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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( دولتهای بزرگرژیم ایران و

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

   دهد ی به تمام ابهامات پاسخ می هفته آت4 ی طرانیا:  اعالم کردی اهيانيآژانس در ب
  )2008ه  ژانوی13(1386 دی  23شنبه یک

 نهاد از نی کل اری مدی درست پس از بازگشت محمد البرادعی اهياني در بی اتمی انرژی المللني بآژانس
 خود پاسخ ی ابهامات در خصوص برنامه هسته ای به تمامی هفته آت4 ی طرانیتهران، اعالم کرد که ا

  . خواهد داد
 توافق رانی اعالم کرد که با اهياني بنی در ا فرانسه، آژانسی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  . خود در گذشته پاسخ دهدی مربوط به سوابق برنامه هسته ای ابهام های کشور به تمامنیکرده تا ا
 کشور نی اهی بلند پای با مقام های وداری و درانی به ایدر سفر البرادع: " آژانس آمده استهياني بدر

 بعمل آمد ی برنامه کارکی بر اساس یی آزمای مسائل راستیمام و تی درخصوص چارچوب زمانیتوافق
  ". کامل شودی چهار هفته آتی آن طدیکه با

 دیپرونده با/ ميده ی اسفند به همه سئواالت آژانس پاسخ مانی پاتا): یاجمال( وزارت خارجه یسخنگو
   شود یعاد
  )2008 ژانویه 13(1386 دی  23شنبه یک

 و آژانس در رانی و مذاکرات ای البرادعريشورمان با اشاره به سفر اخ وزارت امور خارجه کیسخنگو
 و مي سئواالت و ابهامات آژانس پاسخ دههي به کلمی اسفند آماده اانیما تا پا: چارچوب طرح اقدام گفت

  .  کندی بررسی را به طور عادرانی ای موضوع هسته ادیآژانس از آن به بعد با
 وزارت امور خارجه صبح امروز در نشست ی سخنگویني حسیحمد عل مدي گزارش خبرنگار مهر، سبه

  . پرداختی اسالمی جمهوریپلماسی مواضع دستگاه دنی آخرنيي خود با خبرنگاران به تبیهفتگ
ما تا :  و آژانس در چارچوب طرح اقدام گفترانی و مذاکرات ای البرادعري با اشاره به سفر اخینيحس
 دی و آژانس از آن به بعد بامي سئواالت و ابهامات آژانس پاسخ دههيه کل بمی اسفند ماه آماده اانیپا

  . کندی بررسی را به طور عادرانی ایموضوع هسته ا
 قي ندانست و خواستار تعلی را کافرانی و ای اتمی انرژی المللني آژانس بري امروز توافق اخدي سفکاخ
  .  شدرانی ای از سوومي اورانی سازی غنی هاتيفعال
 ی در ابوظبدي کاخ سفی فرانسه، گوردون جاندرو سخنگوی مهر به نقل از خبرگزاریگزارش خبرگزار به

 عمال نی دهند، ای گذشته خود پاسخ می هسته ای هاتي ها به سواالت مربوط به فعالیرانیا: گفت
  . کنندقي را تعلومي اورانی و فرآوری سازی غنی هاتي فعالدی گام است اما همچنان باکی

 نی کل اری مدی درست پس از بازگشت محمد البرادعی اهياني امروز در بی اتمی انرژی المللني بسآژان
 خود ی ابهامات در خصوص برنامه هسته ای به تمامی هفته آت4 ی طرانینهاد از تهران، اعالم کرد که ا

  .پاسخ خواهد داد
 کشور نی اهی بلند پای با مقام های وداری و درانی به ایدر سفر البرادع: " آژانس آمده استهياني بدر

 بعمل آمد ی برنامه کارکی بر اساس یی آزمای مسائل راستی و تمامی درخصوص چارچوب زمانیتوافق
  ". کامل شودی چهار هفته آتی آن طدیکه با

  
  ایران امنيت ملت ها را در همه جا تهدید می کند : بوش

  )2008 ژانویه 13(1386 دی  23شنبه یک:بی بی سی
رج بوش، رئيس جمهور آمریکا، که در آخرین مرحله سفر خود به خاورميانه به امارات متحده عربی جو

  .رفته است، در جریان سخنرانی در ابوظبی درباره خطرات به گفته او متوجه از جانب ایران، هشدار داد
ا دوستانش را برای و افزود که آمریک" امنيت ملت ها را در همه جا تهدید می کند"آقای بوش گفت ایران 

  . متحد می کند" قبل از این که خيلی دیر شده باشد"مقابله با این تهدید 
رئيس جمهور آمریکا گفت ایران در صدر کشورهایی که مسئول تروریسم هستند قرار داد و این کشور را 

  . متهم کرد که صلح در لبنان را تضعيف کرده و طالبان را در افغانستان مسلح می کند
روزی خواهد آمد که مردم ایران دولتی خواهند : "ا آقای بوش در پيامی خطاب به ملت ایران گفتام

داشت که آزادی و عدالت را محترم می شمارد و ایران به جمع کشورهای آزاد جهان خواهد پيوست و 
  ." در آن روز خوب، شما هيچ دوست بهتری از آمریکا نخواهيد داشت

رت خارجه آمریکا بار دیگر ایران را متهم کرده که به مسلح کردن و آموزش همزمان یک مقام ارشد وزا
  . رادیکال ترین و خشونت طلب ترین عناصر شيعه در عراق ادامه می دهد

دیوید ساترفيلد، هماهنگ کننده امور عراق در وزارت خارجه آمریکا، در گفتگویی با بی بی سی تاکيد 
  . ق احترام بگذاردکرد ایران باید به تماميت راضی عرا
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ژنرال دیوید پترویس، فرمانده نيروهای آمریکایی در عراق نيز روز شنبه گفت در روزهای اخير حمله 
  . انفجاری به زره پوش های نيروهای آمریکایی در عراق افزایش یافته است
ه این اتهام را رد ایران هموار. آمریکا می گوید این نوع مواد منفجره از طریق ایران به عراق وارد می شود

  .کرده است
  . آقای پتریوس همچنين گفت به نظر می رسد که ميزان کل انتقال اسلحه از ایران به عراق، پایين است
آقای بوش در ادامه سخنرانی خود امارات متحده عربی را به خاطر پيشرفت های اقتصادی و اجتماعی 

  .  دموکراسی را محترم بشمارنداش ستود و سایر کشورهای خاورميانه را ترغيب کرد که
وی گفت دموکراسی تنها نظامی است که می تواند صلح و ثبات پایدار ایجاد کند و نظر منتقدینش در 

  . آمریکا را که می گویند جهان عرب آماده برای دموکراسی نيست رد کرد
 شد ولی نشان آقای بوش گفت پس از جنگ جهانی دوم، همين استدالل درباره ژاپن به کار برده می

  . داده شد که دموکراسی با سنت های ژاپن همخوانی دارد
هزار نفر از نيروهای 20پيشتر در کویت آقای بوش در دیدار از یک پایگاه نيروهای آمریکایی گفته بود 

  . آمریکایی تا ماه ژوئيه از عراق خارج خواهند شد
  . نيروی دریایی آمریکا در این کشور دیدار کردپس از کویت آقای بوش از بحرین و یکی از پایگاه های مهم

یکی از اهداف آقای بوش از سفر به کشورهای عرب حاشيه خليج فارس جلب حمایت اعراب از روند 
  .صلح خاورميانه است

رئيس جمهور آمریکا به خصوص در پی آن است که این کشورها را متقاعد کند از محمود عباس رهبر 
  . راتش با اسرایيل حمایت کنندتشکيالت فلسطينی در مذاک

روز پنجشنبه گذشته آقای بوش در دیدار از اسرایيل و سرزمين های فلسطينی گفت اسرایيل باید برای 
  . تشکيل کشور فلسطينی به اشغال برخی اراضی عربی پایان دهد

 به وی در عين حال خواستار حل موضوع آوارگان فلسطينی به شيوه ای شد که شامل پرداخت غرامت
  .آنها شود

  
 ایران امنيت جهان را تهدید می کند: بوش

  )2008 ژانویه 13(1386 دی  23شنبه یک:رادیو فردا
ايران امنيت «: در امارات متحده عربی گفت  ژانويه،١٣روز يکشنبه،  رييس جمهوری آمريکا، جرج بوش،

  .کا با اين خطر مقابله کنندو از متحدان عرب اين کشور خواست همراه با آمري» جهان را تهديد می کند
ايران از تندروهای «: که روز یکشنبه وارد امارات متحده عربی شده بود در سخنانی گفت آقای بوش

سازمان ملل سرپيچی ) قطعنامه های( از  تروريست حمايت می کند، صلح در لبنان را به خطر انداخته،
  ».ی ثبات کرده استکرده و با ادامه برنامه هسته ای خود تمامی منطقه را ب

که از تروريسم حمايت می کند و فعاليت های آن امنيت   ايران مهمترين کشور در دنيا است«: وی افزود
  ».تمامی کشورهای جهان را تهديد می کند

ايران صدها ميليون دالر در اختيار تندروهای جهان قرار می دهد، در حالی که مردم «: جرج بوش گفت
  ».روبرو هستند اقتصادی  با مشکالت شدیدشده و  اين کشور سرکوب

روزی فرا خواهد رسيد که مردم ايران دولتی داشته باشند «: جرج بوش خطاب به مردم ايران گفت 
در آن روز، آنها . خواهد پيوست آزادی و عدالت را محترم بشمارد و ايران به جمع کشورهای آزاد جهان که

  ».ده آمريکا نخواهند داشتدوست بهتری از اياالت متح] ايرانی ها [
رييس جمهوری آمريکا از کشورهای عرب متحد اين کشور خواست تا همراه اياالت متحده با خطر ايران 

  .مقابله کنند» پيش از آنکه بسيار دير شود«
اصالحات دمکراتيک در  در ادامه سخنان خود ، آقای بوش آسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری

  . فارس را ستودخليج کشورهای عربی حاشيه
 به صلح ميان فلسطين  عراق حمایت کرده و  از دولت آقای بوش از رهبران کشورهای عربی خواست تا

  . و اسرائيل کمک کنند
هنوز رهبران هر دو طرف باید تصميمات دشواری بگبرند ولی زمان فرا « :آقای بوش در این مورد گفت

  » . در صلح زندگی کنند  رائيلی ها در کنار همسرزمين مقدس فلسطينی ها و اس رسيده است تا در
  .بيان کرده است» ايمراتز پاليس«رييس جمهوری آمريکا اين سخنان را در هتل سه ميليارد دالری 

