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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
  

 انی پا2 و 1 نوع وژيفی سانتری در خصوص دستگاه هانوننی های و اولیدي جواد وعیليمذاکرات تکم
  .افتی

  )2007 اول نوامبر (١٣٨۶ ان آب10ه پنج شنب
 ني آژانس برکلی مدی معاون امور پادمانهانوننی های مذاکرات که با سفر اولنی گزارش خبرنگار مهر ، ابه

 و آژانس در رانی دور مذاکرات انی  از روز دو شنبه در تهران آغاز شده بود ، آخری اتمی انرژیالملل
  .  آژانس بود ی از نشست آتشي تا پوژهايفیخصوص موضوع سانتر

 جی در خصوص نتانوننی و ، های ملتي امنی عالی شورارخانهي الملل دبني بتي معاون امنیدي وعجواد
 مجلس  روز سه شنبه از ی ملتي امنونيسي مذاکرات تاکنون اظهار نظر نکرده اند هرچند مخبر کمنیا

 آژانس را در ازي اطالعات مورد نهي کلانری کرده بود ادي از روند مذاکرات خبر داده و تاکیدي وعتیابراز رضا
  .  کند ی ارائه موژهايفیخصوص سانتر

 ی شورای جلسه آتی برگزارخی شود و تاریمنتشر م)  نوامبرمهين(  دهه سوم آبان ماه ی البرادعگزارش
  .  شده است نييتع)  نوامبر22(حکام اول آذر ماه 

 دی جدتهي حل و فصل طبق مودالیو آژانس برا رانی محور مورد توافق اني دوموژهايفی سانترموضوع
 در رابطه با مسئله ماندهيهمه سئواالت باق) اوت   31( وری شهر9 خیآژانس تا تار.  ها است یهمکار
 در سطح ذاکره آژانس تاکنون سه دور مرانی کرده است و اهیرا به تهران ارا   P2و P1یوژهايفیسانتر

  .  خصوص در تهران برگزار کرده اند نی در ای مذاکره فنو دودور) نوننی و هایديوع( معاونان 
  

 رانی ای حل مناقشه اتمی برایطرح عرب
  )2007 اول نوامبر (١٣٨۶  آبان10ه پنج شنب

 جستی داکي اکونومستی ادلي می در گفتگو با مجله اقتصادی عربستان سعودرخارجهیوز:بی بی سی
)MEED (فارس جي خلهي حاشیرب عی کشورهاگریگفته که کشورش همراه با د )شنهاديپ) بجز عراق 

 کشور به نی دهند و به الي تشکرانی شده به ای غنومي فروش اورانی برایوميداده اند که کنسرس
 نکهی از ای نگرانبي ترتنی بفروشند تا بدی خواهد داشت سوخت اتمندهی که در آییروگاههاي نازي نزانيم

 . بروداني استفاده شود از مانهي در خاورمی شده در ساخت سالح اتمی غنومياز اوران
 شنهادي پنی ای داده، طحي گفتگو توضنی در ای عربستان سعودرخارجهی وزصل،ي گونه که سعود الفآن
 مورد نظر ومي اورانی سازی غنساتي ساخت تأسی براسي طرف همچون سوئی بی از کشورهایکی

 .  شودی در نظر گرفته می عربوميکنسرس
 . مشارکت داشته باشندومي کنسرسنی کرده اند که در الی عرب هم ابراز تمای دولتهاگری د،ی گفته وبه

 استقبال و اعالم کرده که آن را ومي کنسرسنی الي تشکشنهادي از پرانی گفته که اصلي الفسعود
 .ردی را بپذشنهادي پنی ارانی کرده که ایدواري ابراز امی خواهد کرد، ویبررس
 ادامه نهي زمنی در ارانی فارس به گفتگو با اجي خلهي عرب حاشیوده که دولتها افزی سعودرخارجهیوز
 منطقه تي نگاه نکند بلکه امنی تنها از منظر انرژشنهادي پنی کنند که به ای مدي تأکرانی دهند و به ایم
 . مد نظر قرار دهدزيرا ن
 تي نگرانند که فعالی غربی فارس همچون دولتهاجي خلهي عرب حاشی گفته که دولتهاني همچنیو
 . منجر شودی به ساخت سالح اتمرانی ایاتم

 داده اند رانی به ازي مطرح کرده نصلي مشابه آنچه سعود الفیشنهادي هم پهي همچون روسییکشورها
 یابي کرده که دستدي بارها تأکرانی را برطرف کند اما ارانی ای اتمتي غرب از فعالی تواند نگرانیکه م

  .ستي حق ننی داند و حاضر به گذشتن از ای را حق خود مومي اورانی سازی غنیکامل به فناور
  
 ستي نی کافرانی اشتري بمی از تحریري جلوگیگزارش آژانس برا: کایآمر

  )2007 اول نوامبر (١٣٨۶  آبان10ه پنج شنب
 مناقشه ري آلمان که درگی سازمان ملل متحد به همراهتي امنی عضو دائم شوراپنج:بی بی سی

 ی در لندن برگزار کنند و به بررسرخارجهی در سطح معاونان وزی قرار است فردا نشسترانندی ایاتم
 . مناقشه بپردازندنی در قبال ای بعدیگامها
 ی محور اصلی اتمتي کشور به محدود کردن فعالنی به منظور واداشتن ارانی بر امی تحرشی افزاموضوع

 . نام گرفته اند5 + 1د بود که گروه  خواهیی دولتهارخارجهینشست معاونان وز
 اتخاذ موضع در ی گرفت که برامي تصمني و چهي فشار روسی خود و در پنيشي در نشست پ5 + 1 گروه

 .ندي بنشی اتمی انرژی المللني از آژانس بی به انتظار گزارش تازه ارانی اشتري بمیقبال تحر
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 شود ی ممي سازمان ملل تسلتي امنیه شورا بگری گزارش که تا دو هفته دنی قرار است در اآژانس
 آژانس ی برارانی ای اتمتي که در مورد فعالی بر رفع ابهاماتی به تعهد خود مبنرانی اایمشخص کند که آ

 . نهایوجود دارد عمل کرده است 
 کرده اني با آژانس برانی ای درباره همکارري اخی هفته های که مقامات آژانس طی توجه به اظهاراتبا
 ی امروز طزي نرانی جمهور اسي است و رئني آژانس خوشبی نسبت به مثبت بودن گزارش آترانیند، اا

 در جنوب هیو عسلی نفتساتي در تأسری غداکي اوره و آمونیمي در مراسم افتتاح طرح پتروشیسخنران
 زيصلح آم رانی ایا  هسته یتهايدر حال حاضر آژانس بصراحت اعالم کرده که فعال: " گفته استرانیا

 ".ستي از انحراف نی ا است و نشانه
 یندگی که قرار است نماکای آمررخارجهی وزیاسي برنز، معاون سکالسي اظهارات، ننی همزمان با ااما
 یی در لندن به عهده داشته باشد گفته که گزارش آژانس بتنها5 + 1 ی متحده را در نشست فردااالتیا
 .ستي نی کافرانی بر اشتري بمی از اعمال تحریري جلوگیبرا
 با خبرنگاران شی اترتختی پان،ی در وی اتمی انرژی المللني آژانس بسي برنز که پس از گفتگو با رئیآقا

 شود به قطعنامه ی که گزارش آژانس منتشر مندهی ظرف دو هفته آدی بارانی گفت افزود که ایسخن م
 صدور ی برایی سواز کایقف کند، وگرنه آمر را متوومي اورانی سازی عمل کرده، غنتي امنی شورانيشيپ

 اروپا هی اتحادگر،ی دی و از سودي خواهد کوشرانی اشتري بمی شورا به منظور تحرنی در ایقطعنامه تازه ا
 . بپردازدرانی امی خواهد کرد که به تحرقیرا تشو

 جمهور سي رئ نژاد،ی جلسه دهد، محمود احمدلي در لندن تشک5 + 1 از آنکه گروه شي روز پکی یول
 اجي به آنها احترانی از آنکه اشي هشدار داده است که بیی اروپای خود به دولتهای در سخنرانرانیا

 ی اقتصادتباطات در اری جدی چرخشرانی دانند که اگر ای دارند و ماجي احترانیداشته باشد، آنها به ا
 . افتدی می داشته باشد، چه اتفاقیی اروپایاش با کشورها

 گزارش آژانس نیممکن است قبل از ا: " آژانس گفته استی نژاد با اشاره به گزارش آتیمد احیآقا
 گرفت اما  ی صورت می شد و بر اساس آن اشتباهات، مطالب و اقدامات ی مطرح می اشتباهاتایمباحث 

 زي صلح آمیتهاي از انحراف در فعالیا  نشانه نکهی بر ای آژانس مبنحیاکنون با توجه به گزارش صر
 کنند یهمراه] کایآمر[بخواهند با دشمن ما ] یی اروپایدولتها[ کشورها نی اگر استي نرانی ایا هسته

آنها ...  اشتباه بوده است میي و بگومي از اشتباه قلمداد کنی رفتار آنها را ناشنی اميتوان  ی ما نمگرید
 ." داد و سکوت نخواهد کرد خواهدن آنها واکنش متقابل نشای در برابر رفتارهارانیبدانند که ا

 شی خواهان افزاکای است، آمری دچار اختالف درونرانی بر اشتري بمی بر سر اعمال تحر5 + 1 گروه
 شتري بمی با تحرني و چهي اعمال کرده، اما روسرانی بر ایشتري بیمهای تحریی بتنهارًاي و اخمهاستیتحر
 نسبت ی تررانهي سختگضع مورًاي که اخزي، فرانسه ن انددهی مخالفت ورزکجانبهی یمهای و اعمال تحررانیا

 تي امنی اروپا درخواست کرده که خارج از چارچوب شوراهی عضو اتحادی اتخاذ کرده از دولتهارانیبه ا
 گری داشته اما دی را در پايتانی درخواست موافقت برنی ارند،ي درنظر بگرانی اهي علی سخت تریمهایتحر

 . کرده انداري در قبال آن سکوت اختای دهی ورزفت درخواست مخالنی با اایپا  اروهی عضو اتحادیدولتها
 در رانی اشتري بمی تحری برای تا به حال از صدور قطعنامه تازه اني و چهي برنز، روسکالسي گفته نبه

گذشته که قطعنامه ) نیچهارم فرورد( مارس 24 از بي ترتنی کرده اند و بدیري جلوگتي امنیشورا
 اش فراهم یم اتتي فعالشبردي پی مغتنم برای فرصترانی ای صادر شد تاکنون براتي امنیشورا نيشيپ

  .آورده اند
  
 ی کنفرانسیامروز پنجشنبه ط"  برنزکالسين" تدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

  اعمالی قطعنامه سوم  براعتری هر چه سربی تصوی گفت که کشورش در پنی در ویمطبوعات
  . استرانی اهي علشتري بیمهایتحر

  )2007 اول نوامبر (١٣٨۶  آبان10ه پنج شنب
 در واکنش به اظهارات ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدی خود با محمد البرادعداری پس از دبرنز

 نیا:  شدی مدعرانی اهي علمهای اثر بودن تحری درباره برانی ای جمهورسي نژاد رئیمحمود احمد
 ی جامعه جهانیتها خود به درخواسیی اعتنای به برانی انکهی خود را خواهد گذاشت؛ مگر اري تاثهامیتحر

  . دهدانی خود، پایدرباره برنامه هسته ا
 دی اروپا باهیاتحاد:  شد ی شرکت کند، مدع5+1 شود تا در نشست گروه ی عازم لندن منی که از وبرنز

 را کاهش دهد تا رانی مبادالت خود با ازاني اعمال کند و منرای اهي علیشتري بیمهای تحرعتریهر چه سر
 می و تحرشتري بیانزوا کند؛ ی میی اعتنای بتي امنی شوراماتي که به تصمی متوجه باشد تا زمانرانیا

  . در انتظار آن است
ق  از حقورانی ای اسالمی کرد که به زعم خود، جمهوریدواري ابراز امکای امور خارجه آمرری وزمعاون

 کشورها ری و ساکای صرف نظر و مذاکره با آمرومي اورانی سازی برنامه غنژهی خود به ویمشروع هسته ا
  . را آغاز کند

 ژاپن و کره زي و نیی اروپای کشورهاری از سای فرانسوی با مقامهاداری برنز شب گذشته در دکالسين
 صلح ی به سبب برنامه هسته ارانی اهي واشنگتن علکجانبهی یمهای از تحری خواست با دنباله رویجنوب
  . کشور بکاهندنی خود با ای آن، ازسطح مبادالت اقتصادزيآم

