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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

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

سانتريفيوژها ديگر نخواهند  که دآترمحمد سعيدى معاون برنامه ريزى سازمان انرژى اتمى تأآيد آرد
  ايستاد

  ٢٠٠7  ژانویه11 – ١٣٨۵  دی 21ه پنج شنب:انایر
ما به خاطر اين آه هيچ : معاون برنامه ريزى و امور بين الملل سازمان انرژى اتمى گفت: گروه سياسى

موقع در استراتژى خودمان ترديد نداشتيم بنابر اين هميشه اين فرض را داشتيم آه روزى اروپا از مسير 
يكا براى بردن پرونده به شوراى امنيت قرارگيرد و براى وضعيت امروز مذاآره خارج شود و در مسير آمر

  . آماده آرده بوديم١٣٧٨خودمان را از همان سال 
: دآتر محمد سعيدى آه در برنامه زنده آنكاش شبكه جهانى جام جم اروپا صحبت مى آرد،افزود

ران همواره تالش آرده است اي. موضوع هسته اى ايران دو بعد دارد، يك بعد حقوقى و يك بعد سياسى
  .اين دو بعد با هم ممزوج نشود تا بتوان درباره هرآدام از آنها، باتوجه به مقتضيات تصميم گيرى آرد

  تداوم همكارى ايران با آژانس
حوزه حقوقى موضوع هسته اى ايران با آژانس : سعيدى درباره ادامه همكاريهاى ايران و آژانس گفت

 ارتباط پيدا مى آند و ايران سعى دارد روابط خود با آژانس را حفظ آند و اين بين المللى انرژى اتمى
ما براساس تعهداتى آه به : معاون اموربين الملل سازمان انرژى اتمى گفت.رابطه را ضرورى مى داند

وى ادامه داد، آژانس و ما .آژانس داريم عمل مى آنيم و تالش آرديم تا به حال اين رابطه آسيب نبيند
سعيدى در خصوص فعاليت .سعى داريم راههايى را پيدا آنيم آه روابط سريعتر و سهل الوصول باشد

براساس موافقتنامه پادمان ، آژانس درخصوص سه : هاى حال حاضر بازرسان آژانس در ايران گفت
تأسيسات اصلى هسته اى ايران يعنى راآتور تحقيقاتى اراك، تأسيسات اصفهان و غنى سازى اراك 

ازرسى مستمر و دوره اى دارد و تاآنون درخصوص تاريخ و چگونگى بازرسى ها هيچ خللى در روند ب
  .همكارى هاى ما با آژانس به وجود نيامده است

  هزار سانتريفيوژ٣درباره 
برنامه نصب و راه :  هزار دستگاه سانتريفيوژ گفت٣وى در پاسخ به سؤالى درباره زمان بهره بردارى از 

هزار دستگاه سانتريفوژ در نطنز حدود يك سال پيش به آژانس اعالم شد و طبق همان اندازى سه 
برنامه اعالمى مرحله به مرحله در حال پيشرفت هستيم و آژانس هم بر تمام اين فرايند نظارت 

 هزار دستگاه سانتريفوژ، بخشى از ٣سعيدى درباره اخبارى مبنى بر اين آه با راه اندازى اين .دارد
هزار تايى نصب، راه اندازى ٣عمًال زمانى آه مجموعه : هسته اى آشور تأمين مى شود گفتسوخت 

و پس از آن به بهره بردارى برسد، آشور به سرعت از حوزه تحقيقات غنى سازى به مرحله توليد 
  .صنعتى سوخت جهش خواهد آرد

 اين دستگاهها اعالم آرد، سعيدى با بيان اين آه نمى توان زمان دقيقى را براى نصب و راه اندازى
زمان بندى براساس برنامه اى است آه ايران به آژانس اعالم آرده و هم اآنون در حال پيشرفت : گفت

آنچه در حال اتفاق است يك برنامه : وى در ادامه افزود.است و آژانس بر روند پيشرفت آن نظارت دارد
سعيدى . بايد، به نتيجه خواهد رسيدزمان بندى شده است و غنى سازى صنعتى هم در زمانى آه

يكى .  گرفته شده است و دو جهت دارد١٣٧۶تصميمى آه ايران گرفته به طور مشخص از سال : گفت
 هزار ٢٠توليد سوخت هسته اى براى توليد انرژى و ديگرى ساخت نيروگاه هسته اى براى دستيابى به 

  .مگاوات انرژى
  تعليق و رفع تعليق

هر چند در دوره اى خاص، صرفًا براى اعتمادسازى چند آشور اروپايى، نه جامعه وى با بيان اين آه 
پذيرفتن تعليق صرفًا براى رفع هرگونه شائبه و ابهام بود، اما پس از : جهانى، تعليق را پذيرفتيم، گفت

. دوسال آه از تعليق گذشت و در زمانى آه بايد اعتماد شكل مى گرفت، دوسال از برنامه عقب مانديم
  .درحال حاضر در حال جبران اين عقب ماندگى هستيم و سعى داريم اهدافمان را محقق آنيم

  توقف نمى آنيم
نبايد اين :  هزار دستگاه سانتريفوژ گفت٣معاون سازمان انرژى اتمى درباره موضوع بهره بردارى از 
 شود، بلكه ايران  هزار دستگاه متوقف مى3موضوع به ذهن برخى خطور آند آه ايران در حد همين 

 ٣برنامه اى مدون براى توليد سوخت هسته اى دارد و در پى تحقق آن است و مرحله بهره بردارى از 
هزار دستگاه سانتريفوژ در واقع مرحله اوليه توليد صنعتى سوخت هسته اى در ايران است و اين تعداد 

  .در مراحل بعد افزايش خواهد يافت
  ژانس، مرجع صالح

شوراى امنيت باالترين : ه درباره نحوه نگرش به قطعنامه شوراى امنيت در داخل آشور گفت وى در ادام
مرجع تصميم گيرى درباره مسائل بين المللى و امنيتى دنيا است و اين مرجع از نظر حقوقى تشخيص 
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اره سعيدى با بيان اين آه بحث ما درب. مى دهد آه چه فعاليتى برخالف صلح و امنيت بين الملل است
جايگاه و وظايف شوراى امنيت نيست، زيرا اين وظايف و جايگاه را منشور بين الملل تعريف مى آند و 

شوراى امنيت براى اين آه : ايران هم به عنوان يك عضو سازمان ملل اين منشور را پذيرفته است، گفت
ح و امنيت بين الملل به يك نتيجه درباره فعاليت آشورى برسد و تشخيص دهد آه فعاليت آن مغاير صل

وى با اشاره به اين آه ايراد ما به فرايند مقدماتى رسيدن به .است، بايد فرايندى حقوقى را طى آند 
آژانس بين المللى انرژى اتمى، مرجعى صالح براى رسيدگى به مسائل هسته : اين حكم است، گفت

اين نهاد سازمان ملل مى تواند اى آشورهاست و شوراى امنيت و سازمان ملل متحد هم پذيرفتند آه 
  .درباره فعاليت هسته اى آشورها بر اساس اساسنامه آژانس قضاوت آند

آژانس درباره فعاليتهاى هسته اى آشورها مى تواند دو آار انجام دهد، يكى : سعيدى در ادامه افزود
پادمان آه بين آژانس و آن  و موافقتنامه NPTاين آه بايد اعالم آند يك برنامه هسته اى مغاير با معاهده 

آشور امضا شده است هست يا خير؟ و دوم آن آه آژانس بعد از يك دوره بازرسى گسترده بايد اعالم 
آند، تمام مواد و فعاليت هاى هسته اى اعالم نشده، توسط آژانس راستى آزمايى شده و هيچ نقطه 

  .ابهام ديگرى وجود ندارد
 به اين آه اين نظر و حكم آژانس مى تواند دليل ديگرى باشد براى معاون سازمان انرژى اتمى با اشاره

درباره مسأله ايران، آژانس در : هر مرجع، از جمله شوراى حكام و يا شوراى امنيت سازمان ملل، گفت
آن چيزى آه از آن به عنوان (  رسمًا اعالم آرده است در فعاليت هسته اى ايران ٢٠٠۴اجالس نوامبر 

هيچ انحرافى به سمت فعاليت هاى غيرمتعارف و سالحهاى هسته ) ارى ياد مى آنندسال پنهان آ١٨
  .اى ديده نشده است، آه اين موضوع مهر تأييدى بر برنامه هسته اى ايران است

  راستى آزمايى فرآيندى فنى
ر درباره راستى آزمايى آه آژانس بايد اعالم آند فعاليت يا مواد اعالم نشده اى د: وى ادامه داد

 آشور دنيا ٢۵فعاليتهاى هسته اى آشورى وجود دارد يا خير، تاآنون فقط اين اتفاق درباره آمتر از 
افتاده است آه آژانس رسمًا اعالم آرده، توانسته راستى آزمايى آند و بگويد مواد يا فعاليت هاى اعالم 

ا فقط دو آشور ژاپن و در ميان اين آشوره: سعيدى تصريح آرد.نشده اى در اين آشورها وجود ندارد
آانادا داراى فعاليت هسته اى گسترده هستند و فقط راستى آزمايى درباره آشورى مثل ژاپن حدود 

 سال به طول انجاميد و بقيه آشورها آه آژانس راستى آزمايى در آنها را اعالم آرده است، برخى ٢۵
 موظف است آه NPTا آژانس طبق آشورهاى آفريقايى هستند آه اساسًا برنامه هسته اى ندارند، ام

