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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(لتهای بزرگرژیم ایران و دو

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 »سياست آمریکا در برابر ایران عوض نشده است«

  )2008 ژانویه 31(1386 بهمن 11 شنبه پنج:رادیو فردا
نشستن سفير ایاالت متحده در سازمان  لندپایه وزارت امور خارجه آمریکا گفت کهیکی از مقام های ب

ملل در کنار مقام های ایرانی در نشستی در داووس، مجاز نبوده و به معنای تغيير در سياست آمریکا 
  .نسبت به ایران نيست

ردی در حاشيه هفته گذشته زلمای خليل زاد، سفير آمریکا در سازمان ملل متحد، در جریان ميزگ
در . نشسته بود نشست جهانی اقتصاد در داووس سویيس، کنار منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران،
  .این نشست مجتبی هاشمی ثمره، مشاور عالی ریيس جمهوری ایران نيز حضور داشت

رای این  امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که زلمای خليل زاد ب شان مک کورمک، سخنگوی وزارت
کار پيشاپيش اجازه ای نگرفته بوده است و عمل او به معنای وقوع تغييری در سياست ایاالت متحده 

  .ایران نيست نسبت به
آیا از پيش مجوزی درخواست شده بود؟ ... آیا سياست جدیدی اتفاق افتاده؟ «: آقای مک کورمک گفت

  ». کار گرفته نشده بودسياست جدیدی در کار نيست و اجازه ای هم برای این. خير
 منتشر شد نشان می دهد که حضور آقای یوتيوبميزگرد خبرساز بر روی وب سایت   فيلمی که از این

  .خليل زاد در کنار آقای متکی در يک نشست چند جانبه و با حضور يک مجری بوده است
از پيش درخواست  نی،طبق روند متعارف، دیپلمات های آمریکا باید برای حضور در کنار مقام های ایرا
  .اجازه کنند؛ کاری که آقای خليل زاد، به گفته شان مک کورمک، انجام نداده بود

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنين افزود که مجراهای رسمی ارتباط با ایران مشخص است و 
  .تغييری در آن روی نداده است

ر، سفير آمریکا در بغداد را به عنوان این دو و رایان کروک آقای مک کورمک، سفارت سویيس در تهران
  .مجرا معرفی کرد

به گفته شان مک کورمک، تشریفات ایاالت متحده از دیپلمات های آمریکا می خواهد تا در برخوردهای 
ادب را به جای آورند، اما رفتاری خودسرانه « کاری یا موقعيت های اجتماعی با مقام های ایرانی

  .»نکنند
 خبر داد که مقام های کاخ سفيد پس از آن که ويدیويی از ميزگرد نيویورک تایمز روزنامه روز سه شنبه

 قرار گرفته است، از حضور زلمای خليل زاد در این يوتيوبدر سايت اينترنتی » سياست خارجی ایران«
  . وزیر امور خارجه ایران مطلع شدند ميزگرد در کنار

نی و یک مقام آمریکایی، خالد عبداهللا جناحی، ریيس بانک شامل در این ميزگرد عالوه بر دو مقام ایرا
بحرين، ليليا شوتسووا، مشاور ارشد موسسه کارنگی در مسکو، و گرت اوانس، از گروه بحران بين 

  .الملل که اداره این ميزگرد را به عهده داشت، نيز حضور داشته اند
  

 تاریخ جدید ایران برای راه اندازی نيروگاه بوشهر
  )2008 ژانویه 30(1386 بهمن 10 شنبه چهار:ادیو فردار

جمهوری اسالمی ایران بار دیگر بر راه اندازی نيروگاه هسته ای بوشهر در سال آینده تاکيد و این بار 
  . اواخر مهرماه را زمان آغاز به کار این نيروگاه اعالم کرد

سالمی ایران در یک نشست خبری احمد فياض بخش، معاون نيروگاهی سازمان انرژی اتمی جمهوری ا
  . مراحل بهره برداری این نيروگاه نيز با فاصله کوتاهی پس از راه اندازی آغاز می شود در تهران گفت که

زمان بندی تازه ایران برای آغاز به کار نيروگاه اتمی بوشهر در حالی اعالم می شود که منوچهر متکی، 
 ماه سال جاری گفته بود که پس از ارسال سوخت از وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی، نهم دی

  . روسيه که هشت مرحله دارد، نيمی از نيروگاه بوشهر در تابستان آينده راه اندازی خواهد شد
روز دوشنبه هفته جاری اعالم شد که هشتمين و آخرین محموله سوخت هسته ای مورد نياز برای راه 

  . اه رسيده استاندازی نيروگاه بوشهر به محل این نيروگ
 ميان ايران و روسيه، شش ماه پس از ارسال سوخت اتمی فاز نخست ٢٠٠۶بر اساس قرارداد سال 

این نيروگاه  نيروگاه بوشهر بايد راه اندازی شود، ولی شرکت روسی اتم استروی اکسپورت می گوید که
  .  ميالدی راه اندازی نخواهد شد٢٠٠٨تا پایان سال 

یيس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی همزمان با ارسال اولين محموله غالمرضا آقا زاده، ر
  .سوخت نيروگاه بوشهر گفته بود که برق توليدی این نيروگاه سال آینده وارد مدار خواهد شد

 سال پيش تاکنون به پایان نرسيده، قرار است که یک هزار ٣٠نيروگاه بوشهر که کار ساخت آن از 
  . مگاوات برق توليد کند
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 برای ماه های متوالی بر سر تاخير در پرداخت های مالی ساخت نيروگاه بوشهر با   تهران و مسکو
یکدیگر مشاجره دیپلماتيک داشتند، ولی به رغم حل و فصل اختالفات مالی، طرف روسی تاریخی برای 

  . راه اندازی نيروگاه بوشهر اعالم نکرده است
  ه افزايش ده درصدی مبلغ قرارداد نيروگا

 درصد از عمليات ٩٣٫۶٧معاون نيروگاهی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی گفته است که تاکنون 
  . ساخت نيروگاه بوشهر به پايان رسيده است

کل مبلغ پروژه در ابتدا يک ميليارد و دويست ميليون دالر بوده که به تدريج : آقای فياض بخش افزود
  . مبلغ اين قرارداد افزايش داشته استکمتر از ده درصد  پرداخت شده است و 

اين مقام سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ايران درباره ميزان قرارداد سوخت نيروگاه بوشهر نيز 
 ميليون دالر به انضمام کل هزينه های حمل تا محل ۵٢قرارداد سوخت نيروگاه بوشهر : گفته است

  . ت پيمانکار پرداخت شده استساختگاه پيش بينی شده است که اين مبلغ به شرک
:  تن سوخت نيروگاه بوشهر برای يکسال تامين می شود، گفت٨٢آقای فياض بخش با اشاره به اينکه 

از اين ميزان هر سال يک سوم برداشت می شود و با يک سوم ديگر که از روسيه به ايران حمل می 
  . شود جايگزين می شود

اشاره کرده و گفته » نيروگاه برق اتمی بومی ایران«اخت وی در ادامه مصاحبه خود همچنين به س
و در منطقه ١٣٩۵است که بر اساس برنامه ریزی، قرار است این نيروگاه با سوخت داخلی در سال 

  .دارخوین آغاز به کار کند
زمان بندی جدید برای راه اندازی نيروگاه دارخوین نيز در حالی اعالم می شود که پيشتر، سایر مقامات 

  . از ساخت نيروگاه یاد شده ظرف مدت زمانی چهار تا پنج سال خبر داده بوده اند سازمان انرژی اتمی
با ارسال سوخت نيروگاه بوشهر از سوی روسيه، وزیر امور خارجه این کشور و جرج بوش، ریيس 

خواسته اند تا روند جمهوری آمریکا گفته اند که ایران دیگر نيازی به غنی سازی اورانيوم ندارد و از تهران 
  . غنی سازی را به حال تعليق درآورد

کشورهای غربی نگران هستند که جمهوری اسالمی ایران با غنی سازی اورانيوم که کاربرد دوگانه 
  . نظامی و غير نظامی دارد، به دنبال توليد و ساخت سالح هسته ای باشد

گاه های آینده خود از جمله دارخوین نياز به توليد ایران این اتهامات را رد کرده و می گوید که برای نيرو
  . سوخت اتمی دارد

روز چهارشنبه، محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری ایران از کشورهای غربی خواست تا در ساخت 
  . نيروگاه های اتمی ایران مشارکت کنند

ديد، بدانيد اين ملت اگر نيام«: آقای احمدی نژاد که به بوشهر رفته است، خطاب به این کشورها گفت
  » .به دست دانشمندان و متخصصان خود و با اتكا بر توانمندی خود، نيروگاه اتمی می سازد

  
  .روسيه هشتمين و آخرین محموله سوخت مورد نياز نيروگاه اتمی بوشهر را به ایران تحویل داده است

  )2008 ژانویه 28(1386 بهمن 8دوشنبه :بی بی سی
شرکت توليد و توسعه انرژی اتمی ایران، متصدی امور مربوط به )  بهمن8(یه  ژانو28روز دوشنبه، 

نيروگاه های هسته ای در جمهوری اسالمی، اعالم داشت که با تحویل آخرین محموله، تمامی سوخت 
 درصد همراه با تجهيزات مربوط به 3.6 تا 1.6 تن اورانيوم با غنای 82اوليه مورد نياز نيروگاه بوشهر شامل 

