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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( و دولتهای بزرگرژیم ایران

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

 اسراييل خواستار تحريم جدی ايران توسط اتحاديه اروپا شد
  )اسرایيل(ميترا فرهمند 

  )2008 فوریه 5(1386 بهمن 16سه شنبه :رادیو فردا
تزیپی ليونی، وزير امور خارجه اسراييل روز سه شنبه از اتحاديه اروپا خواست تا تحريم های جدی تری 

  . عليه برنامه اتمی جمهوری اسالمی ايران وضع کند
هدف « به اسراييل رفته اند، گفت،  نفره ازنمايندگان پارلمان اروپا که٧۵تزيپی ليونی، در ديدار با هياتی 

جمهوری اسالمی ايران، تالش برای نابودی اسراييل است و برای تحقق اين هدف، به سازمان های 
  » .فلسطينی و ديگر عواملی که در صف مقابله با اسراييل هستند، به طور گسترده کمک می کند

دو «را می دهد که سران تهران » يناناطم«همه شواهد، اين : وزير امور خارجه اسراييل همچنين گفت
  » .اسبه به سوی رسيدن به بمب اتمی به پيش می تازند

طرح های موشکی «: خانم ليونی به موشک های دور برد جمهوری اسالمی ايران نيز اشاره کرد و گفت
ت، ايران برای آن است که آن را به کالهک حاوی جنگ افزارغير متعارف مجهز کنند، در غير اين صور

  » .موشک های دوربرد تا برد چهار هزار کيلومتر، به خودی خود، از ارزش نظامی زيادی برخوردارنيست
هنگامی که ايران به چنين موشک هايی برسد و توان هسته ای با «: وزير امور خارجه اسراييل گفت

  »ماهيت نظامی نيز داشته باشد، آيا اروپا می تواند درامان باشد؟
  » ايران تا بمب اتمیسه سال فاصله «

در همين حال، رييس موساد، سازمان امنيت و اطالعات خارجی اسراييل، بار ديگر جمهوری اسالمی 
خطرات امنيتی متوجه اين کشور : ناميده و اعالم کرد» بزرگترين خطر برای موجوديت اسراييل« ايران را 

  . در سال جاری ميالدی افزايش يافته است
 به جنگ افزارهسته ای ٢٠١٠ارزيابی موساد اين است که ايران حداکثر تاسال : تمئير داگان گفته اس
  . دست خواهد يافت

مقامات اسراييل اکنون ماه هاست که تاکيد دارند که برآورد کلی نهادهای اطالعاتی آمريکا را نمی 
  . پذيرند و آن را اشتباه می دانند

روپا اين امر را با سران فرانسه، از جمله رييس وزير دفاع اسراييل در سفر هفته گذشته خود به ا
  . جمهوری و وزير دفاع فرانسه در ميان گذاشت

به رغم برآورد : همزمان با پايان سفر اهود باراک به پاريس بود که هروه مورين، وزير دفاع فرانسه گفت
  . شکوک استکلی نهادهای آمريکايی، فرانسه در مورد نيات واقعی برنامه های هسته ای ايران م

اين در حالی است که جمهوری اسالمی همچنان تاکيد دارد که برنامه هسته ای ايران ماهيت نظامی 
ندارد، و معاون وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران، هفته گذشته، از وجود يک فتوا از سوی آيت 

رفا بر اساس کاربرد مسالمت اهللا علی خامنه ای خبر داد که بر اساس آن، ايران برنامه اتمی خود را ص
  . آميز دنبال می کند، هر چند که متن اين فتوا در رسانه های ايران منتشر نشده است

آيت اهللا علی خامنه ای اخيرا در ديدار با محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته 
  . کاربرد انرژی اتمی با رويکرد نظامی را حرام می داند: بود

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی ايران در سفر هفته گذشته خود به بوشهر اعالم کرد که 
  ».آخرين قله های پيشرفت هسته ای از سوی ايران در حال پيموده شدن است«
   دشواری برای متقاعد کردن رهبران جهان 

ت ملی پارلمان اسراييل رئيس موساد اسراييل روز دوشنبه در نشست کميسيون امور خارجی و امني
 ماهيت نظامی  ٢٠٠٣ايران از سال : انتشار برآورد کلی نهادهای اطالعاتی آمريکا، که می گويد: گفت

  . در طرح های هسته ای خود را متوقف کرده، هيچ اثری در موضع و ارزيابی اسراييل ندارد
ای اسراييل را برای متقاعد کردن انتشار اين گزارش آمريکايی، تالش ه«: مئيرداگان در عين حال افزود

  » .سران جهان به ماهيت برنامه های هسته ای ايران با دشواری روبروکرده است
کوشش برای قبوالندن اين امر که جامعه بين المللی بايد تحريم های جدی تری عليه «: داگان گفت

  » .نظام حاکم برايران برقرارکند، سخت تر شده است
عواملی در آژانس بين المللی انرژی اتمی برای رسيدن به تفاهم با «رد که رئيس موساد ارزيابی ک

جمهوری اسالمی ايران همواره تالش کرده اند و برآورد نهادهای اطالعاتی آمريکا، اکنون دست آنها را 
  » .بازمی گذارد

ی اشاره در آژانس بين المللی انرژی اتم» عوامل سازشکار«در حالی که رييس موساد صريحا به نام 
منظور وی، قبل از هر کس ديگر، آقای محمد البرادعی : ای نکرد، اما صاحبنظران در اسراييل می گويند

  . است
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منتشر کرده، از » گزارش های دو پهلو و نه چندان روشن« اسراييل همواره از اينکه اين ديپلمات مصری 
  . وی ابراز ناخشنودی کرده است

 را ٢٠٠٨ساليانه سازمان جاسوسی اسراييل در مورد وضعيت سال رييس موساد در حالی که گزارش 
ايرانی ها هنوز تکنولوژی مورد نياز را برای غنی «: تشريح می کرد، گفت» کنست«برای نمايندگان 

 آنها به اين توانائی  ٢٠١٠حداکثر تا سال «: ولی افزود» سازی گسترده اورانيوم تکميل نکرده اند
  » .خواهند رسيد

يکی از داليل مهم تاخير در طرح های هسته ای ايران، فروش عمدی برخی :  اخيرا اعالم کرداسراييل
  . تجهيزات غير کارآمد به جمهوری اسالمی از سوی عوامل جهانی بوده است

ارزيابی موساد بر اساس همه شواهد و مدارک اين سازمان جاسوسی « : مئير داگان همچنين گفت
می ايران همکاری با سوريه را شدت بخشيده و بويژه در عرصه ثابت می کند که جمهوری اسال

  » .موشکی هماهنگی بيشتری با سوری ها دارد
  

 انتقاد آمریکا از پرتاب موشک ماهواره بر ایران
  )2008 فوریه 4(1386 بهمن 15دوشنبه :رادیو فردا

ک ماهواره بر ايران به چهارم فوريه، از پرتاب موش گوردون جان درو، سخنگوی کاخ سفيد روز دوشنبه،
  ».ايران با انجام چنين کارهايی فقط خود را بيشتر منزوی می کند«: فضا انتقاد کرد و گفت
گوردون جان درو گفت که اين جای تاسف است که ايران به آزمايش  ،رويترزبه گزارش خبرگزاری 

  .موشک های بالستيک ادامه می دهد
  ».ن هر چه بيشتر مردم ايران می شوداين امر فقط موجب منزوی شد« :وی افزود
برخی از متخصصين غربی معتقدند که ايران از برنامه فضايی خود به عنوان  ، آسوشيتدپرسبه گزارش

  .پوششی برای آزمايش موشک های بالستيک استفاده می کند
توسعه آمريکا و بسياری از کشورها ايران را متهم می کنند که قصد ساختن بمب اتمی را دارد و با 

تهران همواره این . موشک های بالستيک تهران می تواند کشورهای زيادی را مورد هدف قرار دهد
  .اتهامات را رد کرده و برنامه اتمی خود را صلح آميز خوانده است

   به فضا» سفير«پرتاب موشک 
 که قرار به فضا پرتاب کرده» سفير«جمهوری اسالمی می گويد که يک موشک ماهواره بر را با نام 

  .را در مدار زمين قرار دهد» اميد«است ماهواره 
که يک راکت کاوشی است، از جمله مقدمات اوليه » سفير«بر اساس گزارش خبرگزاری ها، موشک 

پرتاب ماهواره به مدار است و وظيفه شناسايی محيط پروازی ماهواره ها قبل از پرتاب را انجام می 
  . دهد

ای دولتی ايران با تبليغات گسترده از دستاورد تازه هوا فضا توسط در روزهای گذشته، رسانه ه
جمهوری اسالمی خبر دادند که شامل ساخت ماهواره ايرانی اميد، ايستگاههای زمينی و پايگاه پرتاب 

  . فضايی بومی جمهوری اسالمی ايران است
هوری اسالمی در محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی ايران به همراه مقامات نظامی جم

  . مراسم شليک اين موشک و رونمايی از ماهواره اميد شرکت کردند
ما نياز داريم که حضور عملی و موثری در فضا داشته «:آقای احمدی نژاد در اين مراسم گفته است

  » .باشيم
 هوا همه روزه ماهواره های زيادی در دنيا به« :وی ضمن بسيار مهم خواندن اين دستاورد، اضافه کرد

پرتاب می شود و موفقيت های علمی در دنيا به دست می آيد اما هيچ حساسيت و انگيزه ای ايجاد 
  ».نمی کند ولی کوچکترين موفقيت ملت ايران در سراسر دنيا مورد توجه قرار می گيرد

 هزار قطعه مختلف در اجزای ١٠موشک سفير شامل بيش از «گزارش منابع دولتی ايران حاکيست که 
اگون اعم از موتور، بدنه، هدايت و کنترل است که کارشناسان رشته های مختلف دانشگاهی طی گون
 سال گذشته ساخت تمامی اجزای آن را بومی کرده و اينک صنايع هوافضای جمهوری اسالمی قادر ١٠

  » .به ساخت کامل آن می باشد
اشاره ای نداشت که اين مرکز تلويزيون دولتی ايران گزارشی مستقيم در اين باره پخش کرد، اما 

  . فضايی در کدام قسمت ايران قرار دارد
  . جمهوری اسالمی اعالم کرده است که چندين ماهواره را طی سه سال آينده به فضا پرتاب خواهد کرد

 يک ماهواره ٢٠٠۵ايران طی چند سال اخير برنامه های فضايی خود را تعقيب کرده و در اکتبر سال 
 يک توسط راکت روسی در فضا قرار گرفت و اکنون تنها ماهواره ايران -سيه به نام سيناايرانی ساخت رو