   بازديد از ناوگان پنجم نيروی دريايی آمريکا
ر بحرين رييس جمهوری آمريکا پيشتر در اوایل روز يکشنبه از ناوگان پنجم نيروی دريايی اين کشور د

 با فرمانده اين ناوگان درباره تهديد اخير قايق های سپاه پاسداران عليه ناوهای آمريکايی  بازديد کرد و
    .گفت و گو کرد

واشينگتن می گويد که سه کشتی جنگی متعلق به ناوگان پنجم نيروی دريايی آمريکا، روز ششم 
  .انفجار شده اندژانويه از سوی قايق های گشتی سپاه پاسداران تهديد به 

  .می داند» ساختگی«دولت ايران اين ادعا را 
فرمانده : دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفيد که با بوش در خاورميانه به سر می برد به خبرنگاران گفت

  .می داند» بسيار جدی«ناوگان پنجم نيروی دريايی آمريکا، واقعه تهديد از سوی قايق های سپاه را 
ايران در صورت حمله به نيروی دريايی آمريکا : ش به خاورميانه در اسرائيل گفتجرج بوش در آغاز سفر

  .روبرو خواهد شد و همه گزينه ها در اين زمينه بر روی ميز است» نبرد جدی«با يک 
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  ای دیدار کرد  اهللا خامنه برادعی برای اولين بار با آیت

  )2008 ژانویه 12(1386 دی  22شنبه :بی بی سی
دعی، مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در دومين روز سفر خود به تهران با آیت اهللا محمد البرا

  .علی خامنه ای، رهبر ایران، دیدار و گفتگو کرد
این نخستين بار است که آقای برادعی در سفر خود به تهران با آیت اهللا خامنه ای، که تصميمات نهایی 

  . رد، دیدار می کنددرباره مسئله هسته ای ایران را می گي
آقای خامنه ای در این دیدار تاکيد کرد در شرایط کنونی باقی ماندن پرونده ایران در شورای امنيت 

  .سازمان ملل متحد هيچ توجيهی ندارد
آقای برادعی روز شنبه همچنين به طور جداگانه با محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور، و سعيد جليلی، 

  . ملی و مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته ای، دیدار و گفتگو کرددبير شورای عالی امنيت 
آقای احمدی نژاد در این دیدار با اشاره به این که آژانس بين المللی انرژی اتمی به مرور نقش واقعی 

بعضی کشورها تصور می کنند آژانس بين المللی انرژی اتمی برای تحقق : "خود را باز می یابد، گفت
  ." ت های آنهاست که این تصور شرایط طبيعی و عادالنه را به هم می زندسياس

جمهوری اسالمی تنها آژانس را به عنوان طرف مذاکره درباره : "آقای احمدی نژاد همچنين تاکيد کرد
البته این مانع از مذاکره در موضوعات مختلف با سایر . موضوع هسته ای به رسميت می شناسد

  ." کشورها نيست
يد جليلی، مذاکره کننده ارشد ایران در موضوع هسته ای، نيز در دیدار با آقای برادعی بر لزوم عادی سع

باید ' ایران یک استثنا نيست'این اصل منطقی که : "شدن وضع پرونده هسته ای ایران تاکيد کرد و گفت
  ." مبنا قرار گيرد

مورد فعاليت اتمی ایران به شورای حکام آقای برادعی قرار است ماه مارس آینده گزارش تازه ای در 
  .آژانس بين المللی انرژی اتمی بدهد

آقای برادعی در اولين روز سفر خود به ایران با غالمرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار 
  .کرد

رود به آقای آقازاده در نشست خبری مشترک با آقای البرادعی گفت همکاری ایران و آژانس در حال و
مرحله تازه ای است و به عقيده او شرایط مناسبی برای همه مسائل مربوط به فعاليت اتمی ایران 

  . استفاده کنند" شرایط مناسب"توصيه کرد که از این " غربی ها"وجود دارد، او به 
اشد که غالمرضا آقازاده از آن سخن می گوید اشاره به تردیدهایی ب" شرایط مناسبی"به نظر می رسد 

که گزارش اخير دستگاه اطالعاتی آمریکا در مورد اتهاماتی ایجاد کرده که عليه فعاليت اتمی ایران مطرح 
  . می شود

بنابراین گزارش، ایران از چهار سال پيش فعاليتهای خود برای دستيابی به سالح اتمی را متوقف کرده 
  .است

البرادعی به تهران بار دیگر تصریح کرده که با با این حال، رئيس جمهور آمریکا، همزمان با سفر محمد 
وجود این گزارش همچنان اعتقاد دارد که ایران با غنی سازی اورانيوم به دنبال دستيابی به دانش و 

  .توانایی توليد سالح هسته ای است و باید غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
  

 ی المللني کل آژانس بری و مدرانی ایم اسالی جمهوری اتمی سازمان انرژسي ساعته رئ2 مذاکرات
   . افتی انی در تهران پای اتمیانرژ
  )2008 ژانویه 11(1386 دی  21ه جمع
 که بامداد امروز وارد ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدی گزارش خبرنگار مهر، محمد البرادعبه

 در رانی ای اسالمی جمهوری اتمی سازمان انرژسيتهران شده است ، مذاکرات خود رابا رضا آقازاده رئ
  .  آغاز کرد ی اتمیمحل سازمان انرژ

  .  دهند ی در جمع خبرنگاران به سواالت آنان درباره مذاکرات پاسخ مگری دیقی تا دقای و البرادعآقازاده
 ،ی چرونلموسی و وی اتمی انرژیالملل ني آژانس بیها  معاون امور پادماننوننی های مذاکرات امروز اولدر

 و ی اتمی الملل سازمان انرژني ، معاون امور بیدي محمد سعی و روابط خارجیاستگذاريمسئول س
  .  حضور داشتند ی اتمی انرژی المللني در آژانس برانی اندهی نماه،ي اصغر سلطانیعل

 ی تحوالت مربوط به روند همکارنی آخری سفر دور روزه خود به تهران ، ضمن بررسانی در جریالبرادع
  .  پردازد ی مرانی با مقامات ایزنی، به را"طرح اقدام "  و آژانس  درچارچوب رانی ایها
  .  گفتگو خواهد کرد ی ملتي امنی عالی شوراري دبیلي جلدي صبح فردا با سعیو
  

  ' تهدید ناوها'تردید آمریکا درباره سرمنشاء 
  )2008 ژانویه 11(1386 دی  21ه جمع:بی بی سی

آنچه ادعا می شود تهدید برای منفجر کردن ناوهای جنگی " ممکن است "بی بی سی دریافته که
  . آمریکا در خليج فارس بوده، از قایق های تندرو ایرانی نشات نگرفته باشد

نيروی دریایی آمریکا گفته بود که روز یکشنبه پنج قایق تندروی ایرانی به صورت تهدیدآميزی به سه ناو 
ایران هرگونه تهدیدی عليه . زدیک شده و آنها را تهدید به حمله کردندجنگی این کشور در تنگه هرمز ن

  . ناوها را رد می کند
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منابع ارشد نيروی دریایی آمریکا به بی بی سی گفته اند که صدای استماع شده در نوار پنتاگون از 
  . حادثه می تواند از یک کشتی دیگر در ناحيه یا یک دستگاه رادیویی از خشکی آمده باشد

با این حال آمریکا یک اعتراض رسمی را از طریق سفارت سوئيس در تهران تسليم این کشور کرده 
  . است

در مقابل ایران آمریکا را به جعل کردن ویدئویی که وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه از حادثه منتشر کرد 
  .متهم کرده است

  تردیدها
ی اشاره کرد که صدای منتشر شده توسط پنتاگون حاوی روزنامه نيویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارش

  . هيچ نوع صدای محيطی نيست که اگر از قایق های تندرو نشات گرفته بود باید شنيده می شد
این روزنامه گزارش داد مقام های پنتاگون گفتند صدای شنيده شده در تصویر ویدئویی مستقيما قابل 

اما می تواند از یک رادیوی باکيفيت از یکی از قایق های کوچک ردگيری به واحدهای ارتش ایران نيست، 
  . آمده باشد

براساس نوار منتشر شده توسط آمریکا در روز چهارشنبه، طرف ایرانی به ناو آمریکایی هشدار می دهد 
که به زودی آن را منفجر خواهد کرد و تنها پس از اخطار ناو آمریکایی در مورد گشودن آتش به روی قایق 

  . ها، از محل دور می شوند
پس از انتشار این نوار، سپاه پاسداران ایران آن را جعلی خواند و تاکيد کرد که گشتی های نيروی 

دریایی سپاه به روال عادی از ناوهای آمریکایی خواستند خود را معرفی کنند و پس از آنکه آمریکایيان 
  . خود ادامه دادنداین درخواست را برآورده کردند، هر دو طرف به راه 

یک شبکه تلویزیونی جمهوری اسالمی روز پنجشنبه تصاویر ویدیویی مربوط به همين حادثه را پخش 
  . کرد

در نواری که شبکه پرس تی وی پخش کرده ماموران ایرانی پس از معرفی خود، از ناوهای آمریکایی 
د را اعالم کنند و ناوهای آمریکایی، می خواهند خود را معرفی و شماره بدنه ناوها، موقعيت و مقصد خو

با وجود معرفی خود، تاکيد می ورزند که در آبهای بين المللی هستند و ظاهرا خود را موظف نمی دانند 
  . در مورد مقصد خود توضيحی بدهند

محتوای این نوار، که به گفته پرس تی وی توسط سپاه پاسداران در اختيار این شبکه تلویزیونی قرار 
  . ، با نواری که ارتش آمریکا در شامگاه سه شنبه انتشار داد کامال تفاوت داردگرفته

نواری که شبکه پرس تی وی پخش کرده است حدود چهار دقيقه به طول می انجامد و به نظر می 
  .رسد که بخشی از یک نوار طوالنی تر باشد

یادار پاسدار علی فدوی، جانشين ساعاتی پس از پخش این نوار، برخی خبرگزاری های ایرانی از قول در
فرمانده نيروی دریایی سپاه پاسداران، نقل کرد که به زودی فيلم کامل این واقعه در اختيار رسانه های 

  . همگانی قرار خواهد گرفت
روز چهارشنبه مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسالمی، گفت که اقدام آمریکایيان در 

به بخشی از برنامه آنان برای جلوه دادن ایران به عنوان تهدیدی عليه بزرگنمایی حادثه روز یکشن
  . کشورهای منطقه بوده است

