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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( و دولتهای بزرگرژیم ایران

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

  .هاي عراق تاآيد آرد براي رفع ناآرامي آاندوليزا رايس بر مخالفت واشنگتن با مذاآره با ايران و سوريه
  )2007 ژانویه 21 (١٣٨۵ ا بهمن  شنبهیک

خبرگزاري فرانسه گزارش داد، آاندوليزا رايس، وزير امور  (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آلماني اشپيگل آه قرار است متن آامل آن روز دوشنبه منتشر شود،  مجله خارجه آمريكا در گفتگو با

 ضر باشند به ثبات عراق آمك آنند فقط براي اينكه آمريكا باآه دمشق و تهران ناگهان حا اين باور: گفت
  .آنها صحبت آند، غلط است

وگوهايي به دست آوردن مزايايي براي  به چنين گفت تنها انگيزه سوريه و ايران از پرداختن: رايس گفت
  .خودشان است

  .بلكه اخاذي استآه اين ديپلماسي نيست  اساس افزود وزير امور خارجه آمريكا در اظهارتي بي
انتظار خواهد داشت واشنگتن در خصوص  در صورت انجام چنين گفتگوهايي دمشق: رايس مدعي شد

ي  تهران نيز فضايي را براي مانور در برنامه سياست اين آشور در لبنان حسن نيت نشان دهد و
  .اش درخواست خواهد آرد يي هسته

ها بايد از تجارت با  گفتگو اظهار آرد آه شرآت  از اينبه گزارش رويتر، رايس هم چنين در بخش ديگري
  .هاي بيشتر وجود دارد تحريم ايران آگاه باشند و فكر آنند آه امكان

  .بايد به خطر تجارت با ايران فكر آنند آنم آنها فكر مي: ي آمريكا افزود وزير امور خارجه
هاي  آمريكا به روشني در حال تحريم بانك. ندفكر آن هاي بيشتر آنها بايد به خطر تحريم: وي ادامه داد

ايم بسيار  شان آرده هايي تجارت آنند آه ما تحريم آنهايي آه با بانك ايراني است و قوانين ما در خصوص
  .سخت است

 را 1737ي قطعنامه   روزه60صورتي آه ايران مهلت  رايس در پاسخ به سوالي درباره اينكه واشنگتن در
ما درباره اين آه چه آاري انجام : عليه تهران اعمال خواهد آرد گفت هايي را نوع تحريمناديده بگيرد چه 

  .مان گفتگو خواهيم آرد متحدين دهيم با
عراق متهم آرد و در عين حال مدعي شد آه واشنگتن  هاي وي بار ديگر ايران را به دخالت در ناآرامي

  .نيست  با تهران به دنبال تشديد درگيري
آنيم؛ طرح ما اين است آه به فعاليت ايران آه  را تشديد) اوضاع(آنيم اين  ما سعي نمي: زودرايس اف

  .رساند پاسخ دهيم به ما آسيب مي
ها بخواهند از ثبات در عراق حمايت آنند  سوري ها و بر اساس اين گزارش، وي گفت آه اگر ايراني

  .هاي فراواني براي آن وجود دارد راه
  

  ح تحريم زنگ زده استسال:احمدی نژاد
  )2007 ژانویه 21 (١٣٨۵شنبه ا بهمن  یک

 به مجلس شوراي اسالمي، قبل از 86 بودجه سال  ي اليحه يكشنبه هنگام ارايه جمهور صبح رييس
  .هاي دولت در ابعاد مختلف پرداخت هاي اين اليحه، به تشريح برنامه ويژگي تشريح

 نژاد در بخشي از سخنانش در دآتر محمود احمدي) ايسنا(رانخبرگزاري دانشجويان اي به گزارش خبرنگار
 سياست خارجي اين دولت و نظام جمهوري اسالمي: ارتباط با سياست خارجي دولت اظهار داشت

تاثيرگذار و  المللي حضوري ي بين ايران مبتني بر اين است آه نظام جمهوري اسالمي ايران در عرصه
رفت و آمدها و انعقاد  انه اين امر نيز محقق شده و شما شاهدآننده داشته باشد و خوشبخت تعيين

  .ايد قراردادهاي مختلف بوده
شدن ايران يك آرمان بلند و هدف  يي هسته: داشت يي اشاره آرد و اظهار وي در ادامه به بحث هسته

ايران در مردم ايران داراي اهميت است و باعث ارتقاي جايگاه  ي مقدس است و رسيدن به آن براي همه
  .شود مناسبات جهاني مي

تواند اين قطار را متوقف  راه افتاده و آسي نمي يي شدن آشور به امروز قطار هسته: جمهور گفت رييس
  .آند و ترمز آن را بكشد

به يك خواست عمومي تبديل شده است؛  يي در آشور در حال حاضر، دفاع از حق هسته: وي گفت
آوري استفاده آند و دائم در اين راه  ايران از اين فن مند نيستند ملت گرچه دشمنان ملت ايران عالقه

  .آنند تراشي مي مانع
دارد و مطمئن باشند  مسلم خود دست برنمي دشمنان بدانند ملت ايران از حق: نژاد گفت احمدي
دانند  ي ميآنند يا به آن آسيبي برسانند و خود نيز به خوب توانند از بيرون، ملت ايران را متوقف نمي

  .رسد نمي اميدهايشان به جايي

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


توانند به هدف خود  آنند با جار و جنجال و فشار مي مي اند و فكر آنها جنگ رواني را آغاز آرده: وي گفت
  .اند را در پيش گرفته برسند ولي بدانند مسير اشتباهي

ف دارند، ولي حقيقت آن در جهت تحقق اين هد ها عناصري را نيز در داخل آشور آن: جمهور گفت رييس
 خواستيم بينيد، ما وقتي مي شما شرايط را مي. اند خورده ها در مقابل ملت ما شكست است آه آن

UCF توانند ما  آردند با تهديد و فشار مي ها فكر مي آن. آنيم، چه تهديدهايي آردند اندازي اصفهان را راه
خط قرمز ما در  آردند ها فكر مي آن. شد  غلط داده ميها اطالعات متوقف آنند و در اين مسير نيز به آن را

  اگر ما را تهديد به ارجاع پرونده يي به شوراي امنيت نرود و ي هسته اين مساله اين است آه مثال پرونده
آييم ولي بايد بدانند آه خط قرمز ما خود  آوتاه مي ي نظامي آنند، به شوراي امنيت و يا تهديد به حمله

  .ي استي انرژي هسته
نشيني آند، بدانند ملت و  سوزني از حق ايران عقب آس نيز حق ندارد سر در اين راستا هيچ: وي گفت

  .آند نشيني نمي آس عقب اند و هيچ صحنه ايستاده دولت ايران به صورت متحد در اين
ا را منزوي تبليغ در داخل آشور شوك ايجاد و م ها سعي داشتند با عنصر تهديد و آن: نژاد گفت احمدي

ظرفيت پيش ببرند، ولي خوشبختانه  سري عناصر زبون و آم آنند و اهداف خود را با استفاده از يك
اي صادر نشود،  تدبير نظام اين بود آه در مورد ايران قطعنامه. خنثي شد ديديم آه اين اهداف شوم نيز

تصويب  محتوا در مورد ايران ي آم هدير صادر شود و صادرشدن آن به تعويق بيفتد و يك قطعنام يا قطعنامه
ماست، قطعنامه را صادر   اسفند29 ژوئن آه مانند 29ها در  شما ديديد آه اين اتفاق نيز افتاد و آن. شود