  . ن از روسيه به ایران ارسال شده استآ
در مسکو نيز شرکت اتم استروی اکسپورت، شرکت روسی طرف قرارداد ساخت نيروگاه بوشهر، گفت 

که این محموله، شامل بيش از هشت تن سوخت اتمی، با یک هواپيمای ویژه ارسال و به نيروگاه 
  . بوشهر تحویل شد

 دسامبر سال گذشته انتشار یافت و 17 بوشهر در روز خبر ارسال نخستين محموله سوخت نيروگاه
  .  ژانویه تحویل ایران شد26براساس گزارش ها، محموله های بعدی در فواصل زمانی تا روز 

هنوز مشخص نيست که با تکميل مرحله ارسال سوخت به بوشهر، این تاسيسات در چه زمانی راه 
  .اندازی خواهد شد

 و روسيه، قاعدتا راه اندازی نيروگاه می بایست حدود شش ماه پس از براساس توافق های قبلی ایران
تحویل سوخت آغاز می شد و پس از تحویل نخستين محموله، از قول برخی مقامات جمهوری اسالمی 

  .  خبر دادند- مارس یا آوریل سال جاری -از راه اندازی آزمایشی نيروگاه تا فروردین ماه سال آینده 
گذشته رئيس شرکت اتم استروی اکسپورت گفت که نيروگاه بوشهر تا قبل از اواسط با اینهمه، ماه 

  . آغاز به کار نخواهد کرد2008سال 
وی گفت که پس از خاتمه مرحله تحویل سوخت، الزم است آزمایش هایی در نيروگاه صورت گيرد و در 

دازی خواهد شد اما نمی توان صورت رضایتبخش بودن نتایج این آزمایش ها، تاسيسات توليد برق راه ان
  . گفت این آزمایش ها چه مدت به طول خواهد انجاميد

پس از انتشار خبر ارسال آخرین محموله سوخت به بوشهر، یک مقام این شرکت روسی اعالم کرد که 
در اوایل ماه فوریه مدیران تمام شرکت های مقاطعه کار بوشهر در جلسه ای شرکت خواهند کرد و 

  . ر را مورد بررسی قرار خواهند دادپيشرفت کا
 اهميت ویژه ای دارد و وعده داد - ایران -وی تاکيد کرد که زمان تکميل نيروگاه برای کشور طرف قرارداد 

  . که نيروگاه در اسرع وقت راه اندازی خواهد شد
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  تاکيد بر غنی سازی داخلی
ژی اتمی روسيه گزارش کرده است که همزمان، خبرگزاری روسی تاس به نقل از رئيس آژانس فدرال انر

اقدامات مقدماتی برای وارد کردن سوخت به رآکتور هسته ای بوشهر در ماه ژوئيه یا اوت سال جاری 
  .آغاز می شود

وزارت خارجه روسيه هنگام انتشار خبر ارسال سوخت اتمی به بوشهر در ماه دسامبر گفته بود که ایران 
  . م در داخل ندارددیگر نيازی به غنی سازی اورانيو

مقامات ایاالت متحده نيز ضمن استقبال از تصميم روسيه به ارسال سوخت به بوشهر، این نظر مقامات 
  . روسی را تایيد کردند و از ایران خواستند فعاليت در زمينه غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد

ی سازی اورانيوم را، که ادامه آن صدور مقامات جمهوری اسالمی گفته اند که هدف از برنامه غن
قطعنامه های شورای امنيت و تحریم بين المللی ایران را در پی داشته، تکميل چرخه توليد سوخت 

  . اتمی در داخل است
مقام های جمهوری اسالمی همچنان بر ادامه برنامه غنی سازی اورانيوم تاکيد داشته اند و توقف یا 

یر حقوق ایران و غيرقابل قبول خوانده اند و گفته اند که غنی سازی اورانيوم برای تعليق این برنامه را مغا
  . استفاده در سایر نيروگاه هایی که ایران درصدد ساخت آنهاست ضرورت دارد

مقام های ایرانی در خالل هفته های اخير از طرح هایی برای ساخت تعدادی نيروگاه با استفاده از فن 
ن انعقاد قراردادهایی با طرف های خارجی برای ساخت چند نيروگاه دیگر سخن آوری داخلی و همچني

  . گفته اند
به گفته آنان، هدف از این طرح ها این است که در خالل بيست سال آینده، بيست هزار مگاوات نيروی 

  . برق با استفاده از انرژی اتمی توليد شود
ی طرح رآکتور آب سبک در شهرک دارخوین، واقع در از جمله طرح های داخلی مورد اشاره مقامات ایران

جنوب غرب این کشور، است که به گفته مقامات جمهوری اسالمی، برای فعاليت آن به سوخت داخلی 
  . نياز خواهد بود

ارسال سوخت هسته ای توسط روسيه بخشی از قرارداد آن کشور با ایران برای تکميل و راه اندازی 
  .  که طبق آن، پسمانده سوخت نيروگاهی نيز به روسيه بازگردانده می شودنيروگاه بوشهر بوده است

مقامات دو کشور تاکيد داشته اند که حمل محموله های سوخت اتمی تحت نظارت کامل آژانس بين 
  .المللی انرژی اتمی صورت گرفته است

  
 آفریقای جنوبی خواهان تاخير در قطعنامه تحریم ایران شد

  )2008 ژانویه 31(1386 بهمن 11به  شنپنج:رادیو فردا
تاخير  برای تحریم ایران شد و گفت که قطعنامه تازه یک مقام آفریقای جنوبی خواستار تاخير در بررسی

  » .فاجعه نخواهد بود«یک ماهه در بررسی این قطعنامه 
انيا و قرار است که نمایندگان پنج کشور عضو دائم شورای امنيت شامل آمریکا، روسيه، چين، بریت

فرانسه همراه با آلمان روز پنج شنبه با نمایندگان آفریقای جنوبی به عنوان عضو غير دائم شورای امنيت 
  . دیدار کنند و درباره مفاد قطعنامه پيشنهادی به رایزنی بپردازند

پيش نويس قطعنامه تازه تحريم ايران که توسط کشورهای عضو گروه پنج به عالوه یک، تهيه 
 بر تحريم هايی همچون ممنوعيت سفرهای خارجی برای افراد و فروش تجهيزاتی که عالوه شده

قابليت استفاده در فعاليت های هسته ای دارند، ازهمه کشورهای جهان می خواهد در روابط مالی 
  . عمل کنند»هشيارانه«خود با ايران، مانند اعتبارات صادراتی، ضمانت و بيمه، 

( یک ماه «: در وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی روز پنجشنبه گفت نگیدفتر هماه جورج ننه، مسئول
فاجعه هسته ای شود ولی من نمی دانم که چه چيزی در ذهن اعضای  نمی تواند باعث بروز) تاخير

  » .گروه پنج به عالوه یک است
تا اعالم « که ایران، روز پنجم بهمن ماه جاری از شورای امنيت خواسته بود پيشتر، وزیر امور خارجه

  ».آژانس در اوایل ماه مارس در مورد فعاليت های هسته ای ايران، منتظر بماند گزارش
اگر گزارش آژانس نشان دهد که ايران در گذشته، برخالف آنچه که آمريکا «: منوچهر متکی گفته بود

قطعنامه ای ادعا می کند، در پی ساختن بمب اتمی نبوده است، شورای امنيت بايد با صادر کردن 
  » .ايران را از اين اتهامات مبری کند  جدید،

دیپلمات های مستقر در سازمان ملل متحد گفته اند که تصویب قطعنامه جدید برای اعمال دور سوم 
تحریم ها عليه جمهوری اسالمی چندین هفته به درازا خواهد کشيد و این شورا آماده است تا این 

  . تحریم ها را تایيد کند
 شورای امنيت سازمان ملل ١٧۴٧ و ١٧٣٧ کشورهای غربی و دو قطعنامه   تاکنون با رد درخواستايران

  . متحد در باره تعليق غنی سازی اورانيوم، فعاليت های حساس هسته ای خود را متوقف نکرده است
آفریقای جنوبی یکی از مهمترین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است که در برابر نظر کشورهای 

  . بی برای تعليق غنی سازی اورانيوم توسط ایران مقاومت می کنندغر
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نگران هستند که کشورهای ثروتمند خواهان ایجاد انحصار در زمينه 

  . غنی سازی اورانيوم در جهان باشند
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ار است در اواخر قر ایران را دنبال می کند و آژانس بين المللی انرژی اتمی که فعاليت های هسته ای
ماه فوریه یا اوایل مارس گزارش تازه ای پيرامون نحوه همکاری ایران با این آژانس درباره ابهامات موجود 

  . در پرونده اتمی این کشور منتشر کند
ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی در مردادماه سال جاری توافق کردند در چارچوب همکاری برای 

  . ه هسته ای، تهران به سئواالت باقی مانده آژانس پاسخ دهدشفاف سازی برنام
نهايی خود  طبق اين توافق قرار بود محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، گزارش

درباره برنامه هسته ای ايران را ماه دسامبر منتشر کند، اما به بنا به در خواست تهران، ارايه اين گزارش 
  .  به تعويق افتاده استتا ماه مارس

