضوع در شورای امنيت پيش رود
  .دارند و در عمل نيز در این جهت گام برمیکرد 

  ایران بایستی جدیت لحظه را دریابد
. ی فرانسه برای چندمين بار خواهان اعمال فشار بيشتر بر ایران شده است برنارد کوشنر، وزیر خارجه

ی اتمی وجود  کوشد بقبوالند که دیگر مسئله نژاد، رئيس جمهور اسالمی ایران می در حالی که احمدی
هایی که با آژانس شده دیگر جدی نبوده و فقط از سنخ تبليغات  دارد و بحران گرد این موضوع با توافقن

سياسی است، کوشنر گفته است که ایران باید جدیت لحظه را دریابد و برای اینکه غرب را جدی بگيرد، 
عين حال گفته است که ی فشار دانسته، در  او تحریم را یک شيوه. بر ایران افزوده شود بایستی فشار 
  .دارد انداز جنگ را نيز از نظر دور نمی کوشنر چشم. ی ممکن نيست این تنها شيوه

  سردتر شدن روابط ایران و فرانسه
در . تر شدن روابط تهران و پاریس است اظهارات کوشنر در قبال کشمکش اتمی با ایران حاکی از بحرانی

آخرین واکنش تهران در . زده نبوده است ین حد سرد و بحرانگاه تا ا سالهای اخير روابط دو کشور هيچ
بنابر خبری که . آميز پاریس با خود احضار کاردار فرانسه به وزارت خارجه بوده است قبال برخورد عتاب

کاردار سفارت فرانسه در غياب سفير این کشور ) Grebling( اکتبر مخابره کرده، گربلينگ ٣در روز " ایرنا"
دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض  ی  رجه فراخوانده شده و رئيس ادارهبه وزارت خا

. رسمی جمهوری اسالمی ایران در قبال اظهارات اخير وزیر خارجه فرانسه را به وی ابالغ کرده است
این گروه شامل . داند  می١+۵ی ایران موضع کوشنر را مغایر با سياست رسمی گروه  وزارت خارجه

  .شود بعالوه ایران می) آمریکا، روسيه، فرانسه، انگليس و چين(ضای دایم شورای امنيت اع
در    ١+۵در شرایطی که گروه «ی جمهوری اسالمی آمده است که  در خبر ایرنا به نقل از وزارت خارجه
مان ای جمهوری اسالمی ایران را تا ز اند که بحث بر سر پرونده هسته آخرین نشست خود توافق کرده

به تعویق اندازند، برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در ) ماه نوامبر(المللی انرژی اتمی  بين گزارش آژانس
اظهاراتی غيرواقع بينانه و غيرمسئوالنه جمهوری اسالمی ایران را به تالش برای دستيابی به بمب 

  ».اتمی متهم کرد
در آستانه روز جهانی «نسبت داده و اینکه " روز جهانی قدس"ایرنا همچنين اظهارات کوشنر را به 

آفرینی و انتشار  قدس، کوشنر مجددا در صدد برآمد تا برای خوشایند مقامات صهيونيستی به موج
  ».ای ایران بپردازد آميز هسته مطالب غير واقع پيرامون برنامه صلح

  گره خوردن کشکمش اتمی با موضوع عراق
ا کشمکش اتمی دست کم تا این حد موضوعيت دارد که نشان داده مطرح کردن نام اسرائيل در ارتباط ب

المللی انرژی اتمی  ای نيست که حتا اگر همه توافقها با آژانس بين ی اتمی ایران، مسئله شود مسئله
ای دارد و بویژه به شدت با موضوع  مسئله ُبعدی منطقه. به اجرا درآیند، بتواند در وین حل و فصل شود

ی اصلی اخيرش  درست به همين خاطر است که علی الریجانی، که وظيفه.  استعراق گره خورده
پرداختن به دیپلماسی اتمی بوده است، به تازگی ضمن تهدید اسرائيل به آمریکا پيشنهاد کمک برای 

ی مشخصی را برای بيرون کشيدن  برقراری ثبات در عراق کرده است، پس از آن که آمریکا برنامه
  . کشور اعالم کندنيروهایش از این

در . در واشنگتن نيز اتخاذ سياست در قبال ایران آشکار متأثر از اتخاذ سياست در قبال عراق است
مبارزات انتخاباتی، حضور آمریکا در عراق موضوعی محوری است و روشی که در قبال ایران بایستی 

  .شود  پيش گرفته شود، فرع این موضوع دیده می
ی کلينتون درصدد عرضه طرحی به مجلس امریکاست که طبق آن رئيس جمهور سناتور دموکرات هيالر

و در واشنگتن این . این کشور بدون تصویب کنگره امریکا حق تامين مالی جنگی دیگر را نخواهد داشت
  .رود، منظور جنگ با ایران است سخن می" جنگی دیگر"روزها وقتی از 

  
 ی قدس استفرهادی فرمانده قرارگاه ظفر نيرو: آمريکا

  )2007 اکتبر 3 (١٣٨۶ مهر 11چهار شنبه 
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ژنرال کوين برگنر، يک سخنگوی ارتش آمريکا در عراق، روز چهارشنبه سوم اکتبر گفت فردی :رادیو فردا
که در سليمانيه عراق توسط نيروهای آمريکايی بازداشت شده، فرمانده قرارگاه ظفر نيروی قدس سپاه 

  .پاسداران ايران بوده است
 سه ايرانی را که به  اميان آمريکايی در بيستم سپتامبربا حمله به هتل پاالس شهر سليمانيه،نظ

همراه يک هيئت تجاری به کردستان عراق سفر کرده بودند را بازداشت کردند که بالفاصله دو نفر از آنها 
  . را دربازداشت نگه داشتند »محمودی فرهادی« اما فردی بنام . آزاد شدند

