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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(م ایران و دولتهای بزرگرژی

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

   دهد ی ملی تحوهی و سوررانی را طبق برنامه به ایی پدافند هوایستمهاي سهيروس
  ٢٠٠7 ژانویه 2 – ١٣٨۵  دی 12ه سه شنب
 و رانی به اماي ضد هواپزاتي فروش تجهی امروز اعالم کردند که قراردادهاهي و دفاع روسعی صنایمقامها
  .  طبق برنامه در حال انجام استهیسور
 منبع در وزارت کی به نقل ازتارتاسی ای فرانسه، خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 1.4 به ارزش رانی که اTor-M1  ی موشکستمي س29 از یميه دست کم ن گزارش داد کهيدفاع روس
  .   داده شده استلی کرده است، تحویداری دالر خرارديليم
 رانی به استمي سنی الیما به صورت فعال در حال تحو:" منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت نیا

  ."  قرارداد انجام  شده استنی درصد ا50 و دست کم ميهست
 رانی ای نظامري غی هسته ایتهای در اطراف سایی پدافند هوای هاستمي سنی ، اتارتاسی گزارش اقطب

  .  شود یمستقرم
 شرکت سازنده ی مهندسی دفتر طراحسي رئني کاشی به نقل از والرنترفکسی ای ، خبرگزاریی سواز

 هی قرارداد با سورنهي در زم2006 به تمام تعهدات خود در سال هيروس:   گزارش داد هي روسحاتيتسل
  .  عمل  کرد Strelets استرلتس یماي ضد هواپستمي سني تامیبرا

 اعالم و ادعا کرده هی به سورهي روسحاتي خود را با قرارداد فروش تسلدی بارها مخالفت شدلياسرائ
  .  حزب اهللا لبنان قرار خواهد داد اري را در اختستمي سنیاست که دمشق ا

  .  استرلتس تا کنون فاش نشده است ستمي قرارداد فروش سهنی و هزتيفي کاتيجزئ
 کند، به شدت به قرارداد ی می را رهبررانی ای بر برنامه هسته ای المللني بی که  فشارهاکایآمر

 کرده می سبب تحرني را به همهي روسیحاتي تسلی اعتراض کرده و شرکتهارانی به احاتيفروش تسل
  .است 

  
   مهر یدر خبرگزار" تي امنی شورا1737 قطعنامهیوق و حقی فنليتحل "زگرديم

  ٢٠٠7  ژانویه3 – ١٣٨۵  دی 13ه چهار شنب
 ني حسديبا دکتر س"  آن یامدهاي و پتي امنی شورا1737 قطعنامهی و حقوقی فنليتحل "زگرديم

  مهری در خبرگزارشي پیقی دقاکی استراتژقاتي مرکز تحقالملل ني روابط بیها  معاون پژوهشانیموسو
  . برگزار شد

 صبح در محل 10 ماه از ساعت ی دزدهمي امروز چهارشنبه سزگردي منی مهر، ای گزارش خبرگزاربه
، 32 شماره مهي کوچه به،ي و سمی  طالقاناباني خني ب،ی استاد نجات اللهاباني مهر واقع در خیخبرگزار

  .  استی در حال برگزرای گروهی رسانه هاندگانیبا حضور نما
  

 ري قطعنامه اخ24 ها در بخش ج بند می تحردی تشدسمي با اشاره به مکانانی موسوني حسدي سدکتر
 نی آ اما اابدی شی تواند افزای م41 فصل ری در زمیدامنه تحر:  کشورمان ، گفتهي علتي امنیشورا

ه  شدجانده قطعنامه گننی هدف در انی با ا41اشاره به بند .  قطعنامه دارد بی به تصواجيموضوع احت
 . عمل نکندکجانبهی دی بدون قطعنامه جدکای تکرار نشود و آمررانیاست که موضوع عراق در خصوص ا

 با ی در نشستکی استراتژقاتيالملل مرکز تحق  ني روابط بی ها  گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشبه
 . پرداخت1737امه  قطعنلي مهر با حضور خبرنگاران رسانه ها به تحلیخبرنگاران رسانه ها در خبرگزار

 وارد فصل هفتم منشور ملل رانی ای پرونده هسته ا1696با صدور قطعنامه گذشته :  گفت انیموسو
 اساس با قطعنامه نی شود و بر ای شامل می جهانتي صلح وامندی فصل موضوع تهدنیمتحد شد، ا

 . شدی تلقی جهانتي صلح و امندی تهدرانی ای موضوع هسته ا1606
ماده :  دادحي در فصل هفتم منشور توضی المللني بتي ماده مهم مربوط به صلح و امن4 در خصوص یو

 از یري و جلوگیی بر اقدامات اجرا40 است ، ماده دی و احراز تهدصي بر تشخی منشور ملل متحد مبتن39
و  یري بکارگبر منشور ملل متحد 42 و ماده ی و اقتصادیاسي سی هامی بر تحر41وخامت اوضاع ، ماده 

 . دارددي تاکداتیزور در رفع تهد
 قرار دي مودر تاک40 و 39مواد )  1696 (یدر قطعنامه قبل:  گفتی مذاکره کننده هسته امي سابق تعضو

 تي صلح و امندی تهدرانی ای داده بود که موضوع هسته اصي تشختي امنی شورایعنیگرفته بود، 
 را رانیا ی هسته ایتهاي همه فعالقي تعل40ه  از وخامت اوضاع طبق مادیري جلوگی است و برایجهان

 . کردبی تصوی و حقوقی الزامیبه عنوان امر
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 در 1696بر خالف قطعنامه :  دارد، افزودیادی ززي آمطنتي نقاط ش1737 قطعنامه نکهی با اشاره به ایو
عمال  ارانی در خصوص ا41 منشور ملل متحد است ماده 7 ضمن آنکه در چهارچوب فصل 1737قطعنامه 

 . شودیم
 ی متاي قطعنامه ماهنی انکهی ااني در متن قطعنامه با بی پنهانی هاطنتي شنی در خصوص اانیموسو

 تي امنیشورا:  رود، گفتشي کشور پکيپلماتی و قطع کامل روابط دی کامل اقتصادی هامیتواند تا تحر
 . آغاز کرده استی و هسته ای موشکمی را از تحرري مسنیا
 سازمان ی اعضاهي کلی منشور ملل متحد برا7 در قالب فصل تي امنی مصوبات شورانکهی ااني با بیو

 قطعنامه هم نیا:  داد و گفتحي قطعنامه توضی است ، در خصوص الزامات و خواسته هایملل الزام
روگاه ي نظر در ساخت ندی ، تجدی هسته ایتهاي فعالهي کلقي بر تعلی را مبن1696خواسته قطعنامه 

 آژانس به موارد فراتر از ی دسترسني آن و همچنبی از تصوشي پی پروتکل و اجرای فوربیصواراک، ت
 . را به آن افزوده استني سنگی را تکرار و مواردی نظامی هاگاهی به افراد و پایپروتکل و دسترس

 ی نسبت به قطعنامه ها1737 قطعنامه نکهی ااني با بصي مجمع تشخکی استراتژقاتي مرکز تحقمعاون
 و ی اجباری هامی کرده است، تحری را گسترش و الزامقي ابعاد تعلتي امنی حکام و شورای شورایقبل
 هر نوع می تحر1737طبق قطعنامه :  قطعنامه بر شمرد و گفتگری را از موارد دیاري اختی هامیتحر

 ی هاتيفعال نهي در زممي مستقري و غمي به طور مستقی و فروش دانش فندی شامل خررانی با ایهمکار
 دارد دي تاکی شده است و حتی اجبارمی تحرني و آب سنگی موشکی برنامه ها،ی باز فراوری سازیغن
 . شودی شامل مزي کمک کند نرانی ای هاتي گونه فعالنی تواند به ای که می قطعنامه به مواردنیا

 مرتبط شده گری دیمه ها به اسناد و قطعنای سابقه ایقطعنامه به طور ب "نکهی با اشاره به اانیموسو
 صند شامل نی صفحه ا70  اشاره شده است که s/814/2006در قطعنامه به سند : ادامه داد" است

 یرست صفحه هم فه50 و ردي گی قرار می اجبارمی تحری است که در چارچوب کاالهایی کاالهاستيل
 . آن بر عهده خود کشورها ستمی تحرصياست که تشخ

 60 سند نیا:  خواند که شامل موارد پنهان قطعنامه است و  گفتیگری سند د راs/715/2006 سند یو
 . کمک کندرانی ای موشکعی تواند به صنای است که می و شامل اقالمیصفحه ا

 ی هسته امی ذکر شده در تحری مذاکره کننده سابق با اشاره به قطعنامه استثناهامي عضو ارشد تنیا
 . برشمردرانی اني بدون سرنشیماهاي هواپی موشکمیا در تحر بوشهر و استثنروگاهيرا موضوع ن

 اشاره کرد تي امنی در شورارانی ای برامی تحرتهي کملي به تشکی مذاکره کننده هسته امي سابق تعضو
 ها ، از جملله در می تحرستي تواند لی برخوردار است و متي امنی شورااراتي از اختتهي کمنیا: و گفت

 . دهدشیکاالها ، شرکتها و نفرات را افزا ، می نوع تحرنهيزم
 و آموزش در ی گذارهی هر گونه مشارکت و سرماتي در قطعنامه ممنوعگریموضوع مهم د:  ادامه دادیو

 کاالها نی است و کشورها را ملزم کرده است که از واردات و صادرات ای و هسته ای موشکیتهايفعال
 . کنندی خودداررانیبه ا
 ی به مصادره اموال شرکت ها و افراد ذکر شده در قطعنامه و خود داریل هسته ا کارشناس مسائنیا

 شرکت ستي تواند لی متي امنی شورامی تحرتهيکم:  با آنان اشاره کرد و گفتیازهرگونه ارتباط تجار
 . دهدشیها و افراد را افزا

 یتهاي که از فعالیفراد بند قطعنامه انی است که انی اگری دزي آمطنتينکته ش:  ادامه دادانیموسو
 کلمه نی امیي اساس اگر نگونی شود و بر ای شامل مزيکرده اند را ن" تیحما "ی حترانی ایهسته ا

 نیا.  شودل تواند تمام مسئوالن را شامی حداقل مردي تواند همه افراد ملت را در بر بگی متیحما
 هست که خودشان ییر کاالها دو سند اگنی ازاري داده است غاريقطعنامه به خود کشورها اخت

