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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(ولتهای بزرگرژیم ایران و د

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

 کشمکش جهانی بر سر پروندۀ اتمی ایران
  )2008 ژانویه 17(1386 دی  27شنبه پنج :رادیو فرانسه

  اعتمادی ناصر: به قلم 
جان نگروپونته، معاون وزیر امور خارجۀ آمریکا که در پکن به سر می برد از دولت چين خواست که از 

با این حال، دبير شورای عالی . تشدید مجازات های بين المللی عليه جمهوری اسالمی پشتيبانی کند
ر بازداشتن امنيت ملی ایران از شکست کشورهای غربی، برغم فشارها و مجازات های بين المللی، د

  . ایران از ادامۀ فعاليت های اتمی اش سخن گفت
وزیر امور خارجۀ آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر امروز در مقر سازمان بين المللی انرژی اتمی در وین از 

وزیر امور . جامعۀ جهانی خواست که در مورد پروندۀ اتمی ایران سياست قاطعانۀ خود را دنبال کند
ین سخنان را پيش از مالقات یک ساعتۀ خود با محمد البرادعی مدیر آژانس بين المللی خارجۀ آلمان ا

هدف فرانک والتر اشتاین مایر از انجام این مالقات کسب اطالع در مورد تمایل . انرژی اتمی ایراد کرد
:  است فرانک والتر اشتن مایر همچنين گفته. ایران به همکاری با جامعۀ بين المللی اعالم شده است

برای دستيابی به راه حل در پروندۀ اتمی ایران، آشنایی با نظرات محمد البرادعی پس از گفتگوهایش 
بيست و دوم ژانویه برلن ميزبان اجالس گروه پنج . در تهران با مقامات جمهوری اسالمی مهم بوده است

بود که در آن تصویب مجازات خواهد ) مرکب از اعضاء دائم شورای امنيت به اضافۀ آلمان(به عالوه یک 
وزیر امور خارجۀ آلمان در ادامۀ سخنان امروزش، . های جدید عليه ایران موضوع بحث و مذاکره خواهد بود

ما نيز برای . برای احياء فضای اعتماد، دولت ایران باید به برخی پرسش ها پاسخ دهد: اضافه کرد 
ميدهيم، زیرا جامعۀ بين المللی نمی تواند شاهد دریافت این پاسخ ها به رویۀ قاطعانۀ خود ادامه 

وزیر امور خارجۀ آلمان آخرین گزارش سرویس . توسعۀ فن شناسی سالح های اتمی در منطقه باشد
های اتمی آمریکا را دربارۀ فعاليت های اتمی ایران مهم دانست، اگر چه تصریح نمود که بر اساس این 

بر اساس آخرین گزارش سرویس . (ن الینحل باقی مانده استگزارش مسئلۀ پروندۀ اتمی ایران همچنا
).  فعاليت های نظامی اتمی خود را متوقف کرده است٢٠٠٣های امنيتی آمریکا دولت ایران از سال 

در این حال جان نگروپونته، . دیروز دولت آلمان تصویب قطعنامۀ جدید عليه ایران را ضروری اعالم کرد
ریکا که در پکن به سر می برد از دولت چين خواست که از تشدید مجازات معاون وزیر امور خارجۀ آم

مهم : معاون وزیر امور خارجۀ آمریکا اضافه کرد. های بين المللی عليه جمهوری اسالمی پشتيبانی کند
است، به دليل بی تفاوتی ایران نسبت به قطعنامه های پيشين سازمان ملل، شورای امنيت قطعنامه 

در : "در واکنش، سخنگوی وزارت امور خارجۀ چين اظهار داشت .  این کشور تصویب کندای جدید عليه
ما اميدواریم که دولت ایران قطعنامه های . مورد پروندۀ اتمی ایران موضع پکن تغييری نکرده است

شورای امنيت را به رسميت شمارد و عالوه بر همکاری با جامعۀ بين المللی از خود نرمش نشان 
ما اميدواریم که جامعۀ بين المللی نيز به تالش :  وزارت امور خارجۀ چين همچنين اضافه کرد ."بدهد

همزمان با سفر جان نگروپونته به چين، . های دیپلماتيکش برای ازسرگيری سریع مذاکرات ادامه دهد
ی با سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت ملی ایران برای انجام یک سفر رسمی دو روزه و همکار

پيشتر ایرنا خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده بود که قرار است . مقامات چين وارد پکن شد
دبير شورای . در این سفر سعيد جليلی با وزیر امور خارجۀ چين در مورد پروندۀ اتمی ایران گفتگو کند

 فشارها و مجازات عالی امنيت ملی ایران پيش از سفر به چين، از شکست کشورهای غربی، برغم
سعيد جليلی . های بين المللی، در بازداشتن ایران از ادامۀ فعاليت های اتمی اش سخن گفت

تاکنون کشورهایی که در پی اعمال مجازات و فشارهای بين المللی عليه ایران بوده : همچنين گفت 
 را بر وضع مجازات های اند، به جایی نرسيده اند و امروز رویدادهای جهانی و روش منطقی ایران راه

حسين کاظم پور اردبيلی، نمایندۀ ایران در اوپک، موافقت در شورای امنيت، به ویژه . جدید بسته است
همزمان با . موافقت چين و روسيه را بر سر وضع مجازات های جدید عليه ایران بسيار نامحتمل دانست

جازات های جدید عليه ایران، دیوان تالش های آمریکا و دیگر کشورهای غربی به منظور تصویب م
محاسبات آمریکا طی گزارشی نسبت به کارآئی مجازات های آمریکا عليه جمهوری اسالمی ابراز تردید 

اگر چه مقامات و کارشناسان آمریکایی از تاثير خاص این مجازات ها بر : در این گزارش آمده است . کرد
گزارش دیوان محاسبات آمریکا در .  تاثير را تشخيص دادایران صحبت می کنند، مشکل بتوان دامنۀ این

این نيز تردید کرده که مجازات های مالی آمریکا سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را ُکند کرده یا مانع 
این گزارش همچنين بعيد دانسته که این . دست یابی این کشور به بازار اعتبارات آمریکا شده باشد

اشند مانع پشتيبانی مالی ایران از فعاليت های تروریستی یا فعاليت های مربوط مجازات ها توانسته ب
  .به اشاعۀ جنگ افزارهای اتمی شوند
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 المللی  های بين ای ایران محور رایزنی پرونده هسته
  )2008 ژانویه 17(1386 دی  27شنبه پنج :رادیو آلمان
کشورهای .ای در جریان است يک فشردههای دیپلمات ، تالش١+۵ی گروه  ی تشکيل جلسه در آستانه

ها و  ی جدید عليه ایران هستند، اما ایران به دنبال لغو تحریم غربی خواهان تصویب یک قطعنامه
  .بازگرداندن پرونده اتمی خود به آژانس اتمی است

در ای ایران همچنان  ی آلمان بر این نظر است که چالش هسته مایر، وزیر خارجه  والتر اشتاین-فرانک
 ژانویه، پيش ١٧وی که صبح پنجشنبه، . ی جهانی باقی خواهد ماند دستور کار سياست خارجی جامعه

ی جهانی اجازه نخواهد داد در منطقه  جامعه گفت، تأکيد کرد که  از دیدار با محمد البرادعی سخن می
ميدواری کرد که وزرای مایر ابراز ا اشتاین. ای توليد و گسترش یابد خاورميانه تکنولوژی تسليحات هسته

ی رویکرد بعدی نسبت چالش  شنبه خود در برلين، در زمينه  در دیدار روز سه١+۵ی گروه  خارجه
  .ای اساسی و ثمربخش داشته باشند ای ایران مذاکره هسته

  دیدار با محمد البرادعی
ران از رهبران ی پيش در سفری به ته المللی انرژی اتمی هفته محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بين
   در باره های موجود ی ابهام ی دیگر همه  هفته۴ گرفت که تا  جمهوری اسالمی اسالمی این قول را

ی آلمان با البرادعی در روز پنجشنبه به منظور  دیدار وزیر خارجه. ای ایران برطرف شوند برنامه هسته
 گفتگو با البرادعی  ی  عمده ن مایر نکاتاشتای. آشنایی بيشتر با جزئيات مذاکرات او در تهران انجام شد