با محکوم کردن اقدام نيروهای نظامی آمريکا می گويد آقای فرهادی، يکی از مسئوالن استانداری   ايران
به کردستان سفر کرده است، اما نيروهای آمريکايی با  یک هيئت تجاری  است که به همراه کرمانشاه

  .رد اظهارات مقام های ايرانی می گويند وی وابسته به نيروی قدس است
در  گنر محمود فرهادی فرمانده قرارگاه ظفر يکی از واحد های سه گانه قرارگاه رمضان،به گفته ژنرال بر

 را  نيروی قدس سپاه، بوده که مسئوليت فعاليت های اين نيرو در مناطق ميان شمال و مرکز عراق
  .برعهده داشته است

 پول و افراد را به مناطق کار ارسال سالح،  قرارگاه ظفر ژنرال برگنر در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت 
عناصر بزهکار در « کسانی که ارتش آمريکا آنان را   را انجام می دهد و در کمک تسليحاتی به ياده شده

  . می داند نقش داشته است» خدمت ايران
در همين زمينه پيشتر، جالل طالبانی، رييس جمهوری عراق و هوشيار زيباری، وزير امورخارجه اين 

  .بودند که ايرانی بازداشت شده را آزاد کند های آمريکايی خواستهکشور از مقام 
آقای طالبانی در نامه ای شديداللحن به ژنرال پتريوس و رايان کراکر، فرمانده نظامی و سفير آمريکا در 

آمريکا با اين اقدام خود، کردها را :  شديدا انتقاد کرده و نوشته بود    از بازداشت اين فرد ايرانی عراق
  .کرده است» انکار«و صالحيت و حدود اختيارات قانونی آنها را » تحقير«

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران، نيز با صدور بيانيه ای، اين 
چنين اقداماتی با هدف «خوانده و گفته بود که » نقض صريح کنوانسيون های بين المللی«بازداشت را 

  ».ت ايران و عراق صورت می گيردتخريب مناسبا
 نيروی قدس در عراق مداخله می کند و باعث  واشينگتن بارها تهران را متهم کرده است که از طريق

  . ايجاد بی ثباتی در آن کشور می شود
حضور نيروهای آمريکايی در عراق : خوانده و گفته اند» بی پايه و اساس«مقامات ايرانی اين اتهامات را 

  . به بی ثباتی دامن می زنداست که 
  

  کاخ سفيد بر ادامه ديپلماسی با ايران تأکيد کرد
  )2007 اکتبر 1 (١٣٨۶ مهر 9دوشنبه 

دانا پرينو سخنگوی کاخ سفيد یک بار دیگر با تأکيد بر ادامه ديپلماسی در برابر ايران، :بی بی سی
  . د کردهشدارهای اخير درباره برنامه حمله نظامی آمريکا به ايران را ر

. رئيس جمهور گفته که او معتقد است راه حلی ديپلماتيک برای مشکل ابران وجود دارد: "به گفته وی،
  ."به همين خاطر، ما با متحدان خود مشغول همکاری هستيم تا به اين راه حل برسيم

 نظر درباره مقاله خانم پرينو روز دوشنبه، یکم اکتبر، در کنفرانس خبری با خبرنگاران در واشنگتن از اظهار
  . جديد مجله نيويورکر که از تغيير راهبرد نظامی آمريکا برای مقابله با ايران خبر داده خودداری کرد

سيمور هرش، روزنامه نگار کاوشگر آمريکايی، در گزارش جدید خود در مجله نيويورکر از تغيير هدف 
ای اين کشور به مراکز و پايگاه های حمالت هوايی احتمالی آمريکا عليه ايران از تأسيسات هسته 

  .سپاه پاسداران خبر داده است
اما سخنگوی کاخ سفيد از توجه بعضی رسانه های گروهی به گزارش های آقای هرش و نقل قول های 

  .وی از منابع ناشناس انتقاد کرد
له نيويورکر هر دو ماه يک بار، يا چيزی در اين حدود، سيمور هرش گزارشی در مج: "خانم پرینو گفت

چاپ می کند و سی ان ان هم موقعيت مناسبی را در اختيار او می گذارد تا درباره مقاله اش و منابع 
  ."ناشناسی که از آنها نقل قول می کند حرف بزند

به نوشته آقای هرش، نگرانی از عدم همراهی مردم آمريکا با حمله احتمالی نظامی به ايران به خاطر 
ن کشور باعث شده تا جورج بوش، رئيس جمهور آمریکا، از ارتش اين کشور بخواهد برنامه هسته ای اي

  .به جای تأسيسات اتمی ایران، برای بمباران سپاه پاسداران برنامه ريزی کند
آمریکا نيروی قدس سپاه پاسداران ایران را متهم به حمایت نظامی از دشمنان آمریکا در عراق کرده 

  .هام را رد کرده استايران بارها اين ات. است
 ساله آمريکايی يکی از جنجالی ترين و در عين حال معتبرترين روزنامه نگاران ٧٠سيمور هرش خبرنگار 

او از سال گذشته با انتشار شش مقاله از افزايش تحرکات . اين کشور در چهار دهه گذشته بوده است
  .آمريکا برای آماده سازی حمله به ايران خبر داده است

  سه و هشدارمقاي
سيمور هرش همچنين در گزارش خود به نقل از منابع ناشناس در دولت آمريکا از سخنان جورج بوش به 

  .رايان کراکر، سفير اياالت متحده در عراق از تصميم برای حمله به ايران خبر داده است
  .ظهار نظر نکرداما خانم پرينو در پاسخ به سوال خبرنگاران که درباره اين خبر سوال می کردند، ا
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دانا پرينو همچنين در پاسخ به خبرنگاری که سخنان اخير رئيس جمهور آمريکا را به سخنان او پيش از 
آقای بوش در برخورد با عراق هم در پی ديپلماسی بود، اما "حمله به عراق تشبيه می کرد، تاکيد کرد

