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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
  

  گزارش اطالعاتی آمریکا تهدید اتمی ایران را جدی ندانست
  )2007  دسامبر3 (86 آذر 12شنبه دو:بی بی سی
ازه منتشر شده شورای اطالعات ملی آمریکا ادعا شده که ایران برنامه اش برای دستيابی در گزارش ت

  . متوقف کرده است2003به سالح هسته ای را در سال 
اما در این گزارش هشدار داده شده که ایران به غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد و ممکن است 

  .وليد کندبتواند در عرض هشت سال آینده، سالح هسته ای ت
 سازمان اطالعاتی ارشد آمریکا از جمله سازمان 16شورای اطالعات ملی آمریکا سازمانی است که از 

  .تشکيل شده است و باالترین نهاد اطالعاتی آمریکا به شمار می رود) سيا(اطالعات مرکزی 
ستيابی به سالح مقامات اطالعاتی آمریکایی ادعا کرده اند که در دو سال گذشته، تمایل ایران به د

  .هسته ای کمتر از چيزی بوده که دولتمردان آمریکایی ادعا می کرده اند
  .به گفته این مقامات این مسئله بدین معنی است که ایران به فشارهای دیپلماتيک حساس است

است، اما در عين حال نشان می دهد که " خبر خوبی"کاخ سفيد در اولين واکنش گفت این گزارش 
  .است" مشکلی جدی"ابی ایران به سالح هسته ای، کماکان خطر دستي

  .ایران می گوید برنامه هسته ای اش فقط مقاصد صلح آميز دارد
  'ارزیابی محتاطانه'

این گزارش که از سوی سازمان برآورد ملی آمریکا، از زیرمجموعه های شورای اطالعات ملی آمریکا، 
  .طالعاتی آمریکا را جمع بندی کرده است سازمان ا16منتشر شده گزارش های اطالعاتی 

" در پاسخ به فشار بين المللی" و 2003دارند که ایران در سال " اطمينان زیادی"نویسندگان این گزارش 
  . برنامه توليد سالح هسته ای اش را متوقف کرده است

ه ای اش را دوباره دارند که ایران برنامه توليد سالح هست" اطمينان نسبی"نویسندگان گزارش گفته اند 
  .آغاز نکرده است

در تزریق گاز به سانتریفوژها به قصد " پيشرفت چشمگيری "2007بر اساس این گزارش ایران در سال 
غنی سازی اورانيوم پروسه ای است که برای توليد مواد اوليه . غنی سازی اورانيوم داشته است

  .موردنياز برای ساخت سالح هسته ای الزم است
اعالم کرده اند که ایران در استفاده از تجهيزات جدیدش هنوز " اطمينان نسبی"سندگان گزارش با اما نوی

  ".با مشکالت تکنيکی قابل توجهی روبروست"
 به اورانيوم غنی 2015 تا 2010نویسندگان گزارش این طور نتيجه گيری می کنند که ایران تا دوره زمانی 

  .ت نخواهد یافتشده کافی برای ساخت سالح هسته ای دس
این گزارش چرخش مواضعی است نسبت به برآورد دو سال پيش همين سازمان که می گفت ایران به 

  .دنبال سالح هسته ای است
  'استراتژی درست'

حق دارد "استيون هادلی، مشاور امنيت ملی آمریکا، گفت یافته های گزارش تایيد می کند که آمریکا 
  .بوده است" درست"و استراتژی جورج بوش " ران نگران باشدنسبت به جاه طلبی های اتمی ای
و در این راه از منزوی کردن " فشار بر ایران را افزایش دهد"او تاکيد کرد که جامعه جهانی باید 

  . دیپلماتيک، تحریم های سازمان ملل و دیگر اهرم های اقتصادی استفاده کند
 بی بی سی، می گوید این گزارش در برآورد فعاليت پل رینولدز، خبرنگار امور جهانی وب سایت خبری

های هسته ای ایران محتاط است و مدرکی در اختيار کسانی که به دنبال حمله نظامی به ایران 
  . هستند قرار نمی دهد

به گفته آقای رینولدز این گزارش موضع کسانی را که به دنيال تحریم های بيشتر عليه ایران هستند 
  .ون ادعا می کند که فشارهای پيشين موثر بوده استتقویت می کند، چ

گوردون کوررا، تحليلگر امور امنيتی بی بی سی، می گوید این برآورد در تناقض کامل با لحن ستيزه 
 جورج بوش رئيس -جویانه و هشدارآميزی است که از بخش هایی از دولت آمریکا شنيده می شود 

نعت از دستيابی ایران به سالح هسته ای برای جلوگيری از جمهور آمریکا ماه گذشته هشدار داد مما
  ."جنگ جهانی سوم حياتی است

  
 ايران همچنان يک خطر است: بوش

  )2007  دسامبر4 (86 آذر 13شنبه سه :رادیو فردا
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جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز سه شنبه چهارم دسامبر، در واکنش به گزارش سازمان ملی 
اين گزارش نشان می دهد که «: توقف برنامه توليد سالح اتمی ايران گفت تی، دربارهبرآورد های اطالعا

  .»ايران همچنان يک خطر است
همه گزينه ها درباره «آقای بوش که در يک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کرد، با اشاره به اين که 

  .»عالمت هشدار دهنده است اين گزارش يک«:، افزود»ايران بر روی ميز است
ايران يک خطر بوده، ايران يک خطر است و ايران يک خطر خواهد بود «:رييس جمهوری آمريکا تاکيد کرد

  .»اگر به تکنولوژی توليد سالح اتمی دست يابد
 روز گذشته در آخرين گزارش National Intelligence Estimateسازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا 

 ميالدی در تالش بوده تا سالح هسته ٢٠٠٣ايران تا سال «سالمی خود تصريح کرده بود که جمهوری ا
  .»ای توليد کند، اما اين تالش در همان سال متوقف شده است

 سازمان امنيتی آمريکا جمع آوری کرده، ١۶اين سازمان گزارش خود را بر اساس رشته اطالعاتی که از 
بود که ايران به دنبال ساخت سالح هسته تنظيم کرده است و در گزارش دو سال پيش خود تاکيد کرده 

  .ای است 
آقای بوش تاکيد کرد پيام اين گزارش اين است که ايران برنامه توليد سالح اتمی داشته و آن را متوقف 

  .کرده است
 دانش و تکنولوژی غنی سازی  رييس جمهوری آمريکا با اشاره به اين که در صورت دستيابی ايران به 

همچنان يک تهديد جدی درباره «: مرحله مهم در توليد سالح اتمی است، تاکيد کرداورانيوم، که يک 
برنامه غنی سازی اورانيوم خود را برای از سرگيری برنامه ) ایران(اگر  ايران وجود دارد، و آن این است که
  .»استفاده قرار دهد توليد سالح هسته ای خود مورد

  .ن وجود دارد و آن همکاری با جامعه ببن المللی استآقای بوش افزود راه حل بهتری برای ایرا
   »گزارش با يا فته های آژانس مطابقت دارد«

همزمان با واکنش ریيس جمهوری آمریکا به گزارش سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی، مدیرکل آژانس 
  .بين المللی نيز در این زمينه بيانيه صادر کرد

