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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
      اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  ين المللي و منطقه ايرويدادهاي مهم ب

  
  بی نظير بوتو ترور شد 

  )2007 دسامبر 27(1386 دی  6شنبه پنج :بی بی سی
وزارت کشور پاکستان اعالم کرد که بی نظير بوتو، نخست وزیر سابق این کشور طی 

  .انفجاری که در یک اجتماع انتخاباتی در شهر راولپندی رخ داد، جان باخته است
او فوری به بيمارستان منتقل شد اما دقایقی . ایان سخنرانی خانم بوتو رخ دادانفجار دقایقی پس از پ

  . بعد از ساعت شش بعد از ظهر به وقت محلی درگذشت
به گفته پليس در حالی که خودرو خانم بوتو محل گردهمایی را ترک می کرد، بمبگذار انتحاری ابتدا چند 

  . نفجر کردگلوله به گردن و سينه وی شليک و سپس خود را م
این دومين بار بود که . دست کم پانزده نفر دیگر نيز در این انفجار کشته و عده زیادی نيز زخمی شده اند
  . بی نظير بوتو پس از بازگشت به پاکستان در ماه اکتبر، مورد سوء قصد قرار گرفت
ابل بيمارستان عمومی پس از اعالم مرگ بی نظير بوتو، هواداران او که بسيار مضطرب شده بودند در مق
  . راولپندی جمع شدند و عليه پرویز مشرف، رئيس جمهور پاکستان شعار دادند

باربارا پلت، خبرنگار بی بی سی در اسالم آباد می گوید احتمال دارد ترور خانم بوتو خشم شدید 
رده ای برخوردار خانم بوتو در این ایالت از حمایت گست. طرفدارانش به ويژه در ایالت سند را باعث شود

  . بود
نصيره محب، خبرنگار بخش فارسی و پشتوی بی بی سی در پاکستان می گوید در پی کشته شدن 

به گفته او، در . خانم بوتو، اوضاع بسيار متشنج است و در الهور به یک خودرو پليس حمله شده است
  . شهر فيصل آباد نيز به چند ساختمان دولتی حمله شده

ید در ایالت سند و پنجاب، پليس در مراکز حساس مستقر شده و از وقوع زد و خانم محب می گو
  . خوردهایی در این مناطق خبر می رسد

  ترور در آستانه انتخابات
. ترور بی نظير بوتو درست دوازده روز پيش از برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری پاکستان انجام شد

  . یز مشرف را در نبرد انتخاباتی در دست داشتخانم بوتو رهبری بخش عمده مخالفان پرو
خانم بوتو رهبری حزب مردم پاکستان را بر عهده داشت، حزبی که بيش از دیگر احزاب در این کشور از 

  . حمایت عمومی برخوردار است
به گفته باربارا پلت، مرگ خانم بوتو حزب او را سردرگم کرده و معلوم نيست انتخابات عمومی که که 

  .  برنامه ریزی شده برگزار شود یا نه2008 روز هشتم ژانویه برای
به گفته تحليلگران، راولپندی شهری است که تمرکز نيروهای نظامی در آن زیاد است و یکی از امن 

از این رو، وقوع چنين حمله ای مایه شرمساری مقام های . ترین شهرهای پاکستان محسوب می شود
  . نظامی شهر است

 نخست وزیر پاکستان بود و نخستين زن در این کشور 1996 تا 1988تو دو بار طی سالهای بی نظير بو
بود که به چنين مقامی دست یافت، خانم بوتو پس از کنار رفتن از قدرت همراه با همسرش، آصف علی 

  . زرداری، متهم به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت شد و کشورش را ترک گفت
بر امسال پس از چند سال دوری از کشور به پاکستان برگشت و هنگام ورودش او در هيجدهم اکت

  . انفجاری در محلی که از وی استقبال شد رخ داد که در جریان آن تعدادی کشته شدند
  حمله به هواداران نواز شریف

ن روز پنجشنبه همچنين مردان مسلح هواداران نوازشریف، نخست وزیر پيشين و یکی دیگر از مخالفا
دولت، را در یک گردهمایی در حومه راولپندی هدف گلوله قرار دادند که در این حمله حداقل چهار نفر 

  . کشته شدند
نواز شریف که در این گردهمایی حضور نداشت، هواداران پرویز مشرف، رئيس جمهور پاکستان را 

  .مسئول این حمله دانست
  

  شرح حال بی نظير بوتو 
  )2007 دسامبر 27(1386ی   د6شنبه پنج :بی بی سی

گاندی در هند، یکی از مشهورترین خاندان -خانواده بی نظير بوتو مانند خانواده نهرو
  .سياسی در جهان به شمار می رود

 ميالدی نخست وزیر پاکستان بود و دولت او یکی از 70پدر بی نظير، ذوالفقار علی بوتو، در اوایل دهه 
  .  پس از استقالل این کشور بودمعدود دولتهای غيرنظامی پاکستان

 در کراچی به دنيا آمد و تحصيالت دانشگاهی خود را در دانشگاههای هاروارد آمریکا و 1953او در سال 
  .آکسفورد انگلستان انجام داد
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او با وجود اینکه در ابتدا تمایل چندانی به فعاليت سياسی از خود نشان نمی داد اما تدریجا به عرصه 
ان کشيده شد و بعد دو بار به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد، هر چند هر دو سياسی پاکست

  . بار به اتهام فساد از سوی ریيس جمهور برکنار شد
خانم بوتو در زمان اوج محبویبت خود، یعنی بعد از نخستين پيروزی انتخاباتی اش، یکی از شناخته شده 

   .ترین رهبران زن در جهان به حساب می آمد
  .اما بعد از برکناری از قدرت برای دومين بار، نامش با فساد و بی کفایتی مترادف شد

بی نظير اراده قاطع و سرسختی را از پدرش به ارث برده بود، که بعد از یک کودتای نظامی در سال 
  .  توسط ژنرال ضيا الحق دستگير و به اتهام قتل زندانی شد1977

 سال را 5د اعدام شد و بی نظير درست قبل از مرگ پدرش زندانی شد و ذوالفقار علی بوتو دو سال بع
  . دورانی که آنرا بسيار سخت و طاقت فرسا توصيف می کند. در حبس انفرادی گذراند

خانم بوتو در مقاطعی که برای مداوای پزشکی از زندان خارج شد، دفتر حزب مردم پاکستان را در لندن 
  . ود عليه ژنرال ضيا را آغاز کردتاسيس کرد و فعاليت سياسی خ

 به پاکستان بازگشت و دو سال بعد هنگامی که ژنرال ضيا بر اثر انفجار هواپيمایش 1986وی در سال 
  . کشته شد، او به عنوان اولين نخست وزیر زن منتخب در یک کشور اسالمی به قدرت رسيد

 مبنی بر فساد مواجه بوده اند، اما بی نظير بوتو و همسرش، آصف علی زرداری، با اتهامات متعددی
 سال در حبس برد که در 8تاکنون هيچکدام از این اتهامات در دادگاه ثابت نشده است اما آقای زرادی 

  .  آزاد شد2004سال 
 سال در تبعيدی خود خواسته در 8بدنبال این اتهامات خانم بوتو از کشورش خارج شد و به مدت تقریبا 

  . تهای خود ادامه داددبی و لندن به فعالي
   و تحوالت بعدی آن که حدود دو سال بعد منجر به1999با کودتای پرویز مشرف، در اکتبر سال 

تبعيد نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، از این کشور شد این دو نخست وزیر سابق عليرغم 
مکاریهایی را شروع اختالف هایی که با هم داشتند برای مخالفت با حکومت نظامی آقای مشرف ه

  . کردند
در " تقسيم قدرت"در اوایل سال جاری ميالدی آقای مشرف مذاکرات پنهانی را با خانم بوتو برای آنچه 

برخی از محافل عنوان می شد انجام داد که نتيجه نهایی این مذاکرات بازگشت خانم بوتو به کشور در 
  .  اکتبر سال جاری ميالدی بود18

نم بوتو به پاکستان انفجاری در محلی که از او استقبال می شد رخ داد که او از این به هنگام ورود خا
  .حمله جان سالم بدر برد

خانم بوتو با این وضعيت مخالفت کرد و ) 2007 نوامبر 3(هنگام اعالم وضعيت فوق العاده در پاکستان 
  . خواهان بازگشت کشور به حالت عادی شد

  .بازداشت خانگی بسر برد اما به فعاليتهای خود ادامه داداو مدتی را در این زمان در 
  .انفجار راولپندی دومين سوء قصد به وی از زمان ورودش به کشور بود که باعث کشته شدن وی شد

  قربانی تازه خانواده بوتو
 مرتضی برادر او که گمان می رفت رهبری. بی نظير بوتو آخرين بازمانده خانواده سياستمدار بوتو بود

او از آنجا و . حزب مردم پاکستان را بر عهده بگيرد، پس از برکناری پدرش به افغانستان گريخت
کشورهای دیگری در خاورميانه با تاسيس گروه نظامی ذوالفقار، به مبارزه با دولت نظامی پاکستان 

  . پرداخت
وی بالفاصله به .  شدمرتضی بوتو در تبعيد بود که در انتخابات به نمايندگی مجلس ایالتی برگزیده

  .  در شرایطس مشکوک کشته شد1996پاکستان بازگشت اما در سال 
 در 1985شهنواز برادر ديگر بی نظير نيز فعال سياسی بود که پيش از خواهر و برادرش در سال 

  .آپارتمانش در جنوب فرانسه کشته شد
  

  محدود شدن گزینه های آمریکا در پاکستان در پی ترور بوتو 
  )2007 دسامبر 27(1386 دی  6شنبه پنج :ی سیبی ب

  جاناتان مارکوس
  تحليلگر بی بی سی در امور دیپلماتيک

ترور بی نظير بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، در واقع راه برای بی ثباتی و تشنج بيشتر اوضاع در 
  . پاکستان باز خواهد کرد

دین این کشور در آنچه که آمریکا به عنوان این واقعه در کشوری صورت گرفته که برای آمریکا و متح
  . اعالم کرده، از اهميت حياتی برخوردار است' جنگ عليه تروریسم'

دولت جورج دبليو بوش، رئيس جمهور آمریکا، اميدوار بود که نوعی معامله و تفاهم بين خانم بوتو و 
  . کنددولت آقای مشرف، به پاکستان برای حرکت بسوی یک دموکراسی واقعی کمک 

این واقعه همچنين تاثيرات مهمی در . کشته شدن خانم بوتو یک زلزله سياسی برای پاکستان است
  . منطقه خواهد داشت

تبعات این ترور تا لندن و واشنگتن نيز احساس خواهد شد و دو کشور بریتانيا و آمریکا باید خود را برای 
برای آمریکا به خصوص ترور خانم بوتو به . ه کننددوره تازه ای از بی ثباتی و اغتشاش در پاکستان آماد
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معنی از دست دادن فردی است که بسياری در واشنگتن معتقدند از افراد اصلی برای ایجاد اصالحات 
  . سياسی در پاکستان بود

دولت آقای بوش تالش داشت تا بين آقای ) 2007 اکتبر 18در (قبل از بازگشت خانم بوتو به پاکستان 
  .نم بوتو ميانجيگری کندمشرف و خا

اميد مقامات آمریکا این بود که ممکن است خانم بوتو به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شود و این 
دو نفر با همکاری هم به اصالحات دموکراتيک در این کشور سرعت بدهند و عليه شورشيانی که از 

  . يرند، دست به اقدامات شدیدتری بزنندافغانستان به مناطق مرزی پاکستان آمده و در آن پناه می گ
برای آمریکا، که هر روز از روز قبل نسبت به عملکرد ژنرال مشرف ناراضی تر می شود، دموکراسی در 

  . از هم تفکيک ناپذیر و در گرو یکدیگرند" جنگ با تروریسم"داخل پاکستان و توانایی این کشور در 
 کمک های نظامی آمریکا نگرانی هایی مطرح است، بلکه این نه تنها در مورد بی ثمر بودن و هدر رفتن

بيم نيز وجود دارد که برخی از اعضای بلندپایه سرویس های امنيتی پاکستان برای تامين اهداف 
  . سياسی خود، مایل به سازش با گروه های تندرو اسالم گرا باشند

سياست یا روش سياسی خود را طوری اعالم حالت فوق العاده در ماه نوامبر باعث شد بی نظير بوتو 
  . تغيير دهد که به این شایعات که او از حمایت آمریکا برخوردار است، پایان دهد

اما محبوبيت بی چون و چرای خانم بوتو به این معنی بود که وی از نقش آفرینان اصلی صحنه سياسی 
  . پاکستان باشد

يق تر شدن بی ثباتی آینده سياسی این کشور اکنون غيبت او از صحنه سياسی پاکستان تنها به عم
  .منجر می شود

  
 بوتو؛ زندگی پرتالطم یک سياستمدار زن

  )2007 دسامبر 27(1386 دی  6شنبه پنج :رادیو فردا
بی نظير بوتو، نخست وزير سابق پاکستان و از مخالفان سياسی پرويز مشرف، رييس جمهوری اين 

گزارش ها حاکي است که . ر يک حادثه انفجاری کشته شد دسامبر، د٢٧کشور عصر روز پنج شنبه، 
    .پيش از اين انفجار، به گردن و سينه او شليک شده بود

پدر او، ذوالفقار علی . ، در خانواده ای ثروتمند و زميندار بدنيا آمد١٩۵٣ ژوئن سال ٢١بی نظير بوتو در 
ری و نخست وزير اين کشور در سال بوتو، حزب مردم پاکستان را پايه گذاری کرد و سپس رييس جمهو

  . کردهای ايرانی تبار بود از» بيگم نصرت بوتو«مادر او نيز .  شد١٩٩٧ تا ١٩٧١های 
 و مدت ١٩٧٧بوتو پس از فارغ التحصيلی از دانشگاه های هاروارد و آکسفورد در رشته سياست در سال 

وی پس از اعدام پدرش . پاکستان بازگشتکوتاهی قبل از اينکه نظاميان پدرش را از قدرت خلع کنند، به 
  .  توسط ژنرال ضياء الحق، حاکم نظامی پاکستان رهبری حزب مردم را عهده دار شد١٩٧٩در سال 

   زنی سد شکن
 برای بار اول به عنوان نخست وزير پاکستان انتخاب شد و نخستين زنی ١٩٨٨بی نظير بوتو در سال 

شبه قاره هند به نخست وزيری يک کشور مسلمان انتخاب می لقب گرفت که پس از پايان استعمار در 
  . شد

 و به اتهام فساد مالی توسط غالم اسحاق خان، رييس جمهوری اين کشور از ١٩٩٠اما وی در سال 
  .مقام خود برکنار شد

 برای بار اول به عنوان نخست وزير پاکستان انتخاب شد و نخستين زنی ١٩٨٨بی نظير بوتو در سال 
فت که پس از پايان استعمار در شبه قاره هند به نخست وزيری يک کشور مسلمان انتخاب می لقب گر
  . شد

آقای شريف .  به مقام نخست وزيری رسيد و جانشين نواز شريف شد١٩٩٣خانم بوتو بار ديگر در سال 
  .پس از چالش با رييس جمهوری مجبور به کناره گيری از قدرت شده بود

 به اتهام فساد ١٩٩۶م نخست وزيری اش موفقيتی نداشت و بار ديگر در سال خانم بوتو در دور دو
  . اقتصادی از سوی فاروق لغاری، رييس جمهوری وقت از مقام خود کنار گذاشته شد

در دور دوم نخست وزيری بی نظير بوتو بود که گروه طالبان با حمايت سازمان اطالعاتی پاکستان 
  .  کابل را به تصرف خود درآورد١٩٩۶د و در سپتامبر سال توانست در افغانستان قدرت بگير

وی به طالبان به عنوان گروهی می نگريست که قادر است تا ثبات و امنيت را در افغانستان به ارمغان 
  . آورد و راه پاکستان را برای دسترسی به بازارهای آسيای ميانه هموار سازد

بوتو برای طالبان پول و اسلحه ارسال می کرد و حتی گروه برخی از تحليلگران گفته اند که دولت خانم 
  . کوچکی از نظاميان پاکستانی را برای حمايت از آنها به افغانستان گسيل کرده بود

  . وی در ماه های اخير مخالفت خود را با اقدامات اين گروه و حمالت تروريستی آنها اعالم کرده بود
   اتهاماتی دنباله دار و بازگشت

 بی نظير بوتو همراه با شوهرش به اتهام فساد اقتصادی به پنج سال زندان و پرداخت ١٩٩٩ال در س
را ملغی  این حکم بعدا يک دادگاه عالی اين کشور.  هزار دالر جريمه محکوم شد۶٠٠هشت ميليون و 

  . کرد
 تا ١٩٩٣ خانم بوتو که شوهرش را به عنوان وزير امور سرمايه گذاری در کابينه خود طی سال های

 انتخاب کرده بود، در زمان حکم دادگاه در خارج از پاکستان به سر می برد و ترجيح داد که به ١٩٩۶
  . کشورش باز نگردد



www.iran-archive.com 

 ائتالفی برای اعاده دمکراسی در پاکستان تشکيل دادند، ولی اين دو ٢٠٠۶وی و نواز شريف در سال 
  . حاکم نظامی پاکستان توافق نداشتندرقيب بر سر استراتژی چگونگی برخورد با پرويز مشرف، 

در حالی که خانم بوتو معتقد بود بهتر است با آقای مشرف مذاکره کرد ولی نواز شريف مخالف توافق با 
  . حاکم نظامی پاکستان بود

 پس از هشت سال تبعيد خودخواسته و گرفتن تضمين مبنی بر عدم ٢٠٠٧خانم بوتو در اکتبر سال 
ولی هنگامی که در مسير فرودگاه تا منزل اش در . ات سابق به پاکستان بازگشتتعقيب به خاطر اتهام

حال عبور از خيابان های کراچی بود يک انفجار انتحاری سبب شد تا خودروی حامل او مورد حمله قرار 
  .  نفر از هواداران و تيم محافظتی اش کشته شوند١٣٩گيرد و 

نتخابات پارلمانی ماه ژانويه پاکستان قول داد تا برای احقاق  دسامبر، وی در مبارزات خود برای ا٢۶در 
  . حقوق کارگران تالش کند

و يک روز بعد در جريان يک عمليات انتحاری هدف گلوله يک بمبگذار قرار گرفت و با مرگ خود به حيات  ...
  .سياسی يکی از پر سر و صدا ترين زنان سياستمدار در شبه قاره هند پايان داد

  
  های گسترده به ترور بی نظير بوتوواکنش

  )2007 دسامبر 27(1386 دی  6شنبه پنج :رادیو فردا
پاکستان و نخست وزير پيشين اين کشور، واکنش   ترور بی نظير بوتو، يکی از رهبران مخالفان دولت

  .های گسترده ای در اين کشور و در سطح بين المللی به همراه داشته است
ترور خانم بوتو حمله «:زمان ملل متحد، در واکنش به ترور بی نظير بوتو گفتبن گی مون، دبير کل سا 

  .»به ثبات پاکستان بود
خواند و خواهان » جنايتی شنيع«دبير کل سازمان ملل با محکوم کردن ترور خانم بوتو، اين اقدام را 

  .شد» جنايتکاران«اجرای هرچه سريع تر عدالت درباره 
به بيست وهفتم دسامبر در پی شليک گلوله و بمبگذاری انتحاری در  روز پنجشن بی نظير بوتو،

 ساله بود، در يک راهپيمايی تبليغاتی در راولپندی با شليک گلوله ۵۴خانم بوتو که . راولپندی کشته شد
   .مورد حمله قرار گرفت و پس از آن ضارب خود را منفجر کرد

 خواستار خويشتنداری مردم شده است تا آنچه در همين حال، پرويز مشرف، رييس جمهوری پاکستان، 
  .خوانده است، با شکست رو به رو شود» ها های شوم تروريست برنامه و طرح«وی 

رهبر شاخه نواز حزب مسلم ليگ پاکستان، نيز از ترور خانم بوتو اظهار تاسف کرده و  محمد نواز شريف،
  .انم بوتو انتقاد کرده است به دليل قصور در حفاظت از جان خ  پرويز مشرف از دولت

راه و « : نواز شریف در مقابل بيمارستان عمومی راولپندی، خطاب به هواداران بی نظيربوتو گفت
  .  را ادامه خواهد داد »مبارزات خانم بوتو

  واکنش های بين المللی 
ن خواست جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، ترور خانم بوتو را به شدت محکوم کرد و از دولت پاکستا

  .عامالن اين جنايت را به پای ميز محاکمه بکشاند
اياالت متحده به شدت اين جنايت را که به دست «:آقای بوش که با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود

  .»افراطی هايی می خواهند دمکراسی در پاکستان را از بين ببرند، محکوم می کند
يز با ابراز تاسف از اين ترور خواستار خويشتنداری و وحدت در ديويد ميليبند وزير امور خارجه بريتانيا، ن

  .پاکستان شد
همچنين، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، در بيانيه ای ترور نخست وزیر پيشين پاکستن را  