 هستند، اما رانی اهي اروپا علهی اتحادمی خواستار اعمال تحرکا،ی از آمرتی با حماسي و انگلفرانسه
  . مسئله اختالف نظر دارندنی درباره ایی اروپایکشورها
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 ی روسيه به تهران  جهسفر ناگهانی وزیر امور خار
  پور، گزارشگر دویچه وله در تهران بهزاد کشميری

  )2007 اکتبر 31 (١٣٨۶  آبان9ه چهار شنب
اخباری که رسما در مورد . ی روسيه وارد تهران شد سرگئی الوروف وزیر امور خارجه)  آبان٩(عصر دیروز 

ای گفتگوها را چندان روشن ی این سفر و محتو سفر سرگئی الوروف به تهران منتشر شد انگيزه
  .کند نمی

اند که در آن تحکيم  های رسمی پرداخته ها و بيانيه منابع خبری جمهوری اسالمی اغلب به نقل اطالعيه
های مورد مذاکره ذکر  مناسبات دو جانبه و تبادل نظر در مورد مسائل منطقه و جهان، از جمله موضوع

اش منوچهر  نژاد با همتای ایرانی  جمهور محمود احمدیسرگئی الوروف پيش از دیدار با رئيس. شده
  . متکی مالقات کرد

بنا بر گزارش منابع رسمی هر دو طرف در این دیدار به بررسی نتایج سفر اخير والدیمير پوتين به ایران و 
بق با این حال مطا. ی دریای خزر پرداختند و آن را سازنده و مفيد خواندند اجالس سران کشورهای کناره

تواند دليل سفر  عرف دیپلماتيک، مسائل مورد بحث آنچنان که در اظهارات رسمی بيان شده نمی
ی کشور قدرتمندی باشد که یکی از پنج عضو دارای حق وتو در شورای امنيت  ناگهانی وزیر امور خارجه

  . سازمان ملل است
قدرت جهان را احيا کند و در ی خود به عنوان یکی از دو ابر کوشد موقعيت از دست رفته روسيه می
  .تر داشته باشد المللی سياسی نقشی برجسته معادالت بين

نژاد  اش به تهران، شامگاه سه شنبه، نهم آبان ماه، با محمود احمدی ی سفر یک روزه الوروف در ادامه
 امور ی کوتاه دفتر مطابق اطالعيه. دیدار و پيامی از سوی رئيس جمهور روسيه را به او تقدیم کرد

خواستار تعامل و «ی روسيه در این دیدار  ای رئيس جمهور اسالمی، وزیر امور خارجه رسانه
نژاد بر  و محمود احمدی» المللی انرژی اتمی شده های جمهوری اسالمی ایران و آژانس بين همكاری

  . ی همکاری با آژانس تاکيد کرده است تصميم تهران در ادامه
های متفاوتی در ميان تحليگران  زنی ت گفتگوها و محتوای پيام پوتين، گمانهسکوت طرفين در مورد جزیيا

ی هرالد تریبون به نقل از منابع روسی مدعی است،  روزنامه. و محافل سياسی به دنبال داشته است
های متقابل در ارتباط با  ی بزرگ هستند تا از طریق امتياز دادن آمریکا و روسيه مشغول انجام یک معامله

  . سائل مورد اختالف به توافق برسندم
ای ایران از محورهای اصلی این  ی هسته ظاهرا کاهش نيروهای نظامی در اروپا، استقالل کوزوو و پرونده

های بانکی و تجاری عليه ایران را  در حالی که آمریکا چند روز پيش تحریم. شوند معامله محسوب می
ای  ی هسته یافتن راه حلی مسالمت آميز برای مناقشهیکجانبه تشدید کرد روسيه همچنان خواهان 

  .است
شود او در سفر به تهران، در مورد  ارتباط با پيشنهادی که گفته می برخی از ناظران پيام پوتين را بی

پس از سفر پوتين در حالی که دبير وقت شورای عالی امنيت . دانند ای ارایه کرد نمی ی هسته پرونده
نژاد آن را صریحا  داد محمود احمدی از وجود این پيشنهادها و بررسی آن خبر میملی، علی الریجانی 

گرچه تا کنون هيچ توضيح . اندکی بعد از این سفر علی الریجانی از سمت خود کناره گرفت. تکذیب کرد
ای و از  رود اختالف بر سر مسائل هسته ای در مورد علل این استعفا منتشر نشده گمان می رسمی
  . گيری باشد وضوع پيشنهاد پوتين از دالیل این کنارهجمله م

سازی مشترک  یکی از پيشنهادهایی که بارها رسما و تلویجا از سوی مسکو به تهران ارایه شده غنی
. سازی اورانيوم در ایران است ها در ازای توقف غنی در خاک روسيه و تضمين ارسال سوخت نيروگاه

  .ای غيرقابل بحث رد کرده سازی را به عنوان مسئله جمهوری اسالمی همواره توقف غنی
ای از گفتگوهای آژانس و مقامات ایرانی  ی روسيه در حالی انجام شد که دور تازه سفر وزیر امور خارجه

ای سخن گفته  ی هسته نژاد که پيش از این بارها از بسته شدن پرونده محمود احمدی. در جریان است
ایران «آموزان بسيجی در این باره گفته است  وروف به تهران در جمع دانشبود چند ساعت قبل از ورود ال

  » .های سياسی خاتمه پيدا آرده است یی به معنای فضاسازی اعالم آرده آه از نظر ما موضوع هسته
ی آن عدم توفيق آمریکا  اند و نشانه ها هم این را فهميده افزاید غربی نژاد می به گزارش ایسنا احمدی

منابع خبری از قول یک مقام . ی سوم عليه ایران است همراه کردن دیگر کشورها در صدور قطعنامهبرای 
اند، قرار است نشست پنج کشور عضو دائمی شورای  آمریکایی که نامش فاش نشده اعالم کرده

  . امنيت و آلمان طی چند روز آینده در لندن برگزار شود
ها به تعویق افتاده  يل مخالفت روسيه و چين با تشدید تحریمبرگزاری این نشست که پيش از این به دل

هایی ميان اعضای این گروه باشد و برخی از ناظران سفر ناگهانی الوروف  ی توافق تواند نشانه بود می
  .دانند ارتباط نمی به تهران را با آن بی

  
 آمريکا در آستانه حمله به ايران نيست: کاخ سفيد
  )2007 اکتبر 30 (١٣٨۶ آبان 8ه سه شنب:رادیو فردا

به دنبال افزايش تنش های بين المللی بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، کاخ سفيد می 
  .گويد با صراحت اعالم می کند که آمريکا در آستانه حمله به ايران نيست
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 کنيم که بايد اين مسئله را روشن«: اکتبر، گفت  ٣٠دانا پرينو، سخنگوی کاخ سفيد، روز سه شنبه 
فرمان حمله ) صدور(رييس جمهوری در آستانه ) جورج بوش( هيچ دليلی وجود ندارد که برخی فکر کنند

  ».به ايران است
بله، من کامال مطمئن «:در اين باره مطمئن است، گفت خانم پرينو در پاسخ به اين پرسش که آيا او

  ».هستيم) درباره ايران(راه های ديپلماتيک  هستم، ما در حال پيگيری
در هفته های اخير لحن آمريکا نسبت جمهوری اسالمی تندتر شده است و هفته گذشته واشينگتن 

  .  ايران اعالم کرد تحريم های جديدی عليه
 نهاد وابسته به جمهوری اسالمی شامل افراد، سازمان ها، بانک ها و همچنين موسسات و ٢٠بيش از 

  .مل تحريم های جديد آمريکا می شوندوابسته به سپاه پاسداران شا شرکت های
به باور ناظران، تحريم های اخير آمريکا عليه ايران، يادآور رويکرد اياالت متحده عليه عراق پيش از حمله 

  . است٢٠٠٣به اين کشور در سال 
لش کانداليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا، نيز هفته گذشته اعالم کرده بود که ايران شايد بزرگترين چا

  .امنيتی پيش روی اين کشور است
جورج بوش، رييس جمهوری، نمی خواهد مردم از «:با این حال، دانا پرينو روز سه شنبه گفت

  »او در حال پيگيری شيوه دیپلماتيک در این باره است نگزان شوند مسئله
 ديپلماتيک برای  ازتمام ابزار های ممکن براين باور است که) آقای بوش(او «:سخنگوی کاخ سفيد افزود

  ».برای متوقف کردن برنامه توليد سالح اتمی ايران بايد استفاده کرد
که هيچ شکی  این اظهارات پس از آن صورت می گيرد که خانم پرینو روز دوشنبه ، هشدار داده بود

  .وجود ندارد که کشور ايران در پی ساختن بمب اتمی و دستيابی به سالح های هسته ای است
غنی سازی اورانيوم است و اين امر برای  رنگاران گفته بود که ايران در حال غنی سازی ووی به خب

  .دستيابی به سالح هسته ای است
شورای امنيت سازمان ملل متحد و قدرت های جهانی به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی 

اند تا فعاليت های مربوط به غنی اورانيوم در توليد سوخت هسته ای و توليد سالح، از ايران خواسته 
  .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

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

  
 داد بهتر بود الريجانی به مسئوليت خود ادامه می: رفسنجانی
  )2007 اکتبر 30 (١٣٨۶  آبان8ه سه شنب:رادیو فردا

ه اين که رهبر از نمايندگان مجلس با اشاره ب اکبر هاشمی رفسنجانی، روز سه شنبه ديدار جمعی 
بهتر بود که دراين مقطع علی «:جمهوری اسالمی هدايت پرونده هسته ای را برعهده دارد، گفت

  .»داد  به مسئوليت خود ادامه می الريجانی
اين نخستين واکنش آقای رفسنجانی به استعفای علی الريجانی، دبير سابق شورای عالی امنيت 

  .جاری از مسئوليت خود کناره گيری کرد که اواخر مهرماه سال  ملی ايران، است
 به صورت غير منتظره اعالم کرده بود که   مهرماه٢٩غالمحسين الهام، سخنگوی دولت نهم، روز شنبه 

علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران از سمت خود استعفاء داده است و سعيد جليلی، 
  .شين وی شده استمعاون اروپا و آمريکای وزارت امور خارجه جان

برخی ناظران در تحليل اين جابه جايی گفته بودند آقای جليلی که به جناح تندرو در ايران نزديک است و 
نسبت به تعليق غنی سازی اورانيوم مواضع تندتری اتخاذ خواهد کرد، بنابراين محمود احمدی نژاد، 

انی و جايگزينی آقای جليلی انعطاف رييس جمهوری ايران تصميم گرفته است تا با تغيير آقای الريج
  .ناپذيری بيشتری نشان دهد

به نظر می رسد آقای رفسنجانی به طور غير مستقيم در پاسخ به این چنين ارزیابی هایی گفت 
ها همچون  ای پايدار است و روند سياست سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران در موضوع هسته«:

  .»نقالب اسالمی ادامه خواهد يافتهای رهبر معظم ا با هدايت گذشته 
 درباره نقش رييس جمهوری ايران در شورای  علی الريجانی نيز در کنفرانس مطبوعاتی خود در شهر رم

در شورای امنيت ملی تصميم گيری » مسايل استراتژيک« تاکيد کرده بود که درباره  عالی امنيت ملی
  .»شود هبری اداره میجمهوری است و زير نظر ر رييس آن رييس«می شود که

به نظر می رسد هم آقای رفسنجانی و هم آقای الريجانی می کوشند که بگويند به رغم تغيير در 
دبيری شورای عالی امنيت ملی ايران تصميم گيرنده نهايی درباره پرونده هسته ای این کشور شخص 

  .رهبر جمهوری اسالمی است
   »انتقاد از کناره گيری الريجانی«
 نيز  ن زمينه، علی اکبر واليتی، وزير خارجه پيشين ايران و مشاور فعلی رهبر جمهوری اسالمیدر همي 

  .ازکناره گيری آقای الريجانی انتقاد کرده بود
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بهتر بود «: گفته بود ،ايسناآقای واليتی در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجويان ايران، 
يران، خويشتن داری می کردند و بهتر بود، اين اتفاق نمی مسئوالن کشور در فضای منفی موجود عليه ا

  .»افتاد
بهتر بود در شرايط حساس فعلی، چنين تحول مهمی روی نمی داد و از «:آقای واليتی تاکيد کرده بود

  .»آن جلوگيری می شد
در همين حال، محمد جواد با هنر ، نايب رييس مجلس شورای اسالمی و از چهره های محافظه کار، 

امکان همراهی آقايان الريجانی و احمدی نژاد ديگر «:رباره داليل کناره گيری آقای الريجانی گفته بودد
  .»وجود نداشت و طرفين به اين نتيجه رسيده بودند که اين کار بايد انجام شود

را دليل استعفای آقای » مشکالت شخصی«اين در حالی است که غالمحسين الهام، سخنگوی دولت 
  .جانی اعالم کرده بودعلی الري

 درباره داليل  رم اما علی الريجانی خود در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه تلويزيونی الجزيره در
های زيادی شده است که خيلی هم تنوع زياد  درباره استعفای من صحبت«: استعفايش گفته بود

من هرچقدر به خودم . ا دادهريجانی به دليل مسائل شخصی استعف  گفتند که آقای ال مثال. داشته است
  .»بينم کنم مشکل شخصی نمی نگاه می

  
  سفر وزیرخارجه روسيه به تهران بدون اعالم قبلی

  )2007 اکتبر 30 (١٣٨۶  آبان8ه سه شنب:بی بی سی
سرگئی الوروف، وزیرخارجه روسيه روز سه شنبه و بدون اعالم قبلی به تهران سفر کرد تا در مورد 

  .ا رئيس جمهور ایران دیدار و گفتگو کندمسئله اتمی ایران ب
هنوز جزئياتی از دیدار آقای الوروف با آقای احمدی نژاد اعالم نشده است، اما سخنگوی وزارت خارجه 

روسيه صبح روز سه شنبه اعالم کرده بود در سفر چند ساعته آقای الوروف به تهران، موضوعاتی که به 
  .ؤالهایی در زمينه روابط روسيه با ایران مطرح خواهند شدمسئله اتمی ایران مربوطند و همچنين س

این گفتگوها در حالی صورت می گيرد که روسيه به عنوان عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد 
با اعمال تحریم بيشتر بر ایران از طریق این شورا مخالفت می ورزد و شورای امنيت برای تصميم گيری 

  . گزارش تازه ای از آژانس بين المللی انرژی اتمی نشسته استدر این زمينه در انتظار
آژانس قرار است طی چند هفته آینده مشخص کند که آیا ایران به تعهد خود مبنی بر رفع ابهاماتی که 

  .در مورد فعاليت اتمی ایران برای آژانس مطرح است عمل کرده یا نه
يئتی از آژانس بين المللی انرژی اتمی به وزیرخارجه روسيه در حالی وارد تهران می شود که ه

  .سرپرستی معاون مدیرکل این آژانس، در حال گفتگو با مقامات ایرانی در تهران است
همچنين در آستانه سفر وزیرخارجه روسيه به تهران، چين نيز به عنوان دیگر عضو دائم شورای امنيت 

  . مخالف استسازمان ملل متحد اعالم کرده که با افزایش تحریم ایران
شورای امنيت پيشتر با پافشاری روسيه و چين تصميم گيری در مورد افزایش تحریم ایران را به گزارش 

آژانس موکول کرد، آمریکا خارج از چارچوب شورای امنيت بر تحریمهایی که از سالها پيش بر ایران اعمال 
  .کرده بود افزوده است

ش از آنکه وزیرخارجه روسيه برای گفتگو با او وارد تهران شود محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ایران پي
گفت که مخالفت آمریکا و متحدانش با فعاليت اتمی ایران تنها در حد چانه زنی برای امتيازگيری از ایران 

است وگرنه این کشورها در جلسات داخلی خود صددرصد حقوق ملت ایران را در دستيابی به فناوری 
  .داتمی پذیرفته ان

وی که در کنگره مرکزی دانش آموزان بسيجی در تهران سخنرانی می کرد همچنين اعالم کرد که اصًال 
عالقه ای به مذاکره با آمریکا در زمينه فعاليت اتمی کشورش ندارد و اگر قرار باشد شرطی برای چنين 

  .مذاکراتی گذاشته شود، این ایران است که باید برای گفتگو شرط بگذارد
 بر مناقشه اتمی ایران، موضوع دیگری که انتظار می رود در گفتگوهای وزیرخارجه روسيه و عالوه

محمود احمدی نژاد مطرح شده باشد، مسئله تکميل نخستين نيروگاه اتمی ایران است که به دست 
أخير روسيه ساخته شده اما بروز اختالفات مالی ميان طرفين باعث شده که بهره برداری از آن بارها به ت

  .بيفتد و هنوز زمان مشخصی برای آغاز به کار این نيروگاه تعيين نشده است
  

 ایران در پی ساختن بمب اتمی است: کاخ سفيد
  )2007 اکتبر 29 (١٣٨۶  آبان7ه دوشنب:رادیو فردا

 که هيچ شکی وجود ندارد که کشور  هشدار داد  اکتبر،٢٩روز دوشنبه  سخنگوی کاخ سفيد، دانا پرينو 
  .ان در پی ساختن بمب اتمی و دستيابی به سالح های هسته ای استاير

به خبرنگاران گفت که ايران در حال غنی سازی و باز فرآوری اورانيوم است و اين امر برای  خانم پرينو
  .دستيابی به سالح هسته ای است

 می تواند برای غنی سازی و باز فرآوری اورانيوم برای توليد سوخت برای راکتورهای اتمی است ولی
  .توليد بمب اتمی نيز مورد استفاده قرار بگيرد

 دستيابی به فن آوری   ايرانی ها چگونگی دانا پرينو گفت که ما به ،خبرگزاری فرانسهبه گزارش 
هسته ای غير نظامی را پيشنهاد داده ايم و کافی است اين کشور غنی سازی را به تعليق در آورد و به 

  .دميز مذاکرات بنشين
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  ».اين ايرانی ها هستند که تصميم گرفته اند به ميز مذاکرات نيايند« :وی افزود
  .امنيت ملی آمریکا خواند برای بزرگترین چالش ایران را در زمينه هسته ای، سخنگوی کاخ سفيد،

  با حضور در کميته روابط خارجی کاندو ليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا نيز، روز چهارشنبه گذشته
شايد بزرگ ترين چالش امنيتی برای «مجلس نمايندگان اين کشور، با اشاره به اينکه جمهوری اسالمی 

باشد، بر رويکرد ديپلماتيک کشورش برای پايان دادن به بحران هسته ای ايران تاکيد کرده » منافع آمريکا
  .بود

 راه ديگری را   اين کشور ايران می توانست مانند کره شمالی عمل کند ولی خانم پرينو افزود که
  .انتخاب کرد

کره شمالی قبول کرده است در قبال دريافت مشوق های اقتصادی و ديپلماتيک برنامه هسته ای 
  .نظامی خود را متوقف کند

پاسخی به محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی  سخنان سخنگوی کاخ سفيد در واقع می تواند
:  اکتبر، در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی سی ان ان گفت٢٨وز يکشنبه، که ر  تلقی شود انرژی اتمی،

  » .من هيچ مدرکی در دست ندارم که نشان دهد ايران در حال ساختن سالح هسته ای است« 
اين «محمد البرادعی از سخنان تند رهبران آمريکا در مورد برنامه اتمی ايران انتقاد کرد و گفت که 

نزين بر روی آتش است و با رد و بدل کردن سخنان تند مسئله هسته ای ايران سخنان مانند ريختن ب
  » .حل نخواهد شد

  از نظامی بودن برنامه اتمی ایران مدرک داریم : فرانسه
در همين حال هروه مورن، وزير دفاع فرانسه روز دوشنبه، با رد اظهارات محمد البرادعی درباره نظامی 

  ».فرانسه مدارکی دارد که خالف نظر آقای البرادعی است«ت که نبودن برنامه اتمی ايران گف
  اگر سخنان البرادعی درست است، پس«: وزير دفاع فرانسه با اشاره به سخنان محمد البرادعی گفت

  » .دليلی وجود ندارد که مقامات ايران در خواست بازرسی از تاسيسات اتمی ايران را رد کنند
 آور است که ايران از بازرسی ها جلوگيری کند، اگر واقعا فعاليت های اين تعجب«: آقای مورن افزود

  ».اتمی اين کشور تنها برای مصارف صلح جويانه است
ما اميدواريم که ايران درهای خود را به روی بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی «: وی گفت
  » .بگشايد

های جامعه بين المللی بر ايران حول برنامه اتمی فشار«در همين حال وزير دفاع فرانسه اين نظريه که 
  . را رد کرد» تهران، سرانجام به جنگ خواهد انجاميد

   دورنمای جنگ چيزی است که در سياست فرانسه وجود ندارد و اظهار اميدواری کرد که«: او افزود
  ». وقف کندفشارهای بين المللی بر روی ايران موجب شود که تهران غنی سازی اورانيوم را مت

سال برنامه اتمی خود را به صورت پنهان دنبال ١٨کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که به مدت 
  .کرده و بيم آن می رود که هدف از تعقيب برنامه هسته ای تهران توليد سالح اتمی باشد

  .ایران این اتهامات را رد کرده و هدف برنامه هسته ای خود را توليد برق می خواند
  

 ی و فرانسه با اظهارات برادعکایمخالفت آمر
  )2007 اکتبر 29 (١٣٨۶  آبان7ه دوشنب:بی بی سی

.  استی سالح هسته ادي به دنبال تولرانی که استي نی روز دوشنبه گفت شکدي کاخ سفیسخنگو
 .ت در تناقض آشکار اس،ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مد،ی گفته با اظهارات محمد برادعنیا

 سالح دي در نظر گرفت، تولرانی در اومي اورانی سازی غنی توان برای که میلي گفت تنها دلنوی پردانا
 . استیهسته ا

 یابي سال ها تا دسترانی ان ان گفته بود ای سی در گفتگو با شبکه خبرزي نکشنبهی روز ی برادعیآقا
 ." دمندیدر آتش جنگ م" کرده بود که  را متهمییکای فاصله دارد و دولت مردان آمریبه سالح هسته ا

 فرانسه قرار دارد اري که در اختی دفاع فرانسه گفت اطالعاتری وز،ی برادعی اظهارات آقانی واکنش به ادر
 .است" در تناقض" گفته ها نیبا ا
 زي کشورها نگری ددیياطالعات ما، که مورد تا: " گفتی در ابوظبی کنفرانس خبرکی در نی مورهرو

 ."در تناقض است) ی برادعی آقایگفته ها(ا هست، ب
 .  دارد، ذکر نکرداري که در اختی درباره اطالعاتیشتري باتي جزئنی موریآقا
 . است، رد کرده استی به سالح هسته ایابي اتهام را که به دنبال دستنی همواره ارانیا

 موضوع ی برادعیر است آقا به خبرنگاران گفت بهتزي نکا،ی وزارت خارجه آمری مک کورمک، سخنگوشان
 .  بسپاردی المللني را به جامعه بیپلماسید
 سازمان ملل متحد ی خود در مجمع عمومی روز دوشنبه در سخنران،ی محمد برادعگری دی تحولدر

 ی کشور اتفاق مهمنی ای با پاسخ دادن به سواالت آژانس درباره برنامه هسته ارانیگفت موافقت ا
 ." مذاکرات استنی اتي موفقدي کلت،يعال و شفاف و فیهمکار"است، اما 

 را ومي اورانی سازی غنت،ي امنی شوراماتي رغم تصمی علرانی انکهی نسبت به اني همچنی برادعیآقا
 .  در اراک است، ابراز تاسف کردني رآکتور آب سنگکیمتوقف نکرده و در حال ساخت 

 از ابهامات یاري تواند به حل بسی مرانیژانس و ا آدی جدی کرد گفتگوهادي تاکی برادعی حال آقانی ابا
 . منجر شودرانی ایدرباره برنامه هسته ا
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 مذاکرات را نی روز دوشنبه در تهران برگزار شد و دو طرف ارانی آژانس و اندگانی نمای سوم گفتگوهادور
  . کردندیابیارز" خوب"
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

ان عراق و وزیر دفاع انگليس امروز در شمال عراق با یکدیگر دیدار و درباره اوضاع رئيس منطقه کردست
، "ک.ک.پ"امنيتی و سياسی عراق به ویژه بحران شمال این کشور به سبب فعاليت تروریستهای 

  .بحث و تبادل نظر کردند
  )2007 اول نوامبر (١٣٨۶  آبان10ه پنج شنب

در کنفرانس مطبوعاتی " مسعود بارزانی"رگزاری فرانسه، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خب
حفاظت از شهروندان  مسئوليت اساسی ما: در تفرجگاه صالح الدین گفت  "دس براون"مشترک با 

