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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
  

 های ایران  ها به تهدید ناوهای آمریکا از سوی قایق واکنش
  )2008 ژانویه 8(1386 دی  18شنبه سه :رادیو آلمان

. های متفاوتی برانگيخت ی هرمز، واکنش های ایران در تنگه الم خبر تهدید ناوهای آمریکا توسط قایقاع
ایران اما آن . نبودن رفتار ایران توصيف کرده است بينی ی قابل پيش آمریکا این اتفاق را خطرناک و نشانه

  .داند می" جنگ روانی"را 
 ٧روز دوشنبه، . المللی است های بين کان موضوع واکنشی هرمز کما ی گذشته در تنگه رویداد آخر هفته

های آمریکا  های تندرو ایران دو روز پيش به ناوگان ژانویه، یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که قایق
رابرت گيتس، وزیر دفاع آمریکا اندکی پس . اند ی هرمز نزدیک شده و آنها را تهدید به انفجار کرده در تنگه
ثبات توصيف کرد که رویدادهایی مانند آنچه روز شنبه  ای بی م این خبر، خليج فارس را منطقهاز اعال

هشداری به ما «گيتس افزود، اقدام ایران . توانند در آن ابعاد خطرناکی پيدا کنند پيش آمد به راحتی می
های   دفاع آمریکا، در ماهی وزیر به گفته. »بودن اقدام و رفتار دولت تهران است بينی در مورد غيرقابل پيش

آمده  سه مورد مشابه از برخورد ميان نيروهای آمریکا و ایران در خليج فارس پيش  گذشته نيز دو یا 
  . ا ست کدام به شدت رویداد روز شنبه نبوده است، ولی هيچ

برای ی هرمز، وزیر خارجه آمریکا ایران را بزرگترین تهدید  در واکنشی دیگر نسبت به رویداد تنگه
سخن " پست جروازلم"کاندا ليزا رایس که در مصاحبه با روزنامه اسرائيلی . خاورميانه توصيف کرد

ایاالت متحده از « : آميز خود پایان دهد، افزود گفت، ضمن تأکيد بر این که ایران باید به اقدامات تحریک می
  ».منافع خود و منافع متحدان خود در منطقه دفاع خواهد کرد

. اند ایران در واکنش به خبر پنتاگون، رویداد تنگه هرمز را امری عادی و روالمند توصيف کردهمقامات 
شب در گفتگویی با  ی جمهوری اسالمی ایران، دوشنبه علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه محمد

فاق هر از گاهی برای طرفين ات«آه  خواند " مسئله عادی" خبرگزاری ایرنا، رویداد روز شنبه را یک 
حسينی با تأکيد بربروز اتفاقات مشابه » .شود افتد و بعداز شناسایی دوطرف قضيه حل و فصل می می

  » .اند، قضيه خاتمه یافته است دو طرف پس از اینكه همدیگر را شناخته« : در گذشته، افزوده است
هيچ برخورد «: استدر همين حال، یک مقام نيروی دریایی سپاه پاسداران نيز به خبرگزاری فارس گفته 

غير عادی ميان نيروهای گشت سپاه و ناوهای آمریكا در آبهای بين المللی در تنگه هرمز رخ نداده 
 این مقام سپاه افزوده است که اتفاق روز شنبه جزئی از روال عادی برای شناسایی  ».است

  .های در حال عبور در تنگه هرمز بوده است کشتی
 ژانویه نسبت به خبر تهدید ناوهای آمریکا ٨شنبه،  جلس ایران نيز روز سهغالمعلی حداد عادل، رئيس م

به عنوان بخشی " هياهو"به گزارش ایرنا، حداد عادل با توصيف این . در خليج فارس واکنش نشان داد
وی . مرتبط دانست از جنگ روانی ایاالت متحده عليه ایران، آن را با سفر جرج دبليو بوش به خاورميانه  
آمریکایی ها از چند هزار کيلومتر آن طرف تر سالهاست که ناوهای خود را به خليج فارس آورده « : فتگ 

... اند تر سالهاست ناوهاي خود را به خليج فارس آورده ها از چندين هزار آيلومتر آن طرف آمريكايي. اند 
ست آه آمريكا عليه ايران راه انداختند جزيي از جنگ رواني ا هاي آمريكايي به رسانه هياهويي آه 

« بوش به منطقه با هدف انزوای ایران است  حداد عادل افزود که سفر اگر سفر » .طراحي آرده است
  ».بايد مطمئن باشد ايران به هيچ وجه با اقدامات آمريكا منزوي نخواهد شد

 خاورميانه اتفاق  روز پيش از اولين سفر جرج دبليو بوش به منطقه۵گفتنی است که رویداد تنگه هرمز 
های  راه"بوش گفته است که یکی از اهداف سفرش، گفتگو با مقامات منطقه در باره . افتاده است
  . است "های ایران طلبی مقابله با جاه

ی هرمز برای صدور نفت  در این ميان، به رغم خبر پنتاگون و با وجود اهميت و حساسيت باالی تنگه
 ٩۵ای  روز دوشنبه روند نزولی طی کرد و در بازار نيویورک تا بشکهی خليج فارس، قيمت نفت  منطقه

ی هرمز کمتر از آن جدی گرفته شده که دالالن بازار  ظاهرَا رویداد روز شنبه در تنگه. دالر کاهش یافت
  .ی سوختی را افزایش دهند  قيمت این ماده نفت بتوانند با استناد به آن،

  
 مصاحبه • کا نامحتمل است اصطکاک نظامی ميان ایران و آمری

  )2008 ژانویه 8(1386 دی  18شنبه سه :رادیو آلمان
فارس، وضعی ایجاد کرده که اشتباه  به نظر دکتر منصور فرهنگ تراکم وسيع کشتيرانی در منطقه خليج

این که دولت بوش تصميم گرفت اتفاق روز شنبه را بزرگ جلوه بدهد، به . و یا تصادف امکان پذیراست
  .خاورميانه بوش مربوط استسفر 

ناوهای امریکایی در تنگه هرمز به وسيله قایق   ژانویه، از تهدید٨روز دوشنبه،  منابع نظامی آمریکا، 
برای اعالم این " فاکس نيوز"یا " سی ان ان"در حاليکه شبکه های تلویزیونی  .های ایرانی خبر دادند
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منصور فرهنگ، در گفتگو با دویچه وله، بزرگنمایی این ماجرا را درارتباط با سفر بوش به خاورميانه و  دکتر
   . داند کسب حمایت کشورهای عربی از تحریم ایران می

آميز  ی هرمز را تحریک ها اقدام ایران در تهدید ناوهای خودشان در تنگه آمریکایی: وله دویچه
 برگزارکردن  شود برای عادی چه تحليلی می. اند خوانده و نسبت به تکرارش هشدار داده

 یا کاخ سفيد  موضوع از سوی ایران و جدی گرفتن آن از سوی وزارت دفاع، وزرات خارجه
  کا ارائه داد؟ آمری

فارس و  ی نيروی دریایی آمریکا در خليج سابقه  اول باید گفت حضور وسيع و بی:منصورفرهنگ
های نيروی دریایی ایران که بيشتر در کنترل سپاه پاسداران است و نيز تراکم  های مستمر قایق فعاليت

.  تصادف امکان پذیراستکه اشتباه و یا فارس، وضعی ایجاد کرده  وسيع کشتيرانی در منطقه خليج
اعتمادی و بدبينی  خصوصا در زمانی که بين ایران و آمریکا و نيروهای دریایی آنها در منطقه یک بی

ها و این نوع  بنابراین این نوع درگيری. بسيار عميقی وجود دارد، چنين رویدادهایی اجتناب ناپذیرند
به وزارت دفاع  تمام این نوع اتفاقات هم . تاشتباهات حتا اگر به اصطکاک کشيده نشود، نامنتظر نيس

اینکه دولت بوش تصميم گرفت که موضوع را بزرگ جلوه بدهد، به سفر . شود آمریکا گزارش می
ی این سفر، کسب حمایت همکاری کشورهای  یکی از اهداف اعالم شده. خاورميانه بوش مربوط است

  .رس در تحریم اقتصادی ایران استفا های خليج نشين عربی، خصوصا عربستان سعودی و شيخ
گویند ممکن است این پيامی از طرف  می. کنند برخی تحليلی کامال برعکس شما می 

تواند در منطقه،  جمهوری اسالمی می یعنی . جمهوری اسالمی به دولت بوش بوده باشد
  ... منافع آمریکا را به خطر بيندازد

می نکرده است که نشان دهد قصد اصطکاک و درگيری نظر من، جمهوری اسالمی تاکنون هيچ اقدا به 
خوانيم که یک عده فناتيک،  رغم اطالعاتی که ما در مطبوعات غربی می علی . نظامی با آمریکا دارد

ی یک عده  گردانند که به عقل و خرد توجهی ندارند، جمهوری اسالمی به وسيله ایران را می
اینها همانطور که در رفتار با جامعه ایران . شود  اداره میشناسند ماکياوليستهایی که قدرت را خوب می

شان هم سيستمی دارند که  کنند، در روابط خارجی از هيچ اصلی جز اصل تثبيت تسلط خود پيروی نمی
دانند که در یک تقابل و  می. ها، عربستان سعودی و مصر و غيره تفاوتی ندارد با سيستم آمریکایی

در نتيجه به نظر من، بسيار بعيد است که جمهوری . صد بازنده خواهد بوددرگيری نظامی ایران صددر
  .فارس را مورد چالش قرار بدهد اسالمی با نيت و برنامه بخواهد حضور نيروی دریایی آمریکا در خليج

ها، مانور تبليغاتی  توانند روی اینگونه موضوع بهرحال جناحهای تندرو از آمریکا و ایران می
  .شدن آتش جنگ هستند  آنهایی که طالب برافروختهبخصوص. بدهند

کارانی  بعد از گزارش امنيتی اخير، بسيار ضعيف شده ولی هنوز نومحافظه طلبان آمریکا    جناح جنگ
. دليل اصلی آن هم به نظر من فشار اسرایيل است. هستند که دنبال تقابل و درگيری نظامی با ایرانند

تواند به آن توانایی ساختن  سازی اورانيوم در ایران می ی غنی ارد که ادامهاسرایيل هنوز این نگرانی را د
آورند که برای  ها فشار می بنابراین به آمریکایی.  بدهد و این واقعيتی انکارناپذیر است ای سالح هسته

ر ها هم د دست راستی. سازی اورانيوم فشار به ایران ادامه یابد تعليق کامل و بدون قيد و شرط غنی
به . ای هستند داخل آمریکا، امروزه اقليت کوچک و صاحب نفوذی هستند و آنها هم دنبال چنين برنامه

احتمال بسيار زیاد در ایران هم اقليت دست راستی دنبال درگيری هست، ولی آنها هم روی صاحبان 
  .اصلی قدرت نفوذ قابل توجهی ندارند

یک کارشناس نظامی آمریکایی ادعا .  بردیدهای سپاه نام تان، از قایق شما در آغاز صحبت
فارس را از نيروی دریایی  کرده است که سپاه مسئوليت فرماندهی عمليات دریایی خليج

  . ایران گرفته است) ارتش(
به طور کلی آن نيروی دریایی هم که در گذشته در ایران . اند هرحال، هر دو نهاد مربوط به یک دولت به

کنم تجزیه یا جدایی  من فکر نمی. کند سال تفاوت اساسی نمی سپاه بعد از سیوجود داشته، امروز با 
اند که زیر نظر یک  بهرحال دو نهادی. اینها اهميت سازمانی، ساختاری و یا فرماندهی داشته باشد

