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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
  

  آخرين تحوالت پروژه هاي اتمي رژيم ايران-آنفرانس مطبوعاتي شوراي ملي مقاومت
  )2007  دسامبر11( 86 آذر 20شنبه سه :همبسنگی ملی

  آنفرانس مطبوعاتي شوراي ملي مقاومت دربروآسل آخرين تحوالت پروژه هاي اتمي رژيم ايران
 محمد محدثين مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران در 1386آذر 20صبح روز سه شنبه 

هاي اتمي رژيم يك آنفرانس مطبوعاتي در بروآسل شوراي ملي مقاومت ايران آخرين تحوالت پروژه 
ايران را به اطالع خبرنگاران رساند و گفت بنا بر تحقيقات گسترده اي آه منابع مقاومت ايران در داخل 

ما قاطعانه اعالم ميكنيم آه رژيم ايران به تالشهاي نظامي , آشور در طول هفته اخير انجام داده اند
گزارش جامعه اطالعاتي :  وي افزود.خود براي دستيابي به سالح اتمي در حال حاضر ادامه ميدهد

آمريكا حاوي برخي نكات درست و برخي نكات غلط است و يك تصوير درست از وضعيت پروژه هاي 
  .اتمي رژيم ايران ارائه نميدهد

  : جمعبندي آرده است, گزارش جامعه اطالعاتي آمريكا, وي افزود بطور مشخص
تهران برنامه سالحهاي اتمي خودش را متوقف , 2003ما با اطمينان باال قضاوت ميكنيم آه در پاييز«

  .»آرد
 شروع 2007ما با اطمينان متوسط ارزيابي ميكنيم آه تهران برنامه سالحهاي اتمي خودش را تا نيمه «

  .»نكرده بود
بخشي از واقعيت است اما اين آه توقف تا نيمه , 2003توقف فعاليتهاي نظامي اتمي رژيم در سال

  . داشته است آامال غلط است اين ادامه 2007
» سالح ليزري و اتمي«محمد محدثين سپس با اشاره به نامه خميني آه بر ضرورت دست يابي به 

,  به افشاي سايت اتمي لويزان2003گفت توقف فعاليتهاي نظامي اتمي رژيم در سال, تأآيد آرده بود
  .  افشا شد2003مارس 15شيان برميگردد آه در 

از جمله مي . نوع فعاليت مخفي اتمي داشت11 داير شده است رژيم 1989ز سالدر اين سايت آه ا
, تحقيقات در زمينه چاشني بمب با استفاده از پلونيوم و برليوم, توان به غني سازي به شيوه ليزري

تحقيقات روي بيسموت براي ساخت باطريهاي اتمي و تحقيقات روي فرم دادن اورانيوم غتي شده براي 
  فتن در بمب اتمي اشاره آرد به آار گر

نبود و هيچ توجيهي جز اينكه » ان پي تي«بخالف نطنز و اراك رژيم قادر به توجيه اين سايت در چارچوب 
  . بخش الينفك يك برنامه تسليحاتي اتمي بود نداشت

 به همين خاطر رژيم براي جلوگيري از دستيابي آژانس انرژي اتمي به فعاليتهاي انجام شده در اين
بطوريكه حتي خاآهاي اين منطقه نيز .  دست به تخريب آامل اين سايت زد2003در اواخر سال, مرآز

ماه بعد از اين محل 15 يعني 2004آژانس در ژوئن . آنده شده و به محل نامعلومي منتقل شده است
آن به اين مرآز متاسفانه تعلل و تاخير آژانس در بازديد از اين مرآز باعث شد بعد از تخريب . ديدن آرد

  .مراجعه آند
به اين ترتيب ضربه بزرگي به فعاليتها مخفي نظامي اتمي رژيم وارد شده و رژيم مجبور به ايجاد تغييرات 

  . جدي و پنهانكاري مضاعف در ادامه فعاليتهاي نظامي اتمي خود گرديد
نسخه اي از اين (اد  از وضعيت اتمي رژيم ارائه د2005مقاومت ايران در جمعبندي آه در سپتامبر 

باعث توقف حداقل يكساله در , اعالم آرد آه افشاي سايت شيان, )جمعبندي اينجا موجود است
, مطابق گزارشات دروني رژيم«: در بخشي از اين جمعبندي آمده است. ساخت بمب اتمي رژيم گرديد
اي رژيم وارد آرده  بزرگترين ضربه را به پيشبرد طرح سالح هسته 2003افشاي سايت شيان در مارس

نقش , با توجه به اينكه مرآز فناوري نوين دفاعي آه محل سابق آن در سايت شيان بود. است
بدنبال افشاي اين محل حداقل يك سال , هماهنگ آننده پيشبرد تهيه سالح هسته اي را داشت
  .»پيشبرد طرحهاي هسته اي رژيم به تاخير افتاده است

سايت يا مرآز اتمي رژيم ايران , ن داريم آه جز لويزان شيان هيچ برنامهما اطمينا:محمد محدثين گفت 
وقتي از مراآز شناخته شده صحبت ميكنيم منظور صرفا سايتهاي . در اين پريود متوقف نشده است

, علني نيست بلكه اين شامل سايتهاي غيرعلني آه براي مقاومت ايران شناخته شده است نيز
  . ميگردد

از افشاي شيان رژيم تصميم گرفت آه دستگاه تسليحاتي آردن اتمي را پراآنده نمايد محدثين گفت بعد
چون ارزيابي آردند آه براي اجزاي اين برنامه پراآنده ميتوان . و ديگر تمرآز گذشته را نداشته باشد

  . توجيهي داشت
مرآز آمادگي «ي به نام رژيم دستگاههاي فعاليتهاي مخفي خود را به ابتدا مكان ديگر, در ادامه اين طرح

. منتقل و از آنجا به برخي سايتهاي ديگر مخفي منتقل آرد» )2لويزان (و فناوري نوين پيشرفته دفاعي
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  .  ادامه يافت2004به اين صورت بسيار واضح است آه فعاليتهاي نظامي اتمي در سال
دو دستگاه , گر منتقل شدنداز جمله دستگاههايي آه از اين محل به مراآز و نقاط دي, طبق اطالعات ما

 با بهانهي استفادههاي صلحآميز از 1990بوده آه رژيم در دهه ) Whole-body Counters(آنترل موجي 
  . غرب تهيه آرده بود و در رابطه با فعاليتهاي سوخت هسته اي بكار گرفته شده بود

سته به وزارت دفاع در يكي از دستگاههاي آنترل موجي از سايت شيان به دانشكده مالك اشتر واب
  .اصفهان برده شد

وجود اين دستگاهها در اين . دستگاه دوم به بيمارستان چمران وابسته به وزارت دفاع در تهران برده شد
  .مرآز نشاندهنده فعاليت هسته اي در اين مرآز بود

اختن مسؤل آميسيون خارجه شورا سپس پارهاي ديگر از فعاليتهاي نظامي اتمي رژيم از جمله س
 و توليد و وارد آردن پرس 2چاشني و ماشه و بدنه بمب اتمي و ساختن سانتريفيوژهاي موسوم به پي

آيزو استاتيك و هات پرس براي ساخت نيمكره بمب اتمي را تشريح نمود و گفت حتي دستگاههاي به 
 پاسداران مي تماما تحت آنترل سپاه, ظاهر غير نظامي رژيم آه دست اندرآار پروژه هاي اتمي هستند

  .باشد
وي در پايان سخنان خود نتيجه گيري آرد آه مساله دست يابي رژيم ايران به سالح اتمي تنها مساله 

هرگونه فرصت دادن به اين رژيم خطرناك است و به همين خاطر فريبكاري و مخفي آاري دو . زمان است
.  با اطالعات دروغ فريب ميدهدرژيم جامعه جهاني و بخصوص آمريكا را. تاآتيك اصلي آن مي باشد

عرب و حتي بعضا اروپايي و , اعم از ايراني, اطالعات غلط را از طريق ماموران دو جانبه و بعضا چند جانبه
رژيم ايران منبع اصلي . آمريكايي و بسياري اوقات غير مستقيم به سرويسهاي غربي درز ميدهد

بود و امروز منبع اصلي اخبار دروغ در مورد متوقف اطالعات دروغ در مورد سالحهاي آشتار جمعي عراق 
  . آردن پروژههاي تسليحات اتمي خودش مي باشد

تغيير رژيم در , راه حل نهايي براي رهايي از شر يك رژيم بنيادگراي تروريست آه مجهز به بمب اتم باشد
لل در اعمال قاطعيت هرگونه تع. ايران است و اين تغيير تنها در صالحيت و ظرفيت مقاومت ايران است

  .جهان را با فاجعه ماليان اتمي مواجه ميكند, عليه رژيم و حمايت از مقاومت ايران
در آنفرانس مطبوعاتي مقاومت ايران در بروآسل ، شاهين قبادي عضو آميسيون خارجه شورا در 

, نگاه آنيد, دپاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران گفت اگر شما به قطعنامه هاي شوراي امنيت ملل متح
سايتها يا افراد يا آمپانيهايي آه درگير فعاليتهاي اتمي رژيم بوده و تحت تحريم قرار گرفته اند اساسا 

وي افزود مقاومت در يك هفته گذشته به . آنهايي هستند آه از سوي مقاومت ايران افشا شده است
سايت لويزان شيان را آنهم بخاطر اين اقناع و اطمينان رسيده است آه رژيم ايران هيچ فعاليتي جز 

  .افشاگري مقاومت ايران متوقف نكرده است
  
 »با یکی دو گام مثبت آمریکا، راه برای تعامل باز می شود«

  )2007  دسامبر11 (86 آذر 20شنبه سه :رادیو فردا
خواندن گزارش اطالعاتی اخير » مثبت«محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران روز سه شنبه با 

يکی دو گام مثبت ديگر نشان دهد، راه برای «آمريکا درباره برنامه هسته ای ايران، گفت که اگر آمريکا 
  ».تعامل باز خواهد شد

پيشنهاد مذاکره رو در رو و «: رييس جمهوری ايران که در يک کنفرانس خبری سخن می گفت، تاکيد کرد
  ».ا، کماکان روز ميز ما استبدون پيش شرط با رييس جمهوری آمريکا در حضور رسانه ه

 هفته گذشته در گزارشی اعالم کرد که ايران، – NIE –سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا 
  .خود را متوقف کرده است» برنامه ساخت سالح هسته ای«

خود » تاييد فعاليت های هسته ای«آقای احمدی نژاد تصريح کرد که ايران، بخشی از اين گزارش را 
  .بی می کندارزيا

 ميالدی در تالش بوده که بر خالف پيمان منع ٢٠٠٣با اين حال در اين گزارش آمده بود که ايران تا سال 
  . گسترش تسليحات هسته ای، به سالح هسته ای دست يابد

بخش ديگری هم بود که اشاراتی به گذشته «: آقای احمدی نژاد درباره اين بخش از گزارش گفت
 اطالعاتی آمريکا بررسی دقيق تری انجام دهد درباره گذشته هم به نظر ايران می داشت که اگر جامعه

  ».رسند
يکی دو گام «ارزيابی می کند و افزود که » گامی مثبت از سوی آمريکا«وی گفت که ايران اين گزارش را 

  .ميان ايران و آمريکا باز خواهد کرد» ديگر راه را برای تعامل
 از گزارش اخير را که گفته بود، ايران برنامه ساخت سالح هسته ای رييس جمهوری ايران، بخشی

يک چالش چندين ساله، يکباره قطع نمی شود، بلکه «: خواند و افزود» اظهارنظرهای طبيعی«داشته، 
  ».حتی با حل اصل مسئله دامنه مسئله هم مدت ها به طول می انجامد

گام های بعدی «ر اين پرسش قرار گرفت که منظورش از در ادامه اين کنفرانس، آقای احمدی نژاد در براب
  چيست و در اين ميان، موضوع اسراييل، چگونه حل خواهد شد؟ » آمريکا

عجله نکنيد، بگذاريد همين يک گام آمريکا تثبيت شود، مخاطب ما متوجه بيان ما «: وی در پاسخ گفت
 جدی بدهند؛ بايد به حقوق ملت ها می شود، يکی از گام ها اين است که در منطقه يک تغيير موضع

قابل حل است و ما راه ) اعراب و اسراييل( ساله ۶٠معضل . احترام بگذارند که اين يک گام جدی است
  ».حل های دموکراتيک داده ايم
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محمود احمدی نژاد همچنين درباره واکنش احتمالی ايران به تصويب قطعنامه های تازه عليه ايران 
 تهديد يا قطعنامه ای در راه باشد و اگر کسانی باشند که بخواهند آن راه را ادامه فکر نمی کنم« : گفت

  ».دهند، مواضع ايران روشن است
هيچ توضيحی » پيشنهاد پوتين به تهران و پاسخ آيت اهللا خامنه ای به وی«وی حاضر نشد که درباره 

  .ارائه کند
 هفته گذشته با پينشنهادی از سوی به نوشته برخی رسانه های ايرانی و روسی، سعيد جليلی

هيچ خبری از جزئيات اين پيشنهاد . والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه، از مسکو به تهران بازگشت
  .منتشر نشده است

  
آنها با يك خط قاطع در برابر ايران /اند ي داشته گمان ميرود آه نويسندگان برآورد اطالعات ملي برنامهي

  اند مخالف بوده
  )2007  دسامبر7 (86 آذر 16ه جمع:امه واشنگتن تايمز روزن

 بسياري از مقامهاي فعلي و سابق دولت آه با نويسندگان برآورد –) Jon Ward(به قلم جان وارد 
اطالعات ملي در رابطه با ايران آشنايي دارند اين گزارش را يك سند با انگيزههاي سياسي توصيف 

