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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
 ی گرم مرانی ایپلماسی را دنی وی ؛ سرمایی سه کشور اروپای و وزاری با البرادعیجانی مهم الردارید

  کند 
  ٢٠٠۶  مارس2 -  ١٣٨۴ اسفند 11شنبه پنج 
 رانی و جک استراو وزی دوست بالزر،ی رود تا با اشتان مای منی امروز از مسکو به ویجانی الری علتردک

 ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی محمد البرادعني همچنسيامور خارجه آلمان، فرانسه و انگل
  .  و گفتگو کنددارید
 نی، ضمن اعالم ا"مهر "ی خبرنگار خبرگزار کشورمان در گفت وگو بای مقام آگاه از مذاکرات هسته اکی

 از جمله طرح مسکو از ی هسته ای هاتي درخصوص فعالرانی اماتي مواضع و تصمنیآخر: خبر گفت 
  .  مذاکرات است نی ایمحورها

 در روند کيپلماتی روز گرم دکی رود تا ی منی از مسکو به وی در حالرانی ای ملتي امنی شوراريدب
 ی در دو دور نشست فشرده اهي و روسرانی رقم بزند که اشی سرد اترتختیا در پا ریمذاکرات هسته ا

 بودن مذاکرات دست ر در مورد ادامه دای برگزار شد به توافق اصولوانفی اگوری و ایجانی الرني بروزیکه د
 ارشد  مقاماتی به آگاهی بررسی برانهي زمنی در ای همکاری را برای تری کلشنهاداتي پرانی و اافتندی

  .روس رسانده است
 شود و محمد ی برگزار منی در وندهی دوشنبه آی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شورانشست
 در ی حل موضوع اعتماد سازی برای خود اعالم کرده بود طرحري قبل از انتشار گزارش اخیالبرادع
  .  دارد هي در دست تهرانی ای هسته ایتهايفعال
 یزاالتو" روس خود  در هتل ی فشرده با همتای مذاکراتیروز گذشته در پ یجانی الری علدکتر

 است یی کشورهایچون و چرا  ی حق بیساز  یروند غن: مسکو در جمع خبرنگاران اعالم کرد "کالسو
  .  حق محروم شوندنی از ادی دارند و نبازيآم  صلح ی ا که برنامه هسته

 یشنهادي بر سر اصول طرح پهي و روسرانیا:  نوشتینجای فرانسه به نقل از الری خبرگزارنيهمچن
 و ی از منظر اقتصاددی اما طرح باافتندی کشور به توافق دست نی در خاک ای سازی غنیمسکو برا

  . برد  ی زمان منی و اردي قرار بگشی مورد پاالیحقوق
.  قرار دهد یرا مورد بررس آنها هي تا روسمی را آماده کرده اشنهاداتي از پیما مجموعه ا:  اعالم کرد یو

 اعالم ی مطرح و به نقل از مقامات غربی غربی از اواسط آبان ماه در رسانه هاهي روسیشنهاديطرح پ
  .   است  رانی ای هسته ایتهاي در خصوص فعالی اعتماد سازی طرح راهگشانیشد ا
 طرح شي بر سر پیرسم مذاکره ی خود را برای به تهران رسما آمادگی ماه مسکو در نامه ای دلیاوا
 خود ی هسته اقاتي تحقیري درحال ازسرگرانی که ایطی ماه در شرای د17 خود اعالم کرد و یشنهاديپ

 ی عالی شوراريدب سوبولوف معاون ني والنت- هي روسندگانی بود، نماقي تعلميدر نظنز بعد از دو سال و ن
  .  مذاکره به تهران وارد شدند ی برا-کشور  نی امور خارجه اری معاون وزاکي لسي کی و سرگئی ملتيامن
 دوکشور صورت گرفته است و یتختهای طرح به تناوب در پانی کنون چهار دور مذاکره در خصوص اتا

 ی عالی شوراري دبیجانی الریسفر روز چهارشنبه عل.  دهند ی بر سر آن خبر می از توافق اصولنيطرف
 از ذاکرات مانی در پای مذاکرات بوده و ونی دور انیخر به مسکو آرانی ای اسالمی جمهوری ملتيامن

  .  خصوص خبر داده است نیادامه گفتگو ها در ا
 ی کند که علی آغاز میی امروز مذاکرات خود را به سه کشور اروپای در حالیجانیالر" مهر" گزارش به

 قاتي تحقیري  ازسرگیدرپ سه کشور نی اعتماد ساز، ای راهکارهاافتنی ی بر مذاکره برارانی اديرغم تاک
 یکردی کرده و با اتخاذ روی خودداررانی از ادامه مذاکرات خود با اقي تعلمي بعد از دو سال و نیهسته ا

 حکام ،  خواستار گزارش ی ماه شورای در نشست فوق العاده اواسط دیرحقوقي و غیرمنطقيغ
  .  شدندتي امنی به شورارانی ای هسته ایتهايفعال
 نی آذر ماه  در و30 کل و کارشناسان رانی در سطح مدیی و سه کشور اروپارانیاکرات ا مذی قبلدور

 اول اسفند در رانی ای اسالمی امور خارجه جمهورری وزی است منوچهر متکیگفتن. برگزار شد 
 ی هسته اوع گفتگو در حل موضري بر ضرورت ادامه مسگری اروپا بار دهی با مقامات اتحادداریبروکسل در د

  . کرده بوددي تاکرانیا
  

   برخوردار باشد ی سالح اتمدي تواند از دانش تولی نمرانیحکومت ا: جرج بوش گفت
   را رد کرد رانی در اومي اورانی سازی غناتي عملقي تعلیجانی الریعل

  ٢٠٠۶  مارس1 -  ١٣٨۴ اسفند 10شنبه چهار 
 دي به دانش تولدی نبارانیا: ارشنبه گفت از افغانستان روز چهداری دی طکا،ی آمری جمهورسي بوش رئجرج

 یجانی الریعل.  را مجاز شمردی اتمزي حال داشتن برنامه صلح آمنی با اابد،ی دست یسالح اتم
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 ی که برخیطیدر شرا:  هنگام ورود به مسکو گفته،ي با روسرانی ای مذاکره کننده اتماتيسرپرست ه
.  ورزدی خصومت مرانی ای هسته ای به فنآور نسبتکای دارند، آمری منطقه سالح هسته ایکشورها