  .منطقه کردستان و دستاورهای این منطقه است
بدان معناست ما همزمان بر اصول و مبانی ثابت ملی و ميهنی خود تاکيد می کنيم و این  اما: وی افزود

برای موفقيت روند سياسی ميان آنها ) ک.ک.پ( که ما آماده کمک به ترکيه و حزب کارگران کردستان
  .هستيم

اما اگر دوطرف بر جنگ پافشاری کنند؛ ما همه تالشهای خود را برای جلوگيری از انتقال : بارزانی گفت 
  .ن طرفی در آن به شمار نمی رویمجنگ به منطقه کردستان مبذول خواهيم داشت، زیرا ما به عنوا

رئيس منطقه کردستان عراق بار دیگر با خودداری از تروریستی خواندن حزب کارگران کردستان اظهار 
ما بر موضع ثابت خود تاکيد می کنيم یعنی اگر حزب کارگران کردستان ابتکاری مسالمت آميز : داشت 

  .تروریستی توصيف خواهيم کرداز طرف ترکيه را رد کند؛ ما این حزب را سازمانی 
بسته است  منطقه کردستان عراق متاسفانه ترکيه حریم هوایی خود را بر روی: بارزانی همچنين گفت 

  .و دیروز شنيدم که مجازاتهایی را عليه منطقه کردستان عراق اعمال کرده است
ید، زیرا فعاليت اقتصادی اگر هرگونه اقدامی از این دست صورت گيرد؛ دوطرف زیان خواهند د :وی افزود

  .بسياری زیادی ميان ما وجود دارد
ما هفتگی سه پرواز به آنکارا : طاهر هورامی مدیر فرودگاه بين المللی اربيل در شمال عراق نيز گفت
ترکيه همچنين از یک هفته پيش  داشتيم که مقام های ترکيه هفته گذشته آنها را لغو کردند و مسئوالن

  .منطقه کردستان پرواز می کنند، بسته اند اروپا به ا بر روی هواپيماهایی که ازحریم هوایی خود ر
این  مسئوالن محلی منطقه کردستان عراق در حالی بار دیگر از بسته شدن حریم هوایی ترکيه بر روی

منطقه سخن گفتند که رجب طيب اردوغان نخست وزیر ترکيه پيشتر این خبر را تکذیب و تصریح کرد که 
  .نون تصميمی در این زمينه گرفته نشده استتاک
  

  'یزیدر معرض خطر فرور' سد عراق نیبزرگتر
  )2007 اکتبر 30 (١٣٨۶  آبان8ه سه شنب:بی بی سی

مسئوالن آمریکایی هشدار داده اند بزرگترین سد عراق در معرض خطر فروریختن قرار دارد که در این 
  . هزار نفری موصل را تهدید خواهد کرد700ن و  متر، شهر یک ميليو20صورت، موجی به ارتفاع 

در ماه مه، آمریکا از مقامات عراقی خواست از آنجا که بروز یک فاجعه فنی می تواند به از دست رفتن 
  .جان بسياری منجر شود، رسيدگی به وضعيت سد موصل را یک اولویت ملی تلقی کنند

  . سد پيشرفت بسيار کمی داشته است ميليون دالری تقویت دیواره27با این وجود، پروژه 
مقامات عراقی می گویند در حال انجام اقداماتی برای کاهش خطر فروریختن سد هستند و تاکيد می 

  .کنند دليلی برای نگرانی وجود ندارد
با این حال، یک نهاد ناظر آمریکایی اعالم کرد روند بازسازی سد با سوء مدیریت مواجه است و احتماال 

  .ی هم بر آن بی تاثير نبوده استفساد مال
در گزارشی اعالم کرد راه حل آمریکا برای ) SIGIR(نهاد موسوم به بازرس ویژه عمومی بازسازی عراق 

هنوز تاثير عمده ای بر روند حل مشکالت این سد " راه حل های کوتاه مدت"ایجاد صندوقهای موسوم به 
  .نگذاشته است

  .عطاء شده برای تعمير سد، در چندین مورد اشکاالتی را یافته است قرار داد ا21این نهاد در ميان 
در ميان اشکاالت، به ساخت و سازهای غيراصولی و ارسال قطعات نامناسب اشاره شده است و در 

  .برخی موارد هم با وجود پرداخت کامل هزینه های تعميرات، پروژه ها ناقص انجام شده اند
  'اشکاالت بنيادی'

  .که این سد ساخته شد، همواره باعث ایجاد مشکالتی برای مهندسان بوده است 1984از سال 
 کيلومتری شمال شهر موصل قرار دارد، بر روی سطحی ساخته شده که بافت غالب 45این سد که در 

آن، سنگ گچ قابل حل شدن در آب است که همين مسئله تنها چند ماه پس از ساخته شدن آن باعث 
  .خواندند" اشکاالت بنيادی" سازه سد شد و در نهایت بازرسان آن را دارای ایجاد رخنه هایی در

 هم تيپ مهندسی ارتش آمریکا پس از تحقيقات، به این نتيجه رسيد که 2006در ماه سپتامبر سال 
وجود این سد به ميزان بيش از اندازه و غيرقابل قبولی خطر ایجاد می کند و جان مردم را به خطر می 

  .اندازد
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ین تيپ بعدا به فرماندهان ارتش آمریکا توصيه کرد بخاطر بی ثباتی در ساختمان سد، تجهيزات خود را ا
  .از مناطق سيل خيز اطراف رود دجله دور کنند

حتی ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده ارشد نيروهای امریکایی در عراق، و رایان کروکر سفير آمریکا در 
ه نوری المالکی نخست وزیر عراق نوشتند و به او هشدار دادند که عراق، در سوم ماه مه، نامه ای ب

  ."فروریزی سد به ایجاد سيلی در امتداد رود دجله منجر خواهد شد که حتی تا بغداد نيز خواهد رسيد"
  . هزار نفر کشته خواهند شد500برخی پيش بينی کرده اند که اگر چنين چيزی رخ دهد تا 

ی در بغداد می گوید مناقشات بر سر این سد عمدتا در پشت صحنه رخ جيم ميور، خبرنگار بی بی س
  .داده است تا باعث جلب توجه شورشيان نشود و ه وحشت عمومی نيز منجر نگردد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2007 راول نوامب (١٣٨۶  آبان10ه پنج شنب:رادیو فردا
هدف وزير امور خارجه روسيه از سفر ناگهانی به تهران « خبر داده که جمهوری اسالمیروزنامه 

  » .متقاعد کردن مقام های ايرانی برای توقف غنی سازی بود
سفر غيرمنتظره الوروف، وزير امور خارجه روسيه به «:اين روزنامه به نقل از منابع روسی نوشته است

 تالش برای متقاعد کردن مقامات ايران برای توقف غنی سازی اورانيوم تا قبل از تهران با هدف آخرين
نشست آتی گروه پنج به عالوه یک در اوائل آذر صورت گرفت که باز هم نتوانست مواضع رهبران اين 

  » .کشور را تغيير دهد
داران و برخی روزنامه جمهوری اسالمی همچنين در خصوص اعمال تحريم های آمريکا عليه سپاه پاس

در مسکو نگرانی اين است که اين اقدام آمريکا نه تنها به ايران «: بانک های دولتی ايران نوشته است
  » .بلکه به روسيه نيز آسيب برساند

وزارت اطالعات با «: به منتقدان دولت هشدارداده، و از قول وزير اطالعات نوشته استرسالت،روزنامه 
  » . ملی قاطعانه برخورد می کنداقدامات تخريبی عليه امنيت

وزارت اطالعات در «به نوشته اين روزنامه، غالمحسين محسنی اژه ای روز چهارشنبه اعالم کرده که 
همه ادوار در جهت تامين امنيت ملی و مقابله با تخريب هايی که عليه دولت جمهوری اسالمی صورت 

فعاليت های گروه های سياسی عليه دولت می گيرد، برخورد می کند و چنانچه به موردی در خصوص 
  ».نهم برسيم بر اساس وظيفه قانونی خود عمل خواهيم کرد

 کل کشور را ٨٧ انتقاد ریيس مجلس شورای اسالمی از نحوه تنظيم بودجه سال خراسان،روزنامه 
  . مورد توجه قرار داده است

ه بودجه به شکل مطرح شده مورد اليح«اين روزنامه به نقل از غالمعلی حداد عادل نوشته است که 
  » .تاييد نيست

 از سوی دولت سخن می ٨٧به نوشته خراسان، حداد عادل که درباره اليحه پيشنهادی بودجه سال 
تغييرات بودجه بايد به شکلی باشد که نظارت مجلس به نحوی منطقی «گفت، با اشاره به اين که 

 شده از سوی دولت صورت خوبی ندارد،و انجام تغييرات اليحه ارائه«، تاکيد کرده که »امکان پذير باشد
  » .در آن ضروری است

 ارسال احضاريه قوه قضائيه برای ریيس تحقيق و تفحص اين قوه   ارگان رسمی دولت ازايران،روزنامه 
  . خبر داده است

ی مجلس به نوشته اين روزنامه، علت اين احضار آن است که تحقيق و تفحص قبل از ارائه در صحن علن
  . برای خود قوه قضائيه فرستاده شده و مقام های اين قوه ايراداتی به آن گرفته اند

روزنامه ايران از قول تيمور علی عسکری، يکی از اعضای کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نوشته 
يه نتيجه تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در حال فراموشی است چرا که مسئولين قوه قضائ« :است

  » .عليه هيأت تحقيق و تفحص مدعی هستند و برای ریيس اين هيأت احضاريه ای فرستاده شده است
 در سرمقاله خود با اشاره به هشدار روز چهارشنبه ریيس کل بانک مرکزی تهران امروز،روزنامه 

  » .سيل نقدينگی در راه است«جمهوری اسالمی به مقام های ارشد کشور، خبر داده که 
 درصدی در ۴۵ته اين روزنامه، در سال های اخير باالترين حجم باال رفتن نقدينگی با افزايش به نوش

  .  درصد رسيده است۴٠ در حال حاضر نيز رشد نقدينگی به بيش از   رخ داده ولی٨۵سال 
، مجموع پول در دست ٨۴آمارها هم نشان می دهد که در ابتدای سال «:تهران امروز نوشته است

 هزار ميليارد تومان ١۴١ هزار ميليارد تومان بوده و امروز به ۶۵نای محاسبه نقدينگی است، مردم که مب
  » .رسيده است

نويسنده اين روزنامه، با تاکيد براينکه سياست های اقتصادی دولت سبب پمپاژ نقدينگی و دو برابر 
 می بارد، زمين تشنه به تعبيری ابر پول بر جامعه«: شدن نقدينگی در کشور شده، هشدار داده است

اگر دولت، اهتمام نورزد و ابزارهای الزم را طراحی .توان جذب باران را ندارد، و سيل نقدينگی در راه است
  » . درصدی در پايان سال را داشته باشيم٢٠نکند، بايد انتظار تورم باالی 

  .  انتشار داده استهزار کيلومتری در راهسازی١۶ گزارشی مبسوط از عقب ماندگی سرمايه،روزنامه 
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به نوشته اين روزنامه، براساس برنامه چهارم توسعه، پيش بينی شده بود در سال سوم برنامه، طول 
 هزار کيلومتر از ١۶ هزار کيلومتر برسد، اما وزارت راه و ترابری همچنان ١٩٣راه های کشور به بيش از 

  . برنامه عقب است
اه های کشور از جمله آزادراه، بزرگراه و راه اصلی و فرعی و راه سرمايه با اشاره به اينکه مجموع طول ر

 هزار و تا ١٩٢ به ٨۶قرار بود اين ميزان در سال « کيلومتر است خبر داده که ٨۵٢هزار و ١٧٧روستايی 
  » . کيلومتر برسد٣٨۵هزار و ٢٣٨پايان برنامه به 

در حال حاضر اين وزارتخانه تنها قادر به ساخت «نوشته که اين روزنامه همچنين به نقل از وزير راه 
  » . کيلومتر راه در سال است١٢٠٠

  .  مدرسه در ايران مقاوم سازی شده است١٠ خبر داده که طی يکسال گذشته تنها جام جم،روزنامه 
به دنبال فروريختن سقف يک مدرسه در شهرستان تربت حيدريه بر سر دانش آموزان، حمزه شکيب، 

ریيس کميته ايمنی شورای شهر تهران روز چهارشنبه از روند کند مقاوم سازی مدارس در تهران و 
با وجود تصويب مجلس برای اختصاص چهار ميليارد دالر «سراسر کشور انتقاد کرده و گفته است که 

