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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(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

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

  می را نداررانیقصد حمله به ا: بوش
  )2007  فوریه 12 (١٣٨۵ بهمن  23ه دوشنب

-یآمريکا روز دوشنبه دوازدهم فوريه در مصاحبه با تلويزيون س ی بوش رييس جمهورجرج:رادیو فردا
  . خواند»یياوه سياس« و ی آمريکا به ايران را گمانه زنیاسپن، موضوع برنامه حمله نظام

 ايران از طريق ی بوش در اين مصاحبه گفت که هنوز امکان حل مسالمت آميز بحران هسته ایآقا
  .ديپلماتيک وجود دارد

 هستند که يک حکومت پر سر و صدا، شلوغ و یيران مردم خوب، صادق و شرافتمند گفت مردم ااو
 گويد ما ی میدر مقابل سراسر جهان با سرکش« بوش، ی که به گفته آقایحکومت. ستيزه جو دارند
  ». هستيمیخواهان بمب اتم

 شود را ی م حمله به ايران آمادهی بوش انتقاد دمکرات ها در اين باره که گويا آمريکا برایآقا
  ». حمله به ايران نداردی برایآمريکا هيچ برنامه ا« : کرد و گفتی ارزياب»یسياس«
اين موضع که آمريکا آماده « : کاخ سفيد آمريکا، روز دوشنبه گفتی اسنو، سخنگوی ديگر تونی سواز

  ». شود، صحيح نيستیجنگ با ايران م
 که در حال انجام آن هستيم، حفاظت از ی کار شويم، امای جنگ آماده نمیما برا«:  اسنو گفتیآقا

  ».مردم آمريکا است
 اسنو همچنين گفت اين تصور که آمريکا به دنبال حمله به ايران است، محصول ذهن خبرنگاران ی تون

  .است
 دهد ايران در دامن زدن به ی در دست دارند که نشان می گويند شواهد بسياری می آمريکايی هامقام

  . کندی می بازی، نقش فعال عراقیخشونت ها
 را نشان دادند ی مانده بمب هايی آمريکا در عراق، روز يکشنبه، در جمع خبرنگاران، باقی نظاممقامات

  . شود ايران آنها را در اختيار شورشيان عراق قرارداده استیکه گفته م
 هستند، که یدارک می و جمع آوری گويند مشغول بررسی پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا می رسممقامات
  . ايران فراهم شده استی عراق، از سوی های دهد مواد استفاده شده در بمب گذارینشان م

 است که در حمله به دفاتر و محل ی گويد در دست دارد، سالح هايی که پنتاگون می از مدارکیيک
  . تروريست ها در عراق به دست آمده استی اختفایها

  .  کندیرد م اين اتهام را ی اسالمیجمهور
  

 تواند نقطهء شروع باشد   درصد مي۴سازي در سطح  پيشنهاد غني:الريجاني
  )2007  فوریه 13 (١٣٨۵ بهمن  24ه سه شنب:سرمایه

اي  خواهد سالح هسته آه نمي است درخصوص اين  الريجاني با بيان اين آه ايران آماده-ها خبرگزاري
پيشنهادهايي مبني بر آن وجود دارد آه ما «:بدهد، افزودهاي قابل تصور را  توليد آند و  همهء ضمانت
اي به آار بيندازيم آه فقط اورانيوم را تا حد اندآي مثًال تا چهار درصد غني  سانتريفيوژها را به گونه

     » .تواند يك نقطهء شروع باشد اين مي.آند
گو با روزنامه زو دويچه  و فتبه گزارش ايسنا، علي الريجاني،دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در گ

سايتونگ در پاسخ به سوالي در خصوص اظهارات اخير آنجال مرآل، صدراعظم آلمان مبني بر بازبودن 
اي ايران  گرايانه به برنامهء هسته اگر نگاهي واقع. پسندم اين ايده را مي« :باب مذاآرات با ايران گفت
دليل پيچيده شدن موضوع اين . وجه پيچيده نيست شويد آه موضوع به هيچ داشته باشيد، متوجه مي

وي    » .اند شان را با واقعيت گره زده هاي ناگفته و آرزوهاي است آه آشورهاي مشخصي انگيزه
ما در مذاآرات با خاوير سوالنا، رييس «: تواند آغاز شود؟ گفت آه مذاآرات از آجا مي همچنين دربارهء اين

  ».تواند دنبال شود ايم آه مي هايي داشته شرفتسياست خارجي اتحاديهء اروپا پي
توانيم اين نگراني  ما مي.خواهيم در آينده سالح بسازيم اين تلقي وجود دارد آه ما مي«: وي ادامه داد
آميز را براي  اي صلح آوري هسته توانيم راه حلي را بيابيم آه هر گونه سوءاستفاده از فن مي.را رفع آنيم

     » . سازدمقاصد نظامي غيرممكن
   درصدي4سازي  پيشنهاد غني

اي به آار  پيشنهادهايي مبني بر آن وجود دارد آه ما سانتريفيوژها را به گونه«:الريجاني ادامه داد
تواند يك نقطهء شروع  اين مي. بيندازيم آه فقط اورانيوم را تا حد اندآي مثال تا چهار درصد غني آند

با اين حال . سازي اورانيوم در سطح باال بپردازند گر آشورها به غنياما اين عادالنه نيست آه دي. باشد
     » .ما براي رسيدن به تفاهم آمادگي داريم

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


اين امر نگراني غرب . آنيم شرط چيزي است آه ما آن را رد مي اما تعليق به عنوان پيش«: وي اظهار آرد
 از اين هراس داريم آه غرب به طور آلي با ما.مدتي براي حال حاضر دارد آند زيرا اثر آوتاه را رفع نمي

ها آه  وي درخصوص پيشنهاد غربي».اي موافقت نكند آوري هسته حق ما براي در اختيار داشتن فن
ما اين «: تابستان گذشته ارايه شد و اين سوال آه چرا اين پيشنهاد براي ايران قابل پذيرش نبود؟ گفت

آوري  اين مجموعه حق ما را در زمينهء فن. دانيم دار مي كلايم، گرچه آن را مش مجموعه را رد نكرده
اي براي ايران به ميان آمده  صحبت از نيروگاه هسته. اي به طور علني به رسميت نشناخته است هسته

     » .اي است هاي هسته سازي اورانيوم است آه سوخت نيروگاه آوري غني بود، اما مسالهء ما فن
ايم اگر شما حق ما را به رسميت بشناسيد و اين را به صورت  والنا گفتهما به س«: الريجاني افزود

     » .توان مناقشه را حل آرد مكتوب تصريح آنيد، به اين ترتيب مي
اي چه ميزان تحريم، انزوا و  الريجاني در پاسخ به اين سوال آه حاضريد براي پيشبرد برنامهء هسته

اگر آسي به شما بگويد يك تكه از «:ي وجود دارد؟ گفتتنش را به جان بخريد و آيا آستانهء درد
آنيد؟ خواهيد گفت من از  آنيم،شما چه مي تان مي آشورتان را بدهيد، يك تكه از آلمان را وگرنه بمباران

هاي مخالف  گروه.اي يك ضرورت ملي است برنامهء هسته. مساله استقالل ماست. آنم خودم دفاع مي
تواند بر سر اين حق مذاآره  اين حقي الينفك است و هيچ دولتي نمي.ندا در ايران نيز متقاعد شده

تنش به ما . آند، در اشتباه است آسي آه معتقد باشد فشار،مساله را حل مي«:وي ادامه داد».آند
ما . به اين ترتيب همه بازنده خواهند بود.آند، اما مطمئنًا طرف ديگر نيز آسيب خواهد ديد لطمه وارد مي

  ».م در پايان، همه برنده باشندخواهي مي
خواهد رژيم صهيونيستي را از  مي آه ايران گفته است  دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين

صدها بار .در اين باره سوءتفاهمي رخ داده است.اين درست نيست«:روي نقشه جهان حذف آند؟ گفت
ساآنان فلسطين بايد دولتي . آراتيك حل شودايم آه مساله فلسطين بايد با ابزارهاي دمو توضيح داده

چگونه . اين رويكرد رسمي در شوراي امنيت ملي است. شان را تعيين آنند را برگزينند و سرنوشت
توانيم اين مساله را با بمب اتمي حل آنيم؟ انداختن يك بمب اتمي بر روي اسراييل همه  مي

      » .مسلمانان را نيز به آشتن خواهد داد
اول از همه اين آه غرب نبايد «: اي براي ازسرگيري روند مذاآرات گفت رهء پيشنهاد و ايدهوي دربا
اگر اين طور در نظر بگيريم آه هيچ شرط و شروطي وجود نداشته باشد ما سه چهار . شرط بگذارد پيش

     » .يابيم آنيم و به نتيجه دست مي ماه مذاآره مي
  سخنگوي وزارت خارجه اعالم آرد

  تعليق،در چارچوب مذاآرهبررسي 
ايران همه «: سازي گفت سيد محمد علي حسيني درخصوص موضع ايران در خصوص تعليق غني

  ».داند حتي تعليق را موضوعات را در چارچوب مذاآره قابل بررسي مي
اين «: هاي آژانس با ايران گفت سخنگوي وزارت خارجه درخصوص تعليق يا آاهش برخي همكاري    

چون ; آميز بوده است هاي ايران مسالمت دهد آه فعاليت آه تاآنون نيز ادامه دارد نشان ميها  همكاري
اآنون توقف اين . هايي را به ايران آرده است مبناي قانوني و حقوقي داشته است آژانس آمك

به اين معنا آه مبناي ;  و اعمال فشارهاي سياسي بوده است1737ها در راستاي قطعنامهء  همكاري
 شوراي امنيت 1737ها حقوقي و قانوني و مبناي قطع آن سياسي و در راستاي قطعنامهء  اريهمك
هايي آه مورد نظر  ما همكاري خود را با آژانس ادامه خواهيم داد و برخي پروژه«: وي ادامه داد».است

      ».شود در خصوص آن تصميم گرفته شود آژانس است بايد طي گزارشي آه به شوراي حكام داده مي
پيشنهاد شد آه اين طرح به صورت مكتوب «:اي البرادعي گفت وي در خصوص پيشنهاد اخير هسته

ولي آنچه اهميت دارد اين است آه البرادعي ; ارايه شود تا ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد
     » .حل مناسبي براي برون رفت از اين مساله پيدا آند آند راه تالش مي

     طرح سوييس 
ها و پيشنهادات مطروحه چنانچه متضمن حقوق  تمامي طرح«: حسيني با اشاره به طرح سوييس گفت

ها مطرح شده، ابعاد و جزييات آن  آنچه از جانب سوييسي; تواند مورد بررسي قرار گيرد ايران باشد مي
را بررسي آرد توان آن  به طور آامل طرح نشده است، ولي اگر اين طرح متضمن اين حق ايران باشد مي

     » .و به جزييات آن در مذاآرات پرداخت
جا اين  ممكن است آه در آن« :حسيني در خصوص احتمال مطرح شدن طرح سوييس در مونيخ گفت

طرح ارايه شده باشد، ولي اين طرح را بايد مسووالن سازمان انرژي اتمي و شوراي امنيت و مسووالني 
  ». ابعاد مختلف مورد بررسي قرار دهندجا هستند، به لحاظ فني و  آه در آن

اين در حالي است آه ايرنا در مورد طرح سوييس نوشته است، براساس اين طرح ايران اجازه خواهد 
دارد ولي بايد تعهد بسپارد آه تا  سازي اورانيوم را به صورت آنوني فعال نگه داشت تا تاسيسات غني

هاي سانتريفيوژ   به داخل دستگاه 6UF  از تزريق گاز 551پايان مذاآرات بر سر بستهء پيشنهادي گروه 
  .خودداري آند

اگر قبًال «: حسيني همچنين درخصوص خبري مبني بر دستگيري برخي اعضاي القاعده در ايران، گفت
از اعضاي القاعده در ايران حضور داشتند دستگير شده و به آشورهايي آه متعلق به آن بودند، تحويل 

     » .ايم داده
     آمريكا گفته است قصد حمله ندارد 
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حسيني در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين آه آيا اآنون آمريكا بهانهء ديگري براي جنگ با ايران 
ايم آه هم منطقه ظرفيت يك جنگ جديد را ندارد و هم  ما همواره تاآيد آرده«:پيدا آرده است؟ گفت

ارند و تالش ايران اين است آه هم آنچه آه در عرصهء ها شرايط آغاز جنگ جديد را ند آمريكايي
دهد درچارچوب قوانين  اي انجام مي اي و هم آنچه آه در عرصهء مسايل منطقه هاي هسته فعاليت
; اي براي اعمال فشار ديگران باقي نگذارد المللي و براساس حقوق مشروع خود باشد و هيچ بهانه بين

گران خود بر  اظهارنظر مسووالن و همچنين آارشناسان و تحليلها در گذشته هم در  ولي آمريكايي
رتبهء آمريكا اعالم آردند آه  ولي طي چند هفتهء گذشته مسووالن عالي; مسالهء جنگ اشاره آردند

     » .اين آشور قصد حمله به ايران را ندارد
     موافقت اروپا با افزايش فشار بر ايران 

تر شدن فشار عليه برنامهء  ها براي بيش روپايي ديروز  با افزايش تحريموزيران امور خارجهء اتحاديهء ا
  . اند اي تهران توافق آردند، اما درعين حال تاآيد آردند آه در را براي مذاآرات جديد باز نگه داشته هسته

ه ها تا حد زيادي شبي به گزارش ايسنا خبرگزاري رويترز گزارش داد،مقامات اروپايي گفتند آه تحريم
 شوراي امنيت سازمان ملل مطرح شده است و هدف از 1737هايي است آه در قطعنامهء  همان تحريم

     . اش است اي آن واداشتن ايران به تعليق برنامهء هسته
اما خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديهء اروپا آه روز يكشنبه مذاآرات با ايران را با ديدار با 

در آستانهء نشست وزيران امور .شوراي عالي امنيت ملي ايران از سرگرفتعلي الريجاني، دبير 
     . خارجهء اروپايي گفت آه امكان ازسرگيري مذاآرات وجود دارد

اآنون آنچه «:ماير، وزير امور خارجهء آلمان نيز آه با الريجاني ديدار آرده است گفت فرانك والتر اشتاين
هاي  ديپلمات».آنند بررسي آنيم مي ها ارايه نهادي را آه ايرانيآه بايد انجام دهيم اين است آه پيش

گذاران  ها در اصل موافقت شده است،اما بايد از سوي قانون اروپايي گفتند آه دربارهء مجموعهء تحريم
همچنين محمد البرادعي از آمادگي ايران براي ازسر گيري مذاآرات با غرب .مورد بررسي قرار گيرد

چيزي به جز شفافيت آامل از جانب ايران دو طرف را بر سر ميز «: ر عين حال گفتاستقبال آرد و د
     » .مذاآره جمع نخواهد آرد

المللي عليه ايران بتواند رفع شود ايران  هاي بين وزير امور خارجهء فرانسه نيز گفت، پيش از آن آه تحريم
     . اش را متوقف آند اي هاي هسته بايد فعاليت
ايران «: وگو با راديو فرانسه اظهار آرد يترز گزارش داد، فيليپ دوست بالزي، در گفتخبرگزاري رو

اش را تعليق  اي هاي حساس هسته المللي گفته است بپذيرد و فعاليت تواند آنچه را آه جامعهء بين مي
     » .هايمان را در شوراي امنيت سازمان ملل تعليق آنيم آند و آن گاه ما آماده خواهيم بود تحريم

   :وزارت امور خارجهء روسيه
     سازي اورانيوم همچنان معتبر است  پيشنهاد روسيه براي غني

سخنگوي وزارت امور خارجهء روسيه تاآيد آرد آه پيشنهاد مسكو براي تاسيس يك شرآت سهامي 
مينين، ميخائيل آا.سازي اورانيوم در خاك روسيه همچنان معتبر است مشترك با ايران جهت انجام غني

سخنگوي وزارت امور خارجهء روسيه روز يكشنبه به خبرگزاري ايتارتاس گفت آه ايران به مدت يك سال 
  » .ايم ما آن را لغو نكرده«: وي افزود.است اين پيشنهاد را مطالعه آرده است

  
  اي در يك نگاه     پروندهء هسته

  )2007  فوریه 13 (١٣٨۵ بهمن  24ه سه شنب
اي   ،اواخر هفتهء جاري، گزارش بازديد خود از تاسيسات هسته)نم(ئيكاي عدم تعهد سفراي ترو:سرمایه

UCFالمللي انرژي اتمي ارايه خواهند آرد   اصفهان را به مديرآل آژانس بين  
  ايران تمايل دارد به روند مذاآرات باز گردد: وزير امورخارجهء آلمان، فرانك والتراشتاين ماير

اي در داخل، باعث  برخي اظهارنظرها دربارهء موضوع هسته:هر متكي  وزير امورخارجه، منوچ
  شود ها مي سوءاستفاده غربي

  اظهارات الريجاني در مونيخ تبليغاتي است: جوزف ليبرمن، سناتور ارشد آمريكايي از حزب دموآرات
  دهد سوالنا، وزراي خارجه اتحاديهء اروپا را در جريان ديدارش با الريجاني قرار مي

  ير امورخارجهء آمريكا، آاندوليزارايس، احتمال حملهء آمريكا عليه ايران را رد آرد وز
در ديدار با الريجاني، بدون دستيابي به توافقي، :  خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديهء اروپا

  هاي ممكن بررسي شد حل راه
  

  رانی ای هسته ااستي از سهيانتقاد رهبران آلمان و روس
  )2007  فوریه 10 (١٣٨۵ بهمن  21ه شنب

 که در کنفرانس امنيت در مونيخ ايراد ی سخنانی مرکل، صدر اعظم آلمان، روز شنبه طآنگال:رادیو فردا
 جامعه بين الملل را در مورد ی، خواست ها»بدون قيد و شرط« خواست ی اسالمیکرد، از جمهور
  . بپذيردیبرنامه هسته ا

 کشور جهان برگزار شده است و ۴٠ ی سياسیرکت شخصيت ها امنيت در مونيخ، با شکنفرانس
 در آن ی و سرپرست تيم مذاکره کننده هسته ای امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانیايران، عل

  . خواهد کردیحضور دارد و روز يکشنبه نيز سخنران
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ما و نيرنگ، به ايران بايد بدون اگر و ا«:  نخستين روز اين کنفرانس گفتی مرکل در سخنرانخانم
  ». جامعه بين الملل گردن بهندیخواست ها
 ايران  به سالح ی اسالمی جمهوریهمه ما مصمم هستيم مانع از دست ياب«:  آلمان گفت صدراعظم
  ». شويمیهسته ا
  »برخورد عاقالنه« و پوتين
ايران اشاره  ی روسيه،  سخنران ديگر اين نشست نيز به بحران هسته ای پوتين، رييس جمهوروالديمير

