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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
      اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(ولتهای بزرگرژیم ایران و د

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

  گزارش تازه آژانس از فعاليت اتمی ایران
 .متن کامل گزارش در پایان همين مجموعه آمده است

  )2007 نوامبر 15( 86ن  آبا24 شنبه پنج:بی بی سی
آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش تازه ای از فعاليت هسته ای ایران به شورای امنيت سازمان ملل 
متحد تسليم کرد که این شورا قرار است بر اساس آن و همچنين نظر مسئول سياست خارجی اتحادیه 

  .اروپا درباره گام بعدی در قبال ایران تصميم بگيرد
ین گزارش، ایران پيشرفت قابل توجهی در روشن ساختن طبيعت و گستره برنامه اتمی خود برای بنابر ا

  .آژانس کرده اما همچنان باید در دادن اطالعات بيشتر در این زمينه به آژانس فعال باشد
س در گزارش آمده که ایران طبق برنامه و در چارچوب زمانی که از پيش تعيين شده بود به بازرسان آژان

امکانات کافی برای دسترسی به افراد دست اندرکار برنامه اتمی را داده و به پرسشها و ابهاماتی که 
در مورد این برنامه برای آژانس وجود داشت پاسخ گفته اما همچنان پرسشهای دیگری بدون پاسخ 

  .مانده است
  .نه بوده تا فعاالنهدر گزارش در عين حال اشاره شده که همکاری ایران با آژانس بيشتر منفعال

 و 1آژانس در گزارش خود تصریح کرده که ابهاماتش در مورد دستگاههای سانتریفوژ اورانيوم از نوع پی 
 برطرف شده اما هنوز نمی تواند با صراحت مشخص کند که آیا ایران به صورت مخفيانه به دنبال 2پی 

ست یا نه، چراکه ایران تنها اجازه غنی سازی اورانيوم به منظور استفاده در سالح هسته ای ه
  .دسترسی به تأسيسات اعالم شده هسته ای خود را به بازرسان آژانس داده است

پيش از آنکه گزارش آژانس تسليم شورای امنيت شود، رئيس جمهور ایران و دیگر مقامات این کشور 
انس نيز طی هفته های گفته بودند که این گزارش مثبت و به نفع ایران تنظيم شده و مسئوالن آژ
  .گذشته که این گزارش در حال تهيه بود از همکاری ایران سخن می گفتند

اما آمریکا تأکيد کرده که گزارش آژانس تنها در صورتی می تواند از صدور قطعنامه تازه ای برای تشدید 
شورای امنيت، به تحریم ایران در شورای امنيت جلوگيری کند که ایران تا هنگام تسليم این گزارش به 

  .غنی سازی اورانيوم و کليه فعاليتهای مرتبط با آن پایان دهد
این در حالی است که ایران همچنان به غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد و تصریح کرده که حاضر به 

  .دست کشيدن از حق خود در غنی سازی اورانيوم به منظور توليد سوخت اتمی نيست
ش آژانس به شورای امنيت، وزیرخارجه چين به تهران سفر و در بازگشت اعالم در آستانه تسليم گزار

کرد به اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر اینکه این کشور به دنبال دستيابی به سالح اتمی نيست 
  .اعتماد دارد

روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد مخالفت خود را با تصویب 
نامه تازه ای برای تشدید تحریم ایران ابراز کرده اند و این موضعگيری باعث شده است آمریکا، قطع

بریتانيا و فرانسه به عنوان سه عضو دائم دیگر این شورا به دنبال اعمال تحریم بيشتر بر ایران خارج از 
  .چارچوب شورای امنيت و از طریق اتحادیه اروپا باشند

  .ز چارچوب شورای امنيت در ميان دولتهای مهم اروپایی نيز مخالفانی دارداما تحریم ایران خارج ا
  

 گزارش تازه آژانس درباره برنامه هسته ای ایران
  )2007 نوامبر 15( 86 آبان 24 شنبه پنج:رادیو فردا

ن آژانس بين المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه پانزدهم نوامبر در گزارش خود درباره برنامه هسته ای ايرا
برداشته، ولی » گام های اساسی«تاکيد کرده است که اين کشور در شفاف سازی برنامه هسته ای 

  . هنوز پرسش های مهمی در اين باره وجود دارد
مرتبط با با برنامه هسته ( ايران امکان کافی برای دسترسی به افراد «:در گزارش آژانس آمده است

 در   مسايل مطرح نبدی شده به پرسش ها پاسخ داد و دربارهرا فراهم آورد و براساس برنامه زما) ایش
  .»نياز برای راستی آزمايی را ارايه کرد) اطالعات مورد( برنامه خود به طور مشروح  مورد ماهيت

با آژانس بين المللی انرژی (اما، همکاری ايران «: اين گزارش می افزايدفرانسهبه گزارش خبرگزاری 
و شفافيت کامل  همانطور که گفته شد، به همکاری فعاالنه ايران. ود تا فعاالنهتاکنون واکنشی ب) اتمی 

  .»نياز است
آمريکا، پس از انتشار گزارش تازه آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ايران، اعالم  

مبنی  للی،از خواست جامعه بين الم» سرپيچی«کرد گزارش تازه آژانس نشان می دهد که ايران به 
  .توقف فعاليت های فعاليت های حساس هسته ای اين کشور، ادامه می دهد بر
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اين گزارش متاسفانه روشن می کند که ايران «:دنا پرينو، سخنگوی کاخ سفيد، روز پنجشنبه اعالم کرد
  ».عالقه مند نيست با بقيه کشورهای جهان همکاری کند

کشورها عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل برای دور اعمال با ديگر  اياالت متحده«:خانم پرينو افزود
  .»سوم تحريم ها عليه ايران در شورای امنيت همکاری خواهد کرد

  بسته شدن پرونده سانتريفيوژها 
 ايران در واکنش به گزارش آژانس بين   سعيد جليلی ،دبير شورای عالی امنيت ملی در همين حال،

ای   بود که عده رش جديد محمد البرادعی پاسخی روشن به ابهاماتیگزا« :المللی انرژی اتمی گفت
  . »کردند آميز ايران مطرح می های صلح درباره فعاليت

، »بود  P2و   P1اين گزراش به معنای بسته شدن پرونده « آقای جليلی با اشاره به اين که 
ها معطوف به اين  سازی داستان يک موضوع کليدی بود و تمام   P2و   P1موضوع سانتريفيوژهای «:افزود

بود که ايران در اين زمينه انحراف داشته است و بر اين مبنای غلط ، پرونده ايران را به شورای امنيت 
  . »ارجاع کردند

 با  امنيت ايران با اشازه به اين که ، دبير شورای عالیايرنابه گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، 
فروريخته شدن مبنای اتهامات، بايد روندها تغيير « و   المللی انرژی اتمیارايه گزارش تازه آژانس بين

که اگر با اين وجود، بخواهد قطعنامه ديگری صادر شود، اين امر بر روند مداليتی تاثير « :، گفت»کند 
  .»گذارد می

 موضوع اين« :آقای جليلی در پاسخ به پرسشی درباره موضع آمريکا در قبال گزارش تازه آژانس، گفت
کند که گزارش آژانس مثبت باشد، آنها به رفتار خود ادامه  دهد که برای آمريکا فرقی نمی نشان می

  .»دهند می
  طرح پرسش های تازه درباره برنامه هسته ای ایران

شد که  که روز پنج شنبه گزارش تازه ای از چگونگی همکاری ايران با آژانس ارائه  در حالی
ا و فرانسه فهرست بلند بااليی از پرسش ها را به آژانس داده اند که تهران بايد به آمريکا، بريتاني پيشتر

  .آنها پاسخ دهد
برای آنکه دور سوم تحريم » همکاری جزئی ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی«آمريکا می گويد که 

  .ها عليه تهران معلق شود، کافی نيست
مللی انرژی اتمی قرار است گزارش خود درباره توافق ماه اوت محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين ال

به همه ابهامات اين نهاد بين المللی درباره سابقه برنامه های  های ایران ايران و آژانس درباره پاسخ
  . اين کشور را تا اواخر روز پنج شنبه منتشر کند هسته ای

زه به تعهد خود مبنی بر همکاری با آژانس پايبند انتشار اين گزارش نشان خواهد داد که تهران تا چه اندا
  .بوده و آيا به سواالت بازرسان اين نهاد بين المللی پاسخ داده است یا نه

بریتانيا و فرانسه دهها پرسش دشوار درباره فعاليت های ايران در زمينه  به گزارش خبرگزاری ها، آمريکا،
  .اال نمی تواند به آنها پاسخ دهدغنی سازی اورانيوم دارند که گزارش آژانس احتم

کارشناسان می گويند که احتمال می رود آژانس بين المللی انرژی اتمی بهبودهايی را در خصوص 
  .شفافيت هسته ای تهران گزارش کند

که می » طرح هايی«در هفته جاری برخی ديپلمات ها در وين اعالم کردند که ايران سندی حاوی 
سالح هسته ای کاربرد داشته باشند در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی توانسته اند برای توليد 

  .قرار داده است
و هفته » حاکی از دستور العمل هايی در ارتباط با توليد سالح اتمی است«گفته می شود اين طرح ها 

حويل گذشته از طريق محمد سعيدی، معاون سازمان انرژی اتمی در وين به معاون محمد البرادعی ت
  .داده شده است

آژانس بين المللی انرژی اتمی از دو سال پيش از ايران خواسته بود تا اين نقشه ها را که حاوی 
  .اطالعاتی مربوط به فرايند تبديل اورانيوم به مواد قابل کاربرد در سالح های اتمی است تحويل دهد

ايران اين نقشه ها را از شبکه کارشناسان سياسی می گويد که به احتمال زياد، جمهوری اسالمی 
  .بين المللی غير قانونی عبدالقدير خان، پدر بمب اتمی پاکستان، خريداری کرده است

  فهرست بلند پرسش ها
که همکاری تهران با آژانس  روز پنج شنبه گفت شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا
باره برنامه اتمی ايران، فهرست بسيار بلندی از بين المللی انرژی اتمی جزئی است و افزود که در

  .سواالت وجود دارد
و فرانسه در قالب اسناد محرمانه جداگانه ای در ميان  به گفته ديپلمات ها پرسش های آمريکا، بریتانيا

  .دیگر اعضای هيات مديره آژانس توزيع و همچنين به دفتر محمد البرادعی ارسال شده است
حه تنظيم شده و واشينگتن، لندن و پاريس معتقدند که تهران بايد برای اعتماد اين اسناد در ده صف

  .سازی به آنها پاسخ دهد
فرانسه برای نمونه خواهان فهرست زمانبندی شده ای از کل تماس ها ميان تهران و شبکه بازار سياه 

زم ديگر برای غنی هسته ای است؛ بازار سياهی که گفته می شود سانتريفيوژهای اوليه و تجهيزات ال
  .سازی اورانيوم را برای تهران فراهم کرده است

فرانسه همچنين خواهان نتيجه گيری های آژانس و توضيح درباره توليد اجزای سانتريفوژ توسط ايران در 
  .تاسيسات نظامی است



www.iran-archive.com 

تا تمامی پرسش های مطرح شده برای ايران و پاسخ های  خواسته است پاريس همچنين از آژانس
داده شده را در ميان بگذارد؛ موضوعی که آژانس به احتمال بسيار آن را به داليل محرمانه بودن رد 

  .خواهد کرد
بریتانيا با ترسيم اختالفات گذشته ميان آژانس بين المللی انرژی اتمی و تهران و فعاليت های   اما

چه چيزی به آژانس گفته که ایران در زمينه غنی سازی اورانيوم، مکررا پرسيده است ايران  کنونی
  اعتماد آژانس را جلب کرده که اظهارات ايران در اين رابطه اينک درست و کاملند؟

و سرانجام اياالت متحده خواهان دسترسی به تمامی افراد، تاسيسات، وسايل و موادی شده است که 
ان توسعه يافته تر از آنچه بتوانند اين فرضيات را روشن سازند که آیا فعاليت های اوليه غنی سازی اير

   .بوده که تهران تصديق کرده و به امور نظامی مربوط بوده اس یا نه
اياالت متحده همچنين خواهان تضمين همکاری کامل تهران با تمامی درخواست های آژانس برای 

  .دريافت اطالعات و مستندات است
  بررسی گزارش در هفته آينده
ته آينده در نشست خود گزارش محمد البرداعی، مديرکل آژانس را قرار است شورای حکام آژانس هف

  .به بحث و گفت و گو گذارد
اين گزارش به همراه گزارشی که قرار است خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در 

ه اختيار اعضای گروه پنج به عالوه يک بگذارد می تواند مشخص کند که آيا دور سوم تحريم ها علي
  .جمهوری اسالمی ايران اعمال خواهد شد يا نه

پنج کشور عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل شامل آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه به 
همراه آلمان در يک سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد درباره نحواه برخورد با ايران، به رايزنی و 

  .تصميم گيری پرداخته اند
ایران  سات اين گروه، تصويب دو قطعنامه تحريمی عليه تهران در شورای امنيت است و آنها ازنتيجه جل

خواسته اند تا روند غنی سازی اورانيوم را که کاربرد دوگانه نظامی و غير نظامی دارد به حال تعليق 
  .درآورد

 غيرنظامی انجام تهران می گويد فعاليت های حساس هسته ای خود را به منظور توليد برق و اهداف
ایران ظنين است و بيم دارد که اين فعاليت ها با هدف ساخت سالح  می دهد اما غرب نسبت به نيات

  .های اتمی پيگيری می شود
  
 »افراد ديگری در ارتباط با جاسوسی هسته ای بازداشت شده اند«

  )2007 نوامبر 15( 86 آبان 24 شنبه پنج:رادیو فردا
ارایه « يکی از اعضای ارشد تيم سابق مذاکره کننده هسته ای ايران بهيک روز پس از متهم شدن

در ارتباط با » افراد ديگری«، دادستان کل کشور از دستگير » محرمانه به سفارت انگليس اسناد
  .جاسوسی هسته ای خبر داد

 دولتی  آبانماه به خبرگزاری٢۴  قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور ايران، روز پنجشنبه
، درباره پرونده حسين موسويان، مذاکره کننده ارشد هسته ای ايران در دوران ايرناجمهوری اسالمی، 

ای  تاکنون افراد ديگری هم در زمينه جاسوسی هسته«:رياست جمهوری محمد خاتمی، گفت
  .»اند شناسایی و دستگير شده

  .زداشت شدگان را مشخص نکردآقای دری نجف آبادی هويت، موقعيت سياسی و زمان دستگيری با
در خصوص پرونده حسين موسويان تنها «:آقای دری نجف آبادی درباره پرونده حسين موسويان گفت

  .»مقامات قضايی بايد نظر بدهند
صائب می داند که  در حالی آقای دری نجف آبادی تنها اظهار نظر مقام قضايی درباره پرونده موسويان را

 وزير اطالعات ايران، روز گذشته درباره اتهام های وارده به آقای موسويان غالمحسين محسنی اژه ای،
از نظر وزارت اطالعات جرم حسين موسويان محرز و قابل اثبات است و از ابتدا گفتم که او «: گفته بود

