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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(و دولتهای بزرگرژیم ایران 

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

صدور هرگونه قطعنامه در شوراي امنيت در حالي آه ايران با آژانس در حال انجام وظايف و 
  .گذارد  ميهايش است اثر سوء همكاري

  )2007  نوامبر3 (١٣٨۶  آبان12ه شنب
، دآتر جواد وعيدي معاون امنيت )ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري به گزارش خبرنگار انرژي هسته

امنيت ملي آشورمان، در آنفرانس خبري آه امروز بعد از ظهر در محل  الملل دبير شوراي عالي بين
شود مذاآرات شما با معاون   در پاسخ به اين سوال آه گفته ميشورا برگزار شد، ي اين دبيرخانه
 ي حل و فصل و حسن نيت در روند مذاآرات دو طرف با اراده: آميز نبوده است؟ گفت موفقيت البرادعي

  .راضي بودند متقابل و فضاي سازنده به اين مذاآرات ادامه دادند و طرفين از روند انجام مذاآرات
يي  ي هسته سرانجام رسيدن مساله ا به خصوص آشورهايي آه مخالف بهبرخي آشوره: وي گفت

نتايج اين مذاآرات زودتر قضاوت آنند آه در راستاي  ي ايران در روندي فني، حقوقي هستند مايلند درباره
  .يي ايران است آميز هسته هاي صلح فعاليت تبليغات منفي آنها از ماهيت

شود و ما  هر موضوعي از سوي آژانس اعالم مي ي ا آژانس دربارهاعالم موفقيت آار ما ب: وعيدي گفت
  .دهيم قضاوتي نكنيم مي ي گزارش مديرآل ترجيح قبل از ارايه

مان  اگرچه در روند مذاآرات: آشورمان تصريح آرد الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي معاون امنيت بين
بخش بوده  شتيم مبني بر اينكه روند مذاآرات رضايتهايي دا قضاوت ي موضوع پولوتونيوم با آژانس درباره

  .آرديم از ابراز اين نظرات پرهيز مي است اما همان موقع هم
آميز بودن مذاآرات را به گزارش محمد البرادعي  موفقيت اجازه دهيد اعالم: وي خطاب به خبرنگاران گفت

  .موآول آنم
ي موداليته و چه انجام به موقع اجراي  چه در تهيه نهمكاري ايران با آژانس تا اال: وعيدي اظهار داشت
  .آن موفق بوده است
موقع و  ايران به طور فعال، به: آشورمان ادامه داد الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي معاون امنيت بين

  .دهد آامل خود را در همكاري با آژانس انجام مي سازي و حسن نيت طبق مداليته، شفاف
بندي هر موضوع از طريق آژانس اعالم  و جمع نتيجه: يي آشورمان خاطرنشان آرد ستهاين ديپلمات ه

  .باشم توانم قضاوتي داشته شود و پيشاپيش نمي مي
بر : اش با اولي هاينونن گفت ي گذشته مذاآرات هفته يي آشورمان با اشاره به ي هسته آننده مذاآره

 به هر موضوع ديگري منوط به اعالم بسته شدن آه پرداختن ي آار اين است اساس مداليته، نحوه
چهار دور مذاآره در سطح معاونان و  P2 و P1 سانتريفيوژهاي در رابطه با. موضوع قبلي است

  .آارشناسان صورت گرفته است
در ارتباط با هر موضوع ابتدا آژانس . مشخص است) آژانس ايران و(وظايف هريك از ما : وعيدي ادامه داد

. شويم سازي مي زدايي و شفاف ي ابهام و ما با دريافت آنها آماده دهد  را به ايران ميسواالت خود
 اوت از سوي آژانس دريافت شد و اولين دور مذاآرات بر 30ي سانتريفيوژها در  درباره هاي آژانس سوال
در سطح   اآتبر اولين جلسه11 و 10، 9چنين در  هم.  سپتامبر برگزار شد25 و 24سانتريفيوژها  سر

  . اآتبر آغاز و در اول نوامبر پايان يافت29معاونان برگزار شد و دور آخر در 
الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي، با اشاره  بين به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، معاون امنيت

ي  مهيي ايران و احتمال صدور قطعنا ي هسته ي مساله درباره 5+1ي آشورهاي  به نشست روز گذشته
سازي  دهد، هرگونه زمينه اش با آژانس را ادامه مي حالي آه ايران همكاري در: سوم عليه ايران، گفت

ما در مسير طبيعي خودمان يعني . جاست معني و بي عليه ايران در شوراي امنيت بي براي اقدام
 .آنيم حرآت مييي است  آميز هسته هاي صلح آزمايي فعاليت با آژانس آه نهاد اصلي راستي همكاري

  .طبيعي است انتظار انجام مجازات توسط ديگران را نداريم
آشوري بخواهد توسط شوراي امنيت در حالي آه به  اين روند بسيار عجيب است آه: وعيدي ادامه داد

  .آند مجازات شود عمل مي NPT اش به عنوان عضو المللي وظايف بين
هايش  ايران با آژانس در حال انجام وظايف و همكاري لي آهصدور هرگونه قطعنامه در حا: وي تاآيد آرد

  .گذارد است اثر سوء مي
آنند  اقدامات ديگر در شوراي امنيت را مطرح مي برخي آشورها آه بحث تحريم و: وي خاطرنشان آرد

  .اند و سعي در تخريب اين مسير دارند ناراضي از مسير شكل گرفته ميان ايران و آژانس
الملل دبير  معاون امنيت بين) ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري رنگار انرژي هستهبه گزارش خب

آه دور بعدي مذاآرات دآتر جليلي و سوالنا  به سوالي مبني بر اين شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ
 ملي ي مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت و آيا دآتر الريجاني، نماينده چه زماني خواهد بود؟

در  شان تا پيش از پايان نوامبر، طرفين طبق توافق قبلي: مذاآرات حضور خواهد داشت؟ گفت در اين
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تعيين و سپس اعالم  آنند و قطعا زمان و مكان اين مذاآرات بين طرفين مذاآرات رم با يكديگر ديدار مي
  .شود مي

به همراه جليلي خواهد بود يا خير مذاآرات بعدي  وعيدي از پاسخ به اين سوال آه دآتر الريجاني در
  .خودداري آرد

هاينونن چه تاثيري بر گزارش البرادعي خواهد  وي در پاسخ به اين سوال آه مذاآرات اخير شما با
مداليته و آغاز اجراي آن بر گزارش البرادعي در نشست اخير موثر  ي توافق ايران درباره: گذاشت؟ گفت

ها با  ي همكاري آنم ادامه فكر مي. ساخت را با مشكل مواجه مياقدامات منفي  به شكلي آه. بود
  .اين فضا را به قوت خود باقي نگه دارد آژانس،

يي ايران موضوعي  ي هسته آه مساله پاسخ به اين يي آشورمان در ي هسته آننده اين عضو تيم مذاآره
بعد از اجالس اخير خصوص اين ديدگاه مطرح است؛  در اين: سياسي است، نه فني حقوقي، گفت
اساسا ارسال موضوع ايران به شوراي امنيت هيچ مبنايي  شوراي حكام، اين مساله مطرح شد آه

آيد اين ديدگاه  آزمايي در قالب آژانس باشد و به نظر مي مبتني بر راستي نداشته است و آار ايران بايد
  .بيشتري پيدا آرده است امروز طنين

عربستان در ميان آشورهاي عربي  سازي از سوي نسرسيوم غنيوي درخصوص پيشنهاد تشكيل آ
يي خود را طبق تكاليفي آه در  هاي هسته فعاليت ايران: طرف اظهار داشت منطقه در خاك آشوري بي

ي  خواهيم از حقوق حقه دهد و طبيعي است آه مي انجام مي NPT آژانس بر عهده دارد به عنوان عضو
  .خود برخوردار باشيم

آميز  آوري صلح آه از حق خود در داشتن فن اين سياست قطعي ماست: رش ايسنا، وعيدي گفتبه گزا
  .يي نخواهيم گذشت هسته

مان با آژانس هستيم، انجام  يي هاي هسته فعاليت آزمايي در حالي آه ما در حال راستي: وي گفت
  .دهيم ه ميآميز در خاك خودمان را با قوت ادام صلح سازي هاي مربوط به غني فعاليت

ي تشكيل  طرح پيشنهادات درباره: تصريح آرد الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي معاون امنيت بين
  .ايران نباشد مانعي ندارد آنسرسيوم تا جايي آه مخالف استيفاي حق

سازي در خاك ايران  آه خواهان توقف غني اين سازي به شرط تشكيل آنسرسيوم غني: وي ادامه داد
سازي در خاك ايران است،  اما اگر شرط آن توقف غني. آنيم مي نعي ندارد و ما از آن استقبالنشود ما

طرحي را پيش از اين روسيه به ايران پيشنهاد آرده بود آه با آن مخالفت  چنين. قابل پذيرش نيست
  .شد

پايي سفر خواهد هاي ارو روزهاي آينده به پايتخت وعيدي در پاسخ به اين سوال آه آيا دآتر جليلي در
موجود، نه تنها به اروپا بلكه به آسيا و ساير مناطق و هر آشوري آه  گيري مذاآرات براي پي: آرد؟ گفت

اما از سفري آه اآنون مشخص شده باشد . سياسي داشته باشد سفر خواهد شد نياز به رايزني
  .اطالعي ندارم

:  ايران قابل بازگشت به آژانس است؟ گفتي پرونده آنيد وي در پاسخ به اين سوال آه شما فكر مي
. شود آژانس حل شود موضوع ايران به يك موضوع عادي تبديل مي اگر شش موضوع مطرح ميان ايران و

انتقاد را داشتند آه چرا در تهيه و تنظيم مداليته حل مسايل گفته است  برخي به مديرآل آژانس اين
شود، اما مديرآل در نشست اخير شوراي حكام اعالم  ي ايران عادي مي موضوعات، مساله پس از حل

آزمايي  راستي هاي گذشته و حال يك آشور ي فعاليت آه اساسا آار آژانس اين است آه درباره آرد
آزمايي و امري فني  راستي ي آشورها هستند، جزو خواني از اهداف آينده آه برخي در پي نيت اين. آند

  .ني برخورد سياسيخواني يع حقوقي نيست؛ چرا آه نيت
  

 ایران انعطاف بيشتری از خود نشان دهد: چين
  )2007  نوامبر3 (١٣٨۶  آبان12ه شنب:رادیو فردا

ايران خواست که با آزانس بين المللی  ون جياباو، نخست وزير چين، روز شنبه سوم نوامبر، از دولت
  .هسته ايش نشان دهدانرژی اتمی همکاری کرده و انعطاف بيشتری از خود در مورد برنامه 

نخست وزير چين اعالم کرد که کشور چين به حق ایران در مورد استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای 
  .احترام می گذارد

، نخست وزير چين که در تاشکند پايتخت ازبکستان، سخن می گفت افزود که چين به  رويترزبه گزارش
  .رد بحران هسته ای ايران ادامه می دهدتالش خود برای يافتن راه حلی صلح آميز در مو

  ».مذاکرات صلح آميز بهترين راه برای حل مساله هسته ای ايران است«: آقای ون گفت
مورد برنامه هسته ایش  ابراز اميدواری کرد که ايران از خود انعطاف بيشتری در   نخست وزیر چين

  .نشان دهد 
يران در شورای امنيت است ولی تاکنون روسيه و آمريکا خواستار تصويب تحريم های شديدتر عليه ا

  .چين مخالف تشديد تحريم ها بوده اند
   برای تدوين سومين قطعنامه ۵+١توافق گروه 

 نمايندگان اعضای  سخنان نخست وزير چين در مورد برنامه هسته ای ایران حالی بيان می شود که
   به همراه آلمان، که موسوم به-ا و فرانسهيعنی آمريکا، روسيه، چين، بريتاني-دايمی شورای امنيت 

 در لندن، بر سر سومين قطعنامه در شورای امنيت با هدف افزايش   است، روز جمعه گذشته۵+١گروه 
  . تحريم ايران توافق کردند
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 در لندن در ۵+١نيکالس برنز، معاون سياسی وزير امور خارجه آمريکا، بعد از اتمام نشست گروه 
، ابراز اميدواری کرد که روسيه و چين، به زودی برای تصويب سومين قطعنامه و فرداراديبا  مصاحبه

  .عليه ايران، با آمريکا و متحدانش همکاری کنند
 در لندن، کشورهای عضو دايمی شورای امنيت به همراه آلمان، توافق ۵+١در آخرين دور مذاکرات گروه 

ژانس بين المللی انرژی هسته ای و خاوير سوالنا، آ کردند که در صورت منفی بودن نتایج گزارش های
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از برنامه هسته ای ایران، سومين قطعنامه تحريم ايران را در 

  .شورای امنيت تصويب کنند
بايد بگويم که بر اساس نتايج اين نشست، اياالت متحده «:  گفتراديو فردابا اين حال، آقای برنز به 

د است که ميزان تالش های ديپلماتيک برای تصويب قطعنامه سوم، به ويژه از سوی چين و روسيه معتق
ما در انتظار تالش قاطعانه تر و روشن تر چين و روسيه مبنی بر پيوستن به کشورهای . بايد افزايش يابد

  ».اروپايی و اياالت متحده در زمينه تصويب قطعنامه بعدی هستيم
و » نکات نهايی قطعنامه سوم«امور خارجه آمريکا تاکيد کرد که هنوز درباره معاون سياسی وزير 

  .همچنين زمان صدور آن، توافقی صورت نگرفته است
نمايندگان سياسی کشورهای بريتانيا، فرانسه، آمريکا، چين و روسيه به همراه آلمان، بار ديگر در روز 

اد تا گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی تشکيل جلسه خواهند د)  نوامبر١٩( آبان ٢٨   دوشنبه
 مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در باره تالش های اخير برای حل مسئله هسته ای ايران را   و

  .دريافت کنند
  

رئيس آژانس انرژی اتمی روسيه با پيشنهاد تعدادی از دولتهای عربی برای حل مناقشه اتمی ایران 
  .ابراز مخالفت کرد

  )2007  نوامبر2 (١٣٨۶  آبان11 هجمع
بنابر این پيشنهاد که اخيرًا در مصاحبه مجله اقتصادی ميدل ایست اکونوميک دایجست :بی بی سی

)MEED ( با وزیرخارجه عربستان سعودی مطرح شده، کشورهای عربی حاشيه خليج فارس)بجز عراق (
 به ایران تشکيل دهند و به این پيشنهاد داده اند که کنسرسيومی برای فروش اورانيوم غنی شده

کشور به ميزان نياز نيروگاههایی که در آینده خواهد داشت سوخت اتمی بفروشند تا بدین ترتيب 
  .نگرانی از اینکه از اورانيوم غنی شده در ساخت سالح اتمی در خاورميانه استفاده شود از ميان برود

کو، رئيس آژانس انرژی اتمی روسيه گفته که چنين اما یک روز پس از انتشار این مصاحبه، سرگئی کيرین
کنسرسيومی را باید کشورهایی تشکيل دهند که در حال حاضر دارای فناوری غنی سازی اورانيومند تا 

  .بدین ترتيب این فناوری به دست هر کشوری نيفتد
  .هيچيک از کشورهای عربی تاکنون به فناوری غنی سازی اورانيوم دست نيافته اند

 آژانس انرژی اتمی روسيه در مقابل به ایران پيشنهاد داده است که سهامدار تأسيسات بين رئيس
المللی غنی سازی اورانيوم در شهر آنگارسک در سيبری شود و عالوه بر اورانيوم غنی شده برای 
 سوخت نيروگاه اتمی خود، خدمات مربوط به آن را نيز دریافت کند و در سود این تأسيسات نيز سهيم

  .باشد
دولت روسيه پيشتر نيز پيشنهاد داده بود که برای رفع نگرانی آمریکا و متحدانش از فعاليت اتمی ایران، 

به صورت مشترک با ایران تأسيساتی در خاک خود برای غنی سازی اورانيوم راه اندازی کند، به این 
 بعدی این فرایند در روسيه شيوه که بخش مقدماتی غنی سازی اورانيوم در ایران انجام شود و مراحل

  .انجام گيرد
ایران هم از پيشنهاد روسيه و هم از پيشنهاد دولتهای عرب حاشيه خليج فارس استقبال کرده اما در 

عين حال تأکيد کرده که به عنوان عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی و امضاکننده پيمان منع گسترش 
اوری غنی سازی اورانيوم را حق خود می داند و حاضر به جنگ افزارهای اتمی، دستيابی کامل به فن

  .گذشتن از این حق نيست
در حالی که آمریکا و متحدانش هدف ایران از غنی سازی اورانيوم را دستيابی به سالح اتمی می دانند 

  .استایران همواره تصریح کرده که تنها به دنبال بهره برداری صلحجویانه از فناوری غنی سازی اورانيوم 
  

  رانی اهي علی قطعنامه تازه انی بر تدو5 + 1توافق گروه 
  )2007  نوامبر2 (١٣٨۶  آبان11ه جمع

 مناقشه ري آلمان که درگی سازمان ملل متحد به همراهتي امنی عضو دائم شوراپنج:بی بی سی
 یدر شورا بی تصوی برای گرفتند قطعنامه تازه امي در لندن تصمی نشستی پس از برگزاررانندی ایاتم
  . کنندنی تدورانی اهي علتيامن
 و ی اتمی انرژی المللني آژانس بسي که رئی نشست گرفته شد، در صورتنی که در ایمي تصمبنابر

 ی مسئله اتمکيپلماتی حل دی براري اخی از تالشهای مثبتجهي اروپا نتهی اتحادی خارجاستيمسئول س
  .د کشور اعمال خواهد شنی بر ای تازه ایمهای قطعنامه تحرنی ابی نکنند، با تصوی گواهرانیا
  . مشهورند برگزار شد5 + 1 شش کشور که به گروه نی ارخارجهی نشست در سطح معاونان وزنیا

 اروپا خواستند که هی اتحادی خارجاستي سوالنا، مسئول سری از خاوني کنندگان نشست همچنشرکت
 اعالم 5 + 1 ی آن را به دولتهاجهي دهد و نتبيرت ترانی ای مسئول مذاکرات اتم،یلي جلدي با سعیدارید

  .کند
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 داری دجهي نتی و به بررسندیگردهم آ)  آبان28( گرفتند در نوزدهم نوامبر مي کنندگان نشست تصمشرکت
 ی انرژی المللني که قرار است آژانس بنندي بنشی گزارش تازه اني و همچنیلي جلدي سوالنا و سعریخاو
 اتخاذ ی اند براافتهی دست آن دو مرجع به نی که ایجی نتاهی ارائه دهد تا بر پارانی ای اتمتي از فعالیاتم

  .  شودیري گمي تصمرانی در قبال ایگام تازه ا
 28 که ی در نشست5 + 1 ی است که دولتهای دوباره بر توافقیدي نشست لندن در واقع تأکجینتا

  . بودندافتهیدادند به آن دست  لي خارجه تشکرانیگذشته در سطح وز) ششم مهر(سپتامبر 
 می اتخاذ موضع در قبال تحری برا5 + 1 حاصل شد، گروه ني و چهي توافق که با فشار روسنی ابنابر
 که در آن مشخص ندي بنشی اتمی انرژی المللني از آژانس بی به انتظار گزارش تازه ادی بارانی اشتريب

 آژانس وجود ی برارانی ای اتمتي که در مورد فعالیمات بر رفع ابهای به تعهد خود مبنرانی اایشود که آ
  . نهایدارد عمل کرده است 

 کرده اني با آژانس برانی ای درباره همکارري اخی هفته های که مقامات آژانس طی توجه به اظهاراتبا
 شي روز پکی زي نرانی جمهور اسي است و رئني آژانس خوشبی نسبت به مثبت بودن گزارش آترانیاند، ا

 ساتي تأسر دری غداکي اوره و آمونیمي در مراسم افتتاح طرح پتروشی سخنرانیاز نشست لندن ط
 یا  هسته یتهايدر حال حاضر آژانس بصراحت اعالم کرده که فعال: " گفترانی در جنوب اهی عسلوینفت
  ".ستي از انحراف نی ا  است و نشانهزي صلح آمرانیا

 زي که در مذاکرات لندن نکای آمررخارجهی وزیاسي برنز، معاون سکالسي اظهارات، ننی همزمان با ااما
 از اعمال یري جلوگی برایی متحده را به عهده داشت گفت که گزارش آژانس بتنهااالتی ایندگینما
  .ستي نی کافرانی بر اشتري بمیتحر
 با خبرنگاران شیر اتتختی 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 کای را متوقف کند، وگرنه آمرومي اورانی سازی عمل کرده، غنتي امنی شورانيشيپ

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

 هشدار داده است یی اروپای خود به دولتهای در سخنرانرانی جمهور اسي نژاد، رئی محمود احمدیول
 رانیکه اگر ا دانند ی دارند و ماجي احترانی داشته باشد، آنها به ااجي به آنها احترانی از آنکه اشيکه ب

  . افتدی میفاق داشته باشد، چه اتیی اروپای اش با کشورهای در ارتباطات اقتصادی جدیچرخش
 گزارش آژانس نیممکن است قبل از ا: " آژانس گفته استی نژاد با اشاره به گزارش آتی احمدیآقا

 گرفت اما  یرت م صوی 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 بگوميه قلمداد کن از اشتبای رفتار آنها را ناشنی اميتوان  ی ما نمگرید

  ." خواهد داد و سکوت نخواهد کردن 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 بیامهی تحریی بتنهارًاي و اخمهاستیتحر
 نسبت ی تررانهي سختگضع مورًاي که اخزي اند، فرانسه ندهی 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 اای اروپا هی 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 امنی شورانيشيپ

  .آورده اند
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 ق العاده در پاکستاناعالم وضعيت فو
  )2007  نوامبر3 (١٣٨۶  آبان12ه شنب:رادیو فردا

در سراسر اين » وضعيت فوق العاده« با اعالم  پرويز مشرف، رييس جمهوری پاکستان، روز شنبه 
  .نيز را به حالت تعليق در آورد کشور، قانون اساسی
سالم آباد پايتخت اين کشور مستقر ، نيروهای ارتش در خيابان های شهر ارويترزبه گزارش خبرگزاری 

  .شده اند
 همزمان فرماندهی کل ارتش اين  تلويزيون دولتی پاکستان اعالم کرده است که ژنرال مشرف، که

  .کشور را برعهده دارد، با اعالم تعليق قانون اساسی وضعيت فوق العاده اعالم کرده است
قرار بود . م ديوان کشور پاکستان انجام گرفتبرقراری وضعيت فوق العاده ، در آستانه اعالم نظر مه

 تاييد يا رد پيروزی پرويز مشرف در انتخابات اخير رياست جمهوری،  ديوان کشور، رای خود را در باره
  . اعالم کند
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گزارش خبرگزاری ها حاکيست که خيابان های منتهی به ساختمان ديوان کشور، توسط پليس بسته 
اکستان اعالم کرد که پرويز مشرف بزودی پيامی خطاب به ملت خواهد تلويزيون دولتی پ شده است و

  .فرستاد
 پخش برنامه توسط شبکه های تلويزيون خصوصی نيزمتوقف شده آسوشيتد پرس،به گزارش 

  . تلويزيون دولتی پاکستان ، دليل اعالم وضعيت فوق العاده را اعالم نکرد.است
سی در اين کشور،وضعيت امنيتی نيز در اين کشور طی هفته های اخير، همزمان با نتش های سيا
  .مسلح به سالح اتمی به وخامت گراييده است

در جریان انفجار در مراسم استقبال از بی نظير بوتو، نخست وزیر پيشين پاکستان، دست کم یکصد و 
  .سی نه نفر کشته شدند

شريف نخست وزير وقت اين  ميالدی با يک کودتای بدون خونريزی، نواز ١٩٩٩پرويز مشرف که سال 
کشور را از قدرت برکنار کرد و خود قدرت را در دست گرفت، در حال حاضر در يکی از ضعيف ترين موقعيت 

  .های خود طی هفت سال اخير به سر می برد
 پارلمانی ماه ژانويه و تقسيم احتمالی قدرت ميان مشرف و بوتو را پايان  گروهی از ناظران، انتخابات

  .ت پرويز مشرف توصيف می کردنددوره قدر
حضور اسالم گرايان تندرو در پاکستان و همچنين در اختيار داشتن بمب هسته ای، موجب شده تا 

  .تحوالت سياسی اين کشور با حساسيت بسيار از سوی قدرت های غربی دنبال شود
 نفر به رياست ٢۵٢لمان،  رای اخذ شده در پار٢۵٧نتايج غير رسمی اين انتخابات حاکی از آن بود که از  

  .جمهوری پرويز مشرف رای داده اند
  . ژنرال مشرف می گويند که النتخابات رياست جمهوری وجاهت قانونی ندارد اما مخالفان

 به – نخست وزير سابق پاکستان –صديقه آل فاروغ، از سياستمداران ارشد حامی نواز شريف 
او قانون . ه عنوان رييس جمهوری نخواهيم پذيرفتما او را ب«: خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته بود

  ».اساسی را به سخره گرفته و کسی است که هيچ احترامی برای قانون قائل نيست
  

 مانور نظامی آمريکا در خليج فارس 
  )2007  نوامبر2 (١٣٨۶  آبان11ه جمع:رادیو فردا

نيروی دريايی اياالت متحده در خليج ناوگان پنجم آمريکا دربحرين، روز جمعه دوم نوامبر اعالم کرد که 
  .فارس در حال برگزاری يک مانورنظامی است

آمادگی برای مقابله سريع با بحران های « ، هدف از اين مانور نظامیفرانسهبه گزارش خبرگزاری 
  .عنوان شده است» احتمالی

ماه  آمريکا در. ه ای نشده استدر اين بيانيه به تعداد نيروها و ناو های هواپيمابرحاضر در اين مانور اشار 
  ،٢٠٠٣مارس، اوايل فروردين سال جاری، بزرگترين مانور نظامی خود را از زمان حمله به عراق در سال

  . ناو جنگی، در خليج فارس انجام داده بود١۵ دو ناو هواپيمابر و  با شرکت
 نظامی و يکصد هواپيمای هزار نيروی١٠ بيش  در آن مانور نظامی نيروهای آمريکايی در خليج فارس

  .خارج از محدوده آبهای ايران در خليج فارس انجام شد  مانور مذکور  .جنگی آمريکا شرکت داشتند
 مانور نيروهای آمريکايی اولين  در همين حال، طبق اطالعيه ناوگان پنجم نيروی دريايی آمريکا در بحرين،

  .يج فارس برگزار خواهد شدعمليات از سری عملياتی است که در ماه نوامبر در خل
اطالعيه ارتش آمريکا هدف از اين مانور را آمادگی برای يک وضعيت اضطراری از جمله نشت نفت 

  .دانسته و به تقابل نظامی در اين منطقه اشاره ای نکرده است
   اعزام ناو هواپيمابر بریتانيایی

  اعالم کرده است که يک ناو هواپيما برهمزمان با اين تحول، يک مقام وزارت دفاع بريتانيا روز جمعه 
 عازم خليج فارس خواهد شد و تاکيد کرد اين اعزام ٢٠٠٨در اوايل سال  نيروی دريايی سلطنتی بريتانيا

  .اين ناو هواپيمابر رابطه ای با هرگونه اقدام نظامی احتمالی عليه ايران ندارد
اين ناو هواپيما بر در شرق «:بريتانيا گفت ، سخنگوی وزارت وزارت دفاع فرانسهبه گزارش خبرگزاری 

 اقيانوس هند و دريای سرخ اقدام  کانال سوئز مستقر خواهد شد و به مدت شش ماه در خليج فارس،
  .»به گشت زنی خواهد کرد

اين اعزام بخشی «: گفتفرانسهاين سخنگوی وزارت دفاع بريتانيا در گفت و گوی تلفنی با خبرگزاری 
ت و در يکی دوسال گذشته در اينباره تصميم گرفته شده و هيچ ربطی به مسئله از برنامه عادی اس

  .»ايران ندارد
اعزاام اين ناو هواپيما بر احتماال با اساسی ترين «:در همين حال روزنامه ديلی تلگراف نوشته است 

  .»دوران رويارويی ايران و غرب بر سر برنامه هسته ای اين کشور همزمان شده است
  

   عراقدردهاي عراق و نيروهاي موثر رويدا
  
 هی همسای بر ضد کشورهایستی اقدامات تروری برایگاهی خاک عراق به عنوان پایري از به کارگدیبا

  .  کردیريجلوگ
  )2007  نوامبر3 (١٣٨۶  آبان12ه شنب
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نفرانس  کانی صادره در پاهياني از بیی فرانسه، در بخشهای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 در یستیتمام اقدامات ترور:  آمده است گری دی کشورهای و برخهی همسای امورخارجه کشورهارانیوز

 در مقابله عراق دولت ی متوقف شود و از تالشهادی شود و فورا بایتمام اشکال آن در عراق محکوم م
 اقدامات ی برایگاهیان پا از خاک عراق به عنویري از به کارگیري جلوگی از جمله تالشها براسمیبا ترور
  . شودی متی حماهی همسای بر ضد کشورهایستیترور
 از یري با عراق به منظور جلوگی همکاری همجوار برای کشورهایکنفرانس از تالشها:  افزودهياني بنیا

 تی تقوتي بر اهمگری کند و بار دی متی کشور حمانی و سالح به داخل و خارج از استهایانتقال ترور
 دي قاچاق تاکع از هر نویري مشترک و جلوگی کنترل مرزهای مجاور برای عراق و کشورهاني بیهمکار

  . کندیم
 تي امنی؛پنج عضو دائم شورا)تی عربستان و کوه،ی سوره،ي اردن، ترکران،یا(  عراقهی همسایکشورها

 عرب هیو اتحاد ی اروپا، سازمان ملل متحد ، سازمان کنفرانس اسالمهی، اتحاد8 عضو گروه یو کشورها
  . دو روزه استانبول شرکت داشتندی المللنيدر کنفرانس ب

 نيالزم به ذکر است؛ در سوم. درباره عراق استی المللني نشست بني استانبول، چهارمنشست
 نشست ی در بغداد برگزار شد؛ شرکت کنندگان با برگزاروری شهر18 درباره عراق که ی المللنياجالس ب

  .  موافقت کردندهيرک در استانبول تیبعد
 عضو ی ، کشورهاتي امنی عضو دائم شورای عراق و کشورهاهی اجالس بغداد، شش کشور همسادر

  . شرکت کردندی عرب ، سازمان کنفرانس اسالمهیگروه هشت به همراه سازمان ملل متحد، اتحاد
 گذشته در یاه م نشست در مني درباره عراق، ماه مارس گذشته در بغداد و دومري نشست فراگنياول

  .  برگزار شدخيشرم الش
  

 داری اوضاع عراق، دی بررسی برایرانی با مسئوالن ای در عراق امروز اعالم کرد که به زودکای آمرريسف
  . خواهد کرد

  )2007  نوامبر3 (١٣٨۶  آبان12ه شنب
 ني کنفرانس بهيش مطلب را در حانی کروکر اانی فرانسه، رای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  . اعالم کردهي درباره عراق در شهر استانبول ترکیالملل
 ها یرانی با ایمن به زود:  به خبرنگاران گفت داری دنی زمان مشخص انيي در بغداد بدون تعکای آمرريسف

  .  خواهم کردداریدر بغداد د
 7( ماه مه28 در ی ویرانی ای همتای قمی با حسن کاظمکای آمرري سفداری دني گزارش، اولنی اهیبرپا

 هي ماه ژوئ28 در زي برگزار شد و دور دوم مذاکرات دوجانبه نی بزرگشرفتي عراق بدون پتختیدر پا) خرداد
 سه جانبه به تهيک کمی لي تشکی برایمي دور مذاکرات، تصمنیدر بغداد برگزار شد و در ا)  مرداد6(