 . کنندمی کمک کند را هم تحررانی ممنوعه ای هاتي دهند ممکن است به فعالی مصيتشخ
 و ی موشکیتهاي در ارتباط با فعالاي اتباع در سراسر دنهي قطعنامه آموزش کلنکهی ااني با بانیموسو

 لي در تحصی گسترده ااري و ظالمانه بسی موضوع اثر منفنیا:  را منع کرده است گفتیهسته ا
 ردي بگارش روز از تمام کشورها گز60 موظف است در می تحرتهيکم.  دارداي ما در سراسر دنانیدانشجو

 نکهی با توجه به ازي نی اتمی انرژی المللني قطعنامه را اجرا کرده اند و آژانس بنیکه چگونه به طور موثر ا
 . گزارش را بدهدنی اهي شبدی شده است ، بامی تحررانی ای هسته ایتهاي به فعالی و علمیدر کمک فن

 عضو یهمه کشورها( قطعنامه نی نقض کنندگان ای برای دارد برافهي وظمی تحرتهيکم:  ادامه دادیو
 می توانند مشمول تحری را که می تواند کاال و افرادی مني و همچنردي در نظر گیهاتيتنب) سازمان ملل
 یی راهنمانامه قطعی اجرای دارد کشورها را برافهي وظمی تحرتهيم کنيهمچن.  بدهدشیشوند را افزا

 . کل کار را گزارش دهددی روز با90 در هر تهي کمنیکند و ا
 یقطعنامه م:  قطعنامه گفت گری دزي آمطنتي بخش شکی با اشاره به کی استراتژقاتي مرکز تحقمعاون
 کرد، قي را تعلني و آب سنگی بازفراوری هاتي فعالهي و کلی سازی غنیتهاي فعالهي کلرانی اگر ادیگو

 رانی موضوع انکهی ایعنی  نیو ا . قي در برابر تعلقي تعلیعنی کند، ی مقي را تعلمی تحرزي نتي امنیشورا
 . شودی خارج نمتي امنیاز دستور کار شورا

 درخواست هي کند به کلدي است که آژانس تاکنی ها امی تحرقي تعلی قطعنامه براگری شرط دی گفته وبه
 دی بادی گوی است که منی دارد و آن ای و پنهانفی نکته ظرنیا. " عمل شده استتي امنی شورایها
 ی هاطعنامه تواند عالوه بر قی موضوع منی شود و ادیي تاتي امنی منشورهای همه قطعنامه هایاجرا

 تهي کمنی اريرا با تفس تي امنی شوراگری موارد دای خلع سالح ی جهانی همه قطعنامه ها1737 و 1696
 ." حکام آژانسی گذاشته شده است و نه شوراتي امنی بر عهده شوراصي تشخنیشامل شود و ا
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 رانی ای هسته ایتهاي فعالقي قطعنامه اگر تعل24 آور شد طبق بند ادی ني همچنیو" مهر" گزارش به
 ی غننهي در زمرانی ایه ا هستیتهاي آژانس به فعالی فنی برسد کمک هادیي قطعنامه ها به تایاجرا
 .ند خواهد مامی همچنان در تحریرانی آموزش اتباع اني همچنی و بازفرآورني و آب سنگیساز

 در میدامنه تحر:  قطعنامه اشاره کرد و گفت24 ها در بخش ج بند می تحردی تشدسمي به مکانانیموسو
 قطعنامه نی هدف در انی با انیدارد و ا قطعنامه بی به تصواجي اما احتابدی شی تواند افزای م41 فصل ریز

 کجانبهی دی جدقطعنامه بدون کای تکرار نشود و آمررانیگنجانده شده است که موضوع عراق در خصوص ا
 .عمل نکند

 نی در اسفند و فروردگری بار درانی موضوع ا1737 مهلت قطعنامه انی کرد بعد از پایني بشي پانیموسو
 صادر خواهد ندهی ماه آ5 ی ال4 احتماال رانی در خصوص ادیعنامه جد شود و قطی می بررسندهیماه آ
 .شد
 .می منشور ملل متحد شده ا41 است که ما به هر حال وارد ماده ی منفاري نکته بسنیا:  کرددي تاکیو

 در خصوص تي امنی قطعنامه شورانیا:  حال گفتني در عی مذاکره کننده هسته امي سابق تعضو
  . مشکل استاري منشور ملل متحد بس42 به ماده رانی دارد و ورود  ایادیعراق هنوز فاصله ز

  
 که در ادامه کی استراتژقاتي مرکز تحقی المللني بی معاون پژوهش هاانی موسوني حسدي سدکتر

:  کرددي گفت، تاکی مهر، سخن می در خبرگزار1737 قطعنامه ی و حقوقی فنلي و تحلینشست بررس
 ی هسته ای در انرژی سازی به غندني رسی برارانی شناختن حق اتيز به رسم را ازي چچي هدیما نبا
 ی در خصوص چرخه سوخت، اجرارانی شناختن حق اتي در مورد به رسمتی نهای بدیما با . مي بدانباالتر

  .مي آن حساس باشی در اجراضي حق و عدم تبعنیا
 نی نکته انیمهمتر:  کرددي تاک1737ه  با قطعنامرانی بر نوع مواجهه ای مبنی در پاسخ به سئوالیو

 دفاع ی مجلس، دولت و تمام ارکان حکومت برا،یاسي سی استنباط کند که همه جناح هااياست که دن
  . اتفاق نظر دارندی هسته ای به انرژیابي در مورد دستی حق اجماع دارند و همگنیاز ا
  

 نهي زمنی در ارانی به حق ایلطمه جد یهرگونه اختالف نظر در موضوع هسته ا:  کرددي تاکانیموسو
  .  کندیوارد م

 آغاز 5+1 مذاکرات با گروه عتری است که هر چه سری به نفع جامعه جهانرانی از اشتري بنکهی ااني با بیو
 ی از منظر جامعه جهانرانی به پرونده ایدگي رسی و قانونی حقوقتي واقعدیما با: شود، خاطر نشان کرد

  .میري بگمي تصمرتمندانهي و بدور از احساسات و البته هوشمندانه و غمي ، درک کنميرا بشناس
 ی به شورارانی و اروپا را تن دادن به ارجاع پرونده اني ،چهي روسکی اشتباه استراتژنی بزرگتران،یموسو
 و ني چه،ي محتاج روسکای ، آمرتي امنی به شورارانی از ارجاع پرونده اشيتا پ:  دانست و گفت تيامن
 ی کشورها هستند که برانی قرار دارد و همه اکای در دست آمریچي و قشی پس رنیوپا بود اما از اار

  . دارنداجي احتکایکنترل اوضاع به آمر
 به ی پرونده کشوری وقتنکهی بر ادي با تاککی استراتژقاتي مرکز تحقی المللني بی پژوهش هامعاون
صرف نظر از :  شود، افزودی خارج نمتي امنیر شورا ازدستورکای شود، به راحتی وارد متي امنیشورا

 که به یی دهد معموال کشورهای نشان متي امنی شوراخی نبودن قطعنامه ها ، تارایعادالنه بودن 
  . اندامدهي نروني و سرافراز بروزي رفته اند، پتي  امنیشورا
ف دانست و خاطر نشان  را به نفع هر دو طری مسئله هسته ازي حل و فصل مسالمت آمانی موسودکتر
  .مي مسئله را حل کنمي توانی  نمی صبر ی و بیبا شتابزدگ: کرد
 کامال محتمل است میابعاد گسترش تحر:  گفت زي گنجانده شده در قطعنامه نمی ابعاد تحرلي در تحلیو

 یا هسته سمی مثال به طرح موضوع تروری تواند در قطعنامه بعدی مکای آمرتیری با مدتي امنیو شورا
طبعا  هر اندازه که .  داخل کندی بعدی را در قطعنامه هاسمی متوسل شود و مباحث تروررانی اهيعل

  . شودی گسترده شود حل و فصل مسئله دشوارتر مرانی اهي علتي امنیدامنه مسائل توسط شورا
 نکهیه و ا قطعنامبی قبل و بعد از تصوهي وروسني نسبت به چرانی ادگاهی درادامه در خصوص  دانیموسو

 به ارجاع پرونده هسته هي وروسنيتن دادن چ:  خواهد داشت، گفت هي دو کشور تکنی بازهم به ارانیا
 پرونده هسته در بابت آنها نقش خود نی آنهاست و از ای بزرگ برای شکستتي امنی به شورارانی ایا
 در ني و چهي حد تاثر روسدیما نبا.  کردندتی راتقوکای کردند ونقش آمرفي را فوق العاده ضعرانی ایا

 ای رانی انتخاب ای بر سر دو راهني و چهي  اگر روسمي بداندی ، بلکه بامي کنیابی ارزی واقعريپرونده را غ
  . فروشندی نمرانی به خاطر اا و اروپا رکای قطعا آمررند،ي قرار بگکایاروپا و آمر

 و ی در بوشهر، بخش کشاورزی هسته ایاتهي فعالنهي در زمرانی ای هاشرفتي پنکهی با اشاره به ایو
 ، ی سازی در موضوع غنرانی اشرفتيپ:  ندارد، افزودیري تاثی بعدی قطعنامه هادی در تشدیپزشک
  .  کندی مدی است که قطعنامه را تشدني و پروژه آب سنگیبازفرآور

 با مدل قطعنامه نرای امی مدل قطعنامه تحرای آنکهی بر ای مبنی در پاسخ به سئوالانی موسوني حسديس
 صورت گرفته قصد آن دارند که مدل عراق را به طنتي با شرانیدر قطعنامه ا: عراق مشابه است، گفت 

 یی، غذایی داروی که آن بخش از قطعنامه که به کمک هایدر حال.  متبادر کنندیاذهان عموم
 است نی اتي ، اما واقع کندني مدل عراق را تلقی خواهد به افکار عمومی گردد ، می بر میوکشاورز

  .  فاصله دارداري با قطعنامه عراق بسرانیکه قطعنامه ا
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 رانی اهي عل1737 است که در قطعنامه نی با عراق ارانی تفاوت قطعنامه انیبارزتر:  کرددي تاکانیموسو
  .استفاده از زور کامال ممنوع شده است

 میي که بگونیا:  دارد، گفت ینون مشکل قا1737 قطعنامه ی سئوال که کجانی در پاسخ به ایو
 است که همه ما یعي طبی شود ولی حل نمرانی ای دارد ، مسئله هسته ایقطعنامه مشکل قانون

