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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
  

 ایران قدرت اول جهان است: احمدی نژاد
 )2008 فوريه 28 (86 اسفند  9شنبه پنج :رادیو فردا

  جمهوری اسالمی روز پنجشنبه، نهم اسفند گفت که اکنون همه فهميدهمحمود احمدی نژاد، رييس 
  .شده است» قدرت اول جهان«ايران تبديل به  اند

: گفت که گفت جمهوری ايران، با حمله به مخالفان داخلی خود درباره پرونده هسته ای ایران رييس
امروز همه اينها فهميده اند ولی  ... هميشه کسانی وجود دارند که دشمن را بزرگ جلوه می دهند«

  «.ايران قدرت اول جهان است
عالی  محمود احمدی نژاد یکی روز پس از انتقاد شدید حسن روحانی، دبير سابق شورای اظهارات

سياست خارجی دولت نهم  امنيت ملی ایران و از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی ایراد می شود که
  .را به باد انتقاد گرفته بود

جمهوری اسالمی نمی  .سياست خارجی به معنی شعار دادن نيست« روحانی گفته بود که حسن
  «.تواند به دور خود دیوار بکشد و باید در سياست خارجی اش انعطاف نشان دهد

« : رييس جمهوری اسالمی بدون نام بردن از فرد یا گروه خاصی گفت ،واحد مرکزی خبر به گزارش
 ن از جنس همان دشمنان است، سعی می کنند حرف های آنها را درها که جنس شا بعضی از آدم

  «.داخل ترجمه و خط آنها را پياده کنند و دشمن را بزرگ جلوه دهند
و » نزديک می شود کاروان جهان به منزل های آخر خود«به باور او : احمدی نژاد اظهار داشت محمود
  «.آستانه تغيير و تحول بزرگ است است و درامروز همه دنيا ملتهب و در تکاپو و تحول «: افزود

 نمی دانيد با« : کنگره سرداران شهيد سخنرانی می کرد، خطاب به حاضران گفت وی که در هشتمين
کشورهای مختلف  دل های ملت ها چه کرده ايد امروز هر جا می رويم با هر کسی و با هر قشری در

  «.صحبت می کنيم انگار در تهران و ايران است
عالی  محمود احمدی نژاد یکی روز پس از انتقاد شدید حسن روحانی، دبير سابق شورای اظهارات

سياست خارجی دولت نهم  امنيت ملی ایران و از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی ابراز می شود که
  .را به باد انتقاد گرفته بود

امروز بر سكوی  سر گذاشته است وملت ايران ابرقدرت ها را پشت «گفته ریيس جمهوری اسالمی،  به
  «.افتخار ايستاده و همه قدرت ها زير پای ملت ايران هستند

ملل با  محمود احمدی نژاد در حالی منتشر شده است که اعضای دائم شورای امنيت سازمان سخنان
تا این اعضای این شورا هستند  توافق بر سر قطعنامه سوم تحریم عليه ايران، بدنبال جلب حمایت تمام

  .قطعنامه بدون هيچ رای مخالفی به تصویب برسد
رييس  تازه بر مبنای گزارشی تنظيم شده است که هفته گذشته توسط محمد البرادعی، قطعنامه

  .حکام ارائه کرد ای ايران به شورای آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته 
تاکيد شده است که  قلمداد کرده» ای پيروزی هسته «ا ايران آن ر در اين گزارش که جمهوری اسالمی

نظامی نيست به  همکاری ايران، هنوز مدارک کافی برای آنکه ثابت کند ايران به دنبال مقاصد با وجود
  .دست نيامده است
 چهارشنبه، هشتم اسفند ماه، ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد، در همين حال، روز

سازی اورانيوم را متوقف  در صورتی که ايران طی روزهای آينده غنی«: رانس خبری اعالم کرددر يک کنف
  «.حمايت خواهد کرد نکند، اين کشور از دور تازه تحريم ها عليه ايران

های  پيش از اين به نرمش در برابر ايران و مخالفت با تحريم ایران، روسيه به عنوان شریک تجاری بزرگ
  .ران از سوی شورای امنيت سازمان ملل شناخته می شدعليه اي بيشتر

ايران همچنان خواست سازمان ملل متحد برای توقف فعاليت های هسته ای خود : آقای چورکين افزود
  .ناديده می گيرد

خود که  اسالمی ایران از سوی کشورهای غربی متهم است که در چارچوب برنامه هسته ای جمهوری
آژانس نيز نشان می دهد  ی داند بدنبال ساخت سالح اتمی است و گزارش اخيرم» صلح آميز« آن را 

پاسخ به سوال های مربوط به تحقيقات درباره کالهک های هسته ای که بر  از » که جمهوری اسالمی
  «.است موشک سوار می شوند و آزمایش با مواد منفجره با حساسيت باال خودداری کرده روی

هران ادعای تالش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده و برنامه هسته ای خود را این در حالی است که ت
  .در راستای توليد سوخت اعالم کرده است

  
  فرانسه خواستار حمايت آفريقای جنوبی از قطعنامه تحريم ايران شد
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 تابو مبيکی، رييس جمهوری آفريقای جنوبی خواست از نيکال سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، از
  .قطعنامه تازه تحريم ايران حمايت کند

صحبت می  سارکوزی، که در يک کنفرانس مطبوعاتی به همراه رييس جمهوری آفريقای جنوبی آقای
ياز سر قطعنامه تازه، به او ن من به تابو مبيکی گفتم؛ ما برای نشان دادن اتقاق خود بر«:گفت  کرد،
 «.داريم

قطعنامه تازه : روزه ای در آفريقای جنوبی به سر می برد، افزود آقای سرکوزی، که برای سفر دو
 «.با بدترين وضع، ضروری است) مواجه شدن(برای جلوگيری از «تهاجمی نيست، اما  اقدامی
عمال سومين ا امنيت سازمان ملل متحد پيش نويس پيشنهادی فرانسه، آلمان و بريتانيا برای شورای

کرده است و انتظار می رود هفته آينده  دور تحريم ها عليه ايران را به طور رسمی هفته گذشته دريافت
 .اين قطعنامه به رای گذاشته شود

رايزنی با ديگر  درحالی است که کشورهای حامی سومين قطعنامه تحريم ايران می کوشند تا با اين
 .تازه عليه ایران را به دست بياورند ء برای تصویب قطعنامهکشورهای عضو شورای امنيت، اتفاق آرا

 از ايران خواسته بود تا ١٧٣٧ و ١٧۴٧طی دو قطعنامه الزم االجرا  شورای امنيت سازمان ملل متحد
برنامه  ها، سرپيچی از اين درخواست ايران با. مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند فعاليت های

 . خود را در اين مدت توسعه داده استغنی سازی اورانيوم
  پيامد های قطعنامه تازه

  روز پنجشنبه همين حال نماینده آفريقای جنوبی، عضو غير دائم شورای امنيت سازمان ملل، در 
کشورهای غربی عضو شورای امنيت  نسبت به پيامد های اعمال دور تازه تحريم ها عليه ايران به

 .سازمان ملل متحد هشدار داد
اين آژانس سبب  همکاری ايران با: مينتی، نماينده آفريقای جنوبی در سازمان ملل متحد، گفت عبدل

آفريقای جنوبی نگران است که تصويب  افزايش اعتماد سازی بين ايران و جامعه بين المللی شده و
  .امينت سازمان ملل، به اين روند آسيب برساند قطعنامه تازه ای عليه ايران در شورای

فزاينده در خصوص اين که  اعتماد«گفته آقای مينتی گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی از  به
 .، خبر داده است»نظامی بکند ايران قصد ندارد از برنامه هسته ای خود استفاده

 انرژی آژانس بين المللی. سازی ايران وجود دارد به برنامه غنی ای اعتماد فزاينده« :وی در ادامه افزود
نيافته  حتی يک مورد مفقود شده و يا دال بر سوق دادن برنامه به سمت استفاده نظامی اتمی تا کنون

 «.است
خود درباره برنامه هسته ای ايران اعالم کرده  آژانس بين المللی انرژی اتمی در تازه ترين گزارش که

د را روشن کرده است، اما اين های تازه ای از برنامه هسته ای خو  به رغم آنکه تهران بخش است
  .اندازه ای نبوده که ثابت کند ايران در صدد توليد سالح اتمی نيست اقدامات به
خواهيم، جنگ با  ما همانگونه که يک ايران مسلح اتمی را نمی«:آفريقای جنوبی تصريح کرد نماينده

 «.ايران بر سر برنامه هسته ای اين کشور را نيز نمی خواهيم
 افريقای جنوبی خواهان دادن فرصت بيشتری به آژانس و به تعويق افتادن رای گيری درباره :اوافزود
  .تازه در شواری امنيت است قطعنامه
برنامه هسته ای  ايران بايد تضمين های بيشتری را درباره: آفريقای جنوبی در عين حال گفت نماينده

  .خود ارائه کرده و پروتکل الحاقی را اجرا کند
های گذشته   ؛ روسيه، آمريکا، چين، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان طی روز۵+١گروه  ندگاننماي

اند و برخی ديپلمات ها ابراز اميدواری  مذاکرات فشرده ای درباره صدور قطعنامه تازه عليه ايران داشته
 .تازه در شورای امنيت به تصويب برسد کرده اند طی هفته آينده قطعنامه

 آمريکايی گفته است احتماال هفته آينده قطعنامه تازه عليه ايران در شورای  حال، يک ديپلماتدر همين
 .امنيت سازمان ملل به رای گذاشته می شود

فرانسه، بريتانيا و : اين ديپلمات که نخواست نامش فاش شود، افزود فرانسه، به گزارش خبرگزاری
اتفاق آراء  واهند مطمئن شوند که اين قطعنامه بهحمايت کنندگان اصلی اين قطعنامه می خ آلمان،

 .تصويب خواهد شد
برای اعمال : افزود» جمعه قطعنامه به رای گذاشته نمی شود روز«اين ديپلمات با اشاره به اين که 

تا  دايم شورای امنيت مانند اندونزی، ليبی و افريقا جنوبی، کمی زمان نياز است نظرات اعضای غير
  .ن پيش نويس انجام شوداصالحاتی در مت
  نامه متکی

سازمان ملل متحد،  مون دبير کل ای به بان گی متکی، وزير امور خارجه ايران، با ارسال نامه منوچهر
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و اعضای  ريکاردو آبرتو، رييس شورای امنيت، و سرجان کريم، رييس

آژانس بين المللی انرژی  با اشاره به گزارش تازه )يکااستثنای آمر به(دائم و غير دائم شورای امنيت
توجيه حقوقی و «فاقد  بررسی قطعنامه تازه عليه تهران درباره برنامه هسته ای ايران تاکيد کرد اتمی
 .است» قانونی

 ای ايران در دستور کار آژانس و  تاکنون سبب شد تا موضوع هسته آنچه«:آقای متکی نوشته است
قرار  بنای اقدامات ناعادالنه و غيرحقوقی شورای امنيت عليه جمهوری اسالمی ايرانم سپس به عنوان

