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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
  

گروهی از کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی برای مذاکره و تکميل موضوع سانتریفيوژها فردا 
  .ود در تهران خواهند ب

  )2007 اکتبر 18 (١٣٨۶ مهر 26پنجشنبه 
این گروه طبق برنامه همکاری های جدید ایران و آژانس و توافق هفته   به گزارش خبرنگار مهر،

 مذاکرات  معاونان دبير شورای عالی امنيت ملی و مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی گذشته
  .  تکميل خواهند کرد  را در تهران2 و 1مربوط به سانتریفيوژهای نوع 

طبق تفاهم نامه جدید ایران و آژانس بين المللی انرژی اتمی که در پی توافق علی الریجانی دبير 
 تيرماه به 21شورای عالی امنيت ملی و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بين المللی انرژی اتمی در

همه سئواالت باقيمانده در ) اوت   31(  شهریور9امضای معاونان آنان در تهران رسيد ، آژانس تا تاریخ 
  . را به تهران ارایه کرده است    P2و P1رابطه با مسئله سانتریفيوژهای

در )  سپتامبر25 و 24(طبق این توافقنامه گفتگوهای کارشناسی دراین خصوص دوم و سوم مهرماه 
  . تهران انجام شد 

در صدر   مهر ماه 17 بين المللی انرژی اتمی در پی این مذاکرات اولی هاینونن معاون مدیرکل آژانس
هيئتی به تهران آمد و با جواد وعيدی معاون دبير شورای عالی امنيت ملی و سایر مسئوالن ایرانی به 

 روز به طول انجاميد مقرر شد گفتگوهای تکميلی در این 3، در این دور از مذاکرات که  گفتگو نشست
  . اه برگزار شودخصوص در سطح کارشناسی اواخر مهر م

پيشتر .  محور مورد توافق ایران و آژانس برای حل ابهامات است 6موضوع سانتریفيوژها دومين محور از 
در مذاکرات کارشناسی طرفين حل شد و رفع ابهامات آژانس در این خصوص در " پلوتونيوم "موضوع 

    .مورد تائيد قرار گرفت ) سپتامبر(گزارش شهریور ماه 
و  "210پلونيوم "، " سند اورانيوم نيمکره فلزی"، " منشاء آلودگی "ه تدوین شده موضوعات طبق برنام

  . دیگر محور هایی است که قرار است تا آذرماه مورد بررسی قرار گيرد" معدن گچين"
برگزار می شود و بر )  نوامبر22(طبق برنامه نشست بعدی آژانس بين المللی انرژی اتمی اول آذر ماه 

آبان ماه محمد البرادعی گزارش بعدی خود را در خصوص اجرای مداليته جدید همکاریها  24ساس این ا
  . ارائه می کند 

آژانس بين المللی انرژی اتمی در توافقنامه با تهران اعالم کرده است که در صورت دریافت پاسخ 
 ایران در آژانس بين  د و پروندهسواالتش در این محور ها ، ابهام دیگری در برنامه ایران باقی نخواهد مان

  .المللی انرژی اتمی به حالت عادی باز خواهد گشت 
  .پرونده ایران به بهانه این ابهامات یک سال و نيم پيش با فشار آمریکا به شورای امنيت فرستاده شد

  
   شودی می در تهران بررسني پوتی هسته اشنهاديپ: خبر دادیجانیالر

  )2007 اکتبر 17 (١٣٨۶ مهر 25شنبه چهار 
  . سوالنا خبر داد ری خود با خاوندهی هفته آداری در تهران و دني پوتی هسته اشنهادي از طرح پیجانیالر

در حاشيه اجالس روحانيون  به گزارش خبرنگار مهر دکتر علی الریجانی دبير شورای عالی امنيت ملی 
 خصوص موضوعات مختلف پاسخ عقيدتی سياسی ارتش جمهوری اسالمی به سئواالت خبرنگاران در

  .داد
 در حال  ما گام مهمی در همکاری با آژانس برداشتيم و: وی در مورد ادامه مذاکرات هسته ای گفت
مسئوالن آژانس انرژی اتمی به ایران سفر کرده اند و چند . اجرای مداليته توافق شده با آژانس هستيم

  .روز بعد هم بازرسان این آژانس به ایران می آیند
  .کار اصلی ما با آژانس است: الریجانی گفت

آقای سوالنا با من : دبير شورای عالی امنيت ملی در مورد زمان دور بعدی مذاکرات با سوالنا گفت
  .تماس گرفتند و قرار شد هفته آینده با هم مذاکره کنيم

: زی نيروگاه بوشهر گفتوی در پاسخ به سئوالی در مورد سفر پوتين به کشورمان و در ارتباط با راه اندا
بحث های خوبی انجام شد و کار طبق روال خود انجام می شود البته در این سفر توافق جدیدی انجام 

  . نشد 
کارشناسان روی این موضوع کار خودشان را می کنند، زمان زیادی تا راه اندازی نيروگاه : الریجانی گفت 
  .بوشهر نداریم

بله، : گفت رهبر معظم انقالب آن را قابل تامل دانستند، ر تهران کهوی در مورد پيشنهاد پوتين در د
  .ایشان یک پيشنهاد خاص داشت که در حال بررسی است و بعدا اعالم می شود
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: پيشنهاد پوتين سئوال کرد گفت دبير شورای عالی امنيت در پاسخ به اصرار یک خبرنگار که از ماهيت 
  .بوددر مورد مسائل هسته ای  پيشنهاد این

  
  احمدی نژاد پيشنهاد اتمی پوتين را تکذیب کرد

  )2007 اکتبر 18 (١٣٨۶ مهر 26شنبه پنج
مقامات ایرانی در مورد ارائه طرحی از سوی ریيس جمهور روسيه برای حل مساله هسته :بی بی سی

و اتحادیه ای ایران اظهارات متفاوتی کرده اند و همزمان، از برگزاری دور جدید مذاکرات هسته ای ایران 
  . اروپا خبر رسيده است

برخی گزارش ها حاکی از آن بود که والدیمير پوتين، ریيس جمهور روسيه، در سفر یک روزه خود به 
تهران طرحی را در مورد بحران هسته ای ایران مطرح کرده است و روز چهارشنبه علی الریجانی، 

  .نهادی را تایيد کردسرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی، وجود چنين پيش
 اکتبر، محمود احمدی نژاد، ریيس جمهور ایران، در مصاحبه با خبرنگاران در 18با اینهمه، روز پنجشنبه، 

  ."پوتين حرفی نزد"پاسخ به سئوالی در این مورد گفت که 
و  وی گفت که پيام دو کشور روسيه و ایران پيام دوستی - ایرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 

  .همکاری دوجانبه است و هر دو طرف اعالم داشتند که مصمم به مذاکره هستند
آقای احمدی نژاد گفت که روسيه در نظر دارد طرح نيروگاه اتمی بوشهر را تکميل کند و آقای پوتين نيز 

  .در مصاحبه با خبرنگاران این مساله را تایيد کرده است
گاه بوشهر بر عهده روس هاست و ما فکر می کنيم این اتمام کار نيرو"ریيس جمهور ایران گفت که 

  ."اتفاق خواهد افتاد
  توصيه به فرانسه

به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد در این مصاحبه به موضعگيری دولت فرانسه درباره دولت ایران نيز 
  .اشاره کرد
و افزود که روابط " باشدباید به دولت فرانسه فرصت دهيم تا درک روشنتری از مسایل داشته "وی گفت 

  .دو دولت و دو ملت ایران و فرانسه یک رابطه فرهنگی طوالنی است
ریيس جمهور ایران گفت که اميدوار است دولت جدید فرانسه، به گفته وی، هرچه زودتر به نقطه واقعی 

  ."عالقه نداریم کاری کنند که وجهه ملت فرانسه مخدوش شود"برسد و افزود 
د پيشتر گفته بود که وقت آن رسيده است که سران برخی کشورهای اروپایی، آقای احمدی نژا

  ."سران اروپا با این کار می توانند خود و ملتشان را نجات دهند"مستقل حرکت کنند و افزوده بود که 
دولت فرانسه در ماه های اخير موضعی سختگيرانه را در قبال برنامه های هسته ای ایران اتخاذ کرده و 

  .مات ارشد آن کشور خواستار وضع تنبيه های شدیدتری عليه جمهوری اسالمی شده اندمقا
  استنباط متفاوت الریجانی