  » .مسائل را برخالف مصالح و امنيت کشور در اختيار بيگانگان از جمله سفارت انگليس قرار داده است
بايد در اين زمينه با « : نهايی پرونده موسويان گفت  درباره نتيجه ر همين حال، آقای دری نجف آبادید

  .»توجه به مستندات و ادله الزم و کافی دادگاه حکم نهايی را بدهد
در ارتباط با عوامل بيگانه و تبادل اطالعات با آنها   ١٣٨۶آقای موسويان که در ارديبهشت ماه سال 

  . شده بود با سپردن وثيقه دويست ميليونی چند روز بعد آزاد شدبازداشت 
   »آنها اطالعات درون سيستم را به بيگانگان می دهند«

خائنان در پرونده هسته ای « از  در همين زمينه، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، پيشتر
م سابق مذاکره کننده هسته ای سخن به ميان آورده بود که به نظر می رسد خطاب وی به تي» ايران

  .ايران بوده باشد
اطالع داريم که آنها آدم می فرستادند که اطالعات درون «:آقای احمدی نژاد روز دوشنبه گفته بود

سيستم را به بيگانه بدهند و به صورت منظم اين مالقات ها برگزار می شد که بگويند در داخل کشور 
  » .چه خبر است

تحت «تشکيل شده را » در همين ارتباط«فته بود، عده ای قاضی پرونده ای که محمود احمدی نژاد گ
  » .فشار گذاشته اند تا متهم پرونده را از اتهام جاسوسی تبرئه کنند
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زمانی که رييس جمهوری ايران اين سخنان را بيان می کرد، حسين موسويان برای نخستين بار پس از 
نار اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی حضور پيدا بازداشت خود در يک نشست عمومی و در ک

  .کرده بود
   »اعمال نفود افراد متنفذ«

دو روز پس از اظهارات رييس جمهوری ايران و واکنش های پس از آن، وزير اطالعات ايران با تکرار 
که کسی عالقه ندارد و نمی تواند به يک قاضی فشار آورد «: اظهارات آقای احمدی نژاد گفته بود

شخصی را مجرم معرفی کند ولی پشت سر آقای موسويان جريانات و افراد منتقدی وجود دارند که 
  » .مايلند او را از اتهامات وارده تبرئه نمايند

آقای احمدی نژاد حتی يک مرتبه هم با قاضی اين پرونده تماس نگرفته ولی افرادی که «: وی افزوده بود
  » .چند مرتبه قاضی را خواسته انددنبال رفع اتهام موسويان هستند 

آقای اژه ای در عين حال، تبرئه احتمالی حسين موسويان از سوی قاضی را نشان دهنده اعمال نفوذ 
بسياری اوقات دادستان کيفرخواست صادر می کند ولی «در پرونده ندانستهبود، چرا که به گفته وی، 

 محکوم می کند اما دادگاه تجديد نظر خالف آن دادگاه آن را نمی پذيرد و حتی دادگاه بدوی کسی را
  » .حکم می دهد

بازداشت عضو هيات مذاکره کننده سابق هسته ای ايران با واکنش حسن روحانی، دبير سابق شورای 
  . عالی امنيت ملی ايران و اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رو به رو شده است

پيشداوری و سياسی کردن «: نرانی درباره اين پرونده گفته بوداوايل مهرماه، حسن روحانی در يک سخ
وزارت اطالعات حتما به عنوان ضابط قضايی، . اين قبيل موضوعات، قبل از هر چيز، به ضرر کشور است

اما احراز جرم و . حق و بلکه ماموريت قانونی دارد هرگونه ابهامی در عملکرد مسووالن را بررسی کند
  » .انون فقط بر عهده دادگاه صالحه استاثبات اتهام طبق ق

اکنون پرونده ايشان در اختيار قوه قضاييه است و بهتر است که افراد غير مسئول به «: وی افزوده بود
    ».جای اظهار نظر در انتظار نظر دستگاه محترم قضايی باشند

  
که همکاری جزیی  مدعی شد به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گریگوری شولتی همچنين

  .مانع از تصویب قطعنامه سومی شود ایران با بازرسان آژانس به اندازه ای نبوده است که
  )2007 نوامبر 14( 86 آبان 23چهار شنبه 

عضو شورای حکام و اعضای شورای امنيت در گزارش البرادعی همکاری 35 وقتی: شولتی می گوید 
  .اضی نخواهند شدکم و پراکنده ای از سوی ایران ببينند، ر

زمانی که ما گزارش البرادعی را می خوانيم همکاری ایران را ارزیابی می کنيم، : وی گفت
استانداردی که ما به دنبال آن هستيم ارائه کامل اطالعات و تعليق کامل فعاليت های حساس   اما

  .است
گزارشی که قرار است درهمين رابطه یک دیپلمات اروپایی آشنا به موضوع هسته ای ایران گفت که 

  ".برای ایران خيلی بد نيست"محمد البرادعی ارائه کند 
  . ایجاد شود5+1وی همچنين گفت که این گزارش سبب خواهد شد تا رخنه ای در گروه 

 5+1گفت که گزارش در پایان سبب خواهد شد تا گروه  این دیپلمات که نامی از وی برده نشده است،
ران صحبت کند و یک صدایی را در بين این گروه مشکل خواهد ساخت به خاطر ای نتواند یکصدا در برابر

  .دیگر را ناراضی کند عده ای اینکه گزارش ممکن است برخی ها را راضی کند، اما
  
 » ايران طرح های هسته ای خود را به آژانس تحويل داد«

  )2007 نوامبر 13 (١٣٨۶ آبان 22شنبه سه :رادیو فردا
که برای توليد سالح هسته ای کاربرد داشته اند » طرح هايی«خبر داده اند که ايران  برخی ديپلمات ها

  .را در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار داده است
ديپلمات هايی که نخواستند نامشان فاش شود، گفته اند که  آسوشيتدپرس،به گزارش خبرگزاری 

 در ارتباط با توليد سالح اتمی است هفته گذشته از طرح ها که حاکی از دستور العمل هايی«اين 
طريق محمد سعيدی، معاون سازمان انرژی اتمی در وين به معاون آقای البرادعی تحويل داده شده 

  .»است
اين طرح ها حاوی اطالعاتی مربوط به فرايند تبديل اوارنيوم به مواد قابل کاربرد در سالح های اتمی بوده 

  .است
ارش ها، آژانس بين المللی انرژی اتمی از دوسال پيش خواهان دست يابی به سند بوده برپايه اين گز

  .است
چند دهه پيش در جريان  اين ديپلمات ها می گويند که مقام های ايرانی اظهار کرده اند اين طرح ها 

 خريد تجهيزات اتمی در معامالت بازار سياه به دست آمده است و جمهوری اسالمی قصد کسب اين
  .اطالعات را نداشته است

 ارزشی به  »نقشه ها«مقامات آژانس انرژی اتمی و ساير کارشناسان گفته اند دستور العمل های اين
  . غير از توليد سالح اتمی ندارد

برخی ديپلمات معتقدند ارايه اين سند می تواند نشانه ای از همکاری ايران با آژانس بين انرژی اتمی 
  . باره برنامه هسته ايش باشدبرای رفع ابهامات در
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در آستانه ارايه گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، 
المللی انرژی  سخنگوی وزارت امور خارجه ايران می گويد زمان سفر محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين

  .اتمی، به تهران پس از توافق طرفين اعالم خواهد شد
سيد محمدعلی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران، در واکنش به خبر 

المللی انرژی اتمی به تهران، توسط  رد درخواست سفر مديرکل آژانس بين«خبرگزاری فرانسه مبنی بر 
طرفين در دستور کار است و زمان قطعی آن پس از توافق  سفر محمد البرادعی، به ايران «:، گفت»ايران

  .»اعالم خواهد شد
 به نقل از يک ديپلمات در وين، که نخواسته بود نامش فاش شود، گفته بود پيش از فرانسهخبرگزاری 

ارايه گزارش مهم آژانس درباره ايران که به نظر می رسد روز چهارشنبه و يا پنجشنبه منتشر شود، 
با مقام های جمهوری اسالمی مالقات کند آقای البرادعی درخواست کرده بود که به تهران سفر کرده و 

  .که ايران اين در خواست را کرده است
پاسخ به سوال های باقی «گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی تعيين خواهد که آيا ايران در راستای 

چنانچه آژانس بين . اين کشور با آژانس همکاری کرده است يا نه» مانده درباره ماهيت برنامه اتمی
 تصويب  نکند، اين گزارش می تواند راه را برای» ابراز رضايت«مللی انرژی اتمی از همکاری ايران ال

  . در شورای امنيت سازمان ملل متحد باز کند سومين دور تحريم ها عليه ايران
اولی هاينونن، معاون مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، به همراه تيم فنی آژانس در راستای 

در هفته های اخير بارها به تهران سفر » رفع ابهام از برنامه هسته ای اين کشور«با ايران برای توافق 
  .کرد ه است
که آقای البرادعی در صدد بوده است تا در سفر :  به نقل اين ديپلمات اعالم کرده بودفرانسهخبرگزاری 

ات کند، اما مقام های ايرانی خود به تهران با آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی مالق
  .»زمان اين سفر را نا مناسب دانسته و خواهان تعويق آن شده اند«

 توافق کرد تا براساس يک جدول زمانی، به ١٣٨۶  المللی انرژی اتمی در مرداد ماه ايران با آژانس بين 
ر، اسناد و مدارک  ای خود پاسخ دهد و تا ماه نوامب درباره برنامه هسته» سوال های باقی مانده«

  .درخواستی را در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دهد
در همين راستا و به دنبال مخالفت روسيه و چين با تشديد تحريم ها عليه ايران کشور کشورهای 

به  توافق کردند گفت وگو درباره تشديد تحريم ها عليه ايران را ارايه گزارش آژانس ۵+١ گروه  موسوم به
  .تعويق بيندازند

در اويل ماه   ۵+١ گروه  نمايندگان اعضای دايمی شورای امنيت به همراه آلمان، کشورهای موسوم به 
 گزارش های محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی  نوامبر در لندن توافق کردند در صورتی که

وپا، حاکی از نتايج مثبت تالش های  و خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه ار انرژی اتمی،
 برای حل مسئله هسته ای ايران نباشد، با تصويب قطعنامه سوم، تحريم های  ديپلماتيک تازه اين دو

  .تازه ای بر عليه جمهوری اسالمی وضع خواهد شد
اه بريتانيا، فرانسه، آمريکا، چين و روسيه به همر (۵+١ گروه   اعضای کشورهای موسوم به  طبق توافق

تشکيل جلسه )  نوامبر١٩( آبان ٢٨   بارديگر در روز دوشنبه  اين کشورهای نمايندگان سياسی) آلمان
 مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در  خواهند داد تا گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی و

  . برای حل مسئله هسته ای ايران را دريافت کنند باره تالش های اخير
نيت تا کنون با صدور دو قطعنامه الزام آور از ايران خواسته که غنی سازی اورانيوم را متوقف شورای ام

کند، اما ايران از اجرای اين قطعنامه ها خودداری کرده و با تحريم های محدودی نيز از سوی برخی 
  .کشورهای جهان، رو به رو شده است

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

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

   .امعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری کرده استج
  
 »زمان سفر البرادعی به تهران پس از توافق طرفين اعالم می شود«

  )2007 نوامبر 13 (١٣٨۶ آبان 22شنبه سه :رادیو فردا
، در آستانه ارایه گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای جمهوری اسالمی

 المللی انرژی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران می گويد زمان سفر محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين
  اتمی، به تهران پس از توافق طرفين اعالم خواهد شد

سيد محمدعلی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران، در واکنش به خبر 
المللی انرژی اتمی به تهران، توسط   سفر مديرکل آژانس بين مبنی بر رد درخواست فرانسهخبرگزاری

در دستور کار است و زمان قطعی آن پس از توافق طرفين  سفر محمد البرادعی، به ايران «:، گفت»ايران
  .»اعالم خواهد شد

 به نقل از يک ديپلمات در وين، که نخواسته بود نامش فاش شود، گفته بود پيش از فرانسهخبرگزاری 
ايه گزارش مهم آژانس درباره ايران آقای البرادعی درخواست کرده بود که روز چهارشنبه و يا پنجشنبه ار
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اسخ به سوال های باقی پ«گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی تعيين خواهد که آيا ايران در راستای 
چنانچه آژانس بين . اين کشور با آژانس همکاری کرده است يا نه» مانده درباره ماهيت برنامه اتمی

 تصویب  نکند، اين گزارش می تواند راه را برای» ابراز رضايت«المللی انرژی اتمی از همکاری ايران 
  .ملل متحد باز کند در شورای امنيت سازمان  سومين دور تحريم ها عليه ايران

اولی هاينونن، معاون مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، به همراه تيم فنی آژانس در راستای 
در هفته های اخير بارها به تهران سفر » رفع ابهام از برنامه هسته ای اين کشور«برای  توافق با ايران
  .کرد ه است
که آقای البرادعی در صدد بوده است تا در سفر : ده بود به نقل اين ديپلمات اعالم کرفرانسهخبرگزاری 

خود به تهران با آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی مالقات کند، اما مقام های ايرانی 
  .»زمان اين سفر را نا مناسب دانسته و خواهان تعويق آن شده اند«

 توافق کرد تا براساس يک جدول زمانی، به ١٣٨۶  المللی انرژی اتمی در مرداد ماه ايران با آژانس بين 
 ای خود پاسخ دهد و تا ماه نوامبر، اسناد و مدارک  درباره برنامه هسته» سوال های باقی مانده«

  .درخواستی را در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دهد
 ایران کشور کشورهای در همين راستا و به دنبال مخالفت روسيه و چين با تشدید تحریم ها عليه

تشدید تحریم ها عليه ایران را ارایه گزارش آژانس به   توافق کردند گفت وگو درباره۵+١ گروه  موسوم به
  .تعویق بيندازند

در اویل ماه   ۵+١ گروه  نمايندگان اعضای دايمی شورای امنيت به همراه آلمان، کشورهای موسوم به 
 گزارش های محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی  تی کهنوامبر در لندن توافق کردند در صور

 و خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، حاکی از نتايج مثبت تالش های  انرژی اتمی،
 برای حل مسئله هسته ای ايران نباشد، با تصويب قطعنامه سوم، تحريم های  ديپلماتيک تازه اين دو
  .ری اسالمی وضع خواهد شدتازه ای بر عليه جمهو

بريتانيا، فرانسه، آمريکا، چين و روسيه به همراه  (۵+١ گروه   اعضای کشورهای موسوم به  طبق توافق
تشکيل جلسه )  نوامبر١٩( آبان ٢٨   بارديگر در روز دوشنبه  اين کشورهای نمايندگان سياسی) آلمان

 مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در  می وخواهند داد تا گزارش های آژانس بين المللی انرژی ات
  . برای حل مسئله هسته ای ايران را دريافت کنند باره تالش های اخير

شورای امنيت تا کنون با صدور دو قطعنامه الزام آور از ايران خواسته که غنی سازی اورانيوم را متوقف 
 تحريم های محدودی نيز از سوی برخی کند، اما ايران از اجرای اين قطعنامه ها خودداری کرده و با