تاثيري بر اقتصاد و سياست آشور ما  آردند و اين قطعنامه مرده به دنيا آمد و مطمئنا اين قطعنامه
  .نخواهد گذاشت

آنند آه اين قطعنامه تاثير زيادي بر روي سياست و  گونه تحليل خواهند اين ا ميه آن: جمهور گفت رييس
يكي از دوستان عزيز به من گفت چه بساطي است آه ايجاد  .گذارد اقتصاد ايران گذاشته و مي

هايي  گفتم چه هزينه! پردازيم هاي سنگيني مي يي چه هزينه هسته ي ايد؟ ما به خاطر مساله آرده
 گونه القا آنند آه با صدور اين قطعنامه و اعمال تحريم، ايران خواهند اين دروغ مي شمنان بهايم؟ د داده

آشورهايي ! ببينيد. ايم نپرداخته اي ولي ما تا آنون هزينه. هاي زيادي را در اين ارتباط بپردازد بايد هزينه
هايي را پرداخته و چه  ي جهاني چه هزينه عرصه آوري دست پيدا آنند در خواستند به اين فن آه مي

ما به لطف . هاي بزرگ بدهند اند چه تعهداتي را به قدرت شده اند و مجبور فشارهايي را تحمل آرده
ايم و مجلس نيز با  مردم تا آنون هيچ تعهدي به آشورهاي قدرتمند نداده نمايندگان مجلس و همت

 نمايندگان بسيار موثر بود و اميد سال گذشته  مصوبه. دائم دولت را حمايت آرده است قوانين خود
ايستادند و هيچ  آردند در داخل اختالف وجود دارد، ولي ديدند همه ها فكر مي آن. دشمنان را قطع آرد
  .اختالفي وجود ندارد

  .به گور خواهند برد آنها آرزوهايشان را در مورد ايران: نژاد گفت احمدي
اند، به سفر خود به آمريكاي جنوبي  گرفتار شده غانستانوي با اشاره به اين آه آمريكا در عراق و اف

خواستند  دشمنان بعد از تعطيالت سال نو مي. هماهنگ شده بود اين سفري بود آه: اشاره آرد و گفت
ي جهاني جايگاهي ندارد و ما بايد اين فضا را  منزوي شده است و در عرصه تبليغ آنند آه ايران

 ساعت 96اين سفر . تعدادي از آشورهاي آمريكاي التين سفر آرديمبراي اين امر به  شكستيم و مي
اين سفر  خواهيد با گفتند شما مي به ما مي.  ساعت آن را در هواپيما بوديم40آشيد و ما بيش از  طول

و باعث ايجاد  گونه ارتفاعات حرآت آردن خطرناك است در اين. آمي استراحت آنيد. خودآشي آنيد
  .نظام و ملت ايران گفتيم قلب و روح ما فداي انقالب و ولي ما مي. شود يمشكالتي براي قلب م

آنها . به پارسال به مراتب بهتر است امروز وضعيت جمهوري اسالمي نسبت: جمهور گفت رييس
 ميليارد دالر 16ايم  اند ما توانسته اين حرف را زده آنيم، ولي در مدتي آه گويند شما را تحريم مي مي

و توافقات خوبي را نيز با آشورهاي آمريكاي جنوبي داشته باشيم  ري خارجي را جذب آنيمگذا سرمايه
.  سال پيش بود30تحريم مال . ها گذشته است زمان تحريم و اين حرف. است و اين يك دستاورد خوب

 هاي اآنون عالمت. اند هاي خود مانده ها و گفته چه آسي را تحريم آنند؟ آنها در حرف خواهند آنها مي
دوست داريم  ما. ما حرفي نداريم. گويند بياييد مذاآره آنيد فرستند و مي گوناگون از چپ و راست مي

هاي شما  طور آارخانه چه گوييم مسائل منطقه حل شود و در اين ارتباط صحبت آنيم، ولي به آنها مي
هايي  تر است، يا بمب سوخت ما خطرناك . ساعته آار آند و بمب بسازد ولي ما سوخت توليد نكنينم24

عمومي جهان با ملت ايران است و ملت ايران پيروز  سازيد؟ دشمنان بايد بدانند آه افكار آه شما مي
  .خواهد شد

گونه  آنند با اين تراشي و فكر مي براي خود هزينه ها گونه سياست آنها با اتخاذ اين: نژاد گفت احمدي
  .آنند ولي بايد بدانند آه در اشتباه هستند يجاد ميهزينه ا آارها براي جمهوري اسالمي ايران

  
  ی اسالمی جمهوریمرگ مشکوک يک دانشمند هسته ا

  )2007 ژانویه 21 (١٣٨۵شنبه ا بهمن   یک: رادیو فردا-گانهی ژنيب
« خبر مرگ دکتر . دانشمندان هسته ای جمهوری اسالمی روز دوشنبه گذشته جان باخت يکی از

تاديار دانشگاه شيراز و از محققان دانش گاه مالک اشتر که دوشنبه گذشته اس» اردشير حسين پور 
اين خبرگزاری علت مرگ اين . جان باخت با شش روز تاخير توسط واحد مرکزی خبر مخابره شده است

   .اعالم کرده است » گاز گرفتگی « دانشمند هسته ای ايران را 
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ون درباره علت ، زمان و مکان مرگ اين دانشمند مقامات دانشگاهی و هسته ای جمهوری اسالمی تاکن
چهل و چهار ساله که استاديار دانشگاه شيراز و از محققان دانشگاه مالک اشتر در اصفهان بوده، 

  . سکوت اختيار کرده اند 
 بود، پس از پايان تحصيالت در رشته مهندسی الکترونيک، ١٣۴١دکتر اردشير حسين پور که متولد سال 

« وی تز دکترای فيزيک هسته ای خود را با عنوان . ترای هسته ای ادامه تحصيل داده بوددر مقطع دک
 ١٣٨١نگاشته بود و در سال » فيزيک هسته ای الکتروديناميک يون های مغناطيسی در ابرشبکه ها 

   .درجه دکترا گرفته بود 
 مقاله ٣۵ اختراع و انتشار بر اساس گزارش واحد مرکزی خبر ، اين دانشمند ايرانی عالوه بر ثبت پنج

، رتبه دوم تحقيقات کاربردی ١٣٧۵علمی در مجالت تخصصی بين المللی، رتبه اول تاليف کتاب در سال 
  ١٣٨٢ در سال  وی همچنين. ، را در کارنامه خود داشت٧٩جشنواره بين المللی خوارزمی در سال 

   .ده بود عنوان نفر اول محققان دفاعی جمهوری اسالمی را به دست آور
راه اندازی مراکز تحقيقاتی الکتروسرام امواج « و » ا جرای بيش از دوازده طرح مهم دفاعی «

 دکتر اردشير حسين پور  از ديگر فعاليت های» الکترومغناطيسی در دانشگاه های مالک اشتر و شيراز 
   .بوده است 

ی امسال نيز رتبه نخست به نوشته واحد مرکزی خبر ، اين دانشمند هسته ای جمهوری اسالم
   .جشنواره خوارزمی را دريافت کرده بود 

به رغم همه اين فعاليت ها ، خبر مرگ اين دانشمند هسته ای با تاخيری شش روزه و پس از تدفين او 
   .در قطعه نام آوران باغ رضوان اصفهان منتشر شده است 

 بهمن ماه ، خبر تشييع جنازه اين روزنامه جمهوری اسالمی نيز که در شماره روز يکشنبه ، اول
دانشمند هسته ای جمهوری اسالمی را منتشر کرده، تاريخ مرگ او را دو شنبه هفته پيش ذکر کرده، 