اظهارات آقای احمدی نژاد در تکذیب دریافت پيشنهادی از سوی روسيه در حالی انتشار می یابد که روز 
ای ایران، در مصاحبه با چهارشنبه علی الریجانی، دبيرشورای امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته 

  .خبرنگاران از پيام ریيس جمهور روسيه در مورد برنامه های هسته ای ایران سخن گفته بود
براساس این گزارش، از آقای الریجانی سئوال شده بود که با توجه به اظهارات آیت اهللا خامنه ای که 

يه تامل خواهد شد، آیا والدیمير پس از مالقات با ریيس جمهور روسيه گفته بود روی پيشنهادات روس
  پوتين نظر خاصی را مطرح کرده است؟
 آقای الریجانی گفت که ریيس جمهور روسيه نظر - ایسنا -به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

خاصی را در دیدار از تهران مطرح کرد که شامل مسایل هسته ای هم بود اما از ارائه توضيحات بيشتر 
  .دداری ورزیددر این زمينه خو

 اکتبر، ایرنا به نقل از یک خبرگزاری اتریشی گزارش کرد که قرار است 18در تحولی دیگر، روز پنجشنبه، 
خاویر سوالنا، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، هفته آینده با آقای الریجانی در رم مالقات و گفتگو 

  . کند
منيت ملی ایران نيز برگزاری مذاکرات آقایان پيشتر جواد وعيدی، معاون امنيت ملی شورای عالی ا

  .سوالنا و الریجانی را اعالم کرده و گفته بود این مذاکرات در رم یا وین صورت خواهد گرفت
آقای وعيدی همچنين گفته است که در اواخر ماه جاری ميالدی با اولی هاینونن، معاون مدیرکل آژانس 

  .خواهد کردبين المللی انرژی اتمی، مالقات و گفتگو 
  ادامه مذاکرات

پنجشنبه هفته گذشته دور دوم مذاکرات نمایندگان آژانس و ایران، به ریاست آقایان هاینونن و وعيدی، 
در تهران برگزار شد و منابع ایرانی گفتند که محور اصلی این مذاکرات را پاسخ به سئواالت آژانس بين 

  .ن تشکيل داده استالمللی درباره سانتریفوژهای مورد استفاده ایرا
  . آقای وعيدی گفته است که محور مذاکرات دو طرف در اواخر ماه اکتبر نيز سانتریفوژها خواهد بود

این مذاکرات در چارچوب توافقی برگزار می شود که در ماه اوت سال جاری بين دو طرف به دست آمد و 
 المللی انرژی اتمی در مورد فعاليت بر اساس آن، قرار شد ایران به پرسش های باقی مانده آژانس بين

  .های هسته ای این کشور پاسخ دهد
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خبر مذاکرات آقایان الریجانی و سوالنا و همچنين دور دیگر مذاکرات جمهوری اسالمی و آژانس در حالی 
 موافقت کرده اند گفتگو درباره تدوین قطعنامه جدید 5+1انتشار می یابد که وزیران خارجه کشورهای 

  .منيت عليه ایران را تا دریافت گزارش هایی در باره این مذاکرات به تعویق بياندازندشورای ا
شورای امنيت به منظور وادار کردن ایران به تعليق برخی از برنامه های هسته ای خود، به خصوص 
ها را غنی سازی اورانيوم، دو قطعنامه حاوی تنبيه های بين المللی عليه ایران تصویب کرده که ایران آن

  .غيرقانونی دانسته و نپذیرفته است
کشورهای غربی، که نسبت به صلح آميز بودن برنامه های هسته ای ایران تردید دارند، خواستار 

تشدید این تحریم ها شده اند اما روسيه و چين، که روابط نزدیکتری با جمهوری اسالمی دارند، تاکنون 
  .نرمش بيشتری از خود نشان داده اند

  
 ر بوش برای جلوگيری از وقوع جنگ جهانی سومهشدا

  )2007 اکتبر 17 (١٣٨۶ مهر 25شنبه چهار :رادیو فردا
جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز چهارشنبه هفدهم اکتبر، هشدار داد جامعه بين المللی برای 

د جنگ افزار  دانش تولي  مانع از دستيابی ايران به باید جلوگيری از احتمال وقوع جنگ جهانی سوم،
  .اتمی شود

آقای بوش که در کنفرانس خبری در کاخ سفيد با خبرنگاران صحبت می کرد، تاکيد کرد جامعه بين 
  .المللی بايد برای در انزوا قرار دادن ايران بيشتر تالش کند

ما در ايران رهبری داريم که اعالم کرده است خواهان نابودی اسراييل «: رييس جمهوری آمريکا گفت 
  ».است

من به همه گفته ام، اگر شما عالقمندید که از جنگ جهانی سوم اجتناب شود، به «:آقای بوش افزود
سالح  به دانش مورد نياز توليد ]رهبران ايران[نظر می رسد بايد عالقمند باشيد که از دستيابی آنها 

  .»هسته ای نيز جلو گيری کنيد
 برای مقابله با برنامه اتمی ايران است که رهبران چهار آقای بوش در حالی خواهان رويکرد بين المللی

حاشيه دريای خزر، که در نشستی در تهران  کشور، روسيه، آذربايجان، ترکمنستان و ايران، کشورهای
شرکت کرده بودند روز سه شنبه در بيانيه پايانی اين نشست، حمايت ضمنی خود را از برنامه هسته 

  . ای ايران اعالم کردند
اين حق مسلم تمامی کشورهای عضو قرارداد منع گسترش «:  ماده ای، آمده است٢۵اين بيانيه در 

 است که تحقيقات، توليد و استفاده از انرژی هسته ای را در اهداف -  NPT –سالح های هسته ای 
 اتمی صلح آميز و بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين قرارداد و نيز مکانيزم آژانس بين المللی انرژی

  » .توسعه دهند
 حل بحران برنامه هسته ای ايران   والديمير پوتين درباره »پيشنهاد«همچنين مقام های ايران از  

  . صبحت کرده اند، هرچند جزئيات اين پيشنهاد فاش نشده است
آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ايران، در ديدار با والديمير پوتين، رييس جمهوری 

مسکو را بررسی خواهد کرد و علی الريجانی، دبير شورای » پيشنهاد«سيه گفته است که تهران رو
  .عالی امنيت ايران می گويد بخش از اين پيشنهاد مربوط به مسئله هسته ای ايران است

عالقمند است بداند آقای پوتين از ديدار خود با رهبر ايران چه : در همين حال رييس جمهوری آمريکا گفت
  .برداشتی داشته است
   ديدار اولمرت و پوتين

از سوی ديگر اعالم شد که اهود اولمرت ، نخست وزير اسرایيل قرار است روز پنجشنبه، برای گفت وگو 
  .با والديمير پوتين درباره برنامه هسته ای ايران و کنفرانس صلح خاورميانه به مسکو می رود

است که در ديدار چند ساعته آقای اولمرت از مسکو، مسائل در بيانيه دفتر نخست وزير اسرایيل آمده 
منطقه ای، ازجمله روند صلح با فلسطينی ها و آنچه که تهديد ايران و برنامه توليد سالح های هسته 

  .ای اين کشور خوانده شده، مورد گفت و گو قرار خواهد گرفت
  . يرداين سفر، بالفاصله پس از سفر آقای پوتين به ايران صورت می گ

مسئله هسته ای ايران طی سال های اخير باعث بروز تنش در روابط اين کشور با جامعه بين المللی 
  .شده است

 از ايران خواسته است که کليه ١٧٣٧ و ١٧۴٧شورای امنيت سازمان ملل متحد طی قطعنامه های 
  .فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند

 ملل متحد و قدرت های جهانی به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی شورای امنيت سازمان
اورانيوم در توليد سوخت هسته ای و ساخت سالح اتمی، از ايران خواسته اند تا فعاليت های مربوط به 

  .غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
رق دنبال می کند، از پذيرش خواست اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای را تنها با هدف توليد ب

  .جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری کرده است
در همين زمينه، مخالفت روسيه و چين با تشديد تحريم ها عليه ايران باعث شد که نشست وزيران 

 همراه آلمان، به) اعضای دايمی شورای امنيت(امور خارجه آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه 
 در واشينگتن، تصميم گيری در اين باره   سپتامبر ، در بيست و هشتم۵+١کشورهای موسوم به گروه 