رئيس جمهور و وزیر خارجه آمریکا ماجرای روز یکشنبه در تنگه هرمز را واقعه ای جدی دانستند و ایران را 
  . متهم کردند" تحریک آميز"به دست زدن به اقدامی 
ظره انتخاباتی رقبای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست بحث در این باره به منا

  . نيز کشيده شده است2008جمهوری 
فرد تامپسون، یکی از کاندیداهای جمهوری خواه، در یک مناظره تلویزیونی در کارولينای جنوبی گفت که 

باکره ای که در ) هایحوری "(اگر نيروهای سپاه پاسداران ایران خيلی از خود خصومت نشان دهند 
  ." انتظارشان بودند را خواهند دید

اما ران پال یکی از منتقدین جنگ عراق در ميان جمهوری خواهان تلویحا رقبای خود را متهم کرد می 
  .خواهند بر سر ایران جنگ جهانی سوم راه بياندازند

  
  برادعی خواستار تسریع همکاری ایران با آژانس شد 

  )2008 ژانویه 11(1386دی   21ه جمع:بی بی سی
محمد برادعی، مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی طی سفر خود به ایران گفت از دولت این کشور 

انتظار دارد که به همکاری خود با آژانس سرعت بدهد و به پرسشهایی که در مورد برنامه اتمی اش 
  .وجود دارد پاسخ گوید

خن می گفت در عين حال اذعان کرد که همکاری ایران با آژانس آقای برادعی که در جمع خبرنگاران س
بيشتر شده و گفت مذاکراتی صریح با رئيس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد مسائل پرسش برانگيز 

  . فعاليت اتمی این کشور داشته است
 حکام آژانس وی که قرار است ماه مارس آینده گزارش تازه ای در مورد فعاليت اتمی ایران به شورای

بين المللی انرژی اتمی بدهد گفت که با غالمرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژی اتمی ایران در این باره 
صحبت کرده که تا هنگام تنظيم این گزارش چگونه می تواند به همکاری آژانس و ایران برای حل مسائل 

  . مربوط به فعاليت اتمی این کشور سرعت بخشيد
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 نيز پس از گفتگو با محمد برادعی به خبرنگاران گفت که مذاکرات بسيار خوبی ميان غالمرضا آقازاده
طرفين جریان داشته و ایران همکاری همه جانبه با آژانس بين المللی انرژی اتمی را برای حل مشکالت 

  . موجود ادامه خواهد داد
رنگاران جواب می داد آقای آقازاده که در نشست خبری مشترکی با آقای برادعی به پرسشهای خب

گفت همکاری ایران و آژانس در حال ورود به مرحله تازه ای است و به عقيده او شرایط مناسبی برای 
شرایط "توصيه کرد که از این " غربيها"همه مسائل مربوط به فعاليت اتمی ایران وجود دارد، او به 

  . استفاده کنند" مناسب
مرضا آقازاده از آن سخن می گوید اشاره به تردیدهایی باشد که غال" شرایط مناسبی"به نظر می رسد 

که گزارش اخير دستگاه اطالعاتی آمریکا در مورد اتهاماتی ایجاد کرده که عليه فعاليت اتمی ایران مطرح 
  . می شود

بنابراین گزارش، ایران از چهار سال پيش فعاليتهای خود برای دستيابی به سالح اتمی را متوقف کرده 
  .است

با این حال، رئيس جمهور آمریکا، همزمان با سفر محمد برادعی به تهران بار دیگر تصریح کرده که با 
وجود این گزارش همچنان اعتقاد دارد که ایران با غنی سازی اورانيوم به دنبال دستيابی به دانش و 

  . توانایی توليد سالح هسته ای است و باید غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است طی دومين روز اقامت خود در تهران با رهبر و رئيس 

  .جمهور ایران و همچنين سعيد جليلی، مسئول مذاکرات اتمی این کشور دیدار و گفتگو کند
  

 آمریکا یک فرمانده نيروی قدس را در فهرست سياه قرار داد
  )2008 ژانویه 10(1386 دی  20شنبه پنج :رادیو فردا

وزارت خزانه داری آمريکا روز چهارشنبه اعالم کرد يکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
  .سه عراقی تبعيدی و يک شبکه تلويزيونی سوریه را در فهرست سياه خود قرار داده است

فرماندهان سپاه قدس، به به گفته مقامات وزارت خزانه داری، سرتيپ پاسدار احمد فروزنده، يکی از 
  .علت کمک به اقدامات شورشيان در عراق تحت تحريم مالی اياالت متحده قرار گرفته است

بيانيه وزارت خزانه داری آمریکا احمد فروزنده را متهم کرده است که با پشتيبانی تدارکاتی از شورشيان 
ميان آمریکایی دست به عمليات در عراق به آنها کمک می کند عليه نيروهای دولتی و همچنين نظا

  .بزنند
وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که احمد فروزنده در کشته شدن شهروندان عراقی مسئول 

  .شناخته می شود
به باور مقامات آمریکایی، مرکز عمليات این سرتيپ سپاه محل سفارت سابق ایاالت متحده در تهران 

  .است
زنده در تهران کالس هایی آموزشی برای شورشيان عراقی تشکيل احمد فرو«بر اساس همين بيانيه، 

  ».می دهد و به آنها شيوه های جنگ های چریکی را می آموزد
وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که سرتيپ فروزنده و همچنين سه فرد عراقی از نام های مستعار 

  .دیگری نيز استفاده می کنند
تبه نظامی جمهوری اسالمی در این فهرست سياه در حالی صورت می قرار گرفتن نام یک مقام عالی ر

  .گيرد که تنش بين ایران و ایاالت متحده از روز یکشنبه، با حادثه ای در تنگه هرمز، باال گرفته است
پنج قايق تندرو، که متعلق به سپاه پاسداران بوده اند، به ناوچه های  واشنگتن می گويد روز يکشنبه

  .تنگه هرمز نزديک شده و آنها را تهديد به انفجار کردندآمريکايی در 
جرج بوش، که برای دیدار از کشورهای خاورميانه به اسرایيل سفر کرده بود، روز چهارشنبه به ايران 

» پيامدهایی جدی«در صورت هرگونه حمله به ناو های آمريکايی در خليج فارس، اين اقدام: هشدار داد
  .پی خواهد داشتبرای جمهوری اسالمی در 

خوانده و گفته است فيلمی که پنتاگون از این حادثه » عادی«جمهوری اسالمی حادثه تنگه هرمز را 
  .منتشر کرده جعلی است

ایران و سوریه «: استوارت لوی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطالعات مالی، گفت
ایران گروه های تندروی شيعی خشونت طلب را . ی کنندو خرابکاری ها را در عراق تقویت م  خشونت

سوریه نيز به مأوایی امن برای شورشيان و منابع . آموزش می دهد و برای آنها سالح تدارک می بيند
  ».مالی گروه های سنی تبدیل شده است

   سایر تحریم شدگان
  .اه قرار گرفته استشبکه تلويزيونی الزوراء، که در سوريه مستقر است، نيز در این فهرست سي

این شبکه تلویزیونی با پخش پيم هایی برای گروه سنی مذهب : وزارت خزانه داری آمریکا می گوید
در عراق، که واشينگتن آن را گروهی تروریستی می داند، به اقدامات شورشيان دامن » ارتش اسالم«

  .می زند
صطفى الشيبانی و مشعان الجبوری، همچنين سه عراقی، به نام های اسماعيل حافظ الالمی، ابو م

  .نيز در این فهرست دیده می شوند
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است و با پخش برنامه از سوریه، عالوه بر  »مشعان الجبوری«شبکه تلویزیونی الزوراء متعلق به 
تشویق عراقيان به حمله به نيروهای آمریکایی، از عمليات عليه پایگاههای آمریکا در عراق نيز تصاویر 

  .شر می کندمنت» گرافيکی«
اسماعيل حافظ الالمی و ابو . دو عراقی دیگر، به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، در ایران به سر می برند

  .مصطفى الشيبانی گروههای مختلفی را با هدف پيکار عليه نيروهای آمریکایی در عراق بنيان نهاده اند
  

 اعتراض رسمی آمريکا به ايران درباره حادثه تنگه هرمز
  )2008 ژانویه 10(1386 دی  20شنبه پنج :دیو فردارا

 خود را   مراتب اعتراض رسمی واشينگتن: سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا روز پنجشنبه گفت
  .کرده است اعالم نسبت به اقدام قايق های تندروی ايران در خليج فارس، به تهران

ر تهران به مقام های ايران ارسال کرده آمريکا اعتراض ديپلماتيک خود را از طريق سفير سوييس د
در تهران به عنوان  ، سفارت سوييس١٩٧٩ از زمان قطع روابط ديپلماتيک ايران و آمريکا در سال  .است
  . منافع آمريکا در ايران عمل می کند حافظ

ر اين يادداشت اعتراضی روز پنجشنبه در اختيا: تام کيسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، گفت
  .سفير سوييس در تهران قرار گرفته و به زودی به مقام های ايران داده می شود

  . هرمز ارايه کرده اند ايران و آمريکا تا کنون دو روايت مختلف از رويداد روز يکشنبه گذشته در تنگه 
ه های واشنگتن می گويد روز يکشنبه پنج قايق تندرو، که متعلق به سپاه پاسداران بوده اند، به ناوچ

چنين : اما در مقابل تهران می گويد . آمريکايی در تنگه هرمز نزديک شده و آنها را تهديد به انفجار کردند
  .امری اتفاق نيفتاده و قايق های ايرانی در حال گشت عادی روزانه خود بوده اند

» ريک اميزتح«جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز چهار شنبه اقدام قايق های ايرانی را حرکتی 
برای » پيامد های جدی«هرگونه اقدام عليه ناوگان آمريکا در خليج فارس،  خواند و به ايران هشدار داد
  .اين کشور خواهد داشت

ما قطعنا نمی خواهيم ببينيم که ايران دست به اقدام «:در همين حال، آقای کيسی روز پنجشنبه گفت
  .»ه از اين آبراه بين المللی عبور می کند، بزندتحريک آميز عليه کشتی های ما و يا هر کشتی ک

 ميليون بشکه نفت، تقريبا ١٧تنگه هرمز در خليج فارس گلوگاه اصلی صدور نفت خام است که روزانه 
  . وارد بازار های جهانی می شود دو پنجم کل معامالت روزانه نفت در جهان، از طريق آن