  . مي دانی و ظالمانه می قانونريقطعنامه را غ
 منشور سازمان ملل 25طبق ماده :  کشورها در مقابل قطعنامه افزودتي در خصوص مسوولانیموسو

 هستند و طبق منشور سازمان ملل تي امنی مصوبات شورایملزم به اجرا عضو یهمه کشورها
 ی هاوني ، فراتر از تعهدات دولت ها در مقابل کنوانستي امنیتعهدات دولت ها در مقابل مصوبات شورا

  .  استین الملليب
   

 منشور را  عضو سازمان ملل بوده ورانیاز آنجا که ا:  ادامه دادی مذاکره کننده هسته امي سابق تعضو
  .  تواند مفاد منشور را نقض کندی که عضو سازمان ملل است نمیامضاء کرده است، لذا تا وقت

 صادر رانی اهي علیاسي سکردیهر چند از نظر ما قطعنامه نا مشروع است و با رو:  کرددي تاکانیموسو
 روش واقع نیا.  است قطعنامه را صادر کردهنی اتي امنی که شورامي فراموش کندیشده است ، اما نبا

  . کندی را حل نمی و مشکلستي ننانهيب
 ی از رشد توان هسته ایري و اروپا به دنبال جلوگکای آمرنکهی بر ادي با تاککی استراتژقاتي مرکز تحقمعاون

 است و ما ی کامال قانونرانی اهي علتي امنی الملل قطعنامه شورانياز نظر جامعه ب:  هستند افزود رانیا
  .مي کنکي تفکی جهانامعه و جی المللني بدگاهی نسبت به قطعنامه را با دی داخلدگاهی ددیبا
  
 لي و تحلی سخنان خود در نشست بررسیانی در بخش پاانی موسوني گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسبه

 در کای با آمررانی ، درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد احتمال مذاکره اتي امنی شورا1737قطعنامه 
 کنم یفکر نم : ت گفتگو، اظهار داشنی انجام ای براطی نبودن شراای و مساعد بودن یموضوع  هسته ا

 چرا که مسائل ستمي جواب دهد و من هم با آن موافق نی فعلطی مثبت باشد و در شراکایمذاکره با آمر
 خواهند ی خواهادهیه ز حرفها است و آنها به محض شروع مذاکرنی گسترده تر از ایلي خکای و آمررانیا

 . کرد
 پس از انقالب در حق ملت ی در طول سالهاکای که آمری شماری با اشاره به اقدامات خصمانه بیو
 در خصوص عراق هم کای مذاکره با آمری چراغ سبز براشی به نظر من نمایحت:  روا داشته ، افزود رانیا

 عراق موضوع قی از طرمي خواهی تصور کند مکای که آمرمی برخورد کردی ما به نحونکهیاشتباه بود و ا
  .مي خواستی را نمیزي چني غلط بود چرا که ما چنی ، اقداممي را مطرح کنیهسته ا

 و رانیامروز اصال اعتقاد ندارم که مذاکرات ا:  ادامه داد ی مذاکره کننده هسته امي عضو سابق تنیا
 موضوع هنوز نی ما در ایمعتقدم طرف اصل کند و همچنان ی کمک می به حل مسئله هسته اکایامر
 و ني و چهي توان با روسی و باز است چرا که هنوز معي کار فوق العاده وسی است و هنوز هم فضا1+5

 . خودشان را دارند گاهی متعهدها هم جاري ها کار کرد ضمن انکه غییاروپا
 بر ی از محافل داخلی برخليد تحل را در موری خبرنگار مهر که نظر وگری در پاسخ به سئوال دانیموسو

 طی درشراای باشد و آتي امنی به صدور قطعنامه شورای تواند پاسخ مناسبی مNPT خروج از نکهیا
 عمل نی ام کنیفکر نم:  کند، گفت رانی ای به حل مسئله هسته ای تواند کمکی اقدام منی ا،یکنون
 فرصت زي نکای و آمرلي کرده و به اسرائدیشد پرونده را تري مسNPT به حل موضوع بکند، خروج از یکمک
 . دهد ی دهد می مرانی فشار به ای برایشتريب
 خارج ماني پنی از ایاگر کره شمال: ، اظهار داشت NPT از ی در ادامه با اشاره به خروج کره شمالیو

ها حرمت  سالحنی ای براینی مراجع دیاما ما بنابر فتوا.  بود ی به بمب هسته ایابي دستیشد در پ
  .مي قائل هستیشرع
 موضوع نی ای گاه در پچي هرانیاما ا:   ادامه دادکی استراتژقاتي مرکز تحقی المللني بی پژوهشهامعاون

 در سال ی مقام معظم رهبری شرعی نبوده و نخواهد بود ضمن آنکه فتوایو ساخت سالح هسته ا
 . ما مهمتر استی رابطه برانی در ایونيس ، از هر گونه کنوانیو اصوال قبل از شروع بحران فعل1375
 بمب ی تصور کند ما به سواي که دنمي رفتار کنی ندارد به گونه ایليدل:  کردحی تصرانی در پاانیموسو

   .مي کنیحرکت م
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  جنگ انرژى در روابط مسكو با اروپا
  محمد بخشنده

  ٢٠٠7 ویه ژان2 – ١٣٨۵  دی 12ه سه شنب
زمستان آه از راه مى رسد فقط مردم عادى نيستند آه با سرما و آمبود سوخت و انرژى دست و :ایران

پنجه نرم مى آنند، چندسالى است، مشكالت وبحران هاى اين فصل دامن ديپلمات ها را هم گرفته 
گذر از بحران هاى بسيارى از دولت ها اآنون با رسيدن زمستان اتاق بحران تشكيل داده اند و . است

  . زمستان را در سرلوحه امور ديپلماسى خويش قرارداده اند
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بحران انرژى، به عنوان مرآز و مدار مشكالت آخرين فصل سال، هم اآنون در بخشى از مناطق جهان، 
وحشت ناشى از آمبود سوخت و نبود انرژى . خطرى بيش از يك جنگ و غائله نظامى پيدا آرده است

قسمت غم انگيز داستان انرژى اينجاست آه دولت ها و .  بى اندازه و خارج از تصور استدر اين مناطق
اقتصاد آشورها بويژه . حكومت ها هيچ ابزار دفاعى در برابر اين جنگ پيش بينى نشده، ندارند

آشورهاى مغرب زمين آنقدر دربرابر اين بحران شكننده است آه به محض بروز نخستين عالئم خطر، 
ادها به حال آماده باش آامل درمى آيند و موضوع بحران انرژى در شمار مسائل امنيت ملى اين همه نه

موضوع انرژى امروز در آشورهاى فاقد نفت و گاز، ميزان الحراره امنيت است و . آشورها قرار مى گيرد
 اين دولت ها با هر نوسانى در ايستگاه هاى عرضه و بازار صادرات، حالتى از تشنج واختالل جسم وجان

و همزمان با اين اتفاقات رشته بلندى از تئورى ها و توصيه هاى نخبگان اين آشورها . را فرامى گيرد
برصفحه نخست جرايد نقش مى بندد آه آارآمدى دولت ها و حكومت هاى خود را با معيار توانايى آنان 

  . در گذر از بحران هاى زمستان ارزيابى مى آنند
انرژى فسيلى چشمه هايى از آتش تهديد خود را در اروپا و اقمار شوروى سابق، دراين سال ها آه 

نمايان آرد، انديشمندان و متفكران نيز منظرى تازه براى ارزيابى جهان جديد گشودند، تحليلى آه بحران 
  . انرژى پايه اصلى آن بوده است

ديگر در نگاه هيچ آدام از دولت هاى به اين ترتيب زمستان پاى ديپلمات ها رابه ميان آشيده است زيرا 
درگير اين بحران، پرونده انرژى فقط يك بحران اقتصادى نيست آه امرى سياسى و حيثيتى و بلكه 

  . بخشى از امنيت ملى اين آشورهاست
براى نشان دادن آميختگى سياست و اقتصاد شايد، پرونده بحران انرژى دقيق ترين و بهترين نمونه 

ت ها درميدان دادوستد انرژى به پيچيده ترين بخش ازسياست بين الملل تبديل شده روابط دول. باشد
بويژه از زمانى آه . بازار انرژى اآنون به نمايش قدرت ديپلماسى دولت ها تبديل شده است. است

انگيزه هاى سياسى در تصميم گروه صادرآنندگان و واردآنندگان اين ماده حياتى دخيل شده است، 
ارت و اقتصاد بيش از هر برهه ديگر دست به دامن ديپلمات ها شده اند، تا جايى آه برخى صاحبان تج

انديشوران اين خطه گفته اند آه گره هيچ قراردادى بى حضور ديپلمات ها گشوده نمى شود و هيچ 
  . مناقشه اى در بازار نفت و گاز بدون چانه زنى و البيگرى هاى سياسى به صلح و سامان نمى رسد

ين نوشتار بيشتر نگاه به اروپا و منطقه ديگرى آه ارواسيا نام گرفته است، دارد، از آن رو آه منطقه ا
» ديپلماسى نفت و گاز«اوراسيا چندى است آه قلب بحران انرژى ومرآزنمايش مهيج ترين آشمكش 

 دريك سوى اين بحران، روسيه ـ غول انرژى جهان ـ نشسته و در سوى ديگرش چند. شده است
جمهورى اغلب فقير و نيازمند اقمار شوروى سابق وچند آشور صنعتى اروپا آه شريان اقتصادشان به 

  .شيرهاى نفت روس ها وابسته است
  چشم اندازهاى تازه بحران

 رادراضطراب ونگرانى به سرآردند و اآنون درواپسين روزهاى ٢٠٠۶همه مشتريان انرژى روسيه، سال 
  .اروپا سال نو را با بحران آمبود گاز آغاز خواهد آرد:يندسال آهنه نيز ناظران مى گو

چنانكه اآونوميست گزارش داده است، شكست مذاآرات روسيه و بالروس بر سر تعيين قيمت گاز، 
براى آشورهاى اروپايى مهم ترين نشانه بودآه آنهاسال جديد ميالدى را با بحران آمبود انرژى آغاز 

  . خواهند آرد
 ها آنقدر باالبود آه شرآت گازپروم روسيه، منبع اصلى تصميم گيرى در اين بحران، اضطراب اروپايى

