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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(یم ایران و دولتهای بزرگرژ

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

دهد  يي ايران اجازه مي هاي هسته علي الريجاني با بيان اين آه ايران براي نظارت بازرسان از فعاليت
  . يي ايران متوقف نشده است هاي هسته آيد آرد آه فعاليتتا
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، دآتر علي الريجاني، دبير )ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار انرژي هسته

عات عراق در جمع شوراي عالي امنيت ملي آشورمان پس از ديدار و گفتگو با شيروان وائلي، وزير اطال
هم چنين در ديدار امروز در . سفر ايشان پيرامون موضوعات متنوعي صورت گرفت: خبرنگاران گفت

ها در ربودن چند نفر  ي آمريكايي خصوص مسايل مختلف بحث و گفتگو شد؛ از جمله رفتار وحشيانه
حل اين مساله صورت هاي جدي براي  ايراني آه در آنسولگري آشور ما بودند آه اميدواريم پيگيري

  . گيرد
الريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري آه از وي پرسيد اخيرا بازرسان آژانس از تاسيسات نطنز بازديد 

هاي در  شود اين بازديدها براي اين بوده است آه ايران از چهار ماه گذشته فعاليت اند و گفته مي آرده
هاي معمول آژانس بوده است و خيلي  اي نظارتبازديدها در راست: نطنز را متوقف آرده است گفت

شود عجيب و غريب است و  ها گفته مي هايي آه درباره توقف فعاليت حرف. اي نيست مساله پيچيده
  . دهد صحت ندارد و ايران آارهايش را ادامه مي

  
  . هيمد يي ايران اجازه مي هاي هسته ما براي نظارت بازرسان از فعاليت: الريجاني خاطر نشان آرد

: يي ايران گفت دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوالي درباره احتمال بمباران مراآز هسته
زنند نبايد  ها براي شرايط مختلف در نظر گرفته شده است؛ ضمنا اين حرفهايي را آه مي همه گزينه

  . عقلي نشان ندهند و بيآنم آنها مختصر عقلي دارند آه اين آار را نكنند  تصور مي. خيلي جدي بگيريد
وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه تجديدنظرهاي ايران در روابطش با آژانس بر چه مواردي 

  . ها ادامه دارد در اين باره مطالعات و بررسي: خواهد بود گفت
نس چه خواهد الريجاني در مواجهه با اصرار خبرنگاران مبني بر اينكه تجديدنظرهاي ايران در روابط با آژا

العمل  العمل نشان دهد؟ بگذاريد با تدبير عكس چرا اين قدر اصرار داريد آه ايران سريع عكس: بود گفت
  . داشته باشيم

ولي بدانيد آه ما اين : ها هستيم گفت وي با بيان اينكه متوجه فشارها بر افكار عمومي و رسانه
 آه به منفعت ملي آشور باشد از طرف ايران خواهيم رفتاري آنيم و در مجموع مي مسايل را درك مي

  . صادر شود
  

سفراي تروئيكاي عدم تعهد، رييس « :المللي انرژي اتمي در اين باره گفت  ايران در آژانس بين نماينده
و نماينده دايم دفتر اتحاديه عرب نزد ) شوراي حكام( مشورتي تقويت پادمان  ، رييس آميته77گروه 

اي ايران بازديد  از تاسيسات هسته) بهمن15 تا 13( فوريه 5 تا 2ي در وين الملل هاي بين سازمان
  » .آنند مي
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وگو با خبرنگار  المللي انرژي اتمي در گفت ي دائم ايران در آژانس بين دآتر علي اصغر سلطانيه، نماينده

اين بازديد در راستاي اقدام « :در اين خصوص افزود) ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  انرژي هسته
  » .گيرد يي ايران انجام مي هاي هسته آميز بودن فعاليت شفاف سازي و صلح

ي مشورتي  ، سفير الجزاير رييس آميته77 درحال حاضر سفير بوليوي، رييس گروه  به گزارش ايسنا،
  .  عدم تعهد هستندتقويت پادمان و سفير آوبا، مالزي و مصر تروئيكاي

خبرگزاري انگليسي رويتر نيز با اشاره به همين خبر گزارش داد آه ايران نمايندگان آشورهاي درحال 
المللي انرژي اتمي دعوت آرده است تا در تالش براي شفاف سازي  ي معتبر در آژانس بين توسعه

  . ن ديدن آننديي آ يي در اين آشور از تاسيسات هسته ي سوخت هسته نسبت به برنامه
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، اين خبرگزاري از وين گزارش داد آه تهران از نمايندگان آشورهاي 

 و دفتر 77تر  المللي انرژي اتمي و سران گروه بزرگ ي عضو جنبش عدم تعهد در آژانس بين درحال توسعه
از تاسيسات )  بهمن17-13(  فوريه ي عرب در وين دعوت آرده است در تاريخ دوم تا ششم اتحاديه
  . يي ايران ديدن آنند هسته

ي عضو آشورهاي عدم تعهد در آژانس نيز گفت آه اين دعوت پذيرفته شده  در همين زمينه يك نماينده
  . است

اين يك اقدام تبليغاتي براي ايران است تا شفافيت را به نمايش گذارد و بگويد ما نمايندگان « :وي افزود
  » .دهيم ها نشان مي ت آرديم و تاسيسات را به آنرا دعو
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گيري در  المللي انرژي اتمي است آه نهاد تصميم عدم تعهد يك بلوك مهم در شوراي حكام آژانس بين
  . باشد  عضو مي35اين سازمان است و داراي 

فظ همبستگي ي تمايلش براي ح آننده ها اين اقدام ايران را منعكس رويتر گزارش داده است آه ديپلمات
  . اند  آشورعضو جنبش عدم تعهد دانسته115هر چه بيشتر با 

 نمايندگان تروئيكاي عدم تعهد آه آن زمان آشورهاي مالزي، آوبا و 84پيش از اين نيز در آذرماه سال
يي  دادند با سفر به تهران با مقامات آشورمان درباره مسايل هسته آفريقاي جنوبي آن را تشكيل مي

  . وگو آرده بودند فتديدار و گ
  

 جمهوري اسالمي ايران قانون الزام دولت به تجديد نظر در روابط با  نژاد، رييس دآتر محمود احمدي
  . المللي انرژي اتمي را براي اجرا ابالغ آرد آژانس بين
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، براساس ماده واحده اين قانون آه با )ناايس(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
 به وزارت امورخارجه ابالغ شده، دولت موظف است با توجه به قطعنامه شوراي امنيت ١٢٩٥٤٥ شماره 

آميز آشور سرعت بخشيده  يي صلح  به برنامه هسته١٣٨٥ سازمان ملل متحد مورخ دوم دي ماه سال 
  . رژي اتمي براساس منافع ملت ايران تجديدنظر نمايدالمللي ان هاي خود با آژانس بين و در همكاري

ي علني روز چهارشنبه مورخ ششم در ماه يك هزار و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه
 به تاييد شوراي نگهبان ٦/١٠/١٣٨٥ سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  . رسيد
  

 ی گفتگو در خصوص مسائل منطقه ای را برای اژهی فرستاده وسی که پار خارجه فرانسه اعالم کردوزارت
 . کندیبه تهران اعزام م
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 ، وزارت امور خارجه فرانسه امروز سه شنبه سی مهر به نقل از فرانس پرس از پاری گزارش خبرگزاربه