  .را تا اعالم نتايج مذاکرات ايران و آژانس در ماه نوامبر به تعويق بيندازد
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يک جدول  سال جاری توافق کردند تا براساس  المللی انرژی اتمی در مرداد ماه ايران و آژانس بين 
 ماه   خود پاسخ دهد و تا  ای درباره برنامه هسته» سوال های باقی مانده« اين کشور به  زمانی،

  .نوامبر اسناد و مدارک درخواستی را در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دهد
هدف انحراف توجهات موافقت ايران با آژانس با : آمريکا و فرانسه با اين توافق مخالفت کرده و می گويند

« نسبت به سرپيچی اين کشور از اجرای قطعنامه های شورای امنيت صورت گرفته و تهران درصدد 
  .است» خريدن زمان

  
 »جنگ جهانی سوم«واکنش ايران به اظهارات بوش درباره 

  )2007 اکتبر 18 (١٣٨۶ مهر 26شنبه پنج:رادیو فردا
 بيست ششم مهرماه اظهارات   ايران، روز پنجشنبه محمدعلی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه

را تالش واشينگتن در » امکان وقوع جنگ جهانی سوم« جمهوری آمريکا، درباره  جرج بوش، رييس
  .اين کشور در عراق و افغانستان ارزيابی کرد» سرپوش گذاشتن بر شکست سياست های«راستای 

جامعه بين المللی برای جلوگيری :  شدار داده بودجورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز چهارشنبه، ه
  .دانش توليد جنگ افزار اتمی شود  از احتمال وقوع جنگ جهانی سوم، بايد مانع از دستيابی ايران به

 های  المللی و دامن زدن به سياست نا امنی بين «اين اظهارات باعث  آقای حسينی با تاکيد براين که
 المللی تخطئه   بين  ها آرامش و امنيت را در عرصه  گونه سياست اين «:خواهد شد، افزود »گری نظامی

  .»کنند و مانعی برای صلح و ثبات جهانی هستند می 
آقای حسينی ازدولت آمريکا خواست با اجتناب از آنچه  ،ایرنابه گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، 

ک روی و يکجانبه گرايی در عرصه بين ت«و » گری و جنگ های مبتنی بر نظامی  ترويج ضد ارزش «وی 
  .خواند، به استقالل و تماميت ارضی ديگر کشورها احترام بگذارد »المللی

، گفته »نابودی اسراييل« روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات رييس جمهوری ايران درباره  آقای بوش
جتناب شود، به نظر می رسد من به همه گفته ام، اگر شما عالقمنديد که از جنگ جهانی سوم ا«: بود

به دانش مورد نياز توليد سالح هسته ای نيز جلو ] رهبران ايران[بايد عالقمند باشيد که از دستيابی آنها 
  ».گيری کنيد
برنامه هسته ای ايران طی سال های اخير باعث افزایش تنش در روابط اين کشور با جامعه بين  مسئله

  .المللی شده است
 از ايران خواسته است که کليه ١٧٣٧ و ١٧۴٧مان ملل متحد طی قطعنامه های شورای امنيت ساز

  .فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
کشورهای غربی و شورای امنيت سازمان ملل متحد، به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی 

ايران خواسته اند تا فعاليت های مربوط به اورانيوم در توليد سوخت هسته ای و ساخت سالح اتمی، از 
  .غنی سازی اورانيوم را متوقف کند

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

ه و چين با تشديد تحريم ها عليه ايران باعث شد که نشست وزيران در همين زمينه، مخالفت روسي
به همراه آلمان، ) اعضای دايمی شورای امنيت(امور خارجه آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه 

 در واشينگتن، تصميم گيری در اين باره   سپتامبر ، در بيست و هشتم۵+١کشورهای موسوم به گروه 
  . مذاکرات ايران و آژانس در ماه نوامبر به تعويق بيندازدرا تا اعالم نتايج

 سال جاری توافق کردند تا براساس يک جدول  المللی انرژی اتمی در مرداد ماه ايران و آژانس بين 
 ماه   خود پاسخ دهد و تا  ای درباره برنامه هسته» سوال های باقی مانده« اين کشور به  زمانی،

  .رخواستی را در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دهدنوامبر اسناد و مدارک د
موافقت ايران با آژانس با هدف انحراف  آمريکا و فرانسه با اين توافق مخالفت کرده و می گويند که

توجهات نسبت به سرپيچی اين کشور از اجرای قطعنامه های شورای امنيت صورت گرفته و تهران 
  .است» خريدن زمان«درصدد 

  
 بررسی پرونده اتمی ایران در مذاکرات الریجانی و سوالنا

  )2007 اکتبر 17 (١٣٨۶ مهر 25شنبه چهار :رادیو فردا
ايران اعالم کرد که علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی سه شنبه هفته 

  . رم ديدار می کند  اروپا در خاوير سوالنا ، مسوول سياست خارجی اتحاديه آينده، اول آبان ماه ، با
علی الريجانی و خاوير سوالنا آخرين بار دوم تيرماه سال گذشته در ليسبون، پايتخت پرتغال با يکديگر 

  . درباره برنامه هسته ای تهران ديدار و گفت وگو کردند
 اواسط آبانماه، به قرار است که خاوير سوالنا نتايج مذاکرات خود را با علی الريجانی تا اوائل ماه نوامبر،

  . شورای امينت سازمان ملل ارائه دهد
پس از صدور دومين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل برای تحريم جمهوری اسالمی، در فرورين ماه 

گذشته، خاوير سوالنا به نمايندگی از فرانسه، آلمان و بريتانيا ماموريت يافت تا طی مذاکراتی ايران را 
   . بسته پيشنهادی تشويقی اتحاديه اروپا و تعليق غنی سازی اورانيوم کند متقاعد به پذيرفتن

اما جمهوری اسالمی ايران همواره اعالم کرده است که حاضر نيست از برنامه غنی سازی اورانيوم 
  .دست بردارد و بسته پيشنهادی اتحاديه اروپا را نيز رد کرده است
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نی سازی شده برای سوخت نيروگاه های اتمی و توليد برق تهران می گويد که می خواهد از اورانيوم غ
اش به مدت » مخفی کاری«استفاده کند ولی کشورهای غربی تهران را متهم می کنند که با توجه به 

  .  سال اين کشور درصدد است از برنامه غنی سازی اورانيوم برای توليد بمب اتمی استفاده کند١٨
امنيت به همراه آلمان تابستان سال جاری درصدد برآمدند تا پيش در حالی که پنج کشور عضو شورای 

نويس قطعنامه ای برای تصويب دور سوم تحريم ها عليه ايران تهيه کنند، ايران و آژانس بينالمللی انرژی 
ی را تهيه کردند که بر اساس آن جمهوری اسالمی » برنامه کار « اتمی، بيست و يکم تيرماه گذشته

 بر پايه يک جدول زمانی مشخص، ابهام های موجود در برنامه هسته ايش را تا آغاز متعهد شده است
  . ماه دسامبر، کمتر از دو ماه ديگر، رفع کند

هفته گذشته هياتی به سرپرستی اولی هاينونن، معاون مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی به 
  .  عملی کردن تعهد تهران به گفت وگو پرداختندتهران سفر و به مدت سه روز با مقامات اتمی ايران برای

بر اساس اعالم روز چهارشنبه جمهوری اسالمی ایران، مذاکرات هيات آژانس بين المللی انرژی اتمی 
  . با هيات ايرانی به سرپرستی جواد وعيدی، هفته آينده در تهران ادامه يابد

  ه سوال های موجود در زمينهکارشناسان آژانس قرار است در اين سفر پاسخ های ايران ب
  . سانتريفيوژهای پی يک و طرح های پيشرفته سانتريفيوژهای پی دو، را دريافت کنند

توافق شده ميان دو طرف، پاسخ های ايران در اين زمينه تا اواخر ماه اکتبر » کاری«براساس برنامه 
ء آلودگی ابزارهای هسته جمع بندی شده و در صورت اعالم بسته شدن اين موضوع، به مسئله منشا

  . ای ايران به رگه هايی از اورانيوم با غلظت باال، پرداخته خواهد شود
آمريکا و ساير کشورهای غربی خواستار اعمال تحريم های بيشتر بر ايران برای وادار کردن اين کشور به 

رده و گفته اند که تعليق غنی سازی اورانيوم هستند ولی روسيه و چين با تشديد تحريم ها مخالفت ک
  .بايد به ديپلماسی فرصت بيشتری داد

  حل ديپلماتيک پرونده اتمی ايران : پاول
در ارتباط با پرونده اتمی ايران، کالين پاول، وزير امور خارجه سابق آمريکا نيز روز چهارشنبه به صف 

و ديپلماتيک کسانی پيوست که خواستار حل برنامه هسته ای جمهوری اسالمی از راه صلح آميز 
  . هستند

من فکر « : آقای پاول که به سئول، پايتخت کره جنوبی، سفر کرده است در يک سخنرانی اظهار داشت
  » .می کنم که می توانيم اين مسئله را به صورت ديپلماتيک حل و فصل کنيم

صدد تهران نشان داده که مصمم است تا برنامه اتمی خود را حفظ کند و شايد هم در: وی افزود
  . دستيابی به سالح هسته ای برآيد

  . آقای پاول حاضر نشد تا در اين زمينه جزئيات بيشتری ارائه کند
اظهارات اين مقام سابق آمريکايی يک روز پس از آن ابراز می شود که والديمير پوتين، رييس جمهوری 

  .روسيه نسبت به هرگونه حمله نظامی به ايران از سوی آمريکا هشدار داد
  
 » روسيه نيروگاه بوشهر را طبق برنامه زما ن بندی شده تکميل می کند«

  )2007 اکتبر 16 (١٣٨۶ مهر 24شنبه سه :رادیو فردا
 محمود احمدی نژاد،  بيانيه ای که پس از پايان مذاکرات والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه، و در

   ه تکميل نيروگاه اتمی بوشهرمنتشر شده، آمده است که مسکو مصمم ب رييس جمهوری ايران،
  . است» برنامه زمان بندی شده«براساس 

نيروگاه اتمی بوشهر براساس برنامه زمان «در اين بيانيه آمده است که  ،رويترزبه گزارش خبرگزاری 
  . »بندی توافق شده تکميل و در مدار توليد قرار خواهد گرفت

اتم استروی اکسپرت «خت آن توسط شرکت روسی تاکنون کار تکميل نيروگاه اتمی بوشهر که کار سا
  . . انجام می شود بارها به تعويق افتاده است» روسيه

طبق برنامه زمان بندی قبلی قرار بود که نيروگاه اتمی بوشهر پس از چند بار تاخير در شهريور ماه 
برداری نهايی قرار گيرد   مورد بهره) نوامبر(اندازی آزمايشی شود و در آبان ماه  سال جاری راه ) سپتامبر(

خوانده است، اين برنامه به تعويق » بروز مساله مالی و فنی«اما به دليل آنچه اتم استروی اکسپورت 
  . افتاده است

در بخش ديگری از اين بيانيه تاکيد شده است که کار تکميل نيروگاه اتمی بوشهر با پايبندی کامل به 
  .  انجام خواهد شد»پيمان منع گسترش سالح های هسته ای«

ايران آماده  «: در دیدار با آقای پوتين گفت  آقای احمدی نژاد ایرنا، به گزارش خبرگزاری از سوی دیگر
  . »است) اتمی بوشهر(طرح توسعه اين نيروگاه  ٣  و  ٢  همکاری با روسيه برای مشارکت در فاز 

   دعوت از احمدی نژاد برای ديدار از مسکو
بيانيه روسای جمهور دو کشور آمده است که آقای احمدی نژاد دعوت آقای پوتين در همين حال، در 

 زمان اين ديدار براساس توافقات ديپلماتيک  برای ديدار از مسکو را پذيرفته است و تاکيد شده است که
  . تعيين خواهد شد

رای افزايش مبادالت  از تفاهم ايران و روسيه ب  ايرنا،از سوی ديگر خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران،
  .  ظرف ده سال آينده خبر داده است  مليارد دالر٢٠٠تجاری ميان دو کشور تا 

 بخش حمل و نقل ، انرژی، صنعت هوا و  اين خبرگزاری به نقل از آقای احمدی نژاد اين تفاهم نامه در
  . گذاری های مشترک انجام خواهد شد فضا و مشارکت در سرمايه
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 حضور در نشست سران کشورهای حاشيه   عالوه بر ن ديدار يک روز خود در ايرانآقای پوتين در جريا
  . خزر با آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، ديدار و گفت وگو کرد

  . آقای پوتين شامگاه روز سه شنبه با بدرقه رسمی رييس جمهوری ايران، تهران را ترک کرد
   حمایت ضمنی از برنامه اتمی ایران

که در نشستی در تهران شرکت کردند، در بيانيه  رهبران چهار کشور حاشيه دريای خزر  در همين حال 
  . پايانی اين نشست، حمايت ضمنی خود را از برنامه هسته ای ايران اعالم کردند

اين حق مسلم تمامی کشورهای عضو قرارداد منع گسترش «:  ماده ای، آمده است٢۵در اين بيانيه 
 است که تحقيقات، توليد و استفاده از انرژی هسته ای را در اهداف -  NPT –ای هسته ای سالح ه

صلح آميز و بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين قرارداد و نيز مکانيزم آژانس بين المللی انرژی اتمی 
  » .توسعه دهند

، نورسلطان نظربايف )ايجانآذرب(، الهام علی اف )روسيه(، والديمير پوتين )ايران(محمود احمدی نژاد 
به نمايندگی از کشورهای خود اين بيانيه را امضا ) ترکمنستان(و قربانعلی بردی محمد اف ) قزاقستان(

  . کرده اند
سران کشورهای حاشيه خزر همچنين توافق کردند که برای تعيين سهم هر کشور از منابع دريای خزر، 

در اين منطقه، کشتيرانی و ماهيگيری، تنها با پرچم «يک رژيم حقوقی تعيين کنند و تا آن زمان، 
  . ممکن است» کشورهای حاشيه خزر

 و فروپاشی اتحاد جماهير شوروی پابرجا بود، ايران و ١٩٩١بر اساس توافق های قديمی که تا سال 
 که برخی گزارش ها حاکی است سومين منبع انرژی جهان در –شوروی از حقوق برابری در دريای خزر 

  .  برخوردار بودند – ذخيره شده آن
اما از آن زمان تاکنون، مناقشه برای تعيين يک رژيم حقوقی جديد ادامه دارد چرا که بعد از فروپاشی،  

به جای يک کشور، چهار کشور ديگر در برابر ايران قرار گرفته اند که همگی خواهان حقوق برابر در 
  . دريای خرر هستند

 در بخشی ديگر از بيانيه روز سه شنبه تاکيد کردند که کشورهای امضاء سران کشورهای حاشيه خزر
کننده بيانيه از نيروی نظامی عليه يکديگر بهره نخواهند برد و به کشور سومی نيز اجازه نخواهند داد تا 

  . از خاک آنها برای حمله به کشوری ديگر در حاشيه خزر استفاده کند
را پاسخی برای شايعاتی دانسته اند که همزمان با مطرح شدن خبرگزاری ها اين قسمت از بيانيه 

موضوع احتمال حمله آمريکا به ايران در رسانه ها منتشر شده بود و حکايت از آن داشت که ممکن 
  .است آمريکا برای اين حمله از خاک جمهوری آذربايجان استفاده کند

مود احمدی نژاد و والديمير پوتين، بعد از اتمام نشست رهبران کشورهای حاشيه دريای خزر، مح
  مذاکرات دو نفره ای را آغاز کرده اند 
   مخالفت با حضور نظامی بيگانگان

حضور نيروی «روسای جمهوری کشورهای ايران و روسيه، روز سه شنبه به شدت عليه هرگونه  
اشيه خزر در دريای خزر موضع گرفتند و در اين باره در اجالس سران کشورهای ح» نظامی خارجی
  . سخن گفتند

والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه در سخنرانی خود در اين اجالس همچنين هشدار داد که پروژه 
خط لوله انتقال انرژی ميان کشورهای منطقه تنها در حالی عملی خواهد شد که هر پنج کشور حاشيه 

  .خزر، از اين پروژه حمايت کنند
وتين از هيچ کشوری نام نبرد، اما اظهار نظر اخير او حاکی از آن بود که مسکو به پروژه مورد آقای پ

حمايت آمريکا برای احداث خط لوله با هدف انتقال هيدروکربن از مسير دريای خزر به مقصد غرب، عالقه 
  .ای ندارد

 زيست محيطی بسيار چنين پروژه هايی می تواند زيان های«: رييس جمهوری روسيه در تهران گفت
در مذاکراتی با ) احداث خط لوله(جدی برای منطقه در پی داشته باشد و در صورتی که پيش از آغاز 