 ای ايران بود که  هسته های گيرد، طرح ابهامات و ادعاهايی از سوی چند کشور خاص درخصوص فعاليت
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آن را  ای ايران را زير سوال ببرند و  های هسته برنامه آميز نمايی، آنها سعی کردند ماهيت صلح با بزرگ
 «.غيرشفاف و غيرقانونمند معرفی نمايند پنهانکاری، رفتار

در اين گزارش همچنين اعالم شده است که «:همچنين اضافه کرده است وزیر امور خارجه ایران
آزمايی خود  راستی ای جاری ايران تحت نظارت آژانس قرار دارد و آژانس قادر است به هسته های فعاليت

 «.در ايران ادامه دهد اظهار شده  ای های هسته د و فعاليتدرخصوص عدم انحراف موا
شورای امنيت و به همراه آلمان، پيش نويس قطعنامه  ، پنج عضو دائم۵+١ گروه  کشورهای موسوم به 

  تسليم اعضای غيردائم شورای امنيت کرده تحريم های ايران را اوايل بهمن ماه تازه خود برای تشديد
 .بودند

خارجی برای افراد و فروش   عالوه بر تحريم هايی همچون ممنوعيت سفرهایاين پيش نويس 
ای دارند، ازهمه کشورهای جهان می خواهد در  تجهيزاتی که قابليت استفاده در فعاليت های هسته

 .عمل کنند»هشيارانه«اعتبارات صادراتی، ضمانت و بيمه،  روابط مالی خود با ايران، مانند
 تصويب  تاريخ  روز از٩٠از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد خواست ظرف پيش نويس  همچنين اين

اورانيوم را به طور کامل متوقف کرد است  اين قطعنامه، طی گزارشی اعالم کند که آيا ايران غنی سازی
 .يا خير

  
يي  ستهالمللي انرژي اتمي بر ادامة برنامة تسليحات ه مقامها و نمايندگان آشورهاي عضو آژانس بين

  آنند رژيم ايران تأآيد مي
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 )2008 فوريه 27 (86 اسفند  8شنبه چهار 
  گردد مقاومت ايران خواستار اتخاذ مواضع قاطع و تحريمات همه جانبه عليه رژيم ماليان مي

لي هاينونن، معاون فوريه، روز گذشته او20بدنبال افشاگري بزرگ مقاومت ايران در بروآسل در روز 
گفتة ديپلوماتهاي حاضر در آن، سفير  المللي انرژي اتمي، در اجالس اين آژانس، آه به دبيرآل آژانس بين
شكلي  گرداند، به يي آه موشك را از اليه جو زمين بازمي وسيله«خشم آورده بود، گفت   رژيم ايران را به

   .«هك اتمي ساخته شده استمنظور حمل آال دهد به درست شده آه قويًا نشان مي
مدارآي آه روز دوشنبه «از سوي ديگر نمايندة دولت انگلستان در شوراي حكام آژانس، تصريح آرد 

يي را  روي تسليحات هسته ايران آار بر ) رژيم(دهد آه  شوراي حكام آژانس ارائه گرديد، نشان مي به
  .« ادامه داده است2003فراتر از سال 

اسفند، 5ان در روز  ان س جامعه اطالعاتي ملي آمريكا، در مصاحبه با تلويزيون سيآانل، رئي مايك مك
در گزارش جامعه اطالعاتي ذآر نشده است آه ايران برنامه توليد سالح اتمي خود را «تصريح آرد 

در اين گزارش آمده است آه ايران طراحي مشخص آالهك هستهيي خود را متوقف . متوقف آرده است
. مجبور به توقف اين اقدام مشخص آرد…  آنها را 2003وقايع سال « مك آانل سپس افزود .»آرده بود

اقدامات آنها سري بود و هرگز به اين آار اعتراف نكردند و چه بسا آه آنها اين قسمت را هم دوباره به 
  .«آار انداخته باشند

آند، در اين  د را نمايندگي ميمحمد خزايي، ديپلومات تروريستي آه رژيم ماليان در سازمان ملل متح
اطالعات ارائه شده به آژانس بين المللي اتمي بيپايه بوده زيرا توسط گروه «خبرنگاران گفت  باره به

سفير ايران « فوريه 26گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس در روز  به.  »اپوزيسيون ايراني ارائه شده است
واشينگتن داده  راني اسناد و شواهد ساختگي را بهدر سازمان ملل متحد گفت يك گروه اپوزيسيون اي

  .«آند است تا نشان دهد آه دولت تهران براي توليد سالح اتمي تالش مي
در آنفرانس مطبوعاتي بروآسل، مقاومت ايران پروژه مخفي توليد آالهك اتمي رژيم ماليان در خجير و 

  .ه تهران را با جزئيات تمام افشا آردمرآز فرماندهي و مديريت ساختن بمب اتمي رژيم در سايت مژد
رغم آمبودها و ضعفهاي  نيز به,  گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مورد برنامه اتمي رژيم ماليان

بخوبي نشان ميدهد آه رژيم ماليان همچنان به فريبكاري و مخفيكاري ادامه ميدهد و به , جدي
  .ست بر نداشته استهيچوجه از پروژه ساختن بمب يا آالهك اتمي د
, خواهد تا با تصويب بالدرنگ تحريمهاي همه جانبه نفتي مقاومت ايران از شوراي امنيت ملل متحد مي

ديپلوماتيك و تكنولوژيك عليه رژيم آخوندي از  دستيابي ديكتاتوري مذهبي و فاشيستي به , تسليحاتي
دست رژيم ماليان را , جانبه ريمهاي همههرگونه تعلل و تاخير  در اعمال تح. بمب اتمي جلوگيري نمايد

  .آند در ادامه تالش براي دستيابي به سالح اتمي بازتر مي
  

 کسی به دنبال درگيری نظامی با ايران نيست: جان کايل
 کاتوزيان امير مصدق
 )2008 فوريه 27 (86 اسفند  8شنبه چهار :رادیو فردا

  .م جناح اقليت ازحزب جمهوری خواه آمريکا در سنای اين کشور استسناتور جان کايل، دومين مقا
جمهوری  که از شاخص ترين چهره های محافظه کاران آمريکايی و از سرسخت ترين منتقدان او

 .را در سنا نمايندگی می کند اسالمی ايران به شمار می رود، سه دوره است که مردم ايالت آريزونا
، مقابله با ٢٠٠١ سپتامبر١١متنفذی است که در پی حمالت  ون فرعیآقای کايل، هم عضو کميسي 

 امنيت داخلی آمريکا را در دستور کار خود قرار داده و هم عضو کميسيون فرعی تروريسم و تأمين
 .بررسی کننده مبادالت مالی آمريکا است
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حکومت ايران  ادی برکايل که از عمده ترين مدافعان افزايش تحريم و فشار ديپلماتيک و اقتص سناتور
متنفذ طيف مستقل از حزب دموکرات،  است، در پاييز سال گذشته ميالدی همراه با جو ليبرمن، سناتور

 کمک رسانی به گروه های  انقالب اسالمی ايران، به دليل به سنا پيشنهاد داد که سپاه پاسداران
 آمريکايی در عراق می شوند، درخود به نيروهای آمريکايی موجب مرگ سربازان  عراقی که با حمالت

 .فهرست گروه های تروريستی وزارت امور خارجه آمريکا قرار گيرد
از جمله سناتور   در سنای آمريکا با واکن شهای انتقادی روبه رو شد؛ پيشنهاد در همان زمان اين

مواضعی مشابه ايران تلقی کرد و آن را با  دموکرات جيم وب که چنين اقدامی را اعالم جنگ عليه دولت
 .عراق، مقايسه کرد سال های پيش از حمله نظامی به

گيری های مربوط به سياستگذاری خارجی  به علت اهميت ويژه ای که سناتور کايل در تصميم
 .است راديو فردا او مهمان برنامه گفت وگوی ويژه واشينگتن در برابر تهران بازی می کند،

عراق و آخرين برآورد  کاهش تعداد حمالت عليه نيروهای آمريکايی درآيا گزارش ها در باره : فردا راديو
مباحث مربوط به سياستگذاری واشينگتن در قبال  نهادهای اطالعاتی، در باره برنامه هسته ای ايران بر

  اين باره نظری مانند شما دارند، اثر گذاشته است؟ تهران و بر مواضع کسانی که در
زير   نتوانسته است علت کاهش تعداد تروريست های عراقی آموزش ديدهآمريکا تا کنون :جان کايل

نظاميان آمريکايی را تشخيص  نظر ايرانی ها يا کاهش تجهيزات ايرانی به کار گرفته شده در عراق عليه
پاسداران انقالب اسالمی و نهادهای ديگر ايرانی است  نمی دانيم آيا علت، همکاری بيشتر سپاه. دهد

 .نتيجه، اين کاهش تأثيری برروی مباحث نگذاشته است در. يگريا عوامل د
شود، بيشتر  برآورد ملی نهادهای اطالعاتی آمريکا از برنامه هسته ای ايران مربوط می تا آنجا که به

های آمريکايی هستند که   منشأ اين اشتباهات نيز رسانه .گزارش های منتشر شده نادرست است
  .کرده اند جايگزين محتوای اصلی آناولين جمله اين گزارش را 

 متوقف ٢٠٠٣ايران، پنج سال پيش در سال  جمله اول گزارش اين بود که برنامه توليد سالح هسته ای
در زير نويس متن آمده برای فهميدن گزارش اهميت اساسی  شده است، اما تعريف توليد سالح که

   .دارد
هسته ای   روشن کرده که دست اندرکاران برنامهاصلی گزارش طبقه بندی شده، اين نکته را متن

قابل شکافت را که در توليد سالح  ايران، هنوز دشوارترين بخش اين برنامه يعنی توليد مواد هسته ای
   .کاربرد دارد ادامه می دهند

مرحله ای که  مرحله، ساختن وسيله ای انفجاری است که بايد در سالح کار گذاشت و تنها آخرين
 .است ده، همين مرحله آخر است که آسان ترين مرحله ساخت سالحمتوقف ش

خواهم اشاره کنم اين است که  من بيش از حد مسئله را ساده جلوه دادم، اما نکته ای که می
ها که به محتوای برآورد ملی اطالعاتی درباره برنامه   بر روی آن دسته از آمريکايی انتشاراين گزارش،

  .تأثيری نگذاشته است هسته ای ايران آگاهند،
سالح هسته ای تمايل دارد و همچنين تالش دارد که توان  ما می دانيم که ايران هنوز به دستيابی به

بنابراين ايران، تهديدی . را که در حال حاضر هم قابل توجهند، افزايش دهد موشک های بالستيک خود
  .ان باشندشمار می رود که آمريکا و ديگران بايد در مورد آن نگر به

با شيوه های  همواره به دليل چنين نظری، مدافع افزايش فشار و تحريم ها عليه حکومت ايران شما
بر روی رفتار جمهوری اسالمی و  ارزيابی شما درمورد اثری که اين شيوه برخورد. مختلف بوده ايد

  سياست های آن داشته، چيست؟
تعداد بسيار . است است ما، مردم ايران را هدف نگرفتهابتدا اميدوارم همه متوجه باشند که سي :کايل