 ران،ی ای اسالمی اعزام کند تا با مسئوالن جمهورانری به ایاعالم کرد کشورش قصد دارد فرستاده ا
 . قرار دهندی را مورد بررسلي اوضاع لبنان و اسرائژهی به ویمسائل منطقه ا

 ی فرانسه قصد دارد در راستای جمهورسي رابطه روزنامه لوموند امروز اعالم کرده بود که رئني همدر
 کشور درباره نی بفرستد تا با مقامات ارانی به ایا هی فرستاده بلند پاران،ی در قبال اکيپلماتیروش د

 .اوضاع لبنان گفتگو کند
 رای با تهران گفتگو کند زی قصد ندارد تا درباره موضوع هسته اراکي شود که شیادآورمی ني همچنلوموند

 ری خاو،یی داند و در سطح اروپای مسئله را مربوط به سازمان ملل منی اسی روزنامه  پارنیبه نوشته ا
 . مسئول آن استهی اتحادنی ای خارجاستيسوالنا مسئول س

 . درباره لبنان خواهد بودی المللني بی نشستیزباني مهی ژانو25 در سیپار
 رانی اعالم کرد در خصوص اعزام فرستاده به ازي وزارت خارجه فرانسه نیسخنگو" ی متستيژان بات"

 . خصوص اتخاذ نشده استنی درایقطع مي تصمچي شد که هادآوری ها ادامه دارد اما یبررس
 دي تاکرانی با ای احتمالی اعالم کرد، موضوع گفتگوانيني و فلسطلي با اشاره به لبنان ومناقشه اسرائیو

  . استی منطقه امسائل برمواضع ما درباره 
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 دو دستيار صدام حسين اعدام شدند
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 رسد که دو تن ديگر از محکومان پرونده کشتار دجيل نيز اعدام شده یاز بغداد گزارش م:بی بی سی
 .اند

 صدام حسين و رييس ی برادر ناتن،ی دولت عراق اعالم کرده است که برزان ابراهيم التکريتیسخنگو
 رژيم سابق عراق که همراه با صدام  دادگاه انقالب دریسازمان اطالعات، و عواد حامد البندر، قاض

 .  ژانويه، به دار آويخته شده اند15حسين به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه روز دوشنبه، 
 اعدام اين دو نفر را گزارش کرده و معاون ی دولت عراق، تلويزيون دولتی از صدور اطالعيه رسمپيش

 . اين گزارش درست استیه بود که به باور و گفتی سی بی با بیوزير خارجه عراق نيز در مصاحبه ا
 حکم اعدام در مورد اين دو مقام رژيم سابق عراق اوايل روز دوشنبه ی گزارش در مورد اجرانخستين

 .انتشار يافت اما تا چند ساعت رسما تاييد نشده بود
 از بدن جدا ی هنگام اعدام برزان ابراهيم، سر و،ی غير عادی دولت عراق، در اتفاقی گفته سخنگوبه
 .شد
 143 ساله، از جمله هشت متهم پرونده کشتار 62 ساله، و عواد حامد البندر، 56 ،ی ابراهيم تکريتبرزان

تن از شيعيان شهرک دجيل بودند که پس از سوء قصد نافرجام به جان صدام حسين در اين شهرک در 
 . دستگير و کشته شدند1982ژوئيه سال 

ده عالوه بر صدام حسين، برزان ابراهيم و عواد حامد را به اعدام با چوبه دار  به اين پرونی رسيدگدادگاه
 . از آنان را تبرئه کردی حبس محکوم و يکیو ساير متهمان را به دوره ها
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 بيش از - دسامبر 30 از تاييد احکام اعدام اين سه نفر توسط دادگاه تجديد نظر، صدام حسين روز پس
 .ته شد به دار آويخ-دو هفته پيش 

 از بازداشت شدگان دجيل ی احکام اعدام گروهی نمايشی دادگاه های البندر متهم بود که با برپايحامد
 .را صادر کرده است

 شيعه مخالف رژيم صدام حسين توصيف شده ی دجيل از جمله مراکز فعاليت و نفوذ گروه هاشهرک
 .است
 ی شود که انتشار تصاوير ويديويی گزارش میل به دار آويختن اين دو محکوم پرونده دجيل در حااحتمال

 . آوردی را در پی حکم اعدام صدام حسين گرفته شده بود انتقاداتی که از اجرایمخفيانه ا
 قرار گرفت که ی حکم هدف توهين مامورانی داد که متهم در لحظات قبل از اجرای تصاوير نشان ماين
 . از روحانيون تندرو شيعه، سر داده بودند به حمايت از مقتدا صدر،ی از آنان شعارهايیبعض
 از جمله ،ی بين المللی مدافع حقوق بشر و شخصيت های از گروه های اخير، تعدادی هفته هادر

دبيرکل سازمان ملل متحد، خواستار تخفيف مجازات محکومين به اعدام در پرونده دجيل شده بودند و 
 . حکم را به تعويق اندازدیخواسته بود اجرا عراق نيز از دولت ی رييس جمهور،یجالل طالبان

 در زمان رژيم سابق عراق ی به پرونده دجيل، طاها ياسين رمضان، معاون رييس جمهوری رسيدگدادگاه
 مجدد ی ندانسته و دستور رسيدگیرا به حبس ابد محکوم کرده اما دادگاه تجديد نظر اين مجازات را کاف

  . را داده استیبه پرونده و
  

  از نحوه اعدام دو همدست صدام حسين انتقاد
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 و عواد حامد ني صدام حسی برادر ناتن،یتی التکرمي از اعدام برزان ابراهايتانیدولت بر:بی بی سی
 نبوده ی سابق عراق انتقاد کرده و گفته است نحوه اعدام آنان انسانمی ارشد در رژی قاضکیالبندر، 
 .است
 . به عمل آمده استکای خارجه آمرری وزس،ی رازاي توسط کاندولزي نی مشابهانتقاد

 صدام ی برادر ناتن،ی انتقاد ها پس از آن است که دولت عراق اعالم کرد برزان ابراهيم التکريتنیا
 دادگاه انقالب در رژيم سابق عراق که یحسين و رييس سازمان اطالعات، و عواد حامد البندر، قاض

 ژانويه، به دار آويخته شده 15راه با صدام حسين به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه روز دوشنبه، هم
 . اند

 143 ساله، از جمله هشت متهم پرونده کشتار 62 ساله، و عواد حامد البندر، 56 ،ی ابراهيم تکريتبرزان
 حسين در اين شهرک در تن از شيعيان شهرک دجيل بودند که پس از سوء قصد نافرجام به جان صدام

 . دستگير و کشته شدند1982ژوئيه سال 
 بيش از - دسامبر 30 از تاييد احکام اعدام اين سه نفر توسط دادگاه تجديد نظر، صدام حسين روز پس

 . به دار آويخته شد-دو هفته پيش 
اشت شدگان دجيل  از بازدی احکام اعدام گروهی نمايشی دادگاه های البندر متهم بود که با برپايحامد

 .را صادر کرده است
 در زمان رژيم سابق عراق ی به پرونده دجيل، طاها ياسين رمضان، معاون رييس جمهوری رسيدگدادگاه

 مجدد ی ندانسته و دستور رسيدگیرا به حبس ابد محکوم کرده اما دادگاه تجديد نظر اين مجازات را کاف
  . را داده استیبه پرونده و

  
  . هاي منفي در قبال عراق داشته است گيري ايران موضع : گفتهور عراقجم معاون رييس
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 طارق -چاپ لندن-ي الشرق االوسط  از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در لندن با " چتم هاوس"ني اش در مرآز روابط جها سخنراني جمهور عراق در الهاشمي، معاون رييس

