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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(تهای بزرگرژیم ایران و دول

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  ایران"  بلندپروازی"نتقاد روسيه از ا

  )2008 فوريه 14(86 بهمن 25 شنبه پنج
در مورد ساخت و آزمایش  های آن کشور می ایران و بلندپروازیهای ات روسيه برای نخستين بار از برنامه

نگران آزمایش نخستين بمب اتمی ایران در سال  از سوی دیگر فرانسه. های دوربرد انتقاد کرد موشک
 .جاری ميالدی است
 فوریه، گفت، ١٣های روسی، سرگئی الوروف، وزير امورخارجه روسيه، روز چهارشنبه  به گزارش رسانه

ی صنایع موشکی و  کشيدن دائمی قصد خود برای توسعه رخ ها در به مسکو از اقدام ایرانیدولت 
 .کند سازی اورانيوم ناراضی است و آن را تایيد نمی غنی

های اخير مشکالتی در ارتباط با  نباید در این باره تردید داشت که در سال: "وزير امورخارجه روسيه گفت
  ."استای اتمی به وجود آمده  برنامه

وزیر ." شوند، متوقف کند ها می ها را که موجب تشدید تنش این نمایش"الوروف از تهران خواست، 
  ."ی جهانی ندارد  که اعتنایی به جامعه ایران نباید مدام این احساس را برانگيزد"ی روسيه افزود،  خارجه

های آینده نيز دو موشک دیگر  ماهبر آزمایش کرده است و در  ایران اخيرا اعالم کرد که یک موشک ماهواره
های   به فضا با موشک  ماهواره آغاز تالش برای پرتاب گفته شده است این آزمایش. پرتاب خواهد کرد

فضای خود را -رهبران ایران آغاز فعاليت مرکز هوا.  است ساخت متخصصان جمهوری اسالمی ایران
  .ی غرب اعالم کردند گامی در راستای مبارزه با سلطه

سازی اورانيوم  ای برای نيروگاه بوشهر از روسيه، به غنی رغم دریافت سوخت هسته ایران همچنين به
ی عمليات  اند برای توسعه کرات اعالم کرده های جمهوری اسالمی ایران همچنين به مقام. دهد ادامه می

نژاد،  حمدیمحمود ا. سازی اورانيوم، قصد دارند هزاران دستگاه سانتریفيوژ نصب نمایند غنی
 هزار دستگاه سانتریفيوژ در ٣٠جمهور، چندی پيش گفت، کشورش تا پایان سال جاری ميالدی،  رئيس

  .سازی نظنز نصب خواهد کرد تاسيسات غنی
ی ایران تصویب کرده که در هر دوی آنها  شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون دو قطعنامه درباره

ایران اما از این امر خودداری . ز سوی جمهوری اسالمی ایران استسازی اورانيوم ا خواهان توقف غنی
  .کند می

  نگرانی از نخستين بمب ایران
نوشته است دولت فرانسه نگران آن است که ایران بتواند نخستين بمب " فيگارو"ی فرانسوی  روزنامه

  . در سال جاری ميالدی آزمایش کند اتمی خود را
هزار دستگاه سانتریفيوژ قادر است اورانيوم با غلظت ٣ایران با : ه نوشتی فيگارو روز چهارشنب روزنامه

 با نسل دوم سانتریفيوژها  . درصد توليد کند که مناسب برای ساخت بمب اتمی است٩۵ تا ٩٠
ی فيگارو،  در چنين شرایطی، به نوشته. تواند تا چند هفته کاهش یابد سازی می زمان این غنی مدت

المللی انرژی اتمی در برابر تهران  اظر آن است که محمد البرادعی مدیرکل آژانس بينفرانسه با نگرانی ن
  .رفتاری مداراجویانه در پيش گرفته است

. کند که خوب نيست البرادعی ما را به مسيری هدایت می«: فيگارو به نقل از یک مقام کاخ اليزه نوشت
مه اسرائيل در برابر این انتخاب قرار خواهند ها و پيش از ه اگر ایران به بمب اتمی دست یابد غربی

  » .گرفت که یا باید آن را تحمل کنند و یا دست به حمله بزنند
ی استفاده از عمليات نظامی عليه  در پاریس فرضيه«به اعتقاد این مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه، 

  ».ایران از احتمال کمی برخوردار است، اما بطور کامل نيز منتفی نيست
ی اتمی  ی برنامه نگرانی ما درباره«: ی فرانسه در واکنش به این گزارش فيگارو گفته است وزارت خارجه

یابی  ی زمانی برای دست اما پاریس هيچگاه از یک برنامه. جای خود باقی است ایران همچنان به
  » .ها به بمب اتم صحبت نکرده است ایرانی
ما . المللی انرژی اتمی بسيار دشوار است  بارزسی آژانس بينکار«ی فرانسه،  ی وزارت خارجه به گفته
دهد، موافق نيستيم، اما  های مطرح می های ناکافی و نادقيقی که گزارش آژانس به پرسش با پاسخ

  ».فرانسه به البرداعی اعتماد دارد
او با . است های فرانسه راهی پاریس شده  برای دیدار با مقام- فوریه١۴ پنجشنبه -امروز  البرادعی

  .وگو خواهد کرد ی فرانسه مالقات و گفت برنارد کوشنر، وزیر خارجه
  

 فرانسه خواهان قاطعيت آژانس در قبال ايران شد
  )2008 فوريه 14(86 بهمن 25 شنبه پنج:رادیو فردا

http://www.iran-nabard.com/


www.iran-archive.com 

قاطعيت به  سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواست با نيکال
 .درباره برنامه هسته ای ايران ادامه دهدتحقيقات 

اتمی، در پاريس  سرکوزی که روز پنجشنبه با محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی آقای
 .در ايران انجام دهد» تحقيقات دراز مدت و قاطع» اقدامات الزم را برای ديدار کرد، از آژانس خواست تا

 خواسته های جامعه نگرانی ها و« بار دیگر سه، آقای سرکوزیرياست جمهوری فران به گزارش دفتر
را » موشک های بالستيک (در راستای توسعه(درباره برنامه هسته ای و فعاليت های ايران  بين المللی
 .یادآور شد

تهيه گزارش نهايی خود درباره برنامه هسته ای جمهوری اسالمی  محمد البرادعی هم اکنون در حال
هسته ای  گزارش، ديدگاه تازه آژانس بين المللی انرژی اتمی را درباره ماهيت برنامه ينا. ايران است

 .ايران روشن خواهد ساخت
اتمی در مردادماه سال جاری توافق کردند در چارچوب همکاری برای  ايران و آژانس بين المللی انرژی

  .اسخ دهدبرنامه هسته ای، تهران به سئواالت باقی مانده آژانس پ شفاف سازی
گزارش نهايی خود  اين توافق قرار بود محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، طبق

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

ابراز نگرانی می کند که هروه مورن، وزير دفاع  ره ماهيت برنامه هسته ایرانآقای سرکوزی در حالی دربا
در دست دارد که نشان می » سرنخ هايی اطالعاتی«اين کشور  :گفته بود فرانسه، در اوايل ماه جاری

 «.برنامه ساخت سالح هسته ای خود را متوقف نکرده است«ايران دهند
مدارکی در اختيار دارد که  فرانسه :جاری يک بار ديگر گفته بودپيش از اين نيز، در آبان ماه سال  وی

 .دارند» اهدافی نظامی» ثابت می کند برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی
  «آمريکا اطالعات کليدی را در اختيار آژانس قرار داده است»

گفته است که  لماتپاریس برای مذاکره با رهبران فرانسه، يک ديپ محمد البرادعی به  با سفر همزمان
ايران را در اختيار آژانس بين  آمريکا به تازگی اطالعات حساسی از فعاليت های کليدی هسته ای

 .المللی انرژی اتمی قرار داده است
اين ديپلمات گفته است که واشينگتن به آژانس بين المللی  آسوشيتدپرس، به گزارش خبرگزاری

. استفاده کنند از اين اسناد برای تحقيق درباره فعاليت های اتمیاجازه را داده است تا  انرژی اتمی اين
های حساس هسته ای ايران در گذشته  طبق اين گزارش، شواهد ارايه شده، جزيياتی را درباره فعاليت

 .مشخص می کند
ايران  بندی شده خود به آژانس بين المللی انرژی اتمی و برای ارايه اسناد طبقه تصميم دولت آمريکا

 .اسالمی باشد ی تواند بيانگر افزايش تالش های آمريکا برای تشديد فشار بر جمهوریم
آژانس بين المللی انرژی اتمی، اين اسناد  به گزارش اين خبرگزاری و به گفته يک ديپلمات نزديک به

 قرار گرفته است و از جمله شامل يک کامپيوتر لپ تاپ است که طی دو هفته گذشته در اختيار آژانس
 .از ايران خارج شده است به صورت قاچاقی

را در اختيار آژانس قرار » پروژه نمک سبز«اطالعاتی درباره   آمريکا :اين ديپلمات همچنين گفته است
از  گمان آمريکايی ها اين پروژه با بخش های مختلفی از برنامه توليد سالح اتمی، داده است که به

 .مرتبط است موشک ساخت بدنه د منفجره بسيار قوی وجمله غنی سازی اورانيوم، آزمايش موا
برای  ايران در ريخته گری فلز اورانيوم اين اطالعات همچنين شامل اطالعاتی در خصوص توانايی

 .به سالح اتمی است قطعات مربوط استفاده در فرایند ساخت
   توسعه توانايی های هسته ای ايران و

چهارشنبه  آمريکا، روز ماس فينگر، معاون ازريابی های اطالعاتیتو که رخ می دهد تحوالت در حالی اين
توقف برنامه توليد تسليحات هسته ای ايران، اين  به رغم احتمال :به نمايندگان کنگره اين کشور گفت
 .توليد کند کشور قادر است که سالح اتمی

) ايران(ضاوت ما اين است که ق«:ای ايران گفت آقای فينگر با اشاره به ادامه توسعه توانايی های هسته
 «.برای توليد سالح اتمی را دارد و صنعتی توانايی تکنولوژيک

پنهانی در صدد دستيابی به تسليحات هسته  به طور متهم می کنند که آمريکا و اتحاديه اروپا، ايران را
 .لح آميز استص تهران اين اتهام را رد کرده و تاکيد می کند که برنامه هسته ای اين کشور .ای است

درخواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد  اين در حالی است که ايران تا کنون با سرپيچی از
فعاليت های حساس هسته ای خود را متوقف نکرده است و به  درباره تعليق غنی سازی اورانيوم،

 ی اورانيوم راانرژی اتمی اعالم کرده است که درصدد است تا برنامه غنی ساز آژانس بين المللی
 .توسعه دهد

سوخت نيروگاه ها برای توليد برق انجام می  ايران تاکيد دارد که غنی سازی اورانيوم را با هدف تامين
تعهد کرده است که سوخت مورد نياز نيروگاه اتمی بوشهر، که  دهد، اين در حالی است که روسيه

 کند  ال تامينروسی در حال تکميل است، را به مدت ده س توسط کارشناسان
. 

  ی منشا اورانيوم با غلظت بسيارباال توضيح داده است ایران درباره
  )2008 فوريه 12(86 بهمن 23سه شنبه :دویچه وله



www.iran-archive.com 

شود، تایيد  منتشر می زودی المللی انرژی اتمی در گزارش خود که به گویند آژانس بين ها می دیپلمات
کشف شده در مراکز تحقيقاتی خود توضيحات  شده غنیی اورانيوم بسيار خواهد کرد که ایران درباره

 .کافی داده است
اورانيوم با غلظت بسيار باال در دانشگاه فنی تهران و مرکز تحقيقات فيزیک، توسط کارشناسان آژانس به 

 .شده، تنها در توليد بمب اتمی کاربرد دارد درجه غنی اورانيوِم تااین. هنگام بازرسی پيدا شده است
اند، ایران توضيح داده است چرا و    بازرسان آژانس به خبرگزاری رویترز گفته های غربی نزدیک به دیپلمات

  . شده به مراکر تحقيقاتی آن کشور راه یافته است چگونه ذرات اورانيوم بسيار غنی
 در ی جزئيات پاسخ ایران اطالعات بيشتری در دست نيست، اما کارشناسان عقيده دارند که ایران درباره
ها و ذرات اورانيوم باغلظت بسيار باال منشا خارجی دارد و ناشی از  های خود گفته است آلودگی پاسخ

  .تالش جمهوری اسالمی برای توليد بمب اتمی نيست
المللی انرژی   فوریه به شورای حکام آژانس بين٢٢ تا ٢٠ی  محمد البرادعی گزارش خود را در فاصله

 گزارش در نشست بعدی شورای حکام که از سوم تا هفتم مارس در وین این. اتمی ارائه خواهد کرد
  . شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت برگزار می

ی  ی درباره ی این بررسی مبنای تصميم شورای امنيت سازمان ملل در مورد سومين قطعنامه نتيجه
  .رائه شده استنویس آن دو هفته پيش به اعضای شورای امنيت ا ایران خواهد بود که پيش

  ی اصلی حال و آینده است مسئله
های  اند که ایران توانسته باشد نگرانی ها بدبين های ایران با آژانس، دیپلمات رغم پيشرفت در همکاری به
ماه گذشته ایران اعالم آمادگی کرد . ای خود را برطرف نماید ی هسته المللی در مورد اهداف برنامه بين

ی اصلی و مهم همچنان بدون پاسخ باقی است  اما مسئله. انس همکاری نمایدکه در این خصوص با آژ
ی طراحی و  های انفجاری با قدرت بسيار باال و پروژه سازی اورانيوم، آزمایش ارتباط بين غنی"و آن 

  .شود ی اتمی پيش برده می موازات برنامه است که به" ساخت موشک
سازی   از پيشرفت کارشناسان آژانس در شفافهای بزرگ خبرگزاری رویتر نوشته است قدرت

های کنونی ایران  اما آنها بيشتر نگران فعاليت. کنند ی ایران استقبال می ای گذشته های هسته فعاليت
  . هستند

، به خبرگزاری "مطالعات استراتژیک در لندن"ی  ، کارشناس تسليحات در موسسه"مارک فيتز پاتریک"
ی این نيست که ایران در گذشته چه کرده، بلکه این است که اکنون پرسش اصل«: رویترز گفته است

  » .مشغول چه کاری است و درآینده چه خواهد کرد
های پنهان ایران را  المللی انرژی اتمی برای اینکه قادر باشد فعاليت آژانس بين«: گوید این کارشناس می

شور دسترسی داشته تا بتواند بازرسی طور نامحدود به مراکز و تاسيسات این ک تشخيص دهد، باید به
  » .ای انجام دهد برداری گسترده و نمونه

قرارداد منع گسترش تسليحات "خواهد که پروتکل الحاقی  المللی انرژی اتمی از ایران می آژانس بين
 های سرزده و نامحدود از هر مکانی را برای بازرسان آژانس این پروتکل، بازرسی. را امضا کند" ای هسته

زند و همين امر یکی از عوامل ایجاد بدبينی نسبت  سازد، اما ایران از امضای آن سرباز می امکانپذیر می
  .های اتمی این کشور شده است به اهداف برنامه

  تصویت قطعنامه پس از گزارش البرادعی
ی   قطعنامهخبرگزاری رویترز در گزارش دیگری خبر داده است شواری امنيت تا انتشار گزارش البرادعی،

  .ی ایران را به رای نخواهد گذاشت سوم درباره
ی سوم، دوهفته پيش به شورای امنيت سازمان ملل ارایه شد و محتوای آن مورد  نویس قطعنامه پيش

ی  گيری درباره گویند تعویق رای ها می برخی دیپلمات. توافق پنج عضو دائم شورای امنيت و آلمان است
کند حمایت اعضای دیگر شورای  کنندگان قطعنامه کمک می ش البرادعی، به ارائهقطعنامه تا انتشار گزار

  .دست آورند امنيت مانند آفریقای جنوبی را به
آنها . ی سوم به گزارش البرادعی مخالفانی نيز دارد ی قطعنامه گيری درباره اما موکول کردن رای

های  ی ایران مهم است، اما با برنامه ههای گذشت ی فعاليت گویند نتایج تحقيقات آژانس درباره می
  . ی ایران در این زمينه، ارتباط اندکی دارد آینده

های مرتبط با  های شرکت ی جدید، خواهان آن است که دارایی نویس قطعنامه شورای امنيت در پيش
ای های اتمی به کشوره های مسئول در پروژه ای ایران مسدود گردد، از سفر مقام های هسته فعاليت

  .های ملی و صادرات ایران تحت نظر قرار گيرد های شعب خارجی بانک خارج جلوگيری شود و فعاليت
به مقصد خارج،  های به مقصد ایران و یا از ایران همچنين خواهان آن است هواپيماها و کشتی قطعنامه

 متحد به داخل و یا از سوی سازمان ملل اگر مورد سوءظن قرار گيرند که درحال انتقال مواد ممنوع شده
  .شوند دقت بازرسی خارج از ایران هستند، به

  
 نشست غير رسمی شورای امنيت درباره برنامه هسته ای ایران

 )2008 فوريه 12(86 بهمن 23سه شنبه 
نشست غير رسمی شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره پيش نویس قطعنامه ضد ایرانی در حالی  

  .ه اختالفات در داخل اعضای این شورا در این زمينه همچنان ادامه داردامشب برگزار خواهد شد ک
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خبر دادند که  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیپلمات ها چهارشنبه شب به
تهران به منظور تبادل نظر   دقيقه به وقت30/23 امشب ساعت  نشست غيررسمی شورای امنيت 

 .ران تشکيل می شودای درباره برنامه هسته ای
این درحالی است که دیلماتهای غربی امروز با اشاره به تاخير در رای گيری اعضای شورای امنيت 

درباره قطعنامه جدید تحریمهای غيرقانونی عليه برنامه هسته ای صلح آميز ایران، گفتند که مخالفت 
 .ا با تاخير روبرو کرده استبرخی اعضا ازجمله آفریقای جنوبی، ليبی و ویتنام،این رای گيری ر

به . برخی دیپلماتها هم گفتند که این رای گيری احتماال در اواخر فوریه یا اوایل مارس انجام خواهد شد
 .گفته آنها، فرانسه، انگليس و آلمان از طرفداران این قطعنامه می توانند این جدول زمانی را بپذیرند

  
 يران انتقاد کردروسيه از فعاليت های هسته ای و موشکی ا

  )2008 فوريه 13(86 بهمن 24چهار شنبه :رادیو فردا
روز چهارشنبه از رويکرد ايران در توسعه برنامه موشکی و فعاليت های مربوط به  وزير امور خارجه روسيه

  .غنی سازی اورانيوم انتقاد کرد
ما «: چهارشنبه، گفتسرگئی الوروف، وزير امورخارجه روسيه، روز ،ايتارتاس به گزارش خبرگزاری

 را در اثبات مداوم قصد خود در توسعه بخش موشکی اين کشور وهمچنين ادامه غنی اقدامات ايران
 «.سازی اورانيوم تاييد نمی کنيم

می توانند به سرپيچی ایران از خواست های جامعه  سرگئی الوروف از تهران خواست تا از اقداماتی که
 .خودداری کند تعبير شوند، جهانی
های اخير  غير ممکن است اين واقعيت را ناديده گرفت که در سال«: امورخارجه روسيه گفت وزير

) مشکالت(در حالی که اين . است مشکالت با ايران بر سر برنامه هسته ای اين کشور افزايش يافته
ين تصور ا) چرا که(را افزايش می دهند اجتناب شود،  حل نشده است، بهتر است از اقداماتی که تنش

 «.جامعه جهانی را ناديده می گيرد ايجاد می شود که ايران
اما ضرورت دارد که در نظر . بين الملل، این فعاليت ها ممنوع نيستند از منظر حقوق«:آقای الوروف افزود

 .«سال گذشته مشکالت زیادی درباره برنامه هسته ای ایران وجود داشت داشت که
تا بر امکان های  ن از همه طرف های درگير در مذاکره با ايران خواستهمچني امور خارجه روسيه وزير

 .کنند موجود برای پايان دادن به مناقشه هسته ای تهران تمرکز
ايرانی اعالم  آزمايش کرد و مقام های» سفير« بهمن ماه، موشکی را به نام ١۵روز دوشنبه،  ايران

  .طراحی کرده اند «اميد« نام کردند که اين موشک را برای پرتاب ماهواره ای به
 .روسيه مواجه شد این آزمایش موشکی با واکنش کشورهای مختلف و از جمله

پرتاب «: گفته بود  هفته گذشته الکساندر لوسيوکو، معاون وزير امور خارجه روسيه، همين زمينه، در
مه هسته ای ايران ماهيت واقعی برنا موشک ماهواره بر ايران، موجب افزايش شک و ترديد در مورد