  . شد عراق گرفتهتي به مسئله امنیدگي و رسیمنظور بررس
 با تکرار انهي منطقه خاورمی عربی کشورهای در عراق در سفر به برخکای آمرري به ذکر است؛ سفالزم

 در بغداد ی عربی کشورهای سفارتخانه هایی خواستار بازگشاران،ی اهي و اساس علهی پایاتهامات ب
  . در عراق خواند، مقابله کنندرانی ای نفوذ منفیشد تا به زعم خود با آنچه و

  
  ميکن یک مقابله م ک با پ: یالکم

  )2007  نوامبر3 (١٣٨۶  آبان12ه شنب
ترکيه با آغاز نشستی درباره برقراری ثبات و امنيت در عراق که در استانبول برگزار می :بی بی سی

  .شود، تدابير امنيتی را در این کشور افزایش داده است
و امنيت در عراق است و وزرای خارجه شش هدف از این نشست، یافتن راه هایی برای برقراری ثبات 

  .کشور همسایه عراق در آن شرکت کرده اند
نوری مالکی، نخست وزیر عراق در سخنان خود در این نشست متعهد شد تا با تدابير فوری به مقابله با 

ترکيه پ ک ک بپردازد و مانع از استفاده این گروه از پایگاه های خود در شمال عراق برای حمله به خاک 
  .شود

وزرای خارجه پنج کشور عضو دایم شورای امنيت، هشت کشور صنعتی، مقام های ارشد سازمان ملل، 
  .اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسالمی در نشست استانبول شرکت می کنند

نوری مالکی، نخست وزیر عراق پيش از سفر به ترکيه گفت کشورش اميدوار است تا شاهد اقدام های 
  . نه تنها حرف باشدعملی و

قرار است در این نشست در مورد مسایلی چون بخشودگی بدهی های عراق، کمک های اقتصادی و 
  .سرنوشت چهار ميليون آواره عراقی بحث و مذاکره شود

خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید که عراق مایل به آن نيست تا این نشست تحت الشعاع تنش 
  .ر فعاليت های پ ک ک قرار گيردميان عراق و ترکيه بر س

جيم ميور می گوید که عراقی ها به کاهش خشونت طی ماه های اخير در عراق اشاره خواهند کرد و 
  .ارائه خدمات و ایجاد شغل را برای حفظ این دستاورد ضروری خواهند دانست

 مصر برگزار شد اما این اولين دور مذاکرات برقراری ثبات و امنيت در عراق ماه مه امسال در شرم الشيخ
  .نشست، نتيجه خاصی در بر نداشت
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منوچهر متکی و کاندوليزا رایس، وزرای خارجه ایران و آمریکا که در نشست شرم الشيخ حضور داشتند، 
  .قرار است در نشست استانبول هم شرکت کنند

 قدرت های مانند نشست پيشين، بيشترین تاکيد در نشست استانبول بر روی کشورهای همسایه و
خبرنگار بی بی سی می گوید که هدف، همکاری این . عمده ای خواهد بود که در عراق حضور دارند

  .کشورها برای برقراری ثبات در عراق خواهد بود
خبرنگار بی بی سی می افزاید که حضور وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه ایران و سوریه، باعث 

ر نوع فعل و انفعال مثبت، هم برای عراق نتایج مثبتی خواهد بيشترین جلب توجه خواهد بود و ه
  .داشت و هم برای لبنان

ترکيه به مناسبت برپایی این اجالس، تدابير امنيتی شدیدی را در استانبول و شهرهای بزرگ به اجرا 
  .گذاشته است

در این تجمع های . تظاهرکنندگان در اعتراض به سفر خانم رایس به ترکيه، تجمع هایی برپا کرده اند
اعتراضی، پالکاردی با تصویر خانم رایس، ملبس به لباس چریک های پ ک ک دیده می شود که بر روی 

  ."رایس تروریست، به خانه بازگرد"آنها نوشته شده 
  .ترکيه خواهان آن است تا آمریکا عليه فعاليت های پ ک ک در شمال عراق وارد عمل شود

ر با علی باباجان، وزیر امور خارجه ترکيه، پ ک ک را دشمن مشترک خانم رایس روز جمعه در دیدا
  .ترکيه، عراق و آمریکا خواند

  . کنندداری دگریکدی نشست با هي و عراق در حاشکای آمره،ي خارجه ترکیقرار است وزرا
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران 
  )2007  نوامبر3 (١٣٨۶  آبان12ه شنب:رادیو فردا
، عنوان اصلی خود را به هشدار روز گذشته آقای هاشمی رفسنجانی اختصاص  آفتاب يزدروزنامه

  ».شجاع باشيم، اما مردم را با حرف های خام به زحمت نيندازيم«داده، و از قول وی نوشته 
ز در فضای تهديد، تحريم و تبليغات قرار امرو«به نوشته اين روزنامه، آقای رفسنجانی با بيان اينکه 

ملت و مسئوالن ما بايد هوشيار باشند تا در چنين فضايی با شجاعت و سرافرازی «:، گفته است»داريم
سنگرها و منافع مردم را حفظ کنند و اجازه ندهند مردم با حرف های خام و نسنجيده به زحمت بيفتند و 

  ».سرمايه ها به باد رود
   » به دوران رسيده پر سر و صدامدعيان تازه«

نوشته » ابرهای فتنه را دور کنيم«، در سر سرمقاله امروز خود با عنوان اعتماد ملیروزنامه
اظهارات هاشمی رفسنجانی درخصوص وضعيت متشنج ما بين ايران و آمريکا درباره پرونده «است