زمينه همکاری با مردم ايران سنتی ديرينه و غنی  زيادی از ايرانيان در آمريکا زندگی می کنند و ما در
  .داريم

 متفاوتی   دولتشان، در برابر بعضی مسائل، مواضع ما می دانيم بسياری از ايرانيان ترجيح می دهند که
  .دداشته باش

که ما تالش کرده ايم بر  نتيجه، اختالف نظر ما با مردم ايران نيست و فشارهای ديپلماتيک و اقتصادی در
بنابراين ما کوشيده ايم، انجام . نه مردم ايران را آن بيفزاييم، رهبران حکومت ايران را هدف گرفته است

 ، برای دست اندرکاران برنامه هایدارای کاربرد دوگانه و سفر به خارج را معامالت و خريد تجهيزات
 .دولتی ايران و افراد وابسته به آن محدود کنيم

 
موفق بوده اند و هم  به اين سوال که اين تحريم ها تا چه اندازه موفق بوده اند، اين است که هم پاسخ

و بانک ها و های مالی که سازمان ملل مقرر کرده  ما اطالع داريم که به دليل ايجاد محدوديت. نبوده اند
بر مبنای آن عمل می کنند، انجام معامالت پنهانی در ايران، مشکل  مؤسسات مالی در سراسر جهان

 .تر شده است
هم بر طبق همين  تالش خود را برای جلب همکاری ديپلماتيک در کشورها ادامه می دهيم که آنها ما

داران انقالب اسالمی تغذيه می شوند، پاس موازين عمل کنند، تا افراد و حلقه هايی که از طريق سپاه
پنهانی به دست می آورند برای کمک رسانی به تروريسم هزينه  نتوانند پولی را که از راه معامالت

 .کنند
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. کاسته می شود هميشه تاکيد داشته ايد که با افزايش فشار، از احتمال حمله نظامی به ايران شما
آيا تحريم ها تا آن . بوده و نه کامْال منفی ريم نه کامْال مثبتهمچنين معتقديد نتيجه افزايش فشار و تح

  نيازی به حمله نظامی به ايران نباشد؟ اندازه مؤثر بوده است که ديگر
آمريکا درگيری  من به يقين می توانم بگويم که هيچ کس در آمريکا نمی خواهد ميان ايران و :کايل

اقتصادی عليه ايران، تغيير دادن برخی  يپلماتيک وهدف اصلی اعمال تحريم های د. نظامی رخ دهد
اميد است اين فشارها آن اندازه موثر باشد که حتی . است تصميم گيری های رهبران حکومت ايران

  .امکان حمله نظامی به ايران نباشد کسی به فکر بررسی
ی شود که احتمال وقوع جنگ اين واقعيت که تحريم ها تا به امروز موفق نبوده اند، نبايد به اين معنا تلق

  .يا حمله نظامی بيشتر شده است
حکومت ايران  می خواهيم با افزايش تالش های خود برای جلب همکاری کشورهای بيشتر، رهبران ما

مثال الزم نيست از تروريسم حمايت کنند  به عنوان. را ترغيب کنيم که شيوه برخوردشان را تغيير دهند
در عراق پشتيبانی کنند و الزم نيست با توليد سالح هسته ای، مردم  ميان آمريکايا از اقدامات عليه نظا

  .به مخاطره بيندازند ايران را
   .ما اميدواريم اين گونه تصميمات رهبران ايران در اثر اين تحريم ها تغيير کند

  
 از تحریم های تازه عليه ایران حمایت می کنيم: روسيه

 )2008 فوريه 27 (86فند   اس8شنبه چهار :رادیو فردا
طی  ايران در صورتی که: چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه گفت ويتالی

تازه تحريم ها عليه ايران حمايت  روزهای آينده غنی سازی اورانيوم را متوقف نکند، اين کشور از دور
 .خواهد کرد

 اگر ايران طی روز های آينده«:صاحبه می کرد، گفتويدئو با خبرنگاران م آقای چورکين که از طريق
برای خود  روسيه، که فعاليت های غنی سازی مربوط به پروژه آب سنگين را متوقف نکند، آن گاه بله،

های اخير پيش نويس آن تهيه شده حمايت  تعهدات معينی را پذيرفته است، از قطعنامه ای که در ماه
 «.خواهد کرد

) سازمان ملل متحد(روسيه هميشه تاکيد کرده است که شورای امنيت «:فزودسفير روسيه همچنين ا
 «.تحريم های معينی را عليه ايران اعمال کند

توسط  سوخت مورد نياز نيروگاه اتمی بوشهر، که گوید این کشور تعهد کرده است تا می روسيه
نيازی به غنی سازی اورانيوم  کارشناسان آن در حال تکميل است، را به مدت ده سال تامين کند و ایران

 .ندارد
  « هفته آینده به رای گذاشته می شود قطعنامه»
خواهد کرد که  حالی آقای چورکين به ايران هشدار داده است که از تحريم های تازه حمايت در

تازه تحريم ايران را به طور رسمی در  پيش نويس متن قطعنامه بریتانيا و آلمان  فرانسه، کشورهای
 .قرار داده اند يار شورای امنيت سازمان ملل متحداخت

آلمان طی روز های گذشته  و بريتانيا همراه با  ؛ روسيه، آمريکا، چين، فرانسه۵+١نمايندگان گروه  
قطعنامه تازه عليه ايران داشته اند و برخی ديپلمات ها ابراز اميدواری  مذاکرات فشرده ای درباره صدور

 .ه قطعنامه تازه در شورای امنيت به تصويب برسداند طی هفته آيند کرده
عليه ايران در شوراى  همين حال، يك ديپلمات آمريكايى گفته است احتماال هفته آينده قطعنامه تازه در 

 .امنيت سازمان ملل به راى گذاشته مى شود
بريتانيا و فرانسه، : اين ديپلمات آه نخواست نامش فاش شود، افزود ،فرانسه به گزارش خبرگزارى

اتفاق آراء  که اين قطعنامه به حمايت آنندگان اصلى اين قطعنامه مى خواهند مطمئن شوند آلمان،
 .تصويب خواهد شد

براى اعمال : افزود» جمعه قطعنامه به راى گذاشته نمى شود روز«اين ديپلمات با اشاره به اين آه 
تا  ى و افريقا جنوبى، آمى زمان نياز استدايم شوراى امنيت مانند اندونزى، ليب نظرات اعضاى غير

  .اصالحاتى در متن پيش نويس انجام شود
تحريم هايی همچون ممنوعيت سفرهای خارجی برای افراد و فروش تجهيزاتی  اين پيش نويس عالوه بر

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

 تصويب   روز از تاريخ٩٠انرژی اتمی خواهد خواست ظرف  همچنين اين پيش نويس از آژانس بين المللی
کرد است  گزارشی اعالم کند که آيا ايران غنی سازی اورانيوم را به طور کامل متوقف اين قطعنامه، طی

 .ريا خي
از آن صورت می گيرد که آژانس بين المللی  تالش برای تصويب قطعنامه جديد تحريم عليه تهران پس

خود درباره برنامه هسته ای ايران اعالم کرده است که ايران به  انرژی اتمی در تازه ترين گزارش که
پاسخ دادن به  ازباقيمانده درباره فعاليت های گذشته خود پاسخ داده است، اما اين کشور  سواالت

برنامه هسته ای خود در گذشته،  سواالت منابع اطالعاتی غرب، درباره تحقيقات برای نظامی کردن
  .خودداری کرده است
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تازه  مقام های بلندپايه جمهوری اسالمی ايران گزارش گزارش آژانس، در واکنش به از سوی دیگر و
روز بيستم فروردين ماه جشن  که  و اعالم کرده اندارزيابی کرده» پيروزی هسته ای«محمد البرادعی را 

  .هسته ای بر پا خواهد کرد
  اسرائيل و دستيابى ايران به سالح اتمى 

برد، روز چهارشنبه   اولمرت، نخست وزير اسرائيل، آه در ژاپن به سر مى با این تحوالت، اهود همزمان
فكر مى آنم زمان «:الح هسته اى گفتس در پاسخ پرسشى درباره جلوگيری از دست يابى ايران به

اين زمان نامحدود نيست ولى بيشتر از . وجود دارد) سالح اتمى براى جلوگيرى از دستيابى ايران به(
 .«چند ماه است

گويد برنامه  اين اتهام را آه در تالش براى دستيابى به سالح هسته اى است رد مى آند و مى ايران
 .با هدف تامين انرژى استهسته اى اين آشور صلح اميز و 

آرد آه روز سه   ايران به سالح هسته اى اظهار اولمرت در حالى درباره جلوگيرى از دستيابى آقاى
 ٢٠١٠ايران احتماال تا سال : آشور گفت  رييس اطالعات ارتش اسرائيل به يك آميته پارلمان اين شنبه

 .به سالح هسته اى دست خواهد يافت
 از  وزير ژاپن، در يك آنفرانس مطبوعات پس از ديدار با ياسوئو فوآودا، نخستاولمرت همچنين  آقاى

 .سالح اتمى قدردانى آرد موضع قاطعانه توآيو در قبال مخالفت با دستيابى ايران به
از  عليه تهران، قطعنامه های شورای امنيت دارد، پس از تصویب ژاپن که روابط نزدیک اقتصادی با ایران

 .خودداری کرد در صنعت نفت این کشور سرمایه گذاری
دو قطعنامه الزم االجرا از ايران خواسته است تا فعاليت های  شورای امنيت سازمان ملل متحد طی

کرده  مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، اما ايران اين در خواست را رد حساس هسته ای
 .است

ايران از نظر آنها بسته شده است، اما اين  ه هسته ایمقام های ايران می گويند به رغم آنکه پروند
  ادامه می دهد المللی انرژی اتمی کشور به همکاری خود با آژانس بين

  
  شد؟» پيروز هسته ای«گزارش آژانس؛ ایران واقعا 

 )2008 فوريه 26 (86 اسفند  7شنبه سه :رادیو فردا
 بقراطی نيوشا

شورای  بسته شدن پرونده هسته ای در«، »کرگزاری پيروزی اتمیآئين ش«، »هسته ای جشن»
شفافيت برنامه اتمی  عدم«، و »پرسش های بی پاسخ«، »قطعنامه سوم تحریمی«، یا »امنيت
  قابل استناد است؟ ؛ سرانجام کدام یک از این دو رویکرد، حقيقی و»ایران

یيس آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره گزارش محمد البرادعی، ر طی چند روزی که از انتشار آخرین
  .ایران ادامه دارد گذرد، همچنان رویکردهای کامأل متفاوت نسبت به آن، در ایران و خارج از ایران می

مراکز مطالعات سياسی در غرب، پرسش های بی پاسخ مانده آژانس را  در حالی که اکثر رسانه ها و
این   های داخلی ایران و مقامات رسمی جمهوری اسالمی،خود قرار داده اند، رسانه کانون توجه

  .گزارش را موفقيتی بزرگ برای سياست هسته ای تهران به شمار برده اند
این شورا برآنند  که مسلم است، پرونده اتمی تهران در شورای امنيت همچنان باز است، و اعضای آنچه

