
www.iran-archive.com 

  )2008 مارس 13 (1386 اسفند  23 شنبه پنج) 999(بولتن خبري ايران نبرد
http://www.iran-nabard.com  

   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(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

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

  يي  انرژي هسته: وگو آردند سرويس سارآوزي و پرز درباره ايران گفت
  )2008 مارس 12 (1386 اسفند  22چهار شنبه 

روزنامه اورشليم پست نوشت آه رييس جمهور فرانسه در ديدار با همتاي صهيونيستي خود به مساله 
يي ايران پرداخته و با تاآيد بر موضع سرسختانه خود در قبال ايران تالش آرد پيوند از هم  هسته

  . گسيخته فرانسه با رژيم صهيونيستي را مجددا برقرار آند
، نيكال سارآوزي، رييس جمهور فرانسه در ديدار با )ايسنا(ان ايران به گزارش خبرگزاري دانشجوي

شيمون پرز، رييس جمهور رژيم صهيونيستي در پاريس گفت آه اين رژيم در زمينه نگراني درباره برنامه 
  . »تنها نيست«است » نيازمند يك واآنش آامال قاطعانه«يي ايران آه  هسته

رات چندين مقام رژيم صهيونيستي آه تاآيد آردند يك اقدام سارآوزي اين اظهارات را پس از اظها
  . يي ايران را در نظر نخواهند گرفت، بيان آرد نظامي يكجانبه تجهيزات هسته

به گفته برخي تحليلگران سارآوزي پس از روابط ناآرام فرانسه و رژيم صهيونيستي در زمان ژاك شيراك، 
بط از هم گسيخته فرانسه را با اين رژيم از نو احيا آند تا رييس جمهور سابق فرانسه در تالش است روا

  . امتياز ورود به اتحاد نزديك آمريكا و رژيم صهيونيستي را به دست آورد
گونه فرصتي براي اطمينان دادن به پرز  به گزارش آسوشيتدپرس، سارآوزي در مراسم شام از هيچ

پاريس همواره براي نجات رژيم صهيونيستي نسبت به دوستي خود خودداري نكرده و تاآيد آرد آه 
  . آماده است

آوري خواستار نابودي  آساني آه به نحو شرم: رييس جمهور فرانسه به همتاي صهيونيستي خود گفت
  . شوند همواره فرانسه را همچون مانعي بر سر راه خود خواهند يافت اسراييل مي

ه سرسخت شدن موضع فرانسه در قبال دامينيك مواسي، تحليلگر فرانسوي امور سياسي گفت آ
  . ايران يك تالش ديپلماسي براي جلوگيري از هرگونه اقدام رژيم صهيونيستي عليه ايران است

يي ايران حمله آند و حرف زدن عليه  فرانسه نگران اين است آه اسراييل به تجهيزات هسته: وي گفت
خواهيد سرسختانه عمل آنيد،   وقتي نمي.ايران براي آنها راهي براي جلوگيري از آن سناريو است

مجبوريد سرسختانه حرف بزنيد و سرسختانه حرف زدن داراي اين هدف دو سويه است آه هم 
  . دهد آه ما جدي هستيم آند و هم به ايران نشان مي ها را آرام مي اسراييلي

  
 در برابر ایران، به دیپلماسی معتقدیم: آمریکا

  )2008 مارس 12 (1386فند   اس22چهار شنبه :رادیو فردا
واشينگتن در  دوازدهم مارس، با رد هرگونه اختالف نظر بر سر سياست های کاخ سفيد، روز چهارشنبه

  .معتقد است  »ديپلماسی«دولت آمريکا، در مورد ايران به  تهران اعالم کرد که قبال
ريا ساالر فالون، فرمانده ستاد درباره کناره گيری د  منتشر شده را دنا پرينو، سخنگوی کاخ سفيد، اخبار

به دليل اختالف نظر با جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا بر  مرکزی ارتش آمريکا در خاورميانه
  .خواند و رد کرد» بی معنی«ايران،  سياستگذاری در قبال سر

يشنهاد هيچ کس در دولت وجود ندارد که رويکردی به جز ديپلماسی را در قبال ايران پ«: خانم پرينو گفت
  ».کند

از بحث های سالم و موثر استقبال  ]آمریکا[ رييس جمهوری«سخنگوی کاخ سفيد با اشاره به اين که 
درباره مسايل مختلف وجود دارد که در جريان روند سياستگذاری  ديدگاه های مخالف« :، افزود»می کند

  .»می گيرددر اختيار رسانه ها قرار ن] بحث ها[هميشه اين . ها آنها حل می شوند
رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، روز سه شنبه اعالم کرده بود که با تقاضای بازنشستگی درياساالر فالون 

  .موافقت کرده است
آقای فالون روز سه شنبه در بيانيه ای هرگونه اختالف نظر با جرج بوش را رد کرده و گفته بود برداشت 

  .را برای او دشوار می کند» ونه ای موثرخدمت کردن به گ«های حاکی از اختالف نظر، 
گزارش های اخير رسانه ها درباره اختالف نظر با سياست های رييس جمهوری، «: آقای فالون گفته بود

مانع از تمرکز الزم در شرايط حساس شده و تالش ها در منطقه ستاد مرکز فرماندهی خاورميانه را 
  .»مختل می کند

از  استعفای دريا ساالر فالون انتقادهای خود را همزمان با  دموکرات آمريکادر همين حال، نمايندگان حزب
  .سياست های جرج بوش بار دیگر مطرح کرده اند

در «:  از جرج بوش شکست خورد گفت٢٠٠۴سناتور جان کری، که در انتخابات رياست جمهوری سال 
خط موجود حمايت می کنند جرج بوش ما می بينيم کسانی که از] رياست جمهوری[دوران هفت سال 

  ».جايزه می گيرند و آنانی که ابراز بی اعتمادی می کنند بازنشسته می شوند
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آخرین چيزی که آمریکا نياز  سناتور ادوارد کندی نيز از استعفای دريا ساالر فالون انتقاد کرد و گفت که
  .است» مشاوران ارشد مطيع«دارد 

ی يک فرمانده ارتش آمريکا در زمان جنگ بسيار غير ، استعفاآسوشيتدپرسبه گزارش خبرگزاری 
  .معمول است

 چهار  ژنرال ابی زيد به مدت.  جايگزين ژانرال جان ابوزيد شد٢٠٠۶ مارس سال ١۶دريا ساالر فالون در 
  .سال فرماندهی جنگ عراق را برعهده داشت

 به ٢٠٠۶ريکا در عراق در سال دريا ساالر فالون، به همراه رابرت گيتس، برای اجرای استراتژی جديد آم
  . اين سمت منصوب شد

   جنگ و صلح
اين مجله . نام برده بود» مردی ميان جنگ و صلح« هفته گذشته از آقای فالون به عنوان اسکوايرمجله 

تصريح کرده بود که دريا ساالر فالون در مقابل فشارهای دولت امريکا برای اقدامات سخت ترعليه تهران 
  .دمقاومت می کن

رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا که روز سه شنبه خبر استعفای درياساالر فالون را اعالم کرده بود، خبر 
  .خواند» مسخره« درباره احتمال حمله به ايران را  اسکوايرمجله

 پيش بينی کرده بود که اگر دريا ساالر فالون پست خود را ترک کند، احتمال حمله به اسکوايرمجله 
  .بهار افزايش خواهد يافتايران در 

تاييد کرده » اکراه و تاسف«برای بازنشستگی با  آقای گيتس گفته بود که خواست دريا ساالر فالون را
  .است

 به استعفای دريا ساالر فالون منجر شد، تصريح کرده بود اسکوايرمطلبی که گفته می شود در مجله 
  .ر قبال ايران فرا می خواندکه درياساالر فالون کاخ سفيد را به خويشتنداری د

آقای فالون که در جريان تهيه اين مطلب با نويسنده همکاری کرده بود، پس از انتشار آن، به شدت از 
  .خوانده بود» احساساتی«نويسنده انتقاد کرده و اين مقاله را مطلبی

اعث می شود که او  نظر تصريح کرده است که وجود چنين اخباری ب ويليام فالون با رد هرگونه اختالف
  . نتواند به طور موثر به منافع کشورش خدمت کند

در همين حال، جرج بوش ، رييس جمهوری آمريکا و رابرت گيتس از خدمات دريا ساالر فالون تقدير کرده 
  .اند

اين ستاد منطقه . آقای فالون سال گذشته فرماندهی ستاد مرکزی ارتش آمريکا را برعهده گرفته بود
    در بر می گيرد و جنگ های عراق و افغانستان بخشی از مسئوليت های اين ستاد است ه راخاورميان

  
  سياست آمریکا در برابر ایران تغيير نکرده :گيتس

  )2008 مارس 12 (1386 اسفند  22چهار شنبه :بی بی سی
ن کشور، رابرت گيتس، وزیر دفاع آمریکا این مساله را که استعفای فرمانده ارشد نظامی ارتش ای

  .احتمال جنگ با ایران را بيشتر می کند، رد کرد
دریاساالر ویليام فالون روز سه شنبه یازده مارس اعالم کرد که از مقام خود به عنوان رئيس ستاد 

فرماندهی نيروهای آمریکا در خاورميانه، شرق آفریقا و آسيای ميانه به دليل برداشت عموم بر سر 
  . رئيس جمهور آمریکا بر سر نحوه رفتار با ایران کناره گيری می کنداختالف نظر با جورج بوش، 

مجله اسکوایر چاپ آمریکا در شماره ماه آوریل خود گزارش مفصلی را به چاپ رساند که در آن به 
  . اختالف نظرهای دریاساالر فالون با سياست های جورج بوش اشاره شده بود

  . لون با اقدام نظامی عليه ایران مخالفت کرده استدر این گزارش اشاره شده بود که آقای فا
نيرومندترین فردی دانست که ميان دولت جورج بوش و جنگ "نویسنده این گزارش، دریاساالر فالون را 

  ."عليه ایران قرار گرفته است
 تفاوت رابرت گيتس، وزیر دفاع آمریکا استعفای دریاساالر فالون را اقدامی صحيح خواند اما تاکيد کرد که

  . های چشمگيری ميان دیدگاه های دریاساالر و دولت جورج بوش وجود ندارد
دریاساالر فالون، اولين افسر نيروی دریایی آمریکا است که سمت ریاست ستاد فرماندهی نيروهای 

 جانشين ژنرال 2007او در مارس . آمریکا در خاورميانه، شرق آفریقا و آسيای ميانه را به عهده گرفت
  .  ابی زید شدجان

رهبران دموکرات، استعفای دریاساالر فالون را نشانه ای از تالش های کاخ سفيد برای خاموش کردن 
  . صدای مخالفان در دولت دانستند اما وزارت دفاع آمریکا این مساله را رد کرده است
رونی حزب دموکرات هيالری کلينتون، سناتور نيویورک و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رقابت های د

در واکنش به این استعفا، از دولت جورج بوش، رئيس جمهور آمریکا خواست تا در برابر ایران به جای 
  . سياست برخورد از دیپلماسی استفاده کند

آدام بروکس، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گوید این استعفا نشاندهنده اختالف نظر ميان 
  .ارتش و دولت آمریکا است

انتظار ندارم جنگی با "او می گوید که دریاساالر فالون سال پيش به تلویزیون عربی الجزیره گفته بود که 
  . این موضع او با خشم مقام های دولت بوش مواجه شد." ایران اتفاق بيافتد
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ل ایاالت متحده تاکيد می کند که سياست این کشور در مواجهه با ایران، استفاده از دیپلماسی برای ح
این کشور در عين حال استفاده از گزینه اقدام نظامی را . بحران ناشی از مناقشه هسته ای ایران است

  .رد نکرده است
  

   شدرانی با ای خواستار آغاز مذاکرات هسته اهيروس
  )2008 مارس 11 (86 اسفند  21سه شنبه 

 حل ی خواست برایامعه جهان الوروف، وزير امور خارجه روسيه،روز سه شنبه از جیسرگئ:  فرداویراد
  .ردي را به کار گی تازه ای هادگاهی ابتکار ها و درانی ایمناقشه هسته ا

 باشيم که ی تازه اکردیما بايد به دنبال ابداع رو«: کرد، گفتی الوروف که در پاريس صحبت میآقا
از مذاکرات با  آغی است برا- غيرممکنی وحت- که ممکنیبراساس آن اوال، و مهمتر از همه، هر کار

  .»ايران انجام داد
 الوروف در خواست مذاکره با ايران را پس از مذاکره با برنار کوشنر، وزير امورخارجه فرانسه، بيان یآقا
  .کرد
 امنيت ی وزير امو خارجه روسيه خواهان مذاکره با ايران شده است که هفته گذشته شورای حالدر

 اورانيوم، ی سازی از توقف غنیعليه تحريم، به دليل خوددارسازمان ملل متحد سومين قطعنامه تحريم 
  .را تصويب کرد

 ی از شرکت ها و مقامات ايرانی امنيت سازمان ملل متحد تعداد بيشتری شورا١٨٠٣ قطعنامه براساس
  . اين کشور، مشمول محدوديت خواهند شدیمرتبط با برنامه هسته ا

 ١٨٠٣ روز دوشنبه هفته گذشته پس از تصويب قطعنامه ۵+١ وزيران امور خارجه گروه نه،ي زمني همدر
 حل مناقشه هسته ی از ايران خواستند مذاکره برا،ی اسالمی امنيت سازمان ملل عليه جمهوریشورا

   اتحاديه اروپا ادامه دهدی اين کشور را با مسئول سياست خارجیا
 مذاکره بازگردد، اما اين کشور تصريح  در خواسته اعالم کرد که حاضر است به ميزنی در واکنش به اايران

  . بهتر است روش تهديد و مذاکره در مواجهه با ايران را کنار بگذارندی جهانیکرد که قدرت ها
 خواهد با ی ايران، روز يکشنبه گفته بود که اگر غرب می از مذاکره کنندگان هسته ای يک،ی وعيدجواد

  .ايد دست از تهديد بردارد و برابر شود بی واقعیايران وارد يک گفت وگو
 ايران، روز چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به ی نژاد، رييس جمهوری همين زمينه، محمود احمددر

درباره » هيچ کس« آغاز مذاکرات، گفته بود که از اين پس، تهران با ی برا۵+١ یدر خواست کشورها
  .د کنیمذاکره نم» خارج از چارچوب آژانس« خود یبرنامه هسته ا

، از ۵+١ موسوم به گروه ی فرانسه، بريتانيا، آمريکا، روسيه و چين به همراه آلمان، کشورهایکشورها
 ی از يک سو و اعمال تحريم ها از سوی اقتصادی تاکنون کوشيده اند با ارائه مشوق ها٢٠٠۶سال 

  . را متوقف کندمنيو اورای سازی مربوط به غنی حساس هسته ایديگر، ايران را وادار کنند تا فعاليت ها
 ی هيجده ماه گذشته در مذاکرات خود با علی اتحاديه اروپا، طی سوالنا، مسئول سياست خارجخاوير
 امنيت ی عالی دبير شورا،ی و سپس با سعيد جليل،ی امنيت ملی عالی دبير سابق شورا،یالريجان

 ترغيب ی سازیا به تعليق غن مقامات اين کشور ری اقتصادیايران، کوشيده است تا با ارايه مشوق ها
  .کند

  آغازه دور تازه مذاکره 
 ی سوالنا روز دوشنبه گفته بود که اتحاديه اروپا باب مذاکره با ايران درباره برنامه اتمی حال، آقانيدر هم

  .  خواستار گفت و گو با تهران استی گذارد و جامعه جهانیاش را باز م
 سازمان ملل در هفته گذشته، جامعه ی تحريم ايران از سوبه رغم تصويب:  سوالنا افزوده بودیآقا

  .  ايران آغاز کندی حل مشکل پرونده هسته ای را برای خواهد که مذاکرات جديدی میجهان
 خواهيم یتحريم جديد تصويب شده است، اما در آن واحد ما م«: در بروکسل به خبرنگاران گفته بودیو

  ».راه باريکه گفت و گو را دنبال کنيم
 شود که اعالم ی بيان می اسالمی سوالنا يک روز پس از سخنان وزير امور خارجه جمهوری آقااظهارات

 را در اين چارچوب ی که مذاکرات با اتحاديه اروپا هدفمند باشد، ايران هر پيشنهادیکرده بود در صورت
  .  کندی میبررس
 مذاکره با او ی ايران هنوز برایته ا مذاکره کننده ارشد هس،ی سوالنا گفت که سعيد جليلی آقااما

  .  نگرفته استیتماس
 ايران و خاوير سوالنا از پاييز گذشته که بدون نتيجه ی اسالمی ميان نمايندگان جمهوری وگوهاگفت

  .پايان يافت، همچنان قطع است
يران گفته بود  ای امنيت ملی عالی دبير شورا،ی سوالنا در پايان ديدار ماه نوامبر خود با سعيد جليلیآقا

  .بود» مايوس کننده «یکه مذاکرات با و
  

   آماده استرانی مذاکره با ای اروپا براهیاتحاد: سوالنا
  )2008 مارس 11 (86 اسفند  21سه شنبه 

 رانی مذاکره با ای  ادامهی برادیگو ی اروپا می هی اتحادی خارجاستي سوالنا، مسئول سریخاو:  آلمانویراد
 یها  ارائه مشوقی  آمادهها یی بردارد، اروپاومي اورانیساز ی دست از غنرانی که ایدر صورت. آماده است

  . به آن کشور هستندیشتريب
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 ت،ي امنی در شورارانی اهي علدی جدی  قطعنامهبی کرد برغم تصودي روز دوشنبه در بروکسل تاکسوالنا
  . استرانی با ای اتمی ناقشهوجود آمده در م بست به  حل بنیگو با برا  آماده گفتی جهانی جامعه
 بی در واکنش به تصورانی اجمهور سي رئنژاد ی شد که محمود احمداني بی سوالنا در حالاظهارات
 یالملل نيجز آژانس ب  بهگری دی اسالمی اعالم کرد، جمهورتي امنی در شورارانی اهي علدی جدی قطعنامه

  .شد وارد مذاکراه نخواهد یگری طرف دچي با ه،ی اتمیانرژ
 دولت خود اتخاذ کرد و گفت، سي متفاوت با رئی موضعرانی خارجه اری وز،ی چند روز بعد، منوچهر متکاما
 ی  آمادهرانی اای پرسش که آنی در پاسخ به ایمتک.  اروپاستی هی مذاکره با اتحادی ه  همچنان آمادرانیا

 با بخش جهي برنامه و نتی داراند،هدفمما همواره از مذاکرات « نه؟ گفت، ای سوالنا است ریمذاکره با خاو
  ».ميکن ی متیها حما  طرفیتمام

 ینينش  عقبکی و نژاد ی اظهارات محمود احمدحي را تصحی سخنان منوچهر متکنی ایاسي سناظران
  . دانند ی تهران میسروصدا یب

ر بروکسل با  اروپا دهی خارجه اتحادرانی اجالس وزهي مارس، در حاش١٠ سوالنا که روز دوشنبه ریخاو
 به لی ما مات،ي امنی در شورادی جدی  قطعنامهبی اظهار داشت، با وجود تصوکرد، یوگو م خبرنگاران گفت

  .مي هسترانی مذاکره با اري مسی ادامه
 ی در پرانی رفتار با ای  ادامهی اروپا در بروکسل چگونگهی اتحادی  خارجهرانی وزی  نشست روز گذشتهدر
 عضو گروه یکشورها.  از جمله موضوعات مورد بحث بودت،ي امنی در شورا١٨٠٣ ی  قطعنامهبیتصو

اند، اما   کردهاد پشنهزي را نییها  مشوق،یا  حل بحران هستهی برارانی، در تعامل با ا)١+۵(گانه  شش
 فراهم خواهد شد، آه یها تنها در صورت  مشوقنی کرد، ادي در بروکسل تاکروزی دايتانی بری  خارجهریوز
  . برداردومي اورانیساز ی دست از غنانریا

  رانی درباره ای پرز با سارکوزیوگو  گفت
 از داری که سرگرم دلي اسرائجمهور  سي پرز، رئموني آلمان خبر داده است، شی خبرگزارحال ني عدر

  . وگو نشسته است  به گفترانی ای اتمی  برنامهی  آن کشور دربارهیها فرانسه است، با مقام
 نی کشور در انی با ایالملل ني بی  و مناقشهرانی ای اتمی  است که برنامهیی کشورها ز جمله الياسرائ
 یجو زهي ستیها  از گروهتی حمازي و نلي با اسرائتیضد. کند ی تمام دنبال متي را با حساسنهيزم

در . است رانی ای اسالمی حکومت جمهوری خارجاستي از سی جزئانه،ي در خاورمليمخالف اسرائ
با .  قرار گرفته استدی مورد تهدرانی ای رسمیها  مقامی از سوزي نلي اسرائتی موجودر،ي اخیها الس
 رانی ای اتمیها  برنامههي عل،یی کرده کشورش راسًا و به تنهادي تاکلي اسرائجمهور سي رئحال نیا

  . نخواهد کردیاقدام
  کنند یاهللا را مسلح م  همچنان حزبهی و سوررانیا
 را متهم کرد با قاچاق اسلحه به هی و سوررانی سازمان ملل متحد ارکلي مون، دبیک  بان،یگری خبر ددر

 ٢٠٠۶ در تابستان سال تي امنیشورا. اند  سازمان ملل را نقض کردهتي امنی شورای اهللا، قطعنامه حزب
افزار به  د جنگ در آن وروه کرد کبی تصوی ا اهللا لبنان قطعنامه  و حزبلي اسرائاني م  روزه٣٣، پس جنگ 

  . جنوب لبنان منع شده است
 تي امنی شورای  را مسئول نقض قطعنامههی و سوررانی ا،یگری سازمان ملل قبل از هر کشور درکليدب

 ی لبنان را مورد بررسی  درباره١٧٠١ ی  قطعنامهشرفتي پی  روز گذشته نحوهتي امنیشورا. اعالم کرد
  .قرار داد