  . در فضاست
  . نيز ايران راکت مشابهی را به فضا پرتاب کرده بود که به مدار زمين نرسيد٢٠٠٧در فوريه سال 

  
 به ایران است» پيام های روشنی«قطعنامه سوم حاوی : روسيه

  )2008 فوریه 3(1386من  به14یکشنبه :رادیو فردا
برای ایران » پيام های روشنی«قطعنامه پيشنهادی سازمان ملل حاوی : یک مقام روسی می گوید

  . آژانس بين المللی انرژی اتمی داشته باشد باید همکاری کاملی با و این کشور است
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:  گفته استاکس اینترفسرگئی کيسلياک، معاون وزیر امور خارجه روسيه در مصاحبه ای با خبرگزاری
وقتی این قطعنامه منتشر شود شما خواهيد دید که آن حاوی پيام های روشنی به ایران است و « 

 تحریم های پيشين اعمال شده توسط شورای امنيت سازمان ملل را گسترش  انتظار می رود که
  » .دهد

ورای حکام آژانس بين آنچه که مورد نياز است این است که ایران همکاری کاملی با ش«به گفته وی، 
  » .المللی انرژی اتمی داشته باشد

شورای امنيت سازمان ملل متحد در حال حاضر پيش نویس قطعنامه سوم تحریم عليه جمهوری 
اسالمی ایران را در دستور کار دارد که بر اساس آن تحریم های بيشتری بر برنامه اتمی این کشور 

  . اعمال خواهد شد
تانيا و آلمان تالش دارند با جلب نظر سایر اعضای شورای امنيت، پيش نویس بری آمريكا، فرانسه،

  . قطعنامه سوم تحریم ها عليه ایران را به تصویب برسانند
تحریم های قيد شده در پيش نویس قطعنامه سوم، گسترش مسدود کردن دارایی ها و ممنوعيت های 

خی عناصر جدید را در بر می گيرد و در آن مسافرتی در خصوص مقامات خاص جمهوری اسالمی و نيز بر
  . از شدت تحریم های مورد نظر آمریکا عليه بانک های ایرانی کاسته شده است

  درخواست برای توقف بررسی قطعنامه 
در همين حال، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز شنبه بار دیگر از شورای امنيت خواست که 

 زمينه صدور قطعنامه تحریمی جدید عليه ایران، برای گزارش دیده بان پيش از هرگونه تصميمی در
  . هسته ای اش درباره برنامه هسته ای ایران صبر کند

توصيه واقع بينانه به «: منوچهر متکی در حاشيه اجالس اتحادیه آفریقا در اتيوپی به خبرنگاران گفت
که شکيبایی خود را حفظ کنند و در انتظار به عالوه یک این است  تمامی طرف ها از جمله گروه پنج 

  » .گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی بمانند
آن گاه آن ها می توانند با هم بنشينند و گام بعدی را بر اساس همکاری و البته نه مقابله «: وی افزود

  » .جویی بررسی کنند
  . شين موثر نخواهد بودمنوچهر متکی، گفت که دور سومی از تحریم ها مانند تحریم های پي

وزیر امور خارجه ایران افزود که فکر می کند آنها باید از دو گام پيشينی که در این مسير برداشتند درس 
  . بگيرند

تحریم، روشی متعلق به نيم قرن پيش و ادبيات دهه شصت و هفتاد ميالدی بوده : وی در ادامه گفت
  . است و دیگر کارآیی ندارد

   ژانسفرصت بيشتر به آ
وزیران امور خارجه آمریکا، چين، روسيه، فرانسه و بریتانيا، پنج کشور عضو دائمی شورای امنيت همراه 
  . با آلمان، ده روز پيش در برلين در خصوص پيش نویس یک قطعنامه جدید عليه ایران به توافق رسيدند

 از تحریم هایی است که این پيش نویس که به خاطر مقاومت چين و روسيه حاوی نوع مالیم شده ای
  . واشنگتن خواستار آن بود ميان تمامی پانزده عضو شورای امنيت توزیع شده است

یک دیپلمات ارشد فرانسه روز جمعه گفت که برخی از اعضای غير دائمی شورا مانع از تصویب پيش 
  . نویس قطعنامه هستند

 شورای امنيت خواهان آن هستند که برخی از اعضای«: پی یر ویمون، سفير فرانسه در آمریکا گفت
پيش از هرگونه اقدام تحریمی دیگری، به آژانس بين المللی انرژی اتمی فرصت بيشتری دهند تا با 

  » .تهران مذاکره کند
انتظار می رود که آژانس بين المللی انرژی اتمی در پی گفت و گو با مقامات ایرانی، در اسفند ماه 

  . مه هسته ای ایران را ارائه دهدگزارش آتی خود درباره برنا
  . بریتانيا و آلمان معتقدند که تهران به دنبال ساخت سالح هسته ای است آمریکا، فرانسه،

تهران این اتهام را همواره تکذیب کرده و اعالم داشته که برنامه اتمی اش در راستای اهداف صلح آميز 
  . است

  
  پيشرفت داشته ایمدر بررسی سابقه برنامه اتمی ایران: برادعی
  )2008 فوریه 3(1386 بهمن 14یکشنبه :رادیو فردا

پيشرفت هایی در پایان : محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بين المللی انرژی اتمی روز یکشنبه گفت
  . دادن به بررسی سابقه برنامه اتمی ایران حاصل شده است که در گزارش آینده او منعکس خواهد شد

او همچنان اميدوار است که ایران اجازه دهد که آژانس بازرسی های بيشتری انجام : البرادعی افزود
  . دهد تا به گفته او، برنامه حال حاضر ایران شفاف تر شود

 در  مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از دیدار با عمر موسی، دبيرکل اتحادیه عرب در قاهره
گزارش بعدی وی به شورای حکام آژانس اواخر ماه فوریه ارائه گفت و گو با خبرنگاران اشاره کرد که 

  . خواهد شد
ما به پيشرفتهای خوبی برای حل مسایل باقيمانده درباره گذشته برنامه اتمی ایران : وی اظهارداشت

    .دست پيدا کرده ایم
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گرفت، جمهوری در جریان سفر محمد البرادعی به تهران که در روزهای یازدهم و دوازدهم ژانویه صورت 
اسالمی موافقت کرد تا اواسط ماه فوریه به پرسشهای باقيمانده آژانس درباره گذشته برنامه اتمی خود 

  . پاسخ دهد
دیپلمات ها گفته اند که در جریان این سفر، ایران اطالعاتی درباره تالشهای خود برای توليد نسل 

نيوم را با سرعت بيشتری غنی سازی کند و جدیدی از سانتریفيوژها ارائه کرده که قادر است اورا
همچنين به مدیرکل آژانس و دستياران او اجازه داده شد تا از یک کارگاه آموزشی برای توسعه این 

  . سانتریفيوژها بازدید کند
  » آمریکا با ایران گفت وگو کند«

: ن کشور گفته استمدیرکل آژانس درباره اتهامات وارده از سوی غرب عليه ایران و برنامه اتمی ای
آژانس می تواند بازرسی انجام دهد و درباره گذشته و حال تضمين دهد ولی نمی توانيم مقاصد آتی را 

  . پيش بينی کنيم
  . وی از واشينگتن خواست به جای منزوی کردن ایران، با این کشور به گفت و گو بپردازد

یژه غنی سازی اورانيوم دفاع کرده و این جمهوری اسالمی ایران همواره از برنامه اتمی خود و به و
این در حالی است که کشورهای غربی نگران آن . برنامه را در راستای اهداف صلح آميز ارزیابی می کند

  . هستند که ایران در پوشش برنامه هسته ای خود به دنبال توليد سالح اتمی باشد
مهوری اسالمی ایران خواسته است تا شورای امنيت سازمان ملل متحد با تصویب دو قطعنامه از ج

 را که کاربرد دوگانه نظامی و غيرنظامی دارد به حال تعليق درآورد و با   اورانيوم برنامه غنی سازی
  . آژانس همکاری کاملی داشته باشد

  . این در حالی است که تهران توقف برنامه غنی سازی اورانيوم را رد کرده است
ه جویی جمهوری اسالمی با قطعنامه های سازمان ملل خوانده شده در واکنش به آنچه که مقابل

است، پنج کشور عضو دائم شورای امنيت شامل آمریکا، بریتانيا، چين، روسيه و فرانسه همراه با آلمان 
پيش نویس قطعنامه سوم تحریم عليه ایران را به شورای امنيت ارائه کرده اند تا تحریم های سابق را 

  .تشدید کنند
   يام روشن قطعنامه سومپ

» پيام های روشنی«قطعنامه پيشنهادی سازمان ملل حاوی : در همين حال، یک مقام روسی می گوید
  . آژانس بين المللی انرژی اتمی داشته باشد باید همکاری کاملی با و این کشور برای ایران است

: گفته استاینترفاکس رگزاری سرگئی کيسلياک، معاون وزیر امور خارجه روسيه در مصاحبه ای با خب
وقتی این قطعنامه منتشر شود شما خواهيد دید که آن حاوی پيام های روشنی به ایران است و « 

 تحریم های پيشين اعمال شده توسط شورای امنيت سازمان ملل را گسترش  انتظار می رود که
  » .دهد

ری کاملی با شورای حکام آژانس بين آنچه که مورد نياز است این است که ایران همکا«به گفته وی، 
  » .المللی انرژی اتمی داشته باشد

  
 برخی اعضای شورای امنيت، خواهان مهلت دادن به ایران هستند

  )2008 فوریه 2(1386 بهمن 13شنبه :رادیو فردا
به ايران در  فرانسه اعالم کرد که برخی از اعضای غير دائمی شورای امنيت، خواستار مهلت دادن

  .  و تاخير در صدور قطعنامه ای تازه عليه تهران شده اند هسته ای شهمناق
خواسته اند که به »  کشور چند«پير ويمون، سفير فرانسه در آمريکا، بدون نام بردن از کشوری گفت 

ايران مهلت داده شود تا به سئوال های باقيمانده درباره برنامه هسته ای اش به آژانس بين المللی 
  .دارد، پاسخ دهد  که حکم ديده بان هسته ای سازمان ملل راانرژی اتمی

گرفتن موافقت چند عضو غير دائم شورای امنيت برای اجرای دور سوم تحريم ها عليه  که وی اضافه کرد
  .ايران مقداری زمان می طلبد

های کنونی برخی از اعضای شورای امنيت تمايل دارند منتظر بمانند تا ببينند تماس «: آقای ويمون گفت
بين آقای البرادعی و مقامات مسئول ايرانی به کجا می کشد و او چگونه به يک توافق رضايت بخش 