هاي  گيري ايران موضع: مثبتي در قبال عراق صورت داده است، مدعي شد بيان اين آه سوريه اقدامات
  .داشته است منفي در قبال عراق

  .برقراري ثبات در عراق عمل نكرده است هايش در راستاي ايران به وعده: وي ادعا آرد
ها  ها به همكاري تالش آرديم اما ايراني ايراني  راستاي تشويقما در: ي ادعاهايش گفت وي در ادامه

  !شكست روبرو ساختند هايش ما را با با عدم اجراي وعده
آند تا  محور شر است و در امور عراق دخالت مي شد آه ي سوريه گفته مي درباره: الهاشمي اعالم آرد

 آه شرايط اآنون تغيير آرده است و افكار باز دارد، در حالي ها را از جمله به آشورش توجه آمريكايي
دهند البته  ي درگيري اين دو آشور را با آشور ديگر در منطقه نمي اجازه عمومي در آمريكا و انگليس

  .سوريه به نفع آمريكا نيست جنگ عليه
ر توافق برسيم چرا آه به نفع آشورهاي هم جوا ما بايد با سوريه به: جمهور عراق افزود معاون رييس

  .آنند تا نيروهاي خارجي منطقه را ترك آنند عراق است تا در راستاي ثبات عراق عمل
عراق : در عراق به نفع جهان است، تاآيد آرد الهاشمي با بيان اين آه برقراري هرچه سريعتر ثبات

  .آشورهاي همجوار نيست هرگز مكاني براي حمله به هيچ يك از
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ي عراق  ايجاد درگيري ميان اهل سنت و شيعه ها در راستاي متوقف ساختن تالش: وي عنوان داشت
ها بايد در  يي هستيم لذا تمام گروه هاي طايفه دادن به درگيري ضروري است از اين رو ما نيازمند پايان

  .عراق مشارآت واقعي داشته باشند گيري در خصوص تصميم
ها نيز  ل سنت عراق را اداره آنند و سنيبدون اه توانند شيعيان نمي: جمهور عراق افزود معاون رييس 

  .ي آشور آنند به اداره توانند بدون حمايت شيعيان اقدام نمي
دهند از اين رو خطرها بعد از سقوط صدام  مي تندروها عراق را در خطر قرار: الهاشمي اظهار داشت

ي اصالحاتي آامل  نامهرسيده است آه اين خطرها از طريق يك بر بسيار افزايش يافته است اما زمان آن
  .اقتصادي و امنيتي تصحيح شود ي سياسي و در زمينه

به تغيير قانون اساسي داريم از آنجا آه به  ما نياز شديد: ي اصالحات سياسي گفت الهاشمي درباره
  .ها شده است اختالف آن ها را متحد سازد، عامل جاي اين آه عراقي

هاي سخت باشد،  گيري ملي آه قادر به تصميم ل دولت متحدجمهور عراق بر ضرورت تشكي معاون رييس
  .هاي سخت باشد گيري شود و قادر به تصميم هيات رييسه بايد تقويت: تاآيد آرد و گفت
قانون اساسي اين است آه اين قانون با  يكي از مهمترين مشكالت ما درخصوص: وي عنوان داشت
ها و قدرت رابه نخست وزير داده است  گيري تصميم ري عراقي تناسب ندارد، چون بيشت واقعيت جامعه

  .روند سياسي مشارآت آنند ها در در حالي آه بايد تمام گروه
وزير عراق نبود بلكه تغيير فوري در قانون اساسي  منظورم از اين اظهارات انتقاد از نخست: وي افزود
  .عراق بود

اند از جمله  هاي گذشته به دست آورده سال ها طي الهاشمي در عين حال به دستاوردهايي آه عراقي
  .برگزاري انتخابات و همه پرسي اشاره آرد

به اجراي اصالحات در نيروهاي نظامي عراق  نيروهاي آمريكايي و انگليسي آه قادر: وي تصريح آرد
  .ياري آنند هستند بايد ما را در ايجاد ارتشي آماده

شده بودند را ضروري دانست و گفت  ز ارتش جداهاي ارتش عراق آه ا الهاشمي بازگشت يگان
  .دارد يي باز مي طايفه ها هاي مسلح را از درگيري بازگشت آنها گروه

حضور اين نيروها : نيروهاي چند مليتي در عراق گفت ي حضور و نقش جمهور عراق درباره معاون رييس
  .ضروري است اي آه مد نظر ماست، براي آينده

  .الي خروج اين نيروها را رد آردوي تعيين زمان احتم
  .عراق طي يك سال به پايان برسد الهاشمي احتمال داده آه آماده سازي نيروهاي امنيتي

  .آنم نيروهاي چند مليتي به آشورهايشان مي من تمام تالش خودرا براي بازگشت: وي تصريح آرد
  

بل دانشگاه مستنصريه بغداد آه منجر گذاري روز گذشته مقا نوري المالكي با محكوم آردن عمليات بمب
 دولت عراق متعهد است آه عامالن اين بمب  : تن شد، اعالم آرد250به زخمي و آشته شدن 

  . ها را دستگير و محاآمه آند گذاري
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ري المالكي، نخست وزير به نقل از خبرگزاري آويت، نو) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آنيم به ملت عراق متعهد  ضمن آنكه اين حمالت جنايتكارانه را محكوم مي: عراق اظهار داشت

شويم آه عامالن اين جنايت از قانون فرار نخواهند آرد و تا هر زماني آه الزم باشد تحت تعقيب  مي
  . خواهند بود

ر حالي رخ داد آه ملت عراق سيلي بسيار اين عمليات تروريستي د: نخست وزير عراق تصريح آرد
اي  هاي آن را براي هميشه روانه قبرستان آرد و صفحه هاي نظام عراق زد و خواب محكمي به باقيمانده

ها  اي را نسبت به سرآردگان نسل آشي از تاريخ ظلم و ديكتاتوري در عراق را پايان داد و حكم عادالنه
  . در عراق صادر آرد
در ايام عاشورا ) ع(براي تامين امنيت عزاداران امام حسين : ير پليس آربال اعالم آرداز سوي ديگر مد

  . ايم طرح امنيتي بسيار محكمي را در اين شهر تدارك ديده
توانيم بگوييم بر اساس اين طرح امنيتي ما در آمادگي آامل در ماه محرم و ايام عاشورا  مي: وي افزود

  . پليس در تمامي شهر مستقر خواهند شد هزار 8هستيم و در اين راستا 
هم چنين برخي از نيروهاي امنيتي ارتش عراق خارج از شهر و براي ارايه امدادرساني و آمك به اين 

هاي بازرسي در مناطق مختلف خارج و  طرح امنيتي در آربال مستقر خواهند شد و در اين زمينه ايستگاه
اي را  گشت زني نيز در اين دوره به خصوص فعاليت گستردهداخل آربال برقرار خواهد شد و خودروهاي 

  . انجام خواهند داد
بر اساس اين طرح امنيتي، نقل و انتقال تمامي وسايل نقليه در شهر با دقت و : اين مقام پليس گفت

  . نظارت آاملي انجام خواهد گرفت
م تاسوعا و عاشوراي حسيني ها و مراآز بهداشتي در ايام عاشورا و مراس هم چنين تمامي بيمارستان
  . در آمادگي آامل خواهند بود

  . ها از نيروهاي مستقر خود در عراق را خارج ساخت اين در حالي است آشور اسلواآي اولين گردان
ي زماني مشخص براي خارج آردن  وزارت دفاع اسلواآي اعالم آرد، اين آشور در راستاي برنامه

 را به اجرا گذاشته است و اين گردان اسلواآي آه از عراق خارج نيروهاي خود از عراق، اين برنامه
  . شدند وارد آويت و پس از آن عازم اسلواآي خواهند شد
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هم چنين اين وزارتخانه تاآيد آرد آه نيروهاي اسلواآي تا پايان ژانويه تمامي نيروهاي خود را از عراق 
  . خارج خواهند ساخت

 عراقي 50گذاري در آرآوك منجر به آشته و زخمي شدن بيش از  از سوي ديگر وقوع يك عمليات بمب
  . شد

 آيلومتري شمال بغداد و بر اثر انفجار يك تريلر حامل مواد منفجره در برابر يكي از 250اين انفجار در 
  . مراآز پليس عراق در مرآز آرآوك رخ داد

 تن 32 تن و زخمي شدن 18ش از هاي اوليه اين انفجار تاآنون منجر به آشته شدن بي بر اساس گزارش
  . ديگر شده است

 آيلومتري بغداد، 50ي يك گروه مسلح با نيروهاي ائتالف در فلوجه  هم چنين بر اثر درگيري مسلحانه
  .  تن ديگر زخمي شدند5سه نظامي عراقي آشته و 

ند دو تن از اين افراد نيروهاي ائتالف توانست: اي اعالم آرد دفتر نيروهاي ائتالف در عراق با صدور بيانيه
  . مسلح را به قتل برسانند و شش تن ديگر را دستگير آنند

اين نيروهاي مسلح در يك ساختمان تجمع آرده بودند و در زماني : در اين بيانيه هم چنين آمده است
  . آه نيروهاي ائتالف قصد حمله به ساختمان را داشتند با نيروهاي ائتالف درگير شدند

برخي از اين افراد دستگير شدند غير عراقي بودند و با : ه هم چنين تاآيد شده استدر اين بياني
  . نيروهاي مسلح و تروريست داخلي عراق ارتباطات نزديك داشتند

هم چنين نيروهاي عراقي با همراهي نيروهاي آمريكايي دقايقي قبل از برگزاري نشست شوراي 
  . ر دادند و دو تن از مسووالن اين شورا را دستگير آردنداستانداري عراق اين نشست را مورد حمله قرا

يي نيروهاي آمريكايي به مقداديه تاآنون منجر به آشته و زخمي  اين در حالي است آه حمالت توپخانه
  .  تن از غير نظاميان اين منطقه شده است30شدن 

آند نسبت  وق بشر صادر مياز سوي ديگر سازمان ملل در گزارش خود آه هر و ماه يك بار در زمينه حق
  . به بحراني شدن اوضاع در آرآوك هشدار داد

هاي موجود چون  در اين بيانيه آمده است، نيروهاي آرد در اين منطقه نفت خيز به اذيت و آزار ديگر مليت
بدي هاي بسيار  ها و بحران تواند به زودي منجر به وقع درگيري پردازند و اين امر مي ها و اعراب مي ترآمن

  . در آرآوك شود
  

 عراق با مسئول دانستن دولت عراق در تي مشاور امنری با وزداری در درانی خارجه اری وز،ی متکمنوچهر
 خواهان اخراج گروه ،ییکای آمریروهاي توسط نلي ايران در اربیبازداشت پنج نفر از کارمندان دفتر نمايندگ

 . کشور شده استنی از ای اسالمی مخالف جمهوریها
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 وزارت ی عراق که سرپرستتي مشاور امنری وز،ی خود با شروان وائلداری در دی متکیآقا:بی بی سی
 رانی عراق در سفر به ای جمهورسیي ر،ی به عهده دارد گفته است که جالل طالبانزيحمل و نقل را ن

 با حمله به دفتر کای اما آمررفتی درخواست را پذنیا زي نرانی عراق شد که اتيخواهان کمک به امن
 . را بازداشت کردرانی ای اعزاماتي هل،ي در اربرانی ایندگینما
 رانی خوانده و گفته است که ای المللني ها را ناقض مقررات بییکای اقدام آمرنی ارانی امور خارجه اریوز
 ." افراد استنی اعی سری آزاد داند و خواهانی چارچوب، دولت عراق را مسئول منیدر ا"
 قابل قبول خوانده ري در عراق را غرانی ای اسالمی مخالف جمهوری حضور گروه هاني همچنی متکیآقا

 . افراد و گروهها از عراق اخراج شوندنی انتظار دارد که ارانیو گفته است که دولت ا
 دیجانبه شده و گفته است که عراق نبا روابط دومي خواهان تحکداری دنی در ازي عراق نتي مشاور امنریوز

 ی برایزنی در حال رای افزوده است که مقامات عراقیو.  باشدی اسالمی مخالفان جمهوری برایمحل
 . هستندلي در اربیرانی بازداشت شدگان اعی سریآزاد
ن در  ايرای که دفتر نمايندگی در اربيل در شمال عراق به محلی آمريکايی پنجشنبه گذشته نيروهاروز

 اسناد و مدارک و ی شود حمله و پنج نفر از کارمندان اين دفتر را همراه با مقاديریاين شهر خوانده م
 . همراه خود بردندی کامپيوتریدستگاه ها

 افراد بازداشت شده را به ارتباط داشتن با سپاه پاسداران متهم کرده و پنتاگون، وزارت دفاع کای آمرارتش
 عليه عراق و یه افراد بازداشت شده مظنون به دست داشتن در فعاليت هاي گفته است کزي نکایآمر

 ارتباط افراد بازداشت شده با سپاه پاسداران را رد کرده رانیا.  آمريکا هستندی ائتالف به رهبرینيروها
  .است

  
 . کرکوک هستندندهی درعراق خواستار اجماع درباره آی مختلف قومیگروهها
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 مختلف ی از گروههایندگانی نماه،ي چاپ ترکني آناتولوي مهر به نقل از روزنامه نی گزارش خبرگزاربه
 خواستار اجماع درباره هي روز دوشنبه در ترکی عراق در نشستی های ترکمن و آشورعه،ي ش،یسن
 . کرکوک شدند ندهیآ

 هي دخالت ترکی احتمالی منفجی درباره نتاهيرک نشست، به تنی در ای و سنعهي شندگانی نمانيهمچن
 .در امور مربوط به کرکوک هشدار دادند
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 ی جهانی مؤسسه استراتژی دولتري سازمان غی که از سو2007 کرکوک در سال ی بررسئتيه
 پرداخت ی مختلف عراقی با مشارکت گروههاري شهر نفت خنی اندهی آراموني شد به بحث پی میزبانيم

گر یشرکت نکرده بودند و از د" تهيسازمان کم"  بجز ی عراقی از کردهایندگانی از نماکدامچيکه در آن ه
 .ندیگروهها خواسته شده بود تا نظرات خود را مکتوب اعالم نما

 شهر نی اندهی درخصوص آی همه پرسکی در کرکوک ی کرد درصددند تا در اواخر سال جاریگروهها
 .ندیبرگزار نما

 بافت ريي تغی ها درشمال عراق برافي ازطی را محکوم کرده است و تالش برخی همه پرسنی اهيترک
 . را محکوم کرده استنجای نقاط به اگری شهر و مهاجرت دادن کردها از دنی ایتيجمع