  .جمهوری اسالمی اعالم کنند تا طی چند روز آینده، تحریم های گسترده تری را عليه
 مسئولين جمهوری اسالمی می گویند، همکاری با آژانس کامل بوده، پس دیگر چه اما اگر آن گونه که

  کرد؟ نيازی به تحریم های بيشتر است؟ نارضایتی شورای امنيت را در کجا باید دنبال
ین پاسخ سعيد محمودی، ؛ ا»پروژه نمک سبز، آزمایش مواد انفجاری قوی، محفظه کالهک موشک»

  .استاد حقوق بين الملل در دانشگاه استکهلم است
از گذشته برنامه  گزارش محمد البرادعی، اگر چه حاکی از پيشرفت هایی در رفع ابهام«گفته وی،  به

آژانس ارائه نداده است؛ مساله ای که  اتمی است، اما ایران هنوز پاسخ الزم به نکات فوق را به
 «.هاله ای از ابهام نگاه می دارد د برنامه هسته ای را درهمچنان مقاص

 را گمراه می کنند وقتی به آنها می گویند که همکاری کامل وجود داشته و رهبران ایران مردم ایران
  .کامال باز خواهد ماند اینجا در وین متاسفانه پرونده هسته ای ایران همچنان. پرونده بسته شده است

خالصه این گزارش یا مهمترین نتيجه گيری آن در آخرین جمله اش است که » مودی،به عقيده آقای مح
نظامی نيست و به  می کند که آژانس هنوز در شرایطی نيست که بتواند بگوید برنامه ایران برنامه اظهار

   «.نمانده است همين دليل هم به نظر من جائی برای جشن گرفتن هنوز باقی
  .بليغات در خصوص آنچه پيروزی ایران خوانده شده ادامه داردبا این حال در ایران، ت

  چشم انداز متفاوت درباره گزارش
بيشتر  جمهوری اسالمی به مردم تبریک می گویند؛ به کشورهای غربی در خصوص تحریم های مقامات

  .همگانی می دهد هشدار می دهند؛ و سازمان تبليغات اسالمی، فراخوان آئين شکرگزاری
تبليغات اسالمی به شکرانه این پيروزی ملی و تاریخی از عموم  سازمان«: ن فراخوان می خوانيمدر ای

مغرب  دینمدار ایران در جای جای ميهن اسالمی دعوت می کند تا در وقت ملکوتی فریضه ملت مومن و
ذاری برپایی آئين شکرگ و عشاء با حضور در مساجد جامع شهرها و روستاهای این سرزمين پاک و با

  «.بر آستان رحمت خداوند فرود آورند پيروزی هسته ای ملت ایران، پيشانی ارادت و سپاسگذاری
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اما با این حال، نگاه های تحليلی و آکادميک، چشم انداز متفاوتی را درباره گزارش محمد البرادعی 
 تقی زاده، استاد ؛ این نظر رضا» درصد مثبت٣٠منفی،  درصد ٧٠ » :متصور می شود؛ گاه کامأل متفاوت

  .تحليلگر سياسی، در خصوص گزارش اخير آژانس درباره ایران است دانشگاه در گالسکو و
های شورای امنيت  گزارش نشان می دهد که ایران در مورد تامين خواسته«عقيده آقای تقی زاده،  به

رانيوم است که قطع غنی سازی او کمترین همکاری را به عمل نياورده؛ مهمترین خواسته این بخش
  «.از فعاليت اقدام کرده است ایران به جای قطع غنی سازی به توسعه این بخش

در بخش مربوط به رفع ابهام از گذشته برنامه اتمی ایران «: می گوید رادیو فردا وی در گفت وگو با
 کرده است اشاره البرادعی هم در گزارش و هم در توضيحاتی که قبل از انتشار گزارش مطرح کرد آقای

این فعاليت ها شده ولی هنوز نکات ابهام  که اگرچه همکاری های با ایران موجب رفع ابهام از بخشی از
به یافتن گوشه هایی که می تواند به عنوان ابزار سوخت اتمی  وجود دارد و به خصوص اشاره می کند

. ای ه پرتاب سالح هستهاستفاده قرار گيرد و همين طور طراحی کالهک موشک قادر ب در بمب مورد
 «.گزارش منفی است بنابراین وقتی به این گزارش نگاه می کنيم، می بينيم که هفتاد درصد

به » موفقيت«اما در این صورت چه چيز باعث می شود که مقامات جمهوری اسالمی چنين گزارشی را 
  شمار برند؟

ی خواندن گزارش اخير قرار داده، بخشی نگاهی دقيق تر نشان می دهد که ایران، آنچه را مبنای پيروز
  .از گزارش است و نه تمامی آن

این گزارش با توجه  عکس العمل ایران روی«گفته سعيد محمودی، استاد حقوق بين الملل در سوئد،  به
سئواالت قدیمی است و ایران از پيش با  به قسمت های ابتدایی آن است؛ قسمتهایی که مربوط به

اما در قسمت هایی که ایران بر سر توضيح آن، از پيش . بدهد ه بود که پاسخشان راآژانس موافقت کرد
  «.بود، پاسخی داده نشده است موافقت نکرده

و به گفته مسئولين و اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، از همين روست که بررسی 
  .پرونده اتمی همچنان ادامه دارد

در  رادیوفردا ده آمریکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی در گفت و گو باگریگوری شولتی، نماین
ایران با آژانس همکاری نمی  متاسفانه رهبران«: خصوص رویکرد آژانس در رویارویی با ایران می گوید

. پذیرفتن خواست آژانس همچنان سر باز می زنند گامی به سوی شفافيت برنداشته اند؛ و از. کنند
  «.سازی اورانيوم ی مانند تعليق غنیخواست های

ایران مردم ایران را گمراه می کنند وقتی به آنها می گویند که همکاری  متاسفانه رهبران«به گفته وی، 
ایران همچنان  اینجا در وین متاسفانه پرونده هسته ای. وجود داشته و پرونده بسته شده است کامل

  «.کامال باز خواهد ماند
  .آژانس و وین، بلکه در شورای امنيت نيز بررسی پرونده اتمی تهران همچنان ادامه داردو نه تنها در 

چين، بریتانيا،  دوشنبه نمایندگان کشورهای عضو گروه پنج به عالوه یک شامل آمریکا، روسيه، روز
  .دقطعنامه جدید به مذاکره بپردازن فرانسه همراه با آلمان در واشينگتن گردهم آمدند تا درباره

خارجه  نتيجه مذاکرات ميان طرفين منتشر نشده است ولی تام کيسی، سخنگوی وزارت امور اگرچه
امنيت به زودی قطعنامه  آمریکا گفته است که قدرت های عمده جهانی خواستار آن هستند که شورای

  .ای را تصویب کند
  
  'پرونده ایران از شورای امنيت خارج شود'

 )2008 فوريه 26 (86ند   اسف7شنبه سه :بی بی سی
نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد در نيویورک مقر این سازمان تاکيد کرد که ایران به تمامی سوال 

 .بين المللی انرژی اتمی پاسخ داده است های مطرح شده از سوی آژانس
نامه هسته ای محمد خزاعی، سفير ایران در سازمان ملل در نشستی با خبرنگاران گفته است که بر

  .دستور کار این آژانس تبدیل شود ایران باید اکنون به یک موضوع عادی در
یک "اتمی را  های ایرانی جدیدترین گزارش محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بين المللی انرژی مقام

 تاکيد تحليلگران می گویند این گزارش برای این کشور دانسته اند، این در حالی است که" پيروزی بزرگ
  .های اساسی، جواب نداده است می کند که ایران هنوز به برخی سوال

  ".دیگر هيچ دليلی برای باقی ماندن پرونده ایران در شورای امنيت وجود ندارد: "آقای خزاعی گفت
 اگر قطعنامه جدیدی در کار باشد، از آنجا که بر اساس: "او در مورد صدور قطعنامه جدید عليه ایران افزود

  ".خواهد بود، اجرای آن منطقی نخواهد بود ادعاها و نه گزارش آژانس
 .سفير ایران در سازمان ملل تاکيد کرد که راهبرد ایران، همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی است

در همين حال رسول موحدیان، سفير ایران در بریتانيا در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز، چاپ لندن 
  .های این کشور با آژانس بين المللی انرژی اتمی متهم کرد ریکا را به کارشکنی در همکاریآم

آقای موحدیان گفت که واکنش کشورهای غربی به گزارش آقای البرادعی گمراه کننده بوده و پيشرفت 
  .برنامه هسته ای ایران نادیده گرفته شده است های به دست آمده در شفاف سازی در مورد

 "روزی تاریخی برای ایرانپي"
محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ایران، در پی انتشار گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره 

  .ایران را تبریک گفت" پيروزی تاریخی ملت" برنامه هسته ای این کشور، در پيامی
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یران، از این کشور ستایش گزارش آژانس به خاطر دادن اجازه بازرسی از برخی نقاط ممنوعه سابق در ا
  .از پاسخ دادن به برخی مسائل کليدی طفره می رود کرده اما می گوید که ایران همچنان

وجود ندارد که ایران درحال ساختن سالح " تضمين جدی"همچنين در گزارش آژانس آمده است که هيچ 
 .اتمی نيست

تيار دیپلمات ها قرار گرفت و بخش هایی گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی روز جمعه گذشته در اخ
 .از آن در رسانه ها منتشر شد

آژانس اتمی سازمان ملل گفته است که ایران از سواالت مربوط به آنچه ادعا می شود انجام آزمایش به 
و کار طراحی به روی یک کالهک جنگی است، پرهيز می " انفجاری باال دارای قابليت"روی مواد منفجره 

  ".این مایه نگرانی جدی است: "اره کردکند و اش
بازرسان آژانس گفتند که ایران همچنين هنوز علنا با تخطی از دستور شورای امنيت سازمان ملل، به 

سانتریفوژهای پيشرفته برای تسریع این فرآیند را آزمایش می  غنی سازی اورانيوم ادامه می دهد و
  .کند

  
 اتحادیه اروپا اظهارات مقامات ایرانی عليه اسرایيل را محکوم کرد

 )2008 فوريه 25 (86 اسفند  6شنبه دو:رادیو فردا
اظهارات مقامات ایرانی درباره اسرایيل را به شدت محکوم  اتحادیه اروپا روز دوشنبه، ششم اسفندماه،

  .خواند» غير قابل پذیرش«کرد و آن را 
اظهارات « :گفته شده است منتشر کرد، ميتری راپل، ریيس اسلوونيایی اتحادیه اروپابيانيه ای که دی در
  «.غير متمدنانه است عليه اسرایيل غير قابل پذیرش، زیانبار و... آنها

 رویکرد خصمانه خود را متوقف کرده و از هرگونه تهدید«ایران خواست تا  اتحادیه اروپا در این بيانيه از
  «.عضای جامعه بين المللی خوددداری کندکشورهای دیگر و ا

حمله شدید  گذشته محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسالمی در سفر خود به بندر عباس با هفته
سوال از فلسفه وجودی  کرد و خطاب» ميکروب کثيف« و » جرثومه فساد«به اسرایيل این کشور را 

