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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(تهای بزرگرژیم ایران و دول

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

  سازی ایران شد شورای حکام خواستار تعليق غنی
  )2007 نوامبر 23(86 آذر 2جمعه :بی بی سی

س بين المللی انرژی اتمی در حالی به پایان رسيد که نماینده ایران نشست دو روزه شورای حکام آژان
همچنان بر موضع کشورش مبتنی بر ادامه غنی سازی اورانيوم پافشاری کرد و قطعنامه های سازمان 

  .خواند' فاقد مبنای حقوقی'ملل در این زمينه را 
واسته فعاليت های مرتبط با غنی شورای امنيت سازمان ملل متحد تا کنون در دو قطعنامه از ایران خ

سازی را تعليق کند؛ خواسته ای که در پایان جلسه روز جمعه نيز بار دیگر در قالب درخواست آژانس 
  .بين المللی انرژی اتمی از ایران مطرح شد

با این همه علی اصغر سلطانيه، نماینده ایران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، گفت گزارش اخير 
است و ' بی پایه'ل آژانس نشان می دهد که صحبت از برنامه پنهان ایران برای ساخت بمب اتم مدیر ک

  .می کند' سياسی'ایاالت متحده آمریکا را متهم کرد که پرونده اتمی ایران را 
محمد البرادعی روز پنجشنبه در گزارش خود از پيشرفت در شفاف سازی فعاليت های اتمی ایران خبر 

م کرد که این کشور همچنان با نادیده گرفتن قطعنامه های شورای امنيت، درحال غنی داد، اما اعال
  .سازی اورانيوم است

 نشست شورای حکام قدم های بعدی در پرونده اتمی ایران - و پایانی -محور اصلی مباحثات روز دوم 
  .ر پی داشتبود که به گفته خبرنگاران اختالف نظر بين سی و پنج کشور عضو این شورا را د

آمریکا و کشورهای اروپایی با ناکافی دانستن همکاری ایران و آژانس، از بکارگيری دور جدیدی از تحریم 
ها عليه ایران حمایت کردند، اما کشورهای عدم تعهد از جمله کوبا، آفریقای جنوبی و هند موضعی 

روند مناقشه اتمی ایران مخرب مشابه چين و روسيه داشتند که تحریم های شدیدتر عليه ایران را در 
  .می دانند

آقای سلطانيه در وین گفت ایران در آستانه رفع نگرانی های موجود در مورد فعاليت های اتمی قرار دارد 
  .و از شورای امنيت خواست که پرونده اتمی ایران را مختومه اعالم کند

برخی از ' بسته شدن'ایران مبنی بر نمایندگان بریتانيا، فرانسه و آلمان با رد صحبت های نماینده 
دیگر شيوه صبر کنيم تا ببينيم "موضوعات گفتند که پرسش های فراوانی همچنان بدون پاسخ مانده و 

  .قابل قبول نيست" چه می شود
 نگرانند تهران - فرانسه و بریتانيا -آمریکا و متحدان اروپایی آن در ميان پنج عضو دائم شورای امنيت 

 برای ساختن بمب اتمی غنی می کند و خواستار اعمال دور سوم تحریم ها هستند، اما اورانيوم را
ایران اصرار می ورزد که غنی سازی اورانيوم با غلظت کم برای تامين سوخت نيروگاه های هسته ای 

  .حق آن است و علی رغم همه فشارها از آن دست نخواهد کشيد
  

 مصاحبه •  تأکيد خواهد کرد سازی اورانيوم شورای حکام بر تعليق غنی
  ميترا شجاعی: گر  مصاحبه
  )2007 نوامبر 23(86 آذر 2جمعه 

المللی انرژی  ی ميزان همکاری ایران با آژانس بين بررسی گزارش محمد البرادعی در باره:رادیو آلمان
 در گوید که شورا وله می یک کارشناس به دویچه.اتمی،موضوع اجالس فصلی شورای حکام آژانس است

  .سازی اورانيوم تاکيد خواهد کرد بررسی خود بر تعليق غنی
ست برای تصميم آتی  المللی انرژی اتمی منبعی گزارش امروز شورای حکام آژانس بين: دویچه وله

گيری این گزارش به چه سمتی خواهد  به نظر شما جهت. ی اتمی ایران شورای امنيت در مورد پرونده
  بود؟

کنم شورای حکام البته براساس گزارش آقای البرداعی در همان حول و   میمن فکر: سعيد محمودی
ها کرده، بسياری از سواالت  هایی در بسياری از زمينه یعنی ایران همکاری. حوش اظهارنظری بکند

 تمام  المللی از بين نرفته، هنوز آژانس پاسخ های جامعه بين اصلی پاسخ پيدا کرده، ولی هنوز نگرانی
حالت قبل  بنابراین تصميم شورای حکام این است که این پرونده به. را دریافت نکرده استسواالتش 

هایش را تسریع بکند و جواب  ست، پرونده باز است و از ایران خواسته خواهد شد که همکاری باقی
  سازی تاکيد خواهد شد، خواسته ی تعليق غنی سواالت باقيمانده را هم بدهد، و بخصوص روی مسئله

بنابراین در این حول و حوش باید انتظار . اصلی که شورای امنيت و اعضای اصلی شورای حکام داشتند
 که شورای حکام که در واقع ارگان   البته من این را هم اضافه بکنم. اقدام از شورای حکام را داشت

ترین و  ست، مهمی آن و آژانس ه گيرنده ست و باالترین تصميم المللی انرژی اتمی سياسی آژانس بين
ای ایران به  ی هسته ترین تصميم را در مورد ایران قبال گرفته که همان تصميم ارجاع پرونده سخت
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از جمله شخص . ی شماست ولی در داخل ایران تقریبا اکثریت نظرها مخالف این گفته 
ی ایران  نژاد گفته است، گزارش آقای البرداعی نشان داد پرونده ریيس جمهور، آقای احمدی

  !گردد در حقيقت در شورای امنيت بسته شده است و به آژانس برمی
. ست که ایشان از این گزارش آقای البرداعی دارند نژاد براساس خواندنی این برداشت آقای احمدی 

جواب سواالت اصلی . اش البته بسيار مثبت است گزارش آقای البرداعی نسبت به گزارشهای سابق
ی ارجاع این پرونده به شورای امنيت بوده در این گزارش داده  که در واقع پایهی ایران، سواالتی  پرونده

ی ایران نگرانی  ها یا آن نکاتی که در برنامه طور روشن مشخص شده است که آن برنامه شده و به
ولی .  شده است ی ایران، اینها همه رفع بودن ماهيت برنامه زیادی را ایجاد کرده بود، برای نظامی

ای از سواالت باقی مانده و البته این سواالت هم  شود که هنوز پاره  در خود گزارش هم اشاره میمعهذا
شود گفت که این گزارش  اهميت نيستند و تا زمانی که به این سواالت جواب داده نشود، نمی کم

ده، قرائتی به همين دليل، به نظر من، قرائت دولت ایران از این پرون. کلی حل کرده است مسئله را به
ولی قرائت ارگانهای دیگر، بخصوص شورای حکام که یک . های خودشان است مثبت و مطابق خواسته

ی اتمی ایران هست، من حدسم این است  ست و نظرش براساس سوءظن به برنامه شورای سياسی
وال ضرورتی البته باید صبر کرد و دید که نهایتا آیا شورای حکام اص. تواند کامال مثبت باشد که نمی

چون ضرورتا اینجوری نيست و در چندبار اخير هم . ای صادر بکند بيند که اظهارنظری بکند، قطعنامه می
مسئله . گيری مشخص شورای حکام نشده است ی ایران موجب صدور قطعنامه یا جهت هميشه پرونده

به همين دليل هم به . نندرا بررسی کردند، بدون اینکه روی آن اقدامی بکنند، الزم ندیدند اقدامی بک
بيند که اقدام مجددی بکند،  شود قاطع گفت که شورای حکام اصوال ضرورتی می نظر من االن نمی

  .ای صادر بکند یا نه قطعنامه
گيری شورای امنيت، فقط گزارش آقای البرداعی  ای صادر نکند، منبع تصميم و اگر قطعنامه
  خواهد بود؟

ی حقوقی نيست و بيشتر اهميت این پرونده،  ن االن به آن صورت پروندهی ایرا نه، البته چون پرونده
ست، وقتی اصرار  ی سياسی ی شورای امنيت یک خواسته اش هست، یعنی خواسته ی سياسی جنبه
برای اینکه براساس قرارداد منع گسترش . سازی بردارد کند شورای امنيت که ایران دست از غنی می

این . سازی بکند آميز، غنی شور عضوی حق این را دارد که برای مقاصد صلحسالحهای اتمی، البته هر ک
های حقوقی این مسئله تاکيد دارد و اینکه حق  حق ایران هست و به همين دليل هم ایران روی جنبه

ی  المللی، یک خواسته ی شورای امنيت، که موظف است به برقراری صلح بين ولی خواسته. ایران است
ی اتمی ایران نيست، به همين دليل  هومش این است که چون اعتمادی به برنامهست و مف سياسی

سازی را معلق بکند و تا زمانی هم که این کار را نکند، به نظر  برای ایجاد اطمينان باید ایران غنی
به همين دليل گزارش آقای البرداعی . اش تغييری ندهد گيری رسد شورای امنيت در فکر و در جهت می
اش را تعليق و متوقف  سازی ی غنی یشان هم البته در پایان گزارش تاکيد کرده است که ایران برنامهکه ا

ای داشته  نکرده است، باعث خواهد شد اگر شورای امنيت اصوال موفق بشود تصميمی بگيرد یا جلسه
 این نتيجه باشد در این زمينه، طبعا براساس این گزارش و احتماال براساس گزارش آقای سوالنا به

ی اصلی شورای امنيت را انجام نداده و بعد اقدامات بعدی روی آن صورت  برسد که ایران آن خواسته
  .بگيرد

ای که بر سر آن با ایران به »طرح کاری«در وین، محمد البرداعی از )  نوامبر٢٢(امروز  
، لطفا در اختيار دارید» طرح کاری«اگر اطالعات بيشتری از این . کند توافق رسيده، دفاع می

  .ما بگذارید
ست که دوماه پيش با پيشنهاد ایران، یعنی با توافق ميان ایران و  این طرح کاری در واقع همان تصميمی 

به این مفهوم که در یک جدول زمانی مشخص، ایران به تمام سواالت . آژانس صورت گرفته است
 شده است، بخصوص از جانب اسرایيل، این و اعتراضی که به آقای البرداعی. باقيمانده جواب بدهد
 تلف کردن باشد و فرصت بيشتری به ایران بدهد که به  ها با ایران جز اینکه وقت است که اینجور توافق

در حالتی که آقای . انتقاد از این دیدگاه است. ای ندارد اش ادامه بدهد فایده سازی ی غنی برنامه
اش این است تا حدی که در قدرتش هست اعضا را موظف به  هالبرادعی بعنوان دبيرکل آژانس، وظيف

تواند  اش را روی این گذاشته که هر طور می و غم و از این دیدگاه ایشان هم . تی بکند.پی.اجرای ام
ایران را وادار بکند که جواب این سواالت پاسخ داده نشده را بدهد و این جدول زمانی هم که ایجاد شده 

شود که ایران در طول این دوماه  توافق کرده و در خود گزارش هم به آن اشاره میو ایران هم با آن 
مطابق این جدول عمل کرده، اینها فقط و فقط نهایتا هدفش این است که تمام مشکالت پرونده حل 

ای دارد انجام  پایه است، به نظر من البرداعی کارش را دقيقا حرفه به نظر من انتقادها بی. بشود
یعنی نارضایتی از اینکه عملکرد البرداعی باعث به . ی سياسی دارد  و انتقادها فقط جنبهدهد می

فهم است، ولی از نظر  درازاکشيدن این پرونده شده است، اعتراضی است که از نظر سياسی قابل
  .حقوقی و بخصوص با نقشی که آقای البرداعی دارد، به نظر من قابل دفاع نيست

  
   جنگ تمام عيار بين اسالم و کفر در جهان در جريان استيک:معاون وزير کشور
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  )2007 نوامبر 22 (86 آذر 1پنج شنبه 
در شرايط امروزجهان يك جنگ تمام عيار بين : جانشين و معاون امنيتي انتظامي وزير آشور گفت:ایرنا

القدر پنجشنبه در محمدباقر ذو. اسالم و آفر در جريان است آه رهبري جبهه اسالم را ايران برعهده دارد
جنگ تمام عيار :مقاومت بسيج خوزستان در اهواز افزود جلسه شوراي اداري خوزستان درمنطقه

وي . مسلمانان با غيرمسلمانان به ما تحميل نشده بلكه اين اقتضاي انقالب و آرمانهاي جهاني آن است
رود، و در اين  ي پيش ميانقالب اسالمي ما گام به گام به سمت شفاف آردن فضاي جهان: اضافه آرد