  . کنند فرمانده و یک دولت عمل می
. کند  تروریستی میهای اند که فعاليت هایی قرار داده سپاه را در ليست سياه سازمان اما 

  !شاید پيام این گفته همين است
  این مسئله.  فقط لشگر قدس که یک بخش از سپاه است مطرح است  تازه در این فهرست، !کامال

. دهد درخود آمریکا مورد انتقاد و تجزیه و تحليل وسيع قرار گرفته بود، آن هم به هيچ وجه معنی نمی
بودن  المللی یا داخلی از تروریست ها بخواهند برای تبليغات بين یاگر آمریکای. ست ی خوبی ولی بهانه

ولی باز . بخشی از سپاه استفاده کنند، این از نظر تبليغاتی بطور مسلم برایشان قابل استفاده است
وجه  هيچ ها به ی آمریکا، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و غيره، این ادعای آمریکایی در داخل کنگره
به نظر من در حال حاضر امکان اصطکاک نظامی بين ایران و آمریکا، بسياربسيار . ر نکردکسب اعتبا

های اقتصادی عليه ایران، تا  ی تحریم اما فشار سياسی، فشار دیپلماتيک و ادامه. غيرمتحمل است
 دليل  رژیم یران اما در برابر این فشارها، به به منافع. زمانی که دولت بوش هست، ادامه خواهد داشت

یعنی رژیم درچارچوب منافع ملی، در چارچوب . خورد ای نمی پول وسيعی که در اختيارش هست، لطمه
همين امسال  دولتی که . کند که از تحریم اقتصادی نگران باشد رفاه و امنيت جامعه ایران عمل نمی
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  وی در روزهای جمعه و شنبه. المللی انرژی اتمی راهی ایران است محمد البرادعی، دبيرکل آژانس بين

ی اتمی ایران با مقامات جمهوری  پرونده" مسائل باز"در تهران خواهد بود تا در مورد )  ژانویه١٢ و ١١(
 .وگو کند اسالمی گفت

  )2008 ژانویه 8(1386 دی  18شنبه سه :رادیو آلمان
سخنگوی او، خانم مليسا فلمينگ اعالم ) ژانویه٧(موضوع سفر البرادعی به تهران را در روز دوشنبه 

این موضوع بسنده کرد که البرادعی ی این سفر را فاش نساخت و فقط به اعالم  وی جزئيات برنامه. کرد
ی جمهوری اسالمی دیدار کرده و با آنان در باره مسائلی مذاکره خواهد کرد که در  با مقامات بلندپایه

  . ی اتمی ایران هنوز باز مانده و مورد اختالف هستند ی برنامه زمينه
ازمان انرژی اتمی ایران، و محمد غالمرضا آقازاده، ریيس س. تهران خبر سفر البرادعی را تأیيد کرده است

اند، از حد تأیيد  وگوهایی که با خبرگزاری ایرنا داشته علی حسينی، سخنگوی وزارت امورخارجه در گفت
  .اند خبر فراتر نرفته و در مورد دیدارهای البرادعی اطالعات مشخصی نداده

  اهميت سفر
این گزارش در . گردد  برمی٢٠٠٧ه نوامبر ای ایران ب ی هسته آخرین گزارش البرادعی در مورد برنامه

  . نوامبر در وین بررسی شد٢٢نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در روز 
ها در  در این گزارش نکات مثبتی در همکاری مقامات تهران با بازرسان آژانس برای رفع برخی ابهام

اند، اما همهنگام گفته شده که نکات مهم  دههای اتمی ایران دیده و تصریح ش ی برنامه خصوص پيشينه
رغم اطالعاتی که  در گزارش نوامبر البرادعی آمده است که به. انگيزند دیگری وجود دارند که مناقشه

ای اعالم  های هسته نبود مواد و فعاليت"ی  ایران ارائه کرده، آژانس در موقعيتی نيست که بتواند درباره
به نظر . های معتبری بدهد ، تضمين"های اتمی ایران ماهيت برنامه"ی طور کل و به" نشده در ايران

طور کامل اجرا  را به" پروتكل الحاقی"البرادعی، آژانس زمانی قادر به چنين کاری خواهد بود، که ایران 
ای ایران،  اگر جمهوری اسالمی این پروتکل را بپذیرد به آژانس امکان کنترل کاملتر تاسيسات هسته. کند
  .شود نشده، داده می های اعالم  جمله از طریق بازرسیاز

های شورای امنيت  ایران برخالف درخواست«: در آخرین گزارش البرادعی همچنين آمده است که
سازی اورانيوم را متوقف نکرده و نيز به ساخت رآکتور  های مربوط به غنی سازمان ملل، فعاليت

  ».ن در اراک، ادامه داده استی توليد آب سنگي تحقيقاتی تهران و پروژه
سازی اورانيوم پایان دهد و افزون  خواهد که به برنامه غنی آید که آژانس از ایران می از این گزارش برمی

 کشور راستایی  های اتمی پذیری بدهد که بر مبنای آنها بتوان گفت کل برنامه هایی کنترل بر آن تضمين
  .غيرنظامی دارند

وگو قرار  ی که قرار است در تهران موضوع گفت"باز" است که آیا منظور از مسائل بر این قرار پرسش این
  خواهد بود؟" پروتکل الحاقی"و " غنی سازی"گيرند، 

بند تازه از سياست  رود که البرادعی از طریق دیدارهایش در تهران به یک جمع در هر صورت انتظار می
های اروپایی در پيش خواهد بود، بسيار  که در پایتختبند برای مذاکراتی  این جمع. اتمی ایران برسد
  .شود  با سفر البرادعی به تهران آغاز می٢٠٠٨دیپلماسی اتمی . پراهميت است

  
 ایران» تحریکات«هشدار مقامات آمریکا در باره 

  )2008 ژانویه 8(1386 دی  18شنبه سه :رادیو فردا
ریکا روز دوشنبه در باره آنچه آن را اقدامات تحریک آميز مقامات وزارت امور خارجه و دفاع ایاالت متحده آم

  . ایران در خليج فارس و تهدید ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز خواندند، هشدار دادند
حا دثه پيش آمده ميان قايق های تندرو ايرانی و ناوهای : رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا می گويد
  .  است و بايد جدی گرفته شودآمريکايی در خليج فارس نگران کننده

آقای گيتس به خبرنگاران گفت که بهتر است مقامات ايرانی، با قبول مسئوليت، بگويند اين حادثه ديگر 
  . تکرار نخواهد شد

کاندوليزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا نيز در مصاحبه ای که روز سه شنبه منتشر شد، به ایران 
  . خود بردارد» تتحریکا«هشدار داد که دست از 

خانم رایس در باره تهدید ناوهای آمریکایی در خليج فارس توسط ایران به روزنامه های اسرایيلی 
  . ایران نباید دست به چنين اقداماتی بزند:  گفتیدیعوت آخرونوت و جروزالم پست

 سه ناو آمريکايی آمريکا روز دوشنبه اعالم کرد که پنج قايق متعلق به سپاه پاسداران با نزدیک شدن به
  . در دهانه تنگه هرمز تا آستانه درگيری پيش رفتند

ایاالت متحده آمریکا از . اتفاقی که رخ داده است باید متوقف شود«: وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت
  » .منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد

خاورميانه است که ما می  هدیدات درایران در نوع خود یکی از بزرگ ترین ت« به گفته خانم رایس، 
  ».بينيم
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 متری کشتی ٢٠٠وزارت دفاع آمریکا می گوید که قايق های متعلق به سپاه پاسداران روز يکشنبه تا 
  . های آمريکايی پيش رفته اند

این حادثه در ساعت پنج به وقت محلی و در زمانی رخ داد که یک رزمناو، یک ناوشکن و یک کشتی 
  . حال گذر از تنگه هرمز برای ورود به خليج فارس بودندآمریکایی در 

« از خط راديويی يکی از قايق های ايرانی اين پيغام به گوش می رسيد که  گزارش ها حاکی است که
  » .شما تا چند دقيقه ديگر منفجر خواهيد شد. من در حال نزديک شدن به شما هستم

 راديويی، ملوانان آمريکايی سالح های خود را به پس از اين تهديد: يک مقام آمريکايی گفته است
  . سمت قايق ها نشانه رفتند و در آستانه شليک قرار گرفتند

  » .این جدی ترین تحریکاتی بوده است که ما تاکنون دیده ایم«این مقام گفته است که 
  . بوده است» عادی«ایران می گوید که حادثه پيش آمده در دهانه تنگه هرمز 

  ا تهدیدات ایران مقابله ب
تحریک آميز بود و « گفته است که اقدام ایران، بی بی سی عربیکاندوليزا رایس همچنين به شبکه 

  » .این نوع تحریکات خطرناک است و من اميدوارم که ایرانيان از چنين اقداماتی دست بردارند
  روز دوشنبه نيز گوردون 

خواند و به ایران اخطار داد » تحریک آميز« را عملی جاندرو، سخنگوی کاخ سفيد اقدام قایق های ایران
  . که در آینده از چنين اقدام هایی که می تواند واقعه خطرناکی به وجود آورد، پرهيز کنند

این عملکرد  وی انگيزه و منطق«شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نيز گفت که 
بخواهد به منافع آمریکا و  در صورتی که این کشور  با ایران،را نمی فهمد ولی ایاالت متحده ایرانی ها

  » .مقابله خواهد کرد متحدانش در منطقه آسيب برساند،
تهدید ناوهای آمریکایی در زمانی رخ می دهد که قرار است روز هشتم ژانويه، جرج بوش، رييس 

بلندپروازی های «مقابله با جمهوری آمريکا از خاورميانه بازديد کند و يکی از اهداف اين سفر نيز 
  . در منطقه عنوان شده است» جمهوری اسالمی

ايران و آمريکا از سال ها پيش بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسالمی با يکديگر اختالفات شديدی 
دارند هرچند اياالت متحده آمريکا گفته است که برای حل اين بحران از راه های ديپلماتيک استفاده می 

  . کند
مهوری اسالمی ایران بارها تاکيد کرده است که در صورت حمله نظامی به این کشور بر سر برنامه ج

  . هسته ای دهانه تنگه هرمز را خواهد بست و پایگاه های آمریکا را در منطقه مورد هدف قرار می دهد
کوچک توانسته ایران سواحل طوالنی در خليج فارس دارد و از طرق جزیره های ابوموسی و تنب بزرگ و 

  . است بر تنگه هرمز که مهم ترین گذرگاه عبور نفت این منطقه به بازارهای جهانی است تسلط پيدا کند
  .تنگه هرمز صادر می شود درصد از نفت جهان از طریق  ٢٠در حال حاضر نزدیک به 

 در خليج  ناوگان پنجم آمريکا،١٨در همين حال، روز دوشنبه گزارش شد که دو هواپيمای جنگی اف 
  . فارس سقوط کرده اند

پس از برخورد با   شکاری از ناو هواپيمابر ترومن در آب های خليج فارس برخاسته بودند و دو هواپيمای
  .يکديگر در آسمان منهدم شدند

  .خلبانان اين دو هواپيما پيش از حادثه از هواپيما خارج شده و جان سالم به در برده اند
فاع آمريکا، پنتاگون، که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری ها گفت که  رسمی وزارت د يک مقام

هيچ ارتباطی بين اين حادثه و رويدادی که بين قايق های ايرانی و ناوهای جنگی آمريکا در تنگه هرمز 
  .رخ داده ، وجود ندارد

