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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
  

  !اى دعوت دآتر احمد شيرزاد از رييس جمهور براى مناظره درباره انرژى هسته
  )2007 فوریه  28 (١٣٨۵   اسفند9ه چهار شنب
اين . اختصاص داده اى بخش بزرگى از مطبوعات جمهورى اسالمى را بخود تبليغات هسته:رادیو آلمان

دسترسى به آن همه نيازهاى  اى حالل مشكالت است و با شود آه گويا انرژى هسته تصوير داده می
 سازى اورانيوم غنى"شوق مسئوالن برسر از ذوق و. مردم ايران و براى قرنهاى آتى برآورده خواهد شد

به اين همه آمال، آيا انرژى " ها حسادت غربى" آه بگذريم و از" در آشپزخانه دانشمندان جوان
شود را  اى آه براى آن شده و می اليزال است؟ آيا هزينه شود ارزان و اى آنطور آه گفته می هسته
ى با دآتر احمد شيرزاد، گذارى آرد؟ گفتگوي براى توليد سوخت سرمايه توان به اشكال مفيدترى نمی

 .اى، نماينده سابق مجلس و عضو شوراى مرآزى جبهه مشارآت استاد فيزيك هسته
 مريم انصارى: مصاحبه 

هاى سياسى  هزينه آقاى شيرزاد ما تا بحال گفتگوهاى متعددى با شما و دوستانتان بر سر
جنبه ديگرى پاى  زخواهيم ا ايم اما امروز می اى داشته پافشارى دولت بر برنامه هسته

 تا با  ايدتلويزيونى آرده صحبت شما بنشينيم شما آقاى احمدى نژاد را دعوت به يك مناظره
هستند  آنيد چراآه ايشان معتقد ای بحث سر ارزيابى هزينه و فايده انرژى هسته بر او

  .ارزد حتى به قيمت تعطيل شدن بقيه آارهاى آشور می ای فناورى هسته
ارزان  ای شروع آنيم و آنهم برق سر فوايد انرژی هسته بر ترين تبليغاترىاز يكى از محو

علمى و  شود و استدالل مسئوالن تا چه اندازه است، براستى اين برق چقدر ارزان تمام می
 اقتصادى است؟
عنوان يك بحث ارزشى و ايدئولوژيك  ای در ايران به تا بحال هميشه بحث فناورى هسته :احمد شيرزاد

شد راجع به آن صحبت آرد ولى اخيرا آه آقاى  نمی شد، آه به عنوان يكى از مقدسات،  تلقى میحتى
شود وارد اين  براى ما خيلى به صرفه هست و فايده دارد، خوب می احمدى نژاد آمده ادعا آرده آه اين

  .زيادش گفتگو آرد بحث شد و روى آم و
آشورهاى ديگر هم  در.  نيست آه در ايران شروع شدهای براى اولين بار بهره بردارى از انرژى هسته

هاى مختلفى است آه بنا به آشور  متغير معموال به صرفه بودن يا نبودن اين انرژى تابع. سابقه دارد
اين آه يك . تواند مهم باشد نفت وگاز دارد يا نه می اينكه يك آشور دسترسى به منابع. آند فرق می

اينكه يك آشور به . تواند بسيار موثر باشد اورانيوم دارد يا نه می آشور دسترسى به منابع طبيعى
 ها مسلط هست بطوريكه بتواند در آوتاه مدت يك نيروگاهى را بسازد باز اينها نيروگاه فناورى ساخت

باالتر  در مجموع هر وقت آه قيمت نفت در جهان يك مقدار. تواند فاآتورهاى بسيار موثر باشد می
استفاده از اين انرژى به  آنند آه گيرند و استدالل می ای بيشتر جان می ران انرژى هستهرود، طرفدا می

 درصد برق توليد شده در ١۶بگرديم بيش از  اما نكته مهم اين است آه در سرتاسر دنيا آه. صرف است
بعيد است آه حتى اگر نفت خيلى هم گران شود، اين  شود و ای تامين نمی جهان از انرژى هسته

تواند يك جايگزين هميشگى برای  ای نمی براين بالقوه انرژى هسته بنا. درصد را بشود خيلى باال برد
  .منابع انرژى باشد نفت و گاز يا ساير

چه اندازه  ای ارزان است تا هايى آه آرديد اين ادعا آه انرژى هسته با توجه به صحبت
 منطقى است، آقاى شيرزاد؟

اين انرژى هم براى . چنين نيست شود اين انرژى ارزان قيمت است، میاينكه ادعا  :احمد شيرزاد
ای حدودا دو تا دونيم برابر نيروگاه فسيلى  هسته هزينه ساخت يك نيروگاه. هايى را دارد خودش هزينه

امكان دسترسى به امكانات هم داشته باشد، متخصصين در  اين انرژى براى آشورى است آه. است
مجبور نباشد تنها با يك . در معرض تحريم در اين زمينه نباشد  وضعيت ايراناختيارش باشند، مثل

با همه اين اوصاف بازهم هزينه ساخت نيروگاه . آشور روسيه قرارداد ببندد پيمانكار، به عنوان مثال
  .شود بسيار گران تمام می ای هسته

نفت و گاز  خصوص دسترسى بهای آه هست اين آه خيلى از آشورهايى آه ب اما فراتر از اين مسئله
اما اگر آه نخواهند . است شان سازند مثل چين يا آره آه برنامه ای می آيند نيروگاه هسته ندارند می

نكته مهمى آه . براى آنها به صرفه نيست ای توليد آنند، توليد سوخت فراتر از حد معينى برق هسته
ها، اما آن چيزى  يار پرهزينه بوده براى ايرانىبوشهر بس براى ايران هست اين است آه هرچند نيروگاه

توليد سوخت اصوال . آند، مسئله توليد سوخت هست دارد تحميل می آه االن هزينه بسيار مضاعفى
اين يك نرم متعارف هست در بحث . خواهد توليد آند به صرف نيست ايران می برای اين مقدار برقى آه

مگاوات  ده هزار  توليد سوخت آند حداقل بايستى باالىخواهد ای آه اگر آشورى می هسته فناورى
ای بعد از  نيروگاه هزار مگاواتى هسته درحال حاضر در ايران تنها يك. ای داشته باشد هسته توليد برق
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ساخت هست و قطعا برای يك نيروگاه  حدود چهل سال چالش و باال و پايين رفتن در دست
ها تا بيست هزار مگاوات برق هم گفته  دربرنامه هرچند. هزارمگاواتى چنين چيزى به صرف نيست

شود   تا آن چيزى آه گفته می ) مگاوات١٠٠٠(امكان پذيراست  ولى بين آن چيزى آه درعمل. شود می
هزار مگاوات  ۶۵بسيار، بسيار زيادى هست و حداقل بايستى يك آشورى   هزار مