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

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

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

  تاکيد رایس بر ادامه ارایه مشوقها به ایران 
  )2008 مارس 7 (86 اسفند  17ه جمع:بی بی سی

گفت ) ناتو( وزیر خارجه آمریکا در جریان یک اجالس پيمان آتالنتيک شمالی روز گذشته کاندوليزا رایس،
کشورهای قدرتمند جهان همچنان به ارائه مشوقهایشان برای راضی کردن ایران به تعليق غنی سازی 

  .اورانيوم، ادامه می دهند
ل موارد همچنان بر استراتژی دوگانه شان شام) 1+5(خانم رایس گفت کشورهای موسوم به گروه 

  . تصریح شده در قطعنامه های شورای امنيت و پيشنهاد مذاکره، پافشاری می کنند
سخنان خانم رایس درحالی مطرح شد که هفته گذشته ایران با اتخاذ موضعی تند در قبال این کشورها، 

  . از ادامه گفتگو با خاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، سرباز زد
رایس به رغم مخالفت ایران با انجام گفتگوهای خارج از چارچوب آژانس بين المللی انرِژی اما خانم 

اتمی، گفت مشوق های زیادی برای ایران در نظر گرفته شده که می توان اطالعات بيشتر و دقيق تری 
  . در مورد آنها را به اطالع این کشور رساند

 سال گذشته 28ق ها، یکی هم تغيير سياست وزیر خارجه آمریکا مشخصا گفت در ميان این مشو
  .آمریکا در قبال این کشور است

با تعليق فرایند غنی سازی اورانيوم توسط ایران، ایاالت متحده به عنوان بخشی از گروه : "او گفت
من . ما به صراحت گفته ایم که آماده این کار هستيم. آماده است رو در رو با ایران گفتگو کند) 5+1(

  ." ماده ام هر زمان این شرایط فراهم شد این کار را انجام دهمخودم آ
وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی اش عامل انزوای ایران را سياست های خود این کشور اعالم 

کرد و گفت اگر همچنان خواسته روشن شورای امنيت برای تعليق غنی سازی را برآورده نکند، همچنان 
  . ددر انزوا خواهد مان

 ماه تالش کرده تا ایران را به پذیرش 18خاویر سوالنا به نمایندگی از شش کشور قدرتمند جهان بيش از 
وی درمقابل . درخواست شورای امنيت برای توقف غنی سازی و بازگشت بر سر ميز مذاکره راضی کند
   .مشوق های گوناگون سياسی، تجاری و اقتصادی را به این کشور پيشنهاد کرده است

در مقابل ایران بشدت با این پيش شرط مخالف است و می گوید برنامه اتمی اش را صرفا با اهداف 
  .صلح آميز دنبال می کند

  
 ایران، یکی از محورهای مذاکرات مرکل و پوتين

  )2008 مارس 7 (86 اسفند  17ه جمع:رادیو فردا
با مقام های روسيه درباره برنامه آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، در سفر روز شنبه خود به مسکو، 

  .هسته ای ايران مذاکره و گفت وگو خواهد کرد
خانم مرکل نخستين رهبری است که پس از پيروزی دمتيری مدوديف در انتخابات رياست جمهوری 

  . روسيه، به مسکو سفر می کند
و آقای مدوديف مذاکره به گفته یک سخنگوی دولت آلمان خانم مرکل به طور جداگانه با والديمير پوتين 

  . خواهد کرد
اولريخت ويلهلم، يک سخنگوی دولت آلمان، روز جمعه گفت در مالقات های خانم مرکل با مقام های 

المللی ديگر ازجمله مساله کوسوو مورد بررسی  روسی برنامه هسته ای ايران و چند مساله مهم بين
  .گيرد قرار می

ايران یکی از محورهای گفت گوهای آقای  هسته ای برنامه :فتدر همين زمينه یکی مقام روسی نيز گ 
  .پوتين و خانم مرکل خواهد بود

 هستند که می کوشند به راه حلی برای پايان ۵+١روسيه و آلمان عضو کشورهای موسوم به گروه 
  .دادن به بحران هسته ای ايران دست يابند

ای تازه ای عليه ايران، به دليل سرپيچی تهران از آلمان به همراه فرانسه و بريتانيا پيش نويس تحريم ه
توقف غنی سازی اورانيوم، به شورای امنيت سازمان ملل ارائه کردند که اين قطعنامه روز دوشنبه به 

  .تصويب رسيد
 ۵+١در همين حال، آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين و روسيه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 

 شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسالمی، از ١٨٠٣پس از تصويب قطعنامه ، روز دوشنبه 
ايران خواستند تا مذاکره برای حل مناقشه هسته ای اين کشور را با مسئول سياست خارجی اتحاديه 

  .اروپا ادامه دهد
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ران، واقعيت  در قبال اي۵+١ اقدام يکپارچه گروه  سفير روسيه در سازمان ملل متحد نيز گفته بود که
جديدی است که تهران بايد آن را درک کند و به مثابه يک فرصت برای حل مناقشه هسته ای خود به آن 

  .نگاه کند
آنچه در گذشته اتفاق افتاده، «:ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد، اضافه کرده بود

من به ايران پيشنهاد می کنم که . اريممتعلق به گذشته است و اکنون ما شيوه جديدی برای مذاکره د
شش کشور وجود دارد، از جمله فرصتی برای ) وزيران امورخارجه(فرصت بزرگی در بسته پيشنهادی 

  ».حل مشکالت خود با آمريکا
درباره برنامه » هيچ کس«اين در حالی است که مقام های ايران اعالم کرده اند که از اين پس، تهران با 

  .مذاکره نمی کند» ارج از چارچوب آژانسخ«هسته ای خود 
    تغيير سياست ها چشم انداز

اولريخت ويلهلم همچنين گفت که خانم مرکل در مذاکرات خود با مقام های روسی درباره رويکرد 
  .سياسی مسکو در عرصه بين المللی پس از روی کار آمدن دميتری مدوديف گفت وگو خواهد کرد

 روسيه اکثريت آراء را به خود اختصاص داد و   ر انتخابات رياست جمهوریآقای مدوديف، روز يکشنبه د
  .جانشين والديمير پوتين خواهد شد

دميتری مدودف پس از پيروزی در انتخابات تصريح کرده بود که او راه والديمير پوتين رييس جمهور کنونی 
  .کشورش را ادامه دهد

 با روی کار آمدن آقای مدوديف تغييری در سياست های اين در حالی است که مقامات آلمانی اميدوارند 
بر سر سپر دفاع   مسکو بعد از رويارويی های» ديپلماسی سازنده«روسيه در جهت تاکيد بيشتر بر

  .موشکی آمريکا و استقالل کوسوو ايجاد شود
د که اين آغاز اين اميدواری وجود دار«:در همين زمينه، گرنوت ارلر، معاون وزير امور خارجه آلمان گفت

جديد به اين معنی باشد که از لحن تند، که احتماال به داليل رقابت های انتخاباتی بوده، فاصله گرفته 
  .»شود

خانم مرکل در مقايسه با گرهاد شرودر، صداراعظم سابق آلمان ، موضع انتقاد تری نسبت به آقای 
 در مناقشه هسته ای ايران و همچنين  در همين حال وی ازنقش روسيه کليدی پوتين داشته است، اما

  .نياز آلمان به انرژی آگاه است
  

  .سازي اورانيوم ندارد ايران نيازي به غني: سفير دائم روسيه در سازمان ملل متحد اعالم آرد
  )2008 مارس 6 (86 اسفند  16شنبه پنج 

طي کنفرانسي ويتالي چورآين، روز سه شنبه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هايي طوالني ايران مشکلي نخواهد داشت، ما عرضه سوخت  طي سال: مطبوعاتي اظهار داشت

ما بر اين موضوع تاآيد داريم، اين تنها در حرف نيست، ايران انرژي اتمي . کنيم يي را تضمين مي هسته
  . آميز خواهد داشت، ما سوخت را عرضه خواهيم کرد صلح

  
براي ايران امکانات بسياري گشوده خواهند شد، از : ديپلمات روسي گزارش دادنووستي به نقل از اين 

توانيم  ما مي. جمله حل مشکالت با آمريکا نيز ممکن است، روسيه، همسايه و دوستي خوب است
 عليه ايران در شوراي امنيت 1803روسيه از تصويب قطعنامه . نقشي مثبت در روند مذاکرات ايفا کنيم

اي از سوي وزراي امور خارجه کشورهاي  به همراه اعالميه" اي بسته"طعنامه يادشده در ق. حمايت کرد
  . تصويب شد) روسيه، انگليس، آمريکا، چين، فرانسه و آلمان (5+1گروه 

، عالمت سياسي جدي به تهران 1803همچنين، وزارت خارجه روسيه خاطر نشان آرد که قطعنامه 
منيت سازمان ملل متحد و عمل به تصميمات شوراي حکام آژانس درباره ضرورت همکاري با شوراي ا

  . المللي انرژي اتمي است بين
 شوراي امنيت 1803اگر ايران به قطعنامه : سفير دائم روسيه در سازمان ملل متحد نيز اعالم آرد

  مارس تصويب شد، عمل نکند، کشورهاي عضو شوراي امنيت در رابطه با3سازمان ملل متحد که روز 
  . اين متوسل به نيروهاي نظامي نخواهد شد

شوراي امنيت سازمان ملل متحد تمايلي به استفاده از نيروهاي نظامي در صورت عدم عمل : وي گفت
  . به قطعنامه ندارد

به گفته اين ديپلمات روسي، هيچکس نگفته که از نيروي نظامي استفاده خواهد شد و در هيچ 
  . يزي نبوده استوگويي صحبت درباره چنين چ گفت

دهد که اين  قطعنامه شوراي امنيت اجازه مي. ما بايد بر ايران فشار وارد کنيم: چورکين خاطر نشان آرد
  . روند را در حد مجاز نگه داشت

تري ميان  همچنين، خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از ويتالي چورآين نوشت آه اجماع گسترده
ي ايران و يك واقعيت جديد آه شرايط  اختن به مسالههاي جهاني در خصوص چگونگي پرد قدرت

يي براي تهران فراهم  سازي و از سرگيري مذاآرات در باره برنامه هسته مناسبي را براي توقف غني
  . آند، وجود دارد

هاي  دهنده انگيزه در تهران با دقت بسيار مطالعه شود زيرا نشان) پيشنهاد(اميدواريم اين : وي افزود
  . ات شش آشور براي آار آردن با ايران استمهم و ني

  .  حمايت آردند5+1   عضو شوراي امنيت از بيانيه15چورآين همچنين گفت آه هر 
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  هاي سياسي، تا مزايايي را در حوزه« ها قرار است بهبود پيدا آند  وي افزود آه مجموعه مشوق
  » .اقتصادي و امنيتي براي ايران و منطقه فراهم آند

مشوقي را براي ارايه « اميدواري آرد آه بيانيه وزيران پس از آنكه مورد مطالعه ايران قرار گيرد، وي ابراز
المللي فراهم آند تا اجازه دهد مذاآرات آغاز شود و در نهايت  تر به مطالبات جامعه بين پاسخ مثبت

  » .يي ايران حل شود مساله هسته
 فرصتي ديگر را در اختيار ايران قرار  ايد مشوقي ديگر،واقعيت جديد موجود اين است آه ب: چورآين گفت

  . سازي هماهنگ شود دهد تا بيشتر با درخواست تعليق غني
  

 » ای فقط با آژانس ی هسته مذاکره«: نژاد محمود احمدی
  پور بهزاد کشميری 

  )2008 مارس 6 (86 اسفند  16شنبه  پنج :وله دویچه
های  ی جدید شورای امنيت در مورد فعاليت جمهوری اسالمی هشدار داده بود که تصویب قطعنامه

 که از سوی ١+۵ گروه ظاهرَا تصميم در مورد عدم مذاکره با. پاسخ نخواهد ماند ای ایران، بی هسته
  . هاست رئيس جمهور اعالم شده، یکی از این پاسخ

ی سوم که دوشنبه شب صورت گرفت نخستين واکنش ایران تکرار سخنان  به دنبال تصویب قطعنامه
عصر . کند اعتبار عنوان می ی چند قدرت بزرگ و مصوبات آن را بی گذشته بود که شورای امنيت را بازیچه

. های عملی ایران در ارتباط با صدور این قطعنامه پرداخت ور به تشریح بخشی از اقدامدیروز رئيس جمه
با این . ای از این پس فقط با آژانس دنبال خواهد شد نژاد اعالم کرده مذاکرات هسته محمود احمدی

  .ندک ی مذاکره با پنج عضو دائمی شورای امنيت و آلمان خودداری می ترتيب جمهوری اسالمی از ادامه
  ادامه همکاری با آژانس

یی  از این پس مذاآرات ما درباره مسائل هسته«رئيس جمهور عصر دیروز در جمع خبرنگاران اعالم کرد 
محمود » .آنيم وگو نمی یی گفت گيرد و ما با هيچ آسی درباره مسائل هسته تنها در آژانس صورت می

 ١٣ شورای امنيت که دوشنبه ١٨٠٣ی  نامهنژاد در تشریح موضع جمهوری اسالمی در مورد قطع احمدی
یی ایران  ای بيرون از آژانس بخواهند درباره مسئله هسته آه عده این«افزاید  اسفند تصویب شد می

نژاد ظاهرا ان بخش از قطعنامه است که به  منظور احمدی» .مذاآره آنند، برای ما قابل پذیرش نيست
ی مذاکره و یافتن  برای ادامه)  شورای امنيت و آلمانپنج عضو دائم (۵ ١+آمادگی گروه موسوم به 

ی تنبيهی شورای امنيت  این سومين قطعنامه. ای اشاره دارد ی هسته حلی دیپلماتيک برای مناقشه راه
المللی نسبت به  کند برای جلب اعتماد بين ی پيشين ایران را ملزم می است که مانند دو قطعنامه

  .سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد اش غنی ای تههای هس غيرنظامی بودن فعاليت
المللی انرژی اتمی نيز اعالم  ی دائم ایران در آژانس بين همزمان با اظهارات رئيس جمهور، نماینده

علی اصغر » .یی خود را بر همکاری با آژانس قرار داده است ایران همواره سياست هسته«کند  می
 چهارشنبه در شورای حکام آژانس قرائت کرد همکاری با این نهاد را فراتر ای که عصر سلطانيه در بيانيه

ترین گزارش مدیرکل آژانس تاکيد  ی او همچنان که در تازه به گفته. از تعهدات ایران عنوان کرده است
داد به آژانس  ایران اطالعات بيشتری را مشابه آنچه که قبال براساس پروتکل الحاقی ارائه می«شده 
آميز  های موجود و تایيدی بر صلح سلطانيه گزارش محمد البرادعی را سندی بر رفع ابهام» . استداده

  . خواند ای ایران می های هسته بودن فعاليت
  واکنش به اتهامات تازه آژانس

از » طرح اقدام«های ایران در چهارچوب  محمد البرادعی در گزارش خود ضمن مثبت خواندن همکاری
خواهد در  او از ایران می. است» موجب نگرانی جدی«گوید که  جدیدی سخن می» یمطالعات ادعای«

ی ایران در آژانس روز دوشنبه این  نماینده. ای با آژانس داشته باشد این زمينه همکاری فعال و داوطلبانه
 اساس و جعلی شوند بی های موشکی و تسليحاتی مربوط می اتهامات و اسناد را که ظاهرا به فعاليت

در بخشی . کند ایران قصد ندارد به سواالتی که در این مورد مطرح شده پاسخ دهد خوانده و تاکيد می
کند آمده است که  از گزارش البرادعی که جمهوری اسالمی آن را یک پيروزی تاریخی عنوان می

ه موضوع البرادعی با این هم. های آژانس مطابقت دارد اطالعات ارائه شده از سوی ایران با یافته
های  سال«های موجود را  خواند و دليل نگرانی اتهامات ادعایی را یکی از مسائل مهم باقيمانده می

باعث فقدان اعتماد جامعه «ی او  کند که به گفته عنوان می» های اظهار نشده در ایران متعدد فعاليت
  ».المللی شده بين

ای نکات مبهم و منفی در گزارش البرادعی و نقش  دادند، به دليل وجود پاره برخی از ناظران احتمال می
معاون او اولی هاینونن که اسالیدها و اسناد مربوط به اتهامات ادعایی را به شورای حکام ارائه کرده بود 