قيق در مورد ارتش آمريکا در حال تح. بر اثر سقوط این دو هواپيما، آسيبی به کسی نرسيده است
  .سقوط اين دو هواپيمای جنگی است

  
  خواند ' عادی'ایران مواجهه با ناوهای آمریکایی را 

  )2008 ژانویه 7(1386 دی  17شنبه دو:بی بی سی
سه کشتی نيروی دریایی این کشور از سوی قایق های ایران " تهدید"ساعاتی پس از آن که آمریکا از 
" مسأله ای عادی و طبيعی"ز، خبر داد، دولت ایران این ماجرا را در آبهای بين المللی در تنگه هرم

  . خواند
منابع نظامی آمریکا اعالم کردند که پنج قایق تندرو سپاه ) هفتم ژانویه(بعد از ظهر روز دوشنبه 

پاسداران ایران به سه کشتی نيروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز نزدیک شده و با پيام رادیویی یکی از 
  ." به زودی منفجر خواهد شد" ها را تهدید کرده اند که کشتی

اعالم کرده اند، به دنبال این ماجرا ناوهای آمریکایی ) پنتاگون(آن طور که مقام های وزارت دفاع آمریکا 
به وضعيت حمله درآمده و آماده شليک می شوند، اما قایق های ایرانی عقب نشينی کرده و از آن 

  . منطقه فاصله می گيرند
اين يک مساله عادی است آه هر از گاهی برای طرفين اتفاق "سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته 

  ." شود افتد و بعد از شناسايی دو طرف قضيه حل و فصل می  می 
با این وجود، گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنيت ملی آمریکا، در واکنش به این گزارش ها از ایرانی 

  . در پی بياورد، بپرهيزند" خطرناکی"که ممکن است وقایع " تحریک آميز" اقدام های ها خواست از
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از سوی دولت ایران در آستانه سفر " تلنگری"برخی تحليلگران می گویند ماجرای اخير را می توان 
ل رئيس جمهور آمریکا به خاورميانه تعبير کرد که به عقيده آن ها نشان می دهد اگر جورج بوش به دنبا

ایجاد جبهه ای عليه ایران در این منطقه است، این کشور نيز در مقابل توان به خطر انداختن منافع 
  . آمریکا را در این منطقه دارد

  هشدار به ایران
کاندوليزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه اقدام قایق های سپاه پاسداران را خطرناک و 

  .تحریک آميز خواند
احبه ای با بخش عربی بی بی سی گفت، نمی تواند به طور قطع بگوید که این حادثه با سفر او در مص

خاورميانه ای جورج بوش که روز چهارشنبه این هفته با دیدار وی از اسرائيل آغاز خواهد شد، ارتباط دارد 
  . یا خير

  . خليج فارس دفاع خواهد کرداما وزیر امور خارجه آمریکا تأکيد کرد آمریکا از منافع خود و متحدانش در
به عرض (تنگه هرمز که به گفته مقام های آمریکایی ماجرای شنبه در آنجا رخ داده گذرگاه باریکی 

بين خليج فارس و دریای عمان است که به دليل عبور نفت کش ها از ) حدود سی و چهار کيلومتر
  . اهميت استراتژیک فوق العاده ای برخوردار است

قام های پنتاگون گفته اند، کل ماجرای اخير بين قایق های ایرانی و نيروی دریایی آمریکا آن طور که م
پانزده دقيقه بيشتر به طول نيانجاميده، اما به خاطر مخابره تهدید آميز طرف ایرانی به سرعت طرف 

  . آمریکایی را آماده واکنش کرده است
 جهان از طریق تنگه هرمز به نقاط مختلف می از کل نفت خام توليدی) بيست درصد( پنجم -حدود یک 

  .رود
این اولين بار نيست که . آمریکا تأکيد دارد که ماجرای روز شنبه در آب های بين المللی رخ داده است

آبهای خليج فارس و حضور پرشمار نيروهای نظامی در آن به مواجهه ایران با نيروهای خارجی می 
  . انجامد

ری پانزده ملوان نيروی دریای بریتانيا در خليج فارس توسط نيروهای سپاه سال گذشته ميالدی دستگي
پاسداران ایران برای دو هفته توجه محافل خبری را به خود جلب کرد و تا آستانه ایجاد بحران در روابط دو 

  . کشور پيش رفت
یرانی و نظاميان در اواخر جنگ هشت ساله ایران و عراق نيز، برخوردهای پراکنده ای ميان نيروهای ا

  .ایجاد شد آمریکایی حاضر در خليج فارس
  

 »مقابله با بلندپروازی های ایران«تاکيد دوباره بوش بر 
  )2008 ژانویه 5(1386 دی  14شنبه :رادیو فردا

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز شنبه، پنجم ژانويه، در سخنرانی هفتگی راديويی خود بار دیگر 
  .اصرار کرد» های تهاجمی ايران بلند پروازی«ابله با در مورد اهميت مق

 خواست  از رهبران عرب در این سخنرانی جرج بوش که در آستانه سفر به خاورميانه سخن می گفت،
  .که از مذاکرات بين رهبران اسرائيل و فلسطين پشتيبانی کنند

گروه های تندرو ايفا می کند چرا صلح در خاورميانه نقش مهمی در پيروزی در مقابل «: آقای بوش افزود 
  ».که آنها از درگيری بين فلسطين و اسرائيل برای جذب نيرو استفاده می کنند

: جرج بوش در مورد اهميت صلح در خاورميانه و تالش آمريکا در اين مورد خطاب به مردم آمريکا گفت 
ميانه برای مردم آمريکا من می دانم که هميشه اين موضوع روشن نيست که چرا اتفاقات در خاور«

  ».اما ما در قرن بيست و يکم هستيم و اتفاقات آنجا تاثير مستقيم بر زندگی ما اينجا دارد. اهميت دارد
همانطور که ما در يازده سپتامبر ديديم خطراتی که در يک سوی جهان اوج می گيرد، می «: وی افزود

  ». در خيابان های ما شود  تواند موجب مرگ و نابودی
در پی سالح ها و عمليات جديدی هستند که بتوانند به آمريکا ] تروريست ها [  آنها«: آقای بوش گفت

دوباره حمله کنند حکومت ها را در خاورميانه سرنگون کنند و نظرات پر از نفرت خود را به ميليون ها نفر 
  ».تحميل کنند

را بيان کرد که روز سه شنبه، ، جرج بوش در حالی اين سخنان  آسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری
  .سفر هشت روزه خود به خاورميانه را، آغاز می کند

جرج بوش در سفر خاورميانه ای خود به کشورهای اسرائيل، کويت، بحرين، امارت متحده عربی، 
  .عربستان سعودی، مصر و مناطق فلسطينی می رود

اولمرت نخست وزير اسرائيل و شيمون پرز، آقای بوش در اولين ديدار خود، در روز چهارشنبه، با اهود  
  .رئيس جمهوری اين کشور، ديدار و گفت و گو می کند

رييس جمهوری آمريکا، روز پنجشنبه، به کرانه باختری می رود و با محمود عباس، رييس تشکيالت 
  .خودگردان فلسطينی و سالم فياض، نخست وزير اين تشکيالت ديدار می کند

ند که در اين سفر مذاکرات سه جانبه ای بين مقامات آمريکايی اسرائيلی و مشاوران جرج بوش گفت
  .فلسطينی صورت نخواهد گرفت

  
 در ایالت نيوجرسی، تحریم های تازه ای عليه ایران تصویب شد

  )2008 ژانویه 5(1386 دی  14شنبه :رادیو فردا
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 پول صندوق بازنشستگی اين ایالت ايالت نيوجرسی در آمريکا، روز جمعه، چهارم ژانويه، سرمايه گذاری 
  .را در شرکت هايی که با ايران تجارت می کنند، منع کرد

اغلب شرکت های آمريکايی از داد و ستد با ايران منع شده اند، ولی مجلس ايالتی نيوجرسی، با 
 و ستد تصویب مصوبه ای اين ايالت را از انجام معامله با ديگر شرکت های بين المللی که با ايران داد

  .دارند نيز منع کرده است
اين کشور » رابطه ايران با تروريسم و جاه طلبی هسته ای« به دليل آنچه که  مجلس ايالتی نيوجرسی

  .می خواند، خواستار افزايش فشار اقتصادی بر ايران شده است
هام شرکت هايی این ایالت را از خريدن س نيوجرسی، با امضای این مصوبه، جان کورزين، فرماندار ایالت

  .که با ايران تجارت می کنند، منع کرد
فشار اقتصادی در رابطه با ايران  من از«:  اين مورد گفت ، آقای کورزين در آسوشيتدپرسبه گزارش

  ».پشتيبانی می کنم تا اين کشور سياست خود را تغيير دهد ولی از حمله نظامی حمایت نمی کنم
ی نيوجرسی، از حزب دموکرات، از خطر ايران برای موجودیت نيل کوهن از نمايندگان مجلس ايالت

نيوجرسی پيام روشنی می فرستد که در فعاليت های ايران که می «: اسرائيل سخن گفت و افزود
  ».تواند به قتل عامی مانند هولوکاست مبدل شود، شرکت نمی کند

ی در آفريقای جنوبی اعمال  نيز ممنوعيت هايی را برای سرمايه گذار١٩٨٠ايالت نيوجرسی در دهه 
  .کرده بود

   ميليارد دالری ٨٠صندوق 
 ميليارد دالر دارد و با وجود اين مشخص نيست ٨٠صندوق بازنشستگی ايالت نيوجرسی ارزشی معادل 

  . چه مقدار از آن در شرکت هايی سرمايه گذاری شده است که با ايران داد و ستد دارند
م های محلی می خواهد تا با استخدام مؤسسات تحقيقاتی مصوبه مجلس ايالت نيوجرسی از مقا

  . اين طرح را شناسايی کنند  مورد نظر  مستقل، سرمايه گذاران
صندوق بازنشستگی ايالت نيوجرسی نهمين صندوق بزرگ در اياالت متحده به شمار می رود و به 

ستد با سودان چشم پوشی  شرکت دارای داد و ١٧ميليون دالر عايدات از ١۶٠تازگی از دو ميليارد و 
  . کرد

  . نيوجرسی پس از اياالت فلوريدا و کاليفرنيا سومين ايالت آمريکا است که چنين تصميمی می گيرد
  . ايالت فلوريدا اولين ايالتی بود که در اوايل سال جاری ميالدی چنين مصوبه ای را تصويب کرد

مقام های . سودان را نيز ممنوع کرده بودايالت فلوريدا، بر اساس همين قانون، سرمايه گذاری در 
آمريکا و ( شرکت که در دو کشور ٢١محلی اين ايالت اجازه اعطای وجوه بازنشستگی کارمندان را به 

 ميليون دالری خود صرف نظر ٣٠٠فعاليت اقتصادی می کردند ندادند و از عايدی يک ميليارد و ) سودان
  . کردند

ر آرنولد شوارتزنگر در ماه اکتبر مصوبه ای را امضا کرد که بر اساس آن به در ايالت کاليفرنيا نيز فرماندا
  .همکاری با شرکت هايی که با ايران داد و ستد دارند پايان می داد

ناميده است و طی سال های اخير » حامی تروريسم«ايران را دولت  آمريکا از ديرباز جمهوری اسالمی
» به سالح هسته ای«های ايران مانع دستيابی اين کشور کوشيده است با حمايت از تشديد تحريم 

  .شود
  .ايران همواره اين اتهامات را رد کرده و هدف برنامه هسته ای خود را توليد برق دانسته است

