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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(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  اورانيومی سازی در مورد غنیهشدار الريجان
  ٢٠٠۶ ژانويه 23 - ١٣٨۴  بهمن3 شنبهدو

 ی جمهوریرات هسته ا و سرپرست مذاکی امنيت ملی دبير شورا،ی الريجانیعل:بی بی سی
 . اورانيوم هشدار داده استی سازی غنی در مورد از سرگير،یاسالم
 را ی الريجانی با آقای ژانويه، مصاحبه ا23 فايننشال تايمز، چاپ بريتانيا، در شماره روز دوشنبه، روزنامه

ن ملل متحد  امنيت سازمای ايران به شورای گفته است اگر پرونده هسته ایمنتشر کرده که در آن و
 . از سر خواهد گرفترا ی شده در ابعاد صنعتی توليد اورانيوم غنیارجاع شود، اين کشور تالش برا

 اورانيوم ايران در نطنز همچنان در حالت تعليق است اما ی سازی حال حاضر، فعاليت تاسيسات غندر
 شود در آنها احتماال یم خاتمه داده که گفته ی سازیاين کشور به تعليق فعاليت مراکز تحقيقات غن

 . توليد خواهد شدی شده در حجم آزمايشگاهیاورانيوم غن
 در اعتراض به ارجاع ی اسالمی در عين حال اطمينان داده است که در هر صورت، جمهوری الريجانیآقا

 خارج - ی تی ان پ- ی هسته ای امنيت از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای خود به شورایپرونده اتم
 .اهد شدنخو
 اقدامات ی امنيت برود، ما ناگزير خواهيم بود تا به تمامیاگر پرونده به شورا" گفته است ی واما

 ."داوطلبانه خود خاتمه دهيم
 خود را به حالت تعليق در آورد و ی سازی بيش از دو سال پيش فعاليت در مراکز غنی اسالمیجمهور

 را به ی از پيش اعالم نشده از مراکز هسته ای های شامل بازرس،ی تی به ان پیمفاد پروتکل الحاق
 . اجرا گذاشت

 تصويب در اختيار مجلس قرار نداده ی اين پروتکل را امضا کرده اما هنوز آن را برای اسالمی جمهوردولت
 . نيافته و الزام آور نشده استیو در نتيجه، اين سند هنوز جنبه قانون

 از هشدار در مورد از ی الريجانی کند که هدف آقایاظهار نظر م فايننشال تايمز در گزارش خود روزنامه
 تواند به ی اورانيوم اين است که نشان دهد فشار ديپلماتيک بر ايران تنها می سازی غنیسرگير

 اين ی هسته ای نظارت و محدود کردن برنامه های برای اتمی انرژیتضعيف اقدامات آژانس بين الملل
 .کشور منجر شود

 ام و پيشنهاد روسيه حکیشورا
 شود که شاهد مذاکرات ی اظهار می در آغاز هفته ای الريجانی نويسد که سخنان آقای روزنامه ماين

 در مورد طرح بحران هسته ی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی و پنج کشور عضو شورایفشرده س
 . ايران در اجالس آينده شورا خواهد بودیا

 مذاکره پيرامون پيشنهاد روسيه ی ايران نيز همين هفته برایذاکرات هسته ا رود سرپرست می مانتظار
 در به تصويب ی اروپايی عازم مسکو شود با اين هدف که اقدامات کشورهای حل بحران کنونیبرا

 . عليه ايران را به شکست بکشاندیرساندن قطعنامه تند
 ی ايران به شورای ارجاع پرونده هسته ایاو حی تهديد کرده اند که خواهند کوشيد قطعنامه ااروپاييان

 . حکام آژانس برسانندیامنيت را به تصويب شورا
 اورانيوم در ايران، ی سازی غرب در مورد فعاليت غنی پيشنهاد کرده است که به منظور رفع نگرانروسيه

 یده نهاي آن در روسيه صورت گيرد و فرآوری در داخل ايران و بخش تکميلی سازی غنیمراحل مقدمات
 . به ايران انتقال يابدی هسته ای کاربرد در نيروگاه هایبرا
 به فايننشال تايمز گفته است که اين طرح بايد تکميل شود و افزوده ی الريجانی مورد طرح روسيه، آقادر

 .بايد ديد امکانات بالقوه اين طرح چيست
 اورانيوم، و ی سازی غنیق ايران برانخست ح: الزم است دو موضوع مورد توجه قرار گيرد "ی گفته وبه

 .)"ی کاربرد نظامی برایمواد هسته ا( از انحراف یديگر جلوگير
 بايد شامل اين دو مورد باشد و ی به فايننشال تايمز گفته است که هر نوع راه حلی الريجانیآقا

 . تواند مورد مذاکره قرار گيردی آن میمقياس، دامنه و زمانبند
 در داخل ی سازیگفته است احتمال دارد ايران با وضع مجدد تعليق بر فعاليت غن ی ديپلمات خارجيک

 گيرد اما در هر حال، به نظر ی در روسيه صورت می سازی معين موافقت کند در حاليکه غنیبه مدت
 با اين ی اروپايی در اين زمينه اصرار ورزد هرچند اياالت متحده و کشورهای رسد بر ادامه کار تحقيقاتیم

 .برنامه نيز مخالفت کرده اند
  ساخت بمب؟نقشه
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 دريافت مدارک مربوط به ساخت ی برای غربی در مصاحبه خود درخواست کشورهای الريجانیآقا
 تحت نظر ی توسط شبکه ای شود به طور غيرقانونی را رد کرد که گفته می هسته ایتجهيزات نظام

 . ايران قرار گرفته است در اختيار،ی پاکستانیعبدالقدير خان، دانشمند اتم
 را در جهان پيدا کنيد که قادر باشد با استفاده از يک صفحه و نيم یاگر شما بتوانيد کس" گفت یو

 ." گيريمی او را طال می بسازد ما سر تا پایمطلب، بمب اتم
د  را به اين نهای، ايران سند2005 گفته است که در ماه ژانويه سال ی اتمی انرژی بين المللآژانس

 گفتند اين سند بدون ی بود و مقامات ايرانی در ارتباط با توليد بمب اتمی توضيحاتینشان داد که حاو
 .  قرار گرفته بودی اسالمیدر اختيار جمهور1987درخواست آنان، در سال 

 ی گفته اند که وجود اين سند، که دولت ايران از تحويل آن به بازرسان آژانس خودداری غربیکشورها
 ی ايران در زمينه توليد تسليحات اتمی نظامیه است، تاييد کننده سوء ظن نسبت به هدف هاورزيد
 .است
 که خواستار دريافت آن هستند صرفا ی اهميت دانست و گفت که کسانی اين سند را بی الريجانیآقا

 . عليه ايران دست زده اندیبه اقدامات تبليغات
ر صدد است روابط خود با آژانس را حفظ کند اما تاکيد کرد  دی اسالمی در عين حال افزود که جمهوریو

 . ايران تعيين شودی به مراکز نظامی دسترسی درخواست اين نهاد برای برایکه الزم است حدود
 ايران شد ی از مراکز نظامی به تعدادی خواستار دسترسی اتمی انرژی گذشته آژانس بين المللسال

 جريان دارد، اين درخواست ی غير اتمیل که در اين مراکز فعاليت نظاماما دولت اين کشور با اين استدال
 .را نپذيرفت
 ايران را نيز ی هسته ای از تظاهرات حمايت از برنامه های فايينشال تايمز در گزارش خود تصويرروزنامه

 . دهدی اورانيوم در اصفهان را نشان می در اطراف مرکز فرآوریمنتشر کرده که زنجيره انسان
 ی را در همين زمينه منتشر کرده و در آن خواستار حل بحران هسته ای نشريه همچنين تفسيرينا

  .ايران از طريق مذاکره شده است
  

تعويق گزارش آژانس در مورد پرونده هسته اى :پس از ديدار الريجانى و البرادعى در وين صورت گرفت
  ايران
  ٢٠٠۶ ژانويه 22 - ١٣٨۴  بهمن2 شنبهیک

در حالى آه آمتر از دو هفته تا نشست اضطرارى شوراى حكام آژانس بين :  شرقىگروه سياس
المللى انرژى اتمى باقى است، برخى از ديپلمات ها روز گذشته از قصد محمد البرادعى مديرآل آژانس 

به گفته اين ديپلمات ها مديرآل . بين المللى انرژى اتمى براى ارائه فرصتى جديد به ايران خبر دادند
آژانس بين  المللى انرژى اتمى قصد دارد حدودًا تا دو ماه ديگر براى پيروى از الزامات بين المللى به 

برخى صاحب نظران دليل اين تصميم البرادعى را مالقات يك روزه على الريجانى دبير . تهران فرصت دهد
براساس اين . انندشوراى عالى امنيت ملى با وى آه يكشنبه هفته گذشته در وين انجام شد مى د

خبر آه يك مقام آگاه روز گذشته در گفت وگو با شرق آن را تاييد آرد، على الريجانى يكشنبه هفته 
گذشته در سفرى يك روزه عازم وين شده و با مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى درخصوص پرونده 

حتمال ارجاع پرونده هسته اى ايران اين سفر پس از آنكه ا. هسته اى ايران ديدار و گفت وگو آرده است
در همين حال برخى از اعضاى . به شوراى امنيت سازمان ملل متحد قوت گرفت انجام شده است

آميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس نيز در گفت وگو با خبرنگاران پارلمانى ديدار الريجانى 
 بود آه هفته گذشته از دبير شوراى عالى امنيت و البرادعى در وين را تاييد آرده اند و شايد از همين رو

ملى و ديگر مسئوالن پرونده هسته اى دعوت آردند تا در نشستى مشترك درخصوص مسائل طرح 
اما اين نشست انجام نشد و در نهايت قرار شد آه دبير شوراى . شده در اين ديدار به آنها توضيح دهد

والت هسته اى به مجلس برود و گزارش هاى مربوط به عالى امنيت ملى امروز براى ارائه آخرين تح
چگونگى سير پرونده هسته اى ايران را به اعضاى آميسيون امنيت ملى و سياست خارجى آه رياست 

  .آن را عالءالدين بروجردى بر عهده دارد ارائه آند
ين المللى انرژى از سوى ديگر در حالى آه اروپا خواستار ارائه گزارشى فورى از سوى مديرآل آژانس ب

اتمى در مورد فعاليت هاى هسته اى ايران در اوايل ماه فوريه شده است، محمد البرادعى اين 
  .درخواست را رد آرده و اعالم داشته آه اين آار به ايران زمان آافى نمى دهد

ن به به اين ترتيب اروپا آه هدفش از اين درخواست فراهم آردن زمينه ارجاع پرونده هسته اى ايرا
شوراى امنيت سازمان ملل متحد است با مخالفت مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى روبه رو شده 

  .است
 ۶به گزارش خبرگزارى فرانسه ديپلمات ها تصريح آرده اند آه البرادعى قصد دارد گزارش خود را روز 

بر .  بهمن آماده نخواهد شد١٣مارس ارائه آند و بنابراين گزارش او درباره ايران براى نشست اضطرارى 
همين اساس آژانس بين المللى انرژى اتمى تا ششم ماه مارس به ايران مهلت داده است تا تمام 

البرادعى خود مدعى است آه هنوز در وضعيتى قرار ندارد . جوانب برنامه هسته اى اش را مشخص آند
او همچنين بر اين اعتقاد است آه با . دهدآه نظر قطعى درباره صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران ب

اين در حالى است آه تا قبل از ديدار . ارائه اين مهلت نمى خواهد با ايران ناعادالنه برخورد آرده باشد
على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى با محمد البرادعى، او از پايان صبرش در مورد ايران سخن 

 مواضع نزديكى با اروپا و غرب درخصوص پرونده هسته اى ايران پيدا گفته بود و به نظر مى رسيد آه
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بر . اما مخالفت اخير وى با درخواست اروپا مى تواند نشانگر فرصتى جديد براى ايران باشد. آرده است
همين اساس به گزارش خبرگزارى فرانسه مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى نشست آتى آژانس 

برگزار خواهد آرد آه البته اين جلسه با نشست فوق العاده شوراى حكام آه ) فند اس١۵( مارس ۶را 
اما در عين حال به گزارش مهر به نقل از .  روز ديگر در وين تشكيل خواهد شد ارتباطى ندارد١٢

خبرگزارى فرانسه البرادعى ظاهرًا مذاآرات سختى با ايران داشته است و به آنها گفته آه اگر از 
بين المللى اطاعت نكنند، آار بيشترى از وى ساخته نيست و جامعه بين المللى ممكن است مقررات 

اين در حالى است آه يك ديپلمات غربى در . صبر خود را درباره برنامه هسته اى ايران از دست بدهد
 خود گفت وگو با خبرگزارى فرانسه اظهار داشته است آه محمد البرادعى به احتمال زياد آخرين گزارش

را در ماه فوريه به شوراى حكام ارائه خواهد داد و ممكن است درباره مسائل ديگر اطالعات آلى بدهد 
به گزارش مهر البرادعى به . ارائه آند)  اسفند١۵( مارس ۶اما جزئيات گزارش خود را تنها در نشست 

ست و اگر ايران تا ماه مقامات ايران گفته است آه جزئيات گزارش او درباره مسائل اصلى حل نشده ا
  .مارس اطاعت نكرده باشد وى در گزارش خود نبود پيشرفت را اعالم خواهد آرد

  سفر تيم جديدى از بازرسان آژانس به تهران• 
از سوى ديگر تيم جديدى از بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى ظرف سه روز آينده وارد تهران 

  .خواهند شد
 جديد از بازرسان در راستاى همكارى هاى معمول حقوقى و فنى آژانس به به گزارش ايسنا اين تيم

ايران چند روز پيش با دعوت از جمع ديگرى از بازرسان آژانس بين المللى انرژى . ايران سفر مى آنند
اتمى اقدام به شكستن مهر و موم مراآزى آه فعاليت هاى مربوط به تحقيقات هسته اى در آنها صورت 

حال در . د و اين بخش از فعاليت هاى خود را پس از دو سال تعليق داوطلبانه آغاز آردمى گيرد آر
آستانه نشست اضطرارى اعضاى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى تيم ديگرى از بازرسان 

  .آژانس قرار است وارد تهران شود
  رد ايده روسيه از سوى اروپا• 

آشورهاى ديگر حامى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل اما در حالى آه اروپا، آمريكا و 
متحد در تدارك نشست اضطرارى شوراى حكام در وين هستند روسيه و چين دو آشور داراى حق وتو 

در شوراى امنيت همچنان خواستار ارائه زمان بيشترى به ايران هستند، هر چند آه مواضع اخير روسيه 
 مسكو به اروپا و غرب حكايت مى آند اما به گزارش مهر به گفته يك ديپلمات از نزديك شدن مواضع

غربى روسيه همچنان خواهان همكارى  ايران با آژانس و اجابت خواسته اروپا و غرب براى تعليق آليه 
فعاليت هاى هسته اى در مدت زمانى يك ماهه است آه البته سه آشور اروپايى فرانسه، آلمان و 

از سوى ديگر يك مقام مسئول در هيات . همراهى آمريكا اين ايده را آامًال رد آرده اندانگليس به 
نمايندگى روسيه در آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز از حمايت مسكو براى ادامه گفت وگو براى حل 

ان در همين حال به نظر مى رسد چين مواضع نزديكترى با تهر. موضوع هسته اى ايران خبر داده است
دارد، هر چند آه سرانجام پرونده هسته اى ايران و راى آنها نسبت به ارجاع يا عدم ارجاع تهران به 

با اين وجود . شوراى امنيت، چگونگى مواضع چين و ساير آشورها نسبت به ايران را روشن خواهد آرد
 بهمن ١٣ به گزارش ايسنا شان مك آورمك سخنگوى وزارت خارجه بر اين نظر است آه در نشست

به گفته او ايستگاه پس از وين، نيويورك . آژانس، راى آافى براى ارجاع ايران به شوراى امنيت وجود دارد
  .خواهد بود

  
ديپلوماتها در وين دريافت گزارشهاي جديد در باره فعاليتهاي مخفي حساس هسته اي رژيم ايران را 

  تأييد مي آنند
  ٢٠٠۶انويه  ژ21 - ١٣٨۴  بهمن1 شنبه:همبستگی ملی

ديپلماتها در وين گفتند ايران ممكن است سه محموله از  «-) ژانويه21 (84خبرگزاري فرانسه اول بهمن 
 پيچيده را دريافت آرده باشد آه قابليت غني سازي اورانيوم را دارد، چيزي آه مي 2-سانتريفوژهاي پي

  .سي را مخفي مي آند حمايت آندتواند ادعاهاي غرب را مبني بر اينكه تهران آارهاي هسته اي حسا
يك ديپلومات گفت گزارشها حاآي از ان است آه سه محموله از يك سانتريفوژ از شبكه بازار سياه 

  ...دانشمند پاآستاني عبدالقادرخان تهيه شده است
ديپلومات دوم گفت آژانس بين المللي انرژي اتمي دريافته است آه تهران هشدارهاي ايمني اتمي بين 

  .لي را اجابت نمي آندالمل
ديپلومات مزبور در جواب به اين سوال آه آيا اين مي تواند نشانه قطعي باشد آه ترس غرب را تأييد آند 

  .”اگر اين موضوع تأييد شود بازي براي ايران تمام شده و زماني برايش باقي نمانده است. بله”: گفت
اين ”: از شيكاگو به خبرگزاري فرانسه گفتگري سامور، تحليلگر منع تكثير سالحهاي آشتار جمعي 

آه آار را براي روسيه دشوار مي سازد آه استدالل آند بايد ” نشانه اي قطعي از عدم همكاري است
  .”قبل از ارجاع ايران به شوراي امنيت يك دوره مهلت به ايران داده شود

يك سانتريفوژ بوده باشد يا اين ديپلمات رد نكرد آه محموله مورد نظر مي توانسته شامل بيش از 
  .شامل حواله هايي براي ايران و آشوري ديگر بوده باشد

اولين ديپلومات آه با او مصاحبه شد و مثل بقيه خواست به خاطر حساسيت موضوع نامش برده نشود 
 2004گفت، بوهاري سيد ابوطاهر تاجر سريالنكايي، يكي از مظنونين شبكه عبدالقادرخان آه در سال 
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سه محموله قابل توجه هر آدام از يك ”مالزي دستگير و بازداشت شد به بازپرسان غربي گفته بود در 
  . به ايران منتقل شد” 1997 ، در سه دفعه جداگانه در سال 2-پي

  .ما نتوانستيم در وين براي اظهارنظر به مقامات ايراني دسترسي پيدا آنيم: خبرگزاري نوشته است
هميشه ” منع تكثير از واشنگتن به خبرگزاري فرانسه گفت آه شبكه خان ديويد آلبرايت تحليلگر

  .”دستگاههاي نمونه را همراه طرحهاي آن مي فرستاد
با توجه به اينكه بازرسان آژانس، پيش از اين به گزارشاتي دست يافته اند آه رژيم ايران طرحهاي غني 

يافت آرده است، آلبرايت يك بازرس سابق سازي اورانيوم براي ساختن بمب را از عبدالقادر خان در
. منطقي است اگر رژيم ايران اين محموله را نيز دريافت آرده باشد”: هسته اي سازمان ملل متحد گفت

، آنها اين )فرستادن دستگاههاي نمونه همراه طرح. (شبكه خان همواره به اين شيوه آار مي آرد
  .”چيزها را در دبي ذخيره و انبار آرده بودند

 را وارد آرده باشد، اين اختالف فاحشي دارد از آنچه آه آنها 2-آل دستگاههاي پي”وي گفت اگر ايران 
  .”اند به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته

شما نمي توانيد استدالل آنيد آه آنها به طريقي دارند غني سازي را مخفي مي آنند ”وي گفت وقتي 
 2-ستدالل آنيد آه آنها دارند بخش قابل توجهي از انجام برنامه پياما شما به طور مسلم مي توانيد ا

  .»...”شان را مخفي مي آنند
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  آمادگى اهل تسنن عراق براى تشكيل دولت وحدت ملى
  ٢٠٠۶ ژانويه 24 - ١٣٨۴  بهمن4 شنبهسه 
اهل تسنن در عراق خود را متعهد به مذاآره با شيعيان و آردها جهت بزرگ ترين جناح سياسى : شرق

تشكيل دولت متحد ملى دانست؛ اما اعالم آرد آه درخواست هاى آليدى اش از جمله تغييرات در 
به گزارش خبرگزارى ايسنا به نقل از خبرگزارى رويترز، آمريكا . قانون اساسى، بايد مورد توجه قرار گيرد

عيان خواسته است تا دولتى تشكيل دهند آه اقليت اهل تسنن نيز در آن حضور داشته از آردها و شي
جبهه توافق عراق . دولت بوش اميدوار است آه ائتالف جامع بتواند از حمالت اهل تسنن بكاهد. باشند

آه از سه گروه اصلى اهل تسنن تشكيل شده، اعالم آرد آه عليه نتايج انتخابات شكايت خواهد آرد، 
طارق الهاشمى از حزب ميانه رو . ما در مذاآرات براى تشكيل دولت جديد ائتالفى حاضر مى شودا

ما در مذاآرات به همراه ديگر بلوك هاى سياسى جهت : اسالمى عراق بزرگ ترين عضو اين جبهه گفت
د جمعيت به گفته هاشمى نتايج انتخابات نمايانگر تعدا. تشكيل دولت متحد فعاالنه حضور خواهيم يافت

ائتالف اهل .  آرسى را از آن خود مى آرديم١١ما معتقديم آه بايد . يا نفوذ سياسى جبهه نيست
در يك خبر ديگر دادگاه . تسنن به دنبال آسب وزارت هاى آليدى در دولت جديد به عنوان غرامت است

اى رياست رسيدگى به پرونده اتهامى صدام حسين رئيس جمهورى سابق عراق، قاضى جديدى را بر
مقامات دادگاه با صدور بيانيه اى تائيد آردند آه قاضى رزگار امين آه رياست دادگاه . دادگاه منصوب آرد

را برعهده داشت، از اين سمت آناره گيرى آرده و استعفاى وى مورد قبول قرار گرفته و در نتيجه، رئوف 
ل ماه جارى اعالم آرد آه در نظر دارد رزگار امين اواي. رشيد عبدالرحمان به جاى وى منصوب شده است

گفته شده است آه تصميم وى در واآنش نسبت به انتقادات دولت عراق از . از مقام خود استعفا دهد
به گزارش برخى رسانه . آنچه آه نرمش بيش از اندازه در برخورد با صدام حسين خوانده بود اتخاذ شد

امين در برابر رفتار خشن متهم روشى نزاآت آميز هاى غربى از جلسات محاآمه صدام حسين، قاضى 
در پيش گرفت و به نظر برخى از ناظران، به اين ترتيب توانست رئيس جمهورى سابق را آه دادگاه را 

سعيد الهماشى يكى ديگر از . فاقد صالحيت مى دانسته وادار آند به سئواالت قاضى پاسخ بدهد
در همان حال آميسيونى آه به . ين را برعهده گرفته استقضات دادگاه به طور موقت وظايف قاضى ام

منظور برآنارى مقامات حكومت حزب بعث عراق از سمت هاى دولتى تشكيل شده است با انتصاب 
قرار است . سعيدالهماشى مخالفت آرده و گفته است آه وى بايد از هيات قضات آنار گذاشته شود

اين محاآمه . م وى امروز سه شنبه در بغداد دنبال شودمحاآمه صدام حسين و هفت تن از مقامات رژي
به پرونده اتهامى عليه اين افراد به دليل دست داشتن در قتل گروهى از شيعيان شهرك دجيل در سال 

معاون » بوشو ابراهيم«در يك خبر ديگر روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن به نقل از .  ارتباط دارد١٩٨٢
معاون نخست وزير مخلوع (اخبار منتشره درباره وخامت حال طارق عزيز : شتوزارت دادگسترى عراق نو

  . بى پايه و اساس بوده و وى در سالمت آامل به سر مى برد) عراق
  تحوالت امنيتى • 

. بغداد صبح ديروز شاهد حوادث و حمالت زيادى بود آه به آشته و مجروح شدن ده ها عراقى منجر شد
انفجار يك خودروى بمب : ا، احمد عبداهللا از افسران پليس بغداد، تاآيد آردبه گزارش خبرگزارى شينهو

وى . گذارى شده در شهرك محموديه در جنوب بغداد به مجروح شدن پنج غير نظامى عراقى منجر شد
همچنين از آشف دو جسد ناشناس توسط گشتى هاى پليس در محموديه خبر داد آه دست ها و 

خبرگزارى فرانسه . ه بود و آثار شكنجه و گلوله در سر آنها ديده مى شدچشمان اين اجساد بسته شد
 داوطلب پليس را آه يك هفته پيش و پس از ربوده شدن ٢٣مقام هاى عراقى اجساد : نيز گزارش داد

اين افراد پس از امتناع مرآز جذب نيروهاى پليس از پذيرش آنها، در راه . به قتل رسيده اند، آشف آردند
. آشف اين اجساد تاآيدى بر در خطر بودن افسران پليس است. به خانه هايشان بودندبازگشت 
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دست هاى تمامى . اجساد اين افراد در نزديكى منطقه نيبيه، چندمايلى شمال بغداد پيدا شده است
 آيلومترى شمال بغداد ١٢۵اين افراد از سامرا واقع در . آنها بسته شده و به طرف آنها شليك شده بود

از سوى ديگر . ليس عازم شده بودند؛ اما در بازگشت در ميان راه ربوده شدندراى پيوستن به نيروهاى پب
اردنى گروگان گرفته شده در عراق در نوار ويدئويى پخش شده از وى گفت آه گروگانگيران وى را در يك 

. آمربند انتحارى پيچيده و ضرب االجل چهار روزه اى را براى انجام درخواست هايشان تعيين آرده اند
از دولت اردن مى خواهم مسئله من را : ن فرد آه خود را محمود سلمان سعيديت معرفى آرد، گفتاي

من در . ناديده نگيرد؛ چرا آه زندگى من در خطر است، ضرب االجل تعيين شده براى من چهار روز است
مى دانم ن. تمام منطقه مين گذارى شده و به من يك آمربند انتحارى پوشانده اند. خطر بزرگى هستم

 دسامبر در بغداد ربوده ٢٠اين مرد راننده سفير اردن در عراق بود آه . آخرين فرصت من آى خواهد بود
پليس عراق اعالم آرد آه انفجار يك خودروى بمب گذارى : خبرگزارى آسوشيتدپرس نيز گزارش داد. شد

نظامى و زخمى شدن پنج شده صبح ديروز در نزديكى استحكامات منطقه الخضرا بغداد به مرگ دو غير
 دقيقه صبح به وقت محلى نزديك ١٠/١٠اين انفجار ساعت . تن ديگر از جمله سه نيروى پليس انجاميد

منطقه الخضرا محل استقرار اماآن . يك ايست بازرسى آه مبادى ورودى منطقه الخضرا است، رخ داد
اق اعالم آرد آه يك عامل ظاهر محمود از افسران پليس عر. دولتى عراق و سفارت آمريكا است

 دقيقه پس از انفجار اول بوده و در آن اين عامل از يك خودرو بمب ٢٠انتحارى باعث بروز انفجار دومى 
. گذارى شده در زمانى استفاده آرده آه گشت پليس از نزديكى سفارت ايران عبور مى آرده است

دليل حمالت چندباره اى آه در اين محل سفارت ايران در نزديكى يك ايست بازرسى قرار گرفته آه به 
دو عراقى در اين حمله آشته : محمود گفت. به آن اطالق مى شود» دروازه مرگ«انجام شده نام 

  .شدند و پنج تن ديگر زخمى شدند آه از اين تعداد سه تن از نيروهاى پليس عراق بودند
  

  رايزنى براى ترآيب دولت آينده عراق
  ٢٠٠۶ ژانويه 22 - ١٣٨۴  بهمن2 شنبهیک

رهبران سياسى عراق خود را براى گفت وگوهايى فشرده آماده مى آنند تا در پى اعالم نتيجه : شرق
انتخابات اين آشور و عدم دستيابى هيچ آدام به اآثريت قاطع، براى تشكيل يك دولت ائتالفى به بحث 

، ائتالف گروه هاى شيعه موسوم به  ژانويه اعالم شد٢٠بر اساس نتايج انتخابات آه روز جمعه . بپردازند
 آرسى پارلمان را به خود اختصاص داده اند،  گروه ٢٧۵ آرسى از مجموع ١٢٨ائتالف يكپارچه عراق 

ائتالف .  آرسى نيز نصيب گروه اعراب سنى شده است۴۴ آرسى به دست آوردند و ۵٣هاى آرد 
وردار است و تحت حمايت آيت اهللا يكپارچه عراق از حمايت عبدالعزيز حكيم و ابراهيم جعفرى برخ

دولت آمريكا از همه گروه ها خواسته است آه با يكديگر . سيستانى، مرجع بزرگ شيعه، قرار دارد
  .همكارى آنند اما تاآيد آرده است آه تصميم گيرى از سوى گروه هاى عراقى صورت خواهد گرفت

و هفته فرصت خواهد داشت تا پارلمان را بعد از تاييد نهايى آرا، جالل طالبانى رئيس جمهور عراق د
  .نمايندگان پارلمان طى يك ماه بايد رئيس جمهور تازه را برگزينند. تشكيل دهد

احتمال مى رود آسب اآثريت نسبى از سوى شيعيان در انتخابات پارلمانى عراق و با توجه به توافقات 
سمت رياست جمهورى ابقا و عادل صورت گرفته ميان ائتالف شيعيان و آردها، جالل طالبانى در 

عبدالمهدى آه گزينه مورد تاييد مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق است، نخست وزيرى را از آن خود 
منابع مطلع عراقى پيشتر در گفت وگو با فارس اين مطالب را مورد تاييد قرار داده بودند و شواهد . آند

  .امر نيز حاآى از اين مسئله است
ئتالف واحد شيعيان عراق آه توانسته اآثريت نسبى را در پارلمان به دست آورد با تاآيد بر با اين حال ا

 تك آرسى در برخى استان هاى ٨ يا ٧نتايج انتخابات، بر نحوه توزيع آرسى ها اعتراض دارد زيرا تكليف 
اسى و عراق به دليل عدم آسب حداقل ميانگين از سوى ائتالف نامشخص بود و بر اساس قانون اس

تفسير مجمع ملى عراق آه عمدتًا شيعى هستند،  اين تعداد آرسى ها به ائتالفى آه بيشترين آرا را 
به دست آورده بود، يعنى ائتالف واحد عراق مى رسيد اما سازمان ملل تعريفى ديگر ارائه آرد و اين 

  .ين حداقل داشتندآرسى ها به ائتالف هايى رسيد آه نزديك ترين يا باالترين آرا را به ميانگ
ائتالف واحد از پيش رايزنى و گفت وگوهايى را با مقامات آرد براى تشكيل فراآسيون در پارلمان انجام 
داده و بر اين اساس به احتمال زياد آردها جالل طالبانى رئيس جمهورى آنونى را به عنوان آانديداى 

نون بر سر نخست وزيرى ابراهيم رياست جمهورى به مجلس معرفى آنند و ائتالف شيعيان آه اآ
جعفرى نخست وزير وقت و عادل عبدالمهدى معاون وقت رئيس جمهورى در حال رايزنى هستند، عادل 

  .عبدالمهدى را به عنوان آانديداى نهايى خود به مجلس معرفى نمايند
  اعتراض ائتالف يكپارچه• 

الف يكپارچه عراق به نتيجه انتخابات در پى اعالم رسمى نتيجه انتخابات مجلس نمايندگان عراق ائت
جواد مالكى عضو برجسته اين ائتالف روز شنبه در نشستى خبرى آه در قصر آنفرانس . معترض است

تعداد : وى اظهار داشت. هاى بغداد برگزار شد اعتراض اين فهرست را به نتيجه انتخابات اعالم آرد
 آرسى اعالم شده ١٢٨دود ده آرسى بيشتر از آرسى هاى واقعى اين ائتالف براساس آرا و قانون ح

  . آرسى فاصله دارد١٠ائتالف يكپارچه عراق تا داشتن اآثريت مطلق پارلمان عراق . است
 آرسى ١٣٨در شمارش هاى اوليه صندوق هاى راى آه با اعتراض برخى گروه ها مواجه شد از آسب 

  . توسط ائتالف يكپارچه عراق خبر داده مى شد
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ائتالف شكايت خود را در اين خصوص به هيات عالى قضايى آميسيون مستقل عالى : دوى تاآيد آر
  .نظارت بر انتخابات اعالم آرده است

  استقبال انگليس• 
در يك تحول ديگر دولت انگليس با استقبال از اعالم نتايج نهايى انتخابات پارلمانى در عراق، آن را مقدمه 

سفير لندن در بغداد در اظهاراتى آه » ويليام پتى«. ور دانستاى براى تشكيل دولت جديد در اين آش
 ١۵با اعالم نتايج انتخابات : روز شنبه در پايگاه اينترنتى وزارت خارجه انگليس منتشر شد، گفت

سپتامبر گذشته ترآيب احزاب در مجلس جديد مشخص شد و اآنون مى توان ترآيب هيات دولت را 
 از پيامدهاى طوالنى شدن انتخاب رئيس جمهورى و نخست وزير و وى با اظهار نگرانى. مشخص آرد

فكر مى آنم اين توافق وجود دارد آه تشكيل دولت فراگير وفاق ملى «:  تشكيل دولت در عراق افزود
. احتماًال بهترين راه براى پيشرفت و ايجاد احساس نقش داشتن همگانى در ساخت آينده عراق است

ده در دولت خواهد بود و نقشى اساسى در آن خواهد داشت، ولى اين حزب عم» جبهه عراق متحد«
احزاب سنى روى هم رفته يك آرسى بيش از . مسئله مانع از ايفاى نقش مهم ديگر احزاب نخواهد شد

سفير » .آردها دارند و اگر بتوانند با يكديگر آار آنند، مى توانند بلوك مهمى را در پارلمان ايجاد آنند
صاحبه با شبكه خبرى بى بى سى و در پاسخ به سئوالى درباره چشم انداز خروج انگليس در م

توصيف » بهتر«تدريجى نظاميان اين آشور از عراق، شرايط را در مقايسه با گذشته براى انجام اين آار 
موضع ما همواره اين بوده آه با مساعد شدن شرايط و پس از مذاآره با دولت عراق، : وى گفت. آرد

  .نداز آاهش چشمگير نظاميان در يك دوره يك ساله وجود داردچشم ا
  تحوالت امنيتى• 

در ادامه تحوالت امنيتى مسئوالن آرد عراقى از آشف يك گور جمعى ديگر در شمال عراق متعلق به 
به گزارش خبرگزارى فرانسه از سليمانيه، مسئوالن آرد عراق ديروز اعالم . دوران رژيم صدام خبر دادند

د اين گور جمعى آه متعلق به دوران صدام است، در زمان بازسازى معمولى جاده ها از زير خاك آردن
: سرهنگ دوم مهدى محمدعلى رئيس پليس محلى سليمانيه ديروز گفت. بيرون آشيده شده است

 آيلومترى جنوب شهر ١٠٠رانندگان بولدوزرها با بقاياى اجساد چهار انسان نزديك جمجمال، در «
ما از اين «: وى افزود» .ن سليمانيه مواجه شدند و ما تصميم  گرفتيم ادامه آار را متوقف آنيمآردنشي

محل مراقبت مى آنيم و منتظر رسيدن تيم هاى تخصصى بخش حقوق بشر اتحاديه ميهنى آردستان 
براى به گفته وى اين محل توسط نيروهاى امنيتى صدام » .آه اداره سليمانيه را برعهده دارد، هستيم

از اين زمان به بعد .  استفاده شده است١٩٩١نظارت بر ورود و خروج افراد به آردستان پس از سال 
همچنين انفجار بمب در مسير يك آاروان . آنترل دولت مرآزى عراق بر شمال اين آشور آاهش يافت

برگزارى شينهوا به گزارش خ. نيروهاى آمريكايى در شهر حويجه به آشته شدن سه نفر از آنها انجاميد
از بغداد، اين بمب در جاده اصلى منتهى به شهر حويجه در شمال عراق آار گذاشته شده بود و هنگام 

شاهدان گفتند در اين . عبور آاروانى از نيروهاى آمريكايى منفجر شد و جان سه نفر از آنان را گرفت
به گفته اين .  بودند آشته شدندانفجار يك دستگاه خودروى هامر منهدم شد و سربازانى آه داخل آن

شاهدان، نيروهاى آمريكايى با همكارى نيروهاى پليس و ارتش عراق به بازرسى و جست وجوى شهر 
همچنين نيروهاى آمريكايى براى . پرداختند و پنج نفر را به اتهام مشارآت در حمله بازداشت آردند

ين شهر آرآوك از جمله منازل واقع در بازداشت افراد مسلح عراقى، منازلى را در مناطق عرب نش
همچنين انفجارى آه در مسير يك آاروان . جست وجو و بازرسى آردند» الواسطى«و » العروبه«محله 

از نيروهاى پليس عراق در محله العروبه روى داده بود جان دو نفر از شهروندان عراقى را گرفت و چهار 
  .غيرنظامى ديگر را زخمى آرد

  
  پيمان اتحاد بستندیراقرهبران کرد ع

  ٢٠٠۶ ژانويه 21 - ١٣٨۴  بهمن1 شنبه
 کردستان عراق ی رئيس دولت محلی رئيس جمهور عراق و مسعود بارزانی طالبانجالل:بی بی سی

 واحد و ی کردنشين شمال عراق تحت اداره دولتی قرار دادن نواحی بستند که راه را برایپيمان
 . کندیخودمختار هموار م

 دهد در دست ی کردستان عراق را تشکيل می شرقیاره استان سليمانيه عراق که نواح ادتاکنون
 اربيل و دهوک در غرب کردستان ی قرار داشته و استانهای جالل طالبانی به رهبریحزب اتحاديه ميهن

 . کرده استی اداره می مسعود بارزانیعراق را حزب دموکرات به رهبر
 در رأس هر سه ی عراق برگزيده شد، مسعود بارزانیياست جمهور به ری که جالل طالبانی هنگاماز

استان قرارگرفت اما اداره اين استانها همچنان ميان دو حزب حاکم بر کردستان عراق تقسيم شده 
 .است
 ،ی مختلف دو دولت محلی بسته شده، وزارتخانه های و مسعود بارزانی که ميان جالل طالبانیپيمان

را در يکديگر ) موسوم به پيشمرگ( مسلح ی و نيروهای دادگستر،یور، داراي کشیبجز وزارتخانه ها
 . کندیادغام م
 خليلزاد، سفير ی از جمله زلم،ی خارجی از ديپلماتهای اين پيمان در شهر اربيل شماری امضاهنگام

 .آمريکا در افغانستان حضور داشتند
 ی مستحکم برای کردستان را که پايگاهاين تحول مهم: " اين پيمان گفتی پس از امضای طالبانیآقا