 ی شهر مهاجرت داده شده اند و به عنوان رانی هزار نفر ازکردها به ا600 اطالعات محرمانه براساس
 .دهنده ثبت نام کرده اند

 ی که جنگی اعالم کرد که درصورتهي عضو برجسته پارلمان ترککی زي گزارش مهر، روز گذشته نبه
 . در آن دخالت کنددی در عراق رخ دهد آنکارا بایداخل

 نشست کی از پارلمان خواست تا ني حزب عدالت و توسعه است؛ همچنیکه از اعضا" تورهان جومز"
 .دی برگزار نمادی جامع جدی هااستي سقی درباره کرکوک و تشوی و فورژهیو

 یصورت م" کيستماتيس" که به طور یتي بافت جمعراتيي بودن کرکوک از تغري به سبب نفت خهيترک
 . روند اعالم کرده استنی مخالفت خود را با ارد،يگ

 نی در ایتي جمعراتيي در چند روز گذشته در واکنش به تغهي ترکری رابطه نخست وزني درهمنيهمچن
  .ندي نشی نمکاري دست نخواهد گذاشت و بیآنکارا دست رو: ه گفته بودمنطق

  
  .  نفر منجر شد300 شدن دستکم ی خشونت و حمالت مختلف امروز در عراق به کشته و زخم،ی آرامنا
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امروز عصرافراد مسلح : فتند عراق گیتي فرانسه، منابع امنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی شهروندان عراقی پراکنده به سویراندازي با تکلتي دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسکیسوار بر 
 ی را زخمگری نفر دت نفر را کشته و هف10در شمال بغداد دستکم " البنوک" محله ی از بازارهایکیدر 

  .کردند
 به صورت زي شده نی بمب گذاریدو دستگاه خودرو:  عراق گزارش دادندیتي حال، منابع امنني همدر
  . بغداد منفجر شدیدر شمال شرق" هیالمستنصر" دانشگاه کی همزمان در نزدبایتقر
 65 از دانشگاه صورت گرفت و به کشته شدن انیانفجارها به هنگام خروج دانشجو:  منافع افزودندنیا

  . منجر شدگرینفر د138 شدن یدانشجو و زخم
 کشته و 80 از شي بزي که خشونت ها وحمالت صبح امروز عراق نردي گی صورت می درحال حمالتنیا

  . گذاشته بودی برجایزخم
  

  در بغدادیراندازيده ها کشته در اثر انفجار بمب و ت
  ٢٠٠7  ژانویه16 – ١٣٨۵  دی 26ه سه شنب

فر کشته و تعداد  ن85 در بغداد دست کم یراندازي رشته انفجار بمب و تکی انی جردر:بی بی سی
 . مجروح شدندزي نیادیز
 پارک شده بود ه،ی دانشگاه المستنصری که در خارج درب ورودیلي بمب در اتومبکی سي گفته پلبه

 که از محل حادثه ی مردماني و در می بمب گذار انتحارکی توسط یگریمنفجر شد و پس از آن بمب د
 .دی کردند، منفجر گردی انفجاربمب فرار منياول
 . در شمال بغداد کشته شدندی خود رو در بازارکی از داخل یراندازي تانی در جرزي نیمارش

 است که در سال نی از ای آمار سازمان ملل متحد حاکنی اتفاق افتاده که تازه تری در حالري اخحوادث
 . در عراق کشته شده اندی هزار غيرنظام٣۴گذشته بيش از 

 سال گذشته ی گويد در طی عراق، می سازمان ملل متحد برا نماينده حقوق بشر،ی ماجازنیجيان
 . هزار نفر ديگر مجروح شدند٣۶ در عراق کشته و بيش از ی غيرنظام۴۵٢ هزار و ٣۴ یميالد
 کشته شده اند که بيشتر ی هزار نفر عراق۶ بيش از ٢٠٠۶ گفت در طول دو ماه آخر سال ی ماجازنیآقا

 است که توسط وزارت ی گويد اين آمار بر اساس اطالعاتیم یو.  کردندی میآنان در بغداد زندگ
 .بهداشت، بيمارستان ها، سردخانه ها و ساير نهادها تهيه شده است

 به عمل ی حکومت قانون تالش بيشتری اجرای سازمان ملل متحد از دولت عراق خواست که برانماينده
 . کنندیه نحو موثر حفاظت نم قانون از جمعيت عراق بی مسئول اجرای گفت نهاد هایو. آورد
 سال ی است که قبال بر اساس آمار وزارت کشور عراق برای اعالم شده، تقريبا سه برابر رقمارقام
 . محاسبه شده بود٢٠٠۶
 را که در گذشته سازمان ملل متحد تهيه کرده بود ی تهيه آمار دقيق مشکل است و آمار تلفاتالبته

 .دولت عراق فورا رد کرده بود
 گويند شواهد موجود نشان دهنده افزايش شمار قربانيان است و هرروزه پليس یاين وجود ناظران م با

 فرقه ی خشونت های از آنان قربانی کند که بسياری می بغداد جمع آوریده ها جسد را از خيابان ها
 . و اکثريت شيعه هستندی بين اقليت سنیا
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 ی گناه در عراق را يک تراژدی کرد مرگ افراد بیت م بلر نخست وزير بريتانيا که در لندن صحبیتون
 ی خارجی کرد که عامل مرگ غيرنظاميان شورشيان هستند نه نيروهای بر اين نکته پافشاریخواند ول

 .مستقر در عراق
 به ی هزار سرباز اضاف٢٢ کاهش خشونت ها، دولت آمريکا اعالم کرده که بيش از ی برای تالش تازه ادر

  . داردیعراق اعزام م
  
 قانون لی کند، اما خواهان تعدی مدیي در عراق را تاکای خارجه مصر گفت که کشورش طرح آمرریوز

 . استیاسي سندی عراق در فرآی هافي مشارکت همه طی برایاساس
  ٢٠٠7  ژانویه15 – ١٣٨۵  دی 25ه دوشنب

 خارجه مصر در کنفرانس ریوز" طياحمد ابوالغ" فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 کای آمریما استراتژ:  خود در شهر قاهره گفتییکای آمریهمتا" سی رازايکاندول" مشترک با یمطبوعات
 .مي کنی مدیي ثبات در عراق اجرا شود، تای برقراری برامیدواريرا که ام
 .  دولت عراق منجر شودتی طرح به تقونی امیدواريام:   خاطرنشان کردطيابوالغ

 نی که به ای است بگونه ااني هدف در تعامل با شبه نظامنی به ادنيراه رس:  کرددي حال تاکنيرع دیو
 ی کشور به شمار منی ملت عراق و دولت ای برای در خاک عراق خطرانيشبه نظام.  دهدانیخطر پا
 .روند
 ی هاانی ها و جرفي تالش به منظور متقاعد کردن همه طی کشورش برای خارجه مصر بر آمادگریوز

 قانون لی تعدقی امر از طرنی کرد، اما افزود که اگر ادي عراق تاکیاسي سندی به فرآوستنيعراق جهت پ
 . کمک خواهد کردی استراتژنی اتي به موفقردي صورت گیاساس
 داشت که اهل سنت عراق خواهان اني بیالتی مطلب را در اشاره به تعدنی اطي گزارش، ابوالغنی اهیبرپا

 . در عراق هستندی نظام فدرالیی مربوط به برپاین آن در مفاد قانون اساسوارد کرد
 در عراق شد و ی و شبه نظامیستی تروری کردن همه سازمانهای خارجه مصر خواستار متالشریوز