 «.شده است
به  هر حرکتی برای«:بر افزوده بود آزمایش موشکی ایران خارجه روسيه با اشاره به معاون وزارت امور

 «.وجود آوردن چنين توان بالقوه ای برای ما و ديگران نگران کننده است
ملل متحد در باره  همين حال، ايران تا کنون با سرپيچی از در خواست های شورای امنيت سازمان در

را متوقف نکرده است و به آژانس بين  تعليق غنی سازی اورانيوم، فعاليت های حساس هسته ای خود
 .درصدد است تا برنامه غنی سازی اورانيوم را توسعه دهد المللی انرژی اتمی اعالم کرده است که

برق انجام می  گاه ها برای توليددارد که غنی سازی اورانيوم را با هدف تامين سوخت نيرو ايران تاکيد
بوشهر، که توسط کارشناسان  دهد، اين در حالی است که روسيه سوخت مورد نياز نيروگاه اتمی

 .روسی در حال تکميل است، را تامين می کند
و  يکی از اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد است که روابط نزديک سياسی روسيه

 .است  تاکنون با تشديد فشار ها بر تهران مخالفت کردهاقتصادی با ايران دارد و
  نشست غير رسمی شورای امنيت درباره ايران

: ديپلمات ها می گويند با انتقاد وزير امور خارجه روسيه از برنامه موشکی و هسته ای ايران، همزمان
ر قطعنامه برای گفت وگو درباره عناص نشست غير رسمی اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد

 .برگزار می شود سوم تحريم عليه تهران روز چهارشنبه
در دفتر نمايندگی فرانسه در نيويورک تشکيل  نمايندگان پانزده عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد

  .نويس قطعنامه سوم عليه ايران به تبادل نظر بپردازند جلسه دادند تا درباره متن پيش
ما در مرحله «:گفت نزی در سازمان ملل متحد، در اين زمينه به خبرنگارانناتالگاوا، سفير اندو مارتی

 «.هستيم )قطعنامه سوم تحریم ایران) و همچنين درک اهداف پيش نويس شنيدن ديدگاه ها و نظرات
اندونزی به همراه ليبی، افريقا جنوبی و ويتنام درباره ضرورت چنين تحريم های عليه ايران ابراز ترديد  

  .ندکرده ا
ما نيازمند آن هسيم که متقاعد بشويم که اين بهترين شيوه در زمان «:مارتی ناتالگاوا در اين زمينه گفت

 .«کنونی است
تصميم گيری   کشورش تمايل دارد همين حال، دوميسانی کومالو، سفير افريقای جنوبی گفت که در

مديرکل آژانس بين المللی انرژی  قطعنامه تا ارايه گزارش محمد البرادعی، درباره متن پيش نويس
 .تاخير بيفتد اتمی، درباره برنامه هسته ای ايران به
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انتظار می روود گزارش نهايی محمد البرادعی در اواخر هفته آينده آماده شده و در اوايل ماه مارس در 
 .اختيار شورای حکام قرار گيرد

دستيابی به تسليحاتی  ن کشور پنهانی در صددآمريکا و اتحاديه اروپا، ایران را متهم می کنند که اي  
کند برنامه هسته ای این کشور صلح آميز  تهران این اتهام را رد کرده و تاکيد می. هسته ای است

 .است
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  
  ستقبال آمریکا، تاسف ایران از مرگ عماد مغنيها

  )2008  فوريه13(86 بهمن 24چهار شنبه :بی بی سی
حزب اهللا لبنان اعالم کرد که عماد مغنيه، یکی از رهبران ارشد این گروه در انفجاری در دمشق کشته 

  .این امر مقصر دانسته است این گروه اسرائيل را در. شده است
هرچند برخی سياستمداران اسرائيلی از مرگ عماد مغنيه ابراز خشنودی کرده اند، اما دفتر نخست 

گروه های تروریستی برای نسبت دادن هرگونه دخالتی در  تالش"ل با صدور بيانيه ای وزیری اسرائي
  .به اسرائيل را رد کرد" حادثه

 .براساس این بيانيه اسرائيل هنوز درحال تحقيق درباره گزارش های مربوط به حادثه است
سخنگوی وزارت .  استوزارت خارجه ایران این اقدام را محکوم کرده و آن را به اسرائيل نسبت داده

مغنيه، نمونه بارز دیگری از تروریسم سازمان یافته و دولتی  شهادت عماد"خارجه ایران گفته است که 
  ".رژیم صهيونيستی است

 سال داشت استقبال کرده 50در مقابل وزارت خارجه آمریکا، از کشته شدن عماد مغنيه که نزدیک به 
یک قاتل بی رحم، یک جالد و تروریستی که "مغنيه را  تخانهشان مک کورمک، سخنگوی این وزار. است

  .توصيف کرد" مسئول از دست رفتن جان های بسياری بود
عدالت در مورد وی باالخره به هر شيوه "و اینکه " جهان، بدون مغنيه، جای بهتری است" وی افزود که

 ".ای بود اجرا شد
ات ویژه شاخه نظامی حزب اهللا لبنان نام برده می از عماد مغنيه به عنوان مسئول اطالعاتی و عملي

 .شد
.  نفر شد95کشته شدن  مغنيه متهم پرونده بمبگذاری در مقر یهودیان در آرژانتين بود که منجر به آقای

قضایی آرژانتين، برخی مقام های پيشين  مقام های. وی از سوی پليس بين الملل تحت تعقيب بود
  .در این انفجار متهم کرده اند  داشتنجمهوری اسالمی را نيز به دست

عموما باور بر این است که عماد مغنيه در موج گروگان گيری اتباع کشورهای غربی در لبنان طی دهه 
 . دست داشته است1980

خبرنگاران می گویند که وی طی سال های گذشته، پنهان شده و از سوی آمریکا و اسرائيل مورد 
 .تعقيب بود

اتی پس از حادثه کشته شدن مغنيه در انفجار را تایيد کرد و گفت تحقيقات برای دولت سوریه ساع
 .یافتن عامالن در جریان است

سوریه این عمل تروریستی بزدالنه را محکوم : "بسام عبدالمجيد، وزیر کشور سوریه، در بيانيه ای گفت
  ".شهيد و مردم لبنان تسليت می گوید کرده و حادثه را به خانواده این

 .حزب اهللا گفت که مراسم ترحيم آقای مغنيه روز پنجشنبه در حومه جنوبی بيروت برگزار خواهد شد
برخی تحليلگران می گویند که مرگ عماد مغنيه، ضربه سهمگينی به حزب اهللا لبنان، ایران و سوریه، 

  .حاميان اصلی حزب اهللا وارد می کند
 .ار در محله کفر سوسه دمشق دور نگه داشته استپليس سوریه رسانه ها و مردم را از محل انفج
نيروهای پليس و امنيتی سریعا به محل انفحار آمدند : "یک فرد مقيم این محله به خبرگزاری رویتر گفت

  ".در سوریه به چنين اتفاق هایی عادت نداریم و مردم منطقه شوکه شده اند، ما
 ".ی امنيتی، جسد مغنيه را از محل خارج کردندنيروها: "یک شاهد دیگر نيز به همين خبرگزاری گفت

دمشق، پایتخت سوریه طی سال های اخير شاهد انفجارهای بمب بوده است که عامل برخی از آنها 
  .دانسته اند اسرائيلی را اسرائيل و برخی را گروه های شبه نظامی

در مسير " ترنس ورلد ایرالینز"عماد مغنيه یکی از چند نفری بود که از سوی آمریکا به ربودن هواپيمای 
  .حادثه یک افسر نيروی دریایی آمریکا کشته شد در این. متهم شد آتن به رم

 فوریه 14تلویزیون المنار که متعلق به حزب اهللا لبنان است اعالم کرده که جسد عماد مغنيه، پنجشنبه 
 سالگرد ترور رفيق حریری روز قرار است در بيروت مراسم سومين در همان. به خاک سپرده خواهد شد

  .نيز برگزار شود
  

  هشدار روسيه به اوکراین درمورد سپر دفاعی
  )2008 فوريه 12(86 بهمن 23سه شنبه :بی بی سی

روسيه می گوید چنانچه اوکراین به سازمان پيمان آتالنتيک شمالی، ناتو، ملحق شود و به آمریکا اجازه 
 اوکراین مستقر کند، ممکن است روسيه موشک هایش در خاک دهد سپرهای موشکی دفاعی خود را

  .را به سوی اوکراین نشانه بگيرد
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والدیمير پوتين، رئيس جمهور روسيه در جریان مالقات با ویکتور یوشچنکو، رئيس جمهور اوکراین این 
 .هشدار را داد

 روسيه به اوکراین دو رهبر پس از گفتگوهایشان در مسکو به توافقی رسيدند که بر اساس آن تحویل گاز
 .ادامه می یابد

رهبر روسيه که در یک کنفرانس خبری در مسکو صحبت می کرد گفت او به اوکراین توصيه کرده است 
که در صورت ملحق شدن اوکراین به ناتو، او کاری نمی تواند  به پيمان ناتو ملحق نشود ولی اذعان کرد

  .بکند
 .چنين بلوکی حاکميت هر کشوری را محدود می کندآقای پوتين هشدار داد که پيوستن به یک 

هنگامی که از آقای پوتين درباره پيامدهای پيوستن اوکراین به پيمان ناتو سوال شد گفت که او نگران 
است با استقرار بخش هایی از سپر موشکی دفاعی آمریکا در  این است که کشور همسایه اش ممکن

  .خاک اوکراین موافقت کند
وتين گفت حتی تصور این که روسيه در واکنش به استقرار احتمالی بخش هایی از سپر والدیمير پ

سيستم موشکی تهاجمی خود را متوجه اوکراین کند،  موشکی دفاعی در اوکراین، ناچار خواهد شد
  .ترسناک است

فاعی اش آقای پوتين قبال از طرح آمریکا برای گنجاندن اوکراین و جمهوری چک در برنامه سپر موشکی د
  .انتقاد کرده بود

  
شد،   خبرنگار داخلي و خارجي برگزار1300روسيه در آنفرانس خبري آه با حضور حدود  جمهور رييس

هاي روسي  تهديد آند، موشك تاآيد آرد آه اگر اوآراين بخواهد امنيت ملي روسيه را با عضويت در ناتو
  .به سمت اوآراين نشانه خواهد رفت