کنند و  ايران با توجه و حساسيت خاص، موضوع ترور ايشان را تعقيب می«:محکوم کرده و گفته است
که با تالش دولت پاکستان، در اسرع وقت مسببين اين اقدام جنايتکارانه به سزای عمل خود اميد دارد 

  .»برسند 
  . را بشدت محکوم کرد خانم بوتو محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران نيز ترور

نفر به شدت محکوم  ٢٠   بيش از  ای ترور خانم بوتو و قتل  در بيانيه   نيز برنار کوشنر، وزيرخارجه فرانسه،
  . کرد

.  ميالدی برای نخستين بار برای تصدی مقام نخست وزيری سوگند ياد کرد١٩٨٨در سال  بی نظير بوتو
 ميالدی بار ديگر در انتخابات پيروز شد و تا سال ١٩٩٣ ماه از قدرت برکنار شد، اما در سال ٢٠  پس از او

  .داشت ميالدی رياست دولت پاکستان را به عهده ١٩٩۶
 اکتبر سال ١٨ ميالدی در تبعيدی خود خواسته در دبی به سر می برد و در روز ١٩٩٨خانم بوتو از سال 

  . ميالدی به پاکستان بازگشته بود٢٠٠٧
مرگ بوتو درست در چند کيلومتری جايی اتفاق افتاد که بيست و هشت سال پيش، پدرش به دار 

  .آويخته شده بود
  
ي يك فرد انتحاري در حالي آه از يك تجمع  براثر تيراندازي و حمله (شنبهپنج(امروز  نظير بوتو بي

  .شد، آشته شد راولپندي خارج مي انتخاباتي در شهر
  )2007 دسامبر 27(1386 دی  6شنبه پنج 

از خبرگزاري آسوشيتدپرس، رحمان مالك مشاور  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آه  فرد مهاجم درست لحظاتي پس از اين: پاآستان، گفت وزير اسبق  بوتو نخستنظير امنيتي بي
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اش در جمع هزاران تن درشهر راولپندي  پاآستان از محل سخنراني نظير بوتو نخست وزير اسبق بي
  .حمله قرار داد خارج شد، وي را مورد

  . تن ديگر آشته شدند20در اين انفجار دست آم 
هاي اوليه حاکي  گزارش. انفجار آشته شده است يز اعالم کرد که بوتو طي اينوزارت کشور پاکستان ن

پاکستان اعالم کرد که وي در اتاق عمل در بيمارستان عمومي  از زخمي شدن وي بود، اما وزارت کشور
  .راولپندي جان باخت

اييد و زمان داشت نيز خبر کشته شدن وي را ت که بوتو رهبري آن را به عهده" مردم پاکستان"حزب 
  .کرد  دقيقه بعدازظهر اعالم18.16مرگ بوتو را 

مقابل بيمارستان عمومي راولپندي جمع شدند و عليه  نظير بوتو، هواداران وي در پس از اعالم مرگ بي
  .شعار دادند پرويز مشرف، رييس جمهور پاکستان

. قانونگذاري پاکستان انجام شدانتخابات مجلس  ترور بي نظير بوتو درست دوازده روز پيش از برگزاري
  .هاي انتخاباتي در دست داشت مشرف را در رقابت بوتو رهبري بخش عمده مخالفان پرويز

بوتو بالفاصله پس از اين : بيمارستان راولپندي گفت خان يكي از اعضاي حزب مردم بوتو، در واصف علي
  .مورد عمل جراحي قرار گرفت حمله به بيمارستان منتقل شد و

  .رسيده است" شهادت" جراحان تاييد آردند آه بوتو به: وآيل بوتو نيز گفت
ها آرده و تعدادي  بودند، اقدام به شكستن شيشه حاميان خشمگين بوتو آه در بيمارستان تجمع آرده

  .پرداختند ها نيز به شيون و زاري از آن
مخالف نيز به بيمارستان محل انتقال از رهبران  وزير اسبق پاآستان و يكي ديگر نواز شريف ديگر نخست

  .او خواهر من بود: اظهار داشت بوتو رفته و در آنار جسد وي حاضر شد و
وزير پاآستان بود و نخستين زن در اين  بار نخست  دو1996 و 1988هاي  ي سال نظير بوتو در فاصله بي

  .کشور بود که به چنين مقامي دست يافت
  .پاآستان باز گشت  از هشت سال تبعيد به اآتبر سال جاري پس18وي در 

اين مكان از زمان بازگشتش به پاآستان محسوب  حضور امروز بوتو در شهر راولپندي اولين حضور وي در
  .شود مي

اي را در  جمهور پاآستان، قرار است بيانيه رييس پرويز مشرف: در همين حال خبرگزاري آلمان گزارش داد
  .ر آندارتباط با ترور بوتو صاد

علي زرداري، متهم به فساد مالي و سوء  بوتو پس از کنار رفتن از قدرت همراه با همسرش، آصف
  .استفاده از قدرت شد و کشورش را ترک گفت

  هاي جهاني محكوميت
نيز انفجار بمب و تيراندازي در محل  وزارت امور خارجه آشورمان سيدمحمدعلي حسيني، سخنگوي

نظير بوتو انجاميد، به شدت محكوم  ن در راولپندي را آه به آشته شدن بيپاآستا نشست حزب مردم
  .آرد

اقدام از ناحيه هر شخص، گروه و حزبي صورت گرفته  آه اين سخنگوي وزارت امور خارجه، با اعالم اين
آند،  امنيت و صلح و ثبات منطقه و آشورهاي آن را دنبال نمي باشد، هدفي جز بر هم زدن آرامش،

  .آاراته اعالم داشت اقدام جنايت ر خويش را از اينانزجا
ايران را به دولت و ملت پاآستان و خانواده  دردي خود و دولت و ملت حسيني مراتب تسليت و هم

  .نظير بوتو اعالم نمود مرحومه بي
دولت پاآستان مساعي خويش را جهت شناسايي و  سخنگوي وزارت امور خارجه ابراز اميدواري آرد آه

هاي الزم براي  آارانه و همجنين فراهم آوردن زمينه جنايت جازات مسببين اين عمل غيرانساني وم
  .آن آشور فراهم آورد بازگشت آرامش و ثبات را به

. آنيم ما به طور قطع اين حمله را محكوم مي: اظهار داشت آمريكا، تام آيسي سخنگوي وزارت خارجه
پاآستان آساني هستند آه سعي دارند روند آشتي را مختل آنند نشان داد آه هنوز هم در  اين اقدام

  .ها براي پيشبرد دموآراسي در اين آشور جلوگيري آنند از تالش و
  .شده است" شوآه"نيز اظهار داشت آه عميقا از مرگ بوتو  ي انگليس خارجه ديويد ميليبند وزير امور

هاي افراطي با ترور بوتو نشان دادند  گروه: گفت ها شد و داري پاآستاني وي خواستار وحدت و خويشتن
دموآراتيك در پاآستان متعهد هستند مورد نظر دارند؛ اما آنها نبايد و  آه تمام آساني را آه به روند

  .موفق شوند توانند نمي
  .بار خواند نظير بوتو را اقدامي وحشتناك و فاجعه بي نيز ترور واتيكان

نظير بوتو شد، محكوم آرد و  را آه موجب مرگ بي" فاشيسم"نيز  الياايت رومانو پرودي نخست وزير
  .ي مسير دشوار صلح در پاآستان شد ادامه خواستار

  .ي سختي به روند دموآراتيك پاآستان بود ا ترور بوتو يك تراژدي و ضربه نيز اعالم آرد آه هند
ه قاره رهبري برجسته را آه در بوتو اين شب با مرگ: سخنگوي مانموهان سينگ نخست وزير هند گفت

  .از دست داد آرد، راه دموآراسي و آشتي در آشورش آار مي
  .نظير بوتو را محكوم آرد اي ترور بي نيز در بيانيه فرانسه ي وزارت امور خارجه

 تاسف عميقش را از اين حمله آه  ي فرانسه، خارجه برنار آوشنه وزير امور: در اين بيانيه آمده است
  .دارد مي آشته شدن بوتو شد اعالمموجب 

  نظير بوتو شرح حال بي
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در هند، يکي از مشهورترين خاندان سياسي در جهان   گاندي-نظير بوتو مانند خانواده نهرو خانواده بي
  .رود به شمار مي

از ميالدي نخست وزير پاکستان بود و دولت وي يکي  70نظير، ذوالفقار علي بوتو، در اوايل دهه  پدر بي
  .از استقالل اين کشور بود معدود دولتهاي غيرنظامي پاکستان پس

دانشگاهي خود را در دانشگاههاي هاروارد آمريکا و   متولد شد و تحصيالت1953نظير بوتو در سال  بي
  .آکسفورد انگلستان انجام داد

د اما تدريجا به عرصه دا سياسي از خود نشان نمي وي با وجود اينکه در ابتدا تمايل چنداني به فعاليت
به عنوان نخست وزير اين کشور انتخاب شد، هر چند هر دو  سياسي پاکستان کشيده شد و بعد دو بار

  .رييس جمهور برکنار شد بار به اتهام فساد از سوي
خود، يعني بعد از نخستين پيروزي  سي، بوتو در زمان اوج محبويبت.بي.براساس گزارش بي

آمد؛ اما بعد از برکناري از  جهان به حساب مي  شناخته شده ترين رهبران زن دراش، يکي از انتخاباتي
  .بي کفايتي مترادف شد قدرت براي دومين بار، نامش با فساد و

  . اعدام شد79وزير پاکستان بود در سال   ميالدي نخست70ذوالفقار علي بوتو که در اوايل دهه 
 1977برده بود که بعد از يک کودتاي نظامي در سال   به ارثنظير اراده قاطع و سرسختي را از پدرش بي

  .اتهام قتل زنداني شد توسط ژنرال ضياء الحق دستگير و به
درست قبل از مرگ پدرش زنداني شد و پنج سال  ذوالفقار علي بوتو دو سال بعد اعدام شد و بي نظير

  .کند  فرسا توصيف ميآنرا بسيار سخت و طاقت دوراني که. را در حبس انفرادي گذراند
خارج شد، دفتر حزب مردم پاکستان را در لندن  بوتو در مقاطعي که براي مداواي پزشکي از زندان

  .الحق را آغاز کرد ژنرال ضياء تاسيس کرد و فعاليت سياسي خود عليه
يمايش هنگامي که ژنرال ضيا بر اثر انفجار هواپ  به پاکستان بازگشت و دو سال بعد1986وي در سال 

  .منتخب در يک کشور اسالمي به قدرت رسيد کشته شد، وي به عنوان اولين نخست وزير
اند، اما  متعددي مبني بر فساد مواجه بوده نظير بوتو و همسرش، آصف علي زرداري، با اتهامات بي