   ."صدام حسين هفده بار به تصميم های شورای امنيت بی توجهی کرد
هيالری کلينتون، سناتور دموکرات و داوطلب نامزدی اين حزب در انتخابات رياست جمهوری سال آبنده 
آمريکا، با انتشار بيانيه ای به طور تلویحی به جورج بوش درباره اقدام نظامی عليه ايران بدون مجوز از 

  .کنگره هشدار داد
از برنامه ريزی نظامی دولت برای حمله به به گفته خانم کلينتون او در پاسخ به گزارش های جديد 

  .ايران، به حاميان طرح جيم وب، سناتور دموکرات، می پيوندد
سناتور جيم وب با ارائه این طرح درصدد است جورج بوش را از بکارگيری بودجه نظامی عراق برای حمله 

  .به ايران، بدون اجازه کنگره، منع کند
د با اشاره به اهميت گفتگو با ایران، از اعمال تحريم اقتصادی عليه خانم کلينتون همچنين در بيانيه خو

  .ايران و تروريست ناميدن سپاه پاسداران برای فشار بيشتر بر جمهوری اسالمی تاکيد کرد
  

  تحریم غرب عليه ایران باید ادامه یابد: کوشنر
  )2007 اکتبر 2 (١٣٨۶ مهر 10سه شنبه 
تار ادامه اقدامات غرب برای تشدید تحریم ایران شده و وزیر وزیر خارجه فرانسه خواس:بی بی سی

  .خارجه ایران تحریم خارجی را بر تصميم های دولت این کشور بی تاثير خوانده است
 اکتبر، برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، گفت که حتی در طول مذاکرات برای حل 2روز سه شنبه، 

د همچنان اقدامات خود در زمينه تحریم بين المللی این بحران هسته ای ایران، کشورهای غربی بای
  . کشور را پيگيری کنند

آقای کوشنر افزوده است که چنين رویکردی از آن جهت الزم است تا دولت ایران قانع شود که غرب در 
  ." کامال جدی است"زمينه جلوگيری از فعاليت های اتمی ایران 
دیویی سخن می گفت اظهار داشت که در صورت دستيابی وزیر خارجه فرانسه که در یک مصاحبه را

  .ایران به تسليحات اتمی، وضعيت خاورميانه بيش از پيش بغرنج خواهد شد
وی گفت که تحریم بين المللی ایران بخشی از راه حل مساله هسته ای این کشور محسوب می شود 

  .اما در این مورد توضيحی نداد." آیا روزی باید از این هم فراتر رفت؟ ممکن است"و سئوال کرد 
چندی پيش آقای کوشنر از امکان جنگ عليه ایران برای جلوگيری از دستيابی این کشور به تسليحات 

  .اتمی سخن گفت اما بعدا اظهارات خود را تعدیل کرد
 تصميم گرفتند طرح تحریم های 5+1روز جمعه هفته گذشته وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 

  .تری عليه ایران در شورای امنيت را دست کم تا آخر ماه نوامبر به تعویق اندازندسختگيرانه 
وزیران خارجه این شش کشور انتظار دارند گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی و مسئول 
سياست خارجی اتحادیه اروپا در مورد پيشرفت در زمينه حل بحران هسته ای ایران را تا آن زمان 

  .ده باشنددریافت کر
ایران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه اوت سال جاری بر سر یک برنامه زمانبندی برای پاسخ 

دادن جمهوری اسالمی به سئواالت باقيمانده در مورد فعاليت های هسته ای این کشور به توافق 
  .رسيدند

 نظر دارد مذاکراتی را با خاویر همچنين، ماه گذشته مقامات ایران اعالم داشتند که علی الریجانی در
 از این مذاکرات 5+1سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار کند و وزیران خارجه گروه 

  .حمایت کرده اند
  'تحریم تاثيری ندارد'

همزمان، ایاالت متحده و کشورهای غربی امکان وضع تحریم هایی در کنار تنبيه های شورای امنيت را 
  .خته اندمطرح سا

دولت فرانسه خواستار تشدید تحریم ایران است و روز جمعه، آقای کوشنر گفت که این موضوع را در 
 اکتبر برگزار خواهد شد مطرح خواهد 15نشست آتی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که روز 

  .کرد
بر فعاليت های هسته ای این همزمان، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، تحریم های بين المللی را 

  .کشور بی تاثير خوانده است
 آقای متکی که برای شرکت در اجالس ساالنه مجمع عمومی - ایرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 

تحریم ایران به عنوان یک ابزار "سازمان ملل در نيویورک به سر می برد در یک سخنرانی گفته است 
  ."نداردسياسی تاثيری بر تصميم ما 

شکوفایی "وی گفت که آمریکا در خالل بيست و هشت سال گذشته ایران را تحریم کرده است و افزود 
  ."ایران، ابداعات و اختراعات مختلف از دستاوردهای ما در مواجهه با تحریم است
 سئوال شد که گفته بود از آقای متکی در مورد اظهارات اخير محمود احمدی نژاد، ریيس جمهور ایران،

  . پرونده هسته ای بسته شده است
وزیر خارجه ایران گفت که منظور آقای احمدی نژاد این بوده که با توجه به همکاری ایران و آژانس بين 

المللی، این مساله جنبه سياسی خود را از دست داده و باید مانند فعاليت هسته ای کشورهای دیگر، 
  .یر نظر آژانس قرار داشته باشداز نظر فنی و تخصصی ز
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وی ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بين المللی به شورای امنيت و صدور دو قطعنامه تحریم عليه 
  .ایران را اقدامی سياسی خواند

در خبری دیگر در مورد ایران، الکساندر داونر، وزیر خارجه استراليا، ضمن ابراز نگرانی از برنامه هسته ای 
  . ان، مشارکت این کشور در عمليات نظامی احتمالی عليه جمهوری اسالمی را منتفی دانسته استایر