  .هاي جهاني اسالم و نگاه جهان شمول آن را مستحكم نگه داشت و از آن دفاع آرد آل جبهه بايد ايده
بسيج ادارات بايد تقويت شوند ومسووالن ادارات بايد درباالترين سطوح اين : ذوالقدر همچنين گفت

  .شويق آنندتشكل حاضرشده وآارآنان رانيزبه حضوردر فعاليتهاي بسيج ت
  

  سي با بوش.بي.گفتگوي اختصاصي تلويزيون اي
  )2007 نوامبر 21 (86 آبان 30چهار شنبه 

دريادار فالون فرمانده سنتكام در جريان مصاحبه اخير مطبوعاتي خود گفت آه حمله نظامي : مجري
  آيا شما موافق هستيد؟ ... عليه ايران يك اشتباه استراتژيك خواهد بود

من . ي آنم براي ما بسيار مهم است آه در پي اهدافمان به صورت ديپلماتيك باشيممن فكر م: بوش
  . همچنين مي دانم آه اين مهم است آه تمام گزينه ها روي ميز باقي بمانند و آنها روي ميز هستند

  وقتي آه او مي گويد اين يك اشتباه استراتژيك است؟: مجري
 شيوه ديپلماتيك حل آنم و آامًال قصد انجام چنين آاري هدف من اين است آه اين مساله را به: بوش

اما ديپلماسي وقتي موثر است آه همه گزينه ها براي پرزيدنت . را دارم و فكر مي آنم آه ما مي توانيم
  ...در دسترس باشند و همه گزينه ها در دسترس هستند

  
 کنندگان ارشد هسته ای ایران و مالقات سعيد جليلی و خاویر سوالنا مذاکره: جواد وعيدی اعالم کرد

  .در لندن برگزار می شود)  نوامبر30( جمعه هفته آینده نهم آذر 1+5
  )2007 نوامبر 21 (86 آبان 30چهار شنبه 

جواد وعيدی معاون امنيت بين الملل دبير شورای عالی امنيت ملی در گفتگو با خبرنگار مهر از گفتگوی 
در این گفتگو که بعدازظهر امروز انجام شده تاریخ : النا خبر داد و گفتخود با رابرت کوپر معاون خاویر سو

و محل مالقات بعدی دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی ایران و مسئول سياست خارجی 
  . قطعی و نهایی شد5+1اتحادیه اروپا به عنوان نماینده گروه 

  .در لندن صورت گيرد)  آذر9( نوامبر 30توافق شد مالقات سوالنا و جليلی جمعه : وی افزود
 24 و 23(ایران و اروپا ، اول و دوم آبان ماه  جليلی و سوالنا مذاکره کنندگان ارشد دور پيشين مذاکرات

در آن دور از مذاکرات دکتر علی الریجانی دبير سابق شورای عالی امنيت . در رم برگزار شده بود ) اکتبر 
تگو نشستند ، رومانو پرودی نخست وزیر ایتاليا نيز در آن مذاکرات نقشی ملی و جليلی با سوالنا به گف

  . فعال ایفا کرد 
خود با ایران به گروه  سوالنا قرار است در روزهای آینده گزارشی از روند و نتایج مذاکرات هسته ای 

   . ارائه کند1+5
 وزیر امور خارجه اروپا در 27 در جمع در روز دو شنبه گذشته به عنوان مسئول سياست خارجی اروپا وی

  . این باره سخن گفت 
گزارش محمد البرادعی مدیر کل اژانس بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای ایران 

این گزارش حاکی از . آخرین وضعيت همکاریهای تهران و آژانس پنجشنبه هفته گذشته منتشر شد   و
 تطبيق یافته های آژانس با گزارشات ارائه شده از سوی ایران همکاری های گسترده ایران و آژانس و

طبق این گزارش ابهامات آژانس درباره موضوعات پلوتونيوم و دستگاه های سانتریفيوژ نوع یک و دو . بود 
  . به عنوان بهانه اصلی ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنيت رفع شده است 

در اختيار اعضای این   شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمیگزارش که در آستانه نشست  این
 ایجاد کرد و در پی خود داری چين شرکت در مذاکرات 5+1، شکاف عميقی در گروه  شورای قرار گرفت

  . شد 5+1 موجب لغو مذاکرات دیروز 
جمعه نيز   ونشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی فردا پنجشنبه در وین آغاز می شود

  .ادامه خواهد یافت 
  

  تالش مرکل برای محدود کردن صادرات به ایران
  )2007 نوامبر 21 (86 آبان 30 چهار شنبه : بی بی سی-مرتضی رئيسی

آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، می گوید در پی توقف معامالت بانک های مهم این کشور با ایران، مصمم 
 کند تا صدور کاال به ایران را محدود کند و از دور زدن تجارت با ایران از است به بخش اقتصاد آلمان توصيه

  . راههای غير مستقيم هم جلوگيری خواهد شد
که روز چهارشنبه منتشر شد گفت تا کنون در زمينه " بيلد" صدر اعظم آلمان در مصاحبه ای با روزنامه 

قف معامالت بانک های بزرگ آلمان از آن جمله محدویت تجارت با ایران کارهای زیادی انجام گرفته که تو
است با این حال از بخش اقتصاد آلمان خواهد خواست تا صدور کاالهای دیگری را هم به ایران کاهش 

  .دهد
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بين ارزش های ما و منافع تجارتی در اعمال سياست "خانم مرکل افزود، آلمان اجازه نخواهد داد که 
ر دنيای امروز که جهان سازی حاکم است دیگر نمی توان سياست زیرا د" خارجی تناقض مشاهده شود

  . های داخلی و خارجی را از هم جدا کرد
خانم مرکل در بخش دیگری از این گفتگو به این اشاره کرد که تکامل اقتصادی آلمان در روند جهانی 

  .ا کرده استشدن به بهای نفت و هم چنين به اختالف مربوط به برنامه اتمی ایران ارتباط پيد
صدر اعظم آلمان در پایان دیداری که روز سه شنبه با نخست وزیر و وزیر خارجه ایتاليا در برلن داشت 

هم به این موضوع پرداخت و به خبرنگاران گفت اگر ایران از فرصت باقی مانده استفاده نکند آلمان ناگزیر 
ی کمک کند بلکه سطح همکاریهای اقتصادی خواهد شد تا نه تنها به تشدید تحریم ها ی تازه بين الملل

  . خود را با ایران به نحو چشمگيری کاهش دهد
خانم مرکل در همين رابطه تاکيد کرد که اجازه نخواهد داد تا از طریق ثالث و غير مستقيم کاال ی ممنوع 

  .شده به ایران فروخته شود و جلو این راهها را خواهد گرفت
ز راه اتمی شدن ایران متوجه منطقه و دنيا است گفت حفظ امنيت وی در اشاره به خطراتی که ا

  .اسرائيل از اصول خدشه ناپذیر سياست آلمان است
  .ایران می گوید برنامه اتمی اش صرفا مقاصد صلح آميز دارد و با آن هيچ کشوری را تهدید نمی کند

کند تا دیگر کشورهای اروپائی در همين حال روزنامه های آلمان گزارش دادند که خانم مرکل تالش می 
  . را نيز به کاهش معامالت با ایران ترغيب کند

آلمان که خود بزرگترین شریک بازرگانی ایران در اروپا است در نظر دارد یک ائتالف غير رسمی از 
ن مهمترین کشورهای اروپائی که بيشترین معامالت را با ایران دارند بوجود آورد و این دولت ها بطور پنها

  .از تجار و موئسسات خود بخواهند تجارت خود را با ایران تنزل دهند
این موضوع را خانم مرکل در دیدار اخير خود با آقای بوش هم مطرح کرد و در دیدار جداگانه ای با آقای 

سارکوزی مواضع آلمان و فرانسه در مورد اعمال فشار برای پائين آوردن سطح همکاری با ایران 
  .هماهنگ شد

جان کورن بلوم، از سفيران با نفوذ سابق آمریکا در آلمان نيز در مصاحبه با رادیو اینفو در برلين گفت بين 
  . آمریکا و آلمان آنگونه که گاهی تصور می شود، در مورد رفتار با ایران اختالف نظر وجود ندارد

ی و خانم مرکل بيشتر با لحن آقای بوش با تندخوئ. بلکه هر یک سليقه خود را بکار ميبرند: "او افزود
  ."دیپلماتيک

  
  اطالعات جديد از فعاليت هاي سپاه قدس

  )2007 نوامبر 19 (86 آبان 28دوشنبه :روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودي
حاآي است , اطالعات افراد بازداشت شده متهم به  داشتن ارتباط با شبه نظاميان, منابع عراقي گفتند

وارد آردن عناصر خود به داخل ارتش و پليس براي جمع آوري اطالعات از داخل آه سپاه قدس اقدام به 
اين اطالعات همچنين نشان ميدهد .  پادگانهاي ارتش وپليس عراق و نيروهاي چند مليتي آرده است

آه هدف سپاه قدس از فعاليتهايش در عراق به قتل رساندن مخالفين رژيم ايران در عراق از 
يتها و روشنفكران و روساي عشاير وعلماي مذهبي تا افسران ارتش و پليس و سياستمداران و شخص

امنيت و سازمان اطالعات سابق و اعضاي حزب بعث و مقامات دولتي است آه مخالف خط ايران 
ايران پادگانهايي را در مرز عراق بازگشايي آرده آه مهمترين آنها , اين اطالعات ميگويد. درعراق هستند

 قرارگاه رمضان با فرمانده آن سرتيپ ايرج مسجدي و معاونش احمد فروزنده آه بارها مخفيانه :عبارتند از
ازعراق ديدار آرده است و قرارگاه نصر آه ماموريت آن دخالت در شمال عراق است و قرارگاه فجر و 
  ...فرمانده آن سرتيپ عبيداوي آه مقرش در اهواز است و استان هاي جنوبي عراق را مي پوشاند

  
 چين در نشست بررسی افزایش تحریم ایران، شرکت می کند

  )پکن(حسن فرامرز 
  )2007 نوامبر 20 (86 آبان 29سه شنبه :رادیو فردا

سفير چين در سازمان ملل متحد ضمن هشدار به ايران برای احتمال افزايش تحريم ها اعالم کرد که 
رسی افزایش تحریم های ایران و صدور سومين قطعنامه در شورای آماده است برای بر  این کشور
  . شرکت کند۵+١در اوايل ماه آينده ميالدی در نشست کشورهای  امنيت،

در همين حال، دولت چين روز سه شنبه از ايران خواست فعاليت های اتمی خود را کاهش دهد و 
  .قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد را رعايت کند

ليو جيانچائو، سخنگوی وزارت امور خارجه چين، روز سه شنبه در يک کنفرانس خبری در پکن، با ذکر اين 
چين «: هنوز زمان برای مذاکره باقی است گفت» بن بست هسته ای ايران«نکته که برای گذر از 

ای رعايت اميدوار است که ايران قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد را به طور شايسته 
  ».کند

چين از کشورهای عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد است که همراه با آمريکا، روسيه، 
فرانسه، بريتانيا و آلمان برای اعمال فشار بر ايران در زمينه برنامه هسته ای اين کشور جلسات 

  .متناوبی برگزار می کنند
 می آورند که به دليل امتناع جمهوری اسالمی آمريکا و ساير کشورهای غربی به پکن و مسکو فشار

ايران از توقف روند غنی سازی که کاربرد دو گانه نظامی و غير نظامی دارد، با تصويب تحريم های جديد 
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زلمای خليلزاد، سفير آمريکا در شورای امنيت، هفته گذشته در واکنش به خودداری چين از حضور در 
مسئول شکست احتمالی ديپلماسی « هشدار داده بود که چين، ۵+١نشست برنامه ريزی شده گروه 
  ».در بحران اتمی ايران خواهد بود

ظار دارد، در رويارويی با مسئله اتمی ايران از تشديد آقای خليلزاد گفته بود که واشينگتن از پکن انت
  .تحريمها جانبداری کند

در واکنش به اظهارات سفير آمريکا، وانگ گوانگيه، سفير چين در شورای امنيت سازمان ملل، روز 
 ۵+١دوشنبه اعالم کرد که پکن آماده است تا در اوايل ماه آينده ميالدی در گفت وگوهای کشورهای 

  .دشرکت کن
آقای وانگ همچنين سخنان سفير آمريکا در باره موضع گيری دولت چين در برخورد با برنامه های هسته 

توصيف کرد و گفت اياالت متحده نبايد فراموش کند که آژانس بين المللی » غير منصفانه«ای ايران را 
اين شورا از دو ديدبان شورای امنيت سازمان ملل متحد است و حمايت اعضای دائم «انرژی اتمی 

  ».قطعنامه قبلی عليه ايران نقش آژانس را در اين بحران پررنگتر می کند
نتوانست در نشست » مشکالت فنی«بر اساس اظهارات آقای وانگ، چين صرفا به خاطر برخی 

برگزار شود، شرکت کند و عدم حضور چين در اين   که قرار بود روز دوشنبه هفته جاری۵+١کشورهای 
  .ل سياسی نداشته استنشست دلي

اين مقام ارشد دولت چين گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه های هسته ای ايران را 
  .خواند و گفت که پکن در حال بررسی اين گزارش است» مثبت«

ی وی با اين حال خاطر نشان کرد که عليرغم همکاری ايران با آژانس، تهران هنوز به خواسته های شورا
  .امنيت پاسخ مثبتی نداده و غنی سازی اورانيوم را متوقف نکرده است

نماينده پکن در شورای امنيت تاکيد کرد که اعمال تحريم های بيشتر بر دولت ايران بايد با دقت بررسی 
  .شود و اين تحريم ها بايد به گونه ای انتخاب شود که زندگی مردم ايران را مختل نکند

اين از دو قطعنامه تنبيهی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران حمايت کرده دولت چين، پيش از 
  . است

  
 مذاکرات وزیران امور خارجه اروپا در مورد ایران

  )2007 نوامبر 19 (86 آبان 28دوشنبه :رادیو فردا
ایتخت  نوامبر، در بروکسل، پ١٩خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، روز دوشنبه، 

این اتحاديه، در مورد برنامه هسته ای ايران، ديدار و گفت   وزرای امور خارجه کشورهای عضو بلژیک، با
  .و گو می کند
 کشور اروپايی در مورد به اجرا گذاشتن تحريم ٢٧، خاوير سوالنا و وزرای سوشيتدپرسبه گزارش آ

  .بحث و گفت و گو خواهند کرد های جديد عليه ايران
، سفير کشور پرتغال، در اتحاديه اروپا، گفت که آقای سوالنا، روز دوشنبه، در »مندونسا ای موراآلوارو «

  .مورد گزينه هايی که اين نهاد، در مورد برنامه هسته ای ايران در اختيار دارد، توضيح خواهد داد
ما «: دارد، افزودسفير پرتغال در اتحاديه اروپا که کشورش رياست دوره ای اين نهاد را نيز بر عهده 

  ».تشديد تحريم ها را عليه ايران مورد بررسی قرار خواهيم داد
دو کشور بريتانيا و فرانسه خواهان به اجرا گذاشتن تحريم های جديد عليه ايران هستند تا اين کشور را 

  .وادار به توقف غنی سازی اورانيوم کنند
 نشدند در مورد به اجرا گذاشتن تحريم های جديد وزرای امور خارجه اروپا، در اجالس ماه اکتبر، موفق

برخی از کشورهای اروپايی مانند ايتاليا با بريتانيا و فرانسه در مورد تشديد . عليه ايران به توافق برسند
  .تحريم ها مخالفت کردند

هسته ای سفير پرتغال در اتحادیه اروپا همچنين افزود که خاوير سوالنا احتمال دارد با مذاکره کنندگان 
  .ايران بار ديگر ديدار کند

   فرانسه خواستار تشديد تحريم ها است
برای جهان » تهديدی جدی«در همين حال، برنار کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، برنامه اتمی ايران را 

  .توصيف کرد و گفت که فرانسه درباره امنيت اسراييل مصالحه نمی کند
دار با مقامات اسراييلی و سپس فلسطينی به تل آويو رفت در گفت آقای کوشنر که روز شنبه برای دي

برنامه اتمی جمهوری «: وگويی با روزنامه اسراييلی ها آرتص که روز يکشنبه منتشر شد، گفته است
  » .اسالمی ايران يکی از بزرگترين تهديدات فعلی است که دنيا با آن روبرو است

  » .دن به يک راه حل از طريق مذاکره، مورد توافق همه استرسي«وی در عين حال تاکيد کرده است که 
آژانس بين المللی انرژی اتمی اين هفته اعالم کرد که جمهوری اسالمی گام های مهمی برای راستی 

آزمايی برنامه هسته ای اش برداشته است ولی با تعليق نکردن روند غنی سازی اورانيوم همچنان با 
  . قف اين برنامه مقابله می کندخواست جامعه جهانی برای تو

پيروزی «جمهوری اسالمی ايران، گزارش محمد البرادعی، مدير کل آژانس از برنامه اتمی خود را يک 
  . دانسته و از کشورهای غربی خواسته است تا به آن احترام بگذارند» سياسی
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د که تنها گزينه برای رسيدن را ادامه ده) تحريم ها( فرانسه قصد دارد تا مسير«: برنار کوشنر می گويد
  ».به يک راه حل مورد توافق است

  
  مصاحبه با ريچارد ِپرل مشاور سابق پنتاگون

  )2007 نوامبر 22 (86 آذر 1 پنج شنبه ]:جهاني[سي.بي.تلويزيون بي
بطور خالصه در مورد ايران، حرف شما اين است آه آمريكا مجبور است به تنهايي و بطور نظامي : مجري

  عمل شود؟وارد 
آنچه منظور من هست اين است آه چنانچه آن لحظه برسد آه؛ رئيس جمهور اياالت متحده : ريچارد پرل

بين اقدام نظامي محدود و قدرت اتمي شدن ايران، مخير گردد، اميدوارم رئيس جمهور از قدرت قهر 
  . آه آار به اينجا نكشدالبته من اميدوارم. منظورم از اقدام نظامي حمله زميني نيست.  استفاده آند

  
  بازي با امنيت جمهوري اسالمي يک دومينو است

  )2007 نوامبر 22 (86 آذر 1 پنج شنبه :خبرگزاري مهر
سعيد جليلي  که پيش از ظهر امروز در سمينار بين المللي برنامه هسته اي وگزارش البرادعي در 

مروز امنيت يک کل به هم پيوسته است پاسخ به سئوالي سخن مي گفت، با اشاره به اينکه در جهان ا
يادآوري کرد آنچه که امروز در مناسبات بين المللي و صحنه جهاني با توجه به نقش جمهوري اسالمي 

قابل مشاهده است اين است که بازي با امنيت جمهوري اسالمي يک دومينو بوده و قدرت هاي 
  ."قف هستندجهاني و جامعه جهاني نيز به نقش ما در امنيت جهاني وا

  
  نسبت به اينكه مقاصد اتمي ايران صلح آميز است مطمئن نيستيم: البرادعي

  )2007 نوامبر 22 (86 آذر 1پنج شنبه :خبرگزاري فرانسه
مطلقا ] بتواند[روز پنجشنبه رئيس ديده بان اتمي سازمان ملل گفت اين آژانس اطالعات آافي ندارد آه 

 عضو شوراي حكام اين 35محمد البرادعي به . ا صلح آميز استمقاصد اتمي ايران تمام, مطمئن باشد
قادر نيست تضمين هاي معتبري را در مورد عدم وجود ” آژانس بين المللي انرژي اتمي :  آژانس گفت

بخصوص اين در مورد آيس ايران بخاطر ” :البرادعي گفت” .فعاليت ها و مواد اتمي اعالم نشده بدهد
و نياز مشابه به بازسازي اعتماد در رابطه با صلح آميز بودن برنامه , م نشدهتاريخچه فعاليت هاي اعال

, البرادعي در جلسه ساالنه شوراي حكام تاآيد آرد آه با اين وجود ”  .اتمي ايران بسيار مهم است
مواد اتمي آه احتماال اعالم نشده باشد يا ] وجود[در مورد امكان ” آژانس بين المللي انرژي اتمي 

تا در تهيه ” او تهران را ترغيب نمود ”.ليت هاي تسليحاتي آردن در ايران اطالعات موثقي نداردفعا
تا آژانس بين المللي انرژي اتمي قادر گردد تمام موضوعات اساسي باقيمانده … اطالعات فعالتر باشد 

تا ”  ي اتمي آژانس بين المللي انرژ: البرادعي در اين جلسه گفت”… .را تا آخر امسال روشن سازد
انها شامل ابعاد و : آنون قادر نبوده است برخي از جنبه هاي مهم برنامه اتمي ايران را تائيد نمايد

ماهيت فعاليت هاي غني سازي سانتريفيوژهاي ايران و همچنين در رابطه با مطالعات و ديگر فعاليت 
, المللي انرژي اتمي گفترئيس آژانس بين ”.هايي است آه مي تواند آاربرد نظامي داشته باشد

موجب عدم اعتماد در ” شكست ايران در عدم شفافيت در مورد ابعاد آامل برنامه اتمي خود در گذشته 
 آه ايران 2006از سال ” , با اينحال: البرادعي گفت” … .مورد ماهيت برنامه اتمي ايران گشته است

, امات شفاف سازي بيشتر را متوقف نمودارائه  اطالعات براي اين آژانس تحت پروتكل الحاقي و اقد
  ”.اطالع اين آژانس درمورد جبنه هاي بخصوصي از برنامه آنوني ايران آاهش يافته است

  
  رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا در مورد احتمال حمله نظامي به ايران سخن گفته است 

  )2007 نوامبر 21 (86 آبان 30چهار شنبه :رادیو فردا
وي روز .  دفاع آمريكا بار ديگر در مورد احتمال حمله نظامي به ايران سخن گفته استرابرت گيتس وزير

سه شنبه اظهار داشت در صورتي آه تهران به پيگيري بلندپروازيهاي هسته يي خود ادامه دهد حمله 
رابرت گيتس در سخنان خود خطاب به جمعي از رهبران . نظامي به ايران همچنان يك گزينه خواهد بود

جتماعي در پايگاه هوايي وايت من در ايالت ميسوري با بيان اين آه اين مساله درباره تغيير رژيم در ا
در . اين موضوع درباره واداشتن رژيم در ايران به تغيير رفتارش و سياستهايش است, ايران نيست گفت

به يكي ,  آرده استحالي آه رابرت گيتس قبال بر ديپلوماسي و استفاده ازتحريم هاي اقتصادي تاآيد
ازحاضران در ضيافت ناهار باشگاه افسران در پايگاه هوايي وايت من گفت آه بايد تمامي گزينه ها را باز 

وزير دفاع آمريكا همزمان افزود آه ديدگاه شخص خودش اين است آه جنگي ديگر واپسين . گذاشت
به اين پرسش سخن مي گفت آه آيا وي در پاسخ . چيزي است آه خاورميانه هم اينك به آن نياز دارد

ديپلوماسي مي تواند در برحذر داشتن ايران از اهداف هسته يي اش موثر افتد يا اين آه نهايتا توسل 
   ...به نيروي نظامي الزم خواهد بود

  
 از تئوری تا واقعيت: قابليت حمله نظامی آمریکا به ایران

  )2007 نوامبر 22 (86 آذر 1نج شنبه  پ: رادیو فردا:کيومرث روشن
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یک مقام ارشد نظامی آمریکا می گوید که به رغم چهار سال جنگ در عراق، ماشين نظامی ایاالت 
و این کشور آمادگی بيشتری دارد تا با هرگونه تهدیدی از » تحليل نرفته است«متحده 
  . ایران مقابله کند  کشورهایی چون جانب

 کشور جهان، این اظهارات را ۴١، فرمانده عمليات های نظامی آمریکا در دریاساالر تيموتی کيتينگ
درست چند روز پس از آن بيان کرد که محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری ایران توان نظامی آمریکا را 

  . توصيف کرد و گفت که این کشور نمی تواند به ایران حمله کند» فرسوده«
اخبار و گزارش های متعددی است که در هفته های اخير درباره اظهارات آقای احمدی نژاد ناظر به 

احتمال برخورد نظامی ميان آمریکا و ایران بر سر پرونده هسته ای جمهوری اسالمی منتشر شده 
  . است

 رویترزدریاساالر کيتينگ که در مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین به سر می برد به خبرگزاری 
  » .کر نمی کنم که توانایی نظامی ما به هيچ وجه تحليل رفته باشدمن ف«: گفته است

ناوگان آمریکا در بحرین که در نزدیکی ایران قرار دارد همراه با کشتی های بریتانيایی و استراليایی 
را بر عهده دارد و هر از چند گاهی تمرین های نظامی را در  خليج فارس وظيفه تامين امنيت منطقه

  . آب های ایران برگزار می کندفاصله کمی از
فرمانده ستاد مرکزی آمریکا در اقيانوس آرام و مسئول سابق عمليات های دریایی این کشور در خليج 

به دليل ادامه حضور و تمرین هایی که داشته ایم ناوگان پنجم و توانایی ستاد مرکزی «: فارس می گوید
  » .شته صلح و ثبات را در منطقه برقرار کنيماین امکان را فراهم کرده است که حتی بيش از گذ

ریيس جمهوری ایران می گوید که احتمال برخورد نظامی ميان ایران و آمریکا وجود ندارد چرا که به 
سياست های آمريكا در منطقه آامال با شكست روبرو شده و آنها مجبور هستند در آينده « ادعای او، 

  » .ای نزديك منطقه را ترك آنند
  . رو به رو است» ملتی شکست ناپذیر و متحد« احمدی نژاد گفته است که ایاالت متحده با آقای

ایران نباید دچار این اشتباه «: در مقابل این اظهارات، دریاساالر کيتينگ واکنش نشان داده و می گوید
ین را می این کار بسيار احمقانه است و آنها نيز ا. شود که می تواند ائتالف نظامی را شکست دهد