  .  در برلين مطرح خواهد کرد١+۵را در مذاکرات گروه 
 آلمان، پيش از دیدار با البرادعی همچنين به این موضوع اشاره کرد که گزارش اخير  وزیر خارجه
کند که از  ای ایران ایجاب می ی توقف برنامه تسليحات هسته های ا طالعاتی آمریکا در باره سازمان

ی اشتاین  ولی این گزارش نيز به گفته. سياست اتمی جمهوری اسالمی ارزیابی جدیدی به عمل آید
  . ای ایران را حل نکرده است مایر، مسائل مربوط به چالش هسته

  ١+۵ی گروه  موضوع جلسه
 آینده، رویکرد شنبه  عضو دائم شورای امنيت و آلمان در مذاکرات خود در روز سه۵، متشکل از ١+۵گروه 

با پيشنهاد . بعدی در قبال ایران و امکان تصویب یک قطعنامه دیگر عليه این کشوررا بررسی خواهد کرد
 کشور یادشده تا کنون شورای امنيت سازمان ملل دو قطعنامه به تصویب رسانده که در آنها از ایران ۶

برای .  اورانيوم را تقاضا کرده است زیسا اش و نيز تعليق غنی ای  هسته آميزبودن برنامه اثبات صلح
هایی  های یادشده حاوی رشته تحریم ها، قطعنامه واداشتن جمهوری اسالمی به انجام این خواسته

اش  ای  هسته ها نسبت به برنامه ها و ابهام تهران تا کنون گرچه برای رفع نگرانی. عليه ایران هستند
ی انرژی اتمی در پيش گرفته است، اما کماکان از تعليق الملل های بيشتری را با آژانس بين همکاری
سازی این تردید را  سرسختی جمهوری اسالمی در عدم تعليق غنی. زند سازی اورانيوم سرباز می غنی

گزارشی که روز . اند شده از کارآیی و تأثير چندانی برخوردار نبوده های وضع ایجاد کرده است که تحریم
ها  داره حسابرسی وابسته به کنگره آمریکا انتشار داد نيز از کارایی کم تحریم ژانویه، ا١۶چهارشنبه، 

  .عليه ایران حکایت دارد
  نمایندگان ایران و آمریکا در چين

های اطالعاتی آمریکا در اوایل ماه دسامبر گذشته، ضرورت  با انتشار گزارش سازمان در همين حال، 
دهایی بيتشری به ویژه از جانب روسيه و چين روبرو شده ها عليه ایران با شک و تردی تشدید تحریم

 متوقف ٢٠٠٣ای خود را ازسال  شود که ایران برنامه تسليحات هسته در گزارش یادشده گفته می. است
  ی ابهامات پيرامون برنامه ی رفع همه همچنين قول اخير ایران به البرادعی در باره. کرده است

  .ی جدید را دشوارتر کرده است ق بر سر تصویب قطعنامه تواف اش نيز، ظاهرَا ای هسته
های دیپلماتيک آمریکا، ایران و اسرائيل  ، تالش١+۵ی گروه  ی وزرای خارجه ی برگزاری جلسه آستانه در  

سعيد جليلی، دبير شورای . برای تأثيرگذاری بر روند مذاکرات این جلسه شدت بيشتری یافته است
 تا رهبران این کشور را به  به چين سفر کرده است)  دی27( ژانویه 17جشنبه، روز پن عالی امنيت ایران 

به گزارش ایرنا مدیرکل وزارت خارجه چين در . ها عليه ایران متقاعد کند عدم همراهی در تشدید تحریم
مراسم استقبال از جليلی و هيئت همراه وی در فرودگاه پکن، گفته است که به رغم تالش آمریکا و 

های غربی برای تحریم و فشار بر ایران، چين معتقد است که این پرونده باید از مسير تحریم و کشور
  .فشار خارج شود

گيرد که جان نگرو پونته، معاون وزیر خارجه آمریکا نيز برای  سفر مقام ایرانی به پکن در حالی صورت می
ای ایران و  ها، پرونده هسته زاریبه گزارش خبرگ. برد دیدار با رهبران چين در این کشور به سر می

متقاعد کردن چين به ضرورت صدوریک قطعنامه جدید عليه این کشور از جمله موضوعات مذاکرات 
  .نگروپونته با مقامات پکن است

  های اسرائيل برای تشدید فشار بر ایران تالش
تا دردیدار با مقامات ی اسرائيل به مسکو رفته است  در تحولی دیگر، خانم زیپی لوینی، وزیر خارجه

به گزارش اینترفاکس، خبرگزاری روسيه، لوینی روز . روسيه، آنها را به تشدید فشار بر ایران تشویق کند
  . ی سختی اتمی برای ایران انتقاد کرده است پنجشنبه در مسکو از اقدام روسيه به صدور محموله

 در مسکو با انتشار  ، سفارت اسرائيل ژانویه، در آستانه سفر لوینی به روسيه١۶روز چهارشنبه، 
در . های عليه ایران ذکر کرد به تشدید تحریم ای هدف از این سفر را متقاعد کردن رهبران روسيه  بيانيه
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  آزمایش موشک جدید اسرائيل
 را آزمایش کرد که  همزمان با سفر لوینی به مسکو، در خود اسرائيل ارتش این کشور موشک دوربردی

. گيری اهدافی در خاک ایران است  کيلومتر برد دارد و قادر به نشانه۴۵٠٠به گفته کارشناسان نظامی 
د المرت، نخست وزیر اسرائيل تأکيد کرد که کشورش از هر ابزاری استفاده خواهد کرد چندی قبل، ایهو

ی پيش رئيس جمهور آمریکا از اسرائيل نيز،  در دیدار هفته. تا ایران را از دستيابی به سالح اتمی بازدارد
اند بوش  ههای جاسوسی اسرائيل به دست آورد ها واطالعاتی که سازمان المرت کوشيد با ارائه گزارش

ای ایران با  ی توقف برنامه هسته های اطالعاتی آمریکا در باره را متقاعد کند که گزارش اخير سازمان
 توصيف  سخنرانی تند جرج بوش عليه جمهوری اسالمی در ابوظبی و خطرناک. واقعيت سازگاری ندارد

متأثر از گفتگوهایش با رهبران کردن این حکومت برای امنيت جهان این ارزیابی را دامن زده است که وی 
ی کاهش خطر  های اطالعاتی آمریکا در باره های گزارش سازمان گيری اسرائيل تا حدودی از نتيجه

     .جمهوری اسالمی فاصله گرفته است
  

 نمی دانم چه کسی ما را در تنگه هرمز تهدید کرد: گيتس
  )2008 ژانویه 17(1386 دی  27شنبه پنج :رادیو فردا
يتس، وزير دفاع آمريکا گفت که اين کشور نمی داند جمالت تهديد آميز عليه رزمناور آمريکايی در رابرت گ

تنگه هرمز که همزمان با حضور قايق های سپاه پاسداران مخابره شده، از چه منبعی ارسال شده 
  .است

 در پاسخ  - NPR – راديو سراسری آمريکا، آقای گيتس در مصاحبه ای با رويترزبه گزارش خبرگزاری 
 در تنگه هرمز، گفت که او نمی داند چه - ششم ژانويه -به سئوالی در باره حادثه شانزدهم دی ماه 

  .کسی مسئول اين تهديد است
من فکر می کنم به عنوان يک موضوع با سنديت، ما اطمينان کامل نداريم که اين «:رابرت گيتس گفت

  ».ارتباط دو به دو از کجا فرستاده شده است
در جريان حادثه شانزدهم دی ماه، قايق های تندرو سپاه پاسداران انقالب اسالمی به رزمناوهای 

  . آمريکايی در تنگه هرمز نزديک شده بودند
آمريکا اعالم کرد که قايق های سپاه در مکالمه ای راديويی، رزمناوها را تهديد به انفجار کرده اند، اما 

عا را تکذيب کرد و اعالم کرد که در آن لحظه تنها مکالمه شناسايی ايران با انتشار يک ويدئو اين اد
  .معمولی بين دو طرف رد و بدل شده است

  . آمریکا رسما به ایران اعتراض کرد و ریيس جمهوری این کشور نيز به تهران هشدار دادTبا این حال
جمالت تهديد آميز از سوی  نيز گزارش داده بود که احتماال   »Navy Times –نيوی تايمز «هفته نامه 

 Filipinoفيليپينو مانکی «قايق های ايرانی ارسال نشده اند و يک مزاحم راديويی در خليج فارس به نام 
Monkey «فرستنده اين پيام بوده است.  

