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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
  

 آمریکا سپاه، وزارت دفاع و چند بانک دولتی را تحریم کرد
  )2007 اکتبر 25 (١٣٨۶  آبان3ه پنج شنب:رادیو فردا
 بيست و پنجم اکتبر در يک کنفرانس مطبوعاتی  يزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا، روز پنجشنبهکاندول

بانک های  عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وزارت دفاع و تحريم های تازه اين کشور را
  .صادرات، اعالم کرد ملی، ملت و دولتی

اين تحريم «: گفت  آمريکا صحبت می کرد،خانم رايس که به همراه هنری پالسون، وزير خزانه داری
 ايران از سازمان های تروريستی در عراق و خاورميانه، برنامه موشکی و  های تنبيهی به دليل حمايت

  ».فعاليت های هسته ای اين کشور اعمال می شود
 يک  روز پنجشنبه تاکيد کرد که واشينگتن، به رغم اين اقدامات، همچنان آمادگی پذيرش خانم رايس

   .را دارد» راه حل ديپلماتيک«
را »  اسراييل نابودی دولت« يک بار ديگر نگرانی به آمريکا نسبت به خواست ايران برای   کاندوليزا رايس

  .بيان کرد
 نهاد وابسته به جمهوری اسالمی شامل افراد، سازمان ها و شرکت شامل تحريم های ٢٠بيش از 

  .جديد آمريکا می شود
ایران دخالت  شينگتن، سپاه پاسداران انقالب اسالمی در طرح های هسته ایاز نظر دولت وا

مستقيمی دارد و شاخه خارجی آن يعنی نيروی قدس، برای شورشيان در عراق و افغانستان سالح 
  . های مختلف ارسال می کند که از آنها عليه سربازان آمريکايی استفاده می شود

 هزار نيرو است، ١٢۵ که گفته می شود دارای حداقل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران
قدرتمندترين بخش نيروی نظامی جمهوری اسالمی ايران به شمار می رود و بر بخش های زيادی از 

  .اقتصاد اين کشور سلطه دارد
سپاه در حال حاضر دارای شرکت های مختلفی در بخش های نفت، داروسازی، ارتباطات، سد سازی و 

 است و از سوی منتقدين متهم است که توانسته با نفوذ فراوان در ساختار سياسی راه و ترابری
  .جمهوری اسالمی بويژه در دو سال اخير، ميلياردها دالر قرارداد در زمينه های تجاری به دست آورد
اقدام جديد دولت آمريکا، پس از تحریم های ناشی از اشغال سفارت آمریکا در تهران، سنگين ترین 

  .م هایی ارزیابی شده که عليه ایران به اجرا در می آیدتحری
اين مجموعه «: در همين زمينه گفته است يک مقام آمريکايی که نخواسته است نامش فاش شود

شامل اقدامات بسيار قدرتمندی است که هدف آن رساندن اين پيام به ايران است که اقدامات آنها چه 
  » .باشدهزينه هايی می تواند بدنبال داشته 

ضروری است . ما اين تصميم را گرفته ايم چرا که شاهد هيچ تغييری در رفتار ايران نبوده ايم«: وی افزود
  » .که ديپلماسی ما در برابر ايران قوی تر و موثرتر باشد

 نيز نوشته است که در يک سال اخير فشارهای واشينگتن عليه ايران بسيار زياد واشينگتن پست
جمله آنها می توان به فروش سالح های پيشرفته به کشورهای حاشيه خليج فارس شده است که از 

و اسراييل، ضبط محموله های ارسالی سالح از جانب ايران برای شورشيان افغانستان و ايران، 
بازداشت ماموران ايرانی در عراق و فشار بر سازمان ملل متحد و متحدان اروپايی اش برای منزوی کردن 

  . ره کردايران اشا
مقامات آمريکايی می گويند که اعمال تحريم های جديد عليه ايران و به طور مشخص بر ضد سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی، اياالت متحده را قادر خواهد ساخت تا بخش بزرگی از نيروی نظامی 
 لحاظ مالی جمهوری اسالمی و هر کسی که در داخل و خارج از اين کشور با آن معامله می کند را از

  . منزوی کند
اين تحريم ها می تواند بر معامالت تجاری صدها شرکت خارجی با ايران اثر بگذارد و در صورت امتناع 

  .آنها، با تحريم های واشينگتن روبه رو شوند
  

دولت جورج بوش روز پنجشنبه اعالم کرد تحریم های گسترده جدیدی عليه وزارت دفاع ایران، سپاه 
  .تعدادی از بانک های مهم این کشور اعمال می کندپاسداران و 
  )2007 اکتبر 25 (١٣٨۶  آبان3ه پنج شنب:بی بی سی

کانندوليا رایس، وزیر خارجه آمریکا، که روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با هنری پالسن، 
 دليل حمایت از سازمان وزیر خزانه داری، شرکت کرده بود گفت این تحریم ها به قصد تنبيه ایرانيان به

های تروریستی در عراق و خاورميانه، خرید و فروش موشک و فعاليت های هسته ای طراحی شده 
  .است
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خانم رایس این تحریم ها را، که به عقيده بعضی کارشناسان سخت ترین تحریم هایی است که بعد از 
سياستی همه جانبه " از  ایران به حکومت این کشور تحميل شده است، بخشی1979انقالب سال 

  .خواند" برای مقابله با رفتارهای تهدیدآميز ایرانيان
  .استقبال می کند" یک راه حل دیپلماتيک"با این حال خانم رایس اعالم کرد که آمریکا کماکان از 

خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید تحریم های اعالم شده بسيار شدیدتر از آن چيزی است که 
  .  رفتانتظار می

هنری پالسن نيز بعد از سخنان خانم رایس اعالم کرد بيست سازمان ایرانی از جمله چند بانک دولتی 
  .ایرانی مشمول این تحریم ها خواهند بود

سپاه پاسداران ایران و سپاه قدس، واحد برون مرزی سپاه، نيز از جمله سازمان های تحریم شده 
  .هستند

پيش از این . ملت و صادرات به عنوان بانک های تحریم شده نام بردآقای پالسن از بانک های ملی، 
  .دولت آمریکا بانک سپه را در ليست سازمان های تحریم شده قرار داده بود

آقای پالسن گفت نظام بانکی ایران ساالنه ميليون ها دالر از پول سازمان های تروریستی را جابجا می 
  .کند

وقتی شما با ایران : "ت هایی که با ایران روابط تجاری دارند گفتآقای پالسن همچنين خطاب به شرک
داد و ستد می کنيد، کامال محتمل است که در واقع در حال داد و ستد با سپاه پاسداران ایران 

  ."هستيد
بر اساس این تحریم ها دارایی های این سازمان ها در آمریکا مسدود می شوند و اتباع آمریکا اجازه 

  .شت با این سازمان ها داد و ستد کنندنخواهند دا
در برابر شرکت های غير آمریکایی خواهد بود که با " مانعی جدی"خانم رایس نيز گفت این تحریم ها 

  .ایران داد و ستد دارند
  

 لي بوشهر، شش ماه پس از تکمروگاهي نی اعالم کرد که سوخت هسته اهي روسریمعاون اول نخست وز
  .  خواهد شدرانی الی تحو،ی اتمی انرژی المللنيآن تحت نظارت آژانس ب

  )2007 اکتبر 25 (١٣٨۶  آبان3ه پنج شنب
 سوخت لیدر کل مسئله تحو: گفت " وانفی ایسرگئ"،یانووستی مهر به نقل از ری گزارش خبرگزاربه

 لی مذکور حل خواهد شد و زمان تحوروگاهي نی مالني و برطرف شدن مشکل تامانی پس از پایهسته ا
  .  خواهد بودروگاهيوخت شش ماه پس از احداث نس
سوخت مذکور :  گفت، افزودی سخن مهي روسیبري در سرکوتسکی که در آنگارسک استان اوانفیا

  . قرار خواهد گرفت) IAEA (ی اتمی انرژی المللنيتحت کنترل کامل بازرسان آژانس ب
 پلمب کرده و هي بوشهر را در روسیم اتروگاهيبازرسان، سوخت ن:  گفت هي روسری اول نخست وزمعاون
 محصول نظارت نی کار گذاشته خواهد شد که بر روند استفاده از ایی هاني سنسورها و دوربرانیدر ا
 ی شمار مبه مسئله نقض قانون نی هم متوقف شوند، اهي ثانکی ها به مدت ني دوربنی کند و اگر ایم

  .رود
 یستيوني صهمی رژرینخست وز"  اولمرتهودیا" اظهارات ري در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تفسیو

 خواهم ینم: " را ندارد، گفت رانی به ای قصد ارائه سوخت هسته اهيکه در لندن گفته بود  روس
 ليسرائ اتي که به ضرر امنی کارچگاهي ههي کنم، اما روسريسخنان سران کشورها و دولتها را تفس

  ". باشد، انجام نخواهد داد
 شد ی در لندن مدعیهودی گروه کی روز گذشته در جمع یستيوني صهمی رژریولمرت نخست وز اهودیا

 نکته را متوجه شده است که مسکو نی اهي روسی جمهورسي رئني پوتريمی خود با والدري اخداریکه در د
  . را نداردرانیقصد ارائه سوخت به ا

 در واکنش به هي روسی جمهورسيرئ و معاون اريدست" خودکوی پریسرگئ" حال روز گذشته ني عدر
 دي بوشهر تاکروگاهي انجام تعهدات خود درباره نی کشورش برامي بر عزم و تصمگریاظهارات اولمرت، بار د

  .کرد
 هيروس:  کرد و گفتدي بوشهر تاکی اتمروگاهي نلي به تکمهي روسیبندی در جمع خبرنگاران بر پاخودکویپر

 ی انرژی المللني تحت کنترل آژانس بی و عرضه سوخت هسته اروگاهي نلي تکمیبه تعهدات خود برا
  . عمل خواهد کردیاتم
  

 چين فروش جت جنگنده به ايران را تکذيب کرد
  )2007 اکتبر 25 (١٣٨۶  آبان3ه پنج شنب:رادیو فردا

  )پکن(حسن فرامرز 
خواند و گفت » غير مسئوالنه«لی را دولت چين روز پنج شنبه گزارش رسانه های روسی و اسرايي

  . مذاکره ای بين ايران و چين برای فروش جنگنده های چينی به ايران صورت نگرفته است
در حالی که کشمکش هسته ای بين ايران و کشورهای غربی با گذشت زمان جدی تر می شود، 

  . ن و چين خبر داده اندرسانه های روسيه و اسراييل از انعقاد قرارداد جديدی بين دو کشور ايرا
» ١٠جی «بر اساس گزارش اين رسانه ها، دولت چين با عقد اين قرارداد چندين فروند جت جنگنده 

  . ساخت چين را به ايران می فروشد
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خواند و اعالم کرد که هيچ گونه » نادرست« اکتبر، چين انتشار چنين خبرهايی را ٢۵اما روز پنج شنبه، 
  .  چين در اين باره صورت نگرفته استمذاکره ای بين ايران و

ليو جيانچائو، سخنگوی وزارت امور خارجه چين، روز پنج شنبه در يک کنفرانس خبری در پکن ظاهر شد 
  .هستند» غير مسوالنه«و ضمن تکذيب گزارش رسانه های روسی و اسراييلی گفت که اين گزارش ها 

 به ايران هيچ گونه مذاکره ای با تهران ١٠نده جی آقای ليو اضافه کرد که پکن برای فروش جت های جنگ
  . نداشته است

 اولين بار در اواخر سال گذشته ميالدی از سوی دولت چين به نمايش ١٠جت های جنگنده جی 
گذاشته شدند و رسانه های دولتی اين کشور در توصيف اين جنگ افزار جديد اعالم کردند که از اين 

  .  است جديدی از جت های جنگنده ساخت خود مجهز شدهپس نيروی هوايی چين به نسل 
 ميالدی ١٩٨٠ بر اساس تکنولوژی روسيه ساخته شده اند و ارتش چين از دهه ١٠جنگنده های جی 

  . برای ساخت آن سرمايه گذاری کرده است
ر بر اساس گزارش رسانه های روسی، ارزش قرارداد منعقد شده بين ايران و چين حدود يک ميليارد دال
آمريکاست و پکن در چارچوب اين قرارداد از اوايل سال آينده ميالدی اين جنگنده ها را در اختيار دولت 

  . ايران قرار خواهد داد
ايران از تامين کنندگان اصلی انرژی چين محسوب می شود و تهران و پکن روابط گسترده ای با هم 

  . کشورهای غربی پنهان مانده استدارند که از نظر کارشناسان عمده اين روابط از ديد 
  
 »ايران شايد بزرگترين چالش امنيتی پيش روی آمريکا باشد«

  )2007 اکتبر 24 (١٣٨۶  آبان2ه چهار شنب:رادیو فردا
کميته روابط خارجی مجلس  کاندو ليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا، روز چهارشنبه با حضور در

شايد بزرگترين چالش امنيتی پيش روی «ن که جمهوری اسالمی با اشاره به اي اين کشور، نمایندگان
  .کشورش برای پايان دادن به بحران هسته ای ايران تاکيد کرد ديپلماتيک باشد، بر رويکرد» آمريکا

 شورای امنيت سازمان ملل متحد  در دوره سوم تحريم ها» پيامدهای سخت«خانم رايس نسبت به 
ياست های ايران شايد بزرگترين چالش پيش روی منافع امنيتی س«:عليه ايران هشدار داد و گفت

  .»آمريکا در خاورميانه و درجهان باشد
هيچ گزينه ای را روی «در حالی که جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، :  تاکيد کرد خانم رايس همچنين

  . »ميز کنار نگذاشته است، او به راه حل ديپلماتيک درباره ايران پايبند است
 و    گفته خانم رايس آمريکا نسبت به ايران دو رويکرد بين المللی را همزمان درباره ايران پی گيریبه

  . حمايت خواهد کرد
 خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا با  وزير امورخارجه امريکا رويکرد اول را مذاکرات

ای تشديد تحريم ها عليه ايران در شورای امنيت  و رويکرد دوم را همکاری با جامعه بين المللی بر ايران
  .سازمان ملل متحد معرفی کرد

   »از خود و عراقی ها در برابر ایران دفاع می کنيم«
از گروه ها در عراق، لبنان  تسليحاتی ايران در حمايت منطقه ای  سياست:  افزود وزير امورخارجه آمريکا

کشور خواهان تسلط بر خاورميانه    می دهد که ایننشان »تروریست های فلسطينی« و افغانستان و
  .است

  آمريکا جمهوری اسالمی را متهم می کند که با حمايت از گروه های شبه نظامی در عراق باعث
 و   ولی ايران اين اتهامات را رد کرده گسترش خشونت، ناآرامی و بی ثباتی در اين کشور می شود

  .م کرده استهدف خود را حمايت از دولت عراق اعال
ما مصمم به قطع فعاليت های شريرانه ايران در عراق از طريق ازبازداشت نيروهای «:خانم رايس گفت

قدس و ديگر بازيگرانی که جان انسان ها و امنيت و ثبات ملی در اين کشور را به خطر می اندازند، 
    .»هستيم

دربرابر دخالت های ايران نيز دفاع خواهيم ما از خود دفاع می کنيم و از عراقی ها «:خانم رايس افزود
  .»کرد

فرماندهان نظامی آمريکا در عراق نيروی قدس سپاه پاسداران ايران را متهم می کنند که با آموزش و 
  .ارسال و مهمات برای شبه نظاميان شيعه عراقی به خشونت های قومی در اين کشور دامن می زنند

گذشته با تصويب لوايحی از رييس جمهوری اين کشور خواستند تا مجلس نمايندگان و سنای آمريکا ماه 
  .اين کشور قرار دهد» سازمان های تروريستی«سپاه پاسداران ايران در فهرست 

 ،در همين زمينه، انی فلوماوگا، نماينده دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا، فرانسهبه گزارش خبرگزاری  
نظر من اين اظهارات مشابه اظهارتی است که ما رابه سمت به «:روز چهارشنبه به خانم رايس گفت 
  .»جنگ با صدام حسين هدايت کرد

وقتی درباره پيامدهای جدی سخن به «:خانم رايس نيز با تاکيد بر دور تازه تحريم ها عليه ايران گفت 
  . »ميان می آيد بايد حتما بايد عواقب جدی ديپلماتيک باشد

  
 »يت يک مشت کاغذ بی اعتبار استپرونده ايران در شورای امن«

  )2007 اکتبر 24 (١٣٨۶  آبان2ه چهار شنب:رادیو فردا

www.iran-archive.com 



محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران ، روز چهارشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی در تهران با اشاره 
مشت «يک »  هسته ای ايران در شورای امنيت  پرونده«: به خاتمه يافته دانستن هسته ای ايران، گفت

  .است» کاغذ بی اعتبار
 ايران در  گويند که پرونده ای به ما می عده«:به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی نژاد گفت

آنها . گوييم آنها يک مشت کاغذ هستند ها می  است ولی ما به آن ]سازمان ملل متحد[شورای امنيت 
ها برای ما اعتباری ندارد،  بهم بچسبانند ولی اينای دوست دارند که کاغذ  عده. برای ما اعتباری ندارند

های ملت ايران   گيری های سياسی و تصميم حتی اگر صد هزار صفحه نيز باشد، تاثيری در مجموعه 
  ».ندارد

برای دستيابی به انرژی هسته ای صلح آميز مذاکره «آقای احمدی نژاد، با اشاره به این که کشورش 
 ای ايران از نظر سياسی تمام شده است و   هسته پرونده«کرد که به نظر او بار ديگر تاکيد  ،»نمی کند

