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

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

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

 تبرئه موسويان ازاتهام جاسوسی ونگهداری اسنادمحرمانه : قوه قضایيه اعالم کرد
  )2007 نوامبر 27 (86 آذر 6شنبه سه 
ی دادسرا، از اتهام جاسوسی و  سخنگوی قوه قضاييه خبر داد آه حسين موسويان در مرحله: ایسنا

  . نگهداری اسناد محرمانه، تبرئه و در اتهام تبليغ عليه نظام مجرم شناخته شده است
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دآتر عليرضا جمشيدی در نشست خبری اين هفته، درباره پرونده 

آند و اميدواريم هر چه  اين پرونده مراحل نهايی را در دادسرا سپری می: ن موسويان اظهار داشتحسي
  . زودتر اين پرونده نهايی شود

متوجه موسويان بوده " تبليغ عليه نظام"و " نگهداری اسناد محرمانه"، "جاسوسي"سه اتهام : وی افزود
بی گناه شناخته شده و در مورد اتهام " مانهنگهداری اسناد محر"و " جاسوسي"آه وی در دو اتهام 

  . گناهكار شناخته شده است" تبليغ عليه نظام"
آه وی گناهكار شناخته شده، قرار تعليق صادر " تبليغ عليه نظام"در مورد اتهام : جمشيدی ادامه داد

  . شده و در صورت اعتراض دادستان به اين قرار ممكن است آه قرار مجرميت صادر شود
رسد بايد به تاييد دادستان برسد و دادستان  طبيعتا وقتی پرونده به اين مرحله می: اطرنشان آردوی خ

شود وگرنه در آن بخشی آه مدنظر دادستان است با  حق اعتراض دارد، اگر موافق بود آه تمام می
  . شود آيفرخواست به دادگاه ارسال می

 اين پرونده در دادسرا نهايی شود و قطعا پس از بگذاريد: ها گفت جمشيدی خطاب به خبرنگاران رسانه
  . شود آن اطالعات جامع و تكميلی ارايه می

ی اين آه مفهوم تبليغ عليه نظام چيست؟ و همچنين درخصوص درخواست امروز سخنگوی  وی درباره
ه بود دولت مبنی بر اين آه دادگاه موسويان به صورت علنی برگزار شود و اين آه وزارت اطالعات خواست

های قضايي،  در مورد پرونده: تا مشخص نشدن اين پرونده، موسويان در محل آارش حاضر نشود گفت
چنينی آه مورد حساسيت است، نبايد پيشاپيش در مجامع، مسايل به اين شكل مطرح  امنيتی و اين

اين نبايد با . آنند شود؛ هم از سوی آسانی آه به نفع وی و هم آسانی آه عليه وی صحبت می
  . ها پرونده را از مسير خود خارج آنيم صحبت

طبيعی است آه بايد اين پرونده روند طبيعی خود را طی آند و به نفع ما نيست آه نظام : وی افزود
قضايی را تضعيف آنيم و چه مثبت و چه منفي، قاضی را تحت فشار قرار دهيم و طبيعتا قاضی با اتكا 

  . ف قضايی نظر خود را اعالم خواهد آردبه خداوند و تاآيد بر وجدان و شر
طبق : شود يا خير؟ گفت جمشيدی در پاسخ به اين پرسش آه موسويان در محل آارش حاضر می

  . صحبتی آه با قاضی پرونده داشتم، گفتند آه وی حاضر نشده است
 آه ام اين است طبيعی است آه اين موضوع بستگی به نظر قاضی دارد، توصيه: جمشيدی تاآيد آرد
زودی نظر مستند و مستدل خود را اعالم آند و درمورد علنی بودن يا غيرعلنی  اجازه دهيد قاضی به

  . گيرد بودن نيز اگر پرونده به دادگاه برود قاضی در اين مورد تصميم می
آند در پاسخ به سوال  وی با تاآيد بر اين آه اين پرونده هنوز مراحل نهايی را در دادسرا طی می

: ی اقدام قوه قضاييه نسبت به اظهارات اخير برخی از مسووالن اجرايی گفت ری دربارهخبرنگا
  . شود آردن له يا عليه هر متهمی از حقوق شخصی افراد محسوب می صحبت

  . شود  روز ديگر اين پرونده در دادسرا نهايی می4 ، 3ان شاءاهللا تا : جمشيدی در پايان خاطرنشان آرد
: ی تماس گرفتن برخی با قاضی پرونده موسويان گفت خبرنگاری دربارهوی در پاسخ به سوال 

  . اطالعم بی
جمشيدی همچنين در پاسخ به اين سوال آه آيا مراحل تحقيق موسويان حضوری يا غيرحضوری برگزار 

  .آخرين دفاعيات از وی اخذ شده است: شده؟ گفت
  

  مصاحبه با علي الريجاني درباره اوضاع هسته اي و جنگ
  )2007 نوامبر 26 (86 آذر 5شنبه دو

اي از اينكه آار به  البرادعي و سوالنا توجه آنند آه عده: الريجاني خطاب به البرادعي و سوالنا گفت
ايران حاضر است با آنها تفاهم آند زيرا ما نشان : وي تصريح آرد.  درستي پيش برود، خرسند نيستند

وي درباره .  ها تحت فشار هستند دانيم آن حال آه مي عينايم آه تابع تفاهمات واقعي هستيم در  داده
الغيب نيستم  من رجال: ، اظهار داشت)توسط شوراي امنيت(اي ديگر عليه ايران احتمال صدور قطعنامه

بينم آه  شرايط آشور را طوري نمي: وي اضافه آرد... اما توجيهي هم ندارد آه به اين سمت بروند
اشد، بلكه معتقدم به وحدت فكري بر روي برخي مسايل آه جنبه منافع احتياج به دولت نجات ملي ب

درباره تعامالت چين و روسيه، منافع ملي ايران مطرح است و : وي افزود. ... ملي دارد، نياز است
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خرد و بر روي آن  چين نفت ايران را با قيمت خوب مي. خواهي و چيز ديگري در آار نيست باج
تعامالت ايران با ايتاليا در حدود شش ميليارد دالر در سال : ريجاني اضافه آردال. آند گذاري مي سرمايه
الريجاني ادامه ... خريم دهيم؟ وقتي منفعت اقتضا آند از آشورها آاال مي آيا ما به ايتاليا باج مي. است
د و داراي ذخاير آمريكا و متحدانش بر اين باورند، ايران موقعيت ژئوپولتيك و نيروي متخصص آماده دار: داد

دهد، اما دشمن ممكن است چيزهاي  مي" پرش " اين موقعيت به ايران قدرت .  نفت و گاز بسيار است
گويم مساله جنگ را در سطح آشور ناديده بگيريد، عقل و  نمي. مختلفي را روي ميز داشته باشد

دانم  موجه نمي: ريح آردوي در عين حال تص. آند سناريوهاي مختلف را در نظر بگيريم مصلحت حكم مي
اگر آنها بخواهند جنگ آنند، اين قدر در فضاي : الريجاني تاآيد آرد. از ترس مرگ خودآشي آنيم

  ....هاي ديگري دارند ها خواسته آنم آن فكر مي. زنند تبليغاتي حرف نمي
  

  بدانيد صبر ما آرامش قبل از طوفان است : سردار جعفری خطاب به دشمنان
  )2007 نوامبر 23(86 آذر 2جمعه 

بدانند "فرمانده آل سپاه پاسداران انقالب اسالمي به دشمنان ايران هشدارداد :  خبرگزاري انتخاب 
  ".ها صبر پيشه آرده و اين دوران، آرامش قبل از توفان است ايران درمقابل فشارهاي آن

به عنوان " جعفريمحمدعلي "به گزارش سرویس سياسی خبرگزاری انتخاب، سردار سرلشكر پاسدار 
اگر مقام معظم رهبري براي "هاي نمازجمعه امروز دردانشگاه تهران، تاآيدآرد  سخنران پيش از خطبه

هاي دشمن مقابله  مقابله با دشمن دستور صادر آنند ، ملت ايران و بسيجيان آماده هستند با توطئه
  ".آنند

فه سياسي نظام جمهوري اسالمي ايران نعمت بزرگ واليت فقيه و رهبري آه امروز در فلس: وي گفت 
آنند، اين است آه دشمنان ما در  آمده و نقشي آه مردم از اين نعمت بزرگ درك آرده و به آن عمل مي

اند، نفوذ  اطراف ما حضور دارند و هدفشان آنترل ايران اسالمي است و به خاطر حضور بسيج نتوانسته
  .آنند

گفت، عظمت  المي آه در دومين روز از هفته بسيج سخن ميفرمانده آل سپاه پاسداران انقالب اس
  .هاي بزرگ بسيج دانست-هاي انقالب را از دستاورد  انقالب اسالمي وحضور مردم در صحنه

اگر فرمان تاريخي امام : وي به فرمان امام راحل براي تشكيل ارتش بيست ميليوني اشاره آرد و گفت
  .گرفت شد و بسيج شكل نمي ميراحل نبود ، آمادگي مردم سازماندهي ن

امام راحل تداوم انقالب را ضمانت بخشيد و امروز هرچه داريم از دورانديشي حكيمانه : جعفري افزود
  .مقام معظم رهبري و امام راحل است

وي با اشاره به اينكه پيروزي انقالب اسالمي به معناي مخالفت با اهداف آمريكا بود، اشغال النه 
  .ها وروحيه استكباري واشنگتن دانست ستيزي ااقدامي عملي با ظلمجاسوسي آمريكا ر

هاي دشمنان احتياج است آه  امام راحل احساس آردند براي مقابله با توطئه: آل سپاه گفت  فرمانده
هاي  هاي نظامي و دفاعي رافراگيرند ويكپارچه با توطئه مردم ايران اسالمي سازماندهي شده و آموزش

ربرابر آن ايستادگي و مقاومت آنند و سپاه پاسداران سازماندهي مردم را براي مقابله و د دشمن
  .تشكيل ارتش بيست ميليوني آغاز آرد

هنوز يك سال از دستور امام راحل براي تشكيل بسيج نگذشته بود آه جنگ بر ايران اسالمي : وي افزود
وچستان ضرورت حضور مردم هاي آردستان و سيستان و بل تحميل شد و در شهرهاي گنبد و استان

  .احساس شد
به گفته سردار سرلشكر جعفري، جنگ در حالي به ايران تحميل شدآه نيروهاي مسلح و نظامي ايران 

هاي ارتش نداشتند و آشور نيروي  دليل به هم ريختگي اسالمي آمادگي الزم را براي دفاع از مرزها به
  .دفاعي مناسب را براي دفاع از مرزها نداشت

با تاآيد بر اينكه بسيجيان در دوران دفاع مقدس و درمقابل حمله دشمن نقش خود را به خوبي ايفا وي 
آسايي داشت و بسيج با خود روحيه  هاي جنگ تاثيرات معجره حضور بسيج درميدان: آردند، افزود

  .معنويت ، ايستادگي و مقاومت را به همراه آورد
هاي جنگ را ناشي از روحيه مقاومت بسيجيان دانست و  آل سپاه، نصرت وپيروزي در جبهه فرمانده

  .ها به صورت پي در پي نصيب ايرانيان شد ها، پيروزي به خاطر اين روحيه در جبهه: افزود 
توانست با آمك نيروي  دشمن نه تنها نتوانست خوزستان را اشغال آند ، بلكه ايران: جعفري يادآور شد 

  .تمامي خاك تصرف شده را از دشمن باز پس گيردمردمي و بسيج در آمتر از دو سال 
: هاي گوناگون ازجمله فرهنگي و سازندگي، گفت دستاوردهاي مختلف بسيج درصحنه بااشاره به وي

هاي دشمنان همچون تهاجم گستره فرهنگي يا به قول  پس از جنگ تحميلي نيز ايران اسالمي باتوطئه
  . است مقام معظم رهبري شبيخون فرهنگي روبرو بوده

به نام جهاد فرهنگي توسط  وي، هوشياري بسيجيان در مقابل اين تهاجم را جهاد ديگري دانست آه
  .مردم انجام گرفت

 امنيتي از نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران را جهاد -آل سپاه وبسيج، دفاع سياسي  فرمانده
  .رفتآرد آه درقالب نيروهاي بسيجي ومدافع انقالب انجام گ ديگري اعالم

دشمنان داخلي انقالب با حمايت و پشتيباني گسترده دشمنان خارجي قصد تغيير رفتار و "وي گفت 
آردند و نيروهاي داخلي خود رااز  هاي سياسي و امنيتي دنبال مي براندازي نظام را از طريق فعاليت
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مختلف هاي  آردند آه به برآت حضور بسيج در صحنه المللي هدايت مي هاي بين طريق رسانه
  .ها خنثي شد وامنيتي اين توطئه سياسي

اي  هاي گسترده بسيج سازندگي فعاليت: وي به نقش بسيج در صحنه سازندگي نيز اشاره آرد و گفت 
  .دهد را براي آمك به محرومين و مستضعفين انجام مي

  .آردهاي انقالب عنوان  جعفري همچنين ، جهاد علمي را بعد ديگري از حضور بسيجيان در صحنه
ها براي  گردان عاشورا و الزهرا از نيروهاي جوان بسيجي و سازماندهي آن ۵٠٠  وي، تشكيل دو هزار و 

دفاع ازانقالب اسالمي را نمادي ازآمادگي گسترده مردم به منظور دفاع از انقالب و نظام جمهوري 
  .اسالمي دانست

توانست  شد معلوم نبود ايران مي  نمياگر اين حرآت انجام: وي بسيج را دستاورد انقاب دانست وگفت
  .هاي سياسي ، فرهنگي امنيتي به سالمت عبور آند از توطئه
هاي انقالب را ناشي از برآت حضور بسيج و  ملت ايران وصدور اهداف وآرمان آل سپاه، پيروزي فرمانده

  .تشكل ارتش بيست ميليوني اعالم آرد
 دهد و بسيج -ست ، هويت بسيح را تشكيل مي هاي دور د آرمان گرايي و ديدن افق: وي گفت 

  .است هميشه خار چشم دشمنان داخلي و خارجي بوده
شناسد و همه بسيجيان در آشور همچون  بسيجي مرز سن و سال و قومي نمي: وي گفت 
  .پردازند هاي آرد ، عرب ، لر، فارس و بلوچ همواره به دفاع از مرزها مي بسيجي

ها صبر پيشه  دشمنان بايد بدانند چنانچه ايران در مقابل فشارهاي آن: يدآرد سردار جعفري در ادامه تاآ
است دوران آرامش قبل از توفان است و اگر رهبر معظم انقالب براي مقابله با دشمن دستور صادر  آرده

  .هاي دشمن مقابله آنند آنند، ملت ايران و بسيجيان آماده هستند با توطئه
: هاي بسيجيان دانست و گفت  كليف الهي و انقالبي رااز ديگر ويژگيوي همچنين عمل بر اساس ت

  .اي حضور خود را عملي سازد بسيجي هر جا احساس تكليف آند، بايد بدون هيچ مالحظه
بيان احكام محمدي است به سلطه و ظلم  ما با صدور انقالب خود آه: فرمانده آل سپاه افزود

  . ظهور امام زمان هموار مي آنيمجهانخواران پايان داده و راه را براي
وي با اشاره به آالم امام راحل آه حفظ جمهوري اسالمي ايران راواجب عيني دانسته واهميت آن را از 

اگر دشمنان بدانند آه امام راحل چه تكليفي بردوش مردم ايران نهاده : اند، گفت نماز بيشتر اعالم آرده
  .پرورانند  سر نميهرگز خيال تجاوز به ايران اسالمي را در

نعمت بزرگ واليت فقيه و رهبري آه امروز در فلسفه سياسي نظام جمهوري اسالمي : جعفري گفت
آنند اين است آه دشمنان  تلفيق شده و نقشي آه مردم ازاين نعمت بزرگ درك آرده و به آن عمل مي
 حضور بسيج ما، دراطراف ما حضور دارند و هدفشان آنترل ايران اسالمي است و به خاطر

  .است نفوذ آند نتوانسته
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  آغاز به کار کردسي در آناپولانهيکنفرانس خاورم
  )2007 نوامبر 27 (86 آذر 6شنبه سه :بی بی سی

 مذاکرات صلح یاي که موضوع آن احسي در آغاز کنفرانس آناپولکای آمری جمهورسي بوش رئجورج
، 2008 سال انی صلح جامع تا پاکی به یابي دستی را براانيني و فلسطليت، موافقت اسرائ اسانهيخاورم

 . اعالم کرد
 کشور کی سي تالش ها را داد و گفت محور مذاکرات تاسنی از اکای کامل آمرتی بوش قول حمایآقا

 . داردیستی همزلي است که با اسرائینيمستقل فلسط
 آزاد و ی شانس زندگانيني سبب خواهد شد که فلسطی کشورني چنکی سي بوش گفت تاسجورج

 آن ی ها به آنچه نسل ها در جستجویلي اسرائگریهدفمند و شرافتمندانه را داشته باشند و از طرف د
 . برسندگانشان،ی در صلح با همسای زندگیعنیبوده اند 

 .د نخواهد بوی نقشه کار آساننی ای اذعان کرد که البته اجراکای جمهور آمرسيرئ
 دهد و انی پاني نشیهودی ی به توسعه شهرک هادی بالي جورج بوش خاطرنشان کرد که اسرائیول

 . را نشان دهندانيني خود از محمود عباس، رهبر فلسطتی حمادی عرب هم بایکشورها
 . شروع خواهد شدهی مذاکرات در ماه ژانوی جلسه رسمني بوش گفت اولجورج
 لي و اسرائانينيمحمود عباس گفت تمام مسائل مورد اختالف فلسط جورج بوش، ی سخنرانانی از پاپس

 . در مذاکرات مطرح گردددی بایني المقدس و سرنوشت آوارگان فلسطتي بتياز جمله وضع
 ی هاني صلح کامل و عادالنه شود که به اشغال سرزمکی موجب دی عباس افزود که مذاکرات بامحمود
 متوقف شود، ني نشیهودی ی شهرک های هاتيد، فعال دهانی پالي توسط اسرائني نشینيفلسط
 . نظم و قانون کمک شودی برقراری براانيني آزاد شوند و به فلسطانيزندان

 با یخی تاری آشتکی ی بود که گفت او برالي اسرائری کنفرانس اهود اولمرت نخست وزی بعدسخنران
 . عرب در کنفرانس شرکت کرده استی و تمام ملت هاانينيفلسط

 است در یلي شهروندان اسرائهي از ادامه خشونت علی که ناشی اولمرت گفت او با وجود موانعیقاآ
 .کنفرانس حاضر شده است
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 به صلح حاضر به مصالحه یابي دستی خواستار صلح است و برالي گفت که اسرائلي اسرائری وزنخست
 . استیدردناک

 وعده داده کای گفت آمریرخارجه عربستان سعود اموری وزصل،ي از آغاز کنفرانس، شاهزاده سعودالفشيپ
 . شودلي سال تکمکی ها ظرف یني و فلسطلي اسرائانيکه مذاکرات مربوط به صلح م

 حصول ی تمام توان خود را براکای داده شده که آمرناني امور خارجه عربستان افزود به کشورش اطمریوز
 .  به کار خواهد گرفتني طرفانيموافقت نامه م

 کرده و گفته بود اعتقاد دارد که رهبران یني قبال نسبت به چشم انداز صلح ابراز خوشبزيوش، ن بجورج
 .  به صلح متعهد هستندیابي به دستیلي و اسرائینيفلسط

حماس .  شکست خواهد خوردسي رهبر جنبش حماس گفت مذاکرات آناپوله،ي هنلي در غزه، اسماعاما
 .  کنفرانس دعوت نشده استنیبه ا
 ی شرکت کرده اند، حق ندارند براسي که در کنفرانس آناپولیني گفت رهبران عرب و فلسطهي هنیآقا

 .  کنندیري گمي دادند، تصمی که در انتخابات به حماس رانيآن دسته از مردم فلسط
 . نداردی گونه طرح صلحچي در هازاتي امتی اعطای برای حقچي عباس هی گفت که آقاهي هنلياسماع

 نی در ای تعهدای هي کنفرانس ثمربخش نخواهد بود و هرگونه توصنیمردم معتقدند که ا: "رد اضافه کیو
 امضاکنندگان تعهد ی تنها برانهایا.  مردم ما الزام آور نخواهد بودیکنفرانس، که به حق ما لطمه بزند برا

 ." آور خواهد بود
آن .  عزل شدیر دولت وحدت مل دیری عباس از سمت نخست وزی آقای در ماه ژوئن از سوهي هنیآقا

 ی فتح به رهبریروهاي غزه توسط حماس از دست نکهیتحول بالفاصله پس از خارج کردن کنترل بار
 . دادیعباس رو
 نخست ی در انتخابات مجلس قانونگذار2006 هی گسترده حزبش در ژانویروزي پس از پهي هنلياسماع

 . شده بودریوز
 شرکت ی اگر از حماس برای گفت حتی سی بی حماس به بهی بلندپا از رهبرانگری دیکی زهار، محمود

 دادن انی آماده پالي بود چون اسرائی معنی آمد، شرکت در کنفرانس بیدر کنفرانس دعوت به عمل م
 ی محسوب نمانيني اکثر فلسطندهی و محمود عباس نماستي نانيني فلسطی هانيبه اشغال سرزم

 .شود
 س،ي کنفرانس در شهر آناپولنی به اهی و سوریز جمله عربستان سعود کشور و سازمان ا40 از شيب

 . دعوت شده اندلند،ی مرالتیمرکز ا
 ی و اساسهي در واشنگتن مالقات کردند تا شروط اولیني و فلسطیلي مذاکره کنندگان اسرائشتر،يپ
 . کنندمي را ترسندهی مذاکرات آیبرا
 التي تشکسیي و محمود عباس، رلي اسرائرینخست وز از کنفرانس، جورج بوش با اهود اولمرت، قبل

 .  کردداری دینيخودگردان فلسط
 در روز دوشنبه، دو طرف گفتند کای خارجه آمرری وزسی رازاي کاندولیزباني به می از مذاکرات مقدماتپس
 قابل رجوع در مذاکرات ی سند مشترک که شروط اساسکی توافق بر سر ی عمده به سویشرفتيپ
  . کند داشته اندی منيي تع راندهیآ
  

 ی موشکشنهادي در خصوص پکای گفتگو با آمری کشور برانی ای از آمادگهي روسری نخست وزمعاون
  . مکتوب آن کشور خبر داد

  )2007 نوامبر 26 (86 آذر 5دوشنبه 
م  سر انجاییکایطرف آمر:"امروز گفت " وانفی ایسرگئ "نترفکس،ی مهر به نقل از ای گزارش خبرگزاربه
 به مسکو ارائه نهي زمنی در اهي با روسی و همکاری مکتوب در خصوص سامانه دفاع موشکشنهادي پکی

  ".می را مطرح کرده اشنهادي پنی ارامونيکرده است و ما بحث گفتگو پ
 سامانه دفاع ضد کی داد تا شنهادي چک پیبه لهستان و جمهور) 2007 (ی سال جارهی در ماه ژانوکایآمر

  .  چک مستقر کندی در خاک جمهوری رادارستمي سکی در لهستان و ريموشک رهگ10 شامل یموشک
 اعالم کرده، اما رانی همچون ایی کشورهادی سامانه را مقابله با تهدنی هدف از استقرار اواشنگتن

 ی دارد که تهران فاقد چنان توان موشکدي نکته تاکنی باره، بر انی در اکای آمرهاتي ضمن رد توجهيروس
 از ی سامانه انيرارچن هدف استقنيت که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، لذا به باور کرملاس
  . استهي روسی موشکی هاستمي کنترل و تسلط بر س،ی شرقی در اروپاکای آمریسو
 به آن ی شرقی خود در اروپای از استقرار سامانه ضد موشککای منصرف کردن آمری براشتري پهيروس

 کرده بود، اما شنهادي در خاک خود را پری و آرماوجانی در گاباله آذربای رادارستميفاده از سکشور است
 ی براینیگزیجا آن را هي که روسی برداشت کرد در حالیلي تکمشنهادي پکی از آن به عنوان کایآمر

  . دانستی مکای آمریسامانه دفاع موشک
 در اروپا ی سامانه دفاع موشککی یتا به هر نحو ممکن است تالش کند کای گفت که آمرني همچنوانفیا

 به آن ی مناسب و کافی دارد تا به شکلی خود محفوظ می حق را برانی ازي نهي که روسدیمستقر نما
  .پاسخ دهد

  
 چين و فرانسه بزرگ ترين قرارداد اتمی جهان را امضاء کردند

  )2007 نوامبر 26 (86 آذر 5به دوشن: رادیو فردا-)پکن(حسن فرامرز 
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 ميليارد و ١١نيکال سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، که در پکن به سر می برد روز دوشنبه يک قرارداد 
  .  ميليون دالری را برای تاسيس نيروگاه های هسته ای در چين امضا کرد٩٠٠

 را همراهی می کند، اين ، که در اين سفر آقای سرکوزی»آروا«به گفته مدير اجرايی شرکت هسته ای 
  . معامله بزرگترين قرارداد تاريخ هسته ای جهان است

 ميالدی دو نيرگاه اتمی آب سنگين را در اختيار چين قرار ٢٠١۵به موجب اين قرارداد، فرانسه تا سال 
  . خواهد داد