به سادگی از سوی قايق ها ] پيام تهديد آميز[ابتدا اين ظن وجود داشت که اين «: وزير دفاع آمريکا گفت
ولی فکر می کنم . را که همزمان با نزديک شدن قايق ها به کشتی های ما مخابره شده بودآمده، چ

  ».که ما نسبت به منبع فرستنده مطمئن نيستيم
نيروهای نظامی آمريکا اعالم کرده بودند که در زمان نزديک شدن قايق ها و بعد از دريافت پيامی که در 

، در آستانه شليک به سوی قايق های »نفجر خواهيد شددقيقه ديگر م... شما تا «: آن گفته می شد
  . ايرانی قرار گرفته بودند

پنتاگون برای اثبات ادعای خود ويدئويی نيز منتشر کرده بود که در آن قايق های ايرانی در حال گشت 
  .زنی بودند و بر روی تصوير صدای مردی شنيده می شد که اين تهديدها را بيان می کرد

خوانده بود و در مقابل، » دستکاری شده و مونتاژ تصويری واقعی با صدايی دروغين«دئو را ايران اين وي
ويدئويی منتشر کرد که در آن فرمانده قايق های تندرو سپاه پاسداران، بر اساس قوانين بين المللی 

  .دريانوردی از رزمناور آمريکايی می خواهد که هويت خود را اعالم کند
 از سوی ايران، هيچ اظهارات تهديد آميزی از سوی طرف ايرانی بيان نمی شود و در ويدئو منتشر شده

مدتی پس از اينکه گشت دريايی سپاه پاسداران، هويت رزمناوها کسب می کند، از آنها فاصله می 
  .گيرد

زمينه چينی «برخی رسانه های نزديک به جمهوری اسالمی، انتشار خبرهايی درباره اين حادثه را 
»  برای متحد کردن کشورهای حاشيه خليج فارس عليه ايران در جريان سفر جرج بوش به منطقهآمريکا
  .خواندند

آقای بوش، دو روز پس از انتشار گزارش های پنتاگون درباره تهديد شدن ناوهای آمريکايی از سوی ايران 
 يک روز پيش –ی ماه  د٢۶وارد خاورميانه شد و سفر هشت روزه خود را به اين منطقه روز چهارشنبه، 

  . به پايان برد و به واشينگتن بازگشت-از اظهارنظر تازه وزير دفاع اين کشور 
   

 جهان نباید در برابر ایران عقب نشينی کند: آلمان و اتریش
  )2008 ژانویه 17(1386 دی  27شنبه پنج :رادیو فردا
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موضع  از کردند که جامعه جهانی، نبايدوزرای امور خارجه آلمان و اتريش، روز پنج شنبه در وين، تاکيد 
  .خود در پرونده هسته ای ايران که سال ها است به محل مناقشه بدل شده، عقب نشينی کند

، فرانک والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان که برای ديدار با محمد فرانسهبه گزارش خبرگزاری 
ای روز پنج شنبه وارد وين شد، در جمع خبرنگاران البرادعی دبير کل آژانس بين المللی انرژی هسته 

جامعه جهانی نمی تواند اجازه بدهد و اجازه نخواهد داد که تکنولوژی ساخت سالح هسته ای «: گفت
  ».گسترش يابد] خاورميانه[در منطقه 

ی عليه برنامه تسليحات هسته ا«اورسال پالسنيک، وزير امور خارجه اتريش نيز گفت که جامعه جهانی 
  ».در ايران، ثابت قدم است

بنا به گزارش ها . وزير امور خارجه آلمان بعد از ديدار با همتای اتريشی خود، با آقای ابرادعی ديدار کرد
 و مذاکره درباره برنامه هسته ای ايران به وين ۵+١وی با هدف آماده شدن برای ميزبانی نشست گروه 

  .سفر کرده است
ديدار با دبير کل آژانس بين المللی انرژی هسته ای گفته بود که از محمد   آقای اشتاين ماير پيش از

  .  آگاه سازد البرادعی خواهد خواست تا او را از جزئيات مذاکرات دو روزه اش با مسئوالن ايرانی،
محمد البرادعی هفته گذشته، پس ازديدار با آيت اهللا خامنه ای و مسئوالن مرتبط با برنامه هسته ای 

، در تهران اعالم کرده بود ايران موافقت کرده است که به ابهام های باقی مانده در برنامه هسته ايران
  .ايش تا اواسط بهمن ماه آينده پاسخ دهد

 در نشستی که روز سه ۵+١وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرده است که وزيران امور خارجه گروه 
 درباره احتمال تشديد تحريم های تنبيهی عليه ايران تبادل شنبه هفته آينده در برلين برگزار خواهد شد،

  .نظر خواهند کرد
 ، ۵+١نشست آتی گروه  ، برخی از ديپلمات ها گفته اند درآسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری 

قطعنامه سوم تحريم را برطرف » زمان«و » لحن«اختالف نظرها در باره  طرفين تالش خواهند کرد تا
  .کنند

 جمهوری اسالمی ايران خواسته جامعه جهانی را برای متوقف کردن غنی سازی اورانيوم از آنجا که
  .نپذيرفته است، شورای امنيت سازمان ملل تاکنون دو قطعنامه تنبيهی عليه ايران تصويب کرده است

   مبارزه ديپلماتيک در چين
تا نظر اين کشور در مناقشه همزمان ايران و آمريکا ديپلمات های ارشد خود را به چين فرستاده اند 

چين به همراه روسيه از مخالفان تصويب سومين قطعنامه عليه ايران . هسته ای ايران، جلب کنند
  .است

جان نگروپونته، معاون وزير امور خارجه آمريکا، روز پنج شنبه در پکن و پيش از ديدار با مقام های عالی 
  .عنامه شورای امنيت عليه ايران حمايت کندرتبه چينی از اين کشور خواست که از سومين قط

وی که ساعتی پس از ورود سعيد جليلی، سرپرست مذاکرات هسته ای ايران به پکن در جمع 
به نظر ما اين موضوع بسيار مهم است که قطعنامه اضافه ای در «: خبرنگاران حاضر شده بود، گفت

  ».های پيشين خودداری کرده استشورای امنيت تصويب شود، چرا که اين از اجرای قطعنامه 
  .را با مقام های عالی رتبه چينی در ميان خواهد گذاشت» استدالل«وی گفت که اين 

در عين حال سخنگوی وزارت امور خارجه چين اعالم کرد که قرار است در دو روز آينده، سعيد جليلی 
  .نيز با مقام های پکن از جمله وزير امور خارجه اين کشور ديدار کند

دو کشور ديدگاههای خود را درباره روابط دو جانبه و مساله هسته ای رد و بدل «: جيانگ يو گفت
  ».خواهند کرد

حمايت » لزوم تصويب سومين قطعنامه«خانم جيانگ حاضر نشد که از اظهار نظر جان نگروپونته درباره 
 های شورای امنيت را اجابت ما اميدواريم که ايران خواسته. موضع ما ثابت است«: کند و در عوض گفت

  ».کند و در برابر جامعه جهانی از خود نرمش نشان دهد
  
  ' بانک بحرینی معامله با ایران را متوقف کرد'

  )2008 ژانویه 16(1386 دی  26شنبه چهار :بی بی سی
کرده بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، یکی از بانک های عمده بحرین روابط بانکی خود را با ایران قطع 

  .است
 از - ای یو بی -، گزارش کرد که بانک اهلی متحده ) دی26( ژانویه 16این خبرگزاری روز چهارشنبه، 

جمله بزرگترین بانک های بحرین، روابط بانکی خود با ایران را متوقف کرده که ظاهرا نتيجه فشار ایاالت 
  . مهوری اسالمی بوده استمتحده برای گسترش تحریم های مالی و اقتصادی بين المللی عليه ج

بانک اهلی متحده عالوه بر ارائه خدمات بانکی به ایران، شریک بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران در 
  .  ميالدی در منامه، پایتخت بحرین، به ثبت رسيد2004بانک مستقبل است که در سال 

ابع سرمایه گذاری مالی از فعاليت اصلی این بانک فراهم کردن تسهيالت بانکی برای انتقال من
کشورهای حوزه خليج فارس به ایران بوده است اما مشخص نيست که توقف روابط بانک اهلی متحده 

  . با ایران ممکن است چه تاثيری بر عمليات بانک مستقبل داشته باشد
ایران فشار رویتر به نقل از دو منبع مطلع در بانک اهلی متحده گزارش کرده که علت تعليق معامالت با 