  »تحریم ها به ایران ضربه زده است«
قطعنامه های تحريم شورای «: در همين حال، سفير بریتانيا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت

  » .تاثير گذاشته است این کشور امنيت عليه ايران، بر اقتصاد و سياست
روابط  کاهش بيشتر ادی تحريم را در عواملی همچونتاثير اقتص«: جان ساورز، در جمع خبرنگاران افزود

  » .می توان ديد) در ايران(تجاری به ويژه با اروپا، و آمادگی شرکت ها برای سرمايه گذاری 
به رغم افزايش درآمدهای گازی و نفتی ايران، محمود احمدی نژاد،   در نتيجه اين تحريم ها و«: وی افزود

خود برای بهبود وضع اقتصادی مردم عادی  وعده های  نبوده اند بهرييس جمهوری ايران و دولتش قادر
  » .جامه عمل بپوشانند

« : گفت  سفير بريتانيا با اشاره به اينکه آمار دقيقی درباره تاثير تحريم های اقتصادی بر ايران وجود ندارد،
به اکثريت مردم فقيری  درصد رسيده است، اين ها ١٩آمار بيکاری در ايران در حدود ده درصد و تورم به 

  » .که به آقای احمدی نژاد، در انتخابات ریاست جمهوری رای دادند، آسيب وارد کرده است
اتحاد : آقای ساورز همچنين با اشاره به اين که اين تحريم ها، پيامدهای سياسی داشته است، افزود

ه بحث های شديد با ايران بر را می توان ب«شش کشور اصلی در قبال ايران و همچنين تحريم های تازه 
  » .سر اين که چه بهايی حاضرند برای ادامه جاه طلبی هسته ای خود بپردازند، بايد نسبت داد

  
 » گزينه ديپلماسی کارساز نيست«مناقشه هسته ای؟ :نورمن پادهورتس

  حسين آرین
  )2008 ژانویه 31(1386 بهمن 11 شنبه پنج:رادیو فردا

گفت وگو در باره «:  می گويدراديو فرداپادهورتس، مفسر و نويسنده آمريکايی، در گفت و گو با نورمن 
عليه اين کشور راه به جايی نخواهد برد و گزينه نظامی تنها راه  برنامه غنی سازی ايران و اعمال تحريم

  ».حل است
جنگ  و آخرين کتاب او  کتاب نوشته١١او تاکنون . استکامنتری نورمن پادهورتس، سردبير مجله 

او جنگ سرد را جنگ جهانی سوم .  نام دارداسالمی پيکار طوالنی با فاشيسم: جهانی چهارم
  .می داند
آقای پادهورتس  .را به او اعطا کرد» نشان آزادی رياست جمهوری آمريکا« ، جرج بوش ٢٠٠۴در سال 

  . سراييل دريافت کردا» بار ايالن«را از دانشگاه » نشان صهيون«سال گذشته ميالدی 
در جريان رقابت های انتخابات رياست جمهوری و تا پيش از اعالم کناره گيری رودی جوليانی از اين 

  .رقابت ها، وی مشاور اين نامزد جمهوريخواه در امور سياست خارجی بود
ته ای ايران در زمينه مناقشه هس  های خود  در باره ديدگاهراديو فردانورمن پادهورتس در گفت وگو با 

  .سخن گفته است
شما گفتيد که جرج بوش به احتمال قوی به ايران حمله خواهد  سال گذشته: رادیو فردا

احتمال حمله کم  اما اخيرا در مقاله ای در روزنامه وال استريت جورنال نوشتيد که. کرد
    جرج بوش بايد به ايران حمله کند؟ آيا هنوز بر اين باوريد که. شده است

اکنون احتمال حمله نظامی جرج بوش به ايران قبل از . به نظر من آمريکا بايد حمله کند: هورتسپاد
  . پايان دوره رياست جمهوری اش، از حد نسبی هم ضعيف تر شده است

از نظر سياسی، حمله نظامی به ايران، حتی قبل از انتشار آخرين گزارش اطالعاتی آمريکا در باره 
حال شرايط حمله نظامی برای جرج بوش مشکل . ی اسالمی، هم مشکل بودبرنامه هسته ای جمهور

  .تر شده است
او می . به عقيده من، جرج بوش می خواهد دست به اين کار بزند و باور هم دارد که کار درستی است
  .داند که دسترسی ايران به بمب هسته ای پيامد های کم و بيش آخرالزمانی خواهد داشت

له اين است که آيا جرج بوش با توجه به فشار کشورهای خارج و دولت خود، می در حال حاضر مسا
  تواند از گزينه نظامی استفاده کند يا نه؟ 

شايد فشارهای وارده به او انجام اين کار . منظورم از گزينه نظامی بمباران هوايی است نه حمله زمينی
ينه نظامی استفاده کند و فکر می کنم او هم به نظر من، جرج بوش بايد از گز. را برايش ناممکن سازد

  ولی بايد ببينيم که او توانايی اين کا را دارد يا نه؟. چنين خيالی دارد
آخرين گزارش اطالعاتی آمريکا مي گويد که ايران برنامه دسترسی به سالح هسته ای را  

   نظر شما در اين باره چيست ؟.  رها کرد٢٠٠٣در سال 
گزارش . م که ايران برنامه دسترسی به سالح هسته ای خود را رها نکرده استدر ابتدا بايد بگوي

  . اطالعاتی آمريکا اين تصور را القا کرد
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اگر به درستی به گزارش نگاه کنيد، خواهيد ديد که ايران برنامه خود را رها نکرده، آنچه ايران در سال 
يعنی تبديل به . ای هسته ای بود کنار گذاشت، آسان ترين بخش کار برای ساختن سالح ه٢٠٠٣

  . سالح کردن اورانيوم غنی شده
ايران با سرپيچی از خواسته های . سخت ترين بخش کار، غنی سازی اورانيوم يا توليد پلوتونيوم است
  . شورای امنيت، کماکان برنامه غنی سازی اورانيوم را ادامه می دهد

يپلماتيک را بر گزينه نظامی ترجيح می جرج بوش و کاندوليزا رايس گفته اند که گزينه د
   ؟ فکر نمی کنيد که گزينه ديپلماتيک بهترين گزينه باشد. دهند

  .زمان کافی صرف گفت و گوهای ديپلماتيک شده است. فکر نمی کنم گزينه ديپلماسی کارساز باشد
ا به حال سه ت چند سال ديگر بايد صرف اين گزينه شود؟. چهارسال است که گفت و گوها ادامه دارد

  . تحريم عليه ايران اعمال شده و يکی ديگر هم در راه است
ادامه . نه تنها هيچ کدام نتيجه ای نداده، بلکه به ايران فرصت داده برنامه هسته ای خود را دنبال کند

  . گفت و گوهای ديپلماتيک نمی تواند جمهوری اسالمی را از ادامه برنامه غنی سازی اش بازدارد
غنی سازی يکی از مولفه . ی سازی اورانيوم يکی ازخواسته های اصلی شورای امنيت استتوقف غن

جمهوری اسالمی گفته که . های اصلی برنامه هسته ای ايران برای ساختن سالح هسته ای است
   .غنی سازی را به رغم هر اقدامی که عليه آن صورت گيرد، متوقف نخواهد کرد و من اين را باورمی کنم

   ن اوصاف، فکر مي کنيد ايران به نقطه بی بازگشت هسته ای نزديک شده است ؟با اي
حتی به گفته رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، محمد البرادعی، ايران به فوت و فن ساختن بمب 

  .هسته ای بسيار نزديک شده است و آنچه که مانده استفاده عملی از اين مهارت فنی است
العاتی امريکا می گويد ايران هر آن که بخواهد، می تواند برنامه هسته ای خود حتی آخرين گزارش اط

  .دنبال کند را مخفيانه
 ميالدی از نقطه بی بازگشت رد شود و بمب ٢٠١٠همين گزارش می گويد ايران ممکن است در سال 

  . هسته ای بسازد، يعنی دو سال ديگر
 ميالدی ٢٠٠٩ اين باورند که نقطه بی بازگشت، سال ساير سازمان های اطالعاتی از جمله اسراييل بر

  .است
گزينه . به نظر من، ما فقط يک سال وقت داريم که ايران را از دسترسی به بمب هسته ای بازداريم

   .ديپلماتيک فقط به ايران وقت بيشتری می دهد که به نقطه بی بازگشت نزديک شود
، همکاری تنگاتنگی با آژانس بين المللی اخيرا ايران برای شفافيت برنامه هسته ای خود

آيا صحه گذاشتن به اين گام مثبت می تواند ايران را تشويق کند که تن . انرژی اتمی داشته
   حتی پروتکل الحاقی را امضا کند؟ به بازرسی های گسترده تر بدهد و

ت کشی بيشتر اين يک تاکتيک برای وق. فکر نمی کنم فعاليت های ايران به طور کامل شفاف شود
  .است

آقای احمدی نژاد و ديگر مقامات ايران بارها گفته اند که که برنامه غنی سازی اورانيوم را تعطيل نخواهد 
  . کرد

اتمی  محال است که آژانس بين المللی انرژی. البته گفته اند که نمی خواهند بمب هسته ای بسازند
ه هسته ای ايران را که بخشی از آن مخفی است، بتواند و يا به آن اجازه داده شود که تمام برنام