س اياالت پکن در اوايل سال جاری ميالدی نيز چهار نيروگاه هسته ای ديگر را از شرکت وستينگهاو
  . متحده خريداری کرده بود

 ميليارد دالری شرکت های ١٧از ديگر دستاوردهای سفر نيکال سرکوزی به پکن، انعقاد قرارداد 
 فروند هواپيمای ايرباس را به چين ١۶٠هواپيمايی فرانسه و چين است که به موجب آن فرانسه 

  . فروخت
 فروند هواپيمای ايرباس و بويينگ را از ٢۶٠٠ کارشناسان معتقدند که چين طی دو دهه آينده حدود

 فرانسوی و آمريکايی خريداری خواهد کرد و انتظار می رود که چين پس از اياالت متحده  شرکت های
  .آمريکا به بزرگ ترين بازار اين هواپيماها تبديل شود

  در پرونده اتمی ايران  چين و ایفای نقش موثر
 از دولت چين خواست نقش موثرتری را در حل مناقشه اتمی ايران رييس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه

  . ايفا کند
نيکال سرکوزی، که بامداد روز يکشنبه در راس يک هيات بلند پايه سياسی و تجاری وارد چين شد پس 

 با همتای چينی  از ضيافت شامی که از سوی هو جين تائو، رييس جمهوری چين، ترتيب داده شده بود
  .  درهای بسته گفت و گو کردخود در پشت

هر چند از جزييات اين ديدار گزارشی منتشر نشده است، اما نيکال سرکوزی در پايان ديدارش با رييس 
جمهوری چين گفت که وی به پکن آمده است تا درباره مسئله اتمی ايران، بحران ميانمار، محيط 

 واحد پول چين در برابر دالر آمريکا مذاکره زيست، روابط دو جانبه چين و فرانسه و همچنين افزايش نرخ
  . کند

آقای سرکوزی با اشاره به حضور بيش از پيش چين در عرصه های جهانی اظهار داشت که قدرت رو به 
رشد چين در جهان امروز ايجاب می کند که اين کشور در باره مسائل حساس بين المللی، نظير 

  . اهر شودمناقشه اتمی ايران، با مسئوليت بيشتری ظ
حضور چين بر معادالت جهانی تاثير گذار است و اين کشور نقش مهمی را در اقتصاد دنيا «: وی گفت

  . بازی می کند، بنابر اين الزم است که در حل مشکالت بين المللی نيز مشارکت داشته باشد
کت های رييس جمهوری فرانسه در باره مسائل بين المللی به بن بست اتمی ايران و سرکوب حر

دمکراسی خواهانه در ميانمار اشاره کرد و از دولت چين خواست برای حل اين بحران ها، که نگرانی ها 
  . و اعتراض های جهانی را در پی داشته است، تالش کند

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  .  و عراق را امضا کردندکایر آور روابط آمرالزامي عراق امروز طرح غری و نخست وزکای آمری جمهورسيرئ

  )2007 نوامبر 26 (86 آذر 5دوشنبه 
 سي اعالم کرد که جرج بوش رئدي فرانسه، کاخ سفی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 و عراق به عنوان کای الزام آور روابط آمرري عراق امروز طرح غری نخست وزی المالکی و نورکای آمریجمهور
 ی حضور طوالنله از مسائل از جمی درباره پاره اندهی در سال آی مذاکرات رسمیاجرا ی برای انهيزم

  . در عراق را امضا کردندییکای آمریروهايمدت ن
معاهده " آور رالزامي سند غنیا:  به خبرنگاران در واشنگتن گفت دي لوت از مسئوالن کاخ سفداگالس

 در کای حضور آمرندهی آري مسائل دشوار نظیسو بحث و برر"  استی اصول و مبانی سرکی بلکه ستين
  . برگزار خواهد شد، موکول شده استیالدي م2008 که در سال یعراق به مذاکرات

 مدار بسته انجام ونیزی تلوقی که به طور جداگانه از طری بوش و المالکاني توافقنامه می پس از امضایو
 نوپا با عراق کی روابط استراتژی را برایرچوب مهم است که چایسند" توافقنامه نیا: شد، اظهار داشت

  ". کندی مجادیا
:  شدی درعراق مدعی دائمی نظامیگاههای پایی درباره احتمال برپای درپاسخ به سوالني همچنیو
 از ی محور اصلکی از دولت عراق است و به طور قطع کای آمرتی از ادامه حمایگری مسئله بعد دنیا

  .ود خواهد بندهیمذاکرات سال آ
  .ردی پذانی پاندهی آهي ژوئدني است تا مذاکرات با فرارسدواري امکای لوت اشاره کرد که آمرداگالس

  
 »ایران به حمایت از شبه نظاميان در عراق ادامه می دهد«

  )2007 نوامبر 26 (86 آذر 5دوشنبه :رادیو فردا
ان را متهم کردند که به حمايت از  نوامبر، دولت اير٢۶مقامات نظامی آمريکايی در بغداد، روز دوشنبه، 

  .شبه نظاميان شيعه در عراق ادامه می دهد
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: روز دوشنبه، اعالم کرد ، دان فاريس، فرمانده نظامی نيروهای آمريکايی در شهر صدر،رويترزبه گزارش 
ولی شبه نظاميان تندروی شيعه که .  درصد در اين منطقه کاهش يافته است٧۵که خشونت به ميزان «

وی ايران پشتيبانی می شوند و از اين کشور پول و اسلحه دريافت می کنند، همچنان به عمليات از س
  ».خود ادامه می دهند

آنها جداگانه از ارتش مهدی . من در مورد عمليات اين شبه نظاميان شيعه نگرانم«: دان فاريس افزود
  .ه است حمالت آنها مرگبار و بسيار سازمان يافت. مقتدی صدر عمل می کنند

مقتدی صدر، روحانی تندروی شيعه، در ماه اوت گذشته، از نيروهای خود خواست تا عمليات نظامی را 
  . متوقف کنند

وی افزود آتش بس اعالم شده، توسط مقتدی صدر هنوز رعايت می شود اما ديگر شبه نظاميان شيعه 
  .ی دهندمی نامد، به عمليات خود ادامه م» گروه های ويژه«که وی آنها را 

گروه هايی را که گفته می شود در ايران تعليم ديده و از سوی اين کشور   مقامات نظامی آمریکایی،
  .می نامند» گروه های ويژه«حمايت می شوند، 

  اين مقام نظامی آمريکايی افزود که اخيرا دو عراقی که توسط نيروهای آمريکايی دستگير شده اند،
  . آمورش نظامی ديده انداعتراف کرده اند که در ايران

  .دان فاریس جزئيات بيشتری در مورد این دو عراقی نداد
.  ايران را متهم به ارسال اسلحه و حمايت از شبه نظاميان عراقی کرده بود واشينگتن پيشتر نيز، دولت

  .ايران همواره اين اتهامات را رد کرده و هدف خود را ثبات دولت عراق دانسته است
ز مقامات آمريکايی از جمله رایان کروکر، سفير آمریکا در بغداد، اعالم کردند که ايران در اخيرا برخی ا

  .کاهش خشونت در عراق نقش داشته است
   انفجار در بازار حيوانات

ارتش آمريکا در عراق روز شنبه گذشته نيز، شبه نظاميان شيعه هوادار ايران را متهم کرد که در 
  . ار فروش حيوانات بغداد، دست داشته استبمبگذاری روز جمعه در باز

من نمی گويم که ايران فرمان بمبگذاری بازار فروش «: گريگوری اسميت، سخنگوی ارتش آمريکا گفت
حيوانات را صادر کرده است، ولی اين حمله اثر انگشت شبه نظاميانی را دارد که در ايران آموزش ديده 

  » .اند
 نفر ديگر زخمی ۵۶ نفر کشته و ١۵يس عراق بر اثر اين انفجار دستکم به گفته مقامات بيمارستانی و پل

  . شدند
در حالی که طی روزهای اخير برخی «: چنين اتهامی را رد کرد و اعالم کرد وزارت امور خارجه ایران

مسئوالن آمريکايی از نقش مثبت جمهوری اسالمی ايران در عراق سخن گفته اند، شاهديم که با وقوع 
  » .جار چنين مواضعی هم ابراز می شودچند انف

  
پارلمان عراق امروز بررسی طرح استيضاح و عدالت را برای جایگزینی آن با قانون ریشه کنی حزب بعث 

  .آغاز کرد
  )2007 نوامبر 25 (86 آذر 4یکشنبه 

امروز جلسه : به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نایب رئيس اول پارلمان عراق گفت
دولت عراق دو هفته پيش . مجلس نمایندگان شاهد اولين بررسی طرح استيضاح و عدالت خواهد بود