گزارش سازمان  با اشاره به لمللی انرژی اتمی، روز سه شنبهمحمد البرادعی، مديرکل آژانس بين ا
اين گزارش با يافته های آژانس « : اتمی ايران، اعالم کرد های اطالعاتی درباه توقف برنامه توليد سالح

  .»در اينباره مطابقت دارد
  .وی ابراز اميدواری کرد اين گزارش به فرو نشاندن بحران هسته ای ايران کمک کند

ايران می بايست برخی جنبه های مهم فعاليت های هسته ای   به رغم آنکه«:البرادعی افزودآقای 
ای و  خود در گذشته و حال را روشن سازد، آژانس اسناد محکمی دال بر وجود برنامه توليد سالح هسته

  . »های هسته ای اعالم نشده در ايران در اختيار ندارد يا فعاليت
دعی تاکيد کرد ايران می بايست فعاالنه با آژانس همکاری کرده و همه زوايای در همين حال، محمد البرا

و جنبه های برنامه هسته ای خود در گذشته و حال را روشن کرده تا آژانس از ماهيت برنامه هسته ای 
  .ايران اظمينان حاصل کند

ژانس بين المللی انرژی آقای البرادعی در بيانيه خود از ايران خواسته است تا همکاری های خود با آ
» بدون درنگ وارد مذاکره« ايران را نيز دعوت کرده است تا   و قدرت های جهانی و اتمی را تسريع کند

  .شوند
چنين مذاکراتی برای تامين اعتماد درباره مسير آينده برنامه هسته ای ايران «:مديرکل آژانس تصريح کرد

  . »ضروری است
مذاکرات نيازمند دستيابی به يک راه حل جامع و پايداری است که به اين «به گفته آقای البرادعی 

  » سازی روابط بين ايران و جامعه جهانی بينجامد عادی
   های جهانی واکنش

سخنگوی گوردون براون، نخست وزير بريتانيا روز سه شنبه گفت که برنامه هسته ای ايران، کماکان يک 
  .است» تهديد امنيتی جدی«

، مايکل الم، با اشاره نتايج گزارش سازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا فرانسهگزاری به گزارش خبر
اما در کل، معتقديم که اين گزارش حقانيت ما را . ما نيازمند ارزيابی جزئيات اين گزارش هستيم«: گفت

  ».از اينکه نگران دستيابی ايران به سالح هسته ای بوديم، ثابت می کند
گزارش همچنين نشان می دهد که برنامه تحريم ها و فشارهای بين المللی تاثيراتی اين «: وی افزود
را داشته اند و خطر ] ساخت سالح هسته ای[همچنين نشان می دهد که آنها قصد . داشته اند

  ».دستيابی ايران به سالح هسته ای، همچنان به عنوان يک مساله جدی پا برجا است
و تاکيد کرد که » فشار بر ايران را حفظ کنند«درت های جهان خواست تا فرانسه نيز روز سه شنبه از ق

  .گزارش اطالعاتی تازه، موضع اين کشور را در قبال برنامه هسته ای ايران، تغيير نمی دهد
اين طور به نظر می «: پاسکال آندريانی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت

  ».بين المللی خود را تمام و کمال اجرا نمی کندرسد که ايران وظايف 
 اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان در بيانيه ای اعالم کرد که اين گزارش، تاييد -همچنين فرانک والتر

  .جامعه بين المللی تاکنون به نتيجه رسيده است» تشويق و فشار«کرد که سياست 
رای امنيت که تاکنون با صدور سومين قطعنامه تحريم همزمان چين به عنوان يکی از اعضای دايمی شو

  .ايران مخالفت کرده بود، اعالم کرد که گزارش اخير، تاثيری بر موضع اين کشور نداشته است
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قين گنگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چين، ساعاتی پيش از مذاکره وزرای امور خارجه چين و آمريکا 
ن کشور از حل مناقشه هسته ای ايران از مسير ديپلماتيک درباره برنامه هسته ايران، گفت که اي

  .است» آرام، باثبات و در صلح«حمايت می کند و خواهان خاورميانه ای 
توصيف » اقداماتی صلح آميز برای يافتن راه حلی صلح آميز«وی اقدامات شورای امنيت را در اين زمينه، 

  .کرد
  

 عاتی آمریکاواکنش اروپا به گزارش اخير سازمان های اطال
  )2007  دسامبر4 (86 آذر 13شنبه سه :رادیو فردا

به رغم اينکه گزارش سازمان های اطالعاتی آمريکا حاکی است که ايران از ساخت سالح هسته ای 
  .دست کشيده است، بريتانيا و فرانسه خواهان افزايش فشارها بر ايران شدند

 حاکی است – National Intelligence Estimate –کا آخرين گزارش سازمان ملی برآوردهای امنيتی آمري
 ميالدی در تالش بوده تا سالح هسته ای توليد کند، اما اين ٢٠٠٣که جمهوری اسالمی ايران تا سال 

  .تالش در همان سال متوقف شده است
ده،  سازمان امنيتی آمريکا جمع آوری کر١۶اين سازمان گزارش خود را بر اساس رشته اطالعاتی که از 

تنظيم کرده است و در گزارش دو سال پيش خود تاکيد کرده بود که ايران به دنبال ساخت سالح هسته 
  .ای است

اين گزارش با استقبال تهران رو به رو شده و يکی از مقام های ارشد آژانس بين المللی انرژی هسته 
به » تهديدی فوری« بود، ايران ای نيز آن را تاييدی بر مواضع آژانس خوانده است که پيش از اين گفته

  .شمار نمی رود
   واکنش اروپا و چين

سخنگوی گوردون براون، نخست وزير بريتانيا روز سه شنبه گفت که برنامه هسته ای ايران، کماکان يک 
  .است» تهديد امنيتی جدی«

امنيتی آمريکا ، مايکل الم، با اشاره نتايج گزارش سازمان ملی برآوردهای فرانسهبه گزارش خبرگزاری 
اما در کل، معتقديم که اين گزارش حقانيت ما را . ما نيازمند ارزيابی جزئيات اين گزارش هستيم«: گفت

  ».از اينکه نگران دستيابی ايران به سالح هسته ای بوديم، ثابت می کند
ثيراتی اين گزارش همچنين نشان می دهد که برنامه تحريم ها و فشارهای بين المللی تا«: وی افزود
را داشته اند و خطر ] ساخت سالح هسته ای[همچنين نشان می دهد که آنها قصد . داشته اند

  ».دستيابی ايران به سالح هسته ای، همچنان به عنوان يک مساله جدی پا برجا است
و تاکيد کرد که » فشار بر ايران را حفظ کنند«فرانسه نيز روز سه شنبه از قدرت های جهان خواست تا 

  .ارش اطالعاتی تازه، موضع اين کشور را در قبال برنامه هسته ای ايران، تغيير نمی دهدگز
اين طور به نظر می «: پاسکال آندريانی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت

  ».رسد که ايران وظايف بين المللی خود را تمام و کمال اجرا نمی کند
اعالم کرد که اين گزارش، تاييد  تاين ماير، وزير امور خارجه آلمان در بيانيه ای اش-همچنين فرانک والتر