وى با اشاره به اين آه راستى آزمايى روندى طوالنى و مدت دار .راستى آزمايى را درباره آنها انجام دهد
ايران اعالم آمادگى آرده است آه آژانس براى راستى آزمايى برنامه هسته اى ايران، : است ، گفت

  .م دهدخود را انجا) روتين(برنامه بازرسى هاى متداول 
  انحرافى وجود ندارد

اعالم نكرده ) و هنوز ادامه دارد(سعيدى با بيان اين آه در بررسى هايى آه آژانس تاآنون انجام داده 
است آه ايران معاهدات بين المللى را نقض آرده و در مرحله دوم اظهارنظرى هم مبنى بر اعالم 

قطعنامه شوراى امنيت اين است آه مرجع ايراد ما به : انحراف و يا امثال آن نداشته است، گفت
رسيدگى صالح به مسائل هسته اى آشورها، يعنى آژانس در اين خصوص، هيچ اشاره اى به اين آه 

پس چنين نتيجه اى از قطعنامه شوراى . ايران دربرنامه هسته اى خود انحرافى داشته باشد، ندارد
 و به همين دليل ما اين قطعنامه را غير حقوقى امنيت، از مقدمه گزارشهاى آژانس، قابل استناد نيست

حكمى آه شوراى امنيت صادر آرده، بر مبنايى سياسى است و نه حقوقى، : وى تأآيد آرد.مى دانيم
آه آن هم به خاطر فشار آمريكا است آه از فوريه گذشته به دنبال آن است آه قطعنامه اى عليه ايران 

  .صادر آند
  اع خوانده شدگزارش به شوراى امنيت ارج

سعيدى در ادامه با بيان اين آه موضوع هسته اى ايران از نظر حقوقى به شوراى امنيت ارجاع نشده 
براساس گزارش فوريه مديرآل آژانس، موضوع هسته اى ايران را به شوراى امنيت گزارش : است، گفت

  .آرده و ارجاع نداده است
 به شوراى امنيت رفته گزارش مديرآل است آه بخش حقوقى آژانس هم معتقد است آنچه: وى افزود

معاون .در برگيرنده اين مطلب نيست آه برنامه هسته اى ايران مغاير صلح و امنيت بين الملل است
شوراى امنيت براساس صالحيت خود : سازمان انرژى اتمى با تأآيد بر تفاوت اين دو موضوع گفت

سعيدى با اشاره به .ا از بعد سياسى بررسى آندتشخيص داده وارد اين موضوع شود و اين موضوع ر
به اعتقاد آژانس، اساسًا موضوع : اين آه آژانس همچنان خود را در اين موضوع دخيل مى داند، گفت

  .برنامه صلح آميز هسته اى ايران در آژانس است و نه در شوراى امنيت
  اتكا به ملت به جاى شرق و غرب
 درباره نگاه به شرق ايران در مذاآرات هسته اى، بخصوص مذاآره سعيدى در ادامه در پاسخ به سؤالى

از ابتداى مذاآرات هسته اى نظر تيم : با چين و روسيه و انتقادهايى آه به اين نگاه مى شود، گفت
مذاآره آننده و سياست اصولى آشور اين بود آه اتكاى آشور در اين موضوع صرفًا بر ملت باشد و اگر 

. ها باز مى آنيم و يا باز آرديم، به اين معنا نيست آه نقطه اتكاى ما آنها باشندحسابى براى آشور 
درعين حال طبيعى و عقالنى است آه از هر پتانسيلى در هر جايى استفاده آرد و اگر حتى يك آشور 

  .يك درصد هم مى تواند به اين موضوع آمك آند، از آن يك درصد استفاده آرد
  ته اى و ضرورت توجه رسانه هااجماع در سياستگذارى هس
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سعيدى در ادامه با وارد آردن اين اشكال به برخى رسانه ها مبنى بر تقسيم بندى تيم جديد و قديم 
اين تصور مفهومى ساده لوحانه است آه بپذيريم تيم جديد يا قديم در اين روند : هسته اى گفت

  تأثيرگذار است، بلكه افراد 
ى براى تبيين استراتژى و تاآتيك هاى آشور هستند و تصميم درخصوص مذاآره آننده صرفًا وسيله ا

برنامه هسته اى آشور در مرجعى مشخص گرفته مى شود و آنجا تعيين مى شود آه مذاآره آنندگان 
  . چگونه و به چه شكل مذاآره آنند

راد مختلف با ساليق وى با رد وجود اختالف نظر درباره برنامه هسته اى ، با اشاره به مراودات خود با اف
همه اين افراد : حزبى و سياسى مختلف، اصحاب رسانه ها و روشنفكران و ايرانيان خارج از آشور گفت

بر روى يك مطلب اتفاق نظر دارند و آن اين است آه استراتژى قطعى ما اين است آه بايد به توليد 
  .ضوع اختالف نظر داشته باشدسوخت و فناورى هسته اى برسيم و هيچ ايرانى نيست آه در اين مو

. آنچه وجود دارد اختالف نظر نيست، بلكه تفاوت در نحوه رسيدن به هدف است: سعيدى ادامه داد
  .ممكن است براى رسيدن به يك هدف راه هاى متعددى وجود داشته باشد

فعت را وى با بيان اين آه اين مسأله هميشه وجود داشته است آه چگونه حرآت آنيم تا بيشترين من
  در موضوع هسته اى يكى از : ببريم و آمترين ضرر نصيب آشور شود، افزود

شيوه هايى آه رسانه هاى غربى از آن استفاده مى آنند، ايجاد اختالف است تا بتوانند با عميق آردن 
  .اختالفها نتيجه بگيرند 

يشترين اتحاد را داشتيم، يكى از موضوعاتى آه در آشور درباره آن آمترين اختالف و ب: سعيدى افزود
معاون سازمان انرژى .بحث هسته اى بوده است و اين موضوع نقطه قوت ايران و نقطه ضعف غرب است

اتمى با تأآيد دوباره براين آه درباره موضوع هسته اى و استراتژى ايران اختالف نظرى در آشور نيست 
ا در اين سه سال و نيم پيش روشى آه م: و استراتژى فعلى استراتژى قطعى آشوراست، گفت

گرفتيم، روش منطقى بود و در گام اول براى اين آه ابهام را از ذهن اروپا بزداييم با وجود اين آه آليه 
  .اقدامها مطابق مقررات و جزو حقوقمان بود، تعليق را پذيرفتيم

  فرازوفرودهاى مذاآرات
دوم  (٢٠٠۵ ماه در مارس ٣پس از اين  ماه آافى است و ٣اروپا ابتدا مى گفت : وى در ادامه گفت

ايران پيشنهاد چهار مرحله اى را به اروپا داد و يك سرى ابزار و شيوه ها را هم طراحى ) ٨۴فروردين
آرديم، اما پس از گذشت يك ماه، اروپا گفت اين طرح را قبول نداريم و گفتند ما طرح جديدى را ارائه مى 

پس از مذاآرات : شت اما از طرح جديد اروپا خبرى نشد، گفت ماه گذ٢سعيدى با بيان اين آه .دهيم
 اصفهان را راه اندازى آند و در اين تصميم جدى است، UCFژوئن و در زمانى آه ديدند ايران تصميم دارد 

 ماه ٢مهلت ديگرى از ما خواستند و گفتند پيشنهادى آه قرار بود يك سال ديگر به ايران عرضه شود را 
درجلسه ژوئن به ايران قول دادند به : معاون سازمان انرژى اتمى گفت.ائه مى آنيمديگر به شما ار

رسميت شناختن سوخت هسته اى ايران را در پيشنهاد خود خواهند آورد اما هنگامى آه اين پيشنهاد 
در ماه اوت به ايران اعالم شد اين بخش در آن نبود و بالفاصله در پايان رياست جمهورى آقاى خاتمى، 

ابتكارى آه .  را راه اندازى آند و پس از آن بود آه اعالم آرديم ابتكارى داريمUCFآشور تصميم گرفت 
   سال تعليق، براى ٢رئيس جمهور آن را در سازمان ملل متحد اعالم آرد و همچنين اعالم آرديم پس از 

ند بپذيرد ايران به فعاليت خود وى با بيان اين آه اروپا ابتدا عنوان آرد نمى توا.اعتماد سازى آماده ايم 
در اين هنگام بود آه ايران در نامه اى در : ادامه دهد و ادامه مذاآرات را به تعليق مجدد منوط آرد، گفت

سعيدى .آذرماه به دبير آل آژانس اعالم آرد، ايران قصد دارد غنى سازى در سطح تحقيقات را آغاز آند
د و پس از آن اروپا اعالم آرد پيشنهاد جديدى براى ايران دارد، در اين هنگام بيانيه اى صادر ش: افزود

درمذاآرات برلين آه : وى افزود. سوالنا شد-پيشنهادى آه بسيار خوب بود و سرفصل مذاآرات الريجانى 
 بند توافق اوليه اى به عمل آمد و قرار بود اين توافق ٩ سوالنا بود در -دور پايانى مذاآرات الريجانى 

آنچه ما شاهد بوديم اين بود آه آقاى سوالنا اعالم آرد، : سعيدى گفت.براى مذاآرات آتى باشدمبنايى 
آشورهاى اروپايى را در اين خصوص متقاعد مى آند و پس از آن دور جديد مذاآرات را آغاز خواهدآرد، 

: فتمعاون سازمان انرژى اتمى گ.حتى قرارشد دور بعدى مذاآرات با حضور وزراى خارجه باشد 
جمهورى اسالمى ايران انعطاف را به نهايت خود رساند، اما طرف مقابل حاضر به پذيرش اين توافق 

