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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(ولتهای بزرگرژیم ایران و د

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

  رانی ایآغاز مذاکرات سه روزه آژانس با مقامات اتم
  )2007 اکتبر 9 (١٣٨۶ مهر 17شنبه سه 

 ی برنامه های شفاف سازی برای اتمی انرژی آژانس بين المللئتيات ايران و ه تازه مذاکردور:رادیو فردا
  .  ايران از روز سه شنبه نهم اکتبر در تهران آغاز شدیهسته ا

 ادامه ی هاينونن، معاون مديرکل آژانس، برای به رياست اولی اتمی انرژی آژانس بين المللئتيه
 دو، صبح روز سه ی پی پيشرفته سانتريفيوژهایا يک و طرح هی پیمذاکرات بر سر سانتريفيوژها

  . شنبه وارد تهران شد
 معاون ،ی ايران از جمله محمد سعيدی رتبه اتمی ايران، مقامات عالی داخلی نوشته رسانه هابه

 اصغر سلطانيه، نماينده ايران در ی و علی امنيت ملی معاون شورا،ی جواد وعيد،ی اتمیسازمان انرژ
  .  در اين نشست حضور دارندی اتمی انرژیآژانس بين الملل

 در باره پاسخ به ی اتمی انرژی با آژانس بين المللی اسالمی در ادامه مذاکرات جمهورئتي اين هسفر
  .  ايران استی سابق اتمیابهامات پيرامون برنامه ها

تا سه روز  ايران در آژانس، اين مذاکرات دو ی اسالمی اصغر سلطانيه، نماينده جمهوری گفته علبه
  .ادامه خواهد داشت

 در باره پاسخ به ی اتمی انرژی با آژانس بين المللی اسالمی در ادامه مذاکرات جمهورئتي اين هسفر
  .  ايران استی سابق اتمیابهامات پيرامون برنامه ها

 ايران به پرسش ی دريافت پاسخ های دوم مهرماه نيزبرا،ی اتمی انرژی آژانس ببن المللکارشناسان
 ی اش به تهران رفته بودند اما از محتوا و نتيجه مذاکرات گذشته گزارشی موجود درباره برنامه اتمیها

  . منتشر نشده است
 را تهيه کردند که بر ی» برنامه کار« بيست و يکم تيرماه گذشته ،ی اتمی انرژی و آژانس بين المللايران

 موجود در ی مشخص، ابهام هایول زمان متعهد شده است بر پايه يک جدی اسالمیاساس آن جمهور
  .  اش را تا آغاز ماه دسامبر، دو ماه ديگر، رفع کندیبرنامه اتم

شايد آخرين فرصت ايران « را ی اين زمان بند،ی اتمی انرژی مدير کل آژانس بين الملل،ی البرادعمحمد
  . اعالم کرده بود»  آنی حل برنامه اتمیبرا

 و دادن فرصت به ی وقت کشی با آژانس به نوعرانی کنند که توافق ای را متهم مرانی ای غربیکشورها
 اروپا به برنامه هی و اتحادکایآمر.  خود استومي اورانی سازی ادامه برنامه غنی برای اسالمیجمهور

 استفاده ی اته سالح هسدي تولی برنامه برانی دهند که از ای هستند و احتمال مني ظنرانی ایاتم
  . شود
 برق است و مقاصد دي آن تولی که هدف از برنامه هسته ادی گوی اتهامات را رد کرده و منین ا تهرااما

  . نداردینظام
  
 با یلي مذاکرات تکمی امشب برای اتمی انرژی المللني از آژانس بیئتي هی به سرپرستنوننی هایاول

   . دی آی به تهران مP2و P1 وژيفی سانتری در خصوص دستگاه هایديجواد وع
  )2007 اکتبر 8 (١٣٨۶ مهر 16شنبه ود
 ني کل آژانس بری معاون مدنوننی و آژانس فردا با حضور هارانی مهر، مذاکرات ای گزارش خبرگزاربه

 ی عالی شوراري دبی المللني بتي معاون امنیدي در امور مربوط به پادمان ها ، وعی اتمی انرژیالملل
 رانی اندهی نماهي اصغر سلطانی ، علی اتمیمان انرژ الملل سازني معاون بیدي محمد سع،ی ملتيامن

  .  شود ی برگزار می اتمی انرژی المللني از کارشناسان آژانس بیدر آژانس و جمع
 مسائل نهي ودر زمهای همکاردی جدتهي در قالب مدالی اتمی انرژی المللني و آژانس برانی ای فنمذاکرات

 از یکی مذاکرات نیدر ا. م مهر در تهران برگزار شده بود   دوم و سوP2 و P1 یوژهايفیمربوط به سانتر
 مي و تیدي ، سعهيسلطان به تهران سفر کرده بود ،  با ی کارشناس فنکی آژانس که به همراه رانیمد

  .  گفتگو کردند یرانیکارشناسان ا
 ی انرژیالملل نيس ب کل آژانری معاون مدنونن،ی های اولاني مرماهي ت21 و آژانس که دررانی ا  توافقنامهدر
 در در رانی ای ملتي امنی عالی شوراري دبالملل ني بتي معاون امنیديها و جواد وع  در امور پادمانیاتم

 ییگامها)   سپتامبر25 و 24( شد ، مقرر شده بود که دو طرف دوم و سوم مهرماه بیتهران تصو
 در زي نیگری دیلينشست تکم.  بردارندP2 و P1 وژيفی سانتری حل موضوع دستگاه های برایاساس

 مقرر یلينشست فردا نشست تکم.  کند لي گفتگوها را تکمنی شده بود تا ایني بشياواسط اکتبر پ
  .   است یاست که ظاهرا زود تر از موعد در حال برگزار
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 با  در رابطهماندهيهمه سئواالت باق) اوت   31( وری شهر9خی شده ، آژانس تا تارمي اساس برنامه  تنظبر
  .  کرده استهیرا به تهران ارا   P2و P1 یوژهايفیمساله سانتر

 ی همکاردی در دور جدرانی ای اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی گزارش محمد البرادعنی آخرطبق
 شده بر اساس توافق حل و فصل نيي را زودتر از موعد تعی و بازفرآوروميها با آژانس  موضوعات پلوتون

  .  داده است ن اراک را به بازرساني از راکتور آب سنگدی اجازه بازدی اجبار حقوقکرده وبدون
  

  ادامه داردی اتمی و آژانس انرژرانیمذاکرات ا
  )2007 اکتبر 10 (١٣٨۶ مهر 18شنبه چهار 

 روز ني دومرانی و ای اتمی انرژی المللني آژانس بندگانی اکتبر، نما10 چهارشنبه، روز:بی بی سی
 .خود را در تهران برگزار کرده اندمذاکرات 

 دو طرف به دست آمد و ني بی است که در ماه اوت سال جاری دور مذاکرات در چارچوب توافقني دومنیا
 تي در مورد فعالی اتمی انرژی المللني مانده آژانس بی باقی به پرسش هارانیبر اساس آن، قرار شد ا

 . کشور پاسخ دهدنی ای هسته ایها
 نی در ایرانی ااتي هی کل آژانس، و سرپرستری معاون مدنونن،ی های آژانس را اولی اعزاماتي هاستیر