  ».کند  ايران در آژانس سير خود را طی می علت آن نيز روشن است و اکنون پرونده
اعالم می کند که کشورهای عضو » خاتمه يافته«آقای احمدی نژاد در حالی پرونده هسته ای ايران را 

منتظر گزارش مديرکل آژانس بين ) شورای امنيت سازمان ملل به همراه آلمانپنج عضو دايم  (۵+١گروه 
المللی انرژی اتمی و مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در ماه نوامبر هستند تا درباره دور جديد 

  .تحريم ها عليه ايران گفت وگو کنند
ز ايران خواسته است که  ا١٧٣٧ و ١٧۴٧تاکنون طی قطعنامه های  شورای امنيت سازمان ملل متحد

کليه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و جمهوری اسالمی با سرپيچی از اين 
  .خواست به غنی سازی اورانيوم ادامه داده است

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

  .سازی اورانيوم را متوقف کند
اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای خود را تنها با هدف توليد برق دنبال می کند، از پذيرش 

  .رده استخواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری ک
   »پرونده موهوم هسته ای«

آقای احمدی نژاد با انتقاد از مذاکرات با اتحاديه اروپا در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، 
المللی، آژانس را  های بين های زورگو، با نفوذ خود در سازمان يادتان هست که برخی از قدرت«:گفت

های غير واقعی منتشر   ای ايران گزارش آميز هسته  صلح های تحت فشار قرار دادند و در ارتباط با فعاليت
ای ايران را تشکيل دادند و يک راه موازی با   آن چيزی موهوم به نام پرونده هسته  شد و به بهانه

  ».های آژانس را آغاز کردند فعاليت
ه بخشی از راهی در موازات آژانس يعنی مذاکره با چند کشور اروپايی و به صورت نانوشت« :وی افزود

گونه چارچوب مشخصی و مبنای مشخصی به چند کشور اروپايی  حقوق و قوانين آژانس را بدون هيچ 
منتقل کردند و اين کشورهای اروپايی نيز در قالب مذاکرات آرام، آرام ادعاها و مطالبی را مطرح کردند 

  ».ی ايران مطرح کردندهايی را از جمهوری اسالم تحت عنوان اعتمادسازی و به بهانه آن درخواست
 تعليق  مسئله« در جريان مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا، اين کشورها  ریيس جمهوری ایران، به گفته
 ايران را مطرح کرده و در ادامه خواستار اين شده بودند که در ارتباط با انرژی   ای های هسته فعاليت
  ».روند، روند معيوبی بود که مبنای قانونی نداشتهايی ايجاد شود و اين   ای محدوديت آميز هسته صلح

خاتمه يافته تلقی کردن پرونده هسته «ناظران سياسی معتقدند که اظهارات آقای احمدی نژاد درباره 
به معنی آن است که فصل مذاکره بر سر تعليق فعاليت های هسته ای مربوط به غنی » ای ايران

رگيری مذاکرات فراگير با کشورهای غربی با ايران سپری از س »پيش شرط«سازی اورانيوم به عنوان 
  .شده است

به يافتن راهکارهايی در  مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، از آنجا که مذاکرات ايران و خاوير سوالنا،
 بر اساس آنچه آقای احمدی نژاد گفته است، بنابر  معطوف بود و» تعليق غنی سازی اورانيوم«مورد 

  .کاری برای ادامه مذاکرات با آقای سوالنا باقی نمی مانداين دستور 
بر اساس توافق ايران و آژانس بين المللی انرژی هسته ای در مردادماه سال جاری، مقام های تهران 

  .متعهد شده اند که تا ماه نوامبر به ابهامات باقی مانده درباره برنامه هسته ای خود پاسخ دهند
 هسته ای نتيجه اين توافق را تا پايان ماه نوامبر به شورای امنيت سازمان ملل آژانس بين المللی انرژی

  .اعالم خواهد کرد
ناظران می گويند که صدور يا عدم صدور قطعنامه سوم عليه ايران در شورای امنيت به محتوای اين دو 

   بستگی– روز آينده ۴٠ – و رفتار ايران تا پايان ماه نوامبر – گزارش سوالنا و گزارش آژانس –گزارش 
  .دارد

  
 فرمانده تازه کل قوای آمریکا به جنگ با ایران راغب نيست 

  عبدی کالنتری، گزارشگر صدای آلمان در نيویورک
  )2007 اکتبر 23 (١٣٨۶  آبان1ه سه شنب

آدميرال مایک مالن، فرمانده جدید کل قوای آمریکا، در نخستين مصاحبه مطبوعاتی خود گفت، تعهدات 
می آمریکا در عراق و افغانستان، احتمال کارزار نظامی سومی را عليه یک کشور مسلمان دیگر نظا

  .برانگيز خواهد کرد بسيار خطير و چالش
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او در مورد احتمال بمباران ایران برای جلوگيری از ورود سالحهای مرگبار به عراق، تصریح کرد، حمله به 
  .»ریسک بسيار بسيار بزرگی در بردارد«ایران 

طی روزهای گذشته رئيس جمهور آمریکا و معاون اش، باز هم با تندترین لحن، حکومت ایران را تهدید 
جورج بوش گفت برای جلوگيری از جنگ جهانی سوم باید جلوی دولت ایران را گرفت که نتواند . کردند

کوتاهی در دیک چينی معاون او نيز در نطق . دانش مربوط به ساختن سالحهای اتمی را کسب کند
ایران » اجازه نخواهد داد«تاکيد کرد ایاالت متحده » انستيتوی واشنگتن برای مطالعات خاورميانه«

  . ای شود صاحب سالح هسته
یک کارشناس ارشد انستيتوی واشنگتن برای مطالعات خاورميانه به خبرنگار نيویورک تایمز گفت مقامات 

ما «گویند  است، اما حاال به صراحت می» غيرقابل پذیرش«گفتند ایران اتمی  آمریکایی پيش از این می
نشاندهنده یک » دهيم اجازه نمی«حالت شرطی دارد اما » غيرقابل پذیرش«لفظ . »دهيم اجازه نمی
  .تعهد است

ای  سناتور جوبایدن ریيس کميته روابط خارجی سنای آمریکا که از منتقدان کاخ سفيد است در مصاحبه
گفت، رأی سنا دایر بر تروریست خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی به   ABCبا شبکه تلویزیونی

 ٧۶ماه گذشته سنای آمریکا با آرا . دهد که عليه ایران وارد جنگ شود آسانی به جورج بوش اجازه می
های تروریستی قرار   مخالف تصویب کرد که نام سپاه به طور رسمی در فهرست سازمان٢٢موافق و 

  .گيرد
در یک )  اکتبر٢١(سوی دیگر، آدميرال مایک مالن سرفرمانده جدید کل قوای آمریکا دو روز پيش از 

مصاحبه با جمعی از خبرنگاران جراید گفت کارزار جنگی آمریکا در دو کشور مسلمان باعث شده که که 
 ریسک ای همراه است که های فوق العاده با چالش«نبرد احتمالی دیگری با یک کشور مسلمان سوم 

  ».کند بزرگی را با خود حمل می
آدميرال مالن در پاسخ خبرنگار نيویورک تایمز در مورد سخنان تندی که عليه حکومت ایران به گوش 

هایی که در اطراف ایران شکل گرفته به طور  من دوست دارم ببينم که همه این تنش«رسد، گفت،  می
  ».دراماتيکی پایين بياید
ریختن یک استراتژی ) اول: ت، در مقام جدید خود سه هدف را دنبال خواهد کردآدميرال مایک مالن گف

بازسازی قوای ) نظامی عمومی برای خاورميانه که فراسوی مشکالت عراق و افغانستان باشد؛ دوم
های فعلی برای مشکالت آینده در  تمرکز استراتژی نظامی جدا از جنگ) مسلح ایاالت متحده؛ و سوم

  . آرام و آفریقاحاشيه اقيانوس
که حتا صحبت در مورد حمله آمریکا به ایران و قطع )  اکتبر٢٢(کند  بينی می روزنامه فاینانشال تایمز پيش

فاینانشال تایمز اعتقاد . ای صددالر باال ببرد تواند تا بشکه شریان صادراتی نفت ایران، بهای نفت را می
آمدن عرضه را در بازار جهانی جبران کند اما خطر عمده آن تواند پایين  دارد افزایش توليد در عربستان می

  .است که در صورت حمله آمریکا، ایران تأسيسات نفتی عربستان را مورد حمله متقابل قرار دهد
  
 »تا توقف برنامه اتمی، افزایش تحریم ایران باید ادامه یابد«

  )2007 اکتبر 23 (١٣٨۶  آبان1ه سه شنب:رادیو فردا
غاز مذاکرات خاوير سوالنا، سرپرست سياست خارجی اتحاديه اروپا با مقام های ايرانی، همزمان با آ

گوردون براون، نخست وزير بريتانيا گفت که افزايش تحريم ها عليه ايران، تا زمانی که برنامه هسته ای 
  .ايران متوقف نشود، بايد ادامه پيدا کند