  .کشورهای جهان، رو به رو شده است
شورای امنيت سازمان ملل متحد و قدرت های جهانی به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی 

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

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

  
  در تهرانني خارجه چریمذاکرات وز

  )2007 نوامبر 13 (١٣٨۶ آبان 22شنبه سه 
 سي از جمله رئیرانی اهی روز سه شنبه در سفر به تهران با مقامات بلندپاني خارجه چریوز:بی بی سی
 . و گفتگو کردداری کشور دنی خارجه اری و وزی ملتي امنی عالی شوراريجمهور، دب

 روز سه شنبه یدارهای مذاکرات دو طرف در دی و مناسبات دو جانبه محور اصلرانی ای هسته ابرنامه
 .بوده است

 به همراه ر،ي اخی سازمان ملل متحد است که در ماه هاتي امنی دائم شورای از اعضایکی نيچ
 . مخالفت کرده استرانی اهي ها علمی تحرشی با افزاه،يروس

 به تهران سفر کرده رانی خارجه اری وزی که به دعوت منچهر متکانگ،ی ی انتظار دارند آقای غربمقامات
 . کندبي ترغتي امنی شورایدن به قطعنامه ها را به تن دایرانیاست، مقامات ا

 گری دیهمراه"و " رانی ملت ایستادگیا" بر داری دنی در اران،ی جمهور اسي نژاد، رئی احمدمحمود
 . کرددي تاکی هسته ایدر خصوص انرژ" رانی ای اسالمیدوستان جمهور

 یرده باشد که به قطعنامه ها را متقاعد کی مقامات تهرانني خارجه چری انتظار دارند وزی غربیکشورها
 . تن دهدتي امنیشورا
 غرب ادامه ی کند که به مقاومت در برابر فشارهابي را ترغني خارجه چری انتظار دارد وزرانی مقابل ادر

 . مخالفت کندرانی اهي علشتري بی هامیدهد و با تحر
 خارجه ری به سمت وزیجار متحده بود در ماه مارس سال االتی در اني چري سفشتري که پی چهي جانگی
 . کشور منصوب شدنیا

 . کشور شده استنی ای در مورد بحران هسته ارانی اشتري خواستار نرمش بیني مقام چکی همزمان،
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 خواهد نسبت ی مرانی گفت که دولت او از ان،ي وزارت خارجه چی سخنگوانچائو،ي جوي سه شنبه لروز
 از خود ،یه و به منظور حل و فصل مساله بحران هسته ا توجه نشان دادی المللني جامعه بیبه نگران

  . نشان دهدیشتري بیریانعطاف پذ
  

  انهي و اقدامات ناشی درباره خطر خارجیهشدار هاشم
  )2007 نوامبر 12 (١٣٨۶ آبان 21دوشنبه 
 با »ها استي راهبردها و س؛یاتحاد مل «شی در همای سخنانی طی رفسنجانی هاشماهللا تیآ: آفتاب
  .  قلمداد کردی جداري کشور را بسی روشي خطرات پکا،ی منطقه و تحرکات آمرتي به وضعاشاره

در ) دوشنبه( مصلحت نظام که صبح امروز صي مجمع تشخسیي آفتاب، ریاسيس  گزارش خبرنگار به
 مجمع کی استراتژقاتي که از طرف مرکز تحقها استي راهبردها و سی اتحاد ملشیمراسم افتتاح هما

 یها استي سشي پیمدت:  اظهار داشتگفت، یلحت نظام برگزار شده بود سخن م مصصيتشخ
 بی بند مورد تصو18 قرار گرفته و در ی مصلحت نظام مورد بررسصي در مجمع تشخ»ی ملیهمبستگ«

  . مي آن هستی است و ما هنوز چشم انتظار اجراامدهيقرار گرفت که همچنان به اجرا در ن
 همواره مساله قهيالسل مساله اتحاد افراد مختلف« نکته که نی بر ادي تاک بای مجلس خبرگان رهبرسیير

 اتحاد در زمان ما قرآن است ی منادنياول:  کردحی، تصر» بوده استاءي انبژهی رهبران جهان به وی برایجد
  .  فراوان نسبت به تنازع اعالم خطر کرده استاتیکه در آ

 بر زي قرآن نديف نظر همواره وجود داشته و دارد و تاکالبته اختال:  گفتی مجلس خبرگان رهبرسیير
  . داند ی ماني جهنماتي از تنازع است خداوند تنازع را از خصوصریتنز
 که ی و در حالپردازد ی ماني و جهنماني اختالف بهشتانيدر سوره ص قرآن به ب:  افزودی هاشماهللا تیآ

 و به فرستند ی لعنت مگریکدی مدام بر نانی ا. اهل سالم هستند اهل جهنم اهل تنازع هستندانيبهشت
 است که به اين در داني جهنموهي شنی اکنند ی مگریکدیمحض ورود شروع به چنگ انداختن بر صورت 

  .  منتقل شده استزيآخرت ن
 ی را در کنار اتحاد ملیما انسجام اسالم« مطلب که نی ااني مصلحت نظام با بصي مجمع تشخسیير

 و در مي تفرقه هستیما در داخل و در آستانه انتخابات مجلس دچار نوع:  کردحی تصر،»ميدان ی میضرور
 است که ید به حیري اختالف و درگنيدر لبنان و فلسط. خارج از کشور اختالف و تنازع در اوج است

تر است و  در عراق اوضاع از همه جا مشخص.  را پاره پاره کنندگریکدی خواهند ی مختلف میها گروه
 افغانستان از همه جا یري و درگمي هستیتيدر پاکستان شاهد وضع.  در اوج خود استیري و درگجنگ
  .  استتر قيعم
 زي نی جهانطیشرا:  اوضاع منطقه اظهار داشتی مجدد بر آشفتگدي با تاکی رفسنجانی هاشماهللا تیآ

 چيما ه.  است خود را انجام داده است و همه جا مستقر شدهی لشکرکشکای است که آمریبه نحو
 امواج نها در حال وقوع است ما تی به واقع چه اتفاقميدان ی و نممی آنها ندارماتي از تصمیقياطالع دق

  .  استی جداري و مشخص است که خطر وجود دارد و بسمينيب ی را مییرو
 دیا باچر: ، گفت» در انقالب شدیروزيملت ما به صورت متحد موفق به پ« مساله که نی ایادآوری با یو

 اهداف و دی اگر هدف خدمت است هر کس بام؟يدر آستانه انتخابات مجلس نگران تنازعات باش
 شود اني بدیا هست بی کند و اگر انتقادی هم دوری خود را اعالم کند و البته از دروغ پردازیها ییتوانا
  . ردي صورت گی فحاشای و ني توهنکهینه ا
ما در خطر :  کردحی آشفته منطقه تصرتين اشاره به وضع ضمگری بار دی مجلس خبرگان رهبرسیير

 با خواهد ی که دشمن میزي دانست که تنازع همان چدی بانی با توجه به امي هستی خارجداتیتهد
 اما تنازع تنها به سود می خوری برمی و نه ما به مشکلبرد ی مشي از پیاختالف نظر نه دشمن کار

  .  استاني در مطاني شی پادیآ ی مانيع به م هر جا تنازمي بداندیدشمن است و با
 مردم و یامروز داشتن صبر بر تمام:  کرددي تاکی در جامعه اسالمني با اشاره به عملکرد معصومیو

  .  بلکه صبر سازندهی است اما نه صبر قبرستانیسران ضرور
 کنم یمن فکر م: گفت انقالب یروزي کشور و پخی در تارها تي قومیها ی خدمات و فداکاریادآوری با یو

 ها تي قوماني در مجهت ی که بی ما و اختالفاتونياسي و تنازع سافتد ی دارد اتفاق میا انهي ناشیکارها
 و می قرار دارتي است که ما خود در جهان اسالم در اقلی در حالنی اکند ی کار را دشوار مدهد یرخ م

  .  استتي در کل جهان در اقلزيخود جهان اسالم ن
  

 خيانتکاران داخلی پرونده اتمی را افشاء می کنم: ی نژاداحمد
  )2007 نوامبر 12 (١٣٨۶ آبان 21دوشنبه :رادیو فردا

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران روز دوشنبه تهديد کرد نام کسانی را که وی از آنها با عنوان 
  . اسم برد افشاء خواهد کرد» خائنان داخلی به پرونده هسته ای ايران«

اگر عوامل « : آقای احمدی نژاد که در دانشگاه علم و صنعت در تهران سخن می گفت، اظهار داشت
  » .داخلی در خصوص مسائل هسته ای دست از فشار بر ندارند، به ملت ايران معرفی می شوند

اينها، خائن هستند و ما بر اساس عهدی که با ملت « : وی منتقدين داخلی را خائن دانست و گفت
  » .بسته ايم، کوتاه نخواهيم آمد و نظاره گر نخواهيم بود
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ما اطالع داريم که آنها آدم می فرستادند که اطالعات درون سيستم « : رييس جمهوری ايران می گويد
را به بيگانه بدهند و به صورت منظم اين مالقات ها برگزار می شد که بگويند در داخل کشور چه خبر 

  » .است
حتی بعضا دشمن را نيز ترغيب می کردند و می گفتند، چرا صدور « حمدی نژاد، به گفته آقای ا

قطعنامه را به تاخير می اندازيد و چرا پياز داغ آن را زياد نمی کنيد؛ چراکه اگر پياز داغ قطعنامه ها را زياد 
  ».کنيد اين دولت کوتاه می آيد و دست از فعاليت در اين زمينه برمی دارد

در اين ارتباط پرونده ای تشکيل شد و طرف به دادگاه « : نه بدون نام بردن از کسی گفتوی در اين زمي
رفت، ولی شما بدانيد که قاضی اين دادگاه را چنان تحت فشار سنگين قرار دادند که جاسوس را تبرئه 

  » .اين يکی از نمونه های موانع ما در راه رسيدن به قله است. کنند
سابق   عضو تيم ات رييس جمهوری ايران ناظر به پرونده حسين موسويان،به نظر می رسد که اظهار

هسته ای ايران و از افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان است که از سوی 
  . وزارت اطالعات جمهوری اسالمی متهم به افشای مسائل اتمی ايران شده است

 اتهام ارتباط با عوامل بيگانه و تبادل اطالعات با آن ها آقای موسويان، در ارديبهشت ماه امسال به
  . بازداشت شد اما چند روز بعد با قرار وثيقه دويست ميليون تومانی آزاد شد

بازداشت وی با واکنش حسن روحانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ايران و مذاکره کننده 
  . و شداکبر هاشمی رفسنجانی روبر  جمهوری اسالمی و اصلی

پيشداوری « : اوايل مهرماه، حسن روحانی در يک سخنرانی پيرامون پرونده حسين موسويان گفته بود
وزارت اطالعات حتما به . و سياسی کردن اين قبيل موضوعات، قبل از هر چيز، به ضرر کشور است

الن را بررسی عنوان ضابط قضايی، حق و بلکه ماموريت قانونی دارد هرگونه ابهامی در عملکرد مسوو
  » .اما احراز جرم و اثبات اتهام طبق قانون فقط بر عهده دادگاه صالحه است. کند

اکنون پرونده ايشان در اختيار قوه قضاييه است و بهتر است که افراد غير مسوول « : وی اظهار داشت
  » .به جای اظهار نظر در انتظار نظر دستگاه محترم قضايی باشند

  » پيروزی هسته ای«
رييس جمهوری ايران در حمله شديدی به تيم سابق هسته ای ايران و منتقدين سياست های دولت 

آنها بدانند ملت ايران اجازه نمی دهد که با نفوذ سياسی و اقتصادی خود تالش کنند که « : وی گفت
  » .مجرمين از عدالت ملت ايران رهايی پيدا کنند

خی از حساسيت ها مراعات آنها را می کنيم ولی با پايان ما به خاطر بر« : آقای احمدی نژاد افزود
  ».يافتن موضوع هسته ای، در يک جمع دانشجويی، همه اين مسائل را بيان خواهيم کرد

امروز پيروزی هسته ای به « وی، روند موجود در پرونده اتمی ايران را يک پيروزی خواند و گفت که 
  » .ت قرار گيردمرحله حساسی رسيده است و نبايد مورد غفل

گواه روشن آن نيز اين «به گفته رييس جمهوری اسالمی، ايران در مسير اهداف خود پيش رفته است و 
  » .است که بسياری پذيرفتند که در موضوع هسته ای نمی توانند حريف ملت ايران شوند
 اند که در اظهارات محمود احمدی نژاد در زمانی صورت می گيرد که قدرت های جهانی تاکيد کرده

صورت پاسخ ندادن جمهوری اسالمی ایران به پرسش های آژانس درباره ابهامات سابق پيرامون برنامه 
  . اتمی اش دور سوم تحریم ها عليه تهران را تصویب خواهند کرد

ایران می گوید که در چندین دور مذاکره با بازرسان آژانس به پرسش های آنها پاسخ داده است و بر 
م قبلی، قرار است که محمد البرادعی در اواخر ماه نوامبر گزارش خود در این زمينه را به اساس اعال

  . شورای حکام آژانس و سپس به شورای امنيت سازمان ملل ارائه کند
شورای امنيت سازمان ملل متحد و قدرت های جهانی به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی 

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

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

  
دو روزنامه . های اروپا عليه ایران رو به گسترش است ای، تحریم با ادامه چالش بر سر پرونده هسته

های اروپایی با  ها و شرکت ير آنها بر مناسبات بانکها و تأث اروپایی از نقش آمریکا در اعمال این تحریم
  . اند ایران خبر داده

  )2007 نوامبر 10 (١٣٨۶ آبان 19شنبه : رادیو آلمان: فرانکفورتر روندشاو، گاردین
ای ایران،    برای تعيين رویکرد آتی در قبال پرونده هسته١+۵ها و مذاکرات گروه  زمان با ادامه رایزنی هم

ها عليه ایران ورای مصوبات سازمان ملل نيز  ریکا برای متفاعدکردن اروپا به گسترش تحریمهای آم تالش
مأموران سفارت آمریکا در برلين، در )  نوامبر١٠(به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر روندشاو . ادامه دارد

اند که  وکدأ خواستهسازی آلمان، از آنها م های ماشين های گذشته ضمن تماس با نمایندگان شرکت ماه
رولف موتسنليش، از اعضای حزب سوسيال دمکرات و رئيس انجمن . به معامالت خود با ایران پایان دهند

پارلمانی مشترک ایران و آلمان نيز در گفتگو با فرانکفورتر روندشاو دیدار مقامات آمریکایی با مسئوالن 
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اند که ادامه  فته وی این مقامات تأکيد کردهبه گ. سازی آلمان را تأیيد کرده است های ماشين شرکت
  .های یادشده با آمریکا تأثير منفی خواهد گذاشت همکاری با ایران بر معامالت شرکت

  تأثيرات محسوس فشارها
سازان آلمان نيز، در مصاحبه با فرانکفورتر  کالوس فریدریش، کارشناس تجارت خارجی اتحادیه ماشين

اند که در مناسبات با  ازان آلمان در دیدار با مأموران آمریکایی تأکيد کردهس گوید که ماشين روندشاو می
  .  ایران  تنها از مصوبات شورای امنيت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت آلمان تبعيت خواهند کرد