ناگزير شد در اطالعيه اى براى آرامش نگرانى مشتريانش درآشورهاى اروپايى در خصوص آمبود گاز، 
  . اعالم آند آه اين شرآت ذخاير آافى گاز در اتريش و آلمان در اختيار دارد

 درصد گاز مورد نياز اروپا را تأمين ٢۵ن توليد آننده گاز طبيعى جهان، هم اآنون شرآت گازپروم بزرگ تري
  . مى آند آه با افزايش نياز اروپا به واردات گاز در آينده، اين ميزان بيشتر نيز خواهد شد

ماجراى شكست مذاآرات بالروس از آن جهت اروپا را به وحشت انداخت آه اين آشور مسير مهمى 
  . از روسيه به اروپا به شمار مى رودبراى صدور گ

تيم فرانكس، ازآارشناسان حوزه انرژى در بروآسل مى گويد، آنچه اروپايى ها بايد درباره منابع انرژى 
مورد نياز خود انجام دهند، مى تواند يكى از بزرگ ترين سؤال هاى سياسى سال پيش رو باشد چنانكه 

نشست مسئوالن . سيه را در هاله اى از سوءظن قرار دادگفت وگوهاى آنونى ميان اروپايى ها و رو
بلندپايه اتحاديه اروپا با مقام هاى روسيه نه تنها تحت الشعاع مسائل مربوط به انرژى قرارگرفته است، 

و اين ادعا مطرح مى شود آه روابط . بلكه اساس ماهيت روابط اروپا با روسيه را نيز زير سؤال برده است
  . رايط جنگ سرد گرايش مى يابددو طرف به سوى ش

هنوز هيچ آس نمى داندآه جنگ اقتصادى ديپلماتيك روسيه با مشتريان نگرانش چگونه پايان خواهد 
آنچه پيش روى ماست يك بحران همه جانبه است آه هر سال و هر فصل بر دامنه و شدت آن . يافت

  . افزوده مى شود بى آن آه چاره اى برايش يافت شود
  رآزمايى مرد نخست آرملين با غربميدان زو

بحران انرژى يا بهتر بگوييم بحران ديپلماسى انرژى ميان روسيه و مشتريان خرد و آالنش، هرچند دامنه 
پيچيده و ابعاد وسيعى دارد، اما ماهيتى ساده دارد زيرا اين ماجرا قطعه اى از پازل رقابت سياسى و 

لذا . فرا منطقه اى برسر ترسيم حوزه هاى نفوذ استبين المللى مسكو با حريف هاى منطقه اى و
آنچه درميدان مذاآرات انرژى و اجالس هاى اقتصادى روسيه و اين آشورها مى بينيم تنها بازخورد و 

  . بازتاب هاى اين آشمكش پشت پرده است
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ى اثبات طرف هاى غربى باصراحت به اين مسأله اقرار آرده اندآه روسيه از منابع نفت و گاز خود برا
  . اقتدار بر اروپا و آشورهاى همسايه استفاده مى آند

اين يك بحران چند سويه ميان روسيه با : جاناتان مارآوس گزارشگر امور اقتصاد سياسى اروپا مى گويد
اروپا و آمريكا است و مسكو در اين ميدان رقابت، ابزارى دردست دارد آه به او اين امكان راداده آه از 

  . وابط با اروپا وغرب آوتاه نيايدموضعش در ر
غرب واتحاديه اروپااآنون با اين واقعيت روبه روست آه روسيه بيش از پيش بر ذخيره انرژى خود به 

  . صورت يكى از اهرم هاى قدرت در سياست خارجى تكيه مى آند
بود، اما آن  سال پيش نيز مسأله انرژى در پوشش سياست امنيت ملى روسيه قرار گرفته ۶ يا ۵البته 

بنابراين پاسخ اين سؤال آه روس ها ازچه . روزهاهنوز جنبه واقعيت سياسى و اقتصادى پيدا نكرده بود
طرح «. چيزى نگران هستند و با اهرم انرژى خودآدام رفتار غربى ها را تالفى مى آنند، روشن است

، آه آشورهاى اقمارى روسيه را آمريكا و ناتو و نيز برنامه توسعه اتحاديه اروپا» گسترش به سوى شرق
  . دربرگرفته است، از نظر روس ها به تغيير موازنه منجر شده است

درگذشته با وجود هرگونه اختالفاتى آه وجود داشت، روسيه مى توانست با فرانسه، آلمان و بريتانيا 
ا چنگ تعرض انداخته روابط نزديك برقرار آند، اما حال ناتو وآمريكا به همه حوزه هاى استراتژيك روس ه

ديگر . اند و اروپا دندان طمع براى تغيير حكومت هاى دوست روسيه در اين جمهورى ها تيزآرده است
در گزارش تحليلگران اروپايى بر اين نكته . براى آرملين زمان مدارا و وقت مماشات سپرى شده است

بويژه (حاديه اروپا در آمده اند اشاره جدى شده آه از وقتى آه آشورهاى حوزه بالتيك به عضويت ات
، براى روسيه )آشور لهستان آه احساسات ضد روسى در آن حتى در سطح دولت محسوس است

آرملين امروز بيش ازهر زمان خود را در تهديد آشكار به سوى . دستيابى به توافق مشكل تر شده است
بق روسيه آه سهم بسزايى در تاجايى آه حتى ميخائيل گورباچف، رئيس جمهور سا. انزوا مى بيند

وحدت اروپا داشت، گفته است آه در برخى قسمت هاى اتحاديه تالش مى شود تا صداى روسيه را 
  . خاموش نگاه دارند

 ديپلمات هاى روسى و غربى اين بخش از ماهيت اختالف دو طرف صورت ٢٠٠۶درجريان آشمكش سال
  . عريانى پيداآرد

 پس از آن ٢٠٠۶مانى بودآه ديك چنى، معاون رئيس جمهورى آمريكا، مه بزرگترين حلقه اين زورآزمايى ز
آه مذاآرات طوالنى اروپا و روس ها برسر انرژى به بن بست رسيد در يك سخنرانى در آشور ليتوانى، 

  . دولت روسيه را به زبانى تند و غيرمنتظره مورد انتقاد قرار داد
جاى ابزارى براى وحشت يا باجگيرى از ديگر آشورها چنى مدعى شدآه دولت روسيه از نفت و گاز به 

  . اين سخنان در واقع آغاز يك جنگ ديپلماتيك بود. استفاده مى آند
 آشور صنعتى دنيا و روسيه، ٧ ماه به نشست سران ٢اين درگيرى لفظى درحالى روى دادآه تنها 

  .  در شهر سن پترزبورگ باقى مانده بود٨موسوم به گروه ،
 صريح، ديك چنى به اختالف اروپا وروسيه بسنده نكرد،اوبه نمايندگى از بوش اعالم آردآه دراين حمله

معاون رئيس جمهورى آمريكا دراين موضعگيرى . روسيه هرچه بيشتر به سوى اقتدارگرايى پيش مى رود
پيام دعوت به شورش نيز به سمت شرآاى سابق مسكو فرستادو بخصوص از آشورهاى حوزه بالتيك 

  . در جهان مدرن نام برد» خط مقدم جبهه آزادى«نوان نمايندگان به ع
 را آه قرار بود اواسط ماه ژوئيه به ميزبانى والديمير پوتين ٨اظهارات وى بيش از پيش جو اجالس گروه 

سخنگوى آرملين، آاخ رياست جمهورى روسيه، در واآنش به اين اظهارات آن را . برگزار شود، تيره آرد
  . توصيف آرد» ل نامفهومبه طور آام«

اما مسكو در پاسخ جنگ روانى چنى به اين بيانيه بسنده نكرد وشخص پوتين ناگزير شد واردصحنه 
پوتين دراين نطق ضمن آنكه آشورهاى . را ايراد آرد٢٠٠۶شود و رئيس جمهورى روسيه آن نطق معروف 

متهم آرد،براى نخستين بار تهديد غربى را به بزرگنمايى نگرانى هاى ناشى از صادرات انرژى آشورش 
آرد آه درخواست محدود آردن فروش انرژى روسيه به بازارهاى اروپا، آشورش را واداشته است تا در 

  .جست وجوى بازارهاى تازه براى نفت و گاز خود باشد
رئيس جمهورى روسيه با دفاع سرسختانه از اعتبار آشورش به عنوان تأمين آننده انرژى، گفت آه 

وقتى «: كو حتى در دوران جنگ سرد هم با آشورهاى اروپايى دادو ستد هاى انرژى داشته استمس
ما چنين اظهاراتى را مى شنويم، آنها را تالش هايى براى محدود آردن فعاليت شرآت هاى روسى 

  ».تلقى مى آنيم و در يافتن بازارهاى جديد بر مى آييم
قدرت پشت صحنه بحران ٢ك چنى شعله ور آرد اين بود آه جالب ترين نكته در اين نزاع سياسى آه دي

انرژى سرانجام رودر روى هم ايستادند وازطرفى روشن شد آه محورومرآز چالش هاى قدرت هاى 
به عبارتى آن بازى بزرگ آه ناظران قرن جديد وعده اش راداده بودند، .جهانى چيزى جز انرژى نيست

 ديپلماسى خط لوله يا هر نام ديگرى آه بخواهيد بر -ع انرژى تكاپو براى دسترسى به مناب.نمايان شد
قرن جديد براى نفوذ در آسياى ميانه واقمار شوروى سابق » بازى بزرگ« آن چيزى آه به -آن بگذاريد 

  .تعبير و تشبيه مى شود
ان رفت تا ديك چنى پس از اين به قزاقست.به اين ترتيب حتى تهديدات پوتين نيز به اين غائله خاتمه نداد

ساخت يك خط لوله گاز تازه آه از خاك روسيه نخواهد گذشت را ترغيب آندوهمزمان خط تنش چنى را 
مقام هاى لهستانى اظهاراتى مشابه ديك چنى، معاون رئيس جمهورى آمريكا، را .ورشو دنبال آرد
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از همسايه هاى منعكس آردند با اين مضمون آه روسيه از صدور گاز به صورت ابزارى براى باجگيرى 
  .خود استفاده مى آند

ورشو به اتفاق شمارى ازمحافل ضدروسى، اروپا رابه سختگيرى عليه مسكو فراخواند ودرپيامى آه باز 
آرملين رابه خشم آورد ازطرف هاى غربى خواست تا ازاهرم فشاردموآراسى براى تمكين پوتين بهره 