يا اينکه ديپلماسی و تحريم بتواند ايران را از جست و جو برای ساختن سال ح .راستی آزمايی کند
  .هسته ای باز دارد

در حالی که شما تاکيد مي کند ايران به دنبال سالح هسته ای است، رهبران جمهوری 
نظر شما چيست . در دکترين دفاعی آنها جايی ندارداسالمی مي گويند که سالح هسته ای 

   ؟
ايران به دنبال سالح هسته است زيرا با اين توانايی جمهوری اسالمی می تواند به جاه طلبی های  

جمهوری اسالمی می خواهد اسراييل را از نقشه  .خود دست يابد، مانند برتری طلبی در خليج فارس
  .دنيا محو کند

البته . ی به جمهوری اسالمی اجازه خواهد داد که کشورهای اروپا را مرعوب کندداشتن سالح هسته ا
چنان کاهش  آمريکا را در منطقه  دسترسی ايران به سالح هسته ای نفوذ. حاال هم مرعوب شده اند

خواهد داد که اين کشور قادر نخواهد بود جلو برتری طلبی ايران را بگيرد و باالخره ايران کشورهای 
  . نطقه را مرعوب و تحقير خواهد کردعربی م

نمی توان تصور کرد که ايران وسيله رسيدن به . بيان شده همه اينها اهداف ايران است که آشکارا
  . اهداف خود، يعنی دسترسی به سالح هسته ای، را رها کند

حاال فرض . آن طور که شما اصرار می کنيد ايران می خواهد سالح هسته ای داشته باشد
آيا چنين امری واقعا می .  که جمهوری اسالمی به چند سالح هسته ای دست يابدکنيم

   ؟تواند امنيت منطقه و توازن نيرو ها را به هم زند
 از رهبرانش، از جمله اکبر هاشمی  زيرا برخی. ايران يک تهديد برای منطقه خواهد بود

ه شرطی که اسراييل را از نقشه دنيا گفته اند که ايران حمله اتمی را تحمل خواهد کرد ب  رفسنجانی،
  . محو کنند

که به  به شرطی که اسالم پايدار بماند،. آنها گفته اند که ايران کشور بزرگی است و دارالسالم است
  . گفته آنها خواهد ماند، ايران ريسک حمله اتمی را قبول خواهد کرد
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. ی با اسراييل اجتناب ناپذير خواهد بودبه نظر من، اگر ايران به بمب هسته ای دست يابد، يک جنگ اتم
زيرا اسراييل نمی تواند آرام بنشيند و اجازه دهد کشوری ديگری اول حمله کند و آن را از نقشه دنيا 

  .محو کند
و ايران هم که از اين نيت آگاه است، سعی  اسراييل مجبور خواهد شد به حمله پيشگيرانه دست بزند

  . خواهد کرد مقابله به مثل کند
اگر چنين حادثه ای رخ دهد . به هر صورت، من فکر نمی کنم که از جنگ هسته ای بتوان اجتناب کرد

  . کشورهای ديگری هم وارد درگيری خواهند شد
آنتونی کوردزمن وابسته به مرکز مطالعات استراتژيک و بين الملل در واشينگتن، در این زمينه می گويد 

 ميليون نفر می انجامد و بسياری از کشورها قادر ١٠مرگ که يک جنگ هسته ای در منطقه به 
  . نخواهند بود به عنوان يک جامعه ماندگار به حيات خود ادامه دهند

    .اين يک سناريو واقع گرايانه است، حتی اگر ايران تنها يک بمب هسته ای داشته باشد
 کشور اسرائيل از نظر نظامی قوی ترين. شما در مورد اسراييل صحبت کرديد

   نظر شما چيست ؟. است و حتی فکر ضربه دوم هسته ای را هم کرده است خاورميانه
احمدی نژاد گفته اند  آيت اهللا خامنه ای و اخيرا آقای رفسنجانی و آقای . من به اين سوال جواب دادم

دوم هسته که در صورت وارد کردن ضربه اول هسته ای به اسراييل و نابود کردن اين کشور، نگران ضربه 
  . ای نيستند

اين مقامات گفته اند که پی آمد های ضربه اول هسته ای را تحمل خواهند کرد، زيرا ايران کشور 
به باور آنها قلمرو اسالم پابرجا خواهد ماند و در . پهناوری است و خطر مرگ را از سر خواهد گذراند

   .هاست نه نظر مناين نظر آن. منطقه کشوری به نام اسراييل وجود نخواهد داشت
به نظر شما، حمله نظامی احتمالی به ايران ميتواند تاسيسات پراکنده ايران را از بين ببرد  
   ؟
روند پيشرفت هسته ای اين  اگر آمريکا نتواند همه تاسيسات ايران را هدف قرار دهد، الاقل می تواند 

  .ی ممکن است رخ دهددر عرض اين مدت هر نوع اتفاق.  سال کند سازد١٠ تا ۵کشور را 
امکان دارد رويای استواری .  می داند؟ رژيم حمهوری اسالمی ممکن است سرنگون شود کسی چه

  . سيستم دموکراسی در ايران با تغيير رژيم فعلی به حقيقت بپيوندد
من از اين پيامدها آگاه نيستم، ولی آنچه مسلم است تاسيسات هسته ای روی زمين منهدم خواهد 

 امکان دارد دامنه حمالت به تاسيسات زير زمين هم برسد به شرطی که اطالعات الزم در شد و حتی
  . مورد اين تاسيسات در دست باشد

کمترين نتيجه حمله اين خواهد بود که پيشرفت هسته ای کند خواهد شد و اين فرصت کافی به آمريکا 
   .سی به سالح هسته ای محروم کندخواهد داد تا راه های ديگری را پيدا کند و ايران را از دستر

به احتمال قوی ايران عکس العمل . بمباران ايران می تواند نتيجه معکوس داشته باشد 
حتی ممکن است برنامه هسته ای اش را با سرعت بيشتر دنبال کند و . نشان خواهد داد

  ؟در آن صورت چه خواهد شد. بمب هسته ای بسازد
بدترين . يجه معکوس داشته باشد، ولی نه آن طوری که شما گفتيدبله، حمله نظامی می تواند نت 

مثال دامنه اقدامات . سناريو اين است که ايران از راه های مختلف به اقدامات تالفی جويانه دست بزند
  .خود را از طريق حماس و حزب اهللا بيشتر کند

ق به هالک برساند، بيشتر از آنچه ايران می تواند با اعزام جهادگران آمريکایی های بيشتری را در عرا
  .همه اينها امکان پذير است. که حاال انجام می دهد

در تحليل نهایی، من با اظهارات جان مک کين و رودی جوليانی، دو تن از نامزد های جمهوريخواه رياست 
بدتر از تنها گزينه : جموری آمريکا، و نيکوال سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، موافقم که گفته اند

  .بمباران ايران اين است که به ايران فرصت داده شود تا به بمب هسته ای دست يابد
احتمالی آمريکا، اسراييل در اين حمله شرکت خواهد کرد؟ يا اينکه به  در صورت حمله

    ؟تنهایی دست به اين کار خواهد زد
ار خودداری کند، آن وقت اسراييل به ولی اگر آمريکا از اين ک. به نظر من، بهتر است آمريکا حمله کند 

جمهوری اسالمی، اسراييل را تهديد کرده و می خواهد ان را از . احتمال زياد دست به اين کار خواهد زد
  . نقشه جهان محو کند

اسراييل نمی تواند بی تفاوت باشد و اجازه دهد شرايط برای اجرای نقشه جمهوری اسالمی مهيا 
  .شود

آمريکا انجام  »موسسه تکنولوژی ماساچوست«به وسيله دو تن از پژوهشگران برابر يک بررسی که 
گرفته، نيروی هوایی اسراييل می تواند بمباران تاسيسات هسته ای ايران را با موفقيت انجام دهد به 

  . طبق نقشه انجام شود  شرطی که همه چيز بدون اشتباه و
بنابراين بهتر است آمريکا . تواند موفقيت آميز باشدولی اگر آمريکا اشتباهی هم بکند باز عملياتش می 

  .اين کار را انجام دهد
اين را با اطمينان نمی توانم . امکان دارد آمريکا و اسراييل در يک عمليات مشترک ايران را بمباران کنند

 با ولی اميدوارم که بمباران ايران عملی گردد، چون. بگويم چون دسترسی به اطالعات محرمانه ندارم
  .جديد در آمريکا، اجرای عمليات دير خواهد شد روی کار آمدن رييس جمهوری
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  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 سخنرانی ساالنه بوش؛ نکته ها و چشم اندازها
  مريم منظوری

  )2008 ژانویه 29(1386 بهمن 9سه شنبه : رادیو فردا
کا در سخنرانی موسوم به گزارش وضعيت اياالت متحده که روز دوشنبه جرج بوش، رييس جمهوری آمري

در کنگره آمريکا ايراد شد، برمسائل مختلف داخلی از جمله مسائل اقتصادی و آنچه که رکود اقتصادی 
 برنامه هسته ای  امريکا ناميده می شود، مسئله انرژی، مسئله جنگ در عراق و افغانستان و ايران و

