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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( ایران و دولتهای بزرگرژیم

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

   اظهار نظر کرد رانی مون درباره ایبان ک
  ٢٠٠۶ دسامبر 15 - ١٣٨۵ آذر 24ه جمع
 کنفرانس هولوکاست ی خود عالوه بر انتقاد از برگزارفيتحد در مراسم تحل سازمان ملل مدی کل جدريدب
  .  شد زي کشور ننی ای در حل موضوع هسته اعی خواستار تسرران،یدر ا
 خود که بعد از ظهر فيدر مراسم تحل"  مونیبان ک"تدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه

 درباره رانی ای جمهورسيرئ"  نژاد یمحمود احمد" واضع م:  برگزار شد، گفت ورکیويپنجشنبه در ن
  .  انتقاد داردی جالياسرائ

 رانی مسئله که انیا:  خاطر نشان کرد رانی هولوکاست در اري کنفرانس اخی با اشاره به برگزاریو
  . ستي نرشی داند قابل پذی می واقعريهولوکاست را غ

از :  گفت رانی این خود با اشاره به موضوع هسته ا سازمان ملل متحد در ادامه سخنادی کل جدريدب
 کشور را از سر نی ای حل و فصل پرونده هسته ای و گفتگوها برایزنی خواهم تا رایدولت تهران م

  . رديبگ
 بحران انه،ي حل مسئله خاورمی خود را تالش براتي دوره فعالی برنامه هانیمهمتر"  مون یبان ک" 

  .  دارفور اعالم کرد و بحرانی کره شمالیهسته ا
  

ي  المللي بر سر برنامه ي بين ايران در صورت عمل به درخواست جامعه: آاندوليزا رايس گفت
  . ي هر چيزي با آمريكا مذاآره آند تواند در هر زمان و هر مكاني و درباره اش، مي يي هسته
  ٢٠٠۶ دسامبر 16 - ١٣٨۵ آذر 25شنبه 

وگو با  ي آمريكا در گفت آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه) ايسنا (به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ايم آه در آن  ما شرايطي را ايجاد آرده:  خبرگزاري رويتر در خصوص مذاآره با ايران بر سر عراق گفت

يي اين  ي هسته المللي به علت نگراني از برنامه ي بين ايران وقتي آه شرطي را برآورده آرد آه جامعه
  . ي همه چيز با ما صحبت آند تواند در هر زمان و در هر جا و درباره گاه مي تعيين آرده است آنآشور 

ي مسايل داشته باشيم، اجازه دهيد اين آار در  وگوهايي درباره اما اگر قرار باشد ما گفت: وي افزود
المللي به  ي بين نشيني از شرطي آه ما و جامعه چارچوبي انجام شود آه در آن آمريكا در موضع عقب

  . ايم نباشد طور آامل بر سرش توافق آرده
ها بر اين باور باشند  در واقع اگر ايراني: ي ثبات عراق گفت ي آمريكا در خصوص مساله وزير امور خارجه

  . شان است بايد اين آار را انجام دهد آه ثبات عراق به نفع
  

ي  آنند و از اعضاي معاهده ه عراق مذاآره ميها دربار ها با عراقي وي با اشاره به اينكه ايراني
بنابراين براي : المللي براي عراق هستند و در مذاآرات درباره اين آشور مشارآت دارند، گفت بين

ي عراق و آنچه آه ممكن است براي ثبات اين آشور  ها فقدان راه براي صحبت در خصوص آينده ايراني
  . انجام دهند، وجود ندارد

» وگوهاي جامع دوجانبه با آمريكا گفت«ي آمريكا ادعا آرد آه ايران با تمايل براي انجام  ارجهوزير امور خ
  . قصد دارد بر سر عراق معامله آند

رايس در عين حال اذعان داشت آه مرآز ثقل ثبات عراق در خود عراق قرار دارد و اين تصور غلط است 
هيچ مدرآي آه چنين چيزي را . در عراق ثبات برپا آردتوان  آه گفته شود اگر به ايران پرداخته شود مي

  . نشان دهد وجود ندارد
ها  آن: ها در دولت عراق گفت رايس ضمن درخواست از آشورهاي عربي براي حمايت از مشارآت سني

ي عراق عرب است و فارس نيست؛ بنابراين ضرورتا به سوي  بايد اين را به رسميت بشناسند آه شيعه
  . شوند هاي اعراب عراق و هويت عربي آشيده مي شود بلكه به سوي سنت نميايران آشيده 
درحال : يي گفت ي تسليحات هسته ي آمريكا با متهم آردن ايران به دنبال آردن برنامه وزير مور خارجه

يي ايراني است و اين به معناي متوقف آردن  حاضر مساله، جلوگيري از ظهور يك سالح هسته
يي غير نظامي به  تواند به سادگي از آاربرد هسته هايي است آه مي  فن آوريدسترسي ايران به

  . سوي آاربرد تسليحاتي منحرف شود
هايي دريافت  يادداشت: ي اعمال تحريم عليه ايران گفت ي قطعنامه وي در خصوص پيشرفت درباره

  . ل حصول پيشرفت هستيمآنم ما در حا گويد در حال پيشرفت هستيم، بنابراين تصور مي ام آه مي آرده
  

شوراي امنيت سازمان ملل : خبرگزاري ريانووستي به نقل از سفير روسيه در سازمان ملل اعالم آرد
  . نويس قطعنامه تحريم عليه ايران به توافق رسيده است ي نكات عمده پيش درباره
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  ٢٠٠۶ دسامبر 15 - ١٣٨۵ آذر 24ه جمع
به نقل از خبرگزاري ريا نووستي، ويتالي چورآين، سفير ) ناايس(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

ما از اين آه . نويس مورد تاييد قرار گرفته است ضوابط اصلي اين پيش: روسيه نزد سازمان ملل گفت
  . اند خرسنديم ي اين قطعنامه را پذيرفته مان ديدگاه روسيه درباره همكاران

هاي   آه تحريمات عليه ايران بايد به محدوديت فعاليتشوراي امنيت پذيرفته است: وي در ادامه گفت
  . يي بپردازد سازي بازفرآوري سوخت، رآآتورهاي آب سنگين و تحويل فن آوري هسته غني

  . رود نويس به خوبي پيش مي رغم برخي اختالفات پرداختن به اين پيش علي: وي افزود
گليس نزد سازمان ملل اظهار اميدواري آرد آه اين خبرگزاري آيودو نيز به نقل از امير جونز پري، سفير ان

  . قطعنامه تا پايان هفته ميالدي به تصويب برسد
روز چهارشنبه عالوه بر انگليس چهار عضو ديگر شوراي امنيت يعني چين، فرانسه، روسيه و آمريكا به 

  . عالوه آلمان در مقر اصلي سازمان ملل به شور نشستند
گيري  نويس تاييد شود و هرچه زودتر راي اميدوارم متن نهايي اين پيش: يدار گفتجونز پري در پايان اين د