  .نشد و پس از آن اروپايى ها به سمت آمريكا و شوراى امنيت رفتند
  راه هاى از سرگيرى مذاآرات

برنامه هسته اى ما : سعيدى با بيان اين آه راه هاى زيادى براى از سرگيرى مذاآرات وجود دارد، گفت
صلح آميز خودمان را طبق برنامه ادامه خواهيم داد و به نظر ما هيچ منافاتى ندارد آه برنامه صلح آميز 

ايران زير نظر آژانس و با نظارت دقيق آژانس ادامه پيدا آند و يا مذاآرات براساس مبناى توافق برلين 
اى مناسبى براى غرب و ايران براى شروع مذاآرات ادامه پيدا آند، زيرا اين توافق همچنان مى تواند مبن

وى در پاسخ به اين آه آيا اروپا مى تواند خارج از چارچوب شوراى امنيت، مذاآراتى را با ايران .باشد 
اين يكى از مفاد قطعنامه است آه اين اجازه را مى دهد آه اگر آشورها به جمع : انجام دهد، گفت

سعيدى با بيان اين آه ما طالب آن هستيم آه اين موضوع از طريق .آنندبندى رسيدند مذاآرات را آغاز 
گفت و گو و مذاآره حل شود اما اين به معناى آن نيست آه ما اصرار داريم آه مذاآره انجام شود، 

اعتقاد داريم يكى از راه هايى آه مى توانيم با غرب و اروپا به يك تفاهم برسيم، گفت و گو : گفت
ن اين آه نمى توان زمان دقيقى براى از سرگيرى مذاآرات ايران و اروپا مشخص آرد وى با بيا.است
ما به خاطر اين آه هيچ گاه در استراتژى خود ترديد نداشتيم بنابراين هميشه اين فرض را : گفت
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داشتيم آه روزى اروپا از مسير مذاآره خارج شود و در مسير آمريكا براى بردن پرونده به شوراى امنيت 
  . براى شرايط امروز آماده آرده بوديم ١٣٧٨قرار گيرد و خودمان را از سال 

  گام به گام پيشروى
به هيچ وجه اين اتفاق را نمى توان به عنوان شكست براى ايران تعبير آرد، : سعيدى خاطرنشان آرد

ور صلح زيرا ايران در حال دستيابى گام به گام به برنامه هسته اى خود است و به عنوان يك آش
دوست، تالش آرديم اعتماد را براى جامعه جهانى بوجود آوريم آه برنامه هسته اى ايران آامالً صلح 

همان گونه آه پيش از اين : وى درباره نحوه برخورد آشور با قطعنامه شوراى امنيت گفت.آميز است
اى ايران است و معتقديم مقام هاى آشور اعالم آرده اند، اين قطعنامه غير حقوقى و غير الزام آور بر

چون برنامه هسته اى ايران هيچ گونه انحرافى به سمت فعاليت هاى ممنوعه نداشته است، اساسًا 
سعيدى با بيان اين آه شوراى امنيت شكل گرفته براى اين .مبناى اين قطعنامه باطل و نادرست است

در حال حاضر آشورهايى را در دنيا : آه فعاليتهاى مغاير صلح و امنيت بين الملل را تشخيص دهد گفت
 نيستند و سالح اتمى هم توليد آرده اند اما شوراى امنيت اين تشخيص را نمى NPTداريم آه عضو 

دهد آه اينها رفتارشان مغايرتى با امنيت بين المللى دارد، اما درباره فعاليت هاى صلح آميز و تحت 
  .ايد در آشور تالش آرد اين نگرش عوض شودنظارت آژانس شوراى امنيت موضع گيرى مى آند و ب

  
ي بين المللي   جامعه ي عربستان سعودي و فرانسه از ايران خواستند درخواست وزيران امور خارجه

يي  مبني بر توقف غني سازي اورانيوم را بپذيرد و اعالم آردند آه خاورميانه بايد عاري از سالح هسته
  . باشد
  ٢٠٠7 یه ژانو8 – ١٣٨۵  دی 18ه دوشنب

خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد، فيليپ دوست ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اش روز شنبه پس از ديدار با يكديگر  ي فرانسه و سعود الفيصل، همتاي سعودي  وزير امور خارجه بالزي،

  . يي ايران باشد تهي هس در آنفرانسي خبري تاآيد آردند آه ديپلماسي بايد راهي براي حل برنامه
هاي آشتار جمعي و اينكه رسيدن به اين  ما بر ضرورت عاري بودن اين منطقه از سالح: الفيصل گفت
  . گو و ديپلماسي ممكن است، توافق داريم و هدف با گفت
  . المللي مستثني شود ها و روندهاي بين اسراييل نبايد از اين تالش: وي ادامه داد

ي  اي مبني بر اين بود آه برنامه هاي منطقه ي عربستان انعكاسي از درخواست سخنان وزير امور خارجه
  . المللي قرار گيرد يي اين رژيم نيز بايد تحت نظارت بين هسته

يي در منطقه است و اخيرا ايهود المرت، نخست وزير  ي سالح هسته رژيم صهيونيستي تنها رژيم دارنده
يي مانند فرانسه  ي سالح هسته ين رژيم در آنار آشورهاي دارندهاين رژيم به اين امر معترف شد و از ا

المللي و واآنش شوراي امنيت  اما اين اذعان صريح المرت هيچگونه واآنش بين. و آمريكا نام برد
يي ايران  آميز هسته ي صلح اين در حالي است آه غرب نسبت به برنامه. سازمان ملل را در پي نداشت

يي ايران تحت نظارت  ي هسته  و توقف آن را خواستار است؛ در صورتي آه برنامهآند ابراز نگراني مي
المللي انرژي اتمي قرار دارد و تهران همواره بر صلح آميز بودن اهدافش تاآيد داشته  آامل آژانس بي

  . است
ي  ارهالمللي درب خبرگزاري عربستان به نقل از دوست بالزي نوشت آه ايران بايد به درخواستهاي بين

  ". موضعي مثبت داشته باشد"اين مساله پاسخ دهد و بايد 
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 ی هاهي توصی اجرای را که راه را براسمی شب گذشته قانون مبارزه با ترورکای آمرندگانی نمامجلس
 . کرد بی کند، تصوی سپتامبر هموار مازدهی حمالت قي تحقتهيکم

  ٢٠٠7  ژانویه10 – ١٣٨۵ دی  20ه چهار شنب
 را ی اواخر مهر ماه قانونکای جمهور آمرسيرئ" جرج بوش"نهوا،ي مهر به نقل از شی گزارش خبرگزاربه

 . دهد ی را میستی سخت از مظنونان تروریهاي امضاء کرد که اجازه بازپرسسمیدرباره مقابله با ترور
 سپتامبر، خبر 11 درباره حادثهی صفحه ا7 یر گزارش آذرماه با انتشالی اواکای آمری سنای اطالعاتتهيکم

 و ساختمان پنتاگون کرده ی تجارت جهانی را که اقدام به حمله به برج هایانی رباماي هواپییشناسا
 . کردبی سپتامبر تکذ11 خی از تارشيبودند؛ پ
 سابق سي رئ دهد که در مهرماه گذشته، جرج تنتی رخ می سنا در حالی اطالعاتتهي گزارش کمانتشار

" سی رازايکاندول"  با داری در دی سپتامبر گفته بود که و11 ونيسيبه کم) ايس(کای آمریسازمان جاسوس
 را دی تهدنی اسیا کرده که ری الوقع القاعده هشدار داده و فکر مبی قردی درباره تهد2001 یدر جوال

 .  گرفته استیجد
 کرده بود، افتی درباره حمالت بالقوه در آن مدت دریی گزارشهادي اعتراف کرد کرده بود که کاخ سفسیرا

 و اردن اتفاق لي اسرائمن،ی ،ی از جمله عربستان سعودانهي حمالت در خاورمنی کرده که ایاما فکر م
 . فتديب
 ی که توسط کنگره برای مستقل دوحزبمي تکی - سپتامبر11 ونيسي کمی است که اعضای در حالنیا

 ی جوال10 داری در مورد دیزي گفته اند که به آنها چ- شده جادی سپتامبر ا11 حمالت نهي در زمقيتحق
  . هستندني مسئله خشمگنیگفته نشده و از ا
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 در کای آمردی جدیاعالم استراتژ/  در سازمان ملل متحدکای آمردی جدندهی زاد به عنوان نمالي خلیمعرف

   ندهی ساعت آ48عراق تا 
  ٢٠٠7  ژانویه8 – ١٣٨۵  دی 18ه دوشنب
 دی جدري زاد را به عنوان سفلي خلی امشب رسما زلماکای آمری جمهورسي اعالم کرد که رئدي سفکاخ
  .  خواهد کردی در سازمان ملل متحد معرفکایآمر
 ساله که 57"  کروکرانیرا"ني فرانسه، جرج بوش همچنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 در عراق اعالم خواهد کای آمردی جدري بوده را به عنوان سف2004ر سال  در پاکستان از نوامبکای آمرريسف
  .کرد

  . استانهي کارشناسان خاورمنی از باتجربه تریکی کروکر
 از شي کند و پی متي درعراق فعالکای آمرري تا کنون به عنوان سف2005 ساله از ژوئن 55 زاد لي خلیزلما

