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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( دولتهای بزرگرژیم ایران و

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

  اسامي نهادها و اشخاص نامگذاري شده توسط آمريكا
  )2007 اکتبر 26 (١٣٨۶  آبان4ه جمع:همبستگی ملی

  مطالب مرتبط 
نيروي قدس و , مردم ايران از اذعان به ماهيت و عملكرد تروريستي سپاه پاسداران: نم رجوي خا

  بانكهاي رژيم آخوندي استقبال ميكنند 
وزارت خزانه داري آمريكا روز گذشته سند رسمي نامگذاري نهادها و اشخاص وابسته به رژيم ايران را 

  . معي و حمايت از تروريسم منتشر آردبخاطر فعاليتهاي مربوط به تكثير تسليحات آشتارج
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و وزارت دفاع و پشتيباني , وزارت خارجه اياالت متحده, طبق اين سند
دو نهاد آليدي رژيم ايران را بخاطر اقدامات مربوط به تكثير سالحهاي آشتار جمعي , نيروهاي مسلح

  .نامگذاري آرده است
پنج تن از ,  ارگان وابسته به سپاه پاسداران 9, زانه داري به همين خاطروزارت خ, عالوه بر اين

” ملي” سه تن از آارگردانان صنايع هوا فضاي پاسداران و همچنين بانكهاي حكومتي , سرآردگان سپاه
نامگذاري , 2005ژوئن سال 28را در چارچوب دستور اجرايي رئيس جمهور اياالت متحده بتاريخ ” ملت”و 

  .نمود
 رئيس جمهور اياالت متحده 13224زارت خزانه داري همچنين نيروي قدس سپاه را تحت دستور اجرايي و

و بانك دولتي , بخاطر تامين مادي طالبان و ساير سازمانهاي تروريستي , 2001 سپتامبر 23به تاريخ 
  . نامگذاري آرده است , صادرات را بعنوان تامين آننده مالي تروريسم

 شوراي امنيت 1747 و 1737عناصري از سپاه و وزارت دفاع در پيوستهاي قطعنامه هاي از اين پيشتر 
از تمامي آشورهاي عضو سازمان ملل خواسته ميشود آه سرمايه . سازمان ملل ليست شده بودند

بعالوه سرمايه نهادهايي را آه , هاي نهادها و عناصري آه در پيوستهاي آن قطعنامه ليست شده بودند 
كيت آنهاست و يا توسط آنها اداره ميشود منجمد آنند و مانع از اين بشوند آه وجوه و يا منابع در مال

  اقتصادي در اختيار آنها قرار بگيرد
آه باالترين ارگان شاخص گذاري براي مقابله با تامين مالي تروريسم و پول , نيروي ويژه اقدام مالي

 رژيم ايران متوجه سيستم مالي بين المللي است اخيرا بر روي تهديداتي آه از سوي, شويي است 
نيروي ويژه اقدام مالي به اعضاي خود فراخوان داد تا موسساتي را آه با ايران معامله دارند . تاآيد نمود

توجيه آنند آه تهديدات ناشي از فقدان پيروي رژيم ايران از استانداردهاي بين المللي را بطور جدي 
رت خزانه داري اخطاري به بانكهاي آمريكايي نسبت به تهديدات نشات گرفته هفته گذشته وزا. بسنجند

  .از سوي رژيم ايران صادر آرد
بخاطر تسليحات آشتار جمعي و فعاليتهاي , اسامي نهادها و اشخاص نامگذاري شده

  : تروريستي طبق سند وزارت خزانه داري به اين شرح است 
نيروي , نيروي دريايي, نيروي هوايي,  شاخه ي نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي با پنج-

بعالوه مديريت ضد اطالعات و نمايندگان ولي فقيه , شبه نظامي بسيج و نيروي قدس عملياتهاي ويژه
 شوراي امنيت سازمان ملل مورد تحريم 1747آه از اين پيشتر شماري از فرماندهان آن تحت قطعنامه 

  . قرار گرفته اند
 1737دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح آه در ضميمه قطعنامه شوراي امنيت به شماره وزارت -

 2007 مارس 30 در 13382نامگذاري شده است و توسط اياالت متحده نيز تحت دستور اجرايي 
  . نامگذاري گرديده است

باآري آه سازمان هوافضاي رژيم ايران و ارگانهاي مختلف آن شامل گروه صنعتي همت وگروه صنعتي -
 شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفتند وطبق دستور اجرائي رئيس 1737هردو در ليست قطعنامه 
  . نيز در ليست قرار دارند13382جمهور آمريكا به شماره 

  : بانك ملي و شعبه ها و توابع آن -
 و برنامه هاي براي موجوديت هايي آه درگير برنامه هاي اتمي. بزرگترين بانك ايران است, اين بانك

بخصوص پس از ليست گذاري بانك سپه ، .موشك بالستيكي هستندسرويسهاي بانكي فراهم ميكند 
اين بانك بسياري از . بانك ملي جانب احتياط را براي شناسايي نشدن سپاه در تبادالت در پيش گرفت 

بانك ملي براي . خريدهاي حساس مواد براي برنامه هاي اتمي و موشكي ايران را تسهيل آرده است
موجوديت هاي عاريه اي و يا آنترل شده به . سپاه پاسداران و نيروي قدس خدمات بانكي تامين ميكند

  .وسيله سپاه پاسداران يا نيروي قدس براي انواع خدمات مالي از بانك ملي استفاده ميكنند
براي نيروي قدس استفاده  ميليون دالر 100 از بانك ملي براي فرستادن حداقل 2006 تا 2002از سال 

در خالل انجام تبادالت مالي از جانب سپاه پاسداران ، بانك ملي اقدامات فريبكارانه بانكي .شده است 
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براي مثال ، بانك ملي . را براي پوشاندن درگيرهايش از سيستم بانكي بين المللي بكار گرفته است 
  . گردددرخواست آرده است آه نام آن از معامالت بانكي خارج 

  
بانك ملت براي حمايت از نهادهاي اتمي ايران به نام هاي سازمان : بانك ملت ، شعبه ها و توابع آن 

  . انرژي اتمي ايران و انرژي نوين خدمات بانكي فراهم ميكند 
 هاي 1747 و1737 و بر طبق قطعنامه 13382هردو شرآت توسط اياالت متحده برطبق دستور اجرائي 

بانك ملت سرويس وپشتيباني حسابها را از طريق . نامگذاري شده بودند, زمان مللشوراي امنيت سا
 تسهيل 2003آانال اقتصادي اش انجام ميدهد و جريان ميليونها دالر برنامه هسته اي ايران را از سال 

 انتقال از بانك ملت به آمپاني هاي وابسته هسته اي ايراني جديدا در همين امسال انجام. آرده است
  . شده است

  
  قرارگاه خاتم االنبياء-
  قرارگاه آربال-
  قرارگاه نوح-
  قرارگاه قائم-
  بانك آرين-
  بانك آارگشايي-
  شرآت نفتي اورينتال آيش -
  مهندسي ساختماني ساحل-
  شرآت مهندسي سپاساد-
  عمران ساحلي-
  شرآت حرا-

 ها دالررا از طريق تجارت و شرآتهاي متعلق به سپاه ميليارد: وزارت خزانه داري يادآور شده است 
سپاه پاسداران در رشته . ساختمان سازي و حضور رشد يابنده در امورمالي و تجاري ايران آنترل ميكنند

در . هاي مختلفي فعاليت دارد آه شامل اآتشاف نفت و پروژه هاي ساختماني در تمام آشورميباشد
گاز و حمل ونقل انجام داد به , دالر در صنايع نفت ميليارد 7 خاتم االنبياء معامالتي به ارزش 2006سال 