  ».درباره مسائلی که سئوال کرده، می رسد
مانده  سئواالت باقی  به- تا دو هفته دیگر -بر اساس توافق ایران و آژانس، تهران باید در نيمه ماه فوريه 

 اش در گذشته و حال به آقای البرادعی، رييس سازمان انرژی اتمی، پاسخ برنامه هسته ای درباره
  .دهد، اما گزارش ها حاکی است که اين امر تا پايان فوريه يا اوايل مارس به طول خواهد کشيد

نه تنها بايد توافق روسيه و چين را جلب کنيم، بلکه حاال بايد رضايت چند «: آقای ويمون همچنين گفت
  ».م را هم به دست بياروريم و اين ممکن است قدری طول بکشدعضو غير دائ

به  ژانويه امسال ماه ليبی، ويتنام، بورکينافاسو، کاستاريکا و کروواسی، پنج کشوری هستند که از
   .عنوان عضو غير دائم به شورای امنيت پيوسته اند

 يک تحريم جديد عليه ايران اگر در پايان به يک توافق جمعی برای«آقای ويمون گفت عليرغم مشکالت 
  ».برسيم، فکر می کنم اين پيام سياسی بسيار قوی خطاب به تهران خواهد بود

وی اضافه کرد جامعه جهانی بايد دربحث توقف غنی سازی اورانيوم از سوی ايران برای ادامه مذاکرات، 
اش نمی » صد نهايیمق«طی سه يا چهار سال برنامه به  در غير این صورت  باشد و» بسيار استوار«

   ».واقعا يک نياز عملی به توقف غنی سازی وجود دارد«:وی افزود. رسد
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شورای امنيت روز دوشنبه درباره پيش نویس سومين قطعنامه تحريم ايران که توسط پنج کشور عضو 
 جلسه  به همراه آلمان نوشته شده،- بريتانيا، چين، آمريکا، فرانسه و روسيه - دائم شورای امنيت

  .غيرعلنی داشتند ای
آقای ويمون درباره تحريم های جداگانه اتحاديه اروپا عليه ايران گفت که برخی از اعضا مايلند تا منتظر 

  . بمانند و ببينند که شورای امنيت سازمان ملل درباره دور سوم تحريم ها چگونه عمل می کند
در حال آماده کردن يک متن در شکل ما . در واقع کارها در بروکسل در حال انجام است«: وی گفت

  ».قطعا تصميم اتحاديه اروپا پس از تصميم شورای امنيت گرفته خواهد شد. نویس هستيم پيش
مسدود « تحريم های در نظر گرفته شده در پيش نويس قطعنامه سوم عليه ايران، گسترش

 عنوان اقدامات تنبيهی به» مقام های ایرانی برای برخی  دارایی ها و ممنوعيت های مسافرتی کردن
  . عليه ایران به دليل اجرا نکردن قطعنامه های پيشين گنجانده شده است

شورای امنيت سازمان ملل از پانزده کشور عضو برخوردار است که پنج عضو، دائمی و دارای حق وتو 
زمان  صدور هر قطعنامه شورای امنيت سا .هستند و ده عضو، غيردائمی و ادواری شمرده مي شوند

  .ملل، مستلزم رای اکثريت اعضای شوراست
  

 آفریقای جنوبی خواهان تاخير در قطعنامه تحریم ایران شد
  )2008 ژانویه 31(1386 بهمن 11پنج شنبه :رادیو فردا

تاخير  برای تحریم ایران شد و گفت که قطعنامه تازه یک مقام آفریقای جنوبی خواستار تاخير در بررسی
  » .فاجعه نخواهد بود«ین قطعنامه یک ماهه در بررسی ا

قرار است که نمایندگان پنج کشور عضو دائم شورای امنيت شامل آمریکا، روسيه، چين، بریتانيا و 
فرانسه همراه با آلمان روز پنج شنبه با نمایندگان آفریقای جنوبی به عنوان عضو غير دائم شورای امنيت 

  . ی به رایزنی بپردازنددیدار کنند و درباره مفاد قطعنامه پيشنهاد
پيش نويس قطعنامه تازه تحريم ايران که توسط کشورهای عضو گروه پنج به عالوه یک، تهيه 

عالوه بر تحريم هايی همچون ممنوعيت سفرهای خارجی برای افراد و فروش تجهيزاتی که  شده
 در روابط مالی قابليت استفاده در فعاليت های هسته ای دارند، ازهمه کشورهای جهان می خواهد

  . عمل کنند»هشيارانه«خود با ايران، مانند اعتبارات صادراتی، ضمانت و بيمه، 
( یک ماه «: در وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی روز پنجشنبه گفت دفتر هماهنگی جورج ننه، مسئول

 اعضای فاجعه هسته ای شود ولی من نمی دانم که چه چيزی در ذهن نمی تواند باعث بروز) تاخير
  » .گروه پنج به عالوه یک است

تا اعالم «ایران، روز پنجم بهمن ماه جاری از شورای امنيت خواسته بود که  پيشتر، وزیر امور خارجه
  ».آژانس در اوایل ماه مارس در مورد فعاليت های هسته ای ايران، منتظر بماند گزارش

ايران در گذشته، برخالف آنچه که آمريکا اگر گزارش آژانس نشان دهد که «: منوچهر متکی گفته بود
ادعا می کند، در پی ساختن بمب اتمی نبوده است، شورای امنيت بايد با صادر کردن قطعنامه ای 

  » .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 

یم ها عليه جمهوری اسالمی چندین هفته به درازا خواهد کشيد و این شورا آماده است تا این تحر
  . تحریم ها را تایيد کند

 شورای امنيت سازمان ملل ١٧۴٧ و ١٧٣٧ کشورهای غربی و دو قطعنامه  ايران تاکنون با رد درخواست
  . ای خود را متوقف نکرده استمتحد در باره تعليق غنی سازی اورانيوم، فعاليت های حساس هسته 

آفریقای جنوبی یکی از مهمترین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است که در برابر نظر کشورهای 
  . غربی برای تعليق غنی سازی اورانيوم توسط ایران مقاومت می کنند

نه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نگران هستند که کشورهای ثروتمند خواهان ایجاد انحصار در زمي
  . غنی سازی اورانيوم در جهان باشند

قرار است در اواخر  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 

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

  . شفاف سازی برنامه هسته ای، تهران به سئواالت باقی مانده آژانس پاسخ دهد
ود نهايی خ 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 
  . تا ماه مارس به تعويق افتاده است

  »تحریم ها به ایران ضربه زده است«
ی قطعنامه های تحريم شورا«: 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 تاثير اقتصادی تحريم را در عواملی همچون«: جان ساورز، در جمع خبرنگاران افزود

  » .می توان ديد) در ايران(تجاری به ويژه با اروپا، و آمادگی شرکت ها برای سرمايه گذاری 
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به رغم افزايش درآمدهای گازی و نفتی ايران، محمود احمدی نژاد،   ر نتيجه اين تحريم ها ود«: وی افزود
خود برای بهبود وضع اقتصادی مردم عادی  وعده های رييس جمهوری ايران و دولتش قادر نبوده اند به

  » .جامه عمل بپوشانند
« : گفت  های اقتصادی بر ايران وجود ندارد،سفير بريتانيا با اشاره به اينکه آمار دقيقی درباره تاثير تحريم 

 درصد رسيده است، اين ها به اکثريت مردم فقيری 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 : تحريم ها، پيامدهای سياسی داشته است، افزودآقای ساورز همچنين با اشاره به اين که اين 
را می توان به بحث های شديد با ايران بر «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
  

 ی را متوقف نکرده استایران ساخت سالح هسته ا: فرانسه
  )2008 فوریه 1(1386 بهمن 12جمعه :رادیو فردا

هروه مورن، وزير دفاع فرانسه که برای مالقات با مقام های آمريکايی در واشينگتن به سر می برد گفت 
برنامه ساخت سالح «در دست دارد که نشان می دهند ايران» سرنخ هايی اطالعاتی«که اين کشور 

  ».متوقف نکرده استهسته ای خود را 
يک بار ديگر گفته بود که فرانسه مدارکی در اختيار دارد که  جاری وی پيش از اين نيز، در آبان ماه سال

  .ثابت می کند برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی اهدافی نظامی دارن
 که - NIE –ی آمريکا با اين حال، بعد از اظهارات وزير دفاع فرانسه، در گزارش سازمان برآوردهای اطالعات

برنامه ساخت « است، تاکيد شد که ايران،FBI و CIA سازمان اطالعاتی آمريکا از جمله ١۶برآيند نظر 
  ». ميالدی متوقف کرده است٢٠٠٣سالح هسته ای خود را در سال 

 وزير دفاع فرانسه در حالی برای دومين بار طی شش ماه اخير، از وجود مدارکی مبنی بر تالش مداوم
تهران برای ساخت سالح هسته ای سخن می گويد که در کنار گزارش سازمان های اطالعاتی آمريکا، 

  .مقام های ايرانی نيز همواره وجود چنين برنامه ای را تکذيب کرده اند
همچنين در پی انتشار گزارش سازمان برآوردهای اطالعاتی آمريکا، مقام های آمريکايی اعالم کردند که 

  .ن گزارش به يافته های اطالعاتی چند کشور ديگر از جمله فرانسه و بريتانيا نيز توجه کرده انددر تهيه اي
با اين حال، وزير دفاع فرانسه ضمن ابراز ترديد نسبت به نتايج اين گزارش، به موضوع پافشاری تهران بر 

اخت سالح هسته مرحله ای کليدی برای س«ادامه غنی سازی اورانيوم اشاره کرده و غنی سازی را 
  .خواند» ای

 IAEA –آژانس بين المللی انرژی هسته ای  آقای مورن گفت که فرانسه خواهان ادامه يافتن تالش های
  .از فعاليت های هسته ای ايران است» تمامی تحقيقات ضروری« برای انجام –

ی خود، رابرت گيتس و  ساعته خود از واشينگتن با همتای آمريکاي٣۶وزير دفاع فرانسه در جريان ديدار 
همچنين کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا ديدار کرده است، اما حاضر نشد که جزيياتی در باره 

  .خواند» تبادل اطالعات«اين ديدارها به خبرنگاران ارائه کند و موضوع مذاکرات خود را 
نی بر نظامی بودن برنامه در آبان ماه سال جاری و زمانی که محمد البرادعی گفت که مدرکی مب

هسته ای ايران در دست ندارد، وزير دفاع فرانسه گفت که اين کشور مدارکی دارد که نظر آقای 
  .البرادعی را رد می کنند

 دليلی  اگر سخنان البرادعی درست است، پس«: آقای مورن روز دوشنبه، هفتم آبان ماه گفته بود
  ».ازرسی از تاسيسات اتمی ايران را رد کنندوجود ندارد که مقامات ايران در خواست ب