 ی اتمی انرژی آژانس بين المللی من روشن نيست که چرا ايران به همه سوال هایبرا«: کرد و گفت
  ». دهدیدرباره برنامه هسته ايش به طور کامل و سازنده  پاسخ نم

  ». ايران بيابدی در رابطه با بحران هسته ای عاقالنه ای بايد راهکارهایجامعه جهان«:  گفتپوتين
 آورده ی روی هسته ای به استفاده از انرژ،ی انرژی عدم وابستگی از کشورها برایبسيار«: د افزویو

 به سالح ی دست يابی تواند به سرعت برای میاند، اما ما متوجه اين امر نيز هستيم که اين فنآور
  ». هم مورد استفاده قرار گيردیاتم

 ايران ی بحران هسته ای برای عاقالنه ا تصميمیاگر جامعه جهان«:  روسيه تاکيد کردی جمهوررئيس
  ». افزايش خواهد يافتیاتخاذ نکند، جهان متزلزل خواهد شد، وتهديد گسترش تسليحات هسته ا

  ی سفر الريجانجنجال
 یبرخ.  به مونيخ لغو شد وبعد اعالم شد که اين سفر انجام خواهد گرفتی الريجانی سفر علنخست
 ميان ،ی حل بحران هسته ای بر سر راهکارها،ی عميقیالف نظر ها گويند که در تهران اختیناظران م
 ی نيز ناشی الريجانی نمايان شده است و لغو سفر آقای اسالمی بلند پايه حکومت جمهوریمقام ها

  .از همين اختالف نظرها بوده است
 به مونيخ را ی نژاد، دليل لغو سفر الريجانی احمدی حامی رجا نيوز وابسته به اصولگرايان تندورسايت

توصيف کرده بود و در »  يک روزی برای حتی هسته ای نظام در عدم تعليق فعاليت هایتصميم قطع«
 ه مجلس هفتم به روزنامی وسياست خارجی عضو کميسيون امنيت ملیهمين حال، داريوش قنبر

 طرف  کسب اعتمادی برای در شرايط کنونی هسته ای فعاليت هایتعليق مقطع«: آفتاب گفته بود
  ». ايران است ی بحران هسته ای امنيت بهترين راه حل برای و شورایمقابل اروپائ

 ی اسالمی نتوانسته است به جهانيان ثابت کند جمهور»ی ضعيف کنونیديپلماس« گفته او، به
تعليق محدود ميتوان مانع از امواج جديد و « است، اما با ی هسته ایخواستار استفاده صلح آميز از انرژ

  .شد» ديد تر تحريم هاش
  

 لحن آمریکا در مورد ایران مالیم تر می شود
  )2007  فوریه 9 (١٣٨۵ بهمن  20ه جمع

رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا روز جمعه نهم فوريه با اشاره به افزايش تنش ها ميان تهران و :رادیو فردا
ماليم تری دربرابر ايران اتخاذ واشينگتن گفت در هفته های اخير تالش هايی در جريان بوده تا لحن 

  .شود
آمریکا قصد   که تا به حال رييس جمهوری، وزير امورخارجه و من بارها تکرار کرده ايم«: آقای گيتس گفت

  .»حمله به ايران را نداريم
ما می « :به خليج فارس گفت» استينز«در همين حال آقای گيتس درباره هدف از اعزام ناوهواپيما بر 

متحدان خود در منطقه اطمينان بدهيم و همچنين اين پيام را ارسال کنيم که ما برای دهه خواهيم به 
  .»ها در خليج فارس حضور داشته ايم و قصد داريم در منطقه به حضور خود ادامه بدهيم

 شماره و آرم های حک شده بر روی مواد   رابرت گيتس همچنين در باره نقش ايران در عراق گفت که
  . کار گرفته شده توسط شبه نظاميان، سند دخالت ايران درعراق استمنفجره به 

نشان می دهد که ايران سالح و يا » به خوبی«وزير دفاع آمريکا گفت شماره سريال اين مواد انفجاری 
   . به کار رفته را دراختيار شبه نظاميان قرار می دهد تکنولوژی

ی کسی غير منتظره نبود که ايران در عراق دخالت به عقيده من برا«: درهمين حال، رابرت گيتس گفت
به گفته وی نکته غيره منتظره دستگيری تعدادی از ايرانی ها توسط نيروهای آمريکايی . »می کند

   .درعراق بود
هفته گذشته آقای گيتس و برخی مقام های بلند پايه آمريکا برگزاری کنفرانس خبری برای ارايه شواهد 

از  به منظور کسب اطمينان بيشتر  اين تعويق  . در عراق را به تغويق انداختو اسناد دخالت ايران
  .درستی شواهد واسناد بوده است

مشاور امنيت ملی آمريکا دستور داده بود تا انتشار مدارک که نشان دهنده کمک جمهوری اسالمی 
  .ايران به شورشيان عراق است، به تاخير بيفتد

   عراق هنوز تکميل نشده استايران در  دخالت گزارش درباره
شان مکورمک،سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز جمعه نهم فوريه گفت گزارشی که قرار بود در 

باره نقش رژيم ايران در خشونت های فرقه ای عراق در اختيار رسانه ها قرار گيرد، هنوز تکميل نشده 
  .است
ر که استيون هدلی مشاور امنيت ملی ریيس همان طو: با اشاره بر اهميت اين مساله افزود وی

 کار  جمهوری گفته است، برای انتشار اين گزارش که در ارتباط با مسایل اطالعاتی است، الزم است
  .بيشتری انجام شود
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پيشتر يکی از مقامات آمريکايی به روزنامه نيويورک تايمز گفته بود تصميم به تعويق انداختن اعالم اين 
وسط کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، رابرت گيتس، وزير دفاع و استيون هدلی، شواهد و اسناد ت

  . مشاور امنيت ملی آمريکا گرفته شده است
در ماه گذشته زلمای خليل زاد، سفير آمريکا در عراق به خبرنگاران گفته بود که ظرف چند روز، اياالت  

ی اسالمی ايران در عراق و رساندن اسلحه و مبنی بر دخالت جمهور متحده شواهد و مدارک خود را
  .مواد منفجره به شورشيان در اين کشور، افشا خواهد کرد

  روزنامه نيويورک تايمز به نقل از برخی از متحدان اياالت متحده که اين اسناد را ديده اند نوشته بود که
  .تند اين اسناد هنوز برای تشکيل پرونده ای سفت و سخت عليه ايران کافی نيس

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا با وجود اينکه تاکيد کرده قصد حمله نظامی به ايران را ندارد اما به 
مقامات جمهوری اسالمی ايران هشدار داده در صورتی که تهران به خشونت در عراق دامن بزند، پاسخ 

  .سختی دریافت خواهد کرد
 اياالت متحده حدود دو سال است که فعاليت های ايران به گفته نيکالس برنز، معاون وزير خارجه آمريکا،

  .و حمايت اين کشور از گروه های شبه نظامی شيعه عراقی را زير نظر دارد
  

اش را آه در  هاي فني نيمي از آمك نزديك به: اعالم آرد) جمعه(المللي انرژي اتمي امروز  آژانس بين
  .است هاختيار ايران گذارده بود، به حالت تعليق درآورد

  )2007  فوریه 9 (١٣٨۵ بهمن  20ه جمع
المللي  از خبرگزاري آسوشيتدپرس، آژانس بين به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي خود به ايران را به  ي شوراي امنيت در پنج مورد آمك قطعنامه انرژي اتمي ماه گذشته نيز مطابق
 ي ديگر آه به آنها ظن هاي خود را در هجده پروژه اعالم شد آژانس آمكبود و امروز  حالت تعليق درآورده

  . به حالت تعليق درآورده است وجود دارد،
ي شوراي حكام  ي ماه آينده است و در جلسه اين تعليق موقتي: ها در آژانس تاآيد آردند ديپلمات
  .شود گيري مي ي آنها تصميم درباره

مستقل و چهل پروژه آه آشورهاي ديگر نيز در آن دخيل  ر پانزده پروژهالمللي انرژي اتمي د آژانس بين
  . است داده ارائه مي هاي فني هستند، به ايران آمك

سفر دآتر علي الريجاني، دبير شوراي  :در همين حال خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش آرده است
ي آلمان و خاوير  اير، وزير خارجهفرانك والتراشتاين م عالي امنيت ملي ايران به آلمان و ديدارش با

  .ي اروپا لغو شده است اتحاديه سوالنا، رييس سياست خارجي
المللي انرژي اتمي  البرادعي، مديرآل آژانس بين چنين گزارش شده ديدار امروز الريجاني با محمد هم

  .ني بوده استاند لغو سفر الريجاني به داليل ف اعالم آرده هاي آژانس نيز نيز لغو شده است مقام
  

 ی روزنامه آلمانکی از نگاه رانی ایگاهشمار تحوالت هسته ا
  )2007  فوریه 9 (١٣٨۵ بهمن  20ه جمع

 تا کنون به طور خالصه 2003 از سال رانی ای تحوالت هسته انی به مهمتری در مطلبی روزنامه آلمانکی
 .اشاره کرده است

"  تا کنون به نقل ازروزنامه 2003 از سا لرانی ای ا تحوالت هستهنی مهر ، مهمتری گزارش خبرگزاربه
 :  شرح است نیبه ا" گریکلنر اشتات آنسا

 ی سازی از غنیی ردپا،ی اتمی انرژی المللنيبر اساس اعالم بازرسان آژانس ب : 2003 آگوست
 .  شده است دهی در نظنر دومياوران
 .  را متوقف کرد ومي اورانی سازی غنتيل فعارانی ا،ی المللنيبنا به خواست جامعه ب : 2003 اکتبر
 برنامه ها و 2004 خواست تا ماه ژوئن سال رانی از ای اتمی انرژی المللنيآژانس ب : 2004 مارس

 .  الزم را انجام دهدی های اعالم کرده و شفاف سازی هسته ازاتياطالعات کامل خود را درباره تجه
"  نژاد یمحمود احمد " ران،ی ایها بر سر موضوع هسته ا یزنی ماندن راجهي نتیپس از ب : 2005 ژوئن

 هسته یتهاي بر تداوم فعالی کشور اعالم کرد که تهران همچنان بر موضع خود مبننی ای جمهورسيرئ
 .  استوار است یا

 .  از سر گرفت گری خود در نطنز را بار دی متوقف شده هسته ایتهاي فعالرانیا : 2005 آگوست
 .  کرد داي همچنان ادامه پرانی ای هسته ای هاتيعالف : 2006 هیژانو
 ی سازی غنتي فعال،ی اتمی انرژی المللني خود با آژانس بی های با قطع همکاررانیا : 2006 هیفور
 .  را از سر گرفت ومياوران

  متوقف کندلی آور28 را تا ومي اورانی سازی ضرب االجل داد تا غنرانی به اتي امنیشورا : 2006 مارس
 . 
 نی آغاز کردند؛ درارانی خود را با اکيپلماتی دگرمذاکراتی باردسيآلمان، فرانسه وانگل  : 2006 یم

 .  ارائه شدرانی به ای اقتصادیشنهادهاي پیمذاکرات برخ
 ی جامع اقتصادیشنهادهاي اروپا پهی اتحادی خارجاستيمسئول س"  سوالنا ریخاو : " 2006  یجوال

 خواستار ارائه گزارش تي امنی امورخارجه پنج کشورعضو دائم شورایوزرا. ئه داد  ارارانیاروپا را به ا
  . داد ی مهلت شفاف سازرانی آگوست به ا31 تا تي امنیشورا.  به سازمان ملل شدندرانیا
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 را ی سازمان ملل متحد، قطعنامه اتي امنی شورا،یزنی رای دوره طوالنکیپس از  : 2006 دسامبر
 .  رساند بیصو به ترانی اهيعل

 .  خود خبر داد ی هسته ایتهاي از تداوم فعالرانی ا :2007 هیفور 
 به منظور ی فرصت و مجال خوبخينشست مون:  گاهشمار خود نوشت نی اانی در پای روزنامه آلماننیا
 ی کشورهایتي امنی خواهد بود؛ مقامهارانی ای به سرانجام رساندن پرونده هسته ای برایزنیرا

 ی چشم انداز آتی دهند به نوعی کنفرانس انجام منی اهي که در حاشییهان در گفتگوهامختلف ج
 .  کنند ی منيي را تبرانی ای پرونده هسته اريمس
 رانی ای اسالمی جمهوری ملتي امنی عالی شوراري دبیجانی الری به شرکت علی روزنامه در حالنیا

  . به آلمان خبر داده اندیجانیا از لغو سفر الر کنفرانس اشاره کرده بود که امروز رسانه هنیدر ا
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  . خانم مرآل، صدراعظم آلمان گشايش يافتیآنفرانس امنيتى مونيخ امروز با سخنران
  )2007  فوریه 10 (١٣٨۵ بهمن  21ه شنب

  آلمان و تأآيدش بر لزوم تقويتعظم  چهل و سومين آنفرانس امنيتى مونيخ با سخنان صدر ا:دویچه وله
آنگال مرآل بر ضرورت حل بحران . هاى جارى گشايش يافت هاى غرب و روسيه در رفع بحران همكارى
زدايى در خاور ميانه و پرداختن به  اى ايران، مقابله با تغييرات خطرآفرين آب و هوايى، لزوم تنش هسته
وى با . جمهورى روسيه بود آليدى اين آنفرانس رييسدومين سخنران . طلبى آوزوو تأآيد آرد ل استقال

هاى اين آشور از مرز  گرى هاى آمريكا را مورد انتقاد قرار داد و گفت، نظامى لحنى شديد سياست
ى تسليحاتى و دامن زدن به منازعات حاصل ديگرى نداشته  ور آردن آتش مسابقه گذشته و جز شعله

  .است
صدر اعظم آلمان آنگال مرآل افتتاح و با سخنان والديمير پوتين آنفرانس امنيتى مونيخ با سخنان 

در حاليكه مرآل غرب را به همكارى با روسيه در جهت حل و . جمهورى روسيه پى گرفته شد رييس
هاى جارى دعوت آرد پوتين با لحنى بسيار شديد آمريكا را خطاب قرار داده و مسبب  فصل بحران

  .واندهاى جهان خ بسيارى از ناآرامى
گرى  وى گفت، آمريكا با نظامى. گرايانه متهم آرد هاى نظامى پوتين آمريكا را به ماجراجويى

ور آرده  اى را شعله ى تسليحات هسته الملل آتش مسابقه افسارگسيخته و عدم توجه به حقوق بين
جهان  آشور مختلف ۴٠ تن از نمايندگان سياسى و نظامى ٢۵٠جمهورى روسيه در حضور  رييس. است

در . اى هستيم  افسارگسيخته گرى ما شاهد نظامى: هاى آمريكا گفت روى در مونيخ ضمن تأآيد بر زياده
هاى  حل شود و راه الملل پايمال مى شوند، حقوق بين اين منازعات صدها هزار انسان آشته مى

چنين سياستى آاتاليزور و . آند هيچ آس احساس امنيت نمى. گردد سياسى غيرممكن مى
  .ى تسيلحاتى است ى مسابقه  ه  دهند شتاب
اى ايران نسبت به منزوى آردن اين آشور  هاى هسته جمهورى روسيه ضمن ابراز نگرانى از طرح رييس

  هاى آمريكا براى استقرار سيستم دفاع ضد موشكى در اروپاى شرقى براى مقابله وى طرح. هشدار داد
پوتين گفت نه ايران و نه آره . ى را مورد انتقاد قرار دادبا حمالت موشكى احتمالى ايران و آره شمال

رييس جمهورى روسيه گفت، . هايى آه بتواند اروپا را هدف قرار دهد در اختيار ندارند شمالى موشك
. هاى قانونى، يعنى تنها با تصميم سازمان ملل متحد خشونت بايد آخرين راه حل باشد، آن هم از راه

هاى جديدى  ها و تنش آند بلكه تراژدى ى اروپا، نه تنها معضلى را حل نمى حاديههاى ناتو يا ات روى تك
  . ايجاد خواهد آرد

جمهورى روسيه همچنين به جدايى آوزوو از صربستان اشاره آرد و گفت، از هيچ راه حلى بدون  رييس
آه استقالل ى سازمان ملل  وى طرح مارتى آهتيسارى فرستاده. موافقت صربستان حمايت نخواهد آرد

  . آند رد آرد ى اروپا را پيشنهاد مى آوزوو تحت نظارت اتحاديه
ى آوزوو با حساسيت بيشترى  اين در حاليست آه صدر اعظم آلمان جهانيان را دعوت آرد تا به مسئله

اى  ، جمهورى اسالمى چاره آنگال مرآل همچنين به ايران هشدارى جدى داد و گفت. توجه نشان دهند
مرآل ضمن هشدار به ايران در .  شوراى امنيت سازمان ملل متحد ندارد١٧٣٧ى  ن به قطعنامهجز تن داد

ى نظامى  مورد تالش براى دست يافتن به بمب اتمى گفت، همگى ما مصمميم از نهايى شدن برنامه
للى الم صدر اعظم آلمان افزود، در صورتى آه ايران تن به مطالبات بين. اى ايران جلوگيرى آنيم هسته

  . ندهد با انزواى بيشترى مواجه خواهد شد
المللى تأآيد    بينهاى یزداي هاى آشورهاى غربى و روسيه در بحران مرآل همچنين بر تقويت همكارى

 بخشيدن به اختالفات خود بر سر استقرار سيستم دفاع  وى روسيه و آمريكا را به فيصله. آرد
   .ضدموشكى آمريكا در اروپاى شرقى دعوت آرد

ى  ه  اعظم آلمان ضمن اشاره به مشكالت آنونى در افغانستان و تهديد جهان توسط تغييرات فزايندصدر
مرآل . آب و هوايى جهانيان را به تشريك مساعى در راستاى از ميان برداشتن اين مشكالت دعوت آرد

ها برخوردار   چالشنايى منفرد با  هيچ قدرتى در جهان از قدرت، نفوذ و اعتبار الزم براى مقابله: گفت
ى اروپا، ناتو و روسيه را داراى اهميتى ويژه  گامى اتحاديه انديشى و هم صدر اعظم آلمان هم . نيست

گامى  ى بالكان و ايران اين هم ، منطقه قلمداد آرد و افزود، براى رسيدن به نتايج مطلوب در خاور ميانه
  . بايد ميسر گردد
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 وحدت ملى را نخستين گام در جهت آرامش بخشيدن به خاور ميانه  مرآل همچنين تشكيل دولتآنگال
ى اسراييلى توسط فلسطينيان   شده  گرفته خواند و گفت، گام بعدى آزادسازى سربازان به گروگان

مرآل در اينجا نيز هميارى آشورهاى منطقه را الزم دانست و از سوريه خواست، نقش . است
وى با بيان اينكه راه براى سوريه همچنان باز است تصريح آرد، اين . يرد در اين امر بر عهده بگاى ندهساز