  
  و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي 

  
  پارلمان اروپا پنجاه ساله شد 

  )2008 مارس 12 (1386 اسفند  22 چهار شنبه : ولهچهی دوویراد
 از مراکز قدرت در اروپا یکی داشت، اکنون به یا  جنبه مشاورهشتري کلوپ بحث که بکی اروپا از پارلمان

 که یدر حال. روپا برگزار شد جلسه پارلمان اني نخستی روزني در چنشيپنجاه سال پ.  شده استلیتبد
  .  پارلمان دارندالل به انحلی تمای هنوز هم برخرند،يگ ی روز جشن منی پارلمان اروپا ادگانينمان
 روز نی بزرگ، نواختن سرود اروپا و چند سخنرانن در صحن مجلس اروپا در استراسبورگ اکي ککی با

 ش،ي دانند که مجلس پنجاه سال پیم دارند، یخی که حافظه تاریاما آنهائ.  داشته شدیگرام
 ی بود که برای اروپائی دولتهایندگی نمای هائتيآن مجلس متشکل از ه.  نبودی انتخابیمجلس
  .  شده بودندلي مسائل مربوط اروپا به آنجا گسنهي مواضع خود در زمیولبندفرم
 دمکرات اليسکالوس هنش، سو.  شدیاگذاري بن١٩٧٩ مجلس منتخب شهروندان اروپا در سال اما
 پارلمان اروپا بود، نسبت به سي رئزي نی کرده و زماندي سفی اروپائی را در بحث هاشی که موهایآلمان

. کند ی و احساس غرور می پارلمان قانونگذار ابراز خرسندکی کلوپ بحث و مشاوره به کیگذار از 
هانس گرت . ردي بگدهی را نادرانی وزیا شورای اروپا و ونيسي آن را دارد تا کمیپارلمان اروپا اکنون توانائ

 سي و رئونيسي کمسي همتراز با رئک،يپلماتی دی پارلمان اروپا در پروتکل های آلمانسي رئنگ،یپوترر
 همتراز ،ی قانون گذاری هانهي در همه زمبایپارلمان اروپا تقر« :دی گوی منگیپوتر.  اروپاستیشورا
 ی صدق مزي نی کشاورزاستي سنيي چون تعیعات مهم در مورد موضوی حتنیا.  استرانی وزیشورا
  .» استی مهمیلي خ،یلي خشرفت،ي امر پنیکند و ا
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 توان آنها را در ی حضور دارند، اما مندگانی از نمای از روزها، در پارلمان اروپا تعداد کمی در بعضهرچند
 ی از کشورهایبرخ که از طرف مردم ی آنهائی حتد،ی هستند دانی درجری مهمی که بحث هایروزهائ
 زیتام و.  حضور دارندزين مجلس را منحل کنند، نی انتخاب و روانه پارلمان اروپا شده اند، تا ایاروپائ
 و شرم آور ی محل کالهبردارنی ادی گوی میو.  از آنهاستکی زي ن»ی پارتندپندتی اشيتیبر «ندهینما

 ها در آن یائيتانیه در آن روز ما بر کدوارمي دم و  دستگاه منفجر خواهد شد و امنی ایروز. است
. دي جشن تولد خواهد رسکي کنی از ای بخشم پارلمان اروپا هی در روز پنجاه سالگزیبه تام و. مينباش

 را هم داشته ی افرادني شده است که تحمل چنکي همه سال، پارلمان اروپا آنقدر دمکراتنیبا گذشت ا
  .باشد

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  هاي ارتش المهدي در شهر آوت حمله آرد  پليس عراق به پايگاه

  )2008 مارس 12 (1386 اسفند  22چهار شنبه 
شنبه  نيروهاي امنيتي عراقي در جستجوي افراد مسلحي آه از روز سه:  پليس عراق اعالم آردندمنابع

 المهدي در شهر آوت، واقع در جنوب هاي ارتش اقدام به حمله به نيروهاي امنيتي آرده بودند، به پايگاه
  .عراق حمله آردند

هاي امنيتي عراقي اظهار  به نقل از خبرگزاري رويتر، مقام) ايسنا( گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به
تمامي مردان مسلح از اعضاي ارتش المهدي بودند، اما رييس دفتر صدر در شهر آوت اعالم : داشتند

  .اطي با اين گروه نداشتندآرد اين افراد هيچ ارتب
در حال حاضر پليس آنترل مناطق انور صدر، :  سادات جميل، از افسران پليس شهر آوت گفتژنرال

العزه، الشهداء و الزهراء را به طور آامل در دست دارد و سرگرم جستجوي خانه به خانه و ايجاد 
  .هاي بازرسي است ايست

  .ي بسته اعالم شده است هاي ارتش المهدي منطقه ايگاهي الجهاد از ديگر پ ي وي منطقه  گفتهبه
  . مقام پليس عراق از ذآر جزييات بيشتر در خصوص رخدادهاي اين شهر خودداري آرداين
ما به چهار منطقه در شهر آوت حمله آرديم و تعدادي :  العماره، از ديگر افسران پليس عراق گفتعزيز

  .هبران ارشد اين گروه را دستگير نموديماز افراد ارتش المهدي از جمله يكي از ر
افراد دستگير :  عبد الهاني العماره، رييس پليس شهر آوت در يك آنفرانس خبري اظهار داشتژنرال

  .اند آه وابسته به يك جنبش مذهبي هستند و هيچ ارتباطي با گروه صدر ندارند شده گفته
ي دلتا، پايگاه نظامي آمريكا  اي به منطقه مپاره عراق اظهار داشته آه اين حمله به دنبال حمالت خپليس

  .در آوت از دوشنبه شب آغاز شده است
روز سه شنبه حمالت نيروهاي آمريكايي و عراقي به مواضع ارتش المهدي در :  عراق اعالم آردپليس

ن  ت40نظاميان آشته و   تن از شبه12هايي شد آه  شهر آوت، مرآز استان واسط منجر به وقوع درگيري
  .مجروح شدند

هاي آمريكايي به اين منطقه چند غيرنظامي نيز آشته  ي جنگنده ي پليس عراق در حمله  گفتهبه
  .شدند
شنبه شب در شهر آوت قانون منع آمدوشد اعمال  از سه:  نيز نوشت- چاپ بغداد - الصباح ي روزنامه

  .شده است
  

  آمريكا گفتگو آند عراق به آسي نيابت نداده آه با :معاون رئيس جمهور عراق
  )2008 مارس 11 (86 اسفند  21سه شنبه  - ی ملیهمبستگ
گفت رژيم ايران به دخالتهايش در عراق ادامه مي دهد و ,  الهاشمي معاون رئيس جمهور عراقطارق

  .هيچ تغييري در رفتار خود ايجاد نكرده است
اين آه با پاسدار احمدي نژاد ديدار  با تلويزيون ابوظبي مصاحبه مي آرد با اشاره به 86اسفند19 آهوي

آنچه بايد مي گفتيم را در ديدارم از تهران و بارها به هيأتهاي رژيم ايران آه از عراق ”: نكرده است گفت 
 ايران دربارة عراق نديده ايم يمهيچ تغييري در موضع رژ, بازديد ميكردند گفته بودم ولي تا اين لحظه

  “اي سياسي معني ندارد بنابراين به نظر ما اين ديداره
ما ديدارهاي تكراري بين طرف آمريكايي و رژيم ايران دربارة عراق را محكوم :  الهاشمي افزودطارق

ا ما به توافقات بين آرديم و گفتيم عراقيان به آسي وآالت نداده اند آه به نيابت از آنها گفتگو آنند و لذ
 در امور داخلي عراق ايرانهمين گفتگوها دليل روشني است آه ثابت مي آند رژيم . آنها ملزم نيستيم
حتما اختالف در . چرا آه حول موضوعي گفتگو مي آند آه ربطي به رژيم ايران ندارد. دخالت مي آند

به نيابت وجود دارد و اين مثل روز روشن امروز جنگ . پروندة اتمي رژيم ايران به عراق منتقل شده است
  . استآردهمتشنج , وضعيت امنيتي را در عراق, است و اين موضوع

ما اختالفات زيادي دربارة شيوة ادارة دولت داريم و تا اين لحظه هيچ :  دربارة دولت نوري مالكي گفتوي
 ختالفات را آاهش بدهدآدام از ديدارهايي آه قبال داشتيم نتيجه نداده است آه بتواند اين ا

  
  انتخابات آمریکا و تاثير آن بر رویدادهای ایران و عراق
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 پی  سی سی پيروزی باراک اوباما در ایالت می
  )2008 مارس 12 (1386 اسفند  22 چهار شنبه : ولهچهی دوویراد

ا اکثریت قاطع آرا، باراک اوباما ب. پی را به رقيب خود واگذار کرد سی سی هيالری کلينتون کارزار ایالت می
ی   هفته۶دور بعدی انتخابات مقدماتی . پی به پيروزی رسيد سی سی چندان پر جمعيت می در ایالت نه

  .دیگر برگزار خواهد شد
پی هم به سود اوباما  سی سی ی ترازو در ایالت می کردند، کفه بينی می طور که کارشناسان پيش همان

 درصد آرا را به خود ٣٧ درصد و کلينتون ۶١ه در این ایالت، اوباما پس از شمارش آرای اخذ شد. پایين آمد
  . اختصاص دادند

-پوست آفریقایی را مردم رنگين های جنوبی آمریکا است که اکثر جمعيت آن پی از ایالت سی سی می
. دجمهوری آمریکا خواهد فرستا  نماینده را به انتخابات ریاست٣٣این ایالت . دهند آمریکایی تشکيل می

ی دیگر در ایالت پنسيلولنيا برگزار خواهد   هفته۶دور بعدی انتخابات مقدماتی نامزدهای حزب دموکرات، 
  .ی نهایی انتخابات خواهد کرد  نماینده را راهی مرحله١۵٨شد که 
  پی سی سی ها به انتخابات می واکنش

حمایت " از CNNی  ای با شبکه حبهها قرار دارد، در مصا باراک اوباما که در صدر اخبار انتخاباتی رسانه
وی در واکنش به این سؤال که در صورت تکيه بر کرسی . مردم در این ایالت تشکرکرد" ی گسترده
عنوان مشاور خود خواهد پذیرفت، گفت که هيالری کلينتون فرد بسيار  جمهوری، کلينتون را به ریاست

  .  خرسند خواهد بودتوانای است و هر کسی از داشتن چنين فردی در کنار خود
ی رقابت  ای به او برای ادامه های رودآیلند، اوهایو و تگزاس که اميد تازه پس از پيروزی کلينتون در ایالت

کلينتون از . ی آمریکا با همکاری هر دو رقيب مطرح شد هایی در مورد تشکيل دولت آینده بخشيد، صحبت
  .  کنار خود داشته باشد، استقبال کرده بودجمهور در عنوان مشاور رئيس که اوباما را به این

ی نهایی، مورد حمایت او  های مقدماتی پيروز شود، در مرحله اوباما گفته است که اگر کلينتون در رقابت
  . این سناتور اهل ایلينویز اما در مورد داشتن چنان حمایتی از جانب کلينتون تردید دارد. خواهد بود

 انتخاباتی او  ای خودداری کرد و سخنگوی ستاد  نتایج از هرگونه مصاحبههيالری کلينتون پس از اعالم
  . نيز به تبریک به باراک اوباما بسنده کرد

پی، مربوط به یکی از مشاوران هيالری  سی سی گيری در برابر پيروزی اوباما در می تندترین موضع
جمهور آمریکا بوده است،   ریاست مشاور١٩٨۴وی که در سال . بود “ جرالدین فرارو”کلينتون به نام 

      .ی اوباما در انتخابات را مدیون رنگ پوست او دانسته است موفقيت گسترده
  احتمال تکرار انتخابات در ميشيگان و فلوریدا

هر دو ایالت . فرستند ی نهایی انتخابات می  نماینده را به مرحله٣٠٠دو ایالت ميشيگان و فلوریدا 
در این . دموکرات آمریکا، انتخابات مقدماتی را زودتر از موعد مقرر برگزار کردندبرخالف نظر سران حزب 

سران حزب اما به برگزاری انتخابات پيش از موعد مقرر اعتراض کردند و نتایج . انتخابات کلينتون پيروز شد
  . آنها خواهان برگزاری مجدد انتخابات شدند. آن را به رسميت نشناختند

  
  ان و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع اير

  
 بررسی روزنامه های صبح يکشنبه ايران 

  )2008 مارس 9 (86 اسفند  19یکشنبه :رادیو فردا
  . ميليارد دالری ايران خبر داده است٢٣، از بدهی بيش از کارگزارانروزنامه 

د بدهی های  خو٢٠٠٨در در گزارش سه ماه دوم » بيزينس مانيتور«به نوشته اين روزنامه، موسسه 
 ميليون دالر برآورد و پيشبينی کرد که اين شاخص در ۵٠٠ ميليارد و ٢٣خارجی ايران در سال گذشته را 

  . ميليارد دالر برسد٢۴ ميليون دالر افزايش به ۵٠٠ با  سال جاری
به نوشته کارگزاران اين موسسه اقتصادی بين المللی همچنين پيش بينی کرده که بدهی های 

  . بيش از هشت ميليارد دالر افزايش خواهد يافت١٣٩١ن تا سال خارجی ايرا
، از قول همسر محمد علی رجايی رييس جمهور کشته شده سال های پس از اعتماد ملیروزنامه 

  . هشدار داده است »برنامه براندازی انجمن حجتيه و ديگر مخالفان آيت اهللا خمينی« انقالب نسبت به 
اپوزيسيونی در لباس «قای احمدی نژاد و جريان فعلی حاکم بر کشور را عاتقه صديقی تلويحا دولت آ

  .ناميده و گفته که آنها قصد دارند جمهوريت را از نظام سياسی ايران حذف کنند» خودی
   قول ابراهيم امينی يکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی   به نقل از  آفتاب يزدروزنامه
، »جمهوری اسالمی نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد«يت اهللا خمينی بر بر خال ف تاکيد آ«نوشته 

جريانی که از ابتدا به جمهوريت نظام اعتقاد نداشتند، امروز تالش می کنند آنچه را که خود می خواهند 
  ».از دل صندوق ها بيرون بياورند

 پاسداران به اصالح طلبان خبر آفتاب يزد همچنين از حمله تند رييس ستاد نمايندگی ولی فيقه در سپاه
  .داده است

عده ای در داخل کشور برای جلب آرای مردم از هر «به نوشته اين روزنامه، مجتبی ذوالنور، تاکيد کرده 
  ».دسيسه و روشی استفاده می کنند، و گاهی به دشمنان خارجی نيز متوسل می شوند
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مهم ترين «نوشته » ٨۶ چالش اقتصاد سال تورم مهم ترين« ياداشتی با عنوان ، درسرمايهروزنامه 
 را می توان رشد تورم اعالم کرد که آن هم ناشی از رشد درآمدهای نفتی ٨۶چالش اقتصادی سال 