ايران می گويد که برنامه هسته ای خود را با هدف توليد برق دنبال می کند، اما موضوع بررسی اين 
فعاليت ها از سوی آژانس به عنوان برنامه ای نگران کننده به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع شد و 

که غنی سازی اورانيوم را  نامه الزام آور از ايران خواسته استاين شورا نيز تاکنون با صدور دو قطع
  .متوقف کند

ايران اما از پذيرش اين قطعنامه ها خودداری کرده است و مقام های تهران تاکيد می کنند که با هدف 
  .تامين سوخت نيروگاه هسته ای بوشهر به غنی کردن اورانيوم ادامه می دهند

 سال به عهده روسيه ١٠ينکه وظيفه تامين سوخت نيروگاه بوشهر به مدت جامعه جهانی با اشاره به ا
است و از طرفی ديگر غنی سازی اورانيوم از مراحل ضروری ساخت بمب هسته ای در يکی از روش 

های ساخت اين بمب به شمار می رود، از ايران خواسته اند که اين برنامه را به حالت تعليق درآورد تا 
  .  اين فعاليت ها از سرگرفته شودمذاکرات در باره

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 آغاز شد» سه شنبه بزرگ«

  )2008 فوریه 5(1386 بهمن 16سه شنبه :رادیو فردا
سرانجام سه شنبه بزرگ در انتخابات مقدماتی رياست جمهوری آمريکا از راه رسيد و نخستين آرای اين 

  .دوق ريخته شدروز در ايالت نيويورک به صن
 ايالت ادامه خواهد ٢۴رقابت ايالت به ايالت نامزدهای دو حزب بزرگ دموکرات و جمهوريخواه آمريکا در 

 هفت و نيم صبح به وفت تهران –يافت و سرانجام در ساعت چهار صبح روز چهارشنبه به وقت گرينويچ 
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به جز چند ايالت انگشت شماری که انتخابات مقدماتی آنها پيش از روز سه شنبه برگزار شده، 
  . ايالت مهم ديگر در روزها و ماه های آينده برگزار خواهد شد١٠انتخابات مقدماتی برای کمتر از 
. هيالری کلينتون، تنها نامزدهای باقی مانده، رقابت بسيار نزديکی دارنددر حزب دموکرات، باراک اوباما و 
 ۴٨حاکی است که آقای اوباما، در » C-SPANزاگبی، رويترز، «آخرين نظرسنجی های مشترک 

  .ساعت پيش از آغاز رای گيری موفق شده اندکی از حريف پيش بيافتد
ازه ای متفاوت است و بر پايه نظرسنجی و اظهار در ميان نامزدهای حزب جمهوريخواه اما وضعيت تا اند

  .نظرهای ناظران، جان مک کين، بخت اصلی پيروزی نهايی روز سه شنبه بزرگ محسوب می شود
 – سه و نيم صبح به وقت تهران – شب به وقت گرينويچ ١٢نخستين صتدوق های رای گيری در ساعت 

  .هد شدبسته می شود و انتشار نتيجه رای گيری ها آغاز خوا
من اهل شيکاگو هستم و ما می دانيم که چگونه . من شايد الغر باشم، اما استوار و مقاومم«

   باراک اوباما -» .سياست بورزيم
باراک اوباما که به نوشته خبرگزاری ها، موجی از حمايت را در ميان مردم برانگيخته است، روز دوشنبه 

من اهل شيکاگو هستم . غر باشم، اما استوار و مقاومممن شايد ال«: در يک گردهمايی انتخاباتی گفت
  ».و ما می دانيم که چگونه سياست بورزيم

گروهی از «: ، گفتCNNهيالری کلينتون، ديگر نامزد حزب دموکرات نيز روز سه شنبه به شبکه خبری 
آنها بگويم من می خواهم به . مردم می گويند که رييس جمهوری به اندازه کافی به آنها توجه نمی کند

اگر می خواهند بروند بيرون و به من رای بدهند، بدانند که من برای . که پيامشان را دريافت کرده ام
  ».توجه به آنها به کاخ سفيد می روم

نامزد نهايی حزب دموکرات برای انتخابات رياست جمهوری، در نشست سراسری اين حزب در ماه اوت 
  .هر ايالت، مشخص خواهد شد خابات مقدماتیبا توجه به نتيجه رای مردم در انت

رای مردم هر چه که باشد، نامزد نهايی حزب دموکرات برای انتخابات ماه نوامبر، ويژگی تاريخی خواهد 
شد؛ باراک اوباما در صورت برگزيده شدن نخستين نامزد سياهپوست آمريکا در رقابت نهايی و هيالری 

  .هايی خواهد بودکلينتون نخستين نامزد زن در رقابت ن
ابهام در سرنوشت اين رقابت موجب شده تا توجه رسانه های جهان روز به روز بيشتر به انتخابات 

  .مقدماتی حزب دموکرات جلب شود
 گزارش داده است که نخستين رای دهنده روز سه شنبه بزرگ در شهر نيويورک به فرانسهخبرگزاری 

 ۴٧ن خبرگزاری، اين رای دهنده، استوارت برنشتين نام دارد، به نوشته اي. باراک اوباما رای داده است
  .ساله است و دست اندرکار نشر آثار ادبی است

من فکر می کنم . به داليل بسيار«: وی در پاسخ به اين سئوال که چرا به اوباما رای داده گفته است
ت با نام ميانی حسين هيالری بار و بنه زيادی دارد، من می خواهم که رييس جمهوری، يک سياهپوس

  ».باشد که يک آدم فوق العاده به نظر می رسد
 بر اساس يک نظرسنجی سراسری اعالم کرده، يو اس ای تودیدر حزب جمهوريخواه چنانکه روزنامه 

  .  درصد آرای پاسخ دهندگان به نظرسنجی از دو نامزد ديگر اين حزب جلو است۴٢جان مک کين با 
ه دو زن التين تبار بوده اند، به هيالری کلينتون رای داده اند و در اظهار نظر اما دو رای دهنده بعدی ک

  ».هيالری بيشتر به منافع مهاجران توجه خواهد کرد«خود گفته اند که فکر می کنند، 
 بر اساس يک نظرسنجی سراسری اعالم کرده، يو اس ای تودیدر حزب جمهوريخواه چنانکه روزنامه 

  .صد آرای پاسخ دهندگان به نظرسنجی از دو نامزد ديگر اين حزب جلو است در۴٢جان مک کين با 
 درصد بخت برگزيده شدن از حزب ١٨ درصد و مايک هاکبی ٢۴بر اساس اين نظرسنجی، ميت رامنی 

  .جمهوريخواه را برای رقابت نهايی انتخابات رياست جمهوری دارند
 نيز در آن گالوپ و موسسه نظرسنجی اما همين نظرسنجی که در تمامی ايالت ها انجام شده

نظرسنجی . مشارکت داشته نشان می دهد که ميزان محبوبيت کلينتون و اوباما تقريبا يکسان است
  . نيز نتايج مشابهی را نشان می دهندCBS  و شبکه خبرینيويورک تايمزمشترک روزنامه 

کا برگزار می کند که روز سه شنبه آغاز حزب دموکرات دو انتخابات نيز در خارج از خاک اياالت متحده آمري
 فوريه ادامه ١٢برگزار می شود که تا روز » ساموای آمريکايی«يکی از اين دو انتخابات در . می شوند

  .خواهد داشت
شده است، مقام های حزب دموکرات اعالم کردند   در انتخابات دوم که در جاکارتا، پايتخت اندونزی برپا

  .ميدان شده و هيالری کلينتون را شکست داده استکه باراک اوباما پيروز 
   

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

ي وزرا جهت  ساختمان آابينه رسما پرچم جديد اين آشور را بر) شنبه سه(نخست وزير عراق امروز 
  .رسمي عراق به اهتزاز درآورد برافراشته شدن اين پرچم جديد در ديگر مقرهاي رسمي و نيمه

  )2008 فوریه 5(1386 بهمن 16سه شنبه 
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از خبرگزاري االصوات العراق، نوري مالكي،  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
از مسووالن اين آشور پرچم جديد اين آشور را بعد از  نخست وزير عراق در مراسمي با حضور تني چند

  .ي وزرا به اهتزاز درآورد ساختمان آابينه مدتها بررسي در پارلمان بر
  .ي آردستان عراق به اهتزاز درخواهد آمد منطقه به اين ترتيب پرچم جديد در سراسر عراق از جمله در

راي پيشنهاد تغيير پرچم عراق مبني بر برداشتن  165 راي از مجموع 110پارلمان ماه گذشته با اآثريت 
  .يب آرداآبر را تصو سه ستاره و باقي ماندن عبارت اهللا

ي اين  شنبه به منزله درآمدن پرچم جديد در روز سه به اهتزاز: علي دباغ، سخنگوي دولت اظهار داشت
  .بايد در تمام مقرهاي رسمي و نيمه رسمي به اهتزاز درآيد است آه پرچم جديد عراق از اين روز

علت افزايش  آميز به  اقدامات خشونت سطح عمليات مسلحانه و: سخنگوي دولت اظهار داشت
  .يافته است هاي امنيتي تا حد زيادي آاهش هاي سيستم توانمندي

 تن در 16 به تنها 2007ي سال  تن در ماه ژانويه 958 تعداد قربانيان تروريسم در بغداد از: وي تصريح آرد
 7 خودرو به 50گذاري شده از  در حالي آه انفجار خودروهاي بمب. يافت  آاهش2008ماه ژانويه در سال 

  . تن رسيد50 تنها به 2200ها نيز از  تعداد خمي خودرو رسيد و
 19 به 2007ي   جسد در ژانويه989الهويه نيز از  مجهول تعداد اجساد: ي خود تصريح آرد دباغ در بيانيه

  .آاهش يافت 2008جسد طي همان ماه در سال 
پرچم : رييس پارلمان آردستان عراق گفت رساني اين در حالي است آه طارق جوهر، مشاور اطالع

درنخواهد آمد مگر بعد از تصويب آن از سوي پارلمان  ي آردستان عراق به اهتزاز جديد هرگز در منطقه
  .دهد تشكيل جلسه مي ي آينده آردستان آه ابتداي هفته

اي را جهت بررسي باال بردن پرچم جديد  ي ويژه جلسه ي آينده داي هفتهپارلمان آردستان ابت: وي گفت
آند و بعد از تصويب آن در پارلمان مراسمي را براي باال بردن  مي ي آردستان برگزار عراق در منطقه
  .آند آردستان برگزار مي پرچم جديد در

 طي عملياتي مشترك در جنوب عراقي و آمريكايي نيروهاي: چنين يك مقام پليس آرآوك اعالم آرد هم
  .آردند  مظنون تروريست را دستگير7غرب آرآوك 