  )2008 فوريه 14(86  بهمن25 شنبه پنج
جمهور  رييس به نقل از خبرگزاري فرانسه، والديمير پوتين،) ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري
عناصري از طرح سپر دفاع موشكي آمريكا شود،  هاي ناتو يا اگر اوآراين ميزبان پايگاه: روسيه تاآيد آرد

اش محسوب  ند تهديدي براي امنيت ملياهدافي آه احساس آ روسيه مجبور خواهد شد به سوي
  .آند  روي شود، نشانه مي

 من مجبورم با صراحت و صادقانه اين جمالت را: اش در آرملين افزود ساالنه پوتين در آنفرانس خبري
  .خواهيم چنين حوادثي رخ دهد ما نمي. اعالم آنم
 آشورهاي پيمان ورشو در هايش را به سوي آماده است تا موشك روسيه: چنين تاآيد آرد وي هم

  .ميزبان تاسيسات نظامي غرب يا در فكر پيوستن به ناتو باشند، نشانه برود صورتي آه بخواهند
  .اي به بازگشت به دوران جنگ سرد ندارد پوتين با اين حال تاآيد آرد آه روسيه عالقه

يم مسكو براي بازسازي توان هاي پآسپر دفاع موشكي آمريكا و تصم طرح انتقاد پوتين از گسترش ناتو و
  .از محور هاي اصلي اظهارات پوتين در اين آنفرانس خبري بود اش دفاعي

ي ملي و يافتن  بازگشت به دوران جنگ سرد نداريم و آار اصلي ما توسعه اي به ما عالقه: پوتين گفت
  .براي مسكالت اقتصادي و اجتماعي آشور است حل راه

 روسيه خواهان انجام مذاآرات مثبت با هرآسي است آه در انتخابات :دجمهور روسيه تصريح آر رييس
يي بجز در  هسته هاي ما قصد هدف گيري هيچ آشوري را با موشك. جمهوري آمريكا پيروز شود رياست

  .صورت لزوم نداريم
انتخابات رياست جمهوري تاآيد آرد آه آشورش يك آشور دموآرات  پوتين دو هفته قبل از برگزاري

ي  تشنه اند، هرگز به رغم انتقادها آه وي را متهم به ايجاد يك حكومت خودآامه آرده باشد و وي يم
  .قدرت نيست

اش در روسيه ارائه داد و در  و پر اميد از هشت سال رياست جمهوري رهبر آرملين تصويري بسيار زيبا
اين  شكستي بسيار جدي درمن : به شكوفايي اقتصاد و تقويت حاآميت اشاره آرد و گفت اين راستا

  .ايم مان رسيده بينم، ما به تمامي اهداف هشت سال نمي
روسيه اآنون : رشد سريع ناخالص ملي و آاهش تاثير رآود اقتصادي گفت وي در اين راستا با تاآيد بر

  .آسيايي است رهبران اقتصادي در اين بخش از جهان به همراه تايلند، مالزي و ديگر آشورهاي يكي از
رو   درصد رسيده با مشكالتي روبه12دليل تورم آه در حال حاضر به  پوتين اذعان داشت آه روسيه به

  .توانسته است اقدامات منحصري براي مهار آن انجام دهد بوده اما
ي نود ما آشوري متحد نبوديم حتي يك سرود ملي  در دهه: و گفت وي دستاوردهايش را تاريخي خواند

  .دوران حكومتم ما يك آشور واحد تاسيس آرديم نداشتيم اما در
ي بسياري احتماال آخرين آنفرانس خبري وي در  خبري آه به عقيده ي پوتين در اين آنفرانس ساالنه

رياست  جمهوري خواهد بود، تمايل خود را براي خدمت در پست نخست وزيري در دوران پست رياست
  .جمهوري ديميتري مدودف اعالم آرد

است آه با يكديگر همكاري مي آنيم ومن هرگز از هيچ آانديدايي   سال15من و مدودف : دوي افزو
عملكردش نصيحتي  ي ام مگر زماني آه قرار باشد به وي در باره جمهوري حمايت نكرده رياست براي

مي دهم آه روابط ما متعادل  دانم وظايف رييس يك آشور چيست و اطمينان من مي. داشته باشم
  .ودخواهد ب
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اي براي حضور در پست  هرگز عالقه: به نقض قانون اساسي ندارد، گفت وي با تاآيد بر اينكه تمايلي
قانون اساسي  ام تصميم گرفتم از روز اول رياست جمهوري. ام جمهوري براي سه دوره نداشته رياست

ين امر بايد از رييس آشور اجرا آنند و ا همه بايد به قانون اساسي احترام بگذارند و آن را. را نقض نكنم
برخي مردم به تنباآو، . آار آنم، اگر چنين فرصتي ايجاد شود من دوست دارم براي آشورم. شروع شود

اعتياد به  گويند آه بزرگترين اعتياد، مخدر، برخي به پول وابسته هستند، بسياري مي برخي به مواد
  .قدرت است اما من هرگز آن را احساس نكردم

د فرصت آار براي آشورم را به من بدهد از اين بابت بسيار سپاسگذار خواهم بود و اين اگر خداون
  .بزرگترين افتخار براي من است

ام، با اين حال هرگز مشتاق  نظير يك برده از صبح تا شب آار آرده طي اين هشت سال من: پوتين گفت
  .ام رده نبودهاي آه قانون اعالم آ دوران رياستم فراتر از دو دوره ي ادامه

ي اين انتخابات خواهد  آانديداي رياست جمهوري آه از نظر بسياري برنده وي با حمايت از مدودف از
  .آامل دارم من به وي اعتماد. وي يك رييس جمهور با ارزش و يك مدير بسيار خوب است: گفت بود،

م قدرت ميان من و مدودف را هاي آافي براي تقسي دولت روسيه زمينه: جمهور روسيه تاآيد آرد رييس
  .دارد

آنيد آه انجام وظايف رياست جمهوري  فكر مي: جمهور آمريكا گفت رييس وي با اشاره به جورج بوش،
قبال  بسيار ساده بوده است؟ او صاحب يك آشور بسيار بزرگ است و مسووليت آمريكا در براي بوش

 باشد جهان حتي بسيار بزرگتر از روسيه مي
پس از جنگ سرد  برخي اظهارنظرهاي اخير در روسيه در خصوص دوران : ي آمريكا گفت خارجهامور  وزير

تواند همسايگانش را مورد  بيش از اين نمي است و مسكو بايد بداند" شرم آور و قابل سرزنش"در اروپا، 
  .ارعاب قرار دهد

  )2008 فوريه 14(86 بهمن 25 شنبه پنج
ي  خارجه به نقل از خبرگزاري رويتر، آاندوليزا رايس، وزير) ايسنا(راندانشجويان اي به گزارش خبرگزاري

جمله برخي سخنان وي مبني بر  آمريكا در پاسخ به اظهارات والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه از
يي روسيه به طرف اين آشور  هاي هسته بپيوندد، موشك اگر اوآراين به ائتالف نظامي ناتو"اينكه 

خواهيم بگويم اين  اين سخنان هيچ آمكي نخواهند آرد و من مي :، گفت"فتنشانه خواهد ر
  .آند آور غيرقابل قبول است و به بهبود روابط هيچ آمكي نمي شرم هاي لفاظي

ي آاهش  آمريكا و روسيه مي توانند در زمينه: سناي آمريكا گفت ي ي استماع آميته رايس در جلسه
داشته  يران، خاورميانه و تروريسم با يكديگر همكاري نزديكي شمالي، ا يي آره هسته تهديدهاي

  .باشند
ي ساختار دوران پس از  اما زماني آه مساله: ي سنا گفت خارجه ي روابط وي درجمع اعضاي آميته

  .هستيم هايي از جانب روسيه روبه رو اروپا مطرح مي شود همواره با چنين لفاظي جنگ سرد در
 حضور پوتين در نشست ناتو در ماه آوريل در بخارست: جلسه اظهار داشت  اينسناتور ريچارد لوگار در

  .تواند باعث ارعاب برخي از اعضاي ائتالف شود مي
تواند  دهد و روسيه نمي آه الزم باشد به عنوان يك ائتالف انجام مي ناتو آنچه را: رايس در پاسخ گفت

آشورهايي آه زماني  تماميت ارضي اوآراين و ديگراقدامات را وتو آند، ما آامال به استقالل و  اين
  .بخشي از اتحاد جماهير شوروي بودند، متعهديم

ها بوده اما اين امر مربوط  اتحاد جماهير شوروي مالك تمامي اين بخش :ي آمريكا تاآيد آرد وزير خارجه
  .را درك آند موضوعمن اميدوارم روسيه اين . باشد آه به طور آامل گذشته است دوران خاص مي به يك

مناسبي براي ائتالف جهت ارسال اين پيام است آه ناتو ائتالفي  ي رايس نشست ناتو فرصت به گفته
روسيه  باشد و قصد بازگشت به دوران جنگ سرد را ندارد و اين بدان معناست آه نه قوي و متحد مي

ي جبران ناپذيري با شوروي  خصمانه توان ارعاب همسايگانش را دارد و نه زمان آن است آه آمريكا روابط
  .داشته باشد

 ي بالكان ، آروواسي ، بخارست اين ائتالف در نظر دارد از سه آشور حوزه در نشست ماه آوريل ناتو در
  . آلباني و مقدونيه براي پيوستن به اين ائتالف دعوت آند

اند و به نظر ما وقت آن   آوردهآنها استانداردهاي الزم را به دست :رايس در خصوص اين سه آشور گفت
از هرگونه  هاي نهايي با متحدانش اما آمريكا تا رايزني. از آنها براي عضويت دعوت شود رسيده آه

  . آند اظهارنظرخودداري مي
اعالم آرد در آنفرانس بين المللي ماه آوريل آويت جهت گسترش امنيت  چنين ي آمريكا هم وزير خارجه
  .آند شود، شرآت مي ايران و ديگر همسايگان اين آشور انجام ميآه با حضور  در عراق

 ام من دعوت دولت آويت، ميزبان سومين آنفرانس همسايگان عراق را پذيرفته: وي تاآيد آرد
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  
  ستقبال آمریکا از سفر احمدی نژاد به عراقا

  )2008 فوريه 14(86 بهمن 25 شنبه پنج:بی بی سی
گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد، با صدور بيانيه ای گفت دولت آمریکا از روابط 

  .خوب ایران و عراق حمایت می کند
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آقای جاندرو افزود سریع ترین راه برای تقویت روابط دو کشور این است که ایران از حمایت آنچه او 
  .دهد اندر عراق خواند، پای" افراطيون"