ى جهانى از لبنان و حق موجوديت اسراييل يقين حاصل آرده در آن شك  آشور بايد از حمايت جامعه
  .نكند

  
  گردد؟یجنگ سرد باز م

  )2007  فوریه 10 (١٣٨۵ بهمن  21ه شنب
 کشور را متهم کرد نی اکا،ی به آمریدی در حمله شدهي روسی جمهورسیي رن،ي پوتريمیوالد:بی بی سی

 . کندلي خواهد اراده خود را به جهان تحمیکه م
 چون آنگال مرکل، صدراعظم آلمان یی هاتي و در حضور شخصخي مونیتي که در کنفرانس امنني پوتیآقا

 خود فرا گذاشته است یها پا را از مرزکای گفت افزود که آمری سخن مکای دفاع آمرری وزتس،يو رابرت گ
 در جهان سمیترور و یحاتي تسلی باعث شعله ور شدن رقابت های نظامیرويو با استفاده نامحدود از ن

 .شده است
 مي تصمیی خواهد به تنهای است و می را متهم کرده که به دنبال جهان تک قطبکای آمرني پوتیآقا
 . باشدرندهيگ

 از ن،يسناتور جان مک ک.  شددهي حضار به چالش کشی توسط برخهي روسی جمهورسیي ریسخنران
 در سال کای آمری جمهوراستی انتخابات ری احتمالی و از نامزدهاخواهی حزب جمهورهی بلندپایاعضا
 . استیکتاتوری دکی شدن به لی را متهم کرد که در حال تبدهي روس،یدی در انتقاد شد2008

 اظهارات نیا.  داردهي روسی خارجاستيت شدن لحن س نشان از سخخي در مونني پوتريمی والدسخنان
 سرشار نفت و گاز برخوردار ی مطمئن از خود که از درآمدهاهي روسکی دهد که ی نشان منيهمچن

 . کندفای ای المللني را در عرصه بیاست، مشتاق است که نقش برجسته تر
 استي به سهي روساريه تمام ع از حملی داشت حاکاني بخي مونیتي در کنفرانس امنني پوتی آقاآنچه
 ني بلی در مسای نظامیروياستفاده نامحدود از ن" به خاطر کای آمرتيمحکوم. استکای آمریخارج
 .ست دولت جورج بوش به جهان اکردی نگاه و روتيمحکوم"  خودی از مرزهاکایعبور آمر"و " یالملل
 فراتر از توان خود به عهده ی نقشکای رساند که آمری معنا را منی اني پوتی آقای سخنرانی عبارتبه

 .ردی را بپذی امرني خواهد چنی نمهيگرفته است و روس
 دهد ی نشان منی پخش شد که اهي به طور زنده از روسخي در مونهي روسی جمهورسیي ریسخنران

 و در ی المللني شاخص بی در برابر چهره های اظهاراتني چنانيجامعه روس هم مخاطب او بودند اما ب
 ه کشورش داشتی فراتر از مرزهای انعکاسامشي خواست پی مني پوتی از آن است که آقای حاکخيونم

 .باشد
 ی سئوال را منی به گوش برسد و اما کارشناسان ای المللني در عرصه بشی خواهد که صدای مهيروس

 . داشته استاني را بی اظهاراتني ضعف چنای از سر قدرت و ني پوتیپرسند که آقا
 ییای از پوهيالبته روس.  کشور رو به درخشش استنی تنها به خاطر صادرات نفت و گاز اهيوس ربخت
 .  برخوردار استزي و ارتش مدرن نیاقتصاد
 ی ممتازگاهی جارانی ای حماس و برنامه هسته امی از کوزوو گرفته تا تحری المللني بلی در مساهيروس
 لی مسانی را در ای نقش سازنده اهي روسای پرسند که آیم سئوال را نی کشور انیالبته منتقدان ا. دارد
 . کندی مفایا

 . را نداردیتي موقعني چنگری هم دکای و آمرستي ابرقدرت نکی به مانند گذشته گری در هر حال دهيروس
 نی بر ای قدرتمندادآوری خواهد ی تنها مني پوتی آقای رو به ضعف است و سخنرانکای و تسلط آمرنفوذ

 . دنکته باش
 گفتند اما ی سخن مدی از جنگ سرد جدی برخن،ي پوتريمی والدی سخنرانالي به دنخي کنفرانس موندر
 موقعبت خود در جهان في پس از تضعهي که روسستي بار اول نی برانی باور بودند که انی بر ازي نیبرخ

  . زندی میهاتي توجنيدست به چن
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  
 را عرضه کرد'  در عراقرانیشواهد دخالت ا'يکا آمر

  )2007  فوریه 11 (١٣٨۵ بهمن  22ه یکشنب
 یرا متهم کرده است که بمب ها"  سطوحنیدر باالتر "یرانی ای مقام هاکای آمرارتش:بی بی سی

 عهي شاني شورشاري است، در اختشی عراق در حال افزای را که انفجار آنها در کنار جاده های اشرفتهيپ
 .  دهندیدر عراق قرار م

 بمب ها موجب کشته شدن نی در بغداد به خبرنگاران گفتند که استفاده از اکای آمری ارشد دفاعمقامات
 . تاکنون شده است2004 از سال ،ییکای آمرگری سرباز د620 و مجروح شدن ییکای سرباز آمر170
 ی است که میچنان قو) explosively formed penetrators" (ی اف پیا" نوع بمب ها موسوم به نیا

 . تانک آبرامز را منهدم کندکیتواند 
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، دولت بوش را ترغيب کرده اند در "شواهد" بلندپايه حزب دمکرات آمريکا در واکنش به ارائه اين یاعضا
 .مورد متهم کردن ايران به تحريک خشونت ها در عراق با احتياط گام بردارد

 کی به عراق آورده شده اند، توسط رانی بمب ها بطور قاچاق از انی که انیر ا بی مبنکای آمری ادعادیيتا
 .ستي نریمنبع مستقل امکان پذ

 کردند اظهار داشتند که ی که به شرط ناشناس ماندن با خبرنگاران صحبت مییکای آمرمقامات
ور مقامات ارشد  ساخته شده و به دسترانی بمب ها در انی معتقدند که اکای آمریکارشناسان اطالعات

 . به عراق قاچاق شده استیايران
 گويد که اين فعاليت ها از سطوح ارشد دولت ايران سرچشمه ی ما میارزياب: " گفتی مقام آمريکاييک
 ." گيردیم
 اشاره ،ی ويژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی قدس، از يگان های نيروی انگشت اتهام را به سویو

 بود که در ماه ژانويه در ی از پنج مقام ايرانی قدس يکیاندهان ارشد نيرو از فرمیرفت و گفت که يک
 . شدندشت ايران در شهر اربيل در شمال عراق بازدای به دفتر نمايندگی آمريکايیيورش نيروها

 'سيفون کردن شواهد'
د را از  داشتند اسنای دستگير شدند که سعی در حالی شد که آن پنج ايرانی مقام وزارت دفاع مدعاين

 . بودی از آنها آغشته به رسوبات انفجاریطريق چاه توالت دفع کنند و بدن يک
 تغيير ظاهر تراشيده بودند و ی خود را برای اين افراد همچنين سرهای آمريکايی گفته مقام هابنابه

 . ايران در اربيل کشف شدی آنها در جريان حمله به دفتر نمايندگی موهای حاویکيسه هاي
به گفته ناظران .  قدس هستند رد کرده استی نيرویاين مساله را که افراد بازداشت شده اعضا ايران

 . دهدی گزارش م،ی اسالمی رهبر جمهور،ی خامنه ایيگان قدس مستقيما به عل
 ی امنيتیبه گفته نيروها.  همچنين به يورش ماه دسامبر خود در بغداد اشاره کردندی آمريکايی هامقام

 صورت حساب ی ايران برگه های امنيتی از مقام هاین عمليات عالوه بر بازداشت تعدادآمريکا در آ
 از چند روز د بازداشت شده بعیمقام ها.  که به عراق منتقل شده بود کشف شدیسالح ها و تجهيزات

 .آزاد شدند
نون هرگز  تاکی شود ولی در عراق استفاده میرانی احاتي شده بود که از تسلی در گذشته مدعکایآمر

 از اين یايران مکررا هر گونه دخالت.  کار نکرده بودنی در امي را متهم به دخالت مستقرانیمقامات دولت ا
 .نوع را انکار کرده است

 که در ی از اطالعات، تسليحات و مواد منفجره ای ها قبال گفته بودند که آنها از مجموعه اییکایآمر
 شورشيان یده اند، استفاده کرده اند تا ثابت کنند ايران براجريان يورش ها در عراق کشف و ضبط کر

 . آوردی که در خشونت ها درعراق دست دارند، تدارکات فراهم میعراق
 ی برای گويد قرار بود اين شواهد چند هفته قبل ارائه شود ولی در بغداد می سی بی بخبرنگار

 گيرد با اعتبار یه و آنچه در اختيار مردم قرار م کامال محافظت شدیاطمينان خاطر از اينکه منابع اطالعات
 .باشد، پيش نويس دوسيه مورد بحث چندين بار تغيير يافته است

 بلندپايه حزب رقيب رئيس جمهور آمريکا به او ی دولت بوش، اعضایاز سو" شواهد" ارائه اين ی پدر
 .هشدار داده اند در مورد متهم کردن ايران آهسته گام بردارد

 جعل کردن شواهد تالش کرده است و افزود او یاد، سناتور دمکرات، گفت دولت بوش قبال برا دکريس
 . تازه بدبين استینسبت به ادعا