اسالمي عراق با هياتي از ليست العراقيه به  در عين حال سيدعبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي
  .تحوالت سياسي عراق پرداخت رياست اياد عالوي ديدار و به بررسي آخرين

ديدار را جهت اطمينان از سالمتي حكيم صورت  ما اين: قيه گفت شابندر، از اعضاي ليست العرا عزت
  .داديم

هاي  روابط مجلس اعالي اسالمي عراق با گروه اين ديدار در راستاي تحكيم: حكيم نيز اظهار داشت
  .سياسي صورت گرفت

  
  نيروي آمريكا ترين حمله در پايتخت عراق از زمان ارتقاي خونين
  )2008ه  فوری1(1386 بهمن 12جمعه 

 20از خبرگزاري رويتر، پليس اعالم آرد اين انفجار  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي عمدتا شيعه نشين در جنوب شرقي بغداد  بازار پرندگان در يك منطقه دقيقه پس از يك انفجار ديگر در

  . زخمي بر جاي گذاشت، رخ داد30و   آشته10آه دست آم 
انفجار دوم حدود . جمعه در سرتاسر بغداد رخ داد ت اندآي قبل از اعالم برگزاري نماز جماعتاين حمال
  .بازار حيوانات اهلي بغداد بنام الغزل رخ داد  دقيقه صبح به وقت محلي در10:20ساعت 

  .هاي اخير بود ترين مورد طي هفته اين حمله خونين
تبديل شده از زمان شروع جنگ تاآنون چندين بار   محبوباين بازار آه اخيرا به يك مرآز خريد و فروش

  .هدف حمله قرار گرفته است
همكاري ارتش آمريكا طي ساعات آينده عمليات  نيروهاي مسلح عراق با: ي الصباح نوشت روزنامه

  .آنند هاي مسلح ديگر در موصل آغاز مي گروه اي را عليه القاعده و نظامي گسترده
 واثق حمداني،  -چاپ بغداد-ي صباح  از روزنامه به نقل) ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري 

پليس جهت جلوگيري از هر گونه عمليات احتمالي از سوي  نيروهاي: رييس پليس موصل اعالم آرد
و بر اساس طرحي جدي ارتش و نيروهاي امنيتي عراق با همكاري  هاي تروريستي آماده هستند گروه

  .مبارزه با القاعده خواهند پرداخت يكايي بهنيروهاي آمر
بودن اين عمليات نظامي اتخاذ شده است و  تمام تدابير الزم جهت موفقيت آميز: حمداني افزود

  .اند هاي بازرسي ايجاد آرده ايست هاي ورودي موصل، هاي امنيتي در راه سيستم
  .ليات بسته نخواهد بوداين عم راه ورودي ربيعه طي: يك مقام امنيتي ديگر عراق گفت

شدن عالء عبدالكريم، فيلمبردار شبكه  با آشته: چنين روزنامه انگليسي اينديپندنت نوشت هم
تعداد خبرنگاران آشته شده در عراق از زمان آغاز  تلويزيوني عراق طي چند روز گذشته طي سال جاري

  . تن رسيد126جنگ تاآنون به 
 تن ديگر نيز از 49اند و  و دو آمريكايي آشته شده  اروپايي13  راقي، خبرنگار ع104اين روزنامه نوشت، 

  .اند آشته شده اعضاي آادرهاي خبري نيز در عراق
تحقيقات انگليس آه اعالم آرده بود بيش از يك ميليون  از سوي ديگر وزارت آشور عراق نسبت به نتايج

  .ابراز ترديد آرد اند عراقي در عراق آشته شده
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اثر تيراندازي عليه نيروهاي آمريكايي در تكريت يك سرباز  بر: اي اعالم آرد ارتش آمريكا در بيانيهچنين  هم
  .آمريكايي زخمي شد

  .انفجار بمبي در بغداد يك سرباز آمريكايي آشته شد در بيانيه ارتش آمريكا هم چنين آمده است، در اثر
در يكي از مناطق الصويره واقع در شمال شهر  در عملياتي: يك مقام پليس عراق در استان واسط گفت
  .سالح آشف و ضبط شد الكوت پنج مظنون تروريست دستگير و مقادير

سراسر شهر فلوجه در استان االنبار قانون منع آمد  پليس عراق هم چنين روز پنجشنبه و صبح امروز در
  .هاي ورودي فلوجه را بسته است راه و شد را به اجرا گذاشته و تمام

تعقيب چند مظنون تروريستي به اجرا گذاشته  يك مقام پليس گفت، اين قانون منع آمد و شد در پي
  .شده است

  
  حلقه محاصره تروریسم در عراق تنگ تر می شود :طالبانی
  )2008 فوریه 1(1386 بهمن 12جمعه 

 کشته و بيش از 64 رئيس جمهوری عراق امروز در بيانيه ای با محکوم کردن دو انفجار امروز بغداد که
همه عراقی ها با پدیده زشت تروریسم می جنگند و حلقه :  زخمی به جا گذاشت، تاکيد کرد100

  . محاصره آن هر روز تنگ تر می شود
تروریسم : به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بيانيه جالل طالبانی آمده است 

تحمل کرده است، به خوبی می داند که حلقه محاصره آن هر روز وحشيانه ای که ضربات دردناکی را 
. تنگ تر می شود و ملت عراق با تمام طيفهایش امروز با این پدیده زشت و وحشيانه مبارزه می کند

بنابراین تروریستها با انگيزه انتقام و رساندن این پيام که قادرند حرکت تاریخ و ملت ما را در مسير آشتی 
  .نند، به ارتکاب اقدامات تروریستی روی می آورندملی متوقف ک

در بخش دیگر بيانيه با اعالم اینکه این جنایت با هدف بر هم زدن امنيت و ثبات عراق انجام شده،آمده 
این جنایت وحشتناک باید از سوی سياستمداران، علمای دینی و اصحاب رسانه در داخل و : است 

  .خارج عراق محکوم شود
 است یکی از این انفجارها، به وسيله بسته انفجاری در بازار الغزل در مرکز بغداد و دیگری با الزم به ذکر

در ميان کشته ها، شماری زن و . یک خودروی بمبگذاری شده در بازاری در جنوب شرق بغداد رخ داد
  .کودک وجود دارد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  روز فرانسهبررسی روزنامه های ام

  )2008 فوریه 5(1386 بهمن 16سه شنبه :رادیو فرانسه
، روزنامۀ عصر پاریس، با لوموندبررسی روزنامه های امروز فرانسه را با نگاهی به گفتگوی اختصاصی 

رئيس جمهوری اسالمی ایران در . محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسالمی ایران آغاز می کنيم
یک قطعنامۀ جدید شورای امنيت در ارتباط با پروندۀ هسته ای ایران می پاسخ به پرسشی در مورد 

از .گوید قطعنامۀ جدید مشکل ایران نيست بلکه مشکل آنان یعنی پنج عضو دائمی شورای امنيت است
نظر محمود احمدی نژاد مشکالت زمانی آغاز شد که این کشورها خواستند از حقوقی برخوردار شوند 

رئيس جمهوری ایران . دیگر کشورهای عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی استکه فراتر از حقوق 
افزود آنگاه که گروهی از چند کشور براساس اطالعاتی نادرست به شيوه ای لجوجانه و نادرست در 

رئيس جمهوری ایران .موردی از خود واکنش نشان می دهند، آن کشورها هستند که مشکلی دارند
محمود احمدی نژاد گفت ایران خواهان آن است که این . در این مورد نگرانی نداردتاکيد کرد که ایران 

محمود احمدی نژاد در مورد سخنان نيکال . کشورها بگذارند که آژانس کار خود را انجام دهد
سارکوزی،رئيس جمهوری فرانسه، مبنی بر ضرورت ایستادگی درمقابل ایران و منتفی ندانستن خطر 

باوجود این، احمدی نژاد موضع سارکوزی مبنی بر کمک .  سخنان را جدی نمی گيریمجنگ گفت ما این
رئيس جمهوری ایران در . به دیگر کشورها در دست یابی به فناوری صلح آميز هسته ای را تأیيد کرد

بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به فرارسيدن ریاست دوره ای فرانسه بر اتحادیۀ اروپا گفت این 
ت خوبی برای فرانسه و اتحادیۀ اروپاست تا نقش خود در عرصۀ بين المللی را مورد بازاندیشی قرار فرص

در ارتباط با مناقشۀ . محمود احمدی نژاد تاکيد کرد که منظور او یک اروپای مستقل است. دهند 
 مستقل اسرائيل و فلسطينيان، رئيس جمهوری ایران در پاسخ به این پرسش که چرا به تشکيل کشور

فلسطين کمک نمی کند گفت ایران تنها کشوریست که ازدولت حماس، دولت برآمده از انتخابات و رأی 
محمود احمدی نژاد در مورد از بين رفتن اسرائيل، مطلبی که در . مردم در نوار غزه حمایت می کند

ند دوام داشته روزهای اخير بار دیگر مطرح کرده است، گفت یک ملت جعلی و اختراع شده نمی توا
از نظر رئيس جمهوری ایران تأیيد یک امر نادرست به . این ملت باید از این سرزمين خارج شود.باشد

سرانجام این که محمود احمدی نژاد در مورد دموکراسی به . وسيلۀ همه دليل درستی آن امر نيست
دموکراسی یعنی حرمت و اعتبار ذکر این نکته بسنده کرد که مردم ایران درپی چيزی به مراتب باالتر از 

 روزنامۀ صبح پاریس، در مطلبی به پرتاب موشک ماهواره بر در ایران پرداخته و فيگارو. انسانی هستند
از جمله می نویسد توانائی قراردادن ماهواره در مدار زمين می تواند بيان کنندۀ یک پيشرفت فنی در 

پيشرفت و تحولی که می تواند ماهيتا . اشدجمهوری اسالمی در عرصۀ فناوری و دانش موشکی ب
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کشورهائی که هم اکنون نيز نگران بلند پروازی ها و جاه طلبی . موجب نگرانی کشورهای غربی شود
این روزنامه پس از نقل ابراز نگرانی سخنگوی کاخ سفيد از این رویداد یادآوری . های هسته ای تهرانند

 سه ماه پيش، اعالم کردکه موشکی با برد دوهزارکيلومتر می کند که ایران در نوامبر سال گذشته،
فيگارو مرکز پرتاب . ساخته و بدین وسيله زراد خانۀ جنگ افزارهای کالسيک خود را تقویت کرده است

  .این موشک را مرکزی ابتدائی و پيش پاافتاده توصيف می کند
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران 
  )2008 فوریه 5(1386 بهمن 16سه شنبه :رادیو فردا
در شرايطی که امروز مهلت « از بالتکليفی در اردوگاه اصالح طلبان خبر داده و نوشته اعتمادروزنامه 

اعتراض به نتايج بررسی صالحيت ها توسط هيات های نظارت تمام می شود، هنوز اکثر اصالح طلبان 
  ».دريافت نکرده اندداوطلب نمايندگی مجلس هشتم، نامه رد يا تاييد خود را 

فرصت قانونی هيات های نظارت برای رسيدگی به اعتراض کانديداهايی که « به نوشته اين روزنامه 
صالحيت آنها توسط هيات های اجرايی رد شد يا احراز نشده، تا پايان وقت اداری شنبه بود و بعد از آن 

ما اين روند با تعلل روبه رو شده و در مرحله نتايج بايد بالفاصله به ستاد انتخابات کشور اعالم می شد، ا
بعد نيز ابالغ رای هيات های نظارت به فرمانداری ها توسط ستاد انتخابات به کندی صورت گرفت که 

  .نتيجه آن بی اطالعی اکثر داوطلبان از وضعيت خود است
ر دريافت نتيجه به نوشته اعتماد تا شامگاه ديشب بسياری از چهره های شاخص اصالح طلب در انتظا

اعتراض هايشان به عملکرد هيات های اجرايی بودند اما پيگيری های آنان ثمری نداشت، و اين درحالی 
  .است که آنها فقط تا پايان وقت اداری امروز مهلت دارند تا به نتايج هيات های نظارت اعتراض کنند

ان با اطمينان از تاييدشان، به رايزنی بالتکليفی اصالح طلبان در حالی است که اصولگراي«اعتماد نوشته
  ».برای تکميل ليست های انتخاباتی مشغولند

اخيرا حضور زنان «، از حضور روسپيان ايرانی در چين خبر داده و نوشتهجمهوری اسالمیروزنامه  
معلوم الحال ايرانی در کاباره ها و اماکن معروف شهرهای مختلف کشور چين به نحو چشمگيری 

  ».فته و هر روز به تعداد آن ها افزوده می شودافزايش يا
به نظر می رسد پس از دبی که يکی از مقاصد اصلی زنان روسپی به منظور « نوشته که  اين روزنامه

کسب درآمد است هم اکنون کشور چين که در سال های اخير رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده و 
  ».فراد مذکور شده استباعث جذب سرمايه گذاران شده است پاتوق ا
در شان نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران و «اين روزنامه در عين حال نوشته که چنين وضعی

  ».خصوصا شيعيان نيست
 از بازار سياه نفت سفيد و گاز مايع در زاهدان خبر داده و نوشته که گاز مايع نيز در اين خراسانروزنامه 

  .استان کوپنی شده است
وزنامه سرمای بيش از اندازه هوا در زمستان و کمبود نفت و سهميه بندی گاز مايع در به نوشته اين ر

استان سيستان و بلوچستان باعث ايجاد بازار سياه نفت سفيد و گاز مايع شده و مردم استان 
  .سيستان و بلوچستان به دليل محروم بودن از گاز، زمستان بسيار سختی را می گذرانند

ره به عدم توزيع نفت سفيد در اين استان قيمت آزاد يک بيست ليتری نفت سفيد خراسان عدم با اشا
  . هزار تومان اعالم کرده است٨ هزار تومان و قيمت هر سيلندر گاز مايع را ١٠ حدود  در بازار آزاد را

ش اين روزنامه نوشته که فرمانداری زاهدان با صدور اطالعيه ای که از شبکه تلويزيون محلی هامون پخ
  .شده گفته که از اين پس عرضه گاز مايع نيز در اين استان از روی کوپن ارزاق صورت می گيرد

  . عضو القاعده را تحويل داده است١۵٠ ايران   خبر داده کهجمهوری اسالمیروزنامه 
 فرد متهم به داشتن ارتباط با شبکه ١۵٠حدود « اين روزنامه به نقل از منابع خبری در يمن نوشته

يستی القاعده که از افغانستان به ايران گريخته بودند اخيرا به کشورهای مبدا خود از جمله يمن ترور
  ».بازگردانده شدند
 تن از آنها در اواخر دی ماه امسال به ۶ يمنی در بين افراد مذکور ديده می شوند که ١٣بنابر اين گزارش 

 درخواست مسئوالن مراکشی و به دليل  فرد ديگر نيز بنا به٧مسئوالن يمنی تحويل داده شدند و 
« جمهوری اسالمی نوشته.مشارکت در فعاليت های تروريستی در اين کشور به مراکش تحويل شدند

 افغانی، ٣ سوماليايی، ٧ تونسی، ۶ مراکشی، ۶ اردنی،١٢ سعودی، ٢٩ پاکستانی، ٣۵در اين ليست 
  ».م می خورد فرد با مليت نامعلوم نيز به چش٣۴يک سوری، يک اتريشی و 

به نوشته .، انتقال منصور اسالو از بيمارستان به زندان را مورد توجه قرار داده است آفتاب يزدروزنامه
اين روزنامه وکيل مدافع منصور اسالو از انتقال موکلش از بيمارستان به زندان اوين خبر داده و گفته 

نتقل شده بود، مجددا به بازداشتگاه موکلم که پيش از اين برای عمل جراحی چشم به بيمارستان م«
  ».اوين بازگشت

به گفته پرويز خورشيدعمل جراحی منصور اسانلو ریيس زندانی سنديکای کارگران شرکت واحد تهران 
  .به اتمام رسيده اما وی نياز به استراحت دارد

ان تحت مراقبت  که اسانلو در زند اين وکيل مدافع در عين حال گفته که سازمان زندان ها وعده داده
  .پزشکی خواهد بود

از جمع آوری دستگاه های گيرنده ماهواره از منازل مردم در استان مازندران خبر داده  کيهان روزنامه 
  .است
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دستگاه دريافت امواج ماهواره ای در شهرهای آمل، ١١٨به نوشته اين روزنامه ظرف يک هفته گذشته 
دستگاه در ٣١ دستگاه در بابلسر، ۴٣اعالم نيروی انتظامی بابلسر و تنکابن جمع آوری شده و براساس 

  .دستگاه در آمل جمع آوری شده است۴۴تنکابن و 
کيهان با اشاره به دستگيری چندين نفر در همين ارتباط به نقل از نيروی انتظامی مازندران و با تاکيد بر 

اهی خانواده ها در جمع آوری اين ممنوعيت استفاده از تجهيزات دريافت امواج ماهواره ای خواستار همر
  .تجهيزات شده است

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران 

  )2008 فوریه 4(1386 بهمن 15دوشنبه :رادیو فردا
 گزارش کرده که همزمان با تالش برای کاهش رد صالحيت های قبلی کانيدادهای آفتاب يزدروزنامه 

بر شمار رد صالحيت ها افزوده اند و از جمله رييس اصالح طلب، هيئت های نظارت شورای نگهبان 
  .فراکسيون اقليت مجلس فعلی را هم رد صالحيت کرده اند

اخبار دريافتی حاکی از رد صال حيت تعداد ديگری از اصالح طلبان از جمله تعدادی از «:اين روزنامه نوشته
 صالحيت اين افراد قبالً  اعضای فراکسيون اقليت مجلس توسط هيئت های نظارت است، در حالی که

  ».توسط هيئت های اجرايی تاييد شده است
 نوشته که با تعداد ديگری از اصالح طلبان رد صالحيت شده نيز تماس گرفته، اما ظاهرًا تا آفتاب يزد

آخرين ساعات ديشب هيچ گونه اطالعی در خصوص تاييد يا رد صالحيت در اختيار آنها قرار نگرفته و اين 
  . باعث کاهش هرچه بيشتر فرصت اصالح طلبان برای پيگيری فعاليت های انتخاباتی خود شودمی تواند

اين روزنامه در عين حال خبر داده که تاکنون مشخص شده که برخی ديگر از نمايندگان فعلی منتقد 
ا دولت از جمله محمدرضا تابش، رييس فراکسيون اقليت مجلس هفتم و ولی رعيت، نماينده ای که اخير

  .انتقادات تندی را در خصوص قطع گاز به دولت وارد کرد، رد صالحيت شده اند
، درسرمقاله امروز خود تغيير آرايش سياسی در کشور را مورد توجه قرار داده و  کيهانروزنامه
تعامالت و درگيری های نيروها و گروه های سياسی با يکديگر در آستانه انتخابات مجلس «:نوشته

رام در حال منجر شدن به نوعی دگرگونی اساسی در آرايش نيروهای سياسی در ايران هشتم، آرام آ
است که به نظر می رسد تاثيری بسيار ديرپاتر و ماندگارتر از نتيجه انتخابات مجلس هشتم و ترکيب 

  ».عددی کانديداهای آن خواهد داشت
» معتقد به ساختار«بندی به دو گروه اين روزنامه در ادامه نيروهای سياسی در ايران را در يک تقسيم  

آستانه انتخابات مجلس هشتم را آنجا که بدل به نقطه اوج « نوشته  کرده و تقسيم» ساختارشکن«و 
منازعه معتقدان به ساختار نظام و ساختارشکنان شده و از دل اين نزاع مرزبندی های جديد در حال 

  ».س از انقالب بايد به حساب آوردتعريف است، دارای اهميتی فوق العاده در تاريخ پ
 در پايان تاکيد کرده که نبايد به کسانی که با ساختار فعلی جمهوری اسالمی مشکل دارند يا کيهان

خواستار تغييرات و اصالحاتی در آن هستند، اجازه داده شود تا به مجلس يا ساير نهادهای حکومتی 
  .وارد شوند
نده اصولگرای مجلس ضمن تقدير از اجرای تفکيک جنسيتی در  خبر داده که يک نماي اعتمادروزنامه
  ».جداسازی جزء سياست های فرهنگی محمود احمدی نژاد است« :گفته کشور

جداسازی در اماکن «:به نوشته اين روزنامه، الله افتخاری از نمايندگان نزديک به دولت همچنين گفته
ر، دانشگاه و ساير اماکن برای صيانت از زنان قابل عمومی از جمله ادارات، پارک، سينما، قطار، آسانسو

  ».اجرا است
 درعين حال نوشته که اين نماينده راستگرا گفته که بايد سينماها را نيز به شکل زنانه و مردانه اعتماد
شکل اجرايی اين جداسازی در سينماها به صورت «:در مورد چگونگی اجرای اين طرح گفته در آورد و

انم ها هم قابل اجرا است يا می توان ساعت حضور دو جنس مونث و مذکر را جداسازی سالن خ
  ».تفکيک کرد