  .استراليا از متحدان ایاالت متحده در جنگ عراق بوده است
  

 ایران کاردار فرانسه در تهران را احضار کرد
  )2007 اکتبر 3 (١٣٨۶ مهر 11چهار شنبه 
تراض به اظهارات اخير برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، وزارت امور خارجه ایران در اع:بی بی سی

 . کاردار این کشور در تهران را احضار کرده است
رسانه های ایرانی گزارش دادند که آقای کوشنر ایران را به تالش برای به دست آوردن بمب اتمی متهم 

 . کرده است
الی با ایران آماده باشد اما بعدا با تعدیل اظهارات برنار کوشنر اخيرا گفته بود جهان باید برای جنگ احتم

 . خود گفت صحبت های او به طور مناسبی انتقال داده نشده
 .با این وجود وی روز گذشته نيز مجددا خواستار ادامه اقدامات غرب برای تشدید تحریم ایران شد

حل بحران هسته ای ایران،  اکتبر، گفت که حتی در طول مذاکرات برای 2برنار کوشنر روز سه شنبه، 
 . کشورهای غربی باید همچنان اقدامات خود در زمينه تحریم بين المللی این کشور را پيگيری کنند

آقای کوشنر افزود که چنين رویکردی از آن جهت الزم است تا دولت ایران قانع شود که غرب در زمينه 
 ." کامال جدی است"جلوگيری از فعاليت های اتمی ایران 

رانسه اخيرا اتحادیه اروپا را برای اعمال تحریم عليه ایران تحت فشار قرار داده اما منوچهر متکی، وزیر ف
 .خارجه ایران، تحریم های بين المللی را بر فعاليت های هسته ای این کشور بی تاثير خوانده است

بلی این کشور نيکال سارکوزی، ریيس جمهور جدید فرانسه نسبت به ژاک شيراک، ریيس جمهور ق
 . موضع سخت تری نسبت به ایران اتخاذ کرده است

 تصميم گرفتند طرح تحریم های 5+1روز جمعه هفته گذشته وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 
 .سختگيرانه تری عليه ایران در شورای امنيت را دست کم تا آخر ماه نوامبر به تعویق اندازند

دارند تا آن زمان، گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی و وزیران خارجه این شش کشور انتظار 
مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا در مورد پيشرفت در زمينه حل بحران هسته ای ایران را دریافت 

 .کرده باشند
ایران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه اوت سال جاری بر سر یک برنامه زمانبندی برای پاسخ 

مهوری اسالمی به سئواالت باقيمانده در مورد فعاليت های هسته ای این کشور به توافق دادن ج
 .رسيدند

همچنين، ماه گذشته مقامات ایران اعالم داشتند که علی الریجانی در نظر دارد مذاکراتی را با خاویر 
از این مذاکرات  5+1سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار کند و وزیران خارجه گروه 

  .حمایت کرده اند
  
  »شکست دیپلماسی در مورد برنامه هسته ای ایران«

  )2007 سپتامبر 30 (١٣٨۶ مهر 8یکشنبه 
 گفت که دیپلماسی   سپتامبر30 جان بولتون سفير سابق آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه:رادیو فردا

 واشينگتن خواست که حمله نظامی را مورد در مورد برنامه هسته ای ایران با شکست مواجه شده و از
  . بررسی قرار دهد

 حزب محافظه کار بریتانيا در شهر بلک پول  جان بولتون که در کنفرانس ، آسوشيتدپرسبه گزارش
سخنرانی می کرد با اشاره به برنامه هسته ای ایران گفت که در زندگی هميشه باید انتخاب کرد و ما 

  . ه ای هستيم که باید حمله نظامی را انتخاب کنيمدر حال نزدیک شدن به مرحل
  » .زمان زیادی برای مقابله با جاه طلبی های هسته ای ایران وجود ندارد«: جان بولتون گفت

وی افزود که پس از شکست چهار سال تالش کشورهای اروپایی برای پيدا کردن راه حلی دیپلماتيک در 
  . ادی باقی نمانده استمورد برنامه هسته ای ایران، انتخاب زی

 اگر ما به ایران حمله کنيم، باید در کنار این حمله  وی به نمایندگان حزب محافظه کار بریتانيا گفت که
 تغيير دهيم چرا که چنين کاری پيامی روشن به مردم ایرانمی فرستد که  سعی کنيم رژیم ایران را نيز

  .ای استما به آنها حمله نمی کنيم بلکه هدف مراکز هسته 
      »کوبيدن بر طبل خشونت نه کمک کننده است و نه مفيد«

 سمت رسمی در دولت آمریکا ندارد به عنوان یکی از چهره های سر شناس نو محافظه  آقای بولتون که
  . کار این کشور به شمار می رود

ارتش آمريکا  رکزیستاد م سخنان آقای بولتون در حالی بيان می شود که دریاساالر ویليام فالون، ریيس
گفت که فکر نمی کند تنش    الجزیرهخاورميانه، هفته گذشته در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی در

خواستار تاکيد بيشتر بر گفت وگو و  های جاری با ايران به جنگ منجر شود و در عين حال
  . شد ديپلماسی
     ».کوبيدن بر طبل خشونت نه کمک کننده است و نه مفيد«وی افزود 
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 روسيه، چين، آمريکا، - که شامل اعضای دايمی شورای امنيت ۵+١کشورهای گروه  وزيران امورخارجه 
 به همراه کشور آلمان است، نيز بر لزوم مذاکرات برای حل بحران هسته ای ایران -بريتانيا و فرانسه 
  . تاکيد کرده اند

مشترکی اعالم کردند مذاکرات خود بر  سپتامبر در بيانيه  روز بيست و هشتم  ۵+١کشورهای گروه  
  .  اعمال دور سوم تحريم ها عليه ايران را تا ماه نوامبر به تعويق می اندازند سر

دو کشور چين و روسيه که از اعضای دایمی شورای امنی هستند با تشدید تحریم ها عليه ایران 
  . مخالفت کرده اند

آيا « تا ماه نوامبر اعالم کند که  قادر خواهد بود که ا آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم کرده که ت
ايران با حسن نيت با آژانس همکاری می کند يا مانند اين که برخی که می گويند، درصدد خريدن زمان 

  » .است
ایران همواره این اتهامات را . کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که قصد ساختن بمب اتمی دارد

  . توليد برق اعالم کرده است برنامه هسته ای خود را  رد کرده و هدف
  

 واکنش ایران نسبت به احتمال صدور قعطنامه جدید
  )2007 سپتامبر 30 (١٣٨۶ مهر 8یکشنبه 

ایران هشدار داده که در صورت صدور قطعنامه جدید عليه این کشور در شورای امنيت :بی بی سی
 .س بين المللی انرژی هسته ای کاهش می دهدسازمان ملل، ميزان همکاری خود را با آژان

در "محمد علی حسينی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران گفته است که 
صورت صدور قطعنامه جدید عليه ایران، نسبت به سطح همکاری با آژانس انرژی هسته ای تجدید نظر 

 ."می کنيم
عنامه ایران را ملزم کرده است که غنی سازی اورانيوم و کليه شورای امنيت سازمان ملل با صدور دو قط

 .فعاليتهای مرتبط با آن را تا زمانی که تردیدهای مربوط به این فعاليتها بر طرف شود متوقف کند
سرپيچی ایران از عمل به این قطعنامه ها باعث شده است تا شورای امنيت این کشور را مورد تحریم 

تحدانش در شورای امنيت تصميم به صدور قطعنامه تازه ای در این شورا گرفته قرار دهد، آمریکا و م
بودند تا تحریمهای شدیدتری بر ایران اعمال کنند اما روسيه و چين، دو عضو دائم شورای امنيت در 

 با افزایش تحریم ایران ابراز مخالفت کردند و تصميم به صدور قطعنامه جدید تا ماه 1+5نشست 
 .به تاخير افتاده است) نآبا(نوامبر

احتمال گسترش تحریم ها عليه ایران وجود دارد و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که برای 
جلوگيری از تحریم های احتمالی تالش هایی را آغازکرده و آن را ادامه خواهيم داد ولی در صورت 

 ."اهيم کرددر زمان مقتضی تصميم خود را اعالم خو"تصویب تحریم های تازه،
ایران اخيرا با آژانس بين المللی انرژی هسته ای بر سر زمانبندی پاسخگویی جمهوری اسالمی به 

سئواالت مربوط به برنامه های هسته ای به توافق رسيده است اما سخنگوی وزارت خارجه ایران می 
 .گوید که آمریکا تالش می کند که جلو همکاری ایران با آژانس را بگيرد

 یکی دو کشور تالش کردند تا نشست اخير برای صدور 1+5ته آقای حسينی، در جلسه اخير به گف
 . قطعنامه عليه ایران به نتيجه برسد ولی کشورهایی مخالف این مسير بودند

سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکيد کرده که روند همکاری ما با آژانس در چارچوب مشخص مورد توافق 
  . در نيمه مهرماه ادامه می یابدادامه دارد و گفتگوها

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
به دليل آنکه آمریکا از تامين تجهيزات : رئيس جمهور عراق در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی اعالم کرد 

  .مود نياز پليس عراق عاجز است، در نتيجه ما سالح مورد نياز خود را از چين خریداری می کنيم
  )2007 اکتبر 4 (١٣٨۶ مهر 12پنجشنبه 

بغداد در  : در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست افزود" جالل طالبانی"به گزارش خبرگزاری مهر، 
و نيروهای امنيتی   ميليون دالر سالح سبک از چين، به منظور تامين نيازهای پليس100خرید  حال
 .است عراق

نيازهای ما را در  خانه های اسلحه سازی آمریکا توانایی تامينکار: رئيس جمهور عراق در ادامه افزود 
سالح های سبک یکی از  سریع ترین زمان ممکن ندارند و این در حالی است که در اختيار داشتن

آمریکا تامين سالح مورد نياز ارتش عراق  نيازهای اوليه ماست ؛ عالوه بر آن یکی از خواسته های ما از
 .برآورده نکرده است ز این خواسته ما راهنو بوده که واشنگتن

حال حاضر از هر  در حاليکه پليس های عراقی نياز مبرمی به سالح دارند اما در: طالبانی تصریح کرد 
 .پنج پليس عراقی فقط یک نفر مسلح است

آمریکایی شده  عراق با چين برای خرید سالح موجب خشم مقامات به گزارش واشنگتن پست، مذاکره
تحویل گرفته، پرداخت نکرده  به تازگی از آمریکا  هزار قبضه سالحی را که190بغداد هنوز مبلغ زیرا 
 .است

شورشيان  عالوه بر این، مقامات آمریکایی می گویند ممکن است برخی از این سالح ها به دست
    .کنند عراقی بيفتد زیرا برخی از مامورین پليس عراق با شورشيان این کشور همکاری می
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  .پارلمان عراق امروز عبدالناصر الجنابی یکی از نمایندگان جبهه التوافق را برکنار کرد

  )2007 اکتبر 4 (١٣٨۶ مهر 12پنجشنبه 
اعضای مجلس  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، الجنابی با موافقت تمامی

 .نمایندگان عراق برکنار شد
: اظهار داشت  يس پارلمان عراق در رابطه با علت برکناری الجنابیشيخ خالد العطيه معاون اول رئ

از حضور در جلسات پارلمان  الجنابی در یکی از برنامه های تلویزیونی حاضر شده و اعالم کرده بود که
 .خود را از انتساب به آن مبرا می داند  سرباز می زند و