  ».طی سال های تصدی گری دولت نهم است
، حدود ٨۵نرخ تورم در پايان بهمن ماه سال جاری نسبت به بهمن ماه سال «به نوشته اين روزنامه، 

علت اين رشد را بايد در افزايش نرخ نقدينگی جست وجو کرد که پيش بينی . بوده است درصد ٨/١٧
  ». هزار ميليارد تومان برسد١۵٠می شود تا پايان امسال به بيش از 

 تاکنون، باعث شد تا درآمد ٨۴رشد غيرمنتظره قيمت نفت طی سال های «سرمايه با اشاره به اين که
تدوين بودجه های «از عامل رشد نقدينگی در کشور نيز به سبب » ودارزی کشور به يکباره چندبرابر ش
به عنوان عامل » اتخاذ برخی سياست های دولت نهم«و همچنين» انبساطی در سه سال گذشته

  .اصلی رشد تورم در کشور نامبرده است
  .خبر داده است» پاکسازی کتابخانه های ايران« از اعتمادروزنامه

بيرکل نهاد کتابخانه های عمومی ايران اعالم کردکه طرح جمع آوری کتاب های د«به نوشته اين روزنامه
  ».منفی از کتابخانه های سراسر کشور به زودی اجرا خواهد شد

کتاب هايی که ارزش منفی دارند و در گذشته وارد کتابخانه ها «اعتماد از قول منصور واعظی نوشته 
  ».شده اند، جمع آوری خواهند شد

 زن در نقاط ٣ زنان در تهران خبر داده و نوشته که جسد  ، از احتمال تکرار قتلران امروزتهروزنامه 
  .مختلف تهران همزمان پيدا شده است

 زن چهل ساله ناشناس در نقاط مختلف ٢به نوشته اين روزنامه،جمعه گذشته و با پيدا شدن جسد 
را به اين نتيجه رسانده که آنان در جريان تهران که به روشی مشابه به قتل رسيده اند، ماموران تحقيق 

  .قتل های سريالی زنان به قتل رسيده اند
تهران امروز با اشاره به اين که اجساد اين زنان در کيسه خواب نظامی و در حالی پيدا شده که دست 

 بهمن ماه گذشته نيز جسد زنی که ٢۶های شان با دستبندهای پالستيکی بسته شده، نوشته که در 
  . روشی مشابه به قتل رسيده در تهران کشف شده استبه

  اين روزنامه از قول دکتر سيد. در کشور روبه افزايش استC   خبر داده که آمار هپاتيتخراسانروزنامه 
درحال حاضر آمار مبتاليان و ناقالن هپاتيت در کشور «مويد علويان، معاون سالمت وزير بهداشت، نوشته 

 استفاده از سرنگ و C انتقال هپاتيت  ، اما با توجه به اين که شايع ترين راههزار نفر است٢٠٠حدود 
  ».سوزن مشترک بين معتادان تزريقی می باشد، آمار آن در ايران روبه افزايش است

 به نقل از وکيل مدافع عباس لسانی خبر داده که اين زندانی سياسی از زندان سرمايهروزنامه 
  .ر، احتماال در استان يزد،منتقل شده استشهرستان اهر به زندان ديگ

به گفته محمد رضا فقيهی، برخالف آیين نامه سازمان زندان ها آقای لسانی که بيش از سه ماه پيش 
در زندان شهرستان اهر محکوميت خود را تحمل می کرد از اين زندان به زندانی ديگر که تاکنون اعالم 

  . نشده منتقل شده است
  

 های صبح دوشنبه ايرانبررسی روزنامه 
  )2008 مارس 10 (86 اسفند  20دو شنبه :رادیو فردا
تناقض ميان اظهارات دو مقام »  ؛ آری يا نه؟۵+١مذاکره با «، در گزارشی با عنوان آفتاب يزدروزنامه 

  . ارشد دولتی را مورد توجه قرار داده است
 ١+۵ی نژاد مبنی بر قطع مذاکره با کشورهای اين روزنامه با اشاره به اظهارات پنج روز قبل محمود احمد

مواضع «: گفته است١+۵منوچهر متکی روز یکشنبه ضمن تایيد ادامه مذاکرات با کشورهای  نوشته که
مسائل ما با آژانس حل شده است و حاضريم پيرامون مسائل . ما در موضوع مذاکرات روشن است

، خلع سالح و عدم اشاعه با جامعه بين الملل و مختلف ديگر در جهان از جمله اشغال، نظام عادالنه
  » .طرف های موثر گفت و گو کنيم

حتی به نظر مي رسد او تلويحا نسبت «:آفتاب يزد اظهارات متکی را ديپلماتيک خوانده و نوشته است
  ».به احتمال مذاکره با اين گروه، عالئم مثبت نشان داد

خود خبر داده که دولت مصر مطالبات خود برای  شنبه، در سر مقاله روز دو جمهوری اسالمیروزنامه
  . برقراری روابط سياسی با ايران را افزايش داده است

مصر تاکيد کرده «: اين روزنامه با اشاره به احضار ریيس دفتر حفاظت منافع ايران در قاهره نوشته است
تهران پيامی بسيار منفی برای که دولت ايران با صدور اجازه برای تجمع در مقابل سفارت اين کشور در 
  » .آينده و احتمال گسترش روابط ميان دو کشور ايران و مصر داده است

تشکيل صف طوالنی ديدارهای پياپی با حسنی مبارک توسط «روزنامه جمهوری اسالمی با اشاره به 
امات اظهار نظرهای خام و بی مبنا مق« به شدت از آن چه » مسئوالن ايرانی در ماه های اخير

احمدی نژاد در ستايش از رابطه با دولت مصر و ابراز شتاب زدگی و بی تابی برای گسترش روابط  دولت
  . ناميده، مورد اعتراض قرار داده است» با دولت مصر

از اين همه «اين روزنامه با نقل اظهار تعجب يکی از مسئوالن دفتر حفاظت از منافع ايران در مصر، 
مقامات دولت احمدی نژاد برای سفر و ارتباط با دولت مصر، نوشته »  شيفتگیشتاب زدگی، بی تابی و

برنامه ريزی سياست خارجی ما دچار ضعف مفرط است و به همين دليل عملکردها متناسب با « که 
  ».جايگاه ويژه نظام جمهوری اسالمی نيست
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: راز خبر داده و نوشته است، از بازداشت تعدادی ديگر از دانشجويان دانشگاه شيکارگزارانروزنامه 
  » .بعد از ظهر روز يکشنبه حداقل هفت دانشجوی دانشگاه شيراز بازداشت شدند«

و در حالي که قرار بود مراسم بزرگداشت ملی شدن صنعت نفت با  به نوشته اين روزنامه، روز یکشنبه
ی انجمن اسالمی از سو» داوود هرميداس باوند، حسن يوسفی اشکوری و ابوالفضل بازرگان«حضور 

دانشجويان اسالمی دانشگاه شيراز برگزار شود، دانشجويان با درهای بسته سالن محل برگزاری 
  . مراسم مواجه شدند

کارگزاران به نقل از محمد مهدی احمدی، دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه شيراز نوشته 
اده بوديم و مجوزهای الزم نيز دريافت شده برای برگزاری مراسم تمام پروسه قانونی را انجام د« :است
ولی متاسفانه در ابتدای ورود به سالن صدرا و سينا ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند و هفت نفر . بود