  .و برای تایيد به مجلس نمایندگان فرستاد طرح استيضاح و عدالت را تصویب
دولت در جلسه ای اضطراری طرح استيضاح و : علی الدباغ سخنگوی دولت عراق پيشتر گفته بود 

  .دالت را تصویب کرد و برای تایيد به مجلس ارجاع دادع
اميدواریم که مجلس  این طرح باعث پيشبرد آشتی ملی در عراق خواهد شد و: الدباغ خاطرنشان کرد

  .بحران را از پيش رو برداریم در سریعترین زمان این طرح را تایيد کند تا یکی از کانون های
انون ریشه کنی حزب بعث خواهد شد، اما با این حال هيئت ریشه این قانون جایگزین ق: وی تصریح کرد

  .کنی حزب بعث مطابق قانون اساسی دائم عراق به فعاليت خود ادامه می دهد
حزب بعث باید به دليل ارتکاب خشونت، از لحاظ قانونی مجازات  که سخنگوی رسمی دولت عراق افزود

وابستگی .  وابستگی به حزب بعث اکراه وجود داردمی دانيم که درباره: وی در عين حال گفت . شود
شخص به این حزب مادامی که جنایتی که طبق قانون مستوجب مجازات است، انجام نداده باشد، جرم 

  .محسوب نمی شود
طرح استيضاح و عدالت شامل اعضای حزب بعث که بازنشسته شده اند؛ نمی  :وی در ادامه گفت 

 به چنين افراد بازنشسته ای که دیدگاه هایشان همان اندیشه های شوند وهدف از این طرح این است
حزب بعث است، اجازه ندهيم فعاليت سياسی داشته باشند یا حرفه ای را دنبال کنند که در آن افکار 

  .حزب بعث را ترویج کنند
رئيس جمهوری عراق در ماه مارس در " جالل طالبانی"پيش نویس طرح استيضاح و عدالت از سوی 

نخست وزیر این کشور قرار گرفت؛ این امر در چارچوب برنامه های آشتی ملی " نوری المالکی"اختيار 
  .در عراق انجام شد

 در چارچوب نخستين تصميمات اتخاذ 2003الزم به ذکر است هيئت ریشه کنی حزب بعث در ماه می 
  .شده از سوی پل برمر حاکم غير نظامی سابق آمریکا تاسيس شد
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 گسترده عليه شورشيان در شمال عراقعمليات 
  )2007 نوامبر 24 (86 آذر 3شنبه 

بنا به گزارش ها، نيروهای آمریکایی و عراقی عملياتی گسترده ای را در شهر کرکوک در : بی بی سی
 .شمال عراق آغاز کرده اند

 آمریکایی با آنطور که پليس عراق اعالم کرده، بيش از سه هزار و پانصد نظامی عراقی و صدها سرباز
 .هدف مقابله با گروه هایی که شبه نظاميان وابسته به القاعده خوانده شده، شرکت کرده اند

خبرنگاران می گویند اخيرا شایعاتی منتشر شده که ممکن است برخی از پيکارجویان ارشد وابسته به 
در اطراف عراق فاصله القاعده به سمت کرکوک رفته باشند تا از حضور گسترده تر نيروهای آمریکایی 

 .بگيرند
 برای -همزمان با عمليات مشترک نظاميان ایاالت متحده و عراق در شهر کرکوک قانون منع رفت و آمد 

 وضع شده و بنا به گفته پليس تا کنون بيش از بيست نفر در جریان این عمليات امنيتی -دوازده ساعت 
 .دستگير شده اند

وضع شده و ) به وقت محلی( بدون اعالم قبلی و از ساعت پنج صبح مقررات منع رفت و آمد در کرکوک
 .گذرگاه های اصلی ورودی و خروجی شهر مسدود شده است

 'جستجوی خانه به خانه'
در جریان عمليات نيروهای ارتش و پليس عراق به جستجوی خانه ها در شهر پرداخته و به ساختمان 

 .ان باشد، حمله کرده اندهایی که گمان داشتند محل اختفای پيکارجوی
جان ميور، خبرنگار بی بی سی در بغداد، می گوید پيش از این هم چند عمليات امنيتی گسترده در 
کرکوک انجام شده، اما نتوانسته به طور کامل مانع حمالت انتحاری و بمبگذاری های پراکنده در این 

 .شهر شود
 کردها، عرب ها و ترکمن ها تشکيل می دهند شهر کرکوک در شمال عراق واقع شده و جمعيت آن را

 .که همگی بر سر هویت تاریخی این شهر اختالف نظر دارند
کردهای ساکن شمال عراق اميدوارند که منطقه نفت خيزی را که کرکوک مرکز آن است، به منطقه 

 .خودمختار کردستان عراق ضميمه کنند
ال جاری ميالدی رفراندومی برای تعيين وضعيت در قانون اساسی عراق پيش بينی شده که تا پایان س

  .این منطقه برگزار شود، اما مقدمات برگزاری آن به تأخير افتاده است
  
 "عامل انفجار بغداد گروهی شيعه برخوردار از حمایت ایران "

  )2007 نوامبر 24 (86 آذر 3شنبه 
يوانات خانگی الغزل در بغداد را به ارتش آمریکا انفجارهای مرگبار دیروز در بازار طيور و ح:بی بی سی

 .گروهی مورد حمایت ایران نسبت داد
بازار الغزل در مرکز شهر بغداد که تنها در روزهای جمعه فعال است محل فروش انواع پرندگان از مرغ 

خانگی تا پرنده های کميابی است که از آفریقا و آمریکای جنوبی به عراق قاچاق می شوند و همچنين 
رای فروش حيوانهای دست آموز خانگی همچون خرگوش و گربه است که از ایران به عراق برده مکانی ب
 .می شود

این بازار در ساعات نيمروز که مملو از مشتری و تماشاچی بود صحنه انفجار پياپی دو بمب شد که در 
 . جعبه مقوایی جاسازی شده بودند

 رفتن بسياری از حيوانات انجاميد که برخی از آنان از گونه انفجار در این بازار به مرگ سيزده تن و از ميان
 .های کمياب بودند

یک روز پس از انفجار، دریابان گریگوری اسميت، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق به خبرنگاران گفته که 
رده و شب گذشته نظاميان آمریکایی و عراقی چهار نفر را در ارتباط با بمبگذاری در بازار الغزل دستگير ک

بر اساس اعترافات آنان و شواهد و دیگر اطالعات به این نتيجه رسيده اند که این بمبگذاری کار گروهی 
بوده که با حمایت ایران در بغداد فعاليت می کند اما به گونه ای عمل کرده که انفجار شبيه عمليات 

 .القاعده باشد و به القاعده نسبت داده شود
کایی در حالی گروهی مورد حمایت ایران را مسئول کشتار غيرنظاميان در بغداد این نظامی بلندپایه آمری

قلمداد می کند که فرماندهان آمریکایی در عراق طی روزهای گذشته به نقش مثبت ایران در کاهش 
 .درگيری و نا امنی در عراق اشاره کرده اند

جلوگيری از رسيدن اسلحه به دست فرماندهان نظامی آمریکایی گفته اند که ایران به وعده خود در 
 .گروههای شورشی در عراق پایبندی نشان می دهد

این فرماندهان که همواره ایران را متهم می کنند که به شورشيان عراقی برای حمله به نظاميان 
آمریکایی و بریتانيایی در عراق کمک تسليحاتی و آموزشی می کند اخيرًا گفته اند که از حجم 

اق کشف شده در عراق به ميزان چشمگيری کاسته شده و سالحهای کشف شده هم سالحهای قاچ
در ماههای گذشته به عراق قاچاق شده اند و به نظر می رسد که روند آنچه قاچاق سالح از ایران به 

 .عراق می دانند قطع شده باشد
ورشيان عراقی را رد ایران همواره اظهارات مقامات آمریکایی در مورد کمک تسليحاتی و آموزشی به ش

 .کرده است
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ایران و آمریکا قرار است بزودی برای چهارمين بار بر سر امنيت و ثبات عراق به مذاکره مستقيم 
  .بنشينند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

  )2007 نوامبر 27 (86 آذر 6شنبه سه :رادیو فردا
 برگزار   خبر داده که مذاکرات ايران و آمريکا در بغداد در سطح کارشناسان امنيتیهمشهری،امه روزن

  . مي شود
به نوشته اين روزنامه، با وجود آنکه عبدالعزيز حکيم، ریيس مجلس اعالی عراق روز سه شنبه، ششم 