  » .گفته می شود که علت مرگ وی گاز گرفتگی بوده است « : و نوشته است
آوری اورانيوم به گفته برخی منابع خبری ، اين دانشمند هسته ای از جمله محققان تاسيسات فر

اين . اصفهان يکی از تاسيسات محوری معاونت توليد سوخت سازمان انرِژ اتمی ايران بوده است
 هزار ١۵٠٠٠ واحد توليدی و شامل ۶٠ هکتار قرار دارد که شامل ۶٠تاسيسات که در زمينی بالغ بر 

 اورانيوم در آن توليد تاکنون بيش از چهل تن ترکيبات گوناگون  دستگاه تحقي ق اتی و توليدی است و
  .شده است

مرکزيت چرخه « مقامات هسته ای جمهوری اسالمی از تاسيسات هسته ای اصفهان با عنوان 
نام می برند که در آن نزديک به هزار متخصص و تکنسين هسته ای مشغول به » سوخت هسته ای 

   .کار هستند 
  ابهام درباره عوارض پرتوها در تاسيسات اصفهان 

های اخير اخبار تاييد نشده ای درباره عوارض سوء فعاليت های هسته ای در کارکنان مرکز در ماه 
از جمله اين اخبار ، برگزاری دوره های مخصوصی در چندين . هسته ای اصفهان منتشر شده است

های بوده که اخبار آن در رسانه » آشنايی با عوارض مواد راديواکتيو « بيمارستان اصفهان و کاشان برای 
  . رسمی کشور و از جمله روزنامه کيهان نيز به چاپ رسيده است

يکی ديگر از اقدامات پيشگيرانه ای » همايش پاسخ به مصدومان حوادث پرتوها در کاشان « برگزاری 
   .بود که به منظور نجات و مقابله با مصدومان هسته ای چندی پيش برگزار شد 

در » پاسخ به مصدومان حوادث پرتوها در کاشان « همايش دکتر صمد نوری زاد، يکی از سخنرانان 
جريان سخنرانی خود در اين همايش با اشاره به اينکه کاشان نيز در جوار منطقه غنی سازی اورانيوم 

برگزاری اين همايش جهت آموزش کارکنان جامعه پزشکی دانشگاه، ضروری « قرار دارد، اعالم کرده بود 
  » .به نظر می رسيد 

ه بر اين ، اختصاص بخش ويژه ای در بيمارستان فارابی اصفهان به مصدومان هسته ای که نياز به عالو
  .  دارند، خبر ديگری بود که در ماه های گذشته انتشار يافت درمان اورژانسی

بر اساس بررسی های صورت « با اين حال مقامات سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی می گويند 
اصفهان کليه  UCFکليه فاکتورهای ايمنی از سوی مراجع معتبر بين المللی، در کارخانه گرفته و تاييد 

  » .مالحظات زيست محيطی رعايت شده است 
گرچه هنوز هيچ يک از مقامات و نهادهای مربوط به فعاليت های هسته ای در ايران درباره مرگ دکتر 

«  اين باره ادامه دارد اما برخی ناظران از اعالم ارشير حسين پور اظهار نظر نکرده اند، و سکوت خبری در
به عنوان علت مرگ ناگهانی يک دانشمند هسته ای جمهوری اسالمی به عنوان خبری » گاز گرفتگی 

  .مبهم ياد می کنند
  

  گويند جنگ؛ اين حرف ها کدام است؟یم:  نژادیاحمد
  )2007 ژانویه 21 (١٣٨۵شنبه ا بهمن  یک

 ايران ی ها در محافل سياسی نگرانیمواضع تند اخير آمريکا موجب برخ که ی حالدر:بی بی سی
: خوانده و گفته است' ی و تبليغاتیجنگ روان' نژاد، رئيس جمهور، اين تحوالت را یشده، محمود احمد

 ." بيافتدیدانم اتفاق خاص  یبسيار بعيد م"
قديم اليحه بودجه به مجلس ايران  تیبرا) اول بهمن ماه( ژانويه 21 نژاد که روز يکشنبه ی احمدیآقا

 ."امروز سالح تحريم از آار افتاده و زنگ زده است: "رفته بود، پس از جلسه به خبرنگاران گفت
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 عليه ی با صدور قطعنامه ای سال گذشته ميالدی امنيت سازمان ملل متحد در آخرين روزهایشورا
 ی مرتبط با غنی تعيين کرد تا فعاليت ها اين کشوری دو ماهه برای ايران، مهلتی هسته ایبرنامه ها

 . اورانيوم را به حال تعليق دربياوردیساز
خواند و ' هدف مقدس' را يک ی هسته ای به انرژی جمهور ايران با رد دوباره اين قطعنامه دستيابرئيس
و اگر ...  امنيت نرود ی ما به شورای ا آردند خط قرمز ما اين است آه مثال پرونده هسته  یفکر م: "گفت

 ی آه خط قرمز ما خود انرژند آنها بايد بدانیآييم ول  ی آنند، ما آوتاه میما را تهديد به حمله نظام
 ." استیهسته ا
 شود که تصويب قطعنامه عليه ايران و تحرکات ی مطرح می رئيس جمهور ايران در شرايطی هاصحبت

 دولت ی از انتقاد به سياست های، موج جديد در عراقی چند مامور ايرانیاخير آمريکا از جمله دستگير
 و موضع مار نژاد در مورد سخنان پرشی احمدی آقای حامی رسانه های که برخیبه راه انداخته تا جاي

 . به او هشدار داده اندی در قبال مسئله هسته ای تند وی هایگير
 ی میهاي ذاشته است و حرف اثر گیتبليغات در برخ: " ها گفتهی نژاد در واکنش به نگرانی احمدیآقا

ها آه  ها آدام است؟ آن اين حرف ... » آقا جنگ است«]  گويندیم[آنم؛   یزنند آه من تعجب م 
ها   از اين حرفندآن  یاند و جرات نم زدند امروز در مقابل ايران جا زده   یهميشه در دنيا دم از جنگ م

 ."بزنند
 اينگونه القا آنند آه با صدور اين قطعنامه و اعمال خواهند  یدشمنان به دروغ م: " افزوده استیو

   نپرداختهی ما تا آنون هزينه ایول.  را در اين ارتباط بپردازدی زيادیها تحريم عليه ايران، ايران بايد هزينه
  "ايم؟  دادهیهاي چه هزينه ... ايم 

  
  »رانی به اکایطرح حمله گسترده آمر«
  ٢٠٠7 ژانویه 20 – ١٣٨۵ دی  30ه شنب: رادیو فردا:  بقراطىوشاين

وين وايت کارشناس ارشد پيشين وزارت امور خارجه آمريکا در امور مربوط به خاورميانه، از وجود طرح 
 می گويد حمله به ايران در صورت راديوفرداآقای وايت به . گسترده آمريکا برای حمله به ايران خبر داد

  .وقوع، محدود به تاسيسات اتمی نخواهد بود
ر پی باال گرفتن تنش ها ميان اياالت متحده آمريکا و جمهوری اسالمی بر سر برنامه اتمی ايران و آنچه د

خوانده می شود، بحث بر سر احتمال حمله نظامی » مداخله ايران در امور داخلی عراق«از سوی غرب 
  . واشينگتن به ايران نيز باال گرفته است

س آمريکايی در مقاله تحقيقی که در مجله نيويورکر به چاپ پيشتر سيمور هرش روزنامه نگار سرشنا
رسيد، از رايزنی های فشرده در کاخ سفيد بر سر برنامه حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران خبر 

  . داد
طراحان جنگی همچنين تالش خواهند کرد که قدرت حمله های تالفی جويانه را هم از ايران 

  سلب کنند 
موسسه خاور « کارشناس   وين وايتنين گمانه زنی هايی، روز شنبه بيستم ژانويه در آخرين مورد از چ

  و معاون پيشين رييس بخش اطالعات و تجسس و بررسی خاور ميانه در وزارت امور خارجه» ميانه
  .، خبر از وجود طرحی گسترده تر برای حمله به ايران داد )٢٠٠۵-١٩٩٠(آمريکا 

به گفته او، اين حمله فراتر از حمله . های حمله به ايران را ديده استآقای وايت می گويد شخصا طرح 
  .به تاسيسات هسته ای خواهد بود

اين مقام پيشين وزارت امور خارجه آمريکا در مصاحبه با راديوفردا از جزييات بيشتر اين طرح سخن گفته 
  .است

   ی خواهد بود اين حمله فراتر از حمله به تاسيسات هسته ا  وین وایت می گوید 
شما گفته ايد که بر اساس طرح هايی که مشاهده کرده ايد، حمله به ايران در صورت وقوع، 

  . محدود به تاسيسات اتمی نخواهد بود
اهداف متعددی هستند که مورد حمله قرار می . چيزی به عنوان حمالت گزينشی وجود نخواهد داشت

  . گيرند
  . ه شود، باز هم عمليات بسيار بزرگی خواهد بودحتی اگر فقط به هدف های حساس هم حمل

اين در واقع به معنای از . مورد نظر هم بايد پاک شود هدف های عالوه بر اين هدف ها، مسير رسيدن به
  . بين بردن بخش عمده ای از يکان هوايی و سيستم پدافند هوايی ايران است

ی تالفی جويانه را هم از ايران سلب کنند طراحان جنگی همچنين تالش خواهند کرد که قدرت حمله ها
و اين، بر اساس طرح هايی که من ديده ام، دربرگيرنده حمله به مواضع جنگی و دفاعی در دريا از جمله 

زيردريايی و کشتی و قايق های تندرو، و در خشکی زير آتش گرفتن تاسيسات موشکی ايران خواهد 
  . بود

با ايران خواهد بود و ثبات منطقه خليج فارس را به شدت به » جنگ«همه اين ها در حقيقت به معنای 
   .مخاطره خواهد انداخت

اما جرج بوش و دولت او هم اکنون نيز بر سر جنگ عراق مورد انتقادهای تند در داخل و  
به نظر شما واکنش جهانی به يک حمله احتمالی آمریکا به ايران . خارج از آمريکا قرار دارند

    ؟چه خواهد بود

www.iran-archive.com 



اما بر خالف آنچه گمان می رود، در منطقه خليج فارس . واکنش جهان به اين موضوع سخت خواهد بود
  . بر سر اين مساله اختالف نظر وجود خواهد داشت

بعضی از دولت های منطقه نمی خواهند چنين حمله ای صورت گيرد و از واشينگتن می خواهند به 
  . قيمت نفت از چنين حمله ای خودداری کندخاطر عواقب منطقه ای آن و تاثيرش بر 

  بسياری از دولت های منطقه، به علت نگرانی هایی که از برنامه هسته ای ایران دارند، با
  .حمله آمریکا به ایران موافق هستند

اما برخی ديگر از کشورهای اين منطقه بر اساس اطالعاتی که اخيرا به من رسيده، از آمريکا مصرا 
به خاطر بيمی که از برنامه هسته ای ايران و احتمال ساخت سالح اتمی وجود دارد، دست خواسته اند 

  . به اين حمله بزند
به طور کلی در جهان اسالم، يک حمله ديگر از از سوی آمريکا به يک قدرت اسالمی، واکنش های 

  . جدی به بار خواهد آورد
   مله به ايران وجود دارد؟بر اساس اطالعات دريافتی شما آيا ضرب االجلی برای ح

به نظر من تنها ضرب االجلی که برای اين حمله وجود دارد، تا پايان دوران رياست جمهوری جرج بوش 
  .  به پايان می رسد٢٠٠٩است که ژانويه 

قوه محرکه اصلی برای چنين عمليات نظامی عليه ايران، نگرانی شخص آقای بوش از آنچه است که 
منظور از خطر بالقوه خطری است که قدرت يک ايران هسته ای متوجه . انديک خطر بالقوه می خو

  .رييس جمهوری توجه ويژه ای به اين مساله دارد. اسراييل می کند
     خودتان تا چه حد به منابع خبريتان اطمينان داريد؟

ستند که کسانی در آمريکا ه. اما می توانم بگويم که منابع قابل اعتمادی هستند. سوال سختی است
اين ها افرادی هستند که برخی از ما را در جريان اين . از اين طرح اطالع دارند و با آن بسيار مخالفند

  .طرح قرار داده اند
  
 ' شودی محدود نمیحمله به ايران به تأسيسات هسته ا'

  ٢٠٠7 ژانویه 20 – ١٣٨۵ دی  30ه شنب
 درباره اقدامات ی هايی گمانه زنی سياس از ناظران و تحليل گران اموری ميان برخدر:بی بی سی

 .  شديدتر اياالت متحده عليه ايران منتشر شده استیاحتمال
 حمله به ايران را رد کرده است و خواستار ی آمريکا برای درباره برنامه ريزی سفيد هرگونه گمانه زنکاخ

 . مشکالت ميان دو کشور شده استی ديپلماتيک برایيافتن راه حل
 عليه ايران تا حد ی اقداماتی برایز ناظران و کارشناسان نظر داده اند که آمريکا طرح هاي ای برخاما

 .  آماده کرده استیعمليات نظام
 رود که آمريکا به ی ايران است و احتمال می گفته اين منابع هدف آمريکا از کار انداختن تأسيسات اتمبه

 . ايران دست بزندیتم محدود عليه تأسيسات ای از عمليات احتياطیرشته ا
 عليه ايران به حمله ی احتياطی اخيرا يک مقام سابق وزارت خارجه آمريکا گفته است که طرح هااما

 .  پيدا کندی شود، بلکه ممکن است دامنه گسترده تری اين کشور محدود نمیعليه تأسيسات اتم
 وزارت یانه و جنوب آسيا معاون اداره اطالعات و پژوهش بخش خاورمي٢٠٠۵ وايت که تا مارس وين

 به حمله به ايران ندارند در ديدار با یخارجه آمريکا بوده، گفته است فرماندهان ارتش آمريکا که تمايل
 جويانه ی تالفامات در ايران و حذف خطر اقدی از بين بردن اهداف هسته ایجورج بوش گفته اند که برا

 . حمله کندی فارس بايد به اهداف بيشتر ارتش آمريکا در خليج،ی نفتیايران عليه تانکرها
 باز کردن راه به اهداف متعدد یبرا: " گويدی در واشنگتن می سی بی وايت در مصاحبه با دفتر بیآقا

 ايران را نابود کرد که کار ی هوايی و نيروی ايران احتماال بايد بخش اعظم سيستم دفاع هوايیهسته ا
 زمين به ی موشک هابايد جويانه ايران در خليج فارس ی تالفیناي از بين بردن توایبعد برا.  استیبزرگ

 ی ها، قايق های اين کشور را که عمدتا در تنگه هرمز مستقر هستند و زيردريايیزمين و ضد کشت
 از یبعض.  استیاين کار بسيار دشوار.  بالستيک ايران را هم از بين بردی موشک هایتندرو و يا حت