  » .دانند
  » در قابليت نظامی آمریکا تردیدی نيست«

رادیو با  مصاحبه ای دکتر رضا تقی زاده، استاد دانشگاه گالسگو در اسکاتلند و تحليلگر سياسی در
  .  می گوید که در قابليت آمریکا برای حمله به ایران تردیدی وجود نداردفردا

و تصميم این کشور برای چنين حمله   برای حمله به ایرانمسئله قابليت نظامی آمریکا«: وی می گوید
اینکه تصميمی برای حمله به ایران وجود دارد یا نه، بحث دیگری است ولی در . ای را باید از هم جدا کرد

  » .اینکه آنها می توانند به ایران حمله کنند تردیدی وجود ندارد
 لحظه هجوم به عراق و حمله به افغانستان مشاهده به گفته آقای تقی زاده، بيشترین قابليت آمریکا در

 توانست در روزهای اوليه به آسانی لطمات عمده ای به این دو کشور وارد  ارتش ایاالت متحده«شد و 
  » . وضعی بود که بعد از هجوم در این کشورها به وجود آمد ولی ضعف عمده آمریکا در اداره. کند

اگر «: اق و افغانستان را متفاوت ارزیابی می کند و معتقد استوی در عين حال وضعيت ایران با عر
روزی به تاسيسات نظامی، اتمی و اقتصادی ایران حمله ای صورت گيرد، به نظر نمی رسد که ضرورتی 

بنابراین بيشترین خطر این است که آنها تصميم به این . به استفاده از نيروهای زمينی احساس شود
  » .خطر کامال جدی خواهد بودکار بگيرند و لذا این 

از این استاد دانشگاه گالسگو می پرسم چه دالیلی سبب شده تا مقامات ایران به ویژه آقای احمدی 
  کنند که آمریکا در موقعيت حمله به ایران نيست و یا قادر به این کار نيست؟  نژاد مرتب اصرار

دولت از یک طرف می «: می گوید» رداین حرف ها بيشتر مصرف داخلی دا«وی با اشاره به اینکه 
خواهد که روحيه مردم تقویت شود و به آنها یادآور شود که شرایط موجود، شرایط بحرانی نيست و از 

سوی دیگر، گفته های سياستمداران معتدل تری که قسمت عمده آنها خارج از دولت هستند و یادآوری 
و خطر حمله خارجی جدی است، خنثی شود و یا می کنند که شرایط امروز ایران شرایط بحرانی است 

  » .در تقابل با هشدارهای آنها، این اظهارات صورت می گيرد
با ایستادگی درباره پرونده هسته ای ایران و به ویژه  منتقدین دولت محمود احمدی نژاد می گویند که

 در معرض حمله خارجی چالشی که در این زمينه وجود دارد، امنيت ملی ایران به خطر افتاده و کشور
  . قرار گرفته است

آنچه که دولت اظهار می کند در تقابل با این تحليل است و می گوید که «به گفته رضا تقی زاده، 
به ویژه روی این نکته تاکيد می کند که آمریکایی ها شرایط . شرایط ما جدی نبوده و بحرانی نيست

 در خليج فارس و کشورهای همسایه دارند و اگر تصميم حمله را ندارند، در حالی که آنها ظرفيت کافی
  » .به تخریب داشتند یقينا قدرت و ظرفيت این کار در اختيار آنها است

از آقای تقی زاده می پرسم که در محافل سياسی ایران تا چه اندازه به بحث حمله به جمهوری 
  ود یا نه؟ اسالمی ایران پرداخته می شود و آیا چنين خطری جدی گرفته می ش

روزنامه هایی که طرفدار دولت هستند از طرح بحث حمله خودداری «: این تحليلگر سياسی می گوید
می کنند ولی یک اتحاد اعالم نشده ای بين رهبران ميانه رو جمهوری اسالمی ایران و به ویژه کسانی 

  » . روحانی وجود داردکه االن در قدرت نيستند نظير خاتمی، کروبی و مسئوالن درجه دومی چون حسن
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این افراد االن هشدار می دهند که خطر خارجی خطری جدی است و آنها از اینکه «: وی می افزاید
  » .دشمن خوانده می شوند و نقطه نظراتشان با انتقاد شدید رو به رو می شود ناراضی هستند

تصادی، بيکاری و گرانی است مسائل اق این روزها نگرانی بيشتر مردم ایران،«به گفته رضا تقی زاده، 
ولی یک نوع . ولی طبقات متوسط بيشتر نگران امنيت ملی هستند و آنها این نگرانی را جدی می گيرند

  » .بی تصميمی ميان این دو نقطه نظر وجود دارد
این استاد دانشگاه می گوید که حرف های دولت درباره نبودن خطر خارجی و یا اصرار مخالفين دولت یا 

  . کرده است دچار سرگيجه  های معتدل تر در زمينه تاکيد بر جدی بودن خطر خارجی، مردم راگروه
دیپلماسی را در حال حاضر برای حل مساله هسته ای ایران  آمریکا مدام تاکيد می کند که گزینه

بلکه شورای امنيت شانه خالی می کند،  می گيرد اما همزمان ایران نه تنها از اجرای قطعنامه های پی
آقای احمدی نژاد شخصا تا کنون دوبار تاکيد کرده که ایران سه هزار سانتریفيوژ برای غنی سازی 

  . نصب کرده است اورانيوم 
اگر حرف آقای احمدی نژاد درست باشد، بر اساس نظر دانشمندان هسته ای ایران در ظرف مدت یک 

ت که بتواند یک بمب هسته ای توليد کند، سال آن قدر اورانيوم بسيار غنی شده در اختيار خواهد داش
  .یعنی درست همان چيزی که آمریکا و متحدان غربی اش می گویند می خواهند جلویش را بگيرند

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 پيشنهاد رسمی آمریکا برای همکاری دفاعی با روسيه

  )2007 نوامبر 22 (86 آذر 1پنج شنبه : رادیو فردا
يکا روز چهارشنبه طرح پيشنهادی خود را برای همکاری با روسيه در مناقشه نصب سيستم دفاع آمر

  .موشکی در اروپای مرکزی، به دولت اين کشور رسما تسليم کرد
روسيه که از مخالفان جدی نصب سيستم دفاع موشکی آمريکا در خاک اروپا است می گويد که هدف 

مريکا می گويد برای مقابله با تهديد احتمالی موشک های واقعی اين سيستم، روسيه است، اما آ
  .ايران، اين سيستم را نصب می کند

روسيه پيش از اين تهديد کرده بود که در صورت استقرار اين سيستم، از پيمان نيروهای متعارف اروپا 
ين پيمان کناره خارج خواهد شد، اما اکنون واشنينگتن اميدوار است که در پی پيشنهاد تازه، روسيه از ا

  .گيری نکند
هر دو موضوع سپر دفاع موشکی و تهديد روسيه موجب شد تا روابط آمريکا و روسيه، به پايين ترين حد 

  .خود پس از دوران جنگ سرد تقليل يابد
پيشنهاد آمريکا پيش از اين در مذاکرات شفاهی دو طرف مطرح شده بود، اما روسيه پيش از ادامه 

  . ه آنها به صورت کتبی پافشاری کرده بودمذاکرات، بر ارائ
  .هر دو طرف از انتشار اسناد مربوط به اين پيشنهاد، خودداری کرده اند

انتظار می رود که در حاشيه کنفرانس صلح خاورميانه که قرار است در مريلند آمريکا برگزار شود،  
مور خارجه روسيه، درباره موضوع سپر کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا و سرگئی الوروف، وزير ا

  .دفاع موشکی نيز با هم مذاکره کنند
اين اسناد به استقرار سيستم رادار در جمهوری چک و سپر موشکی در لهستان و همچنين تصميم 

  .روسيه برای جدا شدن از پيمان نيروهای متعارف اروپا اختصاص دارند
شود، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت اسناد ارائه  که خواست نامش فاش ن يک مقام ارشد آمريکايی

 خانم رايس و رابرت گيتس، وزير دفاع امريکا رابرت  شده در روز پنج شنبه، شامل پيشنهاداتی است که
  .گيتس در جريان سفر ماه گذشته خود به مسکو در مذاکرات مطرح کرده بودند

، اجازه دادن به متخصصان روسی برای ادغام کردن سيستم های دفاع موشکی آمريکا، روسيه و ناتو
بازرسی از تاسيسات آمريکا در لهستان و تاخير در فعال کردن سپر دفاعی تا زمانی که محرز شود 

موشک های بالستيک ايران قادر به رسيدن به خاک اروپا هستند، از جمله موارد مهمی هستند که در 
  .پيشنهاد آمريکا به روسيه وجود دارند

تين، رييس جمهوری روسيه در ماه ژوئن پيشنهاد کرده بود که به جای نصب سيستم دفاع والديمير پو
موشکی در اروپا، آمريکا در استفاده از پايگاه رادار قبله در جمهوری آذربايجان که هم اکنون در اجاره 

  .روسيه قرار دارد، مشارکت کند
ز پيشنهاد تعليق در فعال کردن يک مقام روسی که خواست نامش فاش نشود، گفت مقامات روسی ا

سپر دفاعی استقبال کرده اند، اما مذاکره کنندگان روسی پافشاری دارند که دو طرف پيمانی الزام آور 
  .امضا کنند که در آن شروط فعال شدن سپر دفاع موشکی، شفاف و با جزئيات ذکر شده باشد

  .داياالت متحده احتماال با چنين خواسته ای مخالفت خواهد کر
نه مقام های آمريکايی و نه روسی، هيچ گونه توضيحی درباره جزئيات پيمان کنترل تسليحاتی و 

  .پيشنهاد آمريکا در اين باره منتشر نکردند
 منعقد شده، توسعه تانک، هواپيما و سالح های سنگين ١٩٩٠پيمان نيروهای متعارف اروپا که در سال 

  . در داخل اروپا را محدود می کند
اکرات بر سر اين پيمان، آمريکا پيش از اين از روسيه خواسته است که تضمين کند، نيروهايش را از در مذ

  . گرجستان و مناطق جدايی طلب مولداوی خارج کند
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روسيه می گويد که در پيمان بايد تجديد نظر شود، چرا که در زمان امضای اين پيمان، اتحاد جماهير 
 يک پيمان کنترل تسليحاتی موافقت کرد، اما بعد از فروپاشی همه شوروی با قدرت تسليحاتی باال با

  .ماهواره های جمهوری های سابق شوروی به ناتو پيوسته اند
در عين حال والديمير پوتين چندين بار گفته است که يکی از داليل تصميم روسيه برای خروج از اين 

  .استپيمان، دادن پاسخی به سپر دفاع موشکی آمريکا در اروپا 
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  حمایت ژنرال آمریکایی از خروج نظاميان از عراق 
  )2007 نوامبر 22 (86 آذر 1پنج شنبه : بی بی سی

یکی از فرماندهان سابق نيروهای آمریکایی در عراق از پيشنهاد حزب دموکرات برای خروج اکثر نيروهای 
  . رده استنظامی کشورش از عراق حمایت ک

ژنرال ریکاردو سانچز در جریان یک برنامه هفتگی رادیویی حزب دموکرات آمریکا، که قرار است روز شنبه 
  .پخش شود، به شدت از مقامات عراقی انتقاد کرد)  نوامبر24(

توصيف کرد و " ریخته شدن خون سربازان آمریکایی"وی در ادامه بهبود امنيتی اخير در عراق را نتيجه 
گفت در مقابل این خون ها، مقامات عراقی برای دستيابی به صلح در این کشور قاطعانه عمل نکرده 

  .اند
 الیحه ای را هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا، که در حال حاضر تحت سلطه دموکرات هاست،

تصویب کرد که دولت آمریکا را موظف می کند تا آخر سال آینده ميالدی اکثر نظاميان آمریکایی در عراق 
  . را به این کشور بازگرداند

 به مدت یک سال فرماندهی نيروهای آمریکا در عراق را بر 2003ژنرال ریکاردو سانچز، که از ژوئن سال 
  . را کابوسی بی پایان خوانده بودعهده داشت، پيشتر جنگ در عراق 

خواند و گفت " فاسد"و " بی کفایت"وی که اکنون بازنشسته است، همچنين رهبران سياسی آمریکا را 
  .اگر آنها در ارتش بودند، به دليل کوتاهی در انجام وظایفشان در دادگاه نظامی محاکمه می شدند

 خشونت های فرقه ای و برقراری ثبات کاخ سفيد در سال جاری ميالدی با هدف ریشه کن کردن
  .  هزار نيروی اضافی به این کشور اعزام کرد30سياسی در عراق، 

  . برای جبران سالها کوتاهی خواند" تالشی بی نتيجه"اما ژنرال سانچز افزایش این نيروها را 
یب بغداد بازنشسته ژنرال ریکاردو سانچز سال گذشته در پی رسوایی مربوط به آزار زندانيان زندان ابوغر