  ».حضور هر پنج ملت حاشيه خزر به بحث گذاشته نشود، قابل اجرا نخواهد بود
ر نگاه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران نيز در سخنرانی خود در اين اجالس، به موضوع دو

  .داشتن نيروهای نظامی خارجی از دريای خزر اشاره کرد
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 رای پارلمان ترکيه به تعقيب شورشيان کرد در شمال عراق 
  )2007 اکتبر 17 (١٣٨۶ مهر 25شنبه چهار :رادیو فردا

ش اين کشور اجازه داد تا برای عمليات با اکثريت آرا به ارت پارلمان ترکيه روز چهارشنبه هفدهم اکتبر
، وارد شمال عراق )ک. ک. پ(احتمالی تعقيب نيروهای مسلح وابسته به حزب کارگران کردستان 

  .شود
پارلمان ترکيه به تصويب رسيد، به دولت اين کشور   رای مخالف در١٩ رای در مقابل ۵٠٧اين اليحه که با 

ای تعقيب شورشيان مسلح کرد از مرزهای اين کشور عبور اجازه می دهد برای يک دوره يک ساله، بر
  .کند
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از سوی دیگر، جورج بوش ریيس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه از ترکيه خواست تا از حمله به شمال 
  .کرده است اعالم آمریکا به صورت شفاف موضع خود را در اینباره: آقای بوش گفت. عراق خودداری کند

  .ک.ک. ترکيه می گويند رای پارلمان به تعقيب نيروهای مسلح وابسته به پدر همين حال مقام های 
  .و عبور از مرز به مثابه قريب الوقوع بودن اين عمليات نظامی نيست

 نيز گفته است که مصوبه پارلمان به معنای هجوم قريب الوقوع به مناطق کردنشين  نخست وزير ترکيه
   .اين مصوبه هرگز به اجرا گذاشته نشودشمال عراق نيست و او اميدوار است که 

در همين زمينه، طارق الهاشمی، معاون رييس جمهوری عراق از ترکيه خواسته است به بغداد فرصت 
طارق الهاشمی در سفر خود . دهد) پ ک ک ( بيشتری برای برخورد با حزب کارگران کردستان ترکيه 
  . گل، رييس جمهوری ترکيه ديدار و گفت و گو کردبه ترکيه با رجب طيب اردوغان، نخست وزير و عبداهللا

ترکيه را درک می کند، اما وی » عصبانيت و نا اميدی«آقای هاشمی بعد از اين ديدارها گفت که 
  . خواهان زمان بيشتری برای حل مسئله جدايی طلبان کرد شده است

د با جدايی طلبان کرد عمل کند، در صورتی که دولت عراق نتواند به تعهدات خود برای برخور«: وی افزود
  » .آنگاه ترکيه حق دارد که برای تامين امنيت خود هر کاری که الزم می داند، انجام دهد

گزارش خبرگزاری های ترکيه حاکيست که مقامات ترکيه در ديدار با معاون رييس جمهوری عراق 
  . رد شدندخواستار خواهان اقدام سريع اين کشور در برخورد با جدايی طلبان ک

در ليست گروه های تروريستی ترکيه و )پ ک ک (حزب کارگران کردستان ترکيه : آنکارا می گويد
بسياری از جوامع ديگر قرار دارد، در حالی که اين گروه جنبش های خود را در مرز عراق سامان می 

  . دهد
ست که تاکنون واکنشی در قبال ترکيه از رهبران کردستان عراق نيز انتقاد کرده و آنها را متهم نموده ا

تحرکات شورشيان کرد نشان نداده اند و اين گروه به راحتی اسلحه و مواد منفجره بدست آورده و در 
  . حمالت خود در مرز ترکيه مورد استفاده قرار می دهد

درگيری های اخير ميان جدايی طلبان کرد و ارتش ترکيه در ماه جاری پس از آن آغاز شد که ستيزه 
  . جويان کرد به کشتار بيش از بيست سرباز و افراد غير نظامی ترک متهم شده اند

انتظار می رود روز چهارشنبه پارلمان ترکيه در غالب يک مصوبه، به دولت اين کشور مجوز يک ساله ای 
برای حمله احتمالی به مناطق کردنشين در شمال عراق صادر کند؛ اگرچه برخی خبرگزاری ها از 

  . پراکنده ارتش ترکيه به روستاهای کردنشين در هفته جاری خبر داده اندحمالت 
با اين حال مقامات اياالت متحده آمريکا، اتحاديه اروپا و روسيه از ترکيه خواسته اند در رابطه با دست 

  . زدن به چنين اقدامی احتياط به خرج دهد
 ترکيه می تواند برای منطقه زيان آور مقامات آمريکايی هشدار می دهند که انجام يک حمله از سوی

  .باشد
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 اکتبر 18 (١٣٨۶ مهر 26شنبه پنج:رادیو فردا
در  عنوان اصلی خود را به اظهارات نماينده بازرسی کل کشور در بانک مرکزی آفتاب يزد،روزنامه 

  . ميليارد دالر پول کثيف در اقتصاد کشور اختصاص داده است١١خصوص گردش 
درحال حاضر بر اساس بررسی های انجام شده، ميزان پول «اين روزنامه به نقل از کاوه فيروز نوشته

 ميليارد دالر است که حتی اين آمار نيز بر اساس احتماالت و ١١کثيف در گردش اقتصاد کشور مبلغ 
  ».ی های معمول در خصوص مسائل حياتی از اين قبيل نميتواند بيانگر رقم واقعی باشدپيمانکار

قطعا جامعه ای که تفاوت بين درآمد «سرپرست هيئت بازرسی کل کشور در بانک مرکزی تاکيد کرده که
اعی و اقشار آسيبپذير و مرفه آن از زمين تا آسمان باشد هرگز نميتواند در راه توسعه يافتگی، رفاه اجتم

  ».رضايت مردم گامی بردارد
کمتر از يک هفته پس از روز جهانی مبارزه با اعدام،صبح گاه روز چهارشنبه در شهرهای تهران و شيراز 

  . اعدام شدند  تن١٢
 ساله به نام ٣٠ نفر از جمله يک دختر ٩، ارگان رسمی دولت در همين زمينه خبر داده که ايرانروزنامه 

  . اعدام شده اندفاخته در زندان اوين
اين روزنامه به نقل از جابر . خبر داده است» شرارت« تن در شيراز به اتهام٣ نيز از اعدام کيهانروزنامه 

 سه اعدامی شيراز را شرارت و اخالل در امنيت عمومی عنوان کرده و  بانشی دادستان شيراز اتهام
  .شناخته شده بودند» محارب«نوشته که اين سه تن 

 نيز خبر داده که اجرای حکم دو نفر نيز که قرار بود در اصفهان اعدام شوند، به ايرانزنامه همزمان رو
  . تعويق افتاده است

  .جمهوری اسالمی در سال جاری ميالدی رکورد اعدام ها در دنيا را از آن خود کرده است
ستقيم با آيت  هدف اصلی سفر رييس جمهوری روسيه به تهران را ديدار مجمهوری اسالمیروزنامه 

  .عنوان کرده است اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی
يکی از مهم ترين اهداف سفر پوتين به تهران طرح يک پيشنهاد بوده که باعث شد «اين روزنامه نوشته

  ».اولين سفر رييس جمهوری روسيه به ايران پس از انقالب در مقطع کنونی انجام گيرد
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پوتين که با ساختار نظام جمهوری اسالمی ايران آشنايی خوبی دارد قصد «اين روزنامه نوشته است
داشته پيشنهاد تعيين کننده خود را مستقيما با تصميم گيرنده اصلی جمهوری اسالمی در ميان بگذارد 

و قاعدتا اين پيشنهاد درباره پرونده هسته ای ايران است و تاکنون منابع ايرانی و روسی درباره آن 
  ».ان نکرده اند و صرفا گمانه زنی هايی درباره آن وجود داردمطلبی بي

احتمال می رود والديمير پوتين برای تغيير مسير « در عين حال نوشتهجمهوری اسالمیروزنامه 
  ».پرونده هسته ای پيشنهاد تايم اوت دوجانبه از سوی ايران و شورای امنيت را مطرح کرده باشد

  .منه ای به آقای پوتين گفته که درباره اين پيشنهاد تامل خواد کردبه نوشته اين روزنامه، علی خا
، يکی از نتايج سفر والديمير پوتين به تهران را افزايش سطح مبادالت اقتصادی ايران و کيهانروزنامه 