  .يد کرداين کشور تاک
   

 غنی سازی اورانيوم خود را  برنامه: پيام ما به رهبران ايران روشن است« :وی در سخنرانی خود گفت
برای پيوستن به جامعه جهانی، درباره اهداف اتمی و اقدامات . متوقف کنيد تا مذاکرات آغاز شود

رج دست برداريد، اما فراتر از از سرکوب و ستم در ايران و حمايت از ترور در خا. گذشته خود صادق باشيد
همه اينها، بدانيد که آمريکا با کسانی که سربازان ما را تهديد می کنند مقابله می کند و ما در کنار 

  » .متحدان خود می ايستيم و از منافع حياتی مان در خليج فارس دفاع می کنيم
 ايران احترام می گذاريم و در ما به سنت ها و تاريخ« :آقای بوش همچنين خطاب به مردم ايران گفت

  ».انتظار روزی هستيم که آزادی تان را به دست آوريد
  راديوفردادکتر رضا تقی زاده استاد علوم و روابط بين الملل در دانشگاه گالسکو بريتانيا در گفت وگو با

  .می گويد سياست آمريکا درقبال ايران نسبت به سال قبل تغييری نکرده است
آمريکا همچنان ايران را به عنوان خطری منطقه ای تلقی می کند و برنامه غنی سازی «:وی می گويد

اورانيوم در ايران را عاملی برای برهم زدن توازن قوا و داشتن اهداف نظامی می داند و ايستادگی در 
  ».مقابل آن را وظيفه سياست خارجی آمريکا توصيف می کند

ظ اين سخنرانی تا حدودی تکرار مطالبی بود که آقای بوش سال از اين لحا«:آقای تقی زاده می افزايد
گذشته نيز گفته بود و نشان می دهد که سياست خارجی آمريکا در قبال ايران تغييری نکرده و بخصوص 

شاهد آن هستيم که در شورای امنيت سازمان ملل طرح قطعنامه تنبيهی تازه ای عليه ايران مطرح 
  » . اجرای آن به شمار می روداست و آمريکا پشتيبان مهم

    رکود اقتصادی؛ تالش برای کاهش نگرانی ها
جرج بوش، رييس جمهوری جمهوری خواه امريکا که يک سال ديگر در اين سمت باقی خواهد ماند، در 

سخنرانی ساالنه خود در کنگره امريکا در روز دوشنبه به مدت يک ساعت در برابر اعضای مجلس سنا و 
  . اعضای دولت، قضات دادگاه عالی و مقامات ممتاز نظامی آمريکا سخنرانی کردنمايندگان، 

آقای بوش در اين سخنان از جمله درباره مسئله رکود اقتصادی آمريکا، سقوط بازارهای بورس و لزوم 
  . برخورداری از امنيت در زمينه انرژی و دستيابی به تکنولوژی انرژی پاک تاکيد کرد

نی خود کوشيد نگرانی از وضع فعلی اقتصادی در آمريکا را کاهش دهد و خطاب به آقای بوش در سخنرا
  .مردم اين کشور گفت می توانند از رشد اقتصادی آمريکا در بلند مدت اطمينان داشته باشند

   عراق و افغانستان، دو چالش بزرگ
  . ريکا بودندعراق، افغانستان و خاورميانه نيز ازجمله موضوعات سخنرانی رييس جمهوری آم

جرج بوش، در سخنرانی خود گفت طی سال گذشته خشونت ها در عراق کاهش و از سوی ديگر وفاق 
  . ملی ميان جناح ها ی شيعه ، سنی و کرد افزايش يافته است

 افغانستان را پناهگاه امن القاعده خواند که اکنون کشوری صاحب دمکراسی است که  او همچنين
وند و جاده و بيمارستان در آنجا ساخته شده و مردمش اميدوارانه به آينده کودکانش به مدرسه می ر

  .می نگرند
 برخی کارشناسان می گويند در هر دو مورد عراق و افغانستان ، جرج بوش رويترزبه گزارش خبرگزاری 

 تصويری خوشايند را رسم کرده و به نکات کليدی که ثبات اين کشورها را تهديد می کند، نپرداخته
  .است

   
 خشونت ها در عراق  «:کرت کمپبل، مدير اجرايی مرکز مطالعاتی امنيت جديد آمريکا به رويترز می گويد

کاهش قابل توجهی يافته که غيرقابل انکار است، اما از لحاظ پيشرفت به سوی وفاق سياسی که جرج 
  ».بوش از آن ياد کرد، پيشرفت بسيار کم بوده است

ا در عراق را ناشی از سياست خود در اعزام شمار بيشتر سربازان به اين آقای بوش کاهش خشونت ه
  . کشور دانست

 هزار نيروی آمريکايی در عراق به تدريج طی سال جاری به آمريکا باز ميگردند و ٢٠او گفت به زودی 
ه به  هزار سرباز در عراق باقی خواهند ماند و گفت هر گونه تصميم گيری در اين زمينه بست١۴٠حدود 

  . نظر نيروهای نظامی است
رويترز به نقل از تحليلگران مينويسد اين اظهار نظر جرج بوش يعنی رييس جمهوری آينده امريکا در حالی 

  . هزار سرباز هنوز درعراق خواهند بود١٠٠روی کار خواهد آمد که هنوز بيش از 
    اهميت يک سخنرانی

javascript:%20newwindow%20=%20window.open('/authors/916.html',%20'popAuthor',%20'toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,width=640,height=480');%20newwindow.focus();


www.iran-archive.com 

 که آخرين سخنرانی او در مقام رييس جمهوری  شبرخی کارشناسان معتقدند اين سخنرانی جرج بو
  . آمريکا در کنگره اين کشور بود، به اندازه سال های پيشين رياست جمهوری او اهميت ندارد

معموال سخنرانی رييس جمهوری امريکا در آخرين سال حضورش در کاخ « :دکتر رضا تقی زاده می گويد
 کافی برخوردار نيست و نمی تواند برنامه هايی را که سفيد خيلی دارای اهميت نيست چرا که از قدرت

بخصوص پس از تعيين شدن . در سال های قبل به موقع اجرا گذاشته، با همان شدت و قدرت دنبال کند
داوطلب های دو حزب بزرگ برای انتخابات دور بعدی رييس جمهوری، هر اقدام دولت پس از مشورت با 

  ».ی صورت می گيرداين دو داوطلب نهايی رييس جمهور
رييس جمهوری آمريکا در سخنرانی ساليانه خود اشاره ای به کره شمالی نکرد، کشوری که به گزارش 

  .  قلمداد شود خبرگزاری رويترز می تواند به عنوان موفقيتی در عرصه سياسی دولت آمريکا
ا برچيده شدن نيروگاه کره شمالی گام هايی به سوی توقف برنامه توليد سالح اتمی خود برداشته و ب

  . اتمی يونگ بيون خود موافقت کرده است
   بحران خاورميانه و وقت کم

کارشناسان بين المللی معتقدند در سخنرانی آقای بوش زمان کافی برای پرداختن به مسئله خاورميانه 
ر نظر در نظر گرفته نشده بود و آقای بوش در باره مشکالت فراوان ميان اسراييل و فلسطين اظها

  . چندانی نکرد
جان الترمن، مدير برنامه خاورميانه در مرکز مطالعاتی سی اس آی اس به خبرگزاری رويترز می 

 که آنچه به جانشين خود تحويل می دهد کارنامه درخشانی باشد، اما  جرج بوش اميدواراست«:گويد
 برای رييس جمهوری آينده تمامی آنچه که او در عرصه سياست خارجی بيش از همه به آن می پردازد،

  » .آمريکا چالش هايی عميق خواهند بود
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

ي امنيتي با آمريكا را مشروط به عدم اجازه جهت استفاده از خاك اين  نامه دولت عراق امضاي توافق
  . آشور براي حمله به آشورهاي همسايه دانست

  )2008انویه  ژ29(1386 بهمن 9سه شنبه 
 علي الدباغ -چاپ بغداد-ي الصباح  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي آه قرار است بين عراق و آمريكا امضا شود  ي امنيتي نامه سخنگوي دولت عراق، با اشاره به توافق
 خاك عراق براي حمله عليه نامه آن است آه به هيچ وجه از شرط امضاي اين توافق: تاآيد آرد

  . آشورهاي همسايه استفاده نشود
ي  نامه هاي ما در جريان بررسي امضاء توافق اين موضوع بسيار مهم و يكي از مهمترين اولويت: وي افزود

  . شود امنيتي با آمريكا محسوب مي
ي اين آشور  يعهي ش ي پارلمان عراق از فهرست ائتالف يكپارچه از سوي ديگر، حسن السنيد نماينده

ي امنيتي طوالني مدت بين عراق و آمريكا آه قرار است ماه ژوئيه بين دو طرف  نامه توافق: اظهار داشت
  . اي ندارد ي محرمانه ي علني است و هيچ بند و ماده نامه به امضا برسد، يك توافق

 و اين اظهارات آامال نامه سخن گفته دچار توهم شده هر آسي از محرمانه بودن اين توافق: وي افزود
  . پايه و اساس است بي

بندهاي اين پيمان : آند تاآيد آرد السنيد آه به عنوان مشاور نخست وزير عراق نيز در دولت فعاليت مي
شود تا به طور آامل مورد بررسي قرار گيرد و پس از گذراندن اين مرحله بين  به پارلمان عراق ارايه مي