  
  اي در ديدار با دانشجويان يزد سخنراني خامنه

  )2008 ژانویه 3(1386 دی  13 پنج شنبه :تلويزيون شبكه خبر
شهريور اون برجهاي دوقلو، صحنه را تصوير آنند 20ريكاييها تالش آردند از بعد از قضيه در خود منطقه، آم

چقدر تبليغات آردند، چقدر تهاجم . يك صحنه دو قطبي در اين منطقه، جنگ بين دموآراسي و تروريسم
نظامي و لشكر آشي و خرج و هر آاري توانستند آردند آه بگويند ما حامل دموآراسي هستيم، 

ما آمده ايم منطقه را نجات بدهيم امروز شما نگاه آنيد در خود عراق، از مردم . ه حامله تروريسمهمنطق
عادي آه سوال آنيد، مي گن آه موجب و عامل تروريسم خود آمريكاييهان هيچكس معتقد نيست آه 

،  اين آمريكا براي عراق دموآراسي آورده، اين حكومتي آه تشكيل شد، اين دولتي آه روي آار آمد
مجلسي آه روي آار آمد، عليرغم آمريكا آمد، نمي خواستند اين بشه، ناچار شدند، اين را همه مي 

گويد آه آقا تعليق موقت بكنيد ما ميگوييم خب تعليق امروز هر آس به ما مي. ... دانند
اد مايه اعتم... , اش چي شدفايده, دو سال تعليق موقت آرديم, دو سال, موقت يكبار آرديم

آنند به مايه بي اعتمادي آه مبادا دشمن حمله آند مبادا دشمن ضربه بزند به نفس ملي را تبديل مي
مثًال ما يكي از سياستهاي , از اين قبيل مسايل زياد است سعي ميكنند با وسوسه ايجاد آردن

نه هيچ , وداساسي مان قطع رابطه با آمريكاست هرگز هم نگفتيم آه ما تا ابد قطع رابطه خواهيم ب
دليلي ندارد آه تا ابد قطع رابطه با هر آشوري با هر دولتي داشته باشيم مساله اين است آه شرايط 

انسان رابطه را با هر آشوري بدنبال تحريك , اي است آه رابطه با او براي ما ضرر دارداين دولت به گونه
رويم حال اگر دارد آه دنبال رابطه نميخب آنجايي آه براي ما منفعت ن, آند ديگريك منفعتي ايجاد مي

رويم رابطه سياسي با آمريكا براي ما مضر است اوًال خطر ضرر داشت به طريق اولي دنبال رابطه نمي
سفير داشتند , آمريكا را آم نميكند آمريكا حمله به عراق آرد در حاليكه رابطه سياسي با هم داشتند

رابطه آه خطر جنون آميز سيطره طلبانه هيچ قدرتي را , داشتاين آنجا  سفير داشت آنهم اينجا سفير 
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ها نه امروز هميشه اينجور بوده وسيله بوده است از بين نميبرد آه ثانيًا وجود رابطه امروز براي آمريكايي
ها هم همينجور بود انگليسها هم در براي نفوذ در قشرهاي مستعد مزدوري در آن آشور انگليسي

شان مرآز ارتباط با سفلگان ملت بود آساني آه حاضر بودند خودشان ي سفارتخانهطول ساليان متماد
 17-18را بفروشند به دشمن سفارتخانه ها يكي از آارهايشان اين است در همين قضايايي آه حدود 

يي شد سفارت آمريكا محور و مرآز اداره آشوبها و العادهسال پيش در چين اتفاق افتاد و جنجال فوق
اينها اين خالء را در ايران دارند احتياج به پايگاه دارند و پايگاه ندارند اين را . اشها و اينها بوداغتش

شان و احتياج به رفت و آمد آزاد و بي دغدغه ماموران جاسوسي شان و ماموران اطالعاتي, ميخواهند
ارتباط اين را براي آنها , ندارندارتباط نامشروع آنها با عناصر سفله و مزدور احتياج به اين دارند اين را 

نشينند آقايان وراجي آردن و حرف زدن و استدالل آردن آه نبود رابطه با آمريكا حاال مي, آندتامين مي
آنروزي آه رابطه با آمريكا مفيد باشد , نه آقا نبود رابطه با آمريكا براي ما مفيد است, براي ما مضر است

  .ايجاد بكنند خود بنده هستماول آسي آه بگويد آه رابطه را 
يك نمونه از ايجاد ياس ،  حاال نسبت به رهبري يك مقدار رودروايستي اي هست يك چيزهايي را 

ممكنه آساني آه اينكارها , زشته اينكارها, با اهانت, راحت, آزاد, آنند اما نسبت به دولتمالحظه مي
يعني نقطه مقابل اعتماد به , ان ايجاد ياس استآنند ندانند چه تاثير سويي اينكار دارد اين همرا مي

نميفهمند خيلي از اين آساني آه , نفس اين حالت ايجاد خود باختگي و انفعال و خود آم بيني است
آنند متاسفانه توجه ندارند آه تاثير آارشان چيست آدمهاي توي اين ميدانها تالش ميكنند فعاليت مي

ارزيابي , اما غالبًا  بدخواه نيستند ملتفت نيستند, ها هستند بدخواهي نيستند البته بعضي بدخواه
آنهم , اعتراض پشت سر اعتراض, درستي از آار خودشان ندارند دولت تصميم اقتصادي مي گيرد اشكال

گيرد همينجور به فالن المللي ميتصميم بين, گيرد همينجورتصميم سياسي مي, با لحنهاي اهانت آميز
خب ما وقتي سوار اين اتوبوس شديم به اين , رود همينجوربه فالن سفر نمي, ور رود همينجسفر مي

, دلم لرزيد, آقا دستم فالن شد, راننده اطمينان آرديم ديگر سر پيچ آه نبايد گفتش آه آقا مواظب باش
وصيات در حاليكه اين دولت انصافًا دولت پرآار و در بعضي از خص, رود ديگرآند ميخب دارد رانندگي مي

  . نمونه است
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 سارکوزی خواستار تغيير در ساختار شورای امنيت شد
  )2008 ژانویه 8(1386 دی  18شنبه سه :رادیو فردا

خواستار تغيير در ساختار  نيکال سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، روز سه شنبه، هشتم ژانویه،
  . شدشورای امنيت سازمان ملل

آقای سرکوزی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس سخن می گفت، سارکوزی به خبرنگاران 
  ».شما نمی توانيد جهان قرن بيست و يکم را مانند جهان قرن بيستم سازماندهی کنيد« :گفت

عضو  ،»کشور بزرگ آفريقایی«می کند تا کشورهای آلمان، ژاپن، هند و يک  تالش فرانسه: وی افزود
  .ائمی شورای امنيت شوندد

در ادامه خواستار آن شد که کشورهای چين،  وی .از اين کشور آفريقايی نبرد آقای سارکوزی نامی
  .هشت بپيوندد هند، آفريقای جنوبی، مکزيک و برزيل به کشورهای جی

ن مهم صنعتی جهان يعنی آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان، کانادا، ژاپ هشت شامل هفت کشور جی
  .وايتاليا، به اضافه روسيه است

اروپا  نيکال سارکوزی گفت که فرانسه پروژه هايی در مورد سياست دفاعی، محيط زيستی و انرژی در
  .دارد

اين . فرانسه به اجرا گذارد را در مورد دولت» سياستی متمدنانه«در نظر دارد آقای سارکوزی افزود که
ولت فرانسه و حفاظت از منافع اقتصادی از دسترس  دمکراتيزه و انسانی کردن د سياست شامل

  .سوداگران اقتصادی است
ریيس جمهوری فرانسه همچنين گفت که دولت اين کشور کميته ای از متخصصين تشکيل داده تا در 

  .مورد تغيير ابزار اندازه گيری رشد اقتصادی تحقيق کنند
 استيگليتز آمريکايی و آمارتيا سن هندی از دو برنده جايزه نوبل اقتصاد يعنی جوزف«به گفته وی، 

  ».خواسته شده که در این زمينه به فرانسه، کمک کنند
فرانسه در مقابل سوداگران اقتصادی از شرکت های فرانسوی حمايت خواهد «: آقای سارکوزی گفت

  ».کرد
  

  انتخاب ریاست جمهوری در گرجستان
  )2008 ژانویه 5(1386 دی  14شنبه :رادیو آلمان

های رأی   ژانویه به پای صندوق۵گرجستان، مردم این کشور روز " انقالب مخملی"ال پس از  س۴
ی تبليغات دولت در این انتخابات موضوع  عملکرد و نحوه. روند تا رئيس جمهور جدید را برگزینند می

  .های متفاوتی بوده است انتقادها و اعتراض
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رئيس جمهور جدید این کشور را  روند تا های رأی می  ژانویه به پای صندوق۵مردم گرجستان روز شنبه، 
این انتخابات قرار بود به طور طبيعی در پایيز امسال برگزار شود، اما فشار و تظاهرات . انتخاب کنند

  .مخالفان باعث شد که رئيس جمهور، ميخایيل ساکاشویلی، تاریخ زودتری را برای این امر اعالم کند
  "ب مخملیانقال"کارنامه چهره اصلی 
انقالب مخملی گرجستان . گرجستان به قدرت رسيد" انقالب مخملی " در پی  ميخایيل ساکاشویلی،

 به برکناری ادوارد ٢٠٠٣شود که در پایيز سال  هایی گفته می ها و مخالفت ای از اعتراض به مجموعه
نتخابات ریاست جمهوری در پی این رویداد، ا. شواردنادزه، رئيس جمهور وقت گرجستان از قدرت انجاميد

 درصد آرا برنده انتخابات ٩٨برگزار شد و ساکاشویلی که از حمایت کامل آمریکا برخوردار بود با کسب 
  .یاد کرد" مشعل دمکراسی"ساکاشویلی به عنوان  جرج دبليو بوش در آن روزها از . شد

فاوتی را به دنبال های مت های گذشته بحث های اجتماعی و اقتصادی ساکاشویلی در سال سياست
های اقتصادی که بخش مهمی از کارنامه ساکاشویلی را تشکيل  سازی خصوصی. داشته است

های اجتماعی و فقر و فاقه را  اند، اما شکاف دهند رونق اقتصادی معينی را در گرجستان باعث شده می
  .بوده است بيکار ٢٠٠٧ درصد نيروی کار گرجستان در سال ٢٠دستکم . اند نيز تشدید کرده

 دو  جدایی ی اروپا و نيز عدم توفيق ساکاشویلی در پایان دادن به  عدم تحقق عضویت در ناتو و اتحادیه
  .روند  او می کارنامه او به شمار انگيز  منطقه آبخاز و است جنوبی نيز از دیگر نکات بحث

  رویدادهای نوامبر و تدبير ساکاشویلی 
هایی متفاوتی را  های سياسی نيز نقدها و مخالفت ر قبال آزادیدر همين حال، رویکرد ساکاشویلی د

به ویژه سياست به کارگيری نيروهای امنيتی و پليس عليه . در درون و بيرون گرجستان برانگيخته است
. خدشه بيشتری بر وجهه ساکاشویلی وارد آید تظاهرات اپوزیسيون در نوامبر گذشته سبب شد که 

های اجتماعی دولت ساکاشویلی و به ویژه  عليه سياست" آن تظاهرات  اپوزیسيون قصد داشت در 
هجوم پليس به این . مخالفت خود را ابراز کند"  های استبدادی در رویکردهای آن تشدید گرایش

