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

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

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

 پيش نویس قطعنامه تازه عليه ایران به شورای امنيت ارائه شد
 )2008 فوريه 22 (86اسفند   3ه جمع:رادیو فردا

شورای  فرانسه پيش نويس اصالح شده سومين قطعنامه تحريم ايران را به طور رسمی به و نيابريتا
 .آینده به رای گذاشته شود امنيت سازمان ملل متحد ارايه کرده و انتظار می رود این قطعنامه هفته

رات نظ در متنی که ما ارائه کردیم برخی«:جان ساویر، سفير بریتانيا در سازمان ملل متحد، گفت
 «.نمایندگی ها را منعکس کردیم

وادار کردن ایران به  گفته سفير بریتانيا این قطعنامه بخشی ازشيوه دوگانه، تشویق و تنبيه، برای به
  .است شورای امنيت هسته ای و اجرای قطعنامه های فعاليت های حساس توقف

وزپنجشنبه به خبرنگاران گفته سازمان ملل متحد، ر در همين حال،ژان موریس ريپرت، سفير فرانسه در
 بريتانيا به عنوان حمايت کنندگان از پيش نويس قطعنامه، اين پيش نويس را به فرانسه، آلمان و«:بود

  «.طور رسمی عصر روز پنجشنبه به شورای امنيت ارايه می کنند
مه آغاز قطعنا  برای تصويب هدف اين است که مذاکرات رسمی«:فرانسه، همچنين، افزوده بود سفير

 «.تصميم گيری شود شده و هرچه زودتر، در بهترين صورت هفته آينده، در اين مورد
قطعنامه  امنيت و به همراه آلمان، پيش نويس ، پنج عضو دائم شورای۵+١ گروه  کشورهای موسوم به

 کرده  تسليم اعضای غيردائم شورای امنيت ايران را اوايل بهمن ماه خود برای تشديد تحريم های تازه
 .بودند

فروش  پيش نويس عالوه بر تحريم هايی همچون ممنوعيت سفرهای خارجی برای افراد و اين 
کشورهای جهان می خواهد در  تجهيزاتی که قابليت استفاده در فعاليت های هسته ای دارند، ازهمه

 .کنندعمل »هشيارانه«صادراتی، ضمانت و بيمه،  روابط مالی خود با ايران، مانند اعتبارات
 تصويب  روز از تاریخ ٩٠ظرف  از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد خواست همچنين اين پيش نويس

طور کامل متوقف کرد است  به اين قطعنامه، طی گزارشی اعالم کند که آيا ايران غنی سازی اورانيوم را
 .يا خير

  اصالح پيش نویس
 رويترز ی امنيت سازمان ملل متحد، به خبرگزاریدر همين حال يک ديپلمات، از کشورهای عضو شورا

شده و هفته آينده به رای  پيش نويس تازه عصر روز پنجشنبه در شورای امنيت قرار ارائه«: گفته است
 «.گذاشته می شود

متن پيش نويس تازه از حمايت اعضای دايمی «:اين ديپلمات که نخواست نامش فاش شود، گفت
 «.حد برخوردار استشورای امنيت سازمان ملل مت

بوده و تغييری در  گفته اين ديپلمات اصالح انجام شده در پيش نويس تحريم ايران بسيار جزيی به
 . ايجاد نشده است۵+١ماهيت پيش نويس پيشنهادی گروه 

  درخواست تعویق رای گيری
يشتر در پ های افريقای جنوبی، اندونزی و ليبی، کشورهای عضوغير دائم شورای امنيت، ديپلمات

ايران به بعد از انتشار گزارش آژانس  خواست کرده بودند تا رای گيری درباره پيش نويس قطعنامه تحريم
 .بين المللی انرژی اتمی موکول شود

اين گزارش،  .آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است روز جمعه سوم اسفندماه منتشر شود گزارش
برنامه هسته ای ايران روشن خواهد   اتمی را درباره ماهيتديدگاه تازه آژانس بين المللی انرژی

 .ساخت
انرژی اتمی در مردادماه سال جاری توافق کردند در چارچوب همکاری برای  ايران و آژانس بين المللی

  .سازی برنامه هسته ای، تهران به سئواالت باقی مانده آژانس پاسخ دهد شفاف
گزارش نهايی خود  عی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی،اين توافق قرار بود محمد البراد طبق

اما به بنا به در خواست تهران، ارايه اين گزارش  درباره برنامه هسته ای ايران را ماه دسامبر منتشر کند،
 .است به تعويق افتاده تا کنون

می درباره فعاليت المللی انرژی ات در همين حال، ديپلمات های غربی می گويند تحقيقات آژانس بين
 اين تحقيقات ارتباط چندانی با فعاليت های  است، اما های هسته ای ايران در گذشته بسيار مهم

 .ندارد هسته ای در آينده
شورای امنيت سازمان ملل متحد  تهران در اجرای قطعنامه های اين ديپلمات ها می گويند سرپيچی

درباره اين که ايران در صدد توليد سالح اتمی است،  اومتوقف نکردن غنی سازی اورانيوم بدگمانی آنه
 .تقويت کرده است

  .ايران با رد اين اتهام می گويد که فعاليت های هسته ايش صلح آميز بوده و با هدف توليد انرژی است
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گزارش آژانس بين  همين حال افريقای جنوبی و کشورهای غير متعهد عضو شورای امنيت می گويند در
نويس قطنامه تازه مرتبط است و بايد رای  رژی اتمی درباره برنامه هسته ای ايران با پيشالمللی ان

 .اين گزارش به تعويق بيفتد گيری شورای امنيت تا زمان انتشار
نسبت به پيش نويس اوليه نکاتی را مطرح کرده بودند، که  افريقای جنوبی، ليبی و اندونزی، همچنين،

 . اصالح شده اين نکات مد نظر قرار گرفته اندپيش نويس مشخص نيست آيا در
 پيشتر، نسبت به بخشی از پيش نويس قبلی که کشور ها را به بازرسی همه محموله افريقا جنوبی،

   .کرد، انتقاد کرده بود های به مقصد و مبداء ايران به وسيله خطوط هوايی و دريای ايران ترغيب می
  

  یرانگزارش تازه آژانس از فعاليت اتمی ا
 )2008 فوريه 22 (86اسفند   3ه جمع:بی بی سی

به شورای امنيت  آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود در مورد فعاليت اتمی ایران رئيس
آژانس امکان بازرسی از تأسيسات  سازمان ملل متحد اعالم کرد که اگرچه ایران بيش از گذشته به

در حدی نبوده که ثابت کند به دنبال دستيابی به سالح  ش با آژانساتمی خود را داده اما همکاری ا
 .اتمی نيست

های پيشين شورای امنيت  گزارش آژانس که به رسانه ها درز کرده آمده که ایران نه تنها به قطعنامه در
جدیدی از دستگاههای سانتریفوژ را در  در مورد توقف غنی سازی اورانيوم عمل نکرده بلکه نسل

  .تواند غنی سازی اورانيوم را با سرعت بيشتری انجام دهد ات اتمی خود نصب کرده که میتأسيس
در این گزارش همچنين تصریح شده که ایران نتوانسته است در موعد مقرر به پرسشهایی که در مورد 

  .پاسخ گوید فعاليت اتمی اش برای آژانس وجود دارد
ه، ارتباط ميان غنی سازی اورانيوم، آزمایش روی مواد از جمله پرسشهایی که همچنان بی پاسخ ماند

برنامه موشکی در ایران است، بنابر گزارش آژانس، یافته های  دارای قابليت انفجاری باال و همچنين
  .دستگاههای اطالعاتی از وجود چنين ارتباطی حکایت می کند

تا زمانی که برنامه  آمده که آژانسگزارش آژانس از تحقيقات نظامی در ایران ابراز نگرانی شده و  در
نيست که بتواند اطمينان حاصل کند که آیا در  تحقيقات نظامی ایران برایش شفافتر نشود، در موقعيتی

  .نظامی نيز وجود دارد یا نه برنامه اتمی این کشور اهداف
اتمی برای  گزارش، اجرای پروتکل الحاقی به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای در این

پروتکل امکان بازرسی گسترده و  شفافتر شدن برنامه تحقيقات نظامی ایران ضروری دانسته شده، این
  .اتمی ایران را برای آژانس فراهم می آورد از پيش اعالم نشده تأسيسات مرتبط با فعاليت

درآورد اما  اجرادر زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، پروتکل الحاقی را پذیرفت و به  دولت ایران
آن به نفع مخالفان دولت  مجلس شورای اسالمی که چند ماه پس از پذیرش پروتکل الحاقی ترکيب

  .نشد و اجرای پروتکل نيز متوقف گردید خاتمی تغيير یافت، حاضر به تصویب پذیرش این پروتکل
 نظر خاویر سوالنا، شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار است بر اساس گزارش تازه آژانس و همچنين

  .مورد صدور قطعنامه تازه ای در مورد ایران تصميم بگيرد مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا در
کليات این قطعنامه از یک ماه پيش مورد توافق پنج عضو دائم شورای امنيت و آلمان قرار گرفته بود و 

هائی آن تنظيم شده و قرار است هفته گانه شورا، پيش نویس ن پس از اعمال نظر کليه اعضای پانزده
  .آینده به رأی گذاشته شود

با تصویب این قطعنامه، کشورهای دنيا از پذیرش کليه مقامات دست اندرکاران برنامه اتمی ایران در 
خواسته می شود در دادوستد با ایران هوشياری به خرج دهند  خاک خود منع می شوند و از کشورها

  . نفع برنامه اتمی این کشور تمام نشودتا این دادوستدها به
این در حالی است که مقامات ایرانی همچنان تأکيد دارند که در برابر فشار خارجی تسليم نمی شوند 

  .نمی ایستند و از پيشبرد برنامه اتمی خود باز
 ایران در حالی که در گزارش تازه آژانس بين المللی انرژی اتمی آمده که اهداف اصلی برنامه اتمی

  .تأکيد می کنند که این گزارش مثبت و به نفع ایران است همچنان برایش مبهم است، مقامات ایرانی
  
  »خدا مردم را مواخذه می کند اگر دست از فعاليت اتمی بکشند«

  )2008 فوريه 17(86 بهمن 28یکشنبه :رادیو فردا
ايران از برنامه  ه گفت که اگر مردماهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ايران روز يکشنب آيت

  .اتمی حمايت نکنند خداوند آنها را مواخذه خواهد کرد
برنامه اتمی  جمهوری اسالمی که در جمع گروهی از مردم تبريز سخنرانی می کرد، با اشاره به رهبر

ه از حق با صراحت اعالم می کند ک ملت ايران در مقابل همه تبليغات و فشارها«: ايران اظهار داشت
گرفت زيرا اگر چنين کاری انجام ندهد خداوند آنان را  خود دفاع خواهد کرد و حق خود را هم خواهد

  «.مؤاخذه خواهد کرد
آمريکا و مستکبران  ايستادگی همراه با قدرت در مقابل«  ساله در سخنان خود ۶٨اهللا خامنه ای  آيت
آنها با اينکه می « : ايرانی ها دانست و گفت  حقوقرا تنها راه بالندگی و پيشرفت و دستيابی به» عالم

ای نيست ، ولی با اين ادعا تالش می کنند تا مانع از دستيابی ملت  دانند ايران در پی سالح هسته
شوند زيرا رسيدن  يک فناوری و دانش سطح باال با تکيه بر استعدادها و توانايی های ملی خود ايران به

  «.را در ملت های مسلمان زنده خواهد کرد گرفتن از ديگران، روح خود باوریبه اين توانايی بدون کمک 
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اياالت  روز يکشنبه، محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی نيز، اوايل
 .ايش کرد انگيزه های ايران در برنامه هسته» تحريف«متحده آمريکا را متهم به 

هتر از هر طرف ديگری می دانند که فعاليت های ايران مسالمت آميز آمريکایی ها ب«: وی اظهار داشت
  «.است و از ابتدا انحرافی نداشته است

فعاليت های  تمام« :وزارت امور خارجه خبر از همکاری ايران با بازرسان آژانس داده و گفت سخنگوی
مللی انرژی اتمی است و آژانس بين ال جمهوری اسالمی ايران در چارچوب معاهده ان پی تی و زير نظر

  «.در گزارش آتی خود منعکس خواهد کرد آنچه را آژانس به مصلحت و ضروری بداند
به مسووالن  اگر چيزی در دست دارند می توانند] آمريکايی ها[ آنها «: حسينی همچنين گفت آقای

د را انجام خواهد فنی و حقوقی خو آژانس ارايه کنند، آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز بررسی های
  «.می کنند داد و آنچه را الزم باشد در گزارش منعکس

 نيويورک تايمز اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران به گزارش روزنامه آمريکايی
بود که نوشته بود دولت جرج بوش اسنادی را در زمينه برنامه هسته ای ايران در اختيار آژانس بين 

  .رژی اتمی قرار می دهدالمللی ان
ساخت سالح اتمی  بارها ايران را متهم کرده است که در چارچوب برنامه هسته ای خود بدنبال آمريکا
امنيت برای تعليق غنی سازی اورانيوم را  تهران اين ادعا را رد کرده است و قطعنامه های شورای. است

  .است ناميده» کاغذ پاره«و » غير قانونی«
آژانس در اواخر اين ماه گزارش نهايی خود را در خصوص  رود که محمد البرادعی، مدير کلانتظار می 

  .جمهوری اسالمی به شورای حکام ارائه کند گذشته برنامه اتمی
بررسی   کشور عضو، به٣۵المللی انرژی اتمی روز سوم مارس، در جلسه ای با شرکت  آژانس بين

  .پرداخت رنامه هسته ای ايران خواهدگزارش محمد البرادعی، درباره ماهيت ب
مردادماه سال جاری توافق کردند در چارچوب همکاری برای  ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در

  .هسته ای، تهران به سئواالت باقی مانده آژانس پاسخ دهد شفاف سازی برنامه
  

  الریجانی از وجود نسل جدید سانتریفوژ خبر داد
 )2008 فوريه 20 (86 اسفند  1ر شنبه چها:بی بی سيا

در " نسل جدید سانتریفوژ"علی الریجانی، دبير پيشين شورای عالی امنيت ملی ایران، از بکارگيری 
 .داد تاسيسات غنی سازی اورانيوم ایران خبر

آقای الریجانی که اکنون نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنيت ملی است، در گفتگو با روزنامه 
که ایران آنها را در اختيار داشت،  P2 سانتریفوژها با سانتریفوژهای فایننشال تایمز تاکيد کرد که این

  .تفاوت دارد
مذاکره کننده  از سمت) 2007 اکتبر 20( مهرماه سال جاری خورشيدی 28الریجانی که در تاریخ  علی

تگاه ها ساخت ایران هستند اما از دس ارشد ایران در مسائل هسته ای استغفا داد، تایيد کرد که این
  .اورانيوم به آنها تزریق شده یا نه، ابراز بی اطالعی کرد تعداد آنها و همچنين اینکه آیا گاز

نشد، اما تاکيد  P2 با سانتریفوژ های" نسل جدید سانتریفوژ"او همچنين حاضر به اشاره به تفاوت های 
ت و گفت سانتریفوژهای جدید تحت نظارت آژانس بين عمل کرده اس کرد که ایران بر اساس حقوق خود

  .المللی انرژی اتمی قرار دارند
جدید عليه ایران  الریجانی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی، که صحبت از قطعنامه ای آقای

ما هيچ دليلی برای :"کند، می گوید  است چه لزومی داشت که ایران سانتریفوژهای جدید را آزمایش
آیا آژانس گفته . آژانس بين المللی انرژی اتمی کار می کنيم ما بر اساس مقررات. خفی کاری نداریمم

  ".استفاده کنيد؟ چنين مقرراتی وجود ندارد P1 باید از سانتریفوژ است که شما فقط
 همچنين که گفت ایران به کليه سواالت آژانس بر اساس برنامه کاری پاسخ گفته است، علی الریجانی

مواد منفجره و طراحی موشک  هر کشوری را که مدعی وجود ارتباط ميان غنی سازی اورانيوم، آزمایش
  .المللی انرژی اتمی ارائه کند شده را فراخواند تا شواهد خود را به آژانس بين

اظهارات آقای الریجانی در شرایطی منتشر شده است که قرار است آژانس بين المللی انرژی اتمی در 
  .سازمان را شرح دهد رشی کيفيت همکاری ایران با اینگزا

 دالیل کناره گيری
تاکيد کرد که تدوین  رهبر ایران در شورای عالی امنيت ملی در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز نماینده

، و سوالنا، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا برنامه کاری آژانس، محصول توافق و مذاکرات او با خاویر
  .بين المللی انرژی اتمی بوده است محمد البرادعی، رئيس آژانس

دليلی وجود ندارد : "درباره دالیل کناره گيری او از سمت مذاکره کننده ارشد ایران، آقای الریجانی گفت
  ".کنم که االن درباره این موضوع صحبت

" مکانيزم مدیریت"اد اختالفاتی در با این حال علی الریجانی اذعان کرد که بين او و محمود احمدی نژ
  .سخن خواهد گفت" وقت مناسب" وجود داشت و گفت در این باره در

دبير کنونی شورای (علی الریجانی در پاسخ به این سوال که آیا جایگزین شدن او با سعيد جليلی 
  ".از آقای جليلی بپرسيد: "کمک کرده، می گوید به ایجاد اتحاد بيشتر) عالی امنيت ملی
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می شود که  غالبا گفته: "خبرنگار فایننشال تایمز در همين باره ادامه می دهد و می پرسد اما
سياستمداران ارشد ایران گرفته  سياست های هسته ای ایران از طریق توافق جمعی ميان رهبران و

  "آقای جليلی مسئله مهمی باشد؟ به این ترتيب چرا باید بودن شما یا. می شود
نهادهای اجرایی وظایف . مسئله فقط موضوع هسته ای نيست: "جانی پاسخ می دهدعلی الری

باشند، اما همانطور که گفتم االن نمی خواهم درباره  مکانيزم های اجرایی باید هماهنگ. مختلفی دارند
  ".این موضوع صحبت کنم

  
  ایران شرکت در نشست پاریس را تایيد کرد

  )2008ريه  فو16(86 بهمن 27شنبه :بی بی سی
وزیر اقتصاد ایران گفته است تعدادی از مقامات بانکی ایرانی در سطوح پایين در نشست یک نهاد بين 

  .شرکت کرده اند (FATF) "مالی گروه کاری اقدامات"المللی به نام 
در این اجالس  گفت مقامات ایرانی حاضر) ایسنا(دانش جعفری به خبرگزاری دانشجویان ایران  داوود
گروه کاری که برای بررسی قوانين ایران  ر خاصی با مقامات آمریکایی نداشته اند و فقط در جلسهدیدا

  .شده بود، شرکت کرده اند در زمينه مقابله با پولشویی تشکيل
در این  ما برای روند اجرای کار قانون پول شویی در ایران دعوت شدیم و: "جعفری گفت آقای دانش

و بحث . و دارایی شرکت داشتند گان بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادیاجالس تعدادی از نمایند
چه قانون جدید و چه قانونی که به تصویب رسيد،  پول شویی،) مقابله با(هایی در زمينه قانون 

  ".داشتيم
یه  ژانو24در روز " دیدار مقامات مالی ایران و آمریکا در پاریس"روز جمعه خبرگزاری آسوشيتدپرس از 

  .خبر داده بود) حدود سه هفته پيش(
به گزارش آسوشيتدپرس این جلسه با درخواست تهران برگزار شد تا به ادعاهایی که می گوید حکومت 

  .های تروریستی دست دارد پاسخ گوید جمهوری اسالمی در پولشویی و تامين فعاليت
، تاکيد کرده است که این نشست محرمانه اما وزارت خزانه داری آمریکا نيز ضمن تایيد انجام این دیدار

  .انجام نشده است نبوده و با درخواست ایران نيز
به گفته اندرو دی سوزا، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، این گفتگوها در ستاد گروه کاری اقدامات 

ی فعاليت های نسبت به عملکرد ایران در زمينه پولشویی و تامين مال مالی برای بحث درباره نگرانی ها
  .تروریستی انجام شد

چند مليتی  آن نشست یک نشست. هيچ چيز مخفيانه ای درباره آن مالقات وجود نداشت: "گفت وی
برگزار شد و نه ایران، و وزارت خزانه  بود و با ابتکار این نهاد) اف ای تی اف(گروه کاری اقدامات مالی 

  ". در آن حضور یافتگروه کاری داری نيز به عنوان رئيس مشترک این
وی گفت که هدف آن دیدار بحث درباره عدم همکاری ایران با استانداردهای بين المللی برای مبارزه با 

  .بود پولشویی و تامين مالی تروریسم
 . کشور دیگر در آن نشست حضور داشتند10به گفته وی نمایندگانی از بيش از 

ن بار نسبت به عدم هماهنگی ایران با استانداردهای بين  اکتبر برای اولي11در روز " اف ای تی اف"
  .تامين مالی تروریسم ابراز نگرانی کرده بود المللی برای مقابله با پولشویی و

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 کوزوو به طور یک جانبه اعالم استقالل کرد

  )2008 فوريه 17(86 بهمن 28یکشنبه :رادیو فردا
به  توصيف شد» تاریخی«کوزوو روز یکشنبه در نشستی که به صورت زنده پخش می شد و  پارلمان

  .اعالم کرد استقالل این استان را از صربستان صورت رسمی و یک جانبه
موافقت کرد و به این  جلسه بعد از ظهر روز يکشنبه، پارلمان کوزوو رسما با اعالم استقالل کوزوو در

  .شد بستان، کوزوو از این کشور جداترتيب به رغم مخالفت صر
که به طور دمکراتيک انتخاب  ما رهبران مردم«: جلسه پارلمان گفت هاشم تاچی، نخست وزیر کوزوو در

  «.اعالم می کنيم که کوزوو يک کشور مستقل و با اقتدار است شده ايم،
  .وی اضافه کرد که استقالل خواست ملت است

کشور را تصويب کرد و  آلبانيایی نشين استقالل اين  پارلمان این منطقه  پی سخنرانی مقامات کوزو، در
ما با کمک های بين المللی . اش می گشايد کوزوو صفحه تازه ای را در تاريخ«:سخنگوی پارلمان گفت

  «.شهروندان بوجود می آوريم يک کشور دمکراتيک را برای همه
در خيابان ها در  ی مشغول بودند و روز یکشنبه نيزبه جشن و پایکوب تعداد زیادی از مردم کوزوو دیشب

 .در کوزوو برانگيخت اعالم نظر مثبت پارلمان، موجی از شادی را. تصميم پارلمان به سر می بردند انتظار
در خيابان ها در  نيز زیادی از مردم کوزوو از دیروز به جشن و پایکوبی مشغول بودند و روز یکشنبه تعداد

  .لمان به سر می بردندانتظار تصميم پار
تجزيه   يکی از ايالت های صربستان محسوب می شد و پس از بحران بالکان و١٩٩٩تا سال  کوزوو

درآمد و پس از بحث های فراوان  آن تحت نظارت سازمان ملل متحد  يوگسالوی به چند کشور مجزا، اداره
 .استقالل کرد و به رغم مخالفت صربستان، روز یکشنبه اعالم
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ما در يک لحظه تاريخی قرار داريم؛ يک تصميم مهم که ما را به «:يکشنبه صبح گفت  وزير کوزوونخست
 «.يکی از ملت های آزاد دنيا تبديل می کند

متحدانش نهايت  که آمريکا و بوش، رييس جمهوری آمريکا که در تانزانيا بسر می برد، گفته بود جرج
 .منطقه اتفاق نيفتد وو، خشونتی درتالش خود را می کنند تا در پی استقالل کوز

 سرباز در کوزوو دارد که جزو نيروهای حافظ صلح ناتو در اين منطقه هستند که تعداد آنها ١٧٠٠آمريکا 
 . هزار سرباز است١۶بالغ بر 

صربستان اعالم کرده است که استقالل کوزو . صربستان و روسيه شديدا با استقالل کوزوو مخالف بودند
  . نمی شناسدرا به رسميت

و آلمان از استقالل  و اغلب کشورهای عضو اتحاديه اروپا از جمله سه قدرت بزرگ بريتانيا، فرانسه آمريکا
چه زودتر استقالل اين کشور بودند، اما  کوزوو حمايت می کنند و خواستار به رسميت شناخته شدن هر

  .استقالل کوزوو مخالف بودند اقليتی همچون قبرس و رومانی با
  تهديد روسيه به تالفی

بود که اگر کوزوو اعالم استقالل کند، آن را در قبال کشورهای غربی به نحوی  روسيه اعالم کرده
 .خواهد کرد» تالفی«
کشورهای اروپايی بماند و  اين حال رييس جمهوری آمريکا از صربستان خواسته است که در کنار ساير با

کشورهای اروپايی باقی بماند و مردم صربستان   خواهد همپيمانما باور داريم که صربستان می«: گفت
 «.آمريکا دارند می دانند که حاال دوستی به نام

اعالم يکجانبه استقالل از سوی کوزوو، از شورای امنيت سازمان  صربستان با هشدار نسبت به عواقب
 .خواسته بود که مانع از چنين اقدامی شود ملل متحد

ضی بين المللی ماموريت يافته اند تا سيستم قانونی چند نژادی را برای اين کشور دو هزار پليس و قا
 .طرح ريزی کنند

صربها از کوزوو به عنوان قلب مذهبی کشور و هويت ملی خود ياد می کنند و به همين دليل با 
 .جداشدن آن مخالف بودند

  .زندگی می کنند يی تبارنزديک به يک ميليون و هشتصد هزار مسلمان آلبانيا در این منطقه
شده است، اما از دو  اينکه در هشت سال گذشته در کوزوو انتخابات برگزار و پارلمان انتقالی تشکيل با

 .روشن سازد سال پيش سازمان ملل کوشيده تا وضع حقوقی اين منطقه را
 ا مقام های صربستان وآمريکا، اتحاديه اروپا و روسيه، به مذاکره ب ابتدا گروه سه جانبه ای، متشکل از

اين گفت وگوها بدون  نمايندگان اکثريت آلبانيايی تبارهای کوزوو پرداخت که پس از گذشت چهار ماه،
  .دستيابی به نتيجه ای، به شکست انجاميد

صربستان، به صورت   ماه گفت وگوی بی حاصل با١٨همين حال رهبران کوزوو گفته بودند که بعد از  در
اعالم استقالل می » عضو اتحاديه اروپا بيشتر کشورهای«و » واشينگتن«اهنگی با يکجانبه و با هم

 .کنند
انتخابات پيروز  بحران ها در حالی صورت می گيرد که رييس جمهوری صربستان به تازگی در همه اين

 .شده و روز جمعه در مجلس اين کشور سوگند ياد کرد
  

  .ربستان رأی داده استپارلمان کوزوو به اعالم استقالل کوزوو از ص
  )2008 فوريه 17(86 بهمن 28یکشنبه :بی بی سی

هاشم تاچی نخست وزیر کوزوو قطعنامه ای را به پارلمان کوزوو پيشنهاد کرده بود که بر اساس آن 
  .اعالم استقالل می کرد ایالت کوزوو از صربستان جدا شده ورسما

ولت صربستان و متحدش روسيه، گفته بود پيشتر، نخست وزیر صربستان با ریسک عکس العمل د
به ملت های  تشکيل خواهد داد و برای پيوستن جلسه ویژه پارلمان صربستان را در پریشتينا پایتخت

  .آزاد تصميم گرفته می شود
در همين حال وزیران دولت صربستان برای نشان دادن حمایت از اقليت صرب کوزوو که در محدوده های 

  .در حال سفر به قسمت های مختلف کوزوو هستند زوو زندگی می کنند،پراکنده ای در کو
پليس در بلگراد و سایر شهرهای صربستان، برای مقابله با هر گونه تظاهراتی در حال آماده باش کامل 

  .است
 .بسياری از صرب ها از اعالم استقالل قریب الوقوع کوزوو احساس خشم و سرخوردگی می کنند

سی در بلگراد می گوید کوزوو کانون فرهنگی و مذهبی صرب محسوب می شود و خبرنگار بی بی 
  .نخواهند کرد بيشتر صرب ها هرگز جدا شدن این منطقه را قبول

 .قرار است نخست وزیر صربستان طی چند ساعت آینده یک سخنرانی تلویزیونی ایراد کند
خود می دانند  که آن را متعلق به صرب در اعتراض به از دست دادن سرزمينی 1000پيشتر، حدود 

 .دست به اعتراض زده بودند
در شهر ميترویچا در شمال کوزوو، نيروهای حافظ صلح ناتو برای جدا کردن صرب ها از آلبانيایی تبار ها از 

  .استفاده کرده اند سيم خاردار و حصارهای سيمانی
نش با هر حرکت تحریک آميزی از سوی خاویر دو مارناک، فرمانده فرانسوی این نيروها گفته سربازا

  .برخورد خواهند کرد آلبانيایی تبار ها و یا صرب ها با آرامش
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نيک تروپ، خبرنگار بی بی سی در ميترویچا می گوید پليس محلی و سازمان ملل متحد در کنار 
رس کوزوو اطمينان می دهند که موجبی برای ت نيروهای ناتو با حضور چشمگير خود به شهروندان

 .نيست
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  .هاي نظامي ارتش المهدي را به مدت شش ماه ديگر تمديد آرد مقتدي صدر تعليق فعاليت
 )2008 فوريه 22 (86اسفند   3ه جمع

حازم االعرجي، رييس دفتر گروه صدر در آاظمين، امروز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
به خبرگزاري فرانسه اعالم آرد آه مقتدي صدر، رهبر گروه صدر تصميم گرفت تا تعليق ) هجمع(

  .هاي نظامي ارتش المهدي را به مدت شش ماه ديگر تمديد آند فعاليت
  .اين اقدام در راستاي جديت گروه صدر جهت تحقق ثبات در عراق صورت گرفته است: وي افزود

اي اعالم آرد آه يكي از نيروهاي آمريكايي دردرگيري با   صدور بيانيهاز سوي ديگر ارتش آمريكا امروز با
  .شبه نظاميان در استان االنبار آشته شده است

 تن 3969 تا آنون به 2003ي آمريكايي در عراق از ماه مارس  به اين ترتيب آمار نظاميان آشته شده
  .اند  تن از آنها در ماه فوريه آشته شده25رسيده است آه 

قام پليس عراق نيز اعالم آرد آه صبح امروز، بر اثر انفجار يك بمب در مسير گشتي نيروهاي يك م
  .ي بلد اين نيروهاي آمريكايي مجروح و گشتي آنها نيز خسارت ديد آمريكايي در منطقه

  .اي نكرد وي به تعداد مجروحان اين انفجار اشاره
ي الكراده مرآز بغداد يك غير نظامي  ك بمب در منطقهبر اثر انفجار ي: يك مقام پليس عراق نيز اعالم آرد

  .عراقي آشته و چهار تن ديگر مجروح شدند
گذاري شده در مرآز تكريت  يك مقام امنيتي شهر تكريت نيز اعالم آرد آه بر اثر انفجار يك خودروي بمب

ان عراقي دو نيروي پليس عراق آشته و شش تن مجروح شدند آه دو تن از مجروحان از غير نظامي
  .هستند

سخنگوي رسمي فرماندهي عمليات نينوا نيز اعالم آرد آه نيروهاي پليس عراق، سه شبه نظامي 
  .مظنون را در دو عمليات جداگانه در شهر موصل دستگير آردند

سخنگوي رسمي نيروهاي انگليسي مستقر در جنوب عراق نيز تاآيد آرد آه بر اثر انفجار دو بمب در 
  .وهاي انگليسي در استان بصره چهار سرباز انگليسي مجروح شدندمسير گشتي نير

  .ي جداگانه در بصره روي داد اين دو انفجار در دو حادثه
  . تن از نيروهايش را در عرا ق از دست داده است168 تا آنون، 2003انگليس از ماه مارس سال 

ي ميالدي به  ست تا سال آينده نيروي انگليسي در بصره مستقر هستند آه قرار ا5250در حال حاضر 
  . تن آاهش يابند2500

ي سوم طرح امنيتي بغداد رو به  مرحله: قاسم عطا، سخنگوي طرح اعمال قانون در بغداد نيز اعالم آرد
هاي امنيتي  ي چهارم اين طرح آه شامل واگذاري مسووليت هاي آينده مرحله پايان است و طي هفته

  .ز خواهد شدبه نيروهاي پليس عراق است، آغا
هاي  بنا به توافق به وجود آمده با نيروهاي چند مليتي بنا شده تا واگذاري مسووليت: وي تاآيد آرد

  .امنيتي بغداد به نيروهاي پليس عراق به صورت تدريجي صورت گيرد
  

 قرارداد الجزاير نيازمند بازنگری است: عراق
 )2008 فوريه 22 (86اسفند   3ه جمع:رادیو فردا

، معاون حقوقی وزير امور خارجه عراق در يک کنفرانس خبری در تهران تاکيد کرده  الحاج حمودمحمد 
  .است که قرارداد الجزاير نيازمند بازنگری است

وی که در راس يک هيئت عراقی برای بررسی مسئله مرزهای دو کشور به ايران سفر کرده بود، 
امروز  اما ،  ايران و نظام صدام در عراق بسته شده بودتوافقنامه الجزاير قبال بين نظام شاه در »:گفت

بازنگری در برخی مسايل هستيم تا  بنابراين ما نيازمند. هم نظام ايران تغيير يافته و هم نظام عراق
   «. متناسب با اوضاع دو کشور باشد

ان و عراق منعقد و اير بين ١٩٧۵ تاکيد دوباره مقامات عراقی بر ضرورت بازنگری در قراردادی که در سال
که ايران بارها اعالم کرده است که اين قرارداد  به قرارداد الجزاير معروف شد، در حالی صورت می گيرد

  .مالک حل و فصل اختالفات مرزی ايران و عراق است مبنای مناسبات دو کشور و
اق همچنين گفته ، معاون حقوقی وزير امور خارجه عرايسنا به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،

مرزها را بررسی کرده و ماموريتش محدود  ئل فنی بوده که مسا اعزامی از عراق هيئت است که هيئت
 ساير مسائل هم مربوط به سياستمداران است که بعدا خودشان با هم در . به اين مسايل بوده است

که به نفع منافع دو  ، بوط به آنمر های الحاقی باره برخی مشکالت موجود در توافقنامه الجزاير و پروتکل
 «.وگو خواهند کرد  کشور است، گفت

المللی آبی و  بين عالئم مرزهای  بر سر بازسازی اعالم شده بود که ايران و عراق روز چهارشنبه پيشتر
  .کردند  الجزاير، توافق١٩٧۵زمينی ميان دو کشور، براساس معاهده 
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 وزير   سرپرستی محمدالحاج حمود، معاون حقوقیهيئت عراقی به ،ایرنا به گزارش خبرگزاری
الجزاير  ١٩٧۵ترتيبات فنی و اجرایی قرارداد  در تهران با مقام های ايران در باره امورخارجه عراق،

  .خصوص امضا کرده است و صورت جلسه ای در اين مذاکره
ره اين قرار داد باعث اين در حالی است که پيشتر اظهارات جالل طالبانی، رييس جمهوری عراق، در با

  .بروز تنش ميان دو کشور شد
گفته بود که دولت کنونی عراق قرار  الحيات آقای طالبانی در سوم ديماه گذشته در گفت وگو با روزنامه

  . الجزاير، را قبول ندارد١٩٧۵داد 
   کرد که ايناعالم اظهارت بازتاب گسترده ای داشت و آقای طالبانی پس از یک هفته طی بيانيه ای اين

  .تغيير آن است عراق خواهان معاهده معتبر است، اما او تصريح کرد که
  جامع ترین مذاکرات پس از پایان جنگ

عربی و آفريقايی وزارت امور خارجه  محمدرضا باقری، معاون ايرنا، به گزارش خبرگزاری دولتی ايران،
طبيعی » : الحاج حمود برگزار شد، گفته بوداين صورتجلسه که باحضور آقای امضای  ايران، در مراسم 

اروندرود همکاری مشترک  المللی و آبراه است که دو کشور بايد درجهت احيای عالئم مرزهای بين
  .«صورت دهند و امروز در اين مرحله قرار داريم

ز پايان کشور پس ا اين مذاکرات اولين دور از مذاکرات جامع مرزی دو«باقری با اشاره به اينکه  آقای
ای صورت نگرفته و اصل اين  هيچ مذاکره ١٩٧۵  در خصوص اصل معاهده«: است، افزوده بود» جنگ

  «.معاهده به هيچ وجه قابل بحث نيست
ميدانی در مرزهای  بعد از امضای اين صورتجلسه کار« :الحاج حمود نيز در اين مراسم گفته بود آقای

اروند رود را به حالت اول برخواهيم گرداند   آغاز خواهد شد وزمينی برای نصب عالئمی که از بين رفته ،
  «.استفاده شود تا از آن به نفع دو کشور

 جهانگيری، معاون اول اداره مرزی وزارت امور خارجه ايران ، در خصوص در اين مراسم، همچنين، عليرضا
مذاکره صورت نگرفته  يچه١٩٧۵درمورد اصل معاهده « :صورتجلسه امضا شده ميان ايران و عراق، گفت

  «.اند های آن مذاکره کرده و پروتکل و طرفين صرفا در خصوص ترتيبات فنی و اجرايی اين معاهده
مقام های ايران » اباوی، معاون وزير امور خارجه عراق، در دی ماه گذشته با اشاره به اينکه پيشتر، عبيد

، گفته »ميان دو کشور مذاکراتی صورت گيرد ايرپذيرفته اند که درباره مسئله تغيير در قرارداد الجز
  «.مستحکمی برای روابط دو کشور ايران و عراق شود اين ديدگاه می تواند مبنای«:بود

شط (هيئت نمايندگی عراق هفته جاری وارد ايران شده بود تا در باره خط مرزی دو کشور در رود اروند
  .مذاکره با مقامات ایرانی کند) العرب
معاون رييس   در زمان محمدرضا پهلوی، شاه سابق ايران، و صدام١٩٧۵مرزی الجزاير در سال  قرارداد

