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

  
   و منطقه ايبين الملليم مهرويدادهاي 

  
    افشاشده مراودات
 2004 اآتبر  12 – 1383 مهر 21ه  سه شنب: اعتماد- گاردين:  منبع

 جديد   تحقيقات  انجام  در چارچوب  صدام ها با رژيم  فرانسوي  پنهاني  از معامالت  بيشتري  جزييات افشاي
 .  است  شده  فرانسه  دامنگير دولت رقانوني غي  نفتي  و معامالت  فرانسه  فساد در دولت پيرامون
   آه  اتهاماتي  دليل  آشور به  اين  قضايي  مقامات  از سوي  فرانسه  نفتي  شرآت  مدير ارشد بزرگترين سه

 و   و روسيه  عراق  مقامات  به  رشوه  پرداخت  با هدف  در سويس  شرآتي ها دالر به  ميليون  انتقال در زمينه
 . قرار دارند  بازجويي  تحت  وارد آمده  آنان  به  نفتي ادهايعقد قرارد

   و دولت  جمهور فرانسه ، رييس  شيراك  ژاك  شرمساري  مايه  اخباري  انتشار چنين  آه  است  در حالي اين
 بطور   عراق  بود دولت  شده  تصريح  در آن  مواجهند آه  عراق  تحقيق  هيات  با گزارش  پيش  هفته  آه اوست

   بود تا حمايت  داده  رشوه  فرانسه  نفوذ در دولت  و افراد صاحب  از سياستمداران  برخي  به غيرمستقيم
 در   فرانسه  خارجي  سياست  به دهي  بغداد و جهت  عليه  ملل  سازمان هاي  لغو تحريم  را براي آنان

 را   را رد آرد و آن  گزارش  اين  محتواي ك شيرا اگرچه.  آند  جلب  عراق  بعث  از رژيم  حمايت راستاي
 . دارد  حكايت  ديگري  آرد اما اسناد موجود از داستان  توصيف آاري سياسي
 عمر   بن ميليارددالري  سه  نفتي  از پروژه برداري  بهره  نود حق  در دهه  و الف  توتال  فرانسه  نفتي دو شرآت
   خود الحاق  را نيز به  الف  در ادامه  آه توتال.  آوردند  دست  را به راق ع  در جنوب  مجنون  بزرگ  نفتي و حوزه

 نبود و   دو حوزه  از اين برداري  بهره  قادر به  عراق  متحد عليه  ملل  سازمان  نفتي هاي  تحريم  به آرد با توجه
 تاثيرگذار در   آشورهاي غيب تر  در راستاي  شرآت  اين  مديران  تالش  براي يي  محرآه  عامل  مساله همين
 . بود  عراق هاي  لغو تحريم  به  امنيت شوراي
   تاآيد داشتند مهمترين  عراق  آشور به  اين  رهبري  تحت  ائتالف  تهاجم  امريكا در آستانه  دولت طلبان جنگ
.   است در عراق   فرانسوي هاي  شرآت  گسترده  نفتي  منافع  عمليات ها با اين  فرانسوي  مخالفت دليل
   ماه  روزهاي  آخرين  طي  در پاريس  شرآت  اين  دفاتر مرآزي  به  پليس  در يورش  آه  توتال  مدير اجرايي سه

   از محل  رشوه  و پرداخت  شرآت  اين  از اموال  غيرقانوني  استفاده  به سپتامبر دستگير شدند متهم
 . هستند  عراق  پيشين  رژيم هاي و تحريم لغ  به  آمك  مذآور براي  شرآت هاي دارايي
   شرآت  در مورد پرونده  تحقيق  در حال2002   از سال  آه  ارشد فرانسه هاي  از دادستان  آوريه فيليپه
 در   توتال  شرآت هاي  از زيرمجموعه  يكي  نقد بين  وجوه جايي  خود را برجابه هاي  فعاليت  است  بوده توتال