 جان بولتون از سمت ی گفته شده است که پس از استعفارًاي در افغانستان بود، اما اخکای آمرريآن سف
  . بولتون شودنیگزی قرار است جای در سازمان ملل متحد، وکای آمریندگینما
 نی ای مانند بولتون که از اعضازي زاد نلي باورند که خلنی بر الي اسرائی محافل البلگراني ازتحلیبرخ
  .اهد داد ادامه خولي خود از اسرائتی بود به حمایالب
 روز چهارشنبه کای آمری جمهورسي اعالم کرد که رئدي کاخ سفی اسنو سخنگوی تونگر،ی دی سواز

  . اعالم خواهد کرد ی سخنرانکی ی خود را درباره عراق طیاستراتژ
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 کای آمری جمهورسي رئی سخنرانی محورهانیمهمتر
  ٢٠٠7  ژانویه11 – ١٣٨۵  دی 21ه پنج شنب

 سي جرج بوش رئی سخنرانی بخشهانی فرانسه، مهمتری مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 کشور اعالم کرد نی مهار خشونتها در ای خود را در عراق برادی جدی آن استراتژی که طکای آمریجمهور
 : شرح است نیبه ا

 زي و نسمی ترورهي علري جنگ فراگید که سمت وسو خواهند شییاروی وارد روکای مسلح آمریروهاين" 
 ري کنم، مسی که آن را اعالم مدی جدی ما را مشخص خواهد کرد؛ استراتژني بر سرزمنجای اتيامن
 ." کندی کمک مسمی ترورهي جنگ علتي خواهد داد و به ما در موفقريي را در عراق تغکایآمر
 دند؛ي ما با شجاعت جنگیروهاي نست؛ي قابل قبول ن شخص منی و براکای ملت آمریاوضاع درعراق برا" 

  ."رمي گی اشتباهات صورت گرفته را برعهده متي را که خواستم، انجام دادند؛ من مسئولیمن هرکار
 و سران ی ملتي از امنیی لذا گروههام؛ی دارازي خود در عراق نی استراتژريي است که ما به تغیهیبد" 

 ." را انجام دادندیرياگ فری بازنگرپلماتهای و دینظام
 در عراق وجود ندارد؛ توافق تي موفقی برایی فرمول جادوچي هنکهی ها همه درباره ایدربحث و بررس" 

 متحده خواهد بود، االتی ای فاجعه براکی شکست در عراق نکهی را  در مورد ای واحدامي و پميداشت
 ."میاعالم کرد

 
 خواهد کرد و آنها داوطلبان تی تندرو را تقوانیسالمگراقدرت ا: روشن است ) درعراق( شکستجینتا" 
 رو و گسترش هرج و مرج در انهي می دولتهای سرنگونی برای بهترتي کنند و در وضعی را جذب مدیجد

 خود قرار خواهند گرفت؛ ی های بلندپروازی مسائل مالني تامی برای نفتی درآمدهایريمنطقه و به کارگ
 ادامه دهد؛ دشمنان ما به ی به سالح هسته ایابي دستی خود برایتهايال شود به فعی مقی تشورانیا

 پناه 2001 سپتامبر 11 همانند کای به مردم آمری و دست زدن به حمالتیزی برنامه ریپناهنگاه امن برا
 .  برندیم

 در بغداد؛ هشتاد درصد خشونت ژهی است به وتي در عراق، امنتي موفقی برادی شداري بستیاولو
 خشوت ، بغداد نی دهد؛ ای می از آن رویلی ما30 عراق در منطقه بغداد و درچارچوب مسافت یمذهب

 وانند تی ها می ها را متزلزل کند؛ فقط عراقی شود و اعتماد همه عراقمي تقسیرا به مناطق طائفه ا
 ی موثر کنند و دولت آنها طرح فعال وني ملتشان تضمی را براتي دهند و امنانی را پایخشونت مذهب

 ." تحقق آن آماده کرده استیبرا
اول :  شکست خورده است ی اصللي در بغداد به دو دلتي امنی برقراری ما درگذشته برایتالشها" 
 و ستهای که از تروری مناطقتي امنني تضمی برای به اندازه کافییکای و آمری عراقیروهاي ننکهیا

 ما وجود داشت؛ یروهاي در مقابل نیادی زیتهاید نشده بود؛ وجود نداشتند و محدوی پاکسازانيشورش
 کرده ی طرح اشتباهات را بررسنی کردند تا مطمئن شوند که ای عراق را بازنگردی طرح جدیسران نظام

 تواند ی طرح منی گفتند که ازي؛ و ن)اشتباهات را در نظر گرفته است( استنگونهیاست و آنها گفتند که ا
 ."اجرا شود

 و دو معاون ی فرمانده نظامکیدولت عراق، :  کنم حی تالشها را تشرنی ایاصر اصل عند،ياجازه ده" 
 را در مناطق نه گانه ی ملسي پلیروهاي خواهد کرد؛ دولت عراق، ارتش و ننيي تعتختی در پای ویبرا

 یل مسي ارتش و پلپي واحدها مستقر شوند، هجده تنی که ای کند و هنگامیبغداد مستقر م
 . استی محلسي تالشها در کنار پلنی آنها انجام اتیشت که ماموروجودخواهند دا
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 جادی کنند و با ای می خواهند کرد و اقدام به گشت زنتي فعالی محلسي در مرکز پلی عراقیروهاي ننیا
 ." به دست آوردن اعتماد ساکنان بغداد تالش خواهند کردی و برای بازرسیستهایا

 ازي ها به کمک ما نی آن، فرماندهان ما گفتند که عراقتي موفقني تضمی است، اما برای تعهد قونیا" 
 ."دارند

 
 آنها  در بغداد شتري که بمی اعزام به عراق گردآوردی را براگری دییکای هزار سرباز آمرستي از بشيلذا ب" 

 تی آن و حماتي امنني مناطق و تضمنی ای به پاکسازی عراقی واحدهای شوند که با همکاریمستقر م
 یتي امنیازهاي توانند نیم ی عراقیروهاي کنند که نداي پناني اطمنکهیز ساکنان اقدام خواهند کرد و اا

 ."بغداد را فراهم کنند
 
 در بغداد در تي امنی برقراراتي که عملی طرح موفق خواهد شد در حالنی پرسند چرا ای میاريبس" 

 به ی و عراقییکای آمراني که نظام استنی در ای طرح با طرح قبلنیگذشته شکست خورد؛ فرق ا
 اتالن منتقل شدند، قیگری به اهداف دی اقدام کردند اما وقتاني وشورشستهای مناطق از تروریپاکساز

 ی پاکسازی قبلیاتهاي که در عملی کنترل مناطقی را که برایروهاي بار ما سطح ننیبرگشتند، اما ا
 که مروجان ی از ورود به مناطقی و عراقییکای آمریروهاي داد؛ در گذشته نمي خواهشیشده اند؛ افزا
 ورود به ی برای و عراقییکای آمریروهاي بار ننی شدند؛ اما ای دادند؛ منع می را پناه میخشونت مذهب

وعده داده است که ) ی المالکینور ( ی مالکری خواهند کرد و نخست وزافتی مناطق چراغ سبز درنیا
 ." نباشدی مذهبای یاسي گونه دخالت سچيه
 
 نخواهد بود؛ اگر دولت ی ابدکای گفتم که تعهد آمری رهبران عراقگری و دریبه صراحت به نخست وز" 

 و مردم عراق را از دست خواهد داد؛ زمان عمل فرا کای ملت آمرتی عمل نکند، حماشیعراق به وعده ها
 . کندیآن را درک م) عراق(ری است و نخست وزدنيرس

 دست ساز منجر ی وترورها وحمالت با بمبهای انتحاراتي عملی به توقف فوردی جدی استراتژنیا" 
 ری ما، تصاویونهایزی که صفحات تلورندي گینخواهد شد؛ دشمنان ما در عراق تمام تالش خود را به کار م

 ی عراقیروهاي که نمي انتظار داشته باشمي توانیکشتار و رنج را پوشش دهند، اما با گذشت زمان م
 اعتماد ساکنان بغداد و شی و افزازي اعمال خشونت آمنی خواهند کرد و شاهد کمتربي را تعققاتالن
 ." بودمي آنها خواهیهمکار

 
 تي به دست گرفتن مسئولیبرا) ی المالکینور(، دولت)دولت عراق( بسط و گسترش سلطه آنیبرا" 
 از ی تا سهم هر شهروند عراق کندی میزی تا آغاز نوامبر برنامه ری عراقی در تمام استانهایتيامن

 نی ها تدوی همه عراقاني می نفتی درآمدهامي تقسی را برایاقتصاد کشورشان داده شود؛ عراق قانون
 ی دالر براارديلي م10 بهتر است، دولت عراق ی کند تا ثابت کند که هدفش فراهم کردن زندگیم

 توانمند ی شود؛ برای مدی جدی شغلهاجادی خواهد کرد که منجر به انهی هزییربنای زی و طرحهایبازساز
 ی میزی ربرنامه ی سال جاری انتخابات در استانها در طی برگزاری ها برای عراق،یشدن سران محل
 ني کشورشان شوند، دولت قوانیاسي ها وارد روند سی از عراقیشتري تعداد بنکهیکنند و به منظور ا

 ." خواهد کردی را بررسی قانون اساسلی تعدی ها را اصالح خواهد کرد و راههای بعثیپاکساز
 خواهد داد و بر ريي اهداف را تغنی کمک به دولت عراق جهت تحقق ای خود برایدگي روش رسکایآمر" 