  .جامعه بين المللی تاکنون به نتيجه رسيده است» تشويق و فشار«کرد که سياست 
همزمان چين به عنوان يکی از اعضای دايمی شورای امنيت که تاکنون با صدور سومين قطعنامه تحريم 

  .ود، اعالم کرد که گزارش اخير، تاثيری بر موضع اين کشور نداشته استايران مخالفت کرده ب
قين گنگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چين، ساعاتی پيش از مذاکره وزرای امور خارجه چين و آمريکا 

درباره برنامه هسته ايران، گفت که اين کشور از حل مناقشه هسته ای ايران از مسير ديپلماتيک 
  .است» آرام، باثبات و در صلح«خواهان خاورميانه ای حمايت می کند و 

توصيف » اقداماتی صلح آميز برای يافتن راه حلی صلح آميز«وی اقدامات شورای امنيت را در اين زمينه، 
  .کرد

   واکنش منفی اسراييل
اين اهود باراک، وزير دفاع اسراييل، روز سه شنبه در واکنش به اين گزارش گفت که سازمان اطالعاتی 

  .کشور، همچنان معتقد است که ايران به دنبال ساخت سالح هسته ای است
، اين مقام اسراييلی ضمن زير سئوال بردن نتايج گزارش سازمان های رويترزبه گزارش خبرگزاری 
 برنامه ساخت سالح هسته ای ٢٠٠٣اين موضوع که ايران برای مدتی در سال «: اطالعاتی آمريکا گفت

اما از نظر ما، از آن به بعد هم ظاهرا برنامه ادامه يافته . رده، ظاهرا درست استخود را متوقف ک
  ».است

: دارد، افزود» کامال آشنايی«وی با بيان اينکه اسراييل با گزارش هايی از اين دست از سوی آمريکا، 
ينه وجود اختالف نظر هايی درباره تحقيقات مختلف و سازمان های مختلف در سراسر جهان در اين زم«

  ».تنها زمان نشان خواهد داد که حق با چه کسی بوده است. دارد
اهود باراک، رهبر حزب کارگر اسراييل است که زمانی فرماندهی ارتش و نخست وزيری اين کشور را نيز 

  .به عهده داشته است
ای امنيت، اسراييل از جمله کشورهايی است که از افزايش تحريم ايران در چارچوب قطعنامه های شور

شديدا استقبال می کند و تل آويو می گويد که ترجيح می دهد، مناقشه بر سر برنامه هسته ای ايران، 
  . از راه مسالمت آميز ديپلماتيک حل و فصل شود
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:  گفتراديو فرداشهرام چوبين، مدير موسسه مطالعات استراتژيک در ژنو نيز در همين زمينه به 
ن های اطالعاتی آمريکا، توسل به گزينه نظامی را کاهش می دهد و انتشار برآورد اخير سازما«

  » .بازارگرمی تهديدات هسته ای از سوی ايران را زير سئوال می برد
  

  واکنش ایران به گزارش سازمان های اطالعاتی آمریکا
  )2007  دسامبر4 (86 آذر 13شنبه سه 

آمریکا و اظهارات مشاور امنيت ملی این سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش اطالعاتی 
این گزارش به روشنی اذعان دارد که برنامه هسته ای ایران کامال صلح آميز است و رفتار : کشور گفت

ایران و گزارشات آژانس همگی داللت بر عدم انحراف این برنامه دارد و گزارش های قبلی دولتمردان 
  . سالح هسته ای کامال بی اساس و ساختگی بوده استآمریکایی مبنی بر تصميم ایران برای ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در تبيين مهمترین واقعيت های نهفته در این 
این گزارش ها قرائن متعددی را اثبات می سازد از جمله مهمترین آنها اینکه اظهارات : گزارش تصریح کرد

 که همواره سخن از خطرات جدی برنامه هسته ای ایران را مطرح می بوش و سایر مقامات آمریکایی
  .کند واهی و غير قابل اعتماد می باشد

این گزارش که : حسينی با مقایسه گزارشات قبلی و فعلی سازمان های اطالعاتی آمریکا اظهار داشت
باالیی قضاوت قبلی را  با اطمينان 2007 ایران را مصمم برای توليد سالح اتمی و در سال 2005در سال 

رد و نفی می نماید نشانگر مضمون کامال متناقض گزارش های متوالی سازمان های اطالعاتی بوده و 
  .به خوبی ماهيت غير واقعی و مغرضانه آنها را تبيين می نماید

گزارش سازی : وی ضمن استقبال از گزارش های مثبتی که بر اساس واقع بينی است خاطر نشان کرد
 استمرار فشارهای غير منصفانه نمی تواند افکار عمومی جهان را نسبت به حقایق و مستندات ها و

محکم مندرج در دهها گزارش فنی و قانونی آژانس منحرف ساخته و اعتبار آژانس بين المللی انرژی 
  .اتمی را مخدوش سازد

ه ای ایران به شورای از جمله آثار حقوقی این گزارش آن است که ارجاع موضوع هست: حسينی گفت
امنيت امری غير قانونی بوده چرا که بر اساس این گزارش زمانی که موضوع هسته ای ایران در سال 

 به شورای امنيت ارجاع شد به استناد ارزیابی آژانس های اطالعاتی آمریکا، جمهوری اسالمی 2006
  .ایران هيچ نوع برنامه هسته ای نظامی نداشته است

این گزارش می : سينی در خصوص پيامهایی که این گزارش در بر دارد اظهار داشتسيد محمدعلی ح
تواند برای متحدین اروپایی آمریکا پيام های خوبی را به همراه داشته باشد که با نگاهی به سياستهای 

  .غير واقع بينانه خود، رویکردی منصفانه و قضاوتهای عادالنه و راه حل های عقالنی را برگزینند
، در گزارش )  دسامبر3( آذر 12 سازمان اطالعاتی و جاسوسی آمریکا روز گذشته  16تنی است، گف

به تمایل نداشتن کشورمان برای دستيابی به سالح اتمی تاکيد کردند که این   صفحه ای خود100
ایران "مدعی بود  که گزارش تناقض آشکار با یک گزارش اطالعاتی دارد که دو سال پيش منتشر شد

  ."رای توسعه سالح های هسته ای مصمم استب
  

 بيانيه شورای همکاری خليج فارس عليه ایران
  )2007  دسامبر4 (86 آذر 13شنبه سه :رادیو فردا

یا «اجالس سران شورای همکاری خليج فارس در بيانيه پایانی خود به ایران هشدار داده است که 
  ». کشاند المللی می  دهد یا موضوع را به دادگاه بينگانه را به امارات متحده عربی باز پس جزایر سه 

 آذر، در دوحه، مرکز ١٣ شنبه،  بيست و هشتمين نشست سران شورای همکاری خليج فارس روز سه
  .قطر، به کار خود پایان داد

هيچ «گانه  ایران در زمينه جزایر سه   ها با  که ارتباط شورای همکاری خليج فارس در بيانيه پایانی، از این
  .ابراز تأسف کرده است» نتيجه مثبتی در بر نداشته

طرح دوباره ادعای مالکيت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه ایران در خليج فارس در حالی صورت 
 نژاد، ریيس جمهوری ایران، برای نخستين بار از زمان تشکيل شورای  که محمود احمدی گرفته است

  .ميهمان در نشست این شورا شرکت کرده بودهمکاری خليج فارس به عنوان 
 وگویی با شبکه تلویزیونی  عبدالرحمان عطيه، دبيرکل شورای همکاری خليج فارس، نيز در گفت

یا جزایر تنب «کنند  اعالم کرد رهبران کشورهای عضو این شورا متفقا به ایران پيشنهاد میالعربيه 
  ».المللی طرح خواهند کرد وضوع را در محاکم بين بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را بازپس دهد یا م

وزیر امور . نهيان، امير امارات، دیدار کرده بود  نژاد در حاشيه این اجالس با خليفه بن زايد آل آقای احمدی
اش دیدار کرده بود، به خبرنگاران گفت دیدار رهبران دو کشور  خارجه امارات، که او نيز با همتای ایرانی 

  ».آميز بوده است ارف دیداری تع«
های بزرگ و کوچک و ابوموسی متعلق به آن  سه جزیره تنب مدعی است که امارات متحده عربی

  ».اشغال کرده است«کشور است و ایران باید آنها را 
 های پيشين خود نيز ادعای مالکيت امارات را بر این جزایر  شورای همکاری خليج فارس در تمامی دوره

 نژاد در اجالس سال جاری این شورا، فرصتی برای  اما حضور محمود احمدی. ه استبه رسميت شناخت
  .طور جدی طرح کنند رهبران عرب بود تا این موضوع را بار دیگر به 



www.iran-archive.com 

 نژاد به دوحه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از او خواستند در  پيش از سفر آقای احمدی
  .ارضی ایران قاطعانه دفاع کنداین اجالس شرکت نکند و از تماميت 

 طلب نيز نسبت به موفقيت سفر  کار و اصالح  های چاپ ایران، از هر دو جناح محافظه  برخی از روزنامه
  .نژاد انتقادهایی مطرح کرده بودند آقای احمدی 

کشورهای عضو شورا پایبندی «: در قسمت دیگری از بيانيه پایانی نشست بيست و هشتم آمده است
  ».کنند  ای ایران اعالم می آميز پرونده هسته را به حل مسالمت خود 

المللی انرژی   های جمهوری اسالمی با آژانس بين  در این بيانيه اظهار اميدواری شده است همکاری
  .المللی ادامه دهد وگو با جامعه بين اتمی تداوم یابد و ایران به گفت

ری خليج فارس مجددا بر خواست اعضای این شورا همچنين در بيانيه پایانی اجالس شورای همکا
منطقه خليج «: تاکيد شده و آمده است جلوگيری از ساخت سالح کشتار جمعی در منطقه مبنی بر

های کشتار جمعی عاری شود و حق کشورهای منطقه در دستيابی به  و خاورميانه از سالح] فارس[
  ».ای محترم شمرده شود  آميز هسته  انرژی صلح

   شاری امارات بر ادعای خودپاف
امارات متحده عربی، روز شنبه و در ابتدای هفته جاری نيز بار ديگر ادعای مالکيت بر جزاير سه گانه 

، در مذاکرات دو »حل اين مساله«که برای  تهران خواسته بود و از ایران در خليج فارس را مطرح کرده بود
  .جانبه شرکت کند

جزاير تنب بزرگ، تنب «: تی امارات به نقل از حاکم اين کشور نوشته بوددر روز شنبه، خبرگزاری دول
ما برای بازگرداندن آنها از هيچ تالشی دريغ . کوچک و ابوموسی، بخش کامل کننده کشور ما هستند

  ».نخواهيم کرد و خواهان بازگشت حق حاکميت بر آنها هستيم
ند که به شکل تاریخی تحت حاکميت ایران تنب بزرگ و تنب کوچک جزایری کوچک در خليج فارس هست

  .بوده اند
 ميالدی، توسط ١٩٧١از اوايل قرن بيستم تا سال  جزیره ابوموسی نيز که شرایط مشابهی داشته،

  . بريتانيا کنترل شد
 و در پی خروج نيروهای بريتانيايی از خليج فارس، دو کشور ايران و امارات توافق کردند که ١٩٧١در سال 
به کشوری سپرده شود که سابقه طوالنی تری در کنترل آن داشته است و به   یره ابوموسیجز کنترل

  .به ايران تعلق گرفت این جزیره نيز اين ترتيب،
 ميالدی، امارات متحده عربی ادعای تملک اين جزاير را در چارچوب شکايتی از ايران در ٨٠در دهه 

  . ايران بودسازمان ملل متحد مطرح کرد که رای نهايی به نفع
صدام حسين، ديکتاتور سابق عراق نيز زمانی که در سازمان ملل به دنبال کسب مشروعيت برای 

را به عنوان يکی از اهداف اين حمله » آزاد سازی جزاير سه گانه«حمله نظامی به خاک ايران بود، 
  .مطرح کرد

د و حاکميت اين جزاير به معنای اين سه جزيره در موقعيتی بسيار حساس در دهانه هرمز قرار گرفته ان
  .کنترل تنگه هرمز است

  
 ای ا یران  بحث شورای همکاری خليج فارس در باره برنامه هسته

  )2007  دسامبر3 (86 آذر 12شنبه دو:رادیو آلمان
نژاد هم در آن شرکت دارد، امير قطر برنامه  در اجالس شورا ی همکاری خليج فارس که محمود احمدی

نژاد شامل پيشنهادهای  سخنرانی احمدی. ثباتی در منطقه خوانده است ا عامل بیاتمی ایران ر
  . ای بوده است های منطقه متفاوتی در زمينه همکاری
بيست و هشتمين اجالس سران آشورهای نژاد، رئيس جمهور ایران در  روز دوشنبه، محمود احمدی

 این اجالس به سخنرانی   افتتاحيهشرکت کرد و در آیين عضو شورای همكاری خليج فارس در دوحه
ها ميان ایران و   محور را برای تقویت همکاری١٢رئيس جمهور اسالمی ایران در سخنرانی خود . پرداخت

این پيشنهادات از همکاری در مسائل مربوط به تامين . کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس مطرح کرد
ه آزاد تجاری و حذف روادید برای کشورهای همسایه صلح و امنيت در منطقه تا گردشگری و ایجاد منطق

  . شوند خليج فارس را شامل می
 به یكدیگر گره  امنيت آشورهای منطقه"در زمينه مسائل امنيتی احمدی نژاد با اشاره به این که 

همه باید تالش : "برای حفظ امنيت آن تاکيد کرد و افزود  خورده است، بر توانایی آشورهای منطقه
آنيم آه منطقه ما عاری از هرگونه تنش باشد و از انتقال هر نوع چالش و نا امنی توسط بيگانگان 

برای تحقق این هدف و توسعه همكاریهای امنيتی آه می تواند در هر سطحی آغاز . جلوگيری نمائيم 
  ."منيتی و تاسيس سازمان همكاریهای امنيتی را پيشنهاد می نماید انعقاد پيمان ا) ایران(گردد 