  .ثابت نشده است تاکنون هيچ کدام از اين اتهامات در دادگاه
مدت تقريبا هشت سال در تبعيدي خود خواسته  ز کشورش خارج شد و بهبه دنبال اين اتهامات، بوتو ا
  .داد هاي خود ادامه در دبي و لندن به فعاليت

  بعدي آن که حدود دو سال بعد منجر به  و تحوالت1999با کودتاي پرويز مشرف، در اکتبر سال 
ير سابق به رغم شد، اين دو نخست وز تبعيد نواز شريف، نخست وزير سابق پاکستان از کشور

  .حکومت نظامي مشرف همکاريهايي را شروع کردند هايي که با هم داشتند براي مخالفت با اختالف
در برخي از " تقسيم قدرت"با بوتو براي آنچه که  در اوايل سال جاري ميالدي مشرف مذاکرات پنهاني را

 اکتبر سال 18 بوتو به کشور در نتيجه نهايي اين مذاکرات بازگشت شد انجام داد که محافل عنوان مي
  .جاري ميالدي بود

شد رخ داد که وي از اين  که از وي استقبال مي به هنگام ورود بوتو به پاکستان، انفجاري در محلي
  .حمله جان سالم بدر برد

بوتو با اين وضعيت مخالفت کرد و خواهان ) 2007نوامبر  3(هنگام اعالم وضعيت فوق العاده در پاکستان 
  .بازگشت کشور به حالت عادي شد

  .اما به فعاليتهاي خود ادامه داد وي مدتي را در اين زمان در بازداشت خانگي بسر برد
  .ورودش به کشور بود که باعث کشته شدن وي شد انفجار راولپندي دومين سوء قصد به وي از زمان

  پاکستان هاي سياسي در گاه شمار رقابت
  وزير زن پاکستان سوگند خورد بوتو به عنوان اولين نخستنظير  بي: 1988دسامبر 

  نظير بوتو را به اتهام فساد از کار برکنار کرد بي غالم اسحاق خان، رييس جمهور پاکستان،: 1990اوت 
  نواز شريف نخست وزير پاکستان شد: 1990نوامبر 
  ام يافتپاکستان ترفيع مق پرويز مشرف به درجه ژنرالي در ارتش: 1991ژانويه 
  نواز شريف را به اتهام فساد از کار برکنار کرد غالم اسحاق خان، رييس جمهور پاکستان،: 1993ژوئيه 
  وزير پاکستان شد نظير بوتو براي دومين بار نخست بي: 1993اکتبر 

  اعتصاب عمومي احزاب مخالف: 1994سپتامبر 
  پرويز مشرف در ارتش ترفيع گرفت: 1995اکتبر 

  نظير بوتو، به ضرب گلوله کشته شد بي مير مرتضي بوتو، برادر کوچکتر: 1996سپتامبر 
  نظير بوتو را به اتهام فساد از کار برکنار کرد بي فاروق لغاري، رييس جمهور پاکستان،: 1996نوامبر 
  ديگر نخست وزير پاکستان شد نواز شريف بعد از انتخابات سراسري بار: 1997فوريه 
  محکوم شد واز شريف به توهين به دستگاه قضايين: 1997نوامبر 

  اش را انجام داد يي هسته هاي پاکستان اولين آزمايش سالح: 1998مه 
  پاکستان منصوب شد پرويز مشرف به رياست ستاد مشترک ارتش: 1998اکتبر 
  دپرونده فساد مالي گناهکار شناخته شدن نظير بوتو و همسرش آصف زرداري در بي: 1999آوريل 

  کارگيل، در منطقه کشمير تحت نفوذ هند نفوذ سربازان و نظاميان پاکستان به ناحيه: 1999مه 
  نشيني آرد پاکستان از کارگيل عقب: 1999ژوئيه 
  اما بعد از آن قدرت را از طريق کودتا تصاحب آرد ژنرال مشرف از رياست ارتش برکنار شد: 1999اکتبر 
  تروريسم به حبس ابد محکوم شد ام هواپيماربايي ونواز شريف به اته: 2000آوريل 
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   انتخابات برگزار کند2002اآتبر  دادگاه عالي به پرويز مشرف دستور داد تا: 2000مه 
  سياسي منع شدند هاي نظير بوتو و نواز شريف از فعاليت بي: 2000اوت 

  نواز شريف تبعيد شد: 2000دسامبر 
  تروريسم حمايت آرد  آمريکا باژنرال مشرف از جنگ: 2001سپتامبر 

  جمهوري برگزار شد رفراندوم براي افزايش دوره رياست: 2002آوريل 
  نظير بوتو را محکوم آرد دادگاه بي: 2002ژوئيه 
همسرش را به اتهام پول شويي محاکمه کرده و به  نظير بوتو و دادگاهي در سوئيس، بي: 2003ژوئيه 

  زندان و جريمه مالي محکوم شدند
  دادگاه تجديدنظر لغو شد نظير بوتو و همسرش در محکوميت بي: 2003نوامبر 

  به در برد ژنرال مشرف از دو سوء قصد جان سالم: 2003دسامبر 
  نظير بوتو از زندان آزاد شد همسر بي: 2004نوامبر 
 ژنرال مشرف هايش را با بوتو اعالم آرد آه تماس نظير حزب مردم پاکستان به رهبري بي: 2005مارس 

  افزايش داده است
  که پرويز مشرف پيشنهاد کرده، درگرفت هايي بر سر زمان بندي انتخابات جنجال: 2006ژوئن 
  تواند از تبعيد برگردد مي دادگاه عالي حکم آرد آه نواز شريف: 2007اوت 
  تاده شدبالفاصله دوباره به تبعيد فرس نواز شريف به پاکستان بازگشت و: 2007سپتامبر  10
  گردد اکتبر از تبعيد خودخواسته به پاکستان باز مي 18نظير بوتو اعالم آرد آه  بي: 2007سپتامبر  14
او به رياست جمهوري انتخاب شود، از فرماندهي  وکالي ژنرال مشرف گفتند آه اگر: 2007سپتامبر  18

  ارتش کناره گيري خواهد کرد
انتخابات رياست جمهوري روز ششم اکتبر برگزار  عالم آرد آهکميسيون انتخابات ا: 2007سپتامبر  20
  .شود مي

  بخشيده شد اتهامات فساد مالي بي نظير بوتو: 2007اکتبر  5
جمهوري اکثريت آرا را کسب آرد اما بايد در انتظار  ژنرال مشرف در انتخابات رياست: 2007اکتبر  6

  .انتخابات باشد تصميم دادگاه عالي در مورد برنده
  .خود خواسته، به کراچي بازگشت نظير بوتو، بعد از سال ها تبعيد بي: 2007اآتبر  18

  
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 » م دفاع موشکی پيشرفته به ايران می دهدروسيه سيست«

  )2007 دسامبر 26(1386 دی  5شنبه چهار:رادیو فردا
سيستم دفاع موشکی بسيار  روسيه« : وزير دفاع ايران روز چهارشنبه پنجم دی ماه گفته است

  .کشور قرار می دهد این» را در اختيار ٣٠٠پيشرفته اس 
سيستم دفاع موشکی، مطابق قراردادی که قبال  اين«:تمصطفی محمد نجار، وزير دفاع ايران، گف 

  . » می شود  ميان دو کشور امضاء شده، به ايران تحويل داده
 ايران، در صورت  .توضيحی نداده است» ٣٠٠اس «آقای نجار درباره تعداد و زمان تحويل موشک های 

د که چنين موشک ، نخستين کشور در حاشيه خليج فارس خواهد بو»٣٠٠اس «دریافت موشک های 
  .هايی را در اختيار خواهد داشت

موشکی روسيه با ايران از این قرارداد ها انتقاد  همکاری های از آغاز آمريکا، اسرائيل و اتحاديه اروپا 
واشينگتن از جامعه بين المللی خواسته بود به منظور وارد آوردن فشار بر ايران، فروش سالح  .کرده اند

  .کنندتهران را متوقف  به
هدف قرار دادن   قابليت»٣٠٠اس «سيستم دفاع موشکی   آسوشيتدپرس،به گزارش خبرگزاری

 هزار فوتی را ٩٠ مايلی و در ارتفاع ٩٠هواپيماها، موشک های کروز و موشک های باليستيک در فاصله 
  .دارد

پيشرفته تر از » ٣٠٠اس «سيستم دفاع موشکی  مدعی هستند که مقام های نظامی روسيه
  .يستم موشکی پاتريوت ساخت آمريکا استس

قادر است هدف را در ارتفاعی باال تر از   ٣٠٠ اس  سيستم دفاع موشکی«: آقای نجار همچنين گفت
  . » هدف قرار دهد Tor-M1» تور ام يک« سيستم های 

راز ، آمریکا و اسرائيل ضمن اب٢٠٠۵در دسامبر سال » ام یک-تور«در پی انعقاد قرار داد موشک های 
نگرانی از قرار داد تسليحاتی ميان روسيه و ایران اعالم کرده بودند ایران می تواند با استفاده از این 

وزیر دفاع ایران در واکنش به این اظهارات گفته بود . کند» موشک ها به کشورهای همسایه خود حمله
  .»هرگز به کشورهای همسایه حمله نخواهد کرد«ایران 

اس « درباره خرید موشک های  اکنون واکنش رسمی به اظهارات وزير دفاع ايران ت مقام های روسيه
اين « گفته استاينترفاکسنشان نداده اند، اما يک منبع نظامی روسيه به حبرگزاری روسی » ٣٠٠

قرار داد چند سال پيش ميان دوطرف به امضاء رسيده و احتماال تعدادی از اين موشک ها به ايران تحويل 
  .»ه استداده شد
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 به ايران مطرح بود ولی تاکنون مقام ٣٠٠ اس  پيشتر شايعاتی درباره فروش سيستم دفاع موشکی
  .به ايران را تکذيب کرده اند» ٣٠٠اس «روسيه فروش 

 ميليون دالری بين ايران و روسيه، مسکو سال گذشته يک سامانه دفاع موشکی ٧٠٠بر اساس قرارداد 
 اختيار جمهوری اسالمی گذاشت و اکنون کارشناسانی را برای نظارت بر را در»  ام يک-تور«موسوم به 

  . فرايند آموزش به تهران اعزام کرده است
اعزام اين کارشناسان پس از برگزاری چهارمين کميته همکاری های دفاعی مشترک ميان دو تهران و 

  .  دسامبر در تهران برگزار شد١٩مسکو صورت می گيرد که 
نظارت «: ره چهارمين کميسيون مشترک نظامی دفاعی ايران و روسيه در تهران نيز گفتمحمدنجار در با