  . از شيوع و گسترش بيماری سل در مناطق شرقی کشور خبر داده است خراسانروزنامه
به نوشته اين روزنامه، رييس جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران، تعداد بيماران مبتال به سل در 

وضعيت کنترل بيماری سل « :تر از کشورهای افغانستان و پاکستان دانسته و گفتهشرق کشور را بيش
در کشورمان تا چند سال پيش خوب بود، اما چندی است در شرق کشور موارد زيادی از ابتال به اين 

  ».بيماری مشاهده شده است
سلول، مقاوم به درمان به نوشته خراسان دکتر ايرج خسرونيا با اظهار نگرانی از اين که اغلب افراد م

  ».وضعيت اين بيماران به گونه ای است که با داروهای معمولی درمان نمی شوند«:هستند گفته
 در ستون جهت اطالع امروز خود از بروز مشکالت فراون ناشی از اجرای جمهوری اسالمیروزنامه 

  .ه استقطعنامه های شورای امنيت در مناسبات مالی و بانکی دبی و ايران خبر داد
اين روزنامه نوشته که اخيرا و با ورود هيئت های آمريکايی به کشورهای همسايه ايران، همچون امارات 
متحده عربی، اين کشورها از انعقاد هرگونه قرارداد تجاری که يک طرف آن ايران باشد، ممانعت جدی به 

  .عمل می آورند
صادی مقيم در کشورهای خارجی بانک ها و موسسات اقت«:نوشته  جمهوری اسالمیروزنامه 

  ».موسسات اقتصادی ايرانی در دبی نيز از اين مسئله مصون نمانده اند
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 ٨۵، به نقل از نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران در سال همشهریروزنامه 
  ». ميليون تومان است٨هزينه متوسط ساالنه يک خانوار «:نوشته

اخير که از سوی اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی انجام شده، نشان داده به نوشته اين روزنامه بررسی 
 ٧٠٠ هزار و ۶۶٨ ماهانه بيش از  شهر کشور  ٧۵ هزينه ماهانه هر خانوار ساکن در ٨۵که طی سال 

 درصد افزايش داشته ١۵٫٩   بيش از٨۴ ميليون تومان در سال بوده که نسبت به سال ٨تومان در ماه يا 
  .است

  
  روزنامه های صبح يکشنبه ايران بررسی
  )2008 فوریه 3(1386 بهمن 14یکشنبه :رادیو فردا
 حمله تند رييس ستاد کل نيروهای مسلح به مجلس ششم و دوره اصالحات را منعکس  کيهانروزنامه

آمريکا به عده ای مرعوب و فريفته غرب که به رهبری نظام «کرده و از قول سرلشکر فيروز آبادی نوشته
ه نوشتند که با بوش بسازند، در مجلس تحصن کردند و در دانشگاه به نفع آمريکا شعار دادند، اميد نام

  .بسته است
به نوشته اين روزنامه، رييس ستاد کل نيروهای مسلح تاکيد کرده که مجلس بعدی بايد هم جهت با 

آنها دل بسته و آنها دلبسته دولت آقای احمدی نژاد باشد و نبايد اجازه داد که کسانی که که آمريکا به 
آمريکا هستند اجازه داد تا در کرسی مجلس شورای اسالمی تکيه زنند و دوباره آن کنند که درگذشته 

  . انجام داده اند
اظهار تند اين مقام ارشد نظامی در آستانه انتخابات بر عليه اصالح طلبان در حالی بيان می شود که 

  .مريکا را رد کرده انداصالح طلبان هرگونه ارتباط با ا
 از اظهارات متفاوت وزارت کشور و شورای نگهبان درباره زمان اعالم نتايج بررسی خراسانروزنامه 

  .هيئت های نظارت خبر داده است
به نوشته اين روزنامه، آخرين مهلت بررسی صالحيت و رسيدگی به شکايت داوطلبان انتخابات مجلس 

نگهبان روز گذشته به پايان رسيد و فرمانداری های سراسر کشور هشتم در هيئت های نظارت شورای 
نيز طبق قانون موظف اند امروز نتايج بررسی های هيئت های نظارت بر انتخابات را به داوطلبان 

  .نمايندگی مجلس هشتم اعالم کنند
ظارت  نتايج بررسی های هيئت های ن  وزير کشور اعالم کرده که  خراسان در عين حال نوشته اما

برانتخابات مجلس هشتم امروز يک شنبه به فرمانداری ها اعالم می شود و هنوز هيچ نتيجه ای از 
  .تاييد افراد رد صالحيت شده ندارد

به نوشته اين روزنامه وی که نماينده تهران در .  از مرگ احمد بورقانی خبر داده است آفتاب يزدروزنامه
  .ذشتمجلس ششم، ديروز براثر سکته قلبی درگ

 با کسب بيش از يک ميليون و يکصد و سی هزار رای به ٧٨ بهمن ماه ٢٩آقای بورقانی در انتخابات 
  ..عنوان نهمين منتخب از ليست سی نماينده منتخب مردم تهران به مجلس راه يافت

وی در دوره اول رياست جمهوری خاتمی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد را بر عهده داشت 
رخی از آن بقه عنوان دوران طالی مطبوعات در سال های پس از انقالب ياد می کنند و در نهايت که ب

  .تحت فشار قوه قضاييه و توقيف مطبوعات از سمت خود استعفا داد
  . از پاسخ خشمگينانه به سينماگران معترض خبر داده استاعتمادروزنامه 

ينماگر به سياست های فرهنگی و سينمايی  س۴۵پس از اعتراض مکتوب «به نوشته اين روزنامه 
کشور و حذف چند فيلم از جشنواره در هفته گذشته و اعالم حمايت تعدادی از چهره های مطرح 

سينمايی از جمله بهرام بيضايی، داريوش مهرجويی و رخشان بنی اعتماد از اين نامه، ديروز جمال 
نی بيست و ششمين جشنواره فيلم فجر در شورجه يکی از اعضای مهم هيات انتخاب فيلم های ايرا

  .نامه ای سرگشاده به اين اعتراض ها پاسخ داد
مهمترين ويژگی اين نامه در اين نکته است که نشان می دهد تعارضات و تناقضات «اعتماد نوشته

فروخفته در سينمای ايران و تضادی که ميان تلقی سينماگران و توقعات سياستگذاران دولتی وجود 
 ديگر قابل انکار نيست،و نامه آقای شورجه حاکی از نگاه به شدت بدبينانه يی است که نسبت به دارد،

  .بدنه سينما وجود دارد
طرح «، به نقل از فرمانده نيروی انتظامی نوشته که نيروی انتظامی خود را برای همشهریروزنامه 
  .آماده می کند» نوروزی

تقويت واحدهای مرزبانی و همکاری در «دم همچنين ازبه نوشته اين روزنامه اسماعيل احمدی مق
خبر داده و گفته » فعاليتهای مشترک مرزی با کشورهای همجوار برای جلوگيری از تحرکات سوء امنيتی

در اين رابطه در سطوح خوب هيات هايی را مرتب به کشورهای ديگر اعزام ميکند،و با تقويت «است
  ».ه بهبود استمرزبانی و قرارگاههای مرزی وضع روب

 خبر داده که الياس نادران يکی از اعضای فراکسيون اکثريت مجلس نيز خواستار  آفتاب يزدروزنامه
  . ميليون دالری واردات بدون مجوز از سوی دولت شده است٣٠٠ ميليارد و ١پاسخگويی دولت در مورد 

ع پس از آن اعال م شد که يک اظهارات الياس نادران در مورد پيگيری اين موضو اين روزنامه نوشت که
سايت وابسته به احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس اقدام فاقد مجوز دولت را افشا کرد و 

مشخص شد که با دستور رييس جمهوری اسالمی، وزارت نفت از ابتدای سال تاکنون مبادرت به واردات 
  . کرده است درصد بيش از مجوزهای صادره از سوی مجلس۵۵بنزين به ميزان 
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 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران 

  )2008 فوریه 2(1386 بهمن 13شنبه :رادیو فردا
با اشاره به انتشار اخباری در » از فاقد سند تا فاقد مجوز« خود با عنوان  در سرمقالهآفتاب يزدروزنامه 

به مجلس يا اطالع مجلس  ميليون دالر بنزين از سوی دولت و بدون مصو٣٠٠ ميليارد و ١  مورد واردات
  .نوشته است

با تکذيب فوری يا ارایه توضيحاتی از سـوی » خبر عجيب«  نوشته این روزنامه انتظار می رفت اين به 
  .مـسئوال ن دولتی مواجه شود اما مقامات دولتی تاکنون به آن واکنشی نشان نداده اند

اند تلنگری برای نمايندگان مجلس باشد که نويسنده اين روزنامه هم چنين نوشته که اين موضوع می تو
اگر در برخی موارد گذشته، نسبت به وظايف خود کوتاهی نمی کردند شايد بی توجهی به حق نظارتی 

 ١مجلس تاجايی پيش نمی رفت که براساس اعالم سايت خبری نزديک به خود دولت، تا پايان سال 
  .ط دولت انجام شودتوس» هزينه فاقد مجوز« ميليون دالر٩٠٠ميليارد و 

آفتاب يزد در عين حال با اشاره به برجا ماندن ميلياردها تومان هزينه فاقد سند در دوره مديريت محمود 
نمايندگان مطمئن باشند که اگر اين موضوع را به دقت «احمدی نژاد در شهرداری تهران،تاکيد کرده

 مـتـعـجـب  بعضی مديران دولتی و تکرارپيگيری نکنند، از اين به بعد بايد شاهد شگفتی سازی مکرر 
شـدن خود باشند؛ همانطور که عدم پيگيری موضوعاتی مانند هزينه های فاقد سند در شهرداری، 

  ».موجب برخی اقدامات تعجب برانگيز بعدی شد
 در گزارشی از افزايش سفرهای ديپلماتيک مقام های ايرانی به مصر را مورد بررسی اعتمادروزنامه 

  .داده استقرار 
پس از سفر غالمعلی حدادعادل ریيس مجلس هفتم به قاهره، اين بار نوبت «به نوشته اين روزنامه

  .علی اکبر ناطق نوری يکی ديگر از مشاوران رهبری بود تا راهی مصر شود
پيش از او علی الريجانی مشاور ديگر رهبری در شورای عالی امنيت ملی طی سفری هشت روزه به 

ز ديدار با مقامات عالی رتبه مصری از تبادل سفير ميان تهران و قاهره و گشايش فصلی مصر و پس ا
  ».جديد در روابط دو کشور خبر داده بود

اعتماد موضوع اصلی ناطق نوری در ديدار با حسنی مبارک ریيس جمهوری مصر را پرونده هسته ای ذکر 
به سوالی مبنی بر پافشاری ايران به وجود کرده اما نوشته که مشاور رهبر جمهوری اسالمی در پاسخ 