وقت الجزاير در الجزيره به امضا  جمهوری سابق عراق، و با ميانجيگری هواری بومدين، رييس جمهوری
  .سترا تعيين کرده ا) شط العرب(در رودخانه اروند  اين قرارداد، مرز آبی ميان دو کشور. رسيد
اختالف بر سر  .الجزاير طی سی دو سال عمر خود باعث بروز مناقشه ميان دو کشور شده است قراداد

خاورميانه منجر شد که بيش از يک ميليون   به يکی از خونين ترين جنگ های١٣۵٩اين قراداد در سال 
  .قربانی برجای گذاشت

  
  »دشورشيان شيعه تحت حمایت ایران ذخایر مخفی اسلحه دارن«

 )2008 فوريه 20 (86 اسفند  1چهار شنبه :رادیو فردا
دهد شورشيان شيعه به طور فزاينده ای  شواهدی در دست دارد که نشان می: ارتش آمريکا اعالم کرد

  . از ذخاير مخفی اسلحه برای حمله به نيروهای نظامی آمريکا و عراق استفاده می کنند
تنها در «: آمريکا روز یکشنبه در يک کنفرانس خبری گفتدريا ساالر گریگوری اسميت، سخنگوی ارتش

 انبار مخفی اسلحه در سراسر عراق کشف ٢١٢هفته گذشته، نيروهای ائتالف و نيروهای عراقی، 
شهری که ارتباط رو به رشدی با نيروهای ويژه دارد . کردند که از اين تعداد دو انبار در بغداد بوده است

  » .شوند که توسط ايران پشتيبانی می
برای اشاره به نظاميان جيش المهدی وابسته به مقتدی صدر، » نيروهای ويژه«ارتش آمريکا از نام 

گويد که اين نظاميان اسلحه و  سخنگوی ارتش آمريکا می.  کند روحانی تندروی شيعه استفاده می
  . بينند گيرند و حتی در ايران آموزش می بودجه خود را از ايران می

 ٢۵تهران روز پنجشنبه، .شود دو روز پس از اعالم لغو مذاکرات ايران و آمريکا در بغداد مطرح میاين اتهام 
» داليل فنی«بهمن ماه، چهارمين دور مذاکرات با آمريکا بر سر مسايل امنيتی عراق را به دليل آنچه که 

  .  خواند لغو کرد
د اوضاع امنيتی در عراق را ستود و گفت با اين حال سخنگوی ارتش آمريکا در اين کنفرانس خبری، بهبو

 مورد در روز کاهش يافته است که اين آمار کمترين ميزان از سال ۴٠که برخی روزها تعداد حمالت تا 
  .  تا کنون بوده است٢٠٠۴

  افزايش استفاده از سالح 
ه نا آرام کردن واشينگتن عالوه بر اختالف با ايران بر سر پرونده هسته ای تهران، اين کشور را متهم ب

  .  کند های شيعه می  عراق به وسيله مسلح کردن گروه
 کند و در مقابل تهاجم نيروهای ائتالف به رهبری آمريکا به عراق در سال  ايران اين اتهامات را رد می

آقای اسميت گفت که هيچ مدرکی مبنی بر افزايش ورود اسلحه به عراق از . کند  را محکوم می ٢٠٠٣



www.iran-archive.com 

 هايی که توسط ايران پشتيبانی می شوند به طور فزاينده ای از  گروه:  وجود ندارد اما افزودسوی ايران
  . کنند انبارهای مخفی اسلحه برای پيشبرد حمالتشان استفاده می

های ويژه تحت حمايت ايران  آنچه ما می بينيم، افزايش استفاده از اسلحه توسط گروه«: او گفت
تعداد سالح های کشف شده در ماه ژانويه بيشترين تعداد ظرف يک سال او همچنين افزود که » .است

  . گذشته بوده است
  تالش برای بهبود اوضاع امنيت در عراق 

هايی با  دولت عراق در راستای افزايش امنيت در این کشور پيشنهاد کرده بود که مجموعه نشست 
امنيتی عراق و راهکاری مقابله با خشونت های حضور مقامات ايران و آمريکا برگزار شود تا درباره اوضاع 

  .جاری در این کشور تبادل نظر شود
دور جدید اين مذاکرات بعد از تشکيل سه دور در سال گذشته ميالدی و همزمان با باال گرفتن تنش در 

کره باز  بهمن ماه به ميز مذا٢۶روابط ايران و امريکا لغو شد تا آنکه سر انجام ايران قبول کرد روز جمعه 
اما يک روز پيش از تشکيل اين جلسه، مقامات عراقی و سفارت آمريکا در بغداد اعالم کردند که . گردد

جمهوری اسالمی مذاکرات کارشناسان ايران و آمريکا در روز جمعه را بدون ارايه دليل مشخصی لغو 
  . کرده است

ر خارجه جمهوری اسالمی  بهمن ماه، محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امو٢٨روز يکشنبه، 
را علت به تعويق افتادن مذاکرات ميان ايران و آمريکا در بغداد اعالم کرد اما در اين باره » داليل فنی«

  . توضيحی نداد
مذاکرات امنيتی ايران و امريکا از معدود جلساتی است که مقامات رسمی دو کشور بوسيه آن از سه 

ارتباطات ديپلماتيک تهران و واشينگتن از سال . تقيم داشته انددهه پيش تاکنون با يکديگر ارتباط مس
  .   قطع شده است١٩٨٠

 بهمن ماه پس از اعالم خبر ٢۶ديويد سترفيلد، نماينده ويژه وزارت خارجه آمريکا در امور عراق روز جمعه 
ال او اعالم کرد با اين ح. لغو جلسه گفت که ايران قصد دارد به طور مداوم خشونت را در عراق ترويج کند

 درصد کاهش ۶٠ هزار نفری نيروهای امريکايی در ماه ژوئن تا ٣٠که خشونت در عراق پس از افزايش 
 .يافته است

  
  نيروهای ترکيه وارد شمال عراق شدند

 )2008 فوريه 22 (86اسفند   3ه جمع:بی بی سی
ای حمله به شورشيان کرد وارد نيروهای زمينی ارتش ترکيه از مرز این کشور با عراق عبور کرده و بر

 .شمال عراق شده اند
) دوم اسفند(ریيس ستاد نيروهای مسلح ترکيه گفت این عمليات روز پنجشنبه، بيست و یکم فوریه 

  .وقت از خاک عراق عقب نشينی خواهند کرد شروع شده و نيروهای ارتش ترکيه در اسرع
  .ن تهاجم شرکت دارندتلویزیون ترکيه گزارش داد که ده هزار نيرو در ای

ترکيه روز پنجشنبه این موضوع را تایيد کرد که بخش هایی از منطقه کردستان در شمال عراق را گلوله 
  .باران کرده است

 ".مدت این عمليات محدود خواهد بود: "ارتش آمریکا گفته است
توان خود را به خرج یکی از سخنگویان نظامی آمریکا در عراق گفته است ترکيه متعهد شده که تمام 

  ".نرسد و ساختارهای زیربنایی عراق نيز منهدم نشوند به شهروندان بی گناه آسيبی"دهد تا 
اما خبرگزاری رویتر گزارشی داده که بر اساس آن، به نظر می رسد یکی دیگر از مقام های آمریکایی 

  .اظهار نگرانی کرده است نسبت به ابعاد عمليات نظامی ترکيه
در آغاز ماه جاری ميالدی نيز گفته بود جت های جنگنده این کشور هفتاد هدف متعلق به حزب ترکيه 

این یکی از گسترده ترین . عراق را بمباران کرده است در داخل خاک) پ ک ک(کارگران کردستان 
  .حمالت ترکيه به این منطقه در ماه های اخير بوده است

را به رسميت می شناسد، از این " تروریسم"کيه برای مبارزه با اتحادیه اروپا نيز علی رغم آنکه حق تر
  ".نامتناسب خودداری کند از عمليات نظامی"کشور خواسته 

نيک چایلدز، گزارشگر امور جهانی بی بی سی، می گوید آمریکا از متحدان نزدیک ترکيه است، اما در 
  .اردرا بی ثبات کند، بيم د عين حال از هر گونه اقدامی که عراق

  .به گفته نيک چایلدز دولت خودگردان کرد در شمال عراق نيز شریکی ارزشمند برای آمریکا بوده است
بعد از انتشار خبر ورود نيروهای ترکيه به شمال عراق، هوشيار زیباری وزیر خارجه عراق به بی بی 

  .نداشته است سی گفت پيش از حمله از آن اطالعی
ردهای شمال کشور است، گفت با افرادی در شمال عراق و استانبول در آقای زیباری، که خود از ک

  .بوده است تماس بوده و با آمریکا نيز در تماس نزدیک
سارا رینسفورد، خبرنگار بی بی سی در استانبول، می گوید انتخاب زمان این عمليات نيز غيرعادی 

گين است و بارش برف نيز در منطقه هنوز پوشيده از برف سن است، چون منطقه مرزی عراق ئو ترکيه
  .ادامه دارد

به گفته سارا رینسفورد در روزهای اخير حمله قابل توجهی هم از سوی شورشيان پ ک ک عليه 
 .نيروهای ترکيه صورت نگرفته است
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 که پ ک ک برای استقالل از ترکيه و ایجاد یک کشور کرد در جنوب شرق ترکيه با دولت 1984از سال 
  .هزار نفر کشته شده اند وارد نبرد شد، بيش از سیاین کشور 

  
   هم در عراق بمانند2008نيروهاي آمريكايي بايد بعد از سال 

  )2008 فوريه 13(86 بهمن 24چهار شنبه خبرگزاري فرانسه 
 گيتس وزير دفاع و رايس وزير خارجه در روزنامه اي نوشتند آه نيروهاي آمريكايي بعد از قيمومت آنوني 

دست رييس جمهور بعدي , اما ادامه حضور نيروهاي آمريكا , متحد نيز در عراق باقي خواهند ماند ملل 
  .آمريكا را نخواهد بست

روشن است آه نيروهاي ” ,    اين دو مقام ارشد ديپلماتيك و نظامي آمريكا در واشنگتن پست نوشتند 
بعد از پايان سال جاري نيز در ,  و ادامه آنآمريكايي الزم خواهد بود آه به منظور پيشرفت ثبات در عراق

  .”اين آشور بمانند
در ,    آنها قبل از جلسه استماع آنگره و سنا در روز چهارشنبه آه قرار است در آن شهادت بدهند

اجازه نامه آنوني و رسمي ملل متحد در خاتمه امسال سپري ” , افزودند, مقاله مشترآي آه نوشتند
اين آشور ترجيح خواهد داد . در پي تمديد آن نخواهد بود, شن آرده است آهمي شود و عراق هم رو

آه ترتيباتي را برقرار سازد آه هر چه بيشتر در راستاي آنچه آه روابط ميان دو آشور مستقل خوانده 
قرار حضورش را , هر چند گيتس بعد از اينكه زمين خورد و شانه اش آسيب ديد. باشد,  مي شود
دوران انتقالي ”سال جاري يك , ين دو مقام هنوز استدالل مي آنند آه از نظر واشنگتنا. منتفي آرد
براي ادامه موفقيتي آه ما در ماههاي اخير ” , گيتس و رايس نوشتند. در عراق مي باشد” حساسي
عراقيان درخواست آرده اند آه . مردم و دولت عراق همچنان به آمك ما نياز خواهند داشت, ديده ايم

بخشي از يك فونداسيون است آه آمريكا مي , و چنين رابطه اي ,  رابطه معمولي با ما داشته باشنديك
اظهارات آنها قبل از برگزاري گفتگوهايي بعمل مي . ”تواند در آينده بر روي آن حساب آند و آنرا ارتقا دهد

, رند و به اين منظور راههاي آاهش خشونت در عراق مورد بررسي قرار گي, آيد آه قرار است در آن 
  .آارشناسان امنيتي و مقامات نظامي را گردهم مي آورد, ديپلماتها 

ما بدنبال تعيين پارامترهاي اساسي براي حضور آمريكا در عراق , در اين مذاآرات ” ,    اين دو نوشتند
ر و نيز انجام مي باشيم آه در برگيرنده  مقامات و حوزه هاي قضايي مناسبي باشد آه براي اقدام موث

ما در پي ايجاد يك چهارچوب مقدماتي براي , عالوه بر اين. ضروري هستند, ماموريتهاي اساسي 
برقراري روابطي مستحكم با عراق هستيم آه منعكس آننده منافع مشترآمان در زمينه هاي 

ر اينكه ما هيچ قيمومتي مبني ب, بدون مذاآره و گفتگو . فرهنگي و امنيتي باشد, اقتصادي, سياسي
هيچ چيزي سطح نيروها را تعيين نخواهد . وجود نخواهد داشت, ماموريتهاي رزمي خود را ادامه دهيم 

هيچ چيز آمريكا را ملزم نخواهد آرد آه به عراق در جنگ عليه آشور ديگري بپيوندد يا چنين . آرد
چيزي آه ( مجاز نخواهد آرد پايگاههاي دائمي در عراق را, و هيچ چيز . تعهدات امنيتي را متقبل شود

خالصه اينكه هر آنچه آه در ماههاي آينده مورد مذاآره قرار ). نه ما و نه عراقيان خواستارش نيستند
آامال . نخواهد بست, هر آه باشد, را) م-رييس جمهور بعدي( دست فرمانده آل بعدي , مي گيرد
تا از منافع ملي ما حفاظت آرده و مسير به رييس جمهور مجوز قانوني و آزادي عمل  مي دهد , برعكس

  .”دولت بعدي را روشن سازد
  

  انتخابات آمریکا و تاثير آن بر رویدادهای ایران و عراق
  

هاي پي در پي در مبارزات انتخاباتي آمريكا، هيالري آلينتون موفق به آسب  بعد از يك سري شكست
  .پيروزي در نيومكزيكو شد

  )2008 فوريه 15(86 بهمن 26جمعه 
مقدماتي  به نقل از پايگاه اينترنتي اشپيگل، انتخابات) ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري

آن بعد از بررسي صحت و سقم آن  برگزارشده بود اما نتايج) پنج فوريه" (سه شنبه بزرگ"نيومكزيكو در 
  .بزرگ، اعالم شد  روز از سه شنبه9روز پنجشنبه و با گذشت 

 نمايندگان آميسيون انتخابي، هيالري آلينتون، نامزد دموآرات انتخابات رياست هارات يكي ازبنا به اظ
باراك اوباما در اين   راي بيش از رقيب خود يعني1709 راي موفق شد 73105جمهوري آمريكا، با آسب 

  .ايالت آسب آند
ي اين ايالت را به خود  نده نماي26 نماينده از مجموع 14اين سناتور اهل نيويورك نهايتا موفق شد 

  .اختصاص دهد
نيز تغييري در نتيجه نهايي انتخابات آه تاآنون مشخص شده است،  اما پيروزي آلينتون در نيومكزيكو

  .هاي انتخاباتي در آمريكاست اوباما هم چنان پيشتاز رقابت نداد و
وشحال است آه از سوي آلينتون در واآنش به پيروزي خود در نيومكزيكو اظهار داشت، بسيار خ

  .نيومكزيكو مورد حمايت قرار گرفته است
  .هاي پيش روي خود هستند وي گفت، ساآنان نيومكزيكو خواهان حل واقعي چالش

پذيريم و خواهان شمارش  ما نتايج انتخابات نيومكزيكو را مي: يكي از سخنگوهاي اوباما نيز اظهار داشت
  .دوباره آرا نيستيم
  .ما بيشتر به انتخابات پيش روي خود نظر داريم: اين سخنگو گفت
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آلينتون در حال حاضر براي پيروزي خود چشم اميد به نتايج انتخابات  به گزارش اين پايگاه اينترنتي،
آوريل بسته  22و همين طور پنسيلوانيا در ) اسفند14(در اوهايو و تگزاس در چهارم مارس  مقدماتي

  .است
  .باشند  نماينده مي492اراي اين سه ايالت مجموعا د

 درصد نيز به 34 درصد طرفدار آلينتون هستند و 55پياك در اوهايو  هاي دانشگاه آوييني طبق نظرسنجي
  .اوباما راي خواهند داد

 36 درصد آرا از رقيب خود اوباما با 52چنين آلينتون در پنسيوانيا با آسب  طبق اين نظرسنجي هم
  .درصد، پيشي خواهد گرفت

  . جديدي آه نتايج انتخابات را پيش بيني آند، صورت نگرفته است در تگزاس، نظرسنجي
ي روزنامه ديلي تلگراف، حزب جمهوري  به نوشته. آين حمايت آرد از سوي ديگر ميت رامني از جان مك

نوامبر ماه  ي خود براي انتخابات رياست جمهوري اين آشور در ي تعيين نماينده در آستانه خواه آمريكا
از انتخابات، اختالفات سياسي  است، به همين دليل ميت رامني، آانديداي جمهوري خواه آنار آشيده

جمهوري خواه انتخابات آنار گذاشت و از وي حمايت  و شخصي خود را با جان مك آين، ديگر نامزد حزب
  .آرد

 288 جمهوري آنار آشيد به هاي انتخاباتي رياست گذشته از رقابت ي دو هفته رامني آه در پنجشنبه
  .آه تاآنون به دست آورده است پيشنهاد آرد تا از مك آين حمايت آنند اي نماينده

آين نخواهند پيوست، اما اگر به تعداد آافي به وي ملحق شوند، وي  اگرچه تمام نمايندگان وي به مك
شد، زيرا در حال حاضر   خواهد نزديكاي آه براي پيروزي در انتخابات مقدماتي نياز دارد  نماينده 1191به 

  . نماينده به دست آورد843مك آين توانسته است 
آنفرانس خبري در بوستون حضور داشت، اختالف شخصي خود را با  رامني آه همراه با مك آين در يك

ما  حتي هنگامي آه با هم رقابت نزديكي داشتيم و در مورد اختالفات: گذاشت و گفت مك آين آنار
  .شد، معلوم بود آه مك آين استعداد و توانايي خاصي دارد ت ميصحب

مك آين را به عنوان يك رهبر در زمان جنگ ناديده نگرفته است و بر  رامني اعالم آرد، هرگز خصوصيات
  .آانديداهاي دموآرات، يك قهرمان واقعي آمريكايي است خالف

 اي مخفي رامني گاليه آرده بود، روز پنجشنبه گفته اش از تاآتيك انتخاباتي مك آين نيز آه در مبارزات
  !ي انتخاباتي شرافتمندانه داشته است آه رامني يك مبارزه

براي اينكه بتواند در آينده به عنوان يكي از آانديداهاي پست معاونت  حمايت رامني از مك آين راه را
  .مطرح شود، باز مي آند) در صورت پيروزي مك آين(جمهوري  رياست

هايي در مورد فرد آانديداي  در بوستون به منظور جواب ندادن به سوال ين دو نفر آنفرانس خبري خود راا
  .معاون رياست جمهوري، زودتر به پايان رساندند پست
رو تر است، در حزب جمهوري خواه آمك خواهد   رامني به مك آين آه ميانه ي آارانه ي محافظه پيشينه

  .آرد
در عوض ممكن . هاي آنها با يكديگر خواهد شد از ادامه فعايلت يان اين دو مانعاما دشمني شخصي م
 را يك وفادار به حزب نشان دهد آه همين امر باعث خواهد شد آه در صورت عدم است رامني خودش

  .جمهوري شود موفقيت مك آين، وي بتواند براي چهار سال آينده نامزد انتخابات رياست
هاي انتخاباتي بيرون آشيد با يكديگر  هنگامي آه رامني از فعاليت فته گذشتهرامني و مك آين از ه

  .آرده بودند ها در مورد حمايت رامني از مك آين با يكديگر مذاآره بودند، اما مشاوران آن صحبت نكرده
ست هاآابي آه هنوز در انتخابات حضور دارد اما نتايج بسيار بدي به د حمايت رامني به فشار بر مايك

  .گيري از انتخابات خواهد افزود است، براي آناره آورده
 اگر چه. انتخابات حضور دارد اما هميشه نتايج ضعيفي به دست آورده است ران پاول نيز هم چنان در

  .ي حضورش اصرار دارد اما رسيدن به مك آين غير ممكن است هاآابي بر ادامه
  

  معيتحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي ج
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران
 )2008 فوريه 23 (86اسفند   4ه شنب:رادیو فردا
 اعالم» پيروزی در فينال هسته ای«جمعه محمد البرادعی را  انتشار گزارش روز ،تهران امروز روزنامه

وری مختلف در جمه در امتداد مسير دولت های«و » هدايت رهبر«کرده و نوشته که اين گزارش حاصل
  .کسب شده است» اسالمی

نوشته  در ادامه و در خصوص ماهيت گزارش دبير کل آژانس بين المللی انرژی هسته ای، اين روزنامه
آمده؛ آژانس در صورتی که  در اين گزارش ضمن حفظ اظهار نظری کم اهميت و البته دو پهلو«:است

د و پروتکل الحاقی اجرا نشود، حاصل نشو برخی شفاف سازي ها در خصوص ماهيت مطالعات اتهامی
مواد و فعاليت های هسته ای اعالم  تضمين های معتبر درباره فقدان در موقعيتی نخواهد بود که در ارائه

 «.نشده در ايران پيشرفت کند
يازده  براساس اين گزارش«: می نویسد» بازهم گزارش دو پهلوی البرادعی«با تيتر  اعتماد روزنامه

همکاری گسترده ايران با  ذشته در اختيار اعضای شورای حکام آژانس قرار گرفت،صفحه ای که روز گ
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مورد  مانده درخصوص فعاليت های هسته ای ايران بازرسان آژانس در جهت پايان دادن به ابهامات باقی
  «.تاييد قرار گرفته است

تهران هنوز  رده کهبه رغم تاييد اين مطلب، محمد البرادعی اعالم ک«:همچنين نوشته است اعتماد
دهد و آژانس همچنان نسبت  نتوانسته به تمامی پرسش های آژانس در مدت زمان تعيين شده پاسخ

ندارد که نسبت به برنامه  در موقعيتی قرار به برنامه مطالعات تسليحاتی هسته ای از سوی ايران
 «.مذکور با اطمينان کامل نظر خود را اعالم کند

پرونده  خود انتشار گزارش دبير کل آژانس بين المللی در خصوص  قاله روز شنبهدر سرم ،کيهان روزنامه
  .هسته ای جمهوری اسالمی را ورود به فينال باشکوه ناميده است

لحاظ تاريخی  پرونده هسته ای ايران اکنون در حساس ترين مقطع خود به«:روزنامه نوشته است اين
العاده ايران که برای غربی ها کامال   اثر همکاری های فوقبرای اولين بار اين پرونده در. قرار دارد

  «.بسته شده است غيرمنتظره بوده تقريبا به طور کامل
به تعبير دقيق تر بايد گفت مقصود از بسته شدن در اينجا اين است «کيهان در عين حال توضيح داده که 

  «.ددر ايران به حال عادی در می آي NPT که روند اجرای پادمان های
بايد بداند در صورتی  غرب«روزنامه همچنين از آمادگی برای جنگ خبر داده و تاکيد کرده است که  اين

جهان را به وضعيت ماقبل تمدن و قانونگذاری  که بخواهد همه قوانين بين المللی را زير پا بگذارد و
 «.کند فاعدارد که در شرايط جنگی هم از منافع خود د برگرداند، ايران آن قدر توان

خبر داده که وزيران امورخارجه کشورهای عربی و کشورهای آمريکای التين  جمهوری اسالمی روزنامه
حل  درخواست امارات متجده عربی در پايان نشست مشترک خود در بوئنس آيرس خواستار به

  .مسالمت آميز موضوع جزاير سه گانه با ايران شده اند
زعم خود از ايران   امورخارجه کشورهای عربی و آمريکای التين بهوزيران«نوشته اين روزنامه،  به

راه حلی مسالمت آميز درباره مسئله  خواستند به طرح دولت امارات عربی متحده برای دستيابی به
ابوموسی از طريق گفت وگو و مذاکره مستقيم مطابق منشور  جزاير سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و

  «.ی قانونی بين المللی پاسخ دهدمبان سازمان ملل متحد و
بيانيه  وزيران امور خارجه کشورهای عربی و آمريکای التين در«:اسالمی نوشته است روزنامه جمهوری

خواستند ضرورت هماهنگی  خود در پايان نشست دو روزه خود در مرکز آرژانتين همچنين از ايران
 «.را بپذيرند) ی ابوظب تهران و(سياسی و حمايت از روابط ميان دو طرف 

چاره ای جز پرداخت قيمت تمام شده بنزين توسط «از قول وزير اقتصاد نوشته که  خراسان روزنامه
  «.مصرف کننده وجود ندارد

روزها با اظهارنظر  موضوع چگونگی عرضه بنزين و قيمت آن در سال آينده اين«نوشته اين روزنامه،  به
وزير اقتصاد و معاون وزير نفت هر دو می   است ؛ به طوری کهمقامات دولتی وارد مرحله تازه ای شده
  «.يا عرضه دو نرخی بنزين ندارد گويند دولت چاره ای جز افزايش قيمت

به طور طبيعی «:دانش جعفری وزير اقتصاد روز جمعه گفته است داود  خراسان همچنين نوشته که
را به   به ضرورت موضوع بايد برخی کاالهابنزين به هر شکل تورم زاست اما با توجه باالرفتن قيمت

  «.صورت آزاد و غير يارانه ای در اختيار مردم قرار داد
نياز به سوخت بيشتری داشته  اگر  بسياری از مردم«به نوشته اين روزنامه، وزير اقتصاد تاکيد کرده که 
ند و امروز ديگر بنزين نزد باالتری از ديگران تهيه کن باشند و در دسترس آن ها نباشد حاضرند با قيمت

  «.تومان قيمت ندارد بلکه ارزش آن بسيار باالتر است ١٠٠مردم، ليتری 
پرداخت هزينه قيمت  چاره ای جز«:افزايش سهميه بنزين در سال آينده را رد کرده و گفته است وی

واند بر افزايش تورم بنزين با قيمت آزاد آن، می ت تمام شده بنزين توسط مصرف کننده وجود ندارد و ارائه
 «.تاثير مثبت داشته باشد

به   از سوء استفاده از کاهش تعرفه چادر مشکی برای واردات پارچه کت و شلوار آفتاب يزد روزنامه
  .کشور خبر داده است

کاهش تعرفه ورود  به علت«: روزنامه، به نقل از دبيرانجمن توليد کنندگان نساجی نوشته است اين
شده وتبديل به کت و شـلـوار مـی  چه های فاستونی به نام چادر مشکی وارد کشورچادر مشکی، پار

  «.شود
 وارداتی در)چادرمشکی(بخش قابل توجهی ازپارچه پلی استر«:تهرانی گفته است جمشيد بصيری

  «.رود اصل فاستونی است که به نام پارچه صد درصد پشم و اعالء در بازار به فروش می
با «اخير گفته سال٢زد، آقای تهرانی با اشاره به واردات باالی پارچه چادر مشکی طی به نوشته آفتاب ي

 درصد، ميزان واردات اين کاال درکشور به شدت افزايش ١۶ درصد به ٧٠کاهش تعرفه چادرمشکی از 
  «.يافته است

  
  بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

 )2008ه  فوري21 (86 اسفند  2پنج شنبه :رادیو فردا
حمالتی را بر  در شماره امروز خود نامه مدير سايت اينترنتی نزديک به دولت، که اخيرا ،کيهان روزنامه

و از قول وی بار ديگر به نزديکان  عليه خانواده آيت اهللا خمينی در آن صورت گرفت، را منتشر کرده
 .بنيانگذار جمهوری اسالمی حمله کرده است
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های اخير مطالب  مه دفتر نشر آثار آيت اهللا خمينی را متهم کرده که طی سالکيهان در اين نا روزنامه
 .افراد ضد انقالب را در نشريات خود نشر داده اند

خمينی که رياست آن  به بهانه انتشار نامه مذکور، در ادعايی بی سابقه، دفتر نشر آثار آيت اهللا کيهان
امريکا، مجاهدين خلق، مرکز نيکسون  ، صدایبا حسن خمينی است، را به همکاری با سازمان سيا

 . کرده است متهم
 اصلی خود را به هشدار بهروز افخمی به مديران وزارت ارشاد اختصاص داده و از ،عنواناعتماد روزنامه

 .قول وی نوشته که کشور در معرض از دست دادن کنترل فرهنگی قرار گرفته است
ناتوانی فرهنگ و  رين اظهارنظرش مديريت فرهنگی را سببنوشته اين روزنامه آقای افخمی در آخ به

حد، در حال از دست رفتن کنترل مديريت  با احتياط و ترس و لرز بيش از«هنر کشور عنوان کرد و گفته 
 «.مردم هستيم فرهنگی و همچنين مديريت اوقات فراغت

يعنی . ا از دست داده ايمرا در عرصه سينم ما کنترل اوقات فراغت مردم«اعتماد از قول وی نوشته 
صورتی اداره می شود که در حقيقت هيچ حضوری در اوقات فراغت  سينمای ايران در حال حاضر به

مديريت  نظر سياسی، اگر سياستی که االن در وزارت ارشاد اعمال می شود، به بقيه از. مردم ندارد
 «.زمينه فرهنگی منحل شود ام درفرهنگی نيز تسری يابد، به اين نتيجه منجر می شود که حاکميت نظ

 محموداحمدی نژاد به«نوشته که » يک منبع مطلع درنهادرياست جمهوری«به نقل از ،خراسان روزنامه
نوروز مخالفت کرده   برای فروش بنزين به قيمت آزاد در ايام تعطيالت١٣شدت با طرح ستاد تبصره 

 «.است
ن آزاد در ايام تعطيالت نوروز منتفی خواهد شد و يا بنزي احتمال زياد طرح فروش«اين روزنامه نوشته 
 «.اين رابطه لحاظ می شود سازوکار جديدی در

قيمت جديد «ریيس ستاد سهميه بندی بنزين نوشته خراسان درعين حال به نقل از مهدی هاشمی
 «.پايان تعطيالت نوروز اعالم خواهد شد  در٨٧بنزين سهميه ای در سال 

ل تداوم توزيع بنزين آزاد در صورت موفقيت آميز بودن دوره آزمايشی بعد از احتما«وی همچنين گفته
 «.تعطيالت نوروز نيز وجود دارد

 ١٩از تعطيلی بلند مدت مجلس شورای اسالمی خبر داده و نوشته که مجلس تا  تهران امروز روزنامه
 .به تعطيالت انتخاباتی رفته است  ٨٧فروردين سال 

نمايندگانی که همچنان   روز زودتر به پايان رسيد تا٢٨ل برای مجلسيان سا«:روزنامه نوشته اين
به نوشته . را در مجلس آينده فراهم کنند خواستار حفظ کرسی خود هستند مقدمات حضور دوباره خود

 مصوبه را در ١٨٣ به پايان می رسد تاکنون ٨٧در خرداد ماه  تهران امروز مجلس هفتم که عمر آن
 «.کرده است کارنامه خود ثبت

 مسدود کردن بخشی از دارايی های ايران در فرانسه را مورد توجه  خبر جمهوری اسالمی روزنامه
 .قرار داده است

 ميليون دالر از دارايی های بانک مرکزی ايران را مسدود ٨۵دادگاهی در فرانسه «اين روزنامه نوشته 
 «.کرده است

ديپلماتيک و  رونده ايران با دست زدن به تالش هایوکيل شکات پ«جمهوری اسالمی نوشته  روزنامه
آورد اما اقدام دادگاه فرانسوی به نفع  سياسی فراوان تالش کرده تا از پيشروی پرونده ممانعت به عمل

 «.اين کشور را در قبال ايران نمايان می سازد شاکيان آمريکايی در واقع موضع جديد
 ، اولی در»جنی روبين « و » ست بن هايم « ه به نام های دو شاکی اين پروند به نوشته اين روزنامه

فلسطين،و دومی در   توسط گروه جهاد اسالمی٧۴عمليات بمبگذاری در اتوبوسی در غزه در سال 
اند و علت توقيف دارايی بانک   زخمی شده٧٨حمله انتحاری حماس در مرکز شهر قدس در سال 

 .گروه مسلح اعالم شده است ومرکزی ايران حمايت مالی و نظامی از اين د
جديد  گزارشی از وضعيت پسته صادراتی منتشر کرده، و نوشته که با تعيين حد مجاز ،سرمايه روزنامه

 .شود قارچ آفالتوکسين توسط اتحاديه اروپا صادرات پسته از ايران متوقف می
ر پسته در فروردين ماه آفالتوکسين موجود د به نوشته اين روزنامه،سه حد مجاز پيشنهادی برای قارچ

اروپا تعيين می شود که کمترين ميزان آن در پسته امريکايی وجود  آينده طی مذاکراتی در اتحاديه
 .قرار دارد آن ترکيه و پسته ايرانی با ميزان بيشتری از قارچ آفالتوکسين در رتبه سوم دارد،پس از

در «دگان خشکبار کشور نوشته در صادرکنن سرمايه به نقل از محمدحسن شمس فرد،رييس اتحاديه
چرا ». تعيين شود؛ صادرات پسته متوقف خواهد شد٨٧فروردين  صورتی که حدمجاز قارچ آفالتوکسين

 .دارای مقدار زيادی از اين نوع قارچ است که پسته ايرانی
غبار  انتشار شديد گرد و« خبر داده و نوشته خبر داده که آلودگی هوا در سوسنگرد  ،همشهری روزنامه
سوسنگرد مرکز شهرستان دشت  روانه بيمارستان چمران) اول اسفند(نفر را چهارشنبه    ده غليظ، 

 «.آزادگان خوزستان کرده است
بيمارستان را  روزنامه عبدالعلی کوتی رييس اين بيمارستان علت انتقال اين افراد به به نوشته اين

 .است ذکر کرده» ليظبيماری های قلبی و تنفسی ناشی از گرد و غبار غ«
بيشتر مناطق خوزستان را در بر  به دليل گرد و غبار نسبتًا غليظ،که« همشهری در عين حال نوشته 

اهواز و چهار شهر خرمشهر، آبادان، دشت آزادگان و  گرفته، مدارس دو مقطع ابتدايی و راهنمايی در
 «.تعطيل بوده است شادگان در روز گذشته
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 ح چهارشنبه ايرانبررسی روزنامه های صب
 )2008 فوريه 20 (86 اسفند  1چهار شنبه :رادیو فردا
در شماره روز چهارشنبه خود گزارش بانک مرکزی از افزايش نرخ تورم را منتشر  همشهری روزنامه

  .کرده است
بهای کاالها و  نوشته اين روزنامه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران اعالم کرده که شاخص به

 درصد و نسبت به ماه ١٫۶قبل   نسبت به ماه١٣٨۶صرفی در مناطق شهری ايران در دی خدمات م
  . درصد افزايش يافته است١٩٫٢مشابه سال قبل 

قبل، شاخص  نسبت به ماه١٣٨۶در دی ماه سال «نوشته همشهری، براساس گزارش بانک مرکزی  به
 درصد، ١٫٣پوشاک و کفش هريک  و درصد، دخانيات ٢٫٢بهای گروه های خوراکی ها و آشاميدنی ها 

 ٠٫۵بهداشت و درمان يک درصد، حمل ونقل   درصد،١٫۶مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها 
  «.درصد افزايش داشته است

 چهار قدم تا بی«رای اعتماد به وزير پيشنهادی آموزش و پرورش را با تيتر اعتماد ملی روزنامه
  .برده است نام» رای اعتماد لرزان« آن با عنوانمورد توجه قرار داده و از» اعتمادی

يک توافق نانوشته، فراکسيون های مجلس اقدام سازمان  به نوشته اين روزنامه، با وجود اينکه طبق
 علي احمدی انجام ندادند ولی با اين حال علي احمدی تنها چهار رای با تکرار يافته ای در مخالفت با

فاصله داشت و از مجموع   ٨۴جريان معرفی به عنوان وزير تعاون در سال خاطره تلخ عدم رای اعتماد در 
  . رای وزير آموزش و پرورش شد١٣٣ نماينده حاضر با کسب ٢۵٨

از برگزاری دادگاه يک متهم به فروش قطعات هواپيمای جنگنده به ايران در  جمهوری اسالمی روزنامه
  .کويت خبر داده است

در خصوص فروش  « جی الصفار«دادگاه کويتی روز دوشنبه موارد اتهامی نوشته اين روزنامه، يک  به
  .قطعات يدکی هواپيما به وزارت دفاع ايران را بررسی کرد

اين پرونده  جمهوری اسالمی به نقل از رسانه های کويتی نوشته که جلسه بعدی رسيدگی به روزنامه
  .جمع آوری کند د نياز را اسفند ماه موکول شد تا وکيل مدافع وی مدارک مور١٣به 

در جلسه علنی محاکمه اش اتهامات وارده به خود را رد کرده، » الصفار» اين روزنامه همچنين نوشته که
هواپيمای مستعمل را  طبق قرارداد به طرف طرف ايرانی پيشنهاد داده بود تا موتورهای«:گفته است اما

  «.به وزارت دفاع ايران بفروشد
 سخنان روز سه شنبه حسن روحانی در مورد علت مرگ آيت اهللا توسلی را منعکس سرمايه، روزنامه

توسلی در حالی که از  برخی رسانه ها نمی گويند که آيت اهللا«: کرده و به نقل از وی نوشته است
  «.اما بايد اين واقعيت ها را گفت امام در مجمع تشخيص مصلحت نظام دفاع می کرد جان داد

در مسير  اين که عده ای دکان باز کرده اند و«: نام بردن از محمود احمدی نژاد، افزود آقای روحانی بدون
  «.فريب مردم هستند، ايشان ناراحت بود و آن جا عصبانی شد

ارتباط با امام  نوشته سرمايه، حسن روحانی با انتقاد از ادعای برخی از مديران کشور در خصوص به
جمعه بيندازيد تا با حضور آقا تصميم  شنيده ام که می گويند فالن جلسه مهم را روز«: زمان گفت

  «.بگيريم
به مردم نشان  می ترسم که فردا مهر امام زمان را هم درست کنند و«ابراز نگرانی از اين که  وی با
  «.خواهيم گفت دماگر الزم باشد همه جزييات را برای مر«: گفته است» دهند

در شماره روز چهارشنبه خود طی چند مطلب نسبت به برگزاری مراسم بزرگداشت باقر  کيهان روزنامه
  .پرهام نويسنده و اندیشمند ايرانی اعتراض کرده است