  » .نيز بازداشت شدند
  .  از دستگيری يک مقام دولتی در حين دريافت رشوه خبر داده استکيهانروزنامه 

مدير اداره آب و «فرمانده نيروی انتظامی خرمشهر گفته که  رخشان پور،به نوشته اين روزنامه، جواد د
  » .در حين دريافت رشوه دستگير شده است فاضالب خرمشهر

اين «:کيهان نام اين مقام دولتی را منتشر نکرده اما به نقل از فرمانده انتظامی خرمشهر نوشته است
ی به افرادی که دارای انشعاب غير مجاز آب فرد در قبال دريافت رشوه يکصد تا دويست هزار تومان

  ».هستند، اجازه بهره برداری صادر می کرد
 را ١٣٩٠ اظهارات ریيس سازمان سنجش در مورد غير ممکن بودن حذف کنکور تا سال خراسانروزنامه 

  . منعکس کرده است
حذف کنکور و به نوشته اين روزنامه، عبدالرسول پورعباس با اشاره به قانون تصويب شده برای 

در حال حاضر «:  گفته است ٩٠جايگزينی سوابق تحصيلی به طور کامل با آزمون سراسری از سال 
سوابق تحصيلی داوطلبان از استاندارد يکسانی برخوردار نيست، بنابراين حذف کنکور به طور کامل در 

  » . امکان پذير نخواهد بود٩٠سال 
مقاطع تحصيلی به شکل سراسری را يکی از موانع حذف وی همچنين عدم برگزاری آزمون های تمام 

  . کنکور عنوان کرده است
دولت و مجلس هفتم طی دو سال اخير تبليغات وسيعی در خصوص حذف کنکور به عنوان عمل به يکی 

  .از وعده هايشان انجام داده اند
 يک کارشناس  ه کهنوشت  آموزشگاه علمی و آزاد در تهران خبر داده و٢١ از پلمب  اعتمادروزنامه

 آموزشگاه زبان و کنکور را ٢١مسوول آموزشگاه های علمی و آزاد آموزش و پرورش شهر تهران پلمب 
  . تایيد کرده است

رای پلمب چهار آموزشگاه زبان و کنکور نيز در هفته «:اين روزنامه به نقل از سعيد شيرازی نوشته است
لت داده شد که تا پايان هفته برای بستن آموزشگاه خود گذشته از دادگاه اخذ شد و به مسووالن آن مه

  » .اقدام کنند در غير اين صورت در اين آموزشگاه ها توسط نيروی انتظامی پلمب می شود
اين چهار آموزشگاه زبان و کنکور در مناطق دو، «اعتماد از قول اين مسئول آموزش و پرورش نوشته که 

 که عمده تخلفات آنها اخذ شهريه اضافی از ثبت نام کنندگان بوده پنج و يازده تهران فعاليت می کردند
  ».است

  
 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران

  )2008 مارس 11 (86 اسفند  21سه شنبه :رادیو فردا
 خبر داده که کويت سفر ریيس قوه قضایيه ايران به اين کشور را لغو کرده جمهوری اسالمیروزنامه 
  . است

مقامات کويتی با توجه به پيامدهای ناشی از برگزاری مراسم ختم عماد مغنيه، «ين روزنامه، به نوشته ا
و فضای سنگين سياسی و مطبوعاتی کويت عليه برگزار کنندگان اين مراسم و نيز ايراد برخی اتهامات 

 به اعالم کردند که درحال حاضر شرايط برای انجام اين سفر محمود هاشمی شاهرودی» عليه ايران
  . کويت مناسب نيست و به طور يک جانبه اين سفر را لغو کرده اند

، هشدار ریيس اتاق بازرگانی کشور در مورد روند افزايش بيکاری و تورم در کشور را آفتاب يزدروزنامه 
  » .نرخ بيکاری و تورم، موجب نگرانی است«: منعکس کرده و از قول وی نوشته است

تورم دو رقمی و سياست تثبيت نرخ ارز حتما به توليد «د نهاونديان نوشته که اين روزنامه به نقل از محم
  » .ضربه خواهد زد

به نوشته آفتاب يزد، ریيس اتاق بازرگانی ايران همچنين اشاره به تصويب قطعنامه ای ديگر از سوی 
 بر روی دوش فشار عوارض اقتصادی اين تحريم ها«: شورای امنيت سازمان ملل درباره ايران گفته است

  » .توليدکنندگان است و بايد برای جبران هزينه های ناخواسته تحميلی فکر جدی کرد
 خبر داده که دانشگاه صنعتی شريف، روز دوشنبه صحنه اعتراض به طرح سهميه بندی اعتماد،روزنامه 

  .  بود٨٧جنسيتی در کنکور 
المی دانشجويان اين دانشگاه در در برنامه ای که از سوی انجمن اس«به نوشته اين روزنامه، 

بزرگداشت روز جهانی زن برگزار شده بود، بابک احمدی و شادی صدر در سخنرانی های خود با اشاره 
  » .به فعاليت های انجام شده در حوزه حقوق زنان، اقدام اخير سازمان سنجش را تبعيض آميز خواندند
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شار بيانيه ای اعتراض خود به طرح دولت و اعتماد، نوشته که دانشجويان در اين مراسم ضمن انت
 با هدف کاهش ورود ٨٧مجلس شورای اسالمی برای اعمال سهميه بندی جنسيتی در کنکور سال 

   .دختران به دانشگاه ها را اعالم کردند 
 از قول مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد خواستار رد صالحيت کليه کانديدهای جام جمروزنامه 

  . ده استاصالح طلب ش
در حالی که فقط سه روز به برگزاری انتخابات مجلس هشتم باقی است، و با وجود رد صالحيت های 

گسترده کانديدهای اصالح طلب،علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد به روزنامه جام جم گفته 
داهای مجلس ای کاش هيات های اجرايی و شورای نگهبان در مرحله بررسی صالحيت کاندي«:است

شورای اسالمی، کرسي های مجلس را از دسترس کسانی که حضور آنها در اين مسند مهم و 
  » .حساس، منفعتی ندارد، دور نگه می داشتند

خصوصيات فردی «به نوشته اين روزنامه، مشاور ریيس جمهوری اسالمی خواستار دخالت دادن
   .يداهای منتقد دولت شده است و رد صالحيت کاند» کانديداها در بررسی صالحيت آنان

در پی اعالم حمايت سينماگران و هنرمندان تئاتر از فهرست « خبر داده کهکارگزارانروزنامه 
کانديداهای ائتالف اصالح طلبان در انتخابات مجلس هشتم، روز گذشته توسط يک خبرگزاری خاص و 

ی از امضاکنندگان اين اعالم حمايت تلويزيون دولتی اخباری جهت دار و يک سويه مبنی بر تکذيب برخ
  » .منتشر کردند

 بهاره رهنما و حامد بهداد دو تن از بازيگرانی که حمايت خود از اصالح طلبان را  اين روزنامه به نقل از
اعالم کرده اند از قول آنها نوشته که برای پس گرفتن حمايت خود از اصالح طلبان تحت فشار مقامات 

   . و سيما قرار گرفته اند دولتی و مسئوالن صدا
  .  از مجازات برای فعاليت بدون مجوز در بخش موسيقی خبر داده استکيهانروزنامه 

به نوشته اين روزنامه، دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در جديدترين اطالعيه خود، باز هم 
هرگونه فعاليت موسيقايی در «هبر ممنوعيت فعاليت موسيقايی بدون مجوز تاکيد کرده و اعالم کرده ک