 ی بر عهده دارند و انتظار می ملتي امنی عالی الملل شوراني بتي معاون امن،یديمذاکرات را جواد وع
 . ادامه داشته باشدزي مذاکرات روز پنجشنبه ننیرود ا
 رانی اندهی نماه،ي اصغر سلطانی و علران،ی ای اتمی سازمان انرزی المللني معاون امور ب،یدي سعمحمد

 . مذاکرات هستندنی در ایرانی ااتي هی اعضاگری از د،ی اتمی انرژی المللنيدر آژانس ب
) P2 و P1 (2-ی و پ1-ی پی هافوژی گزارش کرده است که موضوع سانتر- رنای ا- رانی ای دولتیخبرگزار

 . دهدی مليا تشک ری جاری گفتگوهایمحور اصل
 ی خواستار اطالعاتی اتمی رود و آژانس انرژی به کار مومي اورانی سازی در غنفوژی سانتری هادستگاه

 . بوده استزاتي تجهنی به ارانی ایابيدر مورد نحوه دست
 رود آژانس تا ی مهرماه مطرح شد و انتظار م25 و 24 ی موضوع در دور اول مذاکرات دو طرف در روزهانیا
 . دهدهی مساله را ارانی خود در مورد ای جمع بندیاخر ماه جاراو

 آژانس قانع کننده باشد، ی برانهي زمنی در ارانی ای که پاسخ های توافق دو طرف، در صورتبراساس
 ی در مرحله بعد مورد گفتگو قرار مرانی شده در اافتی ی های آلودگیسئواالت مربوط به منشا برخ

 .رديگ
 مطرح رانی نقاط ای با خلوص باال در برخومي آثار اوراننهي را در زمی سئواالتی اتمی انرژی المللني بآژانس

 . مورد شده استنی در ارانیکرده و خواستار پاسخ قانع کننده ا
 یی و انتظار گزارش نهای قبلیدستاوردها

 مربوط به یل ها به سئوارانی سپتامبر برگزار شد و تا کنون ا25 و 24 ی مذاکرات در روزهای قبلدور
 . شده در کرج پاسخ داده استافتی ی های و آلودگومي پلوتوندي تولنهي در زمتيفعال

 دو نی از اشي سازمان ملل متحد پتي امنی شود که شورای برگزار می و آژانس در حالرانی امذاکرات
 . صادر کرده استرانی اهي علی المللني بی هاهي تنبیقطعنامه حاو

 بود، دهي حکام آژانس رسی شورابی از آن به تصوشي که پییهمانند قطعنامه ها قطعنامه ها، نیا
 . شده استومي اورانی سازی غننهي در زمرانی اتيخواستار توقف فعال

 از یکی کشور به عنوان نی را از حقوق ایروگاهي سوخت نی شده برای غنومي اوراندي تولرانیا
 را تي امنی شورای دانسته و قطعنامه های اتمی منع گسترش جنگ افزارهامانيامضاکنندگان پ

 . خوانده استیرقانونيغ
 با واکنش تند تي امنی شورای از عمل به خواست مندرج در قطعنامه های اسالمی جمهوریچيسرپ
 بوده رانی اهي علی المللني بدتری شدی هاهي مواجه شده که خواستار وضع تنبی غربی کشورهایبرخ
 .اند
 تي امنی شورای اقدام بعدی بررست،ي امنی شورامی دای از اعضاه،ي و روسني چ مقابل، دو کشوردر
 به توافق با رانی در مورد عمل ای اتمی انرژی المللني آژانس برکلی گزارش مدافتی را به دررانی اهيعل
 . نهاد موکول کرده اندنیا

 نی با توسل به ارانیاست ا کردند که ممکن ی ابراز نگرانی غربی کشورهای از توافق ماه اوت، برخپس
 مذاکرات نی کردن ای در صدد طوالن،ی المللني بدتری شدی هامي از اتخاذ تصمیري جلوگیتوافقنامه و برا

 .دیبرآ
 و ابدی تواند به طور نامحدود ادامه ی آژانس اعالم کرد که مذاکرات نمرکلی مد،ی نگراننی واکنش به ادر

 در ماه نوامبر رکلی رود گزارش مدیذاکرات اعالم نشده، انتظار م خاتمه می برایني معخیگرچه رسما تار
  .آماده شود

  
 پايان دور دوم مذاکرات ايران و آژانس بر سر سانتريفيوژها

  )2007 اکتبر 11 (١٣٨۶ مهر 19شنبه پنج :رادیو فردا
 و P2 و P1های دور دوم مذاکرات ايران و تيم فنی آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره کار سانتريفيوژ

 مهرماه آغاز ١٧که از سه شنبه،   و گو روز گفت  غنی سازی اورانيوم در ایران، روز پنجشنبه پس از سه
  .شده بود، پايان يافت
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اين مذاکرات در راستای اجرای توافقنامه ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در مردادماه سال 
د البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی و جواد و با حضور اولی هاينونن، معاون محم جاری

  .وعيدی، معاون دبير شورای امنيت ملی ايران، در محل دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی انجام شد
به   توافق کرد تا براساس يک جدول زمانی،١٣٨۶  المللی انرژی اتمی در مرداد ماه با آژانس بين  ايران

ماه نوامبر، اسناد و مدارک   ای خود پاسخ دهد و تا درباره برنامه هسته» هسوال های باقی ماند«
  .درخواستی را در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دهد

 P1، ايران در فعاليت های غنی سازی اورانيوم خود از سانتريفيوژهای آلمانبه گزارش خبرگزاری 
ا ايران درصدد به کارگيری سانتريفيوژهای پيشرفته استفاده می کند، اما براساس برخی گزارش ه

  . نيزبوده است  P2 تر
نوامبر  نتايج مذاکرات ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی طبق توافقنامه ايران و آژانس در گزارش ماه

  .شود محمد البرادعی، به طور رسمی به اعضای شورای حکام ارايه می 
 جواد وعيدی با ابراز رضايت از روند مذاکرات انجام شده ميان   ايرنا،ن،به گزارش خبرگزاری رسمی ايرا 

ادامه مذاکرات در سطح کارشناسی ظرف هفته آينده «:المللی انرژی اتمی، گفت ايران و آژانس بين
  . »برگزار خواهد شد

 ٢۵ و ٢۴ ، در P2 و P1  در دور اول مذاکرات ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره سانتريفيوژهای
با حضور کارشناسان فنی و حقوقی ايران و آژانس در تهران برگزار شد که در آن )  مهرماه٣ و ٢(سپتامبر 

  .  کرد دور از مذاکرات آقای هاينونن، تيم اعزامی آژانس را همراهی نمی
 مسایل باقی رفع ابهام از«  در چارچوب بين المللی انرژی اتمی بر اساس توافقنامه ايران و آژانس

آوری  نحوه دستيابی به فن«موردی مانند؛  ایران درباره ماهيت برنامه هسته ای» مانده
پلونيوم «، »سند اورانيوم فلزی«، »منشاء آلودگی در مرکز تحقيقات فيزيکی«، »P2و   P1 سانتريفوژهای

  .و معدن گچين بررسی می شوند» ٢١٠
   P2 آژانس و سانتریفيوژهای

 به آژانس بين المللی انرژی اتمی از ذکر خريد نقشه ٢٠٠٣ران در اظهاريه خود در سال پس از آن که اي
 خودداری کرد و در جریان شفاف سازی برنامه اتمی ليبی P2 های مربوط به دستگاه های سانتريفيوژ