 مبتنی بر تنش های درونی جامعه هسته ای ايران را نمی توان تنها بر مبنای يک نگره نازل سياسی و
  ».ايران ارزيابی کرد

 سال پس از پيروزی انقالب ٢٨«رفسنجانی نوشته اين روزنامه ضمن تاکيد بر تجربه سياسی آقای
اسالمی و صرف ميلياردها دالر برای ساخت و آبادانی اين سرزمين بزرگ، نمی تواند و نبايد با يک 

  ».خطر افتدارزيابی نادرست از شرايط جهانی به 
» مدعيان تازه به دوران رسيده پر سر و صدا«را  آقای رفسنجانی روزنامه اعتماد ملی مخاطب اظهارات

  ».نقش رهبر انقالب اسالمی در اين ميان بسيار کليدی است« دانسته و نوشته است
ه از تمام ظرفيت نويسنده اين روزنامه تاکيد کرده که آیت اهللا خامنه ای می تواند با فراخوانی و استفاد

های موجود جمهوری اسالمی ايران، ابرهای فتنه، جنگ و تهديد را از آسمان صاف و آبی اين کشور 
  ».اهورايی، الهی، محمدی وعلوی دور کند

   »جنگ سوم«
 نيز همزمان بدون اشاره به ابراز نگرانی هاشمی رفسنجانی از احتمال بروز جنگ در  کيهانروزنامه

نوشته که اظهارات اخير آقای بوش در مورد جنگ سوم جهانی، » جنگ سوم« عنوانسرمقاله امروز با
  .دل های بسياری را در داخل کشور لرزانده است

اين روزنامه با اشاره به اين که در بدترين شکل ممکن ايران مورد حمله قرار می گيرد،ادعا کرده که در 
  .هد بودبرنده جنگ سوم جهانی خوا» جمهوری اسالمی«صورت حمله

، »موقعيت ژئو پوليتيک مناسب«،»اقتصاد قوی ايران«تحليلگر اين روزنامه دليل برای چنين ادعایی را
  .به عنوان جبهه حامی ايران نامبرده است» چين، ونزوئال، ترکيه و روسيه«دانسته و از کشورهایی چون

  ارزيابی نمایندگان مجلس  
یندگان مجلس در واپسين سال عمر مجلس هفتم پرداخته ، در گزارشی به ارزيابی نماسرمايهروزنامه 
  .است

تحصيالت تخصصی نمايندگان مجلس با «به نوشته اين روزنامه، نتايج بررسی ها نشان می دهد که 
  .نيازهای علمی کميسيون های آنان ناهماهنگ بوده است

رد اشاره قرار داده و  اين ناهماهنگی ها را در کميسيون اقتصادی مجلس با آمار مو سرمايه يکی از
  ». درصد اعضای کميسيون های اقتصادی اقتصاد خوانده اند۴٠«نوشته که تنها
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بررسی کميسيون ها نشان «اين روزنامه هم چنين آمارهای ديگری در اين خصوص انتشار داده و نوشته
  ».ارندمی دهد که تنها چهار نفر در کميسيون برنامه و بودجه دکترای اقتصاد و برنامه ريزی د

در «ساير کميسيون ها نيز به نوشته اين روزنامه از وضعيت مشابهی برخوردار بوده اند و از جمله
کميسيون صنايع نيز تنها چهار نفر دکترای تخصصی مرتبط دارند و در کميسيون کشاورزی نيز سه نفر 

  ».دکترای تخصصی مرتبط با بخش کشاورزی دارند
    به خليج فارسبازگشت ناوهواپيمابر بریتانيایی

اچ ام اس «بریتانيا ناو هواپيمابر  ، نوشته است که نيروی دريايی سلطنتیتهران امروزروزنامه 
  .را عازم خليج فارس می کند» ايلوسترس

و سه » مين روب«بریتانيا اعالم کرده که اين ناو هواپيمابر با دو   وزارت دفاع به نوشته اين روزنامه
تهران امروز .»در کنار ناوشکن ادينبورگ و کشتی وست مينستر پهلو ميگيردکشتی در نزديکی ايران و 

بریتانيایی از تلويزيون   دستگيری تفنگداران دريايی هم چنين خبر داده که فيلم مستندی با موضوع
  .دولتی ايران پخش خواهد شد

   »آميا«پرونده انفجار  
 تن از مقام های ايرانی در ارتباط با پرونده انفجار ، از احتمال صدور وضعيت قرمز برای پنج اعتمادروزنامه

  .خبر داده است» آميا«
 آبان ماه در مراکش تشکيل می شود تا ١٧ تا ١۴به نوشته اين روزنامه، مجمع عمومی اينترپل روزهای 

 برای پنج تن از اتباع ايران که متهم به دخالت) وضعيت قرمز(درخواست آرژانتين مبنی بر صدور ردنوتيس 
  .هستند را مورد بررسی قرار دهد» آميا«در انفجار 

اين تصميم مجمع عمومی اينترپل به دنبال انفجاری است که بر اثر آن ساختمان مرکز يهوديان آرژانتين 
 نفر زخمی ٢۵٠ نفر کشته و ٨۵در اثر اين واقعه . تخريب شد) ١٩٩۴ ژوئيه ١٨ (١٣٧٣ تيرماه ٢٧در 

  .درخواست آرژانتين را به اجالس آبان ماه خود موکول کرده بوداينتر پول پيشتر بررسی .شدند
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