  . اضافه معامالت ديگر
  

  :اين افراد از سيستم فرماندهي سپاه پاسداران ليست گذاري شده اند 
  فرمانده نيروي هوائي سپاه پاسداران, پاسداْر سرتيپ حسين سليمي -
  پاسداْر سرتيپ مرتضي رضائي معاون فرمانده سپاه پاسداران-
  رئيس ستاد سپاه پاسداران , ْر دريادار علي اآبر احمديان پاسدا-
  فرمانده نيروي مقاومت بسيج,  پاسداْر سرتيپ محمد حجازي-
  فرمانده نيروي قدس,  پاسداْر سرتيپ قاسم سليماني-
  . رئيس سازمان صنايع فضائي ,  پاسداْر سرتيپ احمد وحيد دستجردي-
  ان تجارت و امور بين الملل رئيس دپارتم,  پاسدار رضا قلي اسماعيلي-
  .رئيس قسمت مالي و بودجه, پاسدار مرتضي بهمنيار-
  

  : وزارت خزانه داري اياالت متحده همچنين در سند رسمي خود خاطرنشان آرده است 
حماس وجهاد اسالمي ,حزب اهللا لبنان ,پشتيباني مادي براي طالبان ,نيروي قدس سپاه پاسداران -

اين . اين نيرو ابزار مستقيم رژيم ايران براي پشتيباني مرگبار از طالبان ميباشد. دفلسطين را تامين ميكن
موشكهاي ,گلوله هاي توپ ,موشك اندازها , نيرو عهده دار ارسال بسياري تسليحات آوچك و مهمات

و احتماال سيستمهاي دفاعي قابل حمل توسط افراد براي ,مواد انفجاري پالستيك , ميليمتري 107
  .ن ميباشدطالبا

  
و , نيروي قدس تاريخچه طوالني در حمايت از فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي و تروريستي حزب اهللا

نيروي قدس آمپهاي آموزشي در .اطالعاتي و پشتيباني لجستيكي آن دارد , تسليحاتي, تامين مالي 
 جنگجويان حزب اهللا را در  تن از3000دره ُبقاع لبنان براي حزب اهللا را اداره ميكند و مرتبا بيش از 

 ميليون دالر هزينه 200 تا 100نيروي قدس .تاسيسات آموزشي سپاه در ايران آموزش داده است 
  . يكساله حزب اهللا لبنان را تامين مالي ميكند و تجديد تسليح حزب اهللا لبنان را بر عهده دارد

و ائتالف و شهروندان بيگناه نيروي قدس همچنين براي گروههاي شيعه عراقي آه نيروهاي عراقي 
عراقي را هدف قرار داده و ميكشند پشتيباني مرگبار تسليحاتي و آموزشي و مالي و فرماندهي تامين 

  . مي نمايد
  

 شعبه دارد و توسط دولت ايران براي آمك هاي مالي 3200اين بانك :بانك صادرات ، شعبه ها و توابع آن 
ه است ، منجمله حزب اهللا و گروههاي تروريستي نامگذاري به سازمان هاي تروريستي استفاده شد

از سال . شده توسط اتحاديه اروپا مانند حماس و جهاد اسالمي فلسطين مورد استفاده قرار ميگيرد
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 ميليون دالر را از بانك مرآزي ايران از طريق توابع خود در لندن به 50 ، بانك صادرات مبلغ 2006 تا 2001
حزب اهللا نيز . اي استفاده گروه هاي پوششي حزب اهللا در لبنان ارسال آرده استشعبه بيروت خود بر

از بانك صادرات براي فرستادن پول به ساير سازمان هاي تروريستي از قبيل حماس استفاده آرده و 
  ميليونها دالر را به حماس منتقل آرده است 

  
ا در باره بلوآه آردن تكثير آنندگان  به امضاي رئيس جمهور آمريك13382در فرمان اجرايي شماره 

   2005 ژوئن 28سالحهاي آشتار جمعي و پشتيبانان آنها بتاريخ 
  :خاطرنشان شده است 

من جورج دبليو بوش، رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا به منظور اقدامات اضافه تري در رابطه با وضعيت 
به اين وسيله ,  روشهاي استفاده از آنهااضطراري ملي در رابطه با تكثير سالحهاي آشتار جمعي و

  :دستور ميدهم
 تمامي اموال و منافعي آه در دسترس اشخاص زير باشد آه در اياالت متحده باشند يا از اين به بعد -

به اياالت متحده بيايند و يا در دسترس يا آنترل اشخاص آمريكايي هستند يا خواهند بود بلوآه ميشوندو 
  .خت، صادر آردن و يا خارج آردن به هر شكلي نيستندقابل جابجايي، پردا

 دارايي و منافع هر شخصي آه وزارت خزانه داري در مشورت با وزير خزانه داري، رئيس ديوانعالي، و -
بقيه آژانس هاي مربوطه مشخص آرده باشد آه پول، آاال، تكنولوژي و يا ساير پشتيباني ها يا امكانات 

, اقدام به تهيه براي پشتيباني از هر فعاليت و يا اقدامي در اين رابطه آرده باشديا خدماتي را تهيه و يا 
  .بلوآه ميشود

 هر نوع معامله يا رابطه اي در آمريكا و هر نوع معامله و رابطه اي از سوي يك آمريكايي در سراسر -
انعت از اين دستور با آسي آه اموال يا منافع او بلوآه شده يا قصد ممانعت يا تالش براي مم, دنيا

  .داشته باشد، ممنوع است
 در پيوست اين فرمان اجرايي در همان زمان اسامي سازمان صنايع هوايي رژيم ايران و گروههاي -

به چشم , صنعتي همت و باآري و مرآز تحقيقات و بررسي هاي علمي سازمان انرژي اتمي ايران 
  .ميخورد

  جورج بوش
  آاخ سفيد

  2005 ژوئن 28
  

دهد آه مناطق شمالي، شمال شرقي و  شناسان آشورمان نشان مي ترين تحقيقات زمين  تازهنتايج
  . شمال غربي ايران داراي ذخاير فراوان نفت و گاز است

  )2007 اکتبر 27 (١٣٨۶  آبان5ه شنب
 با بيان اين - از زمين شناسان مطرح آشور -به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دآتر محمد قويدل 

دهد آه اين منطقه در  نتايج تحقيقات زمين شناسان ايراني در منطقه گرگان نشان مي:  گفتمطلب
  . شناسي پويايي زيادي داشته است دوران اول زمين

به گفته وي مطالعات ريز فسيلي در اين مناطق اثبات آرده است آه منطقه گرگان در اواسط دوران اول 
ر داشته آه همين امر و وجود موجودات فراوان در اين شناسي در ناحيه اقيانوس بزرگي قرا زمين

اقيانوس باعث تشكيل ذخاير عظيم نفت و گاز در منطقه گرگان، ناحيه درياي خزر و حتي شمال غرب 
  . ايران شده است

هاي اوليه در اين مناطق وجود ذخاير  بررسي: وي با مهم دانستن نواحي شمال ايران اعالم آرد
  . ثابت آرده استهيدروآربني عظيم را 

  
 یابد  فشارها بر جمهوری اسالمی افزایش می

  )2007 اکتبر 27 (١٣٨۶  آبان5ه شنب:رادیو آلمان
سازی اورانيوم  ی استراليا تهدید کرد که اگر جمهوری اسالمی هرچه زودتر از غنی وزیر امور خارجه

شواهد . یران را تحریم خواهند کردی آمریکا، کشورهای دیگری نيز ا دست برندارد، عالوه بر ایاالت متحده
  . دهد که خطر جنگ جدی است نشان می