ايران با . د نکرده است و روز پنجشنبه ويدئويی را منتشر کردايران می گويد که نا وهای آمريکايی را تهدي
  .است» ساختگی«رد ويدئو منتشر شده از سوی پنتاگون، می گويد اين ويدئو 

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در پاسخ به پرسشی درباره ويدئو منتشر شده توسط ايران، 
 ايرانی ها را تشويق می کنيم که دست به ما همه می دانيم چه اتفاقی افتاده است و قطعنا«:گفت

  .»هيچ حمله تحريک آميزی نزنند
   »منبع ارسال تهديد های راديويی«

: ناوگان پنجم نيروی دريايی آمريکا در بحرين گفت همزمان با اين تحوالت، يک مقام بلندپايه نظامی از
 آمريکايی در تنگه خليج  هایعليه ناو » تهديد های راديويی«که ثابت کرد » هيچ راهی وجود ندارد«

  .از سوی قايق های ايرانی ارسال شده است فارس،
، گفت فرانسهناوگان پنجم نيروی دريايی آمريکا در بحرين، به خبرگزاری  ناوبان جان گی، سخنگوی

می ) تهديد های راديويی(اين . از کجا آمده است) تهديد راديويی(راهی وجود ندارد که بدانيم که اين «:
  .»یا قايق های ديگری در ارسال شده باشد.. اند از ساحل تو

ايرانی رفتار  قايق های تندرو«:ناوگان پنجم نيروی دريايی آمريکا در بحرين تاکيد کرد اما اين سخنگوی
  . نسبت به ناو های آمريکايی در تنگه هرمز داشتند» تحريک آميز و تهاجمی

براين که اگر تهديد راديويی و رفتار قايق های ايرانی را کنار اين مقام نيروی دريايی آمريکايی با تاکيد 
اين رفتار ايرانی ها شرايط نا خوشايندی را برای ملوانان ايجاد «:يکديگر قرار دهيد، آنگاه می توان گفت

  .»کرد
پنتاگون روز سه شنبه يک ويدئو و نوار صوتی از واقعه تنگه هرمز منتشر کرد که که ظاهرا نشان می 

  .پنج قايق ايرانی به کشتی های آمريکايی نزديک شده و آنها را تهديد به انفجار کرده انددهد 
  .پنتاگون اعالم کرده است که اين رخداد روز يکشنبه اتفاق افتاده است

من در «بر اساس فيلم پنتاگون، فرمانده قايق تندروی ايرانی خطاب به ناوهای آمريکايی می گويد که 
  » .شما هستم و شما تا چند دقيقه ديگر منفجر خواهيد شدحال نزديک شدن به 

اين در حالی است که ايران فيلم ويدئويی پنتاگون در مورد حادثه تنگه هرمز را جعلی و ساختگی 
  .متهم کرد» به دامن زدن به تنش در منطقه« خوانده و آمريکا را 

  
 اشتحمله به ناوگان آمريکا، پيامد جدی برای ايران خواهد د: بوش

  )2008 ژانویه 9(1386 دی  19شنبه چهار :رادیو فردا
در صورت هرگونه حمله به ناو : جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز چهارشنبه به ايران هشدار داد

  .های آمريکايی در خليج فارس، اين اقدام پيامدهای جدی برای جمهوری اسالمی در پی خواهد داشت
) ايرانی ها(توصيه من به آنها «: در اسرائيل صحبت می کرد، افزودآقای بوش که در کنفرانسی خبری
  .»اين است که اين کار را انجام ندهيد
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 قايق تندرو، که متعلق به سپاه پاسداران بوده اند، به ناوچه های ۵واشنگتن می گويد روز يکشنبه 
  . آمريکايی در تنگه هرمز نزديک شده و آنها را تهديد به انفجار کردند

ما اين موضوع را به طور شفاف و علنی اعالم کرده ايم و «:گفت س جمهوری آمريکا در اینبارهريي
موضع ما را می دانند و آن اين است که اگر کشتی ها ما را مورد حمله قرار دهند، پيامد ) ايرانی ها(آنها

  .»ساده و روشن. جدی خواهد داشت
 روشن تصريح کرد در دفاع از دارايی های ما، همه خيلی) آمريکا(مشاور امنيت ملی «:آقای بوش افزود

  .»گزينه ها روی ميز قرار دارد
استفان هدلی، مشاور امنيت ملی رييس جمهوری آمريکا، روز چهارشنبه، به ايران هشدار داد که  
  .»بيشتر مراقب رفتار خود باشد«

  خواند>»خطرناک « رفتاریناو های آمریکایی را جرج بوش اقدام قایق های ایرانی در نزدیک شدن به
پنتاگون روز سه شنبه تصاوير ويدئويی و نواری صوتی را منتشر کرد، که ظاهرا نشان می دهد قايق 

  . های ايرانی به کشتی های آمريکايی نزديک شده و آنها را تهديد به انفجار کرده اند
تنگه هرمز منتشر کرده است، اين در حالی است که ايران فيلم ويدئويی را که پنتاگون در مورد حادثه 

  .متهم می کند» به دامن زدن به تنش در منطقه«خوانده و آمريکا را » ساختگی«و » جعلی«
 قايق های ايرانی و کشتی های  مقامات ايران رويارويی«: نوشته استنيويورک تايمزدر همين زمينه، 

رناک توصيف کرد، کم اهميت جلوه  اقدامی تحريک آميز و وخط   آمريکايی را، که جرج بوش آن را جنگی
داده اند، اما مقامات دولت بوش می گويند به باور آنها، ايران سعی داشت اياالت متحده را در آستانه 

  .» تحريک کند سفر رييس جمهوری به خاورميانه
مسلح به جنگ افزار اتمی را تحمل « آقای بوش بارها گفته است يک ايران  می نويسدنيويورک تايمز

ايران «، اما به نظر می رسد کوشش های او برای متقاعد ساختن جهانيان به اين نکته که »واهد کردنخ
 با پيچيدگی های بيشتری  ، از زمان انتشار گزارش ارزيابی اطالعات ملی امريکا،»يک تهديد اتمی است

  .مواجه است
   »اقدام تحريک آميز تازه پيامد خواهد داشت«

 آقای بوش به خاور ميانه، به ايران هشدار داده بود که در صورت هرگونه استفان هدلی پيش از سفر
قايق های اين کشور برای رويارويی با ناو های آمريکايی در خليج فارس، بايد » اقدام تحريک آميز جديد«

  .اين اقدام را متحمل شود» پيامدهای«عواقب و 
ايرانی ها دست به يک اقدام تحريک آميز « : اين رويداد روز يکشنبه، گفت استفان هدلی با اشاره به

  .»اين اقدام تا آستانه برخورد ميان نيروهای ما و آنها پيش رفت. جدی زدند
چرا که اگر يک  بهتر است در اينباره خيلی مواظب رفتار خود باشند،) ايرانی ها(آنها «:آقای هدلی افزود

  .» تحمل کنندبار ديگر چنين اتفاقی رخ دهد، آنها بايد عواقب آن را
    در تنگه هرمز »تحريک آميز«اقدام  فرانسه و

برنار کوشنر، وزير خارجه فرانسه، روز چهارشنبه نيز گفت که رفتار ايران در آبراهه  در همين حال،
بوده است و به جمهوری اسالمی هشدار داد در آينده دست به چنين » خطرناک«حساس هرمز بسيار 

  .دی نزن»تحريک آميز«اقدامات 
 وزير خارجه فرانسه، که روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری سخن می گفت، در  رويترزبه گزارش

من اين رفتار ايران را رفتاری بسيار خطرناک «: پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره حادثه تنگه هرمز گفت
  ».توصيف می کنم و از آنها می خواهم که مراقب باشند

او، وقتی چند قايق کوچک تالش می کنند مزاحمتی برای ناوچه ای بزرگ برنار کوشنر گفت که به باور 
  .را مرتکب شده اند» بسيار خطرناک«پديد آورند کاری 

در چنين زمانی و در چنين منطقه ای، يعنی تنگه هرمز، هر عمل «: وزير خارجه فرانسه همچنين افزود
  ».آميز محسوب می شودتحريک آميزی خواه تهاجمی باشد خواه تدافعی، بشدت مخاطره 

  .دعوت کرد» ميانه روی«و » خويشتنداری«آقای کوشنر در پايان هر دو طرف را به 
سال گذشته سخنان وزير خارجه فرانسه، که گفته بود ممکن است جهان در برابر برنامه هسته ای 

مام کوشش البته او بعدتر گفت که ت. جمهوری اسالمی به جنگ روی آورد، توفانی سياسی به پا کرد
  .خود را به کار خواهد بست تا جلو وقوع جنگ را بگيرد

اما ماه گذشته نيکوال سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، گفت که خطر درگيری نظامی بين جمهوری 
  .اسالمی و اسراييل بيش از درگيری با آمريکا محتمل است

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   صدام حسين به زندگی اجتماعی بازگشت طرفداران سابق

  )2008 ژانویه 12(1386 دی  22شنبه :بی بی سی
مجلس عراق قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن محدودیت هایی که برای اعضای حزب بعث 
  . صدام حسين، رئيس جمهور سابق عراق جهت فعاليت های اجتماعی وجود داشت کاهش می یابد

، غيرقانونی اعالم شد وده ها هزار نفر از اعضای 2003 صدام حسين در سال حزب بعث پس از برکناری
این حزب که عرب سنی مذهب بودند به موجب دستور پل برمر، یک آمریکایی که در آن موقع اداره عراق 

  . را به عهده داشت، از مشاغل دولتی محروم شدند
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در پی این دستور، ارتش عراق منحل شد و هزاران آموزگار، استاد دانشگاه و کارمند دولت اخراج شدند 
  . و اعضای بلندپایه تر حزب بعث از خدمات دولتی محروم شدند

ولی پس از آن که آمریکا متوجه شد در وزارتخانه های مهم و ارتش عراق کسانی را ندارد که جانشين 
  . سياری از آنان دوباره مشغول کار شده بودنداخراج شدگان کند، ب

آمریکا در تالش برای این که سنی های عراقی را بيشتر وارد روند سياسی کشور کند و شمار شورش 
های سنی مذهبان عراقی را کاهش دهد، به دولت عراق که در آن شيعه ها در اکثریتند، از مدت ها 

  .  حزب بعث، فشار وارد می کردپيش برای رفع محدودیت ها عليه اعضای سابق
خبرنگاران می گویند با وضع قانون جدید، هزاران نفر خواهند توانست درخواست بازگشت به خدمات 