  .اطالعاتی در این زمينه منتشر شد، حساسيت آژانس نسبت به اين موضوع افزايش يافت
 را به تالش ٢٠٠٣ خودداری ايران از ذکر اين مساله در اظهاريه اکتبر  للی انرژی اتمیالم آژانس بين

بايد در   می P2 های تفسير کرد، اما تهران در مقابل اعالم کرد که موضوع نقشه تهران برای پنهان کاری
  .اعالم شود» پروتکل الحاقی« های بعدی در چارچوب  اظهاريه

  .  دارندP1 نی سازی اورانيوم را، چند برابر بيشتر از سانتريفيوژهای توانايی غP2 سانتريفيوژهای
شورای امنيت سازمان ملل متحد و قدرت های جهانی به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی 

اورانيوم در توليد سوخت هسته ای و توليد سالح، از ایران خواسته اند تا فعاليت های مربوط به غنی 
  .را متوقف کندسازی اورانيوم 

اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای را تنها با هدف توليد برق دنبال می کند، از پذيرش خواست 
  .جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری کرده است

  
 نی ایاتم ی انرژی المللني آژانس بئتي با هري روز اخ3 در مذاکرات یرانی ائتي سرپرست هیديجواد وع

  .  خبر داد ندهی در هفته آی کننده خواند و از ادامه آن در سطح کارشناسی راضني طرفیمذاکرات را برا
  )2007 اکتبر 11 (١٣٨۶ مهر 19شنبه پنج 
 بعدازظهر امروز ی ملتي امنی عالی شورارخانهي الملل دبني بتي مهر، معاون امنی گزارش خبرگزاربه

 در ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی معاون پادماننونن،ی های اول مذاکرات خود باانیپس از پا
 فشرده اکرات سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه سه دور مذی روزهایط:  اظهار داشتی خبریگفتگو

 و ی فنی گفتگوهانی برگزار شد، اP1 و P2 با مقامات آژانس درباره حل و فصل موضوع یو تخصص
  . و آژانس صورت گرفترانی اني توافق شده بیتي و مودالی کار بر اساس برنامهیحقوق
 در خصوص ماندهي رفع ابهامات و سئواالت باقی برایرانی طرف ای طوالنی گفتگوهانیدر ا:  افزودیديوع

 ظرف ی جلسات در سطح کارشناسنی را ارائه نمود و قرار شد که ایلي تکمحاتي  توضP1 و P2موضوع 
  .ابدی ادامه ندهیهفته آ

  . داشتندتی از روند مذاکرات صورت گرفته و ادامه آن رضاني کرد که طرفدي تاکیو
  
   مسئوالنه است ري از گزارش آژانس غشي پرانی اهي اقدام علهرگونه : هي خارجه روسریوز

  )2007 اکتبر 10 (١٣٨۶ مهر 18شنبه چهار 
 ی المللني از گزارش آژانس بشي را پرانی اهي هرگونه اقدام علهي خارجه روسریوز"  الوروفیسرگئ"

  .  کردفي مسئوالنه توصري غی اتمیانرژ
 نی منتظر آخردی بام،ي بکنی از آنکه کارشيپ:  الوروف گفت نترفکس،ی مهر به نقل از ای گزارش خبرگزاربه

  .مي باشرانی ای برنامه هسته اتيگزارش آژانس در خصوص ماه
:  کشور گفتنی جوان در وزارت امور خارجه ای هاپلماتیا د بداری امروز چهارشنبه در دهي خارجه روسریوز
 نهاد گزارش ندهد که نی که ای کند و تا زمانی می همکاری اتمی انرژی المللني با آژانس برانیا" 
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 ري تهران غهي علیدی هرگونه اقدام جدست،ي چی اسالمی جمهوری برنامه هسته اتيتحوالت و ماه
  .مسئوالنه است

  
  ادامه داردی اتمیو آژانس انرژ رانیمذاکرات ا

  )2007 اکتبر 10 (١٣٨۶ مهر 18شنبه چهار 
 روز ني دومرانی و ای اتمی انرژی المللني آژانس بندگانی اکتبر، نما10 چهارشنبه، روز:بی بی سی

 .مذاکرات خود را در تهران برگزار کرده اند
 دو طرف به دست آمد و ني بیال جار است که در ماه اوت سی دور مذاکرات در چارچوب توافقني دومنیا

 تي در مورد فعالی اتمی انرژی المللني مانده آژانس بی باقی به پرسش هارانیبر اساس آن، قرار شد ا
 . کشور پاسخ دهدنی ای هسته ایها
 نی در ایرانی ااتي هی کل آژانس، و سرپرستری معاون مدنونن،ی های آژانس را اولی اعزاماتي هاستیر

 ی بر عهده دارند و انتظار می ملتي امنی عالی الملل شوراني بتي معاون امن،یدي جواد وعمذاکرات را
 . ادامه داشته باشدزي مذاکرات روز پنجشنبه ننیرود ا
 رانی اندهی نماه،ي اصغر سلطانی و علران،ی ای اتمی سازمان انرزی المللني معاون امور ب،یدي سعمحمد

 . مذاکرات هستندنی در ایرانی ااتي هی اعضاگری از د،ی اتمی انرژی المللنيدر آژانس ب
) P2 و P1 (2-ی و پ1-ی پی هافوژی گزارش کرده است که موضوع سانتر- رنای ا- رانی ای دولتیخبرگزار

 . دهدی ملي را تشکی جاری گفتگوهایمحور اصل
 یخواستار اطالعات ی اتمی رود و آژانس انرژی به کار مومي اورانی سازی در غنفوژی سانتری هادستگاه

 . بوده استزاتي تجهنی به ارانی ایابيدر مورد نحوه دست
 رود آژانس تا ی مهرماه مطرح شد و انتظار م25 و 24 ی موضوع در دور اول مذاکرات دو طرف در روزهانیا

 . دهدهی مساله را ارانی خود در مورد ای جمع بندیاواخر ماه جار
 آژانس قانع کننده باشد، ی برانهي زمنی در ارانی ایپاسخ ها که ی توافق دو طرف، در صورتبراساس

 ی در مرحله بعد مورد گفتگو قرار مرانی شده در اافتی ی های آلودگیسئواالت مربوط به منشا برخ
 .رديگ

 مطرح رانی نقاط ای با خلوص باال در برخومي آثار اوراننهي را در زمی سئواالتی اتمی انرژی المللني بآژانس
 . مورد شده استنی در ارانی خواستار پاسخ قانع کننده اکرده و

 یی و انتظار گزارش نهای قبلیدستاوردها
 مربوط به ی به سئوال هارانی سپتامبر برگزار شد و تا کنون ا25 و 24 ی مذاکرات در روزهای قبلدور
 . شده در کرج پاسخ داده استافتی ی های و آلودگومي پلوتوندي تولنهي در زمتيفعال

 دو نی از اشي سازمان ملل متحد پتي امنی شود که شورای برگزار می و آژانس در حالرانی امذاکرات
 . صادر کرده استرانی اهي علی المللني بی هاهي تنبیقطعنامه حاو

 بود، دهي حکام آژانس رسی شورابی از آن به تصوشي که پیی قطعنامه ها، همانند قطعنامه هانیا
 . شده استومي اورانی سازی غننهي در زمرانی اتيخواستار توقف فعال

