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

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

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

 حمله آمريکا را با یورش به پایگاه های نظامی تالفی می کنيم: فرمانده سپاه
  )2008 ژانویه 27(1386 بهمن 7ه یکشنب:ردارادیو ف :نيما تمدن

جمهوری اسالمی تهديد کرد که هر گونه حمله آمريکا عليه ايران را با يورش به پايگاه های آمريکايی در 
  . کشورهای عربی منطقه پاسخ می دهد

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفت و گويی با شبکه تلويزيونی 
اگر پايگاه های آمريکايی موجود در کشورهای عربی حاشيه خليج فارس در حمله :  گفترهالجزي

احتمالی آمريکا به ايران مشارکت کنند جمهوری اسالمی نيز در واکنشی سريع، چنين حمالتی را 
  . تالفی می کند

سالمی به آقای جعفری که به تازگی فرماندهی نيروهای سپاه پاسداران را از جانب رهبر جمهوری ا
عهده گرفته است در ادامه اين گفت و گو تالش کرد کشورهای عرب همسايه ايران را مطمئن کند که 

  . را هدف می گيرد» پايگاه های آمريکايی در اين کشورها«حمالت تالفی جويانه احتمالی ايران، تنها 
سلمان همسايه که در می دانيم نگرانی هايی در ميان کشورهای م«: فرمانده سپاه پاسداران افزود

  » .خاک خود ميزبان نيروهای آمريکايی هستند وجود دارد
محمد علی جعفری که اظهاراتش به زبان فارسی و با ترجمه عربی از شبکه الجزيره پخش می شد در 

با اين حال اگر آمريکا جنگی عليه ما آغاز کند و اگر از اين پايگاه ها برای حمله موشکی به «: ادامه گفت
   استفاده کند، آنگاه با توجه به توان و دقت موشک های خود، می توانيمما

  » .صرفا نيروهای آمريکايی که به ما حمله کرده اند را هدف قرار دهيم
کشورهای عربی حاشيه خليج فارس که سازمانی متشکل از شش کشور منطقه را هدايت می کنند 

ی نشان نداده اند اما رياض قهوجی، مدير موسسه تاکنون به اظهارات فرمانده سپاه پاسداران واکنش
اين :  می گويدراديو فردابه  (INEGMA)تحليل های نظامی در منطقه خليج فارس و خاورنزديک 

چنين تهديد قابل مالحظه «نخستين بار نيست که مقامات جمهوری اسالمی، کشورهای منطقه را 
  . می کنند» ای

پيشتر کشورهای شورای همکاری خليج فارس در «ر دوبی، به گفته اين تحليلگر مسايل منطقه د
مذاکرات خصوصی، خيلی واضح به مقامات جمهوری اسالمی گفته اند که اجازه نمی دهند از پايگاه 
های موجود در خاک آنها، حمله ای عليه ايران صورت گيرد اما اگر ايران در اقدامی که بخواهد حمله 

رهای منطقه را هدف قرار دهد به شکل يک جانبه کشورهای منطقه را آمريکا را تالفی کند، قلمرو کشو
  » .به جنگ وارد کرده است

اشاره » اعتماد سازی با ايران«رياض قهوجی در گفت و گو با راديو فردا به تالش کشورهای منطقه برای 
مهور ايران می کند و يکی از مهمترين تالش ها در اين مسير را دعوت از محمود احمدی نژاد، رييس ج
اما همزمان «: برای حضور در نشست سران شورای همکاری شش کشور حاشيه خليج فارس می داند

  » .کشورهای عرب منطقه از سوی برخی مقامات رسمی ايران تهديد شدند
  عليه ايران » همه گزينه ها«بررسی 

ای عربی حاشيه  جرج بوش، رييس جمهور آمريکا در سفری به کشوره٢٠٠٨در نخستين روزهای سال 
ناميد و بر لزوم » اصلی ترين کشور حامی تروريسم«خليج فارس، جمهوری اسالمی ايران را به عنوان 

  . عليه برنامه های جمهوری اسالمی در منطقه تاکيد کرد» همه گزينه ها«بررسی 
د را در همان روزها عربستان سعودی و مصر به عنوان اصلی ترين کشورهای عرب منطقه، مخالفت خو

  .با هرگونه اقدامی که منجر به جنگ شود اعالم کردند
اما اظهارات تازه فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی درباره احتمال حمالت تالفی جويانه عليه پايگاه 

  های آمريکايی، تا چه حد می تواند کشورهای عربی منطقه را به مواضع دولت جرج بوش نزديک کند؟ 
کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس به هيچ عنوان نمی خواهند «:  استرياض قهوجی معتقد

در عوض آنها همزمان به ايرانی ها گفته اند که در رابطه . رابطه ای بد و خصمانه با ايران داشته باشند
آنها همچنين مخالفت شان را با هرگونه حمله . شان با غرب و به ويژه آمريکا دارای مشکالتی هستند

يران اعالم کرده اند و البته اين را هم گفته اند که اگر آمريکا بخواهد به ايران حمله کند، آنها نمی به ا
توانند مانع از اين کار شوند اما آمريکا را مجبور می کنند که حمالتش را از جايی خارج از منطقه انجام 

  » .دهد
فتن همه اين شرايط، ايران هدف حمله قرار اگر با در نظر گر: اين تحليلگر لبنانی ساکن دوبی می افزايد

آنگاه «گيرد و جمهوری اسالمی در واکنش، پايگاه های آمريکا در خاک کشورهای عربی را هدف بگيرد 
مطمئنا کشورهای منطقه درگير جنگ می شوند چون اين پايگاه ها در محدوده قلمرو حاکميت آنها جای 

  » .ان، حق حاکميت آنها بر خاکشان نقض می شوددارد و با چنين حمله احتمالی از جانب اير
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در حالی که آمريکا از سال های قبل در برخی کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی، 
بحرين، امارات متحده عربی، قطر و يمن پايگاه نظامی مستقر کرده است در سال های اخير، برخی 

د که وجود اين پايگاه ها در خاک شان، آنها را نسبت مقامات اين کشورهای عرب، ابراز نگرانی کرده ان
  .کرده است» آسيب پذير«به حمالت 

  
 » تن گاز هگزافلورید برای غنی سازی توليد کرده است٣٠٠ایران «

  )2008 ژانویه 27(1386 بهمن 7ه یکشنب:رادیو فردا
 UF6    تن گاز٣٠٠جواد وعيدی، معاون بين الملل شورای عالی امنيت ملی اعالم کرد که بيش از 

در تاسيسات هسته ای اصفهان توليد  موسوم به هگزافلورید که در غنی سازی اورانيوم به کار می رود،
  . شده است

که اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل همراه با آلمان  اعالم این خبر در زمانی صورت می گيرد
به خاطر سرپيچی از توقف  ی عليه ايراندور سوم تحريم های اقتصاد که پيش نویس اعالم کرده اند

  . غنی سازی اورانيوم را آماده کرده اند
   .قرار است که این پيش نویس در هفته جاری به بحث گذاشته شود

، آقای وعيدی که در همايش مسئولين و هاديان سپاه سخن فارسبه گزارش خبرگزاری نيمه دولتی 
 دستگاه سانتريفوژ ٢٠که به ما اجازه استفاده از در حالی « :می گفت، ضمن اعالم اين خبر گفت

  » .تحقيقاتی را نمی دادند، هم اکنون سه هزار دستگاه سانتريفوژ در زير زمين کار می کنند
 تايی در روی زمين آماده کرديم که غنی سازی ١۶۴ يک آبشار ٨۴ابتدا در زمستان سال «: وی افزود

راه ) سه هزار سانتريفوژ( آبشار ١٨وقتی .  انجام شدبه عنوان کار آزمايشگاهی سه و نيم درصدی
اندازی شد، سوالنا در حضور دکتر الريجانی و دکتر جليلی گفت ما نمی خواستيم در اين نقطه ای که 

  ».امروز هستيد باشيد، اين سه هزار تا را داشته باشيد ولی اضافه نکنيد
ژانس هم تاکيد کرده که بيش از پنجاه درصد ما در مسير آژانس حرکت کرديم و آ« :آقای وعيدی افزود

  » .مسائل حل شده و تا ماه های آينده نيز بقيه مسائل حل خواهد شد
جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر بيشتر برنامه های مربوط به غنی سازی اورانيوم را در مجتمع 

  . صنعتی نطنز در استان اصفهان متمرکز کرده است
به گاز اورانيوم هگزافلوريد تبديل » کيک زرد« اصفهان، اورانيوم خام موسوم به گزارش ها حاکيست که در

  . رود می شود و گاز توليد شده به نطنز برده می شود تا برای غنی سازی به کار
مقياس پایين تنها قابل استفاده برای توليد  در غنی سازی اورانيوم به گفته کارشناسان،

مورد استفاده  برای توليد بمب هسته ای  در مقياس باالتر می توانداست، اما غنی سازی الکتريسيته
   .قرار گيرد

   تن گاز هگزافلوراید در دو ماه ٣٠توليد 
 تن گاز برای غنی سازی ٢٧٠اعالم کرده بود که ايران   آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه نوامبر

لل شورای عالی امنيت ملی بيانگر آن است که اورانيوم توليد کرده است و اظهارات تازه معاون بين الم
  . تن گاز هگزافلوراید توليد کند ٣٠جمهوری اسالمی توانسته است ظرف دو ماه گذشته 

در سفر سعيد جليلی، دبير  بحث غنی سازی اورانيوم با غلظت بيشتر از جمله پرسش هایی بود که
مقر پارلمان اروپا مطرح شد و به  به نشورای عالی امنيت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته ای ايرا

  . نبوده است» قانع کننده«گفته وب سایت این نهاد اروپایی، پاسخ های آقای جليلی در این زمينه 
 برخی از نمايندگان پارلمان اروپا از آقای جليلی  به نوشته وب سايت رسمی پارلمان اروپا،

غلظت بيشتر را در پيش بگيرد، در حالی که برای چرا ايران تصميم گرفته که غنی سازی با «  :پرسيدند
  » . درصد کافی است۶ تا ۴ اورانيوم غنی شده   اهداف صلح آميز

 سال آينده ٢٠ما حق داريم غنی سازی کنيم و ايران تا «: آقای جليلی در پايسخ به اين سئواالت گفت
  » . هزار مگاوات انرژی دارد٢٠احتياج به 

در مورد اين که چگونه جامعه بين المللی به ايران می تواند   اروپا سئواالتی رابرخی از نمايندگان پارلمان
  . اعتماد کند، پيش کشيدند

در دکترين دفاعی ما سالح هسته ای جايی ندارد و «: آقای جليلی در پاسخ به اين پرسش ها گفت
  » .سالح های کشتار دستجمعی نمی تواند موجب امنيت و يا قدرتمندی کشوری شود

در پايان نشست سعيد جليلی با نمایندگان پارلمان اروپا، : سايت رسمی پارلمان اروپا می نويسد
  . احساس کردند که پرسش هايشان بی پاسخ مانده است بسياری از نمايندگان

  
 بوشهر را روگاهي داد و نود در صد سوخت نلی تحورانی را به ای سوخت هسته اۀ محمولني هفتمهيروس
  .  کردنيتأم

  )2008 ژانویه 26(1386 بهمن 6ه شنب:رادیو فرانسه
.  تن وزن داردازدهی ن،يشي پۀ مانند محمولز،ي محموله ننی که اسدی نوی می اسالمی جمهوریخبرگزار

 خواهد ی راه اندازۀ بوشهر به مرحلروگاهي داده شود، نرانی قسمت سوخت به انی و آخرنياگر هشتم
  .ديرس
 تهران و اني موجود میبنا بر قرارداد ها.  استدهي رسرانی تن به ا٧٧اکنون  تاز،ي تن سوخت مورد ن٨٢ از

  .  داده شودلی تحوگری حداکثر تا دو ماه ددی محموله، بانیمسکو، آخر
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 ۀ امور خارجری وز،ی منوچهر متکشي پیچند. ستي هنوز معلوم نروگاهي آغاز کار نقي دقخی حال، تارنی ابا
اما مسئوالن .  براه خواهد افتادت،ي با پنجاه درصد ظرفندهیهردر تابستان آ بوشروگاهي گفته بود، نرانیا

  . نکرده انددیي موعد را تأنی ایروس
 و بارها ستي موافق نیرانی اومي اورانی سازی غنۀ با برنامهي روسران،ی به ای سوخت اتملیبه رغم تحو

  .  برنامه را متوقف کندنیاز تهران خواسته که ا
 ۀ و آلمان، در مورد طرح قطعنامني انگلستان، فرانسه، چکا،ی آمریال با کشورها حني در عهيروس
  . استدهي به توافق رسرانی امی تحرشی افزای برایدیجد
  

 هفتمين محموله سوخت هسته ای به بوشهر رسيد
  )2008 ژانویه 26(1386 بهمن 6ه شنب:رادیو فردا

مورد نياز برای راه اندازی نيروگاه بوشهر هفتمين محموله سوخت هسته ای از مجموع هشت محموله 
  .از روسيه ارسال شد و به محل نيروگاه در بوشهر رسيد

 تن وزن دارد، به ١١اين محموله که همانند محموله های قبلی  ،ایرنابه گزارش خبرگزاری دولتی ايران، 
روگاه بوشهر می تواند نيروگاه هسته ای بوشهر رسيده و بدين ترتيب با تحویل تنها يک محوله ديگر، ني

  . راه اندازی شود
که برای راه اندازی نيروگاه بوشهر ضروری   تن سوخت انرژی هسته ای را٨٢ روسيه طبق قرارداد بايد

  .کرده است  سوخت به بوشهر ارسال  تن٧٧به ايران تحويل دهد و تاکنون  است،
 دسامبر به ايران ١٧ت به تاريخ بعد از چندين ماه مشاجره بين ايران و روسيه، اولين محموله سوخ

  .تحويل داده شد
 ژانويه از سوی روسيه ٢۴ و ٢٢ ،٢٠، ١٨ دسامبر ، ٢٨  در روزهای سوخت هسته ای دیگر محموله های

    .تحويل ايران شده بود
، توليد کننده سوخت اتمی نيروگاه بوشهر، ابراز اميدواری کرده اند که تا »تول«مقامات شرکت روسی 

  . فوريه تمام سوخت اوليه برای راه اندازی اولين راکتور هسته ای ايران را تحويل دهندپايان ماه
بر اساس قرارداد ميان تهران و مسکو، تامين سوخت نيروگاه بوشهر به مدت ده سال به عهده کشور 

  .روسيه است
ايران تاريخ اين نيروگاه بوشهر اولين رآکتور هسته ای است که مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و 

افتتاح اين نيروگاه تا پايان  می گوید روسيه اعالم کرده است، اما) ١٣٨٧ (٢٠٠٨بهره برداری را تابستان 
  .ممکن نيست - ٨٧ زمستان سال - سال جاری ميالدی

در شرايط حاضر می توانيم «:  دسامبر گفته بود٢٠ايرنا يسيپووا، سخنگوی طرف قراداد روسی، روز 
  ». افتتاح نخواهد شد٢٠٠٨نيم که نيروگاه بوشهر پيش از پايان سال پيش بينی ک

بر اساس توافق های اوليه، قرار بود اين نيروگاه با آغار هزاره سوم به بهره برداری برسد، اما احداث 
  .نيروگاه حداقل پنج بار به داليل متعدد متوقف شد

يروزی خوانده و اعالم کرده بود که اين امر دولت ايران اولين دريافت محموله سوخت از روسيه را يک پ
ثابت می کند برنامه استفاده از نيروی هسته ای ايران، بر خالف نظر آمريکا و متحدانش، صلح آميز 

  .است
تصميم روسيه برای ارسال سوخت پس از آن اتخاذ شد که گزارش سازمان های اطالعاتی آمريکا اعالم 

  . متوقف کرده است٢٠٠٣ته ای خود را در سال کرد که ايران برنامه توليد بمب هس
زيپی ليونی، وزير امور خارجه اسرائيل به روسيه اخطار کرده بود که اين محموله می تواند مورد استفاه 

  .نظامی قرار بگيرد
آمريکا و روسيه اعالم کرده اند که ايران با دريافت محموله سوخت هسته ای، به برنامه غنی سازی 

ی تواند عالوه بر تامين سوخت يک نيروگاه هسته ای، در توليد بمب به کار رود، نيازی اورانيوم که م
  . ندارد

ايران توافق کرده است که پس مانده سوخت مصرف شده را به روسيه بازگرداند تا ثابت کند که 
  .پلوتونيوم را برای ساخت بمب نمی خواهد

نظر شورای امنيت، غنی سازی اورانيوم را ادامه با اين حال دولت ايران اعالم کرده است که برخالف 
  . مگاواتی، در دارخوئين به سوخت نياز دارد٣٠٠خواهد داد چرا که برای رآکتور اتمی 

 هزار مگاوات الکتريسيته از انرژی ٢٠مقامات دولت ايران اعالم کرده اند که قصد دارند طی دو دهه آتی 
  .هسته ای به دست بياورند

  
 شما می توانيد ایران را متوقف کنيد: ليونی در داووس

  )2008 ژانویه 25(1386 بهمن 5ه جمع:رادیو فردا
به شدت از » داووس« نشست جهانی خارجه اسرایيل در سخنرانی خود در زیپی ليونی، وزیر امور

  .انتقاد کرد و از نمایندگان حاضر خواست تا به تحریم همه جانبه ایران بپيوندند جمهوری اسالمی ایران
خواند و خطاب به حاضران » تهدیدی جهانی«در سخنرانی خود در این نشست، ایران را   ليونی خانم
  ».تغيير را شما می توانيد ایجاد کنيد. شما می توانيد ایران را متوقف کنيد«: گفت
اهميت ثروت فقط در تن دادن به تعهدات . قدرت های بزرگ در این سالن جمع شده اند«: افزود وی

  ». آميختن با آنها نيست؛ اهميت آن در سياست گذاری هم هست عی یااجتما
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سی و هشتمين نشست ساالنه مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه، سوم بهمن، در شهر داووس 
  .سویيس آغاز به کار کرده است

اعث ایران تروریسم صادر می کند، ب«: خانم ليونی در سخنرانی روز پنج شنبه خود در این نشست گفت
بی ثباتی منطقه می شود، هالوکاست را انکار می کند، و قصد دارد تا کشور من، اسرایيل، را از روی 

  ».نقشه محو کند
را با » تمامی جهان«وزیر امور خارجه اسرایيل با این استدالل که برنامه هسته ای جمهوری اسالمی 

ت تا در برابر این موضوع احساس تهدید مواجه کرده است از یکایک شرکت کنندگان در اجالس خواس
  .مسئوليت کنند

در اجالس امسال مجمع جهانی اقتصاد، بيست و هفت تن از رؤسای دولت ها، صد و سيزده وزیر، و 
  .صدها تن از صاحبان صنایع و کارشناسان اقتصادی و سياسی از سراسر جهان شرکت دارند

اگر هر یک از شرکت هایی که در اینجا «: فتزیپی ليونی در سخنرانی خود در برابر شرکت کنندگان گ
هستند، هر یک از کشورهایی که نماینده ای در اینجا دارند، تصميم بگيرند ایران را تحریم کنند ایران 

  ».متوقف می شود
 گفت که آسوشيتدپرساز سوی دیگر، وزیر دفاع اسرایيل نيز در حاشيه این اجالس به خبرگزاری 

 به حمالت موشکی از سوی غزه احتماال دست به عملياتی نظامی خواهد اسرایيل برای خاتمه دادن
  .زد

   دستور کار
و » شراکت در مسئوليت، بهتر از سود«شعار سی و هشتمين نشست ساالنه مجمع جهانی اقتصاد 

  .اهداف آن پرداختن به موضوعات سالمت، کمک رسانی و توسعه اعالم شده است
داز صلح در خاورميانه، تغييرات اقليمی، تروریسم، گسترش سالح موضوع های دیگر نيز شامل چشم ان

  .های هسته ای و مبارزه با فقر و بيماری ها در جلسات گوناگون نشست داووس بررسی می شوند
بنيانگذار ميلياردر شرکت  سخنرانان نشست روز جمعه بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل، بيل گيتس،

  . و فعال اجتماعی، هستندU2و رهبر گروه محبوب خواننده  مایکروسافت و بونو،
با سخنان این چند تن، تمرکز اجالس در روز جمعه از مساله اقتصاد جهانی به موضوعاتی مانند ریشه 

  .کن کردن ماالریا، مبارزه با فقر و چالش بزرگ گرمایش زمين منتقل خواهد شد
  

 راناميدواری فرانسه به تصویب سریع قطعنامه تازه عليه ای
  )2008 ژانویه 25(1386 بهمن 5ه جمع:رادیو فردا

وزارت امور خارجه فرانسه ابراز اميدواری کرده است که قطعنامه تازه عليه ایران هرچه سریعتر در  
  .شورای امنيت سازمان ملل متحد به تصویب برسد

 شورای امنيت ما اميدورایم«:پاسکال آندریانی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز چمعه گفت
  .»را تصویب کند) تازه عليه ایران(سریع قطعنامه  سازمان ملل متحد

در همين حال برخی خبر گزاری ها روز جمعه بخش های اصلی پيش نویس قطعنامه تازه عليه ایران را 
  .منتشر کردند