علی . ی جدید، به همکاری با آژانس مربوط شود های جمهوری اسالمی به قطعنامه یکی از واکنش
صدور هرگونه قطعنامه تيری به قلب «کند   شورای امنيت تاکيد میی نشست اصغر سلطانيه در آستانه

از سوی دیگر نکات مثبت گزارش » .فعاليت آژانس را به مخاطره خواهد انداخت«و » آژانس خواهد بود
علی الریجانی .  تدوین شده است١+۵البرادعی مربوط به اجرای طرحی است که با همکاری گروه 

ت ملی به خبرگزاری مهر گفته است، در یکی از مذاکراتش با خاویر دبير سابق شورای عالی امني
سوالنا پس از این که گفتگوها به خوبی پيش نرفت این طرح را ارائه کرده و در مورد آن با او به توافق 

ای،  ی اروپاست که در مذاکرات هسته خارجی اتحادیه خاویر سوالنا مسئول سياست. رسيده است
  .کند یندگی می را نما١+۵کشورهای 

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3172996,00.html
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  داند نژاد ایران را قدرتی جهانی می احمدی
 که از سوی رئيس جمهور اعالم شده، یکی از ١+۵رسد تصميم در مورد عدم مذاکره با گروه  به نظر می

علی الریجانی دوم اسفند ماه . های ایران بوده است هایی است که از پيش مورد نظر مقام گزینه
 پس از صدور قطعنامه طرح جدیدی برای ١+۵دادند کشورهای  مال میهایی که احت ی تحليل درباره

ی تهدید و تشویق خوانده و  مذاکره به ایران ارائه کنند، این کار را سياست احمقانه و شکست خورده
دهد اگر بعد از قطعنامه طرحی بدهند مورد استقبال ایران قرار  همين روش نشان می«کند  اظهار می

محمود » .دانند که پایان آن برای ملت ما مفيد نخواهد بود خشی از یک بازی میگيرد و آنرا ب نمی
افزاید  یک اشتباه خوانده و می» قطعنامه برای مذاکره است«نژاد عصر دیروز این ادعا را که  احمدی

ز ا «به گزارش ایسنا رئيس جمهور با تاکيد بر این که » .کند ملت ایران در فضای چماقداری مذاکره نمی«
این قطعنامه سند «در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشته » نظر ما این قطعنامه اعتباری ندارد

  ».های جهانی است  است آه ملت ایران یكی از قدرت رسمی
  

 ایران از این پس، فقط با آژانس مذاکره می کند: احمدی نژاد
  )2008 مارس 5 (86 اسفند  15شنبه چهار :رادیو فردا

 تصویب شدن سومين قطعنامه تحریم ایران در شورای امنيت، محمود احمدی نژاد رييس یک روز پس از
خارج از «درباره برنامه هسته ای خود » هيچ کس«با  ايران که از این پس، جمهوری، به خبرنگاران گفت

  .مذاکره نمی کند» چارچوب آژانس
از اين به بعد موضوع ايران «: م کرداعال آقای احمدی نژاد در پايان نشست هيات دولت در روز چهارشنبه

  ».فقط در آژانس و در چارچوب تعهدات متقابل است
عده ای بيرون از «: ، محمود احمدی نژاد افزود ايرنابه گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی،

مسايل آژانس تصور می کنند که ايران بايد مذاکره کند اما اينگونه نيست، مذاکرات ما ازاين پس راجع به 
اينکه کسانی پيدا شوند و راجع به موضوع هسته ای ايران . مشترک و در چارچوب قانونمند خواهد بود

  ».حرف بزنند، آن دوره تمام شده است
ايران پيش از اين، با خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، بارها در مورد بحران هسته 

ن آقای احمدی نژاد به اين معنی می تواند باشد که گفت و گو با ای ايران گفت و گو کرده است و سخنا
  .اروپا در مورد بحران هسته ای ایران به پایان رسيده است

 آلمان، روسيه، -اين سخنان آقای احمدی نژاد در حالی بيان می شود که شش قدرت بزرگ جهان 
مه از ایران خواستند که مذاکره با  ساعتی پس از تصویب شدن قطعنا-چين، فرانسه، بریتاینا و آمریکا 

  .اروپا را از سر بگيرد
از ايران خواسته شده که غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد و  در قطعنامه های شورای امنيت

  .به پای ميز مذاکره بازگردد
طعنامه ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد، نيز روز سه شنبه با اشاره به تصويب ق

  .درک کند  توصيف کرد، »واقعيت جديد«جديد از ايران خواست آنچه را وی 
وی افزود حمايت آمريکا از همکاری مسکو در نيروگاه اتمی بوشهر، اين فرصت را برای ايران مهيا می 

  .کند که يک برنامه هسته ای صلح آميز داشته باشد
رای امنيت عليه ايران را فاقد هر گونه ارزش  سومين قطعنامه تحريمی شو آقای احمدی نژاد همچنين

  .فنی و قانونی دانسته است
ايرنا همچنين گزارش داد که آقای احمدی نژاد در مورد قطعنامه تحريمی در مصاحبه ای با شبکه 

آمريکايی ها روابط اقتصادی زيادی با ايران ندارد و آمريکا با صدور «:  چين گفته استفونيکستلويزيونی 
  ». در شورای امنيت در حقيقت روسيه کشورهای اروپايی و چين را تحريم می کندقطعنامه
  ».قطع رابطه آمريکا با ايران به ضرر آمريکايی ها و به نفع ايرانی ها است« :وی افزود

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو 

  )2008 مارس 7 (86   اسفند17ه جمع:رادیو آلمان
 در بروکسل گرد ٢٠٠٨روز ششم مارس ) ناتو( کشور عضو پيمان آتالنتيک شمالی ٢۶ی  وزیران خارجه
وگو  ترین محورهای گفت پذیرش کشورهای جدید در این پيمان و حضور ناتو در افغانستان، مهم. هم آمدند

  . در این نشست بودند
ی کشورهای  وزیران خارجه) ٢٠٠٨ششم مارس (ی   گذشتهرفت در نشست روز طور که انتظار می همان

که سال آینده چه کشورهایی به این پيمان خواهند  عضو ناتو، هيچ تصميم مشخصی در مورد این
  . پيوست، گرفته نشد

در این ميان وضع . های مطرح برای ورود به ناتو هستند کشورهای کرواسی، آلبانی و مقدونيه، گزینه
. نظر اعضا برای پيوستن این کشور به پيمان ناتو مساعد است. امزدها بهتر استکرواسی از دیگر ن

  .آلبانی هنوز دارای ضعف دموکراسی است و نتوانسته با فساد اداری بهطور کامل مقابله کند
ای  نام منطقه" مقدونيه. "اختالف ميان یونان و مقدونيه نيز ورود این کشور را با مشکل مواجه کرده است

به همين دليل یونان اصرار دارد که مقدونيه نام خود را تغيير دهد، در غير این . ال یونان استدر شم
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ی سران کشورهای عضو پيمان ناتو، که اوایل ماه آوریل در بخارست،  این اختالف باید تا دیدار آینده
پایتخت مجارستان، برگزار خواهد شد، برطرف شود، در غير این صورت راه مقدونيه برای ورود به ناتو 

  . مسدود خواهد ماند
ی بالکان،  الم کرد که دیگر کشورهای منطقهدبير کل ناتو نيز در حاشيه نشست روز پنجشنبه اع

  . توانند در آینده به پيمان ناتو بپيوندند نگرو و صربستان نيز می همچون بوسنی و هرزگوین، مونته
ی آمریکا، نيز با اتخاذ موضعی مشابه، از پيوستن اوکراین و گرجستان  کاندوليزا رایس، وزیر امور خارجه

روی این دو   گفت که درهای ناتو، با وجود مخالفت شدید روسيه، بهوی. به این پيمان استقبال کرد
وی اطمينان داد که باز هم در این مورد تا نشست . جمهوری اتحاد جماهير شوروی سابق باز است

  . ی سران در بخارست، بحث و تبادل نظر خواهد شد آینده
 برخی از کشورهای عضو از ناپایداری سياسی، ضعف دموکراسی و فساد اداری، موانعی هستند که

ممکن است در . دانند جمله آلمان، ورود گرجستان و اوکراین به ناتو را مشروط به برطرف کردن آنها می
های پيشنهادی در اختيار این دو کشور قرار گيرد که راه پيوستن آنها به پيمان  نشست بخارست، بسته