  .دولتی و نظامی را بکنند
بر اساس این قانون پس از گذشت سه ماه، اعضای سابق حزب بعث را، به استثنای کسانی که متهم 

وز پليس در تعقيب آنان است، نمی توان در ارتباط با اقدامات آنان در به ارتکاب جنایت شده اند و یا هن
  . دوره صدام حسين، تحت تعقيب قرار داد

در ماه نوامبر گذشته، هنگام شروع بحث پارلمانی درباره الیحه مورد بحث که از مدت ها پيش انتظار 
ون بودند، شروع به اعتراض و مطرح شدن آن می رفت، نمایندگان گروه های شيعه که مخالف با این قان

  . سر و صدا کردند
نمایندگان معترض می گویند این الیحه مغایر قانون اساسی است و رنج و مشقتی که مردم عراق در 

  . دوره رژیم بعث صدام حسين متحمل شده بودند را نادیده گرفته است
رفت در جهت آشتی قانون مورد بحث یکی از محک هایی است که دولت آمریکا برای سنجش پيش

  .سياسی در عراق، در نظر گرفته است
  
   و عراق رانی ا1975 تهران درباره معاهده هيانيب

  )2008 ژانویه 9(1386 دی  19شنبه چهار 
 دي صادر و تاکیا هياني و عراق برانیا ١٩٧۵   در ارتباط با معاهده رانی ای اسالمی امورخارجه جمهوروزارت
  . دهند ی مليروابط دو کشور را تشک  مي تنظیمبنا  معاهدات هموارهنیا: کرد 
  :  استری  به شرح زهياني بنی مهر، متن کامل ای گزارش خبرگزاربه
  
 (  ژوئن  ١٣۵۴ (١٣  خرداد  ٢٣   خی و عراق در تاررانی ، دو ملت اریالجزا ١٩٧۵  مارس  ۶   هياني اساس ببر

و "  وعراق رانی اني بیه مرز دو کشور و حسن همجوارعهدنامه مربوط ب " یدر بغداد اقدام به امضا ١٩٧۵
  . آن کردند  مهي پروتکل ضم سه
 یو فصل جامع و قطع  به همراه صورتجلسات مربوط به حلگرید یلي پنج موافقتنامه تکمن،ی بر اعالوه
د به در بغدا (١٩٧۵ دسامبر  ١٣۵۴ (٢۶   ماه ید ۵   در ی اسناد الحاقری دو کشور و ساني بلی مساهيکل

  . ديامضا رس
ژوئن  ١٣۵۵ (٢٢   رماهي معاهده فوق الذکر در مجالس دو کشور اسناد آن در اول تبی دنبال تصوبه

 اسناد هي االجراء شده و کل  معاهده مذکور الزمخی تارني مبادله شد و از همني طرفنيدر تهران ب (١٩٧۶ 
  .  استدهيزمان به ثبت رس سانی ارخانهيمنشور سازمان ملل متحد در دب ١٠٢  طبق ماده 

 و یابد  صهيالذکر واجد خص  از معاهده فوقی شده ناشجادی اطی شراران،ی ای اسالمی نظر جمهوراز
 تیرعا.  وارد نخواهد کردیا  معاهده خدشهنی اوضاع و احوال بر اعتبار انیادي بنرييتغ  ی بوده و حتريتغیال
 و رانی اني دو کشور بی به مرز و حسن همجوار در عهدنامه مربوطالملل ني اصل مسلم حقوق بنیا

 ني و عملکرد دو کشور و همچنهی و عراق بوده و رورانی مورد نظر دولت اای قو ۵) و ۴  مواد (عراق 
  . باشد ی امر منی ادی دولتها موری و سایالملل ني بیها  سازمانیريگ موضع
 از جنگ ی ناشدهی دبي آسی مرزمی عالی نصب و بازسازدی دو کشور نسبت به تجدن،ی بر اعالوه
 یعالمتگذار  پروتکل راجع بهنهي زمنی عمل در ای اتفاق نظر داشته و مبنارانی اهي عراق علیليتحم

  . باشد ی آن ممیو ضما ١٩٧۵  ژوئن  ١٣   و عراق مورخ رانی اني بینيمجدد مرز زم
   شده در ماده ینيب شيپ(ر  مختلط متشکل از کارشناسان دو کشوونيسي امر بر عهده کمنی ایريگيپ
 شده و به لي گذشته به دفعات تشککسالی مبنا در ني بر همونيسي کمنیگذاشته شده که ا) پروتکل ۵

  .  مرز دو کشور اقدام کرده استی مناطق شمالنيي در تعی رسمیها  گذرگاهصيتشخ
موافقتنامه راجع به "در چارچوب  آبراه نی ایساز  و فعالیروبی ال،ی پاکساززي اروند رود نیا  رودخانهدرمرز

  . صورت خواهد گرفت ١٩٧۵ "  دسامبر  ٢۶   در اروند رود مورخ یرانيمقررات مربوط به کشت
 و نقشه  می عالی نگهدار،یروبی الاتي امور مربوط به عملهي موافقتنامه کلنی به ذکر است که االزم
محول کرده  C.B.C "(  (یهماهنگ دفتر مشترک" به نام ی را به دفتریراني قابل کشتیها  از کانالیبردار

 یها  تفاهمادداشتی س دفتر براسانی مجدد ای داشته و راه اندازتي فعالیلياست که تا آغاز جنگ تحم
 قرار گرفته دي عراق مورد تاکی و جمهوررانی ای اسالمیجمهور  دو دولت ني بري اخیها منعقده در سال

  . است
 و عراق رانی اني بی مودت و حسن همجواریوندهاي پمياد راسخ به تحک اعتقران،ی ا ی اسالمیجمهور

   در چارچوبی مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلتي و مصونی ارضتيبراساس اصول تمام
  .دهند یل مي روابط دو کشور را تشکمي تنظی معاهدات همواره مبنانیداشته و دارد و ا ١٩٧۵  معاهدات 
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ي امنيتي،  نامه عراق در ماه ژوئيه توافق: وگو با الشرق االوسط تاآيد آرد اق در گفتي عر وزيرخارجه
  . آند سياسي و اقتصادي بلند مدت را با آمريكا امضا مي

  )2008 ژانویه 9(1386 دی  19شنبه چهار 
وگو با  ي عراق در گفت هوشيار زيباري، وزير امور خارجه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ساز و  دولت عراق در شرايط آنوني موضوع مذاآرات سرنوشت: ي چاپ لندن اظهار داشت اين روزنامه
ي اقتصادي، امنيتي و  هاي دو جانبه ي همكاري نامه مهمي را با دولت آمريكا در خصوص ايجاد توافق

  . يه به پايان خواهد رسيدسياسي بلند مدت در اولويت امورش قرار داده و اين مذاآرات نهايتا در ماه ژوئ
اين مذاآرات شامل مذاآرات فراگير فني و حقوقي جهت تعيين نوع روابط عراق با دولت : وي تاآيد آرد

چنين مدت زمان حضور آنها در  هاي اين نيروها و هم آمريكا و نيروهاي اين آشور در عراق و مسووليت
  . عراق خواهد بود

اين آخرين . نيروهاي آمريكايي در عراق هرگز تا ابد نخواهد بودحضور : چنين عنوان داشت زيباري هم
تمديد براي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق است و پس از آن ما با آمريكا در خصوص امضاي 

  . هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي مذاآره خواهيم آرد نامه توافق
ه سالح توسط آمريكا وجود ندارد و عالوه هيچ گونه مانعي براي تجهيز نيروهاي عراقي ب: وي تصريح آرد
هاي ارتش عراق نسبت به گذشته بيشتر شده است و امروز عراق امكانات الزم براي  بر آن توانمندي

  . تجهيز ارتش به سالح را در اختيار دارد
راه چنان  گرا باشيم و بدانيم آه هم به رغم اين موضوع بايد واقع: ي عراق تاآيد آرد وزير امور خارجه

  . درازي درپيش است
به رغم : وي در ارزيابي اوضاع داخلي عراق و توانايي دولت در آنترل اوضاع اين آشور در آينده گفت

مان پايبند هستيم و در اين  چنان به تعهدات گيري برخي وزيران از دولت، ما هم تمامي مشكالت و آناره
ي عملكرد دولت و آمبود  هايي از نحوه دهيم اما شكايت شرايط سخت و دشوار به آار ادامه مي

  . هماهنگي در برخي امور حساس مطرح است
توان اين موضوع را  يي بايد بگويم آه نمي ي طايفه اما در خصوص مساله: ي عراق ادامه داد وزيرخارجه

بدين شكل بررسي آرد، زيرا تمامي طوايف عراق در دولت نماينده دارند و اين مشارآت در راستاي 
  . ي نمايندگان اقشار مختلف مردم عراق در روند سياسي صورت گرفته است  گستردهحضور

اطالعي : وي در خصوص اخبار منتشر شده مبني بر برگزاري آنفرانس آشتي ملي عراق در قاهره گفت
از اين آنفرانس ندارم، اما هر گونه اقدامي از اين قبيل بايد با مشورت و هماهنگي دولت عراق صورت 

   .گيرد
سازي مذاآرات ملي در عراق دارد آه اين طرح با  ي عرب طرحي براي فعال اتحاديه : زيباري تاآيد آرد

  . ي ملي در عراق تنظيم شده است صرف حمايت از مصالحه
ها در اين  چنين به دستاوردهاي امنيتي و اقتصادي دولت عراق اشاره آرد آه آاهش خشونت وي هم

  . آشور را به دنبال داشته است
تر مصر و  تر و جدي در سال جديد شاهد اقدامات گسترده: ي عراق در ادامه افزود وزير امور خارجه

  . آشورهاي عربي در خصوص عراق خواهيم بود
: ها گفت ي طرح مشابه پيشنهادي آشورهاي عربي به احزاب لبناني براي عراقي وي در خصوص ارايه

ي اول آنفرانس آشتي  ي عرب نيز در جلسه يم و اتحاديها ي آشورهاي منطقه آمك گرفته ما از نظريه
يي براي مشارآت در اين آنفرانس دعوت آرد آه وزير امور  هاي منطقه ملي در قاهره از تمامي طرف

  . ي ايران و نمايندگان دولت ترآيه نيز در آن شرآت آردند خارجه
هايي آه  رهاي متقابل دو طرف و گامي آشورش با سوريه را مثبت ارزيابي آرده و به سف زيباري رابطه