 امور خارجه ری وزیمنوچهر متک.  را رد کردرانی در اومي اورانی سازی غنقي تعلیري از سرگیجانی الریآقا
.  ادامه دارداتي درباره جزئ،ی بعد از توافق کله،ي و روسرانی ای گفت مذاکرات هسته ای اسالمیجمهور
 طی از شرایکی ،ی سازی غنقي به تعلرانی کرد بازگشت ادي تاکهي روس امور خارجهری الورف وزیسرگئ

  .  خواهد بودهي مشترک در خاک روسی سازی غنساتي در تاسرانیشرکت داده شدن ا
 امروز چهارشنبه در ساعت چهار به ی و روسیرانی مذاکره کننده ای هااتيه):  فرداویراد (ماي عظیناز

 نیموضوع ا.  در مسکو آغاز کردندرانی ایرا درباره برنامه اتم دور مذاکرات خود ني سومیوقت محل
  . د شوی مربوط مرانی ای حل بحران اتمی براهي روسانهی مصالحه جوشنهاديمذاکرات به پ

 ی سالح اتمدي تولی برارانی ای از تالش احتمالی المللني بی فرونشاندن هراس های براهيروس
 انجام یرانی ای و در مرکز مشترک روسهي در خاک روسوميان اوری سازی کرده است مرحله غنشنهاديپ

 تي امنی شوراسي است و رئی ملتي امنیعالی شوراري دبیجانی الری با علیرانی ااتي هاستیر. شود
  .  را برعهده داردهي روسیاتي هی سرپرستوانفی اگوری اهي روسیمل
 ی آن که در ساختمانیت به جا مذاکرا،ی طرفی بی حفظ فضای برای روسی های گزارش خبرگزاربه
 ی علرنا،ی ایبه گزارش خبرگزار.  شودی انجام می عمومی در مسکو برگزار شود، در هتلیدولت
 انتقاد رانی نسبت به اکای آمراستي امروز در هنگام ورود به مسکو در مصاحبه با خبرنگاران از سیجانیالر

 ی نسبت به فن آورکای دارند، آمریسته ا منطقه سالح هی کشورهای که برخیطیدر شرا: کرد و گفت
 سمي هسته و آنارشدی را آپارتاکای آمراستي سنیاو ا.  ورزدی میري خصومت و سختگرانی ایهسته ا

  .دي نامی المللنيب
 وارد افغانستان شده ییاي آسی سفری که براکای آمری جمهورسي است که جرج بوش رئی در حالنیا

 نی با اابد،ی دست ی سالح اتمدي به دانش تولدی نبارانیا: ر کابل گفت دی خبریاست، امروز در کنفرانس
  .  مجاز شمردرانی ای را برای اتمزيحال او داشتن برنامه صلح آم

 منطقه و جهان به هم بزند، آن است که نی تواند ثبات را در ای که میزي چنیمهمتر:  جرج بوشیصدا
. ندی گوی سخن مني چنانيرانی با اکصدایست که جهان  رو اني و از همابدی دست ی به سالح اتمرانیا
 از ابزار و دي توانی اما نمد،ي داشته باشیرنظامي و غزي اهداف صلح آمی برای اتمی هاروگاهي ندي توانیم

  . دی برخوردار شوی سالح اتمديدانش تول
 ومي اورانی سازی غنی براهي روسیشنهادي از سخنان خود طرح پیگری در بخش دیجانی الریآقا: ع . ن

 ی های از همکاریدی تواند در قالب جدی خواند که به گفته او می کشور را طرح سازنده انیدر خاک ا
  .  کمک کندرانی ای به حل مسائل اتمهي و روسرانی ایهسته ا
 سه روزه به ژاپن رفته یداری دی که روز دوشنبه برازي نی اسالمی امور خارجه جمهورری وزی متکمنوچهر
 به توافق ی اصولیدو کشور به گونه ا:  گفتهي و روسرانی ای، امروز درباره مذاکرات هسته ااست
:  روشن شوددی باکته مذاکرات دو ننیدر ا: او گفت.  ادامه دارداتي اند، اما مذاکرات درباره جزئدهيرس

  . ی سازی و دوره غنی سازیمحل غن
 از ني پوتريمی که همراه با والدهي خارجه روس امورری الورف وزی است که امروز سرگئی در حالنیا

 از شروط شی هاتي فعالقي به تعلرانی کرد بازگشت ادي کند، در بوداپست تاکی مدیمجارستان بازد
  .  خواهد بودهي مشترک در خاک روسی سازی غنساتي در تاسرانیشرکت ا

 ی غنقيتعل:  را رد کرد و گفتنرای در اومي اورانی سازی غنقي تعلیري امروز از سرگیجانی الری علاما
 ی هسته ای که در برنامه های صورت گرفته باشد، در حالی است که کار خطرناکی زمانی برایساز
 ني ببازرساناگر :  را شفاف خواند و گفترانی ای اتمی هاتياو فعال.  وجود نداردی خطرني چنرانیا

  . نداردی با ورود آنان مخالفتانری کنند، اتي الملل فعالني حقوق بني در جهت قوانیالملل
  

  بلندپايه ترين تيم هسته اى 
  امروز به مسكو مى رود

  ٢٠٠۶  مارس1 -  ١٣٨۴ اسفند 10شنبه چهار :ایران
  الريجانى و آقازاده حساس ترين مرحله گفت وگو بر سر طرح غنى سازى روسيه را دنبال مى آنند• 
وان دور نهايى بحث بر سر طرح روسيه نام برده اند، دو اين مذاآرات آه برخى منابع مطلع از آن به عن• 

  روز به طول مى انجامد
  تهران مصر است آه حق غنى سازى را در چارچوب مقررات آژانس به آرسى بنشاند• 
اگر پرونده به مسير عادى بازگردد و حق غنى سازى مان را به رسميت بشناسند، ايران پروتكل • 

  لس مى بردالحاقى را براى تصويب به مج
  سياست نظام اين است آه هزينه دستيابى به اهداف هسته اى بيش از حد تحمل مردم نباشد• 
هيچ وقت مذاآره با آمريكا خط قرمز ما نبوده است، اما آمريكا نبايد : انتظامى در جريان بازديد از ايرنا• 