، راه های گسترش مناسبات دفاعی دو کشور در حوزه های ) ام يک تور ( سيستم موشکی  بر آموزش
جديد و آخرين وضعيت اجرای توافقات قبلی از مهمترين موضوعات اين کميسيون بودکه با حضور ميخائيل 

ديميتريف، مدير سرويس فدرال همکاری های نظامی و فنی ايران و روسيه و جانشين وزير دفاع ايران 
  .»بررسی شد

که ميخاييل ديميتريف، رييس سرويس   گزارش داده بودايتارتاس حال، خبرگزاری روسی درهمين 
تامين رادار و سامانه دفاع هوايی اولويت «: فدرال همکاری های نظامی و فنی روسيه، گفته است

  . »همکاری های نظامی تهران ـ مسکو است
   انتقادها از روسيه

توليد می شوند و مدل هايی که به گفته وزير دفاع  ام يک تنها در روسيه -موشک های سری تور
روسيه به ايران ارسال شده اند، برای ساقط کردن اهداف هوايی تا ارتفاع شش هزار متری، کاربرد 

  . دارند
  .  کيلومتر برآورد می شود١۴ تا ١٢برد موشک های اين سيستم بين 

 يک را با موفقيت -شبار موشکی تور امجمهوری اسالمی ايران بهمن ماه سال گذشته اعالم کرد که آت
  . آزمايش کرده است

فرمانده نيروی هوايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از آزمايش اين آتشبار موشکی اظهار 
سپاه در چارچوب افزايش توان نظامی جمهوری اسالمی، و در راستای استراتژی بازدارنده در «: داشت

  » .های موشکی جديدی به استعداد نظامی خود افزوده استپاسخ به تهاجم بيگانگان، آتشبار
فروش سالح های پيشرفته از جمله سيستم جديد دفاع موشکی انتقاد کشورهای آمريکا و اسراييل را 

  . بر انگيخته است
تام کيسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا سال گذشته و در واکنش به فروش سيستم جديد 

فروش چنين تسليحاتی به کشوری که از تروريسم دفاع می کند « :  گفته بوددفاعی روسيه به ايران
  » .جايز نيست

مقامات روسيه بارها انتقادات اياالت متحده آمريکا را ناديده گرفته اند و گفته اند که قصد دارند موشک 
  . ها و هواپيماهای پيشرفته را به ايران بفروشند

  
  اورانيوم ندارد ایران نيازی به غنی سازی : الوروف

  )2007 دسامبر 26(1386 دی  5شنبه چهار:بی بی سی
یک مقام روسی گفته است که ایران احتياجی به غنی سازی اورانيوم ندارد و روسيه برای قانع ساختن 

  .مقامات ایرانی در این زمينه تالش می کند
در روزنامه )  دی5(دسامبر  26سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسيه، در مصاحبه ای که روز چهارشنبه، 

ایران هيچ نياز اقتصادی به ادامه برنامه غنی سازی " منتشر شد گفته است که ورميا نووستیروسی 
اورانيوم ندارد و ما می کوشيم ایرانيان را قانع کنيم که این کشور از تعليق غنی سازی اورانيوم منتفع 

  ." خواهد شد
 غنی سازی برای ایران در پی خواهد داشت از آغاز فوری مذاکره آقای الوروف در مورد منافعی که تعليق

  . ، از جمله ایاالت متحده، نام برده است5+1با تمام شش کشور عضو گروه 
 و - آمریکا، روسيه، چين، بریتانيا و فرانسه - از پنج عضو دایم شورای امنيت سازمان ملل 5+1گروه 

ردن واکنش جهانی نسبت به برنامه های هسته ای آلمان تشکيل یافته و ماموریت آن هماهنگ ک
  . جمهوری اسالمی عنوان شده است

از ميان بردن هر نوع سوء ظنی  "5+1وزیر خارجه روسيه گفت که هدف از مذاکره ایران و اعضای گروه 
  ."نسبت به وجود هدف دیگری مگر هدف های صلح آميز در برنامه های اتمی ایران خواهد بود

 می توانند آنان را قانع 5+1اظهار داشته است که مقامات ایرانی از طریق مذاکره با گروه آقای الوروف 
  . کنند که در صدد دستيابی به تسليحات اتمی نيستند

وزیر خارجه روسيه افزوده است که موافقت ایران با پيشنهاد تعليق غنی سازی و مذاکره برای حل 
  ." رف های مربوطه خواهد بودبه نفع تمامی ط"مساله هسته ای این کشور 

سخنان آقای الوروف در حالی انتشار می یابد که هفته گذشته، روسيه اعالم داشت که تحویل سوخت 
  . هسته ای مورد نياز نيروگاه بوشهر را آغاز کرده است

  ارسال سوخت هسته ای و حمایت آمریکا
 دسامبر انتشار یافت، اظهار 17ن، که روز وزارت خارجه روسيه در بيانيه اعالم آغاز تحویل سوخت به ایرا

نظر کرده بود که با توجه به شرایط جدید، جمهوری اسالمی می تواند فعاليت در زمينه غنی سازی را 
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  .متوقف کند
ارسال سوخت هسته ای برای بوشهر با استقبال مقامات آمریکایی نيز مواجه شد و رئيس جمهور 

  .  دیگر دليلی برای غنی سازی اورانيوم نداردایاالت متحده گفت که جمهوری اسالمی
برخی ناظران گفتند که بيانيه وزارت خارجه روسيه به معنی هشداری به ایران در این مورد است که در 

صورتی که مصوبات شورای امنيت در مورد تعليق غنی سازی را به اجرا نگذارد، دولت روسيه خود را 
  . ی وارد کردن فشار بيشتر بر جمهوری اسالمی مخالفت کندموظف نخواهد دانست با تالش غرب برا

در حاليکه کشورهای غربی جمهوری اسالمی را به تالش برای توليد بمب اتمی در پوشش برنامه های 
صلح آميز هسته ای متهم کرده و خواستار توقف غنی سازی اورانيوم در ایران شده اند، مقامات ایرانی 

  . يابی به چرخه توليد سوخت اتمی دانسته و بر ادامه آن تاکيد ورزیده اندهدف از این فعاليت را دست
وزیر خارجه روسيه در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه ورميا نووستی گفته است که دولت وی به 

  . تعهدات خود در تکميل طرح ساخت نيروگاه اتمی بوشهر عمل خواهد کرد
در سال جاری، ما مشکالتی "رر در راه اندازی این نيروگاه گفت وی با اشاره ای تلویحی به تاخيرهای مک

  ." با ایرانی ها داشتيم اما اینها مشکالت مالی بود و نه سياسی که اینک رفع شده است
به گفته آقای الوروف، حل مشکالت مالی زمينه ارسال سوخت هسته ای برای نيروگاه بوشهر را فراهم 

  .کرد
 نحوه همکاری با ایران در اجرای طرح نيروگاه بوشهر گفته است که این طرح وزیر خارجه روسيه در مورد

  . تحت نظر و با تضمين کامل آژانس بين المللی انرژی اتمی اجرا می شود
  شرط همکاری اتمی روسيه و ایران

شرکای ما می دانند در صورتی که کمترین انحرافی از اصل نظارت مطلق آژانس "وی افزوده است که 
  ."المللی انرژی اتمی صورت گيرد، ما نيز همکاری خود را متوقف خواهيم کردبين 

آقای الوروف در مصاحبه با روزنامه ورميا نووستی همچنين گفته است که مسایل مربوط به کوزوو، ایران، 
لبنان و خاورميانه نمی تواند با تصميم های یکجانبه حل و فصل شود و مستلزم رعایت اصل اتفاق نظر 

  . ضای دایم شورای امنيت است که در منشور سازمان ملل نيز درج شده استاع
در اشاره به موارد اختالف نظر روسيه و کشورهای غربی عضو دایم شورای امنيت، وزیر خارجه روسيه 

در چارچوب همکاری بين المللی امکان ندارد که همه را به تبعيت از خط مشی تنها "گفته است که 
 مربوطه ملزم کرد زیرا چنين رویکردی به حل مسایل منجر نمی شود بلکه آنها را یکی از طرف های

  ." غامض تر خواهد کرد
سرگئی الوروف بدون نام بردن از کشوری خاص گفت که از زمان خاتمه جنگ سرد، برخی گروه ها در 

ئيس جمهور و ر"غرب انتظار داشته اند که همه چيز براساس معيارهای غربی شکل بگيرد و افزود که 
سایر مقامات روسی از شرکای ما به طور خصوصی خواسته اند که از این عقيده دست بردارند و تالش 

  ." خود را بر اقدامات مشترک متمرکز سازند
در ایران، خبرگزاری فارس بخش هایی از مصاحبه آقای الوروف با روزنامه ورميا نووستی را با عنوان 

منتشر کرده و از قول وزیر خارجه روسيه " زی اورانيوم ایران نيست توقف غنی سا5+1هدف اصلی "
 متقاعد شدن در این مورد است که برنامه هسته ای ایران هدف 5+1نوشته است که هدف گروه 

  . نظامی ندارد
به گزارش این خبرگزاری، آقای الوروف گفته است اعضای این گروه توافق کرده اند که تغيير حکومت 

 نظر آنها نيست و افزوده که اگر آمریکایيان در صدد تغيير حکومت ایران باشند، روسيه با آن ایران منظور
  . مخالف است

پس از انتشار خبر ارسال سوخت اتمی روسيه به ایران، تعدادی از مقامات ایرانی این اقدام را گامی در 
يب، ارتباط احتمالی این اقدام با راه اجرای تعهد روسيه به تکميل طرح بوشهر توصيف کردند و به این ترت

  . توقف برنامه غنی سازی اورانيوم را نادیده گرفتند
به گفته آنان، هدف از غنی سازی اورانيوم در داخل، توليد سوخت هسته ای برای تعداد دیگری از 

کت با نيروگاه های اتمی است که ایران قصد دارد آنها را با اتکای به دانش و منابع داخلی یا یا مشار
  .شرکت های خارجی احداث کند

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   عراقیمتن بيانيه دفتر رياست جمهور

  )2007 دسامبر 27(1386 دی  6شنبه پنج :رادیو فردا
 در باره قرارداد الجزاير نقل شده ی که از عاليجناب رييس جمهوری در باره گفته ای رياست جمهوردفتر

  : کندی را تقديم میتاست توضيحا
 اپوزيسيون عراق آن را ی که شاه و صدام قرارداد الجزاير را امضا کردند، نيروهای آنکه هنگامنخست

 ی صدام تحت ضربه هایدر آن زمان ديکتاتور.  پنداشتندی صدام می ديکتاتوری برایريسمان نجات
  . بنابر اين اين قرارداد نامشروع محسوب شد. انقالب کردها بود