  مدرسه١٠بودجه به وزارت آموزش و پرورش برای نوسازی و مقام سازی مدارس در کل کشور تنها 
  » .مقاوم سازی شده است

« :جام جم همچنين به نقل از رستمی، يکی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی نيز نوشته است
چهار ميليارد دالر اعتبار برای نوسازی مدارس، اعتبار کمی نيست و سامان نوسازی آموزش و پرورش 

  ».بايد از تمام ظرفيت ها برای بازسازی مدارس کشور استفاده کند
  
 ررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايرانب

  )2007 اکتبر 31 (١٣٨۶  آبان9ه چهار شنب:رادیو فردا
 اظهارات دو آيت اهللا مستقر در قم در محکوميت برگزاری کنگره بزرگداشت جمهوری اسالمی،روزنامه 

  . مولوی را منعکس کرده است
ورای علمی کنگره عالمه بالغی از ترويج به نوشته اين روزنامه، آيت اهللا صافی گلپايگانی در ديدار ش

خوانده، انتقاد کرده و گفته » بدعت ها و مالهی و مناهی در قالب کنگره مولوی شناسی«آنچه وی 
برگزاری کنگره مولوی را  به همان ميزان که از خدمات ارزشمند دولت حمايت و تشکر می کنيم « :است

اين کنگره خرج کرده اند و از مطالب بدعت آميز تا برنامه پول زيادی برای ترويج . نيز محکوم می نمایيم
  » .رقص و سماع در اين برنامه بوده است

کتاب شعر مولوی از نظر « :جمهوری اسالمی در خبری ديگر از قول آيت اهللا نوری همدانی نوشته است
 اصول و عقايد ما ادب و تمثيل قابل استفاده است ولی در اين کتاب انحرافات بسياری وجود دارد که با

  » .همخوانی ندارد و سبب منحرف شدن جامعه می شود
مولوی « :به نوشته اين روزنامه، نوری همدانی با انتقاد از برگزاری مراسم بزرگداشت مولوی گفته است

  » .بينش درستی نسبت به اهل بيت نداشت
اعالم شده و در » والناسال م« از سوی يونسکو ٢٠٠٧اين اظهارات در حالی بيان می شود که سال 

  . سراسر دنيا مراسم بزرگداشت بسياری برای این شاعر نامدار ایرانی در جريان است
خبر داده » پرونده توهين به دادستان تهران« از تبرئه عبدالفتاح سلطانی در ارتباط با اعتمادروزنامه 
  . است

اتهام ذکر شده در اين پرونده « به نوشته اين روزنامه، آقای سلطانی در اين خصوص گفته است که
  » . مرا از اين اتهام تبرئه کرد١٠٠۴توهين به دادستان بود که خوشبختانه شعبه 

 روز در ٢٢٠ از سوی ماموران دادستانی تهران بازداشت و بيش از ٨۴عبدالفتاح سلطانی تابستان سال 
  .  اوين در بازاشت به سر برد٢٠٩بند 

دو «خبر داده که » فرستاده کرملين در تهران«ولت، در گزارشی با عنوان ارگان رسمی دايران،روزنامه 
هفته پس از سفر والديمير پوتين، ریيس جمهوری فدراسيون روسيه به ايران، سه شنبه شب هواپيمای 

حامل سرگئی الوروف، وزير امور خارجه اين کشور وارد فرودگاه تهران شد و مذاکرات الوروف با دکتر 
  » .نژاد، ریيس جمهوری بالفاصله آغاز شدمحمود احمدی 

تحوالت منطقه ای و بين المللی و همچنين موضوع هسته ای ايران روند «اين روزنامه با ذکر اين نکته که
پيگيری «علت سفر غير منتظره وزير امور خارجه روسيه به تهران را » پرشتابی را سپری کرده است

» مرزهای عراق و شتاب گرفتن پرونده اتمی جمهوری اسالمیتوافق های پوتين، باال گرفتن بحران در 
  .عنوان کرده است

قطع دست برای جريمه «: به نقل از نماينده ولی فقيه در استان فارس نوشته استرسالتروزنامه 
  » .سارق از دهها سال زندانی کردن، اثرگذارتر است

اگر خوب بتوانيم از «شيراز گفته که به نوشته اين روزنامه، محی الدين حائری شيرازی، امام جمعه 
  » .حکم اسالمی قطع دست برای سارق دفاع کنيم، می توانيم ديگر حرف های خود را هم بزنيم

امروز نمی توانيم دست سارق را قطع «:نماينده ولی فقيه در استان فارس در عين حال گفته است
  » .کنيم، مگر اين که در خارج از کشور برای آن دست بزنند

اين که مسئوالن حکم قطع دست را اجرا نمی کنند، ناشی از سهل انگاری يا عدم « :ی تاکيد کردو
  » .دلسوزی آنها نيست، بلکه منتظر فرصتی هستند که ميوه رسيده را بچينند
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 گزارشی از آخرين تحقيقات در مورد اميد به زندگی در مناطق مختلف ايران را مورد همشهری،روزنامه 
  . ده استتوجه قرار دا

به نوشته اين روزنامه، بر اساس آخرين نتايج تحقيقات وزارت بهداشت، تهران و گيالن باالترين، و 
  . سيستان و بلوچستان پايين ترين سن اميد به زندگی را دارند

همشهری از قول اعظم دخت رحيمی، مسئول اداره جمعيت وزارت بهداشت در مورد اين آمار نوشته 
زندگی را می توان ميزان متوسط سال هايی که انتظار می رود يک فرد در يک کشور اميد به «است که 

  » .به آن عمر برسد، تعريف کرد
، سن اميد به زندگی در ٨٢طبق آخرين بررسی غير رسمی وزارت بهداشت در سال «:وی گفته است

به زندگی در زنان  سال رسيده است و در اغلب استان های کشور اميد ٧٣ و در زنان به ٧٠مردان به 
  » .بيش از مردان است

  » . هزار تومان تعيين شده است٢٠٠عيدی آخر سال کارکنان دولت « خبر داده که تهران امروزروزنامه 
 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی  به نوشته اين روزنامه، محمد قاسم حسينی، يکی از مديران

 کل کشور،  ٨٧خر سال کارکنان دولت در بودجه سال رياست جمهوری اعالم کرده که ميزان عيدی آ
  .هزار تومان در نظر گرفته شده است ٢٠٠

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

  )2007 اکتبر 30 (١٣٨۶  آبان8ه سه شنب:رادیو فردا
  . د زنان تا دو هفته ديگر افتتاح می شو  خبر داده که نخستين بيمارستان عمومی ويژهخراسانروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، دکتر امام هادی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی تهران از 
« ظرف دو هفته آينده خبر داده و گفته که» مهديه«افتتاح نخستين بيمارستان عمومی ويژه زنان با نام 

کادر پزشکی اورژانس  خدمه و حتی  تمام بخش های بيمارستان از جمله پرستار، مددکار، روان شناس،
  » .به جز نيروهای پشتيبانی مانند حراست را زنان تشکيل می دهند

مقامات وزارت بهداشت پيشتر نيز اعالم کرده بودند که قصد دارند تا با تاسيس بيمارستان های ويژه 
  . زنان طرح جداسازی زنان و مردان در بيمارستان ها را نيز به اجرا در آورند

 اظهارات روز دوشنبه محمود احمدی نژاد در مورد ارسال نامه محرمانه ای برای ،همشهریروزنامه 
  . برکناری مديران ميانی دولت را مورد توجه قرار داده است

به نوشته اين روزنامه، استانداران سراسر کشور، در پنجمين نشست مشترک خود با هيات دولت، 
 محرمانه وی دريافت کردند که در آن احمدی نژاد دستور شفاهی ریيس جمهوری را پيش از رسيدن نامه

  . خواستار تغييرات گسترده در مديران نااليق، ضعيف و بی تفاوت شده بود
يک گروه محدود از مديران «: به نقل از محمود احمدی نژاد خطاب به استانداران نوشته استهمشهری

 به دست شما رسيد بايد آنها را برکنار هستند که بی تفاوت بوده اند؛ به محض اينکه اسامی اين افراد
  » .کنيد، ما اين اسامی را هم محرمانه می فرستيم ولی استانداران بايد اقدام کنند

 نيز در شماره روز سه شنبه خود اخبار ديگری از برکناری مديران ميانی دولت را تحت کيهانروزنامه 
  .منتشر کرده است» ن هااطالعات تکميلی درباره جابجايی مديران در استا«عنوان 

با اشاره به نامه محرمانه ای که ریيس جمهوری اسالمی در سخنرانی روز دوشنبه از » منبع آگاه«يک 
دراين نامه اسامی ریيس بنيادشهيد، مديران چند بانک و «آن نام برد، به اين روزنامه گفته است که 

  » .فرمانداران چند استان ديده می شود
نقل از همين منبع، عزل چند مديرکل در ادارات کل کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون و  به کيهانروزنامه 

سازمان بهزيستی را نيز از جمله بخش ديگری از محتوای نامه محرمانه برکناری مديران ميانی دولت 
  . عنوان کرده است

که با هدف  ( ILO ) سرپرست گروه اعزامی سازمان بين المللی کار« گزارش داده که سرمايهروزنامه 
بررسی روند اجرای کنوانسيون های آزادی انجمن ها و حمايت از دستمزدها در ايران به سر می برد در 
نشست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايی ايران، قوانين کار ايران را تبعيض آميز و به نفع دولت 

  » . را هر چه زودتر اصالح کنداعالم کرده و از دولت ايران درخواست کرده که اين قوانين
 ٩۵ و ١١١به نوشته اين روزنامه، شش نماينده سازمان بين المللی کار که برای اجرای کنوانسيون های 

به عنوان سرپرست اين گروه و مديرکل » کلوپاترا دامبيا«اين سازمان راهی تهران شده اند از جمله 
  آزادی انجمن ها، حق«شستی اعالم کرده اند که در ن ILO  بين المللی کار سازمان  استانداردهای

  » .و کارگران است تا خود را سازماندهی کنند کارفرمايان
، از انحالل کانون »اهميت ويژه ای برای کانون عالی کارفرمايان ايران قائل هستيم«وی با بيان اينکه 

  . عالی کارفرمايان ايران توسط وزارت کار انتقاد کرده است
  .  به نقل از وکيل خالد حردانی از عفو اين محکوم به اعدام خبر داده استرارابروزنامه 

اتهام «:به نوشته اين روزنامه، محمد مصطفايی که وکالت آقای حردانی را بر عهده دارد، گفته است
 دادگاه ٢٠ است که با رأی شعبه ١٣٧٩موکلم اقدام عليه امنيت ملی از طريق هواپيماربايی در سال 

 ديوان عالی کشور تأييد شده بود که بر ٣١ به اعدام محکوم شد و اين حکم توسط قضات شعبه انقالب
  » .اساس پيشنهاد ریيس قوه قضاييه، مورد عفو و بخشش قرار گرفته است

توصيف کرده و خواستار اعزام وی » مناسب«وکيل خالد هردانی در عين حال وضع موکلش را در زندان 
  .  مراسم سوگواری مادرش شده استبه مرخصی برای شرکت در
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 تن از اقوامش به دليل مشکالت مالی و فقر قصد داشتند با ربودن هواپيمایی به ٢٣خالد هردانی و 
توسط ابراهيم » ارتفاع پست« براساس داستان زندگی وی، فيلمی به نام .کشور ديگری بگريزند 

  . حاتمی کيا ساخته و در ایران به نمایش درآمده است
 عنوان اصلی خود را به اجرای طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر در تهران اختصاص رسالتنامه روز

  .  تن در آن دستگير شده اند۶٠٠داده و آن را بزرگ ترين عمليات پليس نام داده که بيش از 
يکشنبه تا  ٢٢ مامور ويژه نيروی انتظامی و از ساعت ٢٠٠٠به نوشته اين روزنامه، اين عمليات با حضور 

  . شش صبح روز دوشنبه در برخی از محالت تهران اجرا شده است
ورود دولت «:نوشته است» مبارزه با تبهکاری های اجتماعی« همچنين در يادداشتی با عنوانرسالت

  » .ها به حوزه مسائل اجتماعی، مسبوق به نگرش ايدئولوژيک حاکم بر برون داده های رفتاری آنها است
  