 از یکی کشور به عنوان نی را از حقوق ایروگاهي سوخت نی شده برای غنومي اوراندي تولرانیا
 را تي امنی شورای دانسته و قطعنامه های اتمی منع گسترش جنگ افزارهامانيامضاکنندگان پ

 . خوانده استیرقانونيغ
 با واکنش تند تي امنی شورای به خواست مندرج در قطعنامه ها از عملی اسالمی جمهوریچيسرپ
 بوده رانی اهي علی المللني بدتری شدی هاهي مواجه شده که خواستار وضع تنبی غربی کشورهایبرخ
 .اند
 تي امنی شورای اقدام بعدی بررست،ي امنی شورامی دای از اعضاه،ي و روسني مقابل، دو کشور چدر
 به توافق با رانی در مورد عمل ای اتمی انرژی المللني آژانس برکلی گزارش مدفتای را به دررانی اهيعل
 . نهاد موکول کرده اندنیا

 نی با توسل به ارانی کردند که ممکن است ای ابراز نگرانی غربی کشورهای از توافق ماه اوت، برخپس
 مذاکرات نی کردن ایصدد طوالن در ،ی المللني بدتری شدی هامي از اتخاذ تصمیري جلوگیتوافقنامه و برا

 .دیبرآ
 و ابدی تواند به طور نامحدود ادامه ی آژانس اعالم کرد که مذاکرات نمرکلی مد،ی نگراننی واکنش به ادر

 در ماه نوامبر رکلی رود گزارش مدی خاتمه مذاکرات اعالم نشده، انتظار می برایني معخیگرچه رسما تار
  .آماده شود

  
 »ود که برنامه اتمی اش را شفاف کندایران باید تشویق ش«

  )2007 اکتبر 10 (١٣٨۶ مهر 18شنبه چهار :رادیو فردا
که برنامه هسته » تشويق شود« ايران باید: والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه روز چهارشنبه گفت

  .ای خود را کامال شفاف پيش ببرد
ومين روز مذاکره با نيکال سرکوزی، رييس ، آقای پوتين که بعد از دآسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری 

ما درباره نگرانی هايی که درباره «: جمهوری فرانسه در يک کنفرانس خبری سخن می گفت، افزود
  ».نظر مشترکی داريم) با آنها(شفافيت برنامه هسته ای ايرانی ها از سوی شرکايمان وجود دارد، 
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ن به دنبال ساخت سالح هسته ای است، وجود ندارد وی همزمان تاکيد کرد، مدرکی مبنی بر اينکه ايرا
و شواهد حاکی است که ايران، می خواهد بر سر برنامه هسته ای خود، با جامعه بين المللی 

  .همکاری کند
ما بر سر اينکه ايران در حال «: وی که برای نخستين بار، هفته آينده به تهران خواهد رفت، گفت

ستای خواسته های بين المللی، خود را کامال شفاف کند، توافق برداشتن گام هايی است تا در را
  ».داريم

اظهارات روز چهارشنبه آقای پوتين در حالی منتشر شد که يک روز پيش از آن، نيکال سرکوزی، رييس 
جمهوری فرانسه در پی ديدار با وی گفته بود که توانسته مواضع روسيه را بر سر پرونده هسته ای 

  .ع خود نزديک کندايران، به مواض
 در – در مقام رييس جمهوری فرانسه –آقای سرکوزی که هم اکنون در نخستين سفر رسمی اش 

  ..ميان روسيه و فرانسه، جزئيات بيشتری ارائه نکرد» همگرايی«روسيه به سر می برد، درباره اين 
ز مذاکره سه ساعته رييس جمهوری فرانسه که اخيرا روابط نزديکی با روسيه برقرار کرده است پس ا

روز سه شنبه با والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه، از نتايج گفت و گوهايش ابراز خوشنودی کرده 
  .بود

وی بعد از اين ديدار و در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به برنامه هسته ای ايران گفته بود که مواضع دو 
کيد کرده بود که دو کشور در موارد بسياری به شده و تا» بسيار نزديک تر«کشور بر سر اين موضوع، 

  .دست يافته اند» همگرايی«
رييس جمهوری فرانسه، اخيرا مواضع کشورش را در قبال ايران بسيار تندتر کرده است و با چرخش به 

احتمال حمله «سوی اياالت متحده آمريکا، خواهان تحريم های بيشتری عليه ايران شده و حتی از 
  .ن گفته استنيز سخ» نظامی

وی در حالی به روسيه رفته است که قرار است هفته آينده، والديمير پوتين به تهران برود و با مقام 
  .های عالی رتبه ايران درباره موضوعاتی چون غنی سازی اورانيوم مذاکره کند

ه گفته غنی سازی اورانيوم، از جمله اقدامات ضروری برای ساخت سالح هسته ای است و از آنجا که ب
نيست، آژانس و شورای امنيت خواهان » ضروری«بازرسان آژاس، برای يک برنامه صلح آميز هسته ای 

  .توقف آن در ايران شده اند
اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای را تنها با هدف توليد برق دنبال می کند، از پذيرش خواست 

  . يوم خودداری کرده استجامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اوران
  

  تاکيد سارکوزی بر سختگيری در مورد ایران
  )2007 اکتبر 9 (١٣٨۶ مهر 17شنبه سه 

ریيس جمهور فرانسه در آستانه دیدار با همتای روسی خود بر موضع سختگيرانه این :بی بی سی
ه را نيز هدف کشور در قبال بحران هسته ای ایران تاکيد نهاده و جنبه هایی از سياست دولت روسي

  .انتقاد قرار داده است
نيکوال سارکوزی، ریيس جمهور فرانسه، در مصاحبه ای با نشریه روسی روسييسکا گازتا، گفته است 
  .که کسی نباید در مورد عزم فرانسه در مورد مقابله با برنامه هسته ای ایران تردیدی به خود راه دهد

 اکتبر، نشریه روسی و ساعاتی قبل از آغاز سفر 9، مصاحبه آقای سارکوزی در شماره روز سه شنبه
  .دو روزه او به مسکو انتشار یافته است

این نخستين سفر نيکوال سارکوزی به روسيه در مقام ریيس جمهور فرانسه است و به گفته ناظران، 
 ریيس انتظار می رود پرونده هسته ای ایران، یکی از محورهای اصلی مذاکرات او با والدیمير پوتين،

  .جمهور روسيه، را تشکيل دهد
ریيس جمهور فرانسه در مصاحبه با روسييسکا گازتا، با اشاره به بحران هسته ای ایران گفته است 

بين تسليم و جنگ، یعنی دو واژه ای که در قاموس من جایی ندارند، موضع مسئوالنه دیگری نيز وجود "
  ."دارد

تشدید تحریم ها برای بر سر عقل آوردن ایران و "نه شامل به گفته آقای سارکوزی، این موضع مسئوال
  ."همزمان و در صورت اینکه ایران احترام به تعهدات خود را برگزیند، باز گذاشتن راه گفتگوست

ریيس جمهور فرانسه در تاکيد بر حمایت از فشار بيشتر برای توقف برنامه هسته ای ایران گفته است 
  ." وخامت تسليم نخواهم شددر مورد موضوعی با چنين"که 

  اختالف نظر درباره ایران
از زمان آغاز زمامداری نيکوال سارکوزی در ماه مه سال جاری، دولت فرانسه موضعی سختگيرانه و 

نزدیک به آمریکا را در قبال بحران هسته ای ایران اتخاذ کرده است در حاليکه روسيه به نرمش بيشتر در 
  .برخورد با ایران گرایش داشته است

د دولت روسيه در واکنش نسبت به اظهارات آقای به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، یک مقام ارش
  .سارکوزی ابراز اميدواری کرده است که این سفر به روشن شدن مواضع دولت فرانسه کمک کند

ظاهرا اشاره این مقام روسی به سخنان ماه گذشته وزیر خارجه فرانسه در مورد آمادگی برای جنگ با 
  .دیل کردندایران است که مقامات فرانسوی بعدا آن را تع

  .مالقات ریيسان جمهوری فرانسه و روسيه یک هفته قبل از سفر آقای پوتين به تهران صورت می گيرد
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مقامات جمهوری اسالمی گفته اند که والدیمير پوتين در اجالس کشورهای حاشيه دریای خزر که روز 
  .در تهران برگزار می شود شرکت خواهد کرد)  مهر24( اکتبر 16

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سئوالی در مورد مذاکرات ایران و روسيه در مورد روز یکشنبه 
ارسال سوخت برای نيروگاه هسته ای ایران ابراز اميدواری کرد که این مذاکرات تا زمان سفر آقای پوتين 

  .به نتيجه برسد
ت، تنها کشور خارجی روسيه، که طرف قرارداد جمهوری اسالمی در ساخت نيروگاه اتمی بوشهر اس

است که در برنامه های هسته ای ایران مشارکت دارد و ظاهرا کارشناسان دو کشور در مذاکراتی 
  .پيرامون تاریخ راه اندازی این نيروگاه شرکت دارند

، اعالم شد که دو طرف توافق کرده اند ارسال سوخت به نيروگاه از ماه 2006در ماه سپتامبر سال 
  .غاز و این تاسيسات در سپتامبر همان سال راه اندازی شود آ2007مارس سال 

با اینهمه، اوایل سال جاری، روسيه اجرای این توافق را به دليل آنچه مشکالت پرداخت از سوی طرف 
  .ایرانی می خواند به تعویق انداخت هرچند مقامات ایرانی بر انجام به موقع پرداخت ها تاکيد داشته اند

آقای پوتين به تهران عملی شود، این نخستين بار از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در صورتی که سفر 
  .است که یکی از روسای جمهوری روسيه به ایران سفر می کند

  انتقاد از دولت پوتين
ریيس جمهور فرانسه در مصاحبه خود برخی از جنبه های سياست دولت والدیمير پوتين را نيز مورد 

  .انتقاد قرار داده است
آقای سارکوزی با اشاره به چند مورد قطع ارسال گاز روسيه به تعدادی از متحدان سابق این کشور، که 

برخی از ناظران غربی آن را اقدامی سياسی برای تحت فشار گذاشتن این کشورها توصيف کردند، 
  .گفت که چنين اقدامی باعث لطمه خوردن به اعتماد بين المللی در اروپا می شود

  . از این روسيه را به بی رحمی در استفاده از موقعيت برتر خود در بخش انرژی متهم کرده بودوی پيش
نيکوال سارکوزی با استقبال از آنچه که تالش مشروع روسيه برای ایفای نقش به عنوان یک قدرت 
  .جهانی خواند، گفت که این کشور باید به مسئوليت ناشی از دستيابی به چنين موقعيتی عمل کند

مقامات فرانسوی برخی از سياست های دولت روسيه، از جمله محدودیت آزادی های سياسی در این 
  .کشور و وضعيت حقوق بشر در چچن را مورد انتقاد قرار داده اند

پس از آنکه آقای پوتين اعالم داشت که با خاتمه دوره ریاست جمهوری خود در ماه دسامبر، ممکن 
کم و حتی در سمت نخست وزیری در صحنه سياسی حضور داشته است به عنوان رهبر حزب حا

خواند و از اینکه مخالفان در روسيه جدی گرفته نمی " نوآوری"باشد، وزیر خارجه فرانسه این برنامه را 
  .شوند ابراز ناخرسندی کرد

 به گفته مقامات دو کشور، سایر موضوع های مورد مذاکره رهبران روسيه و فرانسه شامل همکاری
  .دوجانبه در بخش انرژی، مساله کوزوو، بحران خاورميانه و روابط روسيه و اتحادیه اروپاست

ناظران گفته اند که مقامات فرانسوی، با وجود انتقاداتی که از دولت آقای پوتين به عمل آورده اند، در 
  .صدد توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور هستند

  
   عراقدرثر رويدادهاي عراق و نيروهاي مو

  
  ی فرد بازداشت300 ی فرد مسلح و آزاد21کشته شدن  / ی عراق69 شدن یکشته و زخم

  )2007 اکتبر 11 (١٣٨۶ مهر 19شنبه پنج 
 شهر کرکوک در شمال یتي منبع امنکی اصوات العراق، ی مهر به نقل از خبرگزاریبه گزارش خبرگزار

 ساالر پي عبور کاروان سرتري شده در مسی گذار بمبی دستگاه خودروکیعراق گفت که بر اثر انفجار 
 سي پلفت شهر هنی کرکوک در منطقه الشورجه در مرکز ای و رانندگیی راهنماسي پلسي رئنياحمد ام

  . شدندی زخمگری نفر د50کشته و 
 کرکوک و چهار ی و رانندگیی راهنماسي پلسي انفجار سه تن از همراهان رئنی منبع، در انی گفته ابه
  . خودرو در آتش سوختند15 و ی نفر زخم50 کشته، یامرنظيغ
 سه شنبه ی خود در روزهااتي در عملییکای آمریروهاي امروز اعالم کرد که نکای حال، ارتش آمرني همدر

 12 را کشته و ستی ترور14 شبکه القاعده در مرکز عراق، ی هسته هاهي علیو چهارشنبه هفته جار
  .مظنون را بازداشت کردند

 ی بمب گذارانی دو فرد مسلح را در جرسي پلیروهاي کرکوک اعالم کرد که نسيبع مسئول در پل منکی
 را ی فرد انتحارکی زي ارتش عراق نیروهاين.  را بازداشت کردندگری نفر دکی شهر کشته و نیدر جنوب ا

  . رساند قتله کرکوک منفجر کنند، بی در جنوب غربی العباسهي خود را در ناحیکه قصد داشت خودرو
 آنها در جنوب ی گشتري بر اثر انفجار بمب در مسسي شدن سه پلی از زخمزي کرکوک نسي منبع پلکی

  . شهر خبر دادنی ایغرب
 یرنظامي کرد و چهار غشمرگي شدن چهار پی از زخمینوي استان ناتي اتاق عملسي حال، رئني همدر

 کردستان عراق در شهر موصل در یهني مهی اتحادی از مقرهایکی شده در ی بمب گذارونيدر انفجار کام
 عراق ی گفت که افراد مسلح امروز فرزند مسئول حزب اسالمني همچنیو.  کشور خبر دادنیشمال ا

  .در شهر موصل را ترور کردند
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 در جنوب شهر سي پلیروهاي با نیري گفت که چهار فرد مسلح در درگني همچننواي نسي پلفرمانده
  .موصل کشته شدند

 در شهر بصره در جنوب عراق از کشف اجساد دو فرد ناشناس ی قانونی منبع پزشککی حال، ني همدر
  . شهر خبر دادنیدر دو محله در ا