 مجروح بر جای گذاشت و ساکاشویلی نيز بالفاصله اعالم کرد که برای دو هفته حالت ۵٠٠تظاهرات 
یک روز پس از این اعالم، او تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری . کند رار میالعاده در کشور برق فوق

  . را هم به جلو کشيد
تر از آن است که  تر و پراکنده ی رئيس جمهور گرجستان این بود که اپوزیسيون متفرق ظاهرَا محاسبه

در واقع ساکاشویلی .  ظرف دو ماه خود را جمع و جور کند و به آرای قاطعی در انتخابات دست یابدبتواند
با اميد به پيروزی در انتخابات و احيای مشروعيت خود، به برگزاری زودرس انتخابات تصميم گرفت و نه 

  .لزومَا در جهت پاسخگویی به خواست اپوزیسيون
 و پيروزی ٢٠٠٣ی انتخابات ریاست جمهوری  ساکاشویلی، تکرار نتيجهبا این همه، با توجه به کارنامه 

ها البته حاکی از آن است که وی کماکان  بينی پيش. نماید  ژانویه ناممکن می۵قاطع او در انتخابات روز 
برای پيروزی در دور  آید که  این آرا اما به نظر نمی. نسبت به رقبای خود آرای بيشتری کسب خواهد کرد

  .کفایت کنداول 
  ساکاشویلی و رقيبانش

" جنبش ملی" ژانویه با ساکاشویلی، رئيس جمهور کنونی و رهبر ۵ نامزد در انتخابات روز ۵مجموعَا 
 ٩چيالدزه، نامزد اتحادی از  ترین رقيب ساکاشویلی، آقای لوان گاچه عمده.پردازند گرجستان به رقابت می

چيالدزه،  گاچه. شود های رادیکال را شامل می ان تا چپطلب این اتحاد از سلطنت. حزب رنگارنگ است
محور تبليغات . شود اش دیده نمی ی سياسی چندانی در کارنامه است که تجربه یک تاجر شراب

به ) با اختيارات باالی رئيس جمهور( انتخاباتی وی، تبدیل جمهوری گرجستان از یک نظام ریاستی
چيالدزه یک روز پيش از  گاچه. تيارات عمده را داراستجمهوری پارلمانی است که در آن مجلس اخ

  .برگزاری انتخابات آن را توأم با جعل و تقلب معرفی کرد
  اتهام جعل و اقدامات خالف به دولت

 سازمان همکاری اروپا در  .دانند مبنا نمی نهادهای ناظر خارجی نيز این اتهامات اپوزیسيون را بی 
ر کرد، ساکاشویلی را به سوء استفاده از امکانات عمومی برای  دسامبر منتش٢٨گزارشی که روز 

به نظر ناظران این سازمان، نامزدهای انتخابات از امکانات و شرایط . اهداف تبليغاتی خود متهم نمود
های متفاوتی از اعمال فشار و ارعاب عليه نيروهای اپوزیسيون دیده  مساوی برخوردار نيستند و نمونه

برای این کار هوادارن . شود رش یادشده، از جمله به اقدام دولت در خرید رأی اشاره میدر گزا. شود می
خواهند که رای  دولت به پخش اوراق اعتباری در ميان اقشار کم بضاعت روی آورده و در برابر از آنها می

  .ها بياندازند خود را به سود ساکاشویلی به صندوق
يت اروپا آمده است که ممانعت از برپایی ستادهای انتخاباتی در ادامه گزارش سازمان همکاری و امن

های تضعيقی دولت  های اجتماع نيز از دیگر تالش اپوزیسيون و جلوگيری از دسترسی آنها به محل
  .گرجستان عليه نامزدهای مخالف بوده است

  پایانی بعيد برای بحران سياسی 
درصد آرا از آن ساکاشویلی خواهد شد و   ۴٠ها،  جی ژانویه بنا به برخی از نظرسن۵در انتخابات روز  

ای  چنين نتيجه.  درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد١٠چيالدزه  نامزد اصلی مخالف، یعنی لوان گاچه
تواند برگزاری دور دوم انتخابات را ضروری کند، که از نظر شماری از ناظران مسائل گرجستان گامی  می

دردسر در  برانگيز ساکاشویلی برای پيروزی بی های بحث ان خواهد داد که تالشبه جلو خواهد بود و نش
با این همه، با توجه به شک و . اثر کند انتخابات نتوانسته است آرای مستقل مردم را تمام و کمال بی
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تقریبَا همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گرجستان به غرب گرایش دارند و کم و بيش هوادار  
ه، غرب و به ویژه آمریکا با توجه با این هم. روند عضویت کشورشان در ناتو و یا اتحادیه اروپا به شمار می

دانند و سياست ادامه رابطه و حمایت  به ضعف اپوزیسيون کماکان ساکاشویلی را متحد اصلی خود می
آلود با ساکاشویلی و دولت او  ای تنش این در حالی است که مسکو رابطه. کنند از وی را دنبال می

یکا به حوزه حساس جنوب روسيه، یعنی به داشته است و او را پيشگام بازکردن پای ناتو و آمر
گاهی صدور  طلبان در دو منطقه است جنوبی و آبخاز و قطع گاه حمایت از جدایی. کنند قفقاز،تلقی می
. است تا او را از اتحاد با غرب بازدارد  های اعمال فشار مسکو بر ساکاشویلی بوده گاز از جمله اهرم

  .اند تهچندانی نداش ی  نتيجه فشارها اما این
 ژانویه، عالوه بر گزینش رئيس جمهور، موضوع عضویت گرجستان در ناتو و برگزاری ۵در انتخابات  

  .پرسی گذاشته شده است انتخابات مجلس در بهار امسال به جای پایيز نيز، به همه
  

 ی گرجستان  اطالعاتی در باره
  )2008 ژانویه 5(1386 دی  14شنبه :رادیو آلمان

 و به دنبال فروپاشی اتحادشوروی مستقل شد، در حدفاصل اروپا و آسيا ١٩٩١ سال گرجستان که در
  . اند نام نهاده"بالکن اروپا"مردم گرجستان، کشورشان را . واقع شده است

. دهند ها تشکيل می ها و کوهپایه  درصد آن را کوه٨٧ کيلومتر مربع است که ۶٩٧٠٠مساحت گرجستان 
  . ده از جنگل است درصد مساحت گرجستان پوشي٣٠

گرجستان از شمال با فدراسيون روسيه، از شرق با جمهوری آذربایجان، از جنوب با جمهوری ارمنستان، 
  .در غرب گرجستان دریای سياه واقع شده است. و از جنوب غربی با ترکيه هم مرز است

برف دائمی  با یخ و دریای سياه معتدل و در ارتفاعات قفقاز همراه  آب و هوای گرجستان در آناره  
  در . سازی می باشد هایی در صنایع فلزی و ماشين این کشور دارای تأسيساتی و زیرساخت. است

محصوالتی نظيرمرآبات ، چای ،انگور و تنباآو    »آولخيدا« گرجستان، همچون دشت حاصلخيز نقاطی از 
  .می شود آشت 

یک ميليون و دویست و پنجاه هزار نفر . رسد می ميليون و هفتصدهزار نفر ۴جمعيت گرجستان حدودَا به 
، بيش از ١٩٩١از زمان استقالل این کشور در سال . از اهالی گرجستان ساکن پایتخت، تفليس، هستند

 جمعيت ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٠های   سال ی تنها در فاصله. اند یک ميليون نفر از اهالی کشورشان را ترک کرده
ها از  ی مهاجرت وضعيت وخيم اقتصادی عامل عمده. استگرجستان حدود یک درصد کاهش یافته 

کنند با یافتن  های فنی سعی می به ویژه شهروندان دارای تحصيالت عالی و مهارت. گرجستان است
. تر برای خود دست و پا کنند ای مطمئن شغلی در کشورهای سابق اتحاد شوروی و یا در آمریکا آینده

  .شود  هزار نفر بالغ می٣٠٠جر بر های مها تنها در مسکو جمعيت گرجی
 گروه قومی جمعيت ٢۶بيش از . آید گرجستان به لحاظ تاریخی یک کشور چند قومی به شمار می

 درصد جمعيت گرجی ٨۴، نزدیک به ٢٠٠٢بنا به سرشماری سال . دهند گرجستان را تشکيل می
ها،  ها، اوست روس. دهند یها تشکيل م  درصد را ارمنی٧/۵ها و   درصد را آذربایجانی۵/۶هستند، 
ها و کردها نيز در ترکيب جمعيتی گرجستان درصد ولو ناچيزی را از آن خود  ها، یونانی ها، آرامی آبخازیی
  .اند کرده

  
 کشمکش سياسی در گرجستان بر سر نتایج انتخابات

  )2008 ژانویه 6(1386 دی  16شنبه یک:رادیو فردا
اعالم » بی ثبات«اوضاع سياسی در گرجستان پس از اعالم نتايج دور اول انتخابات رياست جمهوری 

  . شده و ميخائيل ساکاشويلی و مخالفان وی خود را برنده انتخابات می دانند
جستان، ميخائيل ساکاشويلی، رييس جمهوری طرفدار بدنبال برگزاری انتخابات رياست جمهوری گر

نتايج رای گيری مطابق استانداردهای بين المللی «غرب اين کشور و از نامزدهای اصلی اعالم کرد که 
  » .نشان می دهد که ما در دور اول انتخابات پيروز شده ايم

ی برگزاری انتخابات زودرس اما مخالفان آقای ساکاشويلی نيز که از يکسال پيش فشارهای خود را برا
  . آغاز کرده بودند خود را برنده انتخابات دانستند

نتايج رای گيری که : لوان گاچچيالدزه، رقيب اصلی رييس جمهوری کنونی گرجستان روز يکشنبه گفت
  .است» کالهبرداری« درصد آراء را به وی داده است ٢٨٫٣ درصد آراء را به ساکاشويلی و ۵٣٫٨

از گرجستانی ها خواست تا روز » او در بسياری از حوزه ها برنده شده است«اينکه وی با ادعای 
  . گردهم آيند» جشن پيروزی« يکشنبه برای 

کانديداهای مخالف دولت روز شنبه تهديد کرده بودند در صورت پيروزی آقای ساکاشويلی، نتيجه 
  . انتخابات را نخواهند پذيرفت

 از پايان رای گيری، کميسيون مرکزی انتخابات گرجستان نتايج  ساعت پس١٢گزارش ها حاکيست که 
  .  حوزه رای گيری در سراسر گرجستان را اعالم کرد٣٠٠ حوزه از سه هزار و ١٠۵تنها 
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اين در حالی است که کميسيون ياد شده پيشتر قول داده بود که به فاصله کوتاهی از پايان رای گيری 
  . نتايج آراء را منتشر کند

ن بين المللی از سازمان امنيت و همکاری اروپا قرار است که روز يکشنبه درباره وضعيت برگزار ناظرا
  . شدن انتخابات اعالم نظر کند و اينکه آيا معيارهای بين مالمللی در آن رعايت شده است يا نه

، برگزاری اگر ناظران بين المللی : در همين حال متيو بریزا، معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت
 نتایج این انتخابات  انتخابات ریاست جمهوری گرجستان را عادالنه ارزیابی کنند، مردم گرجستان باید به

  . احترام بگذارند
همه طرف ها باید تا زمان رای هيات های نظارت، از قضاوت : این دیپلمات عالی رتبه آمریکایی گفت

  . درباره این انتخابات خودداری کنند
    کاندیدارقابت هفت

ميخائيل ساکاشويلی، چهل ساله، در انتخابات روز شنبه با شش کانديدای ديگر رقابت کرد و اين در 
  . حالی بود که براساس نظر سنجی ها وی از شانس بيشتری از رقبای خود برخوردار است