  .وی از ارتکاب هر گونه عمل خالفی در این ارتباط تبرئه شد. شد
  

  سی کشته در درگيری های عراق 
  )2007 نوامبر 22 (86 آذر 1پنج شنبه : بی بی سی

عمليات نيروهای امنيتی عراق عليه مظنونان شبکه القاعده در این کشور بيش از سی کشته برجای 
  . گذاشته است

، پيش از ربودن یکی از خودروهای ارتش عراق، سه ) نوامبر22(ه از شورشيان، روز پنجشنبه یک گرو
  .، در حومه جنوبی بغداد کشتند و سه نفر دیگر را مجروح کردند"هور رجب"سرباز این نيروها را در 

 این گروه پس از ربودن این خودرو و پوشيدن اونيفورم ارتشی به جلسه ای از عراقی های مخالف
  . فعاليت اعضای القاعده در عراق، حمله کردند

  .برگزار شده بود" شورای بيداری"این جلسه از سوی شورایی موسوم به 
در این حمله دست کم هشت تن از اعضای این شورا، که عمدتا از عراقی های اهل سنت تشکيل می 

  .شود، کشته شده اند
  .حدان نيروهای آمریکایی محسوب می شودشورای بيداری در مقابله با گروه های شورشی از مت

تعداد این شوراها در نقاط مختلف عراق رو به افزایش بوده و گفته می شود فعاليت آنها در کاهش 
  .چشمگير خشونت در این کشور موثر بوده است

در بسياری از مناطق سنی نشين، شيوخ و روسای قبایل محلی به تشکيل واحدهای پليس ضد 
  . کرده اندالقاعده مبادرت

هدف حمله اخير پاسگاه ایست و بازرسی پليس ضد القاعده در یکی از روستاهای واقع در جنوب بغداد 
  .بوده است

در تحولی دیگر، مقامات شهر بعقوبه، در شمال عراق، گفته اند که در جریان عمليات نيروهای امنيتی 
  . شده اند عضو شبکه القاعده و دو غيرنظامی عراقی کشته19دولت عراق، 

  حمله به اعضای شورای بيداری
در سال جاری، آمریکا یک نيروی تازه نفس را با ماموریت برقراری امنيت در بغداد و نواحی اطراف آن به 

  .عراق اعزام کرد
ظاهرا عمليات این نيروها، که با مشارکت واحدهای نظامی عراقی و حمایت قبایل محلی به اجرا 

  . اصلی کاهش خشونت بوده استگذاشته می شود، از عوامل
گفته می شود که بسياری از گروه های شورشی مخالف دولت عراق به اقليت عرب اهل سنت این 

  .کشور وابسته هستند
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اعراب سنی در رژیم سابق عراق از موقعيت ممتازتری نسبت به اکثریت شيعه و اقليت کرد سنی 
  .برخوردار بودند

  . مناطق عمدتا سنی نشين این کشور روی داده استبيشترین ميزان خشونت در عراق در
  

نخست وزیر عراق در گفتگو با یک روزنامه عرب زبان با اشاره به بهبود اوضاع امنيتی کشور و افزایش 
دولت عراق درصدد به حاشيه راندن اهل تسنن و : حضور اهل تسنن در روند سياسی عراق تاکيد کرد

  .انزوای سياسی آنها نيست
  )2007 نوامبر 20 (86 آبان 29سه شنبه 

با تاکيد برعالقه مندی بغداد به " الحيات"درگفتگو با روزنامه " نوری المالکی"به گزارش خبرگزاری مهر، 
این روابط به نفع عراق و کشورهای : وعربی تصریح کرد بهترین روابط با کشورهای همسایه برقراری

  .همسایه وعربی است
اهل  حاشيه راندن مبنی براینکه دولت عراق درصدد به ا رد اتهامات واردهنخست وزیرعراق درعين حال ب

بسيار بيشتر شده است و آنان در ریاست ) در روند سياسی(مشارکت اهل تسنن : است، گفت  تسنن
جمهوری و پارلمان حضور دارند و حتی شمار بيشتر فرماندهان ارتش هم از سنی ها هستند که ميزان 

  . درصد رسيده است50رصد به  د40این مشارکت از 
موضوع را که اگر جبهه توافق درقدرت مشارکت نداشته باشد؛ به معنی  این مالکی درعين حال

اهل تسنن بسيار گسترده ازجبهه توافق  :خواند و گفت  حضورنداشتن اهل تسنن است، گمراه کننده
  .است

 توافق به دولت نااميد شد، نامزدهای پس ازآنکه از بازگشت وزیران جبهه وی درعين حال تاکيد کرد که
  . و تکریت و موصل را به عنوان وزیران جانشين انتخاب کرد معرفی شده از عشایر االنبار

حمایت دولت از طایفه گری  برخی گروه های سياسی با مطرح کردن ادعای: مالکی همچنين گفت 
  .برای به شکست کشاندن دولت تالش می کنند

  .کردن بعضی از سياستمداران در روند سياسی عراق انتقاد کردوی همچنين از شرکت ن
این پيشرفت دردرجه اول به : درادامه با اشاره به بهبود اوضاع امنيتی عراق گفت   نوری المالکی

موفقيت طرح امنيتی بغداد که ازسوی دولت طراحی و اجرا می شود بستگی دارد و همچنين تصميم 
  .ليات جيش المهدی نيز نقش مهمی در بهبود اوضاع امنيتی داشتمقتدی صدر برای متوقف کردن عم

نخست وزیرعراق با تاکيد برتعهد دولت به سيستم فدرالی که قانون اساسی این کشورآن را به تصویب 
رسانده است، درعين حال هشدار داد که درصورت فراهم نشدن مقدمات سالم، این سيستم منجر به 

  .ی و حتی تقسيم این کشورمی شودبی ثباتی و درگيری های داخل
مالکی درادامه با دفاع از سپردن درآمدهای حاصله از نفت عراق دربانک های آمریکایی درباره اینکه چرا 

بغداد از این نگران است که به : این اموال فقط دربانک های آمریکا به ودیعه گذاشته می شود، گفت
  . این درآمدها به عنوان غرامت بلوکه شودعلت درخواست بين المللی برای پرداخت غرامت،
دولت عراق به این مسئله به طور جدی رسيدگی : نوری المالکی درباره بحران ترکيه خاطرنشان کرد

می کند و ما تالش می کنيم درباره حق ترکيه مبنی براینکه نباید از طرف خاک ما مورد هدف قرار بگيرد 
  .به توافقاتی برسيم د،و حق حاکميت دولت عراق محترم شمرده شو

ما هرگز : به گروهی تاکيد کرد) ک.ک.پ(وی درادامه با تروریست خواندن حزب کارگران کردستان ترکيه
اجازه نمی دهيم که این گروه در خاک ما فعاليت کند و برای مقابله با آن هرآنچه که درتوان داریم به کار 

  .خواهيم گرفت
تمدید حضورنيروهای چند مليتی مستقر درعراق درماه آتی برای  مالکی همچنين ابرازاميدواری کرد که

باشد و همچنين عراق از قيموميت بند هفتم منشور سازمان ملل متحد و محدودیتهایی که  آخرین بار
  .این بند برای عراق ایجاد کرده است، خارج شود

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 پنج شنبه ايرانبررسی روزنامه های صبح 

  )2007 نوامبر 22 (86 آذر 1پنج شنبه : رادیو فردا
 از درخواست آزادی عمادالدين باقی توسط جمعی از فعاالن سياسی و اجتماعی همبستگی،روزنامه 

  . ايران خبر داده است
 به نوشته اين روزنامه، جمعی از فعاالن سياسی، اجتماعی، مطبوعاتی و مدافعان حقوق بشر با صدور

  . بيانيه ای اعتراض خود را نسبت به بازداشت عمادالدين باقی اعالم کرده اند
در اين بيانيه با اشاره به گذشت بيش از يک ماه از دستگيری و بازداشت عمادالدين باقی، روزنامه نگار 

ه دليل و دبير انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نسبت به بازداشت وی با وجود توديع وثيقه تعيين شده و ب
  .  انتقاد شده است٨٢اجرای حکم صادره در سال 

 اوين ٢٠٩همبستگی همچنين نوشته که امضاء کنندگان اين نامه نسبت به نگهداری آقای باقی در بند 
  . و بازجويی با دستبند و چشم بند از وی اعتراض کرده اند
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بادی و تعدادی از فعاالن  طی يادداشتی دعوت کانون مدافعان حقوق بشر، شيرين عرسالت،روزنامه 
پروژه تندروهای « را مورد حمله قرار داده و آن را» شورای ملی صلح«حقوق بشر در ايران برای تشکيل

  . ناميده است» اصالح طلب
اين روزنامه نزديک به دولت، با اشاره به هشدار شرکت کنندگان در نشست اخير کانون مدافعان حقوق 

 و ضرورت تشکيل شورای ملی صلح برای پيشگيری از چنين رخدادی، بشر در مورد احتمال بروز جنگ
  . ی محمود احمدی نژاد کرده است»سياه نمايی و ديو سازی از دولت اصولگرا«آنان را متهم به

اصالح طلبان در صدد هستند تا با هشدار نسبت به بروز جنگ از «رسالت در عين حال نوشته که 
  . بسازند و خود نقش ناجی را به خود اختصاص دهند» ديو«چهره » دولت و مجلس يکدست فعلی«

اين روزنامه ضمن دفاع از سياست های اقتصادی و خارجی دولت و رد احتمال بروز جنگ، ادعا کرده که 
   .است » طبيعی«همه چيز در کشور 

  خبر داده که اعضای پارلمان های آسيايی در تهران در ضيافت شام ریيس مجلسخراسانروزنامه 
  . شورای اسالمی حاضر نشده اند

به نوشته اين روزنامه، شب سه شنبه اعضای پارلمان های آسيايی که برای دومين اجالس پارلمان 
 به خاطر حضور نيافتن  بودند اما  های آسيايی در تهران به سر می برند، مهمان غالمعلی حداد عادل 

  .  در اين ضيافت حضور يافتندآنان در اين ضيافت شام، مسئوالن اداری و خدمه مجلس
خراسان در خصوص علت حضور نيافتن نمايندگان مجالس آسبايی در ضيافت شام حداد عادل توضيحی 

  . نداده است
  . را منعکس کرده است» مزاحمت های بانوان« نتايج يک نظرسنجی با عنوانتهران امروز،روزنامه 

 ساله تهرانی، ۵٠ تا ١٨ تن از زنان ١٠٠٠ظرسنجی از به نوشته اين روزنامه، يک نهاد عمومی با انجام ن
 که در آن زنان تهرانی مزاحمت  مهمترين عوامل مزاحمت در تهران از نظر زنان را ارزيابی کرده است

 درصد انتخاب گزينه خيلی زياد، بيشترين مزاحمت ٨۵را با » بوق زدن اتومبيل و اصرار به سوارشدن«
  . برای خود دانسته اند

: شته تهران امروز، پاسخ های زنان به ساير مزاحمت های مطرح شده در اين ارزيابی عبارتند ازبه نو
 درصد زياد و ٨٠» انتشار تصاوير خصوصی افراد« درصد زياد و خيلي زياد، ٨٣» تنه زدن عمدی به زنان«

ياد و خيلی  درصد ز٧۵» شنيدن الفاظ رکيک« درصد زياد و خيلي زياد، ٧۶» متلک گفتن«خيلی زياد ، 
تعقيب زنان توسط « درصد زياد و خيلي زياد، و ٧٢» ويراژ دادن و حرکات نمايشی موتورسواران«زياد، 

  .  درصد زياد و خيلي زياد٧٢» مردان در اماکن خلوت
 مترو را ٨۶ خبر داده که دولت با گذشت هشت ماه از سال هنوز بودجه سال آفتاب يزد،روزنامه 

  . تخصيص نداده است
 و با وجود تعيين بودجه متروی تهران در قانون بودجه ٨۵نوشته اين روزنامه، امسال نيز چون سال به 

  . ساالنه کل کشور از سوی مجلس، دولت از تخصيص بودجه متروی تهران خودداری کرده است
به نوشته آفتاب يزد، مهدی چمران، ریيس شورای شهر تهران در خصوص علت خودداری دولت در اين 

  » .از دولت بپرسيد«: نه گفته استزمي
 به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالء عام و در شهر قم خبر داده   از اعدام يک نفر ديگرهمشهریروزنامه 
  . است

 ساله بوده و به اتهام نگهداری و توزيع مواد مخدر از سوی ٣٠به نوشته اين روزنامه، اين متهم که 
 آبان، در ميدان دستغيب قم به دار ٣٠شده بود صبح روز چهارشنبه دادگاه انقالب قم به اعدام محکوم 

  . آويخته شد
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2007 نوامبر 21 (86 آبان 30چهار شنبه : رادیو فردا
 درصدی سطح عمومی قيمت ها ١٧٫٩به نقل از قائم مقام بانک مرکزی از افزايش آفتاب یزد ، روزنامه 
  . ر خبر داده استدر کشو