 شی ارتش عراق افزای در واحدهاییکای گروه مطالعات عراق، تعداد مشاوران آمری هاهياساس توص
 ی ها برای کرد؛ به عراقمي ائتالف همراه خواهیروهاي از نیپي را با تی و هر لشگر عراقافتیخواهد 

 کرد که مي خواهعی را تسری عراقیروهاي آموزش ناتي و عملمي کنی ارتش بزرگتر و مجهزتر کمک مجادیا
 ." ها در عراق استییکای آمری اساسیتي امنتیمامور

 در عراق فعال هستند؛  القاعده که همچنانی خارجانی القاعده و جنگجوبي به تعقرات،يي تغنیبا ا" 
 مناطق نی از خشونت بارتریکی استان را به نی پناهگاهشان استان االنبار است که ام؛ي دهیادامه م

 ." کرده استلیخارج بغداد تبد
 
 کنند، ی متی کنند و از ساکنان حمای مري اسای ما در استان االنبار سران القاعده را کشته و یروهاين" 
 سرکوب القاعده ابراز کرده اند، فرماندهان معتقدند که ما ی خود را برالی تمایحل مری رهبران عشاراياخ

 در ییکای آمراني تعداد نظامدم لذا دستور دام،ي وارد کنستهای را به تروری تا ضربه واقعمیفرصت دار
 ی براریعشا یروهاي ها و نی عراقی با همکارروهاي ننی که اابدی شی افزاروياستان االنبار تا چهار هزار ن

 ." خواهند کردتي فعالستهای از فشار ترورییرها
 با ییاروی ثبات در منطقه در روی وسالمت آن و برقراری در عراق، مستلزم دفاع از وحدت ارضتيموفق" 

 دو نظام به نی شود، ای آغاز مرانی و اهی مسئله با اهتمام و توجه سورنی است و اییچالش افراط گرا
 رانی استفاده کنند، اآن ورود به عراق و خروج از ی دهند از خاکشان برای اجازه ماني و شورشستهایترور
 خود را متوقف یروهاي دهد، ما حمله به نی را انجام مییکای آمراني نظامهي از حمالت علی مالتیحما
 گرفت و شبکه مي را خواههی و سوررانیاز ا) اني و شورشستهایترور( ازتی حمای کرد و جلوميخواه
 دهند، کشف و ی کنند و دشمنان ما را در عراق آموزش می ارائه مشرفتهي پی را که سالحهاییها

 ." کردمينابود خواه
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 اتخاذ انهي در خاورمکای ازمنافع آمرتی در عراق و حماتي امنتی تقوی برایگری اقدامات دنيما همچن" 
 مستقر شوند، انهي در منطقه خاورمبرماي هواپی از ناوهایگری مجموعه دکی کرد؛ دستور دادم تا ميخواه

 ناني اطمی را براوتی ضد موشک پاتریستمهاي داد و سمي را گسترش خواهی اطالعاتیتبادل داده ها
 و عراق هي ترکی کرد و با دولتهامي و دوستان خود در منطقه مستقر خواهماناني به همپدنيبخش
 کرد و با مي مشترک کمک خواهیمرزها نهي و به آنها در حل مشکالتشان در زممي کنی میهمکار

 ." کردمي خواهیکار و سلطه بر منطقه همی به سالح هسته ارانی ایابي از دستیري جلوگی براگرانید
 
 ی ضرورکيپلماتی دی از عراق وادامه تالشهاتی حمای امور خارجه براری وزسی رازايروزجمعه، کاندول" 
 ." خواهد کردمتی منطقه عزنی به اانهي صلح در منطقه خاورمی برقراریبرا
 شود که ی نوپا اعمال می دموکراسی بقاني که درباره آن امشب صحبت کردم؛ با هدف تضمیراتييتغ" 
 : مي و شفاف باشحی صردی کند، بای مبارزه مکای آمرتي امنی بخش مهم از جهان برانی بقا در ایبرا
 ی کرد و حتهند تر و خشونت بارتر خوانيخون در عراق وجدان ندارند و امسال را اني و شورشستهایترور

 اقدامات کشنده خشونت بار ادامه م،ي شده است؛ اجرا کنیزی خود را همانطور که برنامه ریاستراتژ
 نی ؛ سوال امي ها باشییکای ها و آمری عراقی برایشتري منتظرخسارتها وتلفات بدی ؛ ما باافتیخواهد 

 مسئله محقق نی اعتقاد من ابه تر خواهد کرد، کی نزدتيوفق ما را به می استراتژنی اایاست که آ
 ."خواهد شد

 
 بر دی ما بااستي متحده اتکا کنند، لذا ساالتی از حد به  اشي ها بی نگران هستند که عراقیاريبس" 

 در کای آمری آنها کاهش تالشهای القاعده متمرکز شود، راه حل برابي عراق و تعقی از مرزهاتیحما
 یني است که عقب نشنی ما باشد؛ نظر ما ای جنگجویروهاي نی مرحله اینياعالم عقب نش ایبغداد 

 قابل ري درچارچوب غی کشتار گروهاتي کشورش و عملهی دولت عراق و تجزیما درحال حاضر به فروپاش
 تر در ی ما مجبور شوند مدت طوالنیروهاي شود که نی سبب مییوی سنارنيتصور منجر خواهد شد، چن

 ." است، بجنگندشتري که به دنبال کشتار بی بمانند و با دشمنی باقعراق
 شکستن چرخه ی ها برای و به عراقمي دهشی لحظه سرنوشت ساز افزانی خود را در اتیاگر حما" 

  ."مي تر کنکیرا نزد) کایآمر( به کشور انماني روز بازگشت نظاممي توانی مم،ي کمک کنیخشونت فعل
  

  نشيندی آمريکا بيکار نم:هشدار رايس به ايران
  ٢٠٠7  ژانویه11 – ١٣٨۵  دی 21ه پنج شنب

 داشته باشد تالش ی رايس، وزير امور خارجه آمريکا گفته است اگر ايران سعکاندوليزا:بی بی سی
 ."بيکار نخواهد نشست" باثبات کردن عراق را مختل کند، آمريکا ی تازه آمريکا برایها
 آمريکا ی تازه جورج بوش، رييس جمهوری چند ساعت پس از سخنران گزارش ها، خانم رايس کهبنابر

 ايران در شهر ی آمريکا به کنسولگری تازه اين کشور در عراق و نيز پس از حمله نيروهایدرباره استراتژ
 . ايران را سرکوب کند" یتجاوز منطقه ا"آمريکا مصمم است :  کرد گفتیاربيل، صحبت م

رييس جمهور شب گذشته روشن :"گفت)  ديماه21( ژانويه 11ز پنجشنبه،  امور خارجه آمريکا رووزير
 ی ما را به مخاطره می دخالت دارد که نيروهایساخت که ما در جريان هستيم که ايران در فعاليت هاي

 را که ممکن است در اين یما افراد.  کندی ثبات می عراق را بی که دولت نوپایاندازد، فعاليت هاي
 ."ا دخالت داشته باشند، تحت تعقيب قرار خواهيم دادگونه فعاليت ه

 خواهم در اين یمن نم:"  بوش داشت گفتی آقای که پس از سخنرانی رايس در مصاحبه هايکاندوليزا
 خواهد زد اما شما مشاهده خواهيد یمورد وارد حدس و گمان شوم که آمريکا دست به چه نوع اقدامات

وزير امور خارجه آمريکا ."  ادامه يابدیتا بگذارد چنين فعاليت هايکرد که آمريکا کنار نخواهد نشست 
 ."تحمل نخواهد شد"دخالت ايران در عراق :گفت
 عراق و کمک به شورشيان اين کشور را همواره تکذيب کرده ی ايران هر گونه دخالت در امور داخلاما

 . است
 ايران در عراق حمله یرايس، به کنسولگر چند ساعت قبل از اين اظهارات کاندوليزا ی آمريکايینيروها

 . کرده و پنج نفر از کارمندان آن را با خود برده بودند
  مذاکره با ايرانپيشنهاد

 امور خارجه آمريکا روز پنجشنبه در عين حال مجددا تکرار کرد که اگر ايران حاضر به کنار گذاشتن وزير
 .  با رهبران ايران مالقات کندیر زمان و مکان اورانيوم باشد، او حاضر است در هی سازیبرنامه غن

 که قبال بارها آن را مطرح ی کنم، پيشنهادیامروز، بار ديگر اين پيشنهاد را تکرار م:"  رايس گفتخانم
 کل جامعه بين الملل و نه تنها ی که اين، تقاضا- اورانيوم را متوقف کند ی سازیاگر ايران غن: کرده ام

 ی من در هر جا و در هر موقعو ساله خود را تغيير دهد 27 دارد که سياست یادگ آمريکا آم-آمريکا است
 ." کنمی خود مالقات می ايرانیبا همتا
  مبارک به ايرانهشدار

 که روز پنجشنبه منتشر شد، به ی مصر در مصاحبه ای مبارک، رييس جمهوری همين حال، حسندر
 . ايران هشدار داد که در عراق دخالت نکند

ايران در تالش است که در عراق و : "مبارک در گفتگو با هفته نامه االسبوعه، چاپ مصر گفت یآقا
 ." نداشته باشيدیبه عراق کار:  گويمیمنطقه حمايت کسب کند و من به همه م

www.iran-archive.com 



 ی به دخالت در امور عراق پايان دهند، اين کشور توانايی و بين المللی منطقه ایاگر نيروها: " افزودیو
 ادامه يابد، اين بيم وجود دارد که عراق به چند ی خود را دارد اما اگر وضعيت کنونی ملحفظ وحدت