   به  غيرقانوني هاي  فعاليت  انجام  به  سويسي شرآت.   است  متمرآز آرده  در سويس برمودا و شرآتي
   حد فاصل  ارشد چند آشور جهان  مقامات  به  دالر رشوه  ميليون  بيست  و پرداخت  توتال  واسطه عنوان

  آنندگان  دريافت در مورد  اطالعات  هرگونه  از ارايه آوريه.   است  شده  متهم2001 تا 1996  سالهاي
   شرآت  سابق ، مديراجرايي  تورنيه  ميشل شود ژان  مي  اما گفته  آرده  خودداري شده  پرداخت هاي رشوه
   تا امكان  قرار گرفته  خاص  در اختيار چند ذينفع  شده  پرداخت  وجوه  است ها اقرار آرده  در بازجويي توتال

 . آيد  فراهم  و عراق  روسيه  نفتي  منافع  به  شرآت  اين دستيابي
 را   نفتي  فرامليتي هاي  شرآت  جمعي  حرآت  و هدايت  رهبري شود توتال  مي  راستا گفته در همين
اند و   بوده  عراق هاي  تحريم  از رفع  حمايت  به المللي  نافذ بين هاي  چهره  مترصد ترغيب  آه  داشته برعهده
.   است آرده  مي  و سود را آسب ها حداآثر استفاده  تحريم  با رفع  بود آه يي  گونه  به  شرآت  اين وضعيت
 از  اند اما تاآيد دارند هدف  ارشد خود را تاييد آرده  از آارآنان  در مورد چندتن  تحقيق  شرآت  اين مقامات

 .  است شرآت   خود اين  و نه  توتال  تابع هاي  شرآت  از طريق  پولشويي  احتمال  آشف  تحقيق اين
   از نزديكان  آرد آه  اشاره  لبنان  وآيلي  به توان  مي  شد آه  اشاره  بسياري  اسامي  به  توتال در پرونده
 با چارلز پاسكوا،   نزديكي  روابط  همچنين  وآيل اين.   است  بوده  جمهور صدام  رييس  عزيز، معاون طارق

 از   آه  از آساني  يكي  عنوان  او به  نيز به  عراق  تحقيق  گروه رش در گزا  دارد آه  فرانسه وزير آشور سابق
 .  است  شده ، اشاره  آرده  دريافت  غذا رشوه  در برنامه  نفت  برنامه  در قالب  عراق  نفت وزارت
 در  ه شد  ثبت  شرآت  يك  از طريق  وجوهي  دريافت  به  نيز متهم  شيراك  مالي  از حاميان  ميگوئن پاتريك
   به  مخابرات  به  موسوم  عراق مرزي  برون  مخفي  از اسناد سرويس شود در يكي  مي گفته.   است بلژيك

 .  است  شده  اشاره1998   در سال  فرانسه  سوسياليست  حزب  دالر به  ميليون  يك پرداخت
  براساس. اند  تنها نبوده  حسين  صدام  و حاآميت  نفتي هاي  از شرآت  رشوه ها در دريافت  فرانسوي البته

   وجوه  از محل  عراق  از رژيم  رشوه  دريافت  نيز به  امريكايي  نفتي هاي  شرآت  مقام  اخير سه تحقيقات
   نفتي  بزرگ  شرآت  از سه  آه  تن  سه اين.  شدند  در برابر غذا متهم  نفت  از درآمد برنامه حاصله

 .اند  نشده  هستند هنوز معرفي اويل آو و بي، تگزا  شورون  يعني امريكايي
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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 سفر غير منتظره رامسفلد به عراق؛ 
 2004 اآتبر  11 – 1383 مهر 20ه دوشنب

 .وزير دفاع آمريكا از آاهش نيروهاي آمريكايي در عراق پس از انتخابات اين آشور خبر داد
، وزير دفاع آمريكا، از احتمال آاهش نيروهاي "دونالد رامسفلد"الملل ايلنا،   گزارش سرويس بينبه 