نتخابات طبق اين نظر سنجی ها که دو هفته پيش از انتخابات منتشر شده اند، احتمال کشيدن شدن ا
  . رياست جمهوری در اين کشور به دور دوم نيز وجود دارد

 به خشونت کشيده شد، دولت ٢٠٠٧در پی اعتراض ها و تظاهرات هايی که در ماه نوامبر سال   
  . تصميم گرفت تا انتخابات رياست جمهوری گرجستان را يک سال زودتر از موعد مقرر برگزار کند

يک رييس جمهوری متحد غرب و هوادار دموکراسی شناخته می شود، آقای ساکاشويلی که به عنوان 
در جريان اعتراضات ماه نوامبر در کشور وضعيت فوق العاده اعالم کرد و به وسيله پليس ضد شورش 

  . تظاهرات مخالفان خود را سرکوب کرد
ه بودند، مخالفان که شش روز پياپی را در خيابان های تفليس، پايتخت گرجستان راهپيمايی کرد

  . خواهان استعفای ميخائيل ساکاشويلی بودند
خوانده شد، زمام امور را در اين »  مخملی انقالب« در آنچه که  ٢٠٠٣آقای ساکا شويلی در سال 

کشور استقالل يافته از اتحاد جماهير شوروی سابق، که بيش از پنج ميليون جمعيت دارد، به دست 
  . گرفت

  
ن اعالم کرده که بنا به آراء اوليه شمارش شده ميخائيل ساکاشویلی، با کميسيون انتخاباتی گرجستا

  .کسب نزدیک به پنجاه و سه درصد آراء در سمت ریاست جمهوری باقی مانده است
  )2008 ژانویه 6(1386 دی  16شنبه یک:بی بی سی

ر به برگزاری به این ترتيب آقای ساکاشویلی که به دنبال تظاهرات مخالفانش و افزایش فشارها ناچا
  .  رقبای خود را شکست داده است- و بدون نياز به دور دوم -انتخابات پيش از موعد شده بود، بار دیگر 

 می گویند در رأی -- و در رأس آنها لوان گاچچيالدزه از حزب نومحافظه کار --مخالفان آقای ساکاشویلی 
  . ی به مخالفت خود ادامه می دهندگيری تقلب شده و آنها حتی در صورت پيروزی آقای ساکاشویل

این در حالی است که ناظران انتخاباتی سازمان امنيت و همکاری اروپا، اعالم کرده اند در انتخابات 
  . ریاست جمهوری گرجستان بيشتر موازین بين المللی و تعهدات دموکراتيک رعایت شده است

' سطحی'بات گرجستان انتقاد کرده و ضمن روسيه از ناظران بين المللی به خاطر تأیيد سالمت انتخا
  . خواندن گزارش این ناظران، مدعی شده که تخلفات فراوانی در این انتخابات صورت گرفته است

روز گذشته، پس از آنکه اعالم شد طبق آمار بدست آمده از رأی دهندگان پس از پایان رأی گيری 
 مخالفان وی به خيابان ها ریختند و به این نتيجه ميخائيل ساکاشویلی حائز اکثریت شده، هزاران نفر از

  . اعتراض کردند
از رهبران سياسی گرجستان ) OSCE(تری دیویس، رئيس اصلی ترین نهاد اروپایی نظارت بر انتخابات 

  . خواسته در برهه بعد از انتخابات نشان دهند که برای فرایند دموکراتيک ارزش قائل هستند
ز خطاب به مردم گرجستان گفته بود در صورت تأیيد صحت انتخابات گرجستان از ایاالت متحده آمریکا ني

  . سوی کارشناسان و ناظران بين المللی ، ابراز مخالفت با آن، اقدامی غيردموکراتيک خواهد بود
با این حال خبرنگار بی بی سی در تفليس، می گوید با توجه به شکاف عميق موجود بين گروه های 

  . پيش بينی کرد که اختالف ها با برگزاری انتخابات نيز فروکش نکندرقيب می توان
  

  تأیيد انتخابات گرجستان توسط ناظران بين المللی 
  )2008 ژانویه 6(1386 دی  16شنبه یک:بی بی سی

ناظران انتخاباتی سازمان امنيت و همکاری اروپا، می گویند در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان که 
  .ژانویه برگزار شد، بيشتر موازین بين المللی و تعهدات دموکراتيک رعایت شده است 5روز شنبه 

ولی این ناظران خاطرنشان می سازند که رأی گيری نشان دهنده مشکالتی بوده که باید به آن 
  .رسيدگی شود

 پس از آن که نظرسنجی از کسانی که رأی خود را به صندوق انداخته بودند نشان داد که ميخائيل
 درصد آراء را به دست آورده طرفداران او به خيابان ها 50ساکاشویلی، رئيس جمهوری کنونی بيش از 

  . ریخته و ابراز شادمانی کردند
در پی اعالم این نتایج، رهبر مخالفان مردم را به برگزاری تظاهرات خيابانی و ابراز مخالفت با نتایج اعالم 

  . شده اوليه فراخواند
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  . زه رقيب آقای ساکاشویلی می گوید در رأی گيری تقلب و خالفکاری شده استلوان گاچچيالد
ایاالت متحده آمریکا قبال از مردم گرجستان خواسته بود تا منتظر اعالم نظر ناظران غربی این انتخابات 

  .باشند و آرامش خود را حفظ کنند
ان، صحت انتخابات گرجستان را تایيد متيو بریزا، نماینده دولت آمریکا گفته بود در صورتی که کارشناس

  . کنند، ابراز مخالفت با آن، اقدامی غيردموکراتيک خواهد بود
این انتخابات، آزمون دموکراسی برای گرجستان محسوب می شود که پيش از استقالل عضواتحاد 

  .جماهير شوروی سابق بوده است
 ستاد انتخاباتی آقای ساکاشویلی حال و متيو کالينز خبرنگار بی بی سی در تفليس می گوید در اطراف

هوای جشن و شادمانی وجوددارد و مردم به تکان دادن پرچم و به صدا درآوردن بوق ماشين های خود 
  . مشغولند

با این حال برخی ناظران سياسی می گویند حدود بيست درصد رأی دهندگان حاضرنشده اند بگویند به 
  . ت نتایج اعالم شده را دروغی بزرگ خوانده اندچه کسی رای داده اند و مخالفان دول

  .نتيجه رسمی انتخابات هنوز اعالم نشده است
رقيب اصلی ميخائيل ساکاشویلی، لوان گاچچيالدزه، توليد کننده عمده مشروبات الکلی در گرجستان و 

   .نماینده مجلس این کشور از حزب نومحافظه کار است که خود دبيرکلی آن را به عهده دارد
آقای گاچچيالدزه مسئوالن برگزاری انتخابات را به تالش برای دستکاری نتایج متهم کرده و گفته 

  . طرفدارانش در سراسر کشور تخلفات انتخاباتی زیادی را ثبت کرده اند
انتخابات آزاد، 'دولت این اتهام را رد کرده و نينو برجاندازه، کفيل ریاست جمهوری به بی بی سی گفته 

  .بوده است' ه و دموکراتيکمنصفان
با این حال خبرنگار بی بی سی در تفليس، می گوید با توجه به شکاف عميق موجود بين گروه های 

  .رقيب می توان پيش بينی کرد که اختالف ها با برگزاری انتخابات نيز فروکش نکند
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

هاي   آن فهرست العراقيه، جناح صدر و حزب الفضيله و برخي گروه گروه پارلماني عراق و در راس10
  . مستقل سندي را در خصوص توافق بر سر مسائل اساسي عراق امضا آردند

  )2008 ژانویه 8(1386 دی  18شنبه سه 
 10 نمايندگان -چاپ لندن-ي الحيات  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي مستقل  پارلماني و در راس آن ليست اياد عالوي و جناح صدر و حزب الفضيله و برخي گروهگروه 
سندي را در خصوص توافق بر سر برخي مسائل اساسي از جمله تعيين سرنوشت آرآوك، تعيين 

  . هاي امنيتي با آمريكا امضا آردند نامه جدول زماني براي خروج نيروهاي چند مليتي و عدم امضاي توافق
اين در حالي است آه بسياري از آساني آه اين سند را امضا آردند، در ائتالف چهار جانبه و يا توافق 

  . اي آه قبال ميان نيروهاي عراقي ايجاد شده بود حضور نداشتند سه جانبه
طي چند روز آينده شاهد اعالم يك جناح : اسامه النجيفي عضو ليست العراقيه، خاطرنشان آرد

بندي  هاي سياسي و به دور از هر گونه تقسيم ي اآثر گروه  جديد آه در برگيرندهسياسي ملي
  . يي و نژادي خواهيم بود طايفه

هايي براي مشكالت عراق خواهد بود آه منجر به  ي راه حل سند امضا شده در برگيرنده: نجيفي گفت
  . تغيير روند سياسي خواهد شد

جناح صدر همواره : ي سياسي جديد گفت رباره تشكيل جبههنصار الربيعي رييس فراآسيون صدر نيز د
آند تا با توافق ديگر اعضاي پارلمان به حل مسائل مربوط به عراق و تصويب قوانين  تالش مي
  . ساز بپردازد سرنوشت

ي جديد يا جناح سياسي هنوز زود است آه مطرح شود و  طرح تشكيل جبهه: ربيعي خاطرنشان آرد
ها بايد خود را ملزم به  ي گروه ده تنها محدود به يك سند مشترك است آه همهاين توافق ايجاد ش

  . اجراي آن آنند
 جناح پارلماني در خصوص مسائل مهم از جمله تعيين سرنوشت آرآوك، تعيين 10بيش از : ربيعي گفت

به توافق هاي امنيتي با آمريكا  نامه جدول زماني براي خروج نيروهاي چند مليتي وعدم امضاي توافق
  . دست يافتند

ي عرب به رياست احمد بن  هياتي عالي رتبه از اتحاديه: در همين حال، مقامات رسمي اعالم آردند
  . حلي طي روزهاي آينده جهت فعال سازي طرح آشتي ملي عازم بغداد خواهد شد

آنفرانس اين درحالي است آه ناصر الساعدي عضو جناح صدر، مخالفت جناح صدر را با مشارآت در 
  . آشتي ملي در صورتي آه نمايندگاني از حزب بعث در اين آنفرانس حضور داشته باشند اعالم آرد

  . برد ارتش المهدي همچنان در تعليق به سر مي: وي خاطرنشان آرد
نوري المالكي نخست وزير عراق بر عزم دولت در : العراق اعالم آرد  خبرگزاري اصوات از سوي ديگر،
  . آنند، تاآيد آرد ها از جمله آليساها حمله مي  آه به اماآن مذهبي و عبادتگاهتعقيب آساني

دولت خواهان حفظ سالمت وامنيت مسيحيان و بهبود اوضاع معيشتي اقشار : مالكي تصريح آرد
  . وي بر لزوم تحكيم روابط ميان مسلمانان و مسيحيان تاآيد آرد. مختلف عراق است
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نيروهاي آمريكايي و عراقي عمليات : يكايي در عراق طي يك بيانيه گفت بلندپايه آمر يك فرمانده
  . به منظور حمله به القاعده در عراق و ديگر افراطيون آغاز آردند) شنبه سه(يي را امروز  گسترده

  )2008 ژانویه 8(1386 دی  18شنبه سه 
تدپرس، محل انجام عمليات به نقل از خبرگزاري آسوشي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . آه قرار است در سطح لشگر و تيپ برگزار شود، اعالم نشده است
بيرون رانده شده و به سمت شرق و شمال ) غرب بغداد(اما افراطيون از مقر قبلي خود در استان االنبار 