فرهای  عليه ايران، تحريم هايی همچون ممنوعيت س۵+١درپيش نويس قطعنامه تازه پيشنهادی گروه 
خارجی برای افراد و فروش تجهيزاتی که قابليت استفاده در فعاليت های هسته ای دارند، در نظر گرفته 

  .شده است
ازهمه کشورهای جهان خواسته شده است در روابط   دراین پيش نویسآسوشيتد پرس،به خبرگزاری 

  .عمل کنند»ههشياران«مالی خود با ايران، مانند اعتبارات صادراتی، ضمانت و بيمه، 
در » هشياری«سند خواستار  این در نسخه ای از اين پيش نويس که در اختيار اين خبرگزاری قرار گرفته،

   .، شده است»بانک صادرات و بانک ملی«قبال معامالت مالی با بانک های ايران، به ويژه 
ا دقت بيشتر اين پيش نويس ازهمه کشورها خواهد خواست تا محموله های صادراتی به ايران ر 

  .بازرسی کرده تا مانع ارسال مواد و تجهيزات ممنوع به اين کشور شوند
، در ۵+١کشورهای بريتانيا، فرانسه، آمريکا، چين و روسيه، به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 

به ايران مجموعه ای از کمک های اقتصادی در ازای توقف غنی سازی را پيشنهاد   ٢٠٠۶ژوئن سال 
  . را رد کرد» بسته مشوق های اقتصادی«ايران اين .کردند

 شورای امنيت سازمان ملل ١٧۴٧ و ١٧٣٧در همين حال تهران تاکنون با رد در خواست دو قطعنامه 
  .متحد در باره تعليق غنی سازی اورانيوم، فعاليت های حساس هسته ای خود را متوقف نکرده است

الش است تا با افزايش فشار بر ايران، اين کشور را وادار کند تا شورای امنيت سازمان ملل متحد در ت
ايران تا کنون با سرپيچی . فعاليت های حساس هسته ای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را متوقف کند

از اين در خواست ها، به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم کرده است درصدد است تا برنامه غنی 
  . توسعه دهدسازی اورانيوم را

ايران تاکيد دارد که غنی سازی اورانيوم با هدف تامين سوخت نيروگاه ها برای توليد برق انجام می 
دهد، اين در حالی است که آمريکا و اتحاديه اروپا ايران متهم می کنند که این کشور پنهانی در صدد 

  .دستيابی به تسليحاتی هسته ای است
   مذاکرات روسيه و آمریکا
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 بر سر مناقشه هسته ای ايران، آمريکا فرانسه و بريتانيا خواهان ۵+١ريان مذاکرات اخير گروه در ج
افزايش تحريم بودند ولی چين و روسيه که روابط اقتصادی گسترده ای با ايران دارند تمايلی چندانی به 

  .تشديد تحريم عليه ايران نشان نمی دادند
ای اصلی پيش نويس تازه حاصل گفت وگوهای کاندوليزا  محورهآسوشتيد پرس،به گزارش خبرگزاری 

  .رايس، وزير امورخارجه آمريکا، و سرگئی الوروف، وزير امورخارجه روسيه بوده است
، اسفندماه سال ٢٠٠٧در قطعنامه پيشين شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه که در ماه مارس 

به خرج داده و » هشياری و دقت و کنترل«ود تا ، به تصويب رسيد از از تمامی دولت ها خواسته ب١٣٨۵
 هستند،  در اجازه سفر دادن به مقامات و مسووالن و افرادی که با فعاليت های هسته ای و موشکی

مراقب بوده و به محض اين که افراد ياد شده به کشور و قلمرو آنها وارد شدند، به کميته اجرای تحريم 
  .اطالع دهند

پيش نويس قطعنامه تازه همه دولت ها را ملزم می کند که ورود و يا عبور افراد اين در حالی است که 
مرتبط با برنامه هسته ای ايران را، که در فهرستی جداگانه تهيه شده و در اختيار آنها قرار می گيرد، به 

  .قلمرو خود ممنوع کنند
 فعاليت هسته ای، اعم از اين پيش نويس برای نخستين بار تجهيزات و تکنولوژی قابل استفاده در

البته اين پيش نويس همکاری آژانس بين المللی انرژی در . نظامی و غير نظامی، را هدف قرار می دهد
  .زمينه راکتور آب سبک مستثنی را کرده است

 آماده است تا برای حل مناقشه هسته ای ايران ۵+١اين پيش نويس همچنين تاکيد کرده است گروه 
  .با تهران وارد گفت و گو و مذا کره بيشتر شود  ٢٠٠۶در ماه ژوئن » شنهادیبسته پي«براساس 

خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، را ترغيب کرده  در همين حال، اين پيش نويس
  .است تا با ادامه مذاکرات با ايران، زمينه های ضروری از سرگيری مذاکرات فراهم شود

ه از توافق آژانس بين المللی انرژی اتمی با ايران برای شفاف سازی برنامه پيش نويس قطعنامه تاز
  .کرده است و پاسخ به سئوال های باقی مانده استقبال این کشور هسته

اين پيش نويس همچنين تاکيد کرده است در صورت ادامه سرپيچی ايران از اجرای قطعنامه های 
     .رار خواهد گرفتشورای امنيت، تشديد تحريم ها مورد بررسی ق

پيش نويس قطعنامه تازه، اموال و دارايی   گزارش داده است که طبقرویترزدر همين زمينه، خبرگزاری 
های تعداد بيشتری از مقام های ايرانی و موسسات داخلی که گفته شده با برنامه هسته ای ايران 

  .ارتباط دارند مسدود خواهد شد
  

 روز پنجشنبه ارائه می شودقطعنامه تازه عليه ایران : برنز
  )2008 ژانویه 24(1386 بهمن 4 شنبه پنج:رادیو فردا

ایران، اواخر روز پنجشنبه  نيکالس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که قطعنامه تازه عليه
  . دارد» تنبيهی«به سازمان ملل ارائه خواهد شد و جنبه 

قطعنامه جدید عليه ایران که توسط قدرت های «:  پنجشنبه گفتمعاون وزیر امور خارجه آمریکا روز
  » .عمده جهان مورد توافق قرار گرفت تنبيهی خواهد بود

من روز گذشته اظهار نظرهایی «: این مقام آمریکایی که به اسرایيل سفر کرده است به خبرنگاران گفت
این قطعنامه تنبيهی . این درست نيست. از جانب مسکو دیدم که گفته اند قطعنامه اینگونه نخواهد بود

  » .خواهد بود
روز چهارشنبه سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسيه گفته بود که توافق اعضای دائم شورای امنيت 

کامال با نظرات جمعی اعضاء «تهران  سازمان ملل و آلمان در مورد پيش نویس قطعنامه دیگری عليه
  » .تگيرانه تری نمی شودمطابقت دارد و شامل تحریم های سخ

پيش نویس قطعنامه جدید، همکاری ایران باآژانس بين المللی انرژی اتمی را «: آقای الوروف گفته بود
  » .در مد نظر قرار داده است

ایران  به گفته وزیر امور خارجه روسيه، این قطعنامه از کشورها خواهد خواست تا در معامالتشان با
 ایران نتواند از این طریق، مواد بالقوه خطرناک را به داخل کشور منتقل هوشياری به خرج دهند تا«

  » .کند
وزرای امور خارجه کشورهای عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل شامل آمریکا، چين، روسيه، بریتانيا 

ه توافق و فرانسه همراه با آلمان در برلين گردهم آمدند و بر سر تدوین قطعنامه تازه تحریم عليه ایران ب
  . رسيدند

   چند هفته بحث بر سر قطعنامه 
از سمت خود کناره گيری کند همچنين  نيکالس برنز که قرار است در ماه مارس سال جاری ميالدی

ما انتظار داریم که بحث درباره این قطعنامه چندین هفته به طول انجامد و سپس رای گيری «: گفت
  » .ليه ایران داشته باشيمموفقيت آميزی برای تصویب قطعنامه سوم ع

این مقام آمریکایی که قبل از گفت وگو با رهبران اسرایيل پيرامون استراتژی مقابله با ایران سخن می 
ادامه برنامه  هدف از این تحریم ها اعمال فشار بر حکومت ایران است و اینکه آنها بدانند«: گفت، افزود

  » .غنی سازی اورانيوم هيچ آینده ای ندارد
زارش برخی از منابع خبری غربی حاکی است که در قطعنامه جدید شورای امنيت سازمان ملل گ

  . احتماال نام دو بانک دیگر ایرانی در فهرست تحریم های سازمان ملل گنجانده خواهد شد
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رو به رو  تحریم یکجانبه بانک ملی و بانک صادرات که هم اکنون از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با
دو بانکی هستند که دیپلمات های غربی می گویند احتماال مشمول تحریم شورای امنيت می  ند،هست
  . شوند

مقامات جمهوری اسالمی ایران روز چهارشنبه توافق وزرای امور خارجه قدرت های عمده جهان را رد 
  . کرده و گفته اند که تهران برنامه نی سازی اورانيوم را متوقف نخواهد کرد

این کشورها نمی « :  گفت۵ + ١حمدی نژاد، ریيس جمهوری ایران خطاب به اعضای گروه محمود ا
  » .توانند جمهوری اسالمی را تهدید و چيزی را به آن تحميل کنند
از همه طرف های درگير در پرونده  در همين حال، سخنگوی وزارت امور خارجه چين روز پنج شنبه

  » .رد کرده و راهی دیپلماتيک برای حل این مسئله پيدا کنندسازنده برخو«هسته ای ایران خواست تا 
روسيه و چين که از شرکای عمده تجاری ایران به شمار می روند از زمان انتشار گزارش سازمان ملی 

برآوردهای امنيتی آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران موضع سخت تری در برابر تشدید تحریم ها 
  .  اندعليه تهران اتخاذ کرده

برنامه  ٢٠٠٣ سازمان اطالعاتی ایاالت متحده آمریکا در ماه دسامبر اعالم کردند که ایران در سال  ١۶
  .ساخت بمب اتمی را متوقف کرده است

  
  .ايران شد ي سوخت نيروگاه بوشهر بامداد امروز پنجشنبه وارد ششمين محموله

  )2008 ژانویه 24(1386 بهمن 4 شنبه پنج
، روابط عمومي شرآت توليد و )ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري گار انرژي هستهبه گزارش خبرن

 تن وارد محل ساختگاه اين 66 تن سوخت نيروگاه بوشهر 82تاآنون از  :ي انرژي اتمي اعالم آرد توسعه
  .نيروگاه شده است
ه بين ايران و در جدول زماني مشخص آ ي سوخت نيروگاه بوشهر هاي باقيمانده همچنين محموله

  .شود روسيه توافق شده است، به ايران ارسال مي
  .ارسال شود سوخت نيروگاه بوشهر طي هشت محموله به ايران بايد