گوردون جاندرو گفت این افراطيون در کشتن مردم بی گناه عراق و نيز نيروهای آمریکایی مستقر در این 
 .کشور شرکت دارند

به عراق سفر می ) دوازدهم اسفند(سخنگوی دولت عراق اعالم کرد که رئيس جمهور ایران دوم مارس 
  .کند

 که به عراق سفر می کند، در حالی که جالل محمود احمدی نژاد نخستين رئيس جمهور ایران است
به ریاست جمهوری رسيده چند بار به ایران سفر  طالبانی، رئيس جمهور عراق طی دو سالی که

  .رسمی کرده است
آقای احمدی نژاد در سفر دو روزه خود به بغداد، با جالل طالبانی رئيس جمهور و نوری مالکی نخست 

  .دوزیر این کشور دیدار خواهد کر
همچنين بعضی پایگاه های خبری عراقی از احتمال دیدار آقای احمدی نژاد با آیت اهللا علی سيستانی، 

  .اند مرجع تقليد بزرگ شيعيان، خبر داده
همزمان با اعالم تاریخ سفر رئيس جمهور ایران به بغداد، از وزیر خارجه عراق نقل شده که دور تازه 

انجام شود لغو و به ) پانزدهم فوریه(عراق که قرار بود جمعه این هفته  مذاکرات ایران و آمریکا در مورد
  .تاریخ نامعلومی در آینده موکول شده است

آمریکا اعالم کرده که تعویق مذاکره با ایران به درخواست ایران انجام گرفته اما مقامات ایرانی هنوز 
  .اعالم نکرده اند دليلی برای تعویق این مذاکرات

 وزیرخارجه عراق، این چهارمين باری است که تاریخی برای این دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا به گفته
  .را به تعویق انداخته است تعيين شده اما ایران مذاکره

نمایندگان دو کشور ایران و آمریکا در سال گذشته ميالدی طی سه دور مذاکره، چگونگی برقراری ثبات 
  .رار دارنددر عراق را مورد بررسی ق

آمریکا ایران را به حمایت از شورشيان در عراق متهم کرده اما ایران ضمن رد این اتهام، تاکيد دارد که 
  .می کند نقشی مثبت را در عراق ایفا

  
ها و عفو  داري  اين آشور و دو قانون مهم شوراي استان2008ي سال  پارلمان عراق سرانجام بودجه

  .عمومي را تصويب آرد
  )2008 فوريه 12(86 بهمن 23شنبه سه 

 به نقل از خبرگزاري آويت، خالد العطيه، نايب رييس) ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري
 و 2008ي سال  بودجه پارلمان جهت تصويب) چهارشنبه(ي امروز  پارلمان عراق پس از برگزاري جلسه

پس از : آنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت  يكها و عفو عمومي در چنين قانون شوراي استانداري هم
قوانين مهم، نمايندگان پارلمان عراق سرانجام درخصوص تصويب  پنج تاخير به وجود آمده در تصويب اين

  .رسيدند آن به اجماع
  .زمان انجام شده است تصويب هر سه قانون هم: وي تاآيد آرد

ليارد دينار به سال مالي آنوني اختصاص يافته آه  هزار مي60بودجه  بر اساس قانون: العطيه تصريح آرد
 ميليارد 4500و  هاي اضطراري  ميليارد دينار براي وضعيت1600ميليارد آن براي اشتغال زايي،   هزار44

  .شد ها و بازسازي اختصاص داده دينار نيز به رشد و توسعه استان
نمايندگان ما ثابت آردند : وز تاآيد آردي امر عراق نيز پس از جلسه محمود المشهداني، رييس پارلمان

  .ي متحد هستند ها همه عضو يك جبهه عراقي آه
ي عمومي به شرط تالش دولت عراق جهت اجراي  درصد از بودجه 17 اند احزاب عراق به توافق رسيده

  . به اين منطقه اختصاص يابد2008ي آردستان عراق در سال  جمعيت منطقه طرح آمار تعيين
  . امروز تهديد آرده بوده در صورت عدم تصويب بودجه پارلمان را منحل خواهد آردمشهداني

  
وزیر امور خارجه آمریکا امروز خبر داد که در کنفرانس امنيت عراق که در ماه آوریل در کویت و با حضور 

  .ایران برگزار خواهد شد، شرکت می کند
  )2008 فوريه 13(86 بهمن 24چهار شنبه 

برابر یک کميسيون کنگره  که در" کاندوليزا رایس"رگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،گزارش خب به
شرکت در سومين کنفرانس کشورهای  من دعوت دولت کویت برای: سخن می گفت، اظهار داشت

 .عراق را پذیرفته ام همسایه
لی کشورهای همسایه نشست قب.ایران نيز ماه گذشته خبر داد که در این کنفرانس حضور خواهد یافت

 .عراق در ماه نوامبر در استانبول تشکيل شد
در نشست کویت کشورهای همسایه عراق، دبيرکل سازمان ملل متحد، اعضای دائمی شورای امنيت 

 .و کشورهای گروه هشت حضور خواهند یافت
 .تهران هنوز سطح حضور خود در نشست کویت را مشخص نکرده است

  
  وانی پيرامون انفجارهای بغدادبازداشت مسئول مرکزی ر

  )2008 فوريه 13(86 بهمن 24چهار شنبه :بی بی سی
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به گفته ارتش آمریکا یک مقام بيمارستانی روانی در بغداد در ارتباط با بمبگذاری های روز اول فوریه که 
 .معلوليت ذهنی انجام شد تحت بازجویی است ادعا می شود توسط زنانی با

وی ارتش آمریکا، در کنفرانسی خبری گفت که این مرد، مظنون به ارائه گریگوری اسميت، سخنگ
  .است "القاعده در عراق"اطالعات بيماران به گروه 

 . کشته به جا گذاشت98دو انفجار در روز اول فوریه در بازارهای فروش حيوانات خانگی روی داد که 
 های دو بيمار روانی جاسازی شده بود و با مقام ها بعدا گفتند که مواد منفجره در این حمالت در لباس

  .دور منفجر شد استفاده از دستگاه کنترل از راه
سخنگوی ارتش آمریکا مظنون را، که روز یکشنبه دستگير شد، کفيل مدیریت بيمارستان رشاد در 

 .پایتخت عراق معرفی کرد
ه برداری احتمالی از زنان دارای نيروهای ائتالفی یک مقام بيمارستانی را در ارتباط با بهر: "وی گفت

  ".کردند معلوليت ذهنی توسط القاعده دستگير
این مقام اداری در بازداشت نيروهای ائتالفی به سر می برد و تحت بازجویی است تا معلوم : "وی افزود

بيماران در مرکز روانی الرشاد یا از سایر مراکز پزشکی در  شود چه نقشی در فراهم کردن اطالعات
  ".غداد برای القاعده دارد یا نداردب

 .جستجو کرده اند" کامل"وی گفت که نيروهای آمریکایی بيمارستان را به طور 
آمار تلفات حمالت دوگانه اول فوریه باالترین ميزان طی حمالت چند ماه اخير در بغداد بود، شهری که 

  .کنندها، امنيتی نسبی را تجربه می  ساکنان آن با فروکش کردن خشونت
مقام های آمریکایی و عراقی بمبگذاری ها را به القاعده نسبت دادند و گفتند که این نشانه ایدئولوژی 

 .این گروه است" منحرف"
  

  انتخابات آمریکا و تاثير آن بر رویدادهای ایران و عراق
  

   خروج از عراق؛ نقطه همگرایی دموکراتها و چالش اصلی جمهوریخواهان
  )2008 فوريه 12(86  بهمن23سه شنبه 

درحالی که در روزهای اخير وزیر دفاع آمریکا از توقف روند کاهش :  گروه بين الملل-خبرگزاری مهر 
نيروهای آمریکایی از عراق حمایت کرده، کاندیداهای حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری به شدت 

  .با این سخنان مخالفت نموده و آن را مایوس کننده دانستند
خبرنگاران از طرح توقف  وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در جمع" رابرت گيتس"گزارش خبرگزاری مهر،  هب

 .کاهش نيروهای نظامی آمریکایی از خاک عراق حمایت کرد
تاکيد کرد که به  انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دموکرات در این راستا، کاندیدای جوان و سيه چرده

  .عقب نشينی نيروهای آمریکایی از عراق مخالف است ندشدت با طرح توقف در رو
ضمن مخالفت با توقف طرح عقب نشينی  "اوباما باراک حسين: " در اعالم کرد24 -شبکه خبری فرانس 

  .از عراق خارج شوند نيروهای نظامی آمریکا باید هرچه سریع تر: کرد نيروهای آمریکایی از عراق تاکيد
نيروهای نظامی که  به عقب نشينی سریع راهبردهای اشتباه، آمریکایی هابجای قولها و : وی افزود

  .ها را نيز به آشتی ملی تشویق می کند، نياز دارند فشار بر ارتش را کاهش می دهد و عراقی
رهبر " اسامه بن الدن"عراق را متوقف کرده،  از زمانی که دولت عقب نشينی از: اوباما خاطرنشان کرد

است، افغانستان در هرج ومرج فرو رفته و ما همچنين به ميلياردها دالر  القاعده فراریشبکه تروریستی 
با مشکالت اقتصادی  هفته در بغداد نيازمند شده ایم تا اینکه بتوانيم به شهروندان آمریکایی که در

  .بسياری دست و پنجه نرم می کنند، کمک کنيم
سرباز آمریکایی که در حال حاضر در عراق  هزار 160د قرار بود شمار حدو بر طبق طرح اخير واشنگتن،
 . هزار نفر تقليل یابد130ميالدی به  2008 حضور دارند، تا ژوئيه سال

 .در این زمينه، وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه به طور غيرمنتظره وارد بغداد شد
تحاری در شمال عراق یک انفجار ان قابل توجه است که گيتس در شرایطی وارد بغداد شد که بر اثر

 . نفر جان خود را از دست دادند40دستکم 
تاکيد دارد که حضور نيروهای  جمهوری مصر ازسوی دیگر، می بينيم که برخی سران عرب ازجمله رئيس

در عراق باعث کشيده شدن تروریستها به این کشور و بی ثباتی  نظامی آمریکا و نيروهای چندمليتی
  .منطقه شده است

آمریکایی و خارجی در عراق منجر به  حضور نيروهای: چندی پش به خبرنگاران گفت" بارکحسنی م"
  .همچنين ناامنی و بی ثباتی منطقه شده است حضور تروریست های جهان در این کشور و