پارلمانی   درخواستی خواهان رفع مصونيتدو ماه پيش با ارائه الزم به ذکر است که برخی گروهها
ربایی در مناطق جنوب بغداد  الجنابی شدند زیرا به عقيده این گروهها، وی متهم به ارتکاب قتل و آدم

 .بود
 150الجنابی را به قتل   پارلمان، نوری المالکی نخست وزیر عراق نيز در جریان حضور در یکی از جلسات

 .نفر متهم کرده بود
جایگزین  سليم عبداهللا سخنگوی جبهه التوافق، احمد راضی یکی از اعضای این جبههبه گفته 
 .شده است الجنابی

 .پارلمان در جلسه روز شنبه به احمد راضی رای اعتماد خواهد داد
پارلمان را در   کرسی275 کرسی از 44جبهه التوافق بزرگترین فراکسيون پارلمانی اهل تسنن در عراق؛ 

 .اختيار دارد
برآورده نشدن  سال جاری در پی)  مرداد10(الزم به ذکر است، وزیران جبهه التوافق در اول آگوست

 .کردند خواسته هایشان از سوی دولت نوری المالکی، استعفای خود را تقدیم دولت
و آزاد سازی  ازجمله درخواستهای جبهه التوافق، اعطای اختيارات بيشتر به این جبهه درتصميم گيری

 .يان استزندان
التوافق به  مشارکت عملی در تصميم گيریهای سياسی و امنيتی عراق از دیگر خواسته های جبهه

  .شمار می رود
  

استاندار بصره تصریح کرد که نيروهای عراقی برای تحویل مسئوليت امنيتی این شهر از نظاميان 
  . انگليسی کامال آمادگی دارند

  )2007 اکتبر 3 (١٣٨۶ مهر 11چهار شنبه 
گوردون "با اشاره به سفر ناگهانی " العالم"در گفتگو با " محمد مصبع الوائلی"به گزارش خبرگزاری مهر، 

مدتها پيش از سفر اخير براون به بصره، برای تحویل گرفتن : نخست وزیر انگليس به عراق گفت " براون
ينه مسيری طوالنی را پيموده امنيت کامل این استان از نيروهای انگليسی آمادگی داشتيم و در این زم

  . ایم
رویدادهای اخير این استان، سبب شد تا دولت مرکزی، برای تسریع در روند : استاندار بصره افزود

مسلح کردن نيروهای ملی در بصره، برخی از فرماندهان نظامی را برکنار و شمار نيروها را برای انجام 
  .دادن وظایف به نحو احسن افزایش دهد

استان بصره از نظر مساحت و داشتن ثروت های طبيعی از اهميت زیادی :  خاطر نشان کردالوائلی
برخوردار است و از سوی دیگر تنها منفذ آبی عراق است؛ به همين سبب برقراری امنيت در آن از 

  . مهمترین اولویتها به شمار می رود
کنان بصره بيش از هر نيروی دیگرَی، همه درباره این موضوع توافق دارند که سا: استاندار بصره گفت 

قادر به برقراری امنيت در مناطق خود هستند و تجربه ناتوانی نيروهای انگليسی این مسئله را ثابت 
  . کرد به طوری که آنان حتی نتوانستند امنيت خود را در این منطقه فراهم کنند

سفری غير منتظره وارد بغداد شده در چارچوب ) سه شنبه(گوردون براون نخست وزیر انگليس که دیروز
  . بود؛ با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و درباره مسائل مختلف در این کشور گفتگو کرد

عراق در دو ماه آینده مسووليت کنترل امنيتی استان بصره را از : مالکی پس از دیدار با براون گفت 
  .نيروهای انگليسی تحویل خواهد گرفت

) اوایل آبان(دولت عراق اوایل ماه نوامبر: انگليس در عراق روز گذشته اعالم کردسخنگوی ارتش 
  . مسئوليت امنيتی استان بصره را به طور کامل بر عهده خواهد گرفت

اميدواریم دولت عراق با پذیرش مسئوليت کامل امنيتی استان بصره، : خاطرنشان کرد"مارک شيرر"
  .موافقت کند

  
  عراق در رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و 

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ایران

  )2007 اکتبر 4 (١٣٨۶ مهر 12پنجشنبه 
خبر اول روزنامه های محدودی که صبح روز پنج شنبه در ايران منتشر شده اند، دعوت از مردم :رادیو فردا

  . در روز جمعه است» روز قدس«برای شرکت در راهپيمايی 
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را منتشر » ٩٠تندر « در شماره امروز خود خبر جايگزين کردن خودروی ديگری به جای يزدآفتاب روزنامه 
  . کرده است

 خودروی ديگری می گيرند، فشارهای فرانسه به ٩٠ثبت نام کنندگان تندر «در اين خبر با اعالم اينکه 
 دليل محدوديت ها،  و عمل نکردن به تعهدات از جانب اين کشور به٩٠ايران برای تعديل قرارداد تندر 

  » .دليل به وجود آمدن مشکالت در توليد اين خودرو ذکر شده است
 شهرداری تهران به دليل کوتاهی در مديريت ترافيک   به نقل از سرپرست وزارت صنايع ازايران،روزنامه 

  . شهر تهران انتقاد کرده است
گان حمل و نقل شهری سخن می  دستگاه اتوبوس جديد به ناو١٠٨٠محرابيان که در حاشيه تحويل 

اگر دولت به منظور کمک به حل : گفت، متولی اصلی مديديت ترافيک را شهرداری دانسته و گفته است
  . اين مشکل با شهرداری همکاری می کند به آن معنا نيست که در اين موضوع سهيم و مسوول است

عنوان کرد نيز » لبات خودرو سازانبدحسابی شهرداری تهران در پرداخت مطا«وی همچنين از آنچه که 
  . انتقاد کرده است