  .دانست» نقطه ضعف دشمنان ملت ایران« اسرایيل را 
اظهارات ریيس جمهوری اسالمی در ادامه واکنش های مقامات این کشور به ترور عماد مغنيه، فرمانده 

  .ارشد حزب اهللا لبنان صورت گرفت
صهيونيستی به  قدرت های بزرگ یک جرثومه فساد و کثيفی را به اسم رژیم«: احمدی نژاد گفت آقای

  «.انداخته اند ای منطقهوجود آورده اند و مانند حيوانی وحشی به جان ملت ه
وی . می برد نيست که ریيس جمهوری اسالمی چنين لحنی را عليه اسرایيل به کار نخستين بار این

اسرایيل باید از صفحه روزگار « :گفته بود پيشتر نيز در اظهاراتی که بازتاب گسترده بين االمللی داشت،
  «.محو شود

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در واکنش به دوشنبه هفته گذشته نيز، محمد علی جعفری، 
در آینده نزدیک شاهد نابودی جرثومه سرطانی اسرایيل به دست پرتوان و با  »:قتل عماد مغنيه گفت

 «.کفایت رزمندگان امت حزب اهللا خواهيم بود
  ایران از راه حل دو کشور حمایت کند

فلسطين و اسرایيل  رهبران ایران از راه حل دو کشور« که اروپا در بيانيه خود خواستار آن شده  اتحادیه
  «.آن باشد حمایت کرده و در پی استقرار صلح ميان اسرایيل و همسایگان

کل سازمان ملل متحد، سخنان محمود احمدی نژاد  چهارشنبه گذشته نيز، بان گی مون، دبير
برضد يک کشور عضو  نين زبانی رابرازنده رييس يک دولت نيست که چ »:خواند و گفت» نامطلوب« را

  «.اين سازمان به کار برد
گروه حزب اهللا لبنان، اواسط ماه فوریه در جریان انفجار بمبی  عماد فایز مغنيه از فرماندهان ارشد

  .در دمشق، پایتخت سوریه، کشته شد خود خودرو در
داده  اطالعاتی اسرایيل نسبتو جمهوری اسالمی ایران این اقدام را به سازمان های  گروه حزب اهللا

  .است اند، ولی تل آویو هرگونه دست داشتن در ترور عماد مغنيه را رد کرده
مختلف اصولگرا و اصالح طلب ترور عماد مغنيه  مقامات و شخصيت های جمهوری اسالمی از طيف های

خوانده  «مردی بزرگ« را خامنه ای، رهبر ایران نيز این فرمانده ارشد حزب اهللا را محکوم کرده و آیت اهللا
  .خواهد شد عليه اسرایيل» شهادت او باعث افزایش مقاومت«بود که به گفته وی،

اهميت جایگاه عماد مغنيه، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه  جمهوری اسالمی ایران برای نشان دادن
  .اعزام کرد تا در مراسم تشييع جنازه وی شرکت کند خود را به بيروت

  
   عراقدردهاي عراق و نيروهاي موثر رويدا

  
 سفر یک هيئت ایرانی به بغداد برای تدارک مقدمات سفر احمدی نژاد به عراق

 )2008 فوريه 28 (86 اسفند  9شنبه پنج 
یک منبع نزدیک به سفارت ایران در عراق امروز گفت که یک هئيت ایرانی روز چهارشنبه برای  

  .سالمی ایران به عراق وارد بغداد شدهماهنگی برنامه سفر رئيس جمهوری ا
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هيئت بلندپایه ایرانی  یک: گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منبع اظهار داشت به
به سفر محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری  به دعوت عراق برای بحث و گفتگو درباره مسائل مربوط

 .ت این سفر وارد بغداد شدمقدما اسالمی ایران به عراق و زمينه سازی و
متشکل از نمایندگان وزارتخانه های خارجه، انرژی، نفت، راه و ترابری  به گفته این منبع، هيئت یاد شده

 .است وزارت امور خارجه ایران کارشناسانی از و
 هيئت ایرانی مسائل مربوط به سفر دو روزه رئيس جمهوری اسالمی ایران به بغداد را: این منبع افزود

 .مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد
 .این دومين هيئتی است که به همين منظور از بغداد دیدن می کند: وی خاطرنشان کرد

جمهوری اسالمی ایران  علی الدباغ سخنگوی دولت عراق نيمه ماه جاری ميالدی اعالم کرد که رئيس
البانی همتای عراقی خود و با جالل ط از دوم ماه مارس سفری دو روزه به عراق خواهد داشت و

 .نخست وزیر این کشور مالقات خواهد کرد
برپایه این گزارش، این اولين دیدار یک رئيس جمهوری ایران از زمان پيروزی انقالب اسالمی به عراق به 

 .شمار می رود
  

ي زماني براي  برنامه ي هرگونه اش با اجتناب از ارائه وگو با همتاي آمريكايي ترآيه پس از گفت وزيردفاع
آه الزم باشد در شمال عراق باقي خواهد  ارتش ترآيه تا زماني: خروج نيروهاي ترآيه از عراق گفت

  .ماند
 )2008 فوريه 28 (86 اسفند  9شنبه پنج 

 به نقل از خبرگزاري فرانسه، وجدي گونول، وزير دفاع) ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري
را هدف قرار ) ك.ك.پ(ترآيه  ترآيه تنها مبارزان شورشي گروه آارگران آرد: داشتچنين اظهار  ترآيه هم

  .داده و قصد اشغال هيچ قسمتي از عراق را ندارد
وگو با گيتس از دادن هرگونه قول براي  رييس ارتش ترآيه نيز پس از گفت از سوي ديگر ياشار بيوآانيت،

  .ري آردآردن نيروهاي آشورش از شمال عراق خوددا خارج
  .ترين زمان يك دوران نسبي است، مي تواند يك روز يا يك سال هم معني بدهد آوتاه: بيوآانيت گفت

. هاي ما ادامه خواهد داشت  سال هستيم و درگيري24تروريسم به مدت  ما در حال نبرد با: وي افزود
  .هاست با طالبان در افغانستان درگير است آه آمريكا سال همانطور
 تن از مظنونان 27از حمالت نيروهاي ترآيه به شمال عراق  رحالي است آه در ششمين روزاين د
ترآيه   تن و تعداد تلفات نيروهاي ارتش230ك به .ك.به اين ترتيب تعداد تلفات پ .ك آشته شدند.ك.پ

  . تن رسيد27به 
پيمان ناتو  يكا از ترآيه، همپيش از سفر به ترآيه گفته بود آه حمايت آمر رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا

  .پايان يابد حد و مرز نخواهد بود و حمالت ارتش ترآيه به شمال عراق بايد هر چه زودتر بي
 ك در اختيار.ك.از اين حمالت حمايت آرده و اطالعات الزم را در مورد پ آمريكا: چنين اظهار داشت وي هم
انداز  واشنگتن نگران چشم نه عمل آرده است، اماهاي ترآيه قرار داده ، ارتش ترآيه نيز مسووال مقام

  .ك در شمال عراق است.ك.اعضاي پ درگيري هاي طوالني مدت ميان نيروهاي ترآيه و
هاي ترآيه خواست تا همراه اقدامات نظامي تدابير اقتصادي و سياسي را  گيتس در اين مذاآرات از مقام

  .نيز در نظر داشته باشند
از ترآيه خواست تا به منظور دستيابي به راه حل اساسي و بلندمدت  ر اين مذاآراتوزير دفاع آمريكا د

از  هاي مردمي آردها اقدامات نظامي از تدابير سياسي و اقتصادي براي آاهش حمايت به همراه
 ك بهره بگيرند.ك.پ
  

اي تجديدنظر به بر ي را جمهوري عراق طرح انتخابات جديد استاني را رد آرد و اين اليحه رياست شوراي
مورد حمايت آمريكا براي گسترش آشتي  هاي پارلمان بازگرداند، اقدامي آه يك مشكل جدي در تالش

  .ملي قلمداد شده است
 )2008 فوريه 28 (86 اسفند  9شنبه پنج 

 به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين حكم به رغم) ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري
عضوي  جمهور آمريكا در آخرين دقايق با شوراي سه ني ديك چني، معاون رييستماس تلف
  .شد ي امضاي اين قانون را برعهده دارد، صادر جمهوري عراق آه وظيفه رياست

اعتنايي اعالم آرد آه اين امر حاآي از برقراري  اهميت نشان دادن اين بي آاخ سفيد در تالش براي بي
  .دموآراسي در اين آشور است

بين بردن مناقشات بر سر تقسيم قدرت ميان اهل تسنن، تشيع و  هاي شديد براي از اين امر چالش
  .پس از خلع صدام از قدرت را بيش از يش نمودار ساخت آردها پنج سال

. تقويت نيروهاي آمريكا در عراق طي سال گذشته توصيف شده بود توافق تقسيم قدرت هدف غايي در
فلج آرده  ها و حمالت آه سياستمداران و روند سياسي آشور را آه با آاهش خونريزيبود  اميدها براين

  .يي آند بود، آنها را موفق به آشتي و حل اختالفات فرقه
 عضو پارلمان انتخاب مي 27 را آه طي آن 2005ي  سراسري ژانويه بسياري از اهل تسنن انتخابات

  .بگيرند هاي اصلي را در دست يعيان و آردها قدرتآردند و همين امر موجب شد آه ش شدند، تحريم
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انتخابات جديد اول اآتبر برگزار شود و به اهل تسنن قدرت سياسي بيشتري  ها اميدوارند آه آمريكايي
  .نظامي گري و حمالت خاتمه داده شود و به اين ترتيب به شبه بدهد

هاي  راين اساس بود آه آيا مقامجمهوري با اين اليحه ب رياست هاي شوراي مخالفت اساسي مقام
  . باشند يا خير مرآزي بايد حق اخراج فرمانداران محلي را داشته محلي يا دولت
در اين قانون مواردي بود آه : جمهوري گفت و سخنگوي شوراي رياست گذاران اهل تسنن يكي از قانون

 شوراي. ناري آنهاي فرمانداران و چگونگي برآ اساسي مغايرت داشت، مثل مساله با قانون
  .جمهوري اختيار مخالفت داشت رياست

جمهور عراق گفت آه مخالف اصلي اين قانون عادل عبدالمهدي، همتاي  طارق الهاشمي، معاون رييس
  .ي وي بوده است شيعه

ها بود آه شورا اين  ي قانون استان همكارمان عادل عبدالمهدي در باره هايي از جانب مخالفت: وي افزود
  .را براي بازنگري به پارلمان بازگرداند ونقان

  .عبدالمهدي حمايت آردند گذاراني آه در اين نشست حضور داشتند گفتند آه آردها نيز از عادل قانون
  .شود جمهور برگزارمي  جالل طالباني، رييس اين شوراي سه نفره به رياست

ها چني به منظور وادار آردن  راي آمريكاييدليل اهميت اين مساله ب ي يك مقام دولت عراق، به به گفته
ها ظاهرا بسيار  عراقي اما اختالفات سياسي. عبدالمهدي به امضاي اين قانون با وي تماس گرفت عادل
  .تر از درخواست چني بوده است مهم