 ". شده است محافظت خواهد کردی وحدت و وفاق مل،یدموکراس
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 کردنشين شمال عراق که خارج از حيطه حاکميت دو دولت کرد ی نيز با اشاره به ديگر نواحی بارزانیآقا
 یبه بدنه اصلقرار دارد گفت که تشکيل دولت واحد در شمال عراق به بازگرداندن اين قبيل مناطق 

 . کندیکردستان عراق کمک م
 فوق العاده ی نشستی ميان دو دولت کرد دو هفته پيشتر اعالم شده و سپس طی چنين پيمانیامضا

 . کردستان عراق که در شهر اربيل استقرار دارد رسيده بودیبه تصويب مجلس محل
ق با يکديگر همپيمان شده اند  وحدت کردستان عرای و دموکرات که اکنون برای حزب اتحاديه ميهندو

 خونين در اواسط دهه نود ی با يکديگر درگير جنگی شدند و حتی دراز رقيب يکديگر شمرده میسالها
 . شدندیميالد
 نخستين حمله آمريکا و متحدانش به ی دو حزب سالها عليه حکومت صدام حسين جنگيدند و در پاين

 ارتش عراق در یبريتانيا با ممنوع ساختن تحرک نظام آمريکا و ی ارتشهای ميالد1991عراق در سال 
 راق اين دو حزب کرد را در شمال عیشمال اين کشور عمًال امکان تشکيل دو دولت خودمختار برا

 .امکانپذير ساختند
  . دو حزب از آن زمان تاکنون اداره اين مناطق را در دست داشته انداين

  
  جمعي در رسانه هاي ايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن3:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ ژانويه 23 - ١٣٨۴  بهمن3 شنبهدو
روزنامه های امروز صبح تهران مهم ترين عنوان های خبری خود را به گزارش های مربوط :بی بی سی

به پرونده هسته ای ايران اختصاص داده و همراه با گزارش سفر مقتدا صدر به ايران و انتقال حساب 
  .زی کشور به بانک های آسيايی منتشر کرده اندهای ار

 اظهارات هاشمی همبستگی در صدر اخبار خود از سفر علی الريجانی به روسيه نوشته و خراسان
  . رفسنجانی را منعکس کرده که گفته است پرونده هسته ای ايران جای نگرانی دارد

  .شده استاين جمله هاشمی رفسنجانی در ديگر نشريات هم با اهميت تلقی 
 نيز در عنوان اول خود از نگرانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به روند پرونده آفتاب يزد

  .هسته ای نوشته و از قول وی نقل کرده است که نبايد به جايی رفت که امکان بازگشت موجود نباشد
اق خوانده و  در گزارشی مقتدی صدر را يکی از شخصيت های سياسی و مذهبی عرايرانروزنامه 

نوشته وی در سفری به تهران با وزير خارجه و دبير شورای عالی امنيت ملی ايران ديدار و پيرامون 
  . مسايل عراق و منطقه بحث و تبادل نظر کرده است

به نوشته اين روزنامه هم منوچهر متکی و هم علی الريجانی بعد از گفتگو با مقتدا صدر، روحانی تندرو 
اره ای به محتوای گزارششان، به مسايل بين المللی پرداخته و از تحوالت دموکراتيک عراقی، بدون اش

  .عراق جانبداری کرده اند
 دبير شورای عالی امنيت ملی در جواب خبرنگاری که از تهديدهای نظامی خارجی خراسانبه نوشته 

  .گير کندپرسيده گفته است هيچ عاقلی نيست که خود را با کشوری بزرگ و بسيار قوی در
 در گزارشی مقتدی صدر را يکی از شخصيت های سياسی و مذهبی عراق خوانده و ايرانروزنامه 

نوشته وی در سفری به تهران با وزير خارجه و دبير شورای عالی امنيت ملی ايران ديدار و پيرامون 
  . مسايل عراق و منطقه بحث و تبادل نظر کرده است

ن پرونده هسته ای گاليه کرده که چرا بعضی از خبرهای مربوط به  در سرمقاله خود از مسووالکيهان
ايران را رسانه های خارجی منعکس می کنند و توسط شورای عالی امنيت ملی در اختيار روزنامه 

  . هايی مانند کيهان قرار نمی گيرد
 رسانی دقيق  از مسئوالن پرونده هسته ای ايران پرسيده آيا وظيفه آگاهی بخشی و اطالعکيهانمدير 

 با امساک شما از خبررسانی به هنگام، - که هست -به ملت برعهده رسانه ها نيست؟ اگر هست 
  رسانه های داخلی درباره چه بنويسند؟

 در عنوان اصلی صفحه اول خود از قول مطبوعات آمريکايی نوشته شورای جمهوری اسالمیروزنامه 
  . های هسته ای ايران شودامنيت سازمان ملل هم نمی تواند مانع فعاليت

 نوشته سخنگوی شورای عالی امنيت ملی با اشاره به اينکه چين و روسيه موضعی مخالف در کيهان
اين نشست گرفتند، تصريح کرده ، درست است که کشورهای شرکت کننده در اين نشست تصميم به 

قديم اين کشورها در ادامه برگزاری جلسه فوق العاده شورای حکام در دوم فوريه گرفتند ولی ما معت
سياست های خود موفق نخواهند شد زيرا روسيه، چين و کشورهای غير متعهدها در برابر هر گونه 

  .اقدام سياسی بر ضد ايران در اين آژانس جبهه گيری خواهند کرد
 درباره داليل نپذيرفتن پيشنهاد روسيه که خواستار غنی سازی کيهانحسين انتظامی به نوشته 

تهران اين پيشنهاد را رد نکرده است ولی از روس ها : انيوم در خاک اين کشور شده بود، گفته استاور
خواسته مذاکرات فشرده ای را در اين زمينه داشته باشند و هر دو طرف موافقت خود را با آغاز مذاکرات 

  . ماه فوريه اعالم کردند١۶در 
 کرده و گفته به دنبال آشوب در شهرهای رييس مجلس به شدت به رييس جمهور فرانسه اعتراض

فرانسه، دولت آن کشور از نظر حيثيت جهانی خسارت ديد و حدس می زنم شيراک استفاده از سالح 
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هسته ای را برای کسب نوعی اقتدار جهانی برای جبران واقعه داخل فرانسه عنوان کرده است ولی 
  .اين تهديدها برای هيچ کشوری اقتدار نمی آورد

 حجت االسالم ذوالنور معاون نماينده ولی فقيه در سپاه گفته است آمريکا هر گاه آفتاب يزدوشته به ن
  . بتواند از حمله نظامی به ايران منصرف نمی شود

  .وی در عين حال تاکيد کرده که ترسی از حمالت آمريکا نيست چون که عقبه آمريکا در دسترس ماست
  

  يکم بهمن:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژانويه 21 - ١٣٨۴  بهمن1 شنبه