اين ) تا يكشنبه(ام آه اين هفته  با توجه ديدار امروز صبح پيش از گذشته اطمينان پيدا آرده. را آغاز آنيم
  . گيرد آار انجام مي

  
  المللي در برابر ايران را خواستار شد  بين شيراك اتحاد جامعه

  ٢٠٠۶ دسامبر 15 - ١٣٨۵ آذر 24ه عجم
نيويورك برگزار شد آه روسيه  ي ايران در حالي در روزهاي اخير در  درباره5+1مذاآرات آشورهاي 

هاي ايراني درگير با  ممنوعيت سفر شخصيت همچنان بر مواردي از مفاد پيش نويس قطعنامه يعني
گوها را اميدوارآننده  و انسه و آمريكا گفتاست آه فر اين در حالي. يي معترض است هاي هسته برنامه

  .نظر بر سر تصويب اين پيش نويس قبل از آريسمس تاآيد دارند خوانده و بر دست يافتن به اجماع
نمايندگان پنج عضو دايم : خبرگزاري فرانسه اعالم آرد (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

بعيد است ظرف چند روز آينده درخصوص اعمال تحريم عليه ايران آردند آه  شوراي امنيت و آلمان اعالم
 يي به فصل مشترآي دست يابند اما توافق آردند هاي هسته اش از تعليق فعاليت خودداري به علت

  .ي اين مساله مذاآره آنند درباره) جمعه(امروز 
به همراه آلمان در سازمان فرانسه، روسيه و آمريكا  سفيران انگليس، چين،: اين خبرگزاري ادامه داد

ي اروپايي تجديدنظر شده  نويس قطعنامه رسمي در خصوص پيش ملل دور ديگري از مذاآرات غير
 نويس، ممنوعيت تجارت با ايران درخصوص اقالم و متن پيش. شنبه برگزار آردند پنج ي ايران را روز درباره

مالي و  هاي دهد و همچنين محدوديت  مييي و موشكي را دستور هاي هسته آاالهاي مربوط به برنامه
  .آند هاي مربوطه تحميل مي مسافرتي را بر اشخاص با شرآت

اظهار آرد بعدازظهر جمعه يك بار ديگر با يكديگر  ژان مار دوالسابلير سفير فرانسه نزد سازمان ملل
  .مالقات خواهيم آرد

توانيم  آنم مي  تكميل آنيم و فكر ميمذاآرات را هدف من آن است آه تا پيش از آريسمس: وي افزود
  .اين آار را انجام دهيم

نهايي آردن اين متن به چند روزي بيشتر نياز خواهيم  احتماال براي: اين ديپلمات فرانسوي ادامه داد
  .داشت

  .آنيم ما همچنان بر روي مسايل آار مي : گفت الخاندرو ولف، سفير فعلي آمريكا در سازمان ملل
  .براي اين آشور قابل پذيرش است نويس اروپايي عالم آرده است آه متن پيشواشنگتن ا

  .سفرهاي مقامات ايراني است يكي از مسايل حل نشده ممنوعيت پيشنهادي براي
آنيد اين مساله متعلق به اين  فكر نمي: باره گفت ويتالي چورآين، سفير روسيه نزد سازمان ملل دراين

  .متن باشد
هاي  را شامل شده است آه هدف ممنوعيت  مقام ايراني12ي خود نام  در زمينهنويس  متن پيش

  .اند مسافرتي قرار گرفته
 پيشنهادي اروپايي براي اعمال تحريم بر  قطعنامه نويس هايي به پيش روسيه اعالم آرد آه اصالحيه

ردن هيچ يك از ها هيچ آدام به معناي متوقف آ اين اصالحيه ايران افزوده است اما با اين حال
  .مسايل مالي نخواهد بود هاي مربوط به توافقنامه

ي  درسازمان ملل پس ازنشست روز چهارشنبه براساس گزارش رويتر، ويتالي چورآين، سفير روسيه
ي نهايي درخصوص  عادي داشتيم و به هيچ نتيجه ما مذاآرات:  به خبرنگاران گفت5+1نمايندگان 

  .قطعنامه نرسيديم
يي مخالفت  هاي هسته ايراني درگير با برنامه هاي مسكو با ممنوعيت سفر شخصيت:  آردوي تاآيد
  .آرده است

  .مناسب نيست هاي مسافرتي چندان به نظر ما ممنوعيت: چورآين گفت
هاي   تحريم باشد و از آميته هاي مسافرتي مي ممنوعيت وي تاآيد آرد آه خواهان حذف بند مربوط به

اين آه چه فرد يا سازماني واجد شرايط براي بلوآه آردن اموال  واهد درخصوصخ شوراي امنيت مي
  .آنند گيري باشد تصميم مي
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اند و  شش آشور واقعا نشست خوبي داشته: گفت امير جونز پاري، سفير انگليس درسازمان ملل نيز
 و شوراي امنيت مذاآرات تا پايان هفته جاري خاتمه يابد پيشرفت قابل توجهي حاصل شد و اميدوارم

  .گيري آند درخصوص ايران، راي بتواند تا قبل از آريسمس
شوراي امنيت : روسيه در سازمان ملل اعالم آرد در همين حال خبرگزاري ريانووستي به نقل از سفير

  .نويس قطعنامه تحريم عليه ايران به توافق رسيده است پيش ي نكات عمده سازمان ملل درباره
ما از اين . نويس مورد تاييد قرار گرفته است پيش ضوابط اصلي اين:  سازمان ملل گفتسفير روسيه نزد

  .اند خرسنديم ي اين قطعنامه را پذيرفته درباره مان ديدگاه روسيه آه همكاران
هاي  تحريمات عليه ايران بايد به محدوديت فعاليت شوراي امنيت پذيرفته است آه: وي در ادامه گفت

  .يي بپردازد آب سنگين و تحويل فن آوري هسته آوري سوخت، رآآتورهايسازي بازفر غني
  .رود نويس به خوبي پيش مي پيش رغم برخي اختالفات پرداختن به اين علي: وي افزود

سفير انگليس نزد سازمان ملل اظهار اميدواري آرد آه  خبرگزاري آيودو نيز به نقل از امير جونز پاري،
  .ميالدي به تصويب برسد هفتهاين قطعنامه تا پايان 

امنيت يعني چين، فرانسه، روسيه و آمريكا به  روز چهارشنبه عالوه بر انگليس چهار عضو ديگر شوراي
  .شور نشستند عالوه آلمان در مقر اصلي سازمان ملل به

تر نويس تاييد شود و هرچه زود نهايي اين پيش اميدوارم متن: جونز پاري در پايان اين ديدار گفت
تا (ام آه اين هفته  امروز صبح پيش از گذشته اطمينان پيدا آرده با توجه ديدار. گيري را آغاز آنيم راي