 در يک کنفرانس خبری مشترک با اهود اولمرت، ، آقای براون کهآسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری 
ما در اينکه آماده ايم و فشارها را برای افزايش تحريم «: نخست وزير اسراييل سخن می گفت، افزود

  ».ايران افزايش خواهيم داد، کامال شفاف هستيم
دست ) نافزايش تحريم ايرا(ما در حال همکاری با سازمان ملل هستيم تا به اين موضوع «: وی گفت

 که از  ما می خواهيم اين موضوع. ما همچنين برای تحريم های بيشتر اروپايی نيز آماده شده ايم. يابيم
  ».حمايت نمی کنيم، کامال شفاف باشد) ايران(جاه طلبی هسته ای آن کشور 

اکرات اين سخنان تند آقای براون عليه برنامه هسته ای ايران، از سوی نخست وزير اسراييل که برای مذ
  .در همين باره در لندن به سر می برد، تاييد شد

فشارهای مهمی نيز پيش از اين . تحريم های اقتصادی موثر هستند«: نخست وزير بريتانيا افزود
تا کجا؟ تا آنجا که ايران برنامه . پس بايد بيشتر باشند. کافی نبوده اند) اين تحريم ها(شده اند، اما  وارد

  ».قف کندهسته ای خود را متو
ساعاتی پيش از انتشار اين اظهارات آقای براون، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران گفته بود که 

خود با هيچ کشوری مذاکره کند و تاکيد کرده بود که » حقوق هسته ای«اين کشور حاضر نيست بر سر 
  ».ذره ای از مواضع خود عقب نشينی نخواهد کرد«ايران، 

ران ايران و بريتانيا در حالی روز سه شنبه منتشر شده است که از ساعت پنج بعد از اظهارات تند رهب
ظهر به وقت محلی، خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و سعيد جليلی، دبير جديد 

  .شورای عالی امنيت ملی با يکديگر در رم مالقات می کنند
روز است از سمت دبيری شورای عالی امنيت ملی کناره در اين مذاکرات علی الريجانی که تنها سه 

  .گيری کرده است، به عنوان نماينده آيت اهللا خامنه ای در اين شورا، حضور خواهد داشت
   »زمان حمله به ايران؟«
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در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه نخست وزيران دو کشور بريتانيا و اسراييل، آقای براون در پاسخ 
ه چه زمانی به ايران حمله خواهد شد؟ گفت که معتقد است، تحريم های فزاينده عليه به اين سئوال ک

  ».به نتيجه خواهد رسيد«ايران برای حل بحران هسته ای اين کشور، 
به باور من، ترکيب خواسته همه ما اين است که از مجاری سازمان ملل موضوع را «: آقای براون گفت

و همچنين با توانايی ما به عنوان اتحاديه اروپا در تحريم ايران، . م دادپی بگيريم؛ کاری که انجام خواهي
  ».قدرتمندترين پيام ممکن را برای ايران بفرستيم

اين برای نخستين بار است که اهود المرت، نخست وزير اسراييل از زمان به قدرت رسيدن گوردن براون 
ه نيز با والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه وی هفته گذشت. در بريتانيا به اين کشور سفر کرده است

  .ديدار کرده بود و روز دوشنبه نيز به کاخ اليزه رفته بود تا با رييس جمهوری فرانسه مذاکره کند
موضوع برنامه هسته ای ايران از جمله محورهای مهم دیدارهای آقای اولمرت با رهبران اين کشورها 

  .اعالم شده بود
   پيشنهادی به ايرانارائه دوباره بسته 

پيش از  مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، در همين حال، کريستينا گاالک، سخنگوی خاوير سوالنا،
ديدار اين مقام اروپايی با سرپرست جديد تيم مذاکرات هسته ای ايران گفت که به رغم هر تغيير 

برای بازگرداندن ايران به مذاکرات هسته احتمالی در مواضع ايران، اروپا بار ديگر بسته پيشنهادی خود را 
  .ای، به اين کشور ارائه می کند

  ».ما می رويم که ببينيم آنها با چه موضعی به رم می آيند«:  گفترويترزخانم گاالک به خبرگزاری 
ايران از سوی جامعه جهانی تحت فشار است که برنامه غنی سازی اورانيوم خود را متوقف کند، چرا 

ان اتمی می گويند که غنی سازی اورانيوم برای پروژه توليد برق از انرژی هسته ای، که کارشناس
يکی از «نيست، اما برای ساخت بمب هسته ای در يکی از روش های توليد اين تسليحات، » ضروری«

  .محسوب می شود» مراحل ضروری
ران خواسته شده غنی تاکنون دو قطعنامه در شورای امنيت صادر شده که در هر دو قطعنامه از اي

سازی اورانيوم را متوقف کند، اما ايران از اجرای اين قطعنامه های خودداری کرده است و اين احتمال 
وجود دارد که شورای امنيت با صدور سومين قطعنامه، اقدامات تنبيهی سخت گيرانه تری را عليه ايران 

  .در پيش بگيرد
 مطرح شده، موضوع احتمال از سرگيری مذاکرات هسته بر اساس پيشنهاداتی که«: خانم گاالک گفت

  ».ای با ايران، در ديدار روز سه شنبه بررسی خواهد شد
ديپلمات های ارشد اروپايی، مجموعه امتيازات اقتصادی و سياسی که پيش از اين به عنوان پاداش 

به عنوان پيشنهاد تشويقی توقف غنی سازی اورانيوم، در ماه ژوئن به ايران ارائه شده بود را بار ديگر 
  .مطرح خواهند کرد

در اين بسته همه آنچه که ايران برای يک «: کريستينا گاالک درباره جزئيات بسته پيشنهادی گفت
برنامه صلح آميز هسته ای نياز دارد، به اين کشور داده می شود و می تواند درها را بر روی ايران برای 

  ». از انزوايی که در آن قرار گرفته، خارج سازدروابط سياسی اش بگشايد و ايران را
صاحب نظران می گويند که دور اخير مذاکرات ايران و خاوير سوالنا که در اين ساعات در رم آغاز شده 
است، يکی از آخرين بخت های ديپلماتيک ايران برای جلوگيری از صدور سومين قطعنامه عليه ايران 

  .است
 در مذاکرات با ايران حاضر خواهد شد و نتايج اين مذاکرات را نيز ۵+١ گروه آقای سوالنا به نمايندگی از
  .به اين گروه اعالم خواهد کرد

 است – آمريکا، بريتانيا، روسيه، چين و فرانسه – متشکل از پنج عضو دائمی شورای امنيت ۵+١گروه 
  .کيل شده استکه به همراه آلمان، برای مقابله با دستيابی ايران به سالح هسته ای تش

همزمان بر اساس توافق تازه ايران و آژانس بين المللی انرژی هسته ای، مقام های تهران متعهد شده 
  .اند که تا ماه نوامبر به ابهامات باقی مانده درباره برنامه هسته ای خود پاسخ دهند

 شورای امنيت سازمان ملل آژانس بين المللی انرژی هسته ای نتيجه اين توافق را تا پايان ماه نوامبر به
  .اعالم خواهد کرد

ناظران می گويند که صدور يا عدم صدور قطعنامه سوم عليه ايران در شورای امنيت به محتوای اين دو 
   بستگی– روز آينده ۴٠ – و رفتار ايران تا پايان ماه نوامبر – گزارش سوالنا و گزارش آژانس –گزارش 

  .دارد
  

 اکرات ایران و اتحادیه اروپادور بعدی مذ: ماه آینده
  )2007 اکتبر 23 (١٣٨۶  آبان1ه سه شنب:رادیو فردا

 ماه ٢٣هيات مذاکره کننده هسته ای ايران و مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، روز سه شنبه 
داده  نوامبر خبر  خوانده و از دور ديگر اين مذاکرات در آخر ماه» سازنده«را » رم«در  اکتبر، مذاکرات خود

  .اند
،علی الريجانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ايران، و جانشين خود رويترزبه گزارش خبرگزاری 

ياست خارجی اتحاديه اروپا، در يک کنفرانس سعيد جليلی به همراه خاوير سوالنا، مسئول س
آينده مذاکرات ايران و اتحاديه  خواندن مذاکرات اعالم کرد در هفته های» روشن و شفاف«مطبوعاتی با 

   .خواهد یافت اروپا درباره برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ادامه
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اين کنفرانس   ايران نيز درپایان سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملیآلمان،به گزارش خبرگزاری 
سياست اصولی جمهوری اسالمی ايران گفت وگو و «:گفت مطبوعاتی بيست و پنج دقيقه ای،

اند، ادامه  الريجانی به خوبی در دو سال گذشته طی کرده برادر دکتر همکاری است و مسيری را که
  . »خواهيم داد

  . »دهم جانی را ادامه میمن مسير گفت وگوهای آقای الري«:آقای جليلی افزود
احتماال ما بار ديگر پيش از پايان «: خواندن مذاکرات روز سه شنبه گفت» سازنده«سوالنا نيز با  خاویر