اين «دانسته و گفته است » تغيير اسم يک خيابان را مساله ای جزیی«اسم خيابان خالد اسالمبولی،
  ».مساله امری حاشيه ای و جزيی است و بهتر است که بر روابط دو کشور تاثير نگذارد

 قرار داد صلح کمپ ديويد با  انعقاد سال گذشته مصر را به خاطر ٢٩مقامات جمهوری اسالمی طی 
  .ناميده و رابطه با آن را قطع کرده بودند» سازشکار«و » خائن«اسرایيل
 سهم درآمدهای نفتی در ٨،هشدار مرکز پژوهش های مجلس درخصوص افزايش خراسانروزنامه 

  .اليحه بودجه سال آينده را مورد توجه قرار داده است
ژوهش های مجلس شورای اسالمی اعالم کرده که سهم درآمدهای به نوشته اين روزنامه، مرکز پ

 درصد در سال ۵٨ به ٨۶ درصد در سال ۵٠ کل کشور از  نفتی در تامين منابع اليحه بودجه سال آينده
  . افزايش يافته است٨٧

قرار بر اين بود که «نوشته »چرا اين چنين می شود؟«اين روزنامه همچنين طی يادداشتی با عنوان 
صاد ايران به مرور از وابستگی به نفت بکاهد؛ دولت به جای بنگاه داری، هدايت و نظارت کند؛ اقت

درآمدهای مالياتی سهم بيشتری را در تامين بودجه دولت به عهده بگيرد؛ انضباط مالی افزون گردد و 
  .شرکت های دولتی به مرور واگذار شود

وابستگی بيشتر به درآمد نفتی را دور شدن از خراسان به استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
حداقل در سه زمينه « ساله و خصوصی سازی در کشور دانسته و تاکيد کرده ۵اهداف برنامه های 

درآمدهای نفتی، بودجه شرکت های دولتی و درآمدهای دولتی عکس روند مورد انتظار را نشان می 
  ».دهد

  .ريان برگزاری مانور نظامی در خوزستان خبر داده است از کشته شدن يک بسيجی در جکيهانروزنامه 
بوده و » يکی از عوامل اجرای مانور«اين روزنامه، از قول فرماندار دزفول نوشته که شخص کشته شده 

  در جريان رزم شبانه در پادگان قدس شهرستان دزفول و در اثر کمانه کردن تير هوايی به سينه اش«
  ».کشته شده است

 به نقل از ریيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين هوری اسالمیجمروزنامه 
اجتماعی خبر داده که تحقق مطالبات بازنشستگان تامين اجتماعی تا پايان امسال امکان پذير نيست و 

  .اين امر به سال آينده موکول می شود
با مشکالت عديده خواستار اجرايی بازنشستگان به لحاظ مواجهه «به نوشته روزنامه جمهوری اسالمی

شدن سريع وعده های داده شده هستند اما بايد گفت با توجه به اينکه مدت زمانی از مصوبات جديد 
  ».نمی گذرد بنابراين تحقق وعده های داده شده تا پايان سال جاری غير ممکن است

 منتشر کرده و انتشار  چکيده ای از گفت و گوی جديدی با هاشمی رفسنجانی راهمشهریروزنامه 
نکته های تازه ای در « وی از  کلی آن را به روزهای آينده وعده داده اما نوشته که طی اين گفت و گو

  .سخن گفته است» انقالب
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« به نوشته اين روزنامه رفسنجانی در بخشی از اين مصاحبه به تحوالت پس از انقالب پرداخته و درباره
،اتهامی که سال ها »ستگی وی به دستگاههای جاسوسی غربابولحسن بنی صدر و اتهام واب

دليلی ندارم که وی وابسته بود؛ « مقامات فعلی حکومت ايران آن را مطرح کرده اند، گفته است
  ».تفکراتش آنگونه بود و آنها آن تفکر را تأييد می کردند

  . خبر داده است نيز، از احضار چهار دانشجو و بازداشت يک دانشجوی ديگر اعتمادروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، چهار دانشجوی دانشگاه شيراز که چندی قبل به کميته انضباطی احضار شده 

با اتهامات مشابهی به کميته انضباطی   و بودند با حضور در اين کميته، اتهامات خود را دريافت کرده
  .احضار شده اند

انشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران بازداشت  سلمان يزدان پناه د اعتماد همچنين خبر داده که
  .شده است

  
 ايران پيروز شده است؟

  )2008 فوریه 1(1386 بهمن 12جمعه :رادیو فردا
 در سر مقاله آخرين شماره خود می نويسد دولت آمريکا می تواند با چشم پوشی  اکونوميست،مجله

 مقامات  ته ای اين کشور پايان دهد و مذاکره رو در رو با ايران، به بن بست مسئله هس از پيش شرط
  .ايران را به ميز گفت و گو بکشاند

  .برای حل مسائل بين دو کشور استفاده کند» معامله بزرگ«اين مجله می نويسد آمريکا بايد از گزينه 
  :چکيده اين مقاله را در ادامه می خوانيد

کومت مذهبی بی يار و ياور  می نويسد چه کسی می توانست تصور کند که يک ح اکونوميستمجله
 هولوکست را   که زنان را سنگسار می کند، نوجوانان را در مالء عام به دار می زند و رييس جمهورش

انکار می کند، از نظر ديپلماتيک زيرکانه تر از آمريکا و متحدان اروپايی آن عمل کند؟ اين زيرکی از نتيجه 
  .ه هسته ای ايران نشئت می گيردآخرين گزارش اطالعاتی آمريکا در باره برنام

نيازی به هوشی باالتر از حد متعارف نيست تا دانسته شود که دستيابی آيت اهللا های ايران به بمب 
جهان ادعای ايران را که می گويد . هسته ای می تواند جهان را با حوادث غير مترقبه ای روبه رو کند

  .داردبرنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است، باور ن
به همين سبب، روسيه و چين با پيوستن به صف آمريکا، فرانسه، بريتانيا و آلمان در شورای امنيت بر 

  . آنند که غنی سازی را در ايران متوقف کنند
دو ماه پيش همه اين کشورها در آستانه توافق بر سر قطعنامه سوم و اعمال تحريم سنگين تر عليه 

 اطالعاتی آمريکا در باره برنامه هسته ای ايران، زحمات ديپلماتيک پنج ايران بودند، اما آخرين گزارش
  .ساله کشورهای غربی را يک باره به هدر داد

 که ۵+١پس از اين گزارش اطالعاتی آمريکا، روسيه و چين در نشست وزيران امور خارجه کشورهای 
  .خالفت کردندماه گذشته در برلين برگزار شد، با اعمال تحريم شديد عليه ايران م

او با . همزمان، محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، دوست و ياور ايران شده است
انتقاد از مخالفين برنامه هسته ای ايران، که به باور وی ديوانگانند، می خواهد با کمک به ايران برای 

  . هوری اسالمی جلو گيری کندسر و سامان دادن به مسائل هسته ای خود، از بروز جنگ عليه جم
امسال، منوچهرمتکی، وزير امور خارجه ايران، با اتکا به گزارش اطالعاتی آمريکا » داوس«در کنفرانس 

گفت ايران برنامه ای برای توليد سالح هسته ای ندارد و با نگرش به همکاری نزديک ايران با آژانس بين 
ايد بسته شود و اعمال تحريم عليه جمهوری اسالمی بی المللی انرژی اتمی، پرونده هسته ای ايران ب

  .معنی است
اما اين اظهارات تحريف محض حقايق است؛ گرچه گزارش اطالعاتی آمريکا می گويد که ايران برنامه 

رها کرد، ولی اضافه می کند که معلوم نيست ايران تا   ٢٠٠٣دسترسی به سالح هسته ای را در سال 
  .شرفت داشته استچه حد در اين زمينه پي

تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران برای فعاليت های مخفی ايران نيست، بلکه بر 
عکس، متوجه فعاليت های آشکار جمهوری اسالمی است که با سر پيچی از قطعنامه های سازمان 

  . ملل به غنی سازی ادامه می دهد
 را برای توليد برق می خواهد، ولی اورانيوم غنی جمهوری اسالمی می گويد که غنی سازی اورانيوم

وقتی کشوری قادر به غنی . شده را می توان برای ساخت بمب هسته ای نيز مورد استفاده قرار داد
  . سازی باشد، تبديل اورانيوم غنی شده به سالح اتمی کار ساده ای است

نطقه به هم زند و به رقابت دسترسی ايران به سالح هسته ای می تواند تعادل نيروها را در م
    .تسليحات هسته ای در منطقه و پيامد های وخيم منتهی شود

البته آمريکا می تواند با گسترش چتر اتمی خود بر روی کشورهای عرب منطقه از مسابقه تسليحاتی 
  .جلوگيری کند

از آنکه اين بدين جهت، برخی بر اين باورند که بايد تاسيسات هسته ای جمهوری اسالمی را قبل 
کشور به بمب دسترسی پيدا کند، بمباران کرد؛ البته اگر ايران مصمم به داشتن بمب هسته ای است، 

  .بازدارندگی بهتر از بمباران است
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باور کردنش مشکل . جرج بوش می خواهد مسئله هسته ای ايران را از طريق ديپلماتيک حل کند
است برای » معامله بزرگ« گزينه ديگری هم دارد و آن است، اما عالوه بر اين، رييس جمهوری آمريکا

  .رفع اختالفات ايران و آمريکا
تا به حال، رهبران ايران پيشنهاد مذاکره مشروط از سوی آمريکا را رد کرده اند، اما در حال حاضر، بهترين 

ف غنی سازی روش برای اعمال فشار به رهبران ايران اين است که آمريکا پيش شرط مذاکره را، که توق
است، ناديده بگيرد و ضمنا ضرب االجل تعيين کند، و گرنه ايران همچنان به غنی سازی ادامه خواهد 

  .داد
روسيه و چين هم الزم است به تحريم های سنگين عليه ايران رضايت دهند، تا ايران به مذاکرات تن 

د، اما در صورت چنين تصميمی، با اين همه، ممکن است رهبران ايران از مذاکرات خودداری کنن. دهد
رهبران ايران مجبور خواهند شد برای مردم ايران تشريح دهند که چرا بايد بهای سنگينی برای عدم 

  .مذاکره با آمريکا بپردازند و به تکنولوژی دست يابند که برای توليد برق نيست
 می توان آنان را معذب کرد که از در نهايت، اگر نتوان رهبران ايران را برای مذاکره متقاعد کرد، الاقل
  .برنامه دسترسی به توليد سالح هسته ای چشم پوشی کنند
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