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

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران يروها، دولتها، نمواضع 
  

  مذاآرات سه آشور اوپايي با ايران آغاز شد 
  2004 ژوئيه 29 – 1383 مرداد 8پنج شنبه 

انگليس و آلمان نشست مشترك خود را بامقامات  مقامات سه آشور اروپايي فرانسه ، :خيرگزاري فارس 
  .  هسته اي اين آشور روز پنج شنبه در پاريس آغاز آردندايران براي بررسي برنامه هاي

به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس ، يك ديپلمات غربي پيش از آغاز مذاآرات مقامات آشورهاي 
ما در موقعيت حساسي : فرانسه ، انگليس و آلمان با مقامات ايراني در وزارت امورخارجه فرانسه گفت

 ديگر ما مي خواهيم به ايران تاآيد آنيم همچنان نيازمند اعتماد سازي به عبارت. قرار گرفته ايم 
  . هستيم و اين امر به مقامات ايران بستگي دارد 

سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه هدف از مذاآرات مقامات عالي رتبه سه آشور   ، "اروه الدسو  "
  . ي ايران عنوان آرداروپايي و ايران را اعتماد سازي در باره برنامه هاي هسته ا

پس از آن آه ديپلمات هاي غربي در وين ادعا آردندايران آار ساخت و مونتاژ سانتريفوژها را آغاز آرده 
است ، مقامات امريكايي روز چهارشنبه گفتند آه ايران به مقابله مستقيم با آژانس بين المللي انرژي 

  . اتمي مبادرت آرده است 
 با سه آشور آلمان، فرانسه و انگليس درخصوص تعليق غني سازي اورانيوم ايران در اآتبر سال گذشته

اي اين آشور بازديد  المللي انرژي اتمي اجازه داد تا از مراآز هسته توافق آرد و به بازرسان آژانس بين
  . آنند 

جمهوري اسالمي ايران همچنين براي نشان دادن حسن نيت خود عالوه بر امضا ي پروتكل الحاقي 
  . يمان منع توليد تسليحات اتمي، ساخت و مونتاژ قطعات سانتريفوژ را به حال تعليق درآوردپ

اي ايران را در نشست ماه ژوئن شوراي  سه آشور اروپايي نيز در مقابل متعهد شدند پرونده هسته
 يي از اما به دنبال تخطي آشورهاي اروپا. المللي انرژي اتمي، مختومه اعالم آنند  حكام آژانس بين

تعهدات خود، ايران نيز اعالم آرد در خصوص تعليق توليد و مونتاژ دستگاه سانتريفيوژ و غني سازي 
  . اورانيوم تجديد نظر خواهد آرد

اقداماتي نظير ساخت و مونتاژ سانتريفوژها اعتماد سازي بين دو طرف را  :يك ديپلمات غربي گفت 
  . تقويت نمي آند

روز چهارشنبه گفتند ايران پلمب هاي الصاق شده توسط آژانس بين المللي ديپلمات هاي غربي در وين 
  . انرژي اتمي به دستگاههاي سانتريفوژ اين آشور را بازگشايي آرده اند 

معاون سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در واشنگتن در باره بازگشايي پلب هاي الصاقي  ، "ادام ارلي  "
اين نشانه آن است آه ايران نمي خواهد به تعهدات  :ه خبرنگاران گفت بر روي سانتريفوژهاي ايران ب

  . خود پايبند باشد
  آمريكا از سه آشور اروپايي خواست با ايران مصالحه نكنند

در آستانه ادامه مذاآرات اتمي ايران با سه آشور اروپايي در پاريس، آمريكا از انگليس، :خبرگزاري فارس
  .مذاآرات اتمي خود با ايران مصالحه نكنندفرانسه و آلمان خواست در 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويتر از واشنگتن، منابع ديپلماتيك غربي خبر دادند آه مذاآرات 
اي ايران با سه آشور بزرگ اروپايي امروز در ساختمان وزارت خارجه فرانسه در پاريس از سر  هسته

  . اي منتشر خواهد شد يا خير آيا پس از اين مذاآرات بيانيهگرفته خواهد شد اما هنوز مشخص نيست 
هاي ارشد آمريكايي آه خواستند نامشان فاش نشود در گفت و گو با رويتر مدعي  برخي مقام

خواهند بين آمريكا و اروپا اختالف ايجاد آنند و از اين اختالف در جهت توسعه  ها مي ايراني«:شدند
  » .دآوري اتمي خويش بهره ببرن فن

  » .آند تهران از مذاآرات اتمي به عنوان استراتژي اتالف وقت استفاده مي«:اين منابع افزودند
هايي براي اعمال فشار بر ايران است،  هاي آمريكايي با اشاره به اينكه واشنگتن سرگرم يافتن راه مقام
العاتي آه حاآي از تهديد احتماال در گزارش آژانس آه قرار است در ماه آگوست ارائه شود، اط«: گفتند

آميز بودن برنامه اتمي ايران باشد وجود نخواهد داشت و حتي اگر برنامه اتمي ايران به شوراي امنيت 
رسد، فشار  سازمان ملل متحد ارجاع شود باز بعيد به نظر مي رسد تحريم گزينه اول باشد و به نظر مي

 حاضر سرگرم ساخت نيروگاه اتمي در بوشهر تواند از جانب روسيه اعمال شود آه در حال اصلي مي
  » .است 

ايران در اآتبر سال گذشته با سه آشور آلمان، فرانسه و انگليس درخصوص تعليق غني سازي اورانيوم 
اي را خويش  المللي انرژي اتمي امكان دسترسي به مراآز هسته توافق آرد و به بازرسان آژانس بين

  . داد
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ين براي نشان دادن حسن نيت خود عالوه بر امضا آردن پروتكل الحاقي جمهوري اسالمي ايران همچن
  . پيمان منع توليد تسليحات اتمي، ساخت و مونتاژ قطعات سانتريفوژ را به حال تعليق درآورد

اي ايران را در نشست ماه ژوئن شوراي  سه آشور اروپايي نيز به ازاي ْآن متعهد شدند پرونده هسته
اما به دنبال عمل نكردن اروپا به اين وعده جمهوري . للي انرژي اتمي، ببندندالم حكام آژانس بين

اسالمي ايران نيز اعالم آرد در خصوص تعليق توليد و قطعه سازي سانتريفيوژ و غني سازي اورانيوم 
  . تجديد نظر خواهد آرد

  
: ت ايرانی درپاريسسخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه پس از نخستين دور نشست اروپايی ها با مقاما

  مسائل فنی برنامه هسته ای ايران در نشست پاريس بررسی می شود 
  2004 ژوئيه 29 – 1383 مرداد 8پنج شنبه 

مقامات سه کشور اروپايی فرانسه ، انگليس، آلمان امروز با مقامات ايران در پاريس درمورد برنامه 
  . هسته ای تهران گفتگو کردند 

ر به نقل ازخبر گزاری فرانسه ، هروالدسو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه به گزارش خبر گزاری مه
اين مذاکرات مقامات عالی رتبه را گردهم خواهد آورد و اين مذاکرات به منظوراعتماد سازی در : گفت

  .برنامه هسته ای ايران است 
ررابطه با ماهيت صلح مذاکره با مقامات ايرانی جريان دارد به اين اميد که ضمانت هايی د: وی افزود 

  .آميز برنامه هسته ای ايران بدست آيد 
شماری ازمسائل باقی مانده وجود دارد که : سخنگوی وزرات امورخارجه فرانسه خاطر نشان کرد 

پس در . ما بايد راههايی را که قادر به انجام آن هستيم بررسی کنيم. نيازمند آن است فورا حل شود 
  .ائل فنی پرداخته خواهد شد اين مذاکرات عمدتا به مس