 سنا که او نيز دمکرات است نيز گفت که اقدام دولت در بوق و کرنا ی وايدن، عضو کميته اطالعاتران
 . عليه عراق استیات نظام به عمليی مربوط به ايران يادآور دوره منتهیکردن ادعاها

  سالح هانمايش
 ساخت بمب، همچنين سرگرم تامين نقدينه و ی گفتند که ايران عالوه بر فناوری آمريکايی هامقام

 . شبه نظاميان شيعه بوده استی برایآموزش نظام
 آن استفاده از دوربين و وسايل ضبط ی که طی در اين کنفرانس خبر،ی سی بی پيل، خبرنگار بجين
 .ورت ممنوع بود شرکت کردص
 توان رد آنها را تا ايران گرفت در اين ی شود می که ادعا می از سالح هايی نمونه هايی گفته وبه

 ی، گلوله ها)ی اف پیا(کنفرانس به نمايش گذاشته شد که از جمله شامل مواد منفجره پيشرفته 
 . بودی جیخمپاره و آر پ

 ساخت ی است که منحصر به سالح های مشخصه هايی دارااين سالح ها: " گفتی مقام آمريکاييک
 ." کندی در منطقه است که اين سالح ها را توليد میايران تنها کشور... ايران است

 'مشاهده شواهد دخالت ايران'
 به ی گفته بود فرماندهان ارتش اياالت متحده در عراق شواهد و مدارکی سناتور آمريکايکی شتريپ

 ی از برخی نشان داده اند که از دخالت ايران در حمايت تسليحاتیران آمريکاي از قانونگذایگروه
 . کندی حکايت می مسلح عراقیگروهها
 ی آمريکا به خبرگزاری جو ليبرمن، نماينده مستقل ايالت کانکتيکات در مجلس سناسناتور

 ی گروههایه برخآسوشيتدپرس اظهار داشته بود با ديدن اين شواهد و مدارک قانع شده که ايران ب
 .  در کشورشان حمله کنندی دهد تا به نظاميان آمريکايی اسلحه میعراق
 ی سالحها و مهماتی از خبرنگاران گفته بود برخی رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا در جمع گروهزي نراياخ

 . داردی ايرانی به دست آمده شماره سريالها و نشانه های عراقی شورشیکه از گروهها
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 با اين عنوان منتشر کرده بود که به گفته مقامات ی نيويورک تايمز نيز گزارشی روزنامه آمريکاين،همزما
 . آيدی مرگبارترين سالحها در عراق از ايران م،یآمريکاي
 ی شده دولت آمريکا و اظهارات برخی بر اسناد طبقه بندی خود را مبتنی گزارش، يافته هااين

 . کرده بودیعرف در عراق میفرماندهان آمريکاي
 گويند ی کند بلکه مقامات اين کشور می عراق را تکذيب می نه تنها هر گونه دخالت در نا آراميهاايران

  . بازگرداندن ثبات و امنيت به کشورشان به آنان کمک کنندی از آنها خواسته اند برایرهبران عراق
  

  .  تمامي پايتخت توسعه خواهد يافتي جاري به طرح امنيتي جديد بغداد طي هفته: مالكي تاآيد آرد
  )2007  فوریه 12 (١٣٨۵ بهمن  23ه دوشنب

به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، نوري المالكي نخست ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 اين ها نسبت به وزير عراق، با اشاره به طرح امنيتي جديد در بغداد و ابراز نگراني برخي از آمريكايي

 هزار نيروي نظامي آمريكايي 85اين طرح آه از چهار روز پيش آغاز شده با مشارآت : طرح اظهار داشت
  . و عراقي توسعه خواهد يافت

ها و خلع سالح شبه نظاميان  وي هدف از اجراي اين عمليات را پاآسازي بغداد از حضور تروريست
ه آغاز نخواهد شد، بلكه در آن واحد تمامي دانست و خاطرنشان آرد آه اين طرح هرگز از يك منطق

  . مناطق را در بر خواهد گرفت
جمهور عراق نيز پس از ديدار  اين در حالي است آه بنا به گزارش خبرگزاري آويت، جالل طالباني رييس

  . با المالكي در يك آنفرانس مطبوعاتي مشترك از اجراي اين طرح امنيتي گسترده استقبال آرد
هاي المالكي، آن را مطابق و همسو با منافع مردم عراق دانست و بر وجود  ر از سياستوي ضمن تقدي

  . هاي مشترآش با نخست وزير عراق تاآيد آرد ديدگاه
هاي امنيتي جهت  هاي دولت عراق به ويژه طرح طالباني هدف از اين ديدار را تجديد حمايت خود از طرح

  . مبارزه با تروريسم دانست
ت آه اين ديدار همچنين به بررسي روابط عراق با آشورهاي عربي و ديگر آشورها و وي عنوان داش

و تمامي ) رياست جمهوري، نخست وزيري و پارلمان(نيز تقويت روابط بين سه پست آليدي دولت 
  . آنندگان در روند سياسي عراق اختصاص داشت شرآت
اين عمليات همچنان ادامه دارد و : داشتجمهور عراق در توضيح طرح امنيتي جديد بغداد عنوان  رييس

ي نيروهاي امنيتي، پليس و ارتش در مناطق مختلف بغداد  ي جاري شاهد استقرار گسترده طي هفته
  . خواهيم بود

طرح مذآور فقط يك طرح امنيتي نيست بلكه همزمان با آن پنج آميته تشكيل : وي خاطرنشان آرد
اني و سياسي و با مشارآت تمامي احزاب سياسي اين خواهد شد آه از نظر اقتصادي، اطالع رس

  . طرح را همراهي خواهد آرد
ي  مالكي نيز تاآيد آرد آه در اين نشست مسايل مختلف از جمله اوضاع داخلي و موضوع تقويت جبهه

  . المللي مورد بررسي قرار گرفت ي تمكين روابط با آشورهاي عربي و بين داخلي، اوضاع خارجي و نحوه
ها و همچنين  هاي مقامات عراقي و وجود تفاهم عميق بين آن يدار با طالباني را تاآيد بر همكاريوي د

  . مشارآت حقيقي احزاب عراقي در ايجاد آشوري متحد دانست
از سوي ديگر، عبدالسالم الكبيسي عضو هيات علماي مسلمين عراق در يك آنفرانس مطبوعاتي در 

  . د در اين شهر انتقاد آردبغداد به شدت از طرح امنيتي جدي
ي اول آساني را هدف قرار داده آه در برابر اشغالگران خارجي  وي تاآيد آرد آه اين طرح در درجه

  . آنند مقاومت مي
الكبيسي همچنين هدف از اين طرح را ضربه زدن به اهل سنت در عراق دانست و خاطرنشان آرد آه 

  . گيرد  صورت نمياين طرح هرگز با هدف تحقق امنيت در بغداد
  

  . حكم داد آه طه ياسن رمضان معاون صدام، بايد اعدام شود) دوشنبه(دادگاه عالي عراق امروز 
  )2007  فوریه 12 (١٣٨۵ بهمن  23ه دوشنب

به نقل از خبرگزاري رويتر، اين حكم به رغم ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي براي اعدام نشدن وي صادر  هاي حقوق بشر بين  و گروههاي سازمان ملل هاي مقام درخواست
  . شده است

 تن 148طه ياسين رمضان قبل از اينكه قاضي دادگاه حكم اعدام وي را به دليل دست داشتن در آشتار 
خدا شاهد است آه من هيچ آار اشتباهي :  صادر آند، گفت1980از شيعيان روستاي الدجيل در دهه 

   .ام مرتكب نشده
رمضان در ماه نوامبر به دليل دست داشتن در اين آشتارها به حبس ابد محكوم شده بود؛ اما يك دادگاه 

تجديد نظر توصيه آرد آه حكم اعدام براي رمضان صادر شده و اين درخواست را براي تصميم گيري 
  . نهايي به دادگاه جنايي ارجاع داد

 تصميم گرفت آه متهم طه ياسين رمضان را به دليل به نام مردم عراق، دادگاه: قاضي دادگاه گفت
  . جنايت عليه بشريت به اعدام با چوبه دار محكوم آند

بان حقوق بشر مستقر در نيويورك درخواست آرده بود به دليل نبود مدارك  اين در حالي است آه ديده
  . اري شودآافي در مورد نقش رمضان در آشتار الدجيل، از صدور حكم اعدام براي وي خودد
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  : فرمانده جديد ارتش آمريكا در عراق
  اوضاع عراق نااميد آننده نيست

  )2007  فوریه 10 (١٣٨۵ بهمن  21ه شنب
هاي مشترك نيروهاي آمريكايي و  زمان با اجراي عمليات ي جديد ارتش آمريكا در عراق هم فرمانده

آرد آه اوضاع عراق دشواراست، اما اي در عراق تاآيد  هاي فرقه عراقي براي خاتمه دادن به خشونت
  . نااميد آننده نيست

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ژنرال ديويد پترائوس، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ي جديد نيروهاي آمريكايي در عراق در مراسمي به مناسبت اعطاي رسمي مسووليت نيروهاي  فرمانده

  ه وي آمريكايي مستقر در عراق ب
توانيم و بايد بر اين  ما مي. راه پيش رو دشوار است، اما نا اميد آننده نيست. خطرات زياد است: گفت

  . اين ماموريت شدني است. شرايط فائق آييم
ي جديد ستاد مشترك ارتش آمريكا شده دراين  پترائوس آه جانشين ژنرال جورج آيسي، فرمانده