 ميالدی تاکنون، به سه هزار 2003شمار تلفات نظاميان آمریکایی از ابتدای اشغال عراق در مارس سال 
  . رسيده است نفر960و 

یک پيروزی قاطع در ایالت مين، گام  کسب که با "باراک حسين اوباما"ازسوی دیگر شاهد هستيم که 
 .دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیکتر شد دیگری به کسب نامزدی نهایی حزب

ین بازی، مدیر ستاد رقيب هم حزبی خود را مجبور ساخت تا به اميد تغيير ا" هيالری کلينتون"اوباما 
  .انتخاباتی تشکيالتش را تغيير دهد

وزیر دفاع  اظهارات آمریکا نيز در جمع هوادارانش این نامزد زن حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری
  .را بسيار مایوس کننده دانست نيروهای آمریکایی از عراق درباره توقف کاهش  این کشور



www.iran-archive.com 

توقف عقب نشينی نيروهای آمریکایی از  انستن سخنان گيتس برایضمن مایوس کننده د کلينتون خانم
در   ميالدی2008آمریکا در تابستان سال  شمار نيروهای این مسئله بدان معناست که: عراق گفت

  . ميالدی یکسان خواهد بود2007آغاز سال  عراق با تعداد آنان در
وردن رقيب سياهپوست خود است، درآ این نامزد حزب دموکرات که سخت در تالش برای به زانو

جمهوری آمریکا به خاتمه جنگ در عراق، وی را به برعهده  رئيس" جرج بوش"همچنين ضمن فراخواندن 
  .بازگرداندن جوانان و زنان آمریکایی به ميهن فراخواند گرفتن مسئوليت
يده است که نظاميان ندارد و زمان آن فرارس من بارها گفته ام که راه حل نظامی وجود: وی تاکيد کرد

  .داخلی عراق کناره گيری کند آمریکایی از مسئوليت حل جنگ
مبارزات انتخاباتی برای اینکه بوش پيش از پایان  هيالری همچنين قول داد که به تالش خود در کنگره و

  .عراق پایان دهد، ادامه خواهد داد دوران ریاست جمهوری به جنگ
  قرار است در ماه نوامبر سال جاری ميالدی برگزار شودانتخابات ریاست جمهوری آمریکا

  
  سياست نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در رابطه با ایران و عراق

  )2008 فوريه 12(86 بهمن 23 سه شنبه :رادیو دویچه وله
شدن نسبی نامزدی  قطعی اما با. سياست خارجی در کارزار انتخاباتی آمریکا بيشتر نقشی جانبی دارد

ای ایران، و امنيت ملی دوباره در صدر  هسته کين از حزب جمهوریخواه، جنگ عراق، مناقشه ن مکجا
 .ها قرار گرفته اند بحث

های خود در هفته گذشته، در درجه اول به وضعيت  های تبليغاتی و موضعگيری این نامزدها در سخنرانی
کين مدعی  اما از زمانی که جان مک. ی درمانی پرداختند زایی، آموزش و بيمه اقتصادی مردم، شغل

ای ایران، و امنيت  پست ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه شد، موضوع جنگ عراق، مناقشه هسته
 .ها قرار گرفته است ملی دوباره در صدر بحث

تر واحدهای نظامی آمریکا از عراق و پرهيز از ساخت پایگاههایی برای استقرار  خروج هر چه سریع
  . روهای نظامی، خواست مشترک باراک اوباما و هيالری کلينتون استدرازمدت ني

 هزار سرباز ١٣٠طبق برنامه کنونی دولت آمریکا، در زمان انتقال قدرت به ریيس جمهور جدید، هنوز 
با خروج یک یا دو واحد نظامی در ماه آنگونه که اوباما و کلينتون . آمریکایی در عراق مستقر خواهند بود

 ماه تمامی واحدهای نظامی آمریکایی به وطن ١۶ارند، باعث خواهد شد که در عرض حدود در نظر د
  . بندی را در برنامه خود قطعی کرده است باراک اوباما این زمان. خود بازگردند

  برنامه کلينتون برای سياست خارجی
 دو ماه پس از احراز او همواره گفته است که در عرض. کند تر حرکت می اما هيالری کلينتون محتاطانه
توان خروج سربازان از عراق را آغاز کرد و اميدوار است که خروج کامل بتواند  مقام ریاست جمهوری می

بندی را قطعی کند، زیرا از نظر  خواهد این زمان اما کلينتون نمی.  ماه تحقق یابد١۶در عرض یک سال یا 
  . ریزی شود دقت برنامه ت و بایستی بهاو این فقط خروج نيروهای نظامی نيست که خطرناک اس

ما بایستی همچنين به این هم : "سازد او در این رابطه به دالیل دیگری اشاره کرده و خاطرنشان می
ها   هزار غيرنظامی آمریکایی چکار کنيم که برای سفارت، برای شرکت١٠٠خواهيم با  بيندیشيم که می

کنم که ما بایستی به این نيز بيندیشيم که چکار  کر میمن ف. کنند های خيریه کار می و برای انجمن
بسياری از رانندگان و مترجمان جان بسياری از . اند هایی که دوش به دوش ما تالش کرده کنيم با عراقی

ای داشته  ما اجازه نداریم آنها را تنها بگذاریم بدون آنکه برنامه. دهند سربازان آمریکایی را نجات می
  ."ایی که در تيررس حمله قرار دارندباشيم برای آنه
  ای دقيق برای خروج نيروهای نظامی آمریکا از عراق اوباما و برنامه

بندی دقيق برای خروج نيروهای  باراک اوباما با نظر کلينتون در اساس موافق است، اما بر یک زمان
  .ست تخابات ریاست جمهورینظامی از عراق تاکيد دارد و معتقد است که این برگ برنده او در کارزار ان

کين یا هر  کنم، من موثرترین نامزد دمکرات در برابر جان مک فکر می: "اوباما در این باره مدعی است
نامزد جمهوریخواه هستم، زیرا بوضوح در نقطه مقابل سياست دولت کنونی آمریکا در رابطه با عراق 

خواهم  تنها می من نه. ای غلط دانستم  را ایدهمن هرگز از جنگ حمایت نکردم و همواره آن. ام ایستاده
ای که ما را به سوی جنگ رهنمون کرد نيز نقطه پایان  خواهم بر آن روحيه به جنگ خاتمه دهم، بلکه می

  ."بگذارم
  خواهان های خارجی جمهوری سياست

خواهد  او می. دهد کين جمهوریخواه قول تداوم سياست جرج بوش در عراق را می واقعا هم جان مک
ما در مورد : "به گفته او. وجود آید ها را تا زمانی در عراق نگه دارد که امنيت مد نظرش به آمریکایی

توانيم پيروز شویم و این  کنيم، بلکه در این باره که چگونه می بندی خروج از عراق صحبت نمی زمان
  ."پيروزی چه الزاماتی دارد

هدف و برنامه تمامی نامزدهای انتخابات ریاست » فتخاربا عزت و ا«در هر حال خارج شدن از عراق 
  .جمهوری آمریکاست

  موضوع ایران در کارزار انتخاباتی آمریکا
خواهد ارتش  کين جمهوریخواه می جان مک. ست ایران نيز یکی دیگر از موضوعات در کارزار انتخاباتی

برای او . ی اتمی ایران باز بگذارد ا مناقشهها را نيز در رابطه ب شدت تقویت کند و تمام گزینه آمریکا را به
  .مبارزه با تروریسم در اولویت قرار دارد
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اما باراک اوباما، برخالف هيالری کلينتون دیگر نامزد حزب دمکرات برای انتخابات ریاست جمهوری، 
شرطی بر سر ميز مذاکره بنشيند و به جمهوری اسالمی، در قبال کوتاه  خواهد بدون هيچ پيش می
های اقتصادی  ای، پيشنهاد عضویت در سازمان تجارت جهانی و دیگر مشوق ی هسته اش در برنامه آمدن

  .را بدهد
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران
  )2008 فوريه 14(86 بهمن 25 شنبه پنج:رادیو فردا
و   دفاع به اظهارات فرمانده سپاه پاسداران در خصوص دخالت نظاميانواکنش وزير ،اعتماد ملی روزنامه

  .داده است حمايت از جناح حاکم ناميده بود را مورد توجه قرار» تکليف الهی«آنچه وی 
به نوشته اين روزنامه، مصطفی محمد نجار روز چهارشنبه در خصوص حضور نظاميان در انتخابات به 

 مورد اين مسايل تابع دستورات مقام رهبری هستيم و هر چه ايشان ما در«: گفته است خبرنگاران
  «.دستور دهند، اجرا مي کنيم

از روز سه شنبه تحقيقات از حسين موسويان،   به نقل از دادستان تهران نوشته که خراسان، روزنامه
  .ستديپلمات ارشد تيم سابق مذاکره کننده در پرونده هسته ای جمهوری اسالمی، آغاز شده ا

لحاظ پاسخ  با دعوت از وی در مورد مسائل مطروحه تحقيق می شود و با«: مرتضوی گفته است سعيد
موجود در پرونده نظر قضايی خود را  های مشاراليه بازپرس با استقالل کامل بر اساس داليل و مدارک

  «.اعالم خواهد کرد
مذکور طوالنی تر از زمان پيش   وندهمدت تحقيقات در مورد پر«: خراسان از قول مرتضوی نوشته است

  «.بينی شده است زيرا کشف بسياری از مسائل نياز به زمان بيشتری داشت
ضرورت نظارت بر پايگاه های «به بهانه حمله اخير يک سايت طرفدار دولت خواستار  رسالت روزنامه

  .در کشور شده است» اطالع رسانی
به يادگار امام   و به دور از ادب سايت اينترنتی نوسازیحمله بيشرمانه«: روزنامه نوشته است اين

تاسيس وفعاليت اين قبيل پايگاه های  خمينی بار ديگر بر ضرورت نظارت بيش از پيش و قانونی بر روند
  «.اطالع رسانی صحه گذاشت

اطالع  اين دست سايت ها که در سال های اخير تحت عناوينی چون پايگاه«: نوشته است رسالت
سايبر مانند قارچ هر روز  در فضای...  تحليلی، پايگاه سياسی و اجتماعی و -ی ، پايگاه خبریرسان

  «.هيچ نظارت قانونی تاسيس مي شوند سربر مي آورند با کمترين هزينه ممکن و بدون
واجتماعی است  اتفاقی که در سايت نوسازی رخ داد يکی از اين تهديدهای سياسی«: افزود رسالت