  براى ايران دردسر ايجاد آند و با زبان تهديد سخن گويد
  

 ديروز ساعاتى پس از انتشار گزارش البرادعى، خبرى فورى نگاه محافل پيگير موضوع _گروه سياسى 
  .خبر از ارتقاى سطح تيم اعزامى به مذاآرات مسكو حكايت مى آرد. هسته اى را به خود جلب آرد
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بر اساس اين خبر، تيم بلند پايه مذاآراتى ايران شامل على الريجانى دبير شوراى امنيت، غالمرضا 
اده رئيس سازمان انرژى اتمى به همراه معاونين ارشد آنها حسينى تاش و سعيدى به دعوت ايگور آقاز

ايوانف دبير شوراى امنيت روسيه امروز در مسكو خواهند بود تا مذاآراتى آه گفته مى شود دور نهايى 
 ايرانى ديپلمات هاى. رايزنى دو طرف درباره تأسيس مرآز مشترك غنى سازى است را به عمل آورد

ترجيح دادند قبل از عزيمت به مسكو به ارزيابى گزارش البرادعى بنشينند و اين در حالى بود آه تهران 
پيام هايى آه ايران و شريك . همچنان پيام هاى جديد از اروپا و سازمان هاى بين المللى دريافت آرد

  .روسى اش را به برداشتن گام هاى تازه فرا مى خواند
   هاى جديد تهراناعالم سياست> 

تيم مسؤوالن هسته اى در شوراى امنيت ديروز در چند نشست خبرى و رسانه اى به اعالم تدابير 
  .تهران براى عبور از گردونه شوراى حكام پرداختند

ايران از ديدگاهى واقع بينانه، هيچ دليلى : على الريجانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى تأآيد آرد
  .ه و دنبال سالح هسته اى رفتن، نداردبراى پرداختن هزين

بايد پيشنهاد روسيه را در قالب يك : وى در همين حال درباره طرح هسته اى مسكو اظهار داشت
  .مجموعه نگاه آرد و عناصر ديگرى مى تواند به آن افزوده شود

كيبايى اتخاذ الريجانى همچنين با تأآيد بر اينكه ايران درصدد ماجراجويى نيست و تصميماتش را با ش
هيچ چيز با تعليق فعاليت هاى هسته اى ايران ظرف سه سال گذشته حل نشده : مى آند، گفت

  .اروپا اعتمادى را آه ايران به آنها داشت، از بين برد. است
دبير شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به اينكه ايران مشكلى براى مذاآره با آمريكا نمى بيند، در عين 

شرط انجام چنين مذاآره اى اين است آه آمريكايى ها صادق باشند و از تهديد آردن حال گفت آه 
  .من دردسر مى سازم، پس هستم: من معتقدم شعار آمريكا اين است: وى گفت. دست بردارند

حسين انتظامى، سخنگوى شوراى عالى امنيت ديگر مقام ذيربط در اين موضوع بود آه با حضور در 
غنى سازى در مقياس : سالمى در نشست شوراى سردبيران ايرنا اعالم آردخبرگزارى جمهورى ا

  .صنعتى را هنوز آغاز نكرده ايم
تهران مصر است حق ملى را در خصوص غنى سازى در چارچوب مقررات آژانس به : وى خاطرنشان آرد

  .آرسى بنشاند
ران در اين بازى چند برگ به گفته وى، همان طور آه در رسانه هاى خارجى اين تحليل مطرح است، اي

وى .برنده دارد آه يكى از آنها خواسته ها و اقدامات در چارچوب حقوق بين الملل و مقررات آژانس است
تمام خواسته هاى ايران در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى است و ايران تاآنون زياده : افزود

سنامه آژانس، حق داريم دانش صلح آميز  اسا۴ما مى گوييم بر اساس ماده . خواهى نكرده است
هسته اى داشته باشيم و در عين حال حاضر هستيم و خود را موظف مى دانيم آه تمامى نظارت هاى 

  .الزم را بپذيريم
انتظامى با اشاره به اينكه متأسفانه به دليل فضاسازى هاى گسترده، صداى ما به افكار عمومى غرب 

تى نمى .پى.ال بمب هسته اى باشد، منطقًا و عقًال وارد معاهده اناگر آشورى دنب: نمى رسد، گفت
  .شود و پروتكل هاى نظارتى و بازديدهاى سرزده و گسترده را نمى پذيرد

آشورهايى آه به بمب اتم رسيده اند و تسليحات هسته اى :سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى افزود
تى هستند، قبل از عضويت خود، سالح هسته اى .پى.براى خود فراهم آرده اند، اگر امروز عضو ان

سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى .تى درآمده اند.پى.توليد آرده اند و پس ازآن به عضويت ان
جمهورى اسالمى ايران اعالم آرده آه اگر پرونده به مسير عادى بازگردد و غنى سازى : خاطرنشان آرد

ت بشناسد، پروتكل الحاقى را براى تصويب به مجلس با نظارت را مثل غنى سازى ساير اعضا به رسمي
  .شوراى اسالمى مى برد

وى در بخش ديگر سخنانش با تأآيد بر اينكه تصميم گيرندگان آشور، منافع ملى و مصالح عمومى را در 
اآنون يكى ديگر از اصول سياست نظام درباره موضوع هسته اى اين است :نظر مى گيرند، اظهار داشت

ستيابى به اين خواسته عمومى بيش از حد تحمل مردم نباشد و بقاى آشور آه اصلى آه هزينه د
  .ترين منفعت ملى دانسته مى شود، به مخاطره نيفتد

در : انتظامى گزارش محمد البرادعى مديرآل آژانس را حاوى برخى نكات مثبت و منفى دانست و گفت
  .ايت هاى نظامى اشاره شده استاين گزارش به همكارى هاى ايران از جمله بازديد از س
از نكات منفى اين گزارش اين است آه مديرآل : سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى خاطرنشان آرد

  .اعالم مى آند آه نمى تواند در مورد صلح آميز بودن برنامه ها به تأآيد اظهارنظر آند
ه با تروئيكاى اروپايى سه طرح روسيه، تعامل ما با آژانس و مذاآر: وى در خصوص طرح روسيه، گفت