به نوشته اين روزنامه، حسين قضاوی با تشريح وضعيت فعلی اقتصادی کشور، ضمن هشدار نسبت به 
به منظور مهار تورم بايد سياست های پولی «روند فزاينده سطح عمومی قيمت ها تاکيد کرده است که 

  » .و مالی دولت با يکديگر هماهنگ شوند 
 ماهه منتهی به شهريور ماه سال ١٢نرخ تورم در «:اوی گفته است، آقای قضآفتاب يزدبه نوشته 

 درصد بوده که ٨٫٩ درصد بوده، در حالی که رقم مشابه سال قبل از آن ١۵٫٨جاری نسبت به دوره قبل 
  » .اين روند نشان دهنده رو به تزايد بودن فشارهای تورمی است

 ١۶٫٨ نقطه نيز در فروردين ماه سال جاری نرخ رشد نقطه به« :قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشته
 درصد رسيده که نشان دهنده روند فزاينده سطح عمومی ١٧٫٩درصد بوده که در پايان شهريور ماه به 

  . قيمت هاست
 ١٣وی ميزان رشد نقدينگی کشور در پايان شهريور ماه سال جاری نسبت به پايان سال گذشته را 

 درصد رشد ٣۶٫٩نسبت به پايان شهريور ماه سال گذشته به ميزان اين رقم «درصد اعالم کرده و گفته
  » . داشته است

 اظهارات وزير امور خارجه ايران در خصوص دور جديد مذاکرات با آمريکا را مورد روزنامه همشهری،
  » . به زودی با امريکا درباره عراق گفت وگو می کنيم«توجه قرار داده و از قول وی نوشته 
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ن روزنامه، منوچهر متکی روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با همتای سوری خود به نوشته اي
سفارت سوئيس در تهران پيام دولت آمريکا را برای برگزاری دور جديد گفت وگوها «:گفته است 

درخصوص عراق در اين کشور به وزارت خارجه جمهوری اسالمی ايران تسليم کرده است و اين گفت 
  » .ده ای نزديک برگزار می شود وگوها در آين

  .  از بازداشت وکيل دراويش گنابادی بروجرد خبر داده استروزنامه اعتماد،
 آبان،هنگام خروج از ٢٩به نوشته اين روزنامه، مصطفی دانشجو ر وکيل دراويش گنابادی روز سه شنبه 

 توسط آنان به مکان  نفر ناشناس که قصد دستگيری وی را داشتند درگير و در نهايت۵منزلش با 
   .نامعلومی منتقل شده است 

 ماه گذشته شبه نظاميان بسيج در شهرهای قم، کرج و بروجرد سه حسينيه دراويش گنابادی ٢٠طی 
را مورد حمله قرار داده اند که دو حسينيه دراويش گنابادی در قم و بروجرد با حمايت نهادهای اطالعاتی 

  . و انتظامی با خاک يکسان شده است
 از درگيری مسلحانه در کهنوج خبر داده و نوشته که در اين درگيری ها يک نفر کشته و روزنامه کيهان

  .دو مامور نيروی انتظامی نيز زخمی شده اند
به نوشته اين روزنامه، فرماندهی انتظامی استان کرمان روز سه شنبه از کشته شدن فردی که اين 

نام برده و همراهانش در منزلی روستايی خبر داده » ف کهنوجشرور معرو«روزنامه از وی با عنوان 
   . در اين درگيری دو مامور نيروی انتظامی مجروح شده اند کيهاناست؛ در همين حال به نوشته 

به نوشته اين روزنامه، رضا دهقان، از .  از بازداشت يک فعال کارگری خبر داده استروزنامه سرمايه،
ت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، که روز گذشته در فعاالن کارگری و عضو هيئ

 ساعت ٢۶پی احضار تلفنی برای ارایه توضيحاتی در نيروی انتظامی حاضر شده بود، بازداشت و پس از 
   .به دادگاه انقالب و پس از آن به زندان اوين منتقل شده است 

نقالب از انتقال رضا دهقان به زندان اوين و ممنوع مسئوالن دادگاه ا« همچنين نوشته که سرمایه
  » .المالقات شدن وی تا اطالع ثانوی خبر داده اند 

  .  دانش آموز در زلزله قلعه تل خبر داده است٣٠، ارگان رسمی دولت، از زخمی شدن  ايرانروزنامه
 ٣٠ از زخمی شدن به نوشته اين روزنامه، مديرکل بازسازی وحوادث غيرمترقبه استانداری خوزستان

دانش آموز در زمين لرزه صبح سه شنبه در قلعه تل باغملک از توابع خوزستان خبر داد و گفت که اين 
  . دانش آموزان برای مداوا به بيمارستان ايذه اعزام شدند

  . از قول شاپور رستمی نوشته که اين دانش آموزان در زمان خروج از کالس درس زخمی شدندايران
  

 زنامه های صبح سه شنبه ايرانبررسی رو
  )2007 نوامبر 20 (86 آبان 29سه شنبه :رادیو فردا
 از استعفای قائم مقام دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی خبر داده همشهریروزنامه 
  . است

 به نوشته اين روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی، قائم مقام دبير و معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه
ای شوراي عالی امنيت ملی از سمت خود استعفا داده و استعفايش از سوی سعيد جليلی دبير جديد 

  . اين شورا پذيرفته شده است
این روزنامه، رحمانی فضلی را از نزديکان علی الريجانی، دبير مستعفی شورای عالی امنيت ملی ايران 

ا و سيما، معاونت سياسی وی را بر عهده معرفی کرده و نوشته که در زمان رياست الريجانی بر صد
  . داشت

کاالهای آلمانی با واسطه گری دبی «:  به نقل از سفير آلمان در ايران نوشته استآفتاب يزد،روزنامه 
  » .به ايران صادر می شود

 به نوشته اين روزنامه، وينزو ويتس، سفير آلمان در ايران در خصوص کاهش مبادالت تجاری آلمان با ايران
در حال حاضر صادرات آلمان به ايران کاهش نيافته، بلکه بخشی از آن از طريق دوبی به ايران «گفته که 

  » .صادرات مجدد می شود
وی با اشاره به صادرات چهار ميليارد دالری آلمان به ايران از طريق امارات در سال گذشته، تاکيد کرده 

 نيم اخير به مبادله واسطه ای تبديل شده و مبادله تجاری مستقيم دو کشور در يک سال و«که 
  » .تجهيزات آلمانی از طريق امارات وارد ايران می شود

آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، در نظر دارد سطح مناسبات شرکت « آفتاب يزد در عين حال نوشته که 
  » .های آلمانی با ايران را مجددا مورد ارزيابی قرار دهد

او گفته است که شرکت های آلمانی بايد معامالت خود با ايران را کاهش «به نوشته اين روزنامه،
  » .دهند

ستاد مبارزه «به » ستاد مبارزه با مواد مخدر « به نقل از فرمانده نيروی انتظامی از تبديل ايرانروزنامه 
  . خبر داده است» با اعتياد

با عرضه و تقاضای دخانيات و الکل نيز مبارزه «به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم گفته که 
  » .در کنار مواد مخدر مورد توجه ستاد قرار گيرد

پنج دانشجو از شش دانشجوی عضو انجمن اسالمی دانشگاه اهواز که « خبر داده که اعتمادروزنامه 
  » .از يک ماه پيش بازداشت شده بودند، با قيد وثيقه آزاد شدند



www.iran-archive.com 

واد عليخانی يکی ديگر از اعضای اين انجمن در بازداشت به سر می برد و به نوشته اين روزنامه، هنوز ج
  . آزاد نشده است

 نيز گفت وگويی با يکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان اعتماد ملیروزنامه 
دانشگاه تهران در مورد ايجاد محدوديت های جديد برای نشريات دانشجويی از سوی دولت را منتشر 

  . ه استکرد
از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم روند توقيف نشريات دانشجويی، عدم حمايت «به گفته حسين زارع، 

مالی و معنوی از آنها و مقابله و برخورد مستقيم با نشريات دانشجويی چه در مجامع دانشگاهی و چه 
سال و نيم اخير بسيار در مجامع بيرون از دانشگاه به صورت وسيعی آغاز شده و خط قرمزها طی دو 

  » .پايين تر آمده است
افزايش محدوديت ها در دانشگاه باعث پيدايش «اعتماد ملی از قول اين فعال دانشجویی نوشته که 

  » .راديکاليسم ميان دانشجويان شده است
  .  ميليارد تومانی آرد در کشور خبر داده است٩٠٠ از رانت سرمايهروزنامه 

فاصله عميق بين قيمت واقعی آرد و قيمت يارانه ای آن، جاذبه های فراوانی  «به نوشته اين روزنامه،
برای سوءاستفاده کنندگان ايجاد می کند که اين فساد به طور عميق در بخش های فروش گندم به 

  » .دولت، کارخانجات آرد، سيستم حمل و نقل، توليدکنندگان نان و سيستم دولتی وجود دارد
 درصد کل سيستم آرد و نان کشور دولتی است و تنها حدود ٩۶مه، در حال حاضر به نوشته اين روزنا

  . چهار درصد از کل سيستم انحصاری آرد و نان آزاد شده است
با توجه به زنجيره بسيار طوالنی خريد و فروش آرد از مبادی «سرمايه به نقل از کارشناسان نوشته که 

ه ها و نانوایی ها و شيريني پزی ها و قاچاق آن به تصميم گيری و تصميم سازی دولت تا کارخان
 ميليون تن آرد توليدی کشور به قيمت آزاد عرضه می شود ١١ درصد از ٣٠کشورهای همسايه، بيش از 

   . ميليارد تومان رانت در اين چرخه وجود دارد ٩٠٠ نزديک به  و بر اين اساس
دل بستن به گزارش « مجلس نوشته که  از قول دو نماينده اصولگرایجمهوری اسالمیروزنامه 

  » .البرادعی ساده انديشانه و خطرناک است
هر گونه اقدام ديپلماتيک «:اين روزنامه، به نقل از حسين مظفر، نماينده تهران در مجلس نوشته است

فقط به اظهار نظر آژانس يک خوشبينی و يک ساده انگاری است که ريسک خطرناکی دارد چون معلوم 
 آژانس در گزارش بعدی خود چگونه در مورد ايران اظهار نظر خواهد کرد و آن موقع نمی شود نيست که

  » .از يک سو آژانس را تاييد و از طرف ديگر کل گزارش آنرا نفی کرد
روزنامه جمهوری اسالمی همچنين از قول حشمت اهللا فالحت پيشه، يکی از اعضای کميسيون امنيت 

 حرف ها و مواضع مشابه مقامات کشور و دولت در مورد گزارش اخير ملی و سياست خارجی مجلس از
تشابه موضعگيری های مسئولين مختلف «دبير کل آزانس بين المللی انرژی انتقاد کرده و نوشته که 

  » .پرونده هسته ای مطلوب نيست و بايد يک مقدار با ظرافت بيشتری اين کار صورت گيرد
 گزارش های بعدی آقای البرادعی، به مقامات کشور هشدار داده که فالحت پيشه با ابراز نگرانی از

  » .گزارش البرادعی بايد برای ما سپر باشد نه شمشير«
  

 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران
  )2007 نوامبر 18 (86 آبان 27یکشنبه :رادیو فردا
 انقالب فرهنگی  نوشته است که رهبرجمهوری اسالمی درخواست شورای عالیخراسانروزنامه 

  . برای مالقات را رد کرده است
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی در ارديبهشت «اين روزنامه به نقل از يک مقام آگاه نوشته که 

 عضو حقيقی شورای عالی انقالب فرهنگی، توصيه ها و توقعات جدی و ٢٢ماه گذشته ضمن انتصاب 
شش ماه از آن فرمان، تحول و پيشرفت روشنی در روشنی از اين شورا مطرح کرد که با گذشت 

عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی ديده نمی شود و احتماال به همين علت وی با درخواست شورا 
  » .برای برگزاری جلسه جديد موافقت نکرده است

وشنی در دولت محترم راهبرد ر«: روزنامه خراسان بدون ذکر نام اين مقام آگاه، از قول وی نوشته است
  » .حوزه های فرهنگی ندارد

در زمان مناسب « خراسان در عين حال به نقل از دبيرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی نوشته که 
  » .ديدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی با مقام معظم رهبری انجام خواهد شد

ر قانونی اعالم کردن سازمان  از تالش تازه جامعه مدرسين حوزه علميه قم برای غيرسالت،روزنامه 
  . مجاهدين انقالب اسالمی يکی از گروه های اصلی اصالح طلب در ايران خبر داده است

واحد مديريت سياسی جامعه مدرسين حوزه «اين روزنامه بخش نخست گزارشی را به نقل از خبرنامه 
» ازمان مجاهدين انقالبدرباره مبانی نظری صدور حکم عدم مشروعيت س«انتشار داده که » علميه قم

  . است
محمد يزدی، ریيس سابق قوه قضائيه از مخالفان سازمان مجاهدين انقالب اسالمی قريب به يک ماه 