  . سال عنوان کرده است١٠ ميليارد دالر ظرف ٢٠٠روسيه تا 
سفر پوتين سرآغاز يک جهش در همکاری «استبه نوشته اين روزنامه، رييس جمهوری اسالمی گفته 

 ٢٠٠ها و روابط ايران و روسيه است که مبادالت تجاری و همکاری های اقتصادی دو کشور تا سقف 
  ». سال آينده می رساند١٠ميليارددالر تا 

  . هزار کودک متاهل در ايران زندگی می کنند٣٠ خبر داده که  اعتمادروزنامه
 ساله ١۴ تا ١٠ هزار کودک ٣٠ق آخرين آمار رسمی کشور،در مجموع بيش از به نوشته اين روزنامه،طب

 نفر بيشترين آمار ۵٠۶ هزار و ٢۴ سال با جمعيت ١۴ايرانی متاهل هستند که در اين آمار دختران زير 
 سال نيز مرد خانه ١۴ تا ١٠ پسر ۵١٩ هزار و ۵کودکان همسردار را به خود اختصاص داده اند و 

  .اعتماد اين آمار را تکان دهنده توصيف کرده است.دمحسوب می شون
  .، گزارش داده که مخفيگاه ربايندگان دانشجوی ژاپنی شناسائی شده استهمشهریروزنامه 

 روز از گروگان گرفته شدن يک دانشجوی ژاپنی در شرق ٩به نوشته اين روزنامه، با گذشت 
ختفای اشرار شناسايی شده که با قطعی محل ا«ايران،جانشين فرماندهی قرارگاه رسول گفته است

  ». آزادسازی صورت ميگيرد شدن محل،عمليات الزم برای
 صورت گرفته و با اقدامات  علی اسحاقی، در عين حال گفته که گروگانگيری صرفا با انگيزه مالی 

 گروگان ژاپنی به سيستان و بلوچستان منتقل شده،  اطالعاتی و امنيتی صورت گرفته مشخص شده
ناميده اعالم محل دقيق اختفای آنها » اشرار«اما به داليل امنيتی و همچنين احتمال فرار آنچه وی

  . ممکن نيست
  .طی ماه های اخير دو بلژيکی نيز در جنوب شرقی ايران ربوده شده بودند

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران 

  )2007 اکتبر 17 (١٣٨۶ مهر 25شنبه چهار :رادیو فردا
 ٧١با امضای » طرح نظارت بر سالمت انتخابات«، خبر داده که طرحی دو فوريتی تهران امروزروزنامه 
  . در مجلس بررسی می شود نماينده

در ماده واحده اين « :اين روزنامه به نقل از ولی اهللا شجاع پوريان،يکی از موافقان اين طرح نوشته است 
محل شعبه شمارش و صورت جلسه شود و اگر به هر طرح آمده است که آرای هر صندوق بايد در 

دليلی الزم باشد که صندوق ها به محل ديگری منتقل شود، پس از شمارش در محل شعبه، اين انتقال 
  » .صورت می گيرد

در اين طرح «گفته است» تهران امروز« به   محمد حسن ابوترابی، نايب ریيس مجلس نيز در اين خصوص
وظف شده است که پس از اتمام شمارش آرای هر شعبه اخذ رای در محل دوفوريتی وزارت کشور م

  .شعبه و صورت جلسه شمارش آن شعبه، نتيجه آرای ماخوذه شعبه را به اطالع عموم برساند
نمايندگان نامزدها در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، مجلس شورای «: وی ادامه داد

در همه مراحل اخذ رای و شمارش و تعيين و اعالم نتيجه آرا در اسالمی و رياست جمهوری ميتوانند 
  ».محل شعبه اخذ رای و فرمانداری حضور داشته باشند

 از اخراج تعداد کثيری معلم در استان آذربايجان غربی خبر داده و نوشته که نمايندگان اعتمادروزنامه 
 اغلب حق التدريسی و با سابقه مجلس شورای اسالمی نسبت به اخراج غيرقانونی اين معلمان که

  .بيش از چهارسال بوده اند به فرشيدی وزير آموزش و پرورش معترض شده اند
به نوشته اعتماد ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات، نماينده خوی و نماينده نقده خواستار رسيدگی 

  .فوری به اين موضوع شده اند
  .نيروی انتظامی خبر داده است» امنيت اجتماعی« ه  از آغاز مرحله جديد طرح موسوم ب کيهانروزنامه

احمدرضا رادان به اين روزنامه گفته که نيروی اانتظامی قصد دارد در اين مرحله از شيوه های جديدی 
  .استفاده کند

کيهان به نقل از رادان تمرکز اصلی نيروی انتظامی در شش ماهه دوم سال جاری را بر دانشجويان و 
گروه اصلی آموزش نيروی « رگزاری نشست های پليسی با آنان خبرداده و نوشتهدانش آموزان و ب

  ».انتظامی، دانش آموزان هستند
 ساعت يک ايرانی بر اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست می ۴، خبر داده که هز  آفتاب يزدروزنامه
سن مرگ ناشی از «شته کهاين روزنامه هم چنين از قول مشاور وزير بهداشت در امور حوادث نو.دهد

  ». سال کاهش يافته است٢٧تصادف در ايران به 
  ».ايران از نظر خسارت ناشی از حوادث ترافيکی در دنيا اول است« آفتاب يزد به نقل از آقای زرگر نوشته
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 نماينده مجلس به ریيس جمهوری اسالمی در ١٧، عنوان اصلی خود را به تذکر همبستگیروزنامه 
 ميليون ٣علت واردات «بيش از حد شکر به کشور اختصاص داده و به نقل از آنان نوشتهخصوص واردات 

  »تن شکر با تعرفه صفر چيست؟
 سال در دولتهای هاشمی و خاتمی سرمايه گذاری هنگفتی ١۶در طی «اين روزنامه در ادامه نوشته  

از شـدن کـشـور از واردات بـی در زمينه دسـتـيابی به نيشکر و چغندر قند برای توليد شکر و بـی نـيـ
رويه شکر در اسـتـان خـوزسـتـان صورت گرفت، اما در شـرایـطـی کـه در سالهای اخـيـر توليد شکر 

 دولت نهم با صفر کردن ٨۵درکشور افزايش يافته، مـعـلـوم نـيـست به چه دليل و انگيزهای در سال 
  . شکر را داده است ميليون تن٣تعرفه واردات شکر، اجازه واردات حدود 

 عنوان اصلی خود را به مالقات والديمير پوتين با علی خامنه جمهوری اسالمی و کيهانروزنامه های 
  .ای رهبر جمهوری اسالمی اختصاص داده و آن را ديداری مهم تلقی کرده اند

  . خودداری کرده اند  اين روزنامه ها در عين حال از انتشار جزئيات اين ديدار
 ساله ربوده ٢٣، خبر داده که يک هيأت ژاپنی به منظور بحث بر سر آزادسازی دانشجوی قدس روزنامه

  .شده ژاپنی در جنوب شرقی ايران، وارد تهران شده است
، معاون ارشد وزارت امور خارجه تا جمعه ايران خواهد بود تا »ايتسونوری اونودرا«به نوشته اين روزنامه 

  .، با مقامات ايران گفتگو کند»ساتوشی ناکامورا«درباره آزادی سريع و بی خطر 
ناکامورا هفته پيش در سفری که به جنوب شرقی ايران داشت، توسط کسانی که مقامات دولتی آنان 

  .ناميده اند، ربوده شده است» اشرار منطقه«را
  .استتوسط محمود احمدی نژاد خبر داده » بررسی تغيير قيمت نان« از صدور دستور سرمايهروزنامه

  ».دولت از شرايط فعلی نان راضی نيست«به نوشته اين روزنامه،معاون وزير بازرگانی گفته که 
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2007 اکتبر 16 (١٣٨۶ مهر 24شنبه سه :رادیو فردا
 نوشته را برای سفر والديمير پوتين به تهران برگزيده و» کيف روسی« عنوانتهران امروز،روزنامه 
ورود طراح کوتاه قامت روسيه نوين به تهران با تشديد تدابير شديد امنيتی در خيابان های «: است

  » .پايتخت همراه شده است
با پا گذاشتن والديمير پوتين به ايران، اجالس سران کشورهای حاشيه دريای «به نوشته اين روزنامه 

 هر حال اين سفر با توجه به اينکه اولين از نوع خود خزر اهميتی دو چندان به خود گرفته است، زيرا به
  » .از زمان آغاز حيات جمهوری اسالمی است، تاريخی محسوب مي شود