  .گيرد انجام مي اين آار) يكشنبه
شوراي امنيت سازمان ملل : سازمان ملل اعالم آرد خبرگزاري ريانووستي نيز به نقل از سفير روسيه در

  .تحريم عليه ايران به توافق رسيده است امهنويس قطعن ي نكات عمده پيش درباره
پارامترهاي اصلي اين : ديگري نوشت همچنين خبرگزاري نووستي به نقل از چورآين در گزارش

ي اين قطعنامه را  مان ديدگاه روسيه درباره همكاران ما از اين آه. نويس مورد تاييد قرار گرفته است پيش
  .اند، خرسنديم پذيرفته

هاي  تحريمات عليه ايران بايد به محدوديت فعاليت شوراي امنيت پذيرفته است آه: گفتوي در ادامه 
  .يي بپردازد آب سنگين و تحويل فن آوري هسته سازي بازفرآوري سوخت، رآآتورهاي غني

  .رود نويس به خوبي پيش مي پيش رغم برخي اختالفات پرداختن به اين علي: وي افزود
انگليس نزد سازمان ملل اظهار اميدواري آرد آه اين  قل از امير جونز پري، سفيرخبرگزاري آيودو نيز به ن

  .تصويب برسد قطعنامه ظرف چند روز آينده به
امنيت يعني چين، فرانسه، روسيه و آمريكا به  روز چهارشنبه عالوه بر انگليس چهار عضو ديگر شوراي

  .شور نشستند عالوه آلمان در مقر اصلي سازمان ملل به
المللي بر سر  ي بين ايران بايد با جامعه جمهور فرانسه در سخناني اعالم آرد آه همچنين رييس

  .غير اين صورت با انزوايي فزاينده روبرو شود اش همكاري آند و يا در يي ي هسته برنامه
پيامي براي جمهور فرانسه در  اظهارات ژاك شيراك، رييس  به نقل از خبرگزاري شينهوا، به گزارش ايسنا،

ي ايران و فرانسه روز پنجشنبه به رياست  ي اروپا و پرونده روشنفكران درباره يك آنفرانس آه با حضور
  .ي جايزه صلح نوبل برگزار شد، مطرح شد ويرل، برنده الي

نژاد،  ضد صهيونيستي محمود احمدي را درباره اظهارات" اش نگراني جدي"شيراك هم چنين 
  .خواند" پذيرش غير قابل"عالم آرد و آن را جمهور ايران ا رييس

المللي و  ي بين قرار دهيم آه شامل همكاري با جامعه  اي روشن ما بايد ايران را در برابر گزينه: وي گفت
  .يا انزواي فزاينده است

آند آه نسبي و  بيني مي هايي را پيش تحريم ي سازمان ملل قطعنامه: رييس جمهور فرانسه گفت
سازي اورانيوم را تعليق آند از سر گرفته  آه تهران غني وگوها با ايران زماني يرند و گفتبرگشت پذ
  .خواهد شد

  . باره دست يابيم ممكن در بطن شوراي امنيت در اين ترين توافق اميدوارم آه به بزرگ: وي اظهار آرد
المللي براي واداشتن   بيني اتحاد جامعه: افزود ها خواند و وي اعتماد را شرط آارايي داشتن تحريم
المللي شان آن طور آه همگي  ي تعهدات بين در زمينه مقامات ايراني به انتخاب مسير همكاري

  .اميدواريم، ضروري است
ي  المللي درباره ي بين نگراني جامعه: مدعي شد وگو با خبرنگاران از سوي ديگر مارگارت بكت در گفت

  .ايران امري يكپارچه بوده است
در  بكت، وزير خارجه انگليس روز پنجشنبه  رگزاري آسوشيتدپرس با اشاره به اظهارات مارگارتخب

ي  سال جاري در پيش رو داشتيم، اين است آه جامعه آنچه در: ي اروپا اعالم داشت نشست اتحاديه
يي  هي مساله هست هاي موجود درباره ي اهداف و نگراني زمينه اي در المللي يكپارچگي گسترده بين

اي يكپارچه نيز در شوراي  براي نشان دادن هرچه بيشتر اين امر بايد قطعنامه .ايران نشان داده است
  .تصويب رساند امنيت به

ي آمك و حمايت به مردم  آنندگان برجسته تامين ي اروپا ما به عنوان اتحاديه: وي در ادامه افزود
حل اصلي اين است آه  حل اين مساله نيست، راه خارجي راه هاي فلسطين هستيم، اما در پايان، آمك

ي طبيعي و اقتصادي بتواند انجام گيرد، اما رييس  خاورميانه برقرار شود تا توسعه آميزي در توافقات صلح
سازمان  کل نيروهاي مسلح روسيه تاآيد آرد آه اعمال تحريم عليه ايران از سوي شوراي امنيت ستاد

  .شد يي ايران منجر خواهد ي هسته ي برنامه  دربارهملل در آينده به توقف مذاکرات
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يوري : خبرگزاري نووستي با اعالم اين خبر افزود (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
مسلح روسيه روز چهارشنبه در ديدار با دبيران نظامي  باليوفسکي، رييس ستاد کل نيروهاي

ي موثري براي حل يك مشکل، به  اصل تحريم وسيلهدر : داشت هاي خارجي در مسكو اظهار سفارت
  .ويژه در مورد ايران نيست

هاي آتي و پيامدهاي آن را به شكلي روشن  ها، گام تحريم ي  ما بايد ضمن صحبت درباره :وي اظهار آرد
  .متصور شويم

اي نزديک وجود  شوند، امکان آغاز مذاکرات در آينده هايي اعمال اگر چنين تحريم: باليوفسكي ادامه داد
هايش با آژانس بين المللي انرژي اتمي را متوقف  واآنش به آن همکاري ندارد و احتمال دارد که تهران در

  .آن را به طور آامل قطع نکند کند، البته اگر
به احتمال زياد، ما به تدريج هم ايران، هم  يعني: رييس ستاد کل نيروهاي مسلح روسيه اظهار آرد

  .آنيم را به طور کل منزوي مي سازمان ملل و هم تمامي اوضاعشوراي امنيت 
در ) جمعه( ي ايران امروز متكي، وزير امور خارجه منوچهر: در همين حال خبرگزاري اينترفكس گزارش آرد

يي غير نظامي مان ادامه  هاي هسته ما به برنامه: قزاقستان گفت آنفرانس خبري در آستانه، پايتخت
المللي انرژي اتمي  شود، تحت آنترل آژانس بين هايي آه برداشته مي تمامي گام تهخواهيم داد والب

  .است
آنند و  طور معمول از تاسيسات ما ديدن مي دانيد بازرسان آژانس به همانطور آه مي: وي افزود
  .نصب شده است ها در اين تاسيسات هاي نظارتي آن دوربين

  .رويم مي  حوزه پيشهايمان در اين ما در فعاليت: متكي گفت
ي ما به شوراي امنيت يك حرآت  تسليم پرونده ي آشورمان گفت آه تصميم براي وزير امور خارجه