  . اند رسد در استان ديالي در شمال غرب بغداد متمرآز شده اند و به نظر مي رفته
برداري  هاي آشنده وغير آشنده براي بهره اين عمليات از روش: اي گفت ل ريموند اوديرنو، طي بيانيهژنرا

ها هستند و فرماندهي دشمن  از دستاوردهاي امنيتي اخير، از بين بردن مناطقي آه حامي تروريست
  . آند استفاده مي

نيروهاي آمريكايي و عراقي به : شتژنرال اوديرنو، فرمانده شماره دو ارتش آمريكا در عراق اظهار دا
  . پيگرد القاعده و ديگر افراطيون در هر جايي آه آنها پناه بگيرند، ادامه خواهند داد

جزييات اندآي ارائه شده ولي بخش غير آشنده اين عمليات روي : ي ژنرال اوديرنو آمده است در بيانيه
  . ي تمرآز داردتامين خدمات اساسي و تقويت حكومت محلي و شرايط اقتصاد

  
 26ارتش عراق فاش کرده است که کشته شدن دو نظامی آمریکایی در جریان عمليات مشترک تاریخ 

  . در شهر موصل، در اثر تيراندازی یک سرباز عراقی بوده است2007دسامبر 
  )2008 ژانویه 5(1386 دی  14شنبه :بی بی سی

  . د جزئيات آن اکنون روشن شده استبا وجود این که از این حادثه بيش از ده روز می گذر
تصور می رود از هنگام اشغال عراق توسط نيروهای به رهبری آمریکا، این اولين باری است که یک 

  . سرباز عراقی عمدا نظاميان آمریکایی را هدف تيراندازی قرار داده است
کایی و عراقی یک ژنرال عراقی گفت هنگامی که مردان مسلح به طرف گشت مشترک سربازان آمری

یک افسر و (تيراندازی کردند، یک سرباز عراقی از موقعيت استفاده کرده و عمدا دو نظامی آمریکایی 
  . را هدف تيراندازی قرار داد) یک گروهبان

ژنرال عراقی، عامل تيراندازی را یک شورشی که به داخل ارتش رخنه کرده بود توصيف کرد و افزود که 
  . شده و بازجویی از او ادامه دارداین شخص اکنون دستگير 

  .ارتش آمریکا این خبر را تایيد کرده و گفته است سه سرباز دیگر نيز در این تيراندازی مجروح شدند
اوضاع موصل که محل زندگی جوامع مختلف مسلمان و مسيحی بوده و هنوز دستخوش خشونت های 

  .شورشيان سنی مذهب است، همچنان تنش آلود است
دیگری، نوری مالکی نخست وزیر عراق پس از آزمایشهای پزشکی در لندن به عراق بازگشته در تحول 
  .است

  .آقای مالکی در فرودگاه گفت حالش خوب است و او بالفاصله کار بازسازی عراق را از سرخواهد گرفت
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2008 ژانویه 8(1386 دی  18شنبه سه :ادیو فردار

بارش برف و تعطيلی اعالم شده از سوی دولت در استان تهران روزنامه های پايتخت را نيز به تعطيلی 
  . کشانده و تنها تعداد معدودی از روزنامه ها در روز سه شنبه منتشر شدند

 تعطيلی از سوی دولت را مورد توجه قرار  در شماره روز سه شنبه خود موضوع اعالماعتمادروزنامه 
  .  ميليارد تومان زيان اقتصادی به کشور وارد می کند٩١٣داده و خبر داده که تعطيلی ها، روزانه 

تعطيالت روزهای دوشنبه و سه شنبه کشور که با تصميم هيات دولت انجام  اين روزنامه، با اشاره به
طی سال های «:است قتصاد کشور را به ميان آورده، نوشتهشد بار ديگر بحث بر سر اثر تعطيالت بر ا

اخير چندين پژوهش در مورد زيان های اقتصادی ناشی از چنين تعطيلی هايی بر اقتصاد کشور تهيه 
  » .شده است

اعتماد با ارائه تحليلی و بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نوشته 
 ميليارد تومان از توليد ناخالص داخلی کشور خواهد ٩١٣، در حدود هر روز تعطيلی اضافی«: است
در کنار اين آثار اقتصادی مطالعات مرکز پژوهش ها نشان داده که بهره وری نيروی کار «و » کاست

  » .روزهای پس از تعطيالت در مقايسه با روزهای ديگر بسيار پايين تر است
  .وار در مناطق مرزی ايران با عراق خبر داده است در خبر ديگری از ساخت دياعتماد،روزنامه 

به نوشته اين روزنامه، ايران عمليات ساخت يک ديوار حائل مرزی بلند به طول چهار کيلومتر در مرزهای 
  . شمال غربی این کشور با عراق را آغاز کرده است

ه مرزی با عراق امتداد می به نوشته اين روزنامه، اين ديوار از منطقه حاج عمران و پيرانشهر تا گذرگا
   .يابد 

  .  ارگان رسمی دولت نيز روز سه شنبه با صفحات محدودی انتشار يافته استايران،روزنامه 
بارش کم سابقه «: استان منتشر کرده و نوشته است٢٢اين روزنامه گزارشی از بارش برف و وضعيت 

اين مناطق به وجود آورد، به طوری که کار  استان کشور، شرايط ويژه ای در دو روز گذشته در ٢٢برف در 
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 هزار نفر که به علت ۴٠ايران همچنين به نقل از رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه وزارت کشور از اسکان 
  . شرايط جوی در جاده ها گرفتار کوالک و برف شده بودند، خبر داده است

ا گرفتار برف و کوالک شده تعداد زيادی از مردم که در جاده ه«:حسين باقری به اين روزنامه گفته است
بودند در پايگاه های هالل احمر اسکان داده شده اند و مواد غذايی و پتو نيز به اين مناطق ارسال شده 

  » .است
  . روزنامه ايران در صفحه حوادث خود نيز از اعدام يک مامور متجاوز در شهر اراک خبر داده است

 در مقری کوهستانی پس از بازداشت يک پسر ٨۴ آذر ١٠ به نوشته اين روزنامه، اين مامور اعدام شده
  . و دختر پسر جوان را پس از بستن با ضربات چاق از پای در آورده و به دختر نيز تجاوز کرده است

ناميده، اما توضيح نداده که وی مامور کدام نهاد » مامور اخراجی«روزنامه ايران شخص اعدام شده را
   .امنيتی و انتظامی بوده است

 دی در ميدان کوهنورد اراک و در مالء عام ١۶اين روزنامه نوشته که اين مامور اخراجی، روز يکشنبه 
  .اعدام شده است

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه تهران

  )2008 ژانویه 7(1386 دی  17شنبه دو:رادیو فردا
 مورد توجه قرار داده و نوشته  تعطيل شدن کشور و از جمله تهران براثر بارش برف راآفتاب يزدروزنامه 

  » .برف پايتخت، کشور را تعطيل کرد«
بارش شديد برف در «اين روزنامه با اشاره به اعالم تعطيلی دو روزه کشور از سوی هيئت دولت، نوشته 

تهران، عالوه بر تعطيلی مدارس در پايتخت و سرگردانی ده ها هزار تهرانی در خيابان ها برای يافتن 
 ونقل، موجب لغو تمامی پروازها در فرودگاه های امام خمينی و مهرآباد شده و عمال برف وسيله حمل

  » .تهران بر همه کشور اثر گذاشته است
« بخشی از اطالعيه دولت در مورد تعطيلی دو روزه بر اثر بارش برف را منتشر کرده و نوشته آفتاب يزد 

  » .سـتـان تـهـران امـروز و فـردا تعطيل استکليه مراکز دولتی، دانشگاه ها و مقاطع تحصيلی ا
 خبر داده که با تصويب طرح تعيين وضعيت شوراهای عالی کشور در مجلس، تصميم خراسانروزنامه 

  . دولت درباره ادغام شوراهای عالی لغو شده است
ی طی  شورای عال۴ شورای عالی در ٢٨به نوشته اين روزنامه، در حالی که تصميم دولت برای ادغام 

چند ماه گذشته واکنش های متفاوتی را برانگيخت، نمايندگان مجلس در جلسه علنی ديروز خود با 
 نماينده حاضر در جلسه، دولت را موظف ١٩٦ رای ممتنع از ميان ١١ رای مخالف و ۴٠ رای موافق، ١٣٧

 مصوبات مجلس کردند تا کليه شوراهای عالی کشور را با حفظ اختيارات وظايف و اعضای آنها مطابق
  . کمافی السابق تشکيل دهد و اداره کند

نوشته که نمايندگان مجلس روز گذشته پس از تصويب کليات اين طرح دو فوريتی، جزييات آن خراسان 
 ماه شورای های عالی را را دوباره تشکيل ٣را نيز تصويب کردند و دولت را موظف کردند تا ظرف حداکثر 

   .دهد 
به نوشته اين . گان رسمی دولت از درگيری مسلحانه در کرمانشاه خبر داده است، ارايرانروزنامه 

تيم « امنيتی استانداری کرمانشاه گفته است که يک -روزنامه، حجت اهللا دمياد، معاون سياسی
طی درگيری در جاده روانسر به کامياران توسط ماموران امنتيتی نابود شده » خرابکار«و» ضدانقالب

  . است
  .ايجاد کرده اند» ناامنی«ادعا کرده که اعضای اين گروه که نام آن ذکر نشده در منطقه کرمانشاه ايران 

 گفته که تعدادی از اعضای اين گروه ايران امنيتی استانداری کرمانشاه به روزنامه -معاون سياسی
  . کشته شده اند» مجموعه دستگاه های امنيتی، اطالعاتی و انتظامی«توسط 

  . ، از درخواست برای افزايش بودجه تسليحاتی ايران خبر داده استبستگیهمروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی گفته 
که تعدادی از نمايندگان مجلس هفتم از محمود احمدی نژاد خواسته اند که بودجه تسليحاتی کشور را 

  . بيشتر کند
يکی از راه های مقابله با تهديدات آمريکا در منطقه «از قول عالء الدين بروجردی نوشته ی همبستگ

  » .افزايش اعتبارات بخش دفاعی کشور است
  . ميزان بودجه تسليحاتی ايران در سال های گذشته نيز اعالم نشده و محرمانه باقی مانده است

» تعريف مصاديق جديد برای منکرها«هبان در مورد ، اظهارات احمد جنتی، دبير شورای نگاعتمادروزنامه 
  . را مورد توجه قرار داده است

را از » اسراف و تبذير«و » بی نظمی های اجتماعی و سياسی«به نوشته اين روزنامه، احمد جنتی 
راهکارهای جديد و ابتکاری برای امر به معروف «جمله مصاديق جديد منکرها عنوان کرده و گفته که بايد 

  » .نهی از منکر ارائه شودو 
آقای جنتی که همزمان با دبيری شورای نگهبان، رياست ستاد امر به معرف و و نهی از منکر کشور و 

رياست شورای هماهنگی تبليغات اسالمی را بر عهده دارد، در همايش سراسری ستادهای احيای امر 
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چهره های سياسی و فرهنگی به صورت مشروط می توانند از « خبر داده که از اين پسقدسروزنامه 
  » .نامزدهای انتخاباتی حمايت کنند

نامه از قول رييس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات وزارت کشور نوشته از اين به بعد چهره های اين روز
  . خود می توانند از کانديداها حمايت کنند» بدون ذکر نام و عنوان«سياسی و فرهنگی تنها 