معامله بين اروپايی ها وايران تاکنون موفقيت آميز بوده است : اين ديپلمات غربی همچنين اضافه کرد
اکنون آژانس بين المللی انرژی اتمی بايد نسبت به قبل درک بهتری ازبرنامه های هسته ای ايران پيدا 

  .ن زمينه انجام می دهندکند ،  با توجه به کاری که بازرسان آژانس دراي
بخشی از مذاکرات منظم بين اروپا و تهران است وبه ) پنج شنبه( ديپلماتها گفتند که مذاکرات امروز

  .عنوان پاسخی به حوادث اخير نيست
. مسائل باقيمانده ای وجود دارد که شبهات جدی را بوجود آورده است: اين منبع آگاه هشدار داد

  . ود است و ايران نيزاز اين موضع آگاه است شکيبايی دراين زمينه محد
در حالی که کشورهای اروپايی تمايل خود را برای ادامه مذاکرات با ايران و ارائه ضمانتهايی دررابطه با 
برنامه هسته ای از خود نشان داده اند کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا که هم اکنون در کويت بسر 

ته ای ايران به احتمال بسيارقوی به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع داده می برد گفت که پرونده هس
  .می شود

  
  پرونده هسته ای ايران را به شورای امنيت می فرستيم : پاول 

  2004 ژوئيه 29 – 1383 مرداد 8پنج شنبه 
ران به شورای به احتمال بسيار زياد پرونده هسته ای اي: کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا امروز گفت 

  . امنيت ارجاع داده خواهد شد 
به نقل از خبرگزاری فرانسه ، کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا که هم "  مهر"به گزارش خبرگزاری 

به احتمال قوی پرونده هسته ای ايران به عنوان : اکنون در کويت بسر می برد در جمع  خبرنگاران گفت 
  . شورای امنيت سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد مقدمه ای برای اعمال تحريم به

من فکر می کنم به احتمال بسيار قوی برنامه هسته ای ايران  به شورای امنيت سازمان : وی افزود 
  .ملل ارجاع داده شود

ايران نشان داده است که نمی خواهد درباره افشای فعاليت های هسته : وزير امور خارجه آمريکا افزود 
  .ه تهعداتش  پايبند بماند ای خود ب

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  ايران و ترآيه در باره امضاي دو سند همكاري به توافق رسيدند
  2004 ژوئيه 29 – 1383 مرداد 8پنج شنبه 

 ايران و ترآيه پنج شنبه شب در ادامه مذاآرات خود آه همچنان در تهران ادامه دارد  :خبرگزاري فارس 
  . ضاي دو تفاهمنامه همكاري در زمينه هاي اقتصادي و امنيتي به توافق رسيدنددر باره ام

هياتهاي مذاآره آننده ايران و ترآيه درباره  به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس از محل برگزاري مذاآرات ،
امضاي ياداشت تفاهم هجدهمين آميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي بين دو آشور به توافق 

  . درسيدن
براساس اين گزارش هيات هاي مذاآره آننده ايران و ترآيه در اين نشست همچنين سند مقدماتي 

همكاري هاي تهران و آنكار در زمينه آنترل مرزها و مبارزه با گروههاي تروريستي ، معاند و برانداز عليه 
  . حكومت هاي دو آشور را امضا مي آنند
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همچنين حاآي از آن است آه هيات هاي مذاآره آننده ايران و گزارش خبرنگار فارس از محل مذاآرات 
  . ترآيه در باره سه موضوع مورد بحث همچنان اختالف نظر دارند 

 صدور گاز ايران به  "براساس اين گزارش هيات هاي ايراني و ترك هنوز در باره امضاي ياداشت تفاهم 
راه اندازي اپراتور دوم تلفن همراه ايران  " همچنين  و "تكميل و توسعه فرودگاه امام خميني "  ، " ترآيه 