  .سياسي غير قانوني است
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

افزايش آه احتمال وقوع جنگ  يي رو به هاي فرقه با هدف متوقف آردن خشونت) شنبه( عراق امروز
  .برگزار آرد خلي در اين آشور را قوت بخشيده، آنفرانس آشتي مليدا

  ٢٠٠۶ دسامبر 16 - ١٣٨۵ آذر 25شنبه 
از خبرگزاري رويتر، نوري المالكي، نخست وزير  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ش با بوش مطرح آرده ا يي  دقيقه30آنفرانس در تماس تلفني  هايش را براي برگزاري اين عراق طرح
  .است

هايي از حزب  ائتالف حاآم در بغداد و شخصيت مداران سني، شيعه و آرد از در اين آنفرانس سياست
  .بعث سابق صدام حضور دارند

شخصيت براي شرآت در اين آنفرانس  200حدود : علي دباغ، سخنگوي دولت عراق اظهار داشت
  .دعوت شدند

آنندگان اين  درخواست وي براي دستيابي شرآت مي نوري المالكي واين آنفرانس با سخنراني رس
  .هاي عراق آغاز شد بحران هاي اساسي و جدي براي حل حل نشست به راه

ي تلويزيوني الجزيره، نوري المالكي، نخست وزير  شبكه به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از
بيش از يك سال از : كرد دولت فعلي عراق اظهار داشتاشاره به عمل عراق در اين سخنراني خود با

ي جديد عراق  گذرد؛ انتخاباتي آه براساس قانون تدوين شده پارلماني عراق مي اولين انتخابات
  .ي آن تشكيل حكومت ملي عراق بود مشارآت شما ملت عزيز برگزار شد و نتيجه براساس

هاي مردمي عراق شرآت دارند و تا به امروز  گروه در اين حكومت تمامي احزاب و: مالكي همچنين گفت
هاي  گيري را در زمينه هاي چشم مشارآت و اتحاد ملي موفقيت اين حكومت توانسته است با روحيه

توان به قانون  ها مي زراعي به دست بياورد و از مهمترين اين موفقيت مختلف اقتصادي، سياسي و
هاي ساختماني در عراق اشاره آنيم،  ي ساختن طرحخارجي و داخلي و قانون عمل گذاري سرمايه

 ها و اي را براي عمل آردن به تمامي قطعنامه دولت را تا به امروز تالش گسترده همچنين اين
  .هاي سازمان ملل انجام داده است توافقنامه
عزيزمان سياست نظام سابق عراق بار ديگر براي ملت  امروز نبايد بگذاريم: چنين تصريح آرد مالكي هم
هاي خود را بر ديگري  شاهد آن باشيم آه آسي بتواند نظرات و ايده ديگر نبايد در عراق. تكرار شود
ي بسيار حساسي قرار دارد و ما از شما عزيزان شرآت آننده  امروز در مرحله عراق. اعمال آند

 هاي سياري از بحراني بسيار مثبتي آه در سطح يك شعار نباشد و بتواند در حل ب نتيجه خواهم با مي
  .ما تاثيرگذار باشد، اين نشست را به پايان رسانيد

موضوع . توان تنها به شعار دادن اآتفا آرد ديگر نمي برد آه اي به سر مي عراق امروز در مرحله: وي افزود
بگوييم تمام آساني آه در عراق و در حكومت آن مسووليت قبول  آشتي ملي شعار نيست و بايد

ها در  اين مسووليت خود بايد متعهد بمانند و آنار گذاشتن يا نقض مسووليت ، امروز در مقابلاند آرده
  .تواند بزرگترين خطر براي عراق محسوب شود مي زمان فعلي

يك پيروزي براي حكومت ملت عراق نگاه آرد و  بايد به آنفرانس آشتي ملي به عنوان: وي تاآيد آرد
تمامي . آند آنفرانس ضرر يا خسارتي را بر آسي وارد مي ند آه اينهيچ آس نبايد اين گونه فكر آ

آنفرانس بايد دو موضوع مهم را مد نظر خود داشته باشند و تالش آنند آه  آنندگان حاضر در اين شرآت
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هدف اول پذيرش برگزاري گفت و گوهاي هدفمند جهت . در اين آنفرانس دست يابند به اين دو هدف
 هاي فعلي است و هدف دوم آن است آه اين آنفرانس بتواند در پايان ت و بحراناز مشكال حل بسياري

بقاياي نظام  امروز. آوردهايي برسد آه اين دستاوردها عملي باشند نشست خود به راهكارها و دست
ها بگوييم  آن آه به آن اند و ما براي بندي آرده سابق عراق بر شكست اين آنفرانس آشتي ملي شرط

  .يابيم ي عراق دست آينده  شما شكست خورده است، بايد به يك ديد متحد برايبندي شرط
هاي ديگر تنها  آن نيست آه مانند آنفرانس هدف ما از برگزاري اين آنفرانس: مالكي همچنين گفت

هدف ما آن است آه تمامي خطراتي را آه اين آشور با آن  ي آينده عراق گفت و گو آنيم بلكه درباره
آند و ما بايد به جايگزيني براي حل  ي عراق را تهديد مي آه آينده ت، تبيين آنيم؛ خطراتيمواجه اس
 ميان بردن اين خطرات دست يابيم زيرا اگر به يك جايگزين مناسب دست نيابيم تنها ها و از اين بحران

  .يي است فهطاي هاي مرگ و اختالفات ماند همان مرگ، ويراني و جوخه جايگزيني آه در عراق باقي مي
احزاب مختلف عراقي تشكيل شده است  ي حكومت متحد ملي عراق آه به واسطه: وي تاآيد آرد

ها بزرگترين  آنار گذاشتن اين مسووليت هاي خود در عراق متعهد است زيرا همچنان به مسووليت
ت آنفرانس آشتي ملي عراق براي حكوم. دهد خطايي است آه ممكن است در تاريخ اين آشور رخ
تواند به اين حكومت در  استراتژي مهم است آه مي فعلي اين آشور يك شعار سياسي نيست بلكه يك

  .تامين امنيت آن آمك آند سرعت بخشيدن به آبادسازي عراق و
: ي حكومت فعلي عراق گفت ها يي در وزارتخانه ريشه وي همچنين با تاآيد بر ضرورت انجام تغييرات

  .اي آه عراق با آن رو به رو است، بسيار مهم است آينده جه بهانجام اين تغييرات با تو
خواهيم آه  ما از اين آنفرانس مي: گفت آنندگان آنفرانس آشتي ملي چنين خطاب به شرآت وي هم
هاي تكفيري و بقاياي نظام سابق  مقابله با گروه هاي مشخصي را نسبت به رويارويي و گيري موضع

خواهند عراق را به  گفت و گو و دموآراسي ندارند و مي اعتقادي بهعراق اتخاذ آند، آساني آه 
 هايي بيش نيست و هاي آن ها خواب و خيال ها بايد بدانند آه اين خواسته گروه گذشته برگردانند اما اين