موضوع مستقل هستند،گر چه روى هم تأثير مى گذارند، مثًال اگر ما با روسيه به توافقاتى برسيم 
مذاآرات ايران : سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى گفت. فشار آژانس و اروپا بر ما آاهش پيدا مى آند

اما در عين . يقات عقب نشينى نخواهد آردتهران از تحق: وى افزود.و روسيه روند رو به پيشرفت دارد
حال دنبال فرمولى براى غنى سازى صنعتى هستيم و به منظور نشان دادن حسن نيت بيشتر در يك 

وى در خصوص پيش بينى وضعيت ايران در .ماه گذشته، عمًال غنى سازى صنعتى را شروع نكرده ايم
دقيقى از اين مسأله ارايه آرد و ممكن نمى توان پيش بينى : نشست ماه مارس شوراى حكام، گفت

  .است ظرف روزهاى آينده، شرايط تغيير آند و متغيرهاى جديدى وارد شود
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خود آمريكايى ها : وى با اشاره به اينكه آمريكا تهديدات خود عليه ايران رانمى تواند عملى آند، گفت
آمريكا : انتظامى خاطرنشان آرد. دارددراين معادله متغيرهاى ديگرى هم قرار. نيزاين مسأله را مى دانند

  .از قدرت بازدارندگى ايران، خبر دارد و به همين دليل سناريوهاى حمله محدود نظامى متصور نيست
  ايران تعليق را رعايت آند: اتحاديه اروپا> 

  همزمان با فعل و انفعاالت تازه پرونده هسته اى، انتشار گزارش البرادعى و
ران و روسيه، وزيران امور خارجه اروپا در بيانيه اى از ايران خواستند تمامى از سرگيرى مذاآرات اي

فعاليت هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را به حالت تعليق آامل درآورد و در عين حال از تالش هاى 
  .روسيه در اين زمينه استقبال آردند

ا آه در بروآسل گردهم آمده بودند، با به گزارش خبرگزارى شين هوا، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپ
اتحاديه اروپا در خصوص از سرگيرى فعاليت هاى مربوط به غنى سازى از : صدور بيانيه اى اعالم آردند

  .جمله غنى سازى در نطنز ابراز تأسف مى آند
زمان اآنون : و افزود» از سرگيرى فعاليت هاى غنى سازى رويدادى منفى است«اين بيانيه ادعا آرد آه 

آن است آه ايران در مواضعش درباره اين فعاليت ها و ديگر حوزه هاى نگرانى بازنگرى آند تا از وخامت 
  .بيشتر در روابطش با اتحاديه اروپا جلوگيرى آند

شوراى وزيران خارجه آشورهاى عضواتحاديه اروپاروز دوشنبه مجددًا : ايرنا در اين باره گزارش داده است
اديه از راه حل سياسى براى موضوع هسته اى ايران حمايت آرد، ولى از  تهران برحمايت  اين اتح

  . خواست تا غنى سازى و تمامى فعاليت هاى مربوط به آن را دوباره به  حالت تعليق درآورد
از ) آلمان، انگليس و فرانسه(اما وزير امور خارجه آلمان ديروز خبر داد سه آشور تروئيكاى اروپايى 

به گزارش آسوشيتدپرس از .ستند درباره مذاآرات خود با ايران به اين آشورها گزارش بدهدروسيه خوا
بروآسل،  فرانك والتر اشتاين ماير،  تهران را متهم آرد آه در گفت وگوهاى خود با مسكو درصدد ايجاد 

  .اختالف در جامعه بين الملل درباره اهداف هسته اش مى باشد
  اظهار خشنودى عنان>  
مين حال آوفى عنان عالى ترين مقام سازمان ملل از موافقت اصولى ايران و روسيه درخصوص  در ه

  .مسايل هسته اى اظهار خشنودى و بار ديگر تأآيد آرد آه بهترين راه، ادامه  گفت وگوها است
من «:   وى در مصاحبه اى با خبرنگاران در ژنو آه متن آن ديروز در سازمان  ملل نيز منتشر شد، گفت

: عنان افزود»  .هم خبر موافقت بين روسيه و ايران را شنيده ام  و اين خبر خوبى براى همه است
همانطورى آه همه مى دانيد، خيلى از مسائل به گزارش مديرآل آژانس اتمى به نشست ششم «

  ».مارس  آن شورا بستگى دارد
  . استمن بارها گفته ام آه بهترين راه براى رسيدن به نتيجه، مذاآره

اگر اين خبر درست باشد و ايران با روسيه به توافق رسيده  باشد، براى من خيلى راضى :   عنان گفت
  .آننده است
رئيس جمهورى مصر تأآيد آرد آه پيگيرى راه حل  ديپلماتيك براى پرونده » حسنى مبارك«در اين حال 

  .هسته اى ايران ضرورى است
  ان و روسيهواآنش آمريكا به تفاهم اصولى اير> 

اما شولتى سفير .آمريكا ديروز سعى آرد از پيشداورى درباره مذاآرات ايران و روسيه خوددارى آند
آمريكا در آژانس آه به نظر مى رسد گزارش جديد البرادعى درباره ايران وى و سياستمداران آمريكايى را 

وراى حكام در هفته آينده به گزارشى آه روز دوشنبه پيش از نشست هفته آينده ش: راضى نكرده گفت
اعضاى اين شورا داده شد، نشان داد آه آژانس و مديرآل آن پس از سه سال تالش هاى شديد 

  .توانايى تشخيص ماهيت برنامه هاى هسته اى ايران را ندارند
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
  دست يافتندیآمريکا و هند به توافق هسته ا  

  ٢٠٠۶  مارس2 -  ١٣٨۴ اسفند 11شنبه پنج 
 در ی رسمی بازديدی آمريکا که برای مارس، جورج بوش، رييس جمهور2 پنجشنبه، روز:بی بی سی

" ی تاريخیتوافق" برد، پس از گفتگو با نخست وزير هند اعالم داشت که دو کشور به ی به سر میدهل
 .  دست يافته اندی صلح آميز هسته ای های همکاریبرا