  . ایاالت متحده برای تشدید تحریم های بين المللی عليه جمهوری اسالمی بوده است
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در ماه های اخير گزارش هایی حاکی از اقدام بانک های خارجی در محدودیت یا قطع معامله با ایران 
  . انتشار یافته است که نوعی تحریم غيررسمی و اعالم نشده محسوب می شود

یت ها فشار ایاالت متحده برای وادار کردن دولت ایران به کنار گذاشتن بخشی از برنامه علت این محدود
  . های هسته ای این کشور به خصوص در زمينه غنی سازی اورانيوم بوده است

دولت ایاالت متحده ایران را به تالش برای دستيابی به تسليحات اتمی در پوشش برنامه های صلح آميز 
ه و کوشيده است تا با اعمال فشار بر موسسات مالی در سرتاسر جهان، هسته ای متهم کرد

  . جمهوری اسالمی را با محدودیت های بيشتری در زمينه مبادالت خارجی مواجه سازد
  کاهش روابط بانکی

ماه گذشته، برخی از منابع خبری در امارات گفتند که تعدادی از بانک های غربی و عربی مستقر در 
  .  فشار ایاالت متحده روابط مالی خود با ایران را کاهش داده یا قطع کرده انددوبی نيز تحت

به گفته این منابع، استوارت لوی، معاون وزیر دارایی آمریکا، در سفر خود به دوبی در ماه مارس به 
ایی بانکداران منطقه هشدار داده بود که در صورت ادامه روابط بانکی با ایران ممکن است با محدودیت ه

  . در معامله با ایاالت متحده مواجه شوند
در ماه اکتبر سال گذشته، و پس از انتشار گزارش یک سازمان بين المللی در مورد ضعف قوانين ایران در 

ناشی از فعاليت غيرقانونی ایرانيان در ارتباط با "زمينه مقابله با پولشویی، دولت آمریکا خطرات 
به نهادهای مالی جهان " و تامين مالی تکثير تسليحات کشتار جمعیپولشویی، تامين مالی تروریسم 

  . هشدار داد
، وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا همچنين از "شبکه مقابله با جرایم مالی"سازمان موسوم به 

  . سازمان های مالی در کشورهای مختلف خواست تا تحریم های مالی عليه ایران را در نظر بگيرند
وامبر نيز دولت آمریکا بانک ملی و بانک صادرات ایران را به انجام عمليات بانکی غيرقانونی متهم در ماه ن

  . کرد و مشمول تحریم قرار داد
ایاالت " قانون پاتریوت"بانک اهلی متحده در سایت اینترنتی خود تصریح کرده که عمليات این بانک با 

  .متحده انطباق دارد
 هدف ردگيری و ممانعت از دسترسی گروه های تروریستی به امکانات الزم  با2001این قانون در سال 

  . برای عمليات خود به تصویب کنگره آمریکا رسيد
بخشی از این قانون به اقدامات مربوط به مقابله با پولشویی و تامين نيازهای مالی این گروه ها 

  .اختصاص دارد
  

  ه ایران معضالت آمریکا برای جلب حمایت بين المللی علي
  )2008 ژانویه 14(1386 دی  24شنبه دو

 جاناتان مارکوس
  تحليلگر امور دیپلماتيک در بی بی سی

جورج بوش، ریيس جمهور آمریکا، در سفر اخير خود به خاورميانه، از کشورهای این منطقه خواسته 
  . است تا با آنچه وی تهدید ایران برای جهان می داند، مقابله کنند

ر آقای بوش به کشورهای حاشيه خليج فارس، محمد البرادعی، ریيس آژانس بين مصادف با سف
المللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد و از حکومت این کشور وعده گرفت تا یک ماه دیگر به کليه 

  . سواالت در مورد فعاليت هسته ای خود پاسخ دهد
 داده اند که دیپلماسی آقای برادعی را ایاالت متحده و متحدان اصلی این کشور از مدت ها پيش نشان

  .کامال تائيد نمی کنند
در ماه اوت سال گذشته ریيس آژانس انرژی اتمی با مقامات ایرانی در مورد یک برنامه کاری به توافق 

  .  تمام فعاليت های هسته ای این کشور را برمال کنند2007رسيد که آنها تا پایان سال ميالدی 
ون از این توافق حاصل شده یک دست نبوده است؛ این برنامه کاری همچنين با نتيجه هایی که تاکن

تاخير روبرو شده و هدف ریيس آژانس انرژی اتمی از سفر به ایران نيز بازگرداندن روند این برنامه کاری 
  . به مسير قبلی آن بوده است

با مقامات ایران از جمله آیت ) اه دیم23 و 22 ژانویه، 13 و 12(آقای برادعی در روزهای شنبه و یکشنبه 
آژانس بين المللی انرژی اتمی و دولت ایران به دنبال این دیدارها اعالم . اهللا خامنه ای دیدار و گفتگو کرد

کردند که ایران در طی چهار هفته آینده به تمام سواالت این سازمان در ارتباط با فعاليت هسته ای خود 
قرار است در ماه مارس در مورد فعاليت هسته ای ایران به شورای آقای برادعی . پاسخ خواهد داد
  . حکام گزارش کند

آمریکا و متحدانش تا چندی پيش تالش های محمد البرادعی را اتالف وقت و انحراف از پرداختن به 
مسئله اصلی می دانسته اند و شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز از ایران خواسته است تا فورا 

  . ازی اورانيوم را متوقف کندغنی س
اما انتشار گزارش سازمان های اطالعاتی آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران در ماه نوامبر سال 

  . گذشته قدرت مانور دیپلماتيکی دولت آمریکا را به ميزان قابل توجهی محدود کرده است
يقات در مورد جنگ افزارهای هسته ای را جامعه اطالعاتی آمریکا در این گزارش اعالم کرد که ایران تحق

از چهار سال پيش متوقف کرده است؛ این گزارش باعث شد که تالش دولت بوش برای افزایش فشارها 
  . عليه ایران با مشکل روبرو شود
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تاثير متحول شدن اطالعات درباره فعاليت هسته ای ایران بر سفر آقای بوش به کشورهای حاشيه 
  . کنده استخليج فارس سایه اف

این تحول اطالعاتی همچنين باعث شده که جلب حمایت اعضای شورای امنيت از تحریمی سخت تر 
  .شوارتر شود عليه حکومت ایران بسيار د

  
  اي ايران   بر سر برنامه هسته5+1جلسه هفته آينده : وزارت خارجه آمريكا خبر داد

  )2008 ژانویه 15(1386 دی  25شنبه سه 
شنبه از برگزاري نشست ميان شش قدرت جهاني بر سر  وزارت خارجه آمريكا سه: خبرگزاري فارس

  .اي ايران خبر داد هاي جديد عليه برنامه هسته تحريم
 در 5+1ما با گروه «: به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت

  » .اي نه چندان دور صادر آنيم اي در آينده  بيانيهآنيم و اميدوارم آه بتوانيم سطح وزرا همكاري مي
هاي يك قطعنامه جديد و  نشست در سطح وزرا به منظور گفتگو درباره بخش«: افزود" آورمك شون مك"

شود و همچنين يك جلسه راهبردي را نيز در خصوص مسير پيشبرد قطعنامه ديگر و  زبان آن برگزار مي
  » .زمان ملل متحد در پي خواهد داشتتصويب آن از سوي شوراي امنيت سا

آمريكا با روسيه، چين، انگليس و فرانسه آه پنج عضو دائم شوراي امنيت و داراي حق وتو هستند، به 
  . آند اي ايران رايزني مي عالوه آلمان در خصوص برنامه هسته

نون موفقيتي حاصل واشنگتن راهبرد دوگانه مذاآره و تحريم را در قبال ايران در پيش گرفته اما تاآ
  . رهبران آمريكايي نشده است

هاي بيشتر عليه  آورمك به رغم ناآامي وزارت خارجه آمريكا در ترغيب چين و روسيه به اعمال تحريم مك
  ».گفتگوهاي خوبي در اين خصوص داشتيم«: ايران ادعا آرد

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   ی زخم13 و دي شه8/  در بعقوبه عراق یني عزاداران حساني در میستی تروراتيعمل
  )2008 ژانویه 17(1386 دی  27شنبه پنج 
 کی در نزدی انتحاری عصر امروز در حمله ایني عزادار حس21 عراق اعالم کرد که دستکم سيپل