   .»ماه نوامبر با يکديگر مالقات خواهيم کرد
آقای سوالنا در این کنفرانس مطبوعاتی تاکيد کرد تحریم ها عليه ایران تا دستيابی به یک توافق  

   .ادامه خواهد یافت نهایی
آقای سوالنا روز سه شنبه با علی الريجانی و سعيد جليلی که هفته گذشته به گونه غيرمنتظره ای 
جانشين علی الريجانی دبير مستعفی شورای عالی امنيت ملی ايران شد، در ادامه مذاکرات بر سر 

  . و مذاکره کرد  برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، گفت وگو
تعفای علی الريجانی از سمت دبيری شورای عالی امنيت ملی، قرار بود که وی در ديدار روز پيش از اس

سه شنبه با خاوير سوالنا، نمايندگی ايران را به عهده داشته باشد، اما استعفای وی و منصوب شدن 
سعيد جليلی به اين سمت موجب شد تا آقای جليلی به عنوان سرپرست تيم مذاکرات هسته ای، 

  .يت اين مذاکرات را از سوی ايران به عهده بگيردهدا
با اين حال، علی الريجانی کماکان به عنوان نماينده آيت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی، در 

  .شورای عالی امنيت ملی، در مذاکرات روز سه شنبه حضور خواهد داشت
ان نزدیک است و نسبت به تعليق غنی برخی ناظران می گويند که آقای جليلی که به جناح تندرو در ایر

  .سازی اورانيوم مواضع تندتری اتخاذ خواهد کرد
این در حالی است که ايران از سوی جامعه جهانی تحت فشار است تا فعاليت های حساس هسته 

  .ای و برنامه غنی سازی اورانيوم خود را متوقف کند
يل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی شورای امنيت سازمان ملل متحد و قدرت های جهانی به دل

اورانيوم در توليد سوخت هسته ای و توليد سالح، از ايران خواسته اند تا فعاليت های مربوط به 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 
  .ه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری کرده استجامع

اين احتمال وجود دارد که شورای امنيت با صدور سومين قطعنامه، اقدامات تنبيهی سخت گيرانه تری را 
  .عليه ايران در پيش بگيرد

فته با اين حال پيش از آغاز مذاکرات روز سه شنبه، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، گ
  .که جمهوری اسالمی از مواضع خود عقب نشينی نمی کند است

ما به گفت و گو عالقه داريم، اما بر سر حقوق خود برای تکنولوژی «: آقای احمدی نژاد افزوده است
  ».ايران ذره ای عقب نخواهد نشست. هسته ای با هيچ کس مذاکره نمی کنيم

   ۵+١گزارش به گروه 
شده بود و قرار   در مذاکرات با ايران حاضر۵+١ که به نمايندگی از گروه در همين حال، آقای سوالنا

  . نتايج اين مذاکرات را نيز به اين گروه اعالم کند است
 است – آمريکا، بريتانيا، روسيه، چين و فرانسه – متشکل از پنج عضو دائمی شورای امنيت ۵+١گروه 

  .ان به سالح هسته ای تشکيل شده استکه به همراه آلمان، برای مقابله با دستيابی اير
بر اساس توافق ايران و آژانس بين المللی انرژی هسته ای در مردادماه سال جاری،  در همين حال،

مقام های تهران متعهد شده اند که تا ماه نوامبر به ابهامات باقی مانده درباره برنامه هسته ای خود 
  .پاسخ دهند

ی نتيجه اين توافق را تا پايان ماه نوامبر به شورای امنيت سازمان ملل آژانس بين المللی انرژی هسته ا
  .اعالم خواهد کرد

ناظران می گويند که صدور يا عدم صدور قطعنامه سوم عليه ايران در شورای امنيت به محتوای اين دو 
   بستگی–ينده  روز آ۴٠ – و رفتار ايران تا پايان ماه نوامبر – گزارش سوالنا و گزارش آژانس –گزارش 

  .دارد
    تا در مذاکرات حضور داشته باشم سوالنا ازمن خواست: الريجانی 

، آقای الريجانی پس از پايان مذاکرات ايرنادر همين حال به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران، 
من آقای سوالنا از «:در کنفرانس مطبوعاتی به همراه مسئول سياست حارجی اتحاديه اروپا، گفت 

  ». خواستند که در اين دور از مذاکرات حضور داشته باشم، حضور يافتم
» داليل استعفای خود«آقای الريجانی در ادامه اين کنفرانس مطبوعاتی درپاسخ به سوالی درباره 

صحبت های زياد و متنوعی درباره من مطرح شده است، برخی دليل استعفای مرا مسايل «:گفت
  ».بينم که مساله شخصی وجود ندارد کنم، می رچه به خود نگاه میشخصی بيان کردند، اما ه

  .باشد غالمحسين الهام، سخنگوی دولت نهم، به اظهارات به نظر می رسد اشاره آقای الریجانی
را دليل استعفای آقای » مشکالت شخصی«آقای الهام روز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران 

  .علی الريجانی اعالم کرده بود
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مسايل «:برای استعفای خود رد کرد و گت را» حضور در انتخابات مجلس«آقای الريجانی داليلی چون 
های خارجی  ديگری نيز از جمله وجود اختالفات وسيع درايران به عنوان داليل استعفای من در رسانه

 داريد، های خارجی را ناقص کنم، تا اگر ابتهاجی خواهم عيش شما رسانه مطرح شده است که نمی
  .»ادامه دهيد

من از آقای احمدی نژاد و نيز آقای جليلی، که فرد جليلی است، حمایت «: آقای الریجانی در ادامه گفت
  .»می کنم

   »شام آخر الریجانی«
، گزارش داده است که پيش از شروع مذاکرات با ايرنادر همين حال خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران، 

وند، سفير   الريجانی از ابوالفضل زهره يه اروپا، هنگام صرف چای، آقایمسئول سياست خارجی اتحاد
 در باره تابلوی بزرگی که در سالن محل حضور آنان نصب شده بود، سوال کرده است، که  ايران در رم،

  .»اين تابلوی شام آخر عيسی مسيح و حواريون وی است«:  گفته است سفير ايران در پاسخ
سپس . »شام ما هم، امشب شام آخر است«:  آقای جليلی گفته است ا خنده بهآقای الريجانی نيز ب

های  چای خود را صرف کرده و برای مذاکره با نماينده اتحاديه اروپا راهی کاخ ويال پمفيلی، يکی از کاخ
  .نخست وزيری ايتاليا شده اند

  
 ' کندی نمريي تغرانی ای هسته ای هااستيس'

  )2007اکتبر  23 (١٣٨۶  آبان1ه سه شنب
 ی شورادی جدري آغاز شده که دبی اروپا در رم در حالهی و اتحادرانی ای هسته امذاکرات:بی بی سی

 . خبر داده استرانیا' مواضع قاطعانه' از ادامه رانی ای ملتي امنیعال
 رانی جمهور اسي نژاد، رئی محمود احمدی از سویجانی الری علی که به دنبال استعفا،یلي جلديسع
 خود، به ی درباره برنامه هسته ارانی از شروع مذاکرات به خبرنگاران گفت که اشي شد، پی ونينشجا

 . دهدیمواضع قاطعانه خود ادامه م
 تي متوقف کردن فعالی کشور برانی بر ای المللني بی گفته اند که با وجود فشارهایرانی ای هامقام
 . خواسته دهندنیتن به ا ستنديحاضر ن) ومي اورانی سازیغن (ی حساس اتمیها
 در صدد ،ی هسته ای هاتي متهم است که تحت پوشش فعالی غربی کشورهای برخی از سورانیا

 کشور گفته اند که نی ای رد شده و مقام هارانی ای که از سوی است، اتهامی سالح هسته اديتول
 . از آن استزي کشور، استفاده صلح آمنی ایهدف از برنامه هسته ا

 رانی رهبر ا،ی اهللا خامنه اتی آندهی که کماکان نمای ملتي امنی عالی سابق شوراري دب،یجانی الریعل
 . بردی در رم به سر میلي جلدي است، همراه با سعی ملتي امنی عالیدر شورا

 در ريي تغی به معنای ملتي امنی عالی شوراري دبريي در رم به خبرنگاران گفت که تغیجانی الریآقا
 .ستي نرانی ایته ا هسی هااستيس
 به اجرا در رانی رهبر ادي و با تائی ملتي امنی عالی در شورارانی ای هسته ای هااستي افزود که سیو
 .ندی آیم

 نشاندهنده ،ی ملتي امنی عالی شورایري از دبیجانی الری آقایري باورند که کناره گنی بر الگرانيتحل
بهتر " گفته بود سنای در گفتگو با انی از اشي پرانیر ا مشاور رهب،یتی اکبر والیعل. وجود اختالف است

 ." شدی میري داد و از آن جلوگی نمی روی تحول مهمني چن،ی حساس فعلطیبود در شرا
 کيپلماتی دفشار