  .گيرند
 پوتين، رئيس جمهورى روسيه، با مقام هاى ارشد آشورهاى در حالى آه قرار بود در مالقات والديمير

عضو اتحاديه اروپا، همكارى استراتژيك دو طرف در زمينه هاى انرژى، مهاجرت، تجارت و حقوق بشر 
ى قرار گيرد، اما مخالفت لهستان پيشاپيش اميد به موفقيت اين اجالس را از ميان برد و اين مورد بررس

 به عضويت اتحاديه اروپا در آمدند از حق وتو ٢٠٠۴ آشورى آه در سال ١٠نخستين بارى بود آه يكى از 
ند، رياست نخست وزير فنال.براى جلوگيرى از اتخاذ تصميمى مهم به وسيله اتحاديه استفاده مى آرد

دوره اى اتحاديه اروپا آه آشورش ميزبانى اجالس را بر عهده داشت، مخالفت لهستان را منطقى خواند 
  .ودر مقابل، روسيه دولت لهستان را مسئول بروز وضع آنونى دانست

 به ميدان اتهام سازى سياسى تبديل ٢٠٠۶به اين ترتيب بود آه نشست هاى انرژى روسيه واروپا در
لماتهايى چون خوزه مانوئل باروسو، رئيس آميسيون اروپايى، ازروسيه انتقاد آردند آه از شد و ديپ

موضوع انرژى به عنوان يك فشار سياسى استفاده آرده است و مدعى شدند آه نگران وضع 
  .دموآراسى در روسيه هستند

ير پوتين، با وجود تالش  مه در حالى پايان يافت آه والديم٢۵مهم ترين نشست رويارويى روسيه واروپا در
اروپايى ها تعهدى مبنى بر گشوده شدن منبع انرژى اين آشور به روى مصرف آنندگان پرتوقع اروپا 

  .نداد
رهبران اتحاديه اروپا اميد وار بودندآه حتى در جريان مراسم شام در اجالس جنوب فنالند با حضور پوتين، 

رهبران اتحاديه اروپا .د مناسبات انرژى تحت فشار قرار دهنداو را براى پذيرفتن مقررات الزام آور در مور
 موسوم به منشور انرژى را امضا آند اما موفق به ١٩٩١سعى داشتند روسيه را قانع آنند پيمان سال 

ما با اصولى آه اين منشور متضمن آنهاست «: درپاسخ اين حرآت هاپوتين گفت.اين آار نشدند
وبا اين سخنان اين اجالس » .آه برخى مفاد منشور بايد بهتر تعريف شودمخالفتى نداريم، اما معتقديم 

اتحاديه اروپا به روسيه هشدار داد آه ممكن است مانع از اجراى طرح .نيز با تهديدات دوطرف پايان گرفت
هاى روسيه براى سرمايه گذارى در بازار فروش گاز اروپا شود مگر اين آه به شرآت هاى غربى اجازه 

روس ها نيزگفتندآه به سمت .ود به خطوط گاز صادراتى اين آشور دسترسى داشته باشندداده ش
  .مشتريان جايگزين خواهند رفت

عالوه براين .دراين جدال، مسكو دست برتر داشت زيرا اروپايى ها برسكوى نيازمندان ايستاده بودند
اروپائيان شرآت :  آند و مى گويدويليام هورزلى، گزارشگر امور اروپا به واقعيت ديگرى نيز اشاره مى

اوتأآيد مى آندآه گروهى ديگر در اتحاديه اروپا سعى دارند به .آننده در اين نشست اتحادى نداشتند
هر قيمتى آه شده از برخوردى علنى با روسيه احتراز آنند چون بيم دارند آه روابط دو طرف را بدتر 

 درصد نياز انرژى خود را ازروس ها ٣٠رفته آه حدود درصف نخست مماشاتگران اروپا ،برلين قرارگ.آند
  .تأمين مى آند

  ميدان هاى اصلى جنگ انرژى
اما اين ،تمام داستان جنگ ديپلماتيك منطقه اوراسيا برسر انرژى نبود پس ازآنكه لهستان اعالم آردآه 

يك مسأله مجارستان انرژى را .در جست وجوى ديگر گزينه هاى ممكن براى تأمين انرژى خود است
  .اروپا نيازمند يك استراتژى درازمدت براى تضمين منابع گاز است: امنيتى توصيف آردو اتريش نيز گفت

 متحد سابق در قلمرو شوروى سابق به دشمنان ٢اما بحران انرژى ازهنگامى به اروپا سرايت آرد آه 
  .وحريفان تازه تبديل شدند، يعنى روسيه واوآراين

  اوآراين ،آانون نزاع
مسأله امنيت انرژى پس از آن براى اروپا در اولويت قرار گرفت آه روسيه به طور موقت جريان گاز به 

پس ازاين بودآه برخى . قطع آرد آه ناشى از اختالفى برسر بهاى گاز بود٢٠٠۶اوآراين را در ماه ژانويه
اين اقدام روسيه . آردندآشورهاى اروپايى نسبت به وابستگى به منابع انرژى روسيه نيز ابراز نگرانى

عليه اوآراين به نگرانى اروپاييان در مورد بهره بردارى احتمالى روسيه از اتكا به منابع انرژى آن آشور 
شدت بخشيد و آارشناسان انرژى از آشورهاى عضو اتحاديه اروپا براى انجام گفت و گوهاى فوق العاده 

آن .اع روسيه و اوآراين بر سر بهاى گاز بود، ديدار آردندپيرامون بحران موقتى آمبود گاز، آه ناشى از نز
 متر مكعب براى ١٠٠٠ دالر در هر ۵٠روزگازپروم، شرآت انحصارى گاز روسيه، قيمت محصول خود را از 

  .اين قيمتى است آه اوآراين حاضر به پرداخت آن نيست. دالر افزايش داد٢٣٠اوآراين به 
وسيه مى گرفت و در عوض مى گذاشت خط لوله هاى ترانزيت روسيه اوآراين پيش ازاين گاز ارزان از ر

گفته مى شودگازپروم قيمت پائينى براى صدور گاز به آشورهاى سابق متحد با .از خاآش بگذرد
  . دالر در هزار متر مكعب است٢۴٠شوروى درنظر مى گيرد، اما قيمت گاز اين آشور براى اروپا 

اوآراين را قطع آرد آه آاهش جريان گاز به برخى از آشورهاى اروپايى دراين ماجرا،روسيه پمپاژ گاز به 
را نيز به دنبال داشت چند دولت اروپايى از افت جريان گاز ورودى به آشورهاى خود خبر دادند و اندريس 

پيبالگز، آميسر انرژى اتحاديه اروپا گفت اين وضع نشان مى دهد آه اتحاديه اروپا در مقابل مشكل 
مشكل ديگراين بودآه بخش زيادى از نفت اروپا را روسيه از .آمبود گاز تا چه حد آسيب پذير استبالقوه 
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 درصد گازش را از طريق اوآراين دريافت مى ٣٠طريق خاك اوآراين تأمين مى آند، بويژه آلمان آه حدود 
  .آند

 بهاى گاز عرضه شده  آشور روس تبار زمانى آغاز شد آه روسيه گفت آه قصد دارد٢اما اختالف واقعى 
  . برابر آند آه آى يف از پذيرش آن سرباز زد۴به اوآراين را 

دراين حال مقام هاى روسى، آشور اوآراين را به دزديدن گاز از لوله هايى آه از اين آشور عبور مى 
آنند، متهم آرده اند، اماآى يف مى گويد به خاطر تالش هايش براى آسب استقالل بيشتر از مسكو و 

اين آشور، روسيه را متهم آرده براى تضعيف اقتصاد .توسعه پيوندهاى قوى تر با غرب، تنبيه مى شود
اين يك تحليل اروپايى است آه مدعى است اوآراين پس از .اوآراين به باج خواهى توسل جسته است

، مسكو از انقالب نارنجى درحلقه تحريم روس ها قرارگرفت وتكرار يك اتهام ديرينه است آه مى گويد
شرآت گازپروم به عنوان يك حربه سياسى براى حفظ نفوذ خود بر آشورهاى همسايه بهره بردارى 

  .مى آند
  گرجستان ،دومين آانون بحران انرژى

گرجستان با رهبرى ساآاشويلى درميدان بحران انرژى همان سرنوشت يوشچنكو دراوآراين 
پروم بودآه اعالم داشت آه از سال آينده بهاى گاز به اين بارنيز بازيگردان شرآت روسى گاز.راپيداآرد

  . برابر قيمت آنونى آن، افزايش خواهد داد٢جمهورى گرجستان را به بيش از 
 ١١٠ بهاى گاز صادراتى روسيه به گرجستان از ٢٠٠٧مقام هاى شرآت گازپروم،، گفتند آه از سال ،
خبر افزايش بهاى گاز .ر افزايش مى يابد دال٢٣٠دالر براى هر يكهزار متر مكعب در حال حاضر به 

 نظامى ۴صادراتى روسيه به گرجستان در حالى انتشار مى يافت آه در پى بازداشت و سپس اخراج 
 آشور ٢روسى در تفليس، پايتخت گرجستان، به اتهام جاسوسى در ماه سپتامبر سال جارى، روابط 

ان ناگزيرشد براى گفت وگو با مقام هاى روسيه به تيرگى گراييد وگال بژواشويلى، وزير خارجه گرجست
اينجا نيز علت اختالف سياسى دانسته شد زيرا .به منظور آاهش تنش موجود، به مسكو سفر آند

  .دولت آنونى گرجستان متحد غرب است  وروس ها ازاين ماجراناخرسند هستند
 در مسير خط لوله روسيه به اين  ژانويه بر اثر وقوع انفجارى٢٢جريان گاز روسيه به گرجستان يكشنبه 

آشور قطع شد و خانه هاى مردم اين آشور آوهستانى را در زمستان در سرما و بى برقى به خاطر از 
سرانجام ميخائيل ساآاشويلى رئيس جمهورى گرجستان اعالم .آارافتادن نيروگاه هاى حرارتى فروبرد

  .قراردادى براى خريد گاز از ايران بسته استآردآه براى پايان دادن به بحران آمبود گاز در آشورش 
  صف تازه آشورهاى درمعرض بحران