 . آمريكايي در عراق پس از انتخابات ماه ژانويه در اين آشور خبر داد
 200در ديدار غير منتظره خود از مقر نيروهاي آمريكايي در " رامسفلد"به گزارش خبرگزاري آلمان، 

آند، چه ميزان   با اين حال وضعيت داخلي در عراق مشخص مي: ل غرب بغداد، گفتآيلومتري شما
 .نيروي آمريكايي در اين آشور الزم است

چنين از احتمال خروج نيروهاي آمريكايي در صورت به   به گزارش اين خبرگزاري، وزير دفاع آمريكا هم
 .ري نظم در اين آشور، خبر دادقدرت رسيدن نيروهاي امنيتي عراق به ميزان آافي براي برقرا

 .المللي تروريسم، به عنوان طبقه صفر ياد آرد  چنين از عراق در مبارزات بين  هم" رامسفلد"
 تنها يك عضو سپاه المهدي خلع سالح شد ، روند خلع سالح سپاه المهدي کند است

 .دهند  بر ميمنابع آگاه از روند آند خلع سالح اعضاي سپاه المهدي در شهرك صدر بغداد خ
الملل ايلنا، خبرنگار خبرگزاري فرانسه مستقر در شهرك صدر ضمن اعالم روند   به گزارش سرويس بين

ها از   آند خلع سالح اعضاي سپاه المهدي طبق توافقات عمل آمده مبني بر تحويل پنج روزه تمام سالح
به آميسارياي الناصر تحويل تا بدين لحظه تنها يك نفر، دو نارنجك : سوي اين اعضا، تصريح آرد

 .است  داده
پليس عراق به افراد تحويل دهنده : به گزارش خبرگزاري فرانسه؛ سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد

 .آند  سالح وجه نقد پرداخت مي
 .هاي خود پنج روز مهلت دارند  گفتني است؛ اعضاي سپاه المهدي براي تحويل سالح

 
  شود؟   مي  تسليم  فلوجه  مهدي  ارتش  سالح عها با خل  صدري  از موافقت پس

 2004 اآتبر  12 – 1383 مهر 21ه  سه شنب:اعتماد 
 بغداد   صدر در حومه  در شهرك  مهدي  ارتش  سنگين  ونيمه  سنگين هاي  سالح آار تسليم:  الملل  بين گروه

 ديگر   نظامي  و پنج  در آمده  از پاي  عراق  در پايتخت  دو سرباز امريكايي  آم  دست  آغاز شد آه در حالي
  هاي  مراآز وآانون  عليه  شهر همچنان  اين  در جنوب  هم  خشمگين  شبح عمليات.  شدند  زخمي هم

 با وجود   انتخابات  انجام  اخير مساله هاي  ناامني  ودر سايه  داشته  ادامه  ناشناس  مسلح هاي  گروه تجمع
   گزارش به.  است  فرو رفته  از ابهام يي  درهاله  عراق  دولت  ادعاهاي  شيعيان يها  اصرار و پافشاري تمامي
 اما تا   صدر آغاز شده  در شهرك  مهدي  ارتش ها توسط  سالح  عمال آار تحويل ، با وجود آنكه  خبري منابع

   دو مسلسل  شهرك اصر اين ن  محله  مرآز پليس  به  نفر با مراجعه  بغداد تنها يك  وقت  بامداد به10  ساعت
   از جنگجويان  برخي  خبر داد آه  رابطه رويتر در اين.  گرفت  را تحويل  آن  نيروها داد و بهاي  اين را تحويل
   به  خود را منوط هاي  سالح  هستند وتسليم  رابطه  مقتدا صدر در اين  نظر صريح  منتظر اعالم  مهدي ارتش

   شهر خبر داد ساآنان  اين هاي  از ديگر محله  فرانسه  خبرگزاري در مقابل. ندا  آرده  وي دستور مستقيم
   آنها را از نظاميان  خود بهاي هاي  سالح  تحويل  ضمن  يافته  مراآز اختصاص  به  صدر با مراجعه شهرك