دبير کل . نژاد با واکنش احتياطآميز شورای همکاری خليج فارس روبرو شده است پيشنهاد احمدی 
های شورا در راستای همکاری بيشتر در  شورا، عبدالرحمان العطيه گرچه این پيشنهاد را همسو با طرح

نظرات تشریح و شفاف  توصيف کرده، ولی همزمان گفته است که ابتدا باید نقطهزمينه امنيت منطقه 
  .شوند تا زمينه الزم برای اعتماد متقابل بيشتر به وجود آید

  سخنان صریح امير قطر
شيخ خليفه بن حمد آل ثانی، امير قطر که کشورش ميزبان اجالس شورای همکاری خليج فارس است 

او با . ثباتی در منطقه توصيف کرد ، برنامه اتمی ایران را یکی از عوامل بیدر سخنرانی افتتاحيه اجالس
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  نژاد های دعوت احمدی انگيزه
گذرد این اولين بار است که یک مقام   سالی که از تشکيل شورای همکاری خليج فارس می٢٧ظرف 

  ای ایران سبب شده که در حال حال حاضرمناقشه برنامه هسته. کند ارشد ایرانی در آن شرکت می
گرفتن بحران تا حد یک درگيری نظامی نگران   نسبت به ابعاد این برنامه و عواقب باال ب خليج فارساعرا

تبدیل جمهوری اسالمی به یکی از بازیگران صحنه سياسی عراق و لبنان و فلسطين و . باشند
شورهای کند نيز موجبات نگرانی ک ها دنبال می ای که تهران در این عرصه های قسمَا تندروانه سياست

ایران در جریان اجالس اخير آناپوليس که به منظور پيشبرد صلح ميان اسرائيل . عرب همسایه بوده است
و فلسطين تشکيل شده بود، موضعی مخالف داشت و کشورهای عرب را نيز به خاطر شرکت در آن به 

وده است که شورای ای ب آید که گفتگو در باره همه موارد فوق انگيزه به نظر می. باد انتقاد گرفت
  .رئيس جمهور ایران را هم به اجالس اخير خود دعوت کند بر خالف سنت رایج ،  همکاری خليج فارس، 

نژاد و رایزنی آنها با مقامات سعودی  البته در تهران این نظر هم مطرح است که تالش مشاوران احمدی 
  .عوت شودباعث شده که نهایتَا وی به اجالس شورای همکاری خليج فارس د

  نژاد ها با شرکت احمدی ها و موافقت مخالفت
از . هایی همراه بوده است نژاد در اجالس دوحه البته در خود ایران با ابهامات و نگرانی شرکت احمدی

های هميشگی آن که حمایت از  نامد، تا بيانيه نام این شورا که خود را شورای همکاری خليج عربی می
 نسبت به سه جزیره ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ از اجزای ثابت  حدهادعای مالکيت امارات مت

 تا چه حد در خدمت منافع  نژاد در اجالس دوحه اند که شرکت احمدی آنهاست این پرسش را پيش آورده
نژاد، دوباره همان مضمون  و مصالح ایران است و آیا بيانيه اجالس، این بار هم به رغم حضور احمدی

  . داشتسابق را خواهد
نژاد در اجالس دوحه را در مجموع در   که شرکت احمدی در برابر هستند محافلی در جمهوری اسالمی

به باور اینان چنين اقدامی همچنين مانع از آن است که تالش . دانند  در منطقه می راستای کاهش تنش
  .ساختن جمهوری ایران در منطقه با کاميابی روبرو شود  منزوی آمریکا برای

  مناسباتی پر فراز و نشيب
ی جنوبی خليج فارس تشکيل   از سوی کشورهای حاشيه١٩٨٠شورای همکاری خليج فارس در سال 

ناميدند،  می" تهدید ایران"ای در برابر ایران و مقابله با آنچه که آنها آن را  شد و هدف آن قسمَا ایجاد وزنه
ی این شورا  گانه اعضای شش ، بحرین و عمان عربستان سعودی، امارات عربی متحده، کویت، قطر. بود

  .هستند
ها بر مناسبات ایران و   ای از نگرانی در ایران، مجموعه" جمهوری اسالمی"های پس از استقرار  در سال 

  . شش کشور متشکل در شورای همکاری خليج فارس سایه انداخته است
و " صدور انقالب اسالمی"ران ی خليج فارس نگ های دهه هشتاد، کشورهای عرب حاشيه در سال

.  انقالبی ایران متوجه آنها بود-تحریکاتی بودند که پنهان و آشکار از سوی نظام نوپای اسالمی
  .ها بود گيری شورای همکاری خليج فارس نيز در اساس ناشی از همين نگرانی شکل

 ٨ در طول این جنگ ی عراق به ایران حمایت کردند و ها کشورهای عضو شورا از حمله در همين سال
های موجودیت خود از ادعای  براین، این شورا در تمام سال عالوه. ساله همواره در کنار عراق بودند

  . ی ایرانی حمایت کرده است  در مورد مالکيت سه جزیره امارات عربی متحده
مهوری ها ميان ج ، تنش"انقالب اسالمی"با پایان جنگ ایران و عراق و فرونشستن نسبی امواج 

اسالمی ایران و همسایگان عرب نيز اندکی کاهش یافت، ليکن در چند سال اخير دو رویداد مهم و 
ی آمریکا به عراق است  این دو رخداد، یکی حمله. های طرفين افزوده است حساس، بار دیگر به بدبينی

ران و بحران ناشی از های اتمی ای که به گسترش نفوذ ایران در عراق و منطقه منجر شد و دیگری برنامه
  . آن است

از نگاه کشورهای عرب حوزه خليج فارس، سقوط صدام و تحوالت پس از آن در عراق به تقویت موقعيت 
ای  در همين راستا نيز آنها نگران دستيابی ایران به توان هسته. ایران در منطقه انجاميده است

  . هسنتند
ی ایران  حدین نزدیک آمریکا و غرب هستند و اگر مناقشهاز نگاه ایران نيز کشورهای عرب خليح فارس مت

بار فراروید، آنان در کنار آمریکا و بر عليه ایران عمل خواهند  های خشونت و غرب باال گرفته و به درگيری
  .کرد

. ها، دو پيشنهاد از سوی دو طرف مطرح شده است های اخير در تالش برای کاهش تنش در ماه
ای ایران  سازی اورانيوم برای حل بحرات هسته تاسيس یک کنسرسيوم غنیکشورهای عرب پيشنهاد 

سازی اورانيوم در داخل ایران است، از طرف  اند، این پيشنهاد اما به دليل آنکه مبتنی بر توقف غنی داده
  .جمهوری اسالمی رد شده است

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 نبود» عادالنه«يه انتخابات روس: ناظران بين المللی
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  )2007  دسامبر3 (86 آذر 12شنبه دو:رادیو فردا
ناظران بين المللی و سازمان امنيت و همکاری اروپا روز دوشنبه اعالم کردند که انتخابات پارلمانی 