ت خارجه آه با بوش و تحريم دولتها و شرآتهاي خارجي مخالفاند آردند آه توسط مقامهاي سابق وزار
  ...تدوين شده است

يك مشاور سابق معاون رئيسجمهور ديك چيني در زمينة خاورميانه , )David Wurmser(داويد وورمسر 
بانيان اصلي اين گزارش ] سياسي[بايد به برنامة «آه با مولفان اين گزارش آار آرده است گفت آه 

اين سه مقام سابق ... ». آرد تا بتوان قضاوت آرد آه چه ميزان ميتوان واقعا روي آن حساب آردنگاه
 مكررا با 2004 تا 2001وزارت دفاع آه در درجة نخست مسئول برآورد اطالعات ملي هستند از سال 

  .تيمي از محافظهكاران سختسر به رهبري آقاي بولتون درگير شده است
, )C. Thomas Finger(توماس فينگر : ر در دفتر مدير اطالعات ملي آار ميكنندهر سه نفر در حال حاض

افسر اطالعات ملي در امور , )Vann H. Van Diepen(معاون تحليل مدير اطالعات ملي؛ وان ديپن 
مدير , )Kenneth C. Brill(تسليحات آشتار جمعي و عدم توسعة تسليحات هستهيي؛ و آنت بريل 

  .با توسعة تسليحات هستهييمرآز ملي مقابله 
يك تالش «يك مقام آمريكايي آه در گذشته با اين سه نفر آار آرده است گفت آه برآورد اطالعات ملي 

سياسي آسيب رساندن به تهديدي است آه اين دولت عليه سياستهاي مورد نظر آنها در رابطه با 
  ». برنامة هستهيي ايران استسياستهاي مورد نظر آنها نوعي مصالحه با. ايران ايجاد ميكند

مقامهايي آه مورد مصاحبه قرار گرفتند ميگويند آه اين مقامهاي وزارت خارجه طي دوره رياست 
جمهوري بوش تحريمها عليه آشورهاي خارجي آه درگيري ارسال تسليحات به ايران بودند را بلوآه 

ادند و تالشهاي اياالت متحده براي وارد تهديد به تحريم آشورهاي خارجي را مورد خرابكاري قرار د, آرده
  .آردن فشار بينالمللي به ايران را تضعيف آردند

آنها را به دفتر مدير وارد , مدير اول اطالعات ملي آه يك متحد قوي پاول به شمار ميآيد, جان نگرپونته
  ...آرد

اين مسئله مثل . هرگز, تحريمي وجود نداشت آه وان ديپن از آن خوشش بيآيد«يك مقام گفت آه 
  .براي او هرچيزي خارج از ديپلماسي تعارف و چايي غيرسازنده و اشتباه به شمار ميآمد. مذهب وي بود

  
  خميني به هيچ وجه انقالب اسالمي را محدود به مرزهاي ايران نمي دانستند: جعفري

  )2007  دسامبر10 (86 آذر 19شنبه دو :خبرگزاري فارس
امعه بخش هاي فرهنگي خوبي فعاليت مي آنند و اگر از دستگاههاي در ج: فرمانده آل سپاه گفت

بنابراين ضروري : فرمانده آل سپاه تاآيد آرد. فرهنگي از ما آمك بخواهند، آماده آمك به آنها هستيم
دانستم آه مسئوليت فرماندهي بسيج را خودم بر عهده بگيرم تا بتوانم از توانمندي هاي عظيمي آه 

جعفري با يادآوري اينكه حضرت . جهت حمايت و پشتيباني از بسيج استفاده آنمدر سپاه هست در 
بسيج را جدا از انقالب نمي دانستند و مقام معظم رهبري نيز همين تاآيد را دارند، اضافه ) ره(امام 
به هيچ وجه انقالب اسالمي را محدود به مرزهاي ايران ) ره(همه ما مي دانيم آه حضرت امام : آرد

دانستند و از همان اول انقالب معتقد بودند آه انقالب اسالمي متعلق به آل جهان اسالم است، نمي 
پيشبرد اهداف انقالب هدف بزرگ و مهمي است آه به طور خاص از سپاه و بسيج خواسته شده 

ه بسيج به عنوان يك نيروي پايان ناپذير مردمي به سپا: فرمانده نيروي مقاومت بسيج يادآور شد. است
متصل است، در واقع بسيجيان، سربازان سازمان رزم سپاه در راستاي اهداف انقالب و در زمينه دفاع و 
عمق بخشي به انقالب در داخل و خارج از آشور، مسائل فرهنگي، سياسي، اجتماعي و امنيتي و 

 انتظاراتشان را مقام معظم رهبري نيز در همه زمينه ها از بسيج انتظار دارند و. ديگر زمينه ها هستند
  ....چند سالي است آه بيان مي آنند و البته ثمرات آن را هم در بخش هاي مختلف مي بينيم

  
آانديداي رياست جمهوري از حزب جمهوريخواه بر گزينه نظامي عليه تهران تاآيد , سناتور جان مك آين

  آرد
  )2007  دسامبر10 (86 آذر 19شنبه دو: تلويزيون الحره
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عليرغم گزارش سرويس اطالعات آمريكا حول هسته اي ايران بر گزينه نظامي , ك آينسناتور جان م
مك آين در گفتگو با فاآس نيوز تاآيد آرد ايران همچنان خطر و تهديد اصلي مي . عليه تهران تاآيد آرد

  .باشد
گزينه بايد دور اما معتقد نيستم آه اين , طبعا گزينه نظامي بايد آخرين گزينه باشد: سناتور جان مك آين

ايران همچنان بر انهدام . غني سازي اورانيوم آاري است آه وقت زيادي مي گيرد.  گذاشته شود
. اسرائيل متمرآز مي باشد و به عراق بمب هاي آشنده براي قتل سربازان آمريكايي ارسال ميكند

زب اهللا حمايت مي آند ايران همچنان از تروريزم  پشتيباني مالي و تسليحاتي مي آند و از حماس و ح
و تالش مي آند تا نفوذ خود در تماميت منطقه به منظور محقق آردن جاه طلبي هاي قديمي خود 
مبني بر امپراتوري فارس را گسترش دهد و اين در حالي است آه در عراق و بصره و جنوب عراق نفوذ 

  .  گزينه نظامي را بعيد نمي دانممن معتقدم آه ايران همچنان خطر و تهديد بزرگي مي باشد و من. دارد
  

  گويد ايران آماآان يك تهديد است گيتس مي
  )2007 دسامبر 8(86 آذر 17شنبه :خبرگزاري رويتر

رابرت گيتس روز شنبه گفت برغم گزارش ارزيابي جامعه اطالعاتي آمريكا آه تهران برنامه تسليحاتي 
 .شود د براي آمريكا در خاورميانه محسوب مي متوقف ساخته،  ايران آماآان يك تهدي2003خود را در 

رئيس پنتاگون طي يك سخنراني در آنفرانس امنيتي بحرين استدالل آرد آه ايران آماآان ظرفيت 
سازي اورانيوم ادامه داده است آه قسمتي عمده  شروع مجدد برنامه تسليحاتي خود را دارد و به غني

 گيتس وزير دفاع همچنين ايران را متهم ساخت آه رابرت. از توسعه برنامه تسليحات اتمي  است
اهللا و حماس حمايت  فعاالنه  از شورشيان در عراق و  افغانستان عالوه بر گروههاي اسالميسِت حزب

وي افزود . باشد موشكي ايران تهديد وسيعتري عليه منطقه مي آرده است و همچنين گفت آه برنامه
 آننده خارجِي آنها تهديدي براي منافع آمريكا و هر آشوري ثبات ترديد آمي هست آه سياستهاي بي”

  …. باشند در خاورميانه و همه آشورهايي آه در تيررس موشكي بالستيك ايران قرار دارند مي
گيتس از آشورهاي همسايه ايران خواست تا از نزديك در فعاليتهاي دفاعيشان با هم همكاري آنند تا 

د و بطور خاص استقرار يك سيستم اخطاردهنده مشترك دفاع موشكي با سياستهاي تهران مقابله آنن
تواند  چنين سيستمي است آه مي. تواند موشك را در لحظه پرتاب رديابي نمايد را در نظر بگيرند آه مي

  .ايران حضورش در اين آنفرانس را لغو آرده است. ايران را از توسعه چنين سالحهايي باز بدارد
  

 رابرت گيتس وزير دفاع -وزير دفاع آمريكا در خصوص تهديد و خطر  رژيم در منطقهگفتگوي الحره با  
  : آمريكا

  )2007 دسامبر 8(86 آذر 17 شنبه :تلويزيون الحره
من با آنچه آه آدميرال ويليام فالون گفت موافق هستم آه عملكرد ايران مشكل زا است و باعث ناامني 

 در الجزائر 1979ن مقابله ما با دولت انقالبي ايران در اآتبر سال اولي. و هرج و مرج و در منطقه مي شود
آنها طي ساليان طوالني منبع نگراني بوده اند و من بايد بگويم آه آنها با رياست جمهوري فعلي . بود

تبديل به مشكلي خاص شده اند آه به نظر مي رسد به شدت خشن  و تهديدي بزرگ به حساب مي 
من ازبابت  عملكرد ايرانيان . ي آند تا هژموني ايران را بر آل منطقه اعمال آندآيد و به شدت تالش م

احساس نگراني مي آنم و معتقدم آه ما بايد همه در همكاري با هم براي ايران روشن سازيم آه ما 
  . در مقابل اين تهديد خواهيم ايستاد

  
   دهدگيتس نسبت به تهديد ايران براي آمريكا و خاورميانه هشدار مي

  )2007 دسامبر 8(86 آذر 17 شنبه :خبرگزاري فرانسه
روز شنبه، رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا گفت آه سياست خارجي ايران ، تهديدي براي آمريكا، 

او . خاورميانه و تمامي آشورهايي مي باشد آه در برد موشكهايي است آه اين آشور توليد مي آند
رد امنيت منطقه تشكيل شده بود ، به نمايندگان آشورهاي شرآت در آنفرانسي در بحرين ، آه در مو

مي توان ترديد آمي داشت آه سياستهاي بي ثبات آننده تهران،  تهديدي براي منافع ” آننده گفت، 
آمريكا، براي تمامي آشورهاي خاورميانه ، و منافع تمامي آشورهايي است آه در برد موشكهاي 

گيتس افزود، ايران همچنين . ”كهايي آه تهران در حال توسعه آنهاستبالستيك ايران مي باشند، موش
از قبيل حزب اهللا و حماس ” سازمانهاي تروريستي” و از ” تامين مالي آرده” شبه نظاميان در عراق را 

موشكهاي بالستيك ميان بردي مي زند آه بطور خاص، مقرون به ” حمايت مي آند و دست به توليد 
 آنكه  به آالهكهاي جنگي مجهز شوند آه قادر به حمل تسليحات آشتار جمعي صرفه نيستند  مگر

گيتس در ...  روز بعد از انتشار برآورد اطالعات ملي آمريكا مطرح مي شوند5اتهامات وي ، . ”باشند
سخنراني خود در اين آنفرانس ، همچنين از هياتهاي نمايندگي شرآت آننده خواست آه از تالش 

من از شما مي خواهم آه از نفوذ ” او گفت، . آردن عراق جنگ زده حمايت بعمل بياورندبراي با ثبات 
خود در عراق استفاده آنيد و آنها را ترغيب نماييد آه به اهداف خود و انتظاراتي آه از آنها مي رود عمل 

 وزير 200 بيش از  برگزار شد،– محل ناوگان پنجم آمريكا –اين آنفرانس آه در مجمع الجزاير خليج . ”آنند
  . آشور گردهم آورد50، مقامات امنيتي ، و آارشناسان ضدتروريستي را از حدود 
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 و ایران 5+1نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنيت ملی پيشنهاد کرد که مستقيما بين 
  .مذاکره شکل بگيرد تا طرف مقابل مسائلش را به ایران بگوید

  )2007 سامبر د10 (86 آذر 19شنبه دو
بررسی عملکرد " بعد از ظهر امروز در همایش دانشجویی  به گزارش خبرنگار مهر دکتر علی الریجانی

که در دانشکده علوم حقوق سياسی دانشگاه تهران برگزار شد، بعد از پایان سخنان  "دولت نهم 
  . خویش به سئواالت متنوع دانشجویان پاسخ داد

شما نمی توانيد در : و روسيه گفت د نسبت منافع ملی ایران وآمریکاوی در پاسخ به سئوالی در مور
 یا صفر انتخاب کنيد البته روسيه نمی خواهد ایران ضعيف باشد ولی 100شرایط بين المللی فقط بين 

  . آمریکا با ایران اختالفات استراتژیک دارد
آمریکایی ها در هنگام : انه گفتالریجانی با اشاره به اهداف اصلی آمریکا از حضور در منطقه خاورمي

حمله به عراق همه وزاتخانه ها را نابود کردند جز وزارت نفت و این نشان می دهد که برای چه هدفی 
  . به عراق حمله کرده اند

اگر آمریکایی ها رویکردشان را در قبال ایران عوض کنند می توان منافع مشترک با آمریکا : وی تصریح کرد
  . را تعریف کرد

دبير سابق شورای عالی امنيت ملی در پاسخ به این سئوال که روند پرونده هسته ای را چگونه ارزیابی 
من روند پرونده هسته ای و استراتژی مقاومت برای رسيدن به انرژی هسته ای را : می کنيد، گفت

قانيت درست می دانم تصميم نظام در زمينه هسته ای درست بوده وگزارش اطالعاتی آمریکا هم ح
  .ایران را نشان داد البته آنها از انتشار این گزارش اهداف پشت پرده هم دارند