  . ، جلب توجه می کند»بوش از مواجهه با دانشجويان ايرانی طفره رفت« تيتر کيهاندر روزنامه 
کاخ «: کيهان در مورد دعوت دانشگاه فردوسی مشهد و واکنش سخنگوی کاخ سفيد نوشته است

وری آمريکا برای سخنرانی در محل اين دانشگاه را سفيد دعوت دانشگاه فردوسی مشهد از رييس جمه
  » .پيشنهادی غير جدی دانسته و آن را رد کرده است

اگر ايران کشوری دموکراتيک و آزاد بود شايد رييس جمهوری آمريکا به «به گفته سخنگوی کاخ سفيد، 
  » .اين دعوت توجه می کرد

 بعد از حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه دعوت محترمانه از جرج بوش يک هفته«به نوشته کيهان، 
  » .کلمبيا و برخورد با رفتار توهين آميز رييس اين دانشگاه مطرح شده است

 از برگزاری ميزگردی در دفتر مطالعات سياسی و بين الملل وزارت خارجه، زير عنوان قدسروزنامه 
  . خبر داده است» طرح هايی برای آينده فلسطين«

 جمعی از سفيران کشورهای اسالمی، انديشمندان و پژوهشگران مسلمان شرکت در اين ميزگرد،
خوانده شده است را » نجات مردم فلسطين«کرده اند تا با طرح ديدگاه های خود راه هايی برای آنچه 

  . بررسی کنند
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ایران
  )2007 اکتبر 2 (١٣٨۶ مهر 10سه شنبه 
ان مشترک روزنامه های صبح روز سه شنبه تهران، تازه ترين اظهارات آيت اهللا سيد علی عنو:رادیو فردا

  . خامنه ای در ديدار ساالنه با برخی از اساتيد و دانشجويان دانشگاه های سراسر کشور است
 تيتر نخست خود را به سخنان دبير شورای عالی امنيت ملی اختصاص آفتاب،در همين حال روزنامه 

ت که در گفت و گو با روزنامه فايننشال تايمز با اشاره به حمله احتمالی آمريکا به ايران گفته داده اس
  » .حمله آمريکا به ايران دست کردن در النه زنبور است«است که

 با محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری به نيويورک   خاطرات نماينده مردم شهرکرد در مجلس که همراه
  .  منتشر شده استاعتماد ملیره روز سه شنبه روزنامه سفر کرده بود، در شما

سران کشورها از سخنرانی احمدی نژاد بسيار «مرتضی تمدن در بخشی از خاطراتش گفته است که 
استقبال کردند و پس از اتمام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، صفی طوالنی متشکل از 

  » .بريک به رييس جمهوری تشکيل شدحدود پنجاه تن از سران کشورهای جهان برای ت
 هزار ميليارد ريال ١٢ با انتشار خبری، خسارت ناشی از آلودگی هوای تهران را تهران امروزروزنامه 

  . اعالم کرده است
در سال معادل آنچه که برای واردات گندم به کشور هزينه می کنيم، تنها در «: در اين خبر آمده است

  ». هوا خسارت می بينيمشهر تهران به خاطر آلودگی
ترويج خرافه پرستی در « هشدار ناطق نوری، رييس دفتر بازرسی رهبری نسبت به جام جمدر روزنامه 

  . جلب توجه می کند» جامعه
عده ای به نام دين و واليت، قرآن و امام زمان برای خودشان «: ناطق نوری در اين خصوص گفته است

  » .ترش می دهنددکان باز کرده اند و خرافات را گس
: خواندن گفته است» شياد«وی همچنين با اشاره به موضوع دستگيری آيت اهللا کاظمينی بروجردی و 

ادعا می کرد تسبيحی از امام زمان گرفته است و با آن استخاره می کرد، زمانی که می  فردی« 
وقتی قرآن در مقابلش . شتندخواستند او را دستگير کنند مريدانش با قمه و قداره قصد دفاع از او را دا

  » .گذاشتيم، نتوانست از روی قرآن بخواند
 از دعوت رييس دانشگاه فردوسی مشهد از جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا برای خراسان،روزنامه 

  . سخنرانی در اين دانشگاه خبر داده است
ای سخنرانی و پاسخ رييس دانشگاه فردوسی مشهد با ارسال نامه ای از جرج بوش دعوت کرده تا بر

  . به سواالت دانشجويان اين دانشگاه در مشهد حضور يابد
لغو بازرسی قانونی و انگشت نگاری از اتباع «در همين حال در روزنامه خراسان خبر درخواست 

  . منتشر شده است» آمريکايی
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ييس به دليل دعوت ر«: نماينده مردم تالش در مجلس شورای اسالمی در اين خصوص گفته است
جمهوری از دانشجويان آمريکايی برای حضور در ايران از نمايندگان می خواهم قانون بازرسی های 

  » .قانونی و انگشت نگاری از اتباع آمريکايی را لغو کنند
در روزنامه » سپاه پاسداران بزرگترين تشکيالت ضد تروريست دنياست«اظهارات وزير دفاع در مورد اينکه 

  . ه است بازتاب داشترسالت
سردار نجار در جمع مديران وزارت دفاع با اشاره به مصوبه اخير سنای آمريکا مبنی بر قرار دادن نام 

اگر سپاه نبود امروزه سازمان مجاهدين خلق که «: سپاه در فهرست گروه های تروريستی گفته است
م منطقه را در گرداب تحت حمايت آمريکا است دست به اقداماتی می زد که نه تنها ايران، بلکه تما

  » .اعمال خشونت بار و تروريستی خود غرق می کرد
افزايش « نيز دو موضوع را در صفحه نخست خود مورد توجه قرار داده است؛ سرمايهروزنامه اقتصادی 

  » .شرکت های هواپيمايی ايرانی در آ ستانه ورشکستگی« و »  درصدی واردات کاالهای مصرفی٧٧
در دو سال گذشته و دوران دولت نهم ميزان کاالهای « اول خود نوشته است که سرمايه در مورد خبر