  . دولت سوريه جهت آنترل مرزهاي مشترآش با عراق برداشته، اشاره آرد
ميزان عبور و مرور شبه نظاميان از مرزهاي سوريه به عراق به آمتر از نصف رسيده است و : وي افزود

  . تيار آرده استدليل اين امر تدابير مناسبي است آه دولت سوريه در حفظ و آنترل مرزها اخ
اي بين عراق و ايران در سطح تجاري،  مذاآرات روزانه: ي آشورش با ايران گفت وي در خصوص رابطه

 2500اقتصادي و امور نفتي و هماهنگي در خصوص سفر زائران ايران به عراق در جريان است و روزانه 
  . آنند ايراني از شهرهاي مقدس نجف و آربال ديدار مي

چون االنبار، ديالي، بغداد،  ي عراق هم هاي بحران زده شكيل شوراهاي بيداري در استانچنين ت وي هم
يي سوريه و ايران را از جمله داليل بهبود اوضاع امنيتي  چنين همكاري منطقه الدين و هم موصل و صالح
  . عراق دانست

ا با هماهنگي دولت اش ر زيباري در خصوص تحوالت اوضاع شمال عراق و اين آه ترآيه حمالت نظامي
با تمام وجود براي توقف حمالت ترآيه عليه شمال عراق : دهد يا خير؟ عنوان داشت عراق انجام مي

اي حقيقي منجر خواهد شد آه نقش آشورهاي عربي،  تالش آرديم زيرا اين مساله به فاجعه
  . تاثير نبوده است  بي المللي نيز در اين مساله يي و بين منطقه

ك در .ك.هاي حزب آارگران آردستان ترآيه پ ما مشكالت ترآيه را نسبت به فعاليت: يد آردزيباري تاآ
هاي اين گروه تروريستي است، اما اقدامات دولت ترآيه  آنيم و از نظر ما فعاليت شمال عراق درك مي

  . ي ترآيه، عراق و آمريكا صورت گيرد هاي سه جانبه بايد با هماهنگي آميته
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آنچه آه اآنون از حمالت نظامي ترآيه در شمال عراق شاهد هستيم : ي عراق گفت هوزير امور خارج
هاي نظامي  تر به دور از گزينه خارج از انتظارات ماست و به دنبال آن هستيم تا به راهكارهاي مناسب

  . براي حل اين بحران برسيم
 و آمريكا در سطح هاي آشورش جهت برگزاري دور چهارم مذاآرات ايران چنين از تالش وي هم

آارشناسان براي بررسي چهارموضوع مهم از جمله سيطره بر شبه نظاميان، همكاري در مبارزه با 
هاي تروريستي، جلوگيري از ورود غير قانوني سالح و افراد از مرزهاي دو طرف و نظارت بر  شبكه

ثبات وضعيت عراق مرزهاي مشترك خبر داد آه اين مذاآرات شامل بررسي ديگر مسايل مربوط به 
  . است

  
  مصاحبه با ژنرال روبرت هولمز معاون فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق

  )2008 ژانویه 6(1386 دی  16شنبه یک :روزنامه الحيات
ژنرال روبرت هولمز معاون فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق ابراز اميدواري آرد آه نيازي به يك عمل 

وي در گفتگو با الحيات گفت از نظر او به تاخير افتادي ديدار ايران و آمريكا , باشد نظامي ديگر در منطقه ن
راه ”يافتن “ با در نظر داشتن مسائل نظامي ” در بغداد به داليل ديپلماتيك بوده است و اضافه آرد  

  .براي امنيت عراق از اولويت برخوردار است “ حلهاي منطقه اي
  :ئول آمريكايي درج شده است در زير متن گفتگو با اين مس

از مدتي پيش اعالم شد آه ديدار ايران و آمريكا در باره عراق به تاخير افتاده است : سئوال 
و واشنگتن تهران را به ايجاد مانع متهم آرد بنظر شما دليل به عقب افتادن مذاآرات 

  چيست؟
 مسئله بين ديپلمات ها است و نه بين بنظر من اين امر از ابعاد ديپلماتيك برخوردار است يعني : جواب

آنچه آه تشويق آميز است وجود , اين ديداربخاطر وجود مشكالتي در برنامه ها به تاخير افتاد , نظاميان 
راه حل , و اين آن چيزي است آه موسسات نظامي از مدتها قبل خواستار آن هستند , گفتگوها است 

يعني ديپلماسي بيشتر ,  بلكه راه حلها منطقه اي و جود دارد ,نه فقط با ايران يا آشورهاي ديگر است  
و از نظر اياالت متحده و فرماندهي مرآزي آه ايالت , با در نظر گرفتن مسائل نظامي و دفاعي است 

متحده را نمايندگي مي آند ما هميشه از  راه حلهاي مسالمت آميز بجاي راه حلهاي نظامي استقبال 
  مي آنيم 

اوردهاي نيروهاي آمريكايي در عراق بنظر واضح مي رسد ولي دولتهايي در دست: سئوال 
منطقه وجود دارند آه در صورتيكه به اعمال فشار ادامه بدهند ثبات امنيتي در عراق را از 

  بين مي برند راه حلهاي مقابله در چنين شرايطي چيست ؟
دهد  چه بسا آه اين آار را انجام بدهد اگر آمريكا بخواهد به تنهايي به فشار آوردن ادامه ب : جواب

و نبايد هميشه راه حل آمريكايي , بهمين دليل است آه ما هميشه مي گوئيم آمريكا نبايد تنها باشد 
اگر , و اين نياز به زمان دارد , بلكه بايد يك راه حل منطقه اي وجود داشته باشد , وجود داشته باشد 

مچنين نياز به زمان داريم تا به ثبات برسيم بهمين دليل ما زمان گذشت تا به بي ثباتي رسيديم ه
معتقديم آه بايد به صداهايي آه مي گويند خواستار راه حل مسالمت آميز براي بحران هستند فرصت 

  .بدهيم 
, شما پاسداران انقالب را متهم به حمايت از اعمال خرابكارانه در عراق آرده ايد : سئوال 

رف ايراني در عراق مذاآره آنيد بايد با همين طرف يعني سپاه اگر شما بخواهيد با ط
  پاسداران مذاآره آنيد ؟

ما بروشني تاثير عامل خارجي در عراق را تجربه آرده ايم آه عاملي فعال وبه شدت مخفي  : جواب
ال ما در گزارشات علني مان فاش آرديم آه بعضي از افراديكه دست اندرآار اين گونه اعم,  بوده است 

هستند به پاسدران اسالمي در داخل عراق وصل هستند و اين افراد با سلولهايي آه دست به 
خشونت مي زنند در ارتباط هستند ما اين سئواالت را مطرح آرديم و به ما جواب دادند آه همه 

آسانيكه از آنها ميزباني مي آنيد بايد بفهمند آه مردم منطقه خواستار خشونت نيستند و نمي 
به هر ميزاني آه ما به اين حقيقت نگاه آنيم و به گفتگو مجال ,  اهند آه هدف خشونت باشند خو

بدهيم بنظر من ايران يا هر نيروي خارجي ديگري را تشويق خواهد آرد آه يك نيروي اثباتي در و نه يك 
نخواهد آرد نيروي خشونت گرا در منطقه باشد  زيرا خشونت هيچ يك از  اهداف مردم منطقه را محقق 

.  
طرف ايراني خواستار جدول عقب نشيني از عراق است و عقب نشيني ناگهاني : سئوال 

را رد مي آند و دولت عراق خواستار تمديد حضور نيروهاي آمريكايي در عراق شدند تا چه 
  وقت در عراق باقي خواهيد ماند ؟

 به نيروهاي امنيتي عراق است و ما حضور نيروهاي آمريكايي در عراق با انگيزه آمك و آموزش : جواب
در شش ماه اخير شاهد بوديم آه بطور مشخص نيروهاي عراقي توانستند اعتماد و قدرتشان را براي 

, لذا ما نمي توانيم جدول زماني براي خروج مشخص آنيم ...حفاظت از نواحي متعددي آسب آنند 
 آرده ايم و طبعا روي راه آار ها و انتخابها ولي ما انتظار داريم و شروع به گسترش مجدد نيروهايمان

براي آاهش نيروهايمان در عراق آار مي آنيم و اين امر مهمي است زيرا نيروهاي آمريكايي براي اينكه  
همه فكر مي آنند آه ما تعداد زيادي نيروي نظامي داريم , يك نيروي اشغالگر باشند تاسيس نشده اند 

ي قبل بپردازيم ما يك حضور فرماليستي و خفيف داريم و نه حضور ولي اگر به  مقايسه با سالها
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بهمين دليل ما حتي يكروز هم بيش از اينكه نياز باشد در عراق باقي نخواهيم , نيروهاي اشغالگري 
ماند ولي بنا بر التزاماتمان در قبال آموزش نيروهاي عراقي ما به حضور در عراق تا هر وقت آه دولت 

امه خواهيم داد و ما هفته گذشته شاهد دعوت نخست وزير بوديم آه از نيروهاي عراق بخواهد اد
آمريكايي خواست تا براي تامين امنيت و آموزش و پشتيباني  الزم براي نيروهاي عراقي در عراق باقي 

ما راه را براي فرصت هاي سياسي در جهت رشد اقتصادي و توسعه آگاهي و قدرت اجتماعي , بمانند 
  . آنيم تا مردم عراق بتوانند جامعه خود را بسازند باز مي

  آيا جنگي عليه ايران در منطقه وجود خواهد داشت ؟ 
بنا بر موقعيت نظامي من در فرماندهي مرآزي و فرماندهان ما در اين زمينه موضع واضحي  : جواب

 حل براي حل بحرانها ما به منطقه اي وارد شده ايم آه عمليات تهاجمي نظامي آخرين راه, داشته اند 
ما اين را درك مي آنيم و به فرماندهي توصيه آرديم آه استفاده از ارتش فقط براي , و فجايع است 

حمايت از نيروهاي دفاعي ما است و آنچه آه  ما آنرا تشويق مي آنيم راه حل ديپلماتيك و استفاده از 
ما به راه حلهاي نظامي براي , قه است منابع قدرت ديگر براي دستيابي به راه حل بحرانها در منط

منطقه چشم ندوخته ايم ما به راه حلها ديپلماتيك ومسالمت جويانه در منطقه و مقابله با چالشها اميد 
  بسته ايم 

  آيا اين پيامي براي اطمينان دادن به مردم منطقه است ؟: سئوال 
  .»ي مرآزي است مسلما اين روشن است اين نظر من از موضعم در فرمانده : جواب