 فرد 300 عراق امروز یی قضای عالی شورای با هماهنگیتي چند ملیروهاي است که نی درحالنیا
  .کردند بغداد را آزاد ی المللني زندان کروبر واقع در فرودگاه بیبازداشت

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2007 اکتبر 11 (١٣٨۶ مهر 19شنبه پنج :رادیو فردا
، در گزارشی از وضعيت دستمزد کارگران به نقل از فعاالن کارگری نوشته است که اعتمادروزنامه 

  ».واقعی شوند« بايد  دستمزدها
دولت و شورای عالی کار بايد «:  روزنامه از قول دبير هماهنگی خانه کارگر جنوب کشور نوشته استاين

در حال حاضر کاالها قيمت واقعی خود را دارند . در تعيين حقوق کارگران و بازنشستگان تجديد نظر کنند
 اجاره مسکن، در حالی که حقوق ها واقعی نيستند و با اين سطح دستمزدها کارگران توان پرداخت

  ».کرايه ها و ارزاق عمومی را ندارند
اعتماد در عين حال با اشاره به اظهارات اخير محمد جهرمی، وزير کار درباره احتمال تعيين دستمزد 

دوگانه « را با دفاع از ٨٧ نوشته است که وزير کار حرکت به سمت تعيين دستمزد ٨٧دوگانه برای سال 
  .استکليد زده » ساختن دستمزد ها

 و اخراج هزاران کارگر قرار دادی در ادامه چنين ٨۵اين روزنامه با اشاره به تکرار چنين تجربه ای در سال 
 شاهد اتفاقاتی مشابه ٨٧با سخنان اخير وزير کار، گمان می رود در سال «: سياستی نوشته است

  ». رخ داد، باشيم٨۵آنچه در سال 
  .ن ممنوع الورود به دانشگاه عالمه خبر داده است، از تجمع دانشجويااعتماد ملیروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، دانشجويان محروم شده از تحصيل دانشگاه عالمه تهران، روز چهارشنبه مقابل 
دانشکده های خود، با پالکاردهايی به صورت مسالمت آميز پشت در دانشکده ها ايستادند و به روند 

  .ندبرخورد با دانشجويان اعتراض کرد
اعتماد ملی نوشته بعد از برخورد مديريت دانشگاه در ترم گذشته تحصيلی، دانشجويان اين دانشگاه 

 نفر از دانشجويان به ٣٠اعتراضاتی کردند که در پی آن به کميته های انضباطی احضار و براساس آن 
  . ترم از تحصيل محروم شده اند۴٠مدت 

  . انفجار يک خانه در اهواز خبر داده است نفر بر اثر٣ از کشته شدن کيهانروزنامه 
 کيان آباد ٢۵ بامداد روز چهارشنبه در خانه ای واقع در خيابان ۶اين روزنامه دليل اين انفجار را که ساعت 

 نفر مجروح ۴ سه نفر کشته و  اهواز روی داد، نشت احتمالی گاز عنوان کرده و نوشته که براثر اين
  .شده اند
  .تعويق انتخابات فدراسيون فوتبال ايران خبر داده است از خراسانروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، به دنبال استعفای جمعی کانديداهای رياست فدراسيون و اعضای هيئت رئيسه 
فدراسيون فوتبال، انتخابات اين فدراسيون به تعويق افتاده و در جلسه اضطراری کميته انتقالی مقرر 

  .آذرماه برگزار شود  ١۵ فوتبال در تاريخ شده تا انتخابات فدراسيون
خراسان نوشته که تا قبل از استعفای کانديداهای فدراسيون فوتبال قرار بر اين بود انتخابات در تاريخ 

  .مهرسال جاری برگزار شود  ٢٣
مقامات دولتی در تالش هستند تا علی آبادی، رئيس سازمان تربيت بدنی و از نزديکان محمود احمدی 

  .، رياست اين فدراسيون ورزشی را بر عهده بگيردنژاد
 ٣٠٠ هزار و ١٢، به نقل از رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی خبر داده که ساالنه همشهریروزنامه 

  .نفر در ايران به قتل می رسند
 درصد ۴٠جرايم مالی و اقتصادی نگرانی«: اين روزنامه همچنين به نقل از سرهنگ جعفری نوشته است

  ».است و امروز مسئله کالهبرداری ها، مردم را نگران کرده استمردم 
اين مقام نيروی انتظامی هشدار داده که اگر کالهبرداری ها با تغييرات قانونی ساماندهی نشوند، 

  .اوضاع کالهبرداری ها در کشور نگران کننده خواهد شد
از روز يکشنبه «: ه و نوشته است از اعتصاب کارگران در خرم آباد خبر دادجمهوری اسالمیروزنامه 

کارگران کارخانه پارسيلون خرم آباد لرستان به طور مداوم در تجمع اعتراض آميز عبور و مرور در مسير 
  ».استانداری خرم آباد را مختل کرده اند

به نوشته اين روزنامه، اين کارخانه که چند سال قبل به بخش خصوصی واگذار شده، يک ماه قبل رسما 
ل شده و کارکنان آن با مشکل رو به رو شده و در اين مدت هر هفته با تجمع در جلوی استانداری تعطي

  .لرستان خواستار حل مشکل خود و راه اندازی مجدد کارخانه هستند
ناميده و نوشته » خانواده شهدا«روزنامه جمهوری اسالمی اغلب کارگران اعتصاب کننده در خرم آباد را 

فته اعتراض خود را با تجمع جلوی استانداری روزانه کرده و خواستار رسيدگی آنان اين ه«: است
  ».مسئوالن به اين مشکل شدند
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 عنوان اصلی خود را به هشدار حسن روحانی اختصاص داده و از قول وی نوشته همبستگیروزنامه 
  ».شرايط کشور هر روز سخت تر ميشود«: است

احساس مالکانه داشتن «: عالی امنيت ملی کشور گفته استبه نوشته اين روزنامه، اين عضو شورای 
منافع و مسايل ملی مربوط به . نسبت به مردم و کشور بزرگترين مشکل و درد بی درمان جامعه ماست

نميتوان يک مساله مهم ملی را . همه ملت است و همه بايد مسووليت خود را درباره آن انجام دهند
رد، بايد از نظرات و انديشه های ديگران و از کمک ديگران نيز استفاده تنها به يک گروه يا چند نفر سپ

  » .کرد
روحانی در عين حال با انتقاد از اظهارات اخير محمود احمدی نژاد که مذاکره وی با مسئوليت سيالست 

آستانه تحمل برخی مسوولين بسيار «: خوانده بود، گفته است» خودسرانه«خارجی اتحاديه اروپا را 
  ».ين استپاي

  . خبر داده است٢٠٠۶ ايران در سال   هزار بشکه ای توليد نفت٨٠ از کاهش سرمايهروزنامه 
اعالم کرده است که ميانگين توليد ) اوپک(به نوشته اين روزنامه، سازمان کشورهای صادر کننده نفت 

در مقايسه با سال    هزار بشکه در روز بوده که٨۶۵ معادل سه ميليون و ٢٠٠۶نفت خام ايران در سال 
  .  هزار بشکه کاهش داشته است٧٩ حدود ٢٠٠۵

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران 

  )2007 اکتبر 10 (١٣٨۶ مهر 18شنبه چهار :رادیو فردا
  . استان کشور خبرداده است٣٠ هتل ويژه زنان در ٣٠ از تصويب احداث تهران امروزروزنامه 