. ترين حزب شيعه در اين آشور است مجلس اعالي اسالمي عراق، بزرگ هاي ارشد عبدالمهدي از مقام
داشت اما  وزير عراق اختيار برآناري يك فرماندار استاني را قانون اعالم شده نخست سبراسا

  .گذاران باشد استاني يا قانون ي شوراي عبدالمهدي و جناح وي معتقدند اين اختيار بايد برعهده
 دانا. ستاي جديد بر قانون انتخابات استاني ني اعتقاد واشنگتن اين امر ضربه آاخ سفيد اعالم آرد آه به

دشواري تصويب  پرينو، سخنگوي آاخ سفيد گفت آه دولت بوش ترجيح مي داد اين قانون بدون
  .جريان دارد شد، اما اين امر نيز حاآي از آن است آه دموآراسي در عراق مي

آمريكا نيز اظهار داشت آه اقدام شورا يك امر عادي از روند  ي تام آيسي، سخنگوي وزارت خارجه
 آمريكا فكر نمي آند در اين رابطه تاخيري طوالني و جدي ايجاد شود. عراق است دردموآراسي 

  
  ایران به توطئه عليه شوراهای بيداری متهم شد

 )2008 فوريه 27 (86 اسفند  8شنبه چهار :بی بی سی
تن عراق دستگاه اطالعاتی ایران را متهم به توطئه برای ناکام گذاش) مخابرات(رئيس سازمان اطالعات 

 .تروریسم کرد تالش دولت عراق برای مبارزه با
این اتهام چهار روز پيش از موعدی مطرح می شود که قرار است محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور 

 .ایران به عراق سفر کند
سرتيپ محمد عبداهللا شهوانی، رئيس سازمان اطالعات عراق با صدور بيانيه ای مطبوعاتی اعالم کرد 

خود در سراسر عراق مأموریت داده است تا برنامه های  عاتی ایران به عواملکه دستگاه اطال
  .را خنثی کنند" شوراهای بيداری"

عراق  بيداری از سران قبائل و طوائف عرب سنی مذهب عراق، به ابتکار آمریکا و دولت شوراهای
ذ شبکه القاعده و نفو تشکيل شده اند و هدف آنها ایجاد اتحاد ميان اعراب سنی مذهب در مقابل

می کنند یا به نا امنی و جنگ فرقه ای در  شورشيانی است که با حضور نظامی آمریکا در عراق مقابله
  .این کشور دامن می زنند

 .این شوراها دارای نفرات مسلحی هستند که از جانب ارتش آمریکا و دولت عراق حمایت می شوند
 سران شوراهای بيداری بوده اند خود قربانی حمالت تاکنون چند تن از شيوخ قبائل عراقی که از

 .شورشيان شده و جان باخته اند
نا امنی در عراق  نظامی و دولتمردان آمریکایی بارها ایران را به نقش آفرینی در بی ثباتی و مقامات

ی خود از طرح چنين اتهاماتی فاصله م متهم کرده اند و با اینکه دولت عراق در موضعگيریهای رسمی
  .مقامات عرب سنی مذهب در دولت و مجلس عراق مطرح می شود گيرد، چنين اتهاماتی گاه از جانب

ایران همواره این اتهامات را رد و تأکيد کرده که پشتيبان دولت عراق است و برای تحقق ثبات و امنيت در 
 .این کشور تالش می کند

ر به طرح اتهام عليه ایران پرداخته از عربهای ژنرال شهوانی، رئيس سازمان اطالعاتی عراق که این با
عراقی است که در زمان حکومت صدام حسين به مخالفت با  سنی مذهب موصل و از جمله افسران

  .وی برخاستند و از عراق گریختند
 مأمور تجدید سازمان دستگاه اطالعاتی عراق 2003وی پس از سقوط حکومت صدام حسين در سال 

  .را به عهده دارد اکنون ریاست این سازمانشد و از آن زمان ت
  

  ایرانی در بازداشت هستند١۴: ارتش آمریکا در عراق
 )2008 فوريه 25 (86 اسفند  6شنبه دو:رادیو فردا

اتباع ايرانی در زندان   نفر از١۴سخنگوی ارتش آمريکا در عراق، روز دوشنبه اعالم کرد که  ليگتون، براد
 .عراق، به سر می برندهای نيروهای ائتالف، در 
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، سخن می گفت، تاريخ و زمان دقيق دستگيری اين خبرگزاری فرانسه سخنگوی ارتش آمريکا که با
 .افراد را اعالم نکرد

فرماندهی  مرکز«در همين حال، . تعداد ايرانی های زندانی را ده نفر اعالم کرده بود آمريکا پيشتر،
ايرانی های زندانی به دليل  کرد که بيانيه جداگانه ای اعالمدر   مقر آن در فلوريدا است، که» آمريکا

 .شوند، دستگير شده اند اينکه خطری برای مسايل امنيتی محسوب می
 ايرانی را از زندان های اين کشور آزاد کرده  در نهم نوامبر سال گذشته، آمريکا اعالم کرد که نه نفر

 .است
 .در راستای کاهش تنش بين تهران و واشينگتن دانستنداين عمل آمريکا را  بسياری از صاحبنظران،

ارتش آمريکا در   آزاد شد و  دسامبر توسط نيروهای آمريکايی از زندان در عراق١٩روز  ايرانی ديگر نيز، يک
 .در بازداشت به سر می برند  ايرانی ديگر همچنان١٠بيانيه ای اعالم کرد که 
د که در ژانويه سال گذشته، به اتهام کمک و پشتيبانی از هستن ايرانيانی سه نفر از اين زندانيان،

 .اربيل در شمال عراق دستگير شدند شورشيان در شهر
  داده و سالح در اختيار آنها قرار می  که شورشيان شيعه را تعليم آمريکا ايران را بارها متهم کرده

خودروها را دارند، در اختيار  وذ درواشينگتن می گويد که ايران بمب های کنار جاده ای که قابليت نف.دهد
 .شورشيان قرار داده اند

 .عراق خوانده است تهران همواره اين اتهامات را رد کرده و هدف خود را برقراری ثبات در
، پس از گروگانگيری در سفارت آمريکا در تهران، رابطه ديپلماتيک با يکديگر ١٩٨٠ايران و آمريکا از سال 

  .نداشته اند
 اين، دو کشور پس از نزديک به سه دهه، برای اولين بار در سال جاری، در مورد وضعيت عراق با وجود

  .با هم مذاکره کردند
 .آن برگزار شده است اين مذاکرات از ماه مه آغاز شد و تاکنون سه دور

  .آخرين دور اين گفت و گوها در ماه اوت صورت گرفت، ولی بدون هيچ دستاورد خاصی پايان يافت
طرح اتهام های  رغم درخواست های مکرر دولت عراق برای پيگيری مذاکرات، تهران و واشينگتن با به

 .متقابل هر بار تالش بغداد را بی اثر گذاشته اند
 .در ماه ژانويه برگزار شود، به درخواست ايران به تعويق افتاده است دور چهارم اين مذاکرات که قرار بود

  
  ر اثر انفجار بمب در عراقکشته شدن ده ها زائر د

 )2008 فوريه 24 (86 اسفند  5یکشنبه :بی بی سی
 60 نفر و مجروح شدن 40حمله انتحاری در اسکندریه در جنوب بغداد، موجب کشته شدن دست کم 

 .نفر دیگر شده است
زاداری این حمله در جاده اصلی به طرف کربال و زمانی اتفاق افتاده که شيعيان برای شرکت درمراسم ع

  .عازم این شهر هستند) امام حسين  چهلمين روز درگذشت( های اربعين
به گفته پليس، حمله کننده بمب خود را در یک استراحتگاه زائران شيعه که عازم کربال بودند، منفجر 

 .کرد
اسکندریه در گذشته صحنه ناآرامی های زیاد بود ولی خبرنگاران می گویند اخيرا از شدت خشونت ها 

  .در این محل کاسته شده بود
ارتش آمریکا معتقد است که کاهش حمالت به دليل ائتالف سنی های عراقی با آمریکا عليه القاعده و 

  .مستقر در عراق بوده است نيز افزایش تعداد سربازان آمریکایی
 نفر 50 پيشتر، انفجار بمب و تيراندازی توسط پيکارجویان، موجب کشته شدن سه زائر و مجروح شدن

 .دیگر شده بود
 .این حمله در منطقه الدوره، در جنوب بغداد رخ داد

اخير در جریان  ميور، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید به دليل حمالتی که درسال های جيم
امنيتی شدیدی به اجرا درآمده بود و عبور  برگزاری مراسم اربعين در عراق صورت گرفته بود امروز تدابير

هزاران سرباز نيز برای مقابله با حمالت . اصلی ممنوع اعالم شده بود وها از بسياری از جاده هایخودر
  .در کربال استقرار یافته بودند احتمالی

جيم ميور می افزاید با وجود این تدابير، جلوگيری از حمالت انتحاری و حفاظت از جان شمار قابل توجه 
  .ه حرکت می کنند کار مشکلی استپياد زائران که بسياری از آنان پای

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران

 )2008 فوريه 27 (86 اسفند  8شنبه چهار :رادیو فردا
 از آن به   ، از برکناری سه تن از معاونان وزارت صنايع به صورت همزمان خبر داده وسرمايه روزنامه

 .نوان شوکی برای اين وزارتخانه نام برده استع
اقتصادی، توسعه منابع  نوشته اين روزنامه، دامنه تغييرات مديران وزارت صنايع باالخره به معاونان به

هاشمی ثمره و بصيری، سه معاونی که از  انسانی و معدن اين وزارتخانه هم رسيد و شاطرزاده،
 .حساب می آمدند، به طور همزمان برکنارشدند هنيروهای طهماسبی، وزير سابق صنايع ب
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 تغيير معاونان ومديران زيرمجموعه وزارت صنايع، از زمان طهماسبی«نوشته که  سرمايه در اين خصوص
اين باره بر وزير  مطرح بوده است و فشارهايی نيز ازطرف دستگاه های مختلف، از جمله مجلس در

 «.سابق صنايع وارد شده است
اين  از هنگام روی کار آمدن محرابيان تا پيش از برکناری های روز گذشته معاونان ن روزنامه،به نوشته اي

تغييرات بخش صنعت به شمار  وزارتخانه، تغيير رييس سازمان گسترش و مديرعامل سايپا، مهم ترين
موجب ايجاد شوک در ميان مديران ميانی اين  شنبه می رفت اما برکناری های ناگهانی روز سه

 .وزارتخانه شده است
مدارس «، ارگان رسمی دولت، از راه اندازی نوع جديدی از مدارس در کشور با عنوان ايران روزنامه
 .خبر داده است» معارف

مدارس معارف از سال   که نوشته اين روزنامه، ریيس سازمان اوقاف و امور خيريه با اعالم اين به
اين مدارس از سوی سازمان اوقاف «: است می شود، گفتهتحصيلی آينده در سراسر کشور راه اندازی 

 «.تحصيلی دانش آموز می پذيرد راه اندازی می شود و در مقاطع مختلف
و با » امام زاده ها«زير نظر » مدارس معارف«نوشته است که  روزنامه ايران به نقل از حيدر مصلحی