ی تلویزیونی از دولت ایران خواست، هرچه  ی استراليا در یک مصاحبه الکساندر داونر، وزیر امور خارجه
ایران را " کشورهای زیادی"ی وی، در غير این صورت  به گفته. سازی اورانيوم را تعليق کند زودتر غنی

ی  ها بيشتر در زمينه زند که این تحریم ، حدس می داونر در ادامه گفت.  تحریم قرار خواهند دادمورد
  . اقتصادی باشند

 بوش، اعالم کردند که   وزیران دولت ، کاندوليزا رایس و هنری پاولسون دو تن از) اکتبر٢۵(روز پنجشنبه 
فاع ایران و چندین بانک ایرانی اعمال هایی جدیدی را عليه سپاه پاسداران، وزارت د آمریکا تحریم

ها تنها بخشی از یک سياست فراگير برای مقابله با رفتارهای تهدیدآميز  رایس گفت، این تحریم. کند می
  .ایران در منطقه است

ای و موشکی اين کشور دخالت  های هسته دولت آمریکا معتقد است که سپاه پاسداران ايران در پروژه
مرزی سپاه است، آموزش و تامين مالی و تسليحاتی  وی قدس، که واحد برونمستقيم دارد و نير

  . های افراطی در عراق، لبنان و افغانستان را برعهده دارد گروه
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  ها به اقدام جدید آمریکا واکنش
دانند و معتقدند که این  آور می جانبه از سوی ایاالت متحده را زیان های روسيه و چين تحریم یک دولت
  . قدامات تنها به بحران دامن خواهد زدگونه ا

: سرتيپ مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسالمی در رابطه با تهدید جدید آمریکا اظهار داشت
ها عالوه بر شتاب بخشيدن به روند خودکفایی و خوداتکایی کشور، وحدت و انسجام  این گونه تحریم«

  » .کند ر میملی را برای مقابله با تهدیدات دشمنان بيشت
ها با این  یی آمریکا«: های جدید آمریکا گفت سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ایران در مورد تحریم

  . »کنند رفتار تنها خودشان را منزوی می
  آیا خطر جنگ جدی است؟

کریستوفر داد، سناتور دموکرات و نامزد ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد که ممکن است جورج بوش 
  .ز ابزار نظامی عليه ایران استفاده کندا

کنند که از یک  زمان از هيالری کلينتون انتقاد می کریستوفر داد و همکارش، سناتور جان ادواردز، هم
جان ادواردز معترض است که هيالری . ی ضدایرانی در سنای آمریکا پشتيبانی کرده است قطعنامه

در مسير آغاز یک جنگ دیگر، وی را به این کار ترغيب کلينتون به جای جلوگيری از حرکت جورج بوش 
  .کرده است

در حالی که برخی، اقدامات جدید ایاالت متحده را . کارشناسان و ناظران سياسی نظرات مختلفی دارند
دانند، برخی دیگر معتقدند  ای ایران می های هسته ها بر سر برنامه حل دیپلماتيک کشمکش در مسير راه
ی آغاز یک جنگ  جدید و قرار دادن نام سپاه پاسداران در ليست سياه تروریسم نشانههای  که تحریم

  . است
محسن سازگارا، عضو پيشين سپاه پاسداران و مدیر کنونی مرکز تحقيقات ایران معاصر در واشنگتن نيز 

  .وگو با دویچه وله اظهار داشت که خطر جنگ جدی است در گفت
  
 ندی آیفرود م' نیجاوزمت'ها فقط برسر  موشک: رانیا

  )2007 اکتبر 27 (١٣٨۶  آبان5ه شنب
 عرب منطقه دامن زده ی کشورهای برخی به نگرانکای و آمررانی که مواجهه ایطی شرادر:بی بی سی

 حمله کنند وارد تقابل رانی که به ای اعالم کرده اند تنها با کسانی اسالمی جمهوریاست، مقام ها
 . خواهند شدینظام

 کشور نی دفاع اریبه نقل از وز)  و هفتم اکتبرستيب( روز شنبه پنجم آبان رنا،ی اران،ی ایدولت یخبرگزار
بر سر "قرار دارد و تنها "  در منطقهداری پاتيدر خدمت صلح و امن "یرانی اینوشت که موشک ها

 ."ندی آی فرود مرانی امی به حرنیمتجاوز
 کا،ی آمری نوشت که در صورت مداخله نظامانری کشور اری فارس به نقل از وزی خبرگزارنيهمچن

 رانی در حمله به اکای که با آمریی کشورهارای باشند، زرانی نگران پاسخ ادی منطقه نبایکشورها"
 ." تهران در امان خواهند بودی نکنند، از واکنش نظامیهمکار
 سپاه هي علکای تازه دولت آمری هامی شود که تحری مطرح می در حالیرانی اری دو وزی هاصحبت

 ناظران و ی برخرانی ای اتمی هاتي عراق و ادامه فعالتي تقابل دو کشور بر سر امنران،یپاسداران ا
 . نگران کرده استی نظامیريدولتمردان منطقه را نسبت به وقوع درگ

 که از ی در پاسخ به خبرنگارانی عربستان سعودعهدي آل سعود، ولزی سلطان بن عبدالعزشتري روز پکی
 به نفع ی کشورچي هختنيبرانگ" گفت دند،ي کشور پرسنی به اکای در صورت حمله آمررانیطر واکنش اخ
 . بودهد در جهان نخوای قدرتچيه'  پناهگاهایگذرگاه ' کرد که کشورش دياما تأک" ستي نرانیا

 تاالی با ایکی فارس، روابط نزدجي خلهي عرب حاشی از کشورهاگری دی همچون برخ،ی سعودعربستان
 - منطقه انيعي شني در بژهی به و- رانی موارد نسبت به گسترش نفوذ ایمتحده دارد و سران آن در پاره ا

 . کرده اندیابراز نگران
 منطقه را رد کرده و ی کشورهای برای اسالمی جمهوردی خود تهدی در صحبت هارانی دفاع اریوز

 . استدهينام"  جهان اسالمی از قدرت دفاعیبخش" کشور را نی ایموشک ها
 ی کرده که از جمله آنها موشک هاشی و آزمادي تولی تازه ای نظامزاتي تجهري اخی در سال هارانیا

 برد داشته لومتري ک1300 شهاب ی شود که موشک های زده منيتخم.  دو و سه استک،یشهاب 
 .باشند

 گفته بود که هم پماهایهوا و عراق درباره ساخت رانی در مراسم سالگرد جنگ اشتري پرانی دفاع اریوز
 را در ی کمک آموزشیماهاي و انواع هواپ140 رانی صاعقه، آذرخش، فجر، ایماهاي کشور، هواپنیاکنون ا
  . سازدیداخل م

  
با آژانس، برخي آشورها رفتاري از  علي الريجاني اظهار اميدواري آرد با مجموعه اقدامات مثبت ايران

  .را انتخاب آند ر شود راه ديگريخودشان نشان ندهند آه ايران مجبو
  )2007 اکتبر 26 (١٣٨۶  آبان4ه جمع

ي  دآتر علي الريجاني، نماينده) ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري به گزارش خبرنگار انرژي هسته
عالي امنيت ملي و دبير سابق اين شورا، پس از ورود به تهران آه از  مقام معظم رهبري در شوراي
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ما در اين « :گشت، اظهار داشت  بازمي5+1ي آشورهاي  مذاآرات ايران با نماينده پا برايسفر به ارو
  «.مذاآرات خوبي با سوالنا در دو نشست انجام داديم سفر