 شد و مورد ی مارس، وارد دهل1 آمريکا همراه با لورا بوش، همسرش، روز چهارشنبه، یور جمهرييس
 و مانموهان سينگ، نخست وزير هند، قرار ،یاستقبال عبدالفقير زين العابدين عبدالکالم، رييس جمهور

 اعتراض به اين ر دادند، دی تشکيل میگرفت در حاليکه دهها هزار نفر، که اکثر آنان را مسلمانان هند
 به نظر ،ی در دهلی سی بیسفر در پايتخت دست به تظاهرات زده بودند هر چند به گفته خبرنگار ب

 . خرسند هستندی از سفر وی رسد که مقامات هندیم
 ی گفت که اياالت متحده و هند در بخش های بوش در تشريح نتايج به دست آمده در مذاکرات دهلیآقا

 ی مشترک برای به نيز به توافق رسيده اند و از جمله قرار است در طرح هایديگر استفاده از انرژ
 . کنندی همکاری به سوخت فسيلیکاهش وابستگ
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 ی از بازارهای بين هند و آمريکا ابراز رضايت کرد و گفت که هند يکی از گسترش مبادالت بازرگانیو
 تواند واردات خود از هند را از یيز م صادرات آمريکاست و اعالم داشت که اياالت متحده نیبزرگ برا

 . افزايش دهدیجمله در زمينه اقالم کشاورز
 آمريکا صورت ی هسته ای به فناوری در زمينه دستيابی سفر نخست وزير هند به آمريکا، گفتگوهايدر

 از ی از بخشی بين المللی که هند اجازه بازرسیگرفته و اياالت متحده پذيرفته بود که در صورت
 . کندی به اين کشور موافقت می اتمی خود را بدهد، با ارسال فناوریسات هسته اتاسي
 به 1974 را آغاز کرد و در سال ی اول پس از کسب استقالل تحقيقات هسته ای از دهه هاهند

 .  خود دست زدینخستين آزمايش اتم
 و معاهده منع - ی تی ان پ- ی هسته ای کشور از پيوستن به پيمان منع گسترش جنگ افزارهااين

 را امضا کرد ی اتمی، پيمان منع محدود آزمايش ها1990 ورزيده اما در دهه ی خودداری اتمیآزمايش ها
 ی و ميکربی مربوط به منع کاربرد تسليحات شيميايیو در عين حال از امضاکنندگان کنوانسيون ها

 .است
 تا 60 شود هند بين یت اما گفته م در دست نيسی اين کشور اطالع دقيقی مورد زرادخانه هسته ادر

 ی دوربرد قادر به حمل کالهک های در اختيار دارد و توانسته است موشک های بمب يا کالهک اتم120
 . را توليد کندیاتم

 که وضعيت منطقه تغيير نيافته باشد، ی خود گفته اند تا زمانی در توجيه دکترين نظامی هندمقامات
 که به خصومت ديرينه با پاکستان، که يک قدرت - نيستند یت هسته احاضر به کنار گذاشتن تسليحا

 . اشاره داردی چين از تسليحات اتمی است، و برخورداریهسته ا
  با آمريکاروابط
 ی با آمريکا و تصويب آن در کنگره اياالت متحده، هند به فناوری هسته ای قرارداد همکاری صورت امضادر

 ابراز ی از کارشناسان آمريکايیدست خواهد يافت در حاليکه برخ یپيشرفته و همچنين سوخت اتم
 نيرومندتر یارها توليد جنگ افزی را برای در عين حال امکانات جديدی کرده اند که اين همکارینگران
 . در اختيار هند قرار خواهد دادیاتم

 .سوب خواهد شد قابل توجه محی همچنين از نظر سابقه روابط هند و آمريکا تحولی قراردادچنين
 اين کشور، از جمله فعاليت در ی استقالل خود را به دست آورد اما سياست خارج1947 در سال هند

 سياست موازنه بين غرب و شرق در جريان جنگ ی پيگيریجنبش عدم تعهد و آنچه که مقامات هند
 . شدیتعبير م سابق ی آمريکا به گرايش مشخص دولت هند به اتحاد شوروی ناميدند از سویسرد م

 روابط با ی در سردی با پاکستان برقرار کرد که به نوبه خود عاملی مقابل، اياالت متحده روابط گرم تردر
 .هند بود

 امضا کرد که سوء ظن و ی با شوروی بيست ساله ای، دولت هند پيمان دوست1971 سال در
 . آوردی عميق اياالت متحده را در پیناخرسند

 گذاشته به خصوص ی سابق، روابط هند و آمريکا رو به گرمی اتحاد شوروی فروپاش اينهمه، از زمانبا
 از سرمايه ی آورده و برخورداری سياست اقتصاد آزاد روی اخير، دولت هند به سویاينکه در سال ها

 . يافته استی آن کشور اهميت ويژه ای به بازارهای آمريکاييان و دستيابیگذار
 آمريکاييان نسبت به اين کشور بوده ی در بروز گرايش منفی هند عاملی اينهمه، سياست هسته ابا

 را ی باعث شد اياالت متحده تحريم هاي1998 هند در سال ی هسته ایاست و از جمله، آزمايش ها
 .عليه اين کشور اعمال دارد

 ی خارج که بر سياستی در آمريکا و تاثير2001 يازدهم سپتامبر سال ی اين ميان، حمالت انتحاردر
 . را نسبت به هند اتخاذ کندیاياالت متحده گذاشت باعث شد تا دولت اين کشور نگاه مثبت تر

 ی کرده و قربانیدر کشمير مقابله م" یتروريست" با فعاليت 1947 همواره اعالم داشته که از سال هند
 .  مخالف دولت در مقاطع گوناگون بوده استیعمليات مسلحانه گروه ها

 شده و قرار است در پايان بازديد از ی کوتاه از افغانستان وارد دهلی آمريکا پس از ديداری جمهوررييس
  .هند در روز شنبه، عازم اسالم آباد، پايتخت پاکستان شود

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  شدندنفر مجروح  ٢٢  تن آشته و  ١٣ در حوادث تروريستي امروز عراق 

  ٢٠٠۶  مارس2 -  ١٣٨۴ اسفند 11شنبه پنج 
در بغداد حاآي است آه در شهرك صدر ) پنجشنبه(جديدترين آمار تلفات حوادث تروريستي امروز --ايرنا