 . راه اندازی خواهد شدامامزاده ها و همکاری وزارت آموزش و پرورش هزينه موقوفات
از آغاز برگزاری مانور مشترک نظاميان فرانسه، امارات و قطر در خليج  جمهوری اسالمی روزنامه
هايی را پديد   اسفند ادامه خواهد داشت حساسيت١۵خبر داده و نوشته که اين مانورها که تا  فارس

 .آورده است
نام دارد در قلمرو امارات و آب های بين المللی » يکخليج ـ  سير«به نوشته اين روزنامه، اين مانور که 

 هرمز با عمليات هايی ترکيبی انجام می گيرد که شامل حمالتی عليه يک جزيره در نزديکی تنگه
 .متخاصم است

 هواپيمای جنگی و ۴٠ نظامی قطری، ١٣٠٠ نيروی اماراتی، ٢۵٠٠ سرباز فرانسوی، ١۵٠٠در اين مانور 
 .چندين ناو شرکت دارند

به ويژه در  با توجه به موضع تند فرانسه عليه ايران«: جمهوری اسالمی همچنين نوشته است روزنامه
ارزيابی می کنند هر چند يک مقام  موضوع هسته ای ناظران سياسی اين مانور را يک اقدام تحريک آميز

 «.را رد کرده استهرگونه ارتباط ميان اين مانورها و ايران  اماراتی نيز که خواست نامش فاش نشود
تاخير در عضويت در سازمان جهانی «به نقل از ریيس اتاق بازرگانی ايران نوشته که  جام جم روزنامه

 «.تجارت فرصت سوزی است
تجارت برای اقتصاد  جنبه فرصتی الحاق ايران به سازمان جهانی«: گفته است اتاق بازرگانی ايران ریيس

کشور در خصوص مقررات سازمان جهانی  ز مديران اقتصادیکشور بيش از تهديد است، اما برخی ا
 «.تجارت مايوس هستند

سازمان جهانی  جام جم، آقای نهاونديان با اشاره به لزوم عملياتی کردن مباحث پيوستن به به نوشته
کافی در زمينه الحاق ايران به  بخش خصوصی نيز تاکنون سياست و پيگيری«تجارت تاکيد کرده که 

 «.انی تجارت نداشته استسازمان جه
اين بدترين اتفاق تاريخ ايران است که هر « :به نقل از اسحاق جهانگيری نوشته است اعتماد روزنامه

 «.کس مسوول می شود ژست اپوزيسيون به خود می گيرد
احمدی نژاد در خصوص  نوشته اين روزنامه، وزير اسبق صنايع با اشاره تلويحی به شعارهای محمود به

آمدند گفتند ما دزد می گيريم، دزد می گيريم؛  عده يی از اول«: ه با مفاسد اقتصادی گفته استمبارز
 «.دست تان است هر که دزدی کرده است بگيريد خب بگيريد، حاال که همه قوا

 الفبای رشد اقتصادی، امنيت اقتصادی است اما اينکه باالترين«: نوشته است اعتماد از قول جهانگيری
آنها گفته شود به  رايی، مسوول افشاگری شوند يا اينکه وقتی کسانی انتقاد می کنند بهمقامات اج

به نوشته اين روزنامه،  «.کنيد، درست نيست خاطر اينکه دست تان از بيت المال کوتاه شده، انتقاد می
 با مفاسداز زمان روی کار آمدن احمدی نژاد و با وجود شعار مبارزه «است که  وزير اسبق صنايع گفته

 «.اقتصادی حتی يک مديرکل نيز تا حاال در دادگاه محاکمه نشده است
  

  بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
 )2008 فوريه 26 (86 اسفند  7شنبه سه :رادیو فردا
 .، گزارش داده که سهميه بندی بنزين نرخ تورم را افزايش داده استهمشهری روزنامه

را به دليل   حالی که دولت مدعی است، اجرای طرح سهميه بندی بنزيننوشته اين روزنامه، در به
آزاد بنزين به مرحله اجرا درآورده، بانک  جلوگيری از تحميل تورم بيشتر به اقتصاد ايران در شرايط عرضه

اعالم کرد که جيره بندی بنزين تاثير قابل مالحظه ای را در سال  مرکزی با انتشار گزارشی رسمی
 .داشته است  ماهه اول امسال٩يمت محصوالت زراعی و باغی و به تبع آن رشد نرخ تورم در ق جاری بر

اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی  هر چند که در اين گزارش که از سوی«به نوشته همشهری 
دليل اجرای طرح سهميه بندی بنزين اعالم نشده ولی به صراحت  منتشر شده رقم افزايش نرخ تورم به

قيمت اين  افزاش قيمت و سهميه بندی بنزين تاثير قابل مالحظه ای را در سال جاری بر اکيد شده کهت
 «.محصوالت داشته است

 .داروخانه در تهران خبر داده است ١٠٠، ارگان رسمی دولت از پلمپ بيش از ايران روزنامه
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مأموران دادسرای  » فته استنوشته اين روزنامه سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقالب تهران گ به
طرح ويژه ای داروخانه های پايتخت را تحت  قاچاق کاال و ارز پس از هماهنگی وزارت بهداشت، با اجرای

 .بازرسی قرار داده اند
 تخلف و فروش داروی قاچاق  به اتهام» داروخانه در تهران  ١٠٠بيش از «به نوشته اين روزنامه 

 .شناسايی پلمپ شده اند
 دقيقه ظهر ديروز انفجار شديدی تبريز را ٢٢ و ١٢ساعت «خبر داده که  جمهوری اسالمی هروزنام

 «.تکان داده و موجب نگرانی مردم شده است
از زاغه های زايد  اين انفجار ناشی از منفجرکردن يکی«نوشته» منابع مطلع« روزنامه به نقل از اين

بوده و با هماهنگی های الزم صورت گرفته   غرب عاشورا در شمال٣١انفجاری قرارگاه لشکر مکانيزه 
 «.است
عين حال اظهار خوشحالی کرده که اين انفجارها هيچگونه خساراتی جز  در جمهوری اسالمی روزنامه

 .شيشه های بعضی مغازه ها و اماکن مسکونی نزديک محل انفجار نداشته است شکسته شدن
« و نوشته  و مسئول در اين خصوص انتقاد کردهروزنامه از عدم اطالع رسانی مقامات نظامی اين

به پخش خبر انفجار کردند   دقيقه بعد از انفجار خبرگزاری های خارجی اقدام١۵درحالی که تنها 
 «.خودداری نمودند مسئولين محلی از هرگونه اظهارنظری در اين زمينه

تعطيالت نوروزی خبر داده از احتمال افزايش قيمت بنزين سهميه بندی شده پس از  خراسان روزنامه
 .است
در مورد « گفته است  يا همان ستاد سهميه بندی بنزين١٣نوشته اين روزنامه، رييس ستاد تبصره  به

قيمتی نخواهيم داشت و قيمت بنزين  بنزين سهميه ای قطعا تا پايان تعطيالت نوروز هيچ افزايش
  ت نوروز نيز افزايش قيمت بنزين سهميه ایبعد از تعطيال  تومان خواهد بود، اما١٠٠سهميه ای همان 
 «.تصويب پيشنهاد افزايش قيمت بنزين سهميه ای در دولت دارد بستگی به رد يا

 صدور دستور نبش قبر پزشک همدانی برای تعيين علت مرگ را مورد توجه قرار  ، خبراعتماد روزنامه
 .داده است

نبش قبر خانواده خانم  زديک به پنج ماه با درخواستمقامات قوه قضایيه پس از ن«نوشته اين روزنامه به
معروف و نهی از منکر همدان جان باخته بود، موافقت  دکتر جوانی که در بازداشتگاه ستاد اجرايی امر به

 «.کردند
ماموران ستاد  خانواده زهرا بنی يعقوب پزشک جوانی که پس از بازداشت از سوی«نوشته  اعتماد

 ساله به ٢٧مدعی هستند اين دختر  و نهی از منکر جان خود را از دست داد،اجرايی امر به معروف 
 ماه بازپرس پرونده برای روشن شدن ۵دليل پس از  احتمال زياد خودکشی نکرده استد و به همين

 «.صادر کرده است موضوع دستور نبش قبر را
 عملکرد نظارتی«وشتهبه نقل از رييس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ن ،کيهان روزنامه

 «.تعلق می گيرد ١۵ يا ١۴مجلس هفتم صعيف بود و در مجموع به عملکرد تقنينی آن نيز نمره 
حوزه فسادانگيز در کشور وجود دارد، که مجلس  ١۶«به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی همچنين گفته 

 .برخی از آن ها بر آمده است با برخی از مصوبات در صدد رفع
 شماره امروز خود نامه سرگشاده احمد پورنجاتی نماينده سابق مجلس به رييس در کارگزاران روزنامه

 .قوه قضاييه در مورد محاکمه يعقوب يادعلی نويسنده ايرانی منتشر کرده است
در قوه قضاييه که منجر  نوشته اين روزنامه آقای پورنجاتی در اين نامه،با اشاره به مشکالت ساختاری به

به اتهام فعاليت های هنری می شود، از  مه نويسندگان و هنرمندانی جون يعقوب يادعلیبه محاک
انتظار داشت که دخالت مستقيم شما در لغو حکم اخير  آيا می توان«هاشمی شاهرودی پرسيده که

البته توقع چندانی هم نيست، نقطه آغازی باشد برای يک تصميم اساسی که  درباره يک نويسنده، که
  «نکنند؟ يچ نويسنده و هنرمندی را به شيوه متهمان و مجرمان جرایم عادی محاکمهه ديگر

  
 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ايران

 )2008 فوريه 25 (86 اسفند  6شنبه دو:رادیو فردا
 سلطان شکر جديد در کشور بر اثر سياست های نامناسب دولت خبر ١۴، از تولد آفتاب يزد روزنامه

  .داده است
شکر، سود  با گذشت دو سال از تصميم دولت برای کاهش تعرفه وارداتی«روزنامه نوشت که  ينا

  «.نظير به تدريج روشن مي شود هنگفت وارد کنندگان عمده شکر و استفاده کنندگان از اين فرصت کم
 ه عنواننوشته که در سال های گذشته يک نفر ب» مقام آگاه در صنعت قند و شکر يک«آفتاب يزد از قول 

تعرفه واردات شکر  اما در دو سال اخير، کاهش ناگهانی و بی سابقه«سلطان شکر شناخته شده بود، 
در برابر آنها نوچه هم به حساب  باعث شد، افرادی در واردات شکر سلطان شوند که سلطان قبلی

  «.نمي آيد
  تشکيک درباره قرارداد الجزایر

تشکيک درباره قرارداد مرزی «اطالع خود خبر داده که در ستون جهت  جمهوری اسالمی روزنامه
  «.ميان ايران و عراق بار ديگر توسط يک مسئول عراقی مطرح شده است الجزاير

محمدالحاج حمود، معاون حقوقی وزير امور خارجه عراق گفته است توافق نامه «به نوشته اين روزنامه، 
دو کشور  ام در عراق بسته شده بود اما امروز حکومت هررژيم شاه در ايران و رژيم صد بين الجزاير قبال
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تا متناسب با اوضاع دو کشور  تغيير يافته و به همين دليل نيازمند بازنگری در بعضی مسائل هستيم
  «.باشد