  . باسرمايه گذاري آنسرسيوم ايران سل و مشارآت ترك سل به توافق نرسيدند

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  برگزاري آنفرانس ملي عراق بازهم به تاخير افتاد
  2004 ژوئيه 29 – 1383 مرداد 8پنج شنبه 

اظهار داشت، اين آنفرانس ) پنجشنبه(ي برگزاري آنفرانس ملي عراق امروز  يك منبع نزديك به آميته
)  مرداد25(ي آينده برگزار شود، بار ديگر به تعويق افتاده و پانزدهم ماه آتي ميالدي  آه قرار بود روز شنبه

  .شود برگزار مي
 نقل از خبرگزاري رويتر، علت اين تاخير در برگزاري به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . ها براي شرآت در اين آنفرانس اعالم شده است آنفرانس ملي عراق آماده نبودن نمايندگان استان
 عضو شوراي ملي عراق را 100هاي مختلف عراق،   از بخش  نماينده1000در اين آنفرانس قرار است 

  .انتخاب آنند
، آار نظارت بر دولت 2005ي  فه دارد تا زمان برگزاري انتخابات يعني تا ژانويهشوراي ملي عراق وظي

  .موقت اين آشور را برعهده داشته باشد
  

  کشته در درگيری نيروهای پليس عراق با افراد مسلح در مرز ايران35: وزير کشور عراق مدعی شد 
  2004 ژوئيه 29 – 1383 مرداد 8پنج شنبه 

در جريان درگيری شديد نيروهای پليس عراق با افراد مسلحی که از : م کردوزير کشور عراق اعال
وی . تن ديگر بازداشت شدند40 تن از اين افراد کشته و 35مرزهای جنوبی ايران وارد عراق شده بودند، 

 .درعين حال گفت دليلی مبنی بر اينکه اين افراد از سوی دولت ايران هستند يا نه، در دست نداريم 
فالح نقيب در کنفرانس مطبوعاتی با : به گزارش خبرگزاری مهر، پايگاه اطالع رسانی ايالف گزارش داد

حضور برهم صالح معاون نخست وزير در امور امنيتی و موفق الربيعی مشاور عالی امنيت ملی عراق در 
اقی ها تاکنون در شديد ترين درگيريهای مسلحانه از زمان انتقال قدرت به عر: بغداد اظهار داشت

نيروهای پليس به مقابله با افرادی پراختند که به شکل غيرقانونی از مرزهای جنوبی با ايران، وارد عراق 
 .وی گفت اين درگيريها منجر به زخمی شدن ده تن از نيروهای پليس عراق نيز شد. شده بودند 

 شهر ناصريه در جنوب عراق، از سخنگوی  نيروی های  چند مليتی در عراق نيز با صدور بيانيه ای در
 تن ديگرازاين افراد در عمليات مسلحانه مشترک با 40 فرد مسلح وبازداشت 35کشته شدن حداقل 

 .نيروهای امنيتی عراق در جنوب بغداد خبرداد
 کيلومتری جنوب 70دراين در گيريها که صبح روز گذشته در منطقه ای واقع در : در اين بيانيه آمده است

 .غداد رخ داد  نيروهای اوکراينی و آمريکايی نيز مشارکت داشتندغربی ب
اين افراد از مرزهای ايران وارد شده بودند، ما : سخنگوی نظاميان آمريکايی نيز در اين باره مدعی شد 

نيز آنها را از مدتی پيش تحت نظر داشتيم و می دانستيم که اقدامات مسلحانه عليه نيروهای ائتالف 
 .د دادصورت خواهن

وزير کشور عراق همچنين درگفتگويی با روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، اتهامات به ايران درباره 
مدارکی دراختيار داريم که نشان می : دخالت در حمالت تروريستی عراق را رد کرد اما وی درعين گفت 