برجسته و محترم سيد حسن  جاد کدورت در فضای سياسی کشور و جسارت به شخصيتکه ضمن اي
  «.بود خمينی بيش از همه برای دولت و اصولگرايان هزينه بر

پايگاه  از آنجا که در افواه سياسی اين«: مورد چرايی چنين ادعایی نيز نوشته است در اين روزنامه
خبط غير قابل بخششی به  د مي شود چنين جهالت وخبری وابسته و يا نزديک به دولت نهم قلمدا

  «.دولت و کل جريان اصولگرا نسبت داده مي شود
از آزادی سعيد حبيبی، دبير اسبق تشکيالت دفتر تحکيم وحدت خبر داده و نوشته که  اعتماد، روزنامه

  . ميليون تومانی آزاد شده است١۵٠روز گذشته با توديع قرار وثيقه   وی
سعيد «: است ه به نقل از بهنام دارايی زاده يکی از وکالی مدافع سعيد حبيبی نوشتهروزنام اين

بازپرسی دادسرای انقالب، پس  حبيبی عصر روز گذشته با توديع وثيقه تعيين شده از سوی شعبه دوم
  «. روز از زندان اوين آزاد شد٧٠از حدود 

  ۴٠ذشته و در مقابل محل کار، بيش از آذرماه گ  ١١همزمان با بازداشت اين فعال دانشجويی در 
  . بازداشت شدند» دانشجويان چپ«تحت عنوان   دانشجوی ديگر نيز

  «.شوک مسکن ادامه دارد«در گزارشی خبر داده که  همشهری روزنامه
دارد و بسياری از کسانی  اين روزها بازار مسکن وضعيت کامال به هم ريخته ای«نوشته اين روزنامه،  به

سر مي برند چرا که ديگر هيچکس به ثبات قيمت   انجام معامله ای را دارند در شک و دودلی بهکه قصد
  «.ها اطمينان ندارد

قيمت ها از بين  با وجود رکود در بازار مسکن هنوز شوک ناشی از افزايش«با اشاره به اينکه  همشهری
اری خانه دار شدن تبديل به يک سال ج با افزايش بي رويه قيمت خانه در« : می نویسد» نرفته است
  «.رويا شد

خبر داه و نوشته   بنگاه مسکن١٠۴روزنامه همچنين از قول ریيس اتحاديه مشاوران مسکن از تعليق  اين
  «.نظارت بر بنگاه های مسکن به طور مستمر ادامه دارد« که 

  .در راه است  نندگیارگان رسمی دولت خبر داده که اليحه افزايش جريمه های را ايران، روزنامه
در اليحه » :روزنامه به نقل از اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی نوشته است اين

نمايشی پيش بينی شده  پيشنهادی تمامی تخلف های حادثه ساز مانند سرعت غيرمجاز و حرکات
  «.است
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 معرفی و اظهار اميدواری کرده که درصد تصادفات در کشور را رانندگان ٧٠عامل  فرمانده نيروی انتظامی
های رانندگی در  با تصويب و اجرايی شدن اليحه افزايش جريمه رانندگی، کاهش قابل توجه تخلف

  .کشور ايجاد شود
  

  بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران
  )2008 فوريه 13(86 بهمن 24چهار شنبه :رادیو فردا

سپاه در سخنان خود از   فرمانده«با اشاره به اين که  يهانک حسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در
جريان مشخص سياسی ياد می کند که امروزه در دو قوه مجريه و مقننه حضور  اصولگرايی به عنوان يک

، تاکيد کرده »بدانند  از بسيجيان می خواهد که حمايت از اين جريان را برای خود يک وظيفه الهی و دارد
عدم دخالت نظاميان در رقابت های سياسی در  ا رهنمود صريح حضرت امام مبنی براين اظهارات ب«که 

 «.دستورالعمل ايشان و مفاد قوانين جاری است تناقض بوده و نقض صريح
 سپاه را مجری فرامين رهبر جمهوری اسالمی معرفی کرده و در عين حال نوشته اين روزنامه فرمانده

نظر صريح امام سخن گفته  هارات اخير خود، بی آن که بخواهد، برخالفاين برادر عزيز و انقالبی در اظ»
 «.و توضيح درباره آن است  از خطای لفظی يا سهوالبيان، است، و چاره آن پوزش

 به نقل از مهدی کروبی در واکنش به اهانت برخی سايت های نزديک به دولت به اعتماد ملی روزنامه
 .ن به بيت امام را تحمل نخواهيم کردنوه آيت اهللا خمينی نوشته که توهي

حمالت  کروبی همچنين به عوامل بخش رسانه ای حامی دولت که طی روزهای اخير برشدت مهدی
بار ديگر تکرار شود، فرزندان  اگر اين بيحرمتی«خود به حسن خمينی افزوده، هشدار داده و گفته است

داد که هم خود آنها پشيمان شوند و هم کسانی خواهند  انقالب و ياران امام جوابی به اهانت کنندگان
 «.می گردانند که پشت پرده اينان را

  الیحه بودجه
 . بودجه امروز به مجلس می رود ، خبر داده که محمود احمدی نژاد برای دفاع از اليحهجام جم روزنامه

بی سابقه و  روزنامه به نقل از نايب رييس مجلس نوشته که رييس جمهوری اسالمی در اقدامی اين
شخصا در مجلس حاضر   ٨٧بودجه سال  برای اولين بار برای دفاع از کليات اليحه پيشنهادی دولت برای

 .می شود
 .به نقل از مديرعامل شرکت ملی گاز از افزايش قيمت گاز خانگی خبر داده است همشهری روزنامه

کنترل مصرف گاز در  رم قيمت برایبرضرورت استفاده از اه«نوشته اين روزنامه، رضا کسايی زاده، به
بررسی دارد تا با استفاده از آنها بهای  کشور تاکيد کرده و گفته دولت طرح های مختلفی را در دست

 .های واقعی محاسبه کند  به قيمت گاز مشترکهای پر مصرف را
ای هر  به از براساس روش های جاری«نوشته که  همشهری از قول مدير عامل شرکت ملی گاز ايران

 دهک پر ٣ ريال و از ١٠٠ريال، از دهک های سوم تا هشتم ۴۵دوم  مترمکعب گاز از دهک های اول و
هزار  ٣تا  پيشنهاد شرکت ملی گاز افزايش نرخ «اما »  ريال دريافت می شود٧٧٠دهم  مصرف هشتم تا

 «.ريال است
 . خبر داده است، از تجمع جمعی از کارگران سراب بافت مقابل مجلسآفتاب يزد روزنامه

اعتراض به آنچه عدم  آذربايجان شرقی در نوشته اين روزنامه، جمعی از کارگران کارخانه سراب بافت  به
رسيدگی به مشکالت خود را خواستار   ماه حقوق می نامند مقابل مجلس تجمع کرده و١٧دريافت 
 .هستند

 ١٧آنکه  رچه نوشت ها تأکيد دارند عالوه برکارگران با در دست داشتن پالکارد و پا  اين آفتاب يزد نوشته
 .به سر می برند ماه حقوق دريافت نکرده اند، از هفت ماه پيش تاکنون در بالتکليفی

 «.آموزشگاه های غيرمجاز پلمب می شوند«خبر داده که تهران امروز روزنامه
به اين روزنامه   پرورشمومنين، مديرکل دفتر پشتيبانی و توسعه مدارس غيردولتی وزارت آموزش و رضا 

آموزشگاه های غيرمجاز کالهبردار  گفته که براساس تصويب مجلس شورای اسالمی دايرکنندگان
  .برخورد می شود شناخته خواهند شد و برابر قانون با آنها

  
  بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

  )2008 فوريه 12(86 بهمن 23سه شنبه :رادیو فردا
 .واکنش به اظهارات انتخاباتی فرمانده سپاه را مورد توجه قرار داده است اعتماد روزنامه

جريان اصولگرايی به مناقشه  اظهارنظر فرمانده سپاه پاسداران درباره حمايت از«نوشته اين روزنامه،  به
برخی اعضای خانواده آيت اهللا «و» تبديل شده يی جديد ميان سياستمداران اصالح طلب و اصولگرا

به نظاميان توصيه کنند از ورود به دسته بندی های سياسی   به همراه سران اصالح طلبخمينی
 «.خودداری کنند

درباره  همچنين نوشته که دفتر سياسی جبهه مشارکت هم موضوع سخنان برخی مقامات اعتماد
ل از در امور سياسی و عدو نمونه دخالت نظاميان«انتخابات و حمايت آشکار از يک جريان سياسی را

 «.نظاميان در سياست ارزيابی کرده است دستورات صريح و شفاف امام مبنی بر عدم مداخله
و  در سرمقاله امروز خود با اشاره اين که در انتخابات سال گذشته شوراهای شهر ،آفتاب يزد روزنامه

فه گروه حمايت دو طر نشانه های غيرقابل ا نکاری در خصوص نزديکی و«در انتخابات پيش روی مجلس
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 در حال تکرار ٨۵های انتخاباتی سال  اکنون داستان«نوشته» رايحه خوش خدمت و دولت وجود دارد
 «.است

اين روزنامه البته تاکيد کرده که در اين دوره نشانهای دقيقتر از فعاليت رسمی انتخاباتی نزديکان رئيس 
 .جمهور وجود دارد

به صورت عام و   به کانديداهای جبهه متحد اصولگرايیبدون ترديد رای مردم«يزد همچنين نوشته آفتاب
نوعی رفراندوم در مورد عملکرد دولت  کانديداهای اختصاصی رايحه خوش خدمت به صورت خاص را بايد

 «.دانست
 آقای ریيس جمهور اگر نـمی خواهد تن به نتايج اين« احمدی نژاد توصيه کرده  اين روزنامه به محمود
خوش خدمت را تکذيب  تی از هم اکنون به صورت رسمی هر نوع ارتباط با رايحهرفراندوم بدهد، بايس

هفتههای پس از اعال م نتايج انتخابات،در همان  در غير اين صورت تکذيب اين ارتباط در روزها و«اما» کند
 «.مردم تکذيب شعار آوردن پول نفت بر سرسفره ها را پذيرفتند حدی مقبول خواهد افتاد که

خبر داده که نماينده ولی فقيه و امام جمعه کرمانشاه از سمت خود کناره گيری کرده  کيهان روزنامه
 .است
سمت امام  نوشته اين روزنامه، طی چند روز گذشته که خبر کناره گيری محمدحسين زرندی از به