در ديداري آه با نخست وزير « : ايتاليا نيز گفت خارجه وي با اشاره به ديدارهايش با نخست وزير و وزير
  «.وگو آرديم در پايان جلسه به جمع ما پيوستند و نيم ساعتي گفت اايتاليا داشتيم، آقاي سوالن

 اين  در سفر به آلمان با وزير امور خارجه« : گفت چنين با اشاره به سفرش به هامبورگ الريجاني هم
ي آار با  يي، نحوه ها درباره مساله هسته محور بحث. مالقات آرديم آشور به اتفاق دآتر جليلي ديدار و

  «.منطقه آه شرايط حساسي را دارد بود و مسايلآژانس 
  «.وگو داشتيم ها ما گفت زمينه ها در اين به تناسب نوع درخواست« :الريجاني گفت
  «. آخر نوامبر تكرار شود5+1نماينده آشورهاي  قرار شد مسير مذاآرات ايران با« :وي ادامه داد

آي از اين است آه دنبال دردسرسازي حا آه برخي رفتارهاي آمريكا الريجاني با بيان اين
ديگر با توجه به همكاري ايران با آژانس از ما  اين درحالي است آه آشورهاي«:هستند،اظهارداشت
ها  ي مسير همكاري ي خود خواهان ادامه در بيانيه 5+1 آنند و حتي آشورهاي حمايت و تقدير مي

دهند آه ايران چه همكاري با آژانس را  ا را ميدهد آه آنها اين گر مي هستند، اما رفتار آمريكا نشان
  «.طور است بايد انتظار ديگري از ايران داشته باشيد خوب اگر اين. نه، فرقي ندارد انجام بدهد يا

ما با صبر و حوصله بايد مسير را « :تاآيد آرد نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي
  «.طي آنيم
ما داشتند آه مسير همكاري با آژانس را ادامه  هايي را به الن اروپايي توصيهبرخي مسوو« :وي گفت

العمل نشان ندهيم تا از شرايط آينده تست  ي آشورها عكس شرورانه دهيم و در برابر برخي رفتارهاي
  «.ديگري به عمل آيد

دوستان ديگري در خدمت آقاي دآتر جليلي و  در اين سفر« :دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي گفت
  «.سازمان انرژي اتمي بوديم از دبيرخانه، آقاي منفرد، وعيدي و سعيدي از

آقاياني آه اين دور شما را همراهي آردند خواهند  الريجاني در پاسخ به اين سوال آه در مذاآرات آتي
  «.آقاي جليلي بايد دنبال آنند اي است آه اين مساله«: بود؟ گفت

شما در مذاآرات سياسي آينده آقاي جليلي را  جاني در پاسخ به اين سوال آهبه گزارش ايسنا، الري
آنم دبيرخانه بايد متكفل اين موضوع باشد و آن را  مي من فكر« :همراهي خواهيد آرد؟ اظهار داشت

  «.دنبال آند
ي استعفايش از  هاي موجود درباره زني گمانه يي آشورمان، درخصوص ي هسته مسوول سابق پرونده

اين خصوص در رم صحبت آردم و خبرنگاران خارجي هم  من در« :دبيري شوراي عالي امنيت ملي گفت
  «.ي آافي روشن بود آنم توضيحاتم به اندازه مي اين سوال را از من آردند و فكر

هاي جديدي از سوي مسووالن اروپايي مطرح شده  طرح الريجاني در پاسخ به اين پرسش آه آيا ايده و
ي  آقاي سوالنا نظرياتي را به عنوان راهكار در راستاي ادامه هايي مطرح بود و ايده« :تاست؟ گف

 ها را در چارچوب يك آقاي سوالنا اين ايده. يي ايران مطرح آردند هاي هسته فعاليت بررسي مساله و
  «.يگري استايده د هاي آنها تفاهم سياسي بيان آردند و ما هم ديدگاه خود را بيان آرديم آه حول ايده

ها  توان از ظرفيت اين ايده آنم مي فكر مي. مطرح شد  ديگري درمذاآرات با آقاي پرودي ايده« :وي افزود
  «.يي ايران صلب بود ي هسته راه خاص براي حل مساله نبايد در پذيرش يك. استفاده آرد

ه صورت مداليته منظم با مسايل با آژانس بود، ب اش را آه حل تمامي يي ايران مساله هسته« :وي گفت
است و در اين فاصله نحوه و دستورالعمل نظارت بر نظنز آه سند  آژانس مدون و در يك سند تنظيم آرده

ها شنيده  هايي آه دائما در سطح رسانه البته برخي سوژه. است مهم ديگري است مدون شده
لوتونيوم حل شد و مشخص اهميت داشت مثل آلودگي انبارهاي آرج و پ شود و براي آژانس هم مي

است در  P2 و P1 دقيق نيست و برخي آارهاي ديگر آه مربوط به سانتريفيوژهاي شد آه اطالعات آنها
  «.باشد مي حال بررسي
 P2 و P1 ي هياتي از آژانس به ايران بيايد تا مساله ي آينده ريزي شده است تا هفته برنامه« :وي گفت

  «.حل نهايي شود
خير، « :خاصي را مطرح آرده است؟ اظهار داشت اين سوال آه آيا ايتاليا پيشنهادوي در پاسخ به 

هايي آه باروري و رشد بيشتري دارند بتوانند به  تا برخي ذهن آند ها آمك مي اين رايزني. پيشنهاد نبود
  «.ها به عنوان طرح نيست بنابراين اين ايده. داشت باشند هاي نافذي موضوع نگاه

آه  به اين سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين راي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخدبير سابق شو
سازي تاآيد آرد و  خواست شوراي امنيت مبني بر تعليق غني اش با شما بر سوالنا در آنفرانس خبري

اشاره ) اجراي خواست شوراي امنيت از سوي ايران(شرايط موجود فعلي   ايتاليا بر درك وزير خارجه
آنيد در پايان مسووليت خود اين شرايط، شرايطي به سوي يك تفاهم سياسي  فكر مي آند بنابراين مي

مسايل  ها شرايط متنوعي را بايد لحاظ آرد؛ چرا آه در آنها گونه پاسخ در اين« :خير؟ گفت است يا
  «.اينها را نبايد پاسخ صريح و روشن تلقي آرد. پيراموني نقش دارند

تر شده است، اما يك  ها به هم نزديك ندارم آه ديدگاه من در اين ترديد« :مه تاآيد آردالريجاني در ادا
و آن تفاهم بر سر مداليته حل مسايل با آژانس بوده است و براساس  گام مهم ما در ليسبون برداشتيم

 نروند و اين در آن جلو رفتيم و در ازاي آن قرار شد آنها دنبال آارهاي ماجراجويي بندي تعيين شده زمان
  «.توان برداشت آه گام بعدي را چگونه مي گام براي نزديك شدن دو ديدگاه بود تا اين يك
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ها خيلي متفاوت بود تا  اي آه نگاه ونيم از نقطه سال ارزيابي من اين است اينكه در اين دو« :وي افزود
گويند ما آار  و االن طرفين ميها طراحي شده و به عمل درآمده  ديدگاه امروز آه يك فاز از نزديك شدن

 يكي دو مذاآرات گذشته نشان داد آه به همديگر نزديك. نهيم، بسيار مفيد است مي با آژانس را قدر
. ي نهايي برسد نتيجه تواند ادامه پيدا آند تا به ايم و اين مي گويم آه تفاهم آرده ايم، اما نمي شده

  «.ي آانوني آار، با آژانس است نقطه يي ايران، ستهي اصلي اين است آه در بحث ه درعين حال نكته
يك آشور بداخالقي وجود « :اظهار داشت دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوالي

ي  خواهند روحيه خواهد مسايل را بزرگ آنند اما بيشتر مي مي آنها دلشان. دارد آه ما با او ارتباط نداريم
  «.ما را تضعيف آنند