  .تواند تحقق يابد نمي
سالح بايد تنها در اختيار حكومت : عراق گفت وي همچنين با اشاره به سالح شبه نظاميان موجود در

هاي شبه نظامي، دولتي  هاي موجود در نزد گروه جهت سالح عراق باشد، بنابراين بايد به حل مناسبي
است آه اين شبه نظاميان را در دولت و ارتش عراق ادغام آنيم و اين  و غيره باشيم و بهترين راه آن

  .اند ن شبه نظاميان براي عراق و ملت عراق ايفا آردهخدمات مهمي است آه اي ادغام به پاس
 تشكيل  داده است آه از جمله اين اقدامات دولت اقدامات جديدي را انجام: وي همچنين تاآيد آرد

هاي  هاي عراقي آه هر روز خانواده شهيدان و خانواده ي ي شهدا جهت رسيدگي به خانواده موسسه
هاي  ي حمايت از زنداني چنين دولت موسسه هم. دهند دست مي خود را در انفجارهاي تروريستي از
هاي سياسي نظام  حق بسياري از شهروندان عراقي آه بر اثر حكم سياسي را تشكيل داده است تا

  .ها شده است، پايمال نشود آن سابق ظلم و اجحاف در حق
اندهان و نظاميان سابق نظام بر روي تمامي فرم چنين با تاآيد بر اين آه درهاي ارتش عراق مالكي هم

اند  آساني را آه در ارتش سابق عراق مشغول خدمت بوده دولت عراق تمامي: عراق باز است، گفت
توان قبول آرد حقوق  قبول خواهد آرد و آساني را آه نمي در ارتش فعلي حكومت جديد عراق

  .خواهد شد ها مقرر بازنشستگي را براي آن
عراق آه فرزندان اين ملت هستند استفاده آنيم و از  ي فرماندهان ارتش ز تجربهما بايد ا: وي تاآيد آرد
  .امنيت عراق و استقرار و ثبات آن استفاده آرد ها در راه تامين هاي آن اين مهارت
اجماع رسيده است آه بايد هرچه سريعتر  دولت فعلي عراق به اين: وزير عراق همچنين گفت نخست

نيروهاي عراقي تسليم آنند و تا زماني آه اين امر  ووليت آامل امنيتي را بهنيروهاي چند مليتي مس
ها و  مليتي از ارتش و نيروهاي عراقي در بسياري از مسووليت انجام نگرفته است، نيروهاي چند

  .خواهند آرد هاي مهم حمايت ماموريت
 آغشته است و آساني به خون مردم عراق هايي آه دستشان بايد ميان بعثي: مالكي همچنين گفت

هايي آه در  حكم بعثي. تفاوت قائل شد آه دستشان به خون اين مردم آغشته نشده است،
هاي ديگري است  آنند جدا از بعثي عراق شرآت مي ي هاي پراآنده گذاري هاي انتحاري و بمب عمليات

  .اند آه آغشته به اين گناه نشده
آني بعث  ي موضوع ريشه اساسي عراق در زمينه  قانونما دستور بازنگري الزم در: وي همچنين گفت

زمينه برادران ما حقوق بسياري از هموطنان عراقي خود را  ايم و اميدواريم آه در اين را صادر آرده
  .در نظر بگيرند براساس اصول گذشت و برادري

هاي عدم دخالت در امور داخلي آشور سياست خارجي فعلي حكومت عراق: مالكي همچنين گفت
به همين مناسبت ما . امور د اخلي عراق است ديگر و اجازه ندادن به آشورهاي خارجي در دخالت در

ايم و به  جهت حل بسياري از مشكالت موجود انجام داده وگوهاي مختلفي را با آشورهاي منطقه گفت
ي مانده، اعزام اي تمام مشكالت باق گو با اين آشورها جهت حل ريشه هايي را براي گفت و زودي هيات
 بگويم ما تا به امروز مشكالت بسياري را آه ميان عراق و ديگر آشورهاي منطقه وجود بايد. خواهيم آرد

آشورهاي  يي را با حضور ايم و در اين راستا امروز رسما تشكيل يك آنفرانس منطقه داشت، حل آرده
تمام دستاوردهاي ملت  ل شود آه ازاي تشكي اين آنفرانس بايد به گونه. همجوار خواستار خواهيم شد

ما اجازه نخواهيم . دراز آند و دولت عراق حمايت آند و دست همكاري به حكومت متحد ملي عراق را
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گري در عراق  يي تبديل شود و سياست طايفه منطقه المللي و هاي بين ي درگيري داد آه عراق به عرصه
  .ادامه يابد

تواند  هاي فعلي است و مي عراق از بحران ر واقع راه نجاتآنفرانس آشتي ملي د: وي تاآيد آرد
توان گفت اين آشتي ملي تنها راه موجود براي  مي اي روشن را براي اين آشور ترسيم آند و آينده

  .است داشتن يك عراق امن با ثبات و مستقل
  

 هزار سرباز بيشتر 30 تا 15ي آمريكا آه سرگرم ديدار از عراق است اعزام  ي آنگره رتبه هيات عالي
  . آمريكايي را براي برقراري ثبات در اين آشور خواستار شد

  ٢٠٠۶ دسامبر 15 - ١٣٨۵ آذر 24ه جمع
به نقل از خبرگزاري فرانسه، سناتور جان مك آين اظهار ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

روهاي بيشتر آمريكايي براي آنترل اوضاع در عراق بسيار بسيار جدي است و نيازمند حضور ني: داشت
  . باشد اوضاع و انجام روند سياسي مي

من يك آارشناس نيستم اما فكر  : وي در پاسخ به اين سوال آه به چه تعداد نيرو نياز خواهد بود؟ گفت
  .  هزار نيروي ديگر بايد مورد بررسي قرار گيرد30آنم اعزام تا  مي

 آمريكا خواهد بود گفت آه 2008هاي انتخابات رياست جمهوري سال مك آين آه به احتمال زياد از نامزد
  . وگو آرده است هاي عراقي گفت ي اين مساله با فرماندهان آمريكايي و مقام درباره

اند از اين درخواست حمايت   عضو اين هيات نمايندگي آه شامل سناتور جوزف ليبرمن بوده5چهار تن از 
  . آردند

آنم به  من جدا احساس مي: گ وي براي همه آشكار است، اظهار داشتليبرمن آه موضع ضد جن
  . سربازان بيشتري در عراق نياز است

براي از بين بردن هرج و مرجي آه آل آشور را : سناتور ليندسي گراهام با حمايت از طرح مك آين گفت
  . آند به نيروهاي آمريكايي بيشتري نياز است تهديد مي
اعزام هر چه سريعتر نيروهاي بيشتر بسيار مهم است، مردم هر روز در اينجا به نظر من : وي افزود

  . شوند شوند يا ربوده مي آشته مي
جمهور  هايش در عراق با جالل طالباني، رييس اين در حالي است آه بوش در تالش براي تغيير استراتژي

  . آردوگو  ي آردستان عراق، تلفني گفت عراق و مسعود بارزاني، رييس منطقه
جمهور درخصوص تعهدش به عراق فدرال و دموآراتيك آه  رييس: گفت توني اسنو، سخنگوي آاخ سفيد،

وگو آرده است و هر دوي اين  بايد از خود محافظت آند و متحد جنگ با ترور بماند، با رهبران عراق گفت
در جنگ با تروريسم جمهور و همكاري آاملشان  رهبران در خصوص هم عقيده بودنشان با ديدگاه رييس

  . و ديكتاتوري و ساختن عراقي تازه تاآيد آردند
با حضور رهبران اهل تسنن ، " رو بلوك ميانه"ما طي روزهاي اخير در خصوص تشكيل يك : وي افزود

شيعيان و آردهاي عراق با رهبران عراقي بحث و تبادل نظر آرديم و رهبران عراقي به ما قول دادند نه 
ثباتي آشور از طريق اقدامات تروريستي   از دولت بلكه در اقدام عليه آساني آه قصد بيتنها در حمايت

  . را دارند با ما همكاري آنند
رو بپيوندند چه خواهد  وي در پاسخ به اين سوال آه اگر رهبران آليدي عراقي نخواهند به اين بلوك ميانه

  . ها حق انتخاب دارند عراقي: شد، گفت
 ما بايد مقتدي صدر را سه سال پيش دستگير  :نتقاد شديد از مقتدي صدر گفتآين با ا اما مك
هاي داخلي بايد  آرديم او تبديل به يكي از موانع اصلي براي صلح شده است، نفوذ وي در سياست مي

  . به طور آامل از بين برود
  

تي ما را سازماندهي آمريكا موظف است پيش از خروج از عراق نيروهاي امني: معاون رييس جمهور عراق
  مجدد آند

  ٢٠٠۶ دسامبر 15 - ١٣٨۵ آذر 24ه جمع
: ، اظهار داشت2003معاون رييس جمهور عراق با انتقاد از آمريكا به دليل انحالل ارتش عراق در سال 

اياالت متحده نبايد بدون آمك به عراق در سازماندهي مجدد نيروهاي امنيتي خود آه تحت تاثير نفوذ 
  . ه نظاميان قرار گرفته، از اين آشور جنگ زده خارج شودي شب گسترده

به نقل از خبرگزاري رويتر، طارق الهاشمي معاون رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 گفت آه وي به همراه جورج بوش رييس جمهور آمريكا در خصوص طرح تشكيل يك ائتالف  جمهور عراق،

ها در عراق عملكرد بهتري را در مقايسه با  باشد در پايان دادن به خشونتسياسي بحث آردند آه قادر 
  . نوري المالكي نخست وزير اين آشور از خود به نمايش گذارد

شود و هر روزه دهها تن در  ها در عراق از سوي منابع بسياري تغذيه مي  است آه خشونت اين در حالي
طارق الهاشمي يك هفته پس . شوند ي ديگر آشته ميها يي و درگيري هاي فرقه عراق بر اثر خشونت

آارهاي خروج نظاميان آمريكايي از اين آشور تا  از انتشار گزارش آميته تحقيقاتي عراق در خصوص راه
گزارش گروه تحقيقاتي جيمز بيكر و لي هميلتون، فشارها بر .  به واشنگتن سفر آرد2008اوايل سال 

 سرباز آمريكايي شده 2900جنگ را آه منجر به آشته شدن بيش از  خروج از  حل بوش جهت يافتن راه
  . افزايش داده است
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وگو با يكي از موسسات پژوهشي در واشنگتن گفت آه تعيين هر  معاون رييس جمهور عراق در گفت
گونه جدول زماني براي خروج نظاميان آمريكايي از عراق بايد به تالشهاي جدي جهت سازماندهي 

  . راق و نيروهاي امنيتي اين آشور منوط باشدمجدد ارتش ع
هاشمي تصريح آرد آه چنانچه آمريكا بدون آمك به عراق در راستاي محقق ساختن اين هدف از اين 

آشور خارج شود شبه نظاميان و نيروهاي نظامي نفوذ آرده به دولت عراق جنايات خود عليه مردم 
  . بيگناه را افزايش خواهند داد

آمريكا اين وظيفه را دارد آه به سازماندهي مجدد نيروهاي دولتي عراق بپردازد؛ : فتوي هم چنين گ
چرا آه اساسا نيروهاي اياالت متحده بودند آه به اشتباه ارتش پيشين آشور و نيروهاي امنيتي را 

منحل ساختند؛ لذا آار به جايي رسيد آه اين خالء امنيتي اآنون ايجاد شده است؛ خاليي آه توسط 
  . هاي تبهكار سازمان يافته پرشده است ها و گروه به نظاميان تفرقه گرا، تروريستش
  

تصور آنيد : رسيد، در ادامه بيان داشت الهاشمي آه در انتقاداتش از آمريكا دست و دل باز به نظر مي
 طور آنيد آه سران آشورتان نيروهاي پليس و ارتش را به خيزيد و مشاهده مي آه روزي از خواب بر مي

بينيد آه يك افسر پليس، مامور دولت، مامور اجراي قانون و حتي يك  در نتيجه مي. اند آامل منحل آرده
به . هاي تبهكار در آشورتان وجود ندارد ها و گروه گارد ملي و سرباز جهت دفاع از شما در برابر تروريست

امات آشورتان به جاي سپس تصور آنيد آه مق. طبع اين يك هرج و مرج به معناي واقعي است
سفيد " (آو آالآس آالن"فراخواندن نيروهاي امنيتي و سربازان ارتش تصميم بگيرند آه با اعضاي گروه 

هاي  اي از مزدوران و گروه ، شبه نظاميان نژاد پرست افراطي و عده)پوستان نژادپرست در آمريكا
  . دسازمان يافته تبهكاري، يك ارتش و پليس براي آشور ايجاد آنن

ها و امكانات دولت مردم  هاي مسلح با استفاده از بودجه اين گروه: معاون رييس جمهور عراق گفت 
بيگناه را به خاطر اعتقاداتشان و يا به خاطر آيين و مذهبشان و يا تنها به خاطر منافع خود دستگير و 

  . رسانند شكنجه آرده و به قتل مي
شكيل ائتالف سياسي جديد دولت عراق را با حضور مجلس رييس جمهور آمريكا طرح ت: هاشمي افزود

  . اعالي انقالب اسالمي اين آشور و يا حزب اسالمي عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار داد
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آذر25:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 16 - ١٣٨۵ آذر 25شنبه 

 اولين روز هفته تهران مهم ترين عنوان های صفحات اول خود را به انتخابات روزنامه های:بی بی سی
ديروز مجلس خبرگان و شوراها اختصاص داده و از زبان مقامات کشوری از اين که مردم زيادی در 