  .آتالنتيک شمالی را تسهيل کند
  ی رایس گالیه
. های بروکسل به مسائل مربوط به مأموریت ناتو در افغانستان اختصاص داشت یگر گفتگومحور د

های نظامی در مناطق ناآرام  کاندوليزا رایس با انتقاد از مواضع کشورهای عضو ناتو در قبال مأموریت
قد رایس معت. جنوبی افغانستان، از دیگر اعضای ناتو خواست که همکاری بيشتری از خود نشان دهند
شود؛ بلکه  است که مأموریت ناتو در افغانستان تنها به حضور در مناطق آرام شمالی خالصه نمی

  . ی نظامی با طالبان در مرزهای پاکستان نيز بخشی از این مأموریت است مقابله
  . ی سران ناتو، حامد کرزای، رئيس جمهور افغانستان نيز حضور خواهد داشت در نشست آینده

  
   عراقدرراق و نيروهاي موثر رويدادهاي ع

  
 تن ديگر زخمي 130 شهروند عراقي آشته و 55به دنبال وقوع دو انفجار مهيب در مرآز بغداد بيش از 

  . شدند
  )2008 مارس 7 (86 اسفند  17ه جمع

به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره، قاسم الموسوي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
بر اثر انفجار دو بمب در يك بازار تجاري بزرگ واقع در منطقه :  امنيتي بغداد اظهار داشتسخنگوي طرح

 تن ديگر زخمي شدند آه حال برخي از 130 عراقي آشته و 55حي الكراده در مرآز بغداد بيش از 
  . زخميان اين انفجار وخيم گزارش شده است

اثر انفجار اين دو بمب دهها مغازه در اين بازار به بر : ي تلويزيوني الجزيره اظهار داشت خبرنگار شبكه
  . ي اين منطقه به آتش آشيده شدند ها صورت آامل ويران شدند و بسياري از خودرو

يي اعالم آرد آه در يك عمليات نظامي مشترك  اين در حالي است آه ارتش آمريكا با صدور بيانيه
 9 و پس از درگيري مسلحانه با عناصر القاعده ي شمالي عراق نيروهاي آمريكايي و عراقي در منطقه

  .  تن ديگر دستگير شدند8تن از اين مسلحان آشته و 
 تن ديگر 3 تن از نيروهاي عراقي آشته و 3در اين درگيري مسلحانه : در اين بيانيه هم چنين آمده است

  . زخمي شدند
ارتش آمريكا توانست يك انبار چنين در اين بيانيه تاآيد شده است آه در اين عمليات گسترده  هم

  . اسلحه و تعداد زيادي بمب، موشك زميني و مين آشف و ضبط آند
آماده باش آامل در شهر ) ص(اين در حالي است آه همزمان با فرا رسيدن مراسم وفات پيامبر اآرم 

وقف شده نجف اعالم شد و بر اساس اين اعالم آماده باش ورود و خروج هر گونه خودرو به اين شهر مت
  .است

  
شنبه  پنج(زمان دور چهارم مذاآرات ايران و آمريكا بر سر موضوع عراق : در بغداد تصريح آردایران سفير 
  . با هماهنگي آامل دولت عراق بوده است) گذشته
  )2008 مارس 7 (86 اسفند  17ه جمع

سياسي خارجي وگو با خبرنگار  حسن آاظمي قمي، سفير جمهوري اسالمي ايران در عراق در گفت
در پاسخ به سوالي در مورد لغو مذاآرات دور چهارم ايران و آمريكا بر ) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 

اصول آلي براي انجام اين مذاآرات پابرجا است اما زمان انجام اين مذاآرات : سر موضوع عراق گفت
  . طبق روال قبلي تعيين خواهد شد

  . اد را به مقصد تهران ترك آرده استبه گفته وي هيأت ايراني بغد
آه زمان  قمي در پاسخ به سوال ديگري در مورد اظهارات علي الدباغ، سخنگوي دولت عراق در مورد اين

دولت عراق از اين وضع مراتب ناخرسندي : اين مذاآرات با هماهنگي دولت عراق نبوده است تصريح آرد
  . خود را ابراز آرده و ناراحت است
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دولت عراق تأآيد آرده آه اين مذاآرات با هماهنگي آامل اين دولت بوده و طرف عراقي : د آردوي تأآي
  . از اين موضوع آامال اطالع داشته است

  . گيري جديدي داشته باشد قرار است دولت عراق در اين خصوص موضع: قمي اضافه آرد
ق قرار بود دور چهارم مذاآرات به گزارش ايسنا، براساس توافقات به عمل آمده و خواست دولت عرا

ايران و آمريكا بر سر موضوع عراق در سطح آارشناسي و به رياست رضا اميري مقدم مديرآل 
در بغداد برگزار شود آه به دليل )  اسفند16(شنبه  خاورميانه شوراي عالي امنيت ملي روز پنج

گزار نشد و قرار است زمان ديگري براي ها از اين مذاآرات، اين دوره از مذاآرات بر نشيني آمريكايي عقب
  . بيني شود اين مسئله پيش

  
 »مذاکره ايران با آمريکا هرگز برنامه ريزی نشده بود«

  )2008 مارس 7 (86 اسفند  17ه جمع:رادیو فردا
سفارت آمريکا در عراق رسما اعالم کرد که هيچ برنامه ای برای مذاکره با هيئت ايرانی در باره امنيت 

  .  اسفند ماه وجود نداشته است١۶ر روز پنجشنبه عراق د
گفت که مذاکراتی  ، فيليپ ريکر، سخنگوی سفارت امريکا در بغدادآسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری 

هرگز برای روز «که قرار بود، چهارمين دور مذاکرات ايران و آمريکا بر سر مسائل امنيتی عراق باشد، 
  ».پنجشنبه برنامه ريزی نشده بود

اگر يکی از طرفين مذاکره می گويد که قراری برای مذاکره وجود «: او در يک کنفرانس خبری اعالم کرد
  ».داشته به معنی آن است که يک سوء تفاهم پيش آمده است

  ».ما منتظر هيچ مذاکره ای نبوديم، زيرا مذاکره ای وجود نداشته است«: آقای ریکر تاکيد کرد
 اسفند ماه اعالم کرد که يک هيات از ١۵، چهارشنبه ایرنای ايران، خبرگزاری رسمی جمهوری اسالم
، مدير کل بخش خاورميانه شورای امنيت ملی »رضا اميری مقدم«کارشناسان ايرانی به سرپرستی 

جمهوری اسالمی ايران، برای مذاکره با کارشناسان امريکا درباره مسايل امنيتی عراق، رهسپار بغداد 
  .شده است
آقای اميری مقدم هم .  اسفند ماه اعالم شده بود١۶، تاريخ آغاز مذاکره پنجشنبه ايرنادر گزارش 
 اسفند ماه در بدو ورود به بغداد در جريان يک کنفرانس خبری، اعالم کرد که هيات ١۵چهارشنبه 

  .کارشناسان ايرانی پنجشنبه پشت ميز مذاکره با کارشناسان آمريکايی می نشيند
، خبر اعزام هيات ايسنا، سفير ايران در بغداد در گفتگو با خبرگزاری »می قمیحسن کاظ«همان روز 

 اسفند ماه را تاييد کرده و در مورد جزئيات ١۶ايرانی برای انجام مذاکره با آمريکا و عراق در روز پنجشنبه 
  . مذاکرات توضيحاتی داد

معاون نخست » برهم صالح«راق و سفير امريکا در ع» رايان کراکر« اسفند ماه ١۶اما صبح پنجشنبه، 
  .وزير دولت عراق، در يک کنفرانس خبری در تکريت از برگزاری مذاکره با ايران اظهار بی اطالعی کردند

دولت عراق «: گفتفرانسه ساعتی بعد علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق در اين باره به خبرگزاری 
يس جمهوری ايران بوده، وقتی برای تنظيم زمان مذاکرات به دليل اينکه مشغول هماهنگ کردن سفر ري

  ».برنامه ريزی نشده بود] پنج شنبه [هيچ مذاکره ای برای امروز . نداشته است
  . اسفند ماه، پس از زيارت اماکن مقدس به ايران بازگشتند١۶اعضای هيئت ايرانی، شب پنجشنبه 