بهترین راه این است که ازطریق مذاکره با ایران کار را از پيش ببرند ، شاید در : الریجانی پيشنهاد کرد
تقيما بين نکنند و مس" پيش مذاکره"شرایط فعلی بهترین راه حل این باشد که آنها خودشان رامعطل 

  . و ایران مذاکره شکل بگيرد تا آنها مسائل شان را به ایران بگویند1+5
من اوقات تلخی آقای سوالنا بعد از دیدار با آقای جليلی را موجه نمی دانم که اظهار نااميدی : وی افزود

  . کرد
 روانی اصالح در مورد احتمال صدور قطعنامه سوم در پی آنچه که جنگ الریجانی در پاسخ به سئوالی

خواهش می کنم به همدیگر متلک نگویيد، مسائل : طلبان خوانده شد ، خطاب به دانشجویان گفت
اصالح طلبان و اصولگرایان در اصل . امنيت ملی را با مسائل داخلی قاطی نکنيد که به ضرر نظام است 

  .رسيدن به منافع ملی اشتراک نظر دارند
هر چقدر انتخابات مجلس پرشورتر باشد به نفع : يز تصریح کردوی در خصوص انتخابات مجلس هفتم ن

  .امنيت کشور است
حرکت های پوپوليستی زود بوجود می آید و زود هم از : پوپوليستی گفت الریجانی با نفی شيوه های

  .بين می رود
  . چيز مفيدی است اینکه از همه جریانات سياسی در مجلس حضور داشته باشند: وی تاکيد کرد

ير سابق شورای عالی امنيت ملی در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارنظرش در آستانه انتخابات دب
من همان زمان با تعليق : گفت" تبادل در غلتان با آبنبات" و تشبيه آن به ریاست جمهوری درباره تعليق

وپایی تعهد در سعد آبادی وزرای سه کشور ار. مخالف بودم البته به تصميم نظام احترام می گذاشتم
کردند که با اجرای پروتکل الحاقی و تعليق از سوی ایران مسئله ایران را طی چند هفته حل کنند، اما 

  .این چند هفته تبدیل به چند سال شد
سالیق مدیریتی : گفت الریجانی در مورد دالیل استعفایش از دبيری شورای عالی امنيت ملی نيز

مسائل استراتژیک هر چقدر سالیق مدیریتی نزدیکتر باشد بهتر متفاوتی در کشور وجود دارد اما در 
ما نباید به پست بچسبيم و باید بدانيم کجا می توانيم . اختالفات فقط مربوط به هسته ای نبود . است

  .، نباید وقت کشور صرف سایش مدیریتی شود  بهتر خدمت کنيم
 به موضوع هسته ای شرکت می کند مربوط وی با اشاره به اینکه هنوز هم در تصميم گيری های 

، اگر  ما در جلسات مختلف نظراتمان را می گویيم و هر دو سه روز یک بار این جلسات وجود دارد: گفت
  .دعوت کنند من نظراتم را می گویم

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنيت ملی در مورد پرونده موسوم به جاسوسی هسته 
فناوری هسته ای ما حتما در گذشته وجود داشته و در همين گزارش هم گفته جاسوسی در : ای گفت

باید مراقب باشيم و توجه کنيم که جلوی . اند که از طریق شنود تلفنی و غيره اطالعات کسب کردیم
  .نفوذ دشمن را بگيریم

ای صنعت هسته : الریجانی در پاسخ به سئوالی در خصوص فواید صنعت هسته ای برای کشور گفت
.  محصوالت استراتژیک را به آسانی به کسی نمی دهند حتما به نفع کشور است و باید توجه کرد که

  .در دنيا هيچ تضمينی برای دادن سوخت هسته ای وجود ندارد
این موضوع در دولت : است گفت وی با بيان اینکه پرونده هسته ای مستقيما زیر نظر رهبر معظم انقالب

هبری پيگيری می شد البته دولت ها در این مسيرها ، روش ها و انعطاف های های مختلف زیر نظر ر
  .مختلفی داشتند

 در مورد روابط چين با  نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنيت ملی در پاسخ به سئوالی
ها می آمریکا روی چين متمرکز شده و خيلی : آمریکا و تاثير آن بر روابط ایران و چين و روسيه گفت
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 سال آینده ابرقدرت اول جهان خواهد شد البته ما هم با روسيه و چين منافع مشترکی 10 گویند چين در
  .داریم ولی باید در مسائل استراتژیک روی پای خودمان بایستيم

الریجانی در بخش دیگری از سخنانش با تاکيد بر اینکه ما در کشور از همه ظرفيت های خود استفاده 
مثال حجم نيروی متخصصی که در ایران است در هيچ جای منطقه وجود ندارد ولی ما : فتنمی کنيم گ

از آن استفاده نکرده ایم و یا مثال عنصر الهام بخش انقالب ظرفيت های زیادی برای ایران ایجاد کرده و ما 
  .هم هنوز از آن استفاده نکرده ایم

 در پاسخ به سئوالی در خصوص روابط بين نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنيت ملی
  . رعيتی جدیدی درست کنند -در نظام جهانی سازی می خواهند نظام ارباب : الملل گفت

من با خروج از : وی در پاسخ به این سئوال که آیا با خروج ایران از ان پی تی موافق هستيد یا خير گفت
رفتار ما با . جرا شود به نفع صلح جهانی استان پی تی صد درصد مخالفم و اگر این معاهده درست ا

  . را چيز پراهميتی برای کشور نمی دانيم ما سالح هسته ای. کره شمالی متفاوت است 
پيوستن به این معاهده جای بحث دارد و باید :  گفتCTBTالریجانی در مورد پيوستن ایران به معاهده 

  . با فشار به ایران ما را مجبور به پذیرش آن کنند آنها می خواهند .ابعاد مختلف آن را در نظر گرفت
در پاسخ به سئوالی که اجالس خزر را  نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنيت ملی

 و مقایسه آن با   اجالس خزر هيچ نسبتی با ترکمنچای ندارد: ترکمنچای دوم توصيف کرد گفت
 درصد تقليل 13 یند سهم ایران در دریای خزر بهترکمنچای بی انصافی است و اینکه بعضی ها می گو

  .یافته است درست نيست
البته صحبت هایی با من : الریجانی مجددا کاندیداتوری خود در انتخابات مجلس هشتم را رد کرد و گفت

  .شده اما من ضرورتی در کاندیداتوری خود ندیدم
وضوع هسته ای، آنان را به دبير فعلی وی در پایان نشست در پاسخ به سئواالت خبرنگاران در خصوص م

  .شورای عالی امنيت ملی ارجاع داد
در هنگام سخنرانی الریجانی جمعی از دانشجویان وابسته به انجمن اسالمی با در دست گرفتن 

 .نظاميان در دانشگاه می خواندند اعتراض کردند پالکارد نسبت به آنچه که دخالت شبه
  

 ن همزمان در دستور کار استمذاکره و تحریم ایرا: سوالنا
  )2007  دسامبر10 (86 آذر 19شنبه دو:رادیو فردا

خاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعالم کرد که موضع اروپا در قبال ایران 
  . تغييری نکرده و مذاکره و تحریم ایران همزمان در دستور کار است

در اين « :ران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفتسوالنا در آغاز نشست وزی آقای
  » .لحظه موضع اتحاديه اروپا تغييری نکرده و مسئله تغيير آن نيز مطرح نيست

به پيشنهاد مذاکره با ايران جهت پيشبرد  این اتحادیه«  :مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا گفت
توسط اين کشور به همراه پشتيبانی برای تحريم ايران از سوی هدفش در تعليق غنی سازی اورانيوم 

  » .سازمان ملل ادامه خواهد داد
سازمان های اطالعاتی آمريکا گزارش منتشر کردند مبنی  اظهارات سوالنا پس از آن صورت می گيرد که

  .بر اين که ايران چهار سال پيش فعاليت های هسته ای نظامی خود را متوقف کرده است
خطر «يک  ايران را رغم انتشار اين گزارش، جرج بوش، ریيس جمهوری ایاالت متحده آمریکا، همچنانبه 

دانسته و خواستار ادامه فشارهای جامعه جهانی بر جمهوری اسالمی برای تعليق غنی سازی » بالقوه
  .اورانيوم شده است

 را انکار کرده، ٢٠٠٣ز سال جمهوری اسالمی ايران هرگونه تالش برای ساخت بمب اتمی، پيش و پس ا
اما اروپا نگران برنامه هسته ای ايران است و بارها خواستار توقف برنامه غنی سازی اورانيوم شده 

  .است
   آغاز گفت وگوهای مقامات ايران و آژانس انرژی اتمی

د خو مذاکرات »هرمن ناکارت«در همين حال، هيئت فنی آژانس بين المللی انرژی اتمی به سرپرستی 
  . کرد آغاز) دوشنبه(امروز  ايران را» منشا آلودگی در يک دانشگاه فنی«با مقامات ايرانی درباره 
که در یکی  سواالتی را به صورت کتبی در رابطه با ذرات آلوده اورانيوم  آژانس، محمد البرادعی، مدير کل

  . خواسته است ن رابطه توضيحمطرح کرده و از دولت ايران در ای از دانشگاه های فنی تهران پيدا شده،
به گفته آژانس بين المللی انرژی اتمی، غلظت اين ذرات آلوده به اورانيوم بسيار باال بوده و معموال 

اورانيومی که در ساختن سالح های هسته ای مورد استفاده قرار می گيرد دارای چنين غلظتی 
  . هستند

در این  تجهيزات و مکان های مربوطه بتواند از انسآقای برادعی همچنين از دولت ايران خواسته که آژ
  . دانشگاه فنی نمونه برداری کرده و به افراد و اسناد الزم دسترسی داشته باشد

   »ايران تنها دو سال با بمب اتمی فاصله دارد «
« از سوی دیگر، اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل در سخنان خود در کابينه آن کشور گفته است که 

 تا دو سال ديگر می تواند به اندازه کافی اورانيوم غنی شده توليد کند که بتواند تا پايان اين دهه  يرانا
  ».ميالدی، يعنی دو سال ديگر، سالح اتمی توليد کند

در قبال ايران  این کشور آقای اولمرت به رسانه های اسرائيلی گفته است که دليلی برای تغيير موضع
  .وجود ندارد
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برای اثبات اين موضوع که هدف ايران دستيابی به سالح اتمی است، اسرائيل با آژانس بين : ودوی افز
  .المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد

: ايران برنامه اتمی خود را در دو جزء مهم گسترش داده است«: نخست وزير اسرائيل گفته است
  » .غنی سازی اورانيومتوسعه زرادخانه ای از موشک های بالستيک و ادامه روند 

نيز در يک مصاحبه راديويی، ايران را همچنان يک کشور   حيم رامون، معاون نخست وزير اسرائيل
  ».اين موضوع بايد برای جامعه جهانی تشريح شود«توصيف کرد و گفت که » خطرناک«

 گزارش اخير اسرائيل از مخالفان سر سخت برنامه اتمی جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود و به
  . سازمان های اطالعاتی آمریکا درباره این برنامه نيز اعتراض کرده است

  
 گفت و گوی آمریکا و اسرایيل در مورد برنامه هسته ای ایران

  )2007  دسامبر10 (86 آذر 19شنبه دو:رادیو فردا
 با اهود باراک، وزير درياساالر مايکل مولن، رييس ستاد مشترک ارتش آمريکا، روز دوشنبه، در اسراييل، 

  .دفاع اين کشور، در مورد برنامه هسته ای ايران و مسايل امنيتی منطقه، گفت و گو کرد
، وزير دفاع اسراييل گفت که وی با درياساالر مولن در مورد پروژه آسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری 
  .استاسراييل و برخی از مسايل امنيتی منطقه صحبت کرده -دفاع موشکی آمريکا

سخنگوی درياساالر مولن گفته است که يکی از موضوعات مورد گفت و گوی این دو نفر، برنامه هسته 
  .ای ايران بوده است

يکی از مقامات نظامی اسراييلی که نخواست نامش فاش شود، به آسوشيتدپرس گفت که اهود  
  ». روبرو است گفت و گو کرده اندتهديدها و چالش هايی که اسراييل با آن«باراک و مايکل مولن در مورد 

. اين نخستين باری است که رييس ستاد مشترک آمريکا از اسراييل ديدار می کند در يک دهه گذشته،
برآورد اطالعات «سفر يک روزه درياساالر مولن به اسراييل، يک هفته پس از انتشار گزارش سازمان 

  .ايران صورت می گيرداياالت متحده آمريکا در مورد برنامه هسته ای » ملی
 متوقف کرده ولی ٢٠٠٣ آمده بود که برنامه توسعه سالح هسته ای ايران را در پاييز سال  در اين گزارش

  .اين کشور به غنی سازی ادامه داده است
 سازمان ١۶آمريکا درباره ايران که بر اساس رشته گزارش های » سازمان برآورد اطالعات ملی«گزارش 

 تهران کمتر از گذشته مصمم است تا   روز دوشنبه منتشر شد، نشان می دهد کهاطالعاتی آمريکا
  .بمب اتمی بسازد

دانسته و خواستار » يک خطر«هچنان ايران را   دولت های آمريکا و اسراييل، به رغم انتشار اين گزارش،
  .يوم شده اند برای تعليق غنی سازی اوران ادامه فشارهای جامعه جهانی بر جمهوری اسالمی ايران،

اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل، روز يکشنبه، اعالم کرد که کشورش با آژانس بين المللی انرژی 
  .ايران را بر مال کند» برنامه مخفی هسته ای«اتمی همکاری خواهد کرد تا 

هديدی وی افزود که اسراييل موضع خود را در مورد برنامه هسته ای ايران تغيير نداده است و آن را ت
  .برای اين کشور می داند