 ی معتبر است و بر اساس قوانين و عرف بين المللی آنکه واقعيت آن است که قرارداد الجزاير قراردادومد
  .  توان آن را لغوشده دانستینم
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 دست يافتن ی توانند برای هست که طرفين می اين قرارداد نکته هايی بندهای آنکه در باره برخسوم
  . به اشتراک نظر به گفت و گو بنشينند

هيچ يک از طرفين به صورت يکجانبه .  نيز معتبر است و فسخ نشدهینکه قرارداد در حالت فعل آچهارم
 اين واقعيت را باور دارد و یعاليجناب رييس جمهور.  فسخ کنند،ی يا جزئی توانند اين قرارداد را، کلینم

  .در گفته هايش قصد نداشته است لغو اين قرارداد را اعالم کند
  

هاي دولت عراق  آه در زندان ي اعطاي عفوعمومي براي زندانياني نويس اليحه ي عراق پيش آابينه
راه را براي برقراري آشتي ملي ميان  تواند شوند را به تصويب رساند، اقدامي آه مي نگهداري مي

  .ها و احزاب مختلف عراقي هموار سازد جناح
  )2007 دسامبر 27(1386 دی  6شنبه پنج 

ي  از خبرگزاري آسوشيتدپرس، با اين حال به گفته به نقل) ايسنا(شجويان ايرانبه گزارش خبرگزاري دان
وزيرعراق اين اليحه حداقل تا ماه مارس  المالكي، نخست سامي العسكري، از مشاوران آليدي نوري

  .پارلمان برده نخواهد شد براي مناظره و تاييد نهايي به
قانون تقسيم درآمدهاي نفتي و دادن مجوز به اعضاي  هاي قوانين آليدي از جمله نويس بسياري از پيش

هاست آه در مسير پرپيچ و خم پارلمان عراق  شغل دولتي ماه سابق حزب بعث صدام براي تصدي يك
  .گيرافتاده است

اي را  تسنن آه پيش از اين تصويب چنين اليحه گذاران اهل العملي از جانب قانون هنوز هيچ عكس
  .عالم نشده استخواستار شده بودند، ا

آه اين عفو شامل آساني آه متهم به  العسكري آه خود نيز يكي از اعضاي پارلمان است، گفت
  .ربايي هستند، نخواهد شد آدم اقدامات تروريستي، فساد، جنايت عليه بشريت و

نويس شامل زندانياني آه در  آه اين پيش صادق الرآابي، يكي ديگر از مشاوران مالكي نيز گفت
  .هاي آمريكا هستند، نخواهد شد ازداشتگاهب

هاي آمريكا درعراق و دولت اين آشور نگهداري مي  بازداشتگاه  هزار زنداني در20به طور آل، بيش از
  .شوند

اين اليحه خواهند شد، اما العسكري تخمين زده  هنوز معلوم نيست آه چه تعداد از اين افراد مشمول
هاي عراق به دليل جرايم تروريستي نگهداري مي شوند آه به  ازداشتگاهب در صد از زندانيان80است آه 

  .عفو شامل آنها نخواهد شد اين ترتيب، اين
ارتش آمريكا در عراق پيوستن مبارزان اهل  ي سرهنگ آوين برگنر، سخنگوي از سوي ديگر به گفته

امر آمريكا اين امكان را داد تا نظاميان به سربازان تحت  شبه تسنن به ارتش عراق و اقدامات آنها عليه
  .بسياري از نقاط عراق مهار آند بتوانند خشونت را در

حضور . ائتالف آمك آردند تا فراتر از توانشان عمل آنند اين نيروها به نيروهاي: وي به خبرنگاران گفت
  .تعداد نيروهاي خارجي خواهد داشت آنها تاثير مهمي در آاهش
رفراندوم براي تصميم گيري در خصوص سرنوشت  ي برگزاري هاي آرد مساله اما در شمال عراق، مقام

  .انداختند شهر آرآوك را براي شش ماه ديگر به تاخير
است، اما پيش از اين نيز انتظار مي رفت آه  دولت عراق هنوز هيچ اظهار نظري در اين خصوص نداشته

  .تعويق بيافتد ها به برگزاري اين رفراندوم براي ماه
در عراق طي ماه گذشته يكي از رهبران  از سوي ديگر ارتش آمريكا اعالم آرد مهاجم آشته شده

  .بوده است القاعده درعراق و از وابستگان ابومصعب الزرقاوي
مشهور به محمد سليمان شنيسرالزبائي در هشتم  ي ارتش آمريكا اين فرد با نام ابوعبداهللا به گفته

ارتش آمريكا از اين فرد به عنوان . آمريكايي آشته شده است روهاينوامبر در بغداد به دست ني
ها عليه نيروهاي ائتالف و عراقي  ي عمليات آننده حمالت و هماهنگ آارشناس ساخت بمب و طراح

  .برده است طي سه سال گذشته نام
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 انبررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ایر
  )2007 دسامبر 27(1386 دی  6شنبه پنج :رادیو فردا
جالل طالبانی » آنکه نمک خورد و نمکدان شکست«، دريادداشتی با عنوانجمهوری اسالمیروزنامه 

  . رئيس جمهوری عراق را به شدت مورد حمله قرار داده است
ايران همواره مورد حمايت اين روزنامه ادعا کرده که کردهای عراق در سال های قبل و بعد از انقالب 

بعد از سقوط صدام و تا هم اکنون نيز کردها و شخص جالل طالبانی و ساير سران و «ايران بوده، و
شخصيت های کرد عراق از محبت ها، حمايت و کمک های ايران بصورت همه جانبه برخوردار بوده و 

  . »هستند
الل طالبانی در خصوص بی اعتبار دانستن قرار نويسنده اين روزنامه سپس با اشاره به اظهارات اخير ج

آقای جالل طالبانی بايد به «توصيف کرده و نوشته» بسيار عجيب« الجزاير چنين اظهاراتی را١٩٧۵داد 
اين واقعيت توجه کند که پاره کردن همين قرارداد سرآغاز ماجرائی شد که حکومت صدام را درهم 

  » داد به منزله بازی کردن با آتش استبنابر اين بازی کردن با اين قرار. شکست
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اين اقدام از صدام که نمک ايران را نخورده بود بعيد «  در پايان تاکيد کردهجمهوری اسالمیروزنامه 
  » .نبود ولی آقای جالل طالبانی که نمک ايران را خورده چرا نمکدان می شکند

   . از تشکيل ستاد ويژه مهار تورم خبر داده استکيهانروزنامه 
در خصوص تصميم دولت برای مهار گرانی «به نوشته اين روزنامه، محمود احمدی نژاد ديروز گفته است

در ستاد ويژه ای که تشکيل شده اين موضوع در حال پيگيری است و دو، سه کار کليدی به : گفت
  . »صورت جدی در حال پيگيری است

ال رايزنی هستيم که کار اساسی انجام با مجلس در ح«  از قول رئيس جمهوری اسالمی نوشتهکيهان
دهيم باالخره افزايش قيمت های جهانی تاثيراتی در داخل دارد و بايد بخشی از افزايش درآمد نفت را 

  . »به زندگی روزمره مردم وارد کنيم
 نيز به مردم وعده داده بود که قسمتی از پول   84 آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال

 را به سفره آنان خواهد آورد اما در اولين کنفرانس مطبوعاتی پس از رياست جمهوريش چنين نفت
  . شعاری را تکذيب کرد، و گفت که خودش هرگز چنين چيزی را برزبان نياورده است

  . خبر داده است» ميليارد دالر از پول نفت٢٠ابهام در سرنوشت« از همبستگیروزنامه 
ا انتشار آمار عملکرد بازرگانی کـشـور، سرنوشت بيش از بيست ميليارد دالر از به نوشته اين روزنامه، ب

  .  در ابـهـام قـرار گـرفـتـه اسـت١٣٨۵درآمدهای نـفـتــی کـشــور در ســال 
بـا بـررسـی اطـالعـات مـنـدرج در نـمـاگرهای اقـتـصــادی، مـيــزان « در اين خصووص نوشتههمبستگی

 مــيــلــيــارد دالر ٧٫۵ ميليارد دالر بوده و بيش از ۶٢٫۵ـشـور در سـال گذشته، بالغ بر صـادرات نـفـتـی ک
از صــادرات غـيــرنـفـتــی نـيــز شــامــل مـحـصـوالت نـفتی است که درآمد وزارت نفت در سال گذشته 

 ميليارد ٢١ کشور شده که  ميليارد دالر کاال وارد۴٩را به بيش از هفتاد ميليارد دالر رسانده اســت اما 
  » .دالر، کـمـتـــر از صـــادرات نـفــت و مـحـصــوالت آن بــوده اسـت

رئـيـس جـمـهور نيز در گزارش اقتصادی اخير خود، برداشت دولت از درآمد نفتی «  نوشته همبستگی
  » .ست ميليارد دالر اعالم کرد که کمتر از نصف کل درآمد نفتی ا٣١ را تنها ١٣٨۵در سال 
  .  از تذکر حجاب به خبرنگاران خانم در حوزه دولت خبر داده استاعتمادروزنامه 

به نوشته اين روزنامه روز گذشته به خانم های خبرنگار حوزه دولت تذکر داده شد در صورتی که از هفته 
يات دولت آينده حجاب استاندارد را رعايت نکنند از ورود آنان به جلسات مطبوعاتی سخنگو و اعضای ه

  . ممانعت به عمل خواهد آمد
ظاهرًا قرار بوده اين تصميم از روز گذشته عملی شود اما با وساطت برخی افراد مساله « نوشتهاعتماد

به دادن تذکر به خانم های خبرنگار محدود شده ولی در عين حال به آنان اعالم کرده اند از هفته آينده 
  » .اجرايی خواهد شد

علی الريجانی در « از ديدارهای الريجانی در مصر گزارشی منتشر کرده و نوشته،همشهریروزنامه 
قاهره با رئيس سازمان امنيت ملی مصر، شيخ جامع االزهر، رئيس دانشگاه االزهر و شماری از 

  . »استادان اين دانشگاه ديدار و گفت وگو کرده است
که در سفری غيررسمی به عنوان نماينده به نوشته اين روزنامه، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی 

رهبر جمهوری اسالمی به مصر رفته است، در ديدار با عمر سليمان، عاليترين مقام امنيتی اين کشور، 
  . بر ضرورت ارتباطات ديپلماتيک مداوم دو کشور تأکيد کرده است