خصوص آثار فاقد مجوز از دفتر موسيقی وزارت ارشاد، مشمول مجازات های عنوان شده در قانون است 
  » .و هيچ يک از اشخاص حقيقی و حقوقی از شمول اين قانون مستثنی نيستند

   .کيهان اشاره ای به دليل انتشار اين اطالعيه نکرده است 
 نفر در اين ١٠ از درگيری مسلحانه در تايباد و کشته شدن جمهوری اسالمیو در آخر، روزنامه 

  . درگيری خبر داده است
گروه «خوانده و نوشته که » قاچاقچی«اين روزنامه از قول فرمانده پليس مرزی تايباد افراد کشته شده را

 به داخل کشور آنها های کنترل و اطالعات هنگ مرزی پس از اطالع از ورود گروهی از قاچاقچيان مسلح
  » .را به هالکت رسانده و سردسته آنان را هم دستگير کردند

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران 

  )2008 مارس 12 (1386 اسفند  22چهار شنبه :رادیو فردا
در  گفت و گويی با معاون دادستانی تهران در امور ضابطان قضایی را منتشر کرده و تهران امروزروزنامه 

ناميده شدت » هنجار شکنان« برخورد با کسانی که اين روزنامه آنان را٨٧آن وعده کرده که در سال 
  .خواهد گرفت

محمد ساالرکيا به اين روزنامه گفته به دستور دادستان تهران مقرر شده است که بخش هايی از طرح 
 نيز ادامه پيدا ٨٧در طول سال  موفق بوده است، ٨۶ که در سال  امنيت اجتماعی و مبارزه با بدحجابی

  .کند
ما . اگر گشتی در خيابان ها بزنيم، نتايج کار را مي بينيم«روزنامه تهران امروز از قول ساالرکيا نوشته 

کارمان را انجام داده ايم، پليس در برخی مواقع به عنوان نيروی بازدارنده و سلبی اقداماتی انجام داده 
  ».وش مانده انداست اما دستگاه های ديگر خام

اين مقام قضایی خواستار دخالت آموزش و پرورش و وزارت علوم برای اجرای شئونات اسالمی در 
  .مدارس و دانشگاه ها شده است

 از قول سخنگوی قوه قضایيه بازداشت يک فرمانده ارشد نيروی انتظامی و جمهوری اسالمیروزنامه 
  .برکناری وی را تایيد کرده است

 روزنامه، عليرضا جمشيدی در مورد تشکيل پرونده برای يکی از مقامات انتظامی در دادگاه به نوشته اين
پرونده ای در مورد يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی تشکيل و قرار نيز صادر « کيفری گفته است

  ».شده است و وی با قرار وثيقه آزاد شده ولی پرونده در حال بررسی است
 جمهوری اسالمی، سخنگوی قوه قضایيه در مورد اتهامات فرمانده نيروی انتظامی به نوشته روزنامه

اتهامات را بعد از رسيدگی اعالم می کنيم چون پرونده در مراحل تحقيقات مقدماتی است و « گفته
همان گونه که می دانيم مرحله تحقيقات مقدماتی محرمانه است ، و بايد اجازه داد اين پرونده مورد 

  ». قرار گيردرسيدگی
، از مسدود کردن و اعمال فيلترينگ ياهو مسنجر و ايميل ياهو در آستانه انتخابات اعتماد ملیروزنامه 

  .خبر داده است
به نوشته اين روزنامه، سرويس ياهو مسنجر و ياهو ميل دو سيستم ارتباط شناخته شده ارتباط 

  .استمسدود شده » آی اسپی ها«اينترنتی در ايران توسط برخی 



www.iran-archive.com 

اعتماد ملی نوشته که دستور فيلتر ياهو مسنجر و ياهو ميل به دنبال فعال شدن شبکه آفالين در 
ارسال پيامهای انتخاباتی و ايجاد موج گستردهای در فضای اينترنت از سوی مقام های دولتی صادر 

  .شده است
 ٣٣٫٩ های ارزی و رشد  درصدی بدهی١٣٫۶روزنامه خراسان به نقل از بانک مرکزی ايران از افزايش 

  .درصدی نقدينگی در کشور خبر داده است
به نوشته اين روزنامه، بانک مرکزی در تازه ترين گزارش خود که از اول سال تا آذرماه را در بر می گيرد 

 درصد و نسبت به اسفند ٣٣٫٩اعالم کرده که نقدينگی در آذر ماه امسال نسبت به آذر سال گذشته 
  .درصد افزايش داشته است ١٨٫۶سال گذشته 

ميليارد ريال عنوان ٧٥٧هزار و ٢٣٤بدهی های ارزی بانک مرکزی در آذر ماه « همچنين نوشته خراسان
 درصدی ٢١٫٨ از افزايش ٨٥ درصدی و نسبت به اسفند ١٣٫۶ افزايش ٨٥شده که نسبت به آذر سال 

  .برخوردار بوده است
افزايش قيمت نفت که «نوشته »  نفت و کاهش رفاهگرانی«، در ياداشتی با عنوانهمشهریروزنامه 

 دالر را به ثبت رسانيده است سبب شده تا رقم قابل ١٠٠برای اولين بار در طول تاريخ رکوردی فراتر از 
  ».توجه ای نصيب کشور و حتی دولت شود

خير اين روزنامه در عين حال با اشاره به بدتر شدن وضع اقتصادی و اجتماعی مردم طی دو سال ا
علي رغم اينکه قيمت نفت با افزايش زيادی روبرو بوده است بسياری از مردم از کيفيت زندگی «نوشته 

خود احساس نا رضايتی می کنند و اعتقاد دارند که اين افزايش درآمد های نفتی در زندگی آنها اثراتی 
  ».استرا بر جا نگذاشته است و سبب بهبود رفاه و بهبود کيفيت زندگی آنها نشده 

آنچه سبب شده است که هدف ارتقا سطح رفاه و بهبود سطح زندگی «همشهری در ادامه تاکيد کرده 
که اصطالح عاميانه آن همان آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم است، تحقق نيابد ناشی از 

  ».سياست های اقتصادی اتخاذ شده در دولت است
ست های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت از يک بسياری از سيا«اين روزنامه همچنين نوشته 

منطق مناسب بر خوردار نيست، به طوريکه بعضی از سياست های اقتصادی نا مناسب نه تنها سبب 
افزايش سطح رفاه مردم نشده است بلکه با ايجاد تورم در سطح جامعه باعث شده است فقرا از پيش 

  ».باشندفقيرتر و افراد ثروتمند، ثروتندتر از گذشته 
جمعی از فعاالن سياسی، » کميته پيگيری بازداشت ها«، خبر داده که به ابتکار کارگزارانروزنامه 

فرهنگی، دانشجويی، کارگری، و نيز روزنامه نگاران به نمايندگی از تشکل ها و انجمن های خود نامه 
  .سرگشادهای را به ریيس قوه قضایيه نوشته اند

اء کنندگان اين نامه از ریيس قوه قضاييه خواسته اند تا در آستانه ورود به به نوشته اين روزنامه، امض
سال نو و در آغاز بهار به پيروی از همه ارزشهای دينی، ملی و انسانی، و حفظ حقوق شهروندی 

بازداشت شدگان سياسی، ضمن موافقت با آزادی يا دستکم مرخصی آنها پيش از پايان سال، دستور 
  .پرونده های آنان و تعيين تکليفشان را صادر کندتعجيل در بررسی 
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