  . نفر مجروح شدند ٢٢  تن آشته و  ١٣ و محله زعفرانيه 
ر رئيس جبهه توافق به گزارش روز پنجشنبه شبكه تلويزيوني الجزيره قطر،در جريان تالش براي ترو

  . عراق، يكي از محافظان وي آشته شد و خودروي وي به طور آامل در آتش سوخت
رييس جبهه توافق عراق آه " عدنان الدليمي"بنابراين گزارش ،افراد مسلح امروزبه آاروان همراهان 

 سوء قصد، جان درحال عبور از روي پل غزاليه در غرب شهر بغداد بود ، حمله آردند آه الدليمي ازاين
  . سالم به در برد

تن مجروح  ٨  از سوي ديگر در انفجاري آه در يك اتوبوس در شهرك صدر بغداد روي داد پنج نفر آشته و 
  . شدند
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در جنوب شرقي پايتخت عراق روي " زعفرانيه"درهمين حال،انفجارديگري آه در يك بازار پرتردد در محله 
  . تن مجروح شدند ١۴  و زن و يك آودك بودند و داد،هشت تن آشته آه از جمله آنهاد

  
  عراق مهم تر از هسته اي

  ٢٠٠۶  مارس1 -  ١٣٨۴ اسفند 10شنبه چهار  
شيخ بندر سفير عربستان در عراق، دو سال است آه در ديدار با هر :  مرتضي صدر بالغي-آفتاب 

    !و تقديم ايرانيها آرده ايدآمريكايي، لب به طعنه مي گشايد آه شما، عراق را داخل سيني گذارده 
  ناسيوناليسم 

عرب آه اسالم و عرب را يكي مي گيرد، در يك اتحاد نانوشته با جريان متحجر القاعده اي و فرزندان ابن 
اين در حالي صورت مي . تيمّيه و محمد عبدالوهاب، حرآت خزنده اي را بر عليه ايران تدارك نموده است

آشورمان به شعارهايي دلخوش داشته آه خود درباره اخوت اسالمي گيرد آه متأسفانه ديپلماسي 
  . سر مي دهد

درست است آه ناسيوناليسم عرب و بنيادگرايِي القاعده هر آدام با ديگري مشكل دارند، ولي به هر 
نقطه برخورد منافع . حال ترديدي نيست آه هر دو با آرمانهاي جمهوري اسالمي، مشكل بنيادين دارند

آنها، معتقدند آه عراق هيچ گاه تحت حكومت شيعيان نبوده و . ا اتحاد فوق، اآنون در عراق استايران ب
 آه ته مانده -از سوي ديگر، ناسيوناليسم عرب . نبايد يك حكومت شيعي در عراق، تشكيل شود

 عراق را دروازه مهار تمدن فارس مي داند آه بايد همواره مثل يك -جاهليت پيش از اسالم است 
صدام حسين نادان، . شمشير باالي سر ايران باشد تا به قول خودشان، سيادت عرب، تأمين گردد

  همين نقش را براي تندروهاي 
  . عرب در طول چند دهه، ايفا آرد

سعوديها يك ماه پيش، دنيا را . اآنون ديپلماسي سعوديها در تخريب منافع ايران، اوج گرفته است
در . ن حمله به ايران، مشكل نفتي پيش آمد آنها جلويش را خواهند گرفتمطمئن آردند آه اگر در جريا

خليج فارس بدون سالح «سفر اخير رايس هم به خليج فارس، براي نخستين بار سعوديها زير بار قاعده 
رفتند آه معنايش آن است آه ديگر فشار هم زمان براي خلع سالح هسته اي بر روي » آشتار جمعي

در آنار همه اينها، سعوديها با يك ديپلماسي ترآتاز، در جهت القا اين تفكر . هد آرداسراييل عمل نخوا
آنها مي آوشند . مي باشند(!) هستند آه ايرانيان، دنبال تبديل شدن به يك قدرت امپرياليستي شيعي

ار تا با ايجاد اتحاد ميان قدرتهاي گوناگون، بار ديگر يك قدرت جهنمي و ضد بشري را در عراق سرآ
  . نيز ابايي ندارند) نظير شعالن(بياورند و در اين راه حتي از تشكيل جريانهاي شيعي صدام صفت 

اگر قرار باشد منصف باشيم و تمامي آسيبهاي امنيتي خود را در يك ارزيابي دقيق، بررسي آنيم و اگر 
نگيرد، در آن صورت، قرار باشد شادخواري ساده لوحانه از بابت رويدادهاي روزانه، جلوي چشممان را 

و در آن گاه، درست آن خواهد بود آه . براي عراق جايگاهي آمتر از پرونده هسته اي نخواهيم يافت
  . همين ِعده و ُعده اي را آه براي پرونده هسته اي در نظر گرفته ايم، براي قضيه عراق، به آار بگيريم

مراقب فرصت طلبها . آب، گل آلود است. اردنكند هياهوهاي هسته اي، ما را از مسائل مهم ديگر باز د
  . باشيم

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند11:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  مارس2 -  ١٣٨۴ اسفند 11شنبه پنج 
روزنامه های صبح امروز تهران گزارش هايی درباره جدال دولت و مجلس بر سر بودجه :بی بی سی
 را در صدر اخبار خود آورده و نطق های موافق و مخالف درباره اين بودجه را منعکس کرده اند سال آينده

و در خبرهای ديگر، به آغاز دور تازه گفتگوهای هسته ای مقامات بلندپايه ايران و روسيه و گزارش 
  .پيروزی تيم ملی فوتبال ايران بر تيم کوستاريکا پرداخته اند

لس را در صدر اخبار خود نقل کرده و نوشته سخنان موافق و مخالف  چالش های دولت و مجشرق
نمايندگان مجلس نسبت به سياست های اقتصادی دولت نشان می دهد يک نوع صف آرايی در مجلس 

  .است که می توان آن را شکاف ميان مناطق محروم و مناطق برخوردار ناميد
نمايندگان مناطق غنی تر کشور بودند و حاميان به نوشته اين روزنامه، عمده مخالفان دولت از بين 