ها و معامالت این  های آلمانی و قطع همکاری رسد که فشار آمریکا بر بانک با این همه، به نظر می
سازی آلمانی در ایران نيز تأثيرات محسوسی بر  های ماشين ها با ایران عمَال بر فعاليت شرکت انکب

  . جای گذاشته است
  ها ها بر معامالت شرکت  بانک اثرات قطع فعاليت

های آلمانی با ایران عمَال از طریق  تأمين اعتباری و نقل و انتقاالت مالی ناشی از معامالت شرکت
با قطع . شده است  آلمان، مانند دویچه بانک، کومرتس بانک و درسدنر بانک انجام میهای بزرگ بانک

  .اند های آلمانی نيز قسمَا مجبور به توقف تجارت خود با ایران شده ها با ایران، شرکت همکاری این بانک
ی از  نوامبر خود نوشته است، زیمنس، یک٩آن گونه که روزنامه انگليسی گاردین در شماره جمعه، 

ای با  آلمان قرار دارد به سبب فشارهای یادشده  قرارداد تازه  های مهندسی جهان که در  بزرگترین گروه
اند که فعاليت این شرکت درایران تنها معطوف به  برخی مقامات زیمنس گفته. ایران منعقد نکرده است

  . بردن قراردادهای قبلی خواهد بود پایان
های  او، در مجموع در نيمه نخست سال جاری ميالدی ميزان صادرات شرکتبه نوشته فرانکفورتر روندش

رود که این صادرات در کل سال  انتظار می.  درصد کاهش یافته است٣۶سازی آلمان به ایران  ماشين
 از یک کاهش نيم ميليارد یورویی ٢٠٠۶ به یک و نيم ميليارد یورو تنزل یابد که نسبت به سال ٢٠٠٧

 ميليارد یورو رسيد، اما ۴های صنعتی آلمان با ایران در سال گذشته به  امالت همه رشتهمع. حکایت دارد
از آوریل سال جاری که قطعنامه تحریم شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسالمی به اجرا 

  .دهد درآمده است ميزان معامالت یادشده نيز کاهش چشمگيری را نشان می
ه تنها به بررسی قطع یا کاهش روابط تجاری آلمان و ایران محدود نشده و به گزارش روزنامه گاردین البت

  .پردازد تنزل سطح تبادالت اقتصادی ميان سایر کشورهای اروپایی و ایران نيز می
 های فرانسوی توتال و  بنا به این گزارش نيکال سارکوزی، رئيس جمهوری فرانسه نيز از شرکت

  . ت تجاری جدید با ایران خودداری کننداف خواسته است از معامال.دی.جی
  سفرهای مکرر مقامات آمریکایی به اروپا

های جدید توسط آمریکا عليه سپاه پاسداران و شماری  گاردین  در ادامه با اشاره به اعمال تحریم
آمریکا در حال تشدید فشارهای اقتصادی عليه ایران است و در : نویسد های ایران، می دیگری از بانک

آمریکا به نوشته . ها را عليه این کشور اعمال کرده است اه ميالدی گذشته دور جدیدی از تحریمم
های انگليسی و سایر کشورهای اروپایی گله می کند که تالشهای  گاردین همواره در خفا نزد دولت

شده است و  های اروپایی با ایران دچار اختالل  آمریکا عليه تهران به سبب تداوم روابط تجاری شرکت
های اقتصادی تا سال ميالدی آینده تاثيرگذار نباشد؛ فشارها برای اتخاذ گزینه نظامی عليه  اگر تحریم

  . ایران افزایش خواهد یافت
" استوارت لوی"روزنامه گاردین سپس از سفرهای مکرر نيکالس برنز،  معاون وزیر امور خارجه آمریکا و

نویسد که هدف آنها در این سفرها  کند و می های گذشته یاد می  ماهداری به اروپا در معاون وزیر خزانه 
این بوده است که  تا به شرکتهای اروپایی هشدار دهند در صورت تداوم روابط تجاری خود با ایران با از 

  . دست دادن فرصتهای تجاری در آمریکا روبرو خواهند شد
سی  .بی.اس.های  اچ ای انگليسی یعنی بانکظاهرَا همين هشدارها سبب شده که  دو بانک از بانکه

های مرتبط با ایران از آنها یاد می شود، از حجم فعاليت خود در  و استاندارد چارترد نيز که به عنوان بانک
  . دهند ایران بکاهند، هر چند که هنوز به  حضور خود در تهران ادامه می

  
حل 'ر آمریکا، اعالم کردند به تالش خود برای آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، و جورج بوش، رئيس جمهو

  .مناقشه اتمی ایران ادامه می دهند' دیپلماتيک
  )2007 نوامبر 10 (١٣٨۶ آبان 19شنبه :بی بی سی

مذاکرات دو رهبر در مزرعه شخصی آقای بوش در تگزاس در شرایطی انجام شده که کمتر از یک هفته 
 اتمی درباره ایران باقی مانده و ایاالت متحده در تالش است به انتشار گزارش آژانس بين المللی انرژی

  .پنج عضو دائم شورای امنيت بعالوه آلمان را به تصویب قطعنامه ای دیگر عليه ایران ترغيب کند
' گسترده تر و سخت تر'خانم مرکل پيشتر اعالم کرده بود دولتش تنها در شرایطی از تحریم های 

ی جاری نتواند مقام های جمهوری اسالمی را به گردن نهادن به خواست استقبال می کند که گفتگوها
  .شورای امنيت و تعليق فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم راضی کند

آلمان در مقایسه با بریتانيا و فرانسه تمایل کمتری به اتخاذ لحن تند عليه ایران نشان داده است؛ این در 
ر خانم مرکل و آقای بوش در تگزاس، کاخ سفيد اختالف های دو طرف در حالی است که همزمان با دیدا

  .ناميد' تاکتيکی'مورد نحوه برخورد با ایران را 
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به گزارش خبرگزاری فرانسه، گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنيت ملی آمریکا، گفت مواضع 
دیده " تفاوت های جزئی"يک کشورش و آلمان به لحاظ استراتژیک هيچ تفاوتی ندارد، اما در سطح تاکت

  .می شود
ناظران می گویند مناسبات آمریکا با آلمان از زمان به قدرت رسيدن خانم مرکل در دو سال پيش، نزدیکتر 

شده و خصومت بجا مانده از مخالفت گرهارد شرودر، صدر اعظم سابق آلمان، با جنگ عراق تا حد 
  .زیادی به فراموشی سپرده شده است

  'جنگطبل 'نگران 
با این حال در هفته گذشته و پيش از سفر خانم مرکل به آمریکا، برخی سياستمداران و رسانه های 

آلمانی نسبت به جدی شدن گزینه نظامی عليه ایران هشدار داده و از صدراعظم خود خواستند جورج 
  . بوش را متقاعد کند به دیپلماسی وفادار بماند

تر شدن مواضع در قبال ایران و افزایش فشارها برای اعمال تحریم دولت آمریکا می گوید با وجود تند
های گسترده تر عليه این کشور، همچنان به دیپلماسی برای حل مناقشه اتمی ایران پایبند است اما 

  . را رد نمی کند- از جمله مداخله نظامی -هيچ گزینه ای 
قطعنامه های شورای امنيت سازمان در مقابل مقام های جمهوری اسالمی فشارهای جامعه جهانی و 

ملل را بی اثر دانسته و می گویند از غنی سازی اورانيوم در خاک خود دست نمی کشند اما حاضرند به 
  .پرسش های باقی مانده آژانس بين المللی انرژی اتمی پاسخ بدهند
ین نشست خود که ، در آخر5+1نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنيت بعالوه آلمان، موسوم به گروه 

در لندن برگزار شد تصميم گرفتند تا روشن شدن نتيجه تالش های محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بين 
المللی انرژی اتمی، و خاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، در ماه نوامبر قطعنامه 

  .سوم را عليه ایران صادر نکنند
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  
  جنگ عراق و افغانستان برای آمریکا' هزینه گزاف'

  )2007 نوامبر 13 (١٣٨۶ آبان 22شنبه سه :بی بی سی
صورت گرفته ) در کميته مشترک اقتصادی کنگره( محاسباتی که توسط اعضای دموکرات کنگره آمریکا 

 دو برابر رقمی بوده که نشان می دهد برای دولت آمریکا هزینه جنگ های عراق و افغانستان، تقریبا
  . تاکنون برآورد شده بود

 نوامبر، انتشار یابد و نسخه ای از آن را 13طبق این بررسی که قرار است گزارش آن امروز سه شنبه 
روزنامه واشنگتن پست انتشار داده ، هزینه این جنگ ها به خاطر مخارج پنهانی مانند افزایش بهای 

 ميليارد دالر 804معادل یک و نيم تریليون است در حالی که قبال نفت و معالجه سربازان مجروح، 
  .محاسبه شده بود

تهيه کنندگان گزارش، در محاسبه هزینه جنگ، بهره پولی را هم که دولت برای تامين مخارج جنگ قرض 
  . کرده منظور کرده اند

چهار نفری آمریکایی به طبق این گزارش جنگ های افغانستان و عراق به طور متوسط برای هر خانواده 
  .  هزار دالر تمام شده است20قيمت

 دالر 300 هزار و 46در گزارش مورد بحث پيش بينی شده که این هزینه طی دهه آینده ممکن است به 
  .برای هرخانواده، برسد

کميته دموکرات های کنگره آمریکا همچنين تخمين زده که مداوای سربازانی که در جنگ مجروح شده 
  . ميليارد دالر افزایش دهد30مکن است هزینه جنگ را بيش از اند م

از جمله این هزینه ها پولی است که به سربازان معلول و نيز سربازانی که در اثر شرکت در جنگ 
  .آسيب روانی دیده اند پرداخت می شود

  .جمهوریخواهان آمریکا هنوز رسما به این گزارش پاسخ نداده اند
  

 ط آمریکا برای مذاکره را رد کردایران پيشنهاد مشرو
  )2007 نوامبر 13 (١٣٨۶ آبان 22شنبه سه :رادیو فردا

ايران روز سه شنبه اعالم کرد که گفت و گوی مستقيم با اياالت متحده آمريکا بر سر برنامه هسته ای، 
 خود عليه تهران،» سياست های خصمانه«مطرح نيست چرا که واشينگتن از » به عنوان يک گزينه«

  .دست نکشيده است
آمریکا روز یکشنبه با تکرار پيشنهاد قدیمی خود برای مذاکره با تهران اعالم کرده بود که تنها شرط آغاز 

  .این مذاکرات، تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم است
 محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز سه تلويزيون دولتی ايران،به گزارش 
اظهار نظرهايی از اين دست از سوی مقام های آمريکايی « : گفت  واکش به این پيشنهادشنبه در

  ».رفتار آنها در برابر توسعه و پيشرفت ايران همواره منفی بوده است. تازگی ندارد
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا روز يکشنبه گفت که جرج بوش، رييس جمهوری اين کشور برای 

  .ز وقوع جنگ، بر روی ديپلماسی برای حل اختالفات با ايران متمرکز شده استجلوگيری ا
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و اگر ايرانی ها غنی سازی اورانيوم را متوقف کنند، من آماده ام که با همتای خود «: وی گفته بود
سئوال اين نيست که چرا ما با تهران گفت و گو نمی کنيم، . هرکجا و هر زمان و هرمکانی ديدار کنم

  » اين است که چرا تهران با ما گفت و گو نمی کند؟سئوال
دارد و حقوق ايران را » سياست خصمانه«آقای حسينی روز سه شنبه گفت که آمريکا در برابر ايران 

  ».ناديده می گيرد«
   تهديد تازه بريتانيا

مان با نيکال ايران در حالی پيشنهاد گفت و گوی مستقيم با آمريکا را رد کرده است که روز دوشنبه، همز
افزايش تحريم «سرکوزی رييس جمهوری فرانسه که در حضور آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان از احتمال 

سخن گفته بود، گوردن برواون، نخست وزير بريتانيا نيز گفت که برای متوقف ساختن غنی سازی » ايران
  . اعمال شود»  نفت و گاز ايرانصنعت«اورانيوم در ايران تالش خواهد کرد تا تحريم های تازه ای عليه 

، نخست وزير بريتانيا به تهران هشدار داد که اگر دو گزارش پيش آسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری 
رو درباره برنامه هسته ای ايران، نشانه هايی از عدم همکاری را منعکس کنند، وی به اتحاديه اروپا و 

  .تری عليه ايران وضع کنندسازمان ملل فشار خواهد آورد تا تحريم های سخت 
قرار است به زودی محمد البرادعی رييس آژانس بين المللی انرژی هسته ای، گزارشی از نتايج آخرين 

ه آخرين توافق ايران پذيرفت که بر بنا ب. توافق آژانس با ايران را به شورای امنيت سازمان ملل ارائه کند
  .اساس يک جدول زمانبندی به سئواالت باقی مانده درباره برنامه هسته ای خود پاسخ دهد

همچنين خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز در گزارشی، روند مذاکرات خود را با 
  . ارائه خواهد کرد۵+١تهران به گروه 

ضای دايمی شورای امنيت به همراه آلمان تشکيل شده اند، قرار است که تا پايان  که از اع۵+١گروه 
ماه جاری ميالدی بر اساس اين دو گزارش درباره صدور يا عدم صدور سومين قطعنامه عليه ايران در 

  .شورای امنيت تصميم بگيرند
: ی دولت بريتانيا گفتگوردن براون، روز دوشنبه در نخستين سخنرانی جامع خود درباره سياست خارج

  ».ايران در ميزان جدی بودن عزم ما نبايد کوچکترين ترديدی داشته باشد«
نخست وزير بريتانيا همچنين خواستار سخت گيری های تازه برای سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز و 

  .ديگر بخش های بازرگانی در ايران شد
 خود می گويند که برنامه هسته ای ايران می تواند به بريتانيا به همراه آمريکا و ديگر متحدان غربی

عنوان پوششی برای يک برنامه ساخت سالح هسته ای به کار رود، اما ايران می گويد که هدفش از 
  .پيگيری اين برنامه توليد انرژی است

ويد که آژانس بين المللی انرژی هسته ای نيز بعد از چهار سال نظارت بر برنامه هسته ای ايران می گ
  .هنوز نمی تواند صلح آميز بودن برنامه هسته ای ايران را تاييد کند

بزرگترين بخش مناقشه بر انگيز در برنامه هسته ای ايران، غنی سازی اورانيوم است که به گفته 
ايران می گويد که برای تامين سوخت نيروگاه بوشهر در سال های . کارشناسان، کاربردی دو گانه دارد

  .غنی سازی را دنبال می کندآينده، 
اورانيوم بسيار غنی شده از جمله موادی است که در يکی از روش های ساخت بمب هسته ای، برای 

  .ساخت بمب ضروری است
آقای براون نيز در اين سخنرانی پيشنهاد کرد که برای تامين سوخت مورد نياز نيروگاههای هسته ای در 

  .تاسيس شود» ی سوخت هسته ایبانک جهان«کشورهای توسعه نيافته، 
پيش از اين مقام های عربستان سعودی و روسيه برای حل مناقشه هسته ای ايران پيشنهادهای 