  ."بخش متخاصم تبديل شود
  

  کردتی حماییکای آمراني اهل تسنن عراق از تداوم حضور نظامیاسي حزب سنیبزرگتر
  ٢٠٠7  ژانویه11 – ١٣٨۵  دی 21ه پنج شنب
 هنوز اوضاع عراق ناامن است، بر ادامه نکهی اانيبا ب اهل سنت عراق تي اقلیاسي حزب سنیبزرگتر

 . کرددي کشور تاکنی در اتي ثبات و امنی تا برقرارییکای آمرانيحضور نظام
 عراق یاز رهبران حزب اسالم" یی السامراادیا" فرانسه، ی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

درحال حاضر به :  در عراق اعالم کردکای آمری جمهورسيرئ" جرج بوش "دی جدیدر واکنش به استراتژ
 . شودی احساس مازي امن عراق ننا به علت اوضاع ییکای آمرانيحضورموقت نظام

 ، توانمند نبودن ییکای آمراني به حضور نظامازي نگرعواملیاز د:  افزودی خبرگزارنی در گفتگو با ایو
 .ست کشورانی بر اوضاع اییکای و آمری عراقیتي امنیروهاين
 اني و شبه نظامسمیترور: گفت " بوش "دی جدی دراستراتژانيدرباره برخورد با شبه نظام" ییالسامرا"

 کند؛ درواقع ناقض و مخالف ی متی حمااني که از حضور شبه نظامی سکه هستند و هر دولتکی یدو رو
 .قانون است

 نهی است که گزی مرکبیحل ها همان راه یروزي پیراه ها:  طرح اظهار داشت نی اتي درباره موفقیو
 ماندن قدرت ی ثبات و باقی و برقرارتي امنادتي کند؛ چراکه هدف ما سینم  را رهانیگزی جایها

 . استی دولتیروهاي در دست نینظام
 هستند ی از اموریکی دوکشور نی شد که ای مدعهی و سوررانی با تکرار اتهامات خود درباره اییالسامرا

 . بردیم که عراق از آن رنج 
:  گفت یو. باشدی موضوع همکارنی پرداختن به ای و عراق براکای دولت آمرني بدیبا: افزود" ییالسامرا"

  .میدواري امداتی به دور از تهدی به توافقیابي دستیما برا
  

 در یرقانوني غی و سالح هاسمی دولت عراق امروز پنجشنبه بر مبارزه دولت با تروری رسمیسخنگو
 . کرددي کشور تاکنیا

  ٢٠٠7  ژانویه11 – ١٣٨۵  دی 21ه پنج شنب
 خود در یدر کنفرانس مطبوعات"  الدباغیعل" فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . کندی مبارزه ماني و شبه نظامسمیدولت عراق با ترور: بغداد گفت 
 اساس با آن ني داند و برهمیم یرقانوني خارج از کنترل خود را غیدولت هرگونه سالح:  افزودیو

 و با همه آنها براساس می شوی قائل نمزی تماعهي شای ی سناني شبه نظامنيبرخورد خواهد کرد و ما ب
 .مي کنیقانون عمل م

 شی ها است و اگر افزای درکشور به نفع همه عراقتي امنیبرقرار:  دولت عراق افزودی رسمیسخنگو
 .ندي بی در آن نمی کند، دولت عراق مانعیمرکمک م انی به اییکای آمریروهايتعداد ن

 خواهان خارج زي ها نییکای خود آمری ضرورت است و حتکی یحفاظت ازشهروندان عراق:  گفتیو
 . ثبات درعراق هستندی زمان ممکن و پس از برقرارنیعتری خود ازعراق درسریروهايکردن ن
 گفتگو با ی براکای آمرکردی دانست و به رویق عرایدگاهی را دکای آمری استراتژیاسي بخش سالدباغ،
 منطقه ی و ثبات درعراق به نفع همه کشورهاتي امننکهی برای منطقه ومتقاعد کردن آنها مبنیکشورها

 . منطقه به شمارخواهد رفت، اشاره کردی کشورهای برایدی تهد،یو هرگونه نا امن
 ها ی عراق به عراقی استانهایتيمن ای هاتي شاهد انتقال مسئولیالدي م2007 گفت که سال یو

  .خواهد بود
  

  ايران در اربيل ی به کنسولگریحمله نظاميان آمريکاي
  ٢٠٠7  ژانویه11 – ١٣٨۵  دی 21ه پنج شنب

 ايران در عراق حمله کرده و پنج نفر از کارمندان آن را با ی به کنسولگری آمريکايینيروها:بی بی سی
 . خود برده اند

 ايران در ی به کنسولگری ژانويه، در ساعت سه بامداد به وقت محل11 روز پنجشنبه، ی آمريکايینيروها
 ی کامپيوتر و مقاديریشهر اربيل، واقع در منطقه کردنشين شمال عراق، حمله کردند و دستگاه ها

 .اسناد و مدارک را با خود بردند
 پس از یود آمدند و سربازان آمريکاي ايران در اربيل فری کوپتر بر بام کنسولگری گفته است پنج هلتهران

 . شکستن درها، پنج نفر را دستگير کردند
 پس از ی آمريکايینوشته است که نيروها" منابع موثق" نيز به نقل از - ايرنا - ايران ی دولتیخبرگزار

 . با شکستن در وارد اين ساختمان شدند،یخلع سالح نگهبانان ساختمان دفتر کنسولگر
 اثاثيه داخل ،ی بعد از ورود به ساختمان کنسولگری آمريکايیمنابع آمده است که نيروها نقل از اين به

 . را دستگير کردندیساختمان را شکستند و پنج کارمند اين کنسولگر
 را همراه با ی و مدارک و اوراق موجود در کنسولگری کامپيوتری افزايد که آمريکاييان دستگاه های مايرنا

 . برده اندیان نامعلومدستگير شدگان به مک
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 بين ی وزارت امور خارجه ايران آمريکا را به ناديده گرفتن کنوانسيون های سخنگو،ی حسينیمحمدعل
 .  که خود آمريکا ايجاد کرده، متهم کرده استی گسترش دادن بحرانی و همچنين تالش برایالملل
 خوانده و یمريکاييان را غيرقانون در عراق نيز اين اقدام آی اسالمی گزارش ايرنا، سفارت جمهوربه

 . را به وزارت خارجه عراق تسليم کرده استیيادداشت اعتراض آميز
 . بازداشت شدگان اقدام کندی فوری آزادی اين يادداشت از دولت عراق خواسته شده است که برادر

 با یت و با هماهنگ خود در اربيل را بنا بر درخواسی افزايد که دولت ايران کنسولگری ايرنا میخبرگزار
 .مقامات دولت منطقه کردستان در اين شهر ايجاد کرده است

 جديد عراق، قرار است در اين کشور چند منطقه هر کدام متشکل از چند ی اساس قانون اساسبر
 . برخوردار هستندی خود از اختياراتی از امور داخلیاستان ايجاد شود که در اداره برخ

 ی است که تا کنون بر اساس اين بخش از قانون اساسیعراق تنها تشکيالت کردستان ی منطقه ادولت
 .جديد فعاليت دارد و مرکز آن شهر اربيل است

  سفيران عراق و سوئيساحضار
 آسوشيتد پرس، وزارت خارجه ايران، سفيران عراق و سوئيس در تهران را احضار ی گزارش خبرگزاربه

 .کرده است
 ايران گزارش داده که وزارت خارجه اين کشور، روز پنجشنبه در یويزيون دولت به نقل از تلی خبرگزاراين

 ايران در شهر اربيل عراق، سفيران عراق و سوئيس ی به کنسولگری آمريکايیاعتراض به حمله نيروها
 .را احضار کرده و از آنان در مورد اين حادثه توضيح خواسته است

 .و تهران، سوئيس حافظ منافع آمريکا در ايران است نبود روابط ديپلماتيک ميان واشنگتن در
 ،ی العالم گزارش داده که نظاميان آمريکايی فارس نيز، به نقل از تلويزيون ايرانی اين حال، خبرگزاردر

 . ايران در اربيل را، به بغداد منتقل کرده اندیکارکنان بازداشت شده کنسولگر
 با بستن ،ی تحت امر مسعود بارزانیه بود که نيروها پيشتر به نقل از همين منبع گزارش دادفارس

 . کرده اندی ايران به بغداد جلوگيریفرودگاه اربيل، از انتقال کارکنان کنسولگر
روابط خوب " دهد آمريکا ی گفته است که تهران اجازه نمی حسينی همچنين به نقل از آقای خبرگزاراين

 .کند" مخدوش"را " ايران و عراق
 ی عراقیها مقام اعتراض

 ها ی دولت عراق به خبرنگاران گفت کشورش از آمريکايی الدباغ، سخنگوی از اين حمله، علپس
  آنان چه بوده است؟ی دستگير شده اند و علت دستگيریخواسته است مشخص کنند چه کسان

 .  تاييد کرد که وزارت امور خارجه عراق در حال تحقيق درباره موضوع استیو
 ی تمامیت خودمختار کردستان عراق نيز اين حمله را محکوم کرده و خواستار آزاد همين حال، دولدر

 .  شده که دستگير شده اندیافراد
رياست و دولت :"  کردستان عراق آمده استی رييس دولت منطقه ا،ی بيانيه دفتر مسعود بارزاندر

ن در اربيل صورت گرفته،  ايرای که عليه کنسولگری خود را نسبت به عملياتیکردستان عراق ناخشنود
 ." کندیاعالم م