روزنامه های امروز تهران در عنوان های خبری خود از سفر رييس جمهور به سوريه، :بی بی سی
قطعی شدن تشکيل جلسه اضطراری آژانس بين المللی انرژی اتمی برای رسيدگی به پرونده هسته 

ايی که به بودجه سال آينده دولت شده، خبر ای ايران، و نتايج انتخابات مجلس عراق نوشته و از انتقاده
  .داده اند

 به عنوان مهم ترين تيتر روز خود خبر داده که به درخواست کشورهای اروپايی سيزده همبستگی
بهمن جلسه اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای رسيدگی به پرونده ايران 

  . تشکيل جلسه می دهد
 و   روشنگری  لزوم اس حضرتی، مدير اين روزنامه نوشته در شرايط حساس کنونی از قول الياعتماد
   شرايطی  در چنيناعتماد مردم در مورد مسائل هسته ای احساس می شود، به نظر مدير  سازی آگاه
  . باشند  آگاه  جهان های  قدرت  با برخی  کشورشان  چالش  بايد کامال از موضوع  ايران ملت

ر اخبار خود از قول کارشناسان با تيتر بزرگ خبر داده که با آغاز مناقشه تازه ايران و  در صدکيهان
  .کشورهای اروپايی بهای نفت به بشکه ای صد و هشتاد دالر رسيده است

 از قول منبعی که نامش را افشا نکرده نوشته آفريقای جنوبی، بويژه تابو جمهوری اسالمیروزنامه 
کشور، قدرتی در حال ظهور در صحنه جهانی تلقی می شود و اگر وی با امبکی رييس جمهوری اين 

موافقت کند، می تواند به ) در مقابل تاکتيکهای قلدرمابانه غرب عليه برنامه هسته ای ايران (مداخله 
  .نفع ايران کار کند اما کار مشکلی است

تهران و دمشق دارای :  در گزارشی از سفر محمود احمدی نژاد رئيس جمهور به سوريه نوشتهشرق
. يک وجه اشتراک هستند و آن فشارهای غرب و اروپا بر روی آنها به عنوان دو بازيگر منطقه ای است
فشارهايی که طی ماه های گذشته بر هر دو کشور افزايش يافته و تهران و دمشق بارها متهم به 

  . حمايت از تروريسم شده اند
خود از روابط تهران و دمشق تجليل کرده و طرح ميانجی  در سرمقاله جمهوری اسالمیروزنامه 

گرايانه سعودی را برای حل مشکل سوريه سئوال برانگيز خوانده و به سران سعودی توصيه کرده که با 
  .ايران همصدا شوند و مطمئن باشند که آمريکا بعد در طرح خاورميانه بزرگ به آن ها رحم نخواهد کرد

ز آثار تورمی بودجه سال آينده کشور نوشته و به خصوص از تعيين چهل  در سرمقاله خود اهمبستگی
  . دالر به عنوان مبنای قيمت نفت صادراتی ايران در سال آينده انتقاد کرده است

 در گزارشی درباره بازارهای نفتی از قول معاون بين المللی وزارت نفت پيش بينی کرده که بهای جوان
اين روزنامه در ابتدای گزارش اصلی خود نوشته . بهار آينده کاهش پذيردنفت در بازار بين المللی در 

 دالری آنچنان کام همگان را شيرين ساخته که تصميم گرفتند قيمت نفت ٧٠دالرهای نفتی و نفت 
 دالر برسد، اما پيش بينی ها نشان می دهد از ابتدای ۴٠ دالر به ٢٨دربودجه سال آينده به يکباره از 

  . يمت نفت سير نزولی خواهد داشتماه آوريل ق
 يکی از نمايندگان مجلس گفته است بودجه سال آينده با درآمدهای خيالی آفتاب يزدبه نوشته 

همين روزنامه از قول رييس کميسيون اقتصاد مجلس نوشته است در بودجه رقمی . شکست می خورد
  . برای صرفه جويی های دولت پيش بينی نشده است

  . روز از هشدار وزير اطالعات به ربايندگان سربازان ايرانی در مرزهای پاکستان خبر داده اندچند روزنامه ام
 محسنی اژه ای ابراز اميدواری کرده که هر چه زودتر ربوده شده ها به ميان خانواده شرقبه نوشته 

 تکذيب  نوشته معاون وزارت کشور شايعه کشته شدن سربازان ربوده شده راشرق. های خود برگردند
کرده و گفته گروگان گيرها قبال هم از اين نوع ادعاها کردند که نتوانستند اثباتش کنند، در همين حال به 

 وزير اطالعات خبر داده که عوامل دخيل در حادثه گروگان گيری سربازان ايران مردم ساالرینوشته 
  .کشف و تمامی افراد شناسايی و دستگير شده اند

ان داوود دانش جعفری وزير اقتصاد نوشته مسدود شدن حساب های ايران در بانک  از زبجوانروزنامه 
  . های اروپايی شايعه است و قوانين جهانی اجازه چنين کاری را به دولت های غربی نمی دهد

 دانش جعفری در خصوص چشم انداز شرايط اقتصادی کشور در صورت ارجاع پرونده جوانبه نوشته 
تهديدهای هسته ای، بحث هايی سياسی برای ايجاد : رای امنيت اظهار داشتهسته ای ايران به شو

  . محدوديت در ديدگاه هايی است که ايران دارد، اما اين بحث ها جايگاه قانونی ندارند
سخن وزير اقتصاد در زمانی اهميت دارد که به نوشته چند روزنامه، ايران در صدد است ذخيره های 

  .  از اثرات تحريم اقتصادی از کشورهای اروپايی به آسيا انتقال دهدارزی خود را برای پرهيز
 حسين کمالی رييس حزب اسالمی کار گفته است ذخيره ارزی به آفتاب يزددر همين حال به نوشته 

  .صورت سپرده خارجی عملی سنجيده نيست
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کو با آن که خودش  به عنوان تفاوت ايران و روسيه نوشته تفاوت آن جاست که مسآفتاب يزدطنزنويس 
سازنده هواپيماهای مسافری است اما هواپيماهای خود را از غرب می خرد اما ما برای آن که مشت 
محکمی به دهان استکبار جهانی بزنيم هواپيمای روسی می خريم و هواپيمای مجهز خود را که قبال 

ز خود نوشته است محمدحسن روان بخش در قسمت ديگری از طنز رو. خريده ايم سوار نمی شويم
تفاوت ما با اوکراين هم اين است که آن ها در مقابل قطع گازشان توسط روسيه اعالم می دارند که 

  .سوخت اتمی شان را خود تامين خواهند کرد اما ما آن را به روسيه می سپاريم
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