 به ٢٠١٠ اين کشور می تواند در سال  آقای اولمرت گفت که ايران به غنی سازی ادامه می دهد و
  .بمب اتمی دست يابد

   مذاکرات برای تشديد تحريم ها
در همين حال، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، اعالم کرد که مقامات ارشد پنج عضو دائمی 

 و آلمان، روز سه شنبه در يک -ورای امنيت سازمان ملل يعنی آمريکا، روسيه، فرانسه، بريتانيا و چينش
  .کنفرانس تلفنی شرکت می کنند تا متن قطعنامه جديد عليه ايران را آماده کنند

گفت که نيکالس برنز، معاون وی در اين گفت و گوها  ، خانم رايسخبرگزاری فرانسهبه گزارش 
شورای امنيت تاکنون دو قطعنامه عليه ايران صادر کرده و از اين کشور خواسته . اهد کردشرکت خو

  .تهران تاکنون از اين قطعنامه ها سرپيجی کرده است. غنی سازی را متوقف کند
آمريکا خواهان تصويب قطعنامه جديدی عليه ايران است ولی روسيه و چين تمايل چندانی به تشديد 

ان ندارند و گزارش اخير سازمان های اطالعاتی آمريکايی درباره برنامه هسته ای تحريم ها عليه اير
  .ايران، مانعی برای تصويب قطعنامه ای جديد بشمار می آيد

زلمای خليل زاد، سفير آمريکا در سازمان ملل در اين مورد گفت که اين گزارش، برای او که به دنبال 
  .بدل شده است» مانع تازه«ان است، به يک افزايش تحريم های بين المللی عليه تهر

  
  گزارش درباره ایران کودتا عليه بوش بود : بولتون

  )2007  دسامبر9 (86 آذر 18شنبه یک
 بی بی سی:مرتضی رئيسی

جان بولتون، سفير پيشين آمریکا در سازمان ملل متحد، از سازمان های اطالعاتی آمریکا به شدت 
عليه ریيس جمهور " یک کودتا"ارش آنها درباره برنامه اتمی ایران به مثابه انتقاد کرده و گفته است که گز

  .این کشور بوده است
آلمان، که نسخه چاپی آن دوشنبه منتشر می " اشپيگل" آقای بولتون در مصاحبه ای با هفته نامه 

برنامه  سازمان اطالعاتی آمریکا که در گزارش جنجال برانگيز خود مدعی شدند ایران ١۶شود، به 
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 متوقف کرده است، حمله کرد و گفت آنچه تحت ٢٠٠٣پرداختن به ساخت بمب اتمی خود را در سال 
  . پوشش دستگاه های اطالتی انتشار یافت در واقع یک سياسی کاری است

اشپيگل، می نویسد جان بولتون، خود از کسانی است که همواره مواضع تند داشته و از بکار بردن 
  .  در سياست خارجی آمریکا جانبداری کرده استشدت عمل و تعارض

آقای بولتون، به اشپيگل گفته است سرویس های اطالعاتی آمریکا از روش و خط مشی دولت بوش 
به عقيده این دیپلمات . خرسند نيستند و این نارضایتی در کارها و تحليل های آنها تاثيرگذار است

  . است" یک چرخش رسوایی آور"طالعاتی آمریکا  سرویس امنيتی ا١۶سرشناس آمریکایی، گزارش 
این سازمان ها بر خالف بررسی ها و آگاهی های قبلی خود اکنون شناخت دیگری را عنوان کرده اند 

  .  طرح ساختن بمب اتمی خود را کنار گذاشته است٢0٠٣مبنی بر اینکه ایران از سال 
که به نظر او تدارک و انتشار این گزارش به جان بولتون، در جای دیگری از مصاحبه با اشپيپگل گفت 

  .عليه بوش است" یک کودتا"مثابه 
  "ایران همچنان از آلمان تسليحات وارد می کند"

در همين حال، به گزارش خبرگزاری آلمان ایران همچنان به تهيه مایحتاج تسليحاتی خود از آلمان ادامه 
  .می دهد

شبکه گسترده " عاتی آلمان بدست آمده، حاکی است که این گزارش، که از محافل سازمان های اطال
  . با روش های مختلف بکار خود ادامه می دهد" مالها

کارشناسان امور امنيتی آلمان گفته اند که هرچند بنا بر گزارش سازمان های اطالعاتی آمریکا ایران 
 نيست که این  متوقف کرده است اما شواهدی در دست٢٠٠٣برنامه ساخت تسليحات اتمی را در 

  . کشور از تالش برای بدست آوردن تسليحات دست برداشته باشد
شبکه وسيع تدارکات ایران نه تنها در زمينه تسليحات متعارف فعال است بلکه تالش فراوانی را در راه 

  . خرید کاالی دو منظوره بکار می برد
در صد افزایش یافته است و ایران در  ١٧٠کارشناسان نظامی در آلمان می گویند بودجه نظامی ایران تا 

  . ميليارد دالر را به بودجه نظامی خود اختصاص داده است۶سال جاری بالغ بر 
  

 امضای قرارداد دو ميليارد دالری نفتی بين ایران و چين
  )2007  دسامبر9 (86 آذر 18شنبه یک:رادیو فردا

دو ميليارد   در تهران، قرار داد- آذر١٨-، روز يکشنبه، نهم دسامبر»ساينوپک«ايران و شرکت چينی  
  .واقع است، امضا کردند  جنوب غربی استان خوزستان دالری را برای توسعه ميدان نفتی يادآوران که در

با حضور  روز یکشنبه ، اين قرارداد پس از سه سال مذاآرهایسنابه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، 
الملل وزارت  آار شيرازی معاون امور بين ن، بين حسين نقره غالمحسين نوذری، وزير نفت و سفير چي

  .به امضا رسيد» ساینوپک« نفت و جوباسيو، مدير عامل شرآت
 هزار بشکه و فاز دوم برای توليد ٨٥  فاز اول ميدان يادآوران برای توليد  بر اساس اين قرارداد، توسعه 

  .به شرکت چينی واگذار شد) هزار بشکه نفت در روز١٨٥ در مجموع (هزار بشکه ١٠٠ 
» ساینوپک«محمود محدث، مدير امور اکتشاف شرکت ملی نفت ايران اعالم کرده است که شرکت 

  .چينی سرمايه گذار و شريک اصلی ايران برای توسعه ميدان نفتی يادآوران است
دان  گفته بود که این مي فارسبه خبرگزاری وی پيشتر در مورد ذخایر نفتی ميدان یادآوران

 ميليارد بشکه آن قابل برداشت ٢/٣ ميليارد بشکه است که از اين ميزان ٣/١٨مجموع دارای در نفتی
  . است

 تريليون آن قابل ٧/٢ تريليون متر مکعب گاز همراه نفت دارد که ۵/١٢اين ميدان «: آقای محدث افزود
  ».برداشت است

به امضا   را برای توسعه ميدان نفتی يادآوران را توافق نامه اوليه٢٠٠۴در اواخر سال » ساینوپک«ايران و 
رساندند ولی گفت و گوها برای امضای قرارداد پايانی، به دليل اختالفات ایران و این شرکت چينی، در 

  .مسايل مالی، مدت طوالنی به تعويق افتاد مورد
 واردکننده محصوالت چين و ايران روابط اقتصادی بسيار گسترده ای دارند و چين پس از ژاپن بزرگترين

  .ايرانی است
    برنده تحریم عليه ایران چين،

امضای اين قرارداد در حالی صورت می گيرد که اياالت متحده بر کشورهای اروپايی و آسيایی فشار وارد 
  . می کند تا روابط اقتصادی خود را با ايران قطع کنند

يران قطعنامه های شورای امنيت را به آمريکا می گويد اين فشارهای اقتصادی موجب می شود که ا
  .اجرا گذاشته و غنی سازی را متوقف کند

  .آمريکا خواستار تشديد تحريم ها عليه ايران است ولی چين و روسيه تمايلی به چنين کاری را ندارند
 در شماره اخير خود مقاله ای در مورد نفوذ بيش از بيش شرکت های چينی و نيوزويکمجله امريکايی 

  .يه در بازار ايران نوشته استروس
تاثير آخرين دور تحريم ها، نتيجه ای بر خالف خواسته آمريکا داشته و موجب «: نيوزويک می نويسد

  ».شده که شرکت های روسی و چينی قراردادهايی پر سودی با ايران امضا کنند
 ميليارد دالر برای ٧٠  در ايران قرار دادی معادل بيش از چينی» ساينوپک«اين مجله می افزايد که 

  .و بلوک نفتی گرمسار به امضا کرده است» يادآوران«توسعه ميدان گاز 
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به نوشته نيوزويک فقط در سال جاری ميالدی ايران معادل سه ميليارد دالر قرار داد با شرکت های 
  . منعقد کرده است چينی در زمينه پروژه های نفتی

  
 » فریب داده استایران سازمان های جاسوسی آمریکا را«

  )2007  دسامبر9 (86 آذر 18شنبه یک:رادیو فردا
بريتانيا گفت که تحليلگران اطالعاتی کشورش معتقدند که ايران سازمان های   يک مقام ارشد دولت 

  .جاسوسی آمريکايی را در مورد برنامه هسته ای خود، فريب داده است
ريتانيايی که نخواست نامش فاش شود، در  اين مقام ارشد بآسويشتدپرس، گزارش خبرگزاری  به

، چاپ لندن، اعالم کرد که ما در مورد صحت گزارش سازمان ساندی تلگرافگفت و گويی با روزنامه 
  .اياالت متحده آمريکا، در مورد برنامه هسته ای ايران ترديد داريم» برآورد اطالعات ملی«

 متوقف کرده ولی ٢٠٠٣ ای ايران را در پاييز سال  آمده بود که برنامه توسعه سالح هسته در اين گزارش
  .اين کشور به غنی سازی ادامه داده است

 سازمان ١۶آمريکا درباره ايران که بر اساس رشته گزارش های » سازمان برآورد اطالعات ملی«گزارش 
ا  تهران کمتر از گذشته مصمم است ت اطالعاتی آمريکا روز دوشنبه منتشر شد، نشان می دهد که

  .بمب اتمی بسازد
ايرانی «: این مقام بريتانيايی در گفت و گويی با ساندی تلگراف که در روز يکشنبه به چاپ رسيده، افزود

ها می دانستند که به مکالمات تلفنی آنها گوش داده می شود و به عمد اطالعاتی اشتباه در مورد 
  ».، سفيد خواندندآنها آنچه را که سياه است. برنامه هسته ای رد وبدل کردند

با ارسال نامه ای به سفارت سوئيس به عنوان حافظ منافع  وزير امور خارجه ايران، نيز منوچهر متکی، 
  . خوانده است، توضيح خواست» جاسوسی هسته ای در ايران«آمريکا در ايران از آمريکا درباره آنچه 

سازمان برآورد «ز يکشنبه با اشاره به گزارش در همين حال، ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا، رو
 از توسعه سالح   گفت که اين گزارش فقط اسکای نيوزآمريکا، به شبکه تلويزيونی» اطالعات ملی

وی . هسته ای، که يکی از سه بخش نگران کننده برنامه هسته ای ايران است، صحبت کرده است
و آزمايش پرتاب موشک، که ایران به آنها ادامه افزود دو بخش ديگر عبارت است از ادامه غنی سازی 

  .می دهد
گزارش اخير سازمان   تشديد تحريم ها عليه ايران است ولی بسياری وزير امور خارجه بريتانيا خواستار

  .مانعی برای تصويب قطعنامه تحريمی جديد عليه ايران می دانند های جاسوسی امريکا را،
  »٢٠١٠بمب اتمی در سال «

، اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل، روز يکشنبه، اعالم کرد که کشورش خبرگزاری آلمان به گزارش
  .ايران را بر مال کند» برنامه مخفی هسته ای«با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد تا 

را تهديدی وی افزود که اسراييل موضع خود را در مورد برنامه هسته ای ايران تغيير نداده است و آن 
  .برای اين کشور می داند

 به ٢٠١٠ اين کشور می تواند در سال  آقای اولمرت گفت که ايران به غنی سازی ادامه می دهد و
  .بمب اتمی دست يابد

اين وظيفه جامعه بين المللی به خصوص آمريکا است تا مانع دستيابی «: نخست وزير اسراييل افزود
  ».ايران به بمب اتمی شود

آمريکا درباره ايران » سازمان برآورد اطالعات ملی« گزارش  برای بررسی  روز يکشنبه،  اسراييل،کابينه
مقامات اسراييلی از ايران به عنوان بزرگترين تهديد برای کشورشان ياد می . تشکيل جلسه داده بود

  .کنند
مواره این اتهامات را تهران ه. آمریکا و غرب ایران را متهم می کنند که در پی ساختن بمب اتمی است

  .رد کرده و هدف برنامه هسته ای خود را توليد برق می داند
  

  گزارش اطالعاتی تحریم ایران را سختتر کرد : خليلزاد
  )2007  دسامبر8 (86 آذر 17شنبه :بی بی سی

ره زلمی خليلزاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اذعان کرد که گزارش شورای ملی اطالعات دربا
  .وضعيت برنامه هسته ای ایران، شرایط برای جلب حمایت از تحریم ایران را سختتر ساخته است

بر اساس شواهد اوليه این طور به نظر : "آقای خليلزاد در گفتگویی با خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت
  ." مثبت نبوده است] برای اعمال تحریم[می رسد که نتيجه انتشار گزارش 

آیا در حال :"در سازمان ملل متحد گفت برخی نمایندگان دیگر کشورها از او پرسيده اند نماینده آمریکا 
  " نياز داریم؟] عليه ایران[حاضر واقعا به یک قطعنامه 

خبار، آقای خليلزاد در یک سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد، ابراز با این حال بر اساس ا
خوشبينی کرده است که دولت آمریکا اعضاء مردد شورای امنيت سازمان ملل متحد را متقاعد خواهد 

  . کرد تا از قطعنامه ای دیگر عليه ایران حمایت کنند
من : "ان روسيه و چين در سازمان ملل متحد گفتاو در اشاره به گفتگوهای احتمالی خود با نمایندگ

اینطور استدالل خواهم کرد که مهمترین بخش دستيابی به قابليت تسليحاتی هسته ای، داشتن 
  ." دسترسی به مواد هسته ای است

  "ایران تهدیدی عليه خاورميانه: "گيتس
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دفاع آمریکا، سياست اظهارات آقای خليلزاد در شرایطی منتشر شده است که رابرت گيتس، وزیر 
تهدیدی برای منافع آمریکا، همه کشورهای خاورميانه و همه کشورهایی که در برد "خارجی ایران را 

  . خواند" موشکهای ایران قرار دارند
آقای گيتس در کنفرانسی درباره مسائل امنيتی منطقه که در منامه پایتخت بحرین برگزار می شود 

صراحتا عنوان می کند که ایران می تواند هر زمان "ی اطالعاتی آمریکا تاکيد کرد که گزارش شورای مل
  ." برنامه تسليحاتی اتمی خود را مجددا آغاز کند

با این وجود وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به سواالت انتقادی حاضران در جلسه کنفرانس درباره سياست 
: تنها اقتصادی و دیپلماتيک بوده است و گفتآمریکا در مقابله با ایران تاکيد کرد که فشارهای آمریکا 

آمریکا و جامعه بين المللی باید فشارهای دیپلماتيک، اقتصادی و مالی بر ایران را ادامه دهند و شدیدتر "
  ." سازند

سازمانهای "رابرت گيتس در این جلسه بار دیگر به توليد موشکهای دوربرد در ایران و حمایت از 
ب اهللا لبنان و جنبش فلسطينی حماس اشاره کرد و ایران را به کمک به مثل جنبش حز" تروریستی

  . شبه نظاميان عراقی متهم نمود" تامين هزینه ها و آموزش"
برآورد اطالعات "اظهارات این دو مقام ارشد امریکایی تنها پنج روز پس از انتشار گزارشی تحت عنوان 

 برنامه هسته ای تسليحاتی خود را 2003ان در سال صورت می گيرد که در آن عنوان شده بود ایر" ملی
  . متوقف کرده است

آقای گيتس در گفته هایش اذعان نمود که زمان انتشار این گزارش نامناسب بوده است، برخی از 
  . دیگران شده است" گمراهی"را رنجانده است و باعث " دوستان آمریکا"

مسئول زمانبندی انتشار و محتویات گزارش ) و نه دولت(با این وجود او گفت مرکز اطالعات ملی آمریکا 
  .بوده است

قرار بود نمایندگان ایران نيز در کنفرانس امنيتی در منامه حضور داشته باشند، اما مقامات ایرانی بدون 
  .ارائه توضيحی انصراف خود از تصميم به شرکت در این کنفرانس را اعالم کردند

  
 کی در خليج فارس شدآمريکا خواهان ایجاد سپر موش

  )2007  دسامبر7 (86 آذر 16ه جمع:رادیو فردا
رابرت گيتس، وزير دفاع آمریکا، روز جمعه خواستار تاسيس يک سيستم دفاع موشکی و هوايی در 

  .خليج فارس برای مقابله با تهديد های ايران شد
 آمريکا، با اشاره به اين که آقای گيتس در گفت وگو با شبکه خبری الحره، شبکه ماهواره ای عربی زبان

من فکر می کنم اين «:گفت» ايران هر زمان می تواند برنامه ساخت بمب اتمی خود را از سر بگيرد«
خيلی مهم است که فشار بر ايران ادامه يافته تا تهران برنامه توليد سالح اتمی خود را کنار بگذارد و 

  »برنامه غنی سازی اورانيوم نيز تحت کنترل در آيد
آنها بهتر است : آقای گيتس با اشاره به همکاری نظامی آمريکا و کشورهای حاشيه خليج فارس گفت

يک سيستم چتر دفاع موشکی و هوايی مشترک برای حفاظت از اين منطقه همکاری کنند تا از «در 
  .»از بين ببرند اين طريق خطر تهديد موشکی کشوری مثل ايران را

ريکا بحث درباره اين سيستم هشدار دهنده را با کشورهای منطقه آغاز آقای گيتس گفته است که ام
   .کرده است

ای امنيت در  کنفرانس منطقه«يک مقام آمريکايی می گويد رابرات گيتس که برای حضور  در همين حال 
در بحرين به سر می برد، در سخنرانی خود در روز شنبه کشور های عرب حاشيه خليج » خليج فارس 

   .ا به تشکيل يک جبهه متحد در برابر ايران فرا خواهد خواندفارس ر
 توقف برنامه توليد  سخنرانی آقای گيتس پنج روز پس از انتشار گزارش برآورد اطالعاتی آمريکا درباره

  .سالح اتمی ايران برگزار خواهد شد
ی اطالعاتی که روز  موسوم به سازمان ملی برآوردها سازمان اطالعاتی و امنيتی آمريکا١۶در گزارش 

 برنامه توليد سالح هسته ٢٠٠٣دوشنبه منتشر شد، آمده است که جمهوری اسالمی ايران در سال 
  .ای خود را متوقف کرده است

، درياساالر ويليام فالون، فرماندهی مرکزی ارتش آمريکا در خاورميانه، روز فرانسهبه گزارش خبرگزاری 
 تاکنون مساله ساز بود و با عث بی ثباتی منطقه شده است و  )ايرانی ها(رفتار آنها «:جمعه گفت

  .»برای ما مسئله ساز شده است) رفتار( اين  اکنون
اقدامات ايران در ارسال سالح به عراق و افغانستان و همچنين بازداشت «درياساالر فالون با اشاره به 

انجام داده اند مساله ساز بوده ) اايرانی ه( هرکاری که انها  هر چه که«:، گفت»ملوانان بريتانيايی
  .»است

به گفته يک مقام امريکايی انتظار می رود در کنفرانس منطقه ای امنيت در خليج فارس در بحرين آقای 
گيتس کشورهای عرب را ترغيب خواهد کرد تا با همکاری و تبادل اطالعات امنيت با تهديد ايران مقابله 

اتمی و يا موشک های «  می توانند از نوع تهديدات  اين خطربه گفته اين مقام امريکايی . کنند
  .باشند» باليستک 

   واکنش کشورهای عربی به گزارش اطالعاتی اخير آمريکا
در همين حال، رهبران شورای همکاری خليج فارس، که چند روز پيش در دوحه، پايتخت قطر تشکيل  

امريکا خودداری کردند، اما در پشت درهای بسته و در  برآورد اطالعاتی جديد   از اظهار نظر در باره شد،
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کشورهای شورای همکاری « :است نوشته    به نقل از نيل پاتريک، عضو گروه بحران بين المللیرويترز
انتشار برآورد اطالعاتی، در حالی که . خليج فارس می خواهند واشينگتن موضع قاطع خود را حفظ کند

 اعضای شورا خواسته است پيوندهای اقتصادی با ايران را قطع کنند و مراقب اتمی شدن ايران  آمريکا از
  .»باشند، آنها را متحير کرده است

 به حضور نظامی آمريکا در منطقه   رهبران کشورهای عرب خيلج فارس که هميشهطبق اين گزارش
 و   کاهش اعتبار و حيثيت آمريکا به دليل حمله به عراق برای حفاظت از خود متکی بوده اند، با نگرانی

  . افزايش قدرت ايران را به تماشا نشسته اند در همين حال
به خاطر پشتيبانی آن از حزب اهللا در لبنان و  راسر جهان عرب،با اين حال، حمايت عمومی از ايران در س

برخی از   . بازی موازنه حساسی روبرو ساخته است حماس در سرزمين های فلسطينی، آنها را با
 های شيعه، نگران واکنشی هستند که ممکن است ايران در صورت  کشورهای خليج فارس، با جمعيت

  .حمله آمريکا نشان دهد
 مخالفت مردم، از حمله اياالت متحده به عراق حمايت   می گويند رهبران سعودی، علی رغمتحليلگران

 بسيار دقيقی را ايجاب خواهد   تدوين سياست کردند، اما پشتيبانی از يک اقدام نظامی عليه ايران،
  .کرد

اطالعاتی امريکا  افکار عمومی در خاورميانه به برآورد   می گويد واکنش  به نقل از يک تحليلگررويترز
 به ويژه نسبت به جاه   خليج فارس کشورهای عرب. آميزه ای از آسودگی خيال و خشم بوده است
  . طلبی های تهران مشکوک باقی خواهند ماند

تحليلگران و ديپلمات ها گفته اند که عربستان سعودی هم اينک در داخل شورای همکاری خليج فارس 
  . به ايران زير فشار قرار داردبرای نرم ساختن موضع خود نسبت

 برای ١٩٨١ رييس جمهوری ايران برای شرکت در جلسه رهبران شورایی که در سال  قطر با دعوت از
  . همسايگان خود را شگفت زده ساخت مقابله با توسعه طلبی انقالبی ايران بوجود آمد،

 يکپارچه عليه ايران را حفظ  بلوک  به گفته يک تحليلگر، در حالی که عربستان سعودی مايل است يک
 مجموعه ای از مشارکت  کند، اعضای کوچکتر شورای همکاری ، از لزوم راضی ساختن تهران از طريق

  . های اقتصادی و تقسيم نفوذ سياسی طرفداری می کنند
 از محبوبيت زيادی    افزايش يافته است و اينک قدرت منطقه ای ايران«اين تحليگر اضافه کرده است که 

   » برخورداراست در ميان جمعيت های گوناگون اعراب خليج فارس
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 پایان اجالس آفریقا و اروپا 
  )2007  دسامبر9 (86 آذر 18شنبه  یک:رادیو آلمان: فریار

ز آن است تر ا ها نسبت به استعمارگران پيشين عميق اعتمادی آفریقایی این اجالس نشان داد که بی
کنند، چين  ها برای جلب اعتماد کشورهای آفریقایی تالش می در حالی که اروپایی. رسد که به نظر می

  .دهد ی سياه را گسترش می نفوذ خود در قاره
 سال گذشته بدون نتایج چشمگيری به پایان ٧نخستين نشست کشورهای آفریقایی و اروپایی در 

های عقد قراردادهای اقتصادی فراهم شود اما کشورهای  هقراربود که در این نشست زمين. رسيد
برداشتن موانع گمرکی : اروپا این است خواست. ی اروپا جواب رد دادند آفریقایی به خواست اتحادیه

  . برای توليدات اروپایی
ی  توانند محصوالت خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی روانه در حال حاضر کشورهای آفریقایی می

درعوض توليدات اروپایی در کشورهای آفریقایی مشمول عوارض گمرکی باالیی . ای اروپایی کنندبازاره
سران کشورهایی آفریقایی بيم آن دارند که اگر محصوالت اروپایی بدون گمرک وارد بازار آنها . هستند

  .شوند، توليدکنندگان داخلی قدرت رقابت با همتایان اروپایی خود را نداشته باشند
  ء یک سند همکاریامضا

به امضا رسيد که در آن گسترش " همکاری استراتژیک ميان کشورهای برابر"سند  در این اجالس
، مبارزه با فقر و تغييرات اقليمی تضمين "داری نيکو حکومت "های ثبات صلح،  همکاری دو طرف در زمينه

نشست بعدی دو .  شود طور مرتب مذاکراتی انجام برای این منظور قرار است که به. شده است
  . خواهد بود ٢٠١٠اتحادیه در سال 

ی اروپا و جان کوفور، رئيس اتحادیه آفریقا از نتایج اجالس ابراز  ای اتحادیه خوزه سوکراتس، رئيس دوره
  . خرسندی نمودند

  .در راه بهبود روابط دوقاره توصيف کرد" یک موفقيت"آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نيز این اجالس را 
  حقوق بشر، یکی از موانع بزرگ

آنگال مرکل در سخنرانی خود به شدت از رابرت موگابه، رئيس جمهور زیمبابوه به )  دسامبر٨(روز شنبه 
دار  ی آقریقای جدید را خدشه ه وضعيت زیمبابوه چهر«:مرکل گفت . خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کرد

  . » واکنش نشان دهيمما باید در برابر پایمال شدن حقوق بشر. کرده است
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ویژه  ، به  شماری از سران کشورهای آفریقایی. های گوناگونی روبرو شد سخنان آنگال مرکل با واکنش
. ها را از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر منع کردند عبدالوایه واده، رئيس جمهور سنگال، اروپایی

خی شهامت مرکل را ستودند و برخی دیگر به بر. های متفاوتی داشتند های آلمان نيز واکنش روزنامه
موگابه . شود گونه اظهارنظرها، بازار آفریقا بيش از پيش به چين واگذار می وی یادآوری کردند که با این

  . نگار مشت خود را باال برد واکنشی نشان نداد، فقط در جواب یک روزنامه
  بزرگترین رقيب اروپا

بط اقتصادی خود با کشورهای آفریقایی را به شدت گسترش روا" جمهوری خلق چين"در حال حاضر 
  .  نيز نخستين اجالس چين و آفریقا در پکن برگزار شد٢٠٠۶در سال . دهد می

وی . ها باید به سرعت اقداماتی انجام دهند خوزه سوکراتس پيش از اجالس هشدار داد که اروپایی
 اروپا با تمام جهان به مذاکره  اتحادیه. ایم  سال است که ما هيچ اجالسی با آفریقا نداشته٧«: گفت
  . »این یک اشتباه است که برای اروپا گران تمام خواهد شد. کند نشيند، اما با آفریقا صحيت نمی می