  . روسيه عادالنه نبوده و با معيارهای دمکراتيک اروپايی تطبيق ندارد
کاری در مجمع پارلمانی اروپا گفته است که رای گيری روز گوران لنمارکر، رييس سازمان امنيت و هم

با بسياری از تعهدات و معيارهايی که ما داريم مطابقت ندارد و اين انتخابات عادالنه نبوده « يکشنبه 
  » .است

 سال است به روسيه سفر می کند اما از ٢٠به مدت « وی در يک کنفرانس خبری در مسکو گفت که 
  » .اين کشور نا اميد شده استروند انتخابات در 
من فکر می کردم که اين انتخابات گامی به جلو خواهد بود اما اينگونه نبود و همين «: آقای لنمارکر افزود
  ».مرا غمگين کرد

به رهبری والديمير پوتين، رييس » روسيه متحد«مقامات انتخاباتی روسيه اعالم کرده اند که حزب حاکم 
  . زی رسيده است پيرو جمهوری روسيه به

 ۶٣» روسيه متحد «  درصد آرا شمارش شده است، حزب ٨٠گزارش ها حاکيست، در حالی که حدود 
 درصد آرا بهره مند شده ١١٫٧درصد آراء را به خود اختصاص داده حال آن که حزب کمونيست فقط از 

  . است
درصد آراء ١۶کرملين هستند  که هر دو موافق  »روسيه عادل « و » ليبرال دموکرات « حزب راستگرای 

را کسب کرده اند در حالی که احزاب ليبرال طرفدار غرب هيچ کرسی ای را در دومای روسيه بدست 
  . نياورده اند

  فضای محدود رقابت 
در کل انتخابات بسيار خوب «سازمان همکاری و امنيت و شورای اروپا در بيانيه ای مشترک گفته اند که 

ولی با . بازرسان شاهد پيشرفت های قابل توجهی در زمينه های فنی بودندسازماندهی شده بود و 
  » .اين وجود، فضای رقابت سياسی بسيار محدود بود

رسانه ها برای تبليغ نامزدهای مورد نظر کرملين و قانون  اين دو نهاد از دخالت های مقامات، بکارگيری
اد کرده است به عنوان ايرادهای انتخابات دومای جديد انتخابات که در راه تکثر گرايی سياسی مانع ايج

  .روسيه ذکر کرده اند
لوک وان دن براند، مسئول هيئت مجمع پارلمانی شورای اروپا، در سخنانی به فقدان جدايی واقعی بين 

رای گيری روز يکشنبه بيشتر يک همه «شاخه های قدرت در روسيه اشاره کرده و گفته است که 
  » .های والديمير پوتين بوده است تا انتخابات پارلمانیپرسی درباره سياست 

به طور « وی از نفوذ دفتر رياست جمهوری و والديمير پوتين بر رقابت ها سخن به ميان آورده و گفت که 
  » .مشخص از منابع دولتی برای تاثيرگذاری بر نتيجه انتخابات سوء استفاده شده است

مترين ناظر اين قاره محسوب می شود ماه گذشته برنامه های سازمان همکاری و امنيت اروپا که مه
لغو اين نظارت پس از آن صورت گرفت که گفته . خود برای نظارت بر انتخابات دومای روسيه را لغو کرد

    . می شد مقامات روسی در زمينه صدور ويزای ناظران تعلل ورزيدند
 و  داران از هر دو گروه سازمان امنيت و همکاری نفر از سياستم٨٠در نتيجه اين تصميم تنها کمتر از 

 منطقه روسيه انجام ١١ هزار حوزه رای گيری در ٩۶شورای اروپا به نظارت بر انتخاباتی پرداختند که در 
  .می شد

   انتقادهای داخلی
از سوی ديگر دست کم دو حزب سياسی از جمله حزب کمونيست روسيه اعالم کرده اند که موضوع 

  . به دادگاه ارجاع می دهندتخلفات را 
سخت ترين، آلوده ترين و «گنادی زيوگانف، رهبر حزب کمونيست روسيه، انتخابات روسيه را 

  . توصيف کرد» غيرمسووالنه ترين انتخابات روسيه
  . نيز به انتقاد از اين انتخابات پرداخته است» روسيه ديگر«ديگر حزب اپوزيسيون روسيه، 

نمی توان برای رويداد امروز : حزب و قهرمان پيشين شطرنج جهان گفتگری کاسپارف رهبر اين 
  . استفاده کرد» انتخابات«، از کلمه )يکشنبه(

گزارش هايی را مبنی بر پيشنهاد رشوه، تبليغات : آژانس نظارتی مستقل گولوس نيز می گويد
  . رده استغيرقانونی در مراکز رای گيری و فقدان حريم خصوصی برای رای دادن دريافت ک

در همين حال، دولت آمريکا از روسيه خواست به ادعاهای احزاب مخالف و ناظران مستقل مبنی بر بروز 
  . چند مورد تخلف انتخاباتی توجه کند و تحقيقاتی را در اين زمينه آغاز نمايد

  
  خاباتیک ميليارد نفر پيگير نتایج انت/ متعلق به پوتين " روسيه واحد"شانس باالی پيروزی حزب

  )2007  دسامبر2 (86 آذر 11شنبه یک
 صبح به وقت مسکو آغاز 8انتخابات پارلمان روسيه امروز از ساعت :  گروه بين الملل-خبرگزاری مهر

شده و در حالی که نتيجه آن از سوی یک ميليارد نفر از ساکنان کره زمين پيگيری می شود تاکنون 
  .خبری درباره تخلف در آن گزارش نشده است

دوره پنجم   صبح به وقت مسکو انتخابات8ساعت )  آذر11( دسامبر 2به گزارش خبرگزاری مهر، امروز 
  . شب ادامه خواهد داشت8مجلس دومای روسيه آغاز گردید و گفته شده است که تا 
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 کشور خارجی 141 حوزه در 360 هزار حوزه انتخاباتی دایر شده است که از این ميان 96برای انتخابات 
  .ندهست
   . خبرنگار از سراسر جهان این انتخابات را پوشش می دهند1500
ميليون نفر از آنان  2 الی 5/1 حدود.  ميليون نفر به سازماندهی و برگزاری انتخابات می پردازند3حدود 

آنان در هر یک از حوزه ها حضور .  حزب سياسی هستند که در انتخابات شرکت دارند11ناظرینی از 
  .  ميليون نفر از سطوح مختلف در کميسيون انتخاباتی هستند1عالوه بر این حدود . خواهند داشت

 هزار نظامی از وزارت کشور به حفظ امنيت خواهند پرداخت که برای حفظ امنيت 150 هزار پليس و 300
  .  هزار مامور انتظامی در سراسر کشور حضور خواهند داشت70در حوزه های انتخاباتی بيش از 

اختصاص  از بودجه فدرال برای این انتخابات)  ميليون دالر172حدود (ميليارد روبل   3/4 مبلغ همچنين
  . داده شده است

کميته برگزاری انتخابات اعالم کرده است که تاکنون شکایتی دریافت نکرده، اما مرکزی موسوم به 
خی تخلفات خبر داده که از از بروز بر اداره می شود که از سوی اوپوزیسيون" مرکز انتخابات مستقل"