که روز دوشنبه در  ناميده و نسبت به همايش بزرگداشت وی» ضد انقالب«روزنامه، آقای پرهام را  اين
ميراث فرهنگی و دانشگاه تهران برگزار  خلدون دانشگاه تهران با همکاری جهاددانشگاهی،تاالر ابن 

  .شد، اعتراض کرده است
کيهان طی يادداشتی در همين خصوص مسئوالن جهاد دانشگاهی را به خاطر برپايی مراسم 

برادران جهاد «: اين نويسنده ايرانی مورد نکوهش قرار داده و خطاب به آنان نوشته است  بزرگداشت
  «!دانشگاهی شما ديگر چرا؟

ای در خصوص  امضای نامه«روزنامه يکی از اسناد مورد نظرخود در مورد سوابق آقای پرهام را اين
  . ذکر کرده است «٧٧اعتراض به قتل های زنجيره ای نويسندگان و روشنفکران در سال 

و  واستار تجديد نظر در برخی سياست هاخبر داده که آيت اهللا منتظری خواستار خ اعتماد، روزنامه
  .دادن آزادی های بيشتر به مطبوعات و فعاالن سياسی شده است

بود کارهای سابق  پس از پيروزی انقالب قرار بر اين«: نوشته اين روزنامه، وی همچنين گفته است به
از نظر اقتصادی زندانی نشود و مردم  که در رژيم شاه انجام می شد تکرار نشود و هيچ بي گناهی

گرفته شود و در تمام امور تحول صورت گيرد، ولی متاسفانه  مشکل نداشته باشند، جلوی خودسری ها
  «.خالف با اسم و رسم ديگری انجام شده و می شود به مرور کارهای

ابعاد داخلی و  ادامه وضعيت فعلی باعث تضعيف کشور در«: از قول آقای منتظری نوشته است اعتماد
سود نمی برد و اين مردم رنج  ی است و از فاصله گرفتن حاکميت و ملت جز بدخواهان کسیخارج

  «.کشيده اند که بايد تاوان آن را پس دهند
  .از صدور حکم قصاص برای يک متهم به قتل با شمشير خبر داده است اعتماد ملی، روزنامه



www.iran-archive.com 

قتل، به نام شاهين که  هران يک متهم به دادگاه کيفری استان ت٧١نوشته اين روزنامه، قضات شعبه  به
 با ضربات شمشير، به قصاص ٨۵نام علی در مرداد   سال دارد را به دليل ارتکاب قتل يک جوان ديگر با١٩

  .با همان شيوه محکوم کرده اند
بدين ترتيب در صورت تائيد اين حکم در ديوان عالی، حکم اعدام به وسيله شمشير در مورد اين متهم به 

  .را در خواهد آمداج
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
 )2008 فوريه 19(86 بهمن 30سه شنبه :رادیو فردا
نوشته  نطق پيش از دستور عماد افروغ در مجلس را مورد توجه قرار داده و از قول وی آفتاب يزد روزنامه
  «.قرار بود بندگی کنيم ولی در جايگاه خدا نشسته ايم«: است
اشاره به حمالت  وشته اين روزنامه، اين نماينده تهران در مجلس شورای اسالمی در نطق خود بان به

جريان سخنان اعتراض آميز در اين مورد، گفته  اخير به خانواده آيت اله خمينی و فوت ریيس دفتر وی در
 مگر قرارمان اسالمی، قرارمان بسط و توسعه عبوديت و بندگی نبود و مگر با انقالب الهی و«: است
توجيه  اخالق و فضيلت های انسانی نبود؟ چه کسی به ما اين اجازه را مي دهد تا برای اشاعه

  «غيراخالقی بزنيم؟ رفتارهای ناموجه و غيراخالقی خود، به ديگران تهمت های ناروای
ظام جمهوری مقابله با جريان خزنده که همچون موريانه پايه های ن» به نوشته آفتاب يزد، وی نسبت به

  . هشدار داده است» مي خورد و سست مي کند اسالمی را
  .از نخستين گام دولت برای آزادسازی قيمت سوخت خبر داده است همشهری، روزنامه

: در نوروز نوشته است  مبنی بر عرضه بنزين آزاد١٣روزنامه، با اشاره به اعالم ریيس ستاد تبصره  اين
که قرار است از نوروز سال آينده به بهانه   آزادسازی قيمت بنزين استاين اولين گام دولت در روند«

  «.کردن زمينه انجام مسافرت های نوروزی به اجرا درآيد فراهم
تعيين نشده است و در صورت تصويب در هيات } سوخت آزاد{هنوز قيمت دقيق «به نوشته همشهری، 

  «.دولت اين موضوع برای نوروز اجرايی مي شود
 ٧٠٠و  ٣٠٠ ،٢۵٠سه قيمت « : زنامه به نقل از ریيس ستاد سهميه بندی بنزين نوشته استرو اين

  .برای بنزين آزاد پيشنهاد شده است» تومان در ستاد
بار » بداند آنچه که متهم به جاسوسی بايد«ارگان رسمی دولت در يادداشتی با عنوان  ايران، روزنامه

  .مورد حمله قرار داده است ابق جمهوری اسالمی راديگر حسين موسويان، ديپلمات هسته ای س
نويسندگان  از  نويسنده اين يادداشت، محمد جعفر بهداد، معاون اطالع رسانی نهاد ریاست جمهوری و

مذاکره کننده هسته ای جمهوری  مشترک دو روزنامه کيهان و ايران، در اين يادداشت، عضو سابق تيم
« که در صورت شکايت موسويان از وی يا روزنامه کيهان،  و ادعا کردهاسالمی را به مبارزه فراخوانده 

اظهارات متفرقه متهم به جاسوسی درباره بعضی مسائل مهم مربوط به موضوع  فايل صوتی مربوط به
نحوی  وی نيز به» اسناد مثبته جاسوسی«بر روی خروجی رسانه ها قرار می گيرد و » ای هسته

  .منتشر می شود
 در اين يادداشت توضيح نداده است اسناد محرمانه ای که تهديد به انتشارشان کرده را از آقای بهداد

  .کجا به دست آورده است
  .خبر برکناری يکی از معاونان وزارت دادگستری را مورد توجه قرار داده است سرمايه روزنامه

دوشنبه از سوی  ستری، روزنوشته اين روزنامه، محمد هنجنی باقری، معاون پشتيبانی وزارت دادگ به
  .برکنار شده است غالمحسين الهام، وزير دادگستری، به دليل تعدد پست و شغل

 وزيردادگستری، سخنگوی دولت، رياست ستاد مبارزه با قاجاق کاال و ارز، و آقای الهام که همزمان
 انتقاد قرار داشته مورد همچنين عضويت در شورای نگهبان را داراست، پيش از اين به دليل تعدد شغل

  .است
اصفهان خبر داده و نوشته اين افراد که متهم به   از اعدام دو نفر در  ارگان رسمی دولت ايران، روزنامه

  .سرقت مسلحانه بودند، سحرگاه ديروز در زندان اصفهان به دار مجازات آويخته شده اند
  .تهم به سرقت در تهران خبر داده استاين روزنامه در خبری ديگر از صدور حکم قطع دست برای يک م

خانه وياليی در ١۶ ساله که مهدی نام دارد، به اتهام سرقت از ۶٠به نوشته روزنامه ايران، اين متهم 
 ضربه شالق، رد اموال ٧۴الهيه به سه سال زندان،  دادگاه  ١٠۵٢از سوی شعبه  شمال شهر تهران

  .و قطع چهار انگشت دست محکوم شده استاجباری در جنوب کشور  مسروقه، سه سال اقامت
يک راننده ايرانی به شدت مورد : نوشته است» يک منبع آگاه«به نقل از  جمهوری اسالمی، روزنامه

  .ضرب و شتم پليس ترکمنستان قرار گرفته است
ستان ضربات پليس ترکمن اين راننده ايرانی به دليل شدت جراحات وارده بر اثر«نوشته اين روزنامه،  به

  .شده است» راهی بيمارستان در شهرستان قوچان
کرده اما نوشته است  عنوان» ارتباط با يک زن«روزنامه علت دستگيری و ضرب و شتم اين راننده را  اين
جمهوری اسالمی ايران در ترکمنستان به  سفير و مسئول کنسولگری و همچنين مسئول پايانه«که 

  «.ندشدت در حال پيگيری اين موضوع هست
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  .، از تعويق گفت و گوهای خط لوله صلح تا زمان نامشخص خبر داده استآفتاب يزد روزنامه
ان به انتقال گاز اير -در ماه های گذشته، بارها بر نهايی شدن خط لوله صلح«: روزنامه نوشته است اين

تاريخ های مشخصی را برای امضای قرارداد   تاکيد شده و منابع داخلی ايران-هند از طريق پاکستان
بودند در حالی که منابع خارجی به نقل از مقامات دولت هند،  توسط سران سه کشور اعالم کرده

  «.اجالس های سه گانه خبر می دادند ازعدم حضور در
 يز مقام های هندی عالوه بر بهانه گيری های قبلی در خصوصاخيرا ن«يزد،  به نوشته آفتاب

ازبرگزاری انتخابات پاکستان در  قيمت،عليرغم آنکه پايين تر از قيمت جهانی است،اعالم کردند که تا پس
  «.مذاکرات شرکت نخواهند کرد

ين گفت و تعويق ا روزنامه اشاره کرده که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی نيز با تاييد اين
کشورها و توافق جمعی به تعويق افتاده و  گوها، تاکيد کرده که اين مذاکرات بنا بر درخواست برخی

  . زمانی برای آن پيش بينی نشده است هنوز
به نقل از جانشين فرمانده نيروی انتظامی از صدور استفاده از سالح و تيراندازی به  کيهان روزنامه

  .اه خبر داده استسوی سارقان از اول اسفند م
سارقان از اول اسفند ماه در  نوشته اين روزنامه، جانشين فرمانده نيروی انتظامی از برخورد ويژه با به

طرح برعهده نيروهای انتظامی، پيشگيری، آگاهی و  اجرای اين«: سراسر کشور خبر داده و گفته است
  «.امنيت عمومی است

در قبال استفاده  به ماموران نيروی انتظامی تاکيد شده که: تاز قول حسن ذوالفقاری نوشته اس کيهان
  . سارقان از سالح گرم يا سرد از اسلحه استفاده کنند

  .خبر داده که يمن يک قايق ايرانی را توقيف کرده است جمهوری اسالمی روزنامه
شين بود را به سرن ١١نوشته اين روزنامه، دستگاه های دولتی يمن يک قايق ايرانی را که حامل  به

  .سرنشينان آن را بازداشت کرده اند اتهام ورود غير قانونی به آب های اين کشور توقيف و
توقيف آن روز جمعه در «معرفی کرده و نوشته که » غير نظامی«روزنامه جمهوری اسالمی اين قايق را 
  «.در جنوب شرقی يمن صورت گرفته است  دريای عرب در سواحل استان مهره

 روزنامه با اشاره به وارد کردن اتهام دخالت در ناآرامی های استان های شيعه نشين شمال اين اين
اين اولين بار نيست که قايق های ايرانی «ايران، نوشته که  کشور از سوی مقام های يمنی به دولت

  «.حريم دريايی يمن را نقض می کنند
  .غو امتياز شده استل» جمهوريت«خبر داده که روزنامه  اعتماد روزنامه

قضایيه نسبت به لغو  نوشته اين روزنامه، مديرمسوول روزنامه جمهوريت در نامه ای به ریيس قوه به
  .کرده است امتياز روزنامه اش توسط هيات نظارت بر مطبوعات انتقاد

به هيات به اينکه پيش از اين در نامه ای  اشاره جواد خرمی مقدم در گفت و گو با اين روزنامه ضمن
هيات نظارت بر مطبوعات «جمهوريت اعتراض کرده است، گفته که  نظارت نسبت به لغو امتياز روزنامه

  «.است  قانون مطبوعات تاکيد کرده١۶اعتراض، به لغو امتياز روزنامه براساس ماده  در پاسخ به اين
 تهران توقيف شده نوشته سه سال قبل به حکم دادستان اعتماد با اشاره به اين که روزنامه جمهوريت

به  مطبوعات بدون در نظر گرفتن حکم توقيف، اين روزنامه را به دليل عدم انتشار هيات نظارت بر«که 
  «.موقع لغو امتياز کرده است

اظهارات متناقض وزير کشور و ریيس ستاد انتخابات درباره انتشار «گزارشی از  خراسان، روزنامه
  .را منتشر کرده است» اسامی تاييد صالحيت شدگان

از کانيداهای رد   تن٣٠٠نوشته اين روزنامه، پس از اعالم شورای نگهبان در مورد تایيد صالحيت  به
اين که برخی خبرگزاری ها اعالم کردند «: گفته است صالحيت شده انتخابات مجلس، عليرضا افشار

  «.رد و غيرقانونی است نفر ديگر مورد تاييد شورای نگهبان قرار گرفته اند صحت ندا٣٠٠
کرده، و گفته  در عين حال نوشته که مصطفی پورمحمدی، وزير کشور اظهارات معاون خود را رد خراسان
بلکه اعالم اسامی تاييد نشدگان منع  اعالم اسامی تاييد صالحيت شدگان منع قانونی ندارد؛«: است
  «.دارد

های  سايت« رهنگ و ارشاد اسالمی خبر داده که ارگان رسمی دولت به نقل از وزير ف ايران، روزنامه
  «.متخلف که ثبت نشده اند، پس از نخستين تخلف فيلتر می شوند

اينترنتی بايد  همه سايت های«:نوشته اين روزنامه، صفار هرندی، با اعالم اين مطلب گفته است به
نند مطبوعات، تعامل با آنان هستيم و هما ثبت شوند تا در مواقع بروز شبهات بدانيم با چه کسانی طرف

  «.نيز بايد قانونمند باشد
ارشاد ثبت نکند در آغاز  از قول وزير ارشاد نوشته که اين وزارتخانه با هر سايتی که خود را در وزارت ايران

  .فيلتر می کند کاری ندارد اما با بروز نخستين خطا اين سايت ها را
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ز در خبرگان هم بود، ديرو نوشته اين روزنامه،آيت اهللا توسلی که کانديدای ميان دوره يی انتخابات به
 بود که  تخريب های اخير عليه خانواده خمينی جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال اعتراض به

 .ناگهان دچار ايست قلبی شد
و در  شاهدان می گويند آيت اهللا توسلی که نزديکی خاصی به آقای خمينی داشت«نوشته  اعتماد

اعضای خانواده خمينی  ه دولت عليهحالی که از هجمه های اخير برخی سايت های اينترنتی نزديک ب
اما ظاهرًا به علت شدت تاثرات ناگهان دچار  دچار تاثر شديد شده بود به انتقاد از خط تخريب پرداخت

 «.درگذشته است ايست قلبی شده و بالفاصله
از قول محمد هاشمی رفسنجانی، » رحلتی شهادت گونه«در يادداشتی با عنوان ،همشهری روزنامه

ديروز در حين   در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرده که آيت اهللا توسلیحاضران از
 .دفاع از حسن خمينی دچار ايست قلبی شده و در گذشته است

قبل از مرگ در  روزنامه به نقل از محمد هاشمی نوشته که رييس دفتر آيت اهللا خمينی لحظاتی اين
به خانواده خمينی بوده و در همين  متحجرين و واپسگراها نسبت به حمله مقدس نماها،  حال هشدار

  .مرگ وی شهادت گونه بوده است حين دچار ايست قلبی شده و به همين دليل
، از انتقاد شاهرودی ازبعضی روش های تريبونی در مبارزه با فساد اقتصادی خبر داده آفتاب يزد روزنامه
 .است
از استفاده تبليغاتی   جمهوری اسالمی ديروز با انتقاد تلويحینوشته اين روزنامه، رييس قوه قضائيه به

نبايد در تريبون های مختلف، شعار مبارزه «است  مقامات دولتی از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته
 «.اين شعارها را نمی دهند نبايد ضد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوه دهيم با مفاسد داده و کسانی که

راه ها با داشتن  بايد مبارزه با مفاسد را از راه درستش پيگيری کرد چرا که بعضی«ده تاکيد کر وی
است و امنيت سرمايه گذاری را از بين  هزينههای زياد، محصول کم داشته و آثارش بدتر از خود فساد

 «.می برد و جامعه از آن ضرر می بيند
چه  شود که چه چيزی فساد است واول بايد مشخص «يزد از قول هاشمی شاهرودی نوشته آفتاب

 «.چيزی فساد نيست و ثانيا اينکه راه و روش مبارزه با اين فساد چگونه است
امنيت اقتصادی کشور  همچنين نسبت به آثار سوء استفاده تبليغاتی از شعار مبارزه با مفاسد در وی

زير زمينی، دالل بازی به کار سرمايه در کارهای  اگر امنيت سرمايه در ميان نباشد،«هشدار داده و گفته
 «.بوده و برای جامعه مضر است گرفته ميشود که همهاش انگل

 .از مرگ يک کودک چهار ساله بر اثر شليک ماموران نيروی انتظامی خبر داده است کيهان روزنامه
اين روزنامه نوشته که علت شليک ماموران نيروی انتظامی به اين کودک، سرقت خودرويی از سوی  
 .درش بوده استپ
خودروی پرايد  نوشته کيهان ماموران نيروی انتظامی استان سمنان پس از مطلع شدن از سرقت يک به

تعقيب خودرو سرقتی و اخطارهای مکرر  پس از«در مشهد و در حين عبور آن از مقابل پليس راه سمنان
دند اما در جريان عمليات تعقيب و و در نهايت خودرو را متوقف کر به راننده خودرو، به طرف آن تيراندازی

بيمارستان جان  ساله بود، بر اثر اصابت گلوله مجروح شد و در   چهار سرنشين خودرو که کودکی گريز،
 «.باخت
 ١٢٠که هر سال  ايران، ارگان رسمی دولت، به نقل از دبير شورای عالی نظام پزشکی خبر داده روزنامه

 .ر کشور اضافه می شودهزار زوج به جمع خانواده های نابارو
 درصد ۴٠می کند ،  مخاطرات زيادی سالمت مردان را تهديد«روزنامه از قول محمدرضا نوروزی نوشته اين

درصد زوجهای کشور نابارورند که نيمی  ١۵ مردان ايرانی مبتال به اختالل جنسی انزال زودرس هستند و
 «.از مشکل از طرف مردان است

 درصد آنها ١۵هزار زوج جديد در کشور ازدواج می کنند که    ٨٠٠سال هر «ايران هم چنين نوشت ه
 «. هزار زوج نابارورند١٢٠معادل 
از حمله محمد تقی مصباح يزدی به مطبوعات خبر داده و نوشته که اين روحانی تندرو  اعتماد روزنامه

 .متهم کرده است» خيمه شب بازی«روزنامه ها را به 
سايت ها و روزنامه ها به  اگر در« در همايش ناظران انتخابات استان قم گفتهنوشته اين روزنامه، وی به 

شود به وظيفه مان عمل نکنيم زيرا عمل  ما فحش می دهند و ما را مسخره می کنند، دليل نمی
 «.آنها حماقت است نکردن به وظيفه به صرف مسخره کردن

جلب افکار عمومی و مانند آن خيمه شب مانند  مسائلی«به نوشته اعتماد مصباح يزدی همچنين گفته
 «.و شما است بازی و وسيله ای برای آزمايش من