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  
  

  ورود زائران به آربال ممنوع شد  
  )2007  دسامبر11 (86 آذر 20شنبه سه :سرمایه

وزير انگليس در عراق   روز گذشته منابع خبري عراق خبردادند آه گوردون براون، نخست-ها    خبرگزاري
در پي ترور رييس پليس استان بابل «: همراه با اين خبرسخنگوي رييس پليس آربال نيز اعالم آرد. است
  »    .هاي ورودي آربال به روي زائرين بسته شد راه

سه راه ورودي آربال به «: رييس پليس آربال به خبرگزاري اصوات العراق گفترحمان مشاوي، سخنگوي 
آيند، بسته شده و هيچ آس حق ورود به  ها به آربال مي ها و زائراني آه از اين استان روي تمام استان

وي »    .آه مدارآي نشان دهد آه ثابت آند وي از ساآنان اين شهر است آربال را ندارد مگر اين
  .هاي ورودي اين شهر نكرد اي به مدت زمان بسته بودن راه اشاره

قيس المعموري، رييس پليس استان بابل عصر يكشنبه با انفجار بمبي «: اين مقام مسوول اظهار آرد
در اين .آه خودروي وي را در شمال شهر حله هدف قرار داده بود، بر اثر شدت جراحات وارده آشته شد

  »    .ندهء العموري آشته و دو تن ديگراز محافظانش زخمي شدندحمله يكي از محافظان و ران
  درصد آاهش    95

 سرباز آمريكايي طي هفتهء 1400حدود «: اين درحالي است آه سايت اينترنتي الجزيره نيز گزارش داد
  »    .آينده عمليات جديدي را عليه اعضاي القاعده در مناطق جنوبي بغداد آغاز خواهند آرد

 اين سايت اينترنتي اين عمليات جديد پانزدهم دسامبر جاري با هدف تعقيب اعضاي القاعده به گزارش
  .در روستاهاي آوچك و اطراف رود فرات در استان بابل واقع در جنوب بغداد آغاز خواهد شد

 سرباز آمريكايي خواهد بود اقدام به اجراي 700براساس اين طرح عملياتي دو گردان آه در برگيرندهء 
  .نيروهاي عراقي و نظارت بر منطقه خواهند آرد عمليات با همكاري

عبدالقادر العبيدي، وزير دفاع عراق نيز تاآيد آرد آه اقدامات اوليه براي آغاز عمليات نظامي در حومهء 
  . مايلي پايتخت انجام گرفته است35بغداد، بعقوبه در 

يكي بغداد موفق شويم، ميزان حمالت در بغداد تا اگر ما در آنترل استان ديالي در نزد«: وي تاآيد آرد
  »    . درصد آاهش خواهد يافت95

  در تعقيب عزت ابراهيم الدوري_سه هزار پليس مخفي 
از سوي ديگر جواد بوالني، وزير آشور عراق نيز در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با عبدالقادر العبيدي، 

بار جهت تعقيب  ا سه هزار پليس مخفي را براي نخستينوزارت آشور اخير«: وزير دفاع عراق اظهار آرد
اعضاي حزب بعث منحل شده و طرفداران عزت ابراهيم الدوري، معاون صدام و محمد يونس احمد، از 

  ».رهبران برجستهء حزب بعث مسوول اجراي عملياتي جديد آرديم
ترين  از مهم«: ني گفتبوال» .نتايج مهمي در اين زمينه محقق شده است«: وزير آشور عراق افزود

مسايلي آه منجر به برقراري ثبات در عراق شده تصميم مقتدي صدر از روحانيون شيعه درعراق در 
همچنين » .هاي ارتش المهدي است آه بايد به آن اشاره آرد زمينهء به حالت تعليق در آوردن فعاليت

اري از مناطق پرتنش را به هاي دولت عراق نيز بسي هاي عشاير عراق و سياست هاي گروه تالش
  .مناطقي امن مبدل ساخته است

  انفجار انبار نفت    
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در همين حال روز گذشته سخنگوي وزارت نفت عراق اعالم آرد آه دود غليظي آه بامداد ديروز در 
» الدوره«بخش جنوبي بغداد مشاهده شد ناشي از وقوع انفجار در يكي از انبارهاي نفت پااليشگاه 

در اظهاراتي خبري آه دربغداد منتشر شد افزود آه با تدابير اتخاذ شده از » عاصم الجهاد«.بوده است
  .سوزي تحت آنترل در آمده است نفوذ آتش به ديگر انبارها جلوگيري شد و اآنون آتش

  .وي تصريح آرد آه اين انفجار تلفات انساني در بر نداشته و فقط خسارات مادي به بار آورده است
الي است آه برخي منابع امنيتي عراقي انفجار در اين انبار را ناشي از برخورد سه گلولهء اين در ح

  .اند خمپاره عنوان آرده
هاي  چند گلولهء خمپاره صبح ديروز به يكي از زندان«: اعالم آردند منابع پليس ملي عراق نيز در خبري

 تن ديگر 23سه زنداني و زخمي شدن وابسته به وزارت آشور در مرآز بغداد اصابت آرد و باعث مرگ 
  ».شد

شدن پنج تن از  غرب بغداد نيز به زخمي» المنصور«اين منابع اضافه آردند آه انفجار يك بمب درمنطقهء 
  .جمله سه نيروي پليس منجر شد

  وزير انگليس در عراق نخست
ري مسووليت وزير انگليس در سفري غيرمنتظره به منظور بررسي مسالهء واگذا ازسوي ديگرنخست

  .امنيت بصره به نيروهاي عراقي، شامگاه يكشنبه وارد اين استان در جنوب عراق شد
وزيري انگلستان در جوالي گذشته براي دومين بار به  گوردون براون آه از زمان تصدي مسووليت نخست

ه در آند در پادگان مرآزي نيروهاي انگليسي در بصره گفت آه مسووليت امنيت بصر عراق سفر مي
وي در جمع سربازان معدود انگليسي در اين پادگان .شود هاي آينده به نيروهاي عراق واگذار مي هفته

افزود آه به علت بهبود شرايط امنيتي، زمينه براي واگذاري مسووليت امنيت به نيروهاي عراقي فراهم 
  .شده است

  .اند آه همگي در بصره متمرآز شده سرباز در عراق است 500انگليس در حال حاضر داراي چهار هزار و 
)  نظامي500 به دو هزار و 2008(  تر گفته بود آه تعداد نيروهاي انگليسي در نيمهء سال آينده  وي پيش

  .آند آاهش پيدا مي
اين در حالي است آه عضو آميسيون امنيت و دفاع مجلس نمايندگان عراق در اظهاراتي آه بامداد 

براون براي بررسي مساله واگذاري مسووليت امنيت بصره به «: گفتديروز در بغداد منتشر شد، 
  »    .آند وزير و وزير دفاع و مشاور عالي امنيت ملي ديدار مي نيروهاي عراقي با نخست

وزير انگليس به منظور اطالع از سطح توانمندي نيروهاي عراقي در تحويل  نخست«: حسن السنيد افزود
  »    .ارد عراق شده استگرفتن مسووليت امنيت بصره و

تر به  المللي بصره چند ساعت بيش وزير انگليس از پادگان نظاميان انگليسي در فرودگاه بين ديدار نخست
  .طول نينجاميد

وزير عراق، دربارهء باز پس دادن  نخست» نوري المالكي«وزير انگليس گفت آه تلفني با  نخست
استان بصره نهمين .وگو آرده است اي آينده بحث و گفته ها در هفته مسووليت امنيت بصره به عراقي

ها به نيروهاي عراقي واگذار  رود آه مسووليت امنيت آن هاي عراقي به شمار مي استان از استان
ترين استان اقتصادي اين آشور و دومين شهر  بصره به عنوان شاهراه اقتصادي عراق مهم.شود مي

  .رود بزرگ بعد از بغداد به شمار مي
  

 استان عراق خواستار تعطيلي سفارتخانه و آنسولگريهاي رژيم ايران در 15رؤسا و شيوخ عشاير در 
 .خاك عراق ميباشند
  )2007  دسامبر8 (86 آذر 17شنبه :همبستگی ملی

 استان عراق خواستار تعطيلي سفارتخانه و آنسولگريهاي رژيم ايران در 15رؤسا و شيوخ عشاير در 
  .خاك عراق ميباشند

با انتشار بيانيه يي خواستار تعطيلي ,  استان15 تن از رهبران و شيوخ عشاير عراق از 200يش از ب
  سفارتخانه و آنسولگريهاي رژيم ايران در خاك عراق شدند

خواهان اخراج سفير رژيم ايران از عراق آه از اعضاي نيروي قدس سپاه , ـ شيوخ و رهبران عشاير
از عراق و ارگانهاي دولتي آن ,  همه عوامل اين نيروي تروريستيو همچنين اخراج, پاسداران است

  . گرديدند
اپوزيسيون اصلي رژيم , ـ رهبران عشايرعراق در بيانية خود بر ضرورت حضور سازمان مجاهدين خلق

  .تأآيد آردند, در خاك عراق، بعنوان يك سد سديد در برابر صدور تروريسم و بنيادگرايي, ايران
, رژيم ايران را دشمن اصلي عراق دانستند و با استقبال از رأي دادگاه انگلستان, ر عراقـ رهبران عشاي

  :اعالم آردند آه با حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي
  .به سر آمده است,  دوران استمالت و امتياز دادن به اين رژيم-

  .ـ هر گونه محدوديت عليه مجاهدين ايران بايستي برداشته شود
بيانيه شيوخ عراق در حمايت از حضور مجاهدين به عنوان وزنه تعادل در برابر , هاي عربيرسانه 

  .وسيعًا منعكس آردند, دخالتهاي رژيم آخوندي در اين آشور را
القبس و الوطن , السياسه, الوطن و الجريده در عربستان سعودي, روزنامه هاي الراي والدستور در اردن

و , الشرق االوسط در لندن, الوسط در بحرين, و الخليج در امارات متحده عربيالبيان , االتحاد, در آويت
تلويزيون رافدين و , عراق الغد و اخبار خليج, صوت العراق, الملف, سايتهاي عربي قدس پرس



www.iran-archive.com 

 دسامبر 5, در روز چهارشنبه“ شوراي ملي عشاير عراق”خبرگزاريهاي فرانسه و آلمان از يك گردهمايي
  .خبردادند, )1386م آذرماه چهارده (2007

 تن از رهبران و شيوخ عشايرو رؤساي 200بيش از , در جلسه استثنايي شوراي ملي عشاير عراق
 استان، خواستار خاتمه دادن به حضور تروريستي رژيم ايران و عوامل آن 15انجمنهاي شيوخ عراقي از 
  .در استانهاي خود گرديدند

 هزار تن از شيعيان جنوب اين آشور در 300ه يي آه اخيرا توسط رهبران عشاير ضمن حمايت از بياني
محكوميت دخالتهاي تروريستي رژيم ايران امضا شد، رژيم ايران را مسبب آشتار و تالش براي شعله 
ورآردن درگيرييهاي قومي در عراق شناختند آه تاآنون منجر قتل دهها هزار عراقي بيگناه و آوارگي 

  . شده است ميليون نفر 4بيش از 
حمايت خود را از حضور سازمان مجاهدين خلق آه اپوزيسيون ايران در خاك , شوراي ملي عشاير عراق
اعالم نمود و حضور اين سازمان را سدي در برابر بنيادگرايي و تروريسم , عراق را نمايندگي ميكند

  . صادراتي رژيم ايران به عراق توصيف آرد
شوراي ملي عشاير عراق در بيانيه خود ازحكم دادگاه :  نوشتروزنامه الشرق االوسط چاپ لندن

انگلستان آه تمامي محدوديتهاي اعمال شده بر سازمان مجاهدين خلق را ملغي نموده و اسم آن را از 
خارج شدن نام اين سازمان : اين بيانيه تصريح آرد. استقبال ميكند, ليست تروريستي خارج آرده است

, عني پايان دوران سياست استمالت رژيم ايران آه دشمن اصلي عراق استاز ليست تروريستي به م
  . مي باشد

  : روزنامه الرأي اردن نوشت
در اين بيانيه . رهبران عشاير عراق از بيانيه بيش از سيصد هزار تن از شيعيان جنوب عراق حمايت آردند

ن مسئول خشونتها اعالم گرديده دخالتهاي رژيم ايران در امور عراق محكوم شده و اين رژيم به عنوا
خشونتهايي آه باعث شعله ورآردن درگيريهاي فرقه اي با دهها هزارتن قرباني از عراقيان بيگناه . است

  .  مليون عراقي را آواره ساخته است4شده و بيش از
 تاسيس 2004بعد از حمله آمريكا به عراق در مارس ” شوراي ملي عشاير عراق”: به نوشته الرأي 

هدف آن گردآوري عشاير عراق در يك آادر ساختاري و معنوي جهت حفظ هويت , اين شورا ميگويد. دش
و تاريخ و اصالت عشاير وهمچنين فعال آردن نقش آنها در روند سياسي به اين اعتبارميباشد آه عشاير 

ندن جامعه شوراي ملي عشاير خواستار بازگرا. داراي پايگاه گسترده وموثري در جامعه عراق هستند
  . عراق به پيشرفت اجتماعي و اقتصادي است

  : تلويزيون عراقي الرافدين نيز گزارش داد
شوراي ملي عشاير عراق خواستار بستن سفارت رژيم ايران دربغداد و آنسولگري هاي اين رژيم در 