 سه ی مختلف در ايران را طسات به تأسيی و موشکی حمله هواي١۵٠٠ام تا  که من شنيده یطرح هاي
 ."  شودیيا چهار روز شامل م

 "ی نا آرامیخاورميانه به سو"
  پرسيده است؟ی عربی کشورهای وايت درباره نقش احتمالی از آقای سی بی کامياب خبرنگار بپرويز
من هفته .  اعراب شنيده استیاز دولتها ی متفاوتیواشنگتن پيام ها: " دهدی وايت جواب میآقا

 مختلف ديدن ی از دوستان که از کشورهای بلکه از يکی رسمی بودم نه از مقام هایپيش که در دب
 نابود ايران را ی از آمريکا خواسته اند که تاسيسات اتمی عربی از کشورهایکرده بود شنيدم که برخ
 ی از کشورهایاما من اين را هم شنيده ام که برخ.  دانندی را بسيار خطرناک میکند زيرا آنها ايران اتم

 بيشتر منطقه خليج ی ثباتیديگر منطقه از آمريکا خواسته اند هرگز به ايران حمله نکند زيرا موجب ب
 ."فارس خواهد شد

 در منطقه ی ثباتی در مقابل بی بيشتری که آسيب پذيری کوچک عربی رسد که کشورهای نظر مبه
 با ايران احساس ی بزرگتر که رقابت بيشتری حمله به ايران باشند و در مقابل کشورهادارند، مخالف

 . کنندی که موجب تضعيف اين کشور در خليج فارس شود، حمايت می کنند از هر اقدامیم
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 نژاد رئيس جمهور ايران با ی از کارشناسان از جمله وين وايت معتقدند که محمود احمدیبرخ
ود نخست اروپا و آمريکا را به يکديگر نزديک کرد و پس از آن موجب اتحاد  تند خی هایموضعگير
 . با غرب و اسرائيل عليه ايران شدی عربیکشورها

 اقدامات شديدتر عليه ی نژاد، جلب حمايت برای غيرمسئوالنه احمدیشعارها: " وايتی گفته آقابه
 ی را به شکل بی اروپايیاد کشورها نژی احمدی آقای هایموضعگير. ايران را بسيار آسان کرده است

 کرده نژاد وضعيت را سخت تنش آلود و شرايط را قابل انفجار یاحمد.  نگران کرده استیسابقه ا
 ." است

 "یشايعه و جنگ روان"
 از مقامات و دولتمردان را برانگيخته ی آمريکا در ايران نيز واکنش برخی ها درباره حمله احتمالی زنگمانه
 .است
جنگ "و " شايعه" حمله آمريکا را تنها ،ی اسالمی جمهوری امنيت ملی عالی دبير شورایيجان الریعل
 . تضعيف روحيه دولت ايران دانسته استیبرا" یروان
 مواجه ی روان ما هر سال با اين نوع شايعات و جنگ: " گفته استی خبری به رسانه های الريجانیآقا
 ." کامل دارند و ما بايد هوشيار باشيمیا آمادگ مسلح می شويم، اما در هر حال نيروهایم
 ايران، که حساسيت و مخالفت غرب را برانگيخته ی بار ديگر تاکيد کرد که برنامه هسته ای الريجانیآقا

 .  صرفا صلح آميز داردیاست، سرشت
 ی در گفت و گو با تلويزيون دولتی اسالمی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهور،ی رضايمحسن

 . شده استیران تائيد کرده که برخورد آمريکا با ايران وارد مرحله تازه ااي
 از برخورد با ايران شده است و احتماال یآمريکا از شش ماه پيش وارد فاز جديد: "ی رضايی گفته آقابه

  ." آغاز اين برخورد خواهيم بودیتا دو ماه آينده شاهد نشانه ها
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 روزی مرگبار برای نيروهای آمریکایی در عراق
  )2007 ژانویه 21 (١٣٨۵شنبه ا بهمن  یک

بغداد   ژانويه وارد٢١نيروهای تازه نفس آمريکايی روز يکشنبه   واحد از در حالی که اولين:رادیو فردا
  .کشته شدند در عراق  سرباز آمريکايی  ٢۴دست کم  طی بيست وچهارساعت گذشته شد،

با  شبه نظاميان  . سرباز آمريکايی در شهر کربال کشته شدند۵گزارش خبرگزاری فرانسه روز شنبه به 
مسلح در خودرويی بوده اند که  مردان. خمپاره به یک ساختمان دولتی حمله کردند و تعدادی را کشتند

تی از پست به طور معمول توسط نيروهای ائتالف استفاده می شود و از اين رو توانسته اند به راح
  .بازرسی عبور کنند

در بيانيه ژنرال وينسنت بروکس، قائم مقام فرمانده واحد چند مليتی در بغداد گفته شده است که 
در اين .مردان مسلح با خمپاره به جلسه ای در ساختمان مقر فرماندهی ايالتی حمله کرده اند

امنيت به ويژه در روزهايی که ساختمان مسووالن در جريان جلسه ای، در باره چگونگی افزايش 
  .عزاداران عاشورا به کربال می روند، تبادل نظر می کرده اند

 سرباز آمريکايی تنها در يک روز، در مقطع زمانی حساسی مطرح ٢۴تلفات دست کم  رقم
می شود که جرج بوش و دولت او با انتقادهای جدی در باره افزايش شمار نيروهای 

   رو هستندآمريکايی در عراق رو به
.  سرباز آمريکايی کشته شدند١٢در جريان سقوط يک هلی کوپتر در شهر بعقوبه در شمال بغداد نيز 

  . بوده است٢٠٠٣اين يکی از مرگبارترين مورد تلفات نيروهای آمريکايی از زمان اشغال عراق در سال 
اسی مطرح می شود که  سرباز آمريکايی تنها در يک روز، در مقطع زمانی حس٢۴رقم تلفات دست کم 

جرج بوش و دولت او با انتقادهای جدی در باره افزايش شمار نيروهای آمريکايی در عراق رو به رو 
  .هستند

سخن به ميان آمده » يک گروه شبه نظامی غير قانونی«در بيانيه ارتش آمريکا در باره حمله کربال، از 
  .است

   ورود نيروهای تازه نفس به عراق
 سرباز ٣٢٠٠ اعالم کرد  يک سخنگوی نظامی نيروهای آمريکايی در عراق روز يکشنبهدر همين حال 

 هزار نيروی نظامی است که قرار برای کاهش ١٧ اين اولين گروه از  .تازه نفس آمريکايی وارد بغدادشد
  .خشونت ها به بغداد اعزام شوند

فجر شد و دست کم هفت نفر غير  دو بمب در شهر بغداد من همزمان با ورود اين سربازان آمريکايی
  .نظامی کشته شدند

   توافق سياسی شيعيان عراق
يک از . در همين حال مقتدی صدر روحانی تندرو شيعه به بايکوت دوماهه دولت و مجلس پايان داد

نزديکان مقتدی صدر با تاييد اين خبر گفت که لغو بايکوت مجلس و جلسه وزيران دولت عراق پاسخی به 
  ئتالف شيعيان استدرخواست ا
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 تعيين نکردن تاريخی از سوی اين  مجلس عراق را به دليل  ٢٠٠۶مقتدی صدر هوادارانش در سال  
مجلس برای خروج نيروهای آمريکايی از عراق و ديدار نوری مالکی با جورج بوش، رييس جمهوری 