   صدر ودولت  عشاير موجود در شهرك ، شيوخ  امضا شده  توافقنامه بر اساس.آنند  مي  دريافت امريكايي
   مراآز تعيين  خود را تحويل هاي  تا سالح  خواهند داشت  روز فرصت  پنج  مهدي  ارتش ، جنگجويان عراق
   نظاميان  شبه  ديروز به  هم  عراق  موقت  دولت وزير مشاور در امور امنيتي.  بدهند  شهرك  در اين شده
 در   سالح  يافتن  را براي يي  خانه  به  خانه وجوي جست   پليس  نيروهاي  مدت  از اين  هشدار داد پس مهدي
 برخورد   باشند بشدت  خود آرده هاي  سالح  آردن  پنهان  به  اقدام  آه  خواهد داد وبا افرادي  شهر انجام اين

   ارتش  آه  مناطقي  بقيه  صدر شامل  از شهرك  پس  طرح  اين  گرفته  صورت  توافق بر اساس.خواهد آرد
   به  موشكي  حمله  آرد در جريان  امريكا اعالم  ديگر ارتش از سوي. خواهد شد  نفوذ دارد هم  در آن هديم

 نفر ديگر   و پنج  آشته  امريكايي نظامي2   آم  بغداد دست ها در جنوب  امريكايي  از مراآز تجمع يكي
 . شدند زخمي

 در   خبري  منابع  گزارش به.   قرار گرفت  انتحاري حمله مورد   در شهر موصل  امريكايي  نظاميان  آاروان يك
 در مورد   دو طرف  خبر رسيد با وجود آنكه  هم از شهر فلوجه.  شدند  زخمي  چند نظامي  حمله  اين جريان

   عراق  دولت  شهر آه  داخل  به  امريكايي  ورود نيروهاي اند اما مساله  رسيده  توافق  به  بس  آتش چارچوب
،   عبدالحميد جدوع شيخ. قرار دارد  عشاير فلوجه  قاطع  مورد مخالفت  همچنان  است  آن  انجام واهانخ

   رسيدن بست  بن  از به پس:   گفت  خبرنگاران  به  رابطه  در اين  عشاير فلوجه  آننده  مذاآره  هيات سخنگوي
 لشكر   فرمانده  محمدي  شهر، سرلشكر عبداهللا  به  امريكايي  در مورد بند ورود نيروهاي آرات مذا اين

   عراق  دفاع وزارت. آند  مذاآره  عراق  مورد با وزير دفاع  تا در اين  است  بغداد رفته  به فلوجه(   شده منحل)
   رسيدن  سوي  به  مثبتي هاي  گام  آرد آه  وتنها اعالم  اختيار آرده  سكوت  مذاآرات  در مورد اين همچنان

   اهداف  عليه  حمله  عراق  دولت  درخواست  خبر داد بنا به  امريكا هم ارتش.  است  شده  برداشته  توافق به
   از شهروندان  راستا يكي در همين.  است  آرده  متوقف  ساعت72   مدت  براي  را در شهر فلوجه زرقاوي
  ، ضمن  گرفت  انجام  اينترنت  از طريق  اعتماد آه  روزنامه الملل  بين  با خبرنگار گروه وگويي  شهر در گفت اين

   همه اند، ما از اين  شده  خسته  درگيري  از ادامه  مردم  آرد تمامي  شهر اعالم  در اين رد حضور زرقاوي
   هر نحو ممكن ها به  درگيري  اين  يافتن يان پا  شهر خواهان  مردم  و تقريبا همه ايم  آمده  ستوه  به درگيري
   وبراي  شهر سفر آرده  اين  به  عراق  وزير موقت  نخست  خبر رسيد اياد عالوي از شهر سامرا هم.هستند
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 از شهر   تصاويري  با ارسال  هم  عراق  دفاع  راستا وزارت در اين. آرد  ديدن  آن  مختلف  از مناطق دو ساعت
 در   امنيت  آامل  آشور از بازگشت  در اين  رسمي  وخارجي  داخلي  خبرنگاران  الكترونيك ت پس سامرا به