 کشور به نی وادار کردن ای برارانی اهي علیشتري بی هامی خواهان آن هستند که تحری غربیکشورها
 . وضع شوندوميوران ای سازی غنی هاتيتوقف فعال

 می کرده و تحربی تصورانی اهي عل1747 و 1737 سازمان ملل متحد تا کنون دو قطعنامه تي امنیشورا
 . کشور به اجرا گذاشته استنی اهي را علییها
 خواهان سفت ی اکتبر گفت که و23 امروز سه شنبه، ايتانی برری حال، گوردون براون، نخست وزني همدر

 . استرانی اهي ها علمیرو سخت تر مردن تح
 تا ميما آماده هست: " در لندن گفتلي اسرائری با اهود اولمرت، نخست وزداری براون به دنبال دیآقا
 ."مي اروپا وضع کنهی اتحادی از سورانی اهي را علیدتری شدی هامیتحر
  ."مي کنی نمتی حمارانی ای هسته ای های که از جاه طلبمي گوئیما آشکارا م: " افرودیو
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  
 خود در اروپا را به ی سامانه دفاع موشکی تواند راه اندازی کشور منی خبر داد که اکای دفاع آمرریوز
  .  اندازدقیتعو

  )2007 اکتبر 23 (١٣٨۶  آبان1ه سه شنب
 یمروز ضمن تکرار ادعاها اکای دفاع آمرری از پراگ، وزتدپرسي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

 یداتی در شرق اروپا گفت تا زمان نمودار شدن تهدیکشورش درباره هدف استقرار سامانه موشک
  .اندازدي بقی سامانه را به تعونی ای تواند راه اندازی واشنگتن مران،ی ای از سویواقع
 سامانه دفاع ضد کید تا  داشنهادي چک پیبه لهستان و جمهور) 2007 (ی سال جارهی در ماه ژانوکایآمر

  .  چک مستقر کندی در خاک جمهوری رادارستمي سکی در لهستان و ريموشک رهگ10 شامل یموشک
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 اعالم کرده، اما رانی همچون ایی کشورهادی سامانه را مقابله با تهدنی هدف از استقرار اواشنگتن
 ید که تهران فاقد چنان توان موشک داردي نکته تاکنی باره، بر انی در اکای آمرهاتي ضمن رد توجهيروس

 از ی سامانه انيارچن هدف استقرنياست که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرمل
  . استهي روسی موشکی هاستمي کنترل و تسلط بر س،ی شرقی در اروپاکای آمریسو

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   دالر برآورد شد ارديلي م2400ستان  جنگ عراق و افغاننهیهز

  )2007 اکتبر 25 (١٣٨۶  آبان3ه پنج شنب
 400هزار و 2 در عراق و افغانستان ممکن است در مجموع کای آمریجنگ ها: وزيسکانی ایخبرگزار

 هزار دالر جنگ 8 هر شهروند ی به ازای به عبارتیعنی داشته باشد نهی هزندهیسال آ10ی دالر طارديليم
  . واهد داشت خنهیهز
" وزيسکانیا "رانی ایی الملل باشگاه خبرنگاران دانشجوني گزارش روز پنجشنبه بخش فرانسه گروه ببه

 با رًاي دالر برآورد کرده بود اما اخارديلي م1600 جنگ ها رانی ای هانهی هزشتري پکایدفتر بودجه کنگره آمر
 دالر ارديلي م2400 ها به نهی کرده است هزافتی ها درنهی هزنی اني تأمی براکای که آمرییمحاسبه وامها

  .  استافتهی شیافزا
  . جنگ عراق برآورد شده استی ها برانهی هزنی دالر اارديلي م1900
  .  در بر داشته استنهی هزکای آمری دالر براارديلي م604 عراق و افغانستان تابحال ی هاجنگ
 50 جنگ ها را نی انهی هز2003اق در سال  از آغاز حمله به عرشي پکای جمهور آمرسي بوش رئجرج
  110. دالر برآورد کرده بودارديليم
  

 وابسته به حزب یتهاي با شخصروتي دربراي به دولت عراق که مذاکرات خود را اخکی نزدیتهايشخص
 ندهی در اواسط ماه آی عربی از کشورهایکی آغاز کردند، مذاکرات خود را در ی قانونري غیبعث و گروه ها

  . کنندی ملي تکمیداليم
  )2007 اکتبر 25 (١٣٨۶  آبان3ه پنج شنب
 ادی ااستی به رهي فهرست العراقیازاعضا" فيوائل عبداللط": مهر به نقل از روزنامه الصباحیخبرگزار
 به کی به دولت عراق و عناصر نزدکی نزدیاسي سیتهاي شامل شخص،ی کنفرانسی از برگزاریعالو

  . مسلح خبر دادیگروه ها
  . بحث وتبادل نظرشودی ملی آشتی برقراری نشست درباره راه هانی درااراستقر
 مختلف ملت عراق اشاره یفهاي طندگانی شامل همه نماژهی ویئتي هليدرادامه به تشک" فيعبداللط"

  . عراق برگزار کردی استانهاشتري و چند کنفرانس کوچک دربی کنفرانس اصل5 ئتي هنیا: کرد و گفت 
دولت بغداد :  کردحی باره تصرنیزدراي درپارلمان عراق نکپارچهی ائتالف عراق ندگانیاز نما" یاتيعباس الب"

  . ارائه دهددی جدی طرح ها،ی ملی طرح آشتتی تقویدرتالش است تا برا
 ی به مراحل خوبست،ي ها آلوده نی از گروه ها که دستشان به خون عراقیمذاکرات با بعض:  افزودیو

  . استدهيرس
 را یی برنامه هارعراقی نخست وزی المالکینور:  خاطرنشان کردني پارلمان عراق همچنندهیا نمنیا
 اني از زندانیادی شمار زی برنامه ها ،آزادنی کرد که ازجمله انيي تعی ملی از طرح آشتتی حمایبرا
  . مانندی میاق در زندان بیري تکفی وابسته به گروه القاعده و گروه هااني است و فقط زندانگناهيب
  
 یالدي می سال آتانی کشور درصدد است تا پانی در عراق اعالم کرد که اکای از فرماندهان ارتش آمریکی

  . دی ها واگذار نمای بغداد را به عراقتي از امنیبخش
  )2007 اکتبر 25 (١٣٨۶  آبان3ه پنج شنب

مسئول " رنوی اودموندیر"هبد  سپمز،ی لس آنجلس تاییکای مهر به نقل از روزنامه آمری گزارش خبرگزاربه
 متحده بر االتی در بغداد اعالم کرد که ای خبری در عراق در کنفرانسییکای آمریروهاي روزانه ناتيعمل

 از ی بخشیالدي م2008 سال انیآن است تا به سبب کاهش خشونت ها درچند هفته گذشته، تا پا
  . ها واگذار کندی بغداد را به عراقتيامن
 که در دی پس از آن اتخاذ گردمي تصمنیا:  رود، گفت ی در عراق به شمار مکایارتش آمر که نفر دوم یو

  . سطح خود بوده استنی ترني به پائ2006 سال هیحال حاضر خشونت ها در عراق از ژانو
 در بغداد در خصوص کای موضع آمرريي را در تغی مستمری هاشرفتي پندهی ماه آیشما ط:  گفت یو
 تا 40 زاني کنم که به می داد و فکر ممي خود ادامه خواهتي و ما به موفقدی دديخواه یتي امنیروهاين

  .مي ها واگذار کنی موعد مذکور به عراقانی بغداد را تا پاتي امنتي درصد از مسئول50
  
 دادن به حضور انی و پاسمی مبارزه با تروری از تالش ها براتی عراق امروز بر حمای جمهورسيرئ

  .  کردديدر خاک عراق تاک" ک.ک.پ" حزب کارگران کردستان  کردانيشورش
  )2007 اکتبر 23 (١٣٨۶  آبان1ه سه شنب

 امور خارجه ری باباجان وزداری پس از دی جالل طالبانت،ی کوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ی درباره راههاما در جلسه خود:  مشترک گفت ی در شهر بغداد در کنفرانس مطبوعاتی با وهيترک
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 دي و به باباجان تاکگو مشترک گفتسمی مبارزه با ترورژهی ها بونهي و عراق در همه زمهي روابط ترکتیتقو
  .میری پذی که حضور حزب کارگران کردستان در خاک عراق را نممیکرد
 ی مسلح را در خاک عراق نمیروي ما اجازه حضور هرگونه نیقانون اساس:  عراق گفت ی جمهورسيرئ

 مسلحانه تي به فعالای خاک عراق را ترک کنند و ای تا میدهد و ما  از حزب کارگران کردستان خواسته ا
  .میری پذی از آن را نمري دهند و غانیخود پا

 را به امضا رسانده است که بر ی توافقنامه اهي کشور عراق با دولت ترکری که وزدي دانیم:  افزودیو
 انصار االسالم، حزب کارگران کردستان، القاعده و ري نظیستی تروریا سازمان ههي مشترک علتيفعال
  . دارددي آنها تاکرینظا