اما تا با وی مصاحبه کنند،  جمعه کرمانشاه منتشر شده و نمايندگان رسانه ها تالش زيادی کردند
 .زرندی اين خواسته رسانه ها را نپذيرفته است

 با حکم آيت اهللا خمينی به اين سمت ۶٣کيهان دليل تغيير نماينده ولی فقيه در کرمانشاه که از سال 
 .بود را ذکر نکرده است منصوب شده

ختلف هشدار وزير دفاع سابق ايران نسبت به حذف بازيگران اصلی انقالب از مراتب م خراسان روزنامه
 .جهمهوری اسالمی را مورد توجه قرار داده است

انقالب اسالمی  در بيست و نهمين سالگرد پيروزی«نوشته اين روزنامه، شمخانی تاکيد گفته است به
 سوابق افراد را  زمانی که مجموعه  ما نقش ببندد اين است که مبادا نکته ای که بايد در ذهن همه

بازيگران های انقالب و جنگ در آن نباشد، و افرادی فاقد قدرت  ان ها ياجمع جبری کنيم، اثری از بازيگرد
 «.بازيگردانی،مناصب را برای خدمت به ملت ايران اشغال کنند بازيگری يا
نيز در همين ارتباط خبر داده که محمد باقر ذوالقدر معاونت امنيتی برکنار شده وزارت  اعتماد روزنامه

 . نشده استکشور،در جلسه توديع خود حاضر
ناميده، » شيطان پرستی«در خبری ويژه از گسترش آن چه اين روزنامه  جمهوری اسالمی روزنامه
وبالگ های  اخيرا گروه های شيطان پرست با راه اندازی سايت های اينترنتی و«و نوشته خبر داده

 «.متعدد درصدد ترويج انديشه های خود برآمده اند
تهران  ی پيش بر روی ديوارهای نقاط مختلف يکی از مناطق جنوبیاز چند«اين روزنامه  به نوشته

بيشتری بر اين مناطق  شعارهايی در ترويج شيطان پرستی نوشته می شود و به نظر می رسد تمرکز
 «.شده است

 بيشتر فعاليت اين گونه گروه ها در محله های بسيار مرفه نشين و يا» اين روزنامه با اشاره به اين که
اين شعارها اشکالی با  در ديوارنويسی ها و تبليغات آنان در کنار«نوشته »  صورت می گيردفقيرنشين

 «.ادغام ستاره دايره و مثلث نيز ترسيم شده است
کشور،جوانان عالقه  جمهوری اسالمی با اشاره با بازداشت افرادی به اتهام شيطان پرستی در روزنامه

اين گروه بانفوذ در برخی از «کرده و نوشته ان پرستان متهممند به موسيقی را نيز به ارتباط با شيط
 «.موسيقی درصدد اغفال آنان است محافل مورد توجه جوانان از جمله

 خبر داده   به سيد حسن خمينی از حمله بيسابقه اصولگرايان حامی دولت اعتماد ملی روزنامه
 .است
که در »شهروند امروز» خمينی با هفته نامهنوشته اين روزنامه، در پی انتشار گفتوگوی سيد حسن  به

 حامی  سايت های منتسب به اصولگرايان آن از دخالت نظاميان در سياست انتقاد کرده بود، برخی
مورد حمله مستقيم قرار داده و حتی به ايراد اتهاماتی عليه وی  دولت، نوه بنيانگذار انقالب اسالمی را

 .پرداختند
استفاده از   های حامی دولت طی دو روز اخير حسن خمينی را بهنوشته اعتماد ملی رسانه به

قبيل متهم کرده اند و خطاب به   ميليون تومانی، سونای بخار و مواردی از اين٨٠خودروی بی ام و 
 «.مالک نيست نوه امام بودن اصالت گوهری است،« نوشته اند 

  
  86 بهمن 22سخنراني احمدي نژاد در 
 )2008 فوریه 11(1386 بهمن 22دوشنبه : ری اسالمیتلويزيون شبكه يك جمهو

آردند آه با تهديد با قطعنامه، با تحريم، با  دانيد، آنان تصور مي يي را به خوبي مي شما ماجراي هسته
آند اما مثل هميشه اشتباه  نشيني مي جنگ رواني و با چنگ و دندان نشان دادن، ملت ايران عقب

يي يا هر موضوع ديگري، اگر زورمندان تصميمي عليه ملت ايران  وضوع هستهآردند بايد بدانند امروز در م
متاسفانه امروز برخي از دولتها به جاي عذرخواهي از ...  اند بگيرند در واقع عليه حيثيت خودشان گرفته

گويم  آنند آه چرا تصميمات قبلي غلط شورا اجرا نشده است، من به آنها مي ملت بزرگ ايران بهانه مي
يي عقب نشيني  يي خود ذره توان جبران آرد، بدانند ملت ايران از حقوق هسته شتباه را با اشتباه نميا

  ]...تكبير جمعيت. [نخواهد آرد
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يي و ساير موضوعات از اين وقايع بسيار است، من عالقه ندارم آام ملت ايران   البته در ماجراي هسته
يي در ساير مسايل قدم به قدم، سنگر به سنگر   موضوع هستهرا با ذآر آنها تلخ بكنم، اما بدانيد ما در

رويم در دفاع از حقوق ملت، در ساختن آشور، در پيشبرد آشور قدم به قدم، البته متاسفانه  جلو مي
خواهند همه امور آشور تحت تسلط  دانند، مي اي هستند آه در اين آشور خود را مالك آشور مي عده

ها را همه  اند، و با آينه ورزي همه خوبي اند، امروز هم ايستاده  آشيدهآنها باشد، از روز اول صف
اند  يي افرادي پيدا شده آنند، در همين قضيه هسته پيشرفت ملت را و همه خدمات را تخريب مي

متاسفانه، آه رفتند با دشمن نشستند، دشمن را تشويق آردند، اطالعات داخل آشور را به دشمن 
ان آسي برود به طور منظم با دشمن ديدار بكند به او بگويد در داخل آشور فالني اين دادند، ببينيد عزيز

دهيد، چرا عجله  نظر را دارد، فالني اين نظر دارد، فالني با فالني اختالف دارد، چرا قطعنامه نمي
يران آنم چنين افرادي جزء ملت ا دهيد، يااهللا بجنبيد، من فكر نمي آنيد چرا قطعنامه ضعيف مي نمي

تصور نكنند اگر به مراآزي از قدرت دسترسي . باشند و ملت ايران آنها را از بين خودش طرد خواهد آرد
توانند از چنگال عدالت ملت ايران بگريزند،  دارند اگر رسانه در اختيار دارند، اگر قدرت نفوذ دارند، مي

هاست،  شكل، مشكل غربييي تمام شده است، م افرادي آه هيچ مسئوليتي ندارند، امروز هسته
اند چه جوري آبروي  آردند، االن مانده مشكل آساني است آه برخالف قانون قطعنامه صادر مي

اند  خودشان را حفظ آنند، چه جوري به دنيا جواب بدهند آه بر اثر اطالعات غلط قطعنامه صادر آرده
افتند  باشد آنوقت افرادي راه ميترين و قانوني ترين  آنهم در شوراي امنيت آه بايد تصميماتش دقيق

زنند، آقا ما حاضريم فالن تعهد را بدهيم، ما حاضريم آوتاه بياييم، شما آي هستيد؟ امروز  حرف مي
  ] تكبير: جمعيت .[ دار ملت عزيز ايران است و اجازه نخواهد داد احدي حقوق او را تضييع آند ميدان
خواهند پشت ملت را خالي   اما پول دارند رسانه دارند مياند البته اقليت محض اند هم پيدا شده يك عده

شود هو  خواهند توي دل ملت را خالي آنند اما نخواهند توانست هر آار مثبتي آه انجام مي آنند، مي
خواهند اميد مردم را به ياس  آنند با اطالعات غلط با تكرار اطالعات غلط مي آشند، تمسخر مي مي

گويند چرا آار  رود مي گويند چرا سفر رفتي، سفر نمي آند، مي ر استاني ميتبديل آنند، اگر دولت سف
آني، و اگر  گويند چرا پول خرج مي سازد مي آني، اگر راه و پل مدرسه و بيمارستان و آارخانه مي نمي

گويند آقا رفتي با مردم عادي داري  آند، اگر به روستاها برود مي گويند چرا دولت آار نمي نسازد مي
گويند از مردم بريده است، وقتي  آني بيا برو با ما صحبت آن، و اگر نروي توي مردم، مي حبت ميص

گويند عجب سازمان اداري تنبل و  افتد مي زنند، وقتي اتفاق نمي افتد فرياد مي تحول اداري اتفاق مي
زنند، به  فرياد ميزنند، متحول نكنيد  اگر سيستم را متحول آنيد، فرياد مي. خاصيتي است بزرگ و بي 

گويند چرا رفتيد، گفتگو  رويم مي گويند سياست خارجي معطل است، مي رويم مي سفر خارجي نمي
گويند سازش آرديد، هرجا، هرجا آه پرچمي براي  آنيم مي گويند شما تنديد، گفتگو مي آنيد مي نمي

آنند، البته نخواهند   مال ميشوند و لجن شود آنها عصباني مي عزت، شرف و اقتدار ملت ايران برپا مي
يي هزينه آرديد، ما اگر مقايسه آنيم، هزينه ملت ايران را  گويند شما چرا در قضيه هسته توانست، مي

در مقايسه با ديگران، در حد صفر است، اما چرا نبايد هزينه آنيم، ملت ايران همه هستي خود را فداي 
گويند شما چرا تدبير  مي.  يبه خود آرده استعزت، فداي آرامت، فداي اقتدار و فداي حيات ط

ها سازش  گويند بنشينيد و همانطوري آه قبلي گويند خب تدبير شما چيست، مي آنيد، وقتي مي نمي
نشيني آنيد، آيا عقب نشيني تدبير است، اگر عقب نشيني تدبير است، زبون  اند شما هم عقب آرده

گويند هزينه نكنيد، در منطق شما  آنها مي. دبرترين هستندترين و ترسو ترين مردان عالم در نظر شما م
آرد، از اساس نبايد امروز  آرد، از اساس نبايد دفاع مقدس مي البد ملت ايران از اساس نبايد انقالب مي
داشت چرا آه ايستادن يعني هزينه آردن، بدانيد راه ملت ايران  در همه ميدانهاي ايران زمين حضور مي

دانند جداست و  ران از راه خودخواهان و از راه آساني آه آشور را ملك طلق خود مياز راه سازشكا
  .ملت ايران تا آخر پاي آرمانها ايستاده است
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