  
 ایران با خواست جامعه جهانی مقابله نکند: بریتانيا

  )2008 ژانویه 23(1386 بهمن 3چهار شنبه :رادیو فردا
ر پرونده اتمی ایران، از تهران خواست تا از مقابله جویی دوری برس  با استقبال از توافق برلين بریتانيا

  . کند و همزمان روسيه اعالم کرد که این توافق شامل تحریم های سختگيرانه تری نمی شود
وزرای امور خارجه پنج کشور عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل شامل آمریکا، روسيه، چين، بریتانيا، 

وز سه شنبه بر سر تدوین قطعنامه تازه ای برای تحریم جمهوری اسالمی ایران فرانسه همراه با آلمان ر
  . به توافق رسيدند

» متحد، سازنده و با هدف« دیوید ميليبند، وزیر امور خارجه بریتانيا روز چهارشنبه نشست برلين را 
ای توقف غنی ما از ایران می خواهيم که به درخواست های مکرر جامعه جهانی بر: توصيف کرد و گفت

سازی اورانيوم و فعاليت های فرآوری پاسخ مثبت دهد و پيشنهادهای اقتصادی و علمی همراه با 
  . همکاری سياسی را بپذیرد که بدنبال تعليق فعاليت هایش ارائه خواهد شد

یک انتخاب درست از سوی ایران چشم اندازی از پيشرفت واقعی برای شهروندان این « به گفته وی، 
  » . به ارمغان خواهد آوردکشور

مقابله جویی با جامعه بين المللی تنها باعث انزوای بيشتر «: وزیر امور خارجه بریتانيا در عين حال افزود
  » .ایران شده و به شهروندان این کشور آسيب می زند

ش نشانه ای از قصد مشترک برای اقدام عليه خطرات گستر«این توافق : آقای ميليبند اظهار داشت
  ».هسته ای و یک نظام بين المللی مبتنی بر قوانين و مسئوليت های روشن است

این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران بارها درخواست توقف غنی سازی اورانيوم را رد کرده 
محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسالمی روز چهارشنبه بار دیگر بر ادامه برنامه اتمی ایران . است
آنها بايد بدانند که چنين رفتار غير منطقی تاثيری بر خواست ملت ايران نخواهد « کرد و گفت که تاکيد 
  » .داشت

ما مسير خود را در چارچوب قوانين بين «: اظهار داشت آقای احمدی نژاد در گفت وگو با خبرنگاران
  » .المللی برای دستيابی به حقوق ملتمان ادامه می دهيم

  ».ها نمی توانند جمهوری اسالمی را تهدید و چيزی را به آن تحميل کننداین کشور«:وی افزود
ايران برنامه اتمی خود را به دليل تحريم های جديد « ریيس جمهوری اسالمی ایران با اعالم اینکه

اشتباهات « از قدرت های عمده جهان خواست تا به گفته وی  ،»سازمان ملل متحد متوقف نخواهد کرد
  » .ر نکنندگذشته را تکرا

  » تحریم ها سخت تر نمی شود«
توافق اعضای دائم شورای امنيت : در همين حال، سرگئی الوروف ، وزیر امور خارجه روسيه گفته است

کامال با نظرات «سازمان ملل و آلمان در مورد پيش نویس قطعنامه دیگری عليه جمهوری اسالمی 
  » .يرانه تری نمی شودجمعی اعضاء مطابقت دارد و شامل تحریم های سختگ

پيش نویس قطعنامه جدید، همکاری ایران باآژانس بين المللی انرژی اتمی را در مد «: آقای الوروف افزود
  » .نظر قرار داده است
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کشورها می خواهد تا در معامالتشان با جمهوری اسالمی هوشياری به «او گفت که این قطعنامه از 
  » .طریق، مواد بالقوه خطرناک را به داخل کشور منتقل کندخرج دهند تا ایران نتواند از این 

در تحول دیگری، روز چهارشنبه اعالم شد که دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی قرار 
  . است که با مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت وگو کند

 برد در یک نشست پرسش و پاسخ اظهار سعيد جليلی که در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل به سر می
داشت که قرار است چهارشنبه شب با خاویر سوالنا درباره برنامه هسته ای جمهوری اسالمی گفت 

  . وگو کند
گفت وگوی این دو مقام ایرانی و اتحادیه اروپا در اواخر نوامبر گذشته در لندن بدون نتيجه پایان یافت و 

  .دانست» نا اميد کننده« را آقای سوالنا نتيجه این مذاکرات
سوالنا در صدد است تا جمهوری اسالمی ایران را متقاعد کند تا غنی سازی اورانيوم را که کاربرد دو 

  . گانه نظامی و غير نظامی دارد معلق کند
اتحادیه اروپا اعالم کرده است که در صورت همکاری ایران در این زمينه حاضر است تا مشوق های 

  . ادی و فنی به این کشور ارائه کندگسترده اقتص
 این مشوق ها را رد کرده بود و پس از تعليق دو ساله فعاليت های مربوط به غنی ١٣٨۴تهران در سال 

  . سازی اورانيوم، بار دیگر این برنامه را از سر گرفت
ایی در دکترین دفاعی ما سالح هسته ای ج«: سعيد جليلی روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت

  » .ندارد
چگونه است که آنها برای برنامه صلح آميز هسته ای ما سه قطعنامه صادر کرده «: وی اظهار داشت

  » .اند؟ ما مخالف سالح های کشتار دسته جمعی هستيم
ايران يک کشور دارای دمکراسی است و از «: دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی گفت

  » .ن مولفه، روابط و همکاری خود را با ايران تنظيم کنداروپا خواست تا بر اساس اي
امروز فضای بهتری برای همکاری وجود دارد، برخی قضاوت ها و رفتارها در گذشته بايد سر « :وی افزود

  » .مشقی برای درس گرفتن از آن و توسعه همکاری با ايران باشد
  

  . محل ساختگاه نيروگاه بوشهر حمل شدماه به  ي سوخت نيروگاه بوشهر، دوم بهمن پنجمين محموله
  )2008 ژانویه 22(1386 بهمن 2سه شنبه 

، روابط عمومي شرآت توليد و )ايسنا(اي خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خبرنگار انرژي هسته
  تن سوخت اوليه بوشهر به ايران82 تن از 55تا آنون :  انرژي اتمي ايران با اعالم اين خبر گفت ي توسعه

  . شود حمل گرديده و عمليات حمل سوخت باقي مانده طبق جدول زماني مشخص انجام مي
  . به گزارش ايسنا، حمل سوخت نيروگاه بوشهر بيش از يك ماه است آه به ايران آغاز شده است

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
  .گذشته استجورج حبش بنيان گذار جبهه خلق برای آزادی فلسطين در اردن در 

  )2008 ژانویه 26(1386 بهمن 6ه شنب:بی بی سی
 ساله بوده بر اثر حمله قلبی 80آنگونه که یکی از همکاران سابق آقای حبش می گوید وی که حدودا 

  .در گذشته است
  .محمود عباس رهبر تشکيالت فلسطينی سه روز عزای عمومی اعالم کرده است

ن رهبر آقای حبش به عنوان یکی از تندرو ترین گروه های جبهه خلق برای آزادی فلسطين در دورا
  . مسلح فلسطينی شهره شد که عمده شهرتش نيز در اراتباط با هواپيماربایی بود

 چهار هواپيما را ربود و پس از آن در برابر دوربين و چشم جهانيان پس از 1970این گروه در سپتامبر سال 
  . دتخليه مسافران هواپيماها را منفجر کر

این گروه در عين حال در انفجار و درگيری با هواپيماهای اسرایيلی نيز دست داشته و همينطور در 
  . مواردی از جمله در مالقات رهبران سازمان اوپک در وین دست به گروگان گيری زده است

  رهبر تاریخ ساز
  .عرب کردجورج حبش دانشجوی رشته علوم پزشکی بود که خود را وقف ملی گرایی سکوالر 

 یکی از بنيان گذاران جنبش ملی گرایی عرب بود که بعدها با پيوستن به چند گروه 1951او در سال 
  . دیگر جبهه خلق برای آزادی فلسطين را تشکيل دادند

این گروه خود را جنبشی مارکسيست لنينيست می دانست و دومين گروه بزرگ در سازمان فتح به 
  .شمار می آمد 
 حمالت خود را تا حدی افزایش داد که مسئله فلسطينينان 60ی آزادی فلسطين در دهه جبهه خلق برا

  .مورد توجه جهان قرار گرفت
این گروه با مذاکرات صلح اعراب و اسرایيل مخالف بود و جورج حبش اغلب از یاسر عرفات به دليل 

  .مذاکره با اسرایيل انتقاد می کرد
  .ستفاده از خشونت عليه اسرایيل بودجورج حبش در طول زندگی خود مدافع ا

 نفر در فرودگاه لود اسرایيل در 27یکی از خونبارترین حمالت جبهه خلق برای آزادی فلسطين کشتن 
  . بود1972ماه می سال 
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  . از رهبری این گروه کنار رفت2000آقای حبش در سال 
شته شدن پرچم فلسطينيان را محمود عباس جورج حبش را رهبری تاریخ ساز خوانده و دستور نيمه افرا

  .داده است
  

  جرج حبش درگذشت
  فرنگيس حبيبی: به قلم 

  )2008 ژانویه 27(1386 بهمن 7یکشنبه :رادیو فرانسه
جرج حبش در سنين جوانی وارد جنبش مبارزاتی برای احقاق حقوق فلسطينيان شد و خطی 

  . سرسختانه و خالی از هزگونه سازش با دولت اسرائيل در پيش گرفت
  

بنيانگذار جبهۀ خلق برای آزادی فلسطين که ده روز پيش در اثر نارسائی های قلبی، ریوی و کليوی در 
  .بيمارستانی در اردن بستری شد، در شامگاه روز بيست و پنجم ژانویه درگذشت

از آن .  سال داشت22 او که در یک خانوادۀ مسيحی رشد یافته بود، هنگام تأسيس دولت اسرائيل 
 وارد جنبش مبارزاتی برای احقاق حقوق فلسطينيان شد و خطی سرسختانه و خالی از هرگونه زمان

  . سازش با دولت اسرائيل در پيش گرفت
او قرارداد اسلو را هيچگاه نپذیرفت و خواستار بازگشت آوارگان فلسطينی به سرزمينهای خود بود و 

  . دادبسياری از عمليات تروریستی بر ضد اسرائيل را سازمان 
در پاریس منتشر شده است، تنها " انقالبيون هرگز نمی ميرند" او در کتابش که همين روزها تحت عنوان

راه حل منازعۀ ميان فلسطينيان و اسرائيليان را تشکيل یک دولت غير مذهبی می داند که یهودیان و 
  . فلسطينيان با برخورداری از حقوق مساوی در آن زندگی کنند

او انکار نمی کند که این بينش رنگی از رمانتيسم دارد ولی بدون تحقق این طرح، اسرائيليان و 
  . فلسطينيان رنگ صلح و همزیستی را نخواهند دید