   بايکوت کردند آمريکا،
  . ت متعلق به گروه صدر هستند نفری عراق و شش وزير دول٢٣۵ نماينده از مجلس ٣٠ 

آقای مالکی در ماه ژانويه قول داد که شبه نظاميان شيعه و سنی را به ياری نيروهای آمريکايی ريشه 
 دفتر مقتدی صدر را   اخيرا دولت عراق، عبدالهادی دراجی مدير ارتباطات در همين زمينه،. کن کند

  .دستگير کرد
 با اشاره به توافق سياسی بين گروه های شيعه برای لغو  محمود مشهدانی سخنگوی پارلمان عراق

بايکوت مجلس گفت که ما می خواهيم به دنيا بگوييم که يک راه حل عراقی برای مسايل اين کشور، 
  .کليد مشکالت است و بقيه بايد از اين راه حل ها شتيبانی کنند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   ژانويه21:  بريتانيایه هامرور هفته نام

  )2007 ژانویه 21 (١٣٨۵شنبه ا بهمن  یک
در ميان هفته نامه های اين يکشنبه لندن، ساندی تلگراف بيشترين توجه را به رويدادهای :بی بی سی

  . مرتبط با ايران نشان داده است
 احمدی نژاد،  در مقاله ای به قلم گتين چمبرلين می نويسد که محمودساندی تلگرافهفته نامه 

رئيس جمهور ايران، ابتدا با افراطگرايی مذهبی و بلندپروازی های هسته ای اش باعث روی برگردان 
بقيه جهان از ايران شد و حاال با شکست های داخلی و ناکارايی اقتصادی دارد ايرانيان عادی را از خود 

  . گريزان می کند
از خواب بيدار می شويد و . مهور ايران هستيدتصور کنيد که رئيس ج: " می نويسدساندی تلگراف

می بينيد که يک ناو هواپيمابر هسته ای آمريکا دارد به سمت شما می آيد تا با سيستم دفاع ضد 
  ."موشک خود از همسايگان شما در برابر موشکهای تان دفاع کند

اما آيا اين هفته بدی  ": آنگاه به آقای احمدی نژاد اينطور دلداری می دهد کهساندی تلگرافنويسنده 
عراق توی . چون که شما تازه يک سيستم دفاع موشکی از روسيه تحويل گرفته ايد. است؟ نه واقعًا

مشت تان است و شما تازه از يک سفر دلپذير به آمريکای التين برگشته ايد که طی آن دوستان تازه ای 
  ."پيدا کرده ايد که مثل خود شما از شيطان بزرگ بيزارند

داريد خود را آماده می کنيد که غرق تحسين شويد اما ناگهان متوجه : " ادامه می دهداندی تلگرافس
می شويد که در عرض يک ماه قيمت گوجه فرنگی سه برابر شده و شما طرفداران تان را از دست داده 

  ."ايد
درباره روندهای  می نويسد اگر آقای احمدی نژاد کمتر به آمريکا رفته بود وبيشتر ساندی تلگراف

دموکراتيک آن کشور مطالعه کرده بود، مجبور نمی شد که مثل جورج بوش پدر يا به عبارتی پدر جورج 
اين هفته نامه آنگاه حرف بيل کلينتون را به جورج بوش پدر در . بوش حقايق را ازسخت ترين راه بياموزد

  ".مشکل از اقتصاد است! نادان: " ياد آوری می کند که به آقای بوش گفته بود١٩٩٢سال 
در مقاله ديگری به قلم مليسا کايت از قول ليام فاکس وزير دفاع کابينه سايه حزب ساندی تلگراف 

محافظه کار بريتانيا می نويسد که با توجه به شواهدی که به گفته او در مورد طرح ايران برای دامن زدن 
  .ماتيک تازه ای عليه ايران ضرورت داردبه شورشيگری در افغانستان به دست آمده، تهاجم ديپل

ايران تاکنون کوشش خود را به حمايت از : " از قول آقای فاکس نوشته است ساندی تلگرافنويسنده
اما اکنون شواهد اطالعاتی حاکی از . گروههای شيعه عراق در جنگ با نيروهای ائتالف محدود کرده بود

 حمله هوايی بالقوه نيروهای اياالت متحده به تاسيسات آن است که تندروهای ايران برای جلوگيری از
  ." هسته ای آن کشور در صدد کمک به شورشيان افغانستان برآمده اند

 آقای فاکس خواهان دادن هشدار روشنی به هرات درباره عواقب بالقوه اين ساندی تلگرافبه نوشته 
  . مقامات شده است

نوشته آذر نفيسی، آن را روايتی از فرار زنان " تا خوانی در تهرانلولي" در نقدی بر کتاب آبزرورهفته نامه 
تحصيلکرده ايرانی از سرکوبی آيت اهللا ها از طريق تشکيل گروههای کتابخوانی و مطالعه آثاری مانند 

  . مادام بواری، غرور و تعصب، گتسبی بزرگ و لوليتا توصيف کرده است
همخوابگی با مردی که "ی زير سلطه يک نظام مذهبی را به اين هفته نامه از قول نويسنده کتاب، زندگ

تشبيه کرده و نوشته است که اعضای حلقه کتابخوانی با مطالعه آثاری از نويسندگان " از او نفرت داريد
  . خارجی، خود را از مردانی که آزارشان می دادند، دور نگاه می داشتند

دی خود نيز در يک نوشته چند سطری به خاطرات يک اين هفته نامه در صفحات مربوط به سفر و جهانگر
خانم انگليسی درباره فرارش از تهران به دنبال آغاز جنگ ميان ايران و عراق در آغاز دهه هشتاد ميالدی 

پرداخته که جذاب ترين بخش آن به اقامت يک شبه اين خانم در کويت و اظهار عشق کويتی های 
  . احساساتی نسبت به او مربوط می شود

 در گزارشی خبر داده است که آژانسهای اطالعاتی بريتانيا تمام کسانی را ساندی تايمزهفته نامه 
به نوشته اين هفته نامه اين اقدام برای . که از اين کشور برای زيارت به مکه رفته بودند، زير نظر داشتند

  . گردآوری اطالعات درباره فعاليهای سازمان القاعده صورت گرفته است
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 نيز از آغاز دورتازه ای از مبارزه دولت افغانستان با تجارت  اينديپندنتماره ويژه روز يکشنبه روزنامهش
ترياک خبر داده و اظهار نظر کرده است که اين تحول بار ديگر سپاهيان بريتانيايی در افغانستان را در خط 

  .آتش قرار خواهد داد
  

  اول بهمن ماه:  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 ژانویه 21 (١٣٨۵نبه ا بهمن  شیک

روزنامه کارگزاران نوشته آرايش ديپلماتيک و نظامی آمريکا گمانه ها درباره تدارک واشنگتن :بی بی سی
با اين حال ممکن است برخی همه آنچه را در حال تکوين است . را برای اقدام عليه ايران تقويت می کند

  .کردن مواضع تهران به انعطاف در مواضعش تلقی کنندعمليات روانی آمريکاييان برای وادار 
اخبار از .  هرچه هست، اکنون آرايشی هشداردهنده مقابل ايران شکل گرفته استکارگزارانبه نظر 

گسترش دامنه فشارها می گويد و اينکه برخالف تصورات خوشبينانه اکنون همسويی ملموسی در 
جالب . ی آمريکا عليه ايران به وجود آمده استسطوح منطقه ای و جامعه جهانی با سياست ها

اينجاست که برخالف گذشته ديگر شاهد بازی پليس بد، پليس خوب نيستيم، شدت و فترت مواضع 
  .آمريکاييان به همان ميزانی است که اروپاييان ابراز می کنند