   عراق  گارد ملي  نيروهاي  آه  خشمگين  شبح  خبر رسيد عمليات  بغداد هم از جنوب.شهر سامرا خبر داد
   ادامه اند، همچنان ز آرده بغداد آغا  در جنوب  گذشته  شنبه  از روز سه را بطور مشترك  امريكا آن وارتش
   مرآز نگهداري ، مهمترين  لطيفيه  در منطقه  آن  ثقل  نقطه  آه  عمليات  اين  رسيده  اطالعات بر اساس. دارد

 با   همكاري  به  افراد يا مظنون  نفر از اين78   دستگيري  باعث  قرار دارد تا آنون  خارجي هاي گروگان
   دولت  از ناتواني  عراق  دولت  به  نزديك  از آارشناسان  برخي  حال در اين.  است  شده  مسلح هاي گروه
 خبر   در عراق  انتخابات  انجام  براي  مناسب  زمينه  آردن  فراهم  آن  تبع  وبه  سرشماري  در انجام عراق
   عراق  وامنيتي اسي سي  موجود در صحنه هاي  چالش  به  با توجه  از آارشناسان  اعتقاد بسياري به.دادند
  دآتر حسين.  است  شاق يي ها مساله  عراقي  دموآراتيك  تجربه  اولين  عنوان  به  انتخابات  اين انجام

   رابطه  در اين  در عراق  انتخابات  انجام  براي  ملل  سازمان  مستقل  عالي  آميسارياي ، رييس الهنداوي
   نشانه  بهترين  انتخابات  اين  انجام  براي  عراق  مردم ا اما پافشاريه  چالش  اين با وجود تمامي: تاآيد آرد
   هر شكل ها انتظار قصد دارند به  از سال  پس  عراق ، ومردم  است  دموآراسي  سوي  آشور به عبور اين
  مريكايي ا هاي  پژوهش  بخش  رييس  رشيد ياسين ، دآتر ضاري در مقابل. آنند  را تجربه  مساله  اين ممكن

   اصلي  عامل  سه  شدن  فراهم  را مستلزم  انتخابات  اين  بغداد انجام المللي  بين هاي در مرآز پژوهش
   در هر آشوري  انتخابات  برگزاري  وشرايط  زمينه  آردن  پژوهشگر فراهم  اعتقاد اين به. دانست
   فراهم  عامل دومين. شود  بايد فراهم ابات انتخ  انجام  براي  وجو داخلي ، شرايط  است  اصل ترين اساسي

   آه  است  وجود دولتي  عامل  و سومين  است  مردم  در ميان  سياسي  از آگاهي  مشخصي  درجه بودن
   راي  واجد شرايط  آه  از افرادي  آمار مشخصي  بايد همچنين  دولت اين.  بزند  اقدام  اين  به بتواند دست

   خاصي  در چارچوب  وانتخاب  نامزدي  را براي  شرايط  باشد و واجدين ر داشته هستند در اختيا دادن
 . آند مشخص

 
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
 ها ايراني، سوري و اردني را دستگير آرديم   ده: پليس يوسفيه عراق ادعا کرد

 2004 اآتبر  11 – 1383 مهر 20ه دوشنب
 تن از اتباع ايران، سوريه 78در جريان حمله به اين شهر، : آرديك مأمور پليس شهر يوسفيه عراق ادعا 

 .اند  و اردن دستگير شده
اين افراد در جريان حمله نيروهاي : گفت" هادي هاتف"به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، ژنرال 
 .اند  دستگير شده" پير خشمگين"آمريكايي و پليس عراق با عنوان عمليات 

 12عمليات حمله و جستجو از ساعت : آرد، ادامه داد  وگو مي  رگزاري آلمان گفتوي آه با خبرنگار خب
آرد   نيمه شب گذشته در يوسفيه آغاز شد و طي آن، اسنادي از اين افراد به دست آمد آه اثبات مي