محمود عباس، رهبر سرزمين های خود مختار، جرج حبش را رهبر تاریخی مبارزات فلسطينيان خواند و 
  .مرگش را تسليت گفت

  
  " داووس"گيري يك نظم جهاني نوين در  رانسه از احتمال شكلگزارش خبرگزاري ف

  )2008 ژانویه 24(1386 بهمن 4پنج شنبه :ایرنا
ارتقاي قابل توجه جايگاه چين و هند در سطح جهان همزمان با آاهش توان اثرگذاري و نفوذ آمريكا، در 

راي يك نظم نوين جهاني اي پرشور درباره سناريوهاي احتمالي ب به مناقشه" داووس"اجالس امسال 
  . دامن زده است

به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاري فرانسه از داووس سوئيس، با وجودي آه آمريكا ازنظر نظامي 
آننده در گردهمايي ساالنه مقامات  شود، آارشناسان شرآت ترديد هنوز يك ابرقدرت محسوب مي بي

هايش بر  اين آشور براي اعمال سياستبلندپايه سياسي و اقتصادي جهان، آاهش شديد توانايي 
  . اند دستور آار جهاني را برجسته ساخته

براساس اين گزارش، با توجه به اين آه شوراي امنيت سازمان ملل براي اجماع آرا در زمينه موضوعات 
تواند  المللي مي مساله اين آه چه آشور، گروه و يا نهاد بين. آورد مهم تالش زيادي را به عمل مي

  . هاي متفاوت زيادي را به دنبال داشته است شي آليدي را در آينده عرصه جهاني ايفا آند، پاسخنق
ما نه در جهاني چند قطبي آه : "گفت" المللي مطالعات راهبردي انستيتوي بين"مدير آل " جان چيپمن"

  ." آنيم در يك جهان بدون قطب زندگي مي
اش، در عين حال براي اعمال دستور آار مورد نظرش بدون  يچيپمن افزود آمريكا با وجود قدرتمندي نظام

  ." بسيار ضعيف است"المللي  حمايت بين
شود، در  چين نيز آه قدرت زيادي پيدا آرده است و ديگر از آشورهاي در حال توسعه محسوب نمي

يقين هند نيز آه به . اي خود ناتوان است دهي به فضاي منطقه عين حال به تنهايي در زمينه شكل
" عدم تعهد"شود، هنوز در زمينه تخطي از اصول  آشوري قدرتمند و در حال افزايش قدرت تلقي مي

  . خود، موضعي اتخاذ نكرده است
به نحوي از آن استفاده "از سوي ديگر، روسيه قدرت اقتصادي زيادي را به دست آورده است، اما 

  ." آورد ي را براي اين آشور به همراه مياعتمادي زياد سازد و بي آند آه شهرتش را مخدوش مي مي
هاي مطرح شده خود را در جايگاه  مساله واقعي اين است آه آيا قدرت: "اين آارشناس ادامه داد
دانند و مايل هستند فراتر از منافع خود را در مد نظر قرار دهند ، يا  المللي مي متوليان يك سيستم بين

  " خير؟
چين گفت عدم پويايي چين در زمينه تالش براي ارائه يك " امور خارجيدانشگاه "رئيس " وو جيانمين"

دستور آار جهاني، بايد در مقابل سابقه تيره و تار غرب در رابطه با دخالت در امور داخلي ساير 
  . آشورها، در مد نظر قرار گيرد

 ديگران اين آشورها عادت دارند براي. آشورهاي غربي خواستار تقسيم جهان هستند: "وو گفت
  ." ها دقيقا همچون آنها بيانديشند خواهند آه ملت سخنراني آنند و مي



www.iran-archive.com 

را ) هند+چين" (چيند"آنندگان در اجالس داووس ايجاد يك نهاد قدرتمند موسوم به  برخي از شرآت
پيش بيني آردند آه براساس اين نظر، اين دو آشور قدرتمند و همجوار در آسيا نقشي مشترك را در 

  . ن ايفا خواهند آردامور جها
هند اين ايده را قابل درك و در عين " مرآز پژوهش سياسي"استاد مطالعات راهبردي در " برهما چالني"

  . اي مخدوش دانست حال با توجه به موضوع تاريخي منطقه تبت، آن را ايده
دي سوء المللي موثر به موارد ج بيشتر آارشناسان در زمينه نگراني از چگونگي پاسخگويي بين

  . هاي قومي، از جمله قتل عام در رواندا، اتفاق نظر دارند استفاده از قدرت همچون آشتارها و پاآسازي
اي آه شوراي  بسياري از آارشناسان در اين ارتباط ضرورت اصالح سازمان ملل را مطرح آردند، به گونه

تو در اين شورا از ميان برداشته امنيت گسترش يابد و انحصار عضويت دائم پنج آشور برخوردار از حق و
  . شود

هايي غيررسمي را همچون گروه هشت  گروهي ديگر از متخصصان سناريوي احتمال تشكيل گروه
متشكل از آشورهاي صنعتي مطرح آردند آه به واقع فاقد اختيارات اجرايي شوراي امنيت هستند، اما 

  . از قدرت ايجاد يك اجماع آرا برخوردارند
، مشكلي آه در ارتباط با "المللي بحران گروه بين"رئيس آنوني " گرت ايوانز"به گفته در عين حال 

  . اي همچون گروه هشت وجود دارد، در گزينشي بودن عضويت در آن است گزينه
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

ق با دولت عراق جهت ايجاد تواف ي آمريكا از تصميم واشنگتن مبني بر مسووالن وزارت امور خارجه
  .ها در عراق خبر دادند انجام عمليات اعطاي اختيارات گسترده به نيروهاي آمريكايي براي

  )2008 ژانویه 27(1386 بهمن 7ه یکشنب
ان به نقل از مسووالن وزارت .ان.ي خبري سي شبكه ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

واشنگتن آماده است تا به زودي مذاآراتي را با دولت بغداد جهت  هي آمريكا اعالم آرد آ امور خارجه
در خصوص واگذاري اختيارات گسترده به نيروهاي آمريكايي جهت انجام  نامه ايجاد يك توافق

  .عراق خبر داد هايشان در عمليات
اي انجام نامه از آزادي آامل بر امضاي اين توافق بر اساس اين گزارش، نيروهاي آمريكايي در صورت

  .خواهند بود هايشان در عراق برخوردار عمليات
ي  است، جايگزين قطعنامه SONA آه موسوم به نامه اين توافق: منابع آگاه آمريكايي تاآيد آردند

 31بر اساس آن حضور نيروهاي چند مليتي در عراق تا  سازمان ملل متحد در مورد عراق خواهد شد آه
  .است تمديد شده 2008دسامبر سال 

آشور براي عملكرد نيروهايش در عراق نيازمند يك  آارشناسان نظامي آمريكا نيز تاآيد آردند آه اين
  .هاي تشكيالت القاعده مبارزه آند آن با فعاليت چارچوب قانوني است تا بتواند بر اساس

 خويش نيازمند آه نيروهاي آمريكا براي دفاع از گويند ي آمريكا نيز مي مسووالن وزارت امور خارجه
اختيارات براي دستگيري افراد مظنون و تداوم بازداشت مظنونان  ابزارهاي مناسبي هستند آه اعطاي

  .اين ابزارهاست ي دستگير شده از جمله
پنج تن از آارمندان دولتي ) يكشنبه(ناشناس امروز  شبه نظاميان: يك مقام پليس عراق نيز گزارش داد

  .خارجي بغداد فعاليت داشتند، ربودند هاي زباني  عراق را آه در دانشكده
  .توسط شبه نظاميان ناشناس ربوده شدند اين افراد عازم محل آارشان بودند آه: وي افزود

شبه نظاميان ناشناس چهار عضو يك خانواده  :يك مقام مسوول ديگر در پليس عراق نيز اعالم آرد
ي الطالبيه در شرق بغداد هدف قرار داده و  نطقهم شان در عراقي را پس از حمله به منزل مسكوني

  .آشتند
گذاري  نظامي آمريكا بر اثر انفجار يك خودروي بمب يك مقام امنيتي عراق نيز از انهدام آامل يك خودروي

  .شده در مرآز بغداد خبر داد
بان آه خودروي نظامي آمريكا را در خيا گذاري شده بر اساس اين گزارش، انفجار خودروي بمب

داده بود به سوختن آامل اين خودروي آمريكايي  محمدالقاسم مقابل وزارت دارايي عراق هدف قرار
  .منجر شد

معرفي آشتار دسته جمعي "روزه موسوم به  المللي سه از سوي ديگر، از روز شنبه آنفرانس بين
  .آغاز به آار آرد در اربيل" مردم آردستان عراق به سراسر جهان

هاي آآادميك و پژوهشگران آرد، عرب و خارجي  شخصيت انس آه با حضور تعداد زيادي ازدر اين آنفر
ي رژيم بعث عراق عليه مردم آردستان عراق در  جنايتكارانه شود، سعي شده تا اقدامات برگزار مي

  .معرفي شود عمليات االنفال به جهانيان
نفال و تصاويري از قربانيان گورهاي دسته عمليات اال هاي مستند از در اولين روز اين آنفرانس فيلم

  .فروپاشي حكومت صدام تاآنون به نمايش درآمد جمعي آشف شده در عراق پس از
عراق اعالم آردند آه نيروهاي عراقي با همراهي  نيروهاي امنيتي: چنين خبرگزاري رويتر گزارش داد هم

ر عمليات بزرگي براي سرآوب اعضاي شهر موصل شوند و د آوپتر قرار است امروز وارد تانك و هلي
  .القاعده شرآت آنند
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نينوا اظهار داشت آه نيروهاي اضافي براي انجام اين  رياض جالل توفيق فرمانده عمليات نامي در استان
  .يابد شوندو طي روزهاي آنيده نيز تعداد اين افراد افزايش مي مي عمليات از بغداد وارد موصل

  
  .م اینکه روند سياسی عراق بهبود داشته، تاکيد کرد که درصدد ترميم دولت استنخست وزیر عراق با اعال

  )2008 ژانویه 27(1386 بهمن 7ه یکشنب
فرایند : به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، نوری المالکی در گفتگوی تلویزیونی خود اظهار داشت

  .سياسی بوده که به آن افتخار می کنيمسياسی عراق در چند روز پيش شاهد جنبش و تکاپوی 
المالکی اشاره کرد که نهاد ریاست جمهوری دو هفته به وی برای حل بحران دولت از طریق بازگشت وزیران تشکل 

  .های جبهه التوافق اهل سنت و العراقيه به آن یا ترميم دولت مهلت داده است
معيارهای دیگر بوده و بسيار دورتر از رویه سهميه بندی ها اگر ترميم دولت صورت گيرد، این روند شاهد : وی افزود
  .خواهد بود

