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

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

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

 فشار بر ایران را افزایش دهيد: وزیر خارجه آلمان
 )2008 فوریه 10(1386 بهمن 21یکشنبه :رادیو فردا

کنندکان در کنفرانس امنيتی مونيخ که از روز جمعه کار خود را آغاز کرد خواستار برخی از شرکت 
 .افزایش فشار بر جمهوری اسالمی ایران شدند

کنفرانس  برگزار می شود و در ساالنه امنيتی مونيخ، بين روزهای هشتم و دهم فوريه، کنفرانس
 .اند کرده ت وزير و سه رييس جمهور در آن شرک۴٠ نفر از جمله ٢۵٠امسال 

در سخنانی خواستار افزايش  این کنفرانس فرانک والتر اشتاين ماير وزير امور خارجه آلمان روز شنبه در
المللی بايد آماده باشد تا فشار را بر ايران در مورد برنامه هسته  جامعه بين«: فشار بر ايران شد و گفت

 «. برنامه کامال از بين برودکشور افزايش دهد مگر آن که ترس ما در مورد اين ای اين
جوزف ليبرمن، سناتور سرشناس آمريکايی نيز از چين به دليل افزايش روابط اقتصاديش با ايران به 

 .کرد  شدت انتقاد
داده، چين از اين موضوع   تجارت با ايران را کاهش در حالی که کشور آلمان: سناتور آمريکايی گفت این

 .افزايش داده است و ستد با ايران رابه نفع خود استفاده کرده و داد
تحريم عليه ايران استفاده می کنند و روابط خود را  متاسفانه برخی از کشورها از«: جوزف ليبرمن افزود

 «.سود می برند با ايران افزايش داده و
 «.متاسفانه چنين کاری فقط امکان برخورد نظامی با ايران را افزايش می دهد«: سناتور ليبرمن گفت

گانه نظامی و   که کاربرد دو امنيت به دليل غنی سازی اورانيوم توسط جمهوری اسالمی ایران شورای
کرده است و از ايران خواسته تا غنی  تهران صادر غير نظامی دارد تاکنون دو قطعنامه تحريمی عليه

  .سازی را متوقف کند
 و برنامه اتمی خود را دارای این خواسته شورای امنيت سرپيچی کرده است جمهوری اسالمی از

 .اهداف صلح آميز می داند
ماه  با آلمان بريتانيا، چين و روسيه همراه فرانسه، گروه پنج به عالوه یک شامل آمریکا، کشورهای

توافق رسيدند و این پيش نویس هم  به ايران تحريم گذشته بر سر تدوین پيش نویس سوم قطعنامه
 .بررسی استاکنون در شورای امنيت در دست 

گزارش آژانس بين  تا زمان ارائه بررسی قطعنامه سوم از کشورهای غير متعهد خواستار تعویق برخی
 .المللی انرژی اتمی در مورد فعاليت های ايران شدند

جمهوری اسالمی ایران  گزارش خود را درباره ميزان همکاری پايان فوريه است که محمد البرادعی تا قرار
برنامه اتمی این کشور در اختيار شورای حکام قرار  خ به ابهامات موجود درباره سابقهبا آژانس و پاس

 .دهد
  با ایران مذاکره کنيد: البرادعی

از جامعه بين المللی  رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز شنبه در کنفرانس مونيخ همين حال، در
 .ای اين کشور گفت و گو کند تهخواست تا هر چه زودتر با ايران در مورد برنامه هس

 .گفت که اعتماد فقط می تواند از طريق مذاکرات مستقيم به وجود بيايد محمد البرادعی
اياالت متحده هر گونه مذاکره مستقيم با ايران، خارج از چارچوب مسايل عراق را، مشروط به توقف غنی 

 .سازی توسط تهران دانسته است
اين اتهامات را  تهران همواره. می کنند که در پی ساختن بمب اتمی استو غرب ايران را متهم  آمريکا

  .دانسته است رد کرده و اهداف برنامه خود را صلح آميز و برای توليد برق
آینده افغانستان، ثبات در اروپا و آسيا، از دیگر موضوعات مهمی است که در کنفرانس مونيخ مورد بحث 

 . می گيرد قرار
  

  نيتي وزارت آشور مشغول به آار شدمعاون جديد ام
 )2008 فوریه 10(1386 بهمن 21یکشنبه 

  .عباس محتاج رسمًا به سمت معاون جديد امنيتي وزارت آشور معرفي شد: خبرگزاري فارس
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس امروز يكشنبه طي مراسمي با حضور وزير آشور و علي 

ولين و آارآنان وزارت آشور، عباس محتاج به عنوان معاون جديد شمخاني وزير سابق دفاع و مسئ
  . انتظامي وزارت آشور معرفي شد-امنيتي 

 دي سال جاري محمد باقر ذوالقدر معاون امنيتي و انتظامي سابق وزارت آشور با درخواست ستاد 16
ت معاون ستاد  دي با حكم مقام معظم رهبري به سم20آل نيروهاي مسلح از سمت خود آنار رفت و 
  .آل نيروهاي مسلح در امور بسيج منصوب شد
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عباس محتاج آه هم اآنون استاندار قم است، دهم دي با حفظ سمت به عنوان دومين معاون امنتيي و 
  .انتظامي وزارت آشور در دولت نهم منصوب شد

  
  آغاز ساخت دومين نيروگاه اتمی در ایران

 )2008 فوریه 8(1386 بهمن 19جمعه 
 جمهوری اسالمی ایران در مسکو امروز خبر داد که ایران ساخت دومين نيروگاه اتمی را برای سفير

  .برطرف کردن نيازهای انرژی خود آغاز کرده است
این اظهارات را امروز طی یک کنفرانس " غالمرضا انصاری"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس،
  .مين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی ایران ایراد کردمطبوعاتی در مسکو با موضوع بيست و نه

وی همچنين در این کنفرانس خبری درباره اوضاع کنونی کشورمان، برنامه هسته ای صلح آميز و 
  .دورنمای توسعه روابط تهران و مسکو صحبت کرد

د را هم آغاز ایران نيروگاه دوم خو: انصاری همچنين با صلح آميز خواندن برنامه هسته ای ایران گفت 
  .کرده و حال ما باید به تهيه سوخت برای آن فکر کنيم

این نيروگاه پس از نيروگاه اتمی بوشهر که اخيرًا ارسال سوخت از سوی روسيه به آن پایان یافته؛ 
  .دومين نيروگاه برای توليد برق جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود

  
  »ژ ایرانیسانتریفو«رزمایش غنی سازی اورانيوم با 

 )2008 فوریه 8(1386 بهمن 19جمعه :رادیو فردا
تر از ماشين  را که می تواند مواد را سريع تازه ای از سانتريفوژ ساخته شده در داخل کشور نمونه ايران

 .پهناوری آزمايش کرده است های قبلی ترکيب و اورانيوم را غنی کند، در مکان های زيرزمينی
ديپلمات ها و کارشناسان غربی، مستقر در وين، مرکز آژانس  ،تدپرسآسوشي به گزارش خبرگزاری

در  «IR-2» پيشرفته با نام تازه پنج شنبه با اعالم اين مطلب گفتند تعدادی سانتريفوژ انرژی اتمی روز
برای توليد برق يا ساخت کالهک  بسته به ميزان غنی سازی اورانيوم، می تواند ایران آزمایش شده که

 .ورد استفاده قرار گيردهسته ای م
پيشرفته در ایران منتشر کرده  پنج شنبه، خبرگزاری رویترز نيز گزارشی از آغاز به کار سانتریفوژهای روز

 .خوانده شده بودند P-2 مرکز، مدل غربی بود، اما در آن گزارش، این دستگاههای گریز از
  اند نامشان فاش شود، به خبرگزاریکارشناسانی که به دليل ارائه اطالعات محرمانه نخواسته  اما

ای و  گفتند که تهران آموخته است که با استفاده از ترکيب مواد بازار سياه هسته آسوشيتدپرس
ای بسازد که می توانند در  پيشرفته دستگاه های  توليدات داخلي، بر مشکالت تکنيکی غلبه کند و خود
 .رندگي سطوح باالی توسعه هسته ای، مورد استفاده قرار

وين، مرکز آژانس انرژی اتمی روز پنج شنبه با اعالم اين  ديپلمات ها و کارشناسان غربی، مستقر در
اورانيوم،  مورد آزمايش قرار گرفته که بسته به ميزان غنی سازی ٢-IR سانتريفوژ مطلب گفتند تعدادی

 .گيردمورداستفاده قرار  می تواند برای توليد برق يا ساخت کالهک هسته ای موشک
اورانيوم که يک درخواست بين المللی است، دو بار از سوی  ايران به دليل متوقف نکردن غنی سازی

 .ملل تحريم شده و در آستانه دور سوم تحريم هاست شورای امنيت سازمان
موضوع  جزئيات که گفته بود کارشناسی که با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده بود، روز پنج شنبه،
شورای امنيت سازمان ملل در اواخر اين ماه  در گزارش آقای البرادعی به ای پيشرفته ایران،سانتریفوژه

 .ذکر خواهد شد
کارخواهد گرفت، اما  گويد که برنامه هسته ای اش صلح آميز است و آن را برای توليد برق به می ایران

 به برنامه هسته ای اش را تواند عدم اطمينان ديپلمات های غربی می گويند ايران فقط در صورتی می
الزام آور و بازرسی ناگهانی متخصصان آژانس را بپذيرد و غنی سازی  از بين ببرد که محدوديت های

  .را متوقف کند اورانيوم
با حداکثر سرعت استفاده می کرد که  P-1 هفتادی برای توليد سوخت هسته ای از سيستم دهه ایران

 .ا در غنی سازی اورانيوم به وجود آورده بوداختالالتی ر کهنه بودن اين سيستم
هستند را به نيروگاه نطنز  P-1 تحليلگران معتقدند که ايران ديگر سانتريفوژهايی که بر اساس طراحی

 .اضافه نخواهد کرد
ايرانيان «: گفت رویترز يک ديپلمات غربی که به اطالعات در اين زمينه دسترسی دارد به خبرگزاری

که اين آزمايش ها به چه سطحی  هنوز مشخص نيست. پيشرفته را آغاز کرده انداستفاده از مدل 
  «.ها مورد می توانند باشند رسيده يا دقيقا چند تا هستند، اما ظاهرا ده