پاسخ دانشجويان دانشگاه اميرکبير به دعوت رييس . انتخابات شرکت داشته اند ابراز شادمانی کرده اند
 متمم بودجه ای که آماده تقديم به مجلس شده است از جمله ديگر مطالب اين روزنامه جمهور و
  .هاست
 بر اساس آخرين گزارش های رسيده نوشته با توجه به حضور بيش تر مردم معادالت پيشين به اعتماد

 معتقدست جا به جا شده يکی هم از قول سعيد اعتماداز جمله معادالتی که . هم ريخته است
يان نقل شده که گفته تصور دست يافتن به تمامی اعضای شورای شهر تهران مشکل است اما حجار

  .همين اندازه که سه چهار تن وارد شورا شده باشند مهم است
 از زبان مقام رسالت از زبان محمدرضا خاتمی پيروزی اصالح طلبان را قطعی ديده است و کارگزاران

  . را برنده انتخابات خوانده استهای مختلف محافظه کاران همين گروه 
 از قول سعيد حجاريان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نوشته وارد شدن پنج شش کارگزاران

يکی اين که هژمونی يگ گروه را در ذهنيت مردم : اصالح طلب به شورای تهران چند خاصيت دارد
در گروه مقابل هم شکاف و برای کند و  تری ايجاد می  طلبان اميد و وفاق بيش شکند، بين اصالح می

  .  جمهوری هم از نظر اجماع نظر و ائتالف مجدد مفيد خواهد بود انتخابات بعدی مجلس و رياست
 است که با چاپ عکس هائی از حوزه های  کيهانعنوان بزرگ صفحه اول روزنامه" آفرين بر اين ملت"

  . ان مانور دموکراسی را داده اندانتخاباتی نوشته رسانه های خارجی به انتخابات ديروز عنو
همين روزنامه در سرمقاله خود با اشاره به حضور مردم در پای صندوق های رای نتيجه گرفته که ايران 
در آستانه قرن بيست و يکم حاکم بالمنازع منطقه ای است که بسياری در اين گوشه و آن گوشه دنيا 

  . چشم طمع به آن دوخته اند
 ايران هسته ای که فقط يک قلم از شاهکارهايش اين است که در چند صد مايلی  يککيهانبه نوشته 

مرزهای خود در جايی به نام لبنان ارتشی کارآمد و دالور برساخته و با موفقيت از آن پشتيبانی می 
  کند، وجود دارد که دشمنانش نمی دانند با اين ايران چه بايد کرد؟ 

 تلفنی برای شبکه تلويزيونی سی ان ان احتمال برنده شدن  از زبان کسری ناجی در گزارشکيهان
اصالح طلبان در انتخابات را اندک نوشته و افزوده برخالف آنچه برخی فکر می کنند اصالح طلبان اکثريت 

را در اين انتخابات در دست ندارند، اگرچه آنها طرفدارانی هم دارند ولی به علت هشت سال انفعال 
آنها مسئول آن بودند خود اصالح طلبان هم می دانند شانس زيادی در اين نسبی و نااميدی که 
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انتخابات ندارند ولی ممکن است به عنوان شريک با گروه های مختلف دست به ائتالف بزنند و ممکن 
  .است نقش آنها در حد يک همکار ائتالفی باشد

سر نحوه شمارش آرا خبر داده و  در گزارشی از اختالف وزارت کشور و شورای نگهبان بر اعتماد ملی
ای آرای انتخاباتی همواره مورد اختالف شورای نگهبان و   سال اخير بحث شمارش رايانه۵نوشته در 

  .وزارت کشور بوده است
افزاری  به نوشته اين روزنامه وزارت کشور همواره در ماههای نزديک به هر انتخاباتی اعالم کرده که نرم

آرا در دست دارد اما کارشناسان شورای نگهبان نسبت به ضمانت آن در ای  برای شمارش رايانه
ای آرا بين  نظر پيرامون شمارش دستی يا رايانه اين بار اختالف. کردند سالمت انتخابات ابراز ترديد می

وزارت کشور تا ساعات ميانی روز گذشته . وزارت کشور و هيات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها رخ داد
شد اما پس از اعالم مخالفت هيات مرکزی  ای آرا يادآور می مادگی خود را برای شمارش رايانههم آ

  .نظارت بر انتخابات شوراها معلوم نيست کار به کجا می انجامد
 حضور همزمان دو رييس جمهور سابق را در حوزه رای گيری جماران در شمال  اعتماد وکارگزاران

  . کس های آن را در باالی صفحه اول خود چاپ کرده اندشهر تهران با اهميت يافته و ع
 نوشته آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی که مهمترين حاميان ائتالف اصالح طلبان در کارگزاران

انتخابات محسوب می شدند با حضور همزمان در پای صندوق رای بار ديگر نمادی از همفکری و 
  . ايش گذاشتندهمگرايی در عرصه سياست را به معرض نم

 از زبان هاشمی رفسنجانی نامزد مجلس خبرگان و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام کارگزاران
نوشته اگر انتخابات، انتخابات خوبی شود، همه ما برنده آن هستيم اما اگر آنچه حد انتخاب است، خوب 

  .نباشد، همه بازنده خواهيم بود
هور سابق هنگام دادن رای گفته است نيامدن مردم به  خبر داده که آقای خاتمی رييس جمآينده نو

انتخابات مشکلی را حل نمی کند و معتقدم هر چقدر مردم در انتخابات حضور بيشتری داشته باشند، 
  .امکان حاکميت اکثريت فراهم می شود و در غير اين صورت اقليت حاکم می شود

ت دفتر رييس جمهور خبر داده و از قول نگار  از واکنش دانشجويان دانشگاه اميرکبير به دعوهمبستگی
زمانفر از دانشجويان اين دانشگاه نوشته در طول سخنرانی رييس جمهور دست من باال بود که سواالتم 

های من، حرف تمام  را بپرسم ولی اجازه ندادند من از تريبون صحبت کنم با اينکه تاکيد کردم صحبت
  . دند که من حرفم را بزنمتکنيک است ولی قبول نکر های پلی بچه

نماينده دانشجويانی که سه روز قبل با اعتراض شديد خود سخنرانی رييس جمهور را متشنج کردند به 
 گفته است پس از آن تقاضای جلسه خصوصی کرديم که بر اساس آن حاال به دفتر همبستگینوشته 

ه همين دليل ما در اين رييس جمهور دعوت شده ايم بعد دانستيم اين يک جلسه عمومی است ب
خواهند در  کنند و بعد از ما می تکنيک توهين می جمهور به دانشجويان پلی  رييس .جلسه حضور نيافتيم

  .يک جلسه عمومی حضور يابيم
 گزارش روز خود را به بودجه و متمم آن اختصاص داده که دولت در حال تهيه آنست و در کارگزاران