ر ايران در بغداد تاکيد کرده آذر، را زمان انجام دور بعدی مذاکرات ايران و آمريکا اعالم کرده بود، سفي
  » .گفت و گو های ايران و آمريکا تا چند روز آينده برگزار خواهد شد«که

با توجه به اينکه دور قبلی گفت و گوها در «: حسن کاظمی قمی به روزنامه همشهری گفته است
  » .دسطح کارشناسان امنيتی برگزار شده، دور چهارم مذاکرات نيز در همين سطح انجام مي شو

 از نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به ریيس قوه قضائيه در مورد اجالل قوامی، روزنامه اعتماد،روزنامه 
  . نگار زندانی خبر داده است

به نوشته اين روزنامه، انجمن صنفی روزنامه نگاران با ارسال نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی 
  . ه نگار بازداشتی شده تا وی به معالجه بيماری اش بپردازدخواستار مرخصی برای اجالل قوامی، روزنام

انجمن صنفی روزنامه نگاران با انتشار نامه ديگری خواستار توجه «روزنامه اعتماد همچنين نوشته که 
  » .مسووالن به مساله امنيت جان روزنامه نگاران و خبرنگاران به ويژه در شهرستان ها شده است

 حمله به حسينيه دراويش بروجرد شرکت  زداشت عبدالرحيم بيرانوند که در از باجام جم،روزنامه 
  . داشت، خبر داده است

 به همراه دو تن از دوستانش که در برخورد با دراويش  به نوشته اين روزنامه، وی که روحانی است
  . گنابادی نقش داشتند، سه شنبه شب گذشته بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته اند

 جم نوشته که اين افراد هنوز در اختيار مقامات مسئول قرار دارند اما احتمال دارد به زودی آزاد جام
  . شوند

 تن از دراويش ٧٠٠ آبان به حسينيه دراويش گنابادی در بروجرد ده ها نفر زخمی و نزديک به ٢٠در حمله 
   .ن با خاک يکسان شد نيز بازداشت شدند و ساختمان حسينيه از سوی ماموران استانداری لرستا

   تظاهرات بسيجيان مقابل سفارت اردن
 از تظاهرات شماری از اعضای بسيج دانشجویی در مقابل سفارت اردن در جمهوری اسالمیروزنامه 

تهران خبر داده و نوشته که اين تظاهرات در مخالفت با برگزاری کنفرانس صلح خاورميانه در آناپوليس 
  . آمريکا انجام شده است
دانشجويان بسيجی با تظاهرات در مقابل سفارت اردن خواستار نابودی اسرایيل «اين روزنامه نوشته که 

   » .و عدم مذاکره کشورهای خاورميانه با این کشور شده اند 
 به بهانه سالگرد انتشار خود، طی سرمقاله ای به وضعيت نامناسب انتشار تهران امروز،روزنامه 

  . رداخته استروزنامه ها در ايران پ
 تا دو درصد از جمعيت ايران روزنامه منتشر مي شود، ١٫۵امروز معادل حداکثر «به نوشته اين روزنامه، 

 درصد جمعيت آن ٣٠در حالی که طبق استانداردهای يونسکو، اگر متوسط تيراژ روزنامه های يک کشور 
  » .است» قابل قبول«دارای وضعيت  ميليون تيراژ در کشوری چون ايران باشد، آن کشور ٢١يعنی حداقل 

  . در کشور خبر داده است» اپيدمی طالق« ازرسالت،روزنامه 
به نوشته اين روزنامه، مدير امور آسيب ديدگان اجتماعی بهزيستی با اعالم اينکه رشد طالق نسبت به 

مارهای در کشور دانسته و آ» آسيب اجتماعی« درصد بيشتر شده است، طالق را مهمترين ١٢ازدواج 
  . موجود در اين زمينه را نگران کننده خوانده است

طبق آمار در «اين روزنامه همچنين از قول معاون قضایی ریيس کل دادگستری استان تهران نوشته که 
  » .سال های اخير از هر چهار ازدواج در استان يک مورد منجر به طالق شده است

 ازدواج در استان تهران ثبت ٣٩ هزار و ٧۵سالجاری رسالت با اشاره به اين که طی هفت ماهه اول 
  .  مورد منجر به طالق شده است٧۵٠ هزار و ١۵شده خبر داده که از اين تعداد 

اپيدمی گسترش طالق تنها مختص تهران و شهرهای بزرگ نيست و تا «اين روزنامه تاکيد کرده که 
  » .شهرستان های کوچک نيز رخنه کرده است

  
 های صبح دوشنبه ايرانبررسی روزنامه 

  )2007 نوامبر 26 (86 آذر 5دوشنبه :رادیو فردا
، خبر داده که مقامات جمهوری اسالمی به برخی کشورهای همسايه به خصوص تهران امروزروزنامه 

  . داده اند»اولتيماتوم«کشورهای عربی درباره همکاری آنها با آمريکا در حمله احتمالی به ايران،
به طور رسمی و صريح و البته به صورت شفاهی به اين «نامه، اين پيام تهديد آميزبه نوشته اين روز

  » .کشورها داده شده است
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هر چند جزئيات کامل اين پيام افشا نشده است ولی شنيده ها حاکی است «تهران امروز نوشته که 
 و فضای در اين پيام شفاهی، ايران به کشورهای همسايه هشدار داده است در صورتی که خاک

کشورهای همسايه برای حمله به ايران مورد استفاده قرار گيرد، ايران اين کشورها را متخاصم قلمداد 
  » .کرده و به آنها حمله متقابل خواهد داشت

با مخالفت مجلس متوقف شده » اصالح قانون بودجه در گام اول« خبر داده که همشهریروزنامه 
  . است

نخست دولت برای تغيير ساختار بودجه نويسی و ارائه تبصره های دائمی به نوشته اين روزنامه، گام 
اليحه بودجه در قالب يک اليحه مستقل، به علت مخالفت مجلس نسبت به ابهامات اين اليحه، متوقف 

  . ماند
نمايندگان مجلس بررسی يک فوريت اليحه مزبور را در دستور کار «همشهری همچنين نوشته که 

يل تذکرات نمايندگانی همچون احمد توکلی و حسن سبحانی نسبت به ناهماهنگی داشتند که به دل
متن و عنوان اليحه، نهايتًا اين اليحه از سوی ابوترابی فرد که رياست جلسه را بر عهده داشت، به 

  » .منظور رايزنی دولت و مجلس در اين باره، مسکوت ماند
  . ر ايرانی را منعکس کرده است روزنامه نگا٢٠٠ نامه انتقادی اعتماد،روزنامه 

 روزنامه نگار کشور با انتشار بيانيه ای از نحوه نگاه دولت به روزنامه ٢٠٠حدود «به نوشته اين روزنامه، 
  » .نگاری انتقادی اعتراض کردند و خواستار احترام دولت به جامعه رسانه ای کشور شدند

ز سوی محمود احمدی نژاد به حسين شريعتمداری از در بيانيه اين روزنامه نگاران همچنين دادن جايزه ا
مورد نکوهش » منتقد دولت«حاميان رسانه ای دولت و نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان تحت عنوان

ديدگاه ها و اقدامات آقای شريعتمداری و تيم همراه وی در سال های «:قرار گرفته و تاکيد شده است
ت که فضا را برای برخورد با رسانه ها و روزنامه نگارانی که متفاوت گذشته همواره به گونه ای بوده اس

 تبديل کرده  از آنان می انديشيده اند، فراهم کرده و اين عرصه را به حوزه ای پرخطر برای اصحاب رسانه
  » .است

 اند تا اعتماد نوشته که روزنامه نگاران امضاء کننده اين بيانيه از همه روزنامه نگاران ايرانی خواسته
بخشش های اينچنين بی پروا از انبان «ضمن تالش برای آزادی روزنامه نگاران زندانی، دولت را برای 

   .مورد سئوال قرار دهند » ادبيات روزنامه نگاری
، اظهارات برادر و بازرس ويژه ریيس جمهوری را در مورد تهاجم فرهنگی جمهوری اسالمیروزنامه 

دولت نهم تقريبا تهاجم فرهنگی را متوقف کرده « :قول وی نوشته استمورد توجه قرار داده و از 
  » .است

به نوشته اين روزنامه، داود احمدی نژاد که از سوی برادرش به عنوان ریيس بازرسی ويژه رياست 
در گذشته هجمه ای که عليه نظام احساس می شد «:جمهوری منصوب شده، روز یکشنبه گفته است