مشخص نيست که آزمايش های بدون مواد تا چه حد موفقيت آميز بوده و آزمايش با مواد برای غنی 
 .گرفتسازی اورانيوم چه وقت صورت خواهد 
 .نشان نداده است ها ايران هيچ عکس العملی به اين گزارش

: سازمان ملل گفت آلبرايت، رييس انستيتوی علم و امنيت بين الملل و بازرس تسليحاتی سابق ديويد
  «.خواهد داد از جنبه مثبت، اين امر حساسيت بين المللی را افزايش« 

 ظاهرا در خفا بر روی پروژه سانتريفوژهای ايران. اين يک توسعه مضطرب کننده است«: وی اضافه کرد
P-2 به غنی سازی اورانيوم با آن نزديک باشد کار کرده و ممکن است که حاال.» 
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  ميالدی برای اولين بار اعالم کرد که سانتريفوژها را برای غنی٢٠٠۶سال  جمهوری اسالمی ايران در
که اين امر تحريم ايران  تمی، به راه خواهد انداختسازی اورانيوم با نظارت بازرس های آژانس انرژی ا

 .توسط قدرت های غربی را به دنبال داشت
در تهران فرصت  گفته ديپلمات غربی، آژانس انرژی اتمی از زمانی که محمد البرادعی ماه گذشته به

 .پيشرفته شد يافت که از يک کارگاه بازديد کند، متوجه سانتريفوژهای
  

  وکراتها در خصوص خطر ایرانحمله مک کين به دم
 )2008 فوریه 8(1386 بهمن 19جمعه :بی بی سی

جان مک کين، از نامزدهای حزب جمهوریخواه، برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقبای خود در حزب 
 .خطرهای موجود در خاورميانه توجه جدی ندارند دموکرات را متهم کرده است که به

به جاه طلبيهای ایران اتمی در قبال متحد ما ) دموکراتها(آنها : " گفته استآقای مک کين در اظهاراتی
  ".آن برخورد جدی نمی کنند یعنی اسرایيل توجه ندارند و با

گفت که آشکارا برای ایران مشخص خواهد کرد این " اقدام سياسی محافظه کاران"او در نشست 
  .ح اتمی دست یابدبه سال کشور نخواهد توانست با جاه طلبيهای شوم خود

آقای مک کين همچنين رقبای دموکرات خود را متهم کرد به خطا درخصوص عراق و اشتباه درباره 
  .سياستهای داخلی

همزمان آقای مک کين از اعضای حزب جمهوریخواه خواسته است تا با کناره گيری کردن ميت رامنی از 
  .ی انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، حمایت کنندکاندیدای اصل دور رقابتهای اوليه، از وی به عنوان

رسما از رقابت بر سر تصاحب )  فوریه7(آقای رامنی، فرماندار سابق ماساچوست، روز پنجشنبه 
  .ریاست جمهوری آمریکا کنار کشيد کاندیداتوری حزب جمهوری خواه در انتخابات

رقابت های انتخاباتی هزینه کرد، اما بعد از آقای رامنی ميليون ها دالر از ثروت شخصی خود را برای 
  .از رقيب اصلی اش جان مک کين عقب افتاد) فوریه 5" ( سه شنبه بزرگ"رقابت های 

به گفته کارشناسان تصميم آقای رامنی، عمال راه را برای انتخاب جان مک کين به عنوان کاندیدای 
  .یکا هموار کرده استریاست جمهوری آمر نهایی حزب جمهوری خواه در انتخابات

آقای مک کين پس از کناره گيری آقای رامنی از فعاليتهای انتخاباتی او قدردانی کرد و در عين حال از 
  .او حمایت کنند حاميان آقای رامنی خواست که از

ما حزب را بر اساس اصول محافظه کارانه : "به خبرنگاران گفت)  فوریه6(آقای مک کين روز چهارشنبه 
  ".و در انتخابات سراسری در ماه نوامبر پيروز خواهيم شد متحد می کنيم، و به جلو می رویممان 

جان مک کين در هفته های اخير هدف حمالت شدید چهره های شاخص محافظه کار بوده است، که او 
  .باشد بيش از حد ليبرال می دانند را برای آن که کاندیدای حزب جمهوری خواه

من اميدوارم که در بعضی : "اتور آریزونا، روز چهارشنبه خطاب به منتقدانش گفتآقای مک کين، سن
موضوعاتی هست که بتوانيم به خاطر صالح حزب و به خاطر صالح  موارد ما کمی آرام باشيم و ببينيم آیا

  ".کشور بر سر آنها توافق کنيم
نيویورک و نيز  جمله کاليفرنيا ومک کين در رقابت های سه شنبه بزرگ در ایالت های مهم از  سناتور

آریزونا به پيروزی رسيد و ضربه سختی را  ایلينوی، نيوجرسی، اوکالهما، ميسوری، کانکتيکات، دالور و
  .از ثروت شخصی اش را در این مبارزات هزینه کرده بود، وارد کرد به آقای رامنی که ميليون ها دالر

  
  انموضعگيری انتخاباتی فرمانده سپاه پاسدار

 )2008 فوریه 8(1386 بهمن 19جمعه :بی بی سی
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران آشکارا به حمایت از جریان سياسی موسوم به اصولگرا پرداخته و 

 .ناپذیر و تکليفی الهی خوانده است و اجتناب  حمایت از این جریان را ضرورتی قطعی
مقام نظامی ایران این چنين آشکارا به جبهه به نظر می رسد این نخستين بار باشد که مهمترین 
  .باشد گيریهای جناحی در صحنه سياسی ایران پيوسته

اظهارات سرلشگر محمدعلی جعفری در جمع مسئوالن بسيج دانشجویی یکصد دانشگاه ایران ایراد 
ربيت در دانشگاه ت" مشارکت حداکثری و اتحاد ملی دانشجو، انتخابات،"شد که در همایشی با عنوان 
  .معلم در تهران گردآمده بودند

پاسداران به  جعفری در این همایش به بسيجيان که بخشی از نفرات تحت امر او در سپاه سرلشگر
انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی داد  شمار می روند رهنمودهایی در مورد نحوه فعاليتشان در قبال

ای که در هر مقطع از انتخابات  ته است؛ به گونه به هم ریخ امروز مرزبندیهای سياسی گذشته: "و گفت
از   ای در کشور هستيم، زمانی صحبت از چپ و راست، زمانی دیگر صحبت تحوالت عمده شاهد تغيير و

تقسيمبندی کاملتری و به جریانی   بينيم این تقسيمبندی، جبهه ارزشی و غيرارزشی بوده و امروز می
توان گفت انقالبی در انقالب، توسط مردم و  نوعی می   که بهبه نام جریان اصولگرایی رسيده است

  ."بسيجيها بود
واقع عنوانی است که  اصولگرا که فرمانده سپاه از آن با عنوان انقالب مردم و بسيجيها یادکرده در جریان

اواخر دوره ریاست جمهوری محمدخاتمی  محافظه کاران و مخالفان جریان سياسی اصالح در ایران از
  .ریاست جمهوری نيز به موفقيت دست یافتند رخود گذاشتند و در انتخابات مجلس وب
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کشور،  نيز در سخنانش با اشاره به اینکه جریان اصولگرا اکنون دو قوه از سه قوه سرلشگر جعفری
 شاء  قضائيه حسابش جداست و ان البته قوه: "یعنی قوه مجریه و قوه مقننه را در کنترل خود دارد گفت

خواهد در این رابطه کاری کند، ابتدا باید از این  بسيج می  اگر... هللا همين اصولگرایی را دنبال کند ا
  ."در حفظ ، توسعه و پيشرفت آن و برطرف کردن نقاط ضعفش تالش کند جریان مراقبت و

 اصالح برخورد با بسيجيان خواست برای حفظ وحدت بين اصولگرایان تالش کنند و در مورد نحوه وی از
جریان اصولگرایی قرار دارد اکنون برای شما  جریانی که مقابل: "طلبان نيز به آنان این گونه توصيه کرد
این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نيست، از این رو  خيلی شفافتر از گذشته است اما

  ."يممتعال کمک کند که به وظيفه انقالبی و بسيجی خود عمل کن اميدواریم خداوند
 قانون 150قوانين ایران نظاميان را از دخالت در انتخابات و امورسياسی منع کرده اما از آنجا که اصل 

نگهبان انقالب و ارزشهای آن دانسته، گاه فرماندهان سپاه به  اساسی جمهوری اسالمی سپاه را
  .موضعگيریهایی در سياست داخلی ایران می پردازند

جعفری مستقيمًا به  اندهان پيشين سپاه پاسداران تاکنون بصراحت سرلشگراین حال هيچيک از فرم با
  .حمایت از جریان خاصی در انتخابات نپرداخته بودند

سرلشگر جعفری از جمله شماری از فرماندهان سپاه پاسداران بود که در جریان تظاهرات دانشجویی 
قت نوشتند و هشدار دادند که اگر نا رئيس جمهور و  نامه شدیداللحنی به محمدخاتمی1378تابستان 

  .آرامی ادامه یابد، سپاه پاسداران مداخله خواهد کرد
اعالم حمایت فرمانده کل سپاه از اصولگرایان در شرایطی صورت می گيرد که نتایج بررسی صالحيت 

 جناح را به اجرائی و نظارت بر انتخابات، رقيبان اصالح طلب این داوطلبان نامزدی انتخابات در هيئتهای
  .ميزان گسترده ای از صحنه رقابتها خارج ساخته است

با رد صالحيت اغلب داوطلبان اصالح طلب، اصولگرایان در مقابل اصالح طلبان در موقعيت برتری در 
هرچند خود اصولگرایان نيز بر سر حمایت از دولت محمود احمدی نژاد  رقابتهای انتخاباتی قرارگرفته اند،

  .گی انددچار دودست
 تغيير محتوای دروس علوم انسانی

خواستار  سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنانش در جمع مسئوالن بسيج دانشجویی فرمانده
انسانی باید مبانی اسالمی و  در علوم: "تغيير محتوای دروس علوم انسانی در دانشگاهها شد و گفت

ایی است که امروز در علوم انسانی در محتو متناسب با فرهنگ بومی ایران تدریس شود، این
این رو وظيفه شماست که در این راستا گامهای مؤثری بردارید و این  ههای کشور وجود ندارد، از دانشگا

  ."انقالب را برطرف کنيد نياز
همين   هنگامی که دانشگاه تهران بسته شد، هدف ما از بستن دانشگاه۵٨در سال : "داد وی ادامه

این رابطه انجام شده است، البته  انی بود اما متأسفانه از آن موقع تا کنون کار اندکی دربحث علوم انس
این بحث هست و وزیر نيز تأکيدات بسياری در این رابطه  در چند سال اخير وزارت علوم نيز به دنبال

 ی ازتغيير محتوای دروس زمانبر است ولی هيچگاه نباید فراموش شود که یک انجام داده است اما
  ."مشکالت اصلی است

  
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  ی امنيتی مونيخ چهل وچهارمين کنفرانس ساالنه
 )2008 فوریه 8(1386 بهمن 19جمعه :رادیو آلمان

رتبه   مقام عالی٣۵٠حدود شود، برگزار می)  فوریه١٠ تا ٨(در این کنفرانس که از عصر جمعه تا یکشنبه 
 فقدان -ی قدرت  مناسبات تغييریافته - نظم جهانی بی. "کنند گوناگون شرکت میاز کشورهای 

 .است ، شعار اصلی امسال کنفرانس"ها استراتژی
ی سياسی و نظامی در هتل  رتبه های عالی  در روزهای آغازین ماه فوریه، صدها تن از مقام ساله،  همه

طور کلی و  درباره مسائل عمومی جهان بهآیند و  در شهر مونيخ گردهم می" هوف بایریشه"مجلل 
ساله نيز خارج از هتل هزاران نفر از  همه. پردازند طور خاص به بحث و رایزنی می مسائل امنيتی به

کنند و  شوند و برعليه کنفرانس امنيتی مونيخ تظاهرات می شدن جمع می مخالفان و منتقدان جهانی
 .دهند شعار سر می

دست  ی چيره ه گردانند" هورست تلچيک"های قبل در آن است که  ل با سالتنها تفاوت کنفرانس امسا
این مشاور سياسی هلموت کهل، . های کنفرانس را برعهده دارد کنفرانس، برای آخرین بار هدایت بحث

 مدیرت کنفرانس مونيخ را برعهده دارد جای خود را به فرد ١٩٩٩صدراعظم سابق آلمان، که از سال 
  .ی آینده اعالم خواهد شد نام جانشين هفته. ددیگری خواهد دا

کنند، اما امسال  ی زیادی شرکت می رتبه های عالی های قبل مقام در کنفرانس امسال نيز همانند سال
جمهور فرانسه و جان  نيکوال سارکوزی، رئيس. جمهور روسيه در آن شرکت ندارد والدیمير پوتين، رئيس

جمهوریخواه نيز دعوت حضور در کنفرانس را  ری آمریکا از حزب کين، یکی نامزدهای ریاست جمهو مک
حضور   وزیر خارجه در این کنفرانس امسال ۴٠رتبه، از جمله   مقام عالی٣۵٠در مجموع . اند نپذیرفته

  .خواهند داشت
  ی درونی ناتو کنفرانس مونيخ تحت تاثير مناقشه



www.iran-archive.com 

ی  ی دورنی اعضای ناتو در باره يتوانی، مناقشههمانند اجالس وزیران دفاع ناتو در ویلنيوس، پایتخت ل
  .افغانستان فضای اجالس امنيتی مونيخ را نيز تحت تاثير خود قرار داده است

کننده در   شرکت ی رتبه های عالی  و یکی از مقام ی امریکا رابرت گيتس، وزیر دفاع ایاالت متحده
. ور کرد ی افغانستان را شعله در ناتو درباره را کنفرانس مونيخ، در روزهای اخير با کلماتی تند آتش بحث 

ی  گيتس از وجود دو گروه کشورها در درون ناتو سخن گفت که گویا جنگيدن و خون دادن تنها بر عهده
ویژه  ی اعضا، به ای که به همتایان خود در ناتو فرستاده، همه مه وزیر دفاع آمریکا در نا. یک گروه است

 داده که سرباز و تجهيزات نظامی به مناطق جنگی در جنوب افغانستان ارسال آلمان را زیر فشار قرار
  .دارند

، دبيرکل ناتو، که او نيز آلمان را برای مشارکت بيشتر در افغانستان زیر فشار قرار "یاب دهوپ شفر"
  .داده، در کنفرانس مونيخ شرکت خواهد کرد

 تشدید فشارها بر آلمان برای اعزام نيرو به مناطق رغم دهند به های آلمان گزارش می حال، رسانه با این
  . ای در سياست این کشور در این زمينه ایجاد گردد رود تغيير عمده جنگی افغانستان، انتظار نمی

ها برای  فرانس یوزف یونگ، وزیر دفاع آلمان در اجالس وزیران دفاع ناتو در پایتخت ليتوانی درخواست
گفته شده است . طور مکرر و با صراحت کامل رد کرد  جنوب افغانستان را بهاعزام نيرو به مناطق ناآرام

مایر، وزیر امور خارجه، همين رفتار را در کنفرانس امنيتی مونيخ نيز  که وزیر دفاع آلمان به همراه اشتاین
ال در پيش خواهند گرفت و براین تاکيد خواهند کرد که آلمان در تابستان آینده یک واحد رزمی به شم

  .کند افغانستان اعزام می
  "نظم جهانی بی"

شود که در آن   فوریه آغاز می٨کنفرانس امينتی مونيخ با یک ضيافت شام در بعداز ظهر روز جمعه 
طور رسمی صبح روز شنبه  اما کنفرانس به. کند جمهور صربستان، سخنرانی می ، رئيس"بوریس تادیج"
 -نظم  جهانی بی. "یابد وزیر ترکيه گشایش می خست فوریه، با سخنرانی رجب طيب اردوغان، ن٩

  .شعار اصلی این کنفرانس دو روزه است" ها  فقدان استراتژی-ی قدرت  مناسبات تغييریافته
های  ی اتمی ایران دیگر موضوع ی کوزوو که خواهان استقالل از صربستان است و نيز مناقشه آینده

ان اتمی ایران، از محمد البرداعی، مدیرکل آژانس ی بحر درباره. کنفرانس امنيتی مونيخ هستند
  . المللی انرژی اتمی برای سخنرانی دعوت به عمل آمده است بين

  اعتراض به کنفرانس
بنا به تخمين پليس حدود  .مونيخ به تظاهرات پرداختند این کنفرانس در های مخالف بعدازظهر جمعه گروه

نامند، در نزدیکی محل برگزاری کنفرانس  می"  ناتونشست جنگجویان" نفر که این کنفرانس را ٣٠٠
مخالفان کنفرانس .  نفر از نيروهای پليس آلمان تامين امنيت کنفرانس را برعهده دارند٣٧٠٠. گردآمدند

به دليل حضور رجب طيب اردوغان در . اند مونيخ برای روز شنبه در دو جا برای تظاهرات تدارک دیده
  .ار زیادی کرد نيز در صف مخالفان حاضر خواهند شدکنفرانس امسال، احتماال شم

  ی کنفرانس امنيتی مونيخ درباره
 )2008 فوریه 8(1386 بهمن 19جمعه :رادیو آلمان

در . دانست" داووس" توان کم و بيش شبيه به اجالس کنفرانس مونيخ را به لحاظ نقش و کارکرد می
 مسئوالن و  نظر کارشناسان، و طرحدر سويس کانون بحث " داووس"حالی که اجالس ساالنه 

های اين رشته است، کنفرانس مونيخ محلی است  گرايش اندرکاران اقتصاد جهان درباره روندها و دست
راهبردی  های ها و طرح  و ارائه آخرين ديدگاه ها و تهديدات امنيتی و دفاعی، چالش برای مباحثه درباره

 .ها و تهديدات مختلف درباره نحوه رويارويی با اين چالش
 پيشينه کنفرانس

اوالد "در اين سال، يکی از افسران آلمانی، به نام . گردد  برمی١٩۶٢پيشينه کنفرانس مونيخ به سال 
که در اواخر زمامداری هيتلر در کودتای نافرجام عليه او شرکت داشت مبتکر گردهمايی " فون کاليست

  . ره مناسبات امنيتی و نظامی دو سوی اقيانوسمونيخ شد تا محملی باشد برای بحث و ديالوگ دربا
نظران  های مونيخ که تنها نمايندگان، مسئوالن و صاحب  موضوعات گردهمايی تا فروپاشی اتحاد شوروی،

اجازه شرکت در آن را داشتند، عمدتا به مسائل امنيتی و ) عضو ناتو و اتحاديه اروپا(کشورهای غربی 
در همين کنفرانس بود که برای اولين بار بحث بمب نوترونی به . شد دفاعی دوران جنگ سرد مربوط می

بررسی چند و . ميان آمد، و يا استراتژی ضربت اول در رويارويی اتمی دو بلوک مورد تبادل نظر قرار گرفت
چون راهبردهای امنيتی و دفاعی ناتو در قبال شوروی نيز يکی از مباحث دائمی کنفرانس در سی سال 

 نيز، رايزنی درباره جوانب جنگ عليه عراق به خاطر اشغال کويت بخش ١٩٩١سال . ش بوداوليه حيات
  .ای از وقت گردهمايی مونيخ را به خود اختصاص داد عمده

از اين سال . شد ناميده می)" شناسی دفاع(اجالس امور دفاعی "، گردهمايی مونيخ ، ١٩٩٩تا سال 
ها معموال به اسم  تغيير کرد که در رسانه" های امنيتی تالمللی برای سياس کنفرانس بين"نام آن به 

 به ١٩٩٨کنفرانس نيز از سال  مديريت برگزاری. شود شناخته می" کنفرانس امنيتی مونيخ"مختصر 
گذاشته شده که چندين سال از مشاوران نزديک به هلموت کهل به شمار " هورست تلچيک"عهده 
  . فعال بوده است" بوئينگ"و "  ام و بی"هايی ماننند  ها نيز در مديريت کنسرن آمد و سال می

 بحث رسمی و غير رسمی کنفرانس مونيخ را تدارک، روند و پيامدهای جنگ ناتو عليه ١٩٩٩سال 
کنندگان در   به ابتکار تلچيک، دايره شرکت در همين سال. داد يوگسالوی بر سر بحران کوزوو تشکيل می

اندرکاران   عضو ناتو و اتحاديه اروپا فراتر رفت و کارشناسان و دست از نمايندگان کشورهای کنفرانس،



www.iran-archive.com 

يک تغيير عمده ديگر در . کشورهای شرق و مرکز اروپا نيز امکان شرکت در جلسات رسمی آن را يافتند
  .اين سال، دعوت از نمايندگان و مديران صنايع تسليحاتی برای شرکت در کنفرانس بود

  های کنفرانس بحث
 دهه اخير موضوعات محوری کنفرانس مونيخ را مبانی وجودی و کارکردی ناتو، نوع رابطه های درسال

جنگ عليه "اتحاديه اروپا با اين نهاد، سمت و سوی روابط امنيتی و نظامی دو سوی اقيانوس، 
ک عالوه بر آمريکا و کشورهای اروپايی، اين. داده است تشکيل می... ، حمله آمريکا به عراق و "تروريسم

خيز خاورميانه و غرب آسيا نيز  نمايندگانی از هند چين و روسيه و برخی ديگر از کشورهای مناطق بحران
  .کنند در کنفرانس شرکت می

   
های دوجانبه و چندجانبه  ، مذاکرات و رايزنی کننده های گاه مهم و تعيين ها و سخنرانی در کنار بحث

ها و مناقشات نيز، از ديگر  ترين بحران ر باره عمدهغيررسمی ميان نمايندگان و مقامات کشورها د
  .های کنفرانس مونيخ است شاخص

  برخی انتقادها به کنفرانس
های عظيم   مديران و نمايندگان کنسرن برخی مخالفان کنفرانس امنيتی مونيخ به دليل حضور
براین نظرند که  ساله آن، ۴۵ کارنامه   های تسليحاتی جهان در کنفرانس مونيخ و نيز برخی جنبه

های تسليحاتی و مالی آن تشکيل  مضمون و سمت و سوی کنفرانس را تامين منافع غرب و شرکت
  . تامين صلح در جهان نيست های آن نيز درخدمت دهد و بحث می

 دالری   ميليون٣٣٠يکی ديگر از انتقادهای مخالفان اين است که، گرچه دولت آلمان ساالنه با يک بودجه 
های غيردولتی اجازه شرکت  مالی کنفرانس سهم مهمی دارد، اما نهادهای مدنی و سازماندر تامين 

در آن را ندارند و حتی برخی از احزاب حاضر در پارلمان نيز از فرستادن و کارشناسان امنيتی و نظامی 
  . خود به آن محرومند

 از نماينده ٢٠٠٧ولين بار در سال ظاهرا برای کاستن از اين فشارها و انتقادات، مديريت کنفرانس برای ا
نيز، برای شرکت در آن دعوت به " بان حقوق بشر سازمان ديده"يک سازمان غيردولتی، يعنی از رييس 

  .عمل آورد
هفته منتهی به  ماند و هر سال در و اعتراض به کنفرانس مونيخ معموال در عرصه حرف باقی نمی انتقاد

های متعددی از هوادارن صلح،  گروه ابعاد اه گسترده و گاه کم مونيخ شاهد تظاهرات گ برگزاری آن،
  .گوناگون است های شدن و احزاب چپ از طيف منتقدان جهانی

  
  پایان کنفرانس امنيتی مونيخ

 )2008 فوریه 10(1386 بهمن 21یکشنبه : هرادیو دویچه ول
وزیر دفاع آمریکا بار دیگر  ن روزدر آخری.  فوریه، کنفرانس امنيتی مونيخ به پایان رسيد١٠روز یکشنبه، 

های ارتش آلمان  هشدار داد و از فعاليت) ناتو(آتالنتيک شمالی  درباره ایجاد چند پارگی در پيمان نظامی
 .قدردانی کرد در افغانستان

وچهارمين کنفرانس امنيتی مونيخ امروز از همتایان اروپایی خود  رابرت گيتس، وزیر دفاع آمریکا در چهل
  :که د رافغانستان تنها به بازسازی این کشور اکتفا نکنندخواست 

ما اجازه نداریم و نمی توانيم ائتالفی دو قسمتی شویم که در آن بخشی آماده مبارزه است و بخش «
  ».تواند به پيمان ما در دراز مدت لطمه وارد کند این موضوع می. دیگر این آمادگی را ندارد

توانند در جوامع  انتقاد همواره بر کشورهای اروپائی وارد شده که نمیاز سوی نمایندگان آمریکا این 
تری را در  خواست که وظایف مشخص گيتس نمی. دموکراتيک خویش، جنگ در افغانستان را معنی کنند

  :او ضمن بيان این انتقاد تاکيد کرد. این زمينه به اروپائيان و پيش از همه به آلمان گوشزد کند
ای که آلمان دریافت کرده،  نامه. دهد العاده بخرج می که آلمان از خود حساسيتی فوقکنم  من فکر می«

آورد که هر کشوری  باید این اميدواری را در همه بوجود می یکی از بيست و پنج نمونه دیگر بود و می
خواهد آلمان را مقصر نشان  هيچ کس نمی. باید کوشش بيشتری در این جهت از خود نشان دهد

  ».دهد
با وجود این که فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان در سخنرانی روز شنبه خود در این 

همایش، استقرار نيروهای آلمانی را در جنوب افغانستان منتفی اعالم کرده بود، رابرت گيتس اقدامات 
  :بوداشتاین مایر گفته . دولت آلمان را در شمال افغانستان مورد ستایش قرار داد

دهيم، به این وسيله به  من دليلی نمی بينم که اقدامات مثبتی را که ما در شمال این کشورانجام می«
  » .خطر اندازیم و ارتش آلمان را در تمام افغانستان مستقر گردانيم
های اروپایی خود انتظارحمایت بيشتری را  مشخص است که آمریکا بر فشارهای خود افزوده و از شریک

ین موضوع نه تنها موبرط به افغانستان ، بلکه مربوط به مبارزه با ترور در دیگر نقاط جهان نيز ا. دارد
وزیر دفاع آمریکا در جلسه پایانی کنفرانس امنيتی مونيخ اعالم کرد که اروپائيان نمی توانند به . شود می

های آمریکا از آنان کمتر  واستنتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر دل ببندند و این که خ
  : به گفته وی، این موضوع ربطی به حاکميت این یا آن حزب ندارد. خواهد شد

کند که چه حزبی قدرت را در دست دارد و چه کسی انتخاب شود؛ خطرات همچنان باقی  فرقی نمی«
  ».به اقدامات خود پایان نخواهند داد) تروریست ها(می مانند و آن ها 
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های عضو ناتو این نظر به معنی آن است که مذاکرات باقی خواهند ماند؛ برای نمونه در برای کشور
یاپ دو سخفر، دبيرکل ناتو . جلسه آتی این سازمان که در ماه آوریل در بخارست برگزار خواهد شد

  :گوید می
انی ها اجازه بدهيد که آنطور که آلم. بحث در ناتو؟ عالی است بگذارید این بحث را شروع کنيم«

  ».گویند، فرهنگ جدل را گسترش دهيم می
روز یکشنبه نيزهزاران نفر در مونيخ در تظاهرات صلح آميزی در مخالفت با کنفرانس امنيتی مونيخ 

      .شرکت کردند
  
  ای ایران در کنفرانس امنيتی مونيخ ناقشه هستهم

 )2008 فوریه 9(1386 بهمن 20 شنبه :رادیو دویچه وله
تشدید فشار بر ایران شد  ز کنفرانس امنيتی، اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان خواهاندر نخستين رو

ی  در این کنفرانس به آینده. اتحادیه اروپا تاکيد کرد وزیر ترکيه بر تمایل کشورش به عضویت در و نخست
  .خواهد شد کوسوو نيز پرداخته

باعث  نباید های امنيتی آمریکا  که گزارش سازمانفرانک والتر اشتاین مایر در سخنرانی خود تاکيد کرد
 غرب، یعنی فشار از یک سو و پيشنهاد مذاکره از سوی  وی گفت، سياست دوگانه. شود تبرئه ایران

 .دیگرباید ادامه یابد
ی  به گفته. جوزف ليبرمن، سناتور آمریکایی از حزب دموکرات نيز خواستار تشدید فشار بر ایران شد

  . ایش بارها به جهانيان دروغ گفته است های هسته ری اسالمی تا کنون در رابطه با برنامهليبرمن، جمهو
ليبرمن ضمن انتقاد به کشورهایی که با جمهوری اسالمی روابط حسنه دارند خواستار گسترش 

  . ها عليه ایران شد تحریم
ای نيز در  للی انرژی هستهالم ، رئيس آژانس بين  رود که در این کنفرانس محمد البرادعی احتمال می

  .ای ایران سخنرانی کند های هسته ی برنامه باره
  سخنرانی اردوغان

وی در این . وزیر ترکيه گشایش یافت  فوریه کنفرانس امنيتی مونيخ با سخنرانی نخست٩روز شنبه، 
  . » شودی اروپا خواهد عضو کامل اتحادیه ترکيه برای امنيت اروپا حياتی است و می«: سخنرانی گفت
ی اروپا شویم، عضوی با حقوق  خواهيم عضو اتحادیه ما می«: ی سخنانش تاکيد کرد اردوغان در ادامه

ی  ما در ميانه. آید برای ما کافی نيست و ما اصال از این مفهوم خوشمان نمی" مشارکت ممتاز. "برابر
چنين کاری . اعد بازی را تغيير دادتوان ناگهان قو ی اروپا هستيم و نمی مذاکرات برای پيوستن به اتحادیه

ی یک  ی اروپا هيچ جا چيزی درباره در قواعد اتحادیه. دهند را در یک بازی فوتبال هم انجام نمی
  .»نيامده است" مشارکت ممتاز"

ی اروپا بود که نسبت به عضویت کامل  این اشاره بيش از هر چيز خطاب به آن سياستمداران اتحادیه
مذاکرات " ی فصل ناگشوده"اردوغان خواهان آن شد که . دیه موضعی بدبينانه دارندترکيه در این اتحا

ی قبرس از خود سازش بيشتری  ی اروپا خواست، در مساله عضویت ترکيه گشوده شود و از اتحادیه
  . نشان دهد
وزیر ترکيه همچنين در سخنرانی خود، حمالت ارتش ترکيه به مواضع حزب کارگران کردستان   نخست
مایلم تاکيد کنم که ترکيه به یک وجب خاک «: در شمال عراق را توجيه کرد و گفت.) کا.کا.پ(ترکيه 

شود، چه  بارها از ما پرسيده می. کنيم ما از تماميت ارضی عراق پشتيبانی می. عراق هم نظر ندارد
ها  ما این پيکار را تا زمانی که در آنجا تروریست. دهيم عراق پایان میوقت به عمليات خود در شمال 
  .»وجود دارند ادامه خواهيم داد

در ماموریت ) ایساف(سربازان ترکيه در افغانستان نيز به عنوان بخشی از نيروهای تحت فرماندهی ناتو 
انونی کنفرانس امنيتی مونيخ ی ناتو و ماموریت آن در افغانستان نيز یکی از موضوعات ک آینده. هستند
های گذشته، اختالف نظر بر سر ماموریت در افغانستان، ناتو را به مرز یک بحران داخلی  در هفته. است

  .کشانده است
  

 پارلمان ترکيه ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها را لغو کرد
 )2008 فوریه 9(1386 بهمن 20شنبه :رادیو فردا
ممنوعيت حجاب  برای لغو سرانجام دو اصالحيه قانون اساسی فوريه،نهم  ترکيه، روز شنبه پارلمان

 .اسالمی در دانشگاه های اين کشور را تصويب کرد
که به برخی قوانين اسالمی گرایش دارد و دولت » عدالت و توسعه» حزب ،خبرگزاری آلمان به گزارش
آرای  ه آسانی دو سومموفق شد تا ب» جنبش ملی گرای ترکيه«دارد، با حمايت حزب  را در دست

 .بود به دست آورد  پارلمان را که برای تصويب اين دو اصالحيه الزم
 نفر ديگر رای منفی داده ١٠٣و   نفر به اين دو اصالحيه رای مثبت ۴١١   نماينده پارلمان ترکيه،۵۵٠از 
 .اند

اين اصالحيه ها می  حقوق زنان است، اما مخالفان در راستای دفاع از ترکيه می گويد اين تغيير دولت
کند و به تدريج قوانين اسالمی را در  گويند دولت سعی دارد اسالم را وارد عرصه عمومی اين کشور

 .کشور ترکيه حاکم کند
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اين اصالحيه ها می  حقوق زنان است، اما مخالفان در راستای دفاع از ترکيه می گويد اين تغيير دولت
کند و به تدريج قوانين اسالمی را در  رصه عمومی اين کشورگويند دولت سعی دارد اسالم را وارد ع

 .کشور ترکيه حاکم کند
که  «جمهوری مردم«داشتن حجاب در دانشگاه های ترکيه ممنوع شده بود و حزب  ،١٩٩٧ از سال

  اپوزسيون دولت از آن یاد می شود، قدرت در ترکيه در اقليت قرار گرفته و به عنوان اکنون در ساختار
 .اين کشور شکايت خواهد کرد  کرده که به دادگاه قانون اساسیاعالم

 .تظاهرات کنند  مخالفان لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها، قرار است روز شنبه بار دیگر در ترکيه
خود را با لغو  دانشگاهی و گروه های مهم تجاری، مخالفت مقام های از قاضی های بلندپايه، تعدادی

 .ی در دانشگاه ها اعالم کرده اندممنوعيت حجاب اسالم
موافقين ممنوعيت  در بحث مخالفين و سکوالريسم در ترکيه می داند،» نگهبان«ترکيه که خود را  ارتش

 .زير نظر دارد حجاب شرکت نکرده، ولی اعالم کرده است که اوضاع را با دقت
 ميالدی ممنوع شد، ١٩٨٠ال پس از کودتای س پوشيدن روسری، برای اولين بار در دانشگاه های ترکيه

 .در اين مورد سختگيری شد ولی فقط در پايان دهه نود ميالدی
 .از زنان و دختران ترکيه که خواهان حفظ حجاب خود بودند از رفتن به انشگاه صرفنظر کردند برخی

اردوغان نخست وزير اين کشور نيز که پوشش اسالمی را رعايت می کنند، برای   دختران رجب طيب
 .دامه تحصيل به خارج از کشور رفتندا

 .آقای اردوغان بارها اعالم کرده است که وی به قوانين سکوالر ترکيه پايبند است
  

  دعوت به تظاهرات عليه ایران و سوریه
  فواد روستائی: به قلم 

 )2008 فوریه 8(1386 بهمن 19جمعه :رادیو فرانسه
از مردم این کشوردر سراسرلبنان خواست در روز سعد حریری از رهبران اکثریت در پارلمان لبنان 

فوریه، سالگرد ترور رفيق حریری نخست وزیر پيشين این کشور، عليه تالش های جمهوری ١٤پنجشنبه 
اسالمی ایران وسوریه برای کنترل ونيز برای مقابله با بگفتۀ او حضور سياسی و تروریستی یران و 

ميزان نفوذ ایران در لبنان با سوریه قابل .  به تظاهرات بزنندسوریه درلبنان درميدان شهدای بيروت دست
قياس است؟ ایران چه مقاصدی را در لبنان دنبال ميکند؟ امکان سازشی بين ایران و کشورهای عرب بر 

سر لبنان وجود دارد؟ این پرسش ها را در گفتگوئی با دکتر مهدی مظفری استاد روابط بين الملل در 
  .قرار داده ایمدانمارک مورد بحث 

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
رئيس جمهوری آمریکا با ابراز تمایل کشورش برای حضور چندین ساله در عراق درعين حال گفت که 

  .واشنگتن پایگاه نظامی دائمی در این کشور نخواهد داشت
 )2008 فوریه 10(1386 بهمن 21یکشنبه 

 از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس به گزارش خبرگزاری مهر به نقل
  .پایگاههای دائمی نخواهيم داشت: نيوز آمریکا درباره حضور نظامی آمریکا درعراق گفت

متقاعد هستم که به نفع ما و ملت عراق است که به توافقی درباره چگونگی تحرک خود در : وی افزود
  .سال های آتی دست یابيم

 به ذکر است که نوری المالکی نخست وزیر عراق و جرج بوش رئيس جمهوری آمریکا در اواخر ماه الزم
 طرح غير الزام آور را در مورد روابط دو کشور امضا کردند که این طرح مقدمه ای برای 2007نوامبر 

 آمریکا در برگزاری مذاکرات رسمی بغداد و واشنگتن در سال جاری در مورد حضور طوالنی مدت نظاميان
  .عراق به شمار می رود؛ این طرح با مخالفت برخی گروههای عراقی از جمله جریان صدر روبرو شد

رابرت گيتس وزیر دفاع آمریکا نيز که هم اکنون برای دیدار با مقام های عراقی و فرماندهان نيروهای 
ی آمریکا درعراق را بعيد ائتالف درعراق به سر می برد، پيشتر ایده برپایی پایگاههای نظامی دائم

  .دانسته بود
  

  تلفات سنگين انفجار بمب در شهر بلد در عراق
 )2008 فوریه 10(1386 بهمن 21یکشنبه :بی بی سی

پليس عراق می گوید انفجار بمبی که در یک اتومبيل جاسازی شده بود، موجب کشته شدن دست کم 
 . نفر در شهر بلد در شمال عراق شده است23

 . نفر نيز زخمی شده اند40پليس در این انفجار قریب به به گفته 
 . نفر ذکر شده است33در برخی گزارش ها شمار کشته شدگان 

یک سخنگوی پليس عراق به بی بی سی گفت انفجار در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی ارتش عراق در 
  .شهر بلد رخ داد

به خبرگزاری فرانسه گفت که یک بمبگذار سرهنگ عيسی عيان، یک مقام پليس در استان صالح الدین 
 .انتحاری مسبب انفجار بوده است

 . و نيم بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد4انفجار در ساعت 



www.iran-archive.com 

  .در اثر این حادثه چندین خانه فرو ریخت و از سرنوشت چند نفر هنوز خبری در دست نيست
ع آمریکا برای مذاکره با مقامات ارشد ارتش این انفجار در حالی رخ داده است که رابرت گيتس، وزیر دفا

  .بغداد شده است آمریکا و نيز دولت عراق وارد
  

  سفر گيتس به بغداد برای ارزیابی عمليات نظامی آمریکا
 )2008 فوریه 10(1386 بهمن 21یکشنبه :بی بی سی

ایی وارد بغداد شده رابرت گيتس، وزیر دفاع آمریکا، برای گفتگو با رهبران عراقی و فرماندهان آمریک
 .است

دیدار آقای گيتس از بغداد یک سال بعد از آغاز آخرین عمليات بزرگ امنيتی آمریکا در عراق که با هدف 
  .گرفته است، انجام می گيرد سرکوب شورشيان اسالم گرا صورت

د انتظار در حالی که وضعت امنيتی در بخش های زیادی از عراق بهبود یافته است، گزارشگران می گوین
  .آمریکایی مستقر در عراق را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد می رود وزیر دفاع آمریکا شمار نظاميان

همچنين انتظار می رود او با رهبران عراق توافقی را به بحث بگذارد که آینده روابط دو کشور را مشخص 
  .می کند

 کننده ای وجود دارد که رهبران عراق در گفت نشانه های دلگرم)  فوریه10(رابرت گيتس روز یکشنبه 
می کنند اما آنها هنوز برای اتخاذ تصميم درباره چگونگی  جهت رسيدن به یک آشتی ملی پيشروی

  .رسيدن به ثبات در این کشور با دشواری روبرو هستند
ر کرده اند، بغداد سف به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، او به خبرنگارانی که همراه او از آلمان به بنا

جان تازه ای گرفته اند من می خواهم ببينم  به نظر می رسد رهبران عراقی در چند هفته اخير: "گفت
  ".ماه آینده چگونه خواهد بود چشم انداز موفقيت در عراق در دو

آقای گيتس بالفاصله پس از ورود به بغداد برای صرف شام به رهبران سياسی عراق، از جمله نوری 
  .پتریوس، فرمانده عمليات نظامی آمریکا در عراق، پيوست نخست وزیر و همچنين ژنرال دیویدمالکی، 
ما به دعوت : "گفت بوش، ریيس جمهور آمریکا، امروز در ارتباط با روابط دراز مدت آمریکا و عراق جورج

من . داشتدائمی در این کشور نخواهيم  ما پایگاه های... دولت عراق در این کشور خواهيم ماند 
عراق در این است که دو طرف در مورد آینده روابطمان در سال  و مردم) آمریکا(معتقدم که منافع ما 

  ".توافق برسيم های آتی به
کمی پيش از ورود آقای گيتس به بغداد در یکی از پاسگاه های نظامی واقع در مرکز شهرک بالد یک 

گ دست کم هفده نفر و مجروح شدن تعداد به مر خودروی بمبگذاری شده منفجر شد که منجر
  .بيشتری شده است

  
  »ایران به دنبال استيصال آمریکا در عراق است«

 )2008 فوریه 8(1386 بهمن 19جمعه :رادیو فردا
يک مقام ارشد آمريکايی، روز پنج شنبه گفت که حمالت شورشيانی که از حمايت ايران برخوردارند، در 

  .يش يافته استماههای اخير در عراق افزا
به گزارش خبرگزاری رويترز، ديويد ساترفيلد، هماهنگ کننده امور عراق در وزارت امور خارجه آمريکا، 

  .گفت که معتقد است، ايران استراتژی خود را در عراق تغيير نداده است
با باالترين به گفته وی، استراتزی ايران اين است که در عراق به اياالت متحده آمريکا فشار بياورد تا 

  .هزينه ممکن، خاک عراق را ترک کند
به باور ما ايران آنجاست، و کماکان مصمم است تا به هدفش که به استيصال کشاندن آمريکا «: او گفت

  ».در عراق است، دست يابد
ايران هرگونه کمک مالی و نظامی به شورشيان عراقی را تکذيب می کند و مقام های ايرانی می 

همزمان مقام های . گشت امنيت و ثبات به عراق، به نفع جمهوری اسالمی ايران استگويند که باز
ايرانی با بسياری احزاب قانونی شيعه و کرد که مقام های کليدی عراق را در دست دارند، رابطه نزديک 

  .و دوستانه ای دارد
ورش ها و تالش های  هزار سرباز آمريکايی در عراق مستقر هستند که در تالشند ش١۵٨در حال حاضر 

 ميالدی آغاز شده ٢٠٠٣جدايی طلبانه برخی گروهها را که از زمان حمله آمريکا به عراق در سال 
  .است، سرکوب کنند

ايران هرگونه کمک مالی و نظامی به شورشيان عراقی را تکذيب می کند و مقام های ايرانی می 
همزمان مقام های . ی اسالمی ايران استگويند که بازگشت امنيت و ثبات به عراق، به نفع جمهور

ايرانی با بسياری احزاب قانونی شيعه و کرد که مقام های کليدی عراق را در دست دارند، رابطه نزديک 
  .و دوستانه ای دارد

آقای ساترفيلد گفت که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا اميدوار است تا بتواند عراق را با ثباتی بيشتر 
در کاخ سفيد تحويل دهد و شرايط به گونه ای مهيا شود که رييس جمهوری بعدی به جانشين خود 

  .داشته باشد» گزينه های قابل اعتنای بيشتری در موضوع عراق«آمريکا، 
برخی رسانه های آمريکايی از مقام های ارتش اين کشور نقل می کنند که ميزان خشونت ها و حمالت 

  . درصد کاهش يافته است۶٠دی تا امروز، مرگبار، از ماه ژوئن سال گذشته ميال
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پاره ای تحليل گران می گويند که ايران در کاهش خشونت ها بی تاثير نبوده و آتش بس گروه شيعه 
مقتدا صدر از جمله کسانی است . مقتدا صدر، به بازگشت آرامش به برخی مناطق کمک کرده است

  .وردار استکه گفته می شود، از حمايت مالی و نظامی ايران برخ
در عين حال موضوع همکاری برخی قبايل سنی مذهب عراقی با ارتش عراق و ارتش آمريکا برای 

مقابله با نفوذ القاعده و شبه نظاميان غير عراقی که عمدتا از عربستان و ليبی به اين کشور می روند، 
  . می شوداز سوی برخی ناظران به عنوان يکی ديگر از داليل کاهش خشونت ها، ارزيابی

اما ديويد ساترفيلد درباره تغيير نظر ايران در قبال عراق که پيش از اين از سوی برخی مقام های عالی 
  .رتبه ارتش آمريکا نيز تاييد شده بود، ابراز ترديد کرد

اين مقام وزارت امور حارجه آمريکا گفت که حمالت با تسليحاتی که آمريکا می گويد از ايران به عراق 
  .ست، در ماههای اخير افزايش يافته استرفته ا

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  روزنامه های فرنسه

  پرونده هسته ای ایران
 )2008 فوریه 9(1386 بهمن 20شنبه :رادیو فرانسه

  .بار دیگر، پروندۀ هسته ای ایران عناوین اصلی روزنامه های فرانسه را به خود اختصاص داده
به بررسی وضعيت پرونده هسته ای ایران، در آستانۀ " ناتالی نوگيرد" در مقاله ای از لوموندمۀ روزنا

در حاليکه قرار است تا حوالی : "لوموند می نویسد. می پردازد" محمد البرادعی"چاپ گزارش جدید 
ن همکاری بيستم ماه فوریه، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را پيرامون ميزا

جمهوری اسالمی با بازرسان این آژانس به چاپ برساند، جدال دیپلماتيک در اطراف این گزارش باال 
لوموند، یاد آوری می کند که فعاليت های هسته ای ایران بيش از بيست سال به طور . گرفته است

رونده هسته ای  ، به دنبال افشاگری های پياپی، پ2002مخفيانه دنبال می شدند و تنها از سال 
  .جمهوری اسالمی، تبدیل به بحرانی بين المللی شده است

در این چارچوب، کشورهای غربی که خواهان برخورد جدی با مقامات دولتی ایران هستند، بيم از آن 
، حاکی از همکاری رضایت بخش مقامات جمهوری اسالمی با "البرادعی"دارند که گزارش آقای 

لی انرژی اتمی بوده، در نتيجه از ادامۀ روند تحریم ها عليه ایران جلوگيری بازرسان آژانس بين المل
  ...کند

  .، هفت نامه فرانسوی گزارشی هم دارد در بارۀ روابط ایران و سوریهنوول ابسرواتور
نگاشته شده، نویسنده " سوریه –محور ایران "در این گزارش که به مناسبت انتشار کنابی تحت عنوان 

کند که جبهه متحد کنونی ميان ایران و سوریه نمی تواند در طویل المدت چندان هم یادآوری می 
زیرا در ایران یک حکومت شيعه بر سرکار است که کانون صدور ایدئولوژی انقالبی . مستحکم باشد

  .شيعه به شمار می رود، در حاليکه سوریه خاستگاه پان عربيسم منکر خداست
ب یکصد صفحه ای، بر این باور است که در صورت دست یابی ایران به نویسندۀ این کتا" مصری فکی" 

سالح هسته ای و یا شرکت سوریه در مذاکرات صلح اعراب با اسرائيل و یا سازش ایران با آمریکا در 
  .مورد پرونده هسته ای این کشور، احتمال بسيار می رود که راه تهران و دمشق از هم جدا شود

  
 بح يکشنبه ايرانبررسی روزنامه های ص

 )2008 فوریه 10(1386 بهمن 21یکشنبه :رادیو فردا
 خبر داده که جمعی از کارشناسان علوم مديريت و برنامه ريزی کشور در نامه ای اعتماد، روزنامه

مورد انحالل سازمان  اعتراض آميز به ریيس قوه قضایيه خواستار لغو مصوبه شورای عالی اداری در
  .زی کشور شده اندمديريت و برنامه ري

برنامه ريزی به  نوشته اين روزنامه، اين دومين نامه ای است که کارشناسان سازمان مديريت و به
قضایيه به ديوان عدالت اداری دستور  ریيس قوه قضایيه نوشته اند و پس از نامه اول، ریيس قوه

نتيجه مشخصی اعالم نشده رغم گذشت سه ماه از آن زمان،  رسيدگی به اين موضوع را داده اما به
  .است
انحالل  در عين حال نوشته که شنيده ها حاکی از آن است که جمع بندی ها نشان داده اعتماد

  .قانون بوده است سازمان مديريت و برنامه ريزی و ادغام آن در نهاد رياست جمهوری خالف
ان در خصوص رسيدگی از نامه ریيس مرکز پژوهش های مجلس به شورای نگهب همشهری، روزنامه

  .عادالنه به شکايات رد صالحيت شدگان نمايندگی مجلس خبر داده است
اصولگرايان هست با  نوشته اين روزنامه، احمد توکلی که خود نيز در شمار گروه های موسوم به به

و در اين دوره کميت « : نگهبان نوشته است انتقاد از ابعاد گسترده رد صالحيت ها خطاب به شورای
يافته است که نگرانی دوستداران انقالب اسالمی را برانگيخته  کيفيت رد صالحيت ها ابعاد خاصی

  «.است
و تاکيد کرده که  در ادامه نامه خود از شورای نگهبان خواسته تا مرزهای قانونی را رعايت کند وی
 ضعف و ناتوانی و يا داوطلبان، به دليل مرزها ممکن است در مراحل ابتدايی رسيدگی به صالحيت«اين
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سياسی شکسته شده باشد و اين لطمه بايد با دقت و همت جبران  طغيان تمايالت قبيله ای قومی يا
  «.شود
دارد که در اين  شواهد زيادی وجود«:توکلی در نامه خود به شورای نگهبان همچنين نوشته است آقای

بدون آمادگی کافی و اعمال ساليق تنگ  یدوره، کم تجربگی برخی مسئوالن اجرايی، ثبت نام رايانه ا
  «.بسياری در معرض خطر قرار گيرد نظرانه باعث شده که حق و آبروی افراد

ارگان رسمی دولت، به نقل از ریيس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی  ايران، روزنامه
  «.به معنای واقعی هنوز انجام نشده است  انقالب فرهنگی«: نوشته است

: است فيروزآبادی طی سخنانی برای استادان بسيج جامعه پزشکی کشور در مشهد گفته کرسرلش
هنوز انقالب فرهنگی به  کميسيون و کميته هايی به منظور انقالب فرهنگی تشکيل شده است اما«

  «.معنای واقعی انجام نشده و به وجود نيامده است
نيروهای مسلح،  هنگی مورد نظر ریيس ستاد کلايران در تشريح يکی از محورهای انقالب فر روزنامه

اطاعت از «:وی نوشته است را برشمرده و به نقل از» واجب بودن اجرای دستورات ولی فقيه«
  «.آن ها واجب است فرمايشات رهبر فرمايش و ارشاد نيست؛ بلکه عمل به

 بهداشتی نيز شش درصد از مردم کشور به مراقبت های اوليه«نوشته که  اعتماد ملی روزنامه
  «.دسترسی ندارند

بهداشت و  آمارهای رسمی که اين روزها برای نشان دادن عملکرد بخش«نوشته اين روزنامه،  به
 درصد مردم به ٩۴می شود  درمان کشور منتشر شده، پيام مستتری نيز دارد؛ اينکه وقتی اعالم

مانده نمی انديشد که حدود درصد باقي مراقبت های اوليه بهداشتی دسترسی دارند، کسی به شش
  «.می شود چهار ميليون نفر از جمعيت کشور را شامل

چند ميليون نفر از جمعيت کشور به ابتدایی ترين مراقبت  اينکه«: اعتماد ملی در عين حال نوشته است
ثروت که سازمان های بين المللی  اين دسترسی نداشته باشند، برای کشوری با های بهداشتی نيز

مالی خوب کشور هستند، چهار ميليون نفر محروم از   حذف کمک های خود به آن به دليل تواندر حال
  «.قابل چشم پوشی نيست اولين امکانات بهداشتی

به نقل از فرمانده نيروی انتظامی از طرح جديد اين نيرو برای سال آينده  جمهوری اسالمی روزنامه
از اول فروردين  گيری است و در قالب امنيت محله محورطرح جديد، طرح پيش« :داده و نوشته است خبر

  «.در سراسر کشور آغاز می شود
طرح همه کالنتری ها و  قبل از اجرای اين«نوشته اين روزنامه، احمدی مقدم روز شنبه خبر داده که  به

خواهند شد و از روش هایی چون آموزش  پاسگاه های پليس در سراسر کشور ساماندهی و مجهز
 «.نزديکی به محل های وقوع جرم استفاده می شود روانشناختی و روانشناسی و نيزهای 

نيروی تحت امرش از سال آينده از جديدترين روش ها و «همچنين گفته که  فرمانده نيروی انتظامی
  «.های امنيتی پيشرفته جهان استفاده خواهد کرد تاکتيک

خبر داده » ب جاسوس بر فراز سايت هسته ای نطنزعقا«از مشاهده  ايران و در آخر، روزنامه دولتی
  .است
مانند مشاهده  روزنامه مدعی است که اخيرا در نزديکی سايت هسته ای نطنز پرنده ای عقاب اين

 تلفن همراه بر روی سينه و شده که مجهز به تجهيزات شنود و جاسوسی بوده و دستگاهی شبيه
  .شده استشيئی شبيه آنتن بر روی سر اين پرنده نصب 

اين دومين مورد از اين گونه پرندگان مجهز به گيرنده و فرستنده اطالعات است «اين روزنامه نوشته که 
  «.که در اين منطقه مشاهده شده است

  
  بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران

 )2008 فوریه 9(1386 بهمن 20شنبه :رادیو فردا
 . نيروگاه اتمی در ايران خبر داده استاز آغاز ساخت دومين جمهوری اسالمی روزنامه

ايران ساخت دومين  نوشته اين روزنامه سفير جمهوری اسالمی ايران در مسکو ديروز اعالم کرده که به
 «.آن فکری کند نيروگاه اتمی را آغاز کرده و بايد برای تهيه سوخت برای

احداث اين « همين خصوص نوشته به نقل از غالمرضا انصاری در ارگان رسمی دولت نيز ايران روزنامه
خواهد   مگاوات٣۶٠دارخوين واقع در جنوب غربی خوزستان آغاز شده و ظرفيت توليدی آن  نيروگاه در

 «.بود
 نايب ریيس مجلس هفتم نوشته که ادامه زندگی برخی نمايندگان مجلس  ، به نقل ازاعتماد روزنامه

 .ششم به خاطر رأفت نظام است
از رد صالحيت  مه، محمدرضا باهنر از نمايندگان نزديک به دولت، ضمن حمايتنوشته اين روزنا به

از درون مجلس «را متهم کرده که  کانداهای اصالح طلبی که از نمايندگان مجلس ششم بودند، آنان
دادند و دشمن را هدايت و عنوان می کردند که اگر اين  چراغ های راهنمايی را به بيگانگان نشان می

 «.فشار بياوريم زودتر می توانيم آن را تصرف کنيم مهوری اسالمیگونه به ج
معلوم » آقای باهنر با اشاره به اين که چنين کسانی هنوز زنده هستند، تاکيد کرده به نوشته اعتماد

هم که در حال زندگی کردن  است که اين افراد صالحيت ندارند که مجددًا وارد مجلس شوند و اکنون
 «.فت نظام جمهوری اسالمی استهستند به دليل رأ
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کرده  دستور فرمانده کل سپاه برای دخالت بسيج در انتخابات مجلس هشتم را منتشر ،کيهان روزنامه
قطعی، اجتناب ناپذير و  حمايت از جريان اصولگرايی ضرورتی«و به نقل از محمد علی جعفری نوشته 

 «.آيدمی  تکليف الهی نيروهای انقالبی و ارزشی کشور به شمار
 مسئوالن بسيج دانشجويی  سخنانی در جمع به نوشته اين روزنامه، فرمانده کل سپاه پاسداران طی

امروز بعد از « اين نهاد نظامی از جناح حاکم بر کشور گفته  يکصد دانشگاه کشور ضمن اعالم حمايت
مجريه  قننه و قوه شده و در دو قطب حاکميت ما يعنی قوه م اصولگرايی در کشور زنده  سال جريان٢٧

در اين راه اقشار مختلف جامعه به  قرار گرفته است که اين امر را بايد ارج نهيم و از آن حمايت کنيم و
 «.دارند خصوص بسيجيان وظيفه ای سنگين بر عهده

برای  درحالی که طبق قانون، استفاده از رسانه های دولتی«در خبری کوتاه نوشته  ،خراسان روزنامه
ارگان رسمی دولت، در  زدهای مجلس شورای اسالمی ممنوع است، روزنامه ايران به عنوانتبليغ نام

 .حال تبليغ برای گروه حاميان دولت است
نامزدهای رايحه خوش  با چاپ عکس ها و مصاحبه هايی با« نوشته خراسان روزنامه دولتی ايران  به

يان اعالم شده است، عمال به تبليغ و گرا خدمت که اسامی آن ها پيشتر در فهرست جبهه متحد اصول
 «.است چهره سازی از اين افراد پرداخته

به بحران کمبود » پودر شوينده؛ وعده هايی که محقق نشد«، در گزارشی با عنوانهمشهری روزنامه
 .پودر شوينده در کشور پرداخته است

امسال به شکل کمبود  زهاینوشته اين روزنامه، نابسامانی بازار پودر شوينده که از نخستين رو به
افزايش موج بارندگی و به تبع آن افزايش تقاضا برای  پودرهای ماشينی در بازار نمود پيدا کرده بود، با

 .اين کاال به اوج رسيد
قيمت و عرضه  نوشته با اين روند مسئوالن وزارت بازرگانی که قبال کمبود يا نابسامانی در همشهری

 و وزير بازرگانی از اعالم آمادگی کارخانه  پرداخته  به توجيه علل اين نابسامانیاين کاال را نمی پذيرفتند
مالی  شوينده برای توزيع اين محصول با قيمت کمتر خبر داده و وعده داد با کمک های توليد کننده پودر

 .دولت و تالش کارخانه ها مشکل توزيع پودر شوينده حل شود
 توزيع  و» ديگری است ها واقعيتهای بازار اين کاال نشانگر مسايلبا همه اين ادعا«نوشته همشهری به

تواند جوابگوی حجم واقعی تقاضا برای  محدود پودر شوينده از طريق برخی فروشگاه های خاص نمی
 «.اين کاال باشد

 به نقل از معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری برنامه ای با جمهوری اسالمی روزنامه
 .تهران خبر داده است  در ميدان ولی عصر  دانش آموز٢٠٠با حضور » راهپيمايی حجاب و عفاف« نعنوا

هدف از اين اقدام معاونت پرورشی وزارت آموزش و  به نوشته اين روزنامه، باقر پيشنمازی گفته که
 . حمايت از زنان محجبه بوده است و همچنين» عفاف روز حجاب و«پرورش توجه به 

  
 زنامه های صبح پنج شنبه ايرانبررسی رو
  )2008 فوریه 7(1386 بهمن 18پنج شنبه :رادیو فردا
 به نقل از جانشين رييس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی نوشته جام جم روزنامه
قدرت مقابله به مثل  حکومت ايران برای مقابله با هر گونه تهديد آمادگی دارد و دشمن را با«:است

  «.ت خواهد دادويرانگر، شکس
که رييس   ٢٠٠٨به نوشته اين روزنامه، سرلشکر پاسدار غالمعلی رشيد گفته است تا پايان سال 

     .قدرت را در اختيار دارد، نمی توان احتمال بروز جنگ را منتفی اعالم کرد  جمهوری فعلی آمريکا
  .تمالی حفظ کنندوی به نيروهای مسلح کشور توصيه کرده که آمادگی خود را برای جنگ اح

 انصراف محمد رضا عارف از کانديداتوری مجلس را مورد توجه قرار داده و نوشته ،اعتماد روزنامه
از افزايش ردصالحيت  محمدرضا عارف سرليست انتخاباتی ائتالف اصالح طلبان به نشانه انتقاد«:است

  «.داشت ها به وزارت کشور رفت و انصراف رسمی خود را اعالم
گذشته، محمد خاتمی رييس جمهوری سابق نيز به خبرنگاران  روز زنامه در عين حال خبر داده کهاين رو

 کاری که در مرحله اول شد فاجعه بوديم و امروز می گويم آنچه در مرحله دوم من گفتم« :گفته است
   «.انجام شد فاجعه را سنگين تر کرده است

 نکه از وضعيت پيش آمده به شدت متاثر است، هشدارآقای خاتمی با تاکيد بر اي ،اعتماد به نوشته
  .داده که اگر اين روند راه بيفتد و جا بيفتد بسيار خطرناک است

مشکل اينجاست که نبايد به گونه ای باشد که از پيش جهت رای مردم تعيين شده «:وی همچنين گفته
     «.باشد
 رهبر پيشين جمهوری اسالمی برای از رد صالحيت نوه آيت اهللا خمينی آفتاب امروز روزنامه

  .کانديداتوری انتخابات مجلس خبر داده است
اعضای دفتر رهبر سابق  به نقل از سراج الدين موسوی از» رنج نامه«روزنامه در گزارشی با عنوان اين

اشراقی صال حيت کانديداتوری مجلس را  چرا کسی نمی پرسد که اگر علی«جمهوری اسالمی نوشته
  «.چه کسی صالح استندارد پس 

صالحيت های  الدين موسوی همچنين با اشاره به ادعای هيئت های اجرايی و نظارت در مورد رد سراج
است گفته که سوابق قبلی کسانی  گسترده و اينکه اعالم شده مالک تائيد صالحيت، حال فعلی افراد
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د که آينده آنها نيز چگونه خواهد و می تواند حدس بزن را که تيغ به کف گرفته اند، به خوبی می داند
  .شد

موج جهارم قطع گاز در کشور را مورد توجه قرار داده و از قطع گاز خانگی و تعطيلی  همشهری روزنامه
    .جايگاه های سوخت در تهران و شمال خبر داده است

 مصرف، برخی رشد نوشته اين روزنامه، قطع يا کاهش فشار گاز از روز سه شنبه با افزايش سرما و به
قائمشهر، ساری، کاشمر و بردسکن برای   شهرهای شمالی کشور را در برگرفته و گاز در شهرهای

  .است چهارمين دور قطع شده
مصرف  پيش بينی می شود درصورت ادامه شرايط کنونی جوی و افزايش«اشاره به اينکه  با همشهری

ضا کسايی   موجب شد تا شکالت توزيع گازم« :، نوشته»گاز، اين مشکل مناطق ديگری را دربرگيرد
انتقال گاز در نقاط مختلف تهران،   بازديد از مراکز  شرکت ملی گاز روز گذشته به بهانه زاده، مديرعامل

  «.مصاحبه مطبوعاتی خود را لغو کند
اره در خبری سينمايی گزارش کرده که يکی ديگر از کارگردانان بزرگ نيز از جشنو اعتماد ملی روزنامه

  .فيلم فجر حذف شده است
اين بار نوبت بهمن فرمان آرا بود که فيلم او به داليل تکراری اين روزها از برنامه « به نوشته اين روزنامه،
  «.جشنواره حذف شود

اين فيلم را در جشنواره، حذف صحنه ای از  مسئوالن پيش شرط حضور« :نوشته است اعتماد ملی
  «. کارگردان رکن فيلم استفيلم قرار دادند که از نظر

بهمن فرمان آرا نيز به اين روزنامه گفته که که به خاطر تن ندادنش به حذف پاره هايی از فيلم، فيلم از 
  .جشنواره حذف شده است

« جشنواره فيلم امسال را  اعتماد ملی جعفر پناهی کارگردان سرشناس ايرانی نيز طی ياداشتی در
  .استنام داده » کارگاه سانسور

  .از تبديل برخی از منازل مسکونی به قهوه خانه خبر داده است خراسان روزنامه
و عالقه مندان به  نوشته اين روزنامه، به تازگی بعضی از منازل مسکونی به قهوه خانه تبديل شده به

  .شوند مشغول می» قليان کشی زيرزمينی«قليان در اين منازل به 
قهوه خانه ها ممنوع کرده و به جمع آوری آن يا  در ير کشيدن قليان رانيروی انتظامی طی دو ماه اخ
   .اين اقدام با اعتراضاتی نيز همراه بوده است. اقدام کرده است پلمپ قهوه خانه های خاطی

شيوه های جديد ارايه قليان، ارايه مخفيانه قليان در   در عين حال نوشته که يکی ديگر از خراسان
  . يه برخی پارک های بزرگ شهر تهران استاتومبيل و در حاش
مصرف کنند تا » پرتقال«خبر داده که وزير کشاورزی به مردم توصيه کرده کمتر  اعتماد و در آخر، روزنامه

  .گرفته شود» جلو سوءاستفاده برخی افراد«
اد بايد در برخی افر به منظور جلوگيری از سوءاستفاده«: نوشته اين روزنامه، آقای اسکندری گفته به

  «.کنند کشور فضايی ايجاد شود تا مردم شب عيد کمتر پرتقال مصرف
  

  بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
 )2008 فوریه 6(1386 بهمن 17چهار شنبه :رادیو فردا
، خبر داد که وزير جهاد کشاورزی به طور رسمی نتيجه بی سابقه واردات بيرويه را اعتماد ملی روزنامه
 .فته استپذير

اثر واردات گسترده انواع محصوالت کشاورزی و دامپروری طی دو سال اخير در «به نوشته اين روزنامه، 
 «.حال نمايان شدن است

توليد داخل می  مدتها است که توليدکنندگان از بی توجهی دولت نسبت به روزنامه می افزاید که این 
برای آنان نداشته بلکه برعکس به روند روبه  ه تنها ثمری اعتراضات، ن  گويند و اعتراض می کنند اما اين
 .رشد واردات نيز منجر شده است

با خبرنگاران   نوشته محمدرضا اسکندری، ديروز، در ابتدای جلسه مطبوعاتی خود اعتماد ملی روزنامه
ار حاضران مذکور سخن گفت اما پس از اصر  ميليارد دالری اين بخش در فاصله زمانی٢٫٣تنها از صادرات 

 . ميليارد دالر عنوان کرد۴درنگ آن را نزديک به  مبنی بر اعالم آمار واردات با کمی
ماهه  ٩که بر اساس اعالم ديروز، وزير جهاد کشاورزی، تراز بازرگانی کشاورزی طی  اين روزنامه نوشته

 .ده استدالر رسي  ميليون٧٠٠اول امسال در اين بخش به رقم بی سابقه منفی يک ميليارد و 
 ٣١خبر داده که با رد صالحيت اکثر کاندیداهای اصالح طلب، آنها تنها امکان رقابت در  آفتاب يزد روزنامه

 . را دارند  کرسی مجلس هشتم٢٩٠کـرسـی از 
محمدعلی ابطحی يکی  نوشته اين روزنامه، هـمـزمان با رکود و سـکـوت رسـانـه هـای اصالح طلب، به

برگزاری جلسه اصالح طلبان با محمد خاتمی اعالم  ری سابق ايران، با اشاره بهاز نزديکان رييس جمهو
 . نفر ديگر از کانداهای اصالح طلب ارایه شده است١٨٠از رد صالحيت  کرده که در اين جلسه گزارشی

سراسر کشور   نفر اصالح طلب شناخته شدهای که در٩٠٩از «يزد به نقل از اقای ابطحی نوشته  آفتاب
 نفر ١٣٨تاييد قرار گرفته که اين   نفر اصالح طلب تا کنون صالحيتشان مورد١٣٨ام کرده اند، ثبت ن

 «. کـرسـی هـسـتند٣١مـربـوط بـه 
در خبری از جزیيات نشست مشترک احمدی نژاد و قاليباف خبر داده و  جمهوری اسالمی روزنامه
شهرداری  شد که اختالفات دولت وجلسه در حالی يک شنبه شب پس از مدت ها برگزار  اين«نوشته 
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مالی باعث ايجاد  مخصوصا برخی سخت گيری های دولت به شهرداری در مسير پرداخت کمک های
 «.مشکالتی جدی در روند مديريت شهر تهران شده است

رييس ستاد تبصره  نشست مشترک قاليباف و احمدی نژاد که با حضور چمران و«نوشته اين روزنامه  به
برای مباحثه رئيس جمهور و شهردار تهران  ر کار احمدی نژاد برگزار شد عمال به جلسه ایدر دفت  ١٣

 «.تبديل شد
ها و  شهردار تهران در اين جلسه مصرانه از امتناع دولت در پرداخت کمک«نوشته که جمهوری اسالمی

رو گاليه توسعه مت بودجه های مصوب متروی تهران و همچنين عدم حمايت ریيس جمهوری از رشد و
» سنگ اندازی سياسی « اعتبارات مترو را  کرده، برخی اقدامات دستگاه ها و مقامات دولتی در زمينه

 .است خوانده و مورد انتقاد قرار داده
همچنان بر اجرای پروژه مونوريل که با  اين روزنامه در عين حال نوشته که احمدی نژاد در اين جلسه

 .اصرار کرده است  شدهمخالفت گسترده کارشناسان مواجه
روزنامه  است، ارگان رسمی دولت در يادداشتی که نويسنده آن وزير ارشاد اسالمی ،ايران روزنامه

 .ماهواره بر مورد نکوهش قرار داده است های منتقد دولت را به خاطر کم توجهی به خبر پرتاب راکت
فيل «ايش دو روز پيش چيزی شبيه يادداشت، با اشاره به اين که نم محمد حسين صفارهرندی در اين

جايی در صفحات  خبری ارزش آن از فيل هوا کردن کمتر نيست، چگونه نتوانست«بود، نوشته»کردن هوا
 «.دارد نخست برخی از روزنامه های ديروز کشور پيدا کند، جای تأمل

شدن عباسعلی از برکنار » ديروز منابع آگاه در دانشگاه تهران«، به نقل ازتهران امروز روزنامه
 .عميدزنجانی از رياست دانشگاه تهران خبر داده است

مديريت و برنامه ريزی  نوشته اين روزنامه، همين منابع گفته اند که فرهاد رهبر رييس سابق سازمان به
امروز با اشاره به سابقه دوساله عميد  تهران.کشور به رياست دانشگاه تهران منصوب شده است

 .قول وی نوشته که از اين تغيير و تحول استقبال می کند نشگاه تهران اززنجانی در رياست دا
خبر داده که سرنوشت بنزين در سال آينده به صحن علنی مجلس کشيده شده  همشهری روزنامه
 .است
کميسيون درخصوص  نوشته اين روزنامه، مرتضی تمدن، عضو کميسيون تلفيق، درباره تصميم اين به

از مذاکرات مفصل در اين زمينه يک  پس« وزيع بنزين در سال آينده گفته کهتعيين قيمت و نحوه ت
 تومان بدون سهميه بندی مطرح ٢۵٠عرضه بنزين با قيمت  پيشنهاد از سوی يکی از نمايندگان مبنی بر

 و تصميم گيری در اين زمينه به دليل عدم ارائه پيشنهاد ديگر از سوی شد که به تصويب نرسيد
ممکن است «نوشته همشهری به نقل از آقای تمدن.»جلسه علنی مجلس موکول شدنمايندگان به 

 «.ادامه يابد  برای عرضه و قيمت بنزين در سال آينده نيز٨۶روال سال 
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