  .  امسال علم کشی ممنوع است  خبر داده که از محرمتهران امروزروزنامه 
نوشته اين روزنامه، دو هفته مانده به آغاز ماه محرم ، نيروی انتظامی در صدد است امسال به طور به 

  . برخورد کند» علم کشی«جدي تری با 
نيروی انتظامی در حال تنظيم اطالعيه هایی است که طی آن کليه هيئتهای « نوشتهتهران امروز

  . »د کرد، مراسم ويژه ماه محرم را برگزار کنندعزاداری مي بايست طبق دستورالعملی که دريافت خواهن
 طرح ضابطه مند کردن هيئتها نام دارد، و با همکاری  اين«اين روزنامه در توضيح اين طرح نوشته 

سازمان تبليغات اسالمی، حوزه علميه و نيروی انتظامی اجرا خواهد شد و نخستين شرط آن برای 
  » .تظامی استتشکيل هيات مذهبی اخذ مجوز از نيروی ان

، واکنش وزير کشور به طرح استيضاح نمايندگان مجلس را مورد توجه قرار داده و از آفتاب يزدروزنامه 
  . »استيضاح هنوز نه به دار است نه به بار«قول وی نوشته

به نوشته اين روزنامه، مصطفی پور محمدی با بيان اينکه طرح استيضاحش هنوز از سوی هيات رئيسه 
هنوز نه به دار است نه به بار؛ چرا اين قدر ! اجازه دهيد«م وصول نشده، به خبرنگاران گفتهمجلس اعال

  »هول شده ايد؟
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2007 دسامبر 25(1386 دی  4شنبه سه :رادیو فردا
 کار جمهوری  عنوان اصلی خود را به پيشنهاد مرتضی نبوی از سران جناح محافظهرسالت،روزنامه 

  . اسالمی برای تشکيل نهادی جديد تحت نظر ولی فقيه اختصاص داده است
به نوشته اين روزنامه، مرتضی نبوی خواستار گنجاندن دو نهاد جديد تحت نظر رهبر جمهوری اسالمی 

الزم است که در مورد مسائل اقتصادی و توسعه يک شورای «: به قانون اساسی شده و گفته است
  » .د داشته باشد تا هرکس در مورد مسائل اقتصادی ساز خود را نزندعالی وجو
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شورای عالی انقالب «: شورای عالی انقالب فرهنگی دانسته و گفته است وی دومين نهاد را نيز
فرهنگی، در قانون اساسی ما نيست و به نظر مي رسد گنجاندن شورای عالی انقالب فرهنگی و يک 

  » .صادی در قانون اساسی الزم باشدشورای عالی برای مسائل اقت
اسکناس های درشت جايگزين چک « به نقل از ریيس کل بانک مرکزی خبر داده که همشهری،روزنامه 

  » .پول ها مي شوند
گردش بيش از حد چک پول ها در شبکه «به نوشته اين روزنامه، طهماسب مظاهری با اشاره به آنچه 

 های درشت به منظور کاهش استفاده از چک پول ها خبر داده ناميده، از چاپ اسکناس» بانکی کشور
  .  هزار تومانی و درشت تر عرضه خواهد شد١٠و اعالم کرده که در آينده نزديک اسکناس های 

واحد توليدی در استان آذربايجان شرقی در آستانه تعطيلی قرار  ٧٠٠ خبر داده که خراسان،روزنامه 
  . دارند

 در پی فشار بانک ها برای دريافت بدهی های معوق خود از واحدهای توليدی، به نوشته اين روزنامه،
 واحد توليدی در تبريز در نامه ای به ریيس جمهوری و استاندار آذربايجان شرقی  ٧٠٠مديران بيش از 

نسبت به تعطيل شدن اين واحدها هشدار داده و اعالم کرده اند که مصوبه اخير دولت و بانک مرکزی 
  .  دريافت بدهی معوقه واحدهای توليدی آنها را در آستانه تعطيلی قرار داده استدرباره

 واحد توليدی در ٧٠٠فشار بانک ها به واحدهای توليدی عالوه بر تعطيلی «خراسان نوشته که 
   : .آذربايجان شرقی احتمال دامن زدن به بيکاری فزاينده در اين استان را ايجاد کرده است 

 مصباح يزدی  خبر داده که اظهارات اخير» يک بار ديگر دانشگاه« در يادداشتی با عنوان د،اعتماروزنامه 
  » .حکايت از شروع دوره تازه ای از ايجاد محدوديت برای دانشگاه ها دارد«در ديدار با وزير علوم 

عرصه نظر آن گونه که تجربه نشان می دهد اين محدوديت ها از «نويسنده اين يادداشت تاکيد کرده که 
  » .آغاز می شود اما به عرصه نظر بسنده نکرده و خيلی زود اجرايی و عملی می شود

در پايان هر دور از اين طرح ها آنگاه که گرد و خاک فرو می نشيند، چند استاد و «به نوشته اين روزنامه، 
خوردها معموًال چند دانشجوی اخراج شده ملموس ترين دستاوردهای آن هستند، اتهام اصلی در اين بر

تکراری است؛ دانشگاه غيردينی است اما روشن است که اين اتهام هيچ پايه منطقی و مستدلی ندارد 
  » .و بهانه است

از سوی برخی از روحانيان » غير دينی بودن يا غير اخالقی بودن دانشگاه«نويسنده اعتماد با رد ادعای 
ی علميه برای پژوهش و آموزش معرفت دينی و تبليغ و دانشگاه برخالف حوزه ها« تاکيد کرده که  تندرو

  » .برگزاری مراسم و مناسک دينی ايجاد نشده است
 خبر داده که تعدادی از دانشجويان دانشگاه علوم پايه دامغان در پی حادثه جان همبستگیروزنامه 

  . ندباختن تنی چند از دانشجويان در یک سانحه رانندگی در صحن اين دانشگاه تجمع کرد
سهل انگاری مسئوالن «به نوشته اين روزنامه، دانشجويان معترض عنوان کردند که علت اين حادثه، 

بوده و اتوبوس حامل جمعی از دانشجويان که با سانحه روبرو شده مربوط به يکی از تعاونی » دانشگاه
ارداد دارد، به های شرکت مسافربری دامغان است که رانندگان اين شرکت که دانشگاه با آن ها قر

  . مشهور هستند» رانندگان پر خطر«
عالوه بر در نظر گرفته نشدن سابقه تخلف «به نوشته همبستگی، دانشجويان معترض گفته اند که 

  » .رانندگان مذکور، وضعيت نامساعد آب و هوايی روزهای اخير جهت لغو اين اردو نيز لحاظ نشده است
شگاه که از اردوی مذهبی باز می گشتند، هفت دانشجو کشته و در تصادف اتوبوس دانشجويان اين دان

   . دانشجو نيز زخمی شدند ٢٩
  . متهم کرده است»خدعه با مردم« در سرمقاله خود، رسانه ها و مطبوعات را به کيهان،روزنامه 

 معرفی کرده و ضمن حمايت از اقدامات دولت، مدعی شده که» ابزار جنگ«اين روزنامه، رسانه ها را 
  » .دولت نهم آماج تيرهای طعن و تهمت دشمنان است«

اين روزنامه به دولت توصيه کرده که حساب رسانه های اصولگرا را از رسانه های منتقد ديگر جدا کرده و 
  » .فضای نقد عليه خود را مديريت کند« 

کست کيهان در عين حال با اشاره انتخابات پيش روی مجلس شورای اسالمی نگرانی خود از ش
تشکيل کار گروهی از همه صاحب نظران اصولگرا برای «حاميان دولت را پنهان نکرده و تاکيد کرده که 

  » .يافتن راه حلی عاجل برای مسئله تورم که همه امکانات دولت هم پشت آن قرار بگيرد
 که بتوان فرصت پيش رو بسيار کمتر از آن است«اين روزنامه به همفکران خود در دولت تاکيد کرده که 

  » .آسوده نشست و زمان را از دست داد
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2007 دسامبر 26(1386 دی  5شنبه چهار:رادیو فردا
 از قول سخنگوی قوه قضایيه خبر داده که سه تن از مقامات ارشد دولت به جرم خراسان،روزنامه 

  . وم شده اندفساد اقتصادی به انفصال از خدمت و حبس محک
مدير بخش امور حقوقی قراردادهای «اين روزنامه به نقل از عليرضا جمشيدی، اين سه مدیر دولتی را

و » ریيس اداره فروش ايران خودرو متهم به اخذ رشوه«، »وزارت نفت و متهم به اخذ رشوه و پورسانت
  . معرفی کرده است» مدير کل امور بين الملل گمرک متهم به اخذ رشوه«

خراسان نوشته است که اين افراد ضمن برکناری از سمت های دولتی هر يک به زندان و رد مال و 
  . جريمه محکوم شده اند
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ضرورت تامين حقوق اساسی « برای اولين بار طی سرمقاله ای با عنوانجمهوری اسالمی،روزنامه 
  . خواستار تغيير برخی از قوانين برای اعمال حقوق زنان شده است» زنان

اين روزنامه اگر چه در سرمقاله خود بر رد انديشه ها و فعاليت های فمنيستی تاکيد کرده، اما برای 
تامين حقوق «اولين بار خواستار تغيير برخی از قوانين کشور و از جمله قانون ارث شده و تاکيد کرده که 

  . ضروری است» اساسی زنان
ارث بردن زن از تمام دارایی های «ح يک فوريتیروزنامه جمهوری اسالمی همچنين با اشاره به طر

  . در مجلس از نمايندگان خواسته تا يک گام جلوتر بروند» همسر
نظام جمهوری اسالمی با اين قبيل اقدامات اساسی است که «اين روزنامه در عين حال تاکيد کرده 
  » .می تواند جلوی فمنيسم را بگيرد

خاتم االنبياء تهران خبر  انفجار بمب در مقابل بيمارستان دولتی ارگان رسمی دولت، از ايران،روزنامه 
  . داده است

به نوشته اين روزنامه، برخی منابع خبری از کشف و انفجار چهار بمب دست ساز در محوطه مقابل 
  . بيمارستان خاتم االنبياء تهران خبر داده اند

وران بيمارستان، حدود ساعت سه نيمه اين حادثه زمانی رخ داده که يکی از مأم«:ايران نوشته است
شب، متوجه چند بسته مشکوک به صورت کادو روی يکی از خودروهای حاضر در جلوی بيمارستان شد 

که نام يکی از کارمندان روی آن نوشته شده بود، اما زمانی که وی می خواست اين بسته ها را به 
  » .داخل انتقال دهد، يکی از آنها منفجر شد

  .  قرار گرفته است  خبر داده که وزير کشور در آستانه استيضاحفتاب يزد،آروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، رفعت بيات نماینده زنجان در مجلس روز سه شنبه طــرح استيضاح مصطفی پور 