   . شدندی و زخمدي در مرکز شهر بعقوبه شهانيعي شهينيحس
:  بعقوبه گفتسي از افسران پلیدعي فرانسه، نجم الصمیبرگزار مهر به نقل از خی گزارش خبرگزاربه
" شفته "هيني که از حسیني خود را در برابر دسته عزاداران حسی حامل کمربند انفجاری فرد انتحارکی

  . شدند، منفجر کردیدر مرکز شهر بعقوبه خارج م
 تعداد، آمار نی شدند اما ایخم زگری نفر د13 و دي شهیني عزادار حس8 انفجار دستکم نیدر ا:  افزودیو
  . استدهي نرسیستی حمله ترورنی درباره ایشتري باتي جزئهنوز . استهياول
  

  حمله به شيعيان عزادار در بعقوبه 
  )2008 ژانویه 17(1386 دی  27شنبه پنج :بی بی سی

 شيعيانی که در مسجدی در حومه شهر بعقوبه واقع در شصت کيلومتری شمال شرق عراق در حال
عزاداری بودند هدف حمله انتحاری قرارگرفتند که تاکنون به بهای جان دست کم دوازده تن از آنان 

  .انجاميده است
  . این دومين بار است که مراسم سوگواری شيعيان استان دیاله عراق هدف حمله مرگبار قرار می گيرد

 زن در شهر خان بنی سعد حمله پيشين که یک روز قبل صورت گرفت به وسيله یک بمبگذار انتحاری
  . انجام گرفت و به مرگ دست کم دوازده نفر انجاميد

استان دیاله که این حوادث در آن رخ داده جزو مناطقی در عراق است که جنگ فرقه ای بشدت در آن 
  . جریان دارد

اکثریت جمعيت این استان را عربهای سنی مذهب و بخش دیگری از آن را کردهای شعيه و سنی، 
  .بهای شيعه مذهب و ترکمانان تشکيل می دهندعر

  . نفر طی درگيریهای استان دیاله کشته شدند213طی ماه دسامبر دست کم 
این رقم نسبت به ماههای گذشته افزایش نشان می دهد و این در حالی است که شمار قربانيان نا 

 نفر در ماه دسامبر 182 ژوئن به  نفر در ماه838آراميهای عراق در شهر بغداد کاهش چشمگير یافته و از 
  .انجاميده است

  
 ایران به آموزش شبه نظاميان عراقی ادامه می دهد: پتراوس
  )2008 ژانویه 16(1386 دی  26شنبه چهار :رادیو فردا

ایران همچنان به آموزش شورشيان «: فرمانده نيروهای نظامی آمریکا در عراق روز چهارشنبه گفت
  .»ادامه می دهد

دیوید پتراوس، فرمانده ارتش آمریکا در عراق، گفت که اطمينان ندارد آیا ارسال سالح از ایران به ژنرال 
ایران همچنان به آموزش شورشيان ادامه می دهد و ثبات عراق را «عراق کاهش یافته است یا خير اما 
  ».با مشکلی جدی رو به رو کرده است
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ه آیا جمهوری اسالمی ارسال پول و اسلحه را به عراق ژنرال پتراوس در پاسخ به سوالی در باره اینک
چيزی که می دانيم . ناروشن است) مسأله(این . ما واقعا نمی دانيم«: متوقف کرده است یا خير گفت

  ».ادامه داشته است) شبه نظاميان عراقی(این است که آموزش 
زیرا افراد آموزش دیده، که «: به گفته آقای پتراوس، آموزش شبه نظاميان مسأله ای بسيار مهم است

  ».مهارت هایی قابل توجه هم دارند، به عراق بازمی گردند و تعدادی دیگر را آموزش می دهند
روز شنبه ریيس جمهوری آمریکا پس از دیدار با ژنرال پتراوس در کویت گفته بود که جمهوری اسالمی 

راقی و همچنين نيروهای ائتالف در باید به حمایت از گروه های مخصوص شبه نظامی که به اهداف ع
  .عراق حمله می کنند پایان دهد

مأموران ایرانی که نزد ما هستند، به نکات بيشتری در «آقای پتراوس همچنين گفت که در بازجویی از 
  ».باره نحوه پشتيبانی آموزشی و مالی از گروه های افراطی دست یافته ایم

ه ساختمانی در شهر اربيل عراق، پنج ایرانی را بازداشت کرد آمریکا در دی ماه سال گذشته با حمله ب
جمهوری اسالمی این اقدام را محکوم کرد و . خواند» رابطان نيروی قدس سپاه پاسداران«و آنها را از 

دو نفر از بازداشت . گفت که افراد بازداشت شده دیپلمات بوده و در کنسولگری ایران کار می کرده اند
  .ه سال جاری آزاد شدندشدگان در مهر ما

ژنرال پتراوس، که برای بازدید از اردوگاه نظامی زربيتيه در نزدیکی مرز ایران به این منطقه سفر کرده 
حمایت مالی، ... ما اميدواریم ایرانيان تعهدات خود را به خاطر داشته باشند و «: بود، همچنين گفت

  ».ق متوقف کنندآموزش، تسليح و هدایت گروه های افراطی را در عرا
  

 رایس خواستار ادامه تالش برای آشتی ملی در عراق شد
  )2008 ژانویه 15(1386 دی  25شنبه سه :رادیو فردا

وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه در سفری غيرمنتظره به عراق، با نوری المالکی دیدار کرد و از او 
  .خواست تا به گام های آشتی ملی ادامه دهد

ا رایس، وزیر خارجه آمریکا که به همراه جرج بوش به خاورميانه سفر کرده است، روز سه شنبه کاندوليز
از عربستان سعودی عازم بغداد شد و با مسئوالن عراقی، از جمله نخست وزیر و وزیر خارجه آن کشور، 

  .دیدار و گفت و گو کرد
را با پيشرفت هایی که در زمينه واشنگتن از دولت نوری المالکی خواسته است تا اقدامات امنيتی 

  .آشتی سياسی بين اکثریت شيعی و اقليت سنی مذهب پدید آمده هماهنگ سازد
آقای بوش و کاندوليزا رایس متقاعد :  سخنگوی کاخ سفيد، در ریاض به خبرنگاران گفت گوردون جاندرو،

  د، از پيشرفت های حاصلهدیدار از بغدا شدند که این سفر فرصت مناسبی است تا وزیر امور خارجه با
  .مطلع شود و دولت عراق را به آشتی سياسی از طریق اقدامات دیپلماتيک ترغيب کند
 دقيقه ای با ۴۵علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، روز سه شنبه خبر داد که خانم رایس در دیداری 

  .ونی جدید ابالغ کردنوری المالکی، نخست وزیر عراق، پيام تبریک جرج بوش را به خاطر تصویب قان
پارلمان عراق روز شنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هزاران عضو سابق حزب بعث قادر 

  .خواهند بود به مشاغل حکومتی بازگردند
» قوانين آشتی ملی«این مصوبه نخستين گام از مجموعه اقداماتی است است که واشينگتن آنها را 

  . تداوم آن تشویق می کندخوانده است و دولت عراق را به
» گامی مهم به سوی آشتی ملی«جرج بوش پيش از این نيز تصویب این قانون را در پارلمان عراق 

  .توصيف کرده بود
سال گذشته با کناره گيری وزیران سنی مذهب و همچنين وزیران هوادار مقتدا صدر از کابينه، شکافی 

  . در دولت نوری المالکی پدیدار شد
  .سنی ها و کردها سه گروه بزرگ اجتماعی عراق محسوب می شوندشيعيان، 

 تاکنون دهها هزار قربانی بر ٢٠٠٣خشونت های فرقه ای از زمان حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 
خشونت طلبان گفته اند که جنگ داخلی تمام عياری را در عراق به راه خواهند . جای گذاشته است

  .انداخت
 ۶٠هزار نيروی تازه نفس نظامی آمریکا به عراق خشونت ها در آن کشور آشوب زده ٣٠ اما پس از اعزام

  .درصد کاهش یافت
به گفته سخنگوی کاخ سفيد، خانم رایس قرار است سه شنبه شب به ریاض بازگردد تا جرج بوش را در 

  .ادامه سفرش به کشورهای خاورميانه همراهی کند
  
 فرد مسلح را کشته و 60 در چهار استان عراق دستکم اتي عملیا با اجری و عراقییکای آمریروهاين