 پيش از اين يک بار ديگر قرار بود در  .گزار نمی شوداين دومين بار است که چهارمين دور اين مذاکرات بر
 بهمن ماه مذاکرات برگزار شود اما يک روز پيش از آغاز مذاکرات، مقامات عراقی و آمريکايی ٢۶تاريخ 

  .اعالم کردند که ايران به صورت يک جانبه آن را لغو کرده است
را علت » داليل فنی«ی سه روزه محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، با تاخير

  .آن مذاکرات عنوان کرد اما توضيح بيشتری در اين زمينه نداد» تعويق«
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی ايران، دو هفته قبل که برای يک سفر دو روزه به عراق 

:  سه جانبه گفته بودرفته بود در يک کنفرانس خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره ادامه مذاکرات
اين گفت و گوها از قبل برنامه ريزی شده و در موعد مقرر انجام خواهد . ما آماده گفت وگو هستيم«

  ».شد
 آغاز ٨۶مذاکرات سه جانبه ايران، عراق و آمريکا برسر مسايل امنيتی عراق، هفتم خرداد ماه سال 

اد ماه انجام شد اما پس از آن با باالگرفتن  مرد١۵دور دوم و سوم اين مذاکرات در روزهای دوم و . شد
  .تنش در روابط ايران و امريکا، دور چهارم مذاکرات تاکنون تعويق افتاده است

سفير » رايان کروکر«سفير ايران در عراق و » حسن کاظمی قمی«دور اول و دوم اين مذاکرات بين 
  .انجام شد» اسانکارشن«اما دور سوم تنها در سطح . آمريکا در عراق برگزار شد

  
 تشدید وضعيت نامساعد مسيحيان عراق 

  )2008 مارس 6 (86 اسفند  16شنبه  پنج :وله دویچه
پس از سقوط رژیم صدام حسين و قدرت گيری نيروهای افراطی مسلمان در عراق، اقليت مسيحی این 

  .کشور با دشواری های زیادی روبرو شده است
ی جهان از هر فرصتی استفاده می کند تا در مورد وضعيت پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتوليکها

پس از سقوط رژیم صدام حسين و قدرت گيری نيروهای افراطی . مسيحيان در عراق سخن بگوید
  . مسلمان در عراق، اقليت مسيحی این کشور با دشواری های زیادی روبرو شده است
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  تشدید آزار و اذیت مسيحيان
رین بار در روز یکشنبه گذشته و به هنگام دعا که از پنجره اتاق کارش در پاپ بندیکت شانزدهم برای آخ

واتيکان صورت می گيرد، خطاب به مردمی که در ميدان جمع شده بودند بار دیگر نسبت به وضعيت 
از هنگام . مسيحيان در عراق که تقریبا دو هزار سال است در این کشور زندگی می کنند، هشدار داد

هفته گذشته نيز مردان مسلح  .  حسين، بر آزار و اذیت مسيحيان افزوده شده استسقوط رژیم صدام
پائولوس فرج رحو اسقف اعظم کليسای کلدانی شهر موصل در شمال عراق را ربوده و سه تن از 

با توجه به وضعيت اسف بار زندگی مسيحيان و خطراتی که آنها را . دستياران او را به قتل رساندند
ظرف چهار سال گذشته تعداد . د تعداد زیادی از مسيحيان، این کشور را ترک کرده اندتهدید می کن

 هزار نفر کاهش ۶٠٠مسيحيانی که در عراق زندگی می کنند، از یک ميليون و دویست هزار نفر به 
  . یافته است
  ربایی آماج آدم

مایت نمی کند و عالوه بر بر خالف اعراب سنی و یا شيعيان، هيچ طایفه ای از خانواده های مسيحی ح
باند های تبهکار که با آدم ربائی به دنبال باج گيری هستند، مسيحيان عراق در سالهای گذشته همواره 
هدف حمالت مسلمانان افراطی نيز بوده اند و مواردی زیادی از آدم ربائی، قتل عام و حمله به کليساها 

از فشار شبه نظاميان مسلح » در باز«ی بنام در روزهای گذشته یک سازمان مسيح. گزارش شده اند
مسلمانان افراطی ضمن تهدید از این خانواده ها . در بغداد به یک هزار خانواده مسيحی گزارش داد

این نيروها سپس از آنها خواسته اند یا . خواسته اند به اسالم بگروند که با مخالفت آنها روبرو شده اند
  .ترانشان را به عقد پسران مسلمان درآورندماليات بپردازند و یا اینکه دخ

   بازگشت مهاجرتی بی
 کشور گریخته  اکنون متخصصان مسائل سياسی در عراق بر این باور هستند، مسيحيانی که از این

تيل مان تسوليش، سخنگوی سازمان دفاع اقوام . اند، دیگر هيچگاه به موطن خود باز نخواهند گشت
ل حاضر بيشترین ميزان اذیت و آزار مسيحيان در سراسر جهان در عراق تحت ستم، می گوید که در حا

بهر حال امسال قرار است کليسای کاتوليک در یک نشست مشترک با روحانيون . است که جریان دارد
بعيد بنظر می رسد که بندیکت شانزدهم رهبر . بلند پایه جهان اسالم باب گفتگو و دیالوگ را بگشاید

  . این گفتگو ها در مورد وضعيت مسيحيان عراق سکوت اختيار نمایدمسيحيان جهان در 
  

  انتخابات آمریکا و تاثير آن بر رویدادهای ایران و عراق
  

  کای آمری جمهوراستی حزب دمکرات در انتخابات ریدایکاند
  )2008 مارس 6 (86 اسفند  16شنبه  پنج :وله دویچه

.  همچنان تنگاتنگ استکای آمری جمهوراستینتخابات ر حزب دمکرات در ایدای کاندنييرقابت بر سر تع
 روز ی و اعتصاب سراسرکای روز پنجشنبه به انتخابات آمریرهاي در تفسی و آلمانی اروپائیها روزنامه

  . چهارشنبه در آلمان پرداخته اند
 خود، فیرا به حر داني و تگزاس موی اوهاتي مهم و پرجمعیها التی باراک اوباما در اها، یريگ ی را  ادامهدر
تر   کسب شده، از اوباما عقبیچنان در مجموع آرا  همنکهی با وجود انتونيکل.  واگذار کردنتوني کلیالريه

 یروزنامه آلمان. دست آورده است  بهرا رقابت   ادامهی خود برا  دوبارهدي ام،یروزي پنیاست، اما با ا
 نی که بر ایجاني همه هرغميعل«: سدینو ی مني امروز خود چنريدر تفس" نهی آلگماچهیوست دو"

 د،ی گوی قلب منتون،ي کلد،ی گویعقل م.  استی دمکراتها انتخاب سختیانتخابات حاکم است، اما برا
 ی حال نگراننیبا ا.  که خوب، اما مسئله ساز استیرام.  خواهندیدمکراتها در واقع هر دو را م. اوباما
 ی برند،ي گی می را به بازدي کاخ سفري شانس تسخیابت انتخابات رقنی مورد که دمکراتها با انیها در ا

 شده اند و مک تي اهمی بخواهانی دو جلب شده، جمهورنی که همه نگاهها به ایدر حال. مورد هستند
  . داردشي را در پی راه سختاوباما ای و نتوني در مقابل کلنيک

 نی حزب دمکرات، در ایداهای کاندنيابت تنگاتنگ ب از رقی اما با ابراز نگرانسي ال پائیائي اسپانروزنامه
 نتوني مشخص شده است، اما با بازگشت کلخواهانی جمهوردی کاندنيبا مک ک«:سدینو ی مني چننهيزم

 انتخابات ماه ی را براخود دارد تا یادی وقت زنيمک ک.  با اوباما خواهد داشتیبه صحنه، او نبرد طوالن
 ی راهي از بقدی بانتوني دمکراتها اما کلنيدر ب.  کندنييش خاطر معاون خود را تعنوامبر آماده سازد و با آرام

 دی برسد، بایروزي به پلی آور٢٢ روز یري گی نتواند در رانتوني که کلیدر صورت. دی آروني بروزي  پها یريگ
  .»به نفع اوباما کنار برود

  
 ون در ایالتهای اوهایو و تگزاس مرحله تعيين کننده برای اوباما و کلينت: انتخابات آمریکا