 به منظور روهاي فرصت به همه نی اعطای برای قانون اساسالتی تعدازمنديکمک به عراق ن: گفت
 .ت اسیاسيشرکت در روند س

 موضوع از محور نی عراق شد و گفت که ای خواستار عدم دخالت در امور داخلني  همچنظيابوالغ
 عراق ی در امور داخلیمداخالت خارج.   خواهد بودتی در کوسی خارجه عرب و رارانی وزینشست ها

 .  کشور استنی اوضاع اانیبه ز
 عراق به ی همه گروههاقی تشوی خود برا از مصر خواست تا تالشزي نکای خارجه آمرری حال، وزنيدرهم

  . را دوچندان کندیاسي به روند سوستنيمنظور پ
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   ديماه27چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
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صلی خود خبر از تشکيل يک نيروی ويژه روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های ا:بی بی سی
جديد پليس داده، از تعهدهای رييس جمهوری به کمک به کشورهای ضد آمريکايی نوشته و گزارش 

های مفصلی از مجلس و سخنان نمايندگان و وزير مسکن درباره گرانی دارند که نشان می دهد گرانی 
  .و تورم مهم ترين مشکل نمايندگان است

ه که محمود احمدی نژاد رييس جمهوری در مراسم تحليف رافائل کوره آ رييس جمهوری  خبر داداعتماد
جديد اکوادور قول داد به اين کشور و ديگر کشورهای آمريکای التين برای دفاع از خود در مقابل امريکا 

  . کمک کند
ل را داد و اضافه کرد  آقای احمدی نژاد در آخرين روز از سفرش به آمريکای التين اين قواعتمادبه نوشته 

  .که هر کشوری در جست وجوی دفاع از خود است می تواند روی کمک ايران حساب کند
 نوشته رييس جمهوری در حالی سفر دوره ای خود به سه کشور ضداستعماری و استکباری کيهان

ين سفر آمريکای التين را به پايان رساند که کارشناسان سياسی منطقه ضمن موفقيت آميز خواندن ا
وزير امور خارجه آمريکا مبنی بر " رايس"آن را اتحادی بزرگ عليه آمريکا و پاسخ جدی به تالش های اخير 

  . ايجاد تشکلی ضد ايرانی در منطقه توصيف کردند
 بدون اشاره منبع خود از قول کارشناسان نوشته در حالی که کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا کيهان

ه منطقه محور سخنان خود را ايران قرار داده بود و از کشورهای منطقه می خواست در آستانه سفر ب
تا تشکل جديد در ضديت با جمهوری اسالمی تشکيل دهند، رييس جمهوری ايران با سه روز سفر به 
سه کشور آمريکای التين و ايجاد اتحاد چهارجانبه ضدآمريکايی در اين منطقه و راه اندازی يک صندوق 

ه گذاری مشترک که هدف اصلی آن مبارزه با سياست های آمريکا در ساير کشورهاست عمال سرماي
  . به رايس پاسخ داد که چنين تالش هايی بيهوده و به مثابه آب در هاون کوفتن است

 از کارشناسان روسی بدون بردن نام آن ها نقل کرده که ايران و ونزوئال در اتحادی که در کيهانگزارش 
ذشته در برابر مواضع تند سردمداران آمريکا به نمايش گذاشتند، آمريکا را رسما به مبارزه سه روز گ

طلبيده و با در اختيار داشتن منابع و اراده سياسی کافی، قصد دارند در عرصه نفوذ در کشورهای جهان 
  .سوم با آمريکا، اتحاديه اروپا و چين رقابت کنند
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 تشخيص مصلحت نظام گفته است اگر فکر می کنيم با صدقه و  رييس مجمعرسالتبه نوشته روزنامه 
  . خوراک بخور و نمير دادن می توان به عدالت رسيد اشتباه می کنيم

به گزارش اين روزنامه آقای هاشمی رفسنجانی در اجالس بين المللی کميته امداد با تاکيد بر اهميت 
بايد فقرزدايی کنيم و ريشه فقر يا کنده شود يا توسعه پايدار گفته اگر بخواهيم پيشرفت داشته باشيم، 

دولت امکانات بسياری دارد و بسياری از کارخانه ها دولتی هستند که قرار شده . خيلی محدود شود
است اينها را در بورس بفروشيم و پول آن را به خزانه بدهيم اما اين بخش هنوز به خوبی اجرايی نشده 

  . است
ای رای داد که در صورت  خبری خود آورده که مجلس به يک فوريت اليحه  در صدر گزارش های سرمايه

ريزی و عمل خواهد کرد که در  ساله به نحوی برنامه  تصويب نهايی در مجلس، دولت در فرصتی پنج 
  .  درصد کل حمل و نقل خواهد رسيد٧۵پايان اين مدت، سهم حمل و نقل عمومی در شهرها به 

 نيز يارانه ١٣٩١ آغاز شده و در سال ٨۶بندی بنزين در نيمه نخست سال مطابق اليحه دولت سهميه 
 يادآوری کرده که تصميم به سهميه بندی از اول سال اعتماد ملی. بنزين به طور کامل قطغ خواهد شد

  .رسانی دولت سهميه بندی بنزين را رد کرد ديگر در حالی گرفته شده که هفته پيش، شورای اطالع 
 اليحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مديريت مصرف سوخت در کشور که نکيهابه گزارش 

ابتدا قرار بود به صورت دوفوريتی مطرح شود ولی وزير کشور به پيشنهاد برخی نمايندگان آن را به 
  . رای موافق به تصويب رسيد١۵٠صورت يک فوريتی ارايه کرد و يک فوريت آن نيز با 

ئوالن دانشگاه اصفهان به دليل احداث دانشکده انرژی هسته ای در داخل اين  خبر داده که مساعتماد
 درخت قديمی را قطع کرده اند اما رييس دانشگاه چنين خبری را تکذيب کرده و روابط ٣٠دانشگاه حدود 

عمومی دانشگاه هم اعالم کرده است که تنها چند درخت هرس شده اند اما يکی از مقامات مسئول 
 اصفهان گفته است فکر می کرديم که قضيه چندان مهم نيست اما هنگامی که به محل در شهرداری

  . رسيديم با کارگرانی روبرو شديم که با اره برقی در حال قطع درختان بودند
 نشان می دهد که همزمان با افزايش نگرانی ها درباره گسترش آلودگی  اعتمادگزارشی در روزنامه

ززگ کشور سازمان حفاظت محيط زيست طرحی را تهيه کرده که کاهش هوا از تهران به شهرهای ب
  .آلودگی هوای اهواز مشهد و اراک را در برنامه دارد

خانم واعظ جوادی معاون رييس جمهوری در جلسه کميته کاهش آلودگی هوای تهران گفته بحث هوا و 
يير کاربری نيم طبقه ها، محيط زيست سياسی نيست، بايد پارکينگ های الزم در تهران ايجاد و تغ

  .پارکينگ ها و فضای سبز به فضای مسکونی ممنوع شود
 گفته است اين شکل استفاده از خودرو به هيچ اعتمادرييس سازمان حفاظت محيط زيست به نوشته 

عنوان صحيح نيست و افزوده است که در دولت پيشنهاد شده است اگر کسی می خواهد خودرو بخرد 
گ يا اجاره نامه پارکينگ را داشته باشد چرا که اگر اين کار را نکنيم خيابان های تهران تا بايد سند پارکين

  . سال آينده قفل می شود٢
  
  