  .  را بازداشت کردندگری نفر د193
  )2008 ژانویه 14(1386 دی  24شنبه دو
 اعالم کرد که درهفته ی اهياني در بکای فرانسه، ارتش آمری مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 فرد 60 شبکه القاعده درچهار استان عراق، یروهاي نهيعل" نيمشت آهن" موسوم به اتياول عمل
  . بازداشت شدندگری نفر د193مسلح کشته و 

 در زي بمب دست ساز نکصدی سالح و حدود دو تن مواد منفجره و گاهي مخف79 افزود که هياني بنیا
  . چهار استان کشف و ضبط شدنی مختلف در ای هایبازرس
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" کسيفانتوم فون" تحت عنوان ی گسترده ااتي از عملیبخش ني مشت آهناتي گزارش، عملنی اهیبرپا
 را در اتي عملنی ای و عراقییکای آمریروهاياست که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده است و ن

  . کنندی اجرا ممي و التامینوي نن،ی صالح الد،یالی دیاستانها
شده اند که شش نفر از آنها به  شده کشته ادی اتي از زمان آغاز عملزي نییکای آمری نظام10 دستکم

  . کشته شدندیالی شده در استان دی خانه بمب گذارکیهنگام ورود به 
 ی خانه بمب گذارکی گفت که براثر انفجار زي نیالی دسي از افسران پلی الجبورلي حال، اسماعنيدرهم

 گری هفت نفر د العباره در جنوب شهر بعقوبه، شش نفر کشته وی آن در روستایشده به هنگام بازرس
  . شدندیزخم

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2008 ژانویه 17(1386 دی  27شنبه پنج :رادیو فردا
  . سه هزار نفری مديران اقتصادی ممنوع الخروج خبر داده است  از تهيه ليستتهران امروزروزنامه 

 تهيه ليست سه هزار نفری مديران اقتصادی    روزنامه، رئيس کل بانک مرکزی ضمن تائيدبه نوشته اين
بانک مرکزی اسامی افرادی که الزم است ممنوعالخروج بودن آنها تداوم «: ممنوع الخروج گفته است

  .»يابد به دادستانی اعالم خواهد کرد
بانک مرکزی و «:  عين حال گفتآقای طهماسب مظاهری روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در

همکاران سيستم بانکی خود را قاضی نمی دانند و صالحيت قضاوت نداريم و ممنوع الخروج کردن يک 
فرد يک حکم قضايی است که فرد را از آزادی های اجتماعی محروم ميکند، به همين دليل آنچه بانک ها 

  .»به دادستان ارائه می کنند، صرفا يک پيشنهاد است
  . شهر هم چنان ادامه دارد۴٢ در گزارشی خبر داده که بحران گاز در اعتماد ملیزنامه رو

 شهر کشور همچنان با ۴٢«: اين روزنامه از قول رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه کشور نوشته است
 درصد مواجه هستند و از سوی ديگر سازمان ٧٠ تا ١٠مشکل افت فشار گاز شهری به ميزان 

  .»الم کرد موج جديد سرما از دوشنبه کشور را فراخواهد گرفتهواشناسی هم اع
زمانی ميتوان گفت که قطعی «: اعتماد ملی همچنين از قول غالمحسين نوذری وزير نقت نوشته است

 درصد گاز دارند؛ البته ما ٨٠گاز وجود دارد که شهر از گاز برخوردار نباشد، ولی شهرهای ما نزديک به 
  » نيز تامين کنيم درصد را ٢٠بايد آن 

 هزار خانوار اعالم کرده و ٣٠٠وزير نفت در عين حال آمار خانه هايی که با قطع گاز مواجه شده اند را 
  . قابل توجه نيست   ميليون انشعاب گاز در کشور١٣گفته که اين تعداد در مقابل بيش از 

ندی گاز در برخی ، از قول رئيس ستاد سهميه بندی سوخت کشور از سهميه بهمشهریروزنامه 
  .مناطق کشور خبر داده است

به نوشته اين روزنامه، مهدی هاشمی، روز گذشته با اشاره به در راه بودن موج سوم سرما از روز 
بخش عمده مشکالت مربوط . همواره بحث کمبود گاز و افت فشار را داريم«: دوشنبه آينده گفته است

 ميليلون متر مکعب بر مصرف ١٣هر درجه کاهش دما با . به قطع گاز ناشی از افزايش مصرف است
 ميليون متر مکعب می تواند گاز يک استان را تأمين ١٣در صورتی که اين . سوخت اضافه می شود

  .»کند
اين مقام دولتی در عين حال تاکيد کرده که برای جبران کمبود گاز برخی مناطق و همچنين صنايع کشور 

  .شودسهميه بندی و اولويت بندی می 
» حزب مداحان« انتخاباتی در ايام عزاداری با عنوان -، در گزارشی از تبليغات سياسی  اعتمادروزنامه

  .نوشته است
همزمانی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسالمی و بزرگداشت ايام محرم، نگرانی هايی را از 

  .استتبديل منابر مداحان به تريبون موضع گيری های سياسی ايجاد کرده 
به نوشته اين روزنامه، هر چند گاليه از رفتارهای سياسی گروهی از مداحان صاحب نام و نزديک به 

جريان اصولگرايی در ايام مذهبی مختلف، موضوع جديدی نيست، اما در پيش بودن انتخابات سرنوشت 
در مقابل ساز مجلس هشتم، احتمال سازماندهی مداحان برای تبليغ به نفع جريان سياسی دولتی 

  .رقبای انتخاباتی را تقويت کرده است
اعتماد با اشاره به همراه بودن يکی از مداحان در همه سفرهای آقای احمدی نژاد نوشته که اين 

  .نگرانی ها بی دليل نيز نيست
 هشدار وزير اطالعات به رسانه ها و مطبوعات را مورد توجه قرار داده و به نقل از  همبستگی روزنامه
  .»رسانه ها خط دشمنان را القاء نکنند«: وشته استوی ن

به نوشته اين روزنامه، محسنی اژه ای ديروز در واکنش به سواالت خبرنگاران در خصوص برخی ابراز 
شما نبايد خطی را «: نگرانی ها از احتمال رد صالحيتهای گسترده انتخاباتی خطاب به آنان گفته است

  .»ميکنند القا کنيدکه دشمنان جمهوری اسالميدنبال 
اگر کسانی بخواهند از «: همبستگی همچنين از قول وزير اطالعات جمهوری اسالمی نوشته است

روی غفلت يا غرض ورزی فضای سالم انتخاباتی را خدشه دار کنند، وزارت اطالعات پس از تذکر با آنها 
  .»برخورد خواهد کرد
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بايد مراقب بود «:  حکومتی در قم نوشته است ارگان رسمی دولت از قول يک مرجع ايرانروزنامه
  .»حکومت اسالمی به دست فاسقان نيفتد

ممکن است افراد فاسقی رأی اشخاص را بخرند، «: به نوشته اين روزنامه، نوری همدانی گفته است
بايد مراقب بود حکومت اسالمی به دست اين افراد نيفتد، چون تمام مقدرات دينی، سياسی، 

  . »نگی مردم به حکومت بر می گردداجتماعی و فره
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران 
  )2008 ژانویه 16(1386 دی  26شنبه چهار :رادیو فردا
  ». هزار خانوار همچنان با قطع گاز مواجه اند٢٠٠« خبر داده که  همشهریروزنامه 

 کشور، هنوز گاز برخی مناطق در با وجود اعالم مکرر حل مشکل تأمين گاز در«به نوشته اين روزنامه 
و اين وضعيت باعث شد تا تعدادی از نمايندگان » استان های شمال و شمال غرب کشور قطع است

مجلس که حوزه های انتخابيه آنها با مشکل قطع گاز مواجه هستند در صحن علنی مجلس به دولت و 
  .وزارت نفت تذکر دهند

ميزان قطعی گاز کاهش يافته « وی شرکت ملی گاز نوشته همشهری به نقل از عباداهللا قنبری سخنگ
 هزار خانوار با قطع ٢٠٠ هزار خانواری که تا پيش از اين با قطع گاز مواجه بودند در حال حاضر ۵٠٠و از 

  ».گاز مواجه هستند
تنها کااليی که پس از انقالب کاهش « به نقل از استاندار مرکزی نوشته جمهوری اسالمیروزنامه 
  ». داشته مواد مخدر استقيمت

به نوشته اين روزنامه عبداهللا سهرابی استاندار مرکزی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
خانواده ها مورد تهديد اين پديده شوم قرار دارند و در حال حاضر مواد مخدر « مخدر اين استان گفته