  . دولت نمايندگانی از حوزه های انتخابيه مناطق محروم
 می افزايد که استدالل نمايندگان مناطق ثروتمندتر برای جلوگيری از تورم شديد و شرقگزارشگر 

گان مناطق محروم کاهش توليد، و اينکه بودجه فعلی به بيکاری و فقر منجر می شود مورد قبول نمايند
قرار نگرفته و آنان ترجيح می دهند هر چه بيشتر اعتبارات عمرانی دريافت کنند حتی اگر به قيمت 

  .متورم شدن غيرمتعارف اقتصاد کشور باشد
 در گزارشی از مذاکرات هسته ای پيش بينی کرده که در دور فعلی گفتگوهای ايران و آفتاب يزد

  . کار به سرانجامی برسدروسيه که در مسکو جريان دارد 
اين روزنامه در عين حال از قول مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نوشته بايد با 

  ..حذف واسطه به طور مستقيم با آمريکا مذاکره کرد
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 آقای يوسفيان، نماينده فراکسيون اکثريت مجلس، با طرح روسيه مخالفت کرده و آفتاب يزدبه نوشته 
  . ابل قبول خوانده و گفته اصال اين طرح قابل مذاکره و حتی شنيدن نيستآن را غيرق

 در صفجه اول خود از زبان علی زادسر نماينده مجلس در سخنانی خطاب به مسئوالن همبستگی
  .سياست خارجی از آنان خواسته است که به جای مذاکره با روسيه، با آمريکا مذاکره کنند

 ميليون بسيجی در سطح ١١ده نيروی بسيج نوشته تا پايان سال جاری  از زبان فرمانايرانروزنامه 
  .کشور سازمان دهی می شوند

سردار حجازی گفته خوشبختانه در جذب نيروی انسانی از برنامه تحقق ارتش بيست ميليونی جلوتر 
اما البته ممکن است اين تصور وجود داشته باشد که تجهيزات ما متناسب با تهديدات نيست . هستيم

در اين زمينه نيز تدابير الزم انديشيده شده، طوری تنظيم کرده ايم که بتوانيم ابتکار عمل را در دست 
  . داشته باشيم

 محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفته است مساله آمريکا با ايران اعتمادبه نوشته 
د بلکه مساله اصلی اين است که اين نيست که نگران باشد که ايران به سالح هسته ای دست نياب

  . اروپا و آمريکا از ايران قدرتمند واهمه دارند و نمی خواهند چنين باشد
فرمانده سابق سپاه پاسداران ضمنا احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران را به علت مشکالت بسياری 

  . به ميدان خواهد رفتکه دارد رد کرده با اين حال گفته اگر جنگی بشود باز هم لباس رزم پوشيده
 در صدر اخبار خود از نامه مهدی کروبی به رييس قوه قضاييه در اعتراض به حکم زندان الياس اعتماد

 که سابقه خدمت در جنگ در   حضرتی  آقای حضرتی، مدير اين روزنامه، خبر داده که در آن نوشته شده 
ر مورد انتخابات مجلس هفتم محکوم شده هايی د  ديدگاه    خاطر انعکاس لباس سپاهی گری دارد به

  . است
رييس سابق مجلس به آيت اهللا شاهرودی يادآوری کرده که انتقاد به برگزاری انتخابات مجلس هفتم 

توسط روسای قوای سابق صورت گرفت و تازه کسانی مانند آقای حضرتی حاضر به ترک صحنه انتخابات 
. ند و به نظر می رسد حکم زندان پاداش اين رفتار نبايد باشدنشدند و وفاداری خود را به نظام ثابت کرد

 مدير اين روزنامه را به هجده ماه اعتمادهفته گذشته دادگاه رسيدگی کننده به شکايات عليه روزنامه 
  .حبس تعليقی محکوم کرد

ندم  گزارش داده که با وجود تبليغات دو ساله گذشته دال بر اين که کشور به خودکفايی در گجوان
  . رسيده ولی وزير بازرگانی اعالم داشته که واردات گندم را برای بخش خصوصی آزاد می کند

به نوشته اين روزنامه نمايندگان مجلس در اين باره سئوال کرده اند و معاون وزارت بازرگانی در جواب 
 ظرفيت خالی گفته است با تصويب دولت به اشخاص حقيقی و حقوقی اجازه داده شد برای استفاده از

های آرد کشور و اشتغال بيشتر، پس از تاييد وزارت بازرگانی، با قيمت آزاد به واردات گندم اقدام  کارخانه
  .کنند

 در قالب پرسش و پاسخی با سخنگوی وزارت خارجه خبر از مفقود شدن يک اتوبوس حامل شرق
  . دانشجويان ايرانی در قزاقستان داده است 

ه يک اتوبوس حامل تعدادی دانشجوی دختر و پسر از تابستان مفقود شده است و به نوشته اين روزنام
گفته می شود دانشجويان که برای بررسی بورس تحصيلی به کشورهای همجوار سفر کرده بودند، 

  .آخرين بار در قزاقستان ديده شده اند
  

   اسفند10:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  مارس1 -  ١٣٨۴ اسفند 10شنبه چهار 

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از آغاز دور تازه ای از مذاکرات :بی بی سی
ايران و روسيه و سفر علی الريجانی و غالمرضا آقازاده به مسکو خبر داده با چاپ گزارش مدير کل 

دی نژاد را در حال آژانس بين المللی انرژی اتمی به نقد آن پرداخته اند، عکس هايی از محمود احم
تمرين با بازيکنان تيم ملی فوتبال ايران در صفجات اول خود نقل کرده و از درگيری دولت و مجلس در 

  . آستانه بررسی بودجه سال آينده خبر داده اند
 در گزارش اصلی خود با چاپ عکسی از رييس جمهوری در حال شوت کردن توپ فوتبال نوشته شرق

اولين . ميرزاپور و فخرالدين بگوويچ را فرا خواند تا چند ضربه پنالتی به آنها بزنداحمدی نژاد، ابراهيم 
احمدی نژاد . پنالتی برخالف جهت حرکت ميرزاپور گل شد و به جز يک ضربه بقيه هم به تور نشست