تهران امروز با اشاره به کيف هسته ای همراه ریيس جمهور روسی برای صدور فرامين هسته ای در 
امل يک کيف روسی هم  اين بار ح ریيس جمهوری روسيه« : صورت حمله به روسيه نوشته است

هست، کيفی که از نگاه ناظران سياسی در سفر به تهران به مراتب اهميت بيشتری نسبت به رمز و 
شعبده های مربوط به تسليحات هسته ای مسکو که در کيف هسته ای آقای ریيس جمهور پنهان 

  » .شده اند، دارد
ز همکاري های دوجانبه، مسائل منطقه اين کيف شامل پرونده های متعددی ا«تهران امروز نوشته که 

ای، اوضاع بين المللی و به ويژه بحث هسته ای و از آن مهمتر پروژه راه اندازی نيروگاه هسته ای 
 به بهره ١٩٩٩ ژوئيه سال ٨ ميالدی آغاز شد و قرار بود روز ١٩٩۵بوشهر است که ساخت آن از سال 

  ».بهره برداری بارها به تعويق افتاده استبرداری برسد، اما با خلف وعده های مسکو تاريخ 
 ارگان رسمی دولت از برنامه جديد وزارت علوم برای عدم اعزام دانشجو به خارج از کشور ايران،روزنامه 

  . خبر داده است
براساس اعالم ریيس جمهوری اسالمی و با «: به نوشته اين روزنامه، محمدمهدی زاهدی گفته است

رجه در حال طراحی برنامه دعوت از استادان خارجی هستيم اما برای سرعت هماهنگی وزارت امور خا
دادن به اين کار بايد برنامه ريزی و هماهنگی با دانشگاه ها انجام شود تا با شناسايی نيازهای آنها 

  » .اقدام های عملی در اين زمينه صورت گيرد
ر داخل کشور را، جايگزينی آن با اعزام وزير علوم هدف از طرح دعوت از استادان خارجی برای تدريس د

   .دانشجو به خارج اعالم کرده است 
خبر داده که يک دختر جوان به نام » !حبس زدايی يا حبس زايی؟« در ياداشتی با عنوانکيهانروزنامه 

 سال با سپردن وثيقه از ١٨ سالگی به اتهام قتل بازداشت شده بود، پس از ١٣صغری که در سن 
  . شده استزندان آزاد 

 سال در ١٧همين مورد بر سر يک پسر جوان نيز تکرار شده و وی نيز «اين روزنامه همچنين نوشته که 
  » .بازداشت موقت به سر برده است

خالصه آنکه «:کيهان، اين موارد را مشتی نمونه خروار ناميده و خطاب به ریيس قوه قضایيه نوشته است
  » .دی و عملی راهگشاستشعار حبس زدايی کافی نيست، اقدام ج

 ميليون دالری بودجه واردات بنزين و گازوئيل در شش ٣٠٠ از کسری دو ميليارد و همشهریروزنامه 
  . ماهه دوم امسال خبر داده است

به نوشته اين روزنامه، درحالی که داود دانش جعفری، وزير امور اقتصاد و دارايی چندی پيش کسری 
 ميليارد دالر برای ٢٫٣مين آن را رد کرده بود يک مقام دولتی اعالم کرده که بودجه و ارائه اليحه برای تأ

  . تأمين بودجه واردات بنزين و گازوئيل کسری بودجه وجود دارد
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از کل اين ميزان «: نورالدين شهنازی زاده، مدير عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفته است
  » . ميليون دالر برای واردات نفت گاز مورد نياز است٨٣٠ ميليارد دالر برای واردات بنزين و ١٫۵

 ميليون ليتر در ۶٧٫٨اين مقام نفتی ایران، ميانگين مصرف بنزين در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون را 
   . درصد کاهش نشان می دهد ٨٫۵اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل : روز اعالم کرد و افزود

  » . ميليون ايرانی درگير بيماری های روانی هستند١۶«اده که  خبر دسرمايهروزنامه 
اين روزنامه به نقل از محمدباقر صابری ظفرقندی، سرپرست اداره کل سالمت روان، جوانان و مدارس 

يک درصد از جمعيت کشور به اختالالت روانی شديد مبتال هستند و «:وزارت بهداشت نوشته است
  » .شور نيز درجات متفاوتی از بيماری ها و اختالالت روانی دارند درصد جمعيت ک٢٠عالوه بر آن 

 ميليون بيمار روانی در کشور ١۶ ميليونی اين عدد به حدود ٧۵با احتساب جمعيت «به نوشته سرمايه، 
  » .می رسد

   . نفر اعالم کرده است ۴٢٠٠آقای صابری ظفر قندی هم چنين آمار خودکشی در ايران را ساالنه 
 از برگزاری دادگاه رسيدگی به اتهامات عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری در روز اعتمادروزنامه 

  .  مهرماه خبر داده است٢۵چهارشنبه 
« :اين روزنامه به نقل از محمدعلی دادخواه، يکی از وکالی سلطانی با اعالم اين خبر نوشته است

نوان شده و اين پرونده با شکايت يکی از اتهام عبدالفتاح سلطانی در اين پرونده افترا و توهين ع
  » . دادگاه عمومی در حال رسيدگی است١٠۴نهادهای دولتی در شعبه 

 ٢٢٠ بيش از ٨۵آقای سلطانی از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، تابستان سال 
برد ولی سرانجام روز به اتهام توهين به دادستان تهران در بازداشت موقت و سلول انفرادی به سر 

  . دادگاه تجديد نظر وی را از کليه اتهامات و پنج سال زندان تبرئه کرد
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ایران
  )2007 اکتبر 15 (١٣٨۶ مهر 23شنبه دو:رادیو فردا

 های بازداشت عمادالدين باقی روزنامه نگار و ریيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان مورد استقبال روزنامه
  .  قرار گرفته استکيهان و رسالت

اقدام عليه «اين دو روزنامه نزديک به دولت و نهادهای امنيتی جمهوری اسالمی ضمن تکرار اتهام 
بر عليه » انجمن دفاع از حقوق زندانيان«آقای باقی را متهم کرده اند که با رياست بر » امنيت ملی

  . امنيت ملی اقدام کرده است
رسالت و کيهان در عين حال ادعا کرده اند که آقای باقی بايد به جرم نوشتن کتاب هر دو روزنامه 

که به موضوع قتل های زنجيره ای می پرداخت، يک سال حبس را » تراژدی دموکراسی در ايران«
  . بگذراند

 به احتمال«اين دو روزنامه که خبر مشابهی را به چاپ رسانده اند، همچنين پيش بينی کرده اند که 
  ».فراوان در دادگاه تجديدنظر حکم زندان باقی افزايش خواهد يافت

خود را  والديمير پوتين به تهران سرمقاله روز دوشنبه  با اشاره به ورود احتمالیاعتماد ملی،روزنامه 
  . اختصاص داده است» حقوق مسلم ايرانيان بر دريای خزر«به

رايج در حقوق بين الملل، مسئو ليت تمام تعهدات با آنکه طبق عرف و سنن «به نوشته اين روزنامه، 
شوروی بر عهده فدراسيون روسيه است، اما اين دولت گوش خود را نسبت به مقاوله نامه ها و پيمان 

  ».نامه هايی که به رژيم حقوقی دريای خزر مربوط مي شود، بسته است
ته با سوء استفاده از وضعيت اعتماد ملی در ادامه با اشاره به اين که روس ها در سال های گذش

تعريف نشده ايران در چالش با اياالت متحده و ديگر دولت های غربی، بيشترين بهره را برده اند، نوشته 
-۵٠در حالی که طبق توافقات تاريخی سهم دو طرف از منافع سطحی و زيربستری دريای خزر «:است
 ايران و تهديد به انجام توافقات مستقيم  بوده است، روس ها با اعمال فشار بر جمهوری اسالمی۵٠

درصدی، گاهی   گاهی سخن از سهم هشت دوگانه، درصدد امحای حقوق ايران در اين رابطه هستند و
  » . درصدی می کنند٢٠ درصدی و در بهترين شرايط ١١نيز 

 جمهوری نويسنده اين روزنامه تاکيد کرده که سفر آقای پوتين به تهران فرصت مناسبی است تا ریيس
  . روسيه به صورت نهايی تصميم کشورش را در اين رابطه اعالم کند