  . د شدعراق و واشنگتن امضاء خواه
هاي خارجي به نقل از سياستمداران عراقي اعالم آرده بودند آه  اين در حالي است آه برخي رسانه

  . اي وجود دارد هاي امنيتي طوالني مدت آمريكا وعراق بندهاي محرمانه در پيمان همكاري
  

ي آينده به  فتهجبهه از دولت عراق، ه  اين ي التوافق العراقيه اعالم آرد آه وزراي آنار آشيده جبهه
  .گردند آابينه باز مي

  )2008 ژانویه 29(1386 بهمن 9سه شنبه 
ي  چاپ امارات متحده-ي البيان  ي روزنامه نوشته به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي انجام شده  ي التوافق العراقيه با اشاره به مذاآرات گسترده جبهه ي  رشيد الغزاوي، نماينده-عربي
توافق نهايي بين طرفين در خصوص بازگشت وزراي : جبهه و دولت عراق اظهار داشت بين اعضاي اين

  .ي التوافق العراقيه به آابينه صورت گرفت ي جبهه آشيده آنار
ي دولت عراق خبر داد آه  همكاري آن با آميته ي التوافق و ي جبهه چنين از تشكيل آميته وي هم

  .جبهه را مشخص آردند گشت وزراي اينراهكارهاي موجود براي باز
توافق : ي عراق گفت ي التوافق در آابينه جبهه وي در ادامه در خصوص احتمال جايگزيني وزراي جديد

  .نسبي در اين خصور صورت گرفته است
ي  ي آينده ي عراق تاآيد آرد آه آابينه شيعه ي از سوي ديگر يكي از رهبران فهرست ائتالف يكپارچه

  . پست وزارتي منحصر خواهد بود20ه عراق ب
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ي الصباح  وگو با روزنامه ي عراق در گفت يكپارچه ي فهرست ائتالف در همين حال عباس البياتي، نماينده
جريان بين احزاب سياسي عراق جهت تشكيل يك ائتالف سياسي   از مذاآرات در حال-چاپ بغداد-

  .ز روند دموآراتيك ايفاء خواهد آردسزايي را در حمايت ا گسترده خبر داد آه سهم به
ديدار بين رهبران سياسي عراق آغاز شده و اين  اصالحات سياسي به شكل عملي از طريق: وي افزود

  .اي داشته است بيشتر احزاب عراقي پيشرفت قابل مالحظه روند با توجه به احساس مسووليت هرچه
  .هاي دولت دانست متحد ملي و تحكيم برنامه تالبياتي هدف از اين اقدامات را تحكيم و تقويت دول

ملي گسترده خواهيم بود و اين ائتالف چهار هدف  وي عنوان داشت آه در آينده شاهد حضور يك ائتالف
اصالحات در آابينه از طريق تعيين وزراي اليق و آاردان، تالش جهت  آند آه عبارتند از مهم را دنبال مي
ها، پيشرفت در روند سياسي از طريق ايجاد توافق بر  يابي اين برنامهدولت و ارز هاي گسترش برنامه

  .ي ملي در عراق قوانين مهمي همچون قانون نفت و گاز و گسترش مصالحه سر
نيز در ديدار با هياتي از فهرست العراقيه تاآيد  جمهور عراق از سوي ديگر طارق الهاشمي، معاون رييس

  .متحد ملي واقعي است تآرد آه اين آشور نيازمند يك دول
  .اصالحات بايد از داخل حكومت صورت گيرد هاي گذشته ثابت آرده آه انجام تجربه: وي افزود

از دولت عراق به آابينه و ضرورت بازگشت آنها  وي در اين ديدار درخصوص بازگشت وزراي آنار آشيده
  .وگو آرد گفت هاي توافق شده بر اساس اصول و برنامه

در برخي قوانين عراق به معناي تعطيل نمودن اين  چنين تاآيد آرد آه انجام هر گونه تغيير هاشمي هم
  .قانون نيست

گذاري  اعالم آرد بر اثر انفجار يك خودروي بمب از سوي ديگر سخنگوي رسمي دفتر عمليات استان نينوا
 نظامي عراقي مجروح  غير15موصل را هدف قرار داده بود  شده آه گشتي نيروهاي آمريكايي در شرق

  .شدند
  .پارك شده در محل انفجار وارد آرده است هايي را به خودروهاي اين انفجار خسارت: وي افزود

اثر انفجار سه بمب در مناطق مختلف بغداد خبر   عراقي بر18يك مقام پليس عراق نيز از مجروح شدن 
  .داد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 سی روزنامه های صبح پنج شنبه ايرانبرر

  )2008 ژانویه 31(1386 بهمن 11 شنبه پنج:رادیو فردا
، در يادداشتی، صدور دستور ممنوعيت اجرای حکم اعدام در مالء عام از سوی رييس اعتمادروزنامه 

  .ارزيابی کرده است» کاری خوب،هرچند دير هنگام«قوه قضاييه را 
اقدامی کامًال «ادداشت و از وکالی سرشناس کشور اين بخشنامه رابهمن کشاورز، نويسنده اين ي

ارزيابی کرده و نوشته که از نظر مشکل فنی و قانونی گمان نمی رود اجرای بخشنامه با مانعی » مثبت
  .مواجه باشد

وی در عين حال، تاکيد کرده اگر قاضی صادرکننده رای به جهتی برای اجرای علنی حکم اعدام مصر 
  .اين معنی را در متن رای تصريح کند، شايد مشکالتی بروز پيدا کندباشد و 

اين حرکت مثبت و اقدام مستحسن «نويسنده اعتماد هم چنين در آخر اين پرسش را مطرح کرده که
چرا اين اندازه دير و پس از حدوث وقايع و پخش برخی تصاوير و فيلم های ترسناک و رعشه آور صورت 

  »گرفته است؟
 خبر داده که ديروز همزمان با صدور بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد ممنوعيت تهران امروز،روزنامه 

  .در مالءعام اجرا شده است» سرقت و تجاوز« نفر به اتهام ۴حکم شالق «اعدام در مالء عام 
 در  نفر٣به نوشته اين روزنامه، قورچی، جانشين فرمانده نيروی انتظامی کرج در اين خصوص گفته که 
  .ميدان هفت تير کرج و يک نفر ديگر در بازار راه آهن کرج و در انظار عمومی شالق خورده اند

معرفی کرده » اشرار و سارقان مسلح« نوشته که اين مقام نيروی انتظامی اين افراد راتهران امروز
  .است

  .ر داده است از عمل جراحی سنگين منصور اسانلو، فعال کارگری زندانی خبآفتاب يزدروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، پرويز خورشيد وکيل آقای اسانلو پس از مالقات با وی در بيممارستان گفته که 

 پنج شنبه گذشته از زندان اوين به بيمارستان منتقل  رييس زندانی سنديکای کارگران شرکت واحد
  .ستشده و دو روز قبل نيز عمل جراحی سختی روی شبکيه چشم او انجام شده ا

به گفته وکيل منصور اسانلو، با توجه به عمل سنگينی که روی چشم او انجام شده، طبق نظر پزشکان 
  .حداقل بايد پنج هفته تحت مراقبت پزشکی باشد، اما زمان مرخصی وی تا روز شنبه تعيين شده است

کارگری در روزهای  همچنين از احتمال اجرای حکم زندان ابراهيم مددی يکی ديگر از فعاالن آفتاب يزد
اين روزنامه،در خبری ديگر نوشته که محمد ورزنده، يک فعال دانشجوئی در تهران .آينده خبر داده است

  . سال زندان تعليقی محکوم شده است٢  نيز به
 فرمانده اسبق نيروی دريای جمهوری اسالمی به معاونت   عباس محتاج  از انتصابجام جمروزنامه 

  .زارت کشور خبر داده استامنيتی و انتظامی و
عباس محتاج که در دولت فعلی سمت استانداری قم را نيز بر عهده دارد، با حکم مصطفی پور محمدی 

  . انتظامی وزارت کشور شده است-جانشين محمد باقر ذوالقدر معاون برکنار شده امنيتی
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  .ه قتل رسيده است پس از ربوده شدن ب  خبر داده که برادر فرماندار اصفهانکيهانروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، جسد برادر فرماندار اصفهان که صبح روز سه شنبه به علت نامشخصی در 

  .شهرضا مفقود شده بود،روز گذشته در يکی از باغ های اين شهر پيدا شد
 اسم وی را محمدعلی حاجيان ذکر کرده و نوشته که وی به وسيله خوراندن اسيد کشته شده، کيهان
  .نوز اطالعی از انگيزه کشتن وی به دست نيامده استو ه

 به نقل از مديرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزيرات حکومتی از تشکيل بيش رسالتروزنامه 
  .  هزارپرونده برای تخلفات عرضه سوخت خارج از شبکه درکشورخبرداده است١۴از

 پرونده ٣٠٣ هزار و ١۴ ماه سال جاری٩در« : استبه نوشته اين روزنامه، عبدالمجيد اجتهادی گفته
تخلفات عرضه فرآورده های نفتی خارج ازشبکه توزيع درشعب مختلف سازمان تعزيرات حکومتی 