ها در دو سه سال اخير در سطح منطقه  آمريكايي ي اساسي آن است آه نكته« :طرنشان آردوي خا
شما در . اين ربطي به آشور و مردم ما ندارد. معرفي شدند بيشتر به عنوان آشوري ماجراجو و شرور

اين در حالي است . دم آنها چه تصويري از آمريكا دارندبينيد آه مر مي هر آشوري در منطقه نگاه آنيد
  «.روسايشان دوستان آمريكا هستند آه اين آشورها

 90در نظرسنجي اخيري آه ارايه شد « :گفت هاي آمريكا از تحوالت عراق وي با اشاره به نظرسنجي
 شايد آنها بخواهند در .زنگ خطر بزرگي براي آمريكا است درصد مردم عراق از آمريكا تنفر دارند و اين

يك مقدار . و جايي را تخريب آنند اما شرايط امروز قدري تفاوت آرده است قبال ايران آار ايذايي بكنند
  «.بيداري بيشتر شده است هوشياري و

اي بايد اين مساله دنبال شود بلكه بايد  و رسانه گويم آه صرفا با آار مردمي من نمي« :الريجاني گفت
ها به شدت سقوط  اتفاقا در افكار عمومي، آمريكايي. دنبال آنيم دار اين موضوع را  هدفبا ديپلماسي

  «.معلول رفتار آنها در عراق است اند و اين وضعيت، آرده
اند و نگاه  به مردم عراق داشته اين هبوط مربوط به نوع سلوآي است آه نسبت« :وي گفت
  «.دارند ي عراقهاي نفت اي آه نسبت به سرمايه گرايانه چپاول

ي  ي اتحاديه آه سوالنا در حال حاضر نماينده بر اين الريجاني در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا مبني
ي  دهند به عنوان نماينده مذاآراتي آه االن انجام مي« :خاطرنشان آرد ؟5+1اروپا است يا آشورهاي 

 ي ما است و مواضع آنها را در ا نماينده بيانيه دادند و گفتند آقاي سوالن5+1آشورهاي  . است1+5
تواند  هست مي ي اروپا هم ي سياست خارجي اتحاديه البته چون ايشان نماينده. آنند مذاآرات طرح مي

 «.ايران است  در مقابل5+1ي طرف  نظر آنها را هم مطرح آند اما فعال ايشان نماينده
  

 به تحریم های شدیدتر انتقاد کرده و هشدار داده والدیمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، از تهدید ایران
  .که چنين رویه ای ممکن است مناقشه اتمی ایران را به بن بست بکشاند

  )2007 اکتبر 26 (١٣٨۶  آبان4ه جمع:بی بی سی
آقای پوتين که ساعاتی پس از اعالم تحریم های تازه آمریکا عليه جمهوری اسالمی در نشست سران 

اینکه مثل دیوانه ای تيغ بدست به این طرف و آن طرف : "پرتغال صحبت می کرد، گفتاتحادیه اروپا در 
  ."راه خوبی برای حل مسئله نيست] بدویم[

روسيه پيش از این نيز با تشدید تحریم ایران در شورای امنيت سازمان ملل متحد مخالفت کرده بود که 
اقدام بعدی به مشخص شدن نتيجه مذاکرات در نتيجه آن قطعنامه دیگری عليه این کشور صادر نشد و 

خاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، با طرف ایرانی و گزارش محمد البرادعی، مدیرکل 
  .آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه نوامبر موکول شد

 شد که وزیر اظهارات به نسبت تند رئيس جمهور روسيه در جمع سران اتحادیه اروپا پس از آن مطرح
امور خارجه ایاالت متحده اعالم کرد کشورش تحریم های تازه ای عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

  .و سه بانک ایرانی به اجرا خواهد گذاشت
این مجموعه تحریم ها که بسياری ناظران آن را شدیدترین اقدام آمریکا عليه ایران پس از انقالب سال 

سياست 'کنش ایران همراه شد و سخنگوی وزرات خارجه آن را به عنوان  دانسته اند، با وا1979
  . محکوم کرد' خصمانه واشنگتن

فرمانده کل سپاه پاسداران نيز تحریم های تازه ایاالت متحده را بی اثر دانست و گفت سپاه اکنون بيش 
  . از هر زمان دیگری آماده دفاع از آرمان های انقالب اسالمی است

ن را متهم می کند که به گروه هایی همچون حزب اهللا لبنان و حماس کمک نظامی می آمریکا ایرا
رساند و با تجهيز و آموزش شورشيان عراقی به نا آرامی های این کشور و باال رفتن تلفات نظاميان 

  .آمریکایی دامن می زند
مقابل نيروهای مقام های جمهوری اسالمی در . این اتهامات همواره از سوی ایران رد شده است

  .خارجی حاضر در عراق را عامل بحران امنيتی کشور همسایه می دانند
وضعيت امنيتی عراق و مناقشه اتمی ایران، این کشور را بيش از هميشه رودر روی ایاالت متحده قرار 

  .داده و مذاکرات دو کشور در بغداد نيز اثر چندانی در حل این اختالفات نداشته است
  

  با روسيه در انتقاد از تحريم های تازه آمريکاهمسويی چين
  )2007 اکتبر 26 (١٣٨۶  آبان4ه جمع:رادیو فردا

وزارت امور خارجه چين، روز جمعه ضمن انتقاد از تحريم های تازه آمريکا عليه نهادهايی در ايران، نسبت 
  .يری مذاکرات شدبه افزايش مجادالت درباره برنامه هسته ای ايران هشدار داد و خواهان از سرگ
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، وزارت امور خارجه چين در پاسخ به سوال اين خبرگزاری، اعالم آسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری 
موضع چين همواره اين بوده است که تحريم ها نبايد به آسانی در روابط بين المللی اعمال «: کرد

  ».ن استگفت و گو و مذاکره، بهترين رويکرد برای حل مساله هسته ای ايرا. شوند
 فرستاده شده، خبرگزاری آسوشيتدپرسدر متن کوتاهی که از سوی وزارت امور خارجه چين برای 

اعمال تحريم های تازه عليه ايران، درست در زمانی که جامعه جهانی و مقام های ايرانی «: آمده است
فقط می تواند به سختی بر روی پيدا کردن راه حلی برای مساله هسته ای ايرانيان کار می کنند، 

  ».مساله را پيچيده کند
اياالت متحده آمريکا، روز پنج شنبه اعالم کرد که تحريم های تازه ای عليه سپاه پاسداران، وزارت دفاع و 

 سال اخير، ٢٧اين تحريم ها، شديدترين دور تحريم هايی است که در . چند بانک دولتی اعمال می کند
  . ايران اعمال شده استاز سوی آمريکا، عليه جمهوری اسالمی

   بريتانيا موافق، روسيه مخالف
در پی اعالم اين خبر، بريتانيا از اين تحريم ها حمايت کرد و وزارت امور خارجه اين کشور با صدور بيانيه 

  .ای اعالم کرد که برای تصويب سومين قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت نيز تالش خواهد کرد
  . ن، روسيه نيز از آمريکا به خاطر اين تصميم تازه انتقاد کرده بوداما پيش از کشور چي

والديمير پوتين، رييس جمهوری اين کشور که ساعاتی پس از اعالم اعمال تحريم های تازه آمريکا عليه 
رويارويی بر سر مساله برنامه هسته ای ايران می بايست «: ايران در پرتغال صحبت می کرد، گفته بود

  ».فت وگوهای صبورانه حل شوداز طريق گ
کونداليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا در واکنش به اين اظهارات آقای پوتين، ضمن بی اهميت خواندن 