به بحران حاصل از واردات » صنعت شکر تحت فشار واردات« در گزارشی با عنوانهمشهری،روزنامه 
  . به کشورپرداخته است شکر مورد نياز چهار برابر

شناسان و مسئوالن نسبت به روند در حالی که سال گذشته بسياری از کار«به نوشته اين روزنامه، 
 ميليون تن ٢٫۵  می کردند، واردات شکر دامپينگ شده با تعرفه صفر تا مرز واردات شکر ابراز نگرانی

  » .چهار برابر نياز کشور ادامه يافت يعنی
 هزار تن شکر ٣۵٠چنين حجمی از واردات شکر، ضمن ايجاد يک ميليون و «همشهری تاکيد کرده که 

مصرف، موجب ناتوانی کارخانه ها در فروش محصول، تعويق در پرداخت مطالبات کشاورزان و مازاد بر 
  » . درصدی سطح زيرکشت چغندرقند در کشور شده است٣٠حقوق کارگران، و همچنين کاهش 

به دنبال انتشار اخباری در خصوص توزيع يک گزارش محرمانه داخلی جمهوری اسالمی در الهه هلند، 
يکی از معاونان محمود احمدی نژاد اين گزارش را تکثير و توزيع کرده « خبر داده که ن امروزتهراروزنامه 
  » .است
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بعد از پيگيري ها درباره چگونگی و نحوه توزيع و تکثير «اين روزنامه به نقل از يک منبع آگاه نوشته که 
  مشخص شده که ديوان داوری الهه  گزارش هيات تحقيق و تفحص از عملکرد هيات ايرانی در

موسوی، معاون حقوقی و پارلمانی ریيس جمهوری اسالمی اقدام به توزيع اين گزارش در بين اعضای 
  » .ديوان الهه کرده است

خود من در بررسی هايم از آقای موسوی، معاون «تهران امروز از قول همين مقام آگاه نوشته که 
ه و در کمال تعجب آقای موسوی به من گفته که حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد موضوع را پيگيری کرد

  » . شخصا گزارش را تکثير و در اختيار اعضای ديوان الهه قرار داده است
گزارش ياد شده محرمانه بوده و هنوز در بين «:اين نماينده مجلس به روزنامه تهران امروز گفته است 

رسيده   چگونه به دست آمريکایی هانمايندگان مجلس نيز توزيع نشده و برای ما جای سوال بود که
  » . است

 انتقاد اسماعيل گرامی مقدم، نماینده مجلس از سياست های اقتصادی دولت را آفتاب يزد،روزنامه 
تصميمات غير کارشناسی، عامل گرانی و تورم «: وی نوشته است مورد توجه قرار داده و به نقل از

   ». است
تصميمات غيرکارشناسی و خلق الساعه، منجر به افزايش «که اين عضو فراکسيون اقليت مجلس گفته 

  » .سرسام آور گرانی و تورم به ويژه در بخش های مسکن، کاالهای اساسی و خدمات شده است
بی سابقه مديران با تجربه  حذف گسترده و«:آفتاب يزد همچنين از قول آقای گرامی مقدم نوشته است

و تجربه کافی که خود دولت در ميانه راه ناچار به کنار گذاشتن کشور و گماردن نيروهای فاقد سابقه 
  » .يکی ديگر از عوامل گرانی و تورم افسار گسيخته است برخی از آنها شده

 ميليارد دالر درآمد نفتی ظرف دو سال گذشته ١٢٠«پرسيده است که  اين نماينده مجلس در عين حال
  » .ورده استچه بهبودی در وضعيت اقتصادی کشور به وجود آ

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران

  )2007 اکتبر 14 (١٣٨۶ مهر 22شنبه یک:رادیو فردا
 تيتر اول شماره روز یکشنبه خود را به نامه سوم اقتصادانان ايرانی به ریيس جمهوری سرمايه،روزنامه 

  . اسالمی اختصاص داده است
د اقتصاد دانشگاه اصفهان اعالم کرده که نامه سوم به نوشته اين روزنامه، عبدالحسين ساسان، استا

اقتصاددانان به رييس جمهوری در ارتباط با زمان حساس تدوين برنامه پنجم و اولويت هايی است که که 
  . در جهت کنترل تورم، اشتغال زايی و رونق اقتصادی بايد مورد توجه دولت قرار گيرد

»  اقتصاددان به محمود احمدی نژاد۵٧نامه «قبلی با عنوان آقای ساسان که يکی از امضاءکنندگان نامه 
  . نيز بوده گفته که نامه سوم در حال تدوين بوده و به زودی انتشار می يابد

اقتصادانان برجسته ایران طی دو سال اخير دو نامه انتقاد آميز به سياست های اقتصادی آقای احمدی 
در محافل سياسی و اقتصادی داشته و واکنش های مختلفی نژاد را انتشار داده که بازتاب گسترده ای 

  . در بر داشت
 در گزارشی از کاهش شديد بودجه پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر خبر داده همشهری،روزنامه 
  . است

اين روزنامه به نقل از دکتر هومان نارنجيها، مديرکل امور فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با موادمخدر 
روند تخصيص منابع به بحث پيشگيری از اعتياد، در سال های اخير، سير نزولی داشته «: استنوشته 

 ميليارد تومان رسيد، ١٣ به ٨۴ ميليارد تومان بود، در سال٢٠ اين رقم معادل ٨٣به حدی که در سال 
 ميليون ۴٠٠ به رقم غيرقابل باور دو ميليارد و ٨۶، نه ميليارد تومان شد و در نهايت در سال ٨۵سال

  » . برابر کمتر تنزل يافته است١٠تومان رسيده که به اين ترتيب به چيزی حدود 
 ميليون تومان قرار است خرج حفاظت از ۴٠٠با دو ميليارد و« :آقای نارنجی ها به همشهری گفته است

های کوچک  ميليون نفر جمعيت جوان کشور در برابر اعتياد شود در حالی که تنها چاپ وتوزيع کتابچه ۶٠
  » . ميليارد تومان را می طلبد٧٫۵در مدارس عليه اعتياد، رقمی نزديک به 

از سوی بانک مرکزی مجوز تأسيس شعبه يک بانک « ارگان رسمی دولت خبر داده که ايران،روزنامه 
  ».خارجی صادر شده است

دفتر نمايندگی يک با مجوز بانک مرکزی شعبه يک بانک خارجی و نيز تبديل «اين روزنامه نوشته که 
  » .بانک ديگر خارجی به شعبه در ايران مجاز شده است

ارديبهشت امسال با ارائه ماده واحده ای برای ) سابق(به نوشته روزنامه ايران، شورای پول و اعتبار 
تصويب به مجلس شورای اسالمی موافقت کرد که براساس آن، تأسيس بانک با سرمايه گذاری 

جی، تملک سهام بانک های ايرانی توسط سرمايه گذاران خارجی و ايجاد شعب مشترک ايرانی و خار
  . بانک های خارجی در کشور مجاز می شود

   . و به دنبال انقالب ممنوع شده بود ۵٧حضور بانک های خارجی مستقر در ايران از سال 
اينده فدراسيون جهانی ، نوشته که دو نفر از مدافعان حقوق کارگران اندونزی و نماعتماد ملیروزنامه 

  . کارگران بدون ديدار با مقامات وزارت کار ايران را ترک کرده اند
 نيز هستند برای بررسی وضعيت     ITUC  و  ITFاين دو تن که از مسووالن «به نوشته اين روزنامه، 

به هر دری زده و کارگران زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی به ايران آمده بودند و برای ديدار با وزير کار 
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ن فدراسيون جهانی موضوع منصور اسانلو مهمترين چيزی بود که مسووال«:اعتماد ملی نوشته است
کارگران را به کشورمان کشانده و آن ها از سوی ديويد کرافت و دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل 

  » .و نقل ماموريت دادشتند
منصور اسانلو، دبير سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از چند ماه قبل برای سومين بار طی دو 

  .  استسال گذشته بازداشت و زندانی شده
  .  از احضار عماد الدين باقی به معاونت امنيت دادستانی تهران خبر داده استاعتماد،روزنامه 

آقای باقی برای «اين روزنامه، به نقل از وکيل مدافع ریيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نوشته که 
  » .سومين بار به معاونت امنيت داستانی تهران احضار شده است

نيکبخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان و وکيل مدافع باقی بايد فردا به به گفته صالح 
  . بازپرسی ويژه امنيت دادسرای عمومی و انقالب تهران مراجعه کنند
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