وضعيت اقتصادی و بودجه دولت به نقد عملکرد دولت محمود احمدی نژاد مقاالت و گزارش هائی درباره 
  . پرداخته است

 در سال های گذشته اجتناب از خرج بيشتر و  کارگزارانبه نوشته محمدصادق جنان صفت در
ايستادگی و مقاومت سازمان تخصيص اعتبار در برابر خواسته های بی حد و اندازه دستگاه ها يک رويه 

مين جهت اکثريت وزيران و معاونان و روسای سازمان ها و دستگاه های دولتی و حکومتی، با به ه. بود
  . روسای سازمان مديريت و برنامه ريزی ميانه خوبی نداشتند

 نوشته در دوران جديد دولت و رئيس آن نه تنها ميل به کنترل خرج ندارند کارگزاراننويسنده مقاله 
اين عطش آنقدر . د شود می خواهند بيشترين هزينه ها را انجام دهندبلکه در هر جايی که دستشان بن

زياد است که در هفته های گذشته استانداران در گفت وگوی رودررو با رئيس مجلس از او و مجلس 
  .انتقاد کردند که چرا اعتبارات آن ها را مجلس کاسته است

  
   آذر23:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶ر  دسامب15 - ١٣٨۵ آذر 24ه جمع
روزنامه های آخرين روز هفته تهران، يک روز مانده به برگزاری انتخابات در صفحات اول خود :بی بی سی

از زبان شخصيت های مختلف کشور از مردم دعوت کرده اند به پای صندوق رای بروند و در انتخابات 
  . مجلس خبرگان و شوراها شرکت کنند

 خامنه ای و مراجع روحانی را نقل کرده اند و روزنامه های روزنامه های محافظه کار سخنان آيت اهللا
هوادار اصالح طلبان با چاپ عکس هايی از محمد خاتمی از زبان وی از مردم دعوت به شرکت در 

  . انتخابات کرده اند
احتمال نپذيرفتن متمم بودجه توسط دولت، ادامه گرانی ها و تعويق دوباره تصميم گيری اعضای شورای 

  .ت سازمان ملل درباره پرونده هسته ای ايران از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاستامني
به شرح طرحی پرداخته که تاکتيک مشابه " برو بيرون رای بده" در مقاله ای تحت عنوان کارگزاران

. سازی در آخرين فرصت است که در نقاط ديگر جهان تجربه شده و سونامی انتخاباتی نام گرفته است
 اين طرح محاسبه شده که اگر يک نفر آخر وقت امروز پنجشنبه شروع به کار تشويق سه نفر به در

شرکت در انتخابات کند، و از آن ها هم بخواهد که هر کدام سه نفر را جلب کنند در نتيجه ساعت پنج 
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 هر بعد از ظهر روز جمعه از اين ترکيب سه ميليون و سيصدهزار رای حاصل شده که برای پيروزی
  .فهرستی کافی است

کرده که به انگليسی به معنای برو بيرون " وی. تی. او.جی " اين طرح را با حروف مخفف کارگزاران
  .رای بده است
 از نامه رييس ائتالف اصالح طلبان به وزير کشور خبر داده که در آن تاکيد شده هر گونه اعتماد ملی

 و روستاهای کشور اعم از آن که در مرحله اخذ رای اقدامی در جهت تغيير آرای واقعی مردم شهرها
اتفاق افتد يا در مراحل شمارش آرا يا اعالم نتايج، عالوه بر اين که تخلف از مقررات و قوانين عادی بوده، 

به منزله به کارگيری آرای مردم در جهت منافع فرد يا گروهی خاص و ناقض قانون اساسی جمهوری 
  .استاسالمی و حق حاکميت ملت 

، آقای بيطرف خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزير کشور نوشته در روزهای اخير اعتماد ملیبه نوشته 
شهرت يافته است که ظاهرا از نظر مجريان محترم در انتخابات، لزومی به حضور نمايندگان نامزدهای 

های گذشته  انتخاباتی در مرحله شمارش آرا نيست و شنيده شده در حالی که در تمام انتخابات
های رای بر عهده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران بوده است، در انتخابات  حفاظت از صندوق

  . کنونی پای نيروهای بسيج به انتخابات باز شده که هر دو مورد سئوال برانگيزست
 از  خبر داده که جمعی از بسيجيان خراسان با در دست داشتن پالکاردهايی که بر روی برخیاعتماد

بسيجی کوک نمی شود، «، »فساد سياسی از فساد اخالقی خطرناک تر است«آنها نوشته شده بود 
به ليستی اعتراض » بسيج را به مسلخ منفعت طلبی جناح ها نبريد«و » جناح تان را از بسيج دور کنيد

  . کرده اند که در آن از بسيجی ها استفاده سياسی شده است
ست مورد اشاره بسيجی ها خودداری و آن را با سه نقطه مشخص کرده  که از آوردن نام لياعتماد

گروه های سياسی حق ندارند اسم ما را ببرند و در همين زمان : نوشته بسيجی ها اعتراض کردند که
مديرکل استانداری با تکذيب حرکت سياسی نيروی بسيج به اعتراض کنندگان گفته چون مطلبی به 

 در آستانه روز انتخابات خيلی مناسب نبود و بيگانگان و عوامل داخلی صورت رسمی مطرح نشده تجمع
  .آن ها از اين نوع کارها سوء استفاده می کنند

 در گزارشی از کارگزاراناما .  خبر داده که متمم بودجه هفته آينده به مجلس می روددنيای اقتصاد
اهد ايستاد و دولت بايد بداند در ارتباط مجلس در برابر اليحه دولت خو: زبان نمايندگان مجلس نوشته که

با ارقام جديد به خصوص ارقام مربوط به تعهدات ناشی از سفرهای استانی به راحتی به مقصد نخواهد 
  . رسيد

 در چند روز گذشته نيز نمايندگان اظهار کردند که در صورت ارائه نشدن پاسخ و  کارگزارانبه نوشته
عتبارات و هزينه کردن بودجه عمرانی، متمم را به راحتی تصويب استدالل اصولی در مورد تخصيص ا

 ۶٠٠ که قرار بود فقط شامل هزينه های عمرانی باشد ٨۵گفتنی است متمم بودجه . نخواهند کرد
  .ميليارد تومان هزينه جاری را نيز دربردارد

ی شهری که انواع  خبر داده همزمان با اعالم آلودگی آب اراک به نيترات و فاضالب هااعتماد ملی
  .بيماری ها به دنبال دارد آب اين شهر آلوده ترين آب کشور خوانده شده است

با اعالم آلودگی آب اراک ناگهان بهای آب که در بطری توزيع می شود رو به : اعتماد ملیبه نوشته 
نيست تا در همين حال تانکرها هم آب می فروشند اما معلوم . افزايش گذاشته و صد برابر شده است

  .چه حد می توان به پاکيزگی آن آب اعتماد کرد
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