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران

  )2008 ژانویه 13(1386 دی  23شنبه یک:رادیو فردا
با ورود موج جديد سرما «:خبر داده و نوشته است» بحران در شمال کشور«، از تداوم  آفتاب يزدروزنامه

ف، شمال کشور در بحران قطعی برق و افت شديد فشار گاز و کمبود آب فرو به کشور و بارش شديد بر
  » .رفت

به نوشته اين روزنامه، بحران قطع گاز و برق که در مازندران از هفته پيش آغاز شده ، با ادامه داشتن 
  . بارش برف به استان گيالن رسيده است

 درصد مناطق شهری ٢٠برق «ن خبر داده که آفتاب يزد به نقل از جانشين ستاد حوادث غير مترقبه گيال
 درصد مناطق روستايی گيالن قطع شده اما قطع زنجيره ای گاز در شهرهای اين استان مهار شده ١٠و 

  » .و فقط در تالش و انزلی گاز قطع شده است
ه ب«حق شناس، نماينده انزلی در مجلس شورای اسالمی نيز، به نوشته اين روزنامه، اعالم کرده که 

رغم تالش ادارات شهرستان انزلی، اين شهر برای جلوگيری از وقوع يک فاجعه انـسـانـی متقاضی 
   » .کمک های سريع از سراسر کشور است 

قرارداد خط «خبر داده که » چانه زنی بر سر لوله های خالی« در گزارشی با عنواناعتماد ملیروزنامه 
  » . بحران گاز در کشور امضا مي شودلوله فروش گاز به پاکستان همزمان با ادامه

در زمستانی که کشور دچار بحران گسترده و بی سابقه گاز شده و مردم «: اين روزنامه نوشته است
 سال گذشته بی سابقه خوانده شده ۵٠مناطق گسترده ای از نيمه شمالی کشور در يخبندانی که در 
يران قادر نيست مطابق تعهد بين المللی است کنار بخاری های خاموش نشسته اند و در حالی که ا

 ميليون متر مکعب گاز به ترکيه باشد، سه کشور ايران، پاکستان و هند بر ٢٠جوابگوی صادرات روزانه 
  » .سر خريد گاز ايران از طريق خط لوله صلح مشغول چانه زنی هستند

چه که به نظر می رسيد بحران گاز جدی تر از آن«اعتماد ملی در گزارشی ديگر نيز خبر داده که 
گسترش يافته است و اکنون پس از قطعی آن در شهرهای مختلف و بروز مشکالت بسيار، بحران 

  » .قطعی گاز کارخانه های صنعتی و تامين نان مصرفی مردم را نشانه گرفته است
 مواجه قيمت نان در برخی از شهرها که با مشکل قطعی و يا افت فشار گاز«به نوشته اين روزنامه، 

 تومان هم ۴٠٠هستند با افزايش قيمت های باورنکردنی روبه رو شده است و از جمله در اروميه تا 
پيش رفته است و به گفته نماينده مردم خلخال در مجلس، نان بسته ای در اين شهر حدود دو هزار 

  » .تومان به فروش می رسد
» ديدار در باالترين سطح«بر جمهوری اسالمی را، ديدار روز شنبه محمد البرادعی با رهاعتمادروزنامه 

  . ناميده است
به نظر می رسد سفر و مالقات های مدير کل آزانس بين المللی انرژی «اعتماد همچنين نوشته که 

هسته ای در راستای خواسته بين المللی باشد و گفته می شود او پيش از سفرش به ايران با مقامات 
ت وگو کرده است و آنها انتظار خود را از ديدار برادعی با مقامات ايرانی آمريکايی به صورت تلفنی گف

  » .مطرح کرده اند
 به نقل از وزير ارشاد خبر داده که دولت چهار ميليارد تومان برای توزيع چند عنوان کتاب کيهانروزنامه 

  . مذهبی و کليپ های صوتی در ميان هيات های مذهبی هزينه کرده است
ذکر کرده و نوشته » تيراژ قابل توجهی« به نقل از صفارهرندی، تيراژ اين کتاب ها اين روزنامه

کاست هايی عرضه خواهند شد که در آن ها تعداد قابل توجهی کليپ صوتی تعبيه شده که «:است
  » .بخشی مواعظ و بخشی سرودها و مداحی است
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وير مورد نظر به جای شمايل های به نوشته کيهان، بخشی از اين مبلغ نيز صرف توليد و توزيع تصا
  . مذهبی شده است

ابراز » دخالت دولت در انتخابات« در سرمقاله روز یکشنبه خود نسبت به جمهوری اسالمیروزنامه 
  . نگرانی کرده است

در بررسی صالحيت داوطلبان به «اين روزنامه با يادآوری اين که مسئوالن شورای نگهبان و دولت بايد 
بی طرفی «و »بی طرفی مسئوالن دولتی«خواستار» د و از چارچوب قانون تجاوز ننمايندقانون عمل کنن

  . شده است» تبليغاتی
روزنامه جمهوری اسالمی با اشاره به بخشی از رسانه ها و امکانات تبليغاتی که در اختيار نظام است، 

کامال بی طرف عمل کند و کار رسانه ملی به دليل آنکه به همه مردم تعلق دارد بايد «: تاکيد کرده است
  » .خود را روی تشويق مردم به حضور در پای صندوق های رای متمرکز نمايد

اگر اين اصول رعايت نشوند آراء مردم به طرف کسانی متمايل خواهد شد «اين روزنامه هشدار داده که 
کشور و ملت نخواهد که حقوق قانونی آنها رعايت نمی شود و چنين چيزی به هيچ وجه به نفع نظام و 

  ».بود
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران
  )2008 ژانویه 12(1386 دی  22شنبه :رادیو فردا
  . اختصاص داده است»  استان کشور٢٨افت فشار گاز در «،عنوان اصلی خود را به  آفتاب يزدروزنامه

 استان کشور را تائيد کرده ٢٨در اين روزنامه به نقل از معاون عمرانی وزير کشور افت فشار و قطعی گاز 
 ميليون متر مکعب گاز مصرفی صنايع ذوب آهن و فوالد مبارکه قطع شده ۶و به نقل از وی نوشته حدود 

  .  استان شمالی کشور و از جمله مازندران که به شدت دچار بحران گاز است، منتقل شود٨تا به 
نوشته که ظاهرا » ايتخت ايران تا پايتخت سوريهگاز؛ از پ« همچنين در يادداشتنی با عنوانآفتاب يزد

 هم مسئوالن دولتی را از پيگيری قراردادهای صادرات  مشکالت ناشی از قطع گاز در بسياری از شهرها
گاز منصرف نکرده و روز سه شنبه هفته گذشته، درحالي که سرما و کمبود گاز در برخی مناطق، ادارات 

ده بود، معاون وزير نفت ايران در پايتخت سوريه قراردادی را امضا کرد پايتخت ايران را به تعطيلی کشان
که به موجب آن از سال آينده، روزانه سه ميليون مترمکعب گاز ايران به سوريه صادر و اين مقدار ظرف 

  . ميليون مترمکعب در روز افزايش خواهد يافت٩سه سال به 
رده گاز و ساير مشکالت ايجاد شده ناشی از آن که  نيز در کنار گزارشی از قطع گستخراسانروزنامه 

دولت در مواجه با بارش برف در کشور نام داده، خبراز احتمال جيره بندی » مديريت يخ زده«اين روزنامه
  . گاز در کشور داده است
با پيش بينی برودت هوا برای « مسئول روابط عمومی شرکت ملی گاز نوشته اين روزنامه به نقل از

 آينده احتمال قطعی گاز و حتی اعمال اجباری مديريت مصرف گاز و به عبارتی جيره بندی وجود روزهای
 ميليون مترمکعبی گاز چاره ای جز اين ٢٠٠دارد، چرا که با توجه به افزايش مصرف خانگی و کمبود 

  » .مسئله پيش روی شرکت گاز نيست
  .  برای کمک به سرمازدگان داده است، خبر از آماده باش واحدهای امداد ارتشهمشهریروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، معاون اجرايی و رئيس ستاد بحران ارتش از آماده باش تمام واحدهای امداد و 
هم اکنون ستادهای بحران «نجات نيروهای سه گانه ارتش در موج جديد برف و سرما خبر داده و گفته

اش کامل به سر مي برند تا درصورت نياز به امداد رسانی، نيروهای سه گانه ارتش و هوانيروز در آماده ب
  ».در شرايط برفی به کمک ساير نهادهای امدادرسان بشتابند

اين . ، نيز در گزارشی از منجمد شدن حمل و نقل هوايی در کشور خبر داده استاعتماد ملیروزنامه 
، نوشته بخش جالب ماجرا در اين امر »پروازهای داخلی بر زمين مانده اند«روزنامه با اشاره به اين که

نهفته است که درست در کنار توقف پروازهای داخلی بسياری از هواپيماهای خارجی بخش پروازهای 
  . خارجی به آسودگی فرودگاه مهرآباد و يا فرودگاه امام را ترک مي کنند

. ايران جست وجو کردبه نظر مي رسد گير کار را بايد در بخش فنی خطوط هوايی « نوشتهاعتماد ملی
در يک نمای کلی فرسودگی هواپيماها را اگر فراموش کنيم در حال حاضر هواپيماهای ايرانی به دليل 

نداشتن الستيک مطمئن و همچنين فقدان محلول ضد يخ برای تحرک بالها و عدم تجهيز فرودگاه به 
  ».دون حرکت بايستنددستگاههای نشست و برخاست کور، ترجيح مي دهند روی باند فرودگاه ب

، درخواست نايب رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برای دادن مرخصی استعالجی سرمايهروزنامه 
  . به عماد باقی را مورد توجه قرار داده است

عمادالدين باقی پس از بيماری اخيری که برای وی به «به نوشته اين روزنامه، فريده غيرت گفته است
مومی زندان منتقل شد اما به دليل اينکه بيماری وی به گونه ای است که احتمال وجود آمد، به بند ع

  . »تجديد حمالت وجود دارد، تقاضای اعطای مرخصی به وی را از سوی دادگاه داريم
 همچنين به نقل از نايب رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در خصوص دانشجويان بازداشت سرمايه

ما خواستار اين هستيم که . انجمن به اين نحوه بازداشت، انتقاد دارد«« نوشتهشده در آذر ماه گذشته،
  ».قانون درباره تماس و مالقات متهمان زندانی با خانواده و وکالی آنها اجرا شود