 مه های صبح يکشنبه ايرانبررسی روزنا
  )2007 اکتبر 28 (١٣٨۶  آبان6ه یکشنب:رادیو فردا
 در سرمقاله روز يکشنبه خود محمد خاتمی، ريس جمهوری سابق را به شدت مورد کيهانروزنامه 

  . حمله قرار داده است
مدی اين روزنامه به بهانه واکش به انتقادات اخير حزب مشارکت از سياست خارجی دولت محمود اح

ازطرح گفت وگوی تمدن های آقای خاتمی با «:نژاد، خطاب به دبيرکل حزب مشارکت، نوشته است
افتخار ياد می کنيد و توضيح نمی دهيد که تهيه کننده اصلی اين طرح آقای داريوش شايگان،عضو دفتر 

  » . کرده بودفرح پهلوی،بوده است و طرح مزبور را در دوران طاغوت و از سوی بنياد فرح پهلوی ارائه
تصويری خشن از «نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان در ادامه سرمقاله خود، اصالح طلبان را به ارائه 

» بسيج، ارتباط با اسراييل و آمريکا و عامل لو رفتن فعاليت های مخفی هسته ای جمهوری اسالمی
  . معرفی کرده است

 بيکاری روزنامه  با اشاره به»  روزنامه نگاری در ايرانمخاطرات« در يادداشتی با عنواناعتماد،روزنامه 
هيات نظارت بر مطبوعات که «: نوشته است  بازداشت و محاکه روزنامه نگاران نگاران،توقيف مطبوعات و

بايد پاسدارحق آزادی مطبوعات از طريق صدور مجوز فعاليت و نيز فراهم کننده امکانات الزم برای اطالع 
دم باشد، طی اين سال ها ضمن برداشت وسيعی از دايره مسووليتش، به گونه رسانی شفاف به مر

  ».ای عمل کرده که اغلب باعث انتقاد شده است
 نشريه از زمان به قدرت ۵٧٠«در اين يادداشت براساس آمارهای رسمی هيات نظارت، از لغو امتياز 

 آن ها قبل از انتشار و به بهانه تاخير امتياز برخی از«خبر داده ولی گفته که » رسيدن آقای احمدی نژاد
  » .در مهلت قانونی انتشار لغو شده اند

نمايندگان استان کردستان به خاطر رفتار تبعيض آميز وزارت علوم با « خبر داده که آفتاب يزدروزنامه 
  » .دانشجويان از زاهدی، وزير علوم، توضيح خواسته اند

« :ندگان استان کردستان در مجلس در سئوال خود تاکيد کرده اندبه نوشته اين روزنامه، پنج تن از نماي
بسياری از داوطلبان که رتبه های برتر آزمون دکترا را دارند به دليل رفتار تبعيض آميز وزارت علوم، در 

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذيرفته نمي شوند اما آنهايی که رتبه های پايينتری دارند به دليل 
  » . دانشگاهها پذيرفته مي شوندارتباط در
به مقام های » اين هشدار را جدی بگيريد« در سرمقاله خود با عنوانجمهوری اسالمی،روزنامه 

روسيه و چين هرجا که منافعشان ايجاب کند بر سر ايران معامله «ارشد حکومتی هشدار داده که 
  » .خواهند کرد

ای دولت ايران در مورد حمايت روسيه از حکومت اسالمی اين روزنامه با اشاره به اظهارات اخير مقام ه
روسيه و چين، هر دو در رقابت های «:توصيف کرده و نوشته است» خوشبينانه«ايران اين اظهارات را 

بين المللی با آمريکا هر جا که منافعشان ايجاب کند بر سر هر چيزی از جمله پرونده هسته ای ايران 
  » .معامله خواهند کرد

 خبر داده که در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ازدواج خراسانامه روزن
   . و طالق پنج درصد افزايش يافته است   هشت در صد و

در نيمه نخست «:اين روزنامه به نقل از معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال نوشته است
که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته  مورد ازدواج ثبت شده است  ٩٧۵ هزار و  ۴٩۶امسال 

 مورد طالق ثبت شده  ۵٢۵ هزار و  ۴٩هشت درصد رشد داشته و همچنين در اين مدت در کشور 
  » .است که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد رشد داشته است

  .  طرح تجزيه تهران به سه فرمانداری کل خبر داده است  ازتهران امروز،روزنامه 
 نوشته اين روزنامه، طرحی از سوی استانداری تهران به وزارت کشور ارسال شده که براساس آن به

گيرداين فرمانداری ها به ترتيب  های استان تهران، تحت پوشش سه فرمانداری کل قرار می شهرستان 
ان، های غرب تهر فرمانداری کل غرب تهران به مرکزيت شهرستان کرج و همه شهرستان «عبارتند از

های قرچک و  فرمانداری کل جنوب شرق استان تهران به مرکزيت شهرستان ورامين با ارتقای بخش
  » .مرکزيت دماوند  پيشوا به شهرستان به همراه پاکدشت، و فرمانداری کل شرق تهران 

به نوشته تهران امروز، استانداری تهران و وزارت کشور احتمال الحاق شهرستان ورامين به استان 
  . نان و نيز الحاق دماوند و فيروزکوه به استان مازندران را نيز محتمل دانسته اندسم
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طی يک سال گذسته تغيير تقسيمات کشوری بدون کارشناسی الزم در برخی از مناطق کشور ناآرامی 
های شديدی ايجاد کرد که ناآرامی های اقليد در اين ميان چندين کشته و صدها مجروح و بازداشتی 

  . گذاشتبرجای
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران
  )2007 اکتبر 29 (١٣٨۶  آبان7ه دوشنب:رادیو فردا
 از ادامه تغييرات گسترده در وزارت امور خارجه خبر داده، و به نقل از معاون پارلمانی و جام جم،روزنامه 

خانه در راستای تغييرات جابه جايی هايی اخير در اين وزارت«کنسولی اين وزارتخانه نوشته است که 
  » .ساختاری مورد نظر شخص محمود احمدی نژاد است

به نوشته اين روزنامه، تاکنون،انتصاب محسن طاليی، به معاون اروپا و آمريکای شمالی و انتصاب مير 
  . ابوطالبی به معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه قطعی شده است

امور خارجه جمهوری اسالمی به روزنامه جام جم گفته که محمد علی شعاعی، يکی از معاونان وزارت 
برای اکثر کشورها، سفرايی انتخاب شده اند که اسامی آن ها از سوی اين وزارتخانه برای ریيس «

  » .جمهوری ارسال شده ، و در انتظار تایيد اين اسامی هستيم
رآمد حاصل از فروش نفت در شش  ميليون دالری د٢٠٠ از افزايش بيش از یک ميليارد و رسالتروزنامه 

  . ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه اول سال گذشته، خبر داده است
به نوشته اين روزنامه، درآمد ايران از صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی و ميعانات گازی در شش 

  .  ميليون دالر رسيده است۶٢۵ميليارد و  ٢۵ماهه نخست سال جاری به 
درآمد کسب شده از فروش نفت در اين مدت در مقايسه با «از بانک مرکزی نوشته که رسالت به نقل 

 در صد ١٫٣ ميلون دالر بوده حدود ٧٨٩ ميليارد و ٢۴ که ٨۵صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال 
  ».افزايش داشته است

  .  از بازداشت يک استاد دانشگاه خبر داده استاعتماد،روزنامه 
نامه، محمدعلی حيدری که دکترای روابط بين الملل از دانشگاه تهران دارد و استاد به نوشته اين روز

علوم سياسی دانشگاه تبريز است، عصر روز شنبه، پنجم آبان ماه در تهران بازداشت و به مکان 
  . نامعلومی انتقال يافته است

 کارمندان ارشد وزارت آقای حيدری اهل شهرستان مرند و ساکن تهران بوده و از«اعتماد نوشته که 
تعاون و استاد علوم سياسی دانشگاه تبريز است که در دوران دانشجويی مدير مسوول يک نشريه 

  » .دانشجویی نيز بوده است
 تن از نمايندگان مجلس شورای اسالمی به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در ١٨ تذکر سرمايه،روزنامه 
را مورد توجه قرار داده » نامه های وابسته به دولتهتک حرمت مراجع شيعه از سوی روز«خصوص 
  . است

 تن از نمايندگان روز یکشنبه در تذکری به محمدحسين صفارهرندی از وی ١٨به نوشته اين روزنامه، 
اهانت و «خواسته اند تا با نشريات مکتوب و الکترونيکی دولتی و وابسته به دولت که به مراجع تقليد 

  . رد کندمی کنند، برخو» هتاکی
ضرورت برخورد با نشريات مکتوب و « قانون مطبوعات و تاکيد بر ٢٧تذکر دهندگان با استناد به ماده 

، اعالم کرده »الکترونيکی دولتی و وابسته به دولت که به اهانت و هتاکی عليه مراجع مبادرت کرده اند
 اهانت شود پروانه آن نشريه لغو و طبق اين ماده قانون هر گاه در نشريه ای به مراجع مسلم تقليد«:اند

  » .مدير مسوول و نويسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد
 که طی روزهای اخير مطالب مکرری را عليه آيت اهللا صانعی به چاپ رسانده، در شماره کيهانروزنامه 

   .متهم کرده است » آيت اهللا خمينیتحريف سخنان «روز دوشنبه خود نيز بار ديگر، اين مرجع تقليد را به 
  .  از اعدام چهار تن در کرمان و بوشهر خبر داده استجمهوری اسالمیروزنامه 

دو نفر در کرمان به اتهام درگيری با ماموران نيروی انتظامی که منجر به کشته «به نوشته اين روزنامه، 
  » .ته شد، اعدام شده اندشدن فرمانده نيروی انتظامی شهرستان ماهان در شهريورماه گذش

» هتک حرمت از يک دختر دانشجو«جمهوری اسالمی اتهام دو فرد اعدام شده در شهر بوشهر را هم 
   .عنوان کرده و نوشته که اين دو نفر روز شنبه در زندان مرکزی بوشهر اعدام شده اند 

ر محمود احمدی نژاد به انتشار کتابی از سوی دفتر ریيس جمهوری اسالمی که نزديکان وی در آن، سف
ناميده اند، صدای روزنامه » برتر از فتح جزيره فاو در جريان جنگ هشت ساله و فتح الفتوح«نيويورک را 

  .  را نيز در آورده استکيهان
مقايسه و حتی برتر دانستن «: مدير مسئول اين روزنامه ضمن اظهار ارادت به احمدی نژاد نوشته است

فجر هشت و فتح فاو، قبل از آن که دفاع از آقای احمدی نژاد باشد، نوشته ای  از عمليات وال سفر او
  » .اغراق آميز درباره اوست

 انتقاد از انتشار چنين کتابی  نماينده ولی فقيه در کيهان که خود نيز از نزديکان احمدی نژاد است با
موال عطارها اندازه نگه نمی مشک آن است که خود ببويد نه آن که عطارها بگويند ولی مع« نوشته که 

  » .دارند
 احمدی نژاد پيشنهاد   نيز سرمقاله خود را به همين موضوع اختصاص داده و به دفترآفتاب يزد،روزنامه 

کرده تا انتقادات استادان اقتصاد کشور در جلسه خصوصی با ریيس جمهوری اسالمی ایران را نيز به 
  . شکل کتاب منتشر کنند
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با تبديل مشروح مذاکرات آن جلسه به « فتر ریيس جمهوری اسالمی پيشنهاد کرده تا آفتاب يزد، به د
کتاب و انتشار آن، اين فرصت را برای مردم و کارشناسان فراهم کند تا به دقت، مذاکرات ميان تيم 

 استاد منتقد را بخوانند و آن گاه در خصوص کارآيی و صحت مواضع هر يک ۵٧اقتصادی ریيس جمهوری و 
  » .ز طرفين قضاوت نمايندا

 انتقاد ریيس مرکز پژوهش های مجلس از سياست های اقتصادی دولت را در تيتر تهران امروزروزنامه 
  . اول خود منعکس کرده است

 خود از سران جناح حاکم و از نزديکان آقای احمدی نژاد است،   به نوشته اين روزنامه، آقای توکلی که
ناهماهنگي ها و تصميم های نادرست دولت نشان مي دهد «ش گفته کهروز یکشنبه در جمع همفکران

  » .که کشتی اقتصاد آن قطب نما ندارد
 خبر داده که یکشنبه شب نيروی انتظامی عمليات گسترده ای را عليه جام جمو در آخر، روزنامه 

  . ناميده آغاز کرده است» فروشندگان و توزيع کنندگان جنايتکار«کسانی که آنان را 
فرماندهی نيروی انتظامی اعالم کرده که عملياتی که از شب گذشته آغاز «به نوشته اين روزنامه، 