  عبدی کالنتری، گزارشگر دویچه وله در نيویورک
  )2008 مارس 4 (86 اسفند  14شنبه سه 

در چارچوب رأی گيری دور مقدماتی انتخابات آمریکا )  مارس۴(چنانچه هيالری کلينتون امروز سه شنبه 
کراتيک در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر باراک اوباما پيروز نشود، شانس او برای نامزدی حزب دمو

  . منتفی خواهد شد
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بسياری از . گيری هنوز ادامه دارد و نتيجه شمارش در نخستين ساعات چهارشنبه اعالم خواهد شد رأی
کنند کلينتون در ایالت اوهایو پيروز خواهد شد اما در تگزاس آرای دو رقيب  تحليلگران پيش بينی می

  .یگر خواهد بودبسيار نزدیک به یکد
های کارگری، به نفع کارزار انتخاباتی خانم  در آخرین ساعتهای پيش از رأی گيری، یک ائتالف از اتحادیه

 هزار دالر در ایالت اوهایو، برای تبليغات تلویزیونی خرج ١۵٠ هزار دالر در ایالت تگزاس و ۵٠٠کلينتون 
  . کرد

های طرفدار باراک اوباما  نویسد اتحادیه ، همچنين میروزنامه لوس آنجلس تایمز ضمن انتشار این خبر
  . ای کردند  ميليون و سيصدهزار دالر خرج تبليغات رسانه٢تنها در روز جمعه گذشته در تگزاس مبلغ 

یکی از مهمترین موضوعات در این مرحله از کارزار انتخاباتی، قراردادهای تجاری آمریکا در چارچوب 
این توافقنامه در برخی از ایالتهای آمریکا به ضرر . است» )نفتا(تالنتيک شمالی توافقنامه تجارت آزاِد آ«

  . ها تمام شده است کارگران عضو اتحادیه
کند که  هيالری کلينتون وعده تجدید نظر در این قرار دادها را داده است، اما اوباما او را متهم می

در زمان » افقنامه تجارت آزاِد آتالنتيک شمالیتو«. بوده است» نفتا«درگذشته همواره حامی توافقنامه 
  .بيل کلينتون به اجرا گذاشته شد

).  فوریه٣والستریت جورنال ( هزار شغل از دست رفته است ٢٠٠در ایالت اوهایو، طی هفت سال اخير، 
ت اند و ميانگين درآمد هر خانوار به نسب ها در این ایالت تعطيل شده طی این مدت بسياری از کارخانه

 درصد از آرا از جانب اعضای ۴٠ تا ٣۵در ایالت اوهایو، . هفت سال پيش کاهش پيدا کرده است
  . شود های کارگری به صندوق ریخته می اتحادیه

شناخته » آبيان سفيد پوست یقه«دهند که به نام  پایه کارگری ایالت اوهایو را کارگرانی تشکيل می
شود در  گفته می. معنی کارگر دستکار یا کارگر کارخانه استبه » ) blue collar(یقه آبی «. شوند می

  . اوهایو کارگران مرد سفيدپوست از رأی دادن به سياهپوستان اکراه دارند
های اجتماعی است که روز به روز تنزل  مهمترین مسأله برای این رأی دهندگان امنيت شغلی و بيمه

د که به جای حمایت از آنها، سرنوشت شان را به دست کارگران از دولت فعلی ناراضی ان. اند پيدا کرده
  . نيروهای بازار رها کرده و درنتيجه مشاغل به خارج از مرزهای ایاالت متحده منتقل شده است

چنين سياستی از سوی جان . هستند» نفتا«آنها خواهان تجدید نظر در قراردادهای تجاری، از جمله 
، مورد حمله قرار »حمایت گرا و ضد تجارت آزاد«عنوان سياست مک کين، نامزد حزب جمهوری خواه، به 

  .خواهند نقش دولت در تجارت خارجی به حداقل برسد جمهوریخواهان می. گرفته است
 و تعداد ١٣۵٢طبق آخرین شمارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، تا این تاریخ تعداد نمایندگان باراک اوباما 

 نماینده از رقيب خود ١١٣دهد سناتور اوباما  ست که نشان می عدد ا١٢٣٩نمایندگان هيالری کلينتون 
 نماینده ٣٧٠در انتخابات امروز چهار ایالت اوهایو، تگزاس، ورمانت، و ُردآیلند، سرنوشت . جلوتر است

  . تعيين خواهد شد
   

 رقابت تنگاتنگ اوباما و کلينتون ادامه دارد
  )2008 مارس 4 (86 اسفند  14شنبه سه :رادیو فردا

روز سه شنبه در انتخابات مقدماتی رياست جمهوری در  هيالری کلينتون و باراک اوباما از حزب دموکرات،
  .چهار ايالت، از جمله تگزاس و اوهايو در مقابل هم قرار می گيرند

 شکست پياپی در انتخابات مقدماتی ١١بسياری از صاحبنظران معتقدند که اگر هيالری کلينتون پس از 
روز سه شنبه به دست بياورد، بخت چندانی برای نامزدی حزب  ات، نتواند پيروزی قاطعی درحزب دموکر

دموکرات در انتخابات رياست جمهوری آمريکا نخواهد داشت و آقای اوباما به عنوان کانديدای حزب 
  .دموکرات در انتخبات رياست جمهوری انتخاب خواهد شد

تخابات روز سه شنبه هر چه باشد وی از مبارزه انتخاباتی هيالری کلينتون اعالم کرده است نتيجه ان
  .کناره گيری نخواهد کرد

دو اميد اصلی حزب دموکرات برای نامزدی در انتخابات ریاست  بر اساس آخرين نظر سنجی ها،
  .از حمایتی برابر در ميان مردم برخوردارند جمهوری کماکان

ارزه انتخاباتی حزب دموکرات چند ماه دیگر طول کشد پيروزی خانم کلينتون می تواند موجب شود که مب
  .در زمان کنگره این حزب معرفی شود  در ماه اوت، و کاندیدای این حزب،

  .ورمونت و رود آيلند برگزار می شود انتخابات روز سه شنبه در چهار ايالت تگزاس، اوهايو،
 روز دوشنبه  نتخابات رياست جمهوری،دو اميد دموکرات ا ،نيويورک تايمزبه گزارش روزنامه آمريکايی 

  .به شدت از يکديگر انتقاد کرده اند
باراک اوباما  هيالری کلينتون در تلويزيون پخش شده، ستاد تبليغاتی يک تبليغات تلويزيونی که از سوی

آن قدر وی گرفتار تبليغات رياست جمهوری بوده که فرصت «سناتور ایالت الينويز را متهم می کند که 
  .»ر در سنا را برای شنيدن گزارش هايی در مورد افغانستان نداشته استحضو

  خود خانم کلينتون، سناتور ایالت«: اوباما نيز می گويد همزمان از آن سوی ميدان، ستاد تبليغاتی باراک
 ماه گذشته در جلسه مهمی در کميته ارتش سنا که وضعيت افغانستان را بررسی می کرده  نيويورک،
  ».اشته استحضور ند

 پيمان تجارت آزاد آمريکای شمالی است که بين  يا» نفتا«يکی ديگر از موضوعات تبليغاتی دو طرف 
  .اياالت متحده کانادا و مکزيک امضا شده است
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من همواره گفته ام که «: ، گفت»نفتا«خانم کلينتون پيشتر در مورد حمالت اوباما در مورد دفاع وی از 
 کشور به اقتصاد کمک کرده است، ولی بايد شرايط کارگران و قوانين محيط نفتا در برخی از نقاط
اگر چنين اتفاقی بيافتد شغل های کمتری به آن طرف مرز می .  کانادا بهبود يابد  زيستی در مکزيک و

  ».رود
اوباما عليه هواداری کلينتون از  ، هدف اصلی تبليغات آقایسی ان انبه گزارش شبکه تلويزيونی 

  . جذب رای مردم در ايالت اوهايو بوده است ، برای»نفتا«
 بسياری از ساکنان آن، شغل خود را به دليل انتقال مراکز  اوهايو از مناطق صنعتی آمريکا است که

  .را مسئول آن می دانند» نفتا « صنعتی به خارج از مرزهای کشور از دست داده اند و برخی
ه اند که بسياری از رهبران حزب دموکرات که از باراک اوباما برخی از رسانه های آمريکايی گزارش داد