  . قبل و به دنبال مرگ علی مشکينی، رياست جامعه مدرسين را بر عهده گرفته است
  .  از افزايش بدهی دولت به بانک ها خبر داده استاعتماد ملی،روزنامه 

 نوشته اين روزنامه، براساس گزارش رسمی بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک ها طی يک به
  . درصد افزايش يافته است١۶٫۵سال منتهی به شهريورماه امسال 
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بدهی ارزی ايران که در پايان « همچنين نوشته که براساس گزارش بانک مرکزی  اعتماد ملی
يارد تومان بوده طی يک سال منتهی به شهريورماه امسال  ميل۵۶۵ هزار و ١٧شهريورماه سال گذشته 

  » . درصد بيشتر شده است١٠٫٣
 ارگان رسمی دولت خبر داده که واگذاری سهام شرکت های دولتی به خارجی ها آغاز ايران،روزنامه 

  . شده است
 آغاز به نوشته اين روزنامه، علی آقا محمدی يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تایيد

 قانون اساسی ۴۴واگذاری سهام شرکت های دولتی به خارجيان، گفته که اين اقدام براساس اصل 
  . انجام می شود

واگذاری شرکت های بزرگی همچون ملی مس و «: روزنامه ايران به نقل از آقا محمدی نوشته است
  » .غاز شده استفوالد مبارکه که در ابتدا تصور واگذاری آنها غير ممکن بود، هم اکنون آ

را لغو کرده » بيلماج« خبر داده که هيات نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار نشريه آفتاب يزدروزنامه 
  . است

نشريه بيلماج که يک «: اين روزنامه به نقل از محمد علی دادخواه، وکيل اين نشريه نوشته است
 تبريز به چاپ می رسد، از سوی نشريه تحقيقاتی و اجتماعی است و به صورت سراسری در تهران و

  » .هيات نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شده است
تاکنون علت لغو انتشار اين نشريه به طور رسمی «وی در مورد علت لغو پروانه نشريه بيلماج گفته که 

از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به ما اعالم نشده است، اما اين هيات اعالم کرده که صاحب امتياز 
  » .ين نشريه واجد شرايط الزم برای انتشار نشريه نبوده استا

 چنين حقی را در  آفتاب يزد از قول آقای دادخواه نوشته که تنها دادگاه حق لغو پروانه نشريات را دارد و
   . برای هيات نظارت بر مطبوعات در نظر گرفته نشده است  قانون

کوپن های بنزين برای سهميه «: د نوشته استروزنامه جمهوری اسالمی، در ستون جهت اطالع خو
  » .اضافی خودروهای دولتی نيز وارد بازار سياه خريد و فروش بنزين و کارت بنزين شده است

هم بازار دالالن گرم تر شده و » کوپن بنزين سهميه اضافی ادارات دولتی«به نوشته اين روزنامه، با ورود 
نام برده، پر شده » سواستفاده چی در ادارات دولتی«  با عنوانهم جيب عده ای که اين روزنامه از آنان

  . است
سوء تغذيه شديد چهار درصد از « اظهارات وزير بهداشت در خصوص ايرانو در آخر، روزنامه دولتی 

  . را منتشر کرده است» جمعيت کشور
ت به سال های سوء تغذيه در کشور نسب«به نوشته اين روزنامه، کامران باقری لنکرانی گفته که 

  ».گذشته تغيير کرده است و اکنون چهار درصد از جمعيت کشور سوء تغذيه شديد دارند
  

 نباید در جامعه دشمن فرضی درست کنيم: روحانی
  )2007 نوامبر 21 (86 آبان 30چهار شنبه : رادیو فردا

ی عالی  سابق شورا  تشخيص مصلحت نظام و دبير حسن روحانی، رييس مرکز استراتژيک مجمع 
. نبايد در جامعه دشمن فرضی درست کنيم« :  آبان ماه، گفت٣٠امنيت ملی ايران، روز چهارشنبه، 

  ».تاريخ به ما می گويد جوامعی که برای خود دشمن فرضی ايجاد کردند همواره شکست خوردند
را نمی توان رقبا . دشمن فرضی موجب رودرويی گروه های اجتماعی و شکاف می شود« :وی افزود

  ».حذف کرد بايد با رقيب تعامل داشت، نمی شود رقيب را دشمن خواند
حضور » صنعت گران جوان« همايش  ، آقای روحانی که در ايسنابه گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،

و مشخص است انقالب و جنگ روی دوش چه  سوابق گذشته همه ما مشخص است «: داشت، افزود 
 نفر نمی شود کشور را اداره ١٠با سه نفر و .  مشورت همه استفاده کردبايد از. کسانی پيروز شد

  ».بايد از همه انديشه ها و نخبگان استفاده کنيم. کنيم
 به نظر می رسد، پاسخی است به تهديدات اخير محمود احمدی نژاد، رييس   اظهارات آقای روحانی

   .نام می برد» خائنين هسته ای« انبه عنو آنها جمهوری ايران، در مورد افشای کسانی که وی از
اظهارات رييس جمهوری ايران در مورد پرونده حسين موسويان، عضو تيم سابق  به نظر می رسد که این

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

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

   موسويان،  مبنی بر مجرم بودن آقایهمچنين به خبرنگاران درباره سخنان وزير اطالعات حسن روحانی
  ».تنها دادگاه صالح است که می تواند بگويد فردی مجرم است يا خير«: گفت

آيا کالنتری می تواند بگويد جرم فالن فرد محرز . وزارت اطالعات مثل پليس و کالنتری است« :وی افزود
  »است؟

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

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

  توسعه سياسی 
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دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ايران گفت در حال حاضر بايد تنش ها راکم کرد و نبايد بهانه به 
  .دست دشمنان داد و با سخنان نسنجيده آنها را تحريک کرد

. د پايدار نخواهد بود امکان پذير هم باش  بدون توسعه سياسی توسعه اقتصادی« افزود که آقای روحانی
اگر مردم در صحنه انتخابات حضور فعال نداشته باشند و احزاب در معرفی شايسته ترين افراد موفق 

  ».نباشند نتيجه آن حضور يک گروه کم تجربه در مديريت کشور است
 متاسفانه هر طرحی برای کشور می آيد«:  ساله دفاع کرد و گفت٢٠آقای روحانی همچنين از برنامه 

  »  ساله چه شد؟٢٠چشم انداز . پس از مدتی تبديل به شعار می شود
 از –آقای روحانی در اواسط مهر ماه گذشته نيز در جمع اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه 

 سخنرانی می کرد، بدون اينکه نامی از –احزاب راست ميانه و نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی 
» تنگ نظری، خودخواهی و عدم اعتنا به نظرات ديگران« وی و اطرافيانش را به محمود احمدی نژاد ببرد،

  .متهم کرد
  

  زنند، خودشان مجرمند آنها که اتهام می: روحانی
  )2007 نوامبر 21 (86 آبان 30 چهار شنبه :بی بی سی

ز نظر پيش ا"حسن روحانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ایران، روز چهارشنبه از کسانی که 
  .این افراد خودشان مجرم هستند: انتقاد کرد و گفت" دادگاه درباره مجرم بودن افراد نظر می دهند

به نظر می رسد اظهارات آقای روحانی پاسخی باشد به اظهارات چند روز پيش محمود احمدی نژاد، 
ای تبرئه او صحبت بر" جاسوس هسته ای"رئيس جمهور ایران، که از فشار افراد متنفذ بر قاضی پرونده 

  .کرده بود
منظور آقای احمدی نژاد از جاسوس هسته ای، ظاهرا حسين موسویان، رئيس سابق تيم مذاکره 

کننده هسته ای ایران و معاون حسن روحانی در مرکز تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت 
وزیر اطالعات ایران، گفت از بعد از گفته های آقای احمدی نژاد، غالمحسين محسنی اژه ای، . نظام بود

  .نظر وزارت اطالعات جرم آقای موسویان محرز است
حسين موسویان از مقامات نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس مجمع تشخيص مصلحت ایران 

اخيرا تبادل انتقادات بين آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی و هواداران آنها بار دیگر . به شمار می رود
رفت و ریيس جمهور ایران گفت که قاضی رسيدگی کننده به پرونده حسين موسویان تحت فشار اوج گ

  . قرار گرفته تا وی را از اتهام جاسوسی تبرئه کند
: آقای احمدی نژاد در سخنرانی هفته گذشته خود در دانشگاه علم و صنعت ایران، در تهران، گفته بود

 دست از فشار برندارند، به ملت ایران معرفی می اگر عوامل داخلی در خصوص مسائل هسته ای
  . شوند

اینها خائن هستند و ما بر اساس عهدی که با ملت بسته : "وی در همين سخنرانی اضافه کرده بود
  ."ایم، کوتاه نخواهيم آمد و نظاره گر نخواهيم بود

 از داخل دستگاه قضایی این اظهارات رئيس جمهور و وزیر اطالعات ایران با انتقادات زیادی، از جمله
  . ایران، روبرو شد

اکنون آقای روحانی نيز بعد از چند روز سکوت، روز چهارشنبه و در جمع خبرنگاران به دفاع از معاون خود 
مجرم خواندن . تنها دادگاه صالح است که می تواند بگوید کسی مجرم است یا خير: "برخاست و گفت

زیرا طبق قانون اساسی تمام افراد از تمام اتهامات مبرا .  تخلف استافراد پيش از اثبات در دادگاه، خود
  ."هستند، مگر این که دادگاه صالحه آنها را محکوم کند

آیا . وزارت اطالعات مثل پليس و کالنتری است: "آقای روحانی همچنين درباره اظهارات آقای اژه ای گفت
ک مرجع در کشور ما هست که می تواند بگوید کالنتری می تواند بگوید جرم فالن فرد محرز است؟ ی

  ."مخصوصا قوه مجریه نمی تواند در این امر وارد شود. جرم محرز است و آن قوه قضائيه است
در ادامه از آقای روحانی در مورد تهدید به اعالم اسامی کسانی که در پرونده هسته ای سنگ اندازی و 

چرا اعالم نمی کنند؟ اگر کسی .  را اعالم کنندليست: " جاسوسی می کنند، سوال شد و او گفت
سنگ اندازی می کند، مرجع رسيدگی آن کيست؟ باید پرونده را به دستگاه قضایی بدهند که بررسی 

اگر مدرکی دارند باید به قوه . دستگاه مجری حق ندارد کسی را متهم کند. کند و سپس اعالم کنند
  ."ولی ما سر را می بریم، بعد محاکمه می کنيم. قضایيه بدهند تا پس از بررسی اعالم کنند

روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسالمی نيز در سرمقاله خود با انتقاد از آقای احمدی نژاد به خاطر 
اتهام زدن به دیگران از قوه قضائيه خواست به این اتهام ها رسيدگی کند که اگر این اتهام ها وارد 

گر اتهام ها وارد نيست، کسی که این اتهام ها را وارد کرده محاکمه و است، متخلفان مجازات شوند و ا
  .مجازات شود

  مختومه شدن پرونده؟
مسئول سابق پرونده هسته ای ایران همچنين درباره گزارش جدید آقای برادعی و اینکه آیا این گزارش 

لی انرژی اتمی است، به معنی مختومه شدن پرونده هسته ای ایران و بازگشت آن به آژانس بين المل
در گزارش آقای برادعی به صراحت آمده : "با اشاره به اینکه در این گزارش نکات مثبت زیادی آمده، گفت

خواست منصفانه برخورد کند، باید پرونده قبل از این  البته اگر آژانس می. که پرونده مختومه نشده است
  ".ولی طبق همين گزارش بسته نشده است. ها بسته می شد
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حسن روحانی در گفتگوی خود با خبرنگاران همچنين در پاسخ سوالی درباره کاندیدا شدنش در 
انتخابات مجلس هشتم، که قرار است حدود چهار ماه دیگر برگزار شود، گفت هنوز در این مورد 

  .تصميمی نگرفته است
  
 برای کاهش تنش بين ایران و آمریکا» کميته موقت صلح«

  )2007 نوامبر 19 (86 آبان 28دوشنبه :رادیو فردا
راديو  نوامبر، در گفت و گويی با ١٩شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح، روز دوشنبه، 

را تشکيل داده تا راه های کاهش تنش بين ايران و آمريکا را » کميته موقت صلح«  اعالم کرد کهفردا
  .بررسی کند

ستی خبری در کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، از تمامی نش خانم عبادی، همچنين روز دوشنبه در
در زمينه احتمال حمله آمريکا به ايران وجود «ايرانيان خواست با توجه به نگرانی هايی که به گفته او 

  .، در کارزاری صلح جويانه و با هدف جلوگيری از جنگ شرکت کنند»دارد
 رادیو فردااشينگتن، در مورد برنامه هسته ای ايران به خانم عبادی در مورد افزايش تنش بين تهران و و

نه آمريکا . آنچه ما می خواهيم و به دو طرف هشدار می دهيم رعايت حقوق بين الملل است«: گفت
عمل کند و نه ايران می تواند  می تواند و اين حق را دارد که در مورد ايران خارج از ضوابط بين المللی