  .مشابهی را ارائه کرده بودند
در پيشنهاد عربستان سعودی که با حمايت گوردن براون همراه شد، يک کنسرسيوم چندمليتی وظيفه 

عربستان به نمايندگی از . ورهای خاورميانه به عهده می گيردتامين اورانيوم غنی شده را برای کش
سوئيس با يک «کشورهای شورای همکاری خليج فارس پيشنهاد داد که محل غنی سازی در کشور 

  .باشد» کشور بی طرف ديگر
هنوز پاسخ رسمی ايران به اين پيشنهاد روشن نيست، اما وزير امور خارجه عربستان در زمان سفرش 

  .گفته بود که تهران در حال بررسی تاسيس چنين کنسرسيومی استبه لندن 
  

 سالح ایرانی همچنان در عراق مشکل ساز است: آمریکا
  )2007 نوامبر 11 (١٣٨۶ آبان 20یکشنبه :رادیو فردا

 نوامبر اعالم کرد که سالح ١١ژنرال ريک لينچ، از فرماندهان نظامی آمريکا در عراق، روز يکشنبه 
  . در عراق مشکل ساز است نان برای نيروهایشهمچ» ایرانی«

ژنرال لينچ که فرمانده بخش جنوبی بغداد و استان های شيعه نشين بابل، کربال ، نجف و واسيط را بر 
عراق هستند و  عهده دارد، گفت که جنگجويان القاعده در حال از دست دادن پشتيبانی محلی در

ون با نظاميان آمريکايی برای ريشه کن کردن نيروهای هزاران نفر از شورشيان سابق عراقی هم اکن
  .القاعده همکاری می کنند

القاعده حمايت مردم محلی را از دست «:، ژنرال لينچ به خبرنگاران گفتخبرگزاری فرانسهبه گزارش 
  ».داده است
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يکا استخدام توسط ارتش آمر» شهروندان نگران« هزار نفر از اعضای ٢۶ هزار نفر از ١۶: آقای لينج افزود
  .محل اقامت خود مراقبت کنند شده اند تا از پل ها، پاسگاه های مراقبت و ديگر امکان مهم در

در واقع واژه ای است که ارتش آمريکا در مورد شورشيان سابق به کار می برد که » شهروندان نگران«
  .در حال حاضر با ارتش آمريکا همکاری می کنند

اگرچه القاعده در حال از دست دادن پايگاه های خود است ولی : يی افزوداين نظامی بلندپايه آمريکا
  .مشکل آفرين است همچنان برای سربازان آمریکایی» ساخت ايران«سالح های 
حمالتی که بوسيله بمب هايی که قابليت نفوذ در خودروهای آمريکايی دارند و از سوی گروه  :وی گفت

  . د اده می شود، کاهش يافته استهای ايرانی در اختيار شورشيان قرار
  ».نيروهای وی مهمات زيادی که ساخت ايران است يافته اند«:ژنرال لينچ گفت

اتهامی . برخی از مقامات آمريکايی ايران را متهم کرده اند که مهمات در اختيار شورشيان قرار می دهد
  .استکه ايران همواره رد کرده و هدف اين کشور را ثبات در عراق دانسته 

رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا نيز اخيرا اعالم کرد که دولت ايران به مقامات عراقی قول داده تا از ورود 
  .سالح ايرانی به عراق جلوگيری کند

من نمی دانم تعهد ايران چه بوده ولی مهمات بيشتری که ساخت اين «: ژنرال لينچ در اين مورد گفت
  ».کشور است در عراق يافت می شود

  
حزب اتحادیه ميهنی کردستان عراق خبر داده که ایران از دیروز حمله به بخشهایی از مناطق کردنشين 

  .همجوار خاک خود در عراق را از سر گرفته است
  )2007 نوامبر 10 (١٣٨۶ آبان 19شنبه :بی بی سی

د خبر داده اتحادیه ميهنی که یکی از دو حزب اصلی حاکم بر کردستان عراق است در سایت رسمی خو
که بامداد دیروز روستاهای بردوناز و واره گرگ را در دامنه کوه آودو در بخش حاج عمران در نزدیکی مرز 
ایران هدف آتشبار توپخانه سپاه پاسداران از راه دور قرار گرفته اند و سپس در ساعت یازده و ربع پيش 

  .خش زاراوه در شهرستان پشدر شده استاز ظهر این حمالت متوجه روستاهای کویزه و دوله کوکه از ب
آن گونه که اتحادیه ميهنی اعالم کرده، سراسر دیشب نيز روستای گوپی سوی در بخش سنگسر واقع 

در شهرستان پشدر زیر آتش توپخانه ایران بوده و سپس در ساعت هشت بامداد امروز مناطق اطراف 
 سيدکان شهرستان پشدر هدف آتش روستاهای برزین و سقر در منطقه برادوست واقع در بخش

  .قرارگرفته اند
  .این حزب از خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این حمالت خبری نداده است

ایران با وجود اعتراض دولت مرکزی و دولت خودمختار کرد شمال عراق، بارها در تعقيب اعضای گروه کرد 
ف حمله قرار داده و عالوه بر رساندن پژاک بخشهای همجوار با خاک خود در کردستان عراق را هد

  .آسيب جدی به شماری از روستاها، ساکنان این روستاها را آواره کرده است
این حمالت در مواردی به مناطق کردنشين خارج از کنترل دولت خودمختار کرد عراق نيز گسترش یافته 

  .است
است ) پ ک ک(حزب کارگران کردستان پژاک، یا با نام کاملش، حزب حيات آزاد کردستان، شاخه ایرانی 

که در ترکيه فعاليت می کند و عمليات تازه سپاه پاسداران ایران عليه پناهگاههای این گروه در خاک 
عراق در حالی انجام می گيرد که ترکيه تهدید کرده که اگر دولت عراق به فعاليت پ ک ک در خاک خود 

ش خود را برای سرکوب این گروه به داخل خاک عراق خواهد پایان نداده، رهبران آن را تحویل ندهد، ارت
  .فرستاد

رئيس جمهور عراق پيشتر اذعان کرده که بود که کشورش توان مقابله با پ ک ک یا پژاک را ندارد اما 
دولت عراق اخيرًا اعالم کرده که تدابيری برای مقابله با پ ک ک اتخاذ کرده تا از تنش با ترکيه جلوگيری 

  .کند
امات ترک و ایرانی بارها از اینکه آمریکا به حمایت تسليحاتی از پ ک ک و پژاک دست می زند سخن مق

  .گفته اند
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2007 نوامبر 14( 86 آبان 23چهار شنبه :رادیو فردا

ز سوی مجمع عمومی پليس بين الملل، اينترپل، برای علی فالحيان، به دنبال صدور اخطار قرمز ا
محسن رضایی و سه تن از ديگر مقام های جمهوری اسالمی به اتهام دست داشتن در انفجار آميا در 

 خبر داده که جمهوری اسالمی نيز حکم دستگيری پنج مسئول آرژانتينی را کيهانآرژانتين، روزنامه 
  . صادر کرده است

وشته اين روزنامه، يداهللا عليزاده ،معاون دادستان کل کشور روز سه شنبه اعالم کرد که دادستانی به ن
جمهوری اسالمی برای پنج مقام آرژانتينی از جمله وزير کشور وقت آرژانتين، ریيس مرکز يهوديان اين 

ن و دو دادستان کشور، قاضی سابق رسيدگی کننده به پرونده انفجار ساختمان مرکز يهوديان آرژانتي
  . آرژانتينی رسيدگی کننده به پرونده مقامات ايرانی حکم جلب صادر کرده است
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 ٧٣٠٠هنوز « به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نوشته کهآفتاب يزد،روزنامه 
  » .ساختمان تخريب شده از جنگ در آبادان و خرمشهر وجود دارد

 های مجلس در گزارشی با ارائه راهکارهايی بر ضرورت بازسازی به نوشته اين روزنامه، مرکز پژوهش
 واحد مسکونی و غيرمسکونی مخروبه باقيمانده از خسارات جنگ در ٧۵٠٠هر چه سريعتر حدود 

براساس اطالعات موجود هم اکنون تعداد «شهرهای آبادان و خرمشهر تاکيد کرده و اعالم کرده که 
روبه و بالتکليف اعم از مسکونی و غيرمسکونی در بخش های  دستگاه ساختمان مخ۵٠٠شش هزار و 

 ٢١۶ دستگاه ساختمان مخروبه و بالتکليف و نيز ۵٨٨مرکزی، اروند کنار و شهر آبادان و همچنين 
دستگاه ساختمان نيمه کاره رها شده، اعم از مسکونی و غيرمسکونی در خرمشهر وجود دارند که بايد 

  » .بازسازی شوند
  .  سال از پايان جنگ ايران و عراق گذشته است١٩ر حالی انتشار يافته که این گزارش د

 از صدور حکم زندان برای معصومه ضياء، فعال حقوق زنان خبر داده و نوشته که دادگاه سرمايه،روزنامه 
  . انقالب تهران وی را به به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده است

در روز تشکيل دادگاه موکلم، «وکيل پرونده معصومه ضياء نوشته کهاين روزنامه به نقل از فريده غيرت، 
 روز فرصت دارم تا اليحه اعتراضی ام را به ٢٠قاضی خيلی فوری حکم را صادر کرد و من اعتراض کردم و 

  » .دادگاه ارسال کنم
کت در اقدام عليه کشور از طريق شر«به گفته خانم غيرت، حکم يکسال حبس تعزيری تنها برای اتهام 

بوده به » ايجاد جنجال و هياهو«صادر شده و قسمت دوم اتهام معصومه ضياء که » تجمع غيرقانونی
  . دادگاه عمومی ارسال شد و هنوز از نتيجه اين اتهام خبری نيست

 در تجمع زنان که برای تغيير قوانين نابرابر در ميدان هفت تير برگزار ٨۵ خرداد سال ٢٢معصومه ضياء 
   . زندان اوين به سر برد ٢٠٩دستگير شد و يک هفته در بند شده بود، 

نجس بودن « در خصوص   اظهارات محی الدين حائری شيرازی، امام جمعه شيرازاعتماد،روزنامه 
  . را مورد توجه قرار داده است» اينترنت

ی عفتی، ب«: به نوشته اين روزنامه، حائری شيرازی با انتقاد از سياست های دولت قبلی گفته است
بچه به استخر و سالن های . بی عزتی، آلودگی و کثافتکاری در تربيت بدنی گذشته موج می زد

سرگرمی پاک می رفت و بيمار اخالقی برمی گشت و جوان پای صدا و سيما، مومن می نشست و 
  » .کافر و فاسق بلند می شد

ون از دست ما خارج است، انسان اينترنتی که هم اکن«:اعتماد از قول امام جمعه شيراز نوشته است
  » .طاهر پای آن می نشيند و نجس بلند می شود

 تهديد دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران را منعکس کرده و از قول وی نوشته همشهری،روزنامه 
  » .اروپا منتظر سونامی مواد مخدر باشد« : است

با توجه به افزايش توليد مواد مخدر در «:به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم گفته است
  » .افغانستان، اروپا بايد منتظر يک سونامی در زمينه ورود مواد مخدر باشد

وی ميزان کمک سازمان مل برای جلوگيری از ترانزيت مواد مخدر به ايران را ساالنه يک ميليون دالر 
  » .شده فاصله زيادی داردبا توجه به هزينه های صرف «اعالم کرده، و گفته که اين کمک 

 نوشته که روز سه شنبه محمود احمدی نژاد در مراسم اختتاميه جمهوری اسالمیو در آخر، روزنامه 
  . لوح سپاس داد» منتقدان دولت و ریيس جمهوری«و نمايشگاه مطبوعات به هشت نفر تحت عنوان 

زنامه کيهان و از حاميان دولت جايزه اين روزنامه با اشاره به اينکه حسين شريعتمداری، مدير مسئول رو
کامال درست است که دوره آخرالزمان فرا «را از احمدی نژاد گرفته، نوشته که » منتقدان دولت«اول 

  » .رسيده، چون همه چيز جابجا شده از جمله اينکه منتقد و حامی جايشان را با هم عوض کرده اند
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2007 نوامبر 13 (١٣٨۶ آبان 22شنبه سه :فردارادیو 

 سفر يک هيئت پارلمانی انگليس به تهران و ديدار آنان با اعضای کميسيون امنيت خراسان،روزنامه 
  . ملی مجلس شورای اسالمی را مورد توجه قرار داده است

جلس عوام به نوشته اين روزنامه، اين هيئت انگليسی متشکل از اعضای کميته سياست خارجی م
انگليس روز دوشنبه وارد تهران شده و در جلسه ای دو ساعته با برخی از اعضای مجلس ايران 

سواالتی در خصوص مسايل مربوط به پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ايران و همچنين مسايل 
  . مربوط به عراق و افغانستان مطرح کردند

نيت ملی و يکی از حاضران در اين جلسه نوشته خراسان به نقل از کاظم جاللی، مخبر کميسيون ام
آن چه از نظر آن ها مهم بود بحث اعتماد سازی است که متقابال از طرف هيئت ايرانی در «:است

  » . سازی توضيحات مفصلی داده شد خصوص بحث اعتماد
امه، نيروهای به نوشته اين روزن.  از دستگيری پنج ايرانی در عراق خبر داده استتهران امروز،روزنامه 

  . عراقی پنج تبعه ايرانی را در استان دياله بازداشت کرده اند
نيروهای پليس استان دياله عراق پنج «: تهران امروز در خصوص محل بازداشت اين افراد نوشته است

  » .تبعه ايرانی را در حومه شهر خالص در پنجاه کيلومتری شمال بغداد بازداشت کرده اند
يک هفته نامه در تهران را به دليل انتشار مقاله ای از رامين جهانبگلو به شدت مورد  کيهان،روزنامه 

  . حمله قرار داده است
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گاندی؛ «را متهم کرده که با چاپ مقاله ای از جهانبگلو با عنوان» شهروند امروز«اين روزنامه، هفته نامه 
  . است»  روش گاندیبراندازی نرم و بدون خشونت به«در حال ترويج » پيامبر شکيبائی
 ٨۵ نويسنده و پژوهشگری که تابعيت دو گانه ايرانی و کانادایی دارد در ارديبهشت  رامين جهانبگو،

  . بازداشت و چندين ماه در بازداشت نيروهای امنيتی بود
او چندی پيش پس از ترک ايران در گفت وگو با هفته نامه «با اين حال، روزنامه کيهان نوشته است که 

پائيس اسپانيا، جمهوری اسالمی ايران را متهم به پيروی از سياست ياوه گويی کرده و آن را از ال 
  » .ديکتاتور ترين حکومت های جهان دانسته است

   .مهاتما گاندی، رهبر استقالل هند و از رهبران مورد احترام بيش از يک ميليارد هندی به شمار می رود 
له خود، دولت ترکيه را به خاظر سفر ریيس جمهوری اسرایيل به  در سرمقاجمهوری اسالمیروزنامه 

  . ناميده است» دالل دوم«اين کشور به شدت مورد حمله قرار داده و دولت اسالمگرای اين کشور را
اين روزنامه، سفر شيمون پرز و ديدار وی با عبداهللا گل، ریيس جمهوری ترکيه را لکه ننگی بر دامان 