  که   کند   می   ارائه   مجلس   به   را    ٦٨    بودجه   اليحه   حالی   در   امروز   رئيس جمهور    خبر داده کهخراسان
  حداد   مشترک   درنشست   دولت   و   مجلس   تعامل   و   پرداخت   هماهنگ   نظام   اليحه،   اين   به   مربوط   مباحث 
به .  نشد   منتشر   خبری   نشست   اين   جزئيات   از   اما   گرفت   قرار   بررسی   و   بحث   مورد   نژاد   احمدی   و   عادل 

  برخی   احتماًال    در جلسه ديدار خصوصی رييس و نواب رييس مجلس با رييس دولت وخراساننوشته 
    . داشتند   حضور   نيز   کابينه   اعضای 

 های مجلس ايران در آستانه بررسی بودجه سال آينده ضمن   مرکز پژوهشسرمايهبه نوشته روزنامه 
های بعد از پيروزی انقالب اعالم کرده که هدف   حجم پول و تورم در ايران طی سالبررسی رابطهء

کاهش تدريجی تورم و دستيابی به تورم يک رقمی ذکر شده در برنامه پنجساله چهارم تاکنون محقق 
های مجلس تاکيد کرده که اهداف پولی در  مطابق نوشته اين روزنامه مرکز پژوهش. نشده است

نجساله توسعه ايران کمتر از اهداف تورمی رضايت بخش بوده و اين در حالی است که های پ برنامه
  .هدف ميانی و ضمنی سياست پولی يعنی رشد پول به صورت سيستماتيک فراموش شده است

  سئوال از رئيس جمهور در مجلس
مهور را مطرح  در گزارشی از قول سه تن از نمايندگان مجلس ايران موضوع سئوال از رييس جآفتاب يزد

کرده و نوشته جمع آوری امضا برای فراخوان رييس جمهور از مهم ترين موضوع ها در فصای سياسی 
به نوشته اين روزنامه بسياری از محافظه کاران هم در . کشورست که موافقان و مخالفان بيسيار دارد

 جمهور به خاطر تصميم ميان امضا کنندگان طرح وجود دارند و مقصود تذکر جمعی و سئوال از رييس
  .های غيرکارشناسی است

گفتنی است که سئوال از رييس جمهور مطابق قانون اساسی ايران نياز به امضای يک سوم نمايندگان 
مجلس دارد و در روزهای گذشته نوشته شده که تاکنون پنجاه نماينده اين طرح را امضا کرده اند در 

  . ادن فراخوان الزم استحالی که هشتاد امضا برای به جريان افت
 دبيرکل مجمع نمايندگان ادوار مجلس ايران بدون نام بردن از رييس جمهور اعتمادبه نوشته روزنامه 

گفته کسانی که رفتارها و مواضع غلطشان به لحاظ سياسی، اقتصادی و نظامی موجب تهديد کشور 
 فراخوان مجلس کار درستی است که می شود، بايد در قبال مردم و نهادهای انتخابی پاسخگو باشند و

 از قول يداهللا اسالمی اضافه کرده همه نهادهای اعتماد. با استفاده از اختيارات قانونی صورت می گيرد
انتخابی بايد از اختياراتی که قانون اساسی به آنها داده است، استفاده کنند و مجلس نيز بايد از رئيس 

  . خلی و خارجی وجود دارد، سوال کندجمهور به خاطر مسائلی که در عرصه دا
 يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس ايران گفته است سخنان محمد رضا باهنر، آفتاب يزدبه نوشته 

اين . نايب رييس مجلس، در حمايت از دولت تکليفی برای نمايندگان محافظه کار مجلس ايجاد نمی کند
ابراز داشته بود که مانع از فراخوان رييس جمهور به گفته به دنبال آن مطرح می شود که آقای باهنر 

  . مجلس خواهد شد
  گرانی؛ عامل رويگردانی از دل و جگر

 در گزارشی پيرامون گرانی نوشته گرانی مهمترين عامل رويگردانی مردم از دل و جگر و قلوه کارگزاران
 چون در هر صورت اين ماده غذايی شده و گرنه تغيير ذائقه مردم تاثير چندانی بر استقبال از آن ندارد،

 مرتضی حسنخانی، رئيس اتحاديه فروشندگان دل و کارگزارانبه نوشته . مشتريان خاص خود دارد
جگر و قلوه، با بيان اين مطلب تعداد واحدهايی که همه روزه از اين صنف خارج می شوند را زياد توصيف 

تعطيل کرده و به کارهای ديگری روی آورده اند و بيشتر اعضای اين صنف واحدهای خود را : "کرد و گفت
  ."علت هم جز گرانی مواد اوليه و کاهش قدرت خريد مشتريان نيست

 از قول معاون وزارت بهداشت خبر داده که در سال آينده با توجه به ميزان اعتباراتی کارگزارانروزنامه 
ان های دولتی وجود دارد چرا که که در بودجه دولت پيش بينی شده احتمال ورشکسته شدن بيمارست

تعيين سرانه غير واقعی در اليحه بودجه امکان افزايش تعرفه های پزشکی را از بين می برد و با اين 
  .وضع بيمارستانهای دولتی امکان کار نخواهند داشت
  قرارداد با وزارت نيرو برای حفظ آثار باستانی
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 هواداران حفظ آثار باستانی قرارداد هايی بين  در گزارشی خبر داده که به دنبال فشارهمبستگی
وزارت نيرو و سازمان ميراث فرهنگی بسته شد که خطر صدمه خوردن به آثار باستانی در اثر حفاری ها 

 سد در کشور در حال ساخت است، اين عمل اهميت ٢٠٠را از ميان می دارد و از آن که در حال حاضر 
  . دارد

امات باستان شناسی گفته مطالعات اکثر اين سدها قبل از انقالب  يکی از مقهمبستگیبه نوشته 
تازه بعد از . اند شناسی نداشته انجام شده که متأسفانه مسئوالن سابق هيچ توجهی به حوزه باستان

 شد و در دولت  شناسی شنيده های توجه به باستان پايان جنگ و آغاز دوران سازندگی بود که زمزمه
 بخشی محدوده سدها آغاز شد و در حال حاضر امکان فراهم شدن شرايط  اتهای نج خاتمی، کاوش

البته اين مسأله نيازمند استراتژی و توجه ويژه مسئوالن . ها وجود دارد آل بايد برای اين کاوش ايده 
  . است
 از آن جا اهميت می يابد که از ماه ها قبل به خاطر آب گيری سد سيوند که گفته می همبستگیخبر 
  .د آثار باستانی فارس را به خطر می اندازد اعتراض های گسترده ای در سطح جهاين صورت گرفتشو

 در صدر گزارش های خبری خود نوشته وزير کشور ايران از بررسی طرحی در گروه حيات نوروزنامه 
های کارشناسی برای انتقال ساعت فعاليت برخی مشاغل و ادارات به نيمه دوم روز و ساعات شب  

 ٨۶های جديد ترافيکی در سال   به نوشته حيات نو مصطفی پورمحمدی در خصوص محدوديت. خبر داد
اين .يک پيشنهاد مبنی بر متنوع شدن ساعات کار وجود دارد. پيشنهادهای متعددی وجود دارد: "گفت

يشنهاد اين پ. طرح در خصوص مشاغلی است که فعاليت آنها قابل انتقال به شب يا نيمه دوم روز باشد
  ."برای اجرا در شهرهای بزرگ در حال بررسی است