  .نخست وزیر عراق همچنين ابراز اميدواری کرد که همه تشکل های خارج شده از دولت عراق به آن باز گردند
المالکی این مطلب را بعد از نشست دیروز شورای سياسی امنيت ملی عراق بيان داشت که رهبران سياسی 

  . کشور در آن بر ضرورت همه تالش های ممکن به منظور موفقيت طرح آشتی ملی تاکيد کردنداین
  

  برنامه هسته اي ايران ما را تهديد مي کند: پررويي سخنگوي دولت عراق
  )2008 ژانویه 24(1386 بهمن 4 پنج شنبه :سايت عصر ايران

هسته اي و مايه نگراني کشورهاي ايران يک تهديد : " سخنگوي دولت عراق در مقاله اي ادعا کرد
 28دوران : "نوشت» علي الدباغ«روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن در مقاله اي به قلم ." عربي است

شامل تجربه جنگ تلخ هشت ساله با عراق باعث تضعيف ثبات ) ايران(سال پس از انقالب اسالمي 
 است تا حدي که ايران اکنون به يک تهديد ايران و مانع از توسعه منابع و ظرفيت هاي اين کشور نشده

الدباغ در اين نوشتار خواهان ."هسته اي تبديل شده که مايه نگراني همه کشورهاي عربي است
نه آمريکا و نه کشورهاي عربي قادر : "  ايراني شد و همچنين ادعا کرد-بررسي يک گفت و گوي عربي 

 تنها شيعيان عراق آن هم به طور مشروط مي توانند از به محدود کردن نفوذ ايران در عراق نيستند بلکه
اکنون زماني است که بايد به طور : "سخنگوي دولت عراق نوشت."...نفوذ تهران در کشورشان بکاهند

 ايراني تفکر کنيم و بدانيم که تحقق اين امر در راستاي منافع -جدي درباره ايده گفت و گوي عربي 
."... نده اي است که همه ما بر اساس اصول مورد توافق بنا خواهيم کردملي مردم منطقه و به خاطر آي

بنابراين طرف عربي بايد . تفسير آمريکا از تهديد ايران با تفسير اعراب تفاوت دارد: "الدباغ مدعي شد
  ."بدون توجه به آمريکا روابط خود با ايران را اداره کند

 ايراني بايد توسط کشورهاي بانفوذ -نهادي عربي گفت و گوي پيش: "سخنگوي دولت عراق ادامه داد
جهان عرب همچون مصر و عربستان که پيشتر گام هاي مثبتي را در روابط با ايران برداشته اند، آغاز 

اين مساله غيرقابل درک است که اعراب با ژاپن يا اروپا مذاکره کنند در حالي که درهاي گفت و . شود
 "....".گو با ايران بسته باقي بماند

  
 واکنش رایان کروکر به تأخير در مذاکرات ایران و آمریکا

  )2008 ژانویه 24(1386 بهمن 4 شنبه پنج:رادیو فردا
مذاکرات ایران و آمریکا بر سر اوضاع امنيتی  سفير آمریکا در بغداد گفته است زمان بر گزاری دور بعدی

  .در اين گفت و گوها است تهران مسئول تأخير پديد آمده  عراق هنوز نامشخص است و
 همچنين با اشاره به رويترزرايان کروکر، سفير آمريکا در بغداد، روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرگزاری 

اين سفر دارای اهميت : سفر احتمالی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، به بغداد، تصريح کرد
  .چندانی نيست

 انجام چنين ديدارها و حرف هايی که زده می شود مهم نيست؛ صرف«: گفت  آقای کروکردر این باره 
  ».آنچه مهم است عمل به آن حرف هاست

وزارت خارجه عراق روز چهارشنبه اعالم کرده بود که جالل طالبانی، رييس جمهوری اين کشور، از 
ا پذيرفته محمود احمدی نژاد دعوت کرده است از عراق ديدن کند و آقای احمدی نژاد نيز اين دعوت ر

  . است
هنوز «:  گفته بودرويترزيکی از مشاوران آقای احمدی نژاد نيز ضمن تاييد اين دعوت به خبرگزاری 

  ».تاريخی برای اين ديدار تعيين نشده است
    دور بعدی مذاکرات زمان نامشخص

منيت عراق از سوی ديگر، زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات اياالت متحده و جمهوری اسالمی در باره ا
اما . ما خواهان برگزاری اين گفت و گوها بوديم«:  در اين باره گفت  رايان کروکر. همچنان نامعلوم است
  ».آنها يکباره ساکت شدند

چهارمين دور گفت و گوهای جمهوری اسالمی و اياالت متحده در باره فرونشاندن خشونت ها در عراق 
ين گفت و گوها به علت آنچه که مقام های آمريکايی قرار بود در نيمه دسامبر انجام شود اما ا

  .خواندند انجام نشد» مشکالت برنامه ريزی«
تهران هنوز واکنشی به اين سخنان نشان نداده است؛ اما منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری 
نشست اسالمی، اوايل بهمن ماه اعالم کرده بود تهران از آمريکا ضمانت می خواهد که قبل از برگزاری 

  .جديد، نتايج گفت و گوهای پيشين را بپذيرد



www.iran-archive.com 

در ارديبهشت سال گذشته، مقام های رسمی جمهوری اسالمی و اياالت متحده برای نخستين بار بر 
  .سر ميز گفت و گو نشستند تا در باره امنيت عراق به بحث بپردازند

ر هر سه دور گفت و گوها، د. دومين و سومين دور اين گفت و گوها در مرداد سال جاری برگزار شد
نمايندگی طرف آمريکايی با رايان کروکر، سفير آمريکا در بغداد، و نمايندگی طرف ايرانی با حسن 

  .کاظمی قمی، سفير جمهوری اسالمی در بغداد، بود
اما جمهوری . اياالت متحده ايران را به ارسال اسلحه و آموزش شورشيان در عراق متهم می کند

 اين اتهامات را رد کرده و گفته است خود را به برقراری صلح و ثبات در کشور همسايه اسالمی همواره
  .متعهد می داند

اياالت متحده تهران را . ديگر موضوع مورد مناقشه دو کشور پرونده هسته ای جمهوری اسالمی است
 دنبال می متهم می کند که فعاليت های هسته ای خود را با هدف دستيابی به سالح های هسته ای

جمهوری اسالمی اين اتهام را رد می کنند و همچنان، علی رغم خواست جهانی، بر ادامه غنی . کند
  .سازی پا می فشارند

تنش های ميان آمريکا و جمهوری اسالمی ماه گذشته با حادثه ای که در تنگه هرمز روی داد اوج 
تعلق به سپاه پاسداران بوده اند، به ناوچه در آن حادثه پنج قايق تندرو، که پنتاگون می گويد م. گرفت

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

» تحريک آميز«ريکا، اقدام قايق های ايرانی را حرکتی پس از آن حادثه جرج بوش، رييس جمهوری آم
برای » پيامد های جدی«خواند و به ايران هشدار داد هرگونه اقدام عليه ناوگان آمريکا در خليج فارس، 

  .اين کشور خواهد داشت
  

ي انتحاري هنگام بازديد از محل يك  رييس پليس موصل و دو افسر پليس اين آشور در جريان حمله
 تن ديگر شده بود، 150 غير نظامي و 18ار در شهر موصل آه روز چهارشنبه منجر به آشته شدن انفج

  . آشته شدند
  )2008 ژانویه 24(1386 بهمن 4 شنبه پنج

به نقل از خبرگزاري فرانسه، عامل انتحاري با منفجر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 زير يك يونيفورم پليس بر تن آرده بود، ژنرال صالح محمد حسن، ي انفجاري آه آن را در آردن جليقه

در اين انفجار يك سرباز آمريكايي و يك سرباز عراقي نيز زخمي . رييس پليس استان نينوا را آشت
  . شدند

ژنرال رياض جالل توفيق، گفت هنگامي آه حسن مشغول بازديد از محل انفجار بود عامل انتحاري به 
ژنرال را بالفاصله به بيمارستان منتقل آرديم اما وي در .  خود را منفجر ساختوي نزديك شده و

  . يكي از محافظان ژنرال نيز در اين انفجار آشته شد. بيمارستان جان باخت
اند اما  ي بغداد آغاز آرده نظاميان در داخل و حومه نيروهاي آمريكايي و عراقي عملياتي را عليه شبه

هاي   مايل در شمال غرب پايتخت مرآز فعاليت255عراق با مساحتي حدود موصل سومين شهر بزرگ 
  . القاعده در عراق شمرده مي شود

پس از اين حمله فرماندار نينوا آه موصل مرآز آن است، مقررات منع آمد وشد نامحدود را در اين شهر 
  . به اجرا گذاشت

ي شيعه نشين  ر مرآز بغداد در منطقهيي در مسير گشتي پليس د از سوي ديگر انفجار يك بمب جاده
  . آراده مرگ دو افسر پليس و مجروح شدن دو پليس و سه غير نظامي را به همراه داشت

 تن 11غيرنظامي آشته و 5در انفجار انتحاري ديگري درمسير آاروان پليس در شهر آرآوك حداقل 
  . زخمي شدند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 سی روزنامه های صبح يکشنبه ايرانبرر

  )2008 ژانویه 27(1386 بهمن 7ه یکشنب:رادیو فردا
 در تيتر اول خود به نقل از محمد خاتمی، ریيس جمهوری سابق ايران نوشته اعتمادروزنامه 
  » .امکان رقابت انتخاباتی وجود ندارد«:است

گسترده نيروهای اصالح طلب و مستقل از ردصالحيت «به نوشته اين روزنامه، آقای خاتمی روز شنبه 
اقدامات هيات های اجرايی نه «: و گفته است» ابراز نگرانی و از آن تحت عنوان تسويه عجيب ياد کرد

تنها شامل نيروهای اصالح طلب می شود بلکه بسياری از نيرو های مستقل و مجرب نيز تاکنون از 
  » .امکان حضور در انتخابات محروم مانده اند

در وضعيت فعلی نه تنها در اکثر حوزه ها «:اد همچنين از قول ریيس جمهوری سابق نوشته استاعتم
امکان رقابت بين گروه های سياسی وجود ندارد بلکه وضعيت به گونه ای است که نيروهای مستقل 

هم امکان رقابت ندارند و بدين ترتيب مهم ترين شرط انتخابات خوب و ارزشمند يعنی رقابت منتفی 
  » .شده است
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 کانديداهای اصالح طلب در آخرين مهلت اعتراض  ، از اعالم رد صالحيت تعدادی ازآفتاب يزدروزنامه 
روز شنبه عده ای در « :خبر داده و به نقل از ریيس ستاد انتخاباتی ائتالف اصالح طلبان نوشته است

  » .آخرين فرصت باقی مانده نامه رد صالحيت خود را دريافت کرده اند
مرتضی حاجی که خود نيز در آخرين ساعات نامه رد صالحيت را دريافت کرد، همچنين گفته 