  ».د و بگويد که اين کشور با قطعنامه های سازمان ملل کاری نداردديواری به دور خودش بکش
شورای امنيت سازمان ملل تاکنون دو قطعنامه تحریمی عليه ایران صادر کرده و از این کشور خواسته تا 

  . همچنان به غنی سازی ادامه می دهد غنی سازی را متوقف کند ولی دولت ایران این قطعنامه ها را
از همه ايرانی ها چه در خارج و چه در داخل  لح نوبل در بخشی دیگر از این گفت وگو،برنده جایزه ص

  .بپيوندد و تشکيل شورای ملی صلح را فراهم بکنند» کميته موقت صلح«دعوت کرد که به  کشور
که اين شورا راههای کاهش تنش نظامی بين غرب و ايران را مورد بررسی  به گفته وی قرار است

  .دهد قرار
  »جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری«: که شعار ما در کميته موقت صلح این است: يرين عبادی گفتش

و ما نبايد  برای دست اندازی به ثروت و نفت ايران است آمريکا به دنبال بهانه«  به اعتقاد خانم عبادی
  ».چنين امکانی به اين کشور بدهيم و بايد به حقوق بين الملل احترام بگذاريم

 عبادی در پاسخ به این پرسش که تا چه حد احتمال وقوع جنگ بين آمريکا و ايران را جدی می شيرين
متاسفانه گفتمان سياسی هر دو سو يعنی ايران و آمريکا روز به روز خشن تر می شود و «: داند، گفت

  ».مقامات آمريکايی اعالم کرده اند که گزينه نظامی هنوز روی ميز است
ی هسته ای حق مسلم ما است ولی ما حقوق ديگری هم داريم از جمله زندگی انرژ« :وی می گويد

پافشاری در مورد يک حق نبايد موجب شود ما حقوق ديگر خود را از دست . در صلح و داشتن امنيت
  ».بدهيم

جنبش صلح خواهی فقط محدود به ايران نيست «: این برنده جایزه صلح نوبل در پايان مصاحبه خود گفت
مريکا نيز مدت ها است که شروع شده است؛ چرا که نه مردم ايران و نه مردم آمريکا خواهان و در آ

  ».جنگ نيستند
   »خطر تجزیه ایران«

شيرین عبادی همراه با چند نفر از شخصيت های هنری و سياسی کشور، روز دوشنبه، در یک 
دافعان حقوق بشر همگام آانون م«: گفت کانون مدافعان حقوق بشر، شرکت کرد و  خبری در  نشست

با تمام نيروها وجريان ها و افراد آزاديخواه در جهان و ايران برای مخالفت با جنگ و جلوگيری از وقوع آن 
جنگ «تالش خواهد آرد و اين نشست اولين اقدام اين نهاد حقوق بشری بين المللی برای پژواک فرياد 

  ».است» نه
ی، نيز در این نشست اعالم کرد که ایران در خطر تجزیه قرار  مذهب–عزت اهللا سحابی از فعاالن ملی 

اقدامات جناح راست افراطي و منازعه جوی داخلی نيز در تحريک اين فضای جهانی و «: دارد و افزود
  ».مخصوصًا تحريک دولت آمريكا مشهود است

همه تدارآات برای «ه در اين نشست، با اشاره به اینک همچنين ابراهيم يزدی، رهبر نهضت آزادی ایران،
در مورد ايران ، آمريكا در يک جنگ حقوقی و سياسی توانسته است « :گفت »است جدی وقوع جنگ

امروز اين اجماع وجود دارد آه ايران بايد غنی . يک اجماع جهاني را بر سر يک مسئله بدست آورد
  ».سازی را متوقف آند

ديشم آه جنگ افروزان بزرگ ترين گناه را مرتكب من می ان« :نيز گفت ایرانی سيمين بهبهانی، شاعر
  ».می شوند

هنوز انسان «: اظهار داشت دیگر شرکت کننده در اين نشست رخشان بنی اعتماد، کارگردان سينما
  ». ايران و عراق جان خود را از دست می دهند های به جا مانده از جنگ هشت ساله

عملكردهايی آه به وقوع جنگ منجر شود وظيفه جدی مقابله با حرآت ها و «:افزود خانم بنی اعتماد
  ».است

  
  بيانيه آميته موقت صلح آانون مدافعان حقوق بشر 
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از این رو کميته ی . رویدادهای تاریخی نتيجه ی طرح ها ودستاوردهای آگاهانه ی بشر بوده است "
 اجتماعی موقت صلح پيشنهاد می کند ، نشستی برای تشکيل شورای ملی صلح به عنوان جنبش
  .صلح دوستان ایران جهت مقابله با خطرهای تهدید کننده ی صلح در ایران تشکيل شود

بی تردید شورای ملی صلح می تواند با همبستگی با همه ی جنبش های صلح طلب جهان ، صدای 
صلح دوستی مردم ایران را به گوش همه ی جهانيان برساند، تا خطرات تهدید کننده صلح را محدود 

  .کند
ما بر این باوریم چنين شورایی می تواند هر گونه عمل تهدید کننده ی صلح از جانب نيروهای خارجی  

را محکوم نموده و از جمهوری اسالمی بخواهد که با پذیرش قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل 
  . اردمتحد و عمل به تعهدات وميثاق های بين المللی زمينه ی تهدید جنگ را از ميان برد

بدیهی است تامين حقوق مدنی مردم ایران، شرط اساسی برای داشتن ایرانی آزاد ، آباد و مستقل 
  ."خواهد بود

  
  پرسش ايرانی ها؛ پول نفت کجاست؟

  )2007 نوامبر 21 (86 آبان 30چهار شنبه 
تصادی امروز بدتر شدن زندگی مردم  به رغم اوجگيری در آمد نفت، بحث انگيز ترين مسئله اق: فرداراديو

ايران است، تا جايی که حتی سازمان های دولتی  جمهوری اسالمی از اين تضاد شگفت انگيز سخن 
  . می گويند

چاپ تهران است که » دنيای اقتصاد«اين عنوان سرمقاله آخرين شماره روزنامه » پول نفت کجاست؟«
 ٢۴مد نفتی ساالنه ايران از چگونه است که ميانگين درآ. بامداد روز سه شنبه انتشار يافته است

ميليارد دالر در دوران محمد خاتمی به نزديک شصت ميليارد دالر در دوران احمدی نژاد افزايش يافته، اما 
  همه شاخص ها قرمز شده و در حساب ذخيره ارزی نيز چيز زيادی بر جای نمانده است؟ 

دالر، بخشی از درآمد نفت به عنوان دنيای اقتصاد می نويسد که با واردات چهل تا پنجاه ميليارد 
دستمزد کارگران اروپايی، ژاپنی و چينی و يا سود سرمايه داران اين کشورها راهی خارج از کشور می 

در داخل نيز، به نوشته همان روزنامه، رانت حاصل از تزريق دالرهای نفتی در شريان های . شود
برای . ران امالک و مستغالت تعلق می گيرداقتصادی، به دليل سياست های اشتباه، به معامله گ

مردمی نيز که قرار بود نفت سفره آنها را رنگين کند، چيزی نمی ماند جز فشار ناشی از تورم و باال 
از سوی ديگر استفاده نادرست جمهوری اسالمی از درآمدهای نفتی، موضوع . رفتن اجاره مسکن

که از سوی » ر مناسب برای مديريت بهينه منابع نفتیارائه يک راهکا«گزارش تازه ای است زير عنوان 
  .پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارايی ايران انتشار يافته است

صدور نفت و سرمايه های زير زمينی به صورت خام موجب محدود : نويسندگان اين گزارش می نويسند
. تصاد های خارجی می شودماندن ظرفيت اقتصاد داخلی و انتقال ارزش افزوده بالقوه آن به اق

پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسالمی در گزارش خود بر مخاطرات ناشی از 
وابستگی به نفت تاکيد می کند از جمله انتقال شوک های بيرونی به اقتصاد ملی، گستردگی حجم 

  . دولت و وابستگی شديد آن به نفت، شدت گرفتن تمرکز گرايی و غيره
اشاره می کند که يکی از پيامدهای اصلی آن » بيماری هلندی«ن گزارش به پديده معروف به هما

ضعيف شدن ساختارهای اقتصاد ملی به دليل استفاده نادرست از درآمدهای ناشی از صدور مواد اوليه 
  . است

قتصادش، در ، همانگونه که از نامش بر می آيد، نخستين بار در هلند پديدار شد که ا»بيماری هلندی«
باتوجه به اين .پی برخورداری از درآمدهای انبوه ناشی از توليد و صدور گاز، به نابسامانی  گرفتار آمد 

ناظر بر گرفتاری هايی است که بر اثر تزريق انبوه درآمدهای حاصل از » بيماری هلندی«تجربه، اصطالح 
  . دمنابع طبيعی، در ساختار های اقتصادی يک کشور پديدار می شو

بيماری هلندی از طريق وفور «پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارايی در گزارش خود می گويد که 
و ايجاد سرعت در روند واردات برای تقليل و تثبيت تورم، ) به قيمت های واقعی(منابع ارزی نسبتا ارزان 

نی توليد و صادرات را تضعيف به تدريج انگيزه سرمايه گذاری در اقتصاد ملی و ايجاد تنوع پذيری در مبا
کرده و با توجه به پايان پذيری منابع نفتی کشور، چشم انداز غير ماندگار، ناپايدار و آسيب پذيری از 

  » .فرايند توسعه اقتصاد ملی ارائه می کند
اين درست همان وضعيتی است که از چند دهه پيش به اين سو در اقتصاد ايران به وجود آمده و در 

آنچه در گزارش پژوهشکده وزارت امور اقتصادی .مامداری محمود احمدی نژاد شدت گرفته استدوران ز
و دارايی جمهوری اسالمی  مورد بررسی قرار گرفته، از سال ها پيش به اين سو مورد تاکيد محافل 

  . کارشناسی و دانشگاهی ايرانی بوده و هست
لت نهم در عرصه اقتصادی برنامه ای را در کشور مسئله در آنجا است که به رغم اين همه اخطارها، دو

هزينه کردن درآمدهای حاصل از : پياده می کند که خطوط اصلی آن را می توان در چند کلمه خالصه کرد
 .صادرات نفت و ديگر هيچ
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	آمریکا و متحدان اروپایی آن در میان پنج عضو دائم شورای امنیت - فرانسه و بریتانیا - نگرانند تهران اورانیوم را برای ساختن بمب اتمی غنی می کند و خواستار اعمال دور سوم تحریم ها هستند، اما ایران اصرار می ورزد که غنی سازی اورانیوم با غلظت کم برای تامین سوخت نیروگاه های هسته ای حق آن است و علی رغم همه فشارها از آن دست نخواهد کشید.
	جمعه 2 آذر 86(23 نوامبر 2007)
	جواد وعیدی اعلام کرد: ملاقات سعید جلیلی و خاویر سولانا مذاکره کنندگان ارشد هسته ای ایران و 1+5 جمعه هفته آینده نهم آذر (30 نوامبر) در لندن برگزار می شود.
	دور پیشین مذاکرات جلیلی و سولانا مذاکره کنندگان ارشد ایران و اروپا ، اول و دوم آبان ماه (23 و 24 اکتبر ) در رم برگزار شده بود . در آن دور از مذاکرات دکتر علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و جلیلی با سولانا به گفتگو نشستند ، رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا نیز در آن مذاکرات نقشی فعال ایفا کرد . سولانا قرار است در روزهای آینده گزارشی از روند و نتایج مذاکرات هسته ای  خود با ایران به گروه 1+5 ارائه کند. وی در روز دو شنبه گذشته به عنوان مسئول سیاست خارجی اروپا در جمع 27 وزیر امور خارجه اروپا در این باره سخن گفت . گزارش محمد البرادعی مدیر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران و آخرین وضعیت همکاریهای تهران و آژانس پنجشنبه هفته گذشته منتشر شد . این گزارش حاکی از همکاری های گسترده ایران و آژانس و تطبیق یافته های آژانس با گزارشات ارائه شده از سوی ایران بود . طبق این گزارش ابهامات آژانس درباره موضوعات پلوتونیوم و دستگاه های سانتریفیوژ نوع یک و دو به عنوان بهانه اصلی ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت رفع شده است . این گزارش که در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی  در اختیار اعضای این شورای قرار گرفت ، شکاف عمیقی در گروه 1+5 ایجاد کرد و در پی خود داری چین شرکت در مذاکرات موجب لغو مذاکرات دیروز  1+5 شد .نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا پنجشنبه در وین آغاز می شود و جمعه نیز ادامه خواهد یافت .
	او افزود: "بلکه هر یک سلیقه خود را بکار میبرند. آقای بوش با تندخوئی و خانم مرکل بیشتر با لحن دیپلماتیک."
	اطلاعات جديد از فعاليت هاي سپاه قدس
	روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودي:دوشنبه 28 آبان 86 (19 نوامبر 2007)
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