 .اند  آنها براي انجام عمليات مسلحانه به عراق اعزام شده
 .خود را ارائه نكردژنرال هاتف، هيچ يك از اسناد مورد ادعاي 

تا لحظه مخابره اين خبر، صحت و سقم ادعاي اين مأمور پليس عراق از سوي هيچ مرجع رسمي تأييد 
 .نشده است

رفت مأمن   هاي آمريكايي، چهار نقطه شهر را آه احتمال مي  افكن  جنگنده بمب: وي همچنين افزود
 .عناصر مسلح باشد، بمباران آردند

 
   در رسانه هاي جمعيو عراقايران اوضاع تحليل 

  
   مهر20:  تهرانیروزنامه ها 

 2004 اآتبر  11 – 1383 مهر 20ه دوشنب -بی بی سی 
روزنامه های امروز صبح تهران پی آمدهای انتخابات افغانستان، سفر وزيرخارجه روسيه به ايران و آينده 

خواسته است بگذارند مردم همکاری های هسته ای دو کشورو نظر سخنگوی دولت را که از مخالفان 
  .نفس بکشند از جمله مهمترين اخبار و گزارش های امروز خود قرار داده اند

بيشتر روزنامه های صبح تهران در سومين روز از برگزاری انتخابات افغانستان به انعکاس گزارش هايی 
  .درباره اين انتخابات و نظر مردم آن کشور درباره آن پرداخته اند

مقاله خود از بروز تقلب در اولين انتخابات آزاد افغانستان نوشته و تاکيد کرده است که در  در سرشرق
شرايطی که مردم قرار نباشد سرويس و عادی ترين خدمات دولتی را از دولت مرکزی دريافت دارند و نيز 

ابت در اين در شرايطی که برگزاری انتخابات پی درپی نتواند جريان های سياسی را به سالم بودن رق
  . کشور قانع سازد، ممکن است کشور يک بار ديگر دچار جنگ های داخلی و درگيری نظامی شود

 از زبان خبرنگاران اعزامی خود از آرامش روز انتخابات در کابل و اطراف خبر داده همشهری و جام جم
  .رار داده است پايان تنش در افغانستان را موضوع تيتر صفحه اول خود ق ايراناند و روزنامه

 در سرمقاله خود به شدت به انتخابات افغانستان تاخته و جمهوری اسالمیدر همين حال، روزنامه 
آن را نمايشی به کارگردانی آمريکا خوانده و از مطبوعات ايران هم به خاطر انعکاس گزارش های آن 

  .آمريکايی ها خوانده استانتقاد کرده و آن ها را انگليسی تر از انگليسی ها و آمريکايی تر از 
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سفر وزير خارجه روسيه به تهران عنوان اصلی بسياری از روزنامه های امروز تهران را تشکيل می دهد، 
 الوروف در پايان ديدار با وزير خارجه ايران خسته و عصبانی به سئواالت خبرنگاران  شرقو به نوشته

 از ادامه همکاری های هسته ای و توافق درباره پاسخ های تند داد و از جمله، در حاليکه هر دو وزير
مسايل مربوط به سوخت هسته ای نيروگاه بوشهر سخن های اميدوار کننده می گفتند، الوروف در 

پاسخ خبرنگاری گفت شما گفتيد آژانس شفافيت فعاليت های ايران را مورد تاييد قرار داده است اما اين 
  . طور نيست

 موارد اطالعات را ديرهنگام به آژانس ارايه کرده است، البته بحث فعلی وی گفت که ايران در برخی
  . آژانس در خصوص گذشته است

 در گزارش مفصلی از ديدار وزير خارجه مسکو از تهران نوشته هيات ديپلماتيک روس، ايرانروزنامه 
همراهی اين متحد زمانی مسير عزيمت به تهران را پيش گرفته که سياستگذاران ايران نسبت به ادامه 

  . سنتی خود دچار ترديد شده اند
 اولين عاليم ترديد درنگاه تهران زمانی بروز کرد که نمايندگان روسيه دراجالس هفتم ايرانبه نوشته 