برای شکايت به نتيجه بررسی صالحيت حتی اگر بخواهيم با کسی مشورت کنيم وقت الزم «:است
 در ساعات آخر تازه عده ای نامه رد صالحيت خود را دريافت کرده اند، فرصت  است و با توجه به اين که

  » . آنان گرفته شده استاز
يکی از داليل رد صالحيت «:آفتاب يزد در عين حال از قول ریيس ستاد ائتالف اصالح طلبان نوشته است

ها عدم التزام به اسالم عنوان شده که اين سوال را پيش مي آورد بايد چه مدرکی برد که بتوان ثابت 
ان عدم وفاداری به قانون اساسی رد صالحيت کرده کرد التزام به اسالم وجود دارد؟ يا عده ای را به عنو

  » اند، بايد چگونه و با چه مدرکی اين وفاداری را به هيات نظارت نشان داد؟
 کل کشور ٨٧ دولت در اليحه پيشنهادی خود برای بودجه سال   خبر داده کههمشهری،روزنامه 

  .  ساله را داده است٢٩پيشنهاد لغو حکم قانونی 
بدین ترتيب مبنای رابطه مالی همه دولت های پس از انقالب با شرکت ملی «روزنامه، به نوشته اين 

نفت در دولت حاضر تغيير می کند و دولت خود تنظيم کننده رابطه مالي اش با چهار شرکت تأمين کننده 
  » .و صادر کننده انرژی در کشور خواهد شد

 که بر اساس آن دولت به جای حکومت، ٨٧همشهری با اشاره به وجود بندی در اليحه بودجه سال 
پرسش جدی و چالش حياتی اين است که اين «:مالک درآمدهای نفتی خواهد شد، نوشته است

  » تبصره چه مي گويد و دولت با لغو آن در جست و جوی چيست؟
  » . صفر شده است٨٧اعتبار بهداشت دهان و دندان در اليحه بودجه « خبر داده که رسالت،روزنامه 

در حالی «: ين روزنامه به نقل از ریيس اداره بيماری های دهان و دندان وزارت بهداشت نوشته استا
که بودجه بهداشت دهان و دندان در سال جاری کفاف اجرای برنامه های سالمت کودکان را هم نمي 

  » .دهد، کل رديف اعتباری پيشگيری ازاين بيماری ها در اليحه بودجه سال آينده صفرشده است
اخباری که درباره اعتبار پيشگيری از بيماری «:به نوشته اين روزنامه، حسين حصاری تاکيد کرده است

های دهان و دندان از اين اليحه می رسد، خوشايند نيست و نشان می دهد کل اعتبار اين کار حذف 
  » .اشت را ببنديمشده و اگر اين اتفاق رخ بدهد بايد در اداره بيماری های دهان و دندان وزارت بهد

  . خبر داده است» آلودگی شديد آب در سه منطقه جنوبی تهران« در گزارشی از تهران امروزروزنامه 
مسووالن و مديران شهری در آخرين جلسه هفته جاری شورای شهر تهران، «به نوشته اين روزنامه، 

اندند اما شايد اين نگراني ها با  درصد را برای مردم جنوب تهران نگران کننده خو٣٠مصرف آب با نيترات 
 درصد ۴۵اعالم آخرين نتايج مطالعاتی که نشان مي دهد ميزان واقعی نيترات موجود در آب جنوب تهران 

  » .است، به دغدغه های فراتر از هشدار و نزديک به بحران تبديل شود
 ميلي گرم در ليتر، جنوب ۴۵ا باالترين ميزان نيترات به ترتيب در مناطق جنوبی ب«اين روزنامه نوشته که 

 ميلي گرم در ليتر مشاهده شده است و در مناطق ٢۵ ميلي گرم در ليتر و شرق تهران با ٣۵غربی 
  » .شمال تهران به دليل موقعيت جغرافيايی، کمترين ميزان اين آالينده ها گزارش شده است

ا و از ابعاد گوناگون مورد توجه در سال های گذشته، آلودگی آب تهران باره«:تهران امروز می نویسد
کارشناسان قرار گرفته است، با اين همه نتايج عمده اين مطالعات به دليل برخی مالحظات محرمانه 

  » .تلقی شده است
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران 
  )2008 ژانویه 26(1386 بهمن 6ه شنب:رادیو فردا
، فرمان ترور حکام کشورهای عربی را صادر کرده و »منسپر دش« در يادداشتی با عنوانکيهانروزنامه 

  . از سوی مسلمانان شده است» توصل به تروريسم«رسما خواستار
حسين شريعتمداری، نماينده رهبر جمهوری اسالمی در اين روزنامه، طی اين يادداشت نوشته 

جنگ با دشمنان مطابق يک نظريه فقهی که نزد هر دو مذهب شيعه و سنی معتبر است، در جريان «
اسالم می توان به کسانی که از سوی دشمن به عنوان سپر مورد استفاده قرار می گيرند، حمله 

  ».کرد
 دولت های اسالمی مانع حمله مسلمانان به اسرائيل و  برخی از حکام«وی در ادامه با اين ادعا که 

ی دشمن را نيز از ميان می توان اين سپرها«تاکيد کرده که » سد راه کمک به فلسطين شده اند
  ».برداشت

مدتهاست که هر نهضتی عليه اشغالگران «نمانينده ولی فقيه در کيهان همچنين با اين ادعا که
صهيونيست برپا شده و در پی آزادسازی وطن خود باشد، از جانب آمريکا و متحدانش، به تروريست 

  ».کنندچرا، ملت های مسلمان، چنين ن« تاکيد کرده که »متهم می شود
وی با اشاره به اين که هم اکنون در سراسر جهان، بسياری از مراکز حساس اسرائيلی ها، آمريکايی 

و همچنين امکان » ها و برخی از کشورهای اروپايی حامی اسرائيل در دسترس مسلمانان قرار دارد
تواند مانع از قاعده انسانی و حقوقی می « دسترسی به اتباع اسرائيل در نقاط مختلف جهان نوشته

  »حمله به اين مراکز و افراد باشد؟
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رد صالحيت بسيار گسترده «، ازسفرناتمام خاتمی به اجالس داووس خبر داده، و نوشته اعتمادروزنامه 
اجالس » سيدمحمد خاتمی«اصالح طلبان داوطلب نمايندگی مجلس هشتم، منجر به آن شد که 

  ».زگرددداووس را نيمه کاره رها کند و به تهران با
به نوشته اين روزنامه علت ناتمام ماندن سفر خاتمی شرکت وی در جلسه ای با حضور اکبر هاشمی 

  .رفسنجانی و مهدی کروبی در مورد رد صالحيت گسترده کانديداهای اصالح طلب است
شهاب الدين صدر در «نوشته که» آمار جالب«روزنامه اعتماد هم چنين در يادداشت کوتاهی با عنوان

مايش انتخاباتی اصولگرايان در شهر قم اعتراف کرده است درصد بسيار بااليی از کانديداهايی که ه
تاييد شده اند از جناح اصولگرا هستند و در عوض رجبعلی مزروعی از اعضای اصالح طلب خبر از آن داده 

  ».است که درصد بااليی از کانديداهای اصالح طلب رد صالحيت شده اند
تا اين مرحله لشکر اصولگرايان تاييد صالحيت شده در برابر افراد کم تعداد و « روزنامهبه نوشته اين

  ».اصالح طلبان قرار گرفته اند و در اين ميان دو درصد نيروهای مستقل هم حضور دارند
، از تعيين مجازات های سنگين برای بدهکاران بانک ها از سوی هيات دولت خبر تهران امروزروزنامه 
  .ستداده ا

درهيات وزيران که »آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ومعوق«به نوشته اين روزنامه، با تصويب 
همه بانک های دولتی، غيردولتی و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی را دربرمی گيرد از اين 

  .پس دريافت جريمه ديرکرد بازپرداخت تسهيالت ممنوع شد
 هيات دولت تصويب کرده که به جای جريمه از بدهکاران بانکی مجازات هايی به نوشته تهران امروز

ممنوعيت ريد «،»محروميت از حقوق اجتماعی«،»ممنوعيت اعطای تسهيالت مجدد«جديدی شامل 
  .در مورد آنان اعمال شود» ممنوعيت خروج از کشور«و» فروش سهام و دارايی ها

  .خبر داده است» سسه آموزشی مشهدانفجار گاز در يک مو« از خراسانروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، اين حادثه پنج شنبه گذشته درخيابان احمدآباد مشهد روی داده و طی آن 

خسارات زيادی به ساختمان اين موسسه آموزشی وارد آمده استاين روزنامه نوشته که اين انفجار 
 دستگاه خودرو نيز براثر ۵ی مجروح و تلفات جانی نداشته اما يکی از کارکنان اين موسسه آموزش

  .انفجار آسيب ديدند
نام داده و نوشته علی الدباغ سخنگوی » پررو« سخنگوی دولت عراق را جمهوری اسالمیروزنامه 

ايران يک تهديد هسته ای و مايه « دولت عراق طی مقاله ای در روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن
  .استتوصيف کرده » نگرانی کشورهای عربی

نه آمريکا و نه کشورهای عربی قادر به «به نوشته اين روزنامه سخنگوی دولت عراق همچنين گفته که
محدود کردن نفوذ ايران در عراق نيستند بلکه تنها شيعيان عراق آن هم به طور مشروط می توانند از 

  ».نفوذ تهران در کشورشان بکاهند
 خبری به نقل از همين سخنگوی دولت عراق نوشته که ، ارگان رسمی دولت در ايرانهمزمان روزنامه

  ».سفر محمود احمدی نژاد به عراق سفری تاريخی خواهد بود«
روزنامه دولت به نقل از علی الدباغ با اشاره به استقبال رئيس جمهوری اسالمی از دعوت جالل 

 جمهوری ايران به عراق  نخستين بار خواهد بود که يک ریيس  اين«طالبانی برای سفر به بغداد نوشته 
  ».سفر می کند

از رسيدن شمار طالق های توافقی در ايران به مرز بحران خبر داده و همشهری و در آخر، روزنامه 
  . درصد افزايش يافته است٢نوشته که طی يک ماه اخير آمار طالق های توافقی در تهران 

هرانی با توافق يکديگر از يکديگر جدا شده  زوج ت٧۵٠به نوشته اين روزنامه تنها طی ماه اخير بيش از 
  .اند
  

 بررسی روزنامه های صبح پنجشنبه ايران
  )2008 ژانویه 24(1386 بهمن 4 شنبه پنج:رادیو فردا
  . خبر داده است» خاموشی وسيع برق در شمال و شمال غرب کشور« از سرمايهروزنامه 

شمال غرب کشور خاموشی را تجربه کردند و به نوشته اين روزنامه، در دو روز گذشته مناطق شمال و 
هم اکنون در استان های تهران، مازندران، گيالن، زنجان، اصفهان، خراسان و همدان قطعی برق وجود 