د، اما دليلی مبنی بر اينکه دهد ايرانی ها در برخی از اقدامات تروريستی در عراق مشارکت داشته ان
 .اين افراد از سوی دولت ايران هستند يا نه، در دست نداريم

نقيب همچنين درمورد حضور الزرقاوی درعراق ابراز ترديد کرد اما وی را از مسئوليت برخی عملياتهای 
 .مسلحانه و انفجارها در عراق معاف نساخت

ی را درعراق ادامه می دهد  نام خود را ابومصعب سرکرده گروهکی که فعاليتهای تروريست: وی گفت
 .الزرقاوی اعالم می کند، اما نمی توان گفت که اين فرد حتما  الزرقاوی واقعی است

نيروهای آمريکايی تنها با : وزير کشورعراق، نقش نيروهای آمريکايی را در عراق مشورتی خواند و گفت
 .خواست دولت عراق تحرک خواهند کرد

و القاعده خبر داد ) رئيس جمهور سابق عراق(  از وجود داليلی مبنی بر ارتباط ميان صدام وی همچنين
 ميالدی با الزرقاوی و همراهانش ديدار کرده و فاروق الحجازی سفيرسابق 2000صدام در سال : و گفت

 .عراق در ترکيه رابط و هماهنگ کننده ميان دوطرف بود
زير کشورعراق دراموراطالعاتی و جاسوسی نيز فاش ساخت در همين حال حسين علی کمال معاون و

که اعضای يک گروه وابسته به سازمان القاعده را در بغداد دستگير کرده اند که يک سعودی از خانواده 
 .الغامدی سرکردگی آنها را بر عهده داشت

د اصابت قرار گرفت، الغامدی در درگيری با نيروهای امنيتی عراقی از ناحيه ساق پا مور: وی ادامه داد
 .اين در گيری در جريان کمين نيروهای امنيتی صورت گرفت که از دو روز پيش نصب شده بود
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الغامدی در جريان بازجويی ها به عضويت در القاعده وطراحی و اجرای عملياتهای : کمال ادامه داد
 .مسلحانه در عراق اعتراف کرده است 
اين گروه وابسته به القاعده ازيک فلسطينی، : ين اظهار داشتمعاون امنيتی وزارت کشور عراق همچن

دوعراقی، يک تبعه کشورهای عربی که به شکل دقيق هويتش مشخص نشده اما گذرنامه مصری در 
  .اختيار دارد، تشکيل شده است

  
  ها شد وزير عراق خواستار اتحاد مسلمانان براي مقابله با ترويست نخست

  2004 ژوئيه 29 – 1383 مرداد 8پنج شنبه 
وزير دولت موقت عراق از آشورهاي اسالمي خواست با همكاري  نخست" اياد عالوي:"خبرگزاري فارس

ها و جنايتكاراني شوند آه به گفته او با اقدامات خود جهان  نزديك با يكديگر مانع از فعاليت تروريست
  .آنند عرب را تهديد مي

  
اري آسوشيتدپرس از جده، عالوي امروز در يك آنفرانس به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگز

خبري مشترك با آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در شهر جده با حمايت از طرح پيشنهادي عربستان 
رهبران منطقه بايد با يكديگر «:سعودي مبني بر اعزام نيرو به عراق از سوي آشورهاي مسلمان گفت

  » .ها و جنايتكاران بايستند  در مقابل تروريستمتحد شوند و در قالب يك گروه
هاي موجود در عراق به ضرر آشورهايي مانند عربستان، سوريه و لبنان  ادامه ناآرامي« :وي افزود
  » .خواهد بود

شده در  گذاري آند آه بر اثر انفجار يك دستگاه خودرو بمب وي اين سخنان را يك روز پس از آن بيان مي
  .  نفر زخمي شدند56 نفر آشته و 70اق دست آم شهر بعقوبه در عر