  
  بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران

  )2008 فوريه 16(86 بهمن 27شنبه :رادیو فردا
برای  «شهيد«طی دو ياداشت مختلف مطبوعات منتقد را به خاطر به کار نبردن عنوان کيهان روزنامه

ترور شد، مورد حمله قرار داده،  ی از فرماندهان حزب اهللا لبنان که دو روز پيش در سوريهعماد مغنيه يک
 «.بوی حمايت از صهيونيست ها به مشام می رسد«طلب  و ادعا کرده که از مطبوعات منتقد و اصالح

 کشته شدن عماد مغنيه که از سوی برخی کشورها خاطر طراحی و دخالت در عمليات اين روزنامه از
 رسانه  کرده که چون ياد، و ادعا» خبر شهادت حاج عماد مغنيه«تروريستی تحت تعقيب بوده به عنون

 .خمينی نيستند  وی را شهيد نخوانده اند، پيرو آيت اهللا های اصالح طلب
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در داخل کشور گروه های سياسی و «نوشته  اين روزنامه، در ياداشتی ديگر به قلم علی مطهری نيز
 «.اين مسئله اساسی دنيای اسالم را ندارند هستند که توجه الزم بهروزنامه هايی 

، نوشته برخی روزنامه های داخل ايران به »مساله اساسی جهان اسالم«از وی در توصيف منظور خود
گروه حماس بر  برای انفجارهايی که از سوی» عمليات انتحاری«از» عمليات استشهادی«اصطالح  جای

 .ل صورت می گيرد،استفاده می کنندعليه شهروندان اسرائي
نفاق يا ستون پنجم « کيهان تاکيد کرده که به همين دليل بايد روزنامه های اصالح طلب را به

 .متهم کرد»دشمن
 .خبر داده است» واردات بی رويه شکر توسط قيرفروش ها و ساختمان سازان«از آفتاب يزد روزنامه

ميليون تن شکر  ٣٫۶ از« کارخانه های قند و شکر ايران نوشته روزنامه به نقل از دبير انجمن صنفی اين
کارخانه های قند و شکر وارد شده، و بقيه   هزار تن يعنی کمتر از يک درصد آن توسط٣٠وارداتی فقط 

 «.قير فروش، نخ ريسی و شرکت نفتی وارد کرده اند شکررا افرادی چون ساختمان ساز،
حاشيه  م تالش بر اين است که وارد کنندگان اصلی و دالالن دربه طور غيرمستقي«که وی تاکيد کرده

 «.امن قرار گيرند و کارخانههای شکر و قند آماج حمالت قرارگيرند
واردات شکر،   همزمان با کاهش تعرفه٨۵ابتدای سال «امروز به نقل از بهمن دانايی نوشته  آفتاب

راهی انبارها ميکند، ولی گوش  اخلی راهمان موقع به مسئوالن نوشتيم که کاهش تعرفه، محصول د
 «.شنوايی وجود نداشت

سهامداران آنها  برخی مسئوالن دولتی که بعد از مبرا شدن کارخانه ها از اتهامات، سراغ وی با انتقاد از
حال حاضر حتی ،توان پرداخت طلب  رفته اند،گفته که کارخانه های داخلی توليد قند و شکر در

 .دچغندرکاران را ندارن
قرار  انتقاد مجدد رييس مجلس شورای اسالمی از محمود احمدی نژاد را مورد توجه ،خراسان روزنامه

 «.ادغام شوراها وجهی ندارد دولت به ايرادهای شورای نگهبان درباره«داده و به نقل از وی نوشته 
 آميز احمدی نژاد که چندی پيش با اشاره به اظهارات گله غالمعلی حدادعادل«به نوشته اين روزنامه 

مصوبات   برخی برابر  در  ادغام شوراهای عالی، زبان به شکوه از مقاومت دولت  درباره طرح ممنوعيت 
 شوراها در کميسيون های  برخی  ادغام  برای  دولت مصوبه  ابالغ  مجلس گشوده بود، بار ديگر از  
ی مجلس انتقاد کرده، و اين اقدام دو فوريت طرح تخصصی دولت،پس از ايرادهای شورای نگهبان به 

 .است دولت را بی سابقه توصيف کرده
شورای نگهبان به عنوان جزئی از قوه  استناد دولت به ايرادهای« خراسان از قول حداد عادل نوشته 

 «.وجهی ندارد مقننه آن هم در ميانه روند قانون گذاری
خبر » ل تدفين شهدا در تمامی دانشگاه هاساخت تنديس و مح«، ارگان رسمی دولت از ايران روزنامه

 .داده است
علت گفته که با  نوشته اين روزنامه، حميدرضا شاه محمدی مديرکل شاهد و ايثارگران وزارت علوم به

ساخت تنديس هايی از شهدا در همه  ايجاد فضای يادمان يا پرديس شهدا مکانی نيز برای تدفين و
 .دانشگاه ها در نظر گرفته می شود

و از جمله  سال پيش از اين، تدفين جان باختگان گمنام جنگ در برخی از دانشگاه های کشور دو
 .کرده بود دانشگاه شريف با مخالفت دانشجويان مواجه و درگيری هايی را ايجاد

 يک کارگردان تئاتر و بازيگرانش در محوطه تئاتر  ، عنوان اصلی خود را به اعتراض مدنیاعتماد روزنامه
 .تهران اختصاص داده استشهر 
آقالو،علی عمرانی،  نوشته اين روزنامه، در يک اقدام اعتراضی، محمد رحمانيان به همراه احمد به

و ترانه عليدوستی در محوطه باز تئاتر  مهتاب نصيرپور، سيما تيرانداز،افشين هاشمی، اشکان خطيبی
 .چو را اجرا کردند شهر بخش های کوتاهی از نمايش مانيفست
اجرا در جشنواره تئاتر را نيافت،قرار بود در موسسه  اعتماد نوشته که اين نمايش پس از آنکه اجازه

 برای خبرنگاران به اجرا در آيد،اما تحت فشار وزارت ارشاد اسالمی اجرای کارنامه به شکل خصوصی
 .استشده  خصوصی آن نيز لغو شده و اين موسسه از سوی مقامات دولتی به پلمپ شدن تهديد

بنزين  نگاهی دوباره به پديده عرضه» بنزين آزاد؛ ليتری چند؟« در گزارشی با عنوان تهران امروز روزنامه
گازسوز کردن اجباری و ناگهانی  جايگاه داران به تماشای ترافيک، رانندگان به«  و نوشته انداخته

 .بلند انتظار عادت کرده اندها و ايستادن در صف های  اتومبيلهای خود و مردم به باال رفتن کرايه
مردان جوانی  عين حال نوشته کودکان قد و نيم قد سر جهار راه ها اکنون جای خود را به اين روزنامه در

گيرند تا بنزين آزاد را به آن ها  داده اند که جلوی حرکت اتومبيل ها را نرسيده به پمپ بنزين می
 .بفروشند

مج و يک دنده ای که دستهايشان به جای نرگس و ياس بوی فروشندگان س اين«تهران امروز نوشته 
تومان به  ۵۵٠ تا ٣٠٠دهد و در صندوق عقب اتومبيل های خود دبه های بنزين را ليتری  بنزين می

 «.فروش می گذارند
  

  .اي ايران متن آامل گزارش البرادعي درباره برنامه هسته
 باشد شرح ذيل ميبه گزارش خبرگزاري فارس، متن آامل اين گزارش به 

 )2008 فوريه 23 (86اسفند   4ه شنب
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  NPT اجراي موافقتنامه پادمان
  (2006 (1737و مفاد مربوط به قطعنامه هاي 

  شوراي امنيت) 2007 (1747و 
  در جمهوري اسالمي ايران

 
مفاد مربوط به قطعنامه هاي  و NPT ه پادمان، مديرآل در خصوص اجراي موافقتنام2007 نوامبر 15در  . 1

. ملل متحد در جمهوري اسالمي ايران گزارش داد شوراي امنيت سازمان) 2007 (1747و ) 2006 (1737
  .پردازد پس از آن تاريخ مي گزارش حاضر به تحوالت مربوطه

 
اي رهبر جمهوري اسالمي  نهخام آيت اهللا) حضرت( در تهران با 2008 ژانويه 12 و 11مديرآل در تاريخ  . 2

ايران، و جناب آقاي آقازاده معاون رئيس جمهور و رئيس  ايران، جناب آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور
امنيت  ايران، جناب آقاي متكي وزير امورخارجه و جناب آقاي جليلي دبير شورايعالي سازمان انرژي اتمي
هاي شوراي  تمامي قطعنامه ر خصوص شيوه اجرايهدف از اين ديدار مذاآره د. ملي ايران مالقات آرد

تسريع در اجراي برنامه آار مورد توافق بين ايران و  حكام و شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين
 ضميمه سند( با هدف روش ساختن مسائل باقيمانده اجراي پادمان 20078اوت  21دبيرخانه در تاريخ 

  .بود (GOV/2007/48 شماره
 

همواره و منحصرًا براي مقاصد  اي آشور اين مذاآرات، رهبر ايران اظهار داشت آه برنامه هستهطي  . 3
مقامات ايران با تسريع در . اي وجود نداشته است هسته صلح آميز بوده و هرگز برنامه ساخت تسليحات

  .موافقت نمودند اجراي برنامه آار
 
A.اجراي برنامه عمل در خصوص مسائل باقيمانده  

A.1. منبع آلودگي  
ذرات اورانيوم يافته شده در برخي  ، سواالتي را دررابطه با منبع آلودگي2007 سپتامبر 15آژانس در  . 4

تجهيزات، استفاده مورد نظر از تجهيزات و نام و نقش اشخاص و  تجهيزات در دانشگاه صنعتي، ماهيت
اين . داد به ايران ارائه (GOV/2007/58 سند شماره24بند (شامل مرآز تحقيقات فيزيك  مراجع درگير

. دانشگاه بود خريداري شده بود تجهيزات توسط رئيس سابق مرآز تحقيقات فيزيك آه او نيز يك استاد
تعادلي، طيف سنج جرمي، آهن ربا و تجهيزات  وي همچنين تجهيزات ديگري از قبيل دستگاههاي

. ند را خريداري آرده يا درصدد خريد آنها بودغني سازي مفيد هست جابجايي فلورين آه در فعاليتهاي
  .(GOV/2007/58 شماره  سند25بند (

 
 در 2007 دسامبر 16 تا 15و  2007  دسامبر12 تا 10مالقاتهايي بين آژانس و مقامات ايراني از تاريخ  . 5

اصد مورد را به سواالت ارائه داد و آژانس در خصوص مق تهران انجام شدآه طي آنها ايران پاسخ هايي
نوع  اشخاص و مراجعي آه اين اقالم را درخواست آرده بودند، دريافت آنندگان، و نظر براي تجهيزات،

آژانس طي يك . بيشتري نمود استفاده و محل تجهيزات، در گذشته و در حال حاضر درخواست توضيحات
  . ايران ارائه دادبيشتري را در خصوص تجهيزات به  جزئيات2007 دسامبر 18نامه پيرو به تاريخ 

 
است ايران توضيحاتي بيشتر را   به ايران يادآوري نمود آه ضروري2008 ژانويه 3آژانس در نامه مورخ  . 6

  .از موضوع آلودگي و تالشها براي خريد را فراهم نمايد ارائه دهد به نوعي آه اجازه يك ارزيابي آامل
 
 ژانويه 3ت مطرح شده از سوي آژانس مندرج در نامه ، به سواال2008 ژانويه 8ايران در نامه مورخ  .7

  .پاسخ داد
 

A.1.1. استفاده از تجهيزات و منبع آلودگي  
مرآز تحقيقات فيزيك به   توسط رئيس سابق1990ايران، تجهيزات خالء در سال ) اظهارات(براساس  . 8

غلي با مرآز تحقيقات فيزيك خريد و ارتباط ش نمايندگي از جانب دانشگاه صنعتي و بدليل تخصص وي در
تجهيزات در بخش فيزيك دانشگاه صنعتي براي روآش آردن اقالمي نظير  در نظر بود ابن. خريداري شد

هايي  و آينه هاي مقاوم براي سلولهاي خورشيدي اپتيكي، ليزرهاي اپتيكي، آينه ليزري، اليه هاي آينه
  .هاي پزشكي بكار گرفته شود براي استفاده در جراحي

 
گرديد آه تحويل آامل نبوده  ، متوجه1991ايران اظهار داشت آه بمجرد دريافت اين تجهيزات در سال  .9

ايران همچنين . تجهيزات در انبار دانشگاه گذاشته شدند لذا. و برخي قطعات اشتباه عرضه شده بودند
ضه آننده فرستاد بطور متناوب چند فقره نامه اعتراضي به شرآت عر 1994 اظهار داشت آه از سال
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  .اي در بر نداشت نتيجه لكن
 

 در داخل و 2003تا  1994 بر اساس اظهارات ايران، چند قطعه مجزا از تجهيزات طي دوره زماني .10
نگهداري دربر گيرنده شرايط خالء مورد استفاده قرار  خارج دانشگاه در تحقيقات، عمليات و فعاليتهاي

 ايران در توضيح اينكه آلودگي چگونه. هرگز مورداستفاده قرار نگرفتندمحموله  گرفتند، لكن بقيه اجزاي
براي سازمان انرژي   در آزمايشگاه واقع در ميدان ونك1998اتفاق افتاده بود گفت شخصي آه در سال 

مستعمل سانترفيوژهايي آه از  آزمايش قطعات (GOV/2004/34  سند شماره31بند(اتمي ايران 
خالء دانشگاه درخواست نمود تا به آنجا رفته و يك پمپ را  انجام مي داد، از بخشپاآستان آمده بود را 

تعميراتي بكار گرفته  ايران اظهار داشت برخي اقالم تجهيزات خالء ياد شده باال در اين آار .تعمير نمايند
 را منتشر بازگردانده شدند، آلودگي ذرات اورانيوم شدند و زماني آه اين اقالم نهايتًا به دانشگاه

  .ساختند
 

مذآور در آزمايشگاه ونك و  آژانس بمنظور ارزيابي اطالعات ارائه شده از سوي ايران، با شخص .11
پمپي آه با استفاده از تجهيزات . داده بود، صحبت آرد تكنسين خالء از دانشگاه آه تعميرات را انجام

 س تحليل مشروحي را از آثار آلودگيآژان. بود نيز به آژانس نشان داده شد مورد نظر تعمير شده
سانتريفيوژهايي آه درايران از مبداء  تجهيزات تهيه آرد و آنرا را با نمونه هاي گرد آوري شده از قطعات

نتيجه گرفت آه توضيحات و اسناد مثبته ارائه شده از سوي ايران  آژانس. پاآستان بودند، مقايسه نمود
حاضر در  ه ذرات اورانيوم در دانشگاه، با داده هايي آه در حالاحتمالي آلودگي بوسيل در خصوص منبع

اين مساله در مقطع آنوني ديگر  گيرد آژانس در نظر مي. دسترس آژانس قرار گرفته ناهمخواني ندارد
هايش و تاييد اين  رويه و شيوه، بدنبال تقويت يافته آژانس در عين حال طبق. مساله باقيمانده نيست

  .باشد آزمايي و تكميل نمودن اظهارات ايران مي ستيموضوع بعنوان را
 

A.1.2. فعاليتهاي خريد توسط رئيس سابق مرآز تحقيقات فيزيك  
سابق مرآز تحقيقات  بر اساس اظهارات ايران، هيچ يك از تجهيزات خريداري شده توسط رئيس .12

منظور بكارگيري در فعاليتهاي به ) 4بند  رجوع به(فيزيك يا آنهايي آه در خصوص آنها پرس و جو شده 
 اورانيوم نبوده، بلكه براي تحقيق و توسعه يا فعالييتهاي آموزشي در اين مرتبط با غني سازي يا تبديل

رئيس سابق مرآز فيزيك به  ايران مي گويد، خريد ي اقدامات براي خريد نيز توسط. زمينه ها بوده است
  .مشروحه ذيل، انجام شده است ضيحاتنمايندگي از جانب ديگر مراجع ايران، طبق تو

 
تحقيقات فيزيك براي مقاصد  ايران اظهار داشته تجهيزات خالء خريداري شده توسط رئيس مرآز . 13

براي استفاده در آزمايشها توسط دانشجويان درمورد  آموزشي در آزمايشگاه فنون خالء دانشگاه، بويژه
 خير و خالء، روآش آردن با استفاده از سيستم خالء و نشتاستفاده از فنون تب توليد اليه هاي نازك با

اظهارات دستورالعمل هاي  ايران بمنظور اثبات اين. يبي در سيستم هاي خالء، درنظر گرفته شده بودند
. خريد اين تجهيزات و اسناد حمل را ارائه داد مربوط به آزمايشهاي مختلف، مكاتبات داخلي در مورد

  .فنون خالء بازديد آرده و وجود تجهيزات در آنجا را تاييد نمودند ايشگاهبازرسان آژانس از آزم
 

به نمايندگي از جانب دپارتمان  ايران اظهار داشت چند آهن ربا نيز توسط رئيس مرآز تحقيقات فيزيك .14
ايران . خريداري شده است" آزمايشهاي لنز فاراده" فيزيك دانشگاه براي مقاصد آموزشي در زمينه

دستورالعملهاي مربوط به آزمايشها، درخواست : تعدادي از اسناد شامل ظور اثبات اين اظهاراتبمن
سفارش و خريد  هزينه آه نشان ميداد در زمينه درخواست از رئيس مرآز تحقيقات فيزيك براي تامين

يران ا. عرضه آننده را ارائه داد قطعات تصميمي اتخاذ شده و صورتحساب براي فروش نقدي از جانب
  .دور ريخته شدند اظهار داشت آه آهن رباها پس از استفاده

 
يك دستگاه تعادلي  بر اساس اظهارات ايران، رئيس مرآز تحقيقات فيزيك دوبار براي خريد . 15

آموزشي از قبيل اندازه گيري لرزش و نيروي  برايدپارتمان مهندسي مكانيك دانشگاه بمنظور براي مقاصد
. آه يك بار آن موفقيت آميز بود. بخاطر ايجاد عدم تعادل، اقدام نمود  حال چرخشموجود در اجزاي در

نامه در مورد تاييد  اثبات اظهارات ايران، البراتوار روشهاي آزمايشي، درخواستها براي خريد و يك بمنظور
وده و دپارتمان مهندسي مكانيك بازديد نم بازرسان آژانس از. تكميل خريد به آژانس نشان داده شد

  .تاييد نمودند وجود دستگاه تعادلي را در آنجا
 

نمايندگي از جانب دفتر روابط  بر اساس اظهارات ايران، رئيس مرآز تحقيقات فيزيك همچنين به .16
ايران اظهار .  آيلوگرم فلورين، اقدام نمود2/2محتوي   سليندر گاز، هريك45صنعتي دانشگاه براي خريد 

 ايران براي. ميايي لوله هاي پليمري مقصود مورد نظر براي فلورين بوده استشي داشت آه تقويت ثبات
تحقيقات فيزيك و رئيس  اثبات اين اظهارات، درخواست براي خريد فلورين و يك مكاتبه بين رئيس مرآز