  » .شده عليه مواد مخدر و يکی از مراحل طرح امنيت اجتماعی اين نيروست
عمليات اخير «: جام جم همچنين اطالعيه نيروی انتظامی را منعکس کرده که طی آن اعالم شده است

  ». هدف آن برخورد قاطعانه و مقتدرانه با اين افراد است دگان متواری مواد مخدر است وعليه توزيع کنن
  

   تازه آمريکا عليه ايرانیمتن کامل فهرست تحريم ها
  )2007 اکتبر 31 (١٣٨۶  آبان9ه چهار شنب

بر، در يک کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا، روز پنجشنبه، بيست و پنجم اکت.  اآتبر31 فردا راديو
 سپاه پاسداران انقالب هي علی تازه ای تحريم هانگتني  اعالم کرد که واشیکنفرانس مطبوعات

 پالسون، ی هنرمراهخانم رايس که به ه..  کندی ايران اعمال می وزارت دفاع و سه بانک  دولت،یاسالم
 حمايت  ايران از  به دليلی تنبيهیاين تحريم ها«:  کرد، گفتی آمريکا صحبت میوزير خزانه دار
 اين کشور ی هسته ای و فعاليت های در عراق و خاورميانه، صادرات موشکی تروريستیسازمان ها

 ی و نام شرکت ها و افرادا آيد، متن کامل داليل اعمال اين تحريم هی میآنچه در پ» .اتخاذ شده است
  :است که مورد تحريم واقع شده اند

   کامل متن
 ی به قابليت های دستيابی، دولت آمريکا در مقابله با تالش ايران برا)آبان ماه  اکتبر، سوم ٢۵( امروز
 یاين اقدامات شامل افشا.  و حمايت آن کشور از تروريسم به چند اقدام بزرگ دست زده استیاتم

 ی تروريستک خطرنای با سازمان های شود که به گونه ای می شرکت ها و افراد،ی ايرانیبانک ها
  . کندی آمريکا خلع يد می آنها را از سيستم اقتصادیته اند و تمامارتباط داش

 سپاه پاسداران انقالب ی دو نهاد اصل١٣٣٨٢ وزارت امور خارجه آمريکا بر اساس بخشنامه شماره امروز
 ی ايران را که از عوامل اصلی اسالمی مسلح جمهوری نيروهای و وزارت دفاع و پشتيبانیاسالم
 خزانه وزارتعالوه بر آن، .  کردی آيند، به ليست تحريم معرفی ايران به شمار می هسته ای هاینگران
 و ی نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالم٩ ، ١٣٣٨٢ آمريکا بر اساس بخشنامه شماره یدار

 ايران را که با سپاه ی اسالمی مسلح جمهوری نيروهایپنج فرد وابسته به وزارت دفاع و پشتيبان
 سازمان صنايع فضا و ه و ملت و سه فرد مربوط بی ملی بانک هانيان در ارتباط هستند، همچنپاسدار
  .  ايران را مورد تحريم قرار دادیهوا

 ی قدس، وابسته به سپاه پاسداران را به دليل فراهم آوردن تجهيزات برای آمريکا، نيروی خزانه داروزارت
 و همچنين بانک صادرات ايران را به اتهام حمايت یيست تروریستيزه جويان طالبان و ديگر سازمان ها

  . قلمداد کرد١٣٢٢۴ جزو تحريم شماره ی تروريستی از سازمان هایمال
 شماره ی ايران به ليست قطعنامه های اسالمی عناصر سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوراکنون،
 عضو سازمان ی کشورهایز تمام امنيت سازمان ملل متحد افزوده شده اند و ای شورا١٧۴٧ و ١٧٣٧

 ا را که در ليست آن قطعنامه هی ها و اشخاصی ها، موجودیملل متحد، درخواست شده است تا داراي
 آنها به ی تحت کنترل آنان را مسدود کرده و مانع دسترسی های و موجودیذکر شده اند، همراه با داراي

  . شوندی و منابع اقتصادی مالیکمک ها
 از ی جلوگيری برای که نخستين هيئت تعيين کننده استانداردهاي،»ی مالیاليت ها فعی کارینيرو«

 ايران ی را که از سوی است، اخيرأ تهديدهايی به تروريست ها و پول شويی مالی هایکمک رسان
 خود یاين هيئت از اعضا.  قرار دادی شود، در معرض افکار عمومی میمتوجه سيستم اقتصاد جهان

 کرده و آنان را از ی دهند راهنمايی انجام می را که با ايران معامالت اقتصادیهاي تا نهاد خواست
  .  آگاه سازندی دولت ايران با جامعه بين المللی از عدم همکاری ناشیخطرات جد
 از ی در رابطه با خطرات ناشی آمريکايی آمريکا به بانک های هفته گذشته وزارت خزانه دارهمچنين

 را به یاقدامات امروز نيز با اين هشدار همسو است و اطالعات بيشتر. دار داد دولت ايران هشیسو
 که در ی اشخاصا يی ايرانی دهد تا به اين وسيله بتوانند در برابر نهادهای ارائه می اقتصادینهادها
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 ممنوع اعالم شده ی معامالت اين نهادها با تشکيالت يا افراد آمريکايی اقدامات امروز، تمام نتيجهدر
 آمريکا از آن بهره مند باشند ی نيز که ممکن است اين نهادها تحت حوزه قضايیاست و هر گونه داراي
  . مسدود خواهد شد

 یملل متحد نسبت به برنامه ها امنيت سازمان ی شورای جدی متحده آمريکا با اشاره به نگراناياالت
 مشابه دعوت ی را به انجام اقدامات مبارزاتی قضايی حوزه های ايران، همچنين تمامی و موشکیاتم
 امنيت به ی شورا١٧۴٧ و ١٧٣٧ شماره ی کند، تا به اين ترتيب اطمينان حاصل شود که قطعنامه هایم

 بين ی امروز همچنين بخش خصوصی هایمعرف. طور کامل و گسترده در دست اجرا قرار خواهد گرفت
 وابسته به ی از شرکت های با سه بانک عمده ايران و بسياری اقتصادی را از خطرات همکاریالملل

  . ايران نيز نفوذ دارد، آگاه ساختی اصلیسپاه پاسداران، که در چند بخش صنعت
که ١٣٣٨٢ شماره یجراي شده بر اساس دستور ای معرفی تکثيرسالح  و نهادهای برای مالی هاکمک

 آمريکا به امضاء رسيد، ی توسط رييس جمهوریدر بيست و نهم ژوئيه سال دو هزار و پنج ميالد
 ی کشتار جمعی مربوط به تکثيرکنندگان سالح های های است به منظور مسدود ساختن دارايیدستور
  . آمريکای و اقتصادی آنها، و منفک ساختن آنان از سيتسم تجاراميانو ح
 آن کشور، ی ايران، وابسته به هيئت نمايندگان سازمان ضد جاسوسی پاسداران انقالب اسالمپاهس

 ،ی هواي،ی زمينی شود، از پنج شعبه نيروهای ايران اداره می اسالمی رهبرجمهوریکه با فرمانده
 ندانز یاين نهاد، گذشته از اداره تمام.  عمليات ويژه قدس تشکيل شده استی بسيج و نيرو،یدرياي

 و صنعت ی ساختمان ساز،ی کشور را نيز که شامل توليدات دفاعی از منافع مالیها، شمار بسيار
 ايران بر اساس یچند تن از رهبران سپاه پاسداران انقالب اسالم. شود، در دست داردینفت م

  .  امنيت سازمان ملل متحد مورد تحريم قرار گرفته اندی شورا١٧۴٧قطعنامه شماره 
 باشند، صراحتا ی که قادر به حمل کالهک اتمی دوربردیداران نسبت به تکثير موشک ها پاسسپاه

 وابسته به رژيم است که به ی از نخستين سازمان هایسپاه پاسداران يک. ابراز تمايل کرده است
 تالش کرد تا ٢٠٠۶اين سازمان در سال . توسعه و آزمايش موشک شهاب سه دست زده است

 ايران ی دوربرد و برنامه اتمی تواند به برنامه موشک های توليد کند که میگران قيمت و يچيدهتجهيزات پ
  .کمک کند

   ايران ی اسالمی مسلح جمهوری نيروهای دفاع و پشتيبانوزارت
 را در ی صنايع دفاعی ايران کنترل سازمان های اسالمی مسلح جمهوری نيروهای دفاع و پشتيبانوزارت

 ی شورا١٧٣٧ است که در ضميمه قطعنامه شماره ی ايرانی از نهادهای، يکاين وزارتخانه.دست دارد
، توسط دستورشماره ٢٠٠٧ ام مارس ی شده است و در سیامنيت سازمان ملل متحد شناساي

  .  اياالت متحده آمريکا مورد تحريم قرار گرفته استی هيئت اجراي١٣٣٨٢
، به خاطر ٢٠٠٠همچنين در نوامبر سال  ،ی اسالمی مسلح جمهوری نيروهای دفاع وپشتيبانوزارت

 دوربرد  بر اساس اليحه کنترل صادرات سالح مورد تحريم ی تکثير موشک هایمداخله در برنامه تکنولوژ
  . قرار گرفت

 سازمان صنايع هوا و ی ايران، کنترل نهايی اسالمی مسلح جمهوری نيروهای دفاع و پشتيبانوزارت
 ايران، سازمان مسئول تحقيقات و توسعه یسازمان صنايع هوا و فضا.  ايران را در اختيار داردیفضا

 اساس است که هر دو، نخست بر ی دوربرد از جمله گروه صنايع شهيد همت و شهيد باقریموشک ها
  .  تحريم شده اند١٣٣٨٢ ی امنيت و سپس توسط دستور اجرايی شورا١٧٣٧قطعنامه 

 ادامه کار بر ی ايران، علنا به تمايل ايران برایاسالم ی مسلح جمهوری نيروهای دفاع و پشتيبانوزير
 ی محمد نجار، وزير دفاع ايران گفته است يکیژنرال مصطف.  دوربرد اشاره کرده استی موشک هایرو

 و است شهاب سه ی مسلح ساختن موشک های نيروهای وزارت دفاع وپشتيبانی اصلیاز پروژه ها
  . اين فعاليت هرگز متوقف نخواهد شد

 به عنوان ارائه دهندگان کمک به ،ی اسالمی مسلح جمهوری نيروهای وزارت دفاع وپشتيبانمايندگانن
 دو سال گذشته در ی فعاليت کرده اند و ط١٣٣٨٢ دستور شماره ی شده از سویيک نهاد معرف

 ی دوربرد می مربوط به موشک های های که شامل مواد و تکنولوژی معامالتی از درخواست هایشمار
  . کرده اندی قانون شکن،دش

   شعبات و موسسات وابسته به آن ،ی ملبانک
 است که با ی آيد و خدمات آن، از جمله متوجه نهادهايی بزرگ ترين بانک ايران به شمار می ملبانک

 ی کنند و در ليست نهادهای می ايران همکاری دور برد و برنامه اتمی مربوط به موشک هایبرنامه ها
 بانک سپه و یا بریخدمات اين بانک، شامل انجام معامالت.  ان ملل قرار گرفته اندتحريم شده سازم

  .   شودی اخير می ماه هایسازمان صنايع دفاع، گروه صنايع شهيد همت ط
 امنيت سازمان ملل بر بانک سپه اعمال ی شورا١٧۴٧ که بر اساس قطعنامه ی تحريمی در پی ملبانک

 در ی که بانک ملیم معامالت با بانک سپه احتياط به خرج دهد؛ درحالشد، تالش کرد تا نسبت به انجا
 حساس ار مواد بسيی از خريدهای امکانات و تسهيالت شمار،ی اقتصادینقش خود به عنوان يک مجرا

  .  ايران را فراهم کرده استی و موشکی برنامه اتمیبرا
 ايران را، ی و موشکیب صنايع هسته ا از جانی با انجام اين کار، يک سلسله خدمات اقتصادی ملبانک

  .  فراهم کرده استی بانکیاز جمله در امر بازکردن اعتبارنامه و حفظ حساب ها
 و سپاه قدس قرار داده ی اسالمی را در اختيارسپاه پاسداران جمهوری بانک همچنين خدمات بانکاين

 ی ميليون دالر به نيروها جهت ارسال دست کم يکصد٢٠٠۶ تا ٢٠٠٢ از سال یخدمات بانک مل. است
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 به معامالت سپاه پاسداران انقالب ی در جريان رسيدگیبانک مل. قدس مورد استفاده قرار گرفته است
 گمراه کننده زده است تا به اين وسيله دخالت خود در ی بانکی ايران، دست به فعاليت هایاسالم