بال روس، ايستگاه تازه بحران است، شرآت گازپروم روسيه اعالم آرده، دور جديد گفت وگو هاى اين 
  .شرآت با مقام هاى بالروس براى تعيين قيمت گاز صادراتى به بن بست رسيده است

دور جديد گفت وگو هاى مقام هاى اين شرآت : شرآت گازپروم مى گويد سرگئى آوپريانوف سخنگوى 
  .با والديمير سماشكو معاون نخست وزير بالروس بدون دستيابى به نتيجه اى مشخص پايان يافت

آلكساندر مدودف رئيس بخش صادرات گاز اين شرآت نيز تأآيد آرد، با ادامه اين وضع، صادرات گاز 
اومدعى است آه امكان قطع صادرات . ميالدى قطع خواهد شد ٢٠٠٧داى سال روسيه به بالروس از ابت

گاز روسيه به آذربايجان نيز از ابتداى ژانويه وجود دارد چرا آه مقام هاى باآو تا آنون تمايل خود را براى 
  .خريد گاز روسيه با قيمت هاى بيشتر اعالم نكرده اند

ق دروضع آنونى تاجيكستان نيز زمستان دشوارى باز از ميان آشورها وجمهورى هاى شوروى ساب
اعمال شديد محدوديت در انتقال نيروى برق و گاز در اين فصل سرما بيشتر مردم اين .راسپرى مى آند

  .منطقه را نگران آرده است
خبرهاى ديگر حاآى ازآن است آه آشورهاى حوزه بالتيك وشرق اروپا نيزآه روزى انرژى ارزان ورايگان از 

ا دريافت مى آردند اآنون بابحران روبه روشده اند چنانكه روابط سياسى اين آشورها با مسكو روس ه
به تنش آميخته است شايد آخرين نمونه اين دولت ها مولداوى بودآه رئيس جمهورى اين آشور گفته 

  .است آه صدور گاز روسيه به اين آشور نيز قطع شده است
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  . يك مقام عراقي از تدارآات براي اعدام دو تن ديگر از اعضاي حكومت صدام خبر داد
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هاي العربيه و  به نقل ازخبرگزاري آسوشيتدپرس، تلويزيون) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 برادر ناتني و رييس سابق سازمان اطالعات صدام و عواد برزان ابراهيم،: الفرات عراق گزارش دادند

  . به دار مجازات آويخته خواهند شد) پنجشنبه(حمد البندر، رييس سابق دادگاه انقالب عراق فردا 
زمان و مكان اعدام اين افراد هنوز اعالم نشده : اين مقام دولتي آه خواست نامش فاش نشود، گفت

  . است
صدام و اين دو تن به اتهام آشتن . ي گذشته به همراه صدام اعدام شوند ز شنبهقرار بود اين دو تن ني

  . ي الدجيل به مرگ محكوم شدند  تن از شيعيان دهكده148
منابع پليس عراق از درگيري مسلحانه ميان نيروهاي آمريكايي و افراد مسلح در شهر الرمادي خبر 

  . دادند
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هايي ميان  درگيري )چهارشنبه(صبح امروز : ليس عراق اعالم آرديك منبع پ: خبرگزاري شينهوا اعالم آرد
ي الملعب در مرآز شهر الرمادي واقع در غرب عراق  نيروهاي مسلح و نيروهاي آمريكايي در منطقه

  . صورت گرفت آه منجر به زخمي شدن چندين سرباز آمريكايي شد
  . ت پايين در اين منطقه به پرواز درآمدندهاي آمريكايي در ارتفاعا ها جنگنده هم زمان با اين درگيري

  .  مظنون به همكاري با القاعده را دستگير آردند23ها نيروهاي آمريكايي  طي اين درگيري
افراد مسلح ناشناس به پادگان نظامي ارتش عراق در : خبرگزاري قطر نيز به نقل از منابع آگاه اعالم آرد

  . هايي نيز ميان دو طرف ايجاد شد طي آن درگيريفلوجه واقع در غرب بغداد حمله آردند آه 
نيروهاي آمريكايي طي عملياتي در روستاي اليعوده، واقع در : چنين اعالم آردند منابع پليس عراق هم

  . شرق فلوجه سه تن را دستگير آردند
كي از ارتش عراق و آمريكا طي عملياتي ي: ي ارتش آمريكا آه امروز منتشر شده، آمده است در بيانيه

  . اند هاي مرگ را اخيرا در شهرك صدر واقع در شرق بغداد دستگير آرده فرماندهان جوخه
افراد مسلح آه اقدام به ربودن شيخ حامد بن محمد السهيل : خبرگزاري فرانسه نيز گزاش داد

  . تميم در غرب بغداد آرده بودند وي را به قتل رساندند ي بني التميمي، شيخ عشيره
تميم از دولت عراق خواست تا تحقيقاتي را در خصوص ربوده شدن  ي بني يكان شيخ عشيرهيكي از نزد

  . و قتل وي آغاز آند
الهويه در اطراف نهروان و بغداد خبر   جسد مجهول50ي تلويزيوني الجزيره از آشف  از سوي ديگر شبكه

  . داد
 آشته و چهار سرباز ديگر به شدت چنين در انفجار يك بمب در جنوب غرب بغداد يك سرباز آمريكايي هم

  . زخمي شدند
به . يك سرباز آمريكايي نيز به دليل درگيري لفظي با يك سرباز عراقي به وي شليك آرده و او را آشت

  . يي در خصوص رسيدگي به اين اقدام تشكيل شود دنبال اين اقدام سرباز آمريكايي، قرار است پرونده
ي عراق طي روزهاي آينده عازم آويت  هوشياري زيباري، وزير خارجه: ندمنابع آگاه آويتي نيز اعالم آرد

  . شود مي
ي مرزي دو آشور و اهميت همكاري آشورهاي  قرار است زيباري در اين ديدار به بررسي مساله

  . همجوار عراق در جلوگيري از بحران اين آشور بپردازد
ن ملل دخالت فوري اين سازمان را جهت نجات ي دادخواستي به سازما انجمن خبرنگاران عراق با ارايه

  . ها خواستار شد جان خبرنگاران در عراق و حمايت از آن
 ابراز اميدواري 2007 وزير دانمارك نيز در خصوص آاهش نيروهاي اين آشور در عراق طي سال  نخست

  . آرد
هاي امنيتي  واناييبا افزايش ت: وگوي تلويزيوني به مناسبت آغاز سال نو ميالدي گفت وي در گفت

  . توان به آاهش نيروهاي انگليسي و دانمارآي اقدام آرد نيروهاي عراقي مي
ي عربستاني، يك سوداني  ي خبري الجزيره نيز در گزارشي اعالم آرد يك دادگاه عراقي يك تبعه شبكه

  . هاي تروريستي به اعدام محكوم آرد و يك سوري را به اتهام فعاليت
  
   مي در اعدام صدام نداشتیلت دخاما : کایآمر
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  .  در اعدام صدام نداشته اندی کشور نقشنی ااني امروز اعالم کرد که نظامکای ارتش آمریسخنگو

 در کای ارتش آمری کالدول سخنگواميلی فرانسه، سرلشگر وی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ی از اعدام به مقامات عراقشي پی صدام را اندکییکای امرانينظام:   در بغداد گفت جمع خبرنگاران

  .  کردند ترک زندان عراق را ساتي قبل از وقوع اعدام تاسییکای پرسنل آمری دادند و تماملیتحو
 کشور نی که در ای برعهده آنان است که درباره مسائلنی کشور مستقل است و اکیعراق :  افزود یو
  . کنند یري گمي رود تصمی مشيپ

 یما به طور متفاوت کارها را در عراق انجام م:  اظهارداشت ني در عراق همچنکای ارتش آمریسخنگو
  . دولت عراق بود مي ما نبود، بلکه تصمميتصم)اعدام صدام ( امر نی و اميده
 با ی مقام عراقکی لهي به وسی از مراسم اعدام ویریتصاو ) ی د9( از اعدام صدام در روز شنبه پس

  . پخش شد نترنتیتلفن همراه ضبط و بعد در ا
  

  اعدام صدام استلمي خواهان مجازات افشاگر فیمالک
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 ارشد است ی از مقامهایکی عراق خواهان مجازات ری امروز اعالم کردندکه نخست وزی عراقیمقامها

 . از آن را فاش کردیری و سپس تصاویلمبرداريکه مراسم اعدام صدام را ف
 یکی عراق که روابط نزدعهي از قانونگذاران شیکی فرانسه ، ی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 است و خواهان مجازات عامل آن ی جدیاري بسقي تحقنی درباره ایو:"  دارد ، گفت ی المالکیبا نور
 ". است 
صدام ) ید9( مجلس عراق که خودش در اعدام روز شنبه ندگانیز نما اگری دیکی ی العسکریسام

 از کی دستورداد که هری عراقی سه نفره از مقامهاتهي کمکی به یمالک: شرکت داشت، گفت 
 .  کنند داي کردند ، پیلمبرداري که در اعدام صدام با استفاده از تلفن همراه خود فیهمانانيم
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:  کرد و اظهار داشت دیي را تاتهي کمنی الي تشکزيارت کشورعراق ن وزی خلف سخنگومی عبدالکرپيسرت
 . مي آنرا فاش کناتي جزئمي توانی در حال کار است و ما نمانهي به طور مخفتهي کمنیا

 با شبکه یی که بر اعدام صدام نظارت داشت؛ در گفتگوی سه شنبه ، منقذ آل فرعون دادستانروز
 آنان ی خواهم اسامی نفر درداخل اتاق تلفن همراه داشتند و من نمتنها دو:  خاطر نشان کرد رهیالجز

 . را فاش کنم
 .  ارشد دولت بودند ی افراد از مقامهانیا:  گفت یو

 در هنگام اعدام صدام گری دی چند از مقامهای را رد کرد ، تنیلمبرداري که فی از عسکرگذشته
 ی برای به وی عراق که دسترسی ملتي مشاورامنیعي توان به موفق الربیحضورداشتند که م
 .  نبود ، اشاره کرد ریاظهارنظرامکانپذ

 طرفدارصدام شد یهاي سناني در مژهی از اعدام صدام سبب جنجال در عراق به ویررسمي غیلمبرداريف
 و ی غربی خبری رسانه هاگری دی از سوخت؛ي را برانگی المللني رهبران بدی انتقادات شدنيو همچن