  .تحويل آاالها، را ارائه نمود دانشگاه در مورد امتناع عرضه آننده پيشنهادي از
 

به آشور تحميل شده با  شت سازمان انرژي اتمي بعلت تحريم هاي بين المللي آهايران اظهار دا .17
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سازمان انرژي اتمي از رئيس دانشگاه  مشكالتي در خريد مواجه گرديده و بهمين دليل بود آه
براساس اظهارات ايران، . مساعدت نمايد UF6 جرمي درخواست نمود در زمينه خريد يك طيف سنج

آه  (SHIG) از رئيس آارگاه آموزشي مكانيك گروه صنعتي شهيد همت 1998 رئيس دانشگاه در سال
اظهارات ايران، طيف  بر اساس. وزارت سپاه بود درخواست نمود آه موضوع خريد را اداره نمايد متعلق به

مكانيك آه متعاقبا پس از تاسيس مرآز  رئيس آارگاه آموزشي. سنج انبوه هرگز تحويل داده نشد
شد، همان شخصي است آه در ديگر خريدهاي يادشده باال  ك به عنوان رئيس آن منصوبتحقيقات فيزي

  .درگير بود
 

اظهارات رئيس سابق مرآز  آژانس اطالعات و اسناد مثبته ارائه شده از سوي ايران همچنين . 18
ي آه براي نتيجه گرفت آه پاسخ ها با آاربردهائ تحقيقات فيزيك به آژانس را مورد مالحظه قرار داد و

  .ندارد تجهيزات اظهار شده ناهمخواني
 

A.2. سند اورانيوم فلزي  
به اورانيوم فلزي و  UF6 تبديل  صفحه اي آه روش15 يك آپي از سند 2007 نوامبر 8آژانس در تاريخ  .19

آه ايران مجددا تاآيد آرد . تشريح مي آرد دريافت نمود ريخته گري اورانيوم غني شده بصورت نيمكره را
 دريافت شده و توسط ايران درخواست نشده 1987درسال  P-1 سند سانتريفيوژ اين سند همراه با يك

 1987 آژانس بمنظور درك حيطه آامل و مضمون پيشنهاد مطرح شده از سوي شبكه در سال .بود
پاآستان در مورد شرايط  هنوز منتظر پاسخي از (GOV/2006/15  گزارش شماره22 تا 20بندهاي )
  .حويل اين سند استت

 
A.3.  210پلونيوم  
مورد ) باتري هاي راديوايزوتوپ ازقبيل( بدليل اينكه نه تنها در آاربري هاي غير نظامي 210پلونيوم  .20

هاي نوتروني  با بريليوم براي مقاصد نظامي از قبيل چاشني استفاده قرار گيرد بلكه مي تواند در ارتباط
 مالقاتي در تهران.  هسته اي نيز استفاده شود، مورد توجه آژانس استتسليحات در برخي از مدلهاي

آن ايران به پرسشهاي   انجام شد آه طي2008 ژانويه 21 تا 20بين آژانس و مقامات ايراني در تاريخ 
 26بند  (210راجع به تحقيقات پلونيوم  2007  سپتامبر15مطروحه از سوي آژانس مندرج در نامه مورخ 

  .پاسخهايي ارائه داد (GOV/2007/58 سند شماره
 

 (TNRC) تحقيقات هسته اي تهران  از دانشمنداني در مرآز1980بر اساس اظهارات ايران در دهه  . 21
 210Poتوليد " پروژه اي تحت عنوان. پيشنهاد نمايند خواسته شد آه فعاليتهاي تحقيقاتي جديدي را

 پيشنهاد شد و(" مرآز تحقيقات هسته تهران ( TNRCآتوردر رآ 209Biپرتوافكني از طريق) 210پلونيوم )
بنيادين با هدف  اين پروژه متشكل از تحقيقات. نهايتا توسط آميته مشورتي علمي به تصويب رسيد

ايران، اين پروژه آاربرد فوري خاصي را مد نظر  بر اساس اظهارات. ارتقاء دانش پيرامون اين فرآيند بود
 210تفاده بالقوه در باتري هاي راديوايزوتوپ در صورتيكه استخراج پلونيوم اس در عين حال از. نداشت

  .موفقت آميز باشد، سخن به ميان آمده بود
 

تحقيق و توسعه نبوده بلكه يك  ايران مجددا تاآيد نمود آه پروژه بخشي از يك پروژه گسترده تر .22
، شيميداني آه روي اين پروژه آار مي آرد اظهارات ايران بر اساس. ابتكار فردي توسط مدير پروژه بود

نمونه  آامل شيميايي به انجام برسد، آشور را ترك آرد، پروژه بي نتيجه ماند و قبل از اين آه پروسه
  .(GOV/2004/11  گزارش شماره30بند . (هاي فاسد بعنوان زباله بدور ريخته شدند

 
تحقيقاتي آه مبناي درخواست  اوراق و نوشته هاييايران براي اثبات اظهارات خود تصاوير ديگري از  .23

تصاويري از طرح پروژه، صورتجلسات و اسناد مصوب از  ايران همچنين. تصويب پروژه بود، را ارائه داد
مرآز تحقيقات هسته اي ايران و همچنين تصاويري آامل از متن سوابق  سوي آميته مشورتي علمي

  .داد  ها در داخل رآآتور وجود داشتند، را ارائهمتعلق به آل دوره اي آه نمونه رآآتور
 

گرفت آه توضيحات در  آژانس بر اساس آزمايشها و اطالعاتي ارائه شده از سوي ايران، نتيجه .24
هاي آژانس و اطالعات در دسترس آن همخواني   با يافته210خصوص محتوا و اندازه آزمايشهاي پلونيوم 

آژانس در عين . مساله در مقطع آنوني ديگر مساله باقيمانده نيست آژانس در نظر مي گيرد اين. دارد
از راستي  رويه و شيوه خود، بدنبال تقويت يافته هايش و تاييد اين موضوع بعنوان بخشي حال طبق

  .آزمايي تكميل نمودن اظهارات ايران مي باشد
 

A.4. معدن گچين  
و اژانس برگزار شد آه در آن  ان بين مقامات ايران جلسه اي در تهر2008 ژانويه 23 و 22در تاريخ  .25

با اين .  مطرح شده بود، ارايه داد2007سپتامبر  15 ايران پاسخهايي را به سواالت آژانس آه در نامه
 از ترتيبات پيچيده اي آه ناظر بر مديريت گذشته و حال معدن اورانيوم گچين و ديدگاه آه به درك بهتري
  .يمحفاري آن است، نايل شو
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بر فعاليتهاي مربوط به پردازش  بر اساس اظهارات ايران بهره برداري از معدن اورانيوم گچين عالوه -26

همواره در مسئوليت سازمان انرژي اتمي  (UOC) گچين سنگ معدن در آارخانه تغليظ سنگ اورانيوم
  .سازمان باقي خواهد ماند ايران بوده و زير نظر اين

 
 و با همكاري 1989در سال  ود آه توسعه ذخاير اورانيوم در ساغند در مرآز ايرانايران تاآيد نم -27

بخش اين منطقه، قراردادي براي تجهيز معدن  با توجه به محصول اميد. متخصصان چيني انجام گرفت
به دليل .  منعقد شد1995اورانيوم با شرآتهاي روسي در سال  ساغند و طراحي آارخانه سنگ معدن

اين  1998 تا 1994 ساله دولت براي سازمان انرژي اتمي ايران از 5آافي در برنامه   اعتبارعدم تامين
با توجه به ذخيره اورانيوم . آند سازمان نتوانست در هر دو معدن ساغند و گچين فعاليتهاي خود را دنبال

ه شد آه تصميم گرفت)  تن40حدود (به معدن گچين  نسبت)  تن1000حدود (بيشتر در معدن ساغند 
  .شود بودجه موجود در ساغند هزينه

 
سازي گزارشها و   وظايفي همچون آماده1998-1993بر اساس اظهارات ايران طي سالهاي  . 28

 پژوهش سنگ معدن سازمان انرژي اتمي مطالعات فني، و بعضي از آزمايشهاي شيميايي اوره در مرآز
(OPC) تهران واقع در مرآز تحقيقات هسته اي TNRC بر روي بعضي از اسناد آاري تمرآز . انجام گرفت

اين تالشها  . را توجيه نمايد2003-1999 ساله 5تامين بودجه براي معدن گچين در برنامه  صورت گرفته تا
. گچين در برنامه تصويب شده است موفقيت آميز بوده و اختصاص بودجه براي اآتشافات بعدي در معدن

در تاريخ  ) 15/5پروژه (در گچين تحت عنوان  (UOC) اورانيوم تغليظ سنگتصميم براي احداث يك آارخانه 
  .اتخاذ شد 1999 اوت 25
 

تكميلي را در رابطه با بودجه،   ايران همچنين به آژانس مدارك2008 ژانويه 23 و 22طي مالقاتهاي  . 29
جه رسيد آه اين اسناد براي آژانس به اين نتي. ارايه نمود برنامه پنجساله و قراردادها با طرفهاي خارجي

گچين   در معدن1999 تا 1993و ادامه آار توسط سازمان انرژي اتمي ايران طي دوره  تاييد تداوم تمايل
  .آافي است

 
 نمود آه مرآز پردازش اوره در رابطه با چگونگي تشكيل و نقش شرآت آيميا معدن، ايران اعالم . 30

(OPC) پروژه هاي مختلف از جمله براي آار در پروژه گچين  ني را برايو آارآنان آن مشاوران و متخصصا
 جهت اآتشاف و بهره برداري از معدن گچين بودجه 1999هنگامي آه در سال  .استخدام آرده بودند

با سازمان  را تشكيل دادند تا (KM) شد بعضي از آن مشاوران و متخصصان شرآت آيميا معدن تصويب
تكميلي ارايه شده توسط ايران نشان مي  اسناد. آارخانه گچين قرارداد ببندندانرژي اتمي ايران در مورد 

ايران اعالم نمود .  به ثبت رسيده است2000 مي 4در تاريخ  دهد آه آيميا معدن به عنوان يك شرآت
 آارآنان اصلي اين شرآت متشكل از متخصصاني است آه قبال براي مرآز پردازش  نفر از6آه حدود 

عالوه بر . استخدام نموده بود  نفر را100در اوج فعاليت اين شرآت بيش از . آار مي آرده اند (OPC) اوره
دانشگاهها و مقاطعه آاران براي آار بر روي پروژه  آارآنان خود، شرآت آيميا معدن از متخصصاني از

  .استنفاده مي نمود
 

به صورت ايده، متشكل از   طراحي رابر اساس اظهارات ايران سازمان انرژي اتمي ايران اطالعات . 31
وظيفه شرآت آيميا معدن انجام . داده است طرح ها و گزارشهاي فني، به شرآت آيميا معدن مي

اين . گچين بود(UOC) راه اندازي آارخانه تغليظ سنگ اورانيوم طراحي مفصل، خريد و نصب تجهيزات، و
طراحي  هنگامي آه. ي موجب اشتباهاتي گشتمحدوديتهاي زماني مواجه شد، و فشار زمان قرارداد با

مشكالت مالي براي  هاي مفصل به اتمام رسيد، تغييراتي بايد در آن صورت مي گرفت آه موجب
  .شرآت آيميا معدن شد

 
 پروژه اي با سازمان انرژي -است ايران اعالم نمود آه شرآت آيميا معدن تنها يك پروژه انجام داده . 32

. گچين بر مبناي پايان آار و تحويل پروژه(UOC) اورانيوم خت آارخانه تغليظ سنگاتمي ايران براي سا
 همچنين در خريد براي سازمان انرژي اتمي ايران به دليل مشكالت سازمان انرژي اگرچه اين شرآت

ايران يك . آرده است آمك مي (GOV/2006/15,para.39)اتمي ايران در خريد تجهيزات به دليل تحريم، 
بر اساس . ارائه نمود (UCF) اورانيوم امل ليستي از اقالم تهيه شده براي موسسه تبديلسند ش

شرآت آيميا معدن اين شرآت آار بر روي پروژه هاي گچين را در  اظهارات ايران به دليل مشكالت مالي
 اعالم ايران .زماني آه قرارداد سه ساله اش با سازمان انرژي اتمي تمام شد، متوقف نمود 2003ژوئن 

را ارائه نمود آه از اين مدعا   ژوئن منحل شد و سندي تكميلي8آرد شرآت آيميا معدن در تاريخ 
آار بر روي آارخانه  OPC معدن، بار ديگر مرآز باز فرآوري اوره بعد از پايان فعاليت آيميا. حمايت مي نمود

  .بعهده گرفت UOC معدن اورانيوم گچين تغليظ سنگ
 

اين شرآت توانسته بسرعت  2000م آرد از زمان تاسيس شرآت آيميا معدن در ماه مي ايران اعال . 33
را ايحاد نمايد، زيرا طراحي  UOCاصلي براي آارخانه  ساختارهاي2000پيشرفت نمايد و تا اواخر دسامبر 
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شده  هاين طراحي اوليه و ديگر دانش الزم به آيميا معدن داد. انجام شده بودOPC تئوريك آارخانه توسط
بنابر اين آيميا معدن به . گرفت بود آه براي طراحي جزئيات مربوط به تجهيزات فرآوري مورد استفاده قرار

اسناد تائيد آننده انجام طراحيهاي . خريد صادر نمايد سرعت توانست طراحي ها آمده نموده و دستورات
  .ه شدانرژي اتمي ايران از سوي ايران به آژانس ارائ اوليه توسط سازمان

 
مباحثات قبلي در رابطه با  بيشتر اطالعات تكميلي آه توسط ايران فراهم شده است در خالل . 34

است آه محتواي اطالعات و توضيحات فراهم شده  آژانس به اين نتيجه رسيده. گچين ارائه نشده بود
. ده همخواني داردحمايت مي شود با اطالعاتي آه قبال در آژانس بو به وسيله ايران آه توسط اسناد

همچنان طبق  با اين وجود آژانس. موضوع را ديگر بعنوان موضوع باقيمانده در نظر نمي گيرد آژانس اين
به بررسي اين موضوع به عنوان  هايش ادامه داده و مقررات و دستورالعملهاي خود به تقويت يافته
  .يدهدهاي ايران ادامه م بخشي از راستي آزمايي آامل بودن اظهارنامه

 
A-5 مطالعات اتهامي  
از ايران خواسته است  آژانس همانطور آه توسط شوراي امنيت در خواست شده بود بصورت مدوام . 35

 به تترا فلورايد اورانيوم UO2)) اآسيد اورانيوم آه به موضوع مطالعات اتهامي در رابطه با تبديل دي
(UF4) ،باال و طراحي وسيله پرتاب موشكآزمايش با قدرت انفجاري در پروژه نمك سبز  (re-entry 

vehicle) ارتباطات اداري  رسد آه واجد تواند ابعاد هسته اي نظامي داشته باشد و به نظر مي آه مي
ايران موافقت . بپردازد (GOV/2007/58/para/ 28) بوده، با توجه به پيوند احتمالي آنها با مواد هسته اي

  .آار اين مطالعات اتهامي را بررسي نمايد نمود بعنوان بخشي از برنامه
 

نشستهايي در تهران بر روي مطالعات   فوريه ايران و آژانس در5 تا 3 فوريه و از 28و 27در روزهاي  . 36
ها آژانس جزئيات اطالعات در باره اين مطالعات را ارائه نموده و  در طي اين گفتگو. اتهامي گفتگو نمودند

 و PHRC نقش باره ديگر مسائلي آه طي برنامه اقدام بوجود آمده بود از جملهروشن سازي در  خواستار
KM و موسسه تحقيقات آموزشي)ٍ(ERI و موسسه فيزيك آاربردي (IAP) شد. 

(GOV/2004/83.para100-101)  
 

 دريافت آرده بود و حاآي از آن بود آژانس به ايران اسناد مشخصي را نشان داد آه از ديگر آشورها . 37
اسناد نشان مي . بود Uf4 به uo2 طرحهاي آزمايشگاهي تبديل آه مبداء آن ايران است شامل تبديل

ساير  سند شامل ارتباط بين آارآنان پروژه و. پردازش حدود يك تن در سال مي باشد داد آه ظرفيت
ر روي شرآت آميما معدن ب اين طرح اوليه عالئم. شرآتهاي خصوصي به منظور آسب ابزار سازي بود

شامل ارتباطات ميان و يك شرآت خصوصي ديگر در  اشاره داشت اين اسناد) 13/5پروژه (آن بود و به 
اين ارتباطات همچنين اشاره به هدايت پروژه در ارتباط موشك . سازي بود مورد دستيابي به پروسه ابراز

مبني بر پروسه  ين طرحيآژانس همچن. اشاره نموده بود Missile re-entry vehicle ورود مجدد قادر
  .ساالنه را به ايران ارائه نمود UF4  تن50توليد 

 
داده شد توسط آژانس ساختگي  ايران اعالم نمود آه اين اتهامات بي پايه بوده و اطالعات نشان . 38

 2008 فوريه 12 و8در تاريخ . را با جزئيات روشن نمايد اگرچه ايران موافقت نمود آه اظهاراتش. مي باشد
 ،2008 فوريه 14در . مكتوب بر درخواستش از ايران توضيحات بيشتر تاآيد نمود آژانس مجددا در بصورت

نهايي اش در اين مرحله مي  ايران پاسخ داد و با تاآيد بر اظهارات قبلي خود را اعالم داشت اين ارزيابي
ط به چرخه سوخت بوده و مي درگير در فعاليتهاي مربو ايران اعالم نمود آه تنها سازماني آه. باشد

 در ايران بوده و اين سازمان با آيميا معدن جهت ايجاد آارخانه تغليظ اورانيوم باشد سازمان انرژي اتمي
UOC از نظر . آن درگير بوده است در گچين قرارداد داشته است و تنها پروژه اي بوده آه آيميا معدن در

  .اتهامي است ايران طرح مطالعاتي ساختگي و داراي مبنايي
 

بررسي به ايران ارائه نمود و  ، آژانس اسناد موجود ديگري را جهت2008 فوريه 5 تا 3طي مالقاتهاي  .39
آزمايش چاشني انفجاري، ولتاژ باالي : نمود شامل اطالعات فني بيشتري در خصوص موارد زير ارائه

 رابط چاشني انفنجاري چند رابط چاشني افنجاري، شليك همزمان سيم تجهيزات شليك، ساخت سيم
قابليت   متري و400شناسايي سازوآارهاي آزمايش انفجاري آه شامل استفاده از يك ميله  گانه و

تمامي آنها مرتبط با تحقيق و   آيلومتر آه آژانس معتقد است10شليك از راه دور از ميله با فاصله 
 داشت آه اين اسناد ساختگي بوده و ايران اظهار .توسعه در زمينه تسليحات هسته اي خواهند بود

آژانس همچنين طي جلسات . را مي توان به سهولت در منابع آشكار يافت اطالعات مندرج در آن اسناد
وسيله با  ، بويژه جوانب فني يك3اي مربوط به موشك شهاب  پارامترها و فعاليتهاي توسعه ياد شده

توسط ديگر آشورهاي عضو را آه  يوتري ارائه شدهقابليت ورود مجدد را توضيح داد و يك تصوير آامپ
وسيله با قابليت ورود مجدد بود، را در دسترس ايران قرار  نشاندهنده يك طرح شماتيك از مخروط داخلي