 ،ی بين المللی اين نکته که بر اساس پروتکل های فرانسه، اين بيانيه ضمن يادآوری گزارش خبرگزاربه
به تالش " را متهم کرده که ی آمريکايی ديپلماتيک بايد از حمالت، مصون باشند، نيروهایساختمان ها

  ."ر عراق، ضربه وارد کرده اند ثبات و امنيت دی مربوط به برقراریها
  

از همدستان صدام معدوم را به  گفت آه دولت بايد اعدام دو تن) چهارشنبه(جمهور عراق امروز  رييس
  .تاخير بيندازد
  ٢٠٠7  ژانویه10 – ١٣٨۵  دی 20ه چهار شنب

راهيم برادر از خبرگزاري آسوشيتدپرس، برزان اب به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اطالعات عراق و عواد حمد البندر رييس سابق دادگاه انقالب عراق  ناتني صدام و رييس سابق سازمان

  .محكوم شدند به همراه صدام به مرگ
 تن از شيعيان روستاي الدجيل 148در آشتار  اين دو به همراه صدام در خصوص اتهامات دست داشتن

  .در شمال عراق گناهكار شناخته شدند
آنفرانس خبري مشترك با زلماي خليل زاد سفير آمريكا  جالل طالباني رييس جمهور عراق، امروز در يك

  .در خصوص اعدام صبر آنيم و شرايط را بسنجيم به نظر من ما بايد: در عراق گفت
  .طالباني به جزييات بيشتر اين موضوع اشاره نكرد

شدند؛  به همراه صدام اعدام مي) نهم دي(دسامبر  30  تاريخبرزان ابراهيم و عواد البندر در اصل بايد در
  .عيد قربان سپري شود اما اعدام آنها به تعويق افتاد تا

البندر طي روزهاي آتي اعدام شوند؛ ولي هيچ تاريخ  رود ابراهيم و اند آه انتظار مي مقامات عراقي گفته
  .مشخصي اعالم نشده است
  .اطالعي آرد بي دستان صدام اظهارطالباني نيز از زمان اعدام هم

زلماي خليل زاد از وي خواسته بود آه اعدام  شنبه گفت آه نوري المالكي نخست وزير عراق روز سه
  .بيندازد ولي مقامات عراقي با اين درخواست مخالفت آردند  روز الي دو هفته به تاخير10صدام را 

يك بمبگذاري انتحاري باعث آشته : اعالم آرد پليس: خبرگزاري آسوشيتدپرس هم چنين گزارش داد
  .پليس در تل عفر در شمال عراق شد شدن چهار غير نظامي در اطراف يك ايستگاه
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 تن زخمي 12حادثه هم چنين دست آم  در اين: يك افسر پليس آه خواست نامش فاش نشود، گفت
  .شدند

اعات يك بمبگذار انتحاري ديگر همين س هم چنين در: سرتيپ عبدالكريم خلف از پليس موصل گفت
ي  حمله يك آودك آشته و چهار تن از جمله راننده در اين. آاروان شهردار تل عفر را هدف قرار داد

  .شهردار زخمي شدند
 مايلي 20حوالي يك ايستگاه گاز در محموديه در  هم چنين امروز دو بمب تقريبا به طور همزمان در

  .دو غير نظامي و به آتش آشيده شدن چندين خودرو انجاميد ه شدنمنفجر شد و به آشت جنوب بغداد 
زخمي شدن يك پليس راهنمايي و رانندگي  انفجار يك بمب در مرآز بغداد به: پليس هم چنين گفت

 مايلي شمال بغداد پارك شده بود 180آرآوك در  يك خودروي بمبگذاري شده آه در مرآز. انجاميد
 .انفجار در دست نيست ز تلفات اينمنفجر شد ولي هيچ گزارشي ا

  
 یتي طرح امندیدولت عراق با/  محاکمه شوند دی سابق بای بعثمی متهمان رژهمه :مي حکزی عبدالعزديس

 را به اجرا در آورد
  ٢٠٠7  ژانویه8 – ١٣٨۵  دی 18ه دوشنب

 می رژکارانتی بر ضرورت تداوم دادگاه محاکمه جنادي عراق با تاکی انقالب اسالمی مجلس اعالسيرئ
 . کشور به اجرا در آوردنی را در ایتي عراق خواست تا طرح امنری سابق، از نخست وزیبعث
 ،یامروز درسخنان" ميزحکی عبدالعزديس" ، طي محینترنتی اگاهی مهربه نقل از پای گزارش خبرگزاربه
 ی هایق که بعث موجود درعرای ها و خشونت هایري عراق را به توقف درگرینخست وز" ی المالکینور"

 ها را ستیر گروه از ترونی اني همچنیو.  کردبي و ترغقیطرفدارصدام آن را به راه انداختند، تشو
 . عراق خواندی خطر برانیبزرگتر

 و داری از قضات دی با گروهري اخیدرروزها:  کرددي درادامه سخنان خود تاککپارچهی ائتالف عراق سيرئ
 دي تاکهي درمورد انقالب شعبانژهی درباره همه مسائل عراق به وقيرت تحق بر ضروگریمذاکره کرده و  بار د

 . شده استنهي زمنی درایقاتيکرده  و خواستار انجام تحق
 ما لی جنوب عراق دراواهی جنوب عراق از جمله بصره، العماره و ناصرني نشعهياستان ش14 انيعيش

 انقالب را نی صدام امی کردند که رژامي قتی عراق درحمله به کویروهاي بعد از شکست ن1991شعبان 
 شهادت به را انيعي هزار تن از ش250 معروف شد، سرکوب کرد و به دنبال آن هيکه به انقالب شعبان

 . رساند
 یريگي منطقه از آن ماهنی مناطق جنوب عراق که اغلب مردم ای مرداب های حتی سرکوبنی اانیدرجر
 .خشک شد توسط عناصر حزب بعث زي کردند، نیم
 سابق ادامه ی بعثمی متهمان رژگری عراق خواست تا به محاکمه دیی جنای درادامه از دادگاه عالميحک
 .دهد
 را در یتيخواست تا طرح امن" ی المالکینور" از ني عراق همچنی انقالب اسالمی مجلس اعالسيرئ

 . مناطق عراق به اجرا در آوردگریبغداد و د
 شد، اما درباره یتي مشارکت مردم عراق در طرح امنی برای مردمی هاتهي کملي خواستارتشکیو

 . ارائه ندادیحي توضچي هر؟ي خای مسلح شوند دی ها باتهي کمنی انکهی ها و اتهي کمنی اتيماه
 ها ونيلي و می مردمتی  از حمانکهی از ای با آگاهدیدولت عراق با:  کردديتاک" ميزحکی عبدالعزديس"

 . را به اجرا در آوردیتي امنی طرح هانی ادیادند؛ برخورداراست، با دی که به آن رایعراق
 کرد، از رادی اری غددي سخنان را در مقر حزبش همزمان با عنی که ای انقالب اسالمی مجلس اعالسيرئ

 . فتوا دادند، انتقاد کردانيعي عربستان  که به کشتن شیرهبران مذهب
 السالم را به هي علی، امام عل)ص( است که رسول اکرمی روزریروزغد:  اعالم کردینترنتی اگاهی پانیا

  . رخ دادیالدي م632 و مبارک در سال موني اتفاق منی کرد؛ ای خود معرفی و وصنيعنوان جانش
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   ديماه20چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠7 یه ژانو10 – ١٣٨۵  دی 20ه چهار شنب

روزنامه های صبح امروز تهران در گزارش های اصلی خود از بررسی بودجه سال آينده در :بی بی سی
هيات دولت و تاخير در تقديم آن به مجلس خبر داده، از سفر چهارروزه رييس جمهوری به کشورهای 

گر به گسترش ضدآمريکای آمريکای جنوبی و سفر هاشمی رفسنجانی به قم نوشته اند و در مطالب دي
  . آلودگی به مشهد و وقوع آتش سوزی در مدارس به علت وسايل گرم کننده معيوب پرداخته اند

در حالی که روزنامه های مختلف از انتقاد نمايندگان مجلس از تاخير دولت در تقديم بودجه سال آينده به 
اند که   دولت هشدار داده  در عنوان اصلی خود نوشته نمايندگان منتقدسرمايهمجلس خبر داده اند، 

تاخير اليحه بودجه به مصلحت نيست و می افزايد که دولت تا پنجم آذر بايد اليحهء بودجه را به مجلس 
  . بياورد اما هنوز بررسی بودجه در هيات دولت به پايان نرسيده است

ی هستند تا  يک عضو هيات رييسه مجلس تاکيد کرده که نمايندگان به دنبال طرح سرمايهبه نوشته
دولت بودجه ساالنه را در آذرماه به مجلس ارايه کند و يک نماينده محافظه کار مجلس گفته اگر دولت 

 را در زمان مناسب به مجلس ارايه ندهد، مجلس مجبور به بررسی بودجه به صورت يک ٨۶بودجه سال 
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بودجه يک . م شودتر انجا  بررسی بودجه اساسی ٨۶ ماه بعدی سال ١١دوازدهم است تا برای  
دوازدهم به هنگامی گفته می شود که دولت تصويری از برنامه های ساالنه خود ندارد و بودجه اش ماه 

  . به ماه به تصويب مجلس می رسد
روزنامه های هوادار دولت خبر داده اند که به زودی رييس جمهور احمدی نژاد برای دومين بار در يک 