  ».آموزش و پرورش و دانش آموزان را تهديد می کند
مواد مخدر پس از انقالب تنها جنسی است «اسالمی نوشته که آقای سهرابی تایيد کرده کهجمهوری 

که قيمت آن با کاهش روبرو شده است و اين امر نشان می دهد شبکه عظيمی پشت اين پديده شوم 
  ».نهفته است

رخورداری طرح ب«خبر داده که » امتيازات اقتصادی برای بسيج «در گزارشی با عنواناعتماد روزنامه 
نيروهای بسيج از برخی امتيازات ويژه مانند سپردن پيمانکاری های پروژه های ملی بدون شرکت در 

  .مناقصات باعث بروز برخی اعتراض ها از سوی چند نماينده مجلس شده است
در جلسه علنی ديروز مجلس طرحی در دستور کار قرار گرفت که براساس آن «به نوشته اين روزنامه

اختصاص . برخی از پروژه ها را به بسيج سازندگی بسپارند» موظف می شوند«های دولتی دستگاه 
رديف ويژه بودجه، شرکت در پروژه های ملی و توسعه مادی کشور،و اولويت استخدام نيروهای جديد 

  به اعتقاد نمايندگان امتيازاتی است که با تصويب اين طرح به برای بسيجيان از جمله مواردی است کخ
  .بسيج سپرده می شود

 را مورد ٨٧ اظهارات ریيس مرکز پژوهش های مجلس در مورد اليحه بودجه سال آفتاب يزدروزنامه 
اجابت درخواست احمدی نژاد تصويب چشم بسته بودجه «توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته

  ».است
عيين کننده ای در توزيع ثروت و به نوشته اين روزنامه احمد توکلی با اشاره به اين که بودجه نقش ت

  .قدرت در کشور بازی می کند تاکيد کرده که اليحه بودجه بدون اصالح ، قابل تصويب نيست
 قانون ۵۵ و ۵٣، ۵٢اليحه پيشنهادی چنان تنظيم شده است که مکررا اصول «آفتاب يزد نوشته 

بودجه شرکت «و ازجملهدرآن نقض شده است، ) اصول ناظر بر بودجه و امور مالی کشور(اساسی 
تصويب جداول تفصيلی منابع و مصارف و «،»های دولتی و بانک ها برای تصويب به مجلس تقديم نشده

اختيار تعيين ارتباط «و همچنين» تعيين هدف های قانونی آنها از مجلس سلب و به دولت واگذار شده
 به دولت سپرده شده مالی و حقوقی بين دولت و شرکت های ملی وزارت نفت از مجلس سلب و

  ».است
به نوشته اين .  از تغيير فرمانده قرار گاه خاتم انبيا سپاه پاسداران خبر داده استهمبستگیروزنامه 

روزنامه،محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه طی حکمی رستم قاسمی را به عنوان مسوول جديد 
  .قرارگاه سازندگی خاتماالنبياء سپاه منصوب کرده است

 که خود از فرماندهان ارشد سپاه است، پيش از اين به عنوان مسئول قرارگاه سازندگی نوح قاسمی
وابسته به نيروی دريايی سپاه فعاليت می کرد و در طرح های مهمی در منطقه پارس جنوبی نقش 

  .داشته است
تصادی در  همچنين نوشته قرارگاه خاتم االنبياء يکی از بزرگترين و مهمترين تشکيالت اقهمبستگی

کشور است که ده ها طرح مهم و استراتژيک در بخش نفت و گاز، حمل و نقل، بنادر و تونل را در دست 
  . پروژه در سراسر کشور را اجرا کرده است١۵٠٠اجرا دارد و تاکنون بيش از 

ه پيش بينی کرد» مديريت پس از بحران سرما« ارگان رسمی دولت در يادداشتی با عنوانايرانروزنامه 
 در توليد محصوالت کشاورزی سال بعد مشکالتی را ايجاد خواهد   به وجود آمده از سرما که مشکالت

  .کرد
جاده .  روز پيش که موج سرما وارد ايران شد وضعيت از حالت عادی خارج شد١٠« اين روزنامه نوشته 

نه ها به واسطه سرما و کارخا. ها بسته و مراکز آموزشی، اداری و دانشگاهی به تعطيلی اجباری رفتند
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چار  بخش کشاورزی به دليل سرمای شديد و بارش زياد د ارگان رسمی دولت، با اشاره به اينکه
خسارت شده، از کمبود برخی محصوالت کشاورزی چون سيب زمينی و پياز در آينده خبر داده و 

بخشی از ميوه ها که در انبارها ذخيره شده بود تا هنگام اوج مصرف به بازار عرضه گردد، دچار « نوشته
يب با کمبود سرمازدگی شده و احتماًال در ايام شب عيد عرضه ميوه هايی چون پرتقال، نارنگی و س

  ».روبه رو می شود
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2008 ژانویه 15(1386 دی  25شنبه سه :رادیو فردا
، تيتر اول شماره روز سه شنبه خود را به زمينه سازی جناح حاکم برای تکرار ترکيب آفتاب يزد  روزنامه

   .مجلس فعلی در انتخابات مجلس هشتم اختصاص داده است
با گذشت سه روز از پايان ثبت نام کانديداهای نمايندگی مجلس هشتم و «: اين روزنامه نوشته است

در حالی که بسياری از چهره های شاخص که می توانستند مورد حمايت اصالح طلبان قرار گيرند از 
  » .ثبت نام خودداری کردند، گمانه زنی ها در خصوص ترکيب مجلس هشتم آغاز شده است

افزايش حمالت چند روزنامه خاص عليه اصالح طلبان و شدت يافتن «اب يزد همجنين خبر داده که آفت
اتهام افکني های بی سابقه نسبت به اکثريت اين جناح، نوعی زمينه سازی برای انصراف داوطلبانه 

  » .برخی از اصالح طلبان و يا آماده کردن افکار عمومی برای حذف آنهاست
 پيش از اين برخی از اصالح طلبان نسبت به ترکيب هيات های  ين حال تاکيد کرده کهاين روزنامه در ع

   .اجرايی انتخابات نيز اظهار نگرانی کرده بودند 
با « نيز با نگاهی به بحث انتخابات مجلس هشتم و غيبت برخی اصالح طلبان نوشته که  اعتمادروزنامه

لبان انتخابات مجلس هشتم و محرز شدن عدم حضور گذشت چهار روز از پايان مهلت نام نويسی داوط
حسن روحانی و چهره های شاخص حزب اعتدال و توسعه در گود انتخابات، دبيرکل اين حزب به طور 

ضمنی گمانه زنی های اخير در خصوص کانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری دهم را مورد تاييد قرار 
  » .داده است

در خصوص رياست جمهوری در حال حاضر چندين «: اقر نوبخت، نوشته استاعتماد به نقل از محمد ب
گزينه مد نظر اين حزب قرار دارد اما روند جمع بندی ها همچنان تا سال آينده ادامه خواهد يافت و حسن 

  » .روحانی نيز يکی از اين گزينه هاست
 اخير، در سرمقاله ای اصالح ، در شماره روز سه شنبه خود مطابق معمول چند روزکيهاناما روزنامه 

نويسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و «طلبان را متهم کرده که در صورت پيروزی در انتخابات بار ديگر از
  . حمايت خواهند کرد» فيلمسازان

» مسئله دار«اين روزنامه صراحتا همه روزنامه نگاران و هنرمندان و نويسندگان و فيلمسازان کشور را 
» همراهی با آمريکا«و حمايت احزاب اصالح طلب از زنان، قوميت ها، کارگران و دانشجويان را دانسته 

  . توصيف کرده است» نشانه هماهنگی اصالح طلبان با آمريکا«نام داده و آن را 
کيهان همچنين از مقاومت دولت خاتمی در قبال سرکوب گسترده منتقدان در داخل کشور به شدت 

در آن دوره وقتی نيروهای امنيتی قصد مهار معترضان را داشتند ناچار بودند که «شته که انتقاد کرده و نو
   » .به مقام های وزارت اطالعات دولت اصالحات فشار می آوردند 

 ميليارد تومان کسری وزارت ٨٠٠ به نقل از معاون امور مجلس وزارت بازرگانی ، از قدسروزنامه 
  .  گندم و آرد خبر داد انهبازرگانی برای تامين بودجه يار