دالل «و» ادامه دهندگان راه ننگين رژيم کمپ ديويدی مصر«ز آنان با عنوانمسلمانان خوانده و ا
  . نام برده است» صهيونيست

و نامزد آن عبداهللا گل در انتخابات رياست جمهوری » عدالت و توسعه«از زمان پيروزی حزب اسالمگرای 
   .است ترکيه اين شديد ترين حمله رسانه های وابسته به حکومت ايران به دولت ترکيه 

به انعکاس تهديد روز دوشنبه محمود » يک سخنرانی داغ ديگر« در گزارشی با عنوانهمشهریروزنامه 
  . احمدی نژاد عليه منتقدان داخلی دولت پرداخته است

تهديد به افشای عملکرد برخی افراد داخلی در جريان پرونده هسته «به نوشته اين روزنامه، 
سخن گفتن از مافيای اقتصادی و تهديد آنها به افشای «،»جوانضعف عملکرد گروه مشاوران «،»ای

 و  انتقاد به صدا و سيما« و » ادعای وارد کردن فشار به دولت از سوی برخی«، »فعاليت هايشان
بخش های تکراری و طبق معمول داغ سخنرانی روز ریيس جمهوری اسالمی » مديريت دانشگاه آزاد

   .بودند 
نوشته است که » هشدارهای هاشمی، تهديدهای احمدی نژاد«رشی با عنوان  در گزااعتمادروزنامه 

روز دوشنبه تحت الشعاع سخنان اکبر هاشمی » اتحاد ملی، راهبردها و سياست ها« همايش 
و تهديدات روزافزون برون مرزی » خطرات کامًال جدی«رفسنجانی قرار گرفت؛ جايی که بار ديگر بر وجود 

  . پای فشرد
اين روزنامه، رفسنجانی چه در هنگام ورود و چه در هنگام خروج به اين اجالس حسن به نوشته 

   .روحانی و حسين موسويان دو مذاکره کننده ارشد هسته ای سابق ايران را در کنار خود داشت 
  . ها غرق است» دريايی از فرصت« در سرمقاله خود نوشته که ايران اکنون در رسالت،روزنامه 

بدون اشاره به هشدار هاشمی رفسنجانی در خصوص افزايش تهديدات عليه جمهوری اين روزنامه 
و خطرناک مورد استناد  تهديدی فراگير  يک تهديد پوشالی را نبايد درقالب « اسالمی، نوشته است که 

  » .قرار داد
نایی  دالر برای هر بشکه را يک فرصت استث١٠٠روزنامه رسالت همچنين رسيدن قيمت نفت تا نزديک 

نام برده » برترين قدرت خاورميانه«برای جمهوری اسالمی معرفی کرده، و از حکومت ايران به عنوان 
  . است

نوشته که مردم » دولت محمود احمدی نژاد مشغول خدمت رسانی است«اين روزنامه، با اين ادعا که 
   .شناور شده اند » رفاه اقتصادی و شهروندی«ايران در دريای

  .  ارگان رسمی دولت از تغييرات جديد در شورای عالی امنيت ملی کشور خبر داده استن،ايراروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، محمد جعفری، معاون امنيت داخلی شورای عالی امنيت ملی جای خود را به 

  . می دهد» اسماعيل قائانی«يکی از فرماندهان سپاه پاسداران به نام 
روزنامه ايران .  روانه شورای عالی امنيت ملی شده بود٨۴ در شهريور محمد جعفری با علی الريجانی

همچنين از احتمال انجام تغييرات ديگر در شورای عالی امنيت ملی خبر داده ولی از ذکر جزئيات آن 
  .خودداری کرده است

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

  )2007 نوامبر 12 (١٣٨۶ آبان 21دوشنبه :رادیو فردا
 خبر داده ٨٧ از ممنوع شدن مسافر کشی خودروهای سواری از ابتدای سال همشهری،روزنامه 
  . است

به نوشته اين روزنامه، رييس پليس راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی با اعالم اين که مسافربری با 
يد مسافربرهای شخصی با« ممنوع است، گفته که ٨٧ از سال  خودروهای شخصی در سراسر کشور

  » .تا پايان امسال تعيينتکليف و به تاکسی تبديل شوند
 هزار مسافربر شخصی در ١٢٠تاکنون « به نوشته همشهری، آقای رويانيان در عين حال گفته که 

  » .کشور شناسايی و پس از طی مراحل اجرايی برای آنها پرونده تشکيل شده است
  . افربر اعالم کرده است هزار مس١۵٠وی شمار مسافربرهای شخصی در ايران را 

 ارگان رسمی دولت، به نقل از رييس کميته دفاعی مجلس نوشته که جمهوری اسالمی ايران،روزنامه 
  . توان ساخت موشک هايی با برد بيش از دو هزار کيلومتر را دارد
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: به نوشته اين روزنامه، رييس کميته دفاعی کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسالمی گفته است
  » .قدرت موشکی ايران در سطح بسيار بااليی قرار دارد و هر روز بر ميزان اين قدرت افزوده می شود«

 نيروهای نظامی ايران با موشک های دوربرد از قول آقای کرمی  روزنامه ايران، در خصوص علت تجهيز
  » .موشک های ايران برای باال بردن توان دفاعی کشور ساخته می شوند«: نوشته است

ناميدن منتقدان دولت از سوی رييس جمهوری اسالمی در جريان » بزغاله« خبر داده که اعتمادروزنامه 
  . سفر اخيرش اعتراض تعدادی از نمايندگان مجلس را بر انگيخته است

بودن منتقدان سفرهای » بزغاله«به نوشته اين روزنامه، گفته های اخير رييس جمهوری مبنی بر 
دگان چند استان را بر آن داشته تا با آمار و ارقام اثبات کنند که انتقاد از اجرايی استانی، مجمع نماين

  . بودن ندارد» بزغاله«نشدن مصوبات استانی ربطی به 
اعتماد همچنين نوشته که روز يکشنبه و در پی افشای متن کامل سخنان محمود احمدی نژاد و توهين 

احمدی نژاد اين لفظ « که   دولت در مقام توجيه برآمده اندوی به منتقدان، تعدادی از سايت های حامی 
  » .را به کار برده، اما نه برای منتقدان سفرهای استانی بلکه برای گروه های ديگر

اختصاص » اعتراض نمايندگان به توافق های پشت پرده«روزنامه اعتماد ملی عنوان اصلی خود را به 
  . کرات سران دولت و مجلس صورت گرفته استداده و نوشته که اين اعتراض در پی مدذا

به نوشته اين روزنامه، به دنبال اظهارات روز يکشنبه رييس مجلس در خصوص توافق دولت و مجلس در 
مورد بودجه سال آينده کل کشور، رضا طاليی نيک يکی از نمايندگان مجلس به حداد عادل گفته 

  » .يندگان مجلس از آن بی خبرندشما از توافقی سخن می گوييد که قاطبه نما«:است
انحراف بزرگی در نظام تقنينی بودجه در حال وقوع است و « :اين نماينده مجلس همچنين گفته است

پشت درهای بسته و بدون اتکا به نظام کارشناسی و بی اعتنا به جايگاه قانونی مجلس، مراحل تدوين 
  » .و تصويب بودجه منحرف مي شود

نوشته که اين ماده مخدر از چند ماه ديگر در » طرح جايگزينی شربت ترياک«شی ازروزنامه قدس در گزار
  .  هزار معتاد در سراسر کشور قرار می گيرد٨٠٠  اختيار

طرح توزيع شربت «اين روزنامه، به نقل از رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز نوشته که 
ميسيون بهداشت و درمان مجلس مطرح نشده ترياک به مجلس ارايه نشده و هنوز اين موضوع در ک

  » .است
اميدوار رضايی گفته است که اطالعاتی درباره اين طرح و چگونگی اجرای آن ندارد، اما اگر چنين طرحی 

در دولت مصوب و اجرايی شده باشد در صورتی که در مسير جلوگيری از رشد اعتياد و جلوگيری از 
  . يد باشد، می تواند مفيد واقع شودگرايش مردم به سمت مواد شيميايی جد

روزنامه سرمايه هشدار رييس انجمن روانپزشکان ايران را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته 
  » .افسردگی ساالنه ميلياردها تومان برای دولت و مردم بار مالی دارد«: است

فراد جامعه به نوعی با انواع اختالالت  درصد ا٢۵«به نوشته اين روزنامه، احمد جليلی با اشاره به اين که
نسبت به ضرر و زيان ناشی » روانی از قبيل افسردگی، اضطراب و بيماريهای دوقطبی دست به گريبانند

  . از افسردگی در جامعه هشدار داده است
بيماری افسردگی عالوه بر جنبه های منفی روانی آن، باالترين ضرر و زيان را متوجه «وی گفته که 

تم اقتصادی کشور مي کند و ساالنه ميلياردها تومان برای دولت و مردم، بار مالی به همراه سيس
  » .دارد

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران

  )2007 نوامبر 11 (١٣٨۶ آبان 20یکشنبه :رادیو فردا
مورد  اظهارات دبير مجمع تشخيص مصلح نظام در خصوص تهديد های خارجی را آفتاب يزد،روزنامه 

  » .تهديدهای دشمن رانبايد شوخی گرفت«توجه قرار داده و به نقل از محسن رضایی نوشته است که 
دشمن اخيرا تهديدات خود عليه « :به نوشته اين روزنامه، فرمانده اسبق سپاه پاسداران گفته است
  » .ايران را افزايش داده است که اين تهديدات را نبايد شوخی گرفت

  .  درصدی دختران در دانشگاه ها خبر داده است۴٠ به نقل از وزير علوم از پذيرش ،اعتمادروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، در حالی که نهادهای مدنی زنان درصدد سازماندهی اعتراض حقوقی به 

سهميه بندی جنسيتی کنکور و شکايت به ديوان عالی اداری هستند، وزير علوم، تحقيقات وفناوری 
 درصد بوده است، ولی در حال ٨٠که درصد قبولی دانشجويان پسر به دختر در گذشته اعالم کرده 

  .  رسيده است۴٠ به ۶٠حاضر اين رقم 
 ۵٧محمد مهدی زاهدی در حالی اين مساله را مطرح می کند که سال گذشته «اعتماد نوشته که 

 دليلی محکمه پسند بر ادعای درصد ورودی به دانشگاه ها را دختران تشکيل می دادند و اين اعالم وزير
   » .زنانی است که قصد شکايت عليه سهميه بندی جنسيتی را دارند 

  . خبر داده است» تشديد تدابير امنيتی ترکيه در مرز با ايران« ازجمهوری اسالمی،روزنامه 
طالعاتی نيروهای نظامی ترکيه در پی دريافت ا« : اين روزنامه به نقل از رسانه های ترکيه نوشته است

درباره تالش پ کا کا برای تامين نيازهای لجستيکی از ايران تدابير امنيتی را در مناطق مرزی حوالی 
  » .بخش شمدينلی استان حکاری افزايش داده اند

شمار نيروهای نظامی در اين بخش از نوار مرزی افزايش يافته و « روزنامه جمهوری اسالمی نوشته که 
  » .به منطقه اعزام شده اندنيروهای تقويتی ترکيه 
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مصاديق پوشش غير قانونی و « اطالعيه جديد نيروی انتظامی در خصوص معرفی خراسان،روزنامه 
  . را منعکس کرده است» اعمال خالف امنيت اجتماعی

استفاده از مانتو و شلوارهای کوتاه، تنگ، چاک دار و بدن نما « به نوشته اين روزنامه، نيروی انتظامی 
شال های «و» پوشيدن کاله به جای روسری و مقنعه«، وهمچنين»نه ای که نمايانگر اندام باشدبه گو

  . را به عنوان بخشی از مواردی اعالم کرده که اين نيرو با آن برخورد خواهد کرد» کوچک و باريک
 بخشی نيز» استفاده ازچکمه به جای شلوار بلند«به نوشته خراسان، دراطالعيه اخير نيروی انتظامی 

   .از مصاديق بدحجابی عنوان شده است 
 بخش هايی از سخنرانی محموداحمدی نژاد، در سفر خراسان جنوبی را منتشر اعتماد ملی،روزنامه 

  .  سخنرانی توسط خبرگزاری های رسمی منتشر نشده است کرده، و نوشته که بخشی از اين
با روشنفکری شيوه «شدت از کسانی که به نوشته اين روزنامه، احمدی نژاد در اين سخنرانی به 

  . انتقاد کرده است» مردمی دولت و ریيس جمهوری را تمسخر می کنند
اعتماد ملی همچنين نوشته که احمدی نژاد در بخشی از اين سخنان، فهم منتقدان خود را کمتر از 

   .توصيف کرده است » بزغاله«
تپه رحمت آباد «:نوشته است» نی آسفالت شدتپه باستا« در خبری با عنوانتهران امروز،روزنامه 

  » . شيراز و آسفالت کشی برروی آن از بين رفته است–فارس به دليل ساخته شدن جاده اصفهان 
اين روزنامه به نقل از حسن فاضلی نشلی، ریيس پژوهشکده باستان شناسی در اين خصوص نوشته 

 هخامنشيان وجود داشته که از طريق آن رفت در محل اين تپه يک پايگاه نظامی مربوط به دوره«: است
  » .و آمدهای منطقه کنترل می شده است

بر اساس کاوش های انجام شده آثاری مربوط «ریيس پژوهشکده باستان شناسی همچنين گفته که 
  » .به دوره هزاره پنجم قبل از ميالد در اين تپه شناسايی شده بود

در حالی از سوی وزارت راه تخريب شده که تابلوی ثبت ملی تپه رحمت آباد « به نوشته تهران امروز،
  » .اين اثر در جوار تپه به طور مشخص نصب شده بود

  
 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران 

  )2007 نوامبر 10 (١٣٨۶ آبان 19شنبه :رادیو فردا
مری پزشک  خبر داده که پزشک قانونی وجود دو کبودی بر جسد زهرا بنی عا اعتماد ملیروزنامه

 مهرماه در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان فوت کرد را، تاييد کرده ٢١جوانی که 
  .است

هنوز پرونده در مرحله مقدماتی «اين روزنامه هم چنين به نقل از پدر اين پزشک جان باخته نوشته است
ما نيز در کنار دو وکيل . موضوع هستندو تحقيق است و ماموران نيروی انتظامی همدان در حال پيگيری 

  ».پرونده، خانم های شيرين عبادی و مهرنوش نجفی منتظر پايان تحقيقات و اعالم نتيجه آن هستيم
اعتماد ملی، با اشاره به اينکه پدر اين دختر جوان هنوز پيراهن سياه برتن دارد و هنگام نامبردن از 

با تکميل تحقيقات ما شکايت خود در مورد مشکوک بودن «دخترش اشک می ريزد به نفل از او نوشته 
  ».مرگ زهرا در بازداشتگاه را پيگيری خواهيم کرد

زهرا بنی عامری پزشک جوانی که برای خدمت به مردم روستاهای همدان به اين شهر رفته بود، يک 
 از سوی مقامات روز قبل از عيد فطر از سوی نيروهای بسيج در همدان بازداشت و دو روز بعد جسد وی