 نی کرد که ایدواري اشاره و ابراز امهي روابط با ترکنی بهتری برقراری بر خواست عراق براگری بار دیطالبان
  . در مناسبات دو کشور باشدینی سرآغاز مرحله نودارید
 کرد و گفت که دي کشورش درباره وجود ثبات در عراق تاکلی به نوبه خود بر تمازي نهي امور خارجه ترکریوز
  . دهدی عراق را مدنظر قرار میني و سرزمیاسي وحدت سهيترک
 ی همکارگریکدی با یستی تروری مبارزه با سازمان های که برامیما از همه کشورها انتظار دار:  افزودیو

  . بگذاردري دو کشور تاثیخی مدت و تاری بر روابط دوستانه طوالن،یستی سازمان ترورکی دیکنند و نبا
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2007 اکتبر 25 (١٣٨۶  آبان3ه پنج شنب:رادیو فردا
نمايندگان مجلس از رييس  تن از ١١ عنوان اصلی و سرمقاله خود را به پرسش آفتاب يزد،روزنامه 

 ميليارد دالری کشور طی دو سال گذشته اختصاص داده ١٢٠جمهوری، درخصوص صورت هزينه درآمد 
  .است

به نوشته اين روزنامه يازده تن از نمايندگان مجلس شورای اسالمی طی تذکری به محمود احمدی نژاد 
ری کشور از محل صادرات نفت را در اختيار  ميليارد دال١٢٠از وی خواسته اند تا ريز صورت هزينه درآمد 

  .مجلس قرار دهد
سوال «:  ميليارد دالری نوشته است١٢٠آفتاب يزد در همين خصوص در سرمقاله خود با عنوان سئوال 

 نمايندگان بيانگر اين نکته بود که از ديدگاه آنان، نحوه هزينه کردن درآمدهای کالن کشور، شفاف  اين
 ميليارد دالری سوال ١٢٠شده اند از رئيس جمهور در خصوص محل صرف در آمد نيست و آنها ناچار 

  ».کنند
 از قول نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران خبر داده که گردان های عاشورا و الزهرا به  کيهان،روزنامه

  .نيروی زمينی سپاه پيوسته اند
زش ديده برای عمليات ضد شورش علی سعيدی علت ادغام اين گردان ها که از ميان بسيجيان آمو

در اين «: تشکيل شده اند در سپاه پاسداران را تدبير رهبر جمهوری اسالمی برشمرده و گفته است
مقطع برقراری ارتباط تنگ تر بين نيروی زمينی و نيروی مقاومت است و اين دو الزم و ملزوم يکديگرند و 

  ».شانندمی توانند به رسالت های متنوع سپاه جامه عمل بپو
 خبر داده که داوود هرميداس باوند استاد دانشگاه های تهران که قصد شرکت در يک  اعتماد،روزنامه

  .کنفرانس علمی در کشور قطر را داشت ، ممنوع الخروج شده است
چهارشنبه شب گذشته هنگامی که به «: به نوشته اين روزنامه هرميداس باوند با تاييد اين خبر گفت

 جرج تاون برای شرکت در کنفرانسی با موضوع خاورميانه به دانشگاه دوحه دعوت شدم دعوت دانشگاه
  ».چند مامور پاسپورتم را ضبط و اعالم کردند من ممنوع الخروجم

ماموران هيچ توضيحی درباره علت ضبط پاسپورت و ممنوع «: اعتماد به نقل از آقای باوند نوشته است
تلفنی از دادگاه انقالب به من دادند تا از آن طريق پيگير علت ممنوع الخروج شدنم ندادند و فقط شماره 

  ».الخروج شدنم باشم
، ارگان رسمی دولت اظهارات رييس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی در ايرانروزنامه 

  .ناميده را مورد توجه قرار داده است» شبيخون فرهنگی«خصوص لزوم مبارزه با آنچه وی 
ن روزنامه، سرلشکر بسيجی فيروزآبادی در مراسم توديع و معارفه معاون فرهنگی و به نوشته اي

تبليغات دفاعی اين ستاد، بر ضرورت تحول در سازمان فرهنگی و ايجاد تحرک و نوآوری در جهت به 
با بسيج «کارگيری فرهنگ و هنر برای تبليغ اسالم و مقابله با عمليات روانی تاکيد کرده و گفته بايد 

  .مبارزه کرد» مه جانبه با شبيخون فرهنگی غربه
راه اندازی عمليات تهاجم فرهنگی به دشمن از جمله «: به نوشته ايران اين مقام نظامی گفته است

  ».مهم ترين فعاليت های معاونت فرهنگی ستاد کل نيروهای مسلح است
  .ن خبر داده است، از بازگشت ترافيک به وضعيت پيش از سهميه بندی بنزيهمشهریروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، با وجود پيش بينيهای اوليه، سهميه بندی بنزين تأثير چندانی در کاهش ترافيک 
تهران نداشته و بازگشت مجدد خودروهای شخصی، سرعت حمل و نقل عمومی را کاهش داده به 

  .گونه ای که وضعيت به حالت قبل بازگشته است
 ساعت ذخيره ٨ خبر داده که در صورت وقوع يک بحران، تهران فقط برای مروزتهران او در آخر، روزنامه 

  .آب دارد

www.iran-archive.com 



اين روزنامه به نقل از قاسمی، قائم مقام سازمان آب و فاضالب استان تهران با هشدار به شهروندان 
  .»پايتخت در مواقع بحرانی تنها برای هشت ساعت ذخيره آب دارد«: نوشته است

 هزار متر مکعب ٧ سال پيش سرانه آب برای هر نفر ۴٠چنين گفته است در تهران اين مقام دولتی هم 
 مترمکعب برای هر نفر ٢٢٠٠ متر مکعب در تهران و ۴۵٠بوده در حالی که در حال حاضر اين رقم به رقم 

  .در سطح کشور رسيده است
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2007 اکتبر 24 (١٣٨۶  آبان2ه چهار شنب:رادیو فردا
  .  از تغييرات گسترده در قوه قضایيه خبر داده استهمشهری،روزنامه 

در حالی که کمتر از دو سال از دوره دوم رياست هاشمی شاهرودی در «به نوشته اين روزنامه، 
  » .دستگاه قضايی باقی مانده است، او دست به تغييرات گسترده ای در اين قوه زده است

ايزد پناه، رئيس حوزه رياست قوه قضائيه، از اين سمت کنار گذاشته شده، و «: استهمشهری نوشته 
ریيس دبيرخانه قوه . موحدی، رييس سابق مجتمع ويژه مفاسد اقتصادی جانشين او شده است

قضائيه، ریيس مرکز خدمات الکترونيک، و مديرکل امور مالی اين قوه، سه تن ديگر از مديران ارشد 
  » .ه از کار برکنار شده اندقضایی هستند ک

نيز خبر داده و به نقل از معاون آگاهی » ریيس پليس اقتصادی«همشهری در خبری ديگر از انتصاب 
  . به اين سمت منصوب شده است» سرهنگ زمانی«نيروی انتظامی نوشته که

 آخرين بر اساس«خبر داده که » يک مقام مسئول بانک مرکزی« به نقل ازجمهوری اسالمی،روزنامه 
  » . هزار بيکار در کشور وجود دارد٩٩١نتايج سرشماری کشور دو ميليون و 

نرخ بيکاری در ميان زنان، «به نوشته اين روزنامه، مقدم زنجانی در همايش روز ملی آمار تاکيد کرده که
 جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاهی وسيع تر است به طوری که نرخ بيکاری در ميان اين اقشار از

  ».ميانگين نرخ بيکاری کشور بيشتر است
 به  ٨۵ سال در زمستان ٢۴ تا ١۵نرخ بيکاری جوانان «جمهوری اسالمی همچنين نوشته است که 

  » . با نيم درصد رشد مواجه بوده است٨۴ درصد رسيده که در مقايسه با سال  ٢۵٫۴
رشاد اسالمی را درباره دختر  يادداشت عطاءاهللا مهاجرانی، وزير اسبق فرهنگ و ااعتماد،روزنامه 

  . پزشکی که در بازداشتگاه بسيج همدان جان باخته، منتشره کرده است
آقای مهاجرانی، در اين يادداشت از ناطق نوری، ریيس بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسالمی، خواسته 

  . تا برای روشن شدن واقعيت اين پرونده را بازرسی کند
چند روز پيش پزشک جوانی را ماموران امر به معروف و «:نوشته استمهاجرانی خطاب به ناطق نوری 

نهی از منکر در همدان بازداشت کرده اند، و دو روز بعد جسدش را تحويل خانواده اش داده اند، گمان 
  » .کنيد دکتر زهرا دختر شماست

 و   مسائل پر هياهواهميت جان اين دختر که فدا شد و نظاير او از بسياری از«مهاجرانی تاکيد کرده که
 برکناری يا استعفای آقای الريجانی مهمتر است چرا که در پس اين مرگ، زندگی خانواده ای  از جمله