سايه ونزوئال خواهد شد تا در جشن آغاز رياست جمهوری دانيل سال راهی کارکاس و کشورهای هم
 سفر چهارروزه رييس جمهور احمدی نژاد کيهانارتگا، رييس جمهوری منتخب نيکاراگوئه، شرکت کند و 

  .را سفر دوره ای به سه کشور ضدآمريکايی ونزوئال، نيکاراگوئه و اکوادور خوانده است
نی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز برای سفری دو  هاشمی رفسنجااعتماد ملیبه نوشته 

اهميت سفر هاشمی . روزه به قم خواهد رفت و در چند موقعيت به سخنرانی خواهد پرداخت
رفسنجانی به آن است که آخرين ديدار وی از قم در پانزده خرداد امسال با جنجالی همراه شد که در 

ز همکاران موسسه تحت رياست آيت اهللا مصباح يزدی جريان سخنرانی وی اتفاق افتاد و گروهی که ا
  . بودند بعد از سعی در به هم زدن سخنرانی وی بازداشت شدند
 گفته است اتفاقاتی که اعتماد ملیمعاون سياسی امنيتی استان قم به همين مناسبت به نوشته 

ليغات اسالمی حوزه از در نيمه خرداد ماه رخ داد تکرار نخواهد شد و سخنرانی برای مبلغان دفتر تب
  .جمله برنامه هايی است که قطعی شده است

 با چاپ عکسی که مشهد را تيره و تار نشان می دهد خبر داده که آلودگی هوا از تهران به کارگزاران
  . شهرهای ديگر کشور هم رسيده و از جمله مشهد هم دچار آن شده است

 ١۴ را دارد و هم اکنون CNGبيشترين مراکز عرضه گاز  خراسان رضوی بعد از تهران کارگزارانبه نوشته 
جايگاه در مشهد و دو جايگاه در سبز وار فعال هستند و در شهرستان های نيشابور، تربت جام، قوچان، 

  . درگز و چناران نيز تا پايان سال جاری اين جايگاه ها راه اندازی خواهند شد
ه افزايش تعداد خودروها و وسايل نقليه و فرسوده بودن در اين گزارش يک مقام محلی با تاکيد بر اينک

تعداد زيادی از خودروهای موجود باعث رشد مضاعف بنزين در استان شده است، گفته است که اگر در 
مقطعی از زمان روزانه يک ميليون ليتر بنزين در استان و مشهد مصرف می شد، االن اين رقم به پنج 

ين حجم مصرف نشانه زياد شدن خودروها يا فرسودگی خودروهای قديمی ميليون ليتر رسيده و تفاوت ا
  .است

 در عنوان اصلی خود خبر از يک آتش سوزی ديگر در مدرسه ای در بابلسر داده و نوشته يک آفتاب يزد
بخاری آتش گرفت و اگر فداکاری معلم نبود تعداد ديگری از دانش آموزان در ميان شعله های آتش 

  . نصرت کال می سوختندمدرسه روستای 
 شاگرد مدرسه در بابلسر اگر فداکاری معلمشان نبود به همان سرنوشتی ٣٧ آفتاب يزدبه نوشته 

  . دچار می شدند که دانش آموزان فارس و کرمان و لرستان در روزهای گذشته دچار شدند
و پرورش مساله آتش سوزی مدارس در روزهای سرد زمستان از مسايل عمده ای است که آموزش 

ايران با آن درگير شده و هفته گذشته وقتی عده ای از نمايندگان مجلس پيشنهاد استعفای وزير 
آموزش و پرورش را به علت سوختن دانش آموزان فارسی مطرح کردند آقای فرشيدی اعالم داشت که 

به رفع با استعفای وی مشکل حل نمی شود و چند ميليارد دالر کمک دولت خواست تا اندازه ای 
  .کمبودها کمک کند

  
   ديماه19سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠7  ژانویه9 – ١٣٨۵  دی 19ه سه شنب
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود با چاپ عکس هايی از رهبر :بی بی سی

ر زبان ها جمهوری اسالمی که غيبت يک هفته ای وی شايعاتی را درباره وضعيت سالمتش بر س
انداخته بود، به نقل بخش هايی از سخنان ديروز آيت اهللا خامنه ای درباره کوشش دشمنان برای ايجاد 
اختالف بين سنی و شيعه و لزوم پايداری ايران در دست يابی به فن آوری هسته ای پرداخته اند و در 

انتقاد از وضعيت اقتصادی کشور، مطالب ديگر خود، آمارهای تکان دهنده از تلفات آلودگی هوای تهران، 
  .احتمال حذف کنکور به تصميم مجلس و مخالفت دولت با آن را چاپ کرده اند

 در صدر اخبار خود خبر داده که به توصيه کميته راهبردی شورای عالی امنيت ملی تصميمات آينده نو
  . جديدی درباره پرونده هسته ای اتخاد می شود

 در سرمقاله خود از گفته های بدون پشتوانه فکری و تدبير ی اسالمیجمهوردر همين حال روزنامه 
رييس دولت در مورد مساله هسته ای انتقاد کرده و از وی خواسته با توجه به حساسيت پرونده هسته 

  .ای از اين گونه برخوردهای بدون محاسبه خودداری کند
س ابزاری بيشتر نيست و در حالی که  از قول يکی از نمايندگان مجلس نوشته که اين مجلآفتاب يزد

بايد صدای فرياد مردم را منعکس کند، همه امور خود را به دست دو سه نفر سپرده که با ارتباطات 
  . آشکار و پنهان با دولت، مجلس را در اختيار گرفته اند

 سياسی  پيرموذن نماينده اردبيل گفته است چالش اصلی امروز کشور بحران های آفتاب يزدبه نوشته
است چرا که همين التهاب های سياسی در درون کشور به طور مستقيم بر اقتصاد اثر می گذارد و ما 
که از نظر فرار نخبگان در منطقه اول هستيم نمی توانيم چشم خود را ببنيديم که قطعنامه ها و بيانيه 

  .های مکرر شرايط اقتصادی را تحت تاثير قرار دهد
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های خبری خود از قول مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست از بحران  در صدر گزارش همبستگی
آلودگی هوا در تهران به عنوان يک خودکشی دسته جمعی ياد کرده و نوشته هادی حيدرزاده به 

 دی ماه روز هوای پاک با تاکيد بر اينکه شهروندان ما شهروندان شادابی نيستند گفت يکی ٢٩مناسبت 
  . سردگی ها نيز آلودگی هواستاز داليل عمده اف

 اين کارشناس مسائل محيط زيست گفته است مشکل آلودگی هوا چيزی همبستگیبه نوشته 
نيست که ظرف مدت يک يا دو هفته برطرف شود بلکه مساله ای بسيارجدی است ومديريت شهری 

  . تهران به تنهايی نخواهد توانست فعاليت چشمگيری در رفع بحران آن انجام دهد
 نيز از قول مجری طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران آماری نقل کرده که نشان می دهد رسالت

  .  نفر ثبت شده است٢٧ نفر در تهران به دليل دو آالينده فوت کردند که روزانه مرگ ٩٩٠٠سال گذشته 
 هزار و ٣ود بر اساس آمار ديگری که همين مقام در همايش هوای پاک ارايه داده تنها در آبان ماه حد

  .  نفر در پايتخت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر اثر آلودگی هوا درگذشته اند۶٠٠
يک هفته بعد از رد طرح مجلس در مورد ساعت کار بانک ها توسط شورای نگهبان و در حالی که دولت 

اعتماد ملی همچنان بر سر تصميم خود در مورد تغيير ساعت کار بانک ها پافشاری می کند به نوشته 
های صورت گرفته، از طرح آزمايشی   ها طی يک جمعبندی با استناد به نظرسنجی مديران عامل بانک

ها انتقاد کرده و خواستار بازگشت ساعت کاری به حالت قبلی شده  دولت در تغيير ساعت کار بانک
  . است

ان خود طی نشستی به اين ها در پی اعتراض کارمندان و مشتري مديران بانک  اعتماد ملی به نوشته
ها وضعيت خدمات بانکی را آشفته کرده  نتيجه رسيدند که طرح آزمايشی دولت و تغيير ساعت کار بانک 

 و خواستار بازگشت ساعت کاری به وضعيت  است و اعتراض خود را به مسئوالن باالتر اعالم داشته
  .  اند سابق شده

ه بهانه کاهش آلودگی هوای ناشی از ترافيک تغيير داد گفتنی است که دولت ساعت کار بانک ها را ب
در حالی که عالوه بر ناهماهنگی هايی که بين موسسات پيش آمده مسئوالن ترافيک هم اعالم 

  . داشته اند که اين تغيير تاثيری در کاهش بار ترافيک نداشته است
سر حذف کنکور نظر رييس  در گزارشی پيرامون اختالفات دولت و کميسيون تخصصی مجلس بر ايران

کميسيون آموزش مجلس را منعکس کرده که گفته همين هفته طرح در مجلس مطرح می شود و به 
  . احتمال زياد به تصويب نمايندگان خواهد رسيد

 روانی بسياری - گفته است کنکور سراسری فعلی فشار روحی ايراندکتر عباسپور به نوشته روزنامه 
 ها وارد می کند و اگر داوطلبی به داليل خاص نتواند در جلسه آزمون حاضر را بر داوطلب و خانواده

 ١٠٠شود، يک سال از عمرش هدر می رود و افراد سودجو هم به عنوان آموزشگاه های کنکور سالی 
ميليارد تومان دريافت می کنند که با طرح جديد کنکور به جای سه ساعت در سه سال صورت می 

  .گيرد
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