  .بسيج همدان به خانواده اش تحويل شد
تحليلگران اقتصادی «: نوشته »کنترل نقدينگی در بن بست«، درگزارشی با عنوان همبستگیروزنامه

 به غير از آن که يک رکورد جديد ٨۶معتقدند دولت با اعـمال سياست های انبساطی خود، تا پايان سال 
  ». درصدی نزديک خـواهـد کـرد٢٠رد، نرخ تورم را هم به رقم در حجم نقدينگی بر جای می گذا

 هزار ميليارد تومان است که به نظر ١۴٣به نوشته اين روزنامه، در حال حاضر حجم نقدينگی 
  . هـزار مـيـليارد تومان باشد٨٠کارشناسان اين رقم مـی بـایـسـت حـدود 

ولت درباره کنترل نرخ تــورم و حـجـم هشدارهای متعدد کارشناسان به د«همبستگی با اشاره به
عـدم اتـخـاذ سياست های صحيح سبب شده، نرخ های مذکور هر ماه با «تاکيد کرده» نـقـدیـنـگـی

  ».افزايش روبه رو شوند
 از سوی دولت، نوشته که اين اقدام ٨٧اين روزنامه هم چنين در خصوص اليحه تنظيمی بودجه سال 

اقتصاددانان رقم زده است، زيرا به غير از آن که جلوی نظارت نمايندگان بر نگرانی خاصی را برای «دولت 
بودجه و نحوه اجرای آن بـسـتـه شـده، دولـت هـيچ نظرخواهی از کارشناسان اقـتـصادی سازمان 

  ».مديريت نکرده است
به . از کشته شدن دو نفر طی درگيری مسلحانه در ارتفاعات کرمان خبر داده استکيهانروزنامه 

نوشته اين روزنامه، اين درگيری بين نيروهای دولتی و تعدادی افراد مسلحی که اين روزنامه آنان را 
  .اشرار معرفی کرده رخ داده است

کيهان هم چنين نوشته که نيروهای نظامی قرار گاه عملياتی فتح در سيستان و بلوچستان شخصی با 
  . منطقه سراوان دستگير کرده اند  در» رهمدستی با اشرا«نام قادر شه بخش را به اتهام 

 نيز از درگيری مسلحانه در استان فارس خبر داده و نوشته که طی دو  جمهوری اسالمیروزنامه
 نفر از آن ها ۵ نفر از اعضا اصلی يک باند که ۶مرحله درگيری مسلحانه که چند ساعت بطول انجاميد 
  .يراز بود، کشته شده انداهل و ساکن سيستان و بلوچستان و يک نفر ساکن ش
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مامور نيز در   ٢اين روزنامه به نقل از علی مويدی فرمانده نيروی انتظامی در استان فارس نوشته که 
  .اين درگيری ها مجروح شده اند

روزنامه جمهوری اسالمی درباره هويت کشته شدگان بدون ذکر اسامی آنان نوشته که اين افراد قصد 
  . مخدر را حمل کنندداشتند يک محموله مواد 

 درصد مردم از ۵٠بيش از « به نقل از يک عضو کميسيون فرهنگی مجلس نوشته که آفتاب يزدروزنامه
  ».ماهواره استفاده می کنند

اجرای قانون   به  نماينده مجلس شورای اسالمی، با اشاره به نوشته اين روزنامه سعيد ابوطالب 
با توجه به بحث ماهواره از پانزده سال قبل در کشور هم «که  گفته ١٣٧٣استفاده از ماهواره در سال 

  ».اکنون به نتيجه مشخصی در خصوص استفاده از اين تکنولوژی نرسيده ايم
وی برخورد سلبی نيروی انتظامی با استفاده کنندگان از ماهواره ناکار آمد توصيف کرده و 

اده مديريت شده از ماهواره، فرصت انتخاب مسئوالن فرهنگی کشور بايد با استفاده از طرح استف«گفته
را به مردم واگذار کنند چرا که ديگر نمی توان با محدوديت و برخوردهای سلبی از گرايش مردم به 

  ».شبکه های ماهوارهای جلوگيری کرد
با آزادی آرمان «:، تداوم بازداشت فعاالن دانشجويی را مورد توجه قرار داده و نوشته  اعتمادروزنامه

داقتی، بهنام سپهرمند و مازيار سميعی در روز پنجشنبه، علی نيکونسبتی، سخنگوی دفتر تحکيم ص
  .وحدت بازداشت شد
نيکونسبتی دومين عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت است که طی هفته «به نوشته اين روزنامه

  ».پيش از او، علی عزيزی به زندان رفته بود. گذشته در منزلش دستگير شد
اين دو دستگيری سبب شد که روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت روز «ماد در عين حال نوشته اعت

گذشته اقدام به انتشار بيانيه ای کند و ضمن آن آزادی فوری دو عضو شورای خود و ساير دانشجويان را 
جريان آنها همچنين خواهان بازگرداندن مهر شورای مرکزی اين اتحاديه شده اند که در .خواستار شود

  ».تفتيش منزل اعضای بازداشتی ضبط شده است
  

  آژانس بين المللی انرژی اتمیگزارش کامل 
  )2007 نوامبر 15( 86 آبان 24 شنبه پنج

  :به گزارش خبرگزاری مهر در گزارش البرادعی آمده است 
توافقات  مدیر کل آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارشی درباره اجرای 2007 آگوست 30 در تاریخ -1

 شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره 1747 و 1737پادمانها و بندهای مربوط به قطعنامه  مربوط به 
جمهوری اسالمی ایران را به شورای حکام آرائه کرد و گزارش فعلی پيشرفت های انجام شده در این 

  .مسير را از آن تاریخ تا کنون نشان می دهد
  .ره مسائل از قبل باقی مانده اجرای برنامه کاری دربا-الف

رسيدگی به مسائل باقی   دبيرخانه آژانس و ایران درباره برنامه کاری برای2007 آگوست 21 در تاریخ -2
بر اساس گزارش قبلی پيشرفت هایی که در ادامه به آنها اشاره می   .مانده از قبل به توافق رسيدند

  .شود در این برنامه کاری بدست آمد
   P2 و P1 تریفيوژهای سان- الف-1
 شرح فعاليت های انجام شده از زمان ارائه گزارش قبلی تا کنون بر اساس ترتيب زمانی به شرح زیر -3

  :است 
اورانيوم در  ، آژانس پرسش های مربوط به برنامه غنی سازی2007 آگوست 31درتاریخ 

نشستی ميان نمایندگان ایران  سپتامبر 25 و 24را به ایران ارائه کرد؛ در تاریخ  P2 و P1  سانتریفيوژهای
  .توضيحاتی درباره این پرسش ها به ایران داده شود وآژانس درتهران برگزارشد تا

در این  برگزارشد که  نشست دیگری درتهران ميان نمایندگان ایران و آژانس2007 اکتبر 11 تا 9از 
اضای شفاف سازی های نشست ایران به طور شفاهی به پرسش ها پاسخ گفت و آژانس نيز تق

  .بيشتر در این باره از جانب ایران شد
  . اکتبر، آژانس به صورت ابتدایی پاسخ های مربوط به پرسش های خود را دریافت کرد15در تاریخ 
تيم فنی از آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران سفر کرد تا  ، یک2007 اکتبر 24 تا 20از تاریخ 

ی ایران را بازبينی کرده و مذاکراتی را با مقامات ایرانی درباره برنامه غنی جزئيات ارائه شده از سو
  . انجام دهدP2 و P1سازی اورانيوم در 

 نوامبر، آژانس به مذاکرات خود با ایران درباه برنامه غنی سازی اورانيوم ادامه داد و 1 اکتبرتا 29ازتاریخ 
 تکميلی مکتوب را به آژانس ارائه داد، همچنين تهران مدارک اضافی مورد نياز وهمچنين گزارش های

  . با مقامات تهران انجام داد1990و  1980 آژانس مذاکراتی را درباره فعاليت هسته ای ایران در دهه های
، ایران بصورت مکتوب پاسخ های مربوط به پرسش های آژانس درباره برنامه 2007 نوامبر 12 و 5درتاریخ 

  . را به این آژانس ارائه کردP2 و P1نتریفيوژهای غنی سازی اورانيوم در سا
   1995 تا 1972 استفاده از فناوری تاسيسات چرخه سوخت - الف1-1
 بر اساس گزارش ایران، در سالهای ابتدایی آغاز برنامه هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران قرار -4

ليس و آمریکا منعقد کرده بود تا این دادهایی را با شرکتهای مستقلی از کشورهای آلمان، فرانسه، انگ
شرکت ها انرژی هسته ای و خدمات مربوط به چرخه سوخت هسته ای را به تهران ارائه دهند اما بعد 

به مرحله اجرا   ميليارد دالر بود10 این قراردادها که ارزش کلی آنها برابر 1979از انقالب ایران در سال 
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 به امضا رسيده بود، 1976ه که یکی از این قرار دادها که در سال نکته را ذکر کرد ایران این. نرسيدند
مقامات بلند پایه ایرانی . مربوط به توسعه یک واحد آزمایش صنعتی برای غنی سازی ليزر می شد

 ميالدی ایران برای احيای برنامه هسته ای خود همکاری هایی را 1980اعالم کردند که در اواسط دهه 
پيشرفت هایی که از . ا آغاز کرد تا بتواند نياز روز افزون خود به انرژی را تامين کندبا بسياری از کشوره

این سرمایه گذاری بدست آمده هم اکنون مشهود است، ایران می گوید که تالش تهران در وهله اول بر 
رانسه کامل کردن نيروگاه هسته ای بوشهر متمرکز شده و در این با شرکت هایی از اسپانيا، آلمان، ف

در آن زمان ایران همچنين تالش هایی را برای .آرژانتين همکاری کرده اما تمام آنها بی نتيجه بوده اند  و
بدست آوردن راکتورهای تحقيقاتی از آرژانتين، چين، هند و اتحاد جماهير شوروی انجام داده بود اما این 

   .تالش ها نيز بی نتيجه مانده بودند
مربوط به نيروگاه های هسته ای، ایران ساخت مراکز زیرساختی تکميلی همگام با فعاليت های -5

هر چند صرف نظر از فناوری تبدیل اورانيوم که آنرا از یک . مراکز هسته ای در کرج و اصفهان را آغاز کرد
تجهيزات دیگری را که مربوط به چرخه سوخت و یا  شرکت چينی بدست آورده بود ایران نتوانسته بود تا

 به این نتيجه 1980سرانجام ایران در نيمه دهه . موارد باشند را از کشورهای خارجی تهيه کندسایر 
  .رسيد که فناوری غنی سازی اورانيوم را از بازار سياه تهيه کند

 برای دسترسی به جزئيات ارئه شده از سوی ایران، آژانس مذاکراتی را با مقامات بلند پایه فعلی و -6
آژانس همچنين مدارک ارائه شده از سوی ایران را راستی آزمایی کرد که این .  دادپيشين ایران انجام

مدراک مربوط به قوانين ایران، قرار داد با شرکت های خارجی و توافق با کشورهای دیگر و مراکر 
  .تحقيقات هسته ای بود

نی سازی را تصور کنيد، دوگانه تکنولوژی غ وپيچيده این برنامه وماهيت اگردرذهن خود، تاریخ طوالنی-7
آژانس در این مقام نيست که درباره ماهيت این برنامه  ما رسيده براساس اطالعاتی که اخيرا به دست

در هنگامی که سایر موارد مربوط به برنامه کاری  بيشتری اظهار نظر کند ؛ اطالعات و روشنگری های
ات ایران در این باره را مورد رسيدگی قرار مورد توجه قرار گرفت و زمانی که آژانس قادر شد تا اظهار

  .دهد
 برای آزمایشگاه غنی سازی ليزرکه با یک شرکت آمریکایی منقعد شده بود، 1976عالوه بر قرار داد 

که این گزارش  ارائه کرده ایران گزارش هایی را درباره نتایج سایر قراردادهای مربوط به غنی سازی ليزر
  :ها به شرح زیر است 

  ) آلمان ( تاسيس آزمایشگاهی به منظور مطالعه رفتار اسپکترواسکوپيک فلز اورانيوم   ؛ برای1975-
  )چين (  ؛ برای تاسيس آزمایشگاه اسپکترواسکوپيک ليزر و یک آزمایشگاه تفکيک مجهز 1991-
فدراسيون ( ليزر و تهيه تجهيزات مکمل آن   ؛برای بدست آوردن اطالعاتی درباره غنی سازی1998-

  )روسيه 
   P1 بدست آوردن فناوری سانتریفيوژ - الف1-2
   1987 پيشنهاد -
ایران در ژانویه  ) GOV/2005/67, paras 14–15(  همانطور که قبال به شورای حکام گزارش شده -8

 یک صفحه ای را درباره مدارکی که مربوط به اجزا و تجهيزاتی که گفته می   به آژانس گزارشی2005
ایران در آن تاریخ اعالم کرد که این گزارش تنها مدرک .ارائه کرد اسطه ها بدست آورده شود از طریق و

همان گزارش به آژانس  دیگری از  نسخه2007 اکتبر 9در تاریخ .  این کشور است1987مربوط به تقاضای 
سال و بخش های ویژه ای از این مدرک بر این نکته اشاره داشت که این مدرک متعلق به . ارائه شد

  .هر چند که صادر کننده این مدرک هنوز شناسایی نشده است.  است1987
ایران گزارش زمانبدی شده ای که به روزشده بود را درباره ارتباط خود با شبکه های   2007 نوامبر5در-9

ط ایران اعالم کرد که فق.  را به آژانس ارائه کرد1987 تا 1986تامين کننده تجهيزات مربوط به سال های 
 1987را در سال  بخشهایی از سانتریفيوژهای تفکيک شده به اضافه نقشه ها و مشخصات تکميلی

این موضوع را تکرار کرد که فناوری قالب ریزی و تبدیل مجدد اورانيوم و   ایران نه تنها. تحویل گرفته است
 شيوه های تبدیل  ز که صفحه ای خود ني15را از واسطه ها تحویل نگرفته بلکه در گزارش  یا تجهيزات آن

UF6 به فلز اورانيوم و تبدیل آن به نيمکره ها را توضيح می داد به این نکته اشاره کرد که تقاضایی نيز در 
 در  A-3 این مورد در بند  A-3این موارد در بند  ) GOV/2005/87, para. 6. (این مورد مطرح نکرده است

  .قسمت های بعد توضيح داده شده است
اساس گفته های ایران، تصميم مربوط برای بدست آوردن فناوری سانتریفيوژها توسط رئيس بر - 10

در پاسخ به پرسش های . این کشور اتخاذ شده است آژانس انرژی اتمی ایران و نخست وزیر وقت
 ، آژانس گزارش بسيار محرمانه ای 1987درباره امکان وجود احتمالی مدارک مربوط به درخواست  دیگری

 1987 فوریه 28که مربوط به مکاتبه رئيس آژانس انرژی اتمی ایران با نخست وزیر این کشور در تاریخ را 
در این .  به امضای نخست وزیر ایران رسيده بود1987 مارس 5بود دریافت کرد که این مدرک در تاریخ 