روز سه شنبه، کناره  در صورت شکست در انتخابات  از هيالری کلينتون خواسته اند حمايت می کنند،
گيری خود را اعالم کند تا حزب دموکرات در فرصت باقی مانده، تبليغات موثری برای پيروزی در انتخابات 

  .وری آمریکا در برابر جمهوریخواهان، انجام دهدنهایی ریاست جمه
در  دو اميد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری در همين حال جان مک کين و مایک هاکبی

آقای مک کين اميد شماره یک حزب جمهوریخواه اميدوار است با . تگزاس در مقابل هم قرار می گيرند
  .ای نهایی حزب انتخاب شودپيروزی در این ایالت به عنوان کاندید

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2008 مارس 6 (86 اسفند  16شنبه پنج :رادیو فردا
  .  خبر داده است  از رد صالحيت های گسترده در انتخابات کانون وکالاعتماد،روزنامه 

نتخابات بيست و پنجمين دوره هيات مديره کانون وکالی دادگستری مرکز به نوشته اين روزنامه، ا
پنجشنبه هفته آينده بيست و سوم اسفندماه در شرايطی برگزار می شود که دست کم صالحيت يک 

  . سوم از کانديداهای انتخابات هيات مديره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد شده است
صالحيت شدگان چهره های شناخته شده حقوقی ديده می شوند که در ميان رد«به نوشته اعتماد، 

  » .وکالت تعدادی از مهم ترين پرونده های سياسی و مطبوعاتی را برعهده داشته و دارند
محمدعلی دادخواه، نعمت احمدی، ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، «اين روزنامه از وکاليی چون

به عنوان برخی از وکاليی نام » ده غيرت و شيرين عبادیقاسم شعله سعدی، غالمعلی رياحی، فري
برده که صالحيت آنان از سوی دادگاه عالی قضات که تحت نطر ریيس قوه قضایيه فعاليت می کند برای 

  . شرکت در انتخابات هيات مديره کانون وکال رد شده است
ت سازمان ملل، مقامات ارشد ، نوشته که برای دور زدن تحريم های شورای امنيتهران امروزروزنامه 

  . کشور اجازه داده اند تا پای بانک های خارجی به ايران باز شود
به نوشته اين روزنامه، طهماسب مظاهری، ریيس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که 

  .  شعبه در ايران صادر شده است١١برای پنج بانک خارجی اجازه تاسيس 
چهار بانک خارجی هر کدام درخواست تاسيس يک «:ول آقای مظاهری نوشته استتهران امروز از ق

شعبه در تهران کرده اند و يک بانک خارجی هم تقاضای تاسيس هفت شعبه در نقاط مختلف کشور 
  » .کرده است که با اين درخواست ها موافقت شده است

قطعا روزی که اين «: کرده و گفته استاين روزنامه نوشته که وی از اعالم اسامی اين بانک ها خودداری
  » .بانک ها افتتاح شوند اسامی آنها اعالم و به طور رسمی اطالع رسانی می شود

اين دوره از انتخابات، از نظر «نوشته که » آغاز ماراتن متفاوت« در گزارشی با عنوان آفتاب يزدروزنامه 
ز با اکثر دوره های قبلی انتخابات متفاوت است کيفيت و کميت حضور جناح های گوناگون در انـتـخابات ني

 برگزار شد، شـبـاهـت ٧١و تا حدودی به انتخابات دوره چهارم مجلس که در فروردين و ارديبهشت 
  » .دارد

به نوشته اين روزنامه، در ایـن دوره نـيز اصالح طلبان با حذف بسياری از کانديداهای اصلی خود در تهران 
صه رقابت شدند و اين در حالی است که اصولگرايان برای گزينش کانديداهای و شهرستانها وارد عر

  » .اصلی خود از ميان چهره های سرشناس خود با مشکلی مواجه نبودند
اصالح طلبان درحالی امروز رقابت های انتخاباتی را آغاز کرده اند که به گفته «آفتاب يزد با تاکيد بر اينکه 

داليل «نوشته که به » بسياری از حوزه ها، کانديدايی برای رقابت ندارندسران احزاب اصالح طلب در 
چهره شهرها نيز نسبت به نخستين روز تبليغات انتخاباتی مجلس در هفت »مختلف سياسی و قانونی

   .دوره گذشته متفاوت است 
 داده و ، از ورود رسانه های عمومی به نفع يک جريان خاص در انتخابات خبراعتماد ملیروزنامه 

در حالی که قانون انتخابات صريحا تاکيد دارد رسانه های عمومی و دولتی نبايد به نفع « : نوشته است
جريان يا گروه خاصی تبليغ کنند، ديروز برخی از روزنامه هايی که از بودجه عمومی و دولتی استفاده 

  » .مي کنند رسما به نفع اصولگرايان وارد صحنه انتخابات شدند
دو روزنامه همشهری و ايران که هر دو از بودجه عمومی و دولتی استفاده می «شته اين روزنامه، به نو

  » .کنند در روزهای اخير با انتشار مطالبی، نامزدهای جناح حاکم موسوم به اصولگرايان را تبليغ می کنند
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 توسط شورای اعتماد ملی همچنين در خبر ديگر از رد صالحيت عجيب نماينده زرتشتيان در مجلس
  . نگهبان خبر داده است

به نوشته اين روزنامه، صالحيت کورش نيکنام، نماينده زرتشتيان در مجلس برای انتخابات مجلس 
   .رد شده است » عدم اعتقاد عملی به اسالم«هشتم به خاطر 

وش ساخته داري» سنتوری« به نقل از وزير ارشاد اسالمی خبر داده که به فيلم خراسانروزنامه 
  . مهرجویی هرگز اجازه نمايش داده نمی شود

به نوشته اين روزنامه، صفار هرندی در پاسخ به پرسش ديگری درباره يعقوب يادعلي، داستان نويس و 
محکوميت او به زندان به خاطر بخشی از داستانش، و اين که مجوز کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد 

وضعيت او را از دستگاه قضايی کشور جويا شويد؛ «تفا کرده که اسالمی صادر کرده بود، به اين گفته اک
زيرا ما آنچه را که بايد انجام می شده، انجام داده ايم و از اين پس، دستگاه قضايی کشور دراين زمينه 

  » .تصميم گيری می کند
جه يادعلی نويسنده ای است که به علت انتشار کتابی که بعضی از افراد مطرح در داستان به له

محلی صحبت کرده اند و همچنين ديالوگ های آن را به زبان محلی بيان کرده، محاکمه و به زندان 
  . محکوم شده است

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران 

  )2008 مارس 5 (86 اسفند  15شنبه چهار :رادیو فردا
ا به عنوان تيتر نخست خود  متن قطعنامه رآفتاب يزدروزنامه های اصالح طلب و از جمله روزنامه 

  .منتشر کرده اند
 صدور قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل  رسالتروزنامه های نرديک به دولت از جمله روزنامه

  .را مورد انتقاد قرار داده اند
رسالت در همين خصوص اظهارات محمود احمدی نژاد را در اين خصوص منعکس کرده و از قول وی 

برخورد ما «مه سيلی به سوی خود شورای امنيت سازمان ملل است و تاکيد کرده که نوشته هر قطعنا
  ».با قطعنامه سوم همانند گذشته است

، ارگان رسمی دولت در خبری کوتاه از بستری شدن مقتدا صدر، يکی از متحدان جمهوری  ايرانروزنامه
  . تهران خبر داده استاسالمی و ریيس يک گروه شبه نظامی در عراق، در يک بيمارستان در

مقتدا صدر رهبر «اين روزنامه اين خبر را به نقل از يک راديوی کردستان عراق منتشر کرده اما نوشته 
گروه های شيعه جنوب عراق به دليل مسموميت ناشی از خوردن ماده سمی که در غذايش وجود 

  ».داشته، در يکی از بيمارستان های تهران بستری شده است
مقتدا صدر چند روز پيش به صورت محرمانه و بدون اطالع رسانه های « روزنامه دولتی ايرانبه نوشته 

خبری برای معالجه به ايران انتقال يافته و خبر مسموميت مقتدا صدر به طرفداران وی بازگو نشده 
  ».است

  .ست ميليونی برای يک دانشجوی بازداشت شده خبر داده ا٣٠٠وثيقه   از صدوراعتمادروزنامه 
 ١٢به نوشته اين روزنامه، قرار بازداشت بهروز کريمی زاده از فعاالن دانشجويی دانشگاه تهران، که 