   ديماه26سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
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يت اهللا خامنه ای را نقل روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود سخنان آ:بی بی سی
کرده که در جمع روحانيون شيعه و سنی هشدار داده که اهل اين دو مذهب نبايد اختالف داشته باشند 

و همچنين گزارش هايی را درباره تهديدهای آمريکا عليه ايران، انتقاد به سفر رييس جمهوری به 
  . ران منتشر کرده اندآمريکای التين، افزايش گرانی و احتمال استيضاح يکی از وزي

 چاپ عکس ها و گزارش هايی از ديدارهای محمود احمدی سياست روز و رسالت، ايران، کيهان
 در  اعتماد ملینژاد، رييس جمهوری، از آمريکای التين در صفحات اول خود چاپ کرده اند اما به نوشته

با زمان تقديم بودجه کشور به جلسه مجلس يکی از نمايندگان تذکری داد و درباره همزمانی اين سفر 
مجلس سخن گفت و تاکيد کرد که اين سفر به هيچ وجه قابل دفاع نيست و ممکن است برای خود 

  .  جمهوری توجيه داشته باشد اما از نظر ما هيچ توجيهی ندارد رئيس
جمهوری   محمد خوش چهره از فراکسيون اکثريت مجلس گفت که وقتی رييس  اعتماد ملیبه نوشته

از سفر بازگردد مجلس از وی توضيح خواهد خواست، ممکن است که اين جلسه به صورت رسمی يا 
غيررسمی باشد اما ايشان بايد درباره انتخاب اين مقطع برای سفر، انتخاب نوع کشورها برای مراودات 

  .  و ضرورت آن در اين شرايط توضيح دهد  اقتصادی-سياسی
 با اشاره به جمله ای از رييس جمهوری که هنگام اعتماد ملیدر مسيح علی نژاد نيز در مقاله ای 

بازديد از محله ای در ماناگوا گفته بود که اين بهترين روز عمرمن است نوشته در حالی که مجلس بر 
گويد؟ مگر  کوبد پس آقای رييس جمهوری از کدام روزهای خوش عمرش سخن می طبل ناسازگاری می

م اعتراض را از همراهان ديروز خود ببيند و در عين حال رييس آن اين  شود دولتی اين همه حج می
  چنين به بهترين روزهای عمرش ببالد؟ 

اش، که مجلسيان   افزوده وقتی رييس دولت، درست در اوج روزهای کاری کابينه اعتماد ملینويسنده 
 را به انتظار نشسته ١٣٨۶نيز درايت و دورنگری و تدبير و تخصص در تنظيم و تدوين اليحه بودجه سال 

اند، چمدان سفر ببندد و فارغ از اين هياهو ايستاده باشد، تنها در اين صورت است که حتی اگر تمامی  
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همراهان ديروز آقای رييس به روند اقتصادی عملکرد دولت و صدور قطعنامه در حوزه سياست خارجی 
  .مر اوستعليه ايران با ديده نگران بنگرند باز بهترين روزهای ع

 از قول يکی از اعضای کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس از احتمال استيضاح سرمايه
بين نمايندگان انجام شده است  هايی برای استيضاح وزير مسکن  رايزنی  وزير مسکن خبر داده و نوشته 
  . کيا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و به زودی استيضاح سعيدی 

ارزيابی کرده و افزوده است که افزايش " غيرقابل تحمل"های اخير مسکن را  قنبری گرانیداريوش 
وی در آن زمان قول داده بود .  های وزير به هنگام اخذ رای از مجلس است قيمت مسکن برخالف وعده

پذير جامعه مسکن ارزان قيمت تهيه شود، اما هيچ اقدام عملی  که برای اقشار کم درآمد و آسيب 
  . ايم  درصدی قيمت مسکن در بسياری از شهرها بوده۵٠صورت نگرفته و حتی شاهد افزايش بيش از 

 استيضاح را بازی خوانده و نوشته با حال و هوای مشخصی که از مجلس فعلی سراغ کارگزاراناما 
ل شده و داريم، کل ماجرای استيضاح در نهايت به يک فضا سازی تبليغاتی و امتيازگيری رسانه ای تبدي

در اين ميان انبوهی مصاحبه تهديدآميز و افشاگرانه . وزير موردنظر در نهايت در سمت خود ابقا می شود
  . بر جای می ماند و تعدادی مصاحبه و يک جلسه، رويارويی مخالفان و موافقان

ت رييسه  اگر تعداد امضاها به حد نصاب برسد، اگر شرايط برای تحويل آن به هياکارگزارانبه نوشته 
فراهم شود، اگر همه استيضاح کنندگان به امضای خود پايبند باشند و اگر البی های پارلمانی هيچ 

کس را منصرف نکند ظرف ده روز آيند محمود فرشيدی وزير آموزش و پرورش هم مکلف خواهد شد برای 
  .توضيح دادن در خصوص عملکردش به مجلس برود

 ها و تورم ناشی از  خنگوی دولت نوشته برخی از افزايش قيمت از قول سسرمايهروزنامه اقتصادی 
های جهانی صورت  ها نيز بر اساس افزايش قيمت مشکالت ساختاری اقتصاد کشور است و برخی از آن

ها وجود  البته مساله اول يعنی مشکل ساختاری اقتصاد کشور جديد نيست و در همه دولت.  گيرد می
  . داشته است

 غالمحسين الهام ضمن تاکيد دوباره خود بر کاهش تورم گفته است دولت تمام هسرمايبه نوشته 
 های اخير برخی کاالها دارای شتاب افزايش  فکرش کاهش نرخ تورم و مبارزه با گرانی است و در ماه

  . اند اند و برخی نيز افزايش قيمت پيدا کرده  قيمت بوده 
با عنوان توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف در  خبر داده که امروز اليحه ای  ايرانروزنامه

 يارانه سوخت حذف می شود اما با ١٣٩٠مجلس مطرح می شود که در صورت تصويب تا پايان سال 
  . توسعه همه جانبه وسايل حمل و نقل عمومی ديگر فشار اقتصادی بر جامعه وارد نمی آيد

اره اليحه جديدی که ديروز با قيد دو فوريت به مجلس  درب ايرانيکی از مديران دولتی به نوشته روزنامه
داده شد کاهش بی نظير وابستگی بودجه جاری کشور را به درآمدهای نفتی از ديگر مزايای اجرای اين 

اليحه اعالم و تصريح کرده کاهش آلودگی هوا و وابستگی کشور به واردات ، شکوفايی اقتصادی با 
 نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده از ديگر مزايای اجرای اين گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و

  . اليحه است
 آقای هوشنگ فرح بخش که فرزندش علی فرح بخش روزنامه نگار و کارشناس کارگزارانبه نوشته 

اقتصادی از مدت ها پيش در زندان به سر می برد در نامه ای به رييس قوه قضاييه نوشته با علم و 
از می دارم که مفاد هيچ يک از اصول بخشنامه شما و قانون رعايت حقوق شهروندی اطالع به شما ابر

  . در مورد بازداشت پسر اينجانب رعايت نشده و او بدون انجام هرگونه جرمی در زندان به سر می برد
 آقای فرح بخش با اشاره به اين که فرزندش در پنجاه روزی که از دستگيری وی کارگزارانبه نوشته 

 روز را در سلول انفرادی بوده از رييس قوه قضاييه خواسته فردی را مامور رسيدگی به ۴۴گذرد می 
وضعيت وی کند و در صورت نادرست بودن اين مدعا اينجانب با کهولت سن و عمری قضاوت حاضر به 