 خواستار آن شده است که یل بانک مل مثای را مبهم و تار جلوه دهد؛ برای بين المللیسيستم بانک
  . حذف شودی بين المللینامش از معامالت اقتصاد

   ملت، شعبات و موسسات وابسته به آن بانک
 ايران ی اتمی ايران، مانند سازمان انرژی وابسته به برنامه هسته ای ملت نيز در حمايت از نهادهابانک

  .  قرار داده است در اختيار آنهای نوين، خدمات بانکیو شرکت انرژ
 به عنوان ١٧۴٧ و ١٧٣٧ شماره ی و قطعنامه ها١٣٣٨٢ دو سازمان بر اساس بخشنامه شماره هر

 ی مربوط به حساب های هایبانک ملت، خدمات و رسيدگ.  شده اندی تحريم شده معرفیسازمان ها
 یريق کانال اقتصاد ايران را عمدتا از طی اسالمی مسلح جمهوری نيروهای وزارت دفاع و پشتيبانیبانک
  .  دهدی نوين انجام میانرژ
 ايران را دست کم از سال ی برنامه اتمی برای ميليون دالری مربوط به فعاليت های ملت کارهابانک
 ايران تا ی مربوط به برنامه اتمیانتقال پول از بانک ملت به شرکت ها.  تاکنون انجام داده است٢٠٠٣

  .همين اواخر صورت گرفته است
   صادرات، شعبات و موسسات مربوط به آن کبان

 ی صادرات ايران که از حدود سه هزار و دويست شعبه و دفتر برخوردار است، توسط دولت ايران برابانک
 ی حماس، که از سوی از جمله حزب اهللا و گروه تروريست،ی تروريستی به سازمان هایکمک رسان

 ستفاده مورد ای جهاد اسالمیاست، و گروه فلسطين شده ی معرفی تروريستیاتحاديه اروپا نيز گروه
  . قرار گرفته است

 ايران و ی بانک صادرات پنجاه ميليون دالر، با کمک بانک مرکز،ی ميالد٢٠٠۶ تا ٢٠٠١ مثال از سال یبرا
 خشونت بار یاز طريق موسسات وابسته به خود در لندن، به شعبات خود در بيروت و به نفع فعاليت ها

 از ی تروريستی هاگروه ديگر یحزب اهللا بارها از طريق بانک صادرات برا. ارسال داشته استحزب اهللا 
 حماس از ،ی ميالد٢٠٠۵در اوايل سال . جمله فعاالن حماس، ميليون ها دالر پول ارسال داشته است

نک  سپرده بانک صادرات برخوردار بود و در سال گذشته نيز بای درحساب های قابل توجهی هایداراي
  .صادرات چند ميليون دالر پول به حماس منتقل کرده است

  :  ايرانی متعلق يا تحت کنترل سپاه پاسداران انقالب اسالمی هاشرکت
 را که در ليست زير قرار دارند، بر اساس ارتباطشان با سپاه ی آمريکا شرکت هايی خزانه داروزارت

اين نهادها يا متعلق به .  کندی می معرف١٣٣٨٢  بخشنامه شمارهی ايران  برایپاسداران انقالب اسالم
  . سپاه پاسداران هستند و يا تحت کنترل رهبران آن قرار دارند

 معامالت ی و تبليغاتی بازرگانی که در بخش های پاسداران با داشتن روابط نزديک با شرکت هايسپاه
سپاه . ر ايران برخوردار است دی قابل توجهی و اقتصادی دهند، از قدرت سياسی انجام میميليون دالر

 ی و پروژه هایت بويژه در عرصه توليدات نفی متنوعی خود در فعاليت هایپاسداران از طريق شرکت ها
خاتم االنبياء ) قرارگاه( سازمان ٢٠٠۶در سال .  در سراسر کشور دست داردیعظيم ساختمان ساز

  . انجام دادی نفت، گاز و راه و ترابریها معادل دست کم هفت ميليارد دالر از جمله در بخش یمعامالت
  :  شرکت ها عبارتند ازاين

   خاتم االنبياءی شرکت ساختمان سازی دفاتر اصل-  •
   نفت اورينتال کيش-
   قرب نوح-
   ساحلی دفتر مشاورت مهندس-
   قرب کربال-
   سپاسدی شرکت مهندس-
   عمران ساحل-
   شرکت حرا-
   قائم ی قرارگاه سازندگ-

  :  ايرانی اسالمیته به سپاه پاسداران جمهور وابسافراد
 بر اساس ١٣٣٨٢ را که در ليست زير قرار دارند تحت بخشنامه ی آمريکا، افرادی خزانه داروزارت

 شده ی از پنج فرد معرفیيک.  کرده استیروابطشان با سپاه پاسداران به ليست تحريم شدگان معرف
 به ر ملل متحد نيز افزوده شده است و چهار تن ديگ امنيت سازمانی شورا١٧٣٧به قطعنامه شماره 
 ١٧۴٧ ايران ضميمه قطعنامه شماره ی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اصلیعنوان شخصيت ها

  : امنيت شده اندیشورا
   ی سپاه پاسداران انقالب اسالمی هوايی فرمانده نيرو،یـ ژنرال حسين سليم  •
  یاه پاسداران انقالب اسالم معاون فرمانده سپ،ی رضايی سرتيپ مرتضـ
 و رييس پيشين ستاد مشترک سپاه پاسداران ی دريايی اکبر احمديان، نماينده فرمانده نيروی  علـ

  یانقالب اسالم
   مقاومت بسيجی فرمانده پيشين نيرو،ی سرتيپ محمد حجازـ
   قدس ی فرمانده نيرو،ی سرتيپ قاسم سليمانـ

  :  دوربرد ايرانیک موشی افراد وابسته به برنامه هاديگر
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 را به خاطر روابطشان با سازمان ی، عده ا١٣٣٨٢ کشور بر اساس بخشنامه شماره ی خزانه داروزارت
اين افراد .  کندی می شده بود، معرفی که از پيش توسط بخشنامه معرفیصنايع هوا و فضا، نهاد

 قرار امنيت ی شورا١٧٣١  ايران در ليست قطعنامه شمارهیهمچنين به دليل مداخله در برنامه موشک
  :گرفته اند

   رييس سازمان صنايع فضاو هوا،ی احمد وحيد دستگردـ
   بخش سازمان صنايع فضا و هوای و امور بين المللی رييس روابط بازرگان،ی اسماعيلی رضا قلـ
   و بودجه سازمان صنايع فضا و هوا ی بهمنيار، رييس بخش امور مالی بهمنيار مرتضـ

   ١٣٢٢۴ شماره ی بر اساس بخشنامه اجرايیيسم ـ معرف از ترورحمايت
 تروريست ی های است که با هدف مسدود کردن دارايی سند معتبر١٣٢٢۴ شماره ی اجرايبخشنامه

 آمريکا به تصويب رسيده ی و بازرگانیها و حاميان آنان و به منظور قطع روابط آنها با سيستم اقتصاد
 شده و هر گونه فرد ی معرفیگونه معامله ميان افراد و گروه هابراساس اين بخشنامه، انجام هر. است
 ی شده ممکن است در محدوده قضايی که فرد معرفی شود و هرگونه دارايی ممنوع اعالم میآمريکاي

  . گرددیآمريکا داشته باشد، مسدود م
  :  ايرانی قدس، وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمینيرو
 ايران است، به ستيزه جويان طالبان، ی اسالمیاز سپاه پاسداران جمهور ی قدس که شاخه اینيرو

 فلسطين ی خواهی و جبهه مشهور به آزادی جهاد اسالمیحزب اهللا لبنان، حماس، گروه فلسيطن
  .  کندی می مادیکمک ها

 آيد و ی مهلک به طالبان به شمار می کمک های برای اسالمی رژيم جمهوری قدس ابزار اصلینيرو
 متحدش در ی و هم تهيه اسلحه به اين ستيزه جويان در مبارزه عليه آمريکا و نيروهای از لحاظ مادهم

  .  کندیافغانستان کمک م
 را دراختيار ستيزه ی تا کنون انواع محموالت کوچک قابل حمل نظام٢٠٠۶ ايران دست کم از سال دولت

 امنيت سازمان ملل متحد را یمات شورا بخش هفتم الزایچنين حمايت. جويان طالبان قرار داده است
 ی هانامه را عليه طالبان و قطعی سازمان ملل متحد تحريم هاي١٢۶٧قطعنامه شماره .  کندینقض م
  .  کنندی ممنوعيت فروش سالح به طالبان را اعمال م١٧٣۵ و١٣٣٣شماره 

 ی کند به نيروهایش م رود که ايران تالی قدس ازستيزه جويان طالبان، گمان می نيروی حمايت نظامبا
 ی قدس درحمايت از نظاميان و شبه نظاميان حزب اهللا و فعاليت هاینيرو. آمريکا و ناتو ضربه وارد آورد

 و ی اطالعاتی و چه از لحاظ کمک های و تسليحاتی مالی آنها، چه از طريق کمک هایتروريست
  .  داردی طوالنی تاريخچه ایلجيستيک

 حزب اهللا لبنان برپا کرده و ی برای نظامی آموزشی واقع در لبنان، اردوگاه ها»دره بقاع«  قدس در ینيرو
 خاص خود ی وابسته به حزب اهللا را در آموزشگاه هایبر اساس گزارش ها، بيش از سه هزار ستيزه جو

  . دهدیدر ايران تعليم م
 یزب اهللا لبنان قرار م دراختيار حی قدس، ساالنه در حدود يکصد تا دويست ميليون دالر کمک مالینيرو

 امنيت سازمان ملل متحد، حزب اهللا لبنان را در تجديد ی شورا١٧٠١دهد و با نقض تعهدنامه شماره 
 مهلک، به شکل ی نظامی قدس کمک هایعالوه بر آن، نيرو.  کندی اش کمک میتسليحات نظام

 ی نظامی دهد تا نيروهای عراق قرار می در اختيار ستيزه جويان شيعیسالح، آموزش، پول و راهنماي
  . هدف حمله قرار دهندی عراقی را، همانند افراد غير نظامیائتالف و عراق

  :  نام شرکت ها و افرادفهرست
   نهادها

  )  آنیهمه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکز(بانک صادرات ايران  – ١
   یسپاه پاسداران انقالب اسالم – ٢
   قدس ی نيرو– ايران ی انقالب اسالمسپاه پاسداران  - ٣
   مسلح ايران ی نيروهایوزارت دفاع و پشتيبان – ۴
  )  آنیهمه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکز( ايران یبانک مل – ۵
  ) ۵٨٧ پالک – ميدان محمديه – ی خيابان مولو–تهران  (یبانک کارگشاي – ۶
  ) سيه رو–مسکو  (ZAO ايران یبانک مل – ٧
  )  بريتانيا–لندن ( مسئوليت محدود – یبانک مل – ٨
  )  افغانستان– کابل – ی صادرات و ملی مشترک ميان بانک هایپروژه معامالت(بانک آريان  – ٩
  )  آنیهمه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکز(بانک ملت  – ١٠
١١ - MELLAT BANK SB CJSC)  ارمنستان–ايروان  (  
  ) بريتانيا( مسئوليت محدود – پرشيا یبانک بين الملل – ١٢
  

  : ی وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمینهادها
  )تهران (– خاتم االنبيا یقرارگاه سازندگ – ١٣
  )یتهران و دب(»  کيش–نفت شرق «شرکت  –  - ١۴
  )تهران( کربال یقرارگاه سازندگ – ١۵
  )تهران( سپاساد یشرکت مهندس – ١۶
  )تهران(قرب نوح  – ١٧
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  )تهران(شرکت عمران ساحل  – ١٨
  )تهران(شرکت مهندسين مشاور ساحل  – ١٩
  )تهران(موسسه حرا  – ٢٠
  )تهران( قائم یقرارگاه سازندگ – ٢١

  ) زير مجموعه وزارت دفاع (ی وابسته به سازمان صنايع هوايی هاشخصيت
   بهمينباریمرتض – ١
  یاحمد وحيد دستجرد – ٢
  ی اسماعيلیاقلرض – ٣

   ی وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی هاشخصيت
  ی حسين سالم-4 اکبر احمديان  ی عل-3  ی محمد حجاز-2 ی رضايیمرتض – ١
  یقاسم سليمان – ۵
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