با پايان يافتن مهلت قانونی «نوشته » ٩٠صف آرايی در دقيقه «يادداشتی با عنوان ، دراعتمادروزنامه 
م داوطلبان آوردگاه انتخابات مجلس هشتم، آخرين قطعات از پازل آرايش سياسی هفت روزه ثبت نا
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ف اصالح طلبان و حزب اعتمادملی بايد برخالف اصولگرايان، ستاد ائتال«اين روزنامه، در عين حال نوشته
» نيمه تاريک«تا اعالم نظر شورای نگهبان در خصوص نتايج بررسی وضعيت ها به حرکت در جاده 

پيش بينی آرايش سياسی مجلس هشتم « تاکيد کرده کهاعتماد. انتخابات مجلس هشتم ادامه دهند
  ».از هم اکنون امری غيرممکن خواهد بود

 شمار زيادی از فعاالن سياسی اصالح طلب،   در يادداشتی با انتقاد از ثبت نام نيزکيهانروزنامه 
اين روزنامه ادعا کرده . پيشاپيش از رد صالحيت اغلب اصالح طلبان در انتخابات مجلس خبر داده است

  ».صالحيتشان رد شود«که اصالح طلبان ثبت نام کرده اند تا
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2008 ژانویه 10(1386 دی  20شنبه پنج :رادیو فردا
 جانشين دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داده که به زودی دو دستگاه   به نقل ازاعتمادروزنامه 

خودپرداز سرنگ، کاندوم و وسايل استريل بهداشتی برای کاهش آسيب معتادان تزريقی پرخطر در دو 
  . ی شودمنطقه آسيب خيز تهران نصب م

به نوشته اين روزنامه، محمدرضا جهانی زمان نصب اين دستگاه ها را اواخر بهمن ماه اعالم کرده و 
گفته اجرای اين طرح تنها در چند منطقه پرآسيب به صورت آزمايشی صورت می گيرد و پس از ارزيابی 

ل بهداشتی برای نتايج اجرای آزمايشی، توسعه نصب دستگاه های خودپرداز سرنگ و لوازم استري
  . معتادان پرخطر به مناطق پرآسيب بيشتر نقاط کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت

 ١٢ دانشجويان بازداشت شده در فاصله روزهای  : به نقل از وزير اطالعات نوشته استکيهانروزنامه 
  . هستند» عناصر اصلی مارکيست ها« آذر امسال ١۶تا 

پرونده دانشجويان در حال «حسين محسنی اژه ای با اشاره به اين که به نوشته اين روزنامه، غالم
افرادی از جريانات وابسته به مارکسيست ها شناسايی و عوامل اصلی آنها «بررسی است گفته که 

  » .دستگير شده اند که پرونده اين افراد در حال رسيدگی است
 آذر امسال بازداشت ١۶ تا ١٢های  دانشجوی دانشگاه های مختلف کشور در فاصله روز٣٠بيش از 

  . شدند که تاکنون خانواده و وکالی آنان اجازه مالقات با اين دانشجويان را پيدا نکرده اند
 به نقل از يک نماينده مجلس شورای اسالمی خبر داده که طی يک سال گذشته بخشی ابرارروزنامه 

  . از درآمد فروش نفت به حساب ذخيره ارزی نرفته است
با توجه به «: روزنامه از قول هادی حق شناس، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشته استاين 

 ميليارد دالر درآمد نفتی حاصل شده است، اعالم موجودی ٣٧آن که طی هشت ماهه اول سال جاری 
هشت ميليارد دالری حساب ذخيره ارزی از سوی بانک مرکزی نشان دهنده آن است که بخشی از 

  » .فروش نفت و افزايش قيمت در بازار به حساب واريز نشده استدرآمد 
:  انتخابات روز چهارشنبه فدراسيون فوتبال ايران را مورد توجه قرار داده و نوشته استخراسانروزنامه 

  . شد» کفاشيان برنده مسابقه يک نفره«
 در انتخابات نام برده می شهنازی که از او به عنوان شانس اول پيروز شدن«: اين روزنامه نوشته است

  » .شد، به يکباره کنار کشيد تا علی کفاشيان بدون رای گيری، رييس فدراسيون فوتبال شود
خراسان استعفای آقای شهنازی از نامزدی رياست فدراسيون فوتبال يک شب قبل از برگزاری انتخابات 

  » .ه از او خواسته بودندکاری را انجام داد ک« دانسته و تاکيد کرده که وی » فرمايشی«را 
معرفی » مروج بی بند و باری« ارگان رسمی دولت، صدا و سيمای چمهوری اسالمی را ايران،روزنامه 

  . کرده است
زمانی که مسئولين صدا و «: اين روزنامه، به نقل يک عضو کميسيون فرهنگی مجلس نوشته است

رنامه ونظارت کافی نيز نداشته باشند، نتيجه سيما مجبور باشند هشت کانال تلويزيونی را پر کنند و ب
اين می شود که تلويزيون مروج بی بند و باری می شود و بازيگران زن را با کاله جلوی دوربين می 

  » .آورد
کميسيون فرهنگی مجلس در صدد است تا با دعوت از رييس «روزنامه ايران همچنين خبر داده که 

  » .خود را با عزت اهللا ضرغامی مطرح کنندسازمان صدا و سيما موارد مورد نظر 
  . ، از اعدام پنج نفر ديگر در کشور خبر داده استجمهوری اسالمیروزنامه 

» قاچاق مواد مخدر«به نوشته اين روزنامه، دادگستری خراسان جنوبی اعالم کرده که سه نفر به اتهام 
  . صبح روز چهارشنبه در بيرجند اعدام شده اند

صبح روز سه «:  دو اعدام ديگر را تنکابن اعالم کرده و نوشته است  اسالمی محلروزنامه جمهوری
شنبه دو تن از قاتلين به نام های محمدرضا صادقی راد و علی کرد رودگرمی در عباس آباد تنکابن به 

  ».اتهام قتل اعدام شده اند
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران 
  )2008 ژانویه 9(1386  دی 19شنبه چهار :رادیو فردا
، از ثبت نام برخی از چهره های سياسی و اقتصادی برای انتخابات مجلس هشتم خبر  اعتمادروزنامه

  .داده است
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به نوشته اين روزنامه، اسحاق جهانگيری، مجيد انصاری،محمد صدر،سهيال جلودارزاده، عباس 
 صالح آبادی، بهرام تاج گردون،عيسی ميرزاابوطالبی، جالل جاللی زاده، سعيد شريعتی، مقيمی، علی

کالنتری و احمد رهبری از جمله کسانی هستند که روز گذشته نام خود را در فرمانداری تهران و وزارت 
  . به ليست داوطلبان ثبت نام شده اضافه کردند  برای حوزه های انتخابيه سراسر کشور کشور

 سابق وزارت اطالعات و ریيس مستعفی اعتماد همجنين نوشته که فرهاد رهبر معاون اقتصادی
سازمان مديريت و برنامه ريزی دولت نهم نيز روز گذشته نامزدی خود برای انتخابات مجلس را ثبت کرده 

  .است
مهران . ، در شماره امروز از مرگ دبير گروه بين الملل اين روزنامه خبر داده استاعتماد ملیروزنامه 

  .نامه اعتماد ملی ظهر ديروز بر اثر ايست قلبی درگذشتقاسمی دبير سرويس بين الملل روز
 وی حدود سه هفته پيش در يک تصادف رانندگی مصدوم شده بود و بعد از  اعتماد ملی نوشته که

  .انجام يک عمل جراحی در استراحت به سر ميبرد که بعد از ظهر ديروز بر اثر ايست قلبی جان باخت
 گير کشور در   استان برف١٨ هزار مسافر که در ۴٠روز گذشته  ٢ خبر داده که طی  خراسانروزنامه

  . نفر نيز جان باخته اند٨راه مانده بودند، نجات يافته و 
به نوشته اين روزنامه، با وجود تالش های فراوان نيروهای امدادی در جاده های کشور و نجات بسياری 

ياری از جاده های کشور به دليل بارش از شهروندان که در برف و کوالک گير کرده بودند، هنوز بس
  .سنگين برف مسدود است

 و ١، از ادامه گسترش قطع گاز در نقاط مختلف کشور خبر داده و نوشته گاز مناطق همشهریروزنامه 
  . تهران نيز ساعاتی قطع شده است۶ و ۴

 بابلسر، مشکين به نوشته اين روزنامه، همچنين گاز در ساری، قائم شهر، نکا، بهشهر، آمل، بابل و
شهر ، خلخال، خرم آباد، بردسکن، خليل آباد همجنان قطع است و گاز در برخی شهرستان های استان 

  .های خراسان و سمنان نيز قطع شده است
همشهری همجنين به نقل از کساييزاده مديرعامل شرکت ملی گاز نوشته در حال حاضر مصرف بخش 

 که از گاز استفاده می کنند در مرز هشدار است و اگر مصرف های مختلف خانگی، نيروگاهی و صنايعی
  .از اين ميزان بيشتر شود برقراری تعادل مصرف بين اين بخش ها عملی نيست

  ، ارگان رسمی دولت، به نقل از معاون حقوقی بانک مرکزی خبر داده که اسکناس درشت ايرانروزنامه
  .در کشور جای چک پول را خواهد گرفت

اين روزنامه، حيدر مستخدمين حسينی با تأکيد بر لزوم انتشار اسکناس درشت تر در کشور به نوشته 
از حيث انتشار اسکناس درشت تر در کشور عقب هستيم و انتشار چک پول ها نيز از همين خأل «گفته

  ».ناشی می شود
 جبران عقب  بر انتشار مرحله به مرحله اسکناس درشت تر و  معاون بانک مرکزی ايران نوشته که

اسکناس درشت تر می تواند به جايگزينی برای چک پول ها «افتادگی های گذشته تأکيد کرده و گفته
  ».تبديل شود

 نوشته پس از حضور احمدی نژاد در صحن علنی مجلس برای ارائه اليحه بودجه، همبستگیروزنامه 
  . روبوسی کنندجمع زيادی از نمايندگان حامی دولت به صف ايستاده بودند تا با وی

همبستگی همچنين نوشته که يک نماينده عضو فراکسيون اکثريت مجلس برای تبرک باقی مانده آبی 
  .را که رييس جمهور نوشيده بود را خورد و به لباس های خود پاشيده است

حرکات اين نمايندگان با انتقاد برخی ديگر از نمايندگان مواجه شده و آنان از اين نمايندگان با 
  .نامبرده اند» وکيل الدوله«نوانع
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