گفتنی است که چهارماه قبل دولت ساعت کار بانک ها را برای مبارزه با ترافيک خودرو تغيير داد که اين 
کار با مخالفت شديدند کارنشاسان روبرو شد تا حدی که مجلس با تصويب قانونی مانع از اجرای آن 

  .شد
  

   ديماه30: تهران یمرور روزنامه ها
  ٢٠٠7 ژانویه 20 – ١٣٨۵ دی  30ه شنب

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود درباره مصوبات مجلس برای بودجه :بی بی سی
سال جاری و آينده نوشته، از کشمکش های مجلس و دولت بر سر بودجه خبر داده و گزارش هايی 

  . درباره آينده منعکس کرده انددرباره سهميه بندی بنزين و تصميمات دولت
، از نظر برداشت حدود دو ٨۵ خبر داده که نمايندگان مجلس تکليف متمم بودجه عمرانی سرمايه

جايی  های دولتی و يا جابه  ميليارد تومان فروش سهام شرکت۵٠٠ميليارد دالر از حساب ذخيره ارزی و 
 ميليارد تومان را مشخص 3300 به ميزان٨۵در سرجمع اعتبارات عمرانی و جاری بودجه عمومی سال 

  . خواهند کرد
کميسيون به "به نوشته اين روزنامه مرتضی تمدن، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است 

  ." به شرط عدم برداشت از حساب ذخيره ارزی رای داد٨۵کليات متمم بودجه 
کرده که دليل ايجاد محدوديت توسط  فاش سرمايههمين نماينده مجلس به نوشته روزنامه اقتصادی 

اهميت .  درصد بودجه جاری جذب نشده است٧۶درصد بودجه عمرانی و ۴۵مجلس آن است که هنوز 
اين سخن به آن است که مديران دولتی در ماه های گذشته گفته بودند که تقريبا تمامی اعتبارهای 

  . بيش تری داشته باشندعمرانی و اجرايی جذب شده و به همين جهت دولت بايد اعتبار 
هزار تومان افزايش ٢٠٠ خبر داده که حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری امسال به کارگزاران

يافت؛ در حاليکه بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی از اين مساعدت بی بهره بودند و در بودجه سال 
  . ظر گرفته نشده استآينده روشن شد که همچنان اعتباری برای اين گروه بازنشستگان در ن

 هزار تومان درآمد به عنوان ٢٠٠ در دنباله اين خبر اضافه کرده که افراد دارای حقوق کمتر ازکارگزاران
افراد زير خط فقر در کشور مطرح هستند و بنابراين بازنشستگان تامين اجتماعی زير خط فقر به حساب 

 هم مانند بازنشستگان کشوری و لشگری می آيند و يکی از نمايندگان مجلس گفته است اين گروه
  .حق دارند از افزايش حقوق و مستمری برخوردار شوند

 در صدر اخبار خود در گزارشی از مجلس نوشته دولت می خواهد توپ را در زمين مجلس آفتاب يزد
اين توضيح يکی از نمايندگان مجلس درباره علت پس گرفتن اليحه خدمات دولتی است که . بيندازد
به گفته يکی از نمايندگان مجلس دولت اگر برای تامين اعتبار اليحه مديريت . ته قبل صورت گرفتهف

 صندوقی که به نوشته. خدمات اعتبار ندارد از کجا در پی تاسيس صندوق دو ميلياردی در ونزوئالست
وئال در  نمايندگان مجلس گفته اند همان است که به تصريح هوگو چاوز رييس جمهور ونزآفتاب يزد

جريان سفر رييس جمهور احمدی نژاد به آن کشور بين روسای دو دولت توافق شد تا به کشورهايی که 
  . در حال مبارزه با آمريکا هستند کمک شود

 نظر سعيد مدنی تحليلگر سياسی را به چاپ رسانده که گفته وقتی آفتاب يزددر کنار همين خبر 
يارد دالر خريد کرده که در بين آن ها گوشت و مواد اوليه دولت در سالی که گذشت بيش از چهل ميل

  .ديده می شود به معنای آن است که پول نفت سر سفره چين و اروپا رفت
در حالی که همچنان بر سر نحوه فروش و بهای بنزين در سال آينده گفتگوهايی است و آشکار نيست 

 کارت خوان هوشمند، که در کرج و بعضی  خبر داده که نصبکارگزارانکه کدام روش انتخاب می شود 
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از پمپ بنزين های کشور نصب شده و قرار است که از سال آينده در سراسر کشور به اجرا در آيد 
  .غيراستاندارد است و باعث آتش سوزی در بعضی از پمپ بنزين ها شده است

تش سوزی در پمپ بنزين  رئيس سنديکای پمپ بنزين داران کشور گفته دو حادثه آکارگزارانبه نوشته 
های خوزستان اگر در يکی از جايگاه های پايتخت تکرار شود، ابعاد فاجعه آميزی خواهد داشت که قابل 
اندازه گيری نيست چرا که هر جايگاه در تهران به طور متوسط يکصد و پنجاه هزار ليتر عرضه می کند و 

  .ستگازی که از اين ميزان بنزين متصاعد می شود، چشمگير ا
 سيستم تلمبه و سوخت رسانی در پمپ بنزين ها مربوط به نيم قرن پيش است و کارگزارانبه نوشته 

 را به اين سيستم فرسوده تحميل کرده اند و به همين دليل اين کارت ها ٢٠٠۶آقايان يک دستگاه مدل 
فته که از سال آينده بتوانند گفته اند کارت هوشمند بنزين از آن رو در دستور کار قرار گر. فاجعه آفريده اند

بنزين ساخت داخل با سهيمه و به اندازه های محدود بين هر خودرو توزيع شود ولی بنزين وارداتی با 
  . بهای آزاد توزيع گردد

 از قول يک مدير سازمان ميراث فرهنگی نوشته راهکارهايی برای تامين بنزين سفر مردم همبستگی
شود  بندی بنزين می به گفته حميد بقايی بعد از سهميه. ا شده استبندی بنزين پيد در صورت سهميه

دهند آن روز   ليتر می۴درصدی از مصرف يک خورو را در نظر بگيريم اگر مثًال به سواری شخصی روزی 
  . ليتر شود يا در ايامی از سال کوپنی خاص برای گردش در نظر گرفت٢٠برای سفر 
بعدازظهر يکی از روزهای . يشتر نداشت که سکته کرد و مردسی سال ب:  در گزارشی نوشتهاعتماد

 نفر ديگر مانند او در همان ماه در ٣۵٩٩.  در مينی بوسی نشسته بود و به خانه می رفت٨۵آبان ماه 
  . تهران بر اثر آلودگی هوا مردند

بعد به او اما .  اين سخن را مشاور شهردار تهران در امور زيست محيطی اعالم کرداعتمادبه نوشته 
 مدير طرح جامع کاهش آلودگی ٨۴آمارهای سال » تشويش اذهان عمومی می کنی،«خرده گرفتند که 

 تهرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده ٢٧هوای تهران نشان می دهد در اين سال روزانه 
دگی هوا در دسترس وزارت بهداشت هم گفته است که هيچ آماری در مورد مرگ های به دليل آلو. اند

اما چه آنها اعالم کنند و . آمار مردگان آلودگی هوا در اراک و مشهد را که اصًال اعالم نمی کنند. نيست
چه اعالم نکنند، هر روز فعاليت تعدادی از مژک های سلول مخاط مجاری تنفسی تهرانی ها متوقف 

  .می شود
  

www.iran-archive.com 


	روزی مرگبار برای نیروهای آمریکایی در عراق