  ».ما شايد در تاکتيک هايمان، اختالفاتی داشته باشيم«: گفت اختالف نظر اين
که روسيه، با دستيابی سخن می گفت، تاکيد کرد  NBCوی که در يک مصاحبه با شبکه تلويزيونی 

ايران به سالح هسته ای مخالف است و آمريکا و روسيه، بر سر مناسبات کنونی سازمان ملل درباره 
  .ايران، در يک جبهه قرار دارند

  ».يک سالح هسته ای در دستان رژيم ايران به بی ثباتی عميقی دامن می زند«: وی گفت
   واکنش منفی ايران به تحريم های تازه

وی ديگر، وزير اقتصاد ايران در واکنش به تحريم های تازه آمريکا عليه نهادهای وابسته به جمهوری از س
  .، موجب بی ثباتی اقتصاد جهانی خواهد شد»حرکت عليه ايران«اسالمی گفت که هرگونه 

ت به گزارش خبرگزاری های داخلی در ايران، داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد اين کشور که برای شرک
در نشست صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در شهر واشينگتن به سر می برد، با برگزاری يک 

  .بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت» تاثير اندکی«کنفرانس خبری گفت که تحريم های تازه عليه ايران،
بی ثباتی «لی می خواند، دليل اص» تبليغات آمريکا عليه ايران«آقای دانش جعفری همچنين آنچه را که 

  ».ايران همواره برنده اين کشمکش بوده است«: توصيف کرد و افزود» بازار نفت
اوج گيری رويارويی ايران و آمريکا در روز پنج شنبه موجب شد تا قيمت هر بشکه نفت خام در بازارهای 

  . دالر عبور کند٩٢آسيا از مرز 
  .ر داردايران يکی از بزرگ ترين مخازن نفت جهان را در اختيا

از سوی ديگر، محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران با صدور بيانيه ای، تصميم اخير 
مغاير با موازين «دولت آمريکا را برای تحريم سپاه پاسداران، وزارت دفاع و چند بانک دولتی ايرانی، 

  .خواند» بينالمللی، فاقد ارزش و اثر و همچون گذشته محکوم به شکست
اتخاذ اين گونه تصميمات از سوی دولتی که خود توليد کننده «:  بيانيه آقای حسينی آمده استدر

سالح های کشتار جمعی و غير متعارف است و گروهک های تروريستی بسياری را ايجاد و آنان را تحت 
سسات حمايت خود قرار داده نمی تواند اختاللی در راه پيشرفت، توسعه و آبادانی ملت ايران و مو

  ».مشروع کشورمان به وجود آورد
رويکردهای فرافکنانه و اتهامات مضحک مقامات آمريکايی نمی تواند ناجی دولتمردان آن «: وی افزود

  » .کشور از بحران خود ساخته آنان در عراق باشد
 اراديو فرددر همين حال، محمدرضا حاج علی، معاون بانک ملی ايران شعبه هامبورگ در گفت وگو با 

تحريم ها به طور کلی تاثير دارند چرا که ما نمی توانيم با يک ارز «: درباره تحريم های جديد آمريکا گفت
معتبر جهانی کار کنيم، ولی چون ما از مدتی قبل در جريان بوديم و بانک های آلمانی و ديگر بانک های 

اپيش معامالتمان را از دالر به يورو خارجی از قبل معامالت دالری خود را با ما قطع کرده بودند، ما پيش
  » .منتقل کرده بوديم

وی با تاکيد بر اينکه فشارهای آمريکا بر بانک های اروپايی برای عدم همکاری با بانک های ايران ادامه 
مسير، تاجران و بانک های خارجی موضع تدافعی اتخاذ خواهند  با ادامه اين« :خواهد داشت گفت

  ».کرد
  

 تحریم های تازه ای که آمریکا بر سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سه بانک ایرانی ایران نسبت به
  . اعمال کرده، واکنش اعتراض آميزی نشان داده و آن را فاقد ارزش خوانده است

  )2007 اکتبر 26 (١٣٨۶  آبان4ه جمع:بی بی سی
را " تن نسبت به ایرانسياست خصمانه واشنگ"محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 

  . محکوم کرد
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اتخاذ اينگونه تصميمات از سوی دولتی آه خود توليد آننده سالحهای : "محمد علی حسينی افزود
آشتار جمعی و غيرمتعارف است و گروهک های تروريستی بسياری را ايجاد و آنان را تحت حمايت خود 

 آبادانی ملت ايران و موسسات مشروع قرار داده نمی تواند اختاللی در راه پيشرفت، توسعه و
  ."آشورمان بوجود آورد

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نيز گفت سپاه اکنون بيش از هر زمان دیگری آماده دفاع از 
  . آرمان های انقالب اسالمی است

ازمان ملل نيکالس برنز، از دیپلمات های ارشد آمریکا به بی بی سی گفته است هنوز اميدوار است س
  . نيز تحریم های تازه ای عليه ایران اعمال کند

  . نيکالس برنز همچنين روسيه و چين را به کمک نظامی به ایران متهم کرد
  . والدیمير پوتين، ریيس جمهوری روسيه، در این ارتباط آمریکا را به ایجاد تنش های آزارنده متهم کرد

با اعمال تحریم های تازه بر ایران بدتر "آمریکا باید وضعيت را آقای پوتين این سوال را مطرح کرد که چرا 
کند، درحالی که در عوض باید شيوه های مسالمت آميز را دنبال کند همانگونه که با کره شمالی کرده 

  ."است
خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید تحریم های آمریکا می تواند بسيار به ضرر ایران باشد زیرا باعث 

گفته می . د شرکت های خارجی از معامله با بانک های ایرانی و سپاه پاسداران اجتناب کنندمی شو
  . شود یک سوم اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران است

  .سپاه پاسداران ایران و نيروی قدس، واحد برون مرزی سپاه، مشمول تحریم های تازه هستند
ان ها در آمریکا مسدود می شوند و اتباع آمریکا اجازه بر اساس این تحریم ها دارایی های این سازم

  .نخواهند داشت با این سازمان ها داد و ستد کنند
در برابر شرکت های غير " مانعی جدی"کاندوليزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا گفت این تحریم ها 

  .آمریکایی خواهد بود که با ایران داد و ستد دارند
 روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با هنری پالسن، وزیر خزانه داری، وزیر خارجه آمریکا، که

شرکت کرده بود گفت این تحریم ها به دليل حمایت حکومت ایران از سازمان های تروریستی در عراق و 
  .خاورميانه، خرید و فروش موشک و فعاليت های هسته ای طراحی شده است

ن همچنان پيشنهاد مذاکرات را که از جانب ما ارائه شده رد می کند، متاسفانه حکومت ایرا: "وی افزود
و در عوض با پيگيری دستيابی به تکنولوژی هسته ای، ساخت موشک های بالستيک خطرناک، حمایت 
از شبه نظاميان شيعه در عراق و حمایت از تروریست ها در عراق، افغانستان و لبنان، و انکار وجود یکی 

ن ملل متحد و تهدید به محو کردن اسرائيل از نقشه، صلح و امنيت را به خطر می از اعضای سازما
  ."اندازد

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 اعالم ی اهياني در بکای آمری فرانسه، آژانس دفاع ضدموشکی مهر به نقل از خبرگزاریبه گزارش خبرگزار

 آرام مورد انوسيانست هدف مورد نظر خود را در فراز اق توی کوارهی جزگاهی شده از پاکيموشک شل: کرد
  .اصابت قرار دهد