 هتل ويژه زنان ٣٠احداث «: ، نوشته»بستن سری که درد نمی کند«ن اين روزنامه درگزارشی با عنوا 
 استان کشور، بی سابقه است؛ آن هم در شرايطی که برخی مشکالت با سهميه بندی بنزين ٣٠در 

در تابستان سال جاری ظرفيت بااليی از هتل ها خالی ماند و صنعت گردشگری با افت قابل مالحظه ای 
  ».جه شدنسبت به سال های قبل موا

تهران امروز در عين حال به نقل از حسن موسوی، معاون سرمايه گذاری طرح ها در سازمان ميراث 
فرهنگی نوشته که طرح احداث هتل های ويژه زنان تصويب شده و برای اجرا به استان ها ابالغ شده 

  .است
رات فرهنگی در کشور، چند روز پس از اظهارات رهبر حکومت ايران در خصوص آغاز دور جديدی از تغيي

، در شماره امروز طی يادداشتی خواستار جارو کردن مراکز هنری کشور روزنامه جمهوری اسالمی
  .از هنرمندان غير اسالمی شده است

کوتاهی مسئولين منجر به ريشه دار شدن جريانی در هنر جامعه «نويسنده اين روزنامه ادعا کرده که 
جای محل هايی که بايد طرحی از هنری اسالمی مطرح باشد ما گرديده است که اکنون در جای 

  ».ديدگاه های بيگانه به پردازش ارزش های خود با هزينه ما می پردازند
روزنامه جمهوری اسالمی همچنين با انتقاد از هيات مديره خانه هنرمندان نوشته که برکناری مدير 

  .د کافی نيستعامل اين مرکز فرهنگی که چندی قبل مجبور به استعفا ش
تعويض مديرعامل بدون تغيير ديدگاه ها و نگرش ها که در هيئت مديره اين خانه « اين روزنامه تاکيد کرده 

حاکم است منجر به اين خواهد شد که خانه هنرمندان بار ديگر با هزينه بيت المال به نهادی در اختيار 
  ».تفکرهای ضد ارزش تبديل شود

 که غالم عباس توسلی از اساتيد برجسته جامعه شناسی دانشگاه تهران ، خبر دادهاعتمادروزنامه 
  .بازنشسته اجباری شده است

به نوشته اين روزنامه، توسلی که از استادان شناخته شده ايرانی در حوزه جامعه شناسی است روز 
وضوع دوشنبه هفته جاری در شرايطی حکم بازنشستگی اجباری دريافت کرده که به گفته خودش از م

  .هيچ اطالعی نداشته است
آقای توسلی به اين روزنامه گفته در حالی که مشغول فعاليت های دانشگاهی اش بوده به او اعالم 

اعتماد همچنين .کردند بازنشسته است و ديگر نمی تواند در دانشگاه کرسی تدريس داشته باشد
به هيچ وجه تمايلی «: قول وی نوشتهانتقاد توسلی نسبت به روند برکناری استادان منعکس کرده و از

  ».به بازنشستگی نداشته و بدون اطالع قبلی فقط به من اعالم کردند که بازنشسته شده ام
اختصاص داده و پيش بينی » بحران گاز در زمستان امسال« عنوان اصلی خود را به سرمايهروزنامه 
بحران گاز در زمستان به اوج »  درصدی توليد۶٫۵   درصدی مصرف و کاهش١٠در پی رشد «کرده که

  .خواهد رسيد
 ٣١به گزارش اين روزنامه، براساس گزارش روزانه توليد، مصرف، واردات و صادرات گاز مايع در تاريخ 

 ميليون ليتر ٩٫۶١   ميليون ليتر گاز مايع در روز مصرف کننده حدود۶٫٩١   تيرماه سال جاری، ايران با توليد
  .گاز بوده است

ميليون و چهارصد و سی هزار ليتری اين فرآورده، قبل از   ١ساس و با احتساب واردات روزانه بر اين ا 
  . هزار ليتری از ذخاير گازی شده است۶٠٠ ميليون و ١شروع فصل سرما، ايران ناچار به برداشت 

صل  در صدی مصرف گاز در ف١٠سرمايه با بحران قطع گسترده گاز در سال گذشته و با اشاره به رشد 
پيشبينی می شود اين بحران در سال جاری به جهت کاهش توليد و افزايش برداشت «: سرما نوشته

  ».فعلی از ذخاير گاز شدت بيشتری خواهد داشت



www.iran-archive.com 

 در آستانه برگزاری اجالس کشورهای حاشيه دريای خزر در تهران،اين پرسش را آفتاب يزدروزنامه 
  » است؟سهم ايران در دريای خزر چقدر«مطرح کرده که

 ميان ايران و ۵٠ – ۵٠اين روزنامه با اشاره به اين که تا قبل از فروپاشی شوروی دريای خزر به صورت 
  .شوروی تقسيم شده بود، از نامعين بودن سهم فعلی ايران خبر داده است

اختالف ديدگاه ها در تقسيم دريای خزر باعث پيش بينی سهم از حدود «آفتاب يزد هم چنين نوشته 
 شده و اين موضوع در اواخر دوره مجالس ششم توجه جدی نمايندگان را به خود   درصد۵٠ تا ۶.١٣

جلب کرد اما با روی کار آمدن دولت نهم و تمرکز بسياری از فعاليت ها و اقدامات دولت بر موضوع هسته 
  .ای، بحث تقسيم خزر تا حدود زيادی در حاشيه قرار گرفته است

له امروز خود دانشجويان منتقد به حکومت را به هم صدایی با دشمنان متهم  در سرمقا کيهانروزنامه
  .کرده است

نماينده ولی فقيه در اين روزنامه شعارهای مطرح شده از سوی دانشجويان معترض در جريان سخنرانی 
ان شماری از دانشجوي«اخير احمدی نژاد در دانشگاه تهران را، شعار گروه های مخالف دانسته و نوشته 

که به مخالفت آمده بودند، شعارهايی بر زبان داشتند که يادآور مخالفت های کور گروهک های ضد 
  ».انقالب در سال های اوليه بعد از پيروزی انقالب اسالمی بود

در خوشبينانه ترين حالت می «معرفی کرده، ونوشته » پياده نظام دشمن«اين روزنامه دانشجويان را
دی فريب خورده دانست و در شعور سياسی و اجتماعی آنان ترديد کرد،ولی حالت توان اين عده را افرا

  ».دوم سرسپردگی مستقيم يا غيرمستقيم به صهيونيست هاست و حالت سومی قابل تصور نيست
   ایدز در ایران

اده  نفری افراد آلوده و مبتال به ايدز طی سه ماه گذشته در ايران خبر د۵٣٣ از افزايش خراسانروزنامه 
  .است

موارد شناسايی شده ابتال به ويروس «اين روزنامه به نقل از ریيس اداره ايدز وزارت بهداشت نوشته 
 آن ها مرد   نفر١۵٠ هزار و ١۵ نفر رسيده که ٩٠ هزار و ١۶ايدز در ايران تا ابتدای مهر امسال به 

ر اکنون وارد فاز بيماری ايدز  نف١٢٢از بين اين افراد يک هزار و «:عباس صداقت همچنين گفته. هستند
  ». نفر ديگر زن هستند٩٧ نفر آن ها مرد و ٢۵شده اند که يک هزار و 