جمله این شکایات مراجعه گروهی مردم و تبليغات به نفع برخی کاندیداهاست که در روز انتخابات 
  .ممنوع می باشد

 درصد 12همچنين ميزان مشارکت نسبت به دوره قبل بيشتر شده و در مسکو تا ظهر امروز ميزان آن 
  . این شهر استبوده است که این ميزان سه برابر دوره قبل در

متعلق به والدیمير پوتين رئيس جمهوری روسيه در " روسيه واحد"ناظران از احتمال باالی پيروزی حزب 
وهمچنين تحليلگران پيروزی احزاب ليبرال و طرفدار غرب را در این انتخابات  این انتخابات خبر می دهند

  . بسيار پائين می دانند
وندی، حزب دموکرات روسيه، حزب کمونيست فدراسيون حزب کشاورزی روسيه، حزب نيروی شهر

روسيه "روسيه،حزب اتحاد نيروهای راستی، حزب عدالت اجتماعی، حزب ليبرال دموکرات روسيه، حزب 
و حزب یابلوکو  ، حزب وطن پرستان روسيه ، حزب روسيه واحد"عادل؛ وطن، بازنشستگان و زندگی

  .ده انداحزابی هستند که در این انتخابات شرکت کر
به طور متوسط برای هر  و  کرده اند  کاندیدا برای انتخابات ثبت نام4600  در کل بر اساس فهرست فدرال

 نماینده مجلس دوما طبق سيستم نسبی انتخاب 450 نفر رقابت می کنند و تمامی 10کرسی در دوما 
  . شده اندمی شوند، یعنی طبق فهرست فدرال کاندیداها که از سوی احزاب سياسی معرفی 
 درصد 5بر اساس قوانين جدید انتخاباتی در روسيه، حد نصاب احزاب برای راه یافتن به دوما از 

" رای مخالف به همه"گزینه  درصد افزایش یافته و ایجاد ائتالف های انتخاباتی ممنوع شده است و 7 به
  . نيز لغو شده استاز برگه های انتخاباتی حذف شده و ميزان حضور حداقل مردم در انتخابات 

شرکت در انتخابات واجد  برای  ميليون نفر108 ميليون نفر جمعيت روسيه، 142در حال حاضر از حدود 
در فهرست افراد واجد شرایط، افرادی که در خارج از کشور می باشند نيز ثبت شده . شرایط هستند

  . انتخابات شرکت کنند هزار نفر می توانند در 683 ميليون 1در خارج از کشور حدود . اند
 ناظر بين المللی ارسال شده است، برای هر یک از ارگان های 336در انتخابات همچنين دعوتنامه برای 

مجمع پارلمانی شورای اروپا، مجمع پارلمانی سازمان امنيت و همکاری اروپا و مجمع پارلمان کشورهای 
  .  دعوتنامه ارسال شده است55مشترک المنافع 

ی انتخابات سه هفته پس از برگزاری انتخابات توسط کميسيون مرکزی انتخابات فدراسيون نتایج رسم
  . روز پس از انتخابات برگزار خواهد شد30روسيه اعالم می شوند و اولين جلسه آن با ترکيب جدید، 

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

  )2007  دسامبر3 (86 آذر 12شنبه دو:ردارادیو ف
  » .غول گرانی از شيشه درآمده است«، در سرمقاله خود خبر داده که اعتماد ملیروزنامه 

 گزارش هفتگی بانک مرکزی درخصوص قيمت محصوالت کشاورزی به  اين روزنامه با اشاره به اين که
موج گراني «:اد ايران شده، نوشته استوضوح نشان مي دهد که گرانی، همسايه و رفيق ماندگار اقتص

ها در حالی افزايش مي يابد که دولت نهم با تکيه بر شعارهای اقتصادی و ساخت زندگی بهتر و 
  » .مناسب تر خاصه برای اقشار فقير جامعه بر کرسی قدرت تکيه زده است

ه ای از سياست تنها نتيجه مجموع«فعلی را» وضعيت افسارگسيخته«نويسنده سرمقاله اعتماد ملی،
دولت آقای احمدی نژاد معرفی کرده و با اشاره به در آمد نفتی » های ناهماهنگ،غيرعلمی و نادرست

حجم نقدينگی سرسام آور که تنها «  ميليارد دالری ايران طی دو سال گذشته، نوشته که واردات و ٢٢٠
د، غول گرانی و تورم را توامان از  هزار ميليارد تومان بالغ مي شو١۴۵تا پايان مهرماه به رقم معادل 

  » .شيشه اقتصاد ايران درآورده است
دانسته و تاکيد کرده که اين » پاشنه آشيل دولت نهم«روزنامه اعتماد ملی، اوضاع اقتصادی کشور را 

دولتيان با تحول بزرگی طرف شده اند که تابع علم، منطق، دانش و عدد و رقم است، نه شعار « بار 
  » . نه با تهديد و مافيا گفتن عقب مي نشيندمي شناسد و
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 در شماره روز دوشنبه خود ضمن دفاع از سياست خارجی دولت فعلی، اصالح طلبان را کيهان،روزنامه 
به خاطر انتقاد نسبت به وضعيت بين المللی ايران و بحرانی خواندن شرايط فعلی کشور مورد حمله 

  . قرار داده است
مطلب بارها، محسن امين زاده و احمد شيرزاد، دو تن از اعضای ارشد حزب اين روزنامه طی چندين 

  . معرفی کرده است» وطن فروش«متهم کرده و آن ها را »  وابستگی وادادگی و«مشارکت را به 
برخی وطن فروشان برای اينکه مدال «اين روزنامه همزمان در ستون خوانندگان خود نوشته است که 

يرند و روزی جايزه نوبل را از آن خود کنند، خيلی گستاخانه فعاليت هسته ای تشويق از بيگانگان بگ
  » آيا وقت آن نرسيده که نظام حساب خود را با اين افراد يکسره کند؟.ايران را زير سؤال می برند

 هزار گوشی موبايل به ۵٠٠، خبر داده که طی يک سال گذشته، هشت ميليون و آفتاب يزدروزنامه 
  . ق شده استايران قاچا

 در پی افزايش تعرفه واردات گوشی موبايل از سوی  اين روزنامه به نقل از يک مقام مسئول نوشته که
 هزار گوشی به کشور قاچاق شده و با اعمال ۵٠٠ درصد در سال گذشته، هشت ميليون و ۶٠دولت به 

ی قاچاق گوشي های  درصد، قاچاق گوشي های ارزان قيمت را حذف مي کند ول١۵تعرفه باالتر از 
  .  هزار تومان ادامه مي يابد٢۵٠باالتر از 
 شرکت در اجالس   در يادداشتی، ریيس جمهوری اسالمی را به خاطرجمهوری اسالمیروزنامه 

  . شورای همکاری خليج فارس مورد انتقاد قرار داده است
ریيس جمهوری اسالمی همزمان با دعوتی که شورای همکاری خليج فارس از «اين روزنامه نوشته که 

ايران برای شرکت در اجالس اين هفته اين شورا به عمل آورده و آقای احمدی نژاد قرار است امروز برای 
شرکت در اين اجالس به قطر برود، ریيس حکومت امارات متحده عربی روز شنبه در ادامه مواضع ضد 