ي همكاري براي آنترل  ها نيازمند ادامه آمريكا و عراقي: ر داشتهاي صدام اظها مراسم در يكي از آاخ
اين بار براي هرآس آه بخواهد به تنهايي آن را حمل آند بسيار سنگين خواهد . ها هستند خشونت

ها براي  من به آمك عراقي. بايد همه در قبول اين بار شراآت آرده و با يكديگر به جلو حرآت آنيم. بود
  .  ساخت آشوري تازه نيازمندمايجاد فرصتي جهت

ها خشونت، فساد و جنايت را آنار گذاشته و عليه  اآنون زماني است آه تمامي عراقي: وي افزود
در غير اين . زنند براي محقق ساختن اهداف بلند خود بپاخيزند آساني آه دست به چنين اقداماتي مي

من به تمامي سربازان آمريكايي، . بودصورت عراق براي هميشه درگير خشونت و آشوب داخلي خواهد 
  . دهم بهترين رهبري را آه ميتوانم ارائه دهم اي و ديگر سربازان ائتالف قول مي انگليسي، آره

هاي امنيتي تا پايان سال  ي قبول مسووليت ها آماده آيسي نيز در اين مراسم اطمينان داد آه عراقي
آرد آه پيشرفت در بغداد بسيار آندتر از ديگر مناطق با اين حال اعتراف . جاري ميالدي خواهند بود

  . شود آشور انجام مي
رو مي شدند را تغيير داد، يك  ها با آن روبه اي آنچه را آه بايد عراقي هاي فرقه اينكه خشونت: وي گفت
  . ها بخواهند رخدادي حاصل شود به خواست آنها حاصل خواهد شد اما هر زمان آه عراقي. راز نيست

ها نتوانند گذشته را پشت سر گذاشته يا  اش اين است آه عراقي ترين نگراني ي گفت آه بزرگآيس
  . فراموش آنند

ايم هنوز آنها را از قيد تعصبات رهايي  ما آنها را از يك ديكتاتوري نجات داديم اما نتوانسته: وي افزود
  . بخشيم

اما از آنجا آه اصول اساسي را در اين آند  چنين گفت آه از ترك عراق احساس ناراحتي مي آيسي هم
  . ريزي آرده احساس غرور و افتخار دارد آشور پايه
وگو  خواستم يا دوست داشتم نشد با اين حال حاضر به گفت البته همه چيز آنطور آه من مي: وي افزود
گويم آه از  اما مي. ام هم نيستم ي اشتباهاتي آه در اين دو سال و نيم خدمتم در عراق داشته در باره

  . اين اشتباهات متاسفم
ها  آنند اين است آه من بيشتر به عراقي ي اصلي آه اآثرا از آن صحبت مي نكته: آيسي تصريح آرد

  . ها آه البته با اين موضوع موافق نيستم تكيه آرده بودم تا آمريكايي
عراق نيز در اين مراسم زاد،سفير آمريكا در بغداد و موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي  زلماي خليل
زيد، رييس پيشين واحد عملياتي نيروهاي آمريكا درخاورميانه نيز از  چنين ژنرال ابي هم. حضور داشتند

اي خوب و با دست پر اين  آيسي به دليل خدماتش در عراق تشكر آرد و گفت آه آيسي با خاطره
  . آند پست را ترك مي

  . ي آيسي بهتر از پترائوس نبودهيچ آس براي جانشين: زيد تاآيد آرد ابي
 نيروي هوايي ارتش آمريكا و رييس هيات آموزش نيروهاي 101پترائوس دو سال و نيم در عراق در واحد 

  . عراقي خدمت آرده است
  

   نفر گذشت 3100 درعراق از مرز ییکای آمری کشته هاشمار: خبر دادتدپرسيآسوش
  )2007  فوریه 10 (١٣٨۵ بهمن  21ه شنب
  . دي نفر رس117 تاکنون درعراق کشته شده اند به سه هزار و 2003 که از مارس یی هاییکای آمرتعداد
 که از زمان حمله به عراق در یی هاییکای شمار آمرتدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

  .دي نفر رس117 کشور کشته شده اند به سه هزار و نی تا کنون درنقاط مختلف ا2003مارس 
 ی است که از سوی از آمارشتري نفر ب8 تدپرسي آسوشی گزارش، آمار اعالم شده از سونی اساس ابر

  . اعالم شده استکایوزارت دفاع آمر
 به ايتالی ای نفر، کشته ها131 درعراق تا شب گذشته به یسي انگلی اساس تعداد کشته هانيبرهم

 نفر، 6 نفر، دانمارک 11 اي نفر، اسپان13ستان به  نفر، بلغار18 نفر، لهستان به 18 به نی نفر، اوکرا33
 هر ی ، قزاقستان و رومانان مجارستا،ي و استرال2 لندی نفر، تا3 ی نفر، لتون4 ی نفر، اسلواک5السالوادور 

  .دي نفر رسکیکدام 
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 نفر گزارش شده 86 درعراق سه هزار و ییکای آمری بهمن شمار کشته ها9 خی اساس در تارنيبرهم
  .  بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   بهمن23دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007  فوریه 12 (١٣٨۵ بهمن  23ه دوشنب

خبر و عکس جوانی که با سقوط از بنای آزادی در حاشيه جشن های بيست و هشتميم :بی بی سی
ایانی جشنواره فيلم فجر در صدر اخبار روزنامه های سالگرد انقالب کشته شد و گزارش هايی از نتایج پ

امروز صبح تهران نقش بسته و این روزنامه ها در مطالب ديگر خود سخنرانی جنجالی ریيس جمهوری 
روسيه در کنفرانس امنيتی مونيخ را با اهميت دیده و با عنوان هايی مانند آغاز دوباره جنگ سرد آن را 

  .ی در همان کنفرانس را هم در صدر اخبار خود آورده اندنقل کرده و نطق علی الریجان
 در گزارش خود از مونيخ از طرحی خبر داده که از سوی سوئيس برای حل بجران هسته ای اعتماد

  . ایران ارايه شده که به نوشته این روزنامه نمی تواند بدون نظر آمریکا تهيه شده باشد
نج به اضافه یک که احتمال برپايی آن قبل از پایان مهلت  بر این خبر اضافه کرده که نشست پاعتماد

  . شورای امنيت وجود دارد خواهد توانست منجر به گشایشی در بحران هسته ای ایران شود
همين روزنامه از لغو هفت پروژه همکاری های فنی آژانس بين المللی انرژی اتمی با ایران خبر داده و از 

ایران نوشته ایران براساس برنامه کاری و آنچه به آژانس اعالم کرده قول معاون سازمان انرژی اتمی 
  . است به فعاليت هایش ادامه می دهد

 گزارش داده سفر علی الریجانی به مونيخ و مذاکراتش با مقامات آلمانی و خاویر کارگزارانروزنامه 
 شورای امنيت به ایران سوالنا مسوول سياست خارجی اتحادیه اروپا، در آستانه پایان مهلت دوماهه

  .شاید منجر به گشایشی در بحران هسته ای ایران شود
 یکی از فرماندهان سپاه شایعه حک شدن آرم سپاه پاسداران بر روی یک رزمناو خراسانبه گزارش 

  این   برای   را   فضا   شود   می   باشد   الزم   اگر   که   معناست   بدان   حرکت   این آمریکايی را تاييد کرده و گفته 
  . کرد   نا امن   ناوها 

  سپاه   رادارگریز   های   زیردریایی   بودند   کرده   اعالم   خبری   سایت های   اين روزنامه نوشته چندی پيش 
  سپاه   آرم   خليج فارس   در   آمریکایی   ناو   یک   به   شدن   نزدیک   با   غافلگيرکننده   اقدام   یک   در   پاسداران 
کرده اند تا آن که سردار نورعلی شوشتری معاون نيروی زمينی    حک   ناو   این   بدنه   روی   بر   را   پاسداران 

  سرنشينی   بی   سپاه در یک سخنرانی برای سپاهيان در نيشابور با تاژید آن خبر گفته است پرنده های
  انجام   انتحاری   عمليات   آمریکایی   ناوهای   برای   جهتی،   هر   در   توانند   می   لزوم   صورت   در   که   ساخته ایم 
  و   شناور   ناوهای   پایگاه ها،   توانيم   می   هواپيما   همين   با   .کنند   ترک   سرافکندگی   با   را   منطقه   آنها   تا   دهند 
  .کنيم   طرح ریزی   آن   اساس   بر   و   شناسایی   خود   پيرامونی   مناطق   در   را   دشمن   استقرار   محل 

 لغو رد صالحيت رقيبان علی نقی خاموشی را در انتخابات اتاق بازرگانی با اهميت اعتماد و سرمایه
  . دیده اند
شی  نقی خامو شدگان انتخابات اتاق تهران علی  با تایيد چهارده نفر از رد صالحيت  سرمایهبه نوشته

یک هفته پر هيجان برای راهيابی به اتاق تهران و سه ماه سخت برای کسب مقام دوباره ریاست اتاق 
  .ایران پيش رو دارد

 کارشناسان مهمترین دالیل تایيد صالحيت همه منتقدان ریيس اتاق ایران را در سرمایهبه نوشته 
هار عضو انتصابی او در انجمن نظارت کنند به ویژه که وی و چ عملکرد دو، سه ماهه اخير وی خالصه می

  . رویی چون محمد نهاوندیان را نيز رد صالحيت کردند کار و ميانه  بر انتخابات حتی فرد محافظه 
توانست رقيب جدی خاموشی باشد اما کنار گذاشتن   نوشته محمد نهاوندیان در درازمدت نمی اعتماد