باوجود افزايش يک درصدی سر جمع يارانه «:اين روزنامه به نقل از شجاع الدين بازرگانی نوشته است
کاالهای اساسی و خريد گندم در بودجه پيشنهادی سال آينده با توجه به افزايش قيمت تمام شده 

 ٨٠٠ليه در سال آينده با کسری بودجه گندم، کاالهای اساسی و نيز باال رفتن قيمت جهانی مواد او
  » .ميليارد تومانی يارانه ها مواجه خواهيم بود

 ميليارد ٨٠٠ در مجلس شورای اسالمی کسری ٨٧وی اظهار اميدواری کرده که پس از تصويب بودجه 
   .تومانی سرجمع يارانه ها تأمين شود 

 و واکنش محمد باقر  ی تهران از قطع شدن حمايت های مالی دولت از شهردارهمشهریروزنامه 
  . قاليباف به اين اقدام خبر داده است

ما خيلی گوشمان بدهکار اين حرفها نيست، بايد دنبال راهی «:اين روزنامه از قول قاليباف نوشته است
برای کاهش باری از دوش مردم باشيم و گرنه برف جمع بشود، مي گويند نمک زياد مصرف شده، 

  » .؛ برف جمع نشود، مي گويند مديريت ضعيف استآسفالت خراب شده است
شهردار تهران با انتقاد از بهانه گيری دولت برای پرداخت به موقع بودجه مصوب کمک به شهرداری ها 

اساسا هر کاری انجام دهيم . تونل بزنيم يک حرف مي زنند؛ اتوبوس وارد کنيم حرف ديگر«: گفته است
  » .ردباز هم حرفی برای اعتراض وجود دا

، در ستون جهت اطالع خود خبر داده که قهوه خانه ها برچيده می شوند و جمهوری اسالمیروزنامه 
ریيس پليس اداره اماکن عمومی نيروی انتظامی می گويد که قهوه خانه ها با تغيير کاربری «افزوده که 

  » .می توانند به کافی شاپ و يا رستوران تبديل شوند
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نيروی انتظامی حمايت های الزم را انجام «: هارات محمدعلی نجفی، نوشته استاين روزنامه با نقل اظ
  » .می دهد تا دارندگان قهوه خانه ها به هر شغلی که مدنظر دارند تغيير کاربری دهند

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

  )2008 ژانویه 14(1386 دی  24شنبه دو:رادیو فردا
 نماينده به وزير امور خارجه در خصوص دفاع از حقوق ايران در دريای خزر ٣٢ از تذکر همشهریروزنامه 

  . و قرارداد الجزاير خبر داده است
 از نمايندگان مجلس در تذکری جداگانه به رئيس جمهوری و وزير امور   نفر٣٢به نوشته اين روزنامه، 

ان در دريای خزر را خواستار  و همچنين احقاق حقوق تاريخی اير١٩٧۵خارجه ضرورت دفاع از قرارداد 
ضرورت پرهيز جدی از بيان اظهارات خالف مصالح ملی کشور در «شدند و به منوچهر متکی در خصوص 

  . هشدار داده اند» خصوص سهم ايران از دريای خزر
 درصد از دريای خزر اعالم ٢٠آقای متکی چندی پيش و برخالف گذشته که ايران سهم خود را حداقل 

   » . درصد از دريای خزر را می خواهد ١١٫٣ايران سهم کمی در حد «گفت که کرده بود، 
با اعالم اينکه گاز برخی از مناطق » قطع گاز عبرت انگيز است« در يادداشتی با عنوان رسالتروزنامه 

چرا گرفتار اين زحمت شديم که «کشور قطع و زندگی مردم مختل شده، اين پرسش را مطرح کرده که 
  »  از مردم خوب ما طاقت فرساست؟برای جمعی

قطع « :احمد توکلی، ریيس مرکز پژوهش های مجلس و نويسنده اين يادداشت در ادامه نوشته است
گاز فقط به مصرف کنندگان آسيب نمي رساند، بلکه با قطع گاز صنايع، اشتغال و توليد را کاهش مي 

اگر .ارت خارجی نيز صدمه جدی وارد مي کنددهد و با قطع گاز صادراتی به ترکيه به اعتبار ما در تج
بخواهيم از اين حادثه عبرت بگيريم بايد در تصميم گيری پيرامون بودجه، عقل و علم را بيشتر به کار 

  » .گيريم و با مردم صادقتر باشيم
نمونه های تکان «آقای توکلی با انتقاد از تصميمات ناسنجيده دولت در طرح های صنعتی و اقتصادی از

در آينده زيان هايش آشکار مي «در تصميم گيری دولت خبر داده و از طرح هايی ياد کرده که» هنده اید
  » .شود

نويسنده روزنامه رسالت که خود از متحدان محمود احمدی نژاد است، با انتقاد از اصرار دولت در برخی 
ا مقصر مي خوانيم که چرا اگر امروز ما مسئوالن گذشته ر«: تاکيد کرده است» زيان ده«پروژه های 

  » .حساب نشده گام زده اند، در آينده نيز ما در مقابل همين پرسش قرار خواهيم گرفت
  » .سرما و بی تدبيری، نان را در کرج کمياب کرده است« خبر داده که  آفتاب يزدروزنامه 

: نانوایی ها نوشته استاين روزنامه با اشاره به ايجاد صف های طويل نان در کرج و تعطيلی بسياری از 
تعطيلی برخی نانوايي ها، باال رفتن حجم درخـواسـت ها به دليل تعطيلی مدارس و ادارات، موجب « 

  » .کمبود نان در کرج شده است
کمبود سهميـه اختصاصی «: آفتاب يزد به نقل از عضو هيات مديره اتحاديه نانوايان کرج نوشته است

  » .مل و نقل آرد، اصلي ترين دليل کمبود آرد در نـانوایی هاستگندم به شهرستان کرج و مشکل ح
 تن و برابر ٢٠٠ هزار و ١٢سهميه گندم شهرستان کرج در حال حاضر «به گفته فخـرالدين ياريان، 

  » . سال پيش اين شهرستان است١٠سهميه 
ار تن شکر در هشت  هز٣٠٠ تا ٢۵٠ به نقل از معاون وزير بازرگانی از صادرات مجدد سرمايه،روزنامه 

  . ماهه ابتدای سال جاری به صورت قاچاق خبر داده است
 به کشور مجددا  حجم بااليی از شکر وارداتی«به نوشته اين روزنامه، محمدصادق مفتح گفته است که 

  » .صادرات می شود
حجم «: در مورد حجم کم اين صادرات در آمارهای رسمی نيز گفته است وی درپاسخ به اين روزنامه

  » .زيادی از شکر ايران توسط شرکت های ترکيه به آن کشور، قاچاق شده است
 درصد به ١۵٠ از سوی دولت از ٨۵به دنبال کاهش تعرفه شکر در سال «سرمايه همچنين نوشته که 

 درصد و موج واردات گسترده شکر به کشور بيش از چهار ميليون تن شکر در انبارهای داخلی و ١٠
ا ریيس جمهوری اسالمی در قبال انتقادها گفت که عمده شکر وارداتی به کشور مجددا خارجی ماند ام
  » .صادر شده است

 آماری از کشته شدگان بر اثر گاز گرفتگی در استان آذربايجان شرقی منتشر کرده و کيهان،روزنامه 
  .  نفر در اين استان جان باخته اند٧١ روز گذشته ٢٣نوشته که طی 
 دانش آموز ورامينی در روز يکشنبه خبر داده و نوشته ٢۵ر خبر ديگری از گاز گرفتگی اين روزنامه د

صبح روز یکشنبه به دليل نشت گاز منوکسيد کربن از لوله بخاری گازی انرژی که يک ماه پيش « : است
  » .در اين مدرسه نصب بود، دانش آموزان اين مدرسه دچار گازگرفتگی شدند

ر يک خانه در خلخال بر اثر قطع و وصل گاز، خفگی چهار عضو يک خانواده در کيهان همچنين از انفجا
   .تهران نيز خبر داده است 

  .  از استقرار پليس زن در واگن های ويژه زنان خبر داده استجام جمروزنامه 
و به نوشته اين روزنامه، مديرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران ضمن تایيد خبر استقرار پليس متر

  هدف از اين کار، رعايت انضباط مسافران و« ايستگاه پر ازدحام متروی تهران مسافران گفته که ٣٠در 
  » .جمع آوری دستفروشان و متکديانی است که در واگن زنان تجمع می کنند
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