 یعه و سني شاني اختالف مجادی به منظور اری تصاونی از ای بهره برداری برایادی زیا تالش هیعرب
  .انجام داده اند

  
   نداشتمیدر اعدام صدام دخالت: یجالل طالبان
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 سيی ری به امضان،ي حکم اعدام صدام حسی اجرادی گوی عراق می رييس جمهوری طالبانجالل:فردا
  . خبر بوده استی حکم اعدام بی اجراقي نداشته و او از زمان دقیازي نیجمهور

 ازتاريخ ی عراق که روز سه شنبه منتشر شد، گفته شده که رييس جمهوری بيانيه رييس جمهوردر
  . نداشته استیاعدام اطالع

 است به خاطر احترام به  کرده اما گفتهدي بر مخالفت خود با حکم اعدام تاکی طالبانی اين بيانيه آقادر
  .  حق دخالت نداشته، در اين مساله مداخله نکرده استی که وی در موردژهیاستقالل قوه قضاييه، به و

 در باره حکم اعدام صدام حسين ی به کابينه در باره نظر وی طالبانی اين بيانيه همچنين به نامه آقادر
 قانون ٢٧ ماده هی بر پارای کردم زیدگاه ويژه خوددارمن از دخالت در تصميم دا«: اشاره شده و آمده است

  . »دادگاه، حکم دادگاه قابل تجديد نظر نيست
 که توسط يک تلفن همراه از مراسم ی وزير عراق روز سه شنبه دستورتحقيق در باره فيلمنخست

  اعدام صدام حسين گرفته شده بود را صادر کرد
   نيام حس اعدام صدلمي در ارتباط با فقي تحقتهي کم

 که توسط يک تلفن همراه از ی ژانويه دستورتحقيق در باره فيلم٢ وزير عراق روز سه شنبه نخست
  .مراسم اعدام صدام حسين گرفته شده بود را صادر کرد

 ی نخست وزير عراق به خبرگزاری المالکی نوری از مشاوران سياسی يکی العسکریسام
 ی هويت فردنيي تعی براابی قتي کميته حقکیشکيل  دستور تی مالکیآسوسيتدپرس گفته است آقا

 که به وسيله تلفن همراه از مراسم یکه در جريان مراسم اعدام صدام حسين شعار داده و شخص
  .استفيلم گرفته داده 

 مشاجره صدام حسين با ی صدای رسانه ها قرار گرفته، حاواري فيلم که به طور گسترده در اختاين
 یرهبر تندرو شيعه عراق را بر زبان م» مقتدا صدر« نام یر اين فيلم  شاهدد.  شاهدان مراسم است

 ینگاين است مردا« گويد ی کند و میآورد و  صدام حسين به مسخره نام مقتدا صدر را تکرار م
  .» برو به جهنم« گويد ی در پاسخ او میکس. »شما؟
. اعدام حسين در تناقض آشکار است عراق از مراسم ی دولتی مقام های منتشر شده با روايت قبفيلم

ترس «و » صدام حسين در هم شکسته بود« عراق پيشتر گفته بود ی مشاور امنيت ملیموفق الربيع
  .»در چهره او هويدا بود

پس از آن که .  دسامبر به جرم جنايت عليه بشريت به دار آويخته  شد٣٠ حسين سحرگاه شنبه صدام
 عراق در باره صدام حسين در روز سه شنبه تاييد کرد، مقام ی جنايیدادگاه تجديد نظر حکم دادگاه عال

  . عراق پس از گذشت چهار روزاين حکم را اجرا کردندیها
  

   کشته شدند 2006 در سال ی هزار عراق16 از شيب: تدپرسيآسوش
  ٢٠٠7  ژانویه2 – ١٣٨۵  دی 12ه سه شنب

 ها و حمالت ی به سبب نا آرامی عراق273 هزار و 16 گزارش داد که سال گذشته ی غربی خبرگزارکی
  . مسلحانه جان خود را از دست دادند

 یالدي م2006 در سال ی عراقی شمار کشته هاتدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه
 هزار شهروند جان خود را در 14 از  شي در سال گذشته  بکهی شده بود به طوریني بشي پزاني از مشيب
  .دست دادند کشوراز نیا
 دفاع منتشر ری بهداشت، کشور و وزی وزرادي را با تائی اساس شب گذشته دولت عراق گزارشني همبر

 نی ای های جان خود را در نا آرامنی عراق273 هزار و 16 گزارش در سال گذشته نیکرد که بر اساس ا
  .کشور از دست دادند

 627 و سي پلیروي ن348 هزار وکی و یعراق شهروند 298 هزار و 14 اساس، در سال گذشته ني همبر
  . در سال گذشته کشته شدندینفر از سربازان عراق
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 سال، دوهزار و پانصد نفر انی در پای عراقی آمار کشته ها2006 سال ی است که در ابتدای درحالنیا
  .  شده بودیني بشيپ
 آمار ی عراقیازروزنامه ها به نقل یالدي سال گذشته میانی پای در روزهاتدپرسي آسوشگری دی سواز

  . نفر اعالم کرده بود738 هزار و 13 را 2006 در سال ی عراقیکشته ها
  

 : در عراقییکای آمرانيفرمانده نظام
  شده استفي به شدت تضعییکای آمراني نظامهيروح/  اشتباه است نهی گزکی جنگ در عراق ادامه

  ٢٠٠7  ژانویه2 – ١٣٨۵  دی 12ه سه شنب
 دي واشنگن در عراق تاکی مستقر در عراق با اشتباه خواندن ادامه جنگ افروزییکای آمراني نظامفرمانده

 . شده استفي مستقر در عراق به شدت تضعییکای آمراني نظامهيکرد که روح
 ی که به تازگرنوی را با ژنرال ادی خود مصاحبه ادی در شماره جدکیوزوي مهر، مجله نی گزارش خبرگزاربه

 اعالم کرده رنوی حاضر در عراق منصوب شده چاپ کرده که ژنرال ادییکای آمرانيه نظامبه سمت فرماند
 . توان حل کردی جنگ نمقیبحران عراق را از طر:  است 

 صدام  از یري و در زمان دستگ2003 در زمان حمله به عراق در سال رنوی گزارش، ژنرال ادنی اساس ابر
 و در ماه دي رسانی در عراق به پای وتی ماموری اما پس از مدت حاضر در عراق بود،ییکایفرماندهان آمر

 .گذشته مجددا به عراق اعزام شد
 و ی نظام،یاسي سیی توانالي خود را از قبیروي دو سال گذشته تمام نی در طکایآمر:  گفت رنویاد

 نیق بوده است و ا امر ناموفنی به کار گرفته تا بحران عراق را حل کند، اما تا کنون در انجام ایاقتصاد
 . کندريي تغدی در عراق باکای آمری آن است که استراتژانگرينکته ب

 سال گذشته کی ی ها در عراق در طی ناآرامشی در ادامه با اشاره به افزاییکای ژنرال ارشد آمرنیا
هتر  به عبارت بای حکومت مستقل کی جادی ای ها در پی کار آمدن دولت در عراق، سنیپس از رو: افزود

 خشونت ها شیفزا با سو استفاده از فرصت به وجود آمده سبب ازيبر آمدند و القاعده ن" ی گرفهيخل"
 .در عراق شد

 یروهاي مجروح شدن نای داند که خبر کشته ی می در عراق را لحظاتی لحظات زندگنی بدتریو
 . دهدی آنها انتقال می را به خانواده هاییکایآمر
 به طی شده است و اگر شرافي در سال گذشته به شدت تضعییکای سربازان آمرهي روحرنو،ی اعتقاد ادبه
 . در عراق مشکل خواهد بودکای به اهداف مورد نظر آمریابي صورت ادامه داشته باشد دستنيهم
 کشور نی در اتي امنی در عراق به منتظور برقرارکای آمراني شمار نظامشی درباره طرح افزاني همچنرنویاد

 شمار شی با افزای از فرماندهان نظامی طرح ندارد؛ هرچند برخنی به ایاعتقاد چندان: داعالم کر
 . موافق هستندانينظام
 نکته است نی اانگري انتخابات در عراق بی دولت و برقرارليتشک:  مصاحبه خود گفت یانی دربخش پایو

 ی برنامه هاری ساشبردي، اما پ از اهداف مورد نظر خود موفق بوده استی به برخیابي در دستکایکه آمر
  . استدي کاخ سفی  در استراتژی اساسريي تغازمندي نکایمورد نظر آمر

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   ديماه13چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠7  ژانویه3 – ١٣٨۵  دی 13ه چهار شنب
ر از ادامه اختالفات مجلس بر سر ساعت کار ادارات داده روزنامه های صبح امروز تهران خب:بی بی سی

و از زبان چهره های اصلی جناح محافظه کار از اين که مجلس و دولت بر سر مسائل نازل با هم دچار 
انتقاد از متمم بودجه و استفاده دوباره دولت از صندوق ذخيره ارزی، . اختالف شده اند انتقاد کرده اند

ضور معاون رييس جمهوری در مجلس رقص در ترکيه از ديگر مطالب اين روزنامه ادامه بجث درباره ح
  . هاست

 گزارش داده کشمکش های دولت و مجلس بر سر تغيير يا تثبيت ساعت کار بانک ها کارگزاران
همچنان ادامه دارد تا جايی که اين روزها، نمايندگان مجلس بعد از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس را 

رد ساعت کار بانک ها رد کرد، مصمم هستند که اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام در مو
همچنين مجلس تدوين طرح جامعی را نيز برای جلوگيری از تغييرات غيرقانونی ساعت ها . ارجاع دهند

  .توسط دولت در دست دارد
که در آن از نمايندگان  از نامه احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس خبر داده اعتماد ملی

  . مجلس خواسته سطح کار قانونگزاری را با پرداختن به مسائلی مانند ساعت کار بانک ها تنزل ندهند
اين نماينده تهران در عين حال در همين نامه ابراز نگرانی کرده که مخالفان جمهوری اسالمی با اشاره 

که موضوع مهم تحريم پيش آمده و مشکالت فراوان به اختالف پديد آمده در قانونگذاری آن هم در زمانی 
  . اقتصادی به وجود آمده به ما می خندند

 معاون سابق وزارت اقتصاد با بيان اينکه همه تصميم گيری های دولت احمدی نژاد کارگزارانبه نوشته 
 ۵٠٠و کوتاه مدت است، گفته دولت سه هزار ميليارد تومان درخواست بودجه کرده است، که دو هزار 

ميليارد تومان آن قرار است از حساب ذخيره ارزی تامين شود که اين امر مغاير با برنامه چهارم و سند 
  . ساله است زيرا با برداشت از حساب وابستگی ما به فروش نفت بيشتر می شود٢٠چشم انداز 
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ساله را نقض  ٢٠ آقای شيرکوند گفته است دولت با اين عمل سند چشم انداز کارگزارانبه نوشته 
  . کرده است چرا که براساس سند طی هر سال بايد وابستگی ما به نفت کمتر شود

 از قول يکی از نمايندگان مجلس نوشته با توجه به نحوه مذاکرات هسته ای و روندی سرمايهروزنامه 
   ن تصميمشويم و بنابراين ضروری است در استراتژی بحرا  ايم، به طور قطع تحريم می   که پيش گرفته

  . گيری کنيم
 آميز دارد، دست   ای که جنبه صلح   با بيان اينکه نبايد از فعاليت هستهسرمايهپيمان فروزش، به نوشته 

بکشيم، گفته اکنون در مرحله تهديد هستيم و اگر اين موضوع ادامه پيدا کند، اقتصاد کشور به طور 
 گذاران   و عدم گشايش اعتبار اسنادی، سرمايهشود چنانکه قطع معامالت دالری   جدی دچار مشکل می

  .را به شدت دچار مشکل کرده است
 در گزارشی درباره حضور معاون رييس جمهوری در مراسم رقص و آواز زنان در ترکيه به نقل آفتاب يزد

پی آمدهای اين حادثه و از جمله شکايت آقای مشائی از دو نماينده مجلس پرداخته و نوشته اين 
  .دردولت و مجلس مورد بحث قرار گرفته است موضوع 

 از قول عماد افروغ رييس کميسيون فرهنگی مجلس که يکی از نمايندگانی است که آقای اعتماد ملی
  . مشائی مدعی شکايت از وی شده است نوشته تشنه طرح اين موضع در قوه قضاييه هستم

اگر وارد نمايشگاه های گردشگری در دنيا  از قول معاون سابق سازمان ميزاث فرهنگی نوشته ما کيهان
 را در همه نمايشگاه - نظير رقص مختلط زنان نيمه عريان با مردها-می شويم بايد انتظار چنين مسايلی

ها داشته باشيم و اگر قرار باشد به نشانه اعتراض اين جلسات را ترک کنيم، عمال بايد حضور ايران را 
  .و کنيمدر تمام نمايشگاه های گردشگری لغ

 ضمن انتقاد از اين گفته عليرضا سجادپور يادآوری کرده که او در زمان دولت سابق از کيهانروزنامه 
موضع اصولگرايی به شدت به اين گونه امور اعتراض می کرد و همين اعتراض ها باعث شد که در دولت 

 به کدام آموزه دينی و فعلی سمت بگيرد و نوشته معلوم نيست نظر وی از کدام جايگاه و با استناد
انقالبی مطرح شده است و اگر چنين باشد بايد حضور ديپلمات های ايرانی در مجالس ميهمانی با 

  .مشروب هم آزاد باشد
 خبر مرگ يک مسلمان هندی را منعکس کرده که به نوشته اين روزنامه با جمهوری اسالمیروزنامه 

وشته يک مرتبه اهللا را به خواب ديدم و از من قربانی بريدن گلوی خود دست بدان زده و در نامه ای ن
  . خودم را طلبيد

 در خبری همراه اين پايگاه اينرنتی ياهو را متهم کرده که با پخش تصاوير ذبح شتر جمهوری اسالمی
در پاکستان قصد دارند نشان دهند که مسلمانان خونريز هستند و به طعنه نوشته گويا غربی ها که 

گوشت قرمز رتبه اول را در جهان دارند برای کشتن حيوانات از شيوه های مسالمت خود در مصرف 
  .آميزی استفاده می کنند

  
   ديماه12سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠7  ژانویه2 – ١٣٨۵  دی 12ه سه شنب
ای روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود خبر از طرح تازه مجلس بر:بی بی سی

تغيير ساعت کار مدارس کشور داده و نوشته اند که متمم بودجه ای که مجلس بررسی آن را آغاز کرده 
بر ذخيره ارزی تکيه خواهد داشت چرا که درآمدهای مالياتی دولت و فروش سهام موسسات دولتی 

  . عملی نشده است
 از دو نماينده مجلس از ديگر اظهارنظرهای تازه ای درباره اعدام صدام و شکايت معاون رييس جمهوری

  .مطالب اين روزنامه هاست
  . روزنامه های مختلف تهران اظهار نظرها و مقاالتی را درباره اعدام صدام منتشر کرده اند

 گفته های محمود احمدی نژاد را با اهميت ديده که صدام را به زباله دان تاريخ حواله داده است رسالت
ی رييس چمهوری سابق را منعکس کرد که خواستار آن شده که  نظر محمد خاتم اعتماد ملیو

  . ديکتاتورهای کوچک هم از سرنوشت صدام حسين عبرت بگيرند
 در عنوان اصلی خود خبر از يک گزارش اختصاصی درباره برنامه آينده آمريکا در عراق داده و کيهان

الفات شيعه و سنی می تواند نزاع نوشته آمريکا بعد از اعدام صدام گمان می کند با فعال کردن اخت
عراق را از وجهه استقالل طلبی و اشغال خواهی که لبه تيز آن عليه آمريکاست خارج کند و به يک 

 شيعيان عراقی و اهل سنت اين کشور در طول کيهانجنگ مذهبی تبديل نمايد، در حالی که به نظر 
  .  سال اخير هرگز با هم درگير نبوده اند٢٠٠تاريخ 

 احضار دولت های رياض، قطر، کويت، ابوظبی و اردن برای دخالت در کيهاننظر نويسنده سرمقاله به 
عراق نمی تواند وجه جنگ شيعه و سنی را پررنگ نمايد چرا که اساسًا اين دولت ها الئيک هستند و 

رات مربوط می اضافه بر اين تا آنجا که به چهار کشور عربستان، کويت، قطر و اما. ماهيت مذهبی ندارند
 کيلومتری توسط شيعيان جنوب عراق اداره می ۵٠-۶٠شود، عراق در مجاورت مرزهای آنان و تا عمق 

  . شود و لذا اين دولت ها توان محدودی برای تحريک اهل سنت عراق دارند
 اين سئوال را مطرح کرده است که چرا موقع اعدام صدام شادمانی نکرديم در حالی آفتاب يزدسردبير 

  . که تصور می رفت ملت شادترين لحظات زندگی اش وقتی خواهد بود که صدام مجازات شود
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 عالوه بر مبتال بودن مردم به مشکالت و گرفتاری های متعدد و  آفتاب يزدبه نظر نويسنده سرمقاله
گوناگون اقتصادی که برای کسی رمقی باقی نگذاشته برخی حوادث قبل و بعد از محاکمه و اعدام 

  . م موجب تکدر خاطر و يا حداقل بی تفاوی مردم ايرانيان شدصدا
 خبر داده که رييس کميسيون امنيت ملی کيهاندر ادامه گزارش ها درباره پرونده هسته ای ايران 

مجلس در مرکز خبر حوزه علميه قم، ضمن تاکيد بر اين که تنها راه حل خروج از وضعيت هسته ای 
 ها اصال فکر نمی کردند جمهوری اسالمی بتواند به چرخه توليد سوخت ايران، مذاکره است گفته غربی

  . هسته ای دست يابد
 عالء الدين بروجردی گفته است برای رسيدن به شرايط بهتر و رسيدن به جايی که کيهانبه نوشته 

د نتوانند به ما حرف زور بگويند، بايد ناماليمات سياسی، فشارهای بين المللی و اهرم هايی مانن
قطعنامه شورای امنيت را بپذيريم و اين راه پر از سنگالخ را طی کنيم، در غير اينصورت بايد در صف 

  . طوالنی کشورهای تابع اراده بوش بايستيم
 امروز در مجلس مطرح اعتمادطرح مجلس برای تغيير ساعت شروع به کار مدارس به نوشته روزنامه 

  . می شود 
يان طرحی را برای تغيير ساعت کار بانک ها به تصويب رساندند که در حالی که هفته گذشته مجلس

شورای نگهبان آن را دخالت در وظايف قوه مجريه دانست و رد کرد، طراحان طرح تازه که به نوشته اين 
روزنامه امروز در مجلس بررسی می شود گفته اند ساعت شروع به کار مدارس در ايران زودتر از همه 

ه به روزهای کوتاه زمستان در بعضی مناطق بچه ها زمانی که به مدرسه می روند دنياست و با توج
  .هنوز هوا تاريک است

 از قول عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات خبر داده که منبع تامين مالی متمم سرمايهروزنامه 
  . بودجه باز هم حساب ذخيره ارزی خواهد بود

مه اقتصادی گفته متمم بودجه همين امروز تا قبل از ظهر در شناس به نوشته اين روزنا هادی حق
شود و از آن جا که درآمدهای مالياتی و درآمد حاصل از فروش سهام دولتی به  مجلس بررسی می 

  .دست نيامده است به طور قطع منابع متمم بودجه از حساب ذخيرهء ارزی تامين خواهد شد
ری از دو نماينده مجلس به قوه قضاييه شکايت برده و آن ها  خبر داده که معاون رييس جمهوآفتاب يزد

  . را به نشر اکاذيب متهم کرده است
 به دنبال انتقاد سعيد ابوطالب و عماد افروغ، دو نماينده مجلس، از اسفنديار اعتماد ملیبه نوشته 

دادی از رحيم مشايی، معاون رييس جمهوری به دليل حضور وی در مراسمی در ترکيه که طی آن تع
زنان و مردان به رقص مختلط پرداخته اند، وی اظهارات اين دو نماينده را مصداق نشر اکاذيب دانسته 

  . است
 از نمايندگان شکايت کرده که گفته است در برنامه رقص  اعتماد ملیآقای مشائی در حالی به نوشته

ع بوده و صحنه رقص نيز ناگهانی حضور داشته اما از محتوای برنامه ای که در آن حضور داشته بی اطال
  . انجام شده است

بيش از اين سايت های خبری اين گزارش را متشر کرده و بعد از تکذيب اوليه فيلم آن نيز تکثير شده بود 
  که سردبير خبرگزاری منتشر کننده فيلم برای يک روز بازداشت شد
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