  » .ويران شده است
 سرمقاله خود را به نگرانی مديران بانکی کشور اختصاص داده، و خبر داده که تهران امروز،روزنامه 

  .  استقرار گرفته» منابع بانکی در وضعيت قرمز«
موضوعی که اين روزها «:محمد خوش چهره، نماينده مجلس نويسنده اين سرمقاله تاکيد کرده است

مديران و فعاالن نظام بانکی را نگران کرده ، و بعضی گزارش ها به آن دامن زده و برخی اظهارنظرها آن 
  » .را تاييد کرده است، بحران در منابع بانکی است

 درصد منابع نظام بانکی تبديل ١۵کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر تا  «به نوشته آقای خوش چهره،
 ١٧تا چند ماه پيش آخرين آمارها حکايت از رسيدن اين رقم به . به معوقات شود، از خط قرمز گذشته ايم

 درصد کل منابع رسيده ٢٠درصد داشت و به نظر مي رسد که امروز معوقات نظام بانکی به بيش از 
  » .است

 طی يادداشتی علت کناره گيری علی الريجانی از دبيری شورای عالی امنيت ملی را کيهانروزنامه 
واقعيت اين است که اختالف موجب اين استعفا شد اما اختالف «:وجود اختالف ذکر کرده و نوشته است

ای وتاکتيکی اختالف موجود در اين مورد،عمدتا سليقه .يک واژه است با معانی، ابعاد و اعماق متفاوت
  » .بود، نه راهبردی

 اختالف ميان احمدی نژاد و الريجانی، آن را القای راديو ها،  اين روزنامه دو روز قبل با انکار وجود هرگونه
  . و از جمله راديو فردا معرفی کرده بود

کيهان همچنين تحليلگران سياسی داخل کشور را به خاطر افشای پشت پرده استعفای الريجانی با 
  . معرفی کرده است» عامل دشمنان«لحنی پرخاشگرانه مورد حمله قرار داده و 

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

  )2007 اکتبر 23 (١٣٨۶  آبان1ه سه شنب:رادیو فردا
 در خصوص   ارگان رسمی دولت، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمیايران،روزنامه 

: ایران در حال حاضر را منتشر کرده، و به نقل از اين گزارش نوشته استمهمترين مشکالت اجتماعی 
  » .بيکاری، اعتياد، فقر و طالق به عنوان مهم ترين مشکالت اجتماعی کنونی هستند«
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 مرکز پژوهش های مجلس، نتايج يک پژوهش انجام شده درباره اولويت بندی آسيب های  بنابر گزارش
فر از اعضای هيات علمی دانشگاه ها، قضات، فرهنگيان، کارشناسان، اجتماعی از ديدگاه يک هزار ن

 مسئله اجتماعی مورد پرسش نشان می دهد ٢٨  روحانيان و مديران و معاونان دستگاه ها در خصوص
که اغلب پاسخگويان از بيکاری، اعتياد، فقر و طالق به عنوان مهم ترين مشکالت اجتماعی کنونی نام 

  . برده اند
روند اعتياد، خودکشی، سرقت، فرار از «ه روزنامه ايران، اين مرکز همچنين اعالم کرده که به نوشت

  » . خانه، قتل، نزاع نيز روندی صعودی و تنها جرایم جنسی روندی نزولی داشته است
 اظهارات دادستان کل کشور در خصوص برخورد با مطبوعات منتقد را منعکس کرده رسالت،روزنامه 
  . است
ترحم بر مطبوعاتی که با مجموعه نظام «: زنامه از قول قربانعلی دری نجف آبادی نوشته استاين رو

  ».هماهنگ نيستند و حدود قانون و مطبوعات را رعايت نمی کنند مشروع، قانونی و به مصلحت نيست
گاز، در اکثر قراردادهای صادرات « از قول مخبر کميسيون انرژی مجلس خبر داده که آفتاب يزد،روزنامه 

  » .حد حرف است
در ماه های گذشته ریيس جمهوری، وزير امور خارجه و تعداد ديگری از مقامات «به نوشته اين روزنامه، 

دولت نهم بارها از افزايش قراردادهای خارجی کشور سخن گفته اند که يکی از مهمترين آنها، مربوط به 
سيون انرژی مجلس اعالم کرده که اين قراردادها صادرات گاز ايران به ساير کشورهاست، اما اکنون کمي

  » .هنوز به نتيجه نرسيده و در تنها در حد حرف و مذاکره است
اعضای «:آفتاب يزد در همين خصوص از قول عماد حسينی، مخبر کميسيون انرژی مجلس نوشته است

نوان کنيم که صادرات گاز کميسيون معتقدند تا زمانی که در صادرات گاز به قرارداد نرسيم، نمی توانيم ع
را به يقين داريم زيرا مباحثی که در حال حاضر از طريق مسئوالن مطرح می شود، موافقتنامه هايی در 

  » .حد تفاهمنامه است
به غير از امارات، ترکيه و ارمنستان که از قبل قراردادهای « : آقای حسينی در عين حال گفته است
ر موارد و از جمله فروش گاز به پاکستان، هندوستان و يا کشورهای فروش گاز آن منعقد شده بود، ساي

  » .اروپايی در حد موافقتنامه بوده و تثبيت نشده اند
 عنوان اصلی خود را به افزايش هزينه ماهانه خانوار در ايران اختصاص داده و نوشته که سرمايهروزنامه 
  .  است هزار تومان بوده۶۶۴ هزينه هر خانوار شهری ٨۵در سال 

هزينه هر خانوار شهری «به نوشته اين روزنامه، بانک مرکزی در جديد ترين گزارش خود اعالم کرده که 
 هزارتومان در ماه رسيده ۶۴۶ مواجه بوده و به ٨۴ درصدی نسبت به سال ١۵٫٩ با رشد ٨۵که در سال 

  ».است
ارتومان برآورد کرده و گزارش  هز٣١٢ را ٨۴هزينه خانوارهای روستایی در سال «بانک مرکزی همچنين 

  » . هزار تومان رسيده است۴٩٣ به ٨۵داده که اين رقم در سال 
 درصد افزايش، هزينه يک خانوار تهرانی به ١۶با احتساب متوسط «روزنامه سرمايه در پايان خبر داده که 

  » . هزار تومان برآورد می شود٩٨۶طور متوسط حدود 
خيلی زودتر از «:يی در سه دانشگاه کشور خبر داده و نوشته است از تجمع دانشجواعتمادروزنامه 

اينکه کالس های نيم ترم اول سال تحصيلی جديد حالت رسمی پيدا کند، اعتراضات دانشجويان کشور 
  » .شکل جدی به خود گرفته است

ی شاهرود  تجمعات چند روز اخير در دانشگاه های بوعلی سينای همدان، صنعت اين روزنامه با اشاره به
دانشجويان سه دانشگاه فوق در چند روز گذشته اقدام به برگزاری «: و پلی تکنيک تهران نوشته است

  ».تجمع و تريبون آزاد کردند که مراسم ديروز دانشگاه اميرکبير دامنه بيشتری داشت
شجوی حمايت از سه دان«روزنامه اعتماد، علت تجمع دانشجويان در دانشگاه پلی تکنيک تهران را 

دانشجويان دانشگاه شاهرود در اعتراض به انحالل انجمن «ذکر کرده و نوشته که » زندانی اين دانشگاه
اسالمی دانشجويان و محروم کردن تعدادی از دانشجويان اين دانشگاه از ادامه تحصيل تجمع برگزار 

  » .کرده اند
اعتراض به وضعيت پرونده دختر «روزنامه اعتماد علت تجمع دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان را 

پزشک جوانی که در بازداشتگاه امر به معروف خودکشی کرد و نابسامانی امنيت خوابگاه های اين 
   .عنوان کرده است » دانشگاه

و در آخر، انتقاد بخشی از جناح حاکم بر ايران به استعفای علی الريجانی از دبيری شورای عالی امنيت 
  . نان ادامه داردملی جمهوری اسالمی همچ

 در اين خصوص اظهارات علی اکبر واليتی را منعکس کرده و از قول وی نوشته که همشهری،روزنامه 
  » .بهتر بود اين اتفاق نمی افتاد«

مشاور امور «آقای واليتی که سال ها وزير امور خارجه ايران بوده و روزنامه همشهری از وی به عنوان 
  بايد از علی الريجانی و حسن روحانی دو«نام برده تاکيد کرده که » میبين الملل رهبر جمهوری اسال

  » .دبير پيشين شورای عالی امنيت ملی تجليل شود
 تن از نمايندگان مجلس شورای اسالمی با امضای ١٨٠« نيز خبر داده که جمهوری اسالمیروزنامه 

 خواسته اند تا روند پرونده هسته ای نامه ای از الريجانی حمايت کرده و از مقامات ارشد حکومت ايران
  ».يک روال منطقی را داشته باشد
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