اما دولت نهم با خط مشی ای که اعالم کرده است تقريبا تهاجم فرهنگی را سياسی و فرهنگی بود 
  » .متوقف کرده است

ما به دنبال رشد ارزش ها و ارتقای نظام واليی «جمهوری اسالمی از قول برادر احمدی نژاد نوشته که 
 می هستيم و در اين راستا با هر کسی و با هر جايگاهی که خالف اين عمل کند برخورد شديدی

  » .شود
 اظهارات وزير کشور در مورد احتمال بروز انقالب مخملی در ايران را مورد توجه قرار آفتاب يزد،روزنامه 

  » .زمان انقالب های ژيگولی و تظاهرات سانتی مانتال گذشته است«داده و از قول وی نوشته که 
برخی درباره «ر اينکه  در پاسخ به پرسشی مبنی ب به نوشته اين روزنامه، مصطفی پور محمدی

ارتباطات محافل داخلی و خارجی در آستانه انتخابات صحبت کرده اند و گفته اند اين ارتباطات می تواند 
  » .چنين تحليلی را من نشنيده ام«:، گفته است»زمينه انقالب های مخملی را ايجاد کند

و امروز بسيار کمرنگ شده اين حرف ها هم مربوط به چند سال پيش بود «وی در عين حال گفته که
  » .است

آفتاب يزد به نقل از وزير کشور نوشته که آمريکا فکر می کند مي تواند ملت ايران را با استحاله و 
يکسری انقالب های ژيگولی و تظاهرات سانتي مانتال هدايت کند اما زمانه اين حرف ها گذشته 

  » .است
را » انهدام يک هسته تبليغی نظامی گروه پژاک« صوص  اطالعيه وزارت اطالعات در خخراسان،روزنامه 

  . مورد توجه قرار داده است
در استان کردستان يک هسته «به نوشته اين روزنامه، وزارت اطالعات جمهوری اسالمی خبر داده که

انفجار در نمايشگاه دفاع مقدس، « و اعالم کرده که » تبليغی نظامی وابسته به گروه پژاک منهدم کرده
له به ايستگاه پليس و آتش زدن آن در يکی از محالت سنندج، چندين مورد انفجار بمب صوتی و حم

همچنين تحرکات تبليغی به نفع گروه پژاک و عليه جمهوری اسالمی از اقدامات اين هسته بوده 
  » .است

طه در همين راب»  نفر از اعضای فعال در کردستان١١«خراسان نوشته که براساس اين اطالعيه، 
  . دستگير شده اند

  
 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران 

  )2007 نوامبر 24 (86 آذر 3شنبه :رادیو فردا
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امسال نيز برگزاری «: را مورد توجه قرار داده و نوشته»لغو مراسم سالگرد فروهرها «اعتمادروزنامه 
  ».مراسم سالگرد داريوش و پروانه فروهر با ممانعت روبه رو شد

سال گذشته نيز اين مراسم در پی برخی مخالفت ها برگزار نشده و خانواده «اين روزنامه به نوشته 
فروهر در منزل مسکونی خود با حضور تعداد بسيار کمی از نزديکان خانوادگی خود، ياد پدر و مادر خود را 

  ».گرامی داشتند
کان هايی عمومی تر مانند در دولت خاتمی مراسم سالگرد فروهرها در م«اعتماد با اشاره به اينکه 

مسجدی در خيابان صفی عليشاه تهران برپا شده و نيروهای انتظامی نيز نظارت و حفاظت الزم از اين 
در طول دو سال و نيم گذشته مجوز برگزاری اين «يادآوری کرده که » مراسم را به عمل می آوردند

  ». نشده استمجلس يادبود و مراسم مشابه، حتی به صورت بسيار محدود،صادر
 سال پيش در جريان سلسله قتل هايی که بعدها به ٩داريوش فروهر و همسرش پروانه فروهر، 

شهرت يافت در منزل مسکونی خودتوسط ماموران وزارت اطالعات » پرونده قتل های زنجيره ای«
  .جمهوری اسالمی،به قتل رسيدند

کروبی نسبت به حمله و تخريب حسينيه ، از پاسخ وزير کشور به اعتراض مهدی  آفتاب يزدروزنامه
  .دراويش گنابادی در بروجرد، خبر داده است

به نوشته اين روزنامه، مصطفی پور محدی در نامه خود به مهدی کروبی، در خصوص علت حمله نيروی 
در حادثه بروجرد به دنبال آسيب رسيدن به درب «های بسيجی به حسينيه دراويش ادعا کرده که 

 متعلق به دراويش، عده ای از اهالی مورد تعرض دراويش قرار گرفته و مضروب می شوند ورودی مکانی
  ».و چند ساعتی نيز به گروگان درمی آيند که با وساطت مسئوالن امنيتی رها می گردند

بدنبال اين حادثه عوامل تحريک و زد وخورد از طرفين شناسايی و «وزير کشور در عين حال گفته است
ير و تحويل و يا معرفی به مقامات قضائی شده اند و فعاالن و دلسوزان نيز در جهت ترميم تعدادی دستگ

و حل و فصل مناسب تنش ها تالش می نمايند که اميدواريم به شکل مناسب التيام يافته و جبران 
  ».شود

عوامل حوادث اجتماعی، پيچيده و متأثر از «آفتاب يزد هم چنين از قول آقای پور محمدی نوشته که
گوناگون و به سرعت متغير و دارای فراز و فرود و شدت و کاستی است و مديريت و کنترل آنها به شکل 

  ». امری دشوار و دور از دسترس است منطقی، کم تنش
 در شماره امروز خود روزنامه نگاران و نويسندگان روزنامه های نزديک به اصالح طلبان را کيهانروزنامه 

  .اده استمورد حمله قرار د
اين روزنامه در سرمقاله و بخشی از مطالب امروز خود نام تعدادی از روزنامه نگاران و نويسندگان را با 

وابستگی به نهضت «،»وابستگی به دفتر فرح پهلوی«عالئم اختصاری انتشار داده و برای هريک چون
 و روزنامه نگاران اصالح طلب بر شمرده،» عضويت در گروه های مخالف«،»وابسته با راديو فردا«،»آزادی
  .متهم کرده است» ارتباط با سرويس های اطالعاتی بيگانه«را به

نماينده رهبر جمهوری اسالمی با انتقاد از هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، و مهدی کروبی آنان را 
روزنامه در » محفل سايه نشين مرتبط با سرويس های اطالعاتی بيگانه «نيز متهم کرده که به اعضای

  .های نزديک به خود اجازه کار داده اند
کيهان خواستار اخراج همه اين افراد از روزنامه ها شده و خطاب به رفسنجانی، خاتمی و کروبی 

شايسته نيست در آستانه انتخابات، باز هم اين طيف آزمون داده و رفوزه شده، خود را ميدان «نوشته
نند و در پوشش اين حمايت دروغين با قلم های ناشايسته و زبان دار حمايت از شما بزرگواران قلمداد ک

  ».های ياوه گوی خود به ارزش های اسالمی و انقالبی که شما آقايان دغدغه آن را داريد بتازند
 تومان در مناطق آزاد تجاری ۶٠٠ به قيمت هر ليتر  ، از عرضه بنزين غير سهميه بندیسرمايهروزنامه 

  .ايران خبر داده است
به مناطق آزاد کيش، قشم و چابهار، » ١٣«به نوشته اين روزنامه، براساس اطالعيه دفتر اجرای تبصره 

 تومان به ازای هر ليتر در اين مناطق برای تمام ساکنان اين مناطق قابل ۶٠٠عرضه بنزين آزاد با قيمت 
  .استفاده است

 بنزين آ زاد فقط برای تاکسی های فعال در با وجود اينکه پيش از اين اعالم شده بود«به نوشته سرمايه 
مناطق آزاد اختصاص يافته است، اما ديروز مديرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی قشم به اين 

دريافت سوخت مازاد برای تمام عموم در مناطق آزاد در صورت پرداخت فيش بانکی به «روزنامه گفته که
به حسابداری شرکت های ملی پخش مناطق آزاد، قابل  تومان و ارايه آن ۵٠٠ازای هر ليتر بنزين 
  ».استفاده خواهد بود

، نسبت به ريخت و پاش اموال عمومی در سفر محمود احمدی نژاد به جمهوری اسالمیروزنامه 
از اردبيل خبر می رسد هزينه بيش از حد و ريخت و پاش ها در جريان سفر «اردبيل انتقاد کرده و نوشته

  ».ستان اردبيل باعث نارضايتی مردم شده استریيس جمهوری به ا
مشاهده پوسترها عکس ها و پالکاردهای غيرضروری گران قيمت نصب شده در «به نوشته اين روزنامه