  .مناطق مختلف عراق شد
  بيانيه مطبوعاتي شوراي ملي عشاير عراق

 استان عراق خواستار تعطيلي سفارتخانه و آنسولگريهاي رژيم ايران در 15رؤسا و شيوخ عشاير در 
  .خاك عراق ميباشند
 تن از رهبران و شيوخ عشايرو روساي انجمن هاي 200بيش از , 2007 دسامبر 5, عصر روز چهارشنبه

 استان از سراسر عراق در يك گردهمايي نادر شرآت نموده و خواستار خاتمه دادن به 15شيوخ از 
  .حضور تروريستي رژيم ايران و عوامل آن در در استانهاي خود شدند

اپوزيسيون اصلي ,در اين گردهمايي رهبران عشايرعراق حمايت خود را از حضور سازمان مجاهدين خلق 
در خاك عراق بعنوان سد سديدي در مقابل صدور تروريسم و بنيادگرايي از سوي اين رژيم به , رژيم ايران

آنها ضمن حمايت از راي اخير دادگاه انگلستان مبني بر لغو محدوديتها و . الم نمودندداخل عراق اع
نامگذاري تررويستي عليه مجاهدين خواستار رفع هر گونه محدوديت و مانع عليه مجاهدين خلق ايران 

در عراق شدند و اعالم آردند آه با خارج آردن نام مجاهدين از ليست تروريستي دوران استمالت و 
  . به سر آمده است, دشمن اصلي مردم عراق, امتياز دادن به رژيم ايران

 هزار تن از شيعيان جنوب 300رؤسا و شيوخ عشاير عراق ضمن حمايت از بيانيه اي آه اخيرا توسط 
اين رژيم را مسبب آشتار وتالش براي , درمحكوميت دخالتهاي تروريستي رژيم ايران امضا شده است

ييهاي قومي در عراق شناختند آه تاآنون منجر قتل دهها هزار عراقي بيگناه و شعله ورآردن درگير
  .  ميليون عراقي شده است4آوارگي بيش از 

با توجه به اذعان فرمانده نيروهاي : شيوخ شرآت آننده در اين گردهمايي در بيانيه پاياني خود گفتند
,  در عراق عضو نيروي قدس ميباشد به اين حقيقت آه سفير ايران2007چند مليتي در سوم اآتبر

خواستار تعطيلي سفارت وتمامي آنسولگريهاي اين رژيم و اخراج همه عوامل نيروي قدس در شهرهاي 
  .مختلف عراق ميباشيم

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

  )2007 بر دسام11 (86 آذر 20شنبه سه :رادیو فردا
  .  خبر داده که حکم دادگاه بدوی زهرا کاظمی نقض شده استاعتماد،روزنامه 



www.iran-archive.com 

 ١۵به نوشته اين روزنامه، حکم دادگاه بدوی رسيدگی کننده به پرونده زهرا کاظمی از سوی شعبه 
 به گفته عبدالفتاح سلطانی، يکی از وکالی اوليای دم زهرا   تشخيص ديوان عالی کشور نقض شده و

مقرر شده است که پرونده از ابتدا در دادگاه کيفری استان مورد رسيدگی قرار گيرد و قرارهای «ی کاظم
  » .منع تعقيب درباره برخی از متهمان به مادر مرحوم زهرا کاظمی يا وکالی وی ابالغ شود

ز خبر نقض حکم دادگاه بدوی رسيدگی کننده به پرونده مرگ زهرا کاظمی ديرو«: اعتماد نوشته است
در حالی از سوی يکی از وکالی اين پرونده اعالم شد که چند روز پيش سخنگوی قوه قضائيه طی يک 
  » .نشست خبری از ايرادات شکلی شعبه تشخيص ديوان عالی کشور به پرونده مورد نظر خبر داده بود

هيه گزارشی مقابل زهرا کاظمی، روزنامه نگار کانادايی ايرانی االصل در پی سفری به ايران و در جريان ت
وی به هنگام بازداشت » برخورد جسم سخت با سر«زندان اوين بازداشت و پس از آن به دليل آنچه که 

  . خوانده شد، کشته شد
 از درخواست های حقوق بشری هيئت اروپايی از کميسيون امنيت ملی مجلس آفتاب يزد،روزنامه 

  . خبر داده است
ئر، ریيس اين هيئت با اشاره به اينکه حقوق بشر يکی از محورهای به نوشته اين روزنامه، آنجليکا ب

نکته بسيار مهمی که در اين باره وجود «: مذاکرات اخير اين هيات با مقامات ايرانی بوده، گفته است
 تن از دانشجويان در ايران در ماه ٢٨داشت و به عنوان عضوی از اتحاديه اروپا پيامی را دريافت کردم که 

تگير شدند که تا به حال خانواده هايشان خبری از آنها ندارند لذا درخواست سريع آزادی اين جاری دس
  » .افراد را اعالم کرديم

به نوشته آفتاب يزد، وی همچنين يکی از درخواست های هيئت اروپایی در سفر به تهران را آزادی 
  . حی اعالم کردفعاالن سنديکايی بازداشت شده و به طور مشخص اسانلو، مددی و صال

لغو حکم اعدام عدنان حسن پور، فعال کرد محکوم به اعدام يکی ديگر از درخواست های حقوق بشری 
   .هيئت اروپایی در سفر اخير به تهران عنوان شده است 

ناميده » فريب خورده« در سرمقاله روز سه شنبه خود همچنان فعاالن دانشجویی راکيهانروزنامه 
  . است

 درعين حال در خبری ديگر، درخواست هيئت اروپایی برای آزادی دانشجويان بازداشت شده اين روزنامه
خوانده و محمود محمدی، نایب ریيس کميسيون امنيت ملی » دخالت آشکار در مسائل داخلی« را 

رفتار «را به » بررسی وضعيت دانشجويان بازداشت شده در اين کميسون« وعده  مجلس را به خاطر
  .  متهم کرده است»منفعالنه
 در گزارشی از قول چند تن از نمايندگان مجلس شورای اسالمی نوشته جمهوری اسالمیروزنامه 

  » .دولت و مجلس در قبال گرانی های لجام گسيخته مسئول هستند«که 
 گرانی لجام گسيخته دوباره سر برآورده و چه بگویيم ويا پنهان سازيم که مردم«: اين روزنامه می افزاید

اکنون آن را با تمام وجود لمس می کنند؛ مشکلی که گرفتاری فراوانی برای مردم محروم و مستضعف 
  » .جامعه پديد آورده است

درباره علت گرانی های اخير بايد اوال « :اين روزنامه از قول بيژن شهبازخانی، نماينده مالير نوشته است
 رسيدگی و بهبود وضع اقتصادی و دولت و شخص ریيس جمهوری که جزو شعارهای اساسی وی

معيشتی مردم بود پاسخگو باشند و همچنين اکثريت مجلس که به دفاع از سياست های دولت می 
  » .پردازند بايد در اين زمينه پاسخ دهند

در ادامه تغييرات «نوشته است که» خداحافظی ديگر در کابينه« در خبری با عنوانتهران امروزروزنامه 
  » .مهدی زاهدی، وزير علوم تحقيقات و فناوری به زودی کناره گيری می کندکابينه، محمد 

از مدتی پيش که «:نوشته است» يک مقام آگاه در وزارت علوم تحقيقات و فناوری« اين روزنامه از قول 
زمزمه اصالحات جديد در دولت نهم مطرح شد، تغيير دو وزير فرهنگی يعنی وزير آموزش و پرورش و وزير 

، تحقيقات و فناوری مطرح بود که پس از کناره گيری محمود فرشيدی، استعفای زاهدی در روزهای علوم
  » .آتی بسيار جدی است

   .به نوشته تهران امروز، چند تن از مسووالن وزارت علوم نيز استعفای وی را قطعی دانسته اند 
ل گردشگر فرانسوی است که روز تعقيب قات همچنان در و در آخر، روزنامه همشهری خبر داده که پليس

  .  ضرب گلوله کشته شد یکشنبه در اصفهان به
معرفی کرده » شرور«به نوشته اين روزنامه، قاتل اين گردشگر فرانسوی، جوانی است که پليس او را 

اين جوان قصد داشت با تهديد و «همشهری به نقل از ماموران نيروی انتظامی گزارش داده که. است
  ».مانه، برادر تبهکارش را از زندان آزاد کنداقدامات مجر

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ایران

  )2007  دسامبر10 (86 آذر 19شنبه دو:رادیو فردا
اخيرا ميلياردها تومان پول از حساب ذخيره  ، خبر داده که ریيس جمهوری اسالمیتهران امروزروزنامه 

»  از طريق نامه در سفرهای استانی به هيات دولت رسيدهپاسخ به مطالبات مردم که«ارزی و به بهانه 
  . برداشت کرده است

: اين روزنامه به نقل از ايرج نديمی،عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نوشته است
ظاهرا ریيس جمهوری برای پاسخگويی به نامه های مردم در سفرهای استانی از وزارت نفت «
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البته ریيس جمهوری نمي تواند راسًا از حساب ذخيره « تهران امروز، از قول نماينده الهيجان نوشته که 
هنوز مشخص نيست در اين رابطه با استفاده از چه ساز و کاری از حساب ارزی پول برداشت کند اما 
  » .پول برداشته شده است

  . ، از احضار منوچهر متکی به مجلس شورای اسالمی خبر داده استاعتماد ملیروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، گروهی از نمايندگان با طرح سئواالتی در خصوص سفر اخير محمود احمدی نژاد 

که شامل کشورهای عربی می شود » روسای شورای همکاری خليج«ه دوحه و شرکت در اجالس ب
چرا احمدی نژاد بدون دعوت رسمی به اين اجالس « که   وزير امور خارجه خواسته اند تا توضيح دهد از

  » .رفته است
 اين سفر تحت نمايندگان از متکی خواسته اند تا پاسخ دهد که آيا«اعتماد ملی همچنين نوشته که 

 با دعوت ميزبانان بوده چرا وزارت خارجه ترتيبی نداده که   فشار نهاد رياست جمهوری تدارک شده و اگر
حداقل شئون در مورد ریيس جمهوری ايران رعايت شود و يا الاقل همزمان با سفر احمدی نژاد ادعای 

  » .ارضی خود در مورد جزاير سه گانه را مطرح نکنند
محمود احمدی نژاد بدون دعوت «فاش کرد که  محافظه کار احمد توکلی از سران جناحروز یکشنبه، 

  » .رسمی به دوحه سفر کرده و در اجالس سران کشورهای عربی شرکت کرده است
که روز یکشنبه در دانشگاه تهران » دانشگاه، آخرين سنگر آزادی« در گزارشی از تجمع اعتمادروزنامه 

تعداد » دانشگاه، آخرين سنگر آزادی«در نخستين ساعات برگزاری تجمع «: برگزار شد نوشته است
  » . نفر گزارش شده است، در آن شرکت کردند۵٠٠زيادی از دانشجويان که بالغ بر هزار و 

در حالی که نيروی انتظامی هم از ساعت هشت صبح به منظور برپايی نظم «به نوشته اين روزنامه، 
دانشگاه تهران مستقر بود، دانشجويان که پالکاردهايی در دست مراسم در خيابان های اطراف 

اين درخواست ها طيف متنوعی از مسائل صنفی تا آزادی . داشتند، مطالبات خويش را مطرح می کردند
دانشجويان، لغو احکام کميته های انضباطی،اجازه فعاليت به انجمن های اسالمی و امثال اين موارد را 

  » .در بر می گرفت
تالش برای صلح، دفاع از آزادی های آکادميک و «عتماد نوشته که محورهای پنج گانه اين تجمع، ا

اعتراض به گسترش فضای محدوديت، حمايت از دانشجويان در بند و درخواست آزادی آنها و نقد 
  ».سياست های دولت نهم بود

ه تهران را مورد اتهام قرار داده و از ، تجمع اعتراض آميز روز یکشنبه دانشجويان در دانشگاکيهانروزنامه 
  . نامبرده است» ضد انقالب«آنان با عنوان

اين روزنامه، دانشجويان شرکت کننده در تجمع اعتراض آميز دانشگاه تهران را که به دعوت دفتر تحکيم 
ناميده و ادعا کرده » وابستگان گروه های تجزيه طلب و تشکل های مارکسيستی«وحدت تشکيل شد 

  » .غالب اين افراد از مناطق کردنشين به دانشگاه تهران آمده بودند« که 
وابسته به محسن رضایی که تعداد دانشجويان شرکت کننده در » تابناک«کيهان همجنين به سايت

  .خوانده است»سئوال برانگيز«تجمع دانشگاه تهران را صدها نفر اعالم کرده، اعتراض کرده و آن را
  ارات وزير اقتصاد در خصوص داليل رشد تورم و گرانی در کشور را منعکس کرده، اظههمشهریروزنامه 

  . است» افزايش قيمت نفت، عامل رشد تورم«و از قول وی نوشته که 
بخشی از گراني ها ناشی از « به نوشته اين روزنامه، داود دانش جعفری به خبرنگاران گفته که 

 قيمت جهانی   ديگری از گرانی ها در ايران به افزايشبخش«ولی ادعا کرده که » .مسائل داخلی است
  » .نفت مربوط است

در گذشته هر « از گران شدن قيمت حمل کاال به مقصد ايران خبر داده و گفته است که  وی همچنين
 دالر به مقصد ايران حمل مي شد، اما اين قيمت اکنون در پی افزايش قيمت نفت ۴٠تن کاال به ارزش 

  » .در هر تن رسيده استدالر  ١۵٠به 
تصميمات جديدی اتخاذ « وزير اقتصاد همچنين در واکنش به گسترش انتقادات از موج گرانی گفته که

  . اما به جزئيات اين تصميمات اشاره ای نکرده است» شده
واردات هفت ماهه محصوالت کشاورزی مساوی کل واردات کشاورزی «، خبر داده که سرمايهروزنامه 