  ». پرونده ازاين شمارمختومه شده است٧١۶ هزارو١٣کشورتشکيل شده که براساس آمارموجود تاکنون
 ميليون ليترسوخت ١٣پرونده سوخت درتهران  دريک ماه گذشته تنها دريک فقره رسالتبه نوشته 

  . ميليارد تومان جريمه تعيين شد٢۵کشف وضبط شد که برای هشت ميليون ليتر آن 
  

 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2008 ژانویه 30(1386 بهمن 10 شنبه چهار:رادیو فردا

در جديدترين مورد . مچنان ادامه داردجدال اصالح طلبان و جناح حاکم بر سر رد صالحيت های گسترده ه
هم سوابق رد صال حيت شدگان را منتشر « از قول مهدی کروبی پيشنهاد کرده تاآفتاب يزدروزنامه 

  » . کنيد، هم پيشينه رد صال حيت کنندگان را 
در چها به نوشته اين روزنامه، آقای کروبی با نام بردن از تعدادی از افراد رد صالحيت شده و سوابق آنها 

  » . چهره های باسابقه و متدين رد صالحيت شده اند « ر دهه گذشته، تاکيد کرده که تعداد زيادی از
افراد حاضر در هي ئ تهای اجرايی را معرفی کنند تا معلوم شود چه «وی از وزارت کشور خواسته تا

  » . کسانی با چه سوابقی در رد صالحيت دست داشته اند
در انتخابات « های نظامی در انتخابات گذشته مجلس را يادآوری کرده و گفتهوی همچنين دخالت نهاد

  » .مجلس هفتم، نيروهای غيبی و فرشته های آسمانی گروه گروه آمدند و به عده ای رای دادند 
، ارگان رسمی دولت ضمن دفاع از رد صالحيت گسترده کانديداهای اصالح طلب در  ايرانروزنامه

  . ان را به افشاگری تهديد کرده استيادداشتی اصالح طلب
رد صالحيت شدگانی که سکوت کرده اند «اين روزنامه ضمن تهديد رد صالحيت شدگان معترض، نوشته

  » . عاقل ترند 
 هزار ٣ارگان رسمی دولت برای اولين بار اتهامات اخالقی را بدون ذکر نام، زمان و مکان آن به نزديک به 

زمين « و » اعتياد«،»شرکت در پارتی شبانه« برخی از کانديداها را به رد صالحيت شده نسبت داده و
  . متهم کرده است» خواری

از سوی ديگر با ادعای موجود بودن مکالمات تلفنی اين افراد در نهادها و دستگاه  ايران روزنامه دولتی
ه که در صورت های مربوطه و مکالمه تلفی با دشمنان، نامزدهای رد صالحيت شده را ت ه ديد کرد

   .تداوم اعتراض افشاگری می کند 
 ميليون دالر برای ٢۵٠   خبر داده که مجلس شورای اسالمی روز گذشتهجمهوری اسالمیروزنامه 

  . خريد ماهواره اختصاصی به صدا و سيما اختصاص داده است
يده و قرار است به نوشته اين روزنامه، اين مصوبه درقالب طرح يک فوريتی به تصويب نهايی مجلس رس

 ميليون دالر از حساب ذخيره ارزی برای خريد تجهيزات فنی، ساخت سامانه مربوط به ٢۵٠که مبلغ 
  . پرتاب وقرار دادن ماهواره راديو و تلويزيونی در اختيار صدا و سيما قرار گيرد 

« ور نوشته در گزارشی با انتقاد از عملکرد مسئوالن کشور در مورد منابع آب کشخراسانروزنامه 
  » .مسئوالن اجرايی هنوز اهميت آبخيزداری را درک نکرده اند 

 دشت کشور از نظر منابع آبی در شرايط بحرانی قرار  ٣٠٠به نوشته اين روزنامه، درحالی که بيش از 
 ميليارد تومان برای فعاليت ٢٠دارد و جزو مناطق ممنوعه به شمار می رود، در بودجه سال جاری فقط

  .  ميليارد تومان اعتبار نياز داشت١٠٠زداری اختصاص يافت اين درحالی بود که اين حوزه به های آبخي
بحرانی بودن دشت های کشور مسئله ای است که بايد به آن به طور «با اشاره به اينکه خراسان 

ه به نقل از عباس رجايی ، عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی نوشت» اضطراری پرداخته شود
 دشت کشور را تشکيل می دهند و در وضعيت بحرانی از ۶۵٠ دشت بحرانی کشور که نيمی از ٣٠٠« 

نظر منابع آب قرار دارند، هنوز منتظر اليحه يک ميليارد دالری آبخيزداری دولت است که قرار بود از سوی 
  » .دولت به مجلس ارائه شود 

  . صنفی اميرکبير را مورد توجه قرار داده است، بيانيه دانشجويی درباره مشکالت اعتمادروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، واحد صنفی انجمن اسالمی منتخب دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير با 

صدور بيانيه ای نسبت به مشکالت صنفی متعدد اين دانشگاه اعتراض کرده و با برشمردن نمونه هايی 
دگی مس ئ والن دانشگاه پلی تکنيک به مشکالت از معضالت صنفی دانشجويان، خواستار رسي

  . صنفی دانشجويان شده است
احضار جمعی از فعاالن «،»اعمال فشار بر شوراهای صنفی و ايجاد اخالل در فعاليت های آنها«از 

تخليه خوابگاه ها از دانشجويان قديمی در جهت کنترل فضای فرهنگی «،»شوراها به کميته انضباطی
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 دانشجو به کميته های انضباطی و ۶٣همچنين نوشته که طی هفته های اخير احضار اعتماد 
تحصيل ، اعتراضات صنفی دانشجويان را گسترده تر کرده  نفر از فعاالن دانشجويی از ۴۶محروميت 

   .است 
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
  )2008 ژانویه 29(1386 بهمن 9سه شنبه : رادیو فردا
 در مورد اليحه بودجه سال آينده را مورد توجه قرار  ، هشدار مرکز پژوهش های مجلسجام جمروزنامه 

  » . به دولت اختيارات فراقانونی می دهد٨٧اليحه بودجه «: کز نوشته استداده و به نقل از اين مر
به نوشته اين روزنامه، در گزارش مرکز پژوهش های مرکز تاکيد شده که اليحه پيشنهادی دولت چنان 

 قانون اساسی که اصول ناظر بر بودجه و امور مالی ۵۵ و ۵٣، ۵٢تنظيم شده که به صورت مکرر اصول 
اختيار تصويب جداول تفصيلی منابع و مصارف و تعيين «ر قالب مواد آن نقض شده و در آن کشور است، د

  » .هدف های قانونی آنها از مجلس سلب و به دولت واگذار شده است
واگذاری اختيارات قوه مقننه به قوه مجريه از طريق «: جام جم به نقل از همين گزارش نوشته است

برای اعمال ساليق فرا قانونی و رويه کردن اين روش غيرقانونی، حذف اختيارات مجلس، بسترسازی 
اغتشاش مالی و از هم گسيختگی ترميم ناپذير اطالعات بودجه های سنواتی و کاهش شديد امکان 

از جمله آثار منفی اليحه بودجه پيشنهاد شده از سوی دولت » نظارت بر مديريت مالی بخش عمومی
   .است 

  .  سينماگربه سياستگذاران فرهنگی کشور خبر داده است۴۵ اعتراض آميز  امه از ناعتماد،روزنامه 
 سينماگر ايرانی از نسل ها و رشته های مختلف کاری طی ۴۵به نوشته اين روزنامه، روز دوشنبه 

در پی حذف تعدادی از آثار فيلمسازان جوان سينمای «بيانيه ای که به گفته امضا کنندگان این نامه، 
بيست و ششمين جشنواره فيلم فجر و عدم نمايش بسياری از فيلم های فرهنگی توليد شده ايران از 

صادر شده، از مديران و سياستگذاران فرهنگی کشور خواستند با نگاهی دوباره » در سال های اخير
  . سينمای انديشمند ايران را مورد بررسی قرار دهند

و با انتشار اخباری درباره سختگيری های بی در چند روز گذشته «: اعتماد همچنين نوشته است
سابقه هيات انتخاب جشنواره فجر امسال و نيز بی تفاوتی مديران نسبت به اعتراضات صورت گرفته، 

فضای عمومی سينما نسبت به تصميم مديران فرهنگی کشور جنبه اعتراض آميز به خود گرفته و حتی 
سازان شناخته شده در اعتراض به رويه فعلی به شکل غيررسمی شنيده شد که تعدادی از فيلم

  » .مديران جشنواره قصد بيرون کشيدن فيلم هايشان را از جشنواره دارند
عزت اهللا انتظامی، پرويز پرستويی، کيومرث پوراحمد، رويا تيموريان، منيژه حکمت، بهرام رادان، کيانوش 

 ۴۵مدآريا، علی نصيريان برخی از عياری، اصغرفرهادی، نيکی کريمی، جهانگيرکوثری، فاطمه معت
   .هنرمند سينمايی امضاء کننده اين بيانيه اعتراض آميز هستند 

 به نقل از ریيس مرکز اطالع رسانی نيروی انتظامی خبر داده که اين نيرو همچنان با همشهریروزنامه 
  . عرضه قليان برخورد مي کند