  .هرگونه مجازاتی از سوی شما هستم
  

   ديماه25دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠7  ژانویه15 – ١٣٨۵   دی25ه دوشنب

روزنامه های امروز صبح تهران بيشتر عنوان های خود را به مسايل اقتصادی و تصميم :بی بی سی
های مجلس برای جلوگيری از مصرف بيشتر از صندوق ذخيره ارزی اختصاص داده و گزارش کرده اند که 

واالت نمايندگان در مجلس حاضر به تصميم مجلس مديران اقتصادی دولت فردا برای پاسخ گويی به سئ
گمانه زنی درباره حضور همزمان دبير شورای عالی امنيت ملی و وزير خارجه و دفاع آمريکا . می شوند

در رياض و ديدارهای محمود احمدی نژاد از کشورهای آمريکای التين از جمله ديگر مطالب اين روزنامه 
  .هاست
 سفر همزمان خانم رايس و علی الريجانی دبير شورای  در عنوان اصلی صفحه اول خود بهآينده نو

 با عنوان رياض کانون رايزنی های آفتاب يزدعالی امنيت ملی ايران به عربستان سعودی اشاره کرده و 
ديپلماتيک منطقه و بين الملللی نوشته همزمان با تحرکات آمريکا در منطقه برخی از پايتخت های 

  . ود آماده رقابت جدی با تهران می کنندعربی در زمينه عراق و لبنان خ
 عالوه بر گزارش ديدار رايس و الريجانی در عين حال خبر از سفر يتس وزير دفاع آمريکا و آفتاب يزد

  .سينوره نخست وزير لبنان به رياض داده است
  سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ خبرنگاران که گفته اند نيروهای نظامی امريکااعتمادبه نوشته 

مدعی شده اند که پنج ايرانی دستگير شده در کنسولگری ايران در اربيل عراق به سپاه پاسداران 
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شاخه قدس وابسته اند و ساختمان اشغال شده دارای موقعيت ديپلماتيک يک کنسولگری نيست، 
پاسخ داده است افراد دستگير شده در اين کنسولگری شش نفر بودند و يک نفر آنها که يک آشپز و 

  . کارمند محلی بوده آزاد شده است
وی افزوده است که کار اين افراد کار کنسولی رسمی در چارچوب مقررات بين المللی بوده و آنچه 
  .آمريکايی ها دراين باره می گويند نادرست و برای فضاسازی و توجيه اعمال غيرقانونی خود است

يد آيا وزارت خارجه تاکيد دارد که اين افراد  آقای حسينی در جواب خبرنگاری که پرساعتمادبه نوشته 
ديپلمات هستند گفت وارد مسائل حاشيه ای نشويد، ساختمان سرکنسولگری و اعضای آن در همه 

جای دنيا مصونيت دارند و هيچ دولتی نمی تواند تحت هيچ توجيهی اقدامی عليه کارکنان آن انجام 
  . دهد

الی که اعضای کابينه در غياب رييس جمهوری که به ونزوئال،  در صدر اخبار خود نوشته در حکارگزاران
 نفر از اعضای ١۵٠ کل کشورند، ١٣٨۶نيکاراگوئه و اکوادور رفته است سرگرم تدوين اليحه بودجه 

  . مجلس قانونگذاری ايران با انتشار يک بيانيه محدوديت هايی را برای بودجه بندی دولت قائل شدند
ه به نظر می رسد در صورتی که اليحه بودجه بدون لحاظ کردن اين محدوديت اين روزنامه می افزايد ک

  .ها تهيه و به مجلس ارائه شود تصويب آن با دشواری مواجه خواهد شد
 هم بيانيه اکثريت نمايندگان مجلس را با اهميت ديده و نوشته در اين بيانيه جمهوری اسالمیروزنامه 

 کل کشور گزارش تفصيلی حاوی شرايط ١٣٨۶ بودجه سال دولت موظف شده است ضمن ارائه اليحه
اين درخواست در حالی صورت می پذيرد که . متغيرهای عمده اقتصادی کشور را نيز عرضه کند

غالمعلی حداد عادل، رييس مجلس، چند هفته پيش با نوشتن يک نامه خبر داد که دولت بايد گزارش 
  . ن برنامه چهارم را ارائه دهد که اين کار انجام نشده استعملکرد اقتصادی و ميزان انطباق آن با قانو

 در صدر گزارش های خبری خود نوشته فردا وزير اقتصاد و دارايی، رييس کل بانک مرکزی و سرمايه
کنند و به   ريزی در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات حضور پيدا می  رييس سازمان مديريت و برنامه

  .مجلس پاسخ خواهند دادهای نمايندگان  پرسش
 از قول يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نوشته مسئوالن احضار رسالت

های  شده موظفند در جلسه گزارشی از عملکرد تراز حساب ذخيره ارزی، پيشرفت فيزيکی پروژه
يسيون برنامه و بودجه و ای دولت در نه ماهه اول سال به کم  و عملکرد بودجه ٨۵تصويب شده در سال 
  . محاسبه ارايه دهند

 از مجلس نشان می دهد که نمايندگان مجلس فوريت دو طرح و يک اليحه دولت را به کيهانگزارش 
  . مسايل اقتصادی و برداشت از صندوق ذخيره ارزی مربوط بود رد کردند

 داده که احمدی نژاد و چاوز  در گزارش ديدارهای رييس جمهوری از کشورهای آمريکای التين خبرکيهان
 ميليارد دالری برای تامين مالی پروژه های سرمايه گذاری در دو ٢با تاسيس يک صندوق مشترک 

کشور موافقت کرده اند و چاوز گفته است اين صندوق برای تامين مالی پروژه ها در کشورهای در حال 
ه اين کار به ما اجازه می دهد تا از سرمايه توسعه جهان نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و افزوده ک

گذاری در کشورهای ديگر به ويژه آنهايی که دولت هايشان در تالشند تا خود را از يوغ امپرياليسم آمريکا 
  .رهايی بخشند، پشتيبانی کنيم

سر می داد خطاب به احمدی » مرگ بر امپرياليسم آمريکا« چاوز در حالی که شعار کيهانبه نوشته 
  . ميليارد دالری به ساز و کاری برای آزاديخواهی بدل خواهد شد٢اين صندوق : اد گفتنژ

 در سرمقاله خود اين سئوال را مطرح کرده که اگر اين صندوق قرار است به اجرا درنيايد که کارگزاران
يليارد چرا اعالم می شود و اگر قرار بر اجراست رييس جمهوری از کجا حق دارد بدون اطالع مجلس دو م

  .دالر تعهد مالی ايجاد کند
 در صدر اخبار خود از گفتگوهای وزيران اطالعات و امنيت ايران و عراق خبر داده و نوشته  ايرانروزنامه

غالمحسين محسنی اژه ای و شيروان الوائلی در اين جلسه آخرين مسايل امنيتی عراق و موضوع 
  . رسی قرار دادندهای امنيتی مرتبط با دو کشور را مورد بحث و بر

به نوشته روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی وزير اطالعات ايران پس از مذاکره با همتای عراقی خود 
تأکيد کرد که مهمترين محور مذاکرات، کمک به ايجاد امنيت در عراق بود و ايران به درخواست کمک 

 عوامل ضد انقالب ايرانی مستقر در امنيتی و اطالعاتی عراقی ها مثل هميشه پاسخ مثبت داد و درباره
  .عراق نيز مذاکراتی داشتيم
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