  » .ده است بو٨۵سال 
، سه ٨۵به نوشته اين روزنامه، براساس آمار گمرک، واردات محصوالت اساسی کشاورزی در سال 

 همين ميزان واردات انجام ٨۶ هزار دالر بوده است که در هفت ماهه سال ۵٢٣ ميليون و ١۶۶ميليارد و 
 ميوه هنوز پيش شده است در حالی که ماه های پايانی سال و بازار تشنه شب عيد به خصوص بازار

  . روست
 درصدی ١٠٠ نيز رشد   ٨۵واردات محصوالت کشاورزی در سال «سرمايه در عين حال يادآوری کرده که
  ».نسبت به سال قبل از آن داشته است

  . از فشار بر ریيس کل بانک مرکزی برای استعفا خبر داده استاعتماد و در آخر، روزنامه 
وزهای اخير قصد داشته طهماسب مظاهری، ریيس بانک مرکزی را دولت طی ر«به نوشته اين روزنامه، 

به دليل گزارش هايی که درباره وضعيت اقتصادی کشور و نرخ تورم داده برکنار کند و به همين منظور از 
  » .وی خواسته استعفا دهد
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رزی اين خبر در حالی منتشر می شود که طی دو هفته گذشته مديران عامل بانک تجارت و بانک کشاو
  . نيز که از منصوبان دولت نهم بودند، از کار برکنار شدند

استعفا «اعتماد، همچنين از برکناری حسن موحديان، فرماندار مشهد خبر داده و از قول وی نوشته که 
نداده ام و بازنشسته هم نشده ام، و مديران استان تصميم گرفته اند فرد ديگری را به جای من معرفی 

    ».کنند
  

 ی روزنامه های صبح يکشنبه ايرانبررس
  )2007  دسامبر9 (86 آذر 18شنبه یک:رادیو فردا
که در فصل سرد به » طرح برخورد با افراد بدحجاب« ارگان رسمی دولت خبر داده که ايران،روزنامه 

 تغيير نام داده، از صبح روز یکشنبه با افزايش گشت های ارشاد پليس» طرح برخورد با افراد بد پوشش«
  . در تهران اجرا می شود
استفاده از کاله به جای روسری، پوشيدن مانتوهای تنگ و چسبان و کاپشن «به نوشته اين روزنامه،

  » .های کوتاه به جای مانتو و به پا داشتن چکمه های بلند روی شلوار از جمله موارد بدپوششی است
ايران در مورد مرجع تعيين مصاديق بدحجابی احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران به روزنامه 

اين مصاديق در ستاد جرايم خاص که در آن نمايند گان وزارت اطالعات، پليس، قوه قضائيه، « گفته که 
  » .سپاه و دستگاه های فرهنگی حضور دارند، مشخص شده است

اگر موضوع با تذکر در برخورد با اين افراد همانند تابستان است، به طوری که « همچنين گفته که  وی
سپس با دعوت از . محل قابل رفع شدن نباشد، فرد به مراکز پليس منتقل و تحت ارشاد قرار می گيرد

خانواده و دريافت تعهد کتبی و تشکيل پرونده انتظامی مرخص می شود و افرادی هم که بر اجرای 
   » .تخلفات خود اصرار داشته باشند، به مراجع قضايی معرفی می شوند 

  .  است خبر داده»  ميليون دالر برای کنترل قيمت بازار ارز٧٠٠تزريق « ازجام جمروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، قيمت دالر آمريکا در ايران دست کم از سه هفته پيش به تدريج رو به افزايش 

رشد قيمت ها در  تومان در اوج ٩٧٠ تا ٩۶۵ تومان به ٩١٠گذاشته و آستانه قيمتی هر دالر آمريکا از 
  . اواسط هفته گذشته رسيد

همزمانی رشد افزايش قيمت ارزها از جمله دالر در کشور و اعالم کسر بودجه سه «جام جم نوشته که 
هزار ميليارد تومانی سبب شده تا اخباری را منتشر کرده اند مبنی براين که دولت و بانک مرکزی برای 

يان سال دولت با کاهش عرضه دالر به بازار ايران، قيمت آن را جبران کسر بودجه و ساير هزينه های پا
باال برده اند تا ريال بيشتری عايدشان شود و بخشی از دالرهای نفتی را نيز در امارات متحده عربی به 

  » .فروش می رسانند
ر  ميليون دال٧٠٠در چند روز گذشته حدود «به نوشته جام جم، همزمان بانک مرکزی اعالم کرده که 

  » .برای تعادل در عرضه و تقاضا و کاهش قيمت ها به بازار تزريق کرده است
وزرای احمدی «: نوشته است» صندلی های لرزان کابينه«، درگزارشی باعنواناعتماد ملیروزنامه 

نژاد را يا خود او برکنار می کند يا نمايندگان مجلس شورای اسالمی و يا قضا و تقدير اما گويا قرار است 
  » .ر سه عمل دست به دست هم داده تا صندلی های کابينه دولت نهم همچنان لرزان باقی بمانده

اين روزها شايعه تغييرات کابينه دامنگير همه وزرا شده است تا آنجا که ديروز «به نوشته اين روزنامه،
بود با سوال محمد رحمتی، وزير راه و ترابری که در اجالس روز جهانی هواپيمايی کشوری حاضر شده 

خبرنگاری درباره تغيير خود مواجه شد اما يکی از حاضران گفت که فعال آن قدر وزير در صف تغيير هستند 
  » .که نوبت به رحمتی نمی رسد

در حالی که صفی از وزرا برای استعفاء و يا برکناری رديف شده و «: اعتماد ملی همچنين نوشته است
رشاد، کشور و کار همچنان مطرح است، نمايندگان مجلس نيز بيکار شايعه استعفا يا برکناری وزرای ا

  » .ننشسته اند و پيگير استيضاح دو وزير جهاد کشاورزی و کشور هستند
  .  درصدی قيمت گوشت در کشور خبر داده است١۵ تا ١٠ از افزايش همشهری،روزنامه 

ای تنظيم بازار گوشت و مرغ و اعالم با وجود وعده های وزير جهاد کشاورزی بر«اين روزنامه نوشته که 
مکرر اين وزارتخانه مبنی بر جلوگيری از افزايش قيمت اين کاال تا پايان سال، اين روزها روند افزايش 

  » .قيمت گوشت که از يک ماه پيش آغاز شده بود، شتاب بيشتری گرفته است
 درصدی داشته به طوری ١۵ا  ت١٠قيمت انواع گوشت در چند هفته اخير افزايش«به نوشته همشهری، 

 تومان در سه هفته گذشته، اکنون به ٢٠٠که قيمت هر کيلو گوشت ران گوسفندی از هفت هزار و 
 تومان افزايش يافته و قيمت هر کيلو گوشت گوشت خورشتی گوساله به هفت هزار ٣٠٠هشت هزار و 

   » . تومان افزايش يافته است ۵٠٠و 
عضويت «ن حقوق زنان بازداشت شده در يکی از استان های کشور را به  دو تن از فعاالکيهان،روزنامه 

  . متهم کرده است» در گروه پژاک
به اقدام عليه «اين روزنامه نام اين دو فعال حقوق زنان را به عالئم اختصاری نوشته اما ادعا کرده که آنان

  » .امنيت ملی و نظام در پوشش گروه های مدنی اعتراف کردند
  » .پرونده اين دو مدافع حقوق زنان به دادستانی تهران ارجاع شده است«چنين خبر داده که کيهان هم

پيش از اين خبرگزاری رسمی دولت، ايرنا، نيز در اخباری مشابه دو فعال حقوق زنان در تهران را نيز مورد 
القات با خانواده و چنين اتهامی قرار داده بودند اين در حالی است که همه اين بازداشت شدگان اجازه م

  . يا وکيل خود را ندارند
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سوء استفاده مقامات دولتی از بودجه کشور « در سرمقاله خود نسبت به جمهوری اسالمی،روزنامه 
  . هشدار داده است» برای تبليغات انتخاباتی

داری خواندن اظهارات معاون اجرايی شورای نگهبان نسبت به بهره بر» تامل برانگيز«اين روزنامه با 
برخی داوطلبان احتمالی نمايندگی هشتمين دوره مجلس از امکانات نهادهای عمومی و دولتی به نقل 

خطاب به روسای برخی «از عباسعلی کدخدايی نوشته که شورای نگهبان در نامه های جداگانه 
داده نسبت به استفاده از امکانات اين دستگاه ها هشدار » سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی

  . است
روزنامه جمهوری اسالمی در ادامه با تاکيد براينکه مخاطب اين نامه ها، مسئوالن اجرائی دولت بوده 

به عبارت روشن تر افراد و احزاب غير وابسته به دستگاه های دولتی و عمومی «:اند، افزوده است
تخلف از کسانی سر زده مرتکب تخلف مورد اشاره معاون اجرایی شورای نگهبان نشده اند بلکه اين 

  » .است که بايد در صيانت از قانون سهيم باشند
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران
  )2007  دسامبر8 (86 آذر 17شنبه :رادیو فردا
 در ادعايی جديد يکی از اعضای شورای مرکزی چبهه مشارکت را به افشای اسرار کيهانروزنامه 

  .هسته ای متهم کرده است
امه، با اين ادعا که وزارت امور خارجه اسرائيل از احمد شيرزاد نماينده مجلس ششم، به عنوان اين روزن

  .نامبرده، وی را به همسوئی با اسرائيل متهم کرده است» اصالح طلب شجاع«
کيهان همچنين آقای شيرزاد را به افشای اسرار هسته ای متهم کرده و ادعا کرده که اين نماينده 

 سال قبل که جمهوری اسالمی اطالعات هسته ای خود را به آژانس اعالم نکرده مجلس ششم، چند
 سال درباره فعاليت ١٩حکومت ايران «: بود، در يک نطق پيش از دستور در مجلس خبر داده است

  .»هسته ای خود به دنيا دروغ گفته است
احمد شيرزاد .  کرده بودکيهان پيش از دستگيری حسين موسويان اتهامات مشابهی را به او نيز وارد

  .داری دکتری فيزيک هسته ای و از منتقدان سياست های هسته ای دولت آقای احمدی نژاد است
 به نقل از رييس پليس امنيت و اطالعات عمومی استان تهران خبر داده که جمهوری اسالمیروزنامه 

  . سفره خانه سنتی درشهرستان کرج پلمب شده اند۶١
امه، سرهنگ نادر سرکاری گفته که علت پلمپ اين سفره خانه ها يا همان قهوه به نوشته اين روزن

بوده » گزارش های مردمی مبنی برانجام فعاليت های غيراخالقی«خانه های سنتی معروف، دريافت 
  .است

 اين سفره خانه ها نسبت  ماموران نيروی انتظامی پس از بازرسی از«: جمهوری اسالمی نوشته است
 زن بوده اند به اتهام ۵٧ مرد و ٩۴ کرده و افراد حاضر در اين مکان ها را که شامل   آنها اقدامبه تعطيلی

  ».اعمال خالف شئون بازداشت کرده اند
با اشاره به » طرحی نو برای توجيه مشکالت« در سرمقاله امروز خود با عنوان آفتاب يزد،روزنامه 

بيست و هشت ماه از «: ی نژاد نوشتهاستسپری شده بيش از نمی از عمر دولت محمود احمد
فعاليت رسمی دولت نهم در حالی به پايان رسيد که به جرات می توان گفت نشانه ای از کاهش اتهام 

  .»افکنی عليه دولت های گذشته به چشم نميخورد
ه دنبال هر روز دولتمردان به جای ارائه آمار از موفقيت های خود، ب«: اين روزنامه در ادامه نوشته است

  .»سوژه ای جديد می گردند تا اسالف خويش را مورد حمله قرار دهند
تاکنون حتی يک بار شنيده نشده است که دولت نهم مسئوليت يک «آفتاب يزد با اشاره به اين که 
بهتر است برای اين کار طرحی «: ، به سران دولت ياد آوری کرده است»ناکامی يا نابسامانی را بپذيرد

  ». ناچار به طرح موضوعات تکراری نشوند زند تا در يک و نيم سال باقيمانده از فعاليت خود،نو دراندا
  . انسداد دارايی ايران در بريتانيا خبر داده است  ازتهران امروزروزنامه 

 ميليون پوند از داراييهای ۵٠٠به نوشته اين روزنامه، وزير امور خارجه بريتانيا از مسدود شدن افزون بر 
  .ان توسط کشورش را تائيد کرده استاير

، اظهارات محمدرضا باهنر در مورد ارتباط برخی در داخل کشور با غرب را مورد توجه قرار رسالتروزنامه 
  .داده است

به نوشته اين روزنامه، نايب رئيس مجلس شورای اسالمی که از حاميان دولت به شمار می رود گفته 
اطی و همه کسانی که برای خوش خدمتی به غرب به آنان چراغ مراقب جريانهای تند و افر«: است

  .»سبز نشان ميدهند باشيد
به نوشته رسالت، باهنر همچنين نسبت به نتايخ انتخابات آينده مجلس ابرازنگرانی کرده و به همفکران 

  .»تاخير در انجام فعاليتهای انتخاباتی جايز نيست«: خود توصيه کرده است
  . فاميلی در وزارت خارجه خبر داده است  از ادامه انتصاباتیاعتماد ملروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، منوچهر متکی وزير امور خارجه ايران، برادر همسرش را به عنوان وابسته کار به 
  .سفارت ايران در بحرين فرستاده است

بشر و زنان وزارت آقای متکی پيش از اين نيز طی حکمی همسر خود را به عنوان مشاور امور حقوق 
  . امور خارجه ايران منصوب کرده بود
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