بر اساس طرح پيشنهادي عربستان سعودي، از آشورهاي عرب و مسلمان غيرهمجوار عراق 
  . شود به اين آشور نيرو اعزام آنند درخواست مي
ما منتظر اعزام نيروهاي عرب و مسلمان از سوي آشورهاي غيرهمسايه عراق «:عالوي گفت

  » .هستيم
توان به  توانند به عراق نيرو اعزام آنند، مي  برخي از آشورهايي آه بر اساس اين طرح ميدر ميان

  . مالزي، الجزيره ، بنگالدش، اندونزي، پاآستان و مغرب اشاره آرد 
اين در حالي است آه اتحاديه عرب آه دولت موقت عراق را به خاطر حضور نيروهاي اشغالگر در اين 

وز چهارشنبه اعالم آرد تنها به درخواست دولت مستقل و مشروع عراق و به داند، ر آشور مشروع نمي
المللي زير نظر سازمان ملل متحد با اعزام نيرو به عراق موافقت خواهد آرد  عنوان جزئي از نيروهاي بين

توانند هر يك با توجه به موضع خود در قبال دولت موقت عراق  اما با وجود اين، آشورهاي عضو مي
  . گيري آنند ص اعزام نيرو به اين آشور تصميمدرخصو

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مردادماه8: روزنامه های تهران 

  2004 ژوئيه 29 – 1383 مرداد 8پنج شنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران همزمان با سفر نخست وزير ترکيه به تهران از تحوالتی در روابط ايران با 

همسايه غربی خود خبر داده و در ميان خبرهای داخلی به ماندن هاشم آغاجری و عطا اهللا دو 
  .مهاجرانی در زندان به خاطر وثيقه های سنگين تعيين شده برای آزادی آنها، اهميت داده اند

ه در آغاز دومين روز از ديدار رسمی نخست وزير ترکيه، که با هيئتی بزرگ و بلند پايه برای سه روز ب
تهران آمده است، روزنامه های صبح امروز از مالقات های طيب اردوغان با معاون اول رييس جمهوری، 

رييس مجلس و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده و هيچ اشاره ای به احتمال و تاريخ 
  .مالقات وی با رييس جمهوری ايران نکرده اند

 از آماده شدن قراردادهای اپراتوری دوم فرودگاه جديد وحيات ن و دنيای اقتصادروزنامه های اقتصادی 
بين المللی تهران و صدور گاز به اروپا خبر داده اند که در همين سفر به امضای مقامات ايران و ترکيه 

  .می رسد
 ميليارد دالر در سال خبر داده و بر خالف روزهای ۵ به ٢ از افزايش مبادالت تجاری دو کشور از شرق

ره ای به مخالفت محافظه کاران و مجلس با قرارداد وزارت راه ايران با شرکت خدماتی تاو گذشته اشا
  .ترکيه نکرده است

 رييس دولت انکارا در مقابل شايعه مخالفت آمريکا با همکاری های آن کشور با همشهریبه نوشته 
 همچنين همشهری. ايران گفته است هيچ کشور خارجی حق دخالت در روابط ايران و ترکيه را ندارد

خبر داده که طيب اردوغان تأکيد و ابراز اميدواری کرده بود که موضوع خريد گاز از ايران در اين سفر حل 
  .شود

دومين تحول سياست خارجی به نوشته روزنامه های امروز تهران مربوط به عراق است که در آستانه 
مقامات دولتی اش درباره ايران سخنان ضد  آفتاب يزدسفر نخست وزير آن کشور به تهران، به نوشته 

  .و نقيضی ابراز داشته اند
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 در صفحه اول خود خبر داده که وزير دفاع عراق اتهامات دو روز پيش خود را که در آن ايران را آفتاب يزد
بزرگترين دشمن عراق خوانده بود، تکرار کرد و مدعی شد اين اظهارات تنها برای رساندن پيام ملت 

  . ايران بوده استعراق به
 گزارش داده که اظهارات خصمانه حازم الشعالن، وزيردفاع عراق، عليه ايران، ناخرسندی همشهری