ميادين و خيابان های مسير حرکت کاروان رياست جمهوری و هيات دولت توسط برخی ارگان ها و 
قيمت از ریيس جمهور در کنار خيابان ها و زير نهادهای دولتی و انباشته شدن عکس های رنگی گران 

پای مردم در محل های سخنرانی برای مردم محروم بخصوص برای زنانی که حتی جهت ارائه تقاضای 
 هزار تومان وام ازدواج و يا هزينه فرزندان مدرسه ای خود چادر سرشان را از همسايه قرض ١۵٠مبلغ 

  ».می گيرند، تعجب آور است
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مرتبط قرار دادن طرح هایی که عمليات اجرایی آن ها از «ری اسالمی هم چنين نوشته روزنامه جمهو
زمان دولت قبلی آغاز شده با مصوبات سفر سال گذشته احمدی نژاد،نوعی عوام فريبی در اذهان 

  ».عمومی تلقی می شود
 اختصاص داده ، عنوان اصلی خود را به حمايت از طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامیرسالتروزنامه 
  ».امنيت اجتماعی ؛ هديه دولت عدالت به مردم«و نوشته

در هر جامعه عناصری پيدا می شوند که نظم و امنيت و عفاف را مورد «اين روزنامه با اشاره به اينکه
اين افراد را با روشهای صحيح بايد هدايت و در صورت اصالح ناپذيری با «نوشته» تعرض قرار می دهند

  ».ديبی و تعزيری در درازمدت کنترل و يا از صحنه جامعه کنار زداقدامات تا
در گزارش روزنامه رسالت نتايج يک نظر خواهی به نقل فرماندهان نيروی انتظامی انتشار يافته و از 

 درصد پاسخگويان به عنوان يکی از ۵۶پوشش نامناسب زنان و مردان از سوی «جمله ادعا شده که
  ».عی مورد تاکيد قرار گرفته استمصاديق ضد امنيت اجتما

  
  حضور در آناپوليس؛ سوریه و تصميمی تاریخی

 احمد زیدآبادی
  تحليلگر مسایل خاورميانه

  )2007 نوامبر 25 (86 آذر 4یکشنبه :بی بی سی
اند که این کشور فيصل  ها به نقل از یک منبع نزدیک به وزرات خارجه سوریه گزارش داده  خبرگزاری 

  . وزیر خارجه خود را به کنفرانس صلح خاورميانه خواهد فرستادمقداد، معاون
پيش از این نيز محمد حبش نماینده مجلس سوریه از احتمال حضور کشورش در کنفرانس صلح 

  .خاورميانه که قرار است روز سه شنبه در آناپوليس، مرکز ایالت مریلند آمریکا برگزار شود، خبر داده بود
پس از آنکه آمریکا با قرار دادن مساله "رادیو عرب زبان سوا اعالم کرده بود آقای حبش در گفتگو با 

های جوالن در دستور کار کنفرانس آناپوليس موافقت کرد، سوریه نيز موضع خود را مبنی بر عدم  بلندی 
  ."حضور در کنفرانس تغيير داد

ورش اطالع داده است که در وليد معلم وزیر خارجه سوریه هم روز جمعه گفته بود که آمریکا به کش
  .های جوالن نيز پرداخته خواهد شد کنفرانس آناپوليس به موضوع بلندی

آقای معلم گفته بود که سوریه پس از دریافت رونوشتی از دستور کار کنفرانس در مورد حضور در آن 
  .تصميم خواهد گرفت

 به ١٩۶٧ در جنگ شش روزه سال های جوالن که منابع آمریکایی تا کنون از قرار دادن مساله بلندی
اند، اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که  اشغال اسرائيل در آمد، خبری رسمی انتشار نداده 

ای  گيرد که این خود اشاره حضور هر کشوری در کنفرانس بر مبنای منافع ملی آن کشور صورت می 
های جوالن در کنفرانس آناپوليس  باره بلندی تلویحی به موجه دانستن درخواست سوریه برای بحث در 

  .است
 های اسرائيلی بر عالقه خود به حضور سوریه در کنفرانس صلح تاکيد کرده و  در روزهای گذشته مقام

" انزوای ایران"و " جلوگيری از جنگ"شماری از اعضای مجلس آن کشور نيز مشارکت سوریه را برای 
  . اند ضروری شمرده

ر، دولت جورج بوش، رئيس جمهور آمریکا در جهت منزوی ساختن سوریه حرکت کرده طی چند سال اخي
اند که پس از حمله  های اسرائيلی به نقل از یک مقام ناشناس آمریکایی گزارش داده  است، اما رسانه

ماه سپتامبر اسرائيل به یک هدف در داخل سوریه، دولت آقای بوش به دعوت از سوریه برای شرکت در 
  .انس صلح خاورميانه متمایل شده استکنفر

شود تاسيسات در حال ساخت  ، حمله ارتش اسرائيل به هدفی که گفته می  به گزارش این رسانه
  .ای سوریه بوده است، سبب سوخته شدن یک کارت مهم دمشق در بازی خاورميانه شده است هسته

سطحی در کنفرانس آناپوليس  های جوالن در چه  به هر حال هنوز روشن نيست که مساله بلندی
رسد که این موضوع تا حدی که بهانه الزم را برای شرکت سوریه در  مطرح خواهد شد، اما به نظر می 

  .کنفرانس فراهم کند، مورد توجه قرار خواهد گرفت
در واقع حضور سوریه در کنفرانس آناپوليس به اندازه شرکت عربستان سعودی در آن کنفرانس دارای 

ست و از نقطه نظر تاثيرگذاری بر تحوالت داخلی فلسطين و لبنان، اهميت هيچ کشوری به اهميت ا
  .اندازه حضور سوریه در کنفرانس آناپوليس نيست
اهللا و امل که محور اصلی ائتالف مخالف دولت فواد  سوریه بر گروههای شيعه لبنان بخصوص حزب

سياری دارد و در عين حال، با ميزبانی از رهبران دهند، نفوذ ب سنيوره نخست وزیر لبنان را تشکيل می 
ای در مناسبات داخلی  در تبعيد گروههای فلسطينی مخالف فتح در دمشق، نقش تعيين کننده

  .کند فلسطين بازی می 
شود و به نظر  های فلسطينی محسوب می  سوریه در عين حال، دروازه نفوذ ایران در لبنان و سرزمين 

  .اهی سوریه، ارتباط ایران با کانون بحران خاورميانه گسسته شودرسد که بدون همر می 
بر این مبنا، حضور سوریه در کنفرانس آناپوليس برای موفقيت آن در جهت پایان دادن به مناقشه 

خاورميانه نقش حياتی دارد و از همين روست که دولت آمریکا پس از مدتها تالش دیپلماتيک برای 
اسد رئيس جمهور سوریه مجبور به دعوت از آن برای شرکت در کنفرانس و منزوی ساختن دولت بشار 

  .تن دادن به پاره ای از خواستهایش شده است
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  .از سوی دیگر، سوریه نيز برای شرکت در کنفرانس صلح آناپوليس انگيزه ای جدی دارد
اپوليس دعوت کرده  کشور عضو اتحادیه عرب که آقای بوش آنها را برای شرکت در کنفرانس آن١۵بيش از 

  .است، روز جمعه گذشته طی نشستی در قاهره، تصميم به شرکت در کنفرانس مذکور گرفتند
داند، عالقمند نيست که صف  سوریه به عنوان کشوری که خود را یکی از محورهای اتحادیه عرب می 
  .خود را به طور کامل از سایر اعراب جدا کند و عمال در مقابل آنان قرار گيرد

المللی از جمله  ر عين حال، عدم حضور سوریه در کنفرانسی که حدود پنجاه کشور و سازمان بيند
ای  المللی است، مساله های جهانی در آن شرکت دارند، به معنای پذیرش انزوای بين  مهمترین قدرت

  . بيند که دمشق آن را منطبق با منافع خود نمی
لح به رغم دعوتی که از آنان به عمل آمده است، به مفهوم ها در کنفرانس ص در واقع عدم حضور سوری 

  .خواهد مناقشات خاور ميانه را پایان دهد المللی است که می ای بين اصرار آنان بر رویارویی با اراده 
 ها از انگيزه الزم برای شرکت در کنفرانس آناپوليس برخوردارند، اما نباید فراموش  از این بابت، سوری

ای و تن دادن به خطر   آنان نيز منجر به تغيير مسير سياسی آنها در جهت همگرایی منطقهکرد که حضور
  .تضعيف اقتدار تدریجی حزب حاکم بعث خواهد شد
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