وسيله  سوي آژانس به اين عنوان آه به احتمال فراوان داراي قابليت تامين نياز يك چنين طرحي از. داد
فقط در برگيرنده استفاده  ايران تاآيد نمود آه برنامه موشكي اش. استهسته اي است، ارزيابي شده 

هاي فضايي آشور مي باشد و اينكه طرح  آالهك هاي متعارف بوده و همچنين بخشي از برنامه
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  .ساختگي و بي اساس است شماتيك نشان داده شده از سوي آژانس
 

ايران در مورد تعدادي از اقدامات  ، از2008 فوريه 5 تا 3 ژانويه و 28 و 27آژانس در خالل مالقاتهاي  . 40
تحقيقات فيزيك و موسسه فيزيك آاربردي آه  خريد توسط موسسه تحقيقات آموزشي، مرآز

اين موارد شامل . باال ارتباط داشته باشد، درخواست توضيح نمود توانسته است به مطالعات اتهامي مي
جداسازي  / تاثيرات موج انفجار بر فلز، غني سازيآموزشي در مورد محاسبات نوتروني، دوره هاي

چشمه هاي  Shock Waveنرم افزار ،spark gaps تالشها براي خريد. ايزوتوپي و موشكهاي بالستيك بود
و تجهيزات اندازه گيري پرتو  ( GOV/2006/15 شماره  گزارش37بند (نوتروني، قطعات فوالدي مخصوص، 

 فوريه 5ايران در پاسخ آتبي خود بتاريخ . ا نيز بعمل آمده بودگام Bore hole شامل طيف سنج هاي
تصادف اتومبيل ها،  بمنظور مطالعه هواپيماها،" "PAM Shock" اظهار داشت در مورد نرم افزار 2008

ايران همچنين اظهار داشت . گرفته است مورد پرس و جو قرار" آيسه هوا و طراحي آمربند ايمني
خصوص آنها استفسار نموده براي مقاصد حفاظت در برابر  عشع را آه دردستگاههاي نظاره گري تش

پاسخهاي ايران در خصوص تالشها براي آسب دوره هاي آموزشي محاسبات  .تشعشع بوده است
اندازه گيري  ، چشمه هاي نوتروني و تجهيزات spark gapsجداسازي ايزوتوپي، . غني سازي نوتروني و

  .گاما هنوز مورد انتظار است Bore hole پرتو براي طيف سنج هاي
 

ارتباط آنها با فعاليتهاي  آژانس طي همان مالقاتها در مورد نقش مقامات و موسسات خاصي و . 41
خواسته شد درباره پروژه هايي از قبيل پروژه موسوم  از ايران همچنين. هسته اي خواستار توضيح شد

ايران  . فعاليتهاي تحقيق و توسعه مرتبط با ليزر توضيح دهدو) غني سازي اورانيوم احتماال" (4پروژه "به 
گرفته بودند را رد آرد و تكذيب نمود  ها و دفاتر پروژه ها آه در اسناد مورد اشاره قرار وجود برخي سازمان

ايران همچنين وجود برخي . اي درگير هستند فعاليتهاي هسته آه سازمانهاي ديگر نام برده شده در
افراد  از آنان نام برده شده را تكذيب آرده و اظهار داشت ادعاها در خصوص نقش اسناداشخاص آه در 

و " 4پروژه "خصوص  پاسخ هاي ايران به درخواست آژانس در. ديگر نام برده شده بي اساس است
  .باشند انتظار مي فعاليتهاي تحقيق و توسعه مرتبط با ليزر همچنان مورد

 
اتهامي به ايران، پس از   بمنظور نشان دادن اسناد در خصوص مطالعات2008 فوريه 15آژانس در  . 42

بودند مجاز به انجام اين آار شد پيشنهاد آرد يك مالقات  اينكه از سوي آشورهايي آه آنها را ارائه داده
  .ايران هنوز به پيشنهاد آژانس پاسخ نداده است .ديگر برگزار شود

 
B.  سازيفعاليتهاي جاري مربوط به غني  

در نطنز به  (FEP) سوخت  اولين صورت برداري فيزيكي در آارخانه غني سازي2007 اآتبر 12در  . 43
 آيلو 1670 جمعًا 2007آغاز راه اندازي در فوريه  از زمان. و توسط آژانس راستي آزمايي شد. عمل آمد

  را با اعالم غني سازي6و اف  آيلو گرم ي75اپراتور از جمله . تزريق شده است  به آبشارها،6گرم يو اف 
تاسيسات زير ظرفيت طراحي  توان عملياتي اين.  به عنوان محصول ارايه داد235درصد اورانيوم  8/3

آار نصب شامل . سانتريفيوژي نصب نشده بود  آبشار هيچ18خارج از منطقه اصلي . اعالم شده بود
 9 جمعَا 2007از مارس . ل انجام استبراي ديگر آبشارها در حا sub-header تجهيزات و لوله هاي

 تمام مواد هسته اي در. انجام گرفته است (FEP) در آارخانه غني سازي سوخت بازرسي سرزده
  .آارخانه غني سازي سوخت تحت آنترل و نظارت آژانس بوده اند

 
ط تعويض نسل جديد مربو موافق است آه اطالعات" ايران اعالم آرد آه 2007 نوامبر 8در  . 44

 ژانويه 13در  .(GOV/2007/58,para.33) قرار گيرد مورد مذاآره2007با آژانس در دسامبر " سانتريفيوژها
آل در امور پادمان از آزمايشگاه تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران   مدير آل و معاون مدير2008
توسعه آه در آنجا انجام  تحقيق وآاالي الكتريك ديدن آردند، در آنجا اطالعاتي در مورد فعاليتهاي  در

 دو طرح روتور: روي چهار طرح مختلف سانتريفيوژ  اين اطالعات شامل آار بر. مي گيرد به آنها داده شد
subcriticalيك روتور ، bellows اين  ايران به آژانس اطالع داد آه. و يك سانتريفيوژ پيشرفته تر، بودند

و پمپهاي خالء ، با . تجهيزات جزاي سانتريفيوژ، اندازه گيريآزمايشگاه تحقيق و توسعه به طراحي ا
  .بومي در داخل مي پردازد هدف ايجاد توانمندي آامل توليد سانتريفيوژ

 
 subcritical جديد سانتريفيوژ  ايران به آژانس در مورد برنامه نصب اولين نسل2008 ژانويه 15در  . 45

(IR-2)تدر آارخانه آزمايشي غني سازي سوخ (PFEP)  اطالع داد و اطالعات طراحي مربوطه را ارايه
 در IR-2 و يك آبشار ده دستگاه IR-2 آژانس تاييد آرد آه يك دستگاه آزمايشي 2008 ژانويه 29در . داد

آيلوگرم يو اف  8/0ايران گزارش داد آه حدود . آارخانه آزمايشي غني سازي سوخت نصب شده است
ايران همچنان به آزمايش يك دستگاه . است تزريق شده2008 ژانويه 27 تا 22 به يك دستگاه واحد بين 6

 دستگاهي در 164 دستگاهي و يك آبشار 20دستگاهي، يك آبشار  10 و يك آبشار 1سانتريفيوژ پي 
  ايران2008 ژانويه 21 و 2007 اآتبر 23بين . غني سازي سوخت ادامه داده است آارخانه آزمايشي

تزريق آرده است، هيچ مواد  1 دستگاه پي 10 و يك آبشار 1 به يك دستگاه پي 6 اف  آيلوگرم يو8جمعًا 
 2008در پايان ژانويه . دستگاهي تزريق نكرده است 164 دستگاهي و آبشار 20هسته اي را به آبشار 
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 دستگاهي برچيده شدند و فضا براي 20 دستگاهي، و آبشار 10و آبشار  1يك دستگاه سانتريفيوژ پي 
صورت گرفته  تمام فعاليتها تحت نظارت و آنترل آژانس. مورد استفاده قرار گرفت IR2 جديد اههايدستگ
  .اند
 

از آزمايشگاههاي لشگر  B پادمان  معاون مدير آل در امور پادمان و مدير عملياتهاي2008 فوريه 5در  .46
. صورت گرفته بود، ديدن آردند و پيش از آن 2003در سال  آباد، آه در آنجا فعاليتهاي غني سازي ليزر

براي  اآنون به يك شرآت خصوصي تعلق دارند آه به توليد و توسعه تجهيزات ليزري اين آزمايشگاهها
آن در يك سايت انبار  تمام تجهيزات سابق ليزر برچيده شده و بخشي از. اهداف صنعتي مي پردازد

 جاري و برنامه هاي پيش رو شامل برنامه فعاليتهاي مديريت اين شرآت اطالعات تشريحي از. شده اند
 جديد گسترده ارايه داد، و اعالم آرد آه آنها هيچ فعاليت غني سازي اورانيوم هايي براي ساخت و ساز

  .در دست اقدام ندارند و برنامه اي هم براي اين آار ندارند
 
C. فعاليتهاي باز فرآوري  

،  Molybdenumتهران،  هاي داغ در راآتور تحقيقاتآژانس به نظارت بر استفاده و ساخت سلول . 47
-IR) ، و راآتور تحقيقات هسته اي ايران)ترآيبي تاسيسات(تاسيسات توليد راديو ايزوتوپ زنون و آيودين 

هيچ نشانه اي گواه بر انجام . آزمايي اطالعات طراحي ادامه مي دهد ، از طريق بازرسي و راستي(40
آرده است آه هيچ  عالوه بر آن ايران اعالم. اين تاسيسات وجود نداشته استباز فر آوري در  فعاليتهاي

  .تاسيسات انجام نگرفته است فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به باز فرآوري در اين
 

D. پروژه هاي مربوط به راآتورهاي آب سنگين  
انجام داد و اعالم آرد آه  IR-40  آژانس راستي آزمايي اطالعات طراحي را در2008 فوريه 5در  . 48

نظارت بر ساخت آارخانه توليد آب سنگين با  آژانس به. ساخت اين تاسيسات در حال انجام است
با توجه به تصاوير به نظر مي رسد آه آارخانه در . اي ادامه مي دهد استفاده از تصويربرداري ماهواره

  .فعاليت است حال
 
E. ديگر مسائل اجراء  

E.1 . رانيومتبديل او  
 تن 120است، حدود   آغاز شده2007 مارس 31طي تالش جاري تبديل در يو سي اف آه از  . 49

توليد شده در يو سي اف  UF6 اين ميزان آل . توليد شده است2008 فوريه 2تا  UF6 اورانيوم به صورت
ايران اعالم . شندرساند، آه تمام آن تحت نظارت و آنترل آژانس مي با  تن مي309 را به 2004از مارس 

اصفهان صورت مي گيرد  است آه هيچ فعاليت تحقيق و توسعه تبديل اورانيوم به غير از آنچه آه در آرده
  .در دست اقدام ندارد

 
E.2 . اطالعات طراحي  
 1/3مبني بر تعليق اجراي آد   آژانس از ايران درخواست نمود آه در تصميم خود2007 مارس 30در  . 50

. اما هيچ پيشرفتي در اين مورد حاصل نشده است ده ترتيبات فرعي تجديد نظر نمايد،متن اصالح ش
ارايه  (PFEP) روزآمد شده را درباره آارخانه آزمايشي غني سازي سوخت اگرچه ايران اطالعات طراحي

  .است داده
 

E.3 . ديگر موارد  
گرفته شده براي آارخانه توليد  نظر آژانس در فدراسيون روسيه سوخت تازه در 2007 نوامبر 26در  . 51

 تمام سوخت بسته 2008تا فوريه . آزمايي و مهر و موم آرد برق بوشهر را قبل از ارسال به ايران راستي
 مورد راستي آزمايي قرار گرفت و دوباره در آارخانه توليد برق هسته اي بوشهر بندي شده دريافت شد

  .مهرو موم شد
 

F . خالصه  
اعالم شده در ايران ادامه  وانسته است به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته ايآژانس ت . 52
اعالم شده را فراهم آرده است و گزارشهاي الزم  اي ايران به آژانس دسترسي به مواد و هسته. دهد

 اناير. اي را ارايه داده است ارتباط با مواد و فعاليتهاي اعالم شده هسته اي در حسابرسي مواد هسته
در چهارچوب برنامه  همچنين به پرسشها پاسخ داده و توضيحات و تفصيالت در مورد مسائل مطرح شده

ايران دسترسي به اشخاص را در پاسخ به . است آاري، را به غير از موضوع مطالعات اتهامي ارايه داده
 شود در اگرچه دسترسي مستقيم به افرادي آه گفته مي. است درخواستهاي آژانس فراهم آرده

 اتهامي بوده اند فراهم نشده است، پاسخها به صورت مكتوب به بعضي از پرسشهاي ارتباط با مطالعات
  .آژانس داده شده است

 
ايران بر اساس برنامه  آژانس توانسته است نتيجه گيري نمايد آه پاسخهاي ارائه شده توسط . 53

 يا در - و معدن گچين 210-زمايشهاي پلوتونيومآ  در موضوع-آاري، با يافته هاي آژانس مطابقت دارند
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آلودگي در دانشگاه فني و فعاليتهاي خريد توسط رئيس سابق مرآز   در موضوع-تعارض نيستند 
باقيمانده در اين مرحله  بنابر اين آژانس آن مسائل را ديگر به عنوان موضوعات . (PHRC) فيزيك تحقيقات
همچنان براي تاييد و تقويت يافته هايش و نيز  ات و رويه اشاگرچه آژانس بر اساس مقرر. نمي داند

عنوان بخشي از راستي آزمايي آامل بودن اظهارات ايران، ادامه مي  راستي آزمايي اين مسائل به
  .دهد

 
ايران موضوع مطالعات اتهامي در  اي يكي از مسائل عمده باقيمانده مربوط به ماهيت برنامه هسته . 54

قوي، و موشك داراي توان خروج و بازگشت به جو، مي  ك سبز، آزمايش مواد انفجاريمورد پروژه نم
 مهم و مايه نگراني جدي و اساسي در مورد هرگونه ارزيابي ابعاد احتمالي اين موضوعي بسيار. باشند

ه تعدادي از اسناد مربوط  توانست2008 فوريه 5 تا 3آژانس در . اي ايران مي باشد نظامي برنامه هسته
و توضيحات ارايه شده توسط ايران در پاسخ به  و همچنان ادعاهاي مطرح شده. را به ايران نشان دهد

ايران ادعا مي آند آه اين اتهامات بي اساس هستند و . مي دهد اين اسناد را مورد بررسي قرار
و  لزي،همچنين ارزيابي نهايي آژانس نيازمند فهم نقش سند اورانيوم ف. شده اند اطالعات جعل

باشد آه هنوز توسط ايران  شفافسازي ها در مورد فعاليتهاي خريد بعضي از نهادهاي مرتبط نظامي مي
 بعضي از اسناد بيشتر را به ايران 2008 فوريه 15در  اژانس تنها توانست اجازه يابد آه. ارايه نشده است

ن اسناد اضافي در مورد به درخواست آژانس در همان روز جهت بررسي اي ايران هنوز. نشان دهد
در مورد  بر اساس موارد باال آژانس هنوز در موقعيتي نيست آه. اتهامي پاسخ نداده است مطالعات

توجه داشت آه آژانس نه  درعين حال بايستي. ماهيت آامل برنامه هسته اي ايران تصميم بگيرد
ده و نه اطالعات معتبري را در اين ادعايي آشف نمو استفاده از مواد هسته اي را در ارتباط با مطالعات

 مديرآل مصرانه از ايران مي خواهد آه به صورت فعال با آژانس در بررسي .خصوص در اختيار دارد
آنها را به ايران  مشروحتر اسناد در دسترس در خصوص مطالعات اتهامي آه آژانس مجاز شده است

  .نشان دهد، مشارآت نمايد
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در نتيجه آگاهي آژانس . بود و همچنين اطالعات طراحي روزآمد در پيروي از پروتكل الحاقي ارائه نموده

 در عين حال اين اطالعات به. هسته اي اظهار شده جاري ايران روشن تر شده است در خصوص برنامه
مصرانه از ايران مي  مديرآل همچنان. وردي ارائه شده و مطابق يك رويه آامل و مستمر نيستصورت م

حكام درخواست گرديده و به تاييد شوراي  خواهد بعنوان يك اقدام اعتماد ساز مهم آه توسط شوراي
 از ايران مديرآل همچنين مصرانه. اولين زمان ممكن به اجرا درآورد امنيت رسيده، پروتكل الحاقي را در

اطالعات   در خصوص ارائه سريع1/3متن اصالح شده ترتيبات فرعي، بخش عمومي، آد  مي خواهد
الحاقي و متن اصالح شده ترتيبات  ايران آمادگي خود را براي اجراي مفاد پروتكل. طراحي را اجرا نمايد

انس بين المللي انرژي آه پرونده از شوراي امنيت به آژ در صورتي" ، را 1/3فرعي، بخش عمومي، آد 
  .داشته است اظهار" اتمي بازگردد

 
آارخانه نيمه صنعتي غني  ( PFEP ايران برخالف تصميمات شوراي امنيت با ادامه دادن عمليات . 56

سازي را بحال تعليق  فعاليهاي مرتبط با غني ( آارخانه غني سازي سوخت ) FEP و) سازي سوخت 
 ايران همچنين به ساخت. يران، توسعه نسل جديد سانترفيوژها را آغاز آردا عالوه بر آن. درنياورده است

IR-40 ( داده است و عملياتي ساختن آارخانه توليد آب سنگين ادامه) رآآتور آب سنگين.  
 

گستره و ماهيت آن نياز  ايران در خصوص برنامه جاري خود، همچنان به اعتماد سازي درخصوص . 57
اي ايران مستلزم اين است آه آژانس قادر شود  ت منحصرا صلح آميز برنامه هستهاعتماد به ماهي. دارد

اظهار شده بلكه به همان مرتبه اهميت، درخصوص فقدان مواد و  نه تنها در خصوص مواد هسته اي
اتهامي  باستثناي موضوع مطالعات. نشده هسته اي در ايران تضمين هايي ارائه دهد فعاليتهاي اظهار

منسجمي درخصوص احتمال   بعنوان موضوع باقي مانده خواهد ماند، ايران هيچ اطالعاتآه همچنان
ايران اگرچه بطور خاص، برخي اطالعات . اختيار ندارد اي در ايران در مواد و فعاليتهاي اظهار نشده هسته

 د بود آهفعاليتهاي جاري خود ارائه داده است، لكن آژانس در موقعيتي نخواه مشروح بيشتر را درباره
شدن پروتكل الحاقي، در  قبل از دريافت برخي توضيحات پيرامون ماهيت مطالعات ادعايي، و بدون اجرا

فعاليتهاي هسته اي اظهار نظر نشده در ايران،  جهت ارائه تضمينهاي معتبر مبني بر فقدان مواد و
  اظهار نشده در ايران و فقدانبويژه با توجه به سالهاي متعدد فعاليتهاي اين امر. پيشرفتي داشته باشد

ايران مي خواهد تمامي  بنابر اين مديرآل مصرانه از. اعتماد ناشي از آن، حائز اهميت ويژه مي باشد
امنيت بمنظور ايجاد اعتماد به ماهيت برنامه  اقدامات الزم خواسته شده توسط شوراي حكام و شوراي

  .اي اش به اجرا درآورد هسته
 

  .حو مقتضي به گزارش دهي خود ادامه خواهد دادمديرآل به ن . 58
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