  )2007 اکتبر 27 (١٣٨۶  آبان5ه شنب
  . رودی تاکنون به شمار میالديم2001 از سال ی دفاع ضدموشکشی آزمانيکمی وی سنیا
 اروپا به  در شرقی مسکو و واشنگتن درباره سپر موشکاني انجام شد که بحران می در زمانشی آزمانیا

  . شده استلی دو طرف تبدني بیبحران
 شرفتهي پی در لهستان و سامانه رادارري فروند موشک رهگ10 شامل استقرار کای آمری سپر موشکطرح

 ی موشکیدهای سامانه با هدف مقابله با تهدنی کند ایواشنگتن ادعا م.  چک استی در جمهوریا
 ست،ي نپا به ارودني قادر به رسرانی ای موشکهادی گوی م ادعانی با رد اهي شده، اما روسی طراحرانیا

  . استهيلذا هدف طرح تحت نظر قرار دادن روس
 خود در پرتغال، بار ري اخی در کنفرانس خبرهي روسی جمهورسي رئني پوتريمی است که والدی درحالنیا
ک اعالم کرد و  چی لهستان و جمهوری در کشورهاکای آمری مخالفت مسکو را با طرح سپر موشکگرید

 موشک در ر سابق که اقدام به استقرای شوروی کوبا گفت که اقدامات موازیبا اشاره به بحران موشک
 کای آمری ما با توجه به امکان استقرار سپر موشکی براتيوضع.  شدبيکوبا کرد؛ سبب بروز بحران کارائ

 اما در م،یدي و کوبا برچتنامی را از وانمی هاگاهیما پا.  آن بحران استهي شباري بسیدر اروپا از لحاظ فن
  . استیري در حال شکل گییدهای تهدني چنمانیمرزها

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
عراقي براي تعيين پنج وزير  هاي مشاور سياسي رييس مجلس اعالي اسالمي عراق از توافق گروه

  .هاي مهم عراق ظرف هفته آينده خبر داد خانه وزارت
  )2007 اکتبر 26 (١٣٨۶  آبان4ه جمع

 –وگو با خبرنگار سياسي  تهران در گفت محسن حكيم، نماينده مجلس اعالي اسالمي عراق در
اشاره به ديدارهاي عبدالعزيز حكيم در عراق و توافقات  با) ايسنا(خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 
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هاي مهمي آه آقاي حكيم، به عنوان رييس ائتالف يكي از آار: اظهار داشت انجام گرفته در اين راستا
 هاي عراقي پنج وزير مهم در آابينه عراق انجام داد اين بود آه قرار شد با توافق گروه يكپارچه عراقي

  .انتخاب شوند و آابينه ترميم شود
  .ارتباطات و دادگستري عنوان آرد ونقل، ها را شامل آشاورزي، حمل وي اين وزارتخانه

بودن جلسه ائتالف چهارجانبه عراقي خبر داد و  عال سياسي عراقي در ادامه از موفقيت آميزاين ف
حضور يافته بود در رابطه با حل مشكالت عراق و نهايي آردن  در اين جلسه آه سيد عمار حكيم: گفت

اينكه اين ائتالف ضمن .  ها و لوايح به پارلمان عراق توافق شد ح ارايه برخي طر توافقات انجام گرفته و نيز
  .يابد گسترش

اعال و نيز حزب الدعوه اسالمي عراق تشكيل شد  اي نيز با حضور نماينده مجلس جلسه: وي ادامه داد
  .شود حكيم و نيز مقتدا صدر بسيار مثبت ارزيابي مي آه در مجموع در آنار برگزاري جلسه عمار

با توجه به توافقات انجام : آرد و گفت محسن حكيم وضعيت امنيتي عراق را بسيار مطلوب توصيف
امنيتي بهبود حاصل آرده و طي توافقات قرار شده  هاي عراقي هم اآنون وضعيت گرفته ميان گروه

اينكه بهبود سطح خدمات رساني در عراق را نيز شاهد  است آه حزب فضيلت ائتالف بازگردد ضمن
  .تهران طي روزهاي آتي خبر داد  بهرتبه حزب فضيلت وي در خاتمه از سفر هيات عالي .بوديم

  
 در کشورش ی ملی آشتی برقراری برای جدی بر تالشهادي عراق روز پنجشنبه با تاکی جمهورسيرئ

 با یپلماسیاز راه گفتگو و د) ک.ک.پ( حزب کارگران کردستاناني کرد که مشکل شورشیدواريابراز ام
 . حل و فصل شودهيترک
  )2007 اکتبر 26 (١٣٨۶  آبان4ه جمع
 نی عراق ای جمهورسي رئی الفرات، جالل طالبانیونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه

 . داشتاني ژاپن در بغداد بري سفی مونجرويجي کنداری دانیمطلب را در جر
 عراق ری نخست وزی المالکی دولت نوری باالبردن توانمندی مناسب برای سازنهيما درباره زم:  گفتیو

 ی ملت عراق تالش ماني وحدت در ممي و تحکی ملی آشتی برقراری براتی و با جدمي کنی متيفعال
 .مي هستني تالشها خوشبنی و به اميکن

 کرد حزب کارگران اني درباره مشکل شورشهي عراق و ترکاني می درباره بحران کنونیطالبان
 نی بهتریچشم انتظار برقرار عراق است و ی برای مهمهی کشور همساهيترک: گفت) ک.ک.پ(کردستان

 . حل و فصل شودیپلماسی گفتگو و دقی مسئله از طرنی که امیدواري و امميروابط با آن هست
 به نوبه خود بر ادامه  زي ژاپن نري کرد و سفدي عراق تاکی بر ضرورت مشارکت ژاپن در بازسازني همچنیو

 .کرد دي کشور تاکنی ایاسي سندهیکمک کشورش به ملت عراق و فرا
 گفتگو قی از طرهي حل مشکالت با ترکی برای جاری از تالشهاوي توکتی بر حماني ژاپن همچنريسف
 و تي امنمي تحکی وحدت در عراق به عنوان رکن اساستی و تقوی و ضرورت انسجام ملیپلماسیود

 . کرددي کشور تاکنی در ایثبات واقع
 در اي استرالري کرد که مارک انس براون سف اعالمی اهياني در بني عراق همچنی جمهوراستی ردفتر

 . کردندی را بررسهي عراق با ترکی دوجانبه و تنش موجود در مرزهای همکاری با طالبانداریبغداد در د
 ساختار ري حرکت در مسی برایدی جدیاسي سی بر وجود فرصت خوب و فضاداری دنی در ایطالبان
 ی دولتفی وظایفای قادر به استهی شارانی از آن با وزیباني عراق و پشتی دوباره دولت وحدت ملیساز

 رباره مورد قبول دی راه حل هاجادی درباره ای و دلگرم کننده ای قوینشانه ها: اشاره کرد و گفت
 . از مشکالت عراق وجود داردیاريبس
 دفاع عراق شب گذشته پس از ورود به آنکارا اعالم کرد که کشورش ری است که وزی در حالنیا
به ")ک.ک.پ(" کرد حزب کارگران کردستاناني شورشیتهاي توقف فعالیرا برا" ی ملموسیشنهادهايپ"

 . کندی ارائه مهيترک
  

  ك در شمال عراق زن هستند.ك.نيمي از شورشيان پ
  )2007 اکتبر 26 (١٣٨۶  آبان4ه جمع

د و از اين ان  عضو پ ك ك در نواحي آوهستاني غير قابل نفوذ شمال عراق مخفي شده3000حدود 
از زنان . ك.ك. اين در حالي است آه بسياري از اين اعضاي پ. دهند نقطه ترآيه را مورد هجوم قرار مي