  ».به نوشته خراسان اعتياد تزريقی و آميزش جنسی دو عامل اصلی انتقال ايدز در ايران هستند
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2007 اکتبر 9 (١٣٨۶ مهر 17شنبه سه 
اعتراض دانشجويان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران مورد توجه روزنامه های :ردارادیو ف

  . ايران، اعتماد ملی و رسالت قرار گرفته است
دانشگاه تهران نشان شجاعت را به « ارگان رسمی دولت در تيتر اول خود نوشته کهايران،روزنامه 

  » .احمدی نژاد اهدا کرده است
 اعتراض دانشجويان در هنگام حضور در دانشگاه تهران را منعکس کرده و نوشته که دملیاعتماروزنامه 

درهای سالن سخنرانی احمدی نژاد برای هيچ يک از دانشجويان باز نشد، و برخالف آنچه صدای «
اسالمی ايران از حضور اعضای دفتر تحکيم برای طرح سواالت خود از احمدی نژاد خبر داد،  جمهوری 

  » .ک از دانشجويان نتوانستند سواالت خود را از احمدی نژاد بپرسندهيچ ي
برای تشنج در سخنرانی احمدی نژاد برنامه « دانشجويان منتقد دولت را متهم کرده که رسالتروزنامه 

  » .ريزی کرده اند
مزمان با برنامه از قبل طراحی شده برای ايجاد تشنج در دانشگاه تهران، ه«اين روزنامه ادعا کرده که 

  ».حضور ریيس جمهوری در اين دانشگاه ناکام مانده است
 اظهارات معاون عمليات نيروی انتظامی در خصوص ادامه طرح امنيت جمهوری اسالمی،روزنامه 

  . اجتماعی در شش ماهه دوم سال جاری را مورد توجه قرار داده است
ت اجتماعی در دستور کار دائمی برنامه طرح امني«:اين روزنامه به نقل از اسکندر مومنی نوشته است

  » .های ناجا قرار داشته و در شش ماهه دوم سال نيز با قاطعيت ادامه می يابد
« ،»مقابله با اراذل و اوباش«به گفته آقای مومنی، طرح امنيت اجتماعی در ماه های آينده نيز شامل 

است که از ابتدای سال » و تفريحگاه هاامنيت پارک ها «و»طرح نجات درباره معتادان« ،»امنيت اخالقی
  .  آغاز و ادامه خواهد يافت٨۶

ايران در زمينه «:روزنامه جمهوری اسالمی همچنين به نقل از همين مقام نيروی انتظامی نوشته است
 و در سرقت مسلحانه ۴٣ را دارد، در زمينه قتل رتبه ۵٠کالهبرداری در بين کشورهای عضو اينترپل رتبه 

  » . است۶۴ی رتبه نيز دارا
 در جهان رسيده ١٣٣رتبه ايران در جذب سرمايه گذاری خارجی به « خبر داده که همشهریروزنامه 
  » .است

از ) آنکتاد(به نوشته اين روزنامه، بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد 
زان جذب سرمايه گذاری ، جمهوری اسالمی ايران از لحاظ مي٢٠٠٧  سرمايه گذاری خارجی سال

 ميليون دالر سرمايه خارجی دو پله صعود ٩٠١ با جذب ٢٠٠۶ سال  مستقيم خارجی در سطح جهان در
  .  جهان رسيده است١٣٣کرده و به رتبه 
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 کشور خاورميانه از نظر حجم سرمايه های جذب ١۴ايران در ميان «همشهری در عين حال نوشته که 
  » .م قرار گرفته استشده مستقيم خارجی در رتبه نه

 در گزارشی از وضعيت حمل و نقل در ايران نوشته که پس از سهميه بندی بنزين جام جم،روزنامه 
  . شده است» گران تر«

با سهميه بندی بنزين انتظار می «:اين روزنامه با اشاره به پيش بينی مقام های مسئول نوشته است
 ارزان تر شود و ارائه خدمات افزايش يابد، اما رفت حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری

اتفاقی که در عمل افتاد، افزايش نرخ وسايل حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری است که 
  » .موجب گله مندی شهروندان شده است

 درصد در تابستان، ٢٠گرانی بليت اتوبوس های برون شهری تا سقف «جام جم تاکيد کرده که 
هزينه سفر با قطار هم با افزايش نرخ در تابستان سر . ستانی را به يک دردسر تبديل کردسفرهای تاب

 درصدی نرخ پروازها موجب شده تا بسياری از شهروندان فکر سفر با ٢۵ افزايش  به فلک می زند و با
  » . از سر به در کنند هواپيما را نيز

واده هادی قابل، عضو ارشد حزب مشارکت از اتهام  از اظهار بی اطالعی فرزند و خان آفتاب يزد،روزنامه
  . و محل نگهداری او خبر داده است

 روز از ٢۶بعد از گذشت «: به نوشته اين روزنامه، فرزند هادی قابل درباره وضعيت پدرش گفته است
  » .هنوز هيچ اطالعی از اتهام و محل نگهداری وی نداريم بازداشت وی

پدرش آخرين بار چهارشنبه هفته گذشته تماس تلفنی کوتاهی با «ته که روح اهللا قابل در عين حال گف
منزل داشته اما مانند ساير تماس ها از صحبت درباره محل نگهداری و نوع اتهام اش خودداری کرده 

  » .است
 شهريورماه از سوی دادگاه ويژه روحانيت تهران، ٢١هادی قابل، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت 

ه دادگاه ويژه روحانيت قم منتقل شده و تاکنون اتهام و محل نگهداری وی اعالم نشده بازداشت و ب
  . است

 اظهارات علی فالحيان، وزير اسبق اطالعات در خصوص شرايط کشور را منعکس کرده اعتماد،روزنامه 
 به نوشته اين روزنامه، علی فالحيان به دولت نهم توصيه کرده تا در حوزه سياست خارجی. است

  . بيشتر فکر کند
نخبه «از عامالن قتل های زنجيره ای را يک » سعيد امامی«به نوشته اعتماد، وزير اسبق اطالعات، 

  » .او خدمت زيادی به جمهوری اسالمی کرده است«توصيف کرده، و گفته که » امنيتی
ی داخلی و خارجی در ترورها» آمران«نام علی فالحيان در جريان قتل های زنجيره ای به عنوان يکی از 

  . مخالفان حکومت اسالمی ايران مطرح شد ولی وی هرگز به دادگاه احضار نشد
به نوشته اعتماد، فالحيان در اظهارات اخيرش عالوه بر دفاع از دوران وزارتش از سعيد امامی نيز دفاع 

  . نام داده است» اطالعاتی مظلوم«کرده و وی را 
به نوشته اين روزنامه ، حکم .ام سه نفر ديگر در تايباد خبر داده است ازاعدخراسان،و در آخر، روزنامه 

  .  سوی دادستان کل کشور به اجرا در آمده است اعدام دو تبعه ايران و يک افغانی پس از تایيد از سوی
حکم اعدام اين سه نفر در «ذکر کرده و نوشته که » قاچاق مواد مخدر«اين روزنامه، اتهام اين افراد را

  » .ان تايباد اجرا شده استزند
ايران طی ماه های اخير به خاطر افزايش آمار اعدام شدگان مورد انتقاد نهادهای بين المللی قرار گرفته 

  . است
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