به گفته محمدحسين موسی پور در صورتی که چهره های سياسی، فرهنگی و اجتماعی قصد حمايت 
های انتخاباتی داشته باشند به جای اعالم عمومی آن، بايد نامه ای به وزارت کشور بنويسند و از نامزد

  .حمايت خود از نامزد مورد نظر را به جای مردم به اطالع وزارت کشور برسانند 
  

 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران
  )2008 ژانویه 6(1386 دی  16شنبه یک:رادیو فردا
  .  تهران خبر داده است   روزنامه گاردين در  از اخراج خبرنگاراعتمادروزنامه 

، خبرنگار گاردين پس از سه سال گزارشگری از ايران اخراج شده »رابرت تيت«به نوشته اين روزنامه، 
 تيت به رغم درخواست سردبير تقاضای تمديد ويزا و مجوز کار رابرت«اعتماد همچنين نوشته که . است

  » .گاردين، آلن روسبريجر، از سوی مسووالن رد شد تا او مجبور به ترک ايران شود
خريد چهار سگ از سوی تيم «يکی از آخرين گزارش های خبرنگار روزنامه گاردين از تهران درباره 
  .بود » ن ميليون توما۶٠٠حفاظتی ریيس جمهوری اسالمی برای محافظت از وی به قيمت 

نوع  ٣٠٠در اثر بی توجهی مسئوالن به مبارزه بيولوژيک با آفات گياهی « نوشته که خراسانروزنامه 
  » .ماده سرطان زا به چرخه غذايی کشور وارد شده است

 به نقل از دکتر مسعود تجريشی، مدير دفتر مطالعات آب و محيط زيست دانشگاه صنعتی اين روزنامه
 صدم درصد از زمين های زراعی ايران تحت پوشش کشت بيولوژيک قرار ۶٨ تنها«شريف نوشته که 

 نوع ماده و ترکيب شيميايی خطرناک و سرطان زا در اثر  ٣٠٠دارند و با بی توجهی مسئوالن بيش از 
 » .استفاده بی رويه از سموم و کودهای شيميايی به چرخه غذايی وارد شده است

 خبر داده که   قائم مقام سازمان تبليغات اسالمی استان تهران به نقل ازجمهوری اسالمیروزنامه 
  » .ارگ و پيانو در مراسم محرم غيرقانونی و ممنوع است«استفاده از 

انجام » پيانو«و » ارگ«حجت االسالم نيک نژاد به اين روزنامه گفته که عالوه بر ممنوعيت استفاده از 
بيان «و »اده از تصاوير و شمايل غيرواقعی از ائمهاستف« ،»حرکات ناشايست و خالف موازين شرعی«

  . از جمله مواردی است که در محرم امسال با آن برخورد می شود» اکاذيب
کليه «به نوشته روزنامه جمهوری اسالمی، قائم مقام سازمان تبليغات اسالمی همچنين گفته که 

   » .مان برای کنترل همکاری کنند هيات های مذهبی موظفند با با تيم های بازرسی و نظارت اين ساز
واگذاری قلعه شوش برای کاربری اقامتی به بخش خصوصی « خبر داده که همشهریروزنامه 

  » .اعتراضاتی را برانگيخته است
به نوشته اين روزنامه، به دنبال انتشار خبر مربوط به واگذاری قلعه مشرف به کاخ داريوش در شوش به 

فر در آن، کارشناس کتيبه های قلعه شوش که سال ها روی اين آثار بخش خصوصی برای اقامت مسا
قلعه شوش اصًال برای استفاده مسافران و گردشگران « و مطالعه کرده، گفته است که  در محل تحقيق
  » .مناسب نيست

به نوشته همشهری، دکتر عبدالمجيد ارفعی با انتقاد از سازمان ميراث فرهنگی برای واگذاری اين بنای 
اين قلعه کشش چنين کاربری را ندارد و اگر اين بنا مرمت « :تاريخی به اقامت مسافران نوشته است

   » .نشود، با وجود ترک های زيادی که در ساختمان به وجود آمده، اين قلعه تاريخی تخريب خواهد شد 
ری اسالمی کرده  خبر داده که ايالت نيوجرسی آمريکا اقدام به تحريم اقتصادی جمهوجام جمروزنامه 
  . است

به نوشته اين روزنامه، فرماندار ايالت نيوجرسی آمريکا اليحه ای را امضا کرده است که اين ايالت را از 
خريد سهام در شرکت های بين المللی که با ايران روابط تجاری دارند، باز می دارد و همه موسسات و 

يه دارايی های خود را از شرکت هايی که با ايران  کل شرکت ها و افراد اين ايالت را ملزم می کند که
  . ارتباط تجاری دارند، خارج کنند

  . نام برده خبر داده است» احزاب غيرمجاز« از برخورد با احزابی که از آنان با عنوانتهران امروز،روزنامه 
: يه کرج گفتبه نوشته اين روزنامه، مصطفی پورمحمدی، وزير کشور روز شنبه در بازديد از حوزه علم

دستگاه قضايی موظف شده است برای جلوگيری از تخلف در عرصه انتخابات، با احزاب و کانون های «
  » .غير مجاز برخورد جدی کند و تنها کانون ها و احزابی اجازه فعاليت دارند که دارای مجوز باشند

  . ه اند از تغييراتی در سپاه و بسيج خبر دادتهران امروز و کيهانروزنامه های 
  . علی بن ابی طالب سپاه تغيير کرده است١٧روزنامه کيهان در اين خصوص نوشته که فرمانده لشکر 

رضا سراج جايگزين «روزنامه تهران امروز نيز از تغيير فرمانده بسيج دانشجویی خبر داده و نوشته که 
  » .محمدرضا مردانی فرمانده بسيج دانشجويی شده است

  
 صبح شنبه ايران بررسی روزنامه های 
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 از آزاد نشدن موکالنش را مورد  ، انتقاد وکيل سه دانشجوی زندان دانشگاه امير کبير آفتاب يزدروزنامه

  .توجه قرار داده است
 قصابان، به نوشته اين روزنامه، محمد علی دادخواه وکيل مدافع احسان منصوری، مجيد توکلی و احمد

سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه اميرکبير از آزاد نشدن موکالنش با وجود صدور دستور ترخيص از 
  .سوی قاضی دادگاه عمومی انتقاد کرده است

با توجه به مسئوليتی که برای همه دست اندرکاران دادگستری وجود دارد، «آفای دادخواه گفته که
، ریيس قوه قضاييه، ریيس دادگستری و قاضی که دستور قاعده اين است که دادستان کل کشور

  ».ترخيص دانشجويان را صادر کرده نسبت به عدم ترخيص آنها حساس باشند
آفتاب يزد از قول وکيل اين سه دانشجو که با وجود صدور حکم تبرئه از اتهامات اوليه تاکنون آزاد نشده 

شت بايد فورا و به موقع اجرا شود، در مواردی که به اگر ما معتقديم که حکم جلب و بازدا« اند، نوشته 
  ».نفع متهم است و تکيه بر اصل برائت دارد نيز بايد جدی تر باشيم

به نوشته اين .  از آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس هشتم خبر داده استخراسانروزنامه 
ی اسالمی از صبح امروز در سراسر روزنامه، ثبت نام از داوطلبان نمايندگی هشتمين دوره مجلس شورا

  .کشور آغاز می شود
خراسان همچنين نوشته که .  دی ماه ادامه خواهد يافت٢١به نوشته اين روزنامه، ثبت نام کانديداها تا 

اختالف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور در مورد شمارش کامپيوتری آراء نيز پايان گرفته و بر همين 
انده سابق بسيج و ریيس فعلی ستاد انتخابات کشور گفته که شمارش آراء اساس عليرضا افشار فرم

  .کامپيوتری خواهد بود
، همزمان با آغاز ثبت نام کانديداهای انتخابات مجلس هشتم، در سرمقاله امروز خود  کيهانروزنامه

  .يانت کننداصالح طلبان را متهم کرده که قصد دارند با ايجاد آشوب های داخلی به جمهوری اسالمی خ
ستون «نمانده ولی فقيه در اين روزنامه اتهامات ديگری را نيز به اصالح طلبان وارد کرده و از جمله آنان را

ناميده و ادعا کرده که علی خامنه » مجری اهداف صهيونيسم«،»وابسته به بيگانگان«،»پنجم دشمن
  .جلس آينده در اسفند ماه استای رهبر جمهوری اسالمی خواستار حذف اصالح طلبان از انتخابات م

کيهان در عين حال در خواست نهضت آزادی ايران را که طی اطالعيه اخير خود خواستار نظارت بين 
و ستون پنجم » فشار از بيرون«المللی برانتخابات مجلس شده را حرکت در راستای زمينه سازی برای 

  .امريکا و اسرائيل ناميده است
 نظر رييس قوه قضاييه در مورد پرونده حسين موسويان ديپلمات هسته ای  از اظهارسرمايهروزنامه 

  .سابق ايران خبر داده است
به نوشته اين روزنامه، محمود هاشمی شاهرودی در حاشيه سخنرانی روز گذشته اش در جمع طالب 

کرد و قم در واکنش به اعتراض برخی از حضار برای نخستين بار درباره پرونده موسويان موضعگيری 
مشکل شخصی خود را به نام مردم عنوان نکنيد، در مورد پرونده موسويان «خطاب به معترضانه گفت که

  ».چيزهايی مطرح ميشود که هيچکدام درست نيست
مسايل مهم کشور را قربانی مسايل «سرمايه نوشته که شاهرودی خطاب به منتقدين خود گفته است 

سی گفته است مشکل نظام جمهوری اسالمی ايران، چهک.جزيی، حزبی، شخصی و گروهی نکنيد
  »پرونده موسويان است؟

  .، از توقف فعاليت بانک ملی ايران در انگليس خبر داده استجمهوری اسالمیروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، نمايندگی بانک ملی در لندن اعالم کرده است حجم گسترده ای از عمليات و 

 ميالدی متوقف شده ٢٠٠٨ شهر از روز سه شنبه مصادف با ابتدای سال خدمات پولی اين شعبه در اين
  .است

روزنامه جمهوری اسالمی نوشته که شعبه بانک ملی در لندن اعالم کرده که ديگر قادر نيست هيچ 
  .گونه خدمات بانکی را به مشريان ايرانی يا خارجی خود ارایه کند

 اجرای طرح امنيت   رمانده نيروی انتظامی از تداوم، ارگان رسمی دولت به نقل از ف ايرانروزنامه
  .اجتماعی خبر داده است

اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی را يکی «به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم گفته است
  ».از اصلی ترين برنامه های نيروی انتظامی در سال جاری است

ی ضمن دفاع از اجرای اين طرح گفته که اين طرح احساس به نوشته روزنامه ايران فرمانده نيروی انتظام
  .امنيت را در جامعه افزايش داده است

  .، از سفر علی الريجانی به دمشق خبر داده است تهران امروزروزنامه
 در شورای عالی امنيت ملی  به نوشته اين روزنامه، آقای الريجانی، که نماينده رهبر جمهوری اسالمی

  .ار غيررسمی چند روزه وارد دمشق شد برای يک ديد است
 يک هفته ای الريجانی به مصر صورت می  تهران امروز در عين حال نوشته که اين سفر به دنبال سفر

  .گيرد
نقش جديد علی الريجانی در عرصه سياست خارجی « نيز در گزارشی از اين سفر ازسرمايهروزنامه 
  .خبر داده است» ايران
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