  . هستند
 تا 30 بين -چاپ آلمان-ي مورگن پست  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .  مبارز آرد در اين منطقه زن هستند3000 درصد از 50
اي را در پ ك ك   جايگاه ويژه70 زنان و جوانان از ابتداي تاسيس پ ك ك در دهه  به گزارش اين روزنامه

  . روند به شمار مي" هاي آزادي خواهانه پيشروان جنگ"ها به عنوان  دارند؛ آن
آزاد زنان "اين انجمن به عنوان سازمان ايدئولوژيك احزاب . هستند" انجمن زنان برجسته"اين زنان عضو 

  . روند به شمار مي" آردستان
  .شوند در نواحي شمال عراق هر روز زنان بيشتري از پ ك ك براي مبارزه مسلحانه فرستاده مي

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
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  )2007 اکتبر 27 (١٣٨۶  آبان5ه شنب:رادیو فردا
 يک ميليون کارت هوشمند  ، ازعرضه»يک منبع آگاه«گان رسمی دولت، به نقل از ، ار ايرانروزنامه

  .گازوئيل خبر داده است
مقدمات اجرای سيستم «:اين روزنامه به نقل از مدير برنامه ريزی پروژه کارت هوشمند نفت گاز نوشت 

بيش از يک کارت هوشمند گازوئيل در جايگاه های عرضه سوخت آغاز شده، و پيش بينی می شود 
  ».ميليون کارت هوشمند گازوئيل عرضه شود

از اول آبان ماه مقدمات اجرای سيستم کارت هوشمند گازوئيل آغازشده و به « به گفته عبدالرضا امينی 
  ».مرور جايگاه های عرضه سوخت به سيستم های مورد نياز تجهيز می شوند

 گازوئيل در شرايط کنونی تنها شامل بخش اين مقام وزارت نفت، با بيان اين که طرح کارت هوشمند
از آنجا که آمار رسمی درباره اين خودرو «خودروهای گازوئيل سوز می شود، به روزنامه ايران گفته که 

  ».ها موجود است در فاز اول فعًال کارت هوشمند گازوئيل شامل بخش حمل و نقل می شود
ر ابزارهای ارتباطی نوين از سوی دانش آموزان به  موبايل، و ديگ ، خبر داده که ورودخراسانروزنامه 

  .مدارس سراسر کشور ممنوع شده است
براساس مصوبه « :اين روزنامه به نقل از معاون دبير کل شورای عالی آموزش و پرورش نوشته است

  و ديگرmp۴، mp٣جديد آيين نامه اجرايی مدارس، استفاده دانش آموزان از وسايلی مانند تلفن همراه، 
  ».ابزار ارتباطی جديد در مدارس ممنوع است

همراه داشتن وسايلی که به امر «محمد بطحايی با اشاره به بخش ديگری از اين مصوبه جديد،گفته که
تحصيل مربوط نباشد،از جمله تلفن همراه، تخلف انضباطی محسوب می شود، و مدير و شورای 

  ». متخلف هستندمدرسه مرجع تصميم گيری برای برخورد با دانش آموز
، عنوان اصلی خود را به ادامه تالش برای تقويت نقش دولت در اقتصاد خبر داده و سرمايهروزنامه 

  .نوشته که سازمان بازرسی و نظارت بر کاال احيا می شود
به نوشته اين روزنامه،شورای عالی اداری در احيای مجدد سازمان بازرسی و نظارت بر کاال و خدمات را 

  .ب گذرانده، و هماکنون ابالغ آن در دستور کار دولت قرار دارداز تصوي
اين روزنامه با اشاره به اين که همزمان اتحاديه اصناف نيز با همکاری وزارت بازرگانی، در حال تصويب 
  .نهایی آيين نامه ای است که براساس آن وظيفه تنظيم و کنترل بازار بر عهده اصناف قرار می گيرد

اين حرکت موازی در «م دولت را حرکتی موازی با تالش اصناف کشور تعبير کرده و نوشته سرمايه، اقدا
حالی صورت می گيرد که به نظر می رسد دولت همانطور که از انبساطی تدوين کردن بودجه درس 

  ».گرفته، بايد از نتايج ناموفق دخالت های مستقيم در دولت درس گرفته باشد
که مانور گردان های ضد شورش بسيج در بيابان های اطراف قم به پايان ، خبر داده  کيهانروزنامه

  .رسيده است
 هزار تن از اعضای بسيج ادارات برگذار ١٠ روزه که با حضور ٣به نوشته اين روزنامه در اين مانور 

 گردان شرکت ٣٠سناريوهای مختلف از جمله امداد و نجات،و مانور کوی و برزن تمرين و توسط «شده
  ».ده به اجرا درآمدکنن

گردان های ضد شورش عاشورای حاضر در اين مانور همچنين سالح های «:کيهان تاکيد کرده که
 تاکتيک های پدافند غيرعامل را که عمدتا عمليات  سنگين، نيمه سنگين و سبک را آزمايش کرده و

  ».مخفی شدن در مقابل حمالت هوايی است، تمرين کرده ند
ورود يک دختر جوان به ورزشگاه «، در ستون جهت اطالع امروز خود نوشته می جمهوری اسالروزنامه

قانون ممنوعيت ورود زنان به » ملوان ـ پرسپوليس« تختی بندر انزلی در جريان ديدار روز پنج شنبه 
  ».ورزشگاه هایی که مردان در آنها حضور دارند را نقض کرده است

مشخص «نگی ورود اين دختر به ورزشگاه شده و نوشتهاين روزنامه خواستار تحقيق در مورد چگو
  ».نيست به اين دختر چگونه اجازه ورود به اين ورزشگاه داده شده است

طی چند سال اخير فعاالن جنبش زنان ايران دستکم دو بار برای ورود به استاديوم آزادی تهران تجمع 
  . تعدادی نيز دستگير شده اند کرده و

هی نيز با چنين سوژه ای دو سال پيش ساخته و برخی از جوايز بين المللی را به فيلم آفسايد جعفر پنا
  .خود اختصاص داد

به نوشته اين .  درصدی اجاره خانه در دو سال اخير خبر داده است۵٠ از افزايش آفتاب يزدروزنامه 
ران در سال روزنامه، وزارت مسکن اعالم کرده که متوسط اجاره بهای يک متر مربع مسکن در شهر ته

  .درصدی را در طول يک سال نشان می دهد  ٢٣٫٧ ريال بود که رشدی معادل ۴٢٢٧٣گذشته 
 متوسط اجاره بهای يک متر مربع مسکن در شهر  به نوشته اين روزنامه اين افزايش در حالی است که

درصد رشد   ٢۴٫۶   نيز٨٣ ريال بوده که نسبت به سال قبل يعنی سال ٣۴١٧۴ معادل ٨۴تهران در سال 
  .داشته است

» دولت در برابر مجلس، سازمان بازرسی و نهادهای صنفی« در گزارشی با عنوان همشهریروزنامه
  .نوشته که جدال ميان دست اندرکاران بهداشت آغاز شده است

به نوشته اين روزنامه، بار ديگر جدال بين دست اندرکاران بهداشت و درمان بر سر هزينه های درمانی و 
کاهش و افزايش هزينه های سالمت « وزير رفاه اعالم کرده که فه های پزشکی به باال گرفته، وتعر

  ». يا همان پرداخت از جيب،نه دست ماست و نه دست ديگری مردم
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 نقش سازمان نظام پزشکی در مورد تعيين تعرفه خدمات درمانی غير دولتی،  همشهری با اشاره به
آيا با «:ل کشور به ریيس جمهوری درباره هزينه های سالمت، نوشتهنامه انتقادی سازمان بازرسی ک

  » اميدی به حل مشکل سالمت مردم خواهد بود؟ اين همه متولی و بی اعتنايی، آيا
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