شورای حکام از حمايت و همراهی با ايران دريغ کردند، در اوج فشارها و برخوردهای غرب در اجالس 
در سکوی حمايت از تهران ايستاده بود، ) چين(ديگر متحد شرقی ايران هفتم شورای حکام و در حاليکه 
  . دوستان روس سکوت اختيار کردند

به نوشته اين روزنامه، رای ممتنع روسها به قطعنامه هسته ای شورای حکام که به آزردگی خاطر 
  .ديپلمات های ايرانی انجاميده بود در تهران با واکنش های تندتری همراه شد

ن با سفر وزيرخارجه روسيه به تهران، روزنامه های تهران به نقل از خبرگزاری ها از استقبال همزما
سخنگوی هيات مذاکره گر هسته ای ايران از پيشنهاد ادواردز، معاون جان کری، رقيب انتخاباتی جورج 

  . بوش نوشته و درباره آن به بحث پرداخته اند
ن، روزنامه نگار، نوشته است که پيشنهاد دموکرات ها را بايد  از قول ماشاهللا شمس الواعطيآفتاب يزد

  . بررسی کرد اما نبايد به حساب تغيير در سياست های آمريکا دانست
 مراد ويسی، روزنامه نگار و تحليلگر مسايل خارجی، از سخن حسين موسويان  اعتمادبه نوشته

سته که در هر فرصت برای پيشبرد برنامه استقبال کرده و آن را نشانه تسلط ديپلمات های ايرانی دان
  .های کار خود بهره می گيرند

 وزير خارجه ايران هنگام شرکت در مصاحبه مشترک با همتای روسی شرقدر همين حال، به نوشته 
خود گفته های موسويان را تکذيب کرده و گفته است ايران به هيچ وجه از چرخه سوخت هسته ای 

  . برای بررسی هر پيشنهادی آماده استنمی گذرد ولی خارج از آن،
 استاد دانشگاه به روسای دولت و مجلس خبر داده که در آن ١٣٧٠ از نامه جمهوری اسالمیروزنامه 

  .خواستار ادامه فعاليت های هسته ای در کشور شده اند
 را  دادگاه سرانجام تصميم گرفته جلسه فردای رسيدگی به قتل های پاکدشتشرقبه نوشته روزنامه 

  .  کودک کشته اند به طور غيرعلنی برگزار کند٢٢که در آن 
 خبر از انتشار بيانيه ای توسط نيروهای انتظامی داده که آشکار می کند عده از از ماموران ايرانروزنامه 

نيروی انتظامی به عنوان قصور در جريان قتل های پاکدشت، توبيخ و تنبيه شده و يا در اختيار دادگاه 
  . يروهای مسلح قرار داده شده اندقضايی ن

در اعالميه نيروی انتظامی تاکيد شده که حوادثی مانند پاکدشت از مهاجرت های بی رويه به شهر، 
حاشيه نشينی، تراکم جمعيت، حضور پرشمار وکنترل ناشده اتباع بيگانه، فقدان امکانات شهری، عدم 

  .يزات پليس ناشی شده استهماهنگی فاحش ميان نيازهای انتظامی با توان و تجه
 حاکی است که سه نفر از ماموران نيروی انتظامی به جرم دستگيری و آفتاب يزدخبری در روزنامه 

  .توهين به دو قاضی به حبس های طوالنی تا هفت سال و اخراج از خدمت و شالق محکوم شده اند
ه در آن به يک ماه بازداشت شهرام همزمان با نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به رييس قوه قضاييه ک

 رفيع زاده، حنيف مزروعی و روزبه ميرابراهيمی، اعضای اين انجمن، اعتراض شده است، به نوشته
 يک وکيل دادگستری افشا کرده که سه تن موکالن او که از کارکنان فنی سايت های متعلق به اعتماد

  .اصالح طلبان هستند نيز از مدت ها پيش در بندند
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