از دستيابی  اين خبر يک روز پس از آن منتشر می شود که مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
حوه اجرای قرار داد الجزاير پس از دو روز مذاکره با هيات عراقی در تهران خبر داده به توافق در مورد ن

  . بودند
 :در گزارشی از اعمال رسمی سهميه جنسيتی در کنکور خبر داده و نوشته است اعتماد، روزنامه

، حداقل ورود ٨٧ ریيس سازمان سنجش ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتی در آزمون کنکور سراسری»
  «. درصد اعالم کرده است٣٠دختران و پسران را برای سال آينده 

جنسيتی در آزمون  نوشته اين روزنامه، روز گذشته ریيس سازمان سنجش ضمن تاييد اعمال پذيرش به
 درصد اعالم کرده و گفته که ٣٠آينده  ، حداقل ورود دختران و پسران را برای سال٨٧کنکور سراسری 

درصد پسر می شود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتی پذيرش  ٣٠درصد دختر و  ٣٠حداقل ورود شامل «
 درصد پسران با پسران رقابت ٣٠ درصد دختران با دختران و ٣٠معنی است که  می شوند و اين بدان

  «.کنند می
ناميده و نوشته » رسميت دادن به سهميه بندی جنسيتی» اعتماد اين اقدام ریيس سازمان سنجش را

جنسيتی سال های گذشته نيز عمًال در ساز و کار پذيرش دانشجو اعمال  اگرچه سهميه بندی« :است
  «.اين حال کمتر مسوولی عالقه مند به توضيح و تشريح نحوه اين سهميه بندی بود می شد با
 اظهارات ریيس مجلس شورای اسالمی در مورد وضعيت کشور را منعکس کرده و از خراسان روزنامه

يا اصولگرايان را که در  بحرانی نداريم که نظام را دچار مشکل جدی کرده باشد و«: نوشته استقول وی 
  «.حاکميت هستند، با عدم اقبال عمومی روبرو کند

اخير پيش آمد، قطع  حداکثر مشکالتی که در ماه های««:نوشته اين روزنامه، حداد عادل گفته است به
  «.را جمع کرد رف يک هفته داستانگاز در برخی مناطق بود که دولت هم ظ

امروز در هر شهر درجه سه هم که برويد می بينيد که مردم «:است ریيس مجلس هفتم همچنين گفته
  «.خواهند،ولی بايد برای آنها توضيح داد که چنين توقعی ممکن نيست همه چيز می

صدور  امکان«که به نقل از ریيس مجلس هفتم در خصوص پرونده هسته ای نيز نوشته  خراسان
  «.قطعنامه عليه ايران وجود دارد، اما آمريکا سودی نمی برد

نوشته  خبر داده و به نقل از وی» انتقاد فرمانده نيروی انتظامی از کالنتری ها«از ،تهران امروز روزنامه
  «.خود نوچه جمع کنند کالنتری ها مگر مرده بودند که اراذل و اوباش در منطقه برای«است که 

 عملکرد«به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم اين بار علت اجرای طرح امنيت اجتماعی را
وضعيت  عملکرد نامناسب کالنتری ها موجب شد که«اعالم کرده و گفته که » کالنتری ها نامناسب

ی ضربتی امنيت اجتماع اجتماعی کشور به صورتی شود که نيروی انتظامی مجبور به اجرای طرح های
  «.با عنوان اراذل و اوباش شده است  نفر۵٠و در محله هايی مجبور به دستگيری حتی بيش از 

 از اعتراض هنرمندان و نويسندگان به حکم دادگاه تجديد نظر در مورد يعقوب ،اعتماد ملی روزنامه
 آنان نوشته داده و از قول يادعلی، داستان نويسی که به اتهام نوشتن رمان به زندان محکوم شده، خبر

  «.تخيل را نمي شود محاکمه کرد«که 
چنين برخوردها  روزنامه همچنين از قول کيومرث پوراحمد، فيلمساز شناخته شده کشور نوشته که اين

  .باعث نا امنی در فضای فرهنگی کشور مي شود
ده و گفته خوان نوشته اعتماد ملی، آقای پور احمد همچنين محاکمه يعقوب يادعلی را ناعادالنه به

اسالمی منتشر شده است، يک آدم را  اينکه بابت يک رمان که در چارچوب قوانين جمهوری«: است
  «.بسيار ناعادالنه است محاکمه کنند يا حکم زندان به او بدهند،

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران

 )2008 فوريه 24 (86 اسفند  5یکشنبه :رادیو فردا
به محمود احمدی نژاد خبر داده » عامل يک توهين«ن رسمی دولت از دستگيری ارگا ايران، روزنامه
  .است
در بخش  نوشته اين روزنامه، تله تکست سيمای جمهوری اسالمی، بامداد پنجشنبه گذشته به
های بی سابقه ای به ریيس  توهين«اقدام به نمايش آنچه اين روزنامه » پيامک های دوست داشتنی«

پيگيری مسئولين مربوطه، فرد خاطی دستگير  با«ايران نوشته که . ه، کرده استنام داد» جمهوری
  «.شده است

  .اين روزنامه توضيح بيشتری در مورد هويت فرد دستگير شده، نداده است
نگرانی  ابراز» دزديدن منار بدون کندن چاه«در سرمقاله روز یکشنبه خود با عنوان  اعتماد ملی، روزنامه

اظهار «نرخ تورم در کشور را  يس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی از روند رو به افزايشروز گذشته ری
  .خوانده است» نظری صريح اما نگران کننده

هشدار آقای مظاهری نگران کننده است؛ چون سياست های اقتصادی «کرده که  تاکيد  اين روزنامه
تنها  نه   رشد سرسام آور تورم شده وگرايانه و غيرعلمی دولت نهم سبب افزايش نقدينگی و عوام

را بر بخش های ضعيف و  موجبات آسايش عمومی را فراهم نياورده، بلکه آوار سنگين فشار اقتصادی
  «.دهک های پايين جامعه افزايش داده است
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تشديد بحران  و يکی از عوامل» نادرست« را طرحی» طرح بنگاه های زود بازده«ملی همچنين  اعتماد
کارشناسان اين طرح را صرفا طرح شعارهای  آنگاه که همه«:  کشور عنوان کرده و نوشته استتورم در

ذخاير ملی کشور مي دانستند، گوش دولت بدهکار نبود اما حاال  توخالی و عوام گرايانه و هدر دادن
 مرکزی از هيئتی خبر مي دهد که قرار است برای برآورد دقيق تر اين طرح تشکيل ریيس کل بانک

  «.شود
معموال اول بايد «نوشته که » چرا امروز تشکيل مي شود؟ اين هيئت«اين روزنامه با طرح اين سئوال که 

اول  اما چه کنيم در سرزمين غريب ما،! صورت پذيرد، آنگاه طرحی به اجرا درآيد مطالعات کارشناسی
  «.منار را مي دزدند و سپس به فکر چاه مي افتند

  .را مورد توجه قرار داده است» قطع همکاری خودروسازان ايران و چين«خبر سرمايه، روزنامه
شرکت ايران خودرو با  که قرار بود توسط» چری«نوشته اين روزنامه، طرح توليد خودروی ارزان قيمت  به

  .متوقف شد چين در ايران صورت گيرد، کامال» چری«همکاری شرکت 
بانک های چين روابط مالی خود با ايران را کاهش داده «يراخ سرمايه با اشاره به اين که در ماه های

قطع برخی همکاری های مالی ايران و چين، مشکالتی را برای ادامه همکاری » :نوشته است» اند
  «.و ايران خودرو به وجود آورده است چری

از قول  ه واظهارات جديد فرماند سپاه در خصوص ماموريت های اين نيرو را منعکس کرد کيهان روزنامه
  «. نظامی است-سپاه پاسداران سازمانی سياسی «: وی نوشته است

انقالب در حال حاضر  تهديدات روياروی نظام و«: نوشته اين روزنامه، محمد علی جعفری گفته است به
است و سپاه به عنوان پاسدار و حافظ  مجموعه ای از تهديدات فرهنگی، سياسی نظامی و امنيتی

  «.توانايی مقابله با انواع تهديدها را داشته باشد  و دستاوردهای آن بايدانقالب اسالمی
به نوشته کيهان، فرمانده سپاه پاسداران در اظهار نظری ديگر از ورود بسيج به امور فرهنگی کشور خبر 

  .داده است
تماعی در و اج می توان با تمرکز بسيج در اقدامات فرهنگی«:روزنامه از قول جعفری نوشته است اين

مفهوم نيست که بسيج مأموريت نظامی  جهت مقابله با تهديدات نرم دشمنان گام برداشت و اين بدان
دفاعی همچون گذشته حفظ خواهد شد، ولی ظرفيت  و دفاعی نداشته باشد، بلکه آمادگی های

  «.شود بسيج بيشتر صرف امور فرهنگی می
 ميليون تومان در سال آينده خبر داده ۵٠به بيش از از احتمال افزايش ميزان ديه  جام جم، روزنامه
  .است
حتم ميزان ديه  به طور«:روزنامه به نقل از محمد علی ساری، معاون ستاد ديه کشور نوشته است اين

  «.باشد  ميليون تومان۵٠بيش از  در سال آينده افزايش خواهد يافت اما احتمال دارد ميزان آن
ديه گفته  ص سخت تر شدن شرايط آزادی زندانيان در صورت افزايشنوشته جام جم، وی در خصو به

ساله با آن مواجه هستيم بانک ها  انتظار می رود با توجه به روال افزايشی ميزان ديه که همه«: است
  «.به زندانيان ديه داشته باشند همکاری بيشتری در پرداخت وام قرض الحسنه

د و ديه زنان نصف ديه يک مرد مسلمان است که اين مبلغ در ميزان ديه فقط برای مردان تعيين می شو
در   ميليون تومان است و براساس قوانين اسالمی جاری در ايران٣۵يک مرد مسلمان  برای  حال حاضر

  .  هزار تومان افزايش می يابد۶٠٠ ميليون و ۴۶ماه های حرام به 
خبر داده که » آتش به کاشانه اسپندار زدآبی که «در گزارشی با عنوان سرمايه، و در آخر، روزنامه

و بلوچستان هفته  تنها دونلی نواز زنده ايران بر اثر سيل چندی قبل در سيستان» محمد اسپندار شير«
  .هاست که خانه خود را از دست داده، و در چادر زندگی می کند

محمد  شير  از جملهبه نوشته اين روزنامه، از يک ماه پيش که سيل بمپور بلوچستان هزاران تن 
زندگی می کند و همه او را  اسپندار را بی خانمان کرده تاکنون وی با وضعيت جسمی نامناسب در چادر

  .در چنين موقعيتی فراموش کرده اند
روزگار  وقتی شير محمد که نامش شهره جهانی است به اين«: در عين حال تاکيد کرده است سرمايه

  «.مان بمپور بلوچستان چه آمده استدچار می شود، بر سر ديگر مرد
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