د بصورت محرمانه باشد و مکاتبه رئيس آژانس انرژی اتمی ایران بر این نکته تاکيد می کند که فعاليت بای
در پاسخ به این پرسش آژانس که آیا دخالت نظامی نيز دراین برنامه وجود داشته، ایران پاسخ داد که به 

غير ازسازمان انرژی اتمی این کشور هيچ شرکت و یا گروه دیگری در اجرای برنامه سانتریفيوژهای 
  .غنی سازی شرکت نداشته است

دسته از مقامات ایرانی و اعضای شبکه های تامين کننده   م شده با آن بر اساس مذاکرات انجا-11
تجهيزات برای ایران که در دسترس بوده اند، گزارش های ارائه شده از سوی ایران و اطالعاتی که 
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بين المللی انرژی اتمی مدارک ارائه شده از سوی  توسط بازرسان مستقل آژانس تهيه شده، آژانس
 را درست ارزیابی کرده 1987 در سال P1وری فناوری غنی سازی سانتریفيوژ ایران درباره بدست آ

   .است
    تحقيقات و پيشرفتهای اوليه-

 آغاز کرده که این فاز فقط 1993 تا 1987 را در سال P1ایران اعالم کرده که اولين فاز تحقيقاتی -12
  . انددر این فاز بوده) سه محقق(مربوط به منابع انسانی و مالی می شود 

بر روی درک رفتار سانتریفيوژها و تجهيزات  گزارش های ایران بر این نکته تاکيد دارند که در این فاز، تهران
ایران همچنين تاکيد کرده که در جریان . آنها و توليد داخلی تجهيزات الکترونيکی آن متمرکز بوده است

تمی این کشور و بدون دریافت کمک از سازمان انرژی ا اجرای این فاز کار تحقيق و توسعه فقط توسط
بر اساس گزارش های ارائه شده از سوی . دانشگاه ها و مراکز تحقيقات علم فيزیک، انجام شده است

خارجی با دریافت کمک برای حل  ایران، در فاز اول این برنامه، ایران هيچ تماسی را با شبکه های
  .مشکالت خود در این زمينه، برقرار نکرده است

نداشته  با یافته های آژانس در این مورد  گفته های ایران درباره فاز تحقيق و توسعه، تناقضی -13
یافته های آژانس در این مورد بر اساس مصاحبه با مقامات ایرانی و اعضای شبکه های خارجی . است

یران ارائه تامين کننده تجهيزاتی که در دسترس بوده اند و همچنين گزارش های تکميلی که بوسيله ا
هر چند هنوز نيازمند . اطالعات بدست آمده در جریان تحقيقات آژانس، تهيه شده است به اضافه شده

راستی آزمایی نقش دانشگاه های فنی در اینکه چگونه آلودگی های اورانيوم حاصل شده است 
  .هستيم

   و تحقيق و توسعه پس از آن1993 درخواست -
, )GOV/2006/15 ,para. 15(گزارش ارائه شده به شورای حکام آمده همانطور که پيش از این در -14

 با 1990اعضای اصلی شبکه های تامين کننده تجهيزات درباه درخواست نيمه دهه  اظهارت ایران و
 ایران گزارشی دقيق و 2007بر اساس مالقات های انجام شده در اکتبر . یکدیگر متناقص هستند

وقایع ، شرکا و تحویل   که اطالعات مربوط به این1999 تا 1993ع سال های درباه وقای زمانبندی شده ای
 از شبکه های خارجی را در این دوره شفاف سازی می کند به آژانس ارائه P-1تجهيزات سانتریفيوژ 

  .کرد
   شبکه موجود دراین دوره-

 در رابطه با 1993ل  ایران دوباره اعالم کرد که شبکه تهيه، با ارائه طرحی از سوی خود در سا-15
این پيشنهاد توجه رئيس . پيشنهاد فروش فناوری غنی سازی، به یک شرکت ایرانی نزدیک شده بود

. سازمان برنامه ریزی و بودجه ایران را که خود عضو شورای انرژی هسته ای ایران بود به خود جلب کرد
 16پاراگراف (يشتر پيگيری شد ب)سازمان انرژی اتمی ایران( AEOI   به وقت خود از سوی پيشنهاد

GOV/2005/67.(  
 پيشنهاد خود را ارائه 1993 آژانس تاکنون قادر نبوده است تا بيانيه ایران را که شبکه تهيه در سال -16

اطالعات فراهم شده از سوی ایران در خصوص تحویل و نشست های فنی پس از سال . داد تائيد کند
برخی افراد شبکه به آژانس داده شده است هماهنگ و منطبق  با آن چيزی که در مصاحبه با 1993
و اطالعات سایر منابع، آژانس نتيجه   بر اساس مصاحبه با مقام های ليبی و اعضای شبکه تهيه. است

 در اصل از سوی جمهوری عربی ليبی 1993گرفته است که بسياری از اقالم مربوط به پيشنهاد سال 
  . به ایران تحویل داده شد1996 تا 1994قيقت در دوره طی سال های دستور داده شده بود، اما در ح

 این کشور هنوز در حال آزمایش 1999 تا 1993 ایران ابراز داشته است که طی دوره سال های -17
 تنها منابع انسانی محدودی، 1997تهران گفت که تا سال .  بود p1سخت توليد ترکيبات سانتریفيوژهای 

 مطالعات نظری و عملی که در دانشگاه امير کبير 1998   اده شده بود و تقریبًا دربه پروژه اختصاص د
سازمان انرژی اتمی ( AEOI در این رابطه سؤاالت فنی کارکنان. برنامه ریزی شده بود به آن اضافه گردید

ورد تائيد از شبکه تهيه، اطالعات قابل دسترسی برای آژانس فراهم کرد و این اظهارات ایران را م) ایران
  .قرار می دهد

 مورد 1990 را در پایان دهه P1 ایران اعالم کرده است که آن کشور با موفقيت سانتریفيوژ های -18
آزمایش قرار داده و اینکه درآن زمان تصميمی برای حرکت به جلوبا مقدار زیادی ازسانتریفيوژهای تحقيق 

ایران اظهار داشت که پيش از اتخاذ . دیدوتوسعه و درنهایت با یک تاسيسات غنی سازی اتخاذ گر
 و اصفهان مورد  تصميم برای ساخت تاسيسات در نطنز آن کشور مکانهایی را در هشتگرد کرج، نطنز

طی این دوره فعاليتهای گروه تهيه شدت یافته و تجهيزات خالء و همين طور .بررسی قرار داده است
ایران نامها و . ينيوم با قدرت باال که از خارج تهيه شده اندمواد خام ویژه نظير فوالدهای نيکل دار و آلوم

را ارائه  اسامی، اماکن، فعاليت های کارگاههایی را که در توليد داخلی ترکيبات سانتریفيوژ درگير بودند
). GOV/2004/11 ، 37پاراگراف .(داده که بسياری از آنها متعلق به سازمان های صنعتی نظامی است

 شده از سوی ایران در خصوص زمان بندی این خریدها و مبالغ مربوطه منطبق با یافته اطالعات فراهم
  .های آژانس است

A.1.3(  به دست آوردن فناوری سانتریفيوژ P2    
 که از P1 ایران اعالم کرده است که به منظور جبران آن برای کيفيت ضعيف ترکيبات سانتریفيوژ -19

 با ایران در دبی دیدار و نقشه کلی کاملی از سانتریفيوژ 1996ال شبکه تهيه گرفته است، شبکه در س
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P2این اظهارات در مصاحبه ای که آژانس با اعضای کليدی و مهم شبکه داشت .  را فراهم کرده است
  .مورد تائيد قرار گرفت

 2002به دست آمده اند، اما تا سال 1996 ایران تکرارکرده است که گرچه طرح ها ونقشه ها درسال -20
 ، ایران AEOIبر اساس گفته مدیر ارشد فعلی و قبلی . سانتریفيوژها شروع نشد هيچ کاری درخصوص 

آژانس . توانایيهای علمی برای راه اندازی و اداره سانتریفيوژ توليدی را نداشته است) در آن زمان(هنوز 
تریفيوژها و ترکيبات آنها طی تدارک معتبری در رابطه با اعالم اطالعات در خصوص زمان واقعی تملک سان

  .این دوره را نداشته است
 P2 ، GOV/2004/11 قراردادی را با یک شرکت خصوصی برای توليد یک سانتریفيوژ AEOI ، 2002سال 

 آژانس یک نسخه ای از قرارداد را که محتوای آن شامل 2007 نوامبر 5در . با پایان برد) 45پارگراف 
شرکت مذکور بود ، کسی که برای مصاحبه اخير در این موقع در دسترس مصاحبه های پيشين با مالک 

 رسيد، اما مالک شرکت گفته است که او به کار   به پایان2003قرارداد در مارس سال . نبود، دریافت کرد
  . ادامه می دهد2003در خصوص طرح خود تا ژوئن سال 

 قادر بوده است تا تمامی مواد خام و  مالک شرکت در مصاحبه های پيشين خود گفته است که او-22
اقالم کوچک را به استثنای چرخ ها، روغن ها و مغناطيس ها، ازمنابع داخلی به دست بياورد منابعی 

مالک گفته است که او .  برای فراهم کردن اطالعات هم اکنون برای آژانس قابل دسترسی هستند که
ت آورده و تالش کرده است تا دهها هزار دیگر  به دس p2 مغناطيس با جزئيات و مشخصاتی از 150

 گفته است AEOI. لغو شده اند خریداری کند، اما این دستورات و درخواست ها از سوی تهيه کنندگان
 تامين  AEOI ، باید مغناطيس های اضافی را برای AEOIکه مالک شرکت پس از پایان قرار دادش با 
  اتی است که از طریق بازرسان در اختيار آژانس قرار گرفتهکند، اما تالش هایش که هماهنگ با اطالع

  .به شکست انجاميد
 در کارگاهی توليد شده p2برای سانتریفيوژهای   ترکيبی) روتور(ایران اذعان کرده است که چرخان های 

.  قرار داشته است )DIO(بود که این کارگاه در محيط و محوطه یک سازمان صنایع دفاعی 
)GOV/2004/34  22پاراگراف(  

 ، و بررسی قرار داد مالک شرکت، 2004 در سال  p2 بر اساس دیدارهای بازرسان آژانس از کارگاه -23
پيشرفت گزارش ها و گزارش های روزنانه و اطالعات در دسترس درخصوص تهيه تحقيقات، آژانس نتيجه 

 p2تریفيوژ تحقيق و توسعه گرفت که بيانيه های ایران در خصوص محتوای فعاليت های اعالم شده سان
  . هماهنگ با یافته های آژانس استR&Dموسوم به 

وهمچنين ازتاسيسات نشان  R&Dنمونه های محيطی گرفته شده ازاماکن وسایت های اعالم شده
  .نمی دهد که مواد دراین آزمایشات استفاده شده است

A . 2 (  منبع آلودگی:  
 ایران سؤاالتی را در رابطه با منبع آلودگی ناچيز اورانيوم در  آژانس برای2007 سپتامبر سال 15 در -24

دانشگاه فنی مطرح کرد و درخواست دسترسی به اوراق و افراد و همين طور تجهيزات مربوطه و مکانها 
 ، GOV/2006/53 24سؤاالت عالوه منشا آلودگی ناچيز تجهيزات، پاراگراف . برای نمونه گيری ارائه کرد

تجهيزات نيز مربوط می شد و استفاده از تجهيزات و اسامی و نقش افراد و همچنين به ماهيت این 
  ). بودPHRCکه شامل ( هویت افراد درگير را هم در نظر گرفته بود

بر اساس برنامه کاری، ایران باید پاسخ هایی را برای سؤاالت فراهم نموده و به درخواست مبنی بر 
  .دسترسی در چند هفته آتی پاسخ دهد

A.3 (اوراق مربوط به فلز اورانيوم:  
 صفحه ای مربوط به توضيح شيوه تبدیل 15 آژانس یک نسخه از اوراق 2007 نوامبر سال 8 در -25

ایران تکرار کرده است . را به فلز اورانيوم و قالب ریزی و تبدیل آن به نيم کره را دریافت کرد UF6اورانيوم 
  . دریافت شده است1987 در سال P1به سانتریفيوژ که این اوراق به همراه اوراق مربوط 

ایران اظهار داشته . آژانس این اسناد را در اختيار پاکستان کشوری که منشا آلودگی از آنجا بود، قرار داد
است که تبدیل مجدد واحد با قالب ریزی تجهيزات ذکر شده در مطلب یک صفحه ای ارائه شده در سال 

 به فلز اورانيوم در مرکز UF4جدای از آزمایش تبدیل . تهيه قرار نگرفت ، مورد پيگيری شبکه 1987
آژانس هيچ نشانه ای از هيچ تبدیل  )  GOV/2004/60 ضميمه 2پاراگراف (تحفقيقات هسته ای تهران 

در فعاليت ایران ندیده است، ليکن باید گفته شود که تبدیل ) عمل پرتابل( و قالب ریزی  UF6مجدد 
در طرح اطالع رسانی پرسشنامه ) UCF(ه فلز اورانيوم در خط تاسيسات تبدیل اورانيوم  ب UF6ناچيز 
  ). پاراگراف یکGOV/2003/75ضميمه .( اعالم شده استUCFبرای 

 این خط زمانی که از سوی بازرسان آژانس راستی آزمایی شد و مورد تائيد قرار گرفت، ساخته -3 
  .نشده بود

A.4 ( 210پلونيوم   
 آژانس سؤاالت مکتوبی را در رابطه با فعاليت های مربوط به پلونيوم ایران به 2007پتامبر سال  درس-26

  .این کشور داد و درخواست دسترسی به اوراق، افراد و تجهيزات مربوطه را کرد
این مسئله را مطرح ) GOV/2004/11 28پاراگراف  (  210سؤاالت عالوه بر مطالعه فحوا و اهداف پلونيوم 

رد که آیا هيچگونه تملک بيسموتی از خارج انجام شده و یا تالشی در این باره صورت گرفته بود و می ک
  .اینکه آیا هرگونه مطالعه نظری در این رابطه و یا تحقيق و توسعه در ایران انجام شده بود
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هفته بر طبق برنامه کاری ایران باید پاسخ هایی را برای سؤاالت و درخواست دسترسی ها در چند 
  .آینده فراهم آورده باشد

A.5 (معدن گچين   
 آژانس سؤاالت مکتوبی را در رابطه با معدن گچين به ایران ارائه داد و 2007 سپتامبر سال 15 در -27

سؤاالت عالوه مالکيت منطقه و زمين معدن . خواستار دسترسی به اوراق ، افراد و تجهيزات مربوطه شد
 نيز می شد و در آن آمده بود؛ چرا فعاليت های صورت گرفته در این و ماشين آالت مسائل دیگری را

فعاليت  مکان زمانی که زیربنای مناسبی در نقطه دیگر دسترس بوده صورت گرفته است و اینکه چرا
بر . متوقف شده است ) GOV/2005/67 ، 26پاراگراف  (1993 در معدن در حدود سال  AEOIهای 

اید پاسخ هایی را برای سؤاالت و درخواست های دسترسی در چند هفته اساس برنامه کاری، ایران ب
  .آینده فراهم آورد
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