 باظرافت جالب توجهی توپ را به کناره دروازه می نواخت و يک گل هم به فخرالدين زد تا تمرين دهنده
  . دروازه بانان تيم ملی هم لبخند معنی داری بزند

می . " رئيس جمهور همه را دور خود جمع کرد و چند توصيه نه چندان تاکتيکی کردشرقبه نوشته 
  .اين جمله البته با لحن شوخی ادا شد" توانيد قهرمان جام جهانی شويد

. ی عمال هنوز آغاز نشده است از قول سخنگوی شورای عالی امنيت ملی نوشته غنی سازآفتاب يزد
اهميت اين خبر به آن است که سه هفته قبل به دبنال صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی 

انرژی اتمی روزنامه های هوادار دولت در عنوان های اصلی خود خبر دادند که غنی سازی بر خالف 
  . خواست بين المللی آغاز شد

ادامه سياست يکی به نعل و يکی "بين المللی انرژی اتمی را با عنوان  گزارش مدير کل آژانس کيهان
منعکس کرده و از زبان حسين شريعتمداری، مدير اين روزنامه که از وی به عنوان کارشناس " به ميخ

سياسی ياد شده، نوشته ما همه آنچه را که در مکانيسم قانونی پيش بينی شده بود، انجام داديم، 
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ها باز نگرانی و ترديد دارند بايد در کارآمدی قوانين خود ترديد کنند، هرچند که آنها به خوبی بنابراين اگر آن
می دانند که قوانين ناکارآمد نيست و از صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای ايران نيز به خوبی 

  . باخبرند
ير خبرگزاری مهر نوشته از قول مد" ماموريت برادعی معلق نگاه داشتن وضعيت ايران" با عنوان جوان

مسکو پرونده سفيدی در وفاداری به ملت ايران ندارد ضمن اينکه همکاری يکطرفه با روسيه پذيرش يک 
  .دردسر پايان نيافتنی است

 گفته است رفتار فعلی روسيه و تحت فشار قرار دادن ايران به خاطر شرايط جواناسماعيلی به نوشته 
ان است و اساسا ايستادگی بر اصول و رايزنی با ساير کشورها به فعلی تحقير و توهين به ملت اير

سفر به مسکو ارجح است، چرا که در ميدان منطق مبارزه کردن بهتر از بازی در ميدان ذلت است، لذا 
  . طرح فعلی روسيه اگر اصالح نشود به مراتب از پيشنهاد پنج اوت اروپا تحقيرآميزتر است

ه دولت به نخستين سوژه بگو مگوها تبديل شده است چرا که اقدام  اليجه بودجکيهانبه گزارش 
 ميليارد دالری سقف بودجه و در نتيجه، فراهم شدن زمينه توقف ١٠کميسيون تلفيق بودجه در کاهش 

پروژه های اشتغال زا در سراسر کشور، بسياری از نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا هنگام بررسی 
  . ن علنی مجلس مصوبه کميسيون را به نحو چشمگيری تعديل سازند در صح٨۵قانون بودجه 

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در صدر اخبار خود از اعتراض دولت به تغييرات مجلس در ايران
اليحه بودجه سال آينده خبر داده و نوشته اين اقدام کميسيون در همان ابتدای کار با اعتراض فرهاد 

مديريت و برنامه ريزی، مواجه شد به طوری که او طی چند روز گذشته در مصاحبه رهبر، رييس سازمان 
  . های گوناگون، نسبت به اين مصوبات اعتراض خود را بيان کرده است

 بدون اشاره به استدالل های کميسيون مجلس در کاستن از سقف هزينه های بودجه ايرانروزنامه 
فته است با تغييرات مجلس حقوق کارمندان افزايش نخواهد سال نظر فرهاد رهبر را منعکس کرده که گ

  . يافت و يا آنکه بيکاری و رکود کشور را فراخواهد گرفت
 جمله ای ديگر از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی نقل کرده که گفته است همشهریروزنامه 

  . ا فراگرفته استکشور ر" بيماری ايرانی"، بگويند "بيماری هلندی"کاری نکنيد که به جای 
 از قول خراساناز جمله اخباری که از بررسی بودجه در مجلس بيرون آمده خبری است که روزنامه 

جويی و کنترل  نگاه دولت در صرفه"مديرکل سياسی وزارت کشور چاپ کرده که گفته است به عنوان 
   .سهمی برای احزاب در بودجه در نظر گرفته نشده است " مسايل مجموعه دولت

 همسر   که  از ادامه مناظره همسر اکبر گنجی با معاون دادستانی خبر داده و نوشته در حالیاعتماد
 و نيز   و مرتب  مناسب  از تغذيه  استناد قانونی  با چه  وی  که  کرده  را مطرح  سوال ، اين  در نمابری گنجی

 می  ها بيان  در امور زندان  تهران  دادستان ون، معا  برخوردار نيست  دارويی  و امکانات  پزشکی های مراقبت 
   استفاده  از مواد غذايی  و مانند ساير زندانيان  است  مناسبی  در وضعيت  از نظر تغذيه  گنجی کند که 

  .  ندارد  خاصی  قرار دارد و مشکل  زندان  معالج  پزشک  مراقبت  تحت کند، بطور مرتب می
   اخير معاون  اظهارات  درباره  نمابری به روزنامه ها   با ارسال گنجی همسر اکبر اعتماد نوشته  به

 تنها آزاد   نه  گنجی  مالقات  که  است  کرده ، عنوان  تهران  استان های  زندان  و مدير کل  تهران دادستان
  .دهد نمی   پاسخی  بر مالقات  مبنی  وکيل  و کتبی  شفاهی  تقاضاهای  نيز به  دادستانی  بلکه نيست
 از تجمع عده ای از کارگران در مقابل استانداری قزوين خبر داده و نوشته نيروی انتظامی حدود شرق
  .  نفر از اين کارگران را دستگير و روانه زندان کرد٢٠

 نماينده قزوين در مجلس با بيان اينکه کارگران شرکت مه نخ، فرنخ، نازنخ، پوشينه باف شرقبه نوشته 
د در وضعيت بحرانی به سر می برند، گفته اين کارگران يک سال حقوق نگرفته اند و به و المپ الون

  .همين خاطر جلوی مجلس و ادارات مختلف استان تجمع کرده و می کنند
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