 نسبت ٨۵مصرفی و واسطه ای رشد چشمگيری داشته، به طوری که ميزان ورود اين کاالها در سال 
  » . درصد افزايش يافته است٧/٧٧ به کشور ٨٣به سال 

در صورت ادامه روند «: ته استسرمايه در مورد خطر ورشکستگی شرکت های هواپيمايی نيز نوش
کنونی غالب اين شرکت ها ورشکسته خواهند شد، مگر اينکه با ادغام در يکديگر يک ايرالين بزرگ را 

  » .تشکيل دهند
در بخش ديگری از اين گزارش، ميزان خدمات و ايمنی پرواز در ايران به واسطه نبود رقابت ميان شرکت 

  . ارزيابی شده است»  المللی و نرمال جهانیپايين ترين سطح بين«های هوايی در 
  

 بررسی روزنامه های صبح یکشنبه ایران
  )2007 سپتامبر 30 (١٣٨۶ مهر 8یکشنبه :رادیو فردا
 درصد در سال جاری ٢٠ در شماره روز يکشنبه خود از افزايش نرخ تورم ايران به باالی آفتاب يزدروزنامه 

  . خبر داده است
نرخ تورم در سال گذشته در « :د را موسسه بيزينس مانيتور عنوان کرده و افزودآفتاب يزد منبع خبر خو

 درصد بوده و پيش بينی آن است که اين رقم با شش درصد افزايش در سال جاری به بيش از ١۴ايران 
  » . درصد افزايش پيدا کند٢٠

 درصد ٢٢يزان همچنين شاخص بهای مصرفی نيز از رشدی صعودی به م« :در اين گزارش آمده است
  » .برخوردار خواهد شد

اين روزنامه .  آن را منتشر کرده استتهران امروزعنوان خبری است که روزنامه » سپاه، بسيج شد«
روز گذشته فرمانده سپاه پاسداران، همزمان فرماندهی نيروی مقاومت بسيج را هم بر «: می نويسد

  ».ر سپاه برداشته شودعهده گرفت تا نخستين گام در راستای تحول در ساختا
معاون . ديگر خبر جالب توجه در روزنامه تهران امروز، افتتاح هتل های ويژه بانوان در ايران است

 هتل ويژه زنان با سرمايه بخش خصوصی در ٢٠«ميراث فرهنگی و گردشگری گفته است که  سازمان
  » . استان کشور احداث می شود٢٠

حالی که زنان برای اقامت در هتل ها بايد ابتدا به اداره اماکن نيروی در «:گزارش تهران امروز می افزايد
انتظامی مراجعه کرده و داليل سفر خود را شرح دهند و بعد در صورت موافقت اداره اماکن اجازه اقامت 
در هتلی را پيدا کنند، ساخت هتل های ويژه بانوان شايد تا حدی مشکالت زنان عالقه مند به سفر را 

  » .کم کند
  . در سال های اخير پارک، تاکسی، بيمارستان، سينما و متروی ويژه زنان اختصاص يافته است

 سر تيتر اخبار سياسی خود را به اظهارات فرمانده سپاه پاسداران اختصاص داده است جام جمروزنامه 
يابی کرده و ارز» ماموريت اصلی اين نيروی نظامی را در حال حاضر مقابله با تهديد های داخلی«که 

  » .اگر مورد تهديد خارجی قرار بگيريم، آنگاه به کمک ارتش خواهيم شتافت«: افزوده است
بسيجيان نيروهای آماده اما غير «:وی در ادامه با ارايه تعريف جديد از نيروهای بسيجی گفته است

سالمی دفاع موظفی هستند که هر وقت الزم شود در صحنه حاضر شده و در کنار سپاه از انقالب ا
  » .خواهند کرد

.  اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی را در صفحه نخست خود برجسته کرده استخراسان،روزنامه 
 خبرگزاری و ٧٠«: صفار هرندی با ارايه آماری پيرامون فعاليت رسانه ها در دوران دولت نهم گفته است

د و ما در زمينه صدور مجوز نشريات به شتاب دو هزار نشريه در حالب حاضر در انتظار صدور مجوز هستن
  » .بيشتری دست يافته ايم

 جمهوری اسالمیسر تيتر روزنامه » هدهد ايرانی به طور شبانه روزی خليج فارس را کنترل می کند«
  . در صبح روز يکشنبه است

ه اند که نيروهای پدافندی سپاه پاسداران سيستمی را راه اندازی کرد«: جمهوری اسالمی می نويسد
اين سيستم . بر اساس آن تمام منطقه خليج فارس و تنگه هرمز تحت کنترل اين نيرو قرار گرفته است

که هدهد نام گرفته است به وسيله دوربين های خود از منطقه فيلم برداری کرده و تصاوير را به صورت 
ند لحظه سپاه پاسداران از هر آنالين به مراکز مربوطه ارسال می کند که به واسطه آن تنها به فاصله چ

  » !گونه تردد شناورها و يا هواپيماها مطلع می شود
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 موضوع رای نياوردن فوريت عرضه بنزين آزاد در مجلس سرمايه،و دست آخر اينکه، روزنامه اقتصادی 
 با وجود آنکه اين«: شورای اسالمی را به عنوان مهم ترين خبر خود برگزيده و در مورد آن نوشته است

 را مخالف و نيز فوريت آن ٧٩ را موافق و ١١٢ تن از نمايندگان مجلس امضا شده بود، با ١۵۴طرح توسط 
 را مخالف در صحن علنی مجلس رای نياورد تا طرح به صورت عادی در دستور ۶٩ رای مخالف و ١٠٢با 
  » . مجلسيان قرار گيرد کار

ح بيش از شش ماه ديگر در صحن علنی مجلس بر اساس اين گزارش، در خوشبينانه ترين حالت اين طر
  . شورای اسالمی بررسی خواهد شد
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