وخشم رهبران شيعه عراق را برانگيخته به طوری که آنان اعالم داشتند البی بعثی دردولت اياد عالوی، 
ک مقام دولت عراق چنين موضع زيرا نخستين بار است که ي. نخست وزير موقت عراق، نفوذ کرده است

  . تند و خصمانه ای را عليه همسايه خود يعنی ايران گرفته است
سخنان : " در همين حال معاون وزير امور خارجه دولت موقت عراق گفته استرسالتبه نوشته 

  ."الشعالن بيانگر موضع رسمی دولت موقت عراق نيست
 قانون اساسی ۴۴خيص مصلحت در حال تغيير اصل  در عنوان اصلی خود خبر داد که مجمع تشجام جم

  .است که در آن بخش خصوصی از حضور در قسمت های عمده اقتصاد کشور ممنوع شده است
در راه است مجمع تشخيص مصلحت با جا به جا کردن دو جام جم بر اساس تغييراتی که به نوشته 

  .و تعاونی خواهد کردکلمه فعاليت بخش خصوصی را مکمل فعاليت های اقتصادی دولتی 
 که به معنای تغيير حرکت کشور به سمت آزادسازی اقتصاد و کاستن از نقش جام جماهميت خبر 

دولت در اقتصاد خواهد بود در آن جاست که در زمانی صورت می گيرد که به نوشته روزنامه ها، محافظه 
ار ساله اقتصادی کشور، درصددند کاران که اکثريت مجلس را بر عهده دارند با تغييراتی در قانون چه

  .امکان خصوصی سازی را از دولت بگيرند
 به همين دليل خبر داده که بعد از مخالفت اعضای کميسيون بررسی کننده برنامه دنيای اقتصاد

توسعه در مجلس، رييس بانک مرکزی اعالم داشته که برای خصوصی سازی بانک ها و بيمه ها که 
  .ن هم با آن مخالفت کرده بود، اليحه جديدی تهيه خواهد شدپيش از اين شورای نگهبا

 از مخالفت دوباره قاضی دادگاه هاشم آغاجری با کاستن از رقم وثيقه وی خبر داده و از جانب شرق
خانواده اين استاد زندانی دانشگاه از مردم کمک خواسته اند تا بتوانند صد ميليون تومان وثيقه تعيين 

  . ين کنند و زمينه را برای خالصی آغاجری از زندان فراهم آورندشده دادگاه را تام
 قاضی اسالمی به وکيل و اعضای خانواده آغاجری که خواستار کاسته شدن از رقم اعتمادبه نوشته 

وثيقه شده و تاکيد کرده بودند که در غير اين صورت مجبورند از مردم کمک بخواهند، گفته است برويد و 
  . د بکنيدهر کار می خواهي

دادگاه دوم آغاجری، که به دنبال لغو حکم اعدام وی تشکيل شد، او را به پنج سال زندان محکوم کرد 
که مطابق قوانين ايران با تامين وثيقه امکان آزاد شدن اين استاد دانشگاه وجود داشت اما تعيين صد 

  .ميليون تومان وثيقه، وی را همچنان در زندان نگه داشته است
 زندانی که به همين سرنوشت گرفتار شده و در زندان مانده عطا اهللا مهاجرانی، وزير سابق دومين

 در پايان اولين روز بازداشت خود و در حالی که خانواده اش بيست رسالتارشاد، است که به نوشته 
 را به نود ميليون تومان وثيقه وی را تامين کرده بودند، با نظر جديد قاضی روبرو شدند که مبلغ وثيقه

  .ميليون تومان باال برد و در نتيجه وی شب گذشته هم در زندان ماند
 با رسالتبه اين ترتيب اگر تا ظهر امروز مراحل اداری کار به درازا انجامد، مهاجرانی که به نوشته 

  .شکايت همسر دوم خود به زندان افتاده است تا روز شنبه در حبس خواهد ماند
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