  .  امضاء تقديم هيات ریيسه مجلس کرده است٢٠محمدی را با 
ايجاد هزينه و صرف زمان « ر محمدی مواردی چون آفتاب يزد به نقل از متن طرح استيضاح مصطفی پو

نبود «،»برای اجرايی کردن سيستم رايانه ای انتخابات کشور، قبل از اخذ موافقت کامل شورای نگهبان
مسائل «و » نگرش فرهنگی در عملکرد اجرايی نيروی انتظامی در طرح های امنيت اخالقی و اجتماعی

را به عنوان محورهای اصلی طرح » تانداران در آستانه انتخاباتمربوط به عزل و نصب فرمانداران و اس
   .استيضاح وزير کشور معرفی کرده است 

 خبر داده که يک فوريت طرح برداشت دو ميليارد ديگر از حساب ذخيره ارزی به همشهریروزنامه 
  . تصويب مجلس رسيده است

 رای مثبت داد که در صورت تصويب مجلس شورای اسالمی به فوريت طرحی«به نوشته اين روزنامه، 
نهايی آن به دولت اجازه داده مي شود برای تأمين کسری طرح های آبرسانی و تسريع در اجرای آنها 

  » .مبلغ دو ميليارد دالر ديگر از حساب ذخيره ارزی برداشت کند
  .  منتشر کرده است به نقل از وزير بهداشت آمار جديدی از اعتياد به موادمخدر در کشورکيهان،روزنامه 

پنج تا هفت ميليون نفر در کشور سابقه مصرف موادمخدر، سه ميليون نفر «به نوشته اين روزنامه، 
 هزار معتاد پر خطر و ٢۵٠ ميليون معتاد و نيز ١٫۵دارای سابقه مصرف مواد با تناوب بيشتر و حدود 

  » .تزريقی در کشور وجود دارند
هم اکنون شمار آمار مبتاليان به ايدز «:ری لنکرانی نوشته استکيهان همچنين از قول کامران باق

 تن اعالم شد که با توجه به فوت دو ٩٠ هزار و ١۶شناسايی شده در کشور تا پايان مهرماه امسال، 
  » . هزار تن آلوده زنده در کشور وجود دارد١۴ تن، هم اکنون ١٢١هزار و 

 رسمی يک سوم تا يک پنجم آمار واقعی است و به طور آمار« وزير بهداشت در عين حال تاکيد کرده که
  » . هزار تن مبتالی به ايدز در کشور وجود دارد٧٠ تا ۴٢کلی بين 

در برخی از مناطق کشوراختصاص داده و نوشته » قطع گاز« عنوان اصلی خود را سرمايهروزنامه 
  » .گاز وزارتخانه ها برای تامين گاز خانه ها قطع شده است«:است

نوشته اين روزنامه ها، دوشنبه شب گاز هشت وزارتخانه و نهاد دولتی تنها به دليل مصرف بی رويه به 
  .  ساعت يعنی از هشت شب تا هشت صبح قطع بوده است١٢به مدت 

شرکت ملی گاز ايران برای ارايه « :سرمايه به نقل از سخنگوی شرکت ملی گاز ايران نوشته است
ش ضريب امنيت در شبکه انتقال گاز، اقدام به قطع گاز وزارتخانه های نفت، خدمات بهتر به مردم و افزاي

آموزش و پرورش، تعاون، جهاد کشاورزی، صنايع، کشور و ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ايران کرده 
  » .است

قطعی گاز وزارتخانه ها و «اين روزنامه همچنين از قول يک مقام آگاه در وزارت نفت خبر داده که 
دهای دولتی يکی از برنامه های اصلی شرکت ملی گاز ايران جهت تامين مصرف خانگی در زمستان نها

  » .امسال خواهد بود
  .اين روزنامه همچنين نوشته که گاز برخی از مراکز صنعتی نيز در روزهای اخير قطع شده است

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

  )2007سامبر  د24(1386 دی  3شنبه دو:رادیو فردا
  .  از تغييرات گسترده فرمانداران در آستانه انتخابات خبر داده استهمشهریروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، کاظم جاللی از تهيه نامه ای خبر داده که قرار است اعضای کميسيون امنيت 
  . ملی مجلس درباره متوقف کردن عزل و نصب فرمانداران به وزير کشور بنويسند
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ضو کميسيون امنيت ملی مجلس درباره نامه اعضای اين کميسيون به وزير کشور به همشهری اين ع
زمانی که رسما کشور وارد فضای انتخاباتی می شود عزل و نصب ها در سطح عالی «: گفته است

ترين مقامات اجرايی شهرستان تفسير و توجيه انتخاباتی پيدا می کند و لذا ضروری است که موضوع 
  » .ه به يک حکم تبديل شود و در آستانه انتخابات از عزل و نصب مقامات جلوگيری شوداين نام

  .  اظهارات وزير کار و امور اجتماعی در مورد انتقال پايتخت را مورد توجه قرار داده استخراسانروزنامه 
و مشکالت به نوشته اين روزنامه، آقای جهرمی گفته با توجه به افزايش جمعيت استان و شهر تهران 

موجود در صنايع آن موضوع انتقال پايتخت همچنان ضرورت دارد و در دستور کار شورای مسکن نيز قرار 
  . گرفته است

مشکالت شهر تهران مربوط به جغرافيای تهران نيست «:روزنامه خراسان نوشته که وزير کار گفته است
  » .ور مربوط می شودو با توجه به جمعيت استان و شهر تهران مشکالت آن به کل کش

وزير کار جمهوری اسالمی ایران يکی از داليل در دستور قرار گرفتن تغيير پايتخت را رفع مشکل بيکاری 
   .استان تهران عنوان کرده است 

 در سرمقاله روز دوشنبه خود ناکامی دولت محمود احمدی نژاد را پذيرفته اما آن را به کيهانروزنامه 
  . از دولت نسبت داده است چالش بيرون  وجود سه

تهديد غرب به حمله نظامی و تحريم ايران در پی شکسته شدن تعليق فعاليت های «اين روزنامه، 
» چالش اقتصادی و مشکالتی نظير تورم و تبعيض«، »هسته ای کشور در ماه پايانی دولت آقای خاتمی

امی دولت در تحقق شعارهای را به عنوان عوامل ناک» تجديد سازمان جريان های سياسی رقيب«و 
  . اوليه معرفی کرده است

آنان عامل تورم و مشکالت اقتصادی در «کيهان همچنين برخی از منتقدان دولت فعلی را متهم کرده که 
  » .کشور هستند

  . خبر داده است»  دقيقه١٠ هزار ميليارد تومان از ذخيره ارزی در ١۵برداشت « از آفتاب يزدروزنامه 
ين روزنامه، قابل تامل ترين مصوبه مجلس هفتم در ماه های اخير مصوبه چهارشنبه گذشته به نوشته ا

مجلس بود که اعتراض حسن سبحانی، عـضـو کميسيون برنامه و بودجه را در جلسه روز یکشنبه 
  . مجلس برانگيخت

است که بر اعالم کرده و نوشته » غير قانونی«آفتاب يزد از قول آقای سبحانی چنين مصوبه ای را 
 هزار ميليارد تومان از حسـاب ذخيـره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به ١۵مبلغ «اساس اين مصوبه، 

  » .بانک ها و افزايش سرمايه دولت در بانک ها اختصاص می يابد
 هزار ١۵اين «: دقيقه گفته است١٠اين نماينده مجلس با اشاره به طرح و تصويب اين مصوبه تنها در 

 ٨۶ ميليارد دالر است که برابر بودجه عمرانی کل کشور در سال ٢٠تومان در حال حاضر معادل ميليارد 
  » .است

 دادگاه ٧۶ از محاکمه مديران مسئول روزنامه های اعتماد و نسيم صبا در شعبه جام جمروزنامه 
  . کيفری تهران خبر داده است

و تشويش اذهان عمومی عنوان شده و مجيد به نوشته اين روزنامه، اتهام الياس حضرتی، نشر اکاذيب 
قاسمی فيض آبادی نيز از سوی دادسرای تهران به اتهام انتشار مطالبی در خصوص انتخابات مجلس 

به نشر مطالب » انتخابات غير عادالنه و غير آزادانه«هفتم و از جمله اعالم نگرانی از تقلب و برگزاری 
  . خالف واقع متهم شده است

دخالت نظاميان در «نامه جام جم، نماينده دادستان به ويژه هشدار اين روزنامه در مورد به نوشته روز
   .را يکی از موارد اتهامی مدير مسئول روزنامه نسيم صبا عنوان کرده است » انتخابات
مرغداری «:خبر داده و نوشته است» سکوت مسووالن درباره آنفوالنزای پرندگان« از اعتمادروزنامه 
  » .اف تهران و شهرستان های ديگر يکی پس از ديگری تعطيل می شوندهای اطر

هرچند تاکنون هيچ نظر رسمی از سوی مسووالن مبنی بر وجود آنفوالنزای «به نوشته اين روزنامه، 
پرندگان در ايران اعالم نشده است اما کارکنان وزارت بهداشت اقدام به از بين بردن مرغ ها در مرغداری 

  » .ن هيچ دليل خاصی کرده اندها بدون بيا
ماموران وزارت بهداشت و درمان به علت شيوع بيماری های تنفسی در بين «اعتماد با اشاره به اين که 

تاکنون تمام «، نوشته که »مرغ ها به مرغداری ها رفته و تمام مرغ ها را به وسيله گاز از بين می برند
نزای پرندگان وجود اين بيماری را رسمًا تکذيب کرده اند سازمان های مسوول و مرتبط با بيماری آنفوال

   » .اما يکی از کارشناسان سازمان دامپزشکی از وجود اين بيماری در ايران خبر داده است 
بانک ها با « ارگان رسمی دولت، در صفحه اول خود خبر داده که ايران،و در آخر، در حالی که روزنامه 

 از ممنوع شدن پرداخت وام جمهوری اسالمی، روزنامه »انی می دهند ميليون توم١٨يک سند دو وام 
  . در برخی از استان ها خبر داده است

طبق دستورالعملی که از سوی اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان «:اين روزنامه نوشته است
 ممنوع شده   ٨۶ آذر ٢۵صادر شده است پرداخت همه وام های بانکی به جز وام ازدواج از تاريخ 

  » .است
اين دستور در حالی صادر شده که هم اينک پرونده «: روزنامه جمهوری اسالمی همچنين نوشته است

های زيادی روی ميز بانک های ملی استان خوزستان آماده پرداخت می باشند و افراد زيادی در 
  » .راهروهای بانک ها درحال تردد و رايزنی برای دريافت اين وام ها هستند
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