  . ميليون تومان وثيقه تبديل شده است٣٠٠آذرماه بازداشت شده بود به 
وکيل اين دانشجوی زندانی که بيش از سه ماه است در بازداشت به سر می برد، به روزنامه اعتماد 

ضای خانواده کريمی زاده برای کاهش اين قرار مورد موافقت قرار نگرفته و اين در حالی است تقا«گفته
وی همچنين گفته که مقامات قضایی اتهام اين دانشجوی . که آنها توانايی تامين اين قرار را ندارند

  .زندانی را اقدام عليه امنيت داخلی عنوان کرده اند
  .ه رسانه ها را منعکس کرده است هشدار وزير ارشاد بکيهانروزنامه 

به نوشته اين روزنامه صفار هرندی طی يک هشدار انتخاباتی آغاز تبليغات مجلس هشتم به رسانه ها 
  ».از انتشار مطالب غيرواقعی بپرهيزند«و مطبوعات، گفته است 

های انتخاباتی وزير ارشاد در عين حال به رسانه ها توصيه کرده که از انتشار مطالب مربوط به کانديدا
  .را منتشر کنند» نماينده اصلح مطالبی«خودداری کرده و به جای آن در مورد شرايط

 تن از پزشکان و دانشجويان پزشکی اهواز با ٢٠٠ خبر داده که بيش از جمهوری اسالمیروزنامه 
بنی به تصميم اتخاذ شده توسط وی م«امضای نامه ای خطاب به وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  ».در آزمون دستياری اعتراض کرده اند» مديران«بر ايجاد سهميه غيرقانونی و غيرمنطقی برای 
امضا کنندگان اين نامه ضمن اشاره به پيامدهای خطرناک اين تصميم برای « به نوشته اين روزنامه 

گی انفعال و آن را موجب سرخورد«  و حيات و سالمت مردم اين تعميم را مخالف با عدالت اعالم کرده
  ».ياس پزشکان با صالحيت و واجد مراتب علمی در آينده دانسته اند

 مولوان ايرانی به اتهام ورود غير قانونی به آب های يمن در اين ١١ از محاکمه تهران امروزروزنامه 
  .کشور خبر داده است

ن همچنان در بازداشت  ملوا١١به نوشته اين روزنامه، مقام های جمهوری يمن اعالم کرده اند که اين 
به سر می برند و محاکمه آنها در هفته آينده بعد از تکميل روند تحقيقات و بازجويی ها برگزار خواهد 

  .شد
اواسط ماه فوريه، گارد ساحلی يمن حين گشت زنی در استان جنوب شرقی المهره در آب های 

مقام .نفر بود بازداشت کردند ١١ساحلی خود در دريای عرب، يک کشتی کوچک ايرانی را که حامل 



www.iran-archive.com 

  .، از اعدام دو نفر در زندان اصفهان خبر داده استاعتماد ملیروزنامه 
 ساله به نام ٢۶و ديگری يک افغان  ه نام اکبر ساله ب٢۴به نوشته اين روزنامه، اين دو نفر که يک جوان 

 بامداد روز گذشته هر دو   سالگی به اعدام محکوم شده بودند، که٢٠ و ١٩ميرزا بودند به اتهام قتل در 
  .در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند

گاه دست«اعتماد ملی در عين حال از قول غالمرضا انصاری ریيس کل دادگستری استان اصفهان نوشته 
قضايی برابر قانون به شدت با متجاوزين و متعرضين به جان و مال و نواميس برخورد کرده، و قاطعانه 

  ».احکام صادره از سوی محاکم را در خصوص اينگونه افراد را به اجرا خواهد گذاشت
 در ايران مورد ايران پس از چين از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد، و اجرای روز افزون حکم اعدام

  .انتقاد مجامع بين المللی قرار گرفته است
  

  حسين شريعتمدارينوشته يادداشت روز آيهان 
  )2008 مارس 5 (86 اسفند  15شنبه چهار  :روزنامه آيهان

آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه - 5+1سرانجام پس از نزديك به يك سال چالش ميان آشورهاي 
درباره متن چهارمين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هسته اي  براي توافق -و آلمان

 قطعنامه چهارم با تغييرات فراواني آه در متن پيش -2008مارس 3 -86اسفندماه 13ايران، روز دوشنبه 
و و اما، پاسخ ايران اسالمي به آمريكا و متحدان اروپايي ...نويس اوليه صورت گرفته بود به تصويب رسيد

صهيونيستي آن در سيلي محكمي آه به هنگام انتخابات مجلس هشتم برگونه آنان خواهد نواخت 
منحصر نمي شود، بلكه دشمنان تابلودار ايران اسالمي و حاميان آنها بايد منتظر واآنش هاي ديگري از 

حق طبيعي، چرا آه مقابله به مثل با دشمنان، . سوي ملت ايران و دولت و مجلس اصولگرا نيز باشند
قانوني و شرعي ماست و بديهي است آه مردم ما عادت ندارند از حق طبيعي و مسلم خود بگذرند و 

 اشاره آرد آه دولت و -فقط نمونه-دراين باره مي توان به چند نمونه. دشمن آينه توز را آرام بگذارند
  . برعهده دارندمجلس به عنوان نمايندگان اجرايي و قانون گذار مردم وظيفه انجام آن را

المللي و با زير پا گذاشتن حق مسلم مردم ايران به قطعنامه  آشورهايي آه برخالف قوانين بين: الف
اين آشورها عالوه بر . رأي مثبت داده اند نبايد از عكس العمل قانوني ايران اسالمي در امان باشند

گر جهان نيز منافعي دارند و اآثر آنها در مبادالت سياسي و اقتصادي با ايران، در منطقه و يا در نقاط دي
تجديدنظر در روابط اقتصادي و . داخل آشور خود هم با اعتراض هاي گسترده مردمي روبرو هستند

سياسي، حمايت از مردم مظلوم اين آشورها و تالش قانوني براي آسيب رساندن به منافع منطقه اي 
مي تواند پاسخي دندان شكن به اينگونه دولت ها بوده و و جهاني آنها با توجه به اقتدار و نفوذ ايران 

  .آنان را متوجه آند آه دشمني با ايران اسالمي بدون هزينه نخواهد بود
در صورت بازرسي محموله آشتي ها و هواپيماهاي حامل آاال براي ايران و يا صدور آن به نقاط ديگر : ب

به عنوان مثال، تنگه هرمز محل تردد .  مثل داردجهان، ايران اسالمي نيز مي تواند و حق مقابله به
روزانه دهها آشتي حامل نفت براي آشورهاي صنعتي و يا حامل اسلحه و مهمات براي آشورهاي 

 توجه آنيد آه -قرار دارد »  TERRITORIAL WATERSآبهاي سرزميني ايران «اين تنگه در. منطقه است
 مايل از ساحل ايران همه آشتي هاي عبوري 12 فاصله  و به-المللي ندارد  خليج فارس آب هاي بين

قابل بازرسي هستند مخصوصًا آن آه آشتي هاي حامل اسلحه و مهمات براي آشورهاي منطقه، مي 
تواند امنيت منطقه را با خطر جدي روبرو آند و آشتي هاي حامل نفت براي برخي از آشورهاي 

 تواند آمك به دشمن متخاصم تلقي شود و اين هر صنعتي آه در تخاصم با ايران اسالمي هستند مي
المللي، آشتي هاي حامل آاال براي ايران يا  دو نوع بازرسي در صورتي آه علي رغم قوانين بين

بارگيري آرده از ايران مورد بازرسي قرار گيرد، حق مسلم آشورمان است، مخصوصًا آن آه آبراهه هرمز 
 و 37 ماده -المللي ي از آشتي هاي عبوري مطابق قوانين بيندر آبهاي سرزميني ايران است و بازرس

  . براي ايران مجاز دانسته شده است- حقوق درياها1982 از آنوانسيون 38
بايد به آمريكا و متحدانش گوشزد آرد آه تالش شما به منظور دردسرسازي و مشكل آفريني براي ايران 

واهد بود و خواهيد ديد آه نمي توانيد، اما، ايران اسالمي همانگونه آه به آن اشاره شد بي تاثير خ
  ...اسالمي براي شما و متحدانتان در منطقه مشكالت جدي ايجاد مي آند و خواهيد ديد آه مي توانيم
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