  . دارد
اعالم کرده و از قول » به حداقل رسيدن سوخت نيروگاه های کشور«سرمايه علت قطع گسترده برق را 

در صورت عدم تامين سوخت نيروگاه ها «: کشور نوشته استيک مقام آگاه در مرکز ديسپچينگ برق
توسط شرکت ملی فرآورده های نفتی، وسعت قطعی برق و خاموشي ها در کشور افزايش خواهد 

  » .يافت
مجلس هفتم «:، به نقل از محمدعلی نجفی، وزير اسبق آموزش و پرورش نوشته استاعتمادروزنامه 

  » .معلمان را تحقير کرد
ين روزنامه، محمدعلی نجفی با انتقاد از سياست های دولت در برخورد با فرهنگيان گفته به نوشته ا

به رغم همه وعده ها و همه قول ها و شعارها و به رغم الزام قانونی که برای دولت در جهت «:است
حه انجام و اجرای قانون مديريت خدمات کشوری در نظر گرفته شده است، برای اجرای اين قانون در الي

  » .بودجه سال آينده نيز هيچ اعتبار و رديفی پيش بينی نشده است
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در اين دو سه سال اخير در بعضی از موارد معلم «:اعتماد به نقل از آقای نجفی همچنين نوشته است
در کشور ما تحقير شد، معلمان جلوی مجلس شورای اسالمی جمع شدند برای مالقات با ریيس 

 اما وی نه تنها در جمع  تخارش و ادعايش داشتن کسوت معلمی بودمجلس شورای اسالمی؛ که اف
 دقيقه صحبت ٢٠ تا ١۵معلمان حاضر نشد، بلکه حاضر نشد با نمايندگان آن جمع در مجلس در حد 

  » .کند
به نوشته اين روزنامه، وزير اسبق آموزش و پرورش همچنين سرکوب اعتراضات معلمان در مقابل 

   .ناميده است »  تاريخ آمورش و پرورش ايرانبرگ سياهی در«مجلس را 
را مورد توجه قرار داده » هاديان سياسی سپاه« دستور فرمانده کل سپاه پاسداران به کيهانروزنامه 
  . است

به نوشته اين روزنامه، محمدعلی جعفری روز چهارشنبه در همايش سراسری هاديان و مسئوالن 
هاديان سياسی با روشنگری و هدايت جامعه بزرگ «: تسياسی سپاه پاسداران به آنها گفته اس

  » .سپاه و بسيج می توانند در خنثی سازی توطئه های دشمنان ايفای نقش کنند
دشمنان انقالب و کسانی که درصدد کم رنگ «:وی در توصيف توطئه ای که از آن نام برده گفته است

ايه گذاری کرده اند و درصدد آسيب پذير نشان دادن حضور مردم هستند برای اين انتخابات هشتم سرم
  » .کردن انقالب اسالمی ايران هستند

   سياسی و بعد–فرمانده کل سپاه تاکيد کرده که رسالت سپاه، اول فرهنگی «: کيهان نوشته است
  » .نظامی است و سپاه با انواع تهديدات روياروی نظام اسالمی مقابله کند

وص رد صالحيت های گسترده کانديداهای انتخابات مجلس  در گزارشی در خصهمبستگیروزنامه 
روز گذشته رد صالحيت ها در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت و در بسياری از محافل «: نوشته است

  » .سياسی و حتی ميان افکار عمومی اين مسئله مورد تعجب و شگفتی واقع شد
لت هفتم گفته بودند چرا عده ای که از رد همانطور که ياران دو«اين روزنامه با اشاره به اين که 

صالحيتشان اطمينان دارند در انتخابات هشتم ثبت نام کرده اند خود دليلی بر اين موضوع است که اين 
  » .رد صالحيت ها پيش بينی شده بوده است

ه محمود احمدی نژاد روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره ب«اين روزنامه همچنين نوشته است که 
موضوع انتخابات هشتم و رد صالحيت ها اعالم کرده است چرا بعضي ها مي روند افراد فاقد شرايط را 

  » .جلو مي اندازند
چه اصراری داريد افرادی که واجد شرايط «:به نوشته همبستگی وی خطاب به اصالح طلبان گفته است

  » .نيستند را جلو بياندازيد
را منتشر کرده » محو مدارس کپری در کشور«ه پيش از اين خبر  ارگان رسمی دولت کايران،روزنامه 

  » .امکان برگزاری جشن کپرزدايی وجود ندارد«بود، در شماره روز پنجشنبه خود خبر داده که 
اين روزنامه که گويا خود نيز از وعده های مسئوالن وزارت آموزش و پرورش رنجيده است نوشته که 

ز مدارس سه سال است که اعالم می کند، جشن کپرزدايی تا پايان سازمان نوسازی، توسعه و تجهي«
  » .سال برگزارمی شود، اما در حال حاضر امکان برگزاری اين جشن وجود ندارد

 مدرسه کپری در کشور عنوان ۶٢٩روزنامه دولتی ايران در ادامه دليل تاخير در چشن کپر زدايی را وجود 
عالوه بر اين مدارس در حال حاضر «ش و پرورش عشايری نوشته که کرده و به نقل از مدير کل دفتر آموز

  » . مدرسه کانکسی و کانتينری نيز در کشور وجود دارد١٠٠
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران 
  )2008 ژانویه 23(1386 بهمن 3چهار شنبه :رادیو فردا
  .خبر داده است» د صالحيت هاتحقق پيشبينی اصالح طلبان در مورد ر«، از آفتاب يزدروزنامه 

اخبار نگران کننده « اين روزنامه از قول عبداهللا ناصری سخنگوی ستاد انتخاباتی اصالح طلبان نوشته
هفته گذشته، ظاهرا درست بود و همان طور که پيش بينی می کرديم تعداد نامزدهای رد صالحيت 

  ».شده اصالح طلبان، تعجب برانگيز است
پيشبينی می کرديم که وابستگان به جناح رقيب به پشتوانه رسانه هايشان « ن کهوی با اشاره به اي

غوغاساالری خواهند کرد و عملکرد امروزشان با خبرهای رسيده اين پيشبينی ها را تاييد می 
از تمام ظرفيت های قانونی برای پيگيری موضوع رد صالحيت های گسترده اصالح طلبان «گفته»کند

  .رداستفاده خواهيم ک
 درصدی خبر داده و به نقل از ٧٠ از رد صالحيت آفتاب يزد همچنين به نقل از سخنگوی حزب اعتماد ملی

 درصد از کانديدهای حزبی ٧٠طبق آمار و اطالعاتی که کسب کرديم باالی « آقای گرامی مقدم نوشته 
  ».ما ردصالحيت شده اند

برای کانديداهای » سه هزار نامه رد صالحيت«، در تيتر اول شماره امروز از ارسالاعتمادروزنامه 
  .انتخابات مجلس خبر داده است

روز « اين روزنامه با نقل متن نامه مشترک ارسالی برای رد صالحيت شدگان نوشته که اين نامه 
  ».گذشته چهره بيش از سه هزار تن از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس هشتم را درهم فرو برد

رچه تا آخرين لحظات کاری روزنامه در شب گذشته، هيچ گونه آمار رسمی در خصوص اگ«اعتماد نوشته 
ميزان رد و تاييد صالحيت شدگان انتخابات از سوی ستاد انتخابات کشور اعالم نشد اما شواهد و قرائن 

و آمارهای نيمه رسمی ستاد ائتالف اصالح طلبان و حزب اعتماد ملی از ردصالحيت اکثريت قريب به 
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 هزارتن از ٣يش از  نيز در تيتر اول امروز خود انتشار اخبار مربوط به رد صالحيت بکيهانروزنامه 
 و نامزدان انتخابات  ناميده و» فاز جديد جنجال«کانديداهای مجلی از سوی هيات های اجرايی را 

  .ناميده است» ثبت نام کنندگان فله ای«را
اين روزنامه به نقل از مدير کل سياسی وزارت کشور نوشته اخبار مربوط به رد صالحيت ها جنجال 

مقام وزارت کشور همچنين نوشته که اخبارانتشار يافته درباره ردصالحيت به نوشته کيهان، اين .است
  .دارد» منشأ سياسی«داوطلبان نمايندگی مجلس،

«  از گازگرفتگی تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران به طور دسته جمعی خبر داده و نوشتهايرانروزنامه 
نما سروش تهران بر اثر نشت گاز راهی  از بازيگران سينما و تلويزيون هنگام عزاداری در سي  تن١٠

  ».بيمارستان شده اند
به مناسبت «اين روزنامه به نقل حميدرضا سميعی، فرمانده نيروهای آتش نشانی در اين باره نوشته

 دوم بهمن به ٢١ماه محرم هر شب در سالن سينما مراسم سوگواری برگزار می شد که در ساعت 
 که تعدادی از هنرمندان و بازيگران سينما و تلويزيون مشغول سينه مأموران آتش نشانی اطالع داده شد

  ».زنی و عزاداری بودند که بر اثر نشت گاز دچار مسموميت شدند
به نوشته ايران، مسمومين نيز توسط امدادگران به بيمارستان انتقال داده شدند که پنج تن از آنان 

  .سرپالی مداوا و پنج تن ديگر نيز بستری شده اند
، از دستگيری يک مدير ارشد بانکی به اتهام اعطای هزاران ميليارد تسهيالت خراسانروزنامه 

  .غيرقانونی و اخذ رشوه های کالن خبر داده است
با وجود بازنششستگی و صدور «:  اين مدير ارشد بانکی را منتشر نکرده اما نوشته  اين روزنامه نام 

يقه باال از سوی مراجع قضايی، اين مدير بانکی تا پيش از حکم کارگزينی در اين رابطه، و قرار وث
  ».بازداشت همچنان در پست مهم مديريتی خود ايفای نقش می کرد

گاز پرمصرف ها به قيمت صادراتی محاسبه می «روزنامه کيهان به نقل از معاون وزير نفت خبر داده که
  ».شود

شرکت ملی گاز در ادعايی جديد مبنی بر اين که به نوشته اين روزنامه سيدرضا کسايی زاده مديرعامل 
براساس طرحی، بهای گاز ««بيشتر گاز کشور توسط اقشار مرفه جامعه استفاده می شود،گفته است

  ».افراد پرمصرف به قيمت صادراتی محاسبه خواهد شد
می صورت حساب های مربوط به گازی که در زمستان مصرف «اين مقام شرکت گاز با اشاره به اينکه

با اين وجود افرادی که بيش « گفته»  ماه تاخير به دست مصرف کننده می رسد٣ تا ٢شود، معموال با 
  ».از حد اعتدال و الگوی مصرف تعيين شده، گاز مصرف کرده اند، قطعًا جريمه می شوند
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