مطابق دستور فرماندهی تا زمانی که از «:به نوشته اين روزنامه، سرهنگ مهدی احمدی گفته است
  » .طريق سلسله مراتب، ابالغی صورت نگيرد، پليس قانون را بر اساس مقررات اجرا خواهد کرد

 که منابع  اين اقدام نيروی انتظامی در حالی صورت می گيرد که«: همشهری همچنين نوشته است
توقف برخورد با قهوه خانه های عرضه کننده خبری در دو روز گذشته از دستور ریيس جمهوری مبنی بر 

  » .قليان خبر داده بودند
هيچ گونه دستوری مبنی بر توقف اجرای قانون از «اما معاون اطالع رسانی نيروی انتظامی گفته که 

  » .طريق هيچ مرجعی به ناجا واصل نشده است
سوء تغذيه در کشور منتشر  در شماره روز سه شنبه خود گزارشی از گستردگی تهران امروزروزنامه 

  » . درصد ايراني ها سوء تغذيه دارند٧٠«:  است کرده و نوشته
 درصد جامعه ايرانی دچار سوء تغذيه ٧٠«: اين روزنامه به نقل از ریيس انجمن تغذيه ايران نوشته است

وط مي  مورد به طور مستقيم به تغذيه نامناسب مرب٣٠٠ مورد مرگ روزانه در کشور، ٨٠٠بوده و از 
  » .شود

عدم تعادل در دريافت انرژی، پروتئين ها و عوامل متعددی مثل مواد «به گفته دکتر ضياء الدين مظهری، 
معدنی و ويتامين ها موضوعی است که دست اندرکاران بهداشت کشور از آن غفلت کرده و مشکالت 

ورت روزانه خارج از توان مالی  ماده حياتی به ص۵٠اقتصادی آن را دامن زده اند، به گونه ای که تهيه 
  » .بسياری از خانواده های ايرانی است
نگراني ها زمانی شديدتر مي شود که بدانيم بر اساس آخرين «: تهران امروز همچنين نوشته است

 ميليون ايرانی از سوء تغذيه شديد رنج برده و از تامين حداقل ١٢تحقيقات انجمن تغذيه کشور بيش از 
  » .لوژيک عاجزندنيازهای فيزيو

که از » طرح وام های زود بازده« به نقل از يک گزارش موثق از شکست جمهوری اسالمیروزنامه 
  . سوی دولت برای کاهش بيکاری در کشور به اجرا در آمد، خبر داده است
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  به نوشته اين روزنامه، در اين گزارش تاکيد شده که نتايج بازرسی در يکی از استانها نشان داده که
 درصد از طرح ۴۶ درصد است و حدود ٢ ٨نسبت اشتغال ايجاد شده در طرح با تسهيالت دريافتی فقط 

  . ها نيز وجود خارجی ندارند
نتايج بررسی از ميزان موفقيت اين طرح در يکی ديگر از «روزنامه جمهوری اسالمی همچنين نوشته که 

ميليارد  ۵٣ طرح، در عمل و پس ازپرداخت  مورد شغل تعهد شده در٢۶۵١استان ها نيز حاکی است از 
   » . فرصت شغلی ايجاد شده است ٢٧٠ ميليون تومان فقط ۶٠٠و 

  . روز گذشته اعدام شده اند» عامالن قتل های سريالی زنان در اراک« خبر داده که خراسانروزنامه 
 اراک به عنوان  اه انقالب دادگ٢۵به نوشته اين روزنامه، اعدام شدگان دو نفر بوده اند که از سوی شعبه 

  .  به اعدام محکوم شده بودند٨١ تا ٨٠عامالن قتل های زنجيره ای نه زن در فاصله سال های 
 صبح روز دوشنبه در ٨حکم اعدام متهمان به قتل های زنجيره ای در ساعت «: خراسان نوشته است

  » .مقابل سيلوی اراک و در مالء عام به مرحله اجرا درآمد
  

 وزنامه های صبح دوشنبه ايرانبررسی ر
  )2008 ژانویه 28(1386 بهمن 8دوشنبه :رادیو فردا
 و تعطيلی بسياری از جايگاه ها CNG از ضعف وزارت نفت در رفع نقص جايگاه های خراسانروزنامه 

  . خبر داده است
م حمل و نقل مختل شدن سيست« با اشاره به  ١٣اين روزنامه به نقل از دبير کميته انرژی ستاد تبصره 

با توجه به افت فشار گاز در کشور، تعداد زيادی از «: نوشته است» عمومی در کشور طی روزهای اخير
جايگاه ها در شهرهای مختلف کشور تعطيل شده است که بخشی از اين مشکل به مديريت ضعيف 

  ». بر می گردد CNG وزارت نفت در بهره برداری از جايگاه های سوخت و رفع نقص تجهيزات جايگاه های
اين موضوع باعث سرگردانی مسافران برای استفاده از «:بهمن آبادی به روزنامه خراسان گفته است

سيستم حمل و نقل عمومی شده است و اين موضوع به ويژه با توجه به برودت هوا و افزايش استفاده 
  » .مردم از حمل ونقل عمومی به صورت کامل مشهود است

 ارگان رسمی دولت با انتشار يادداشت ها و گزارش های ايران، و روزنامه ان،رسالتکيهروزنامه های 
مشابهی درشماره روز دوشنبه خود نسبت به برگزاری جلسه مشترک و تالش محمد خاتمی، 

هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی برای کاستن از تعداد کانديداهای رد صالحيت شده اصالح طلب 
  . واکنش نشان داده اند

کيهان طی يادداشتی، کروبی، رفسنجانی و خاتمی را به شدت مورد حمله قرار داده و نوشته 
جا دارد از چهره های موجه اين جريان که خود را ارادتمند نظام و اسالم و انقالب و مملکت «:است

  »تعريف می کنند، پرسيد شما کجا و شفاعت معارضان ارزش ها کجا؟
را به خاطر تالش برای گرفتن تائيد صالحيت کانديداهای اصالح طلب، اين روزنامه هر سه مقام فوق 

دوستان انقالب نبايد فراموش کنند که خدمت به خائنان، «: مورد سرزنش قرار داده و نوشته است
  » .خيانت است

با اشاره ای   با انتقاد از اصالح طلبان برای انتشار آمار رد صالحيت های گسترده روزنامه رسالت نيز
یاد » استراتژی قهوه چی ها«لويحی به جلسه مشترک خاتمی، رفسنجانی و کروبی از آن با عنوان ت

  .  است کرده
اين روزنامه حامی جناح حاکم خطاب به هيات های نظارت و اجرايی انتخابات آينده مجلس نوشته 

ت تاثير فضا سازی دستگاه های مسئول در انتخابات اعم از ناظر و مجری به هيچ وجه نبايد تح« : است
  » .های جريانات سياسی وغوغا ساالر کاذب قرار گيرند و از وظايف قانونی خود غفلت کنند

روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت طی يادداشتی از رد صالحيت گسترده اصالح طلبان حمايت کرده و 
  . ناميده است» استراتژی تخلف«اعتراض اصالح طلبان به رد صالحيت شان را 

اختصاص داده و ضمن » رد صالحيت ها« نيز سرمقاله خود را به موضوع جمهوری اسالمیزنامه رو
، هر دو طرف را مورد انتقاد کرده »نبايد اجازه تشکيل مجلس ششم را برای بار دوم داد«تاکيد بر اين که 

  . خطاب کرده است» متوهم«و آنها را 
 درصد ٣٠رد صالحيت بيش از «: منتقدانش نوشته است با انتقاد از دولت برای رد صالحيت اين روزنامه

داوطلبان نمايندگی مجلس هشتم توسط هيئت های اجرایی شايد فی نفسه اقدام تعجب آوری نباشد 
اما اطالعاتی که درباره جزئيات اين رد صالحيت ها وجود دارد نشان مي دهد که هيئت های اجرائی 

  » .اقدام تعجب آوری کرده اند
اينکه افراد شناخته شده ای که جز در اردوگاه انقالب و نظام «:هوری اسالمی نوشته استروزنامه جم

جمهوری اسالمی و واليت فقيه جايگاه ديگری نمی توان برای آنها تصور کرد به تهمت عدم اعتقاد به 
نظام جمهوری اسالمی قانون اساسی و واليت فقيه توسط هيئت های اجرائی رد صالحيت شوند برای 

  » .يچکس قابل قبول نيسته
اين روزنامه به مقامات ارشد جناح حاکم در مورد عدم شرکت مردم در انتخابات هشدار داده و يادآوری 

مجلس هشتم در عين حال که به نمايندگان معتقد به نظام جمهوری اسالمی و قانون «: کرده است
  » . انتخابات حضور يابند نيز نياز دارداساسی و واليت فقيه نيازمند است به پشتوانه قوی مردمی که در
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 خبر داده که ولی آذروش، يکی از نمايندگان فعلی مجلس شورای اسالمی که   نيزآفتاب يزدروزنامه 
ادای «صالحيت وی از سوی هيئت های اجرایی رد شده است روز یکشنبه در نطق پيش از دستور به 

  . در صحن علنی مجلس پرداخته است» شهادتين
پس از يک عمر مسلمانی از سوی وزارت کشور به دليل «شته اين روزنامه، آقای آذروش گفته که به نو

  » .عدم التزام به اسالم رد صالحيت شده است
  


	بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
	بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
	بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