ها دارد، موجب شد تا شورای عالی نظارت بدترین  تی ای که او با دول او و همچنين ارتباطات گسترده 
شدگان و حاال خاموشی باید در چند  وضعيت را برای خاموشی رقم بزند يعنی تایيد تمامی رد صالحيت 

  . جناح مبارزه کند
 و بانک های کشور در ساعت هفت   امروز   از   روز،    ٢٤١    گذشت   از   پس    خبر داده که سرانجامحيات نو

  بانک ها   کار   ساعت   تغيير   برای   دولت    گفتنی است مصوبه    .کنند   می   آغاز   را   خود   کار   صبح    سی دقيقه 
شد ولی در زمانی که مدیران دولت با    اجرا   جاری   سال   مهرماه   اول   از   ماهه   سه   آزمایشی   دوره   یک   برای 

  . خواستار ادامه آن بودند مجلس با تصویب طرحی مانع از ادامه آن شداعالم موفقيت طرح 
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 در یک گزارش اجتماعی از قول مدیران وزارت نيرو نوشته هشدار صنعت برق را نسبت به اعتماد
  . جدی بگيرید٨۶خاموشی های گسترده در سال 

 سوی مسئوالن مختلف از به نوشته اين روزنامه این جمله ای است که طی ماه اخير بارها و بارها از
جمله معاون وزیر نيرو بيان شد اما با این حال فوریت طرح برداشت دو ميليارد دالری از حساب ذخيره 
ارزی به منظور تامين کسری اعتبار صنعت برق از سوی نمایندگان ملت رای نياورد و در نتيجه صنعت 

م کند و بن بست تازه ای را در برابر اجرای  ميليارد ریالی دست و پنجه نر٨٣۶ هزار و ٢٧برق با کسری 
  .طرح های زیربنایی اش پدید آید که خاموشی های گسترده اولين نتيجه آن خواهد بود

 خبر داده که قرار است یک ميليون تومان جریمه برای کسانی وضع شود که زباله اعتماد ملیروزنامه 
ترین علل آبگرفتگی در   روزنامه یکی از اصلی های خود را در جوی آب می ریزند چرا که به نوشته این

ها به علت ریختن زباله در آن است که با توجه به قانون  شهر تهران مسدود شدن نهرها و جوی
 هزار تا یک ميليون تومان جریمه ۵٠پسماندها و در صورت تصویب شورای شهر تهران، متخلفان از 

  .خواهند شد
  

   بهمن21:  تهرانیروزنامه ها
  )2007  فوریه 10 (١٣٨۵ بهمن  21 هشنب

روزنامه های امروز تهران يک روز مانده به بيست و هشتمين سالگرد پيروزی انقالب عنوان :بی بی سی
های اصلی و سرمقاله های خود را به اين روز اختصاص داده و در ضمن از مردم خواسته اند تا با توجه 

  . ت و دوم بهمن شرکت کنندبه حساسيت شرايط خارجی ايران در تظاهرات بيس
گرانی سکه و طال، ديدارهای اکبر هاشمی رفسنجانی با مراجع روحانی قم، لغو سفرهای رييس دولت 
به تبريز، گزارش هائی از ديدارهای دبير شورای عالی امنيت ملی در اروپا و مالقات مشاور بين المللی 

  .جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاسترهبر جمهوری اسالمی با مقام های عالی رتبه روسيه از 
در :  بهمن نوشته٢٢ در گزارشی با دعوت از مردم ايران به شرکت در راه پيمائی روز  کيهانروزنامه

عليه امنيت و » اقدامات خاص«ماههای گذشته تهديد عليه ايران روند صعودی بخود گرفته و چشم انداز 
 اقدامات خاص طيفی از اقدامات سياسی، اقتصادی، اين. منافع جمهوری اسالمی ترسيم گرديده است

فرهنگی و حتی امنيتی را در برمی گيرد ولی عملياتی شدن اين اقدامات بستگی فراوانی به کنش و 
  . واکنش مردم و دولت ايران دارد

 از چهارده مالقات جداگانه هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با علمای اعتماد
امروز شرايط سختی در پيش داريم، بايد مرتب نسبت به توطئه های : ه و از قول وی نوشتهقم خبر داد

 هاشمی رفسجانی با تاکيد بر اين که اگر قرار بر ترسيدن بود  اعتمادبه نوشته. دشمن بيدارباش داد
ران همان اول انقالب عقب نشينی کرده بوديم و تسليم می شديم گفته اگر جرات داريد به مرزهای اي

حمله کنيد، ببينيد چه باليی به سرتان می آيد بايد مشکالت عراق را ضرب در ده کرد تا آمريکا بتواند به 
  .ايران حمله کند

 قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور گفته است غربی ها بايد  حيات نوبه نوشته روزنامه
چرا که به ايران آماده مذاکرات . با ايران بيايندقطعنامه ساختگی عليه ايران را پس بگيرند و پای مذاکره 

  .سازنده در چارچوب مقررات و بدون پيش شرط است
 خبر داده که نورالدين پيرموذن نماينده اردبيل از آمادگی اعضای فراکسيون جمهوری اسالمیروزنامه 

کرده فراکسيون اقليت اقليت برای گفتگو و مذاکره شفاف با نمايندگان کنگره آمريکا سخن گفته و اضافه 
مجلس کاستن از تشنج سياسی و استفاده از ادبيات سياسی سنجيده و اعتمادزا و پل زدن بين 

کشورها و استفاده از منطق گفتگو را بهترين شيوه عبور از بحرانهايی که کشور را تهديد می کند می 
  .داند

مرحله تهديد و چند قدمی بحران ما در : به نوشته اين روزنامه، نماينده اصالح طلب مجلس گفته
هستيم و نبايد بدنبال دفاع تعصب آميز از يک مقوله حتی مسلم منافع ملی را با خطرات بيشتری روبرو 

  . سازيم
 به دنبال اين خبر افزوده اين موضع که نشان دهنده ضعف بينش در برابر جمهوری اسالمیروزنامه 

ای اخير توسط چند تن از نمايندگان جناح اصولگرا نيز شيطنت های آمريکائی هاست متاسفانه در روزه
  .ابراز شده است 

 در دو گزارش جداگانه خبر داده که سفرهای محمود احمدی نژاد رييس جمهور به تبريز و اعتماد
به نوشته . سخنرانی روزگذشته غالمعلی حدادعادل رييس مجلس در نماز جمعه تهران لغو شده است

 سفر رييس دولت مشغله کاری و تداخل آن با برنامه های سفر ذکر شده اما در اين روزنامه برای لغو
  .مورد لغو سخنرانی حدادعادل به اين جمله اکتفا شده که مشکلی برای وی ايجاد شده بود

 قتل به وقوع پيوسته، و هر ۴٠٠در هفت ماهه امسال در کشور هزار و :  در گزارشی نوشتهکارگزاران
 ۴١ درصد از اين قتل ها با سالح گرم و ٢٨همچنين بنا به آمار. ور به قتل رسيده اند نفر در کش۶/۶روز 

چندی است که اخباری تکان دهنده : به نوشته اين روزنامه. درصد نيز با سالح سرد اتفاق افتاده است
از کشف اجسادی بی سر و بی تن از گوشه و کنار پايتخت به گوش می رسد، فجايعی که به نظر می 

اما فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ امنيت . د بيشتر در دل شب های تهران به وقوع می پيونددرس
شب های تهران را نگران کننده نمی داند و می گويد اين امنيت نه تنها نگران کننده نيست بلکه می 

  .توان گفت وضعيت شب های تهران بهتر از روزهای آن است
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فزايش ناگهانی بهای سکه و طال نوشته عرضه نشدن سکه توسط بانک  در گزارشی پيرامون اسرمايه
کارگشايی و افزايش سی و يک درصدی قيمت طال در بازارهای جهانی به دليل نوسان قيمت نفت در 

های ژئوپليتيکی منطقه خاورميانه موجب شد تا بازار  المللی معامالت و گسترش ناامنی های بين بورس
  . رو شود ها روبه ته گذشته با افزايش چشمگير قيمتداخلی سکه و طال در هف

 هزار کارگر افغانی ١۵٠ به نقل از يک مقام وزارت کار خبر داده که با شناسايی سرمايهروزنامه 
 گفته است که طرح سرمايهصالحی به .  ميليارد تومان جريمه شدند٢٠غيرمجاز در کشور، کارفرمايان 

  . آبان شروع شده است١۵ساماندهی اشتغال اتباع خارجی از 
 جاسوس آمريکا و اسرائيل در مناطق مرزی ايران ١٠٠ از قول وزير اطالعات خبر از شناسايی رسالت

بنا به گزارش اين . داد که به گفته وی قصد داشتند به اطالعات نظامی و سياسی ايران دست يابند
 افراد را عوامل مستقيم آمريکا و ای در جمع طالب مدرسه فيضيه قم اين  اژه  روزنامه آقای محسنی

  . های جاسوسی سيا و موساد خوانده است اسرائيل و نيروی سرويس
ای از افراد  وزير اطالعات در ضمن از طرحی توسط دشمنان مبنی بر تربيت عده: رسالتبه نوشته 

های  اندن دورهايم تمامی افرادی را که به بهانه گذر ما توانسته: جاسوس در داخل کشور خبر داد و گفت
های آموزشی جاسوسی، از کشور خارج شوند، شناسايی و  آموزشی و با هدف شرکت در دوره

  .دستگير کنيم
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