بوموسی را متعلق به امارات دانست و ايرانی خود بار ديگر جزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ا
  » .خواستار بازپس گيری آنها از ايران شد

انتشار خبر اظهارات شيخ امارات اذهان را متوجه اين سئوال «روزنامه جهوری اسالمی تاکيد کرده که 
می کند که اين ادعاهای واهی چرا همزمان با اين دعوت و پذيرفته شدن آن توسط ریيس جمهوری 

  » .اين يک توهين به ملت ايران است. ابراز می شوداسالمی، 
 ازنامه خانواده علی نيکونسبتی به ریيس دادگستری تهران خبر داده و نوشته که اعتمادروزنامه 

خانواده اين عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در نامه سرگشاده ای به عليرضا آوايی خواستار «
  » .رسيدگی به وضعيت فرزند خود شده اند

به نوشته اين روزنامه، خانواده اين قعال دانشجویی در اين نامه با اشاره به اين که علی نيکو نسبتی 
 آبان در منزل خود بازداشت شده، گفته اند که با وجود درخواست چندين باره تاکنون نتوانسته ١٧در روز 

  . اند با فرزند خود مالقات کنند
 دانشجوی زندانی نوشته که به رغم بارها مراجعه به دادگاه، مقامات اعتماد به نقل از نامه خانواده اين

  .قضایی تاکنون هيچ اطالعی در خصوص وضعيت علی نيکونسبتی به خانواده اش ارائه نکرده اند
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 و اهل تصوف حمله کرده و نوشته که   مفصل به دراويشروزنامه جمهوری اسالمی طی مطلبی
  . است» صوفی گری ستيز با اسالم و دشمنی با پيامبر«

اين روزنامه طی مطلبی دنباله دار که در شماره روز يکشنبه خود بخش نخست آن را به چاپ رسانده، 
، يکی از اين جريان صوفی گری«: متهم کرده و نوشته است» دشمنی با خدا و پيامبر«دروايش را به 

های اعتقادی و فکری ناسالم است که در پوشش ديانت به اسالم خيانت می ورزد و برخالف تعاليم و 
  » .قوانين اين دين مبين الهی و در تضاد آشکار با سيره و روش پيامبراکرم و ائمه اطهار حرکت می نمايد

 قوانين اسالمی مجازات مرگ را در پی اتهام وارده از سوی روزنامه جمهوری اسالمی به دراويش در
  . دارد

از احتمال حضور رييس جمهوری » خطرهای يک سفر«، در سرمقاله خود با عنوان آفتاب يزدروزنامه 
  . اسالمی در اجالس شورای همکاری کشورهای خليج فارس به عنوان مهمان انتقاد کرده است

ر حالی از حضور احمدی نژاد در اجالس سران به نوشته اين روزنامه، منابع رسمی نزديک به دولت د
شورای همکاری خليج فارس خبر داده اند که رييس امارات متحده عربی با لحنی جدی تر نسبت به 

 است تا برای پايان اشغال اين  گذشته ادعای مالکيت بر جزاير سهگانه ايرانی را تکرار و از ايران خواسته
  . جزاير، مذاکره مستقيم را بپذيرد

برنامه ريزان سفر احمدی نژاد به دوحه، اکنون بايد برای مردم توضيح دهند هدف «آفتاب يزد نوشته که 
مشخص از اين سفر چيست و با اين سفر، چه خطرهايی از کشور دور مي شود و يا کدام فرصت های 

گانه جديد برای کشورمان خلق مي گردد که هزينه حضور در جمع هميشه مدعی نسبت به جزاير سه 
  » ايرانی را توجيه پذير مينمايد؟

 از تعويق مجدد انتخابات فدراسيون فوتبال ايران خبر داده و از مخالفت فدراسيون بين خراسان،روزنامه 
المللی فوتبال فيفا با نامزدی محمد علی آبادی، معاون رييس جمهوری اسالمی برای رياست 

  . فدراسيون فوتبال ايران خبر داده است
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ته اين روزنامه، محسن صفايی فراهانی، رييس کميته انتقالی و نماينده فيفا در ايران گفته که به نوش
فيفا با استناد به بند يک اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوری اسالمی ايران به کميته انتقالی متذکر «

د دولتی نبايد در شده که فدراسيون فوتبال غير دولتی است و بايد استقالل داشته باشد، يعنی هيچ فر
  » .تصميم گيری ها نقشی ايفا کند

به نوشته خراسان، صفايی فراهانی هشدار داده که در صورت کنار نکشيدن رييس سازمان تربيت بدنی 
  . و اصرار وی برای رياست بر فدراسيون فوتبال، تعليق و محروميت فوتبال ايران از سوی فيفا جدی است

متهم » رابطه با اسراييل«وز يکشنبه خود احزاب اصالح طلب در ايران را به  در سرمقاله رکيهان،روزنامه 
  . کرده است

نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان در ادعانامه خود مخالفت برخی از چهره های اصالح طلب در ايران با 
سه «شته که اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر نابودی اسراييل را دليل اين ادعا توصيف کرده و نو

روز قبل، معاون وزير خارجه دولت اصالحات، سياست خارجی اصولگرايان را به باد انتقاد گرفته و از جمله 
  » .اعتراض کرده است که چرا دولت نهم از ضرورت نابودی اسراييل سخن می گويد

مام و سخنی ضرورت محو اسراييل سخن ا«نماينده رهبر جمهوری اسالمی در کيهان، با تاکيد براينکه 
» دشمنی با وطن«و» تشنه قدرت« اصالح طلبان را به  »منطقی، حقوقی و غيرقابل خدشه است

طيفی متشکل از وابستگان به قدرت های بيگانه در جبهه مدعی «متهم کرده و ادعا کرده که 
  . نفوذ کرده اند» اصالحات
 شديد در کوچه سجادی ميدان آزادی  عصر روز شنبه انفجاری نسبتا  خبر داده کهاعتماد ملی،روزنامه 

  . شهر سنندج مرکز استان کردستان رخ داده است
به نوشته اين روزنامه، در اين انفجار که مقابل شرکت بيمه ايران صورت گرفت عالوه بر شکسته شدن 
شيشه برخی از منازل، مغازه ها و شرکت بيمه، چهار نفر نيز مجروح و توسط فوريت های پزشکی به 

  . رستان منتقل شدندبيما
  . اعتماد ملی نوشته که هنوز مقامات رسمی استان در مورد اين انفجار اظهارنظر نکرده اند

به نوشته اين .  از استعفای محمود فرشيدی از وزارت آموزش و پرورش خبر داده استجام جم،روزنامه 
 طی چند  ی ارائه کرده کهروزنامه، محمود فرشيدی استعفای خود را در حالی به رييس جمهور اسالم

  . روز گذشته شايعات فراوانی در اين خصوص در محافل خبری و سياسی مطرح بود
جام جم از عليرضا علي احمدی، دوست نزديک محمود احمدی نژاد و رييس دانشگاه پيام نور به عنوان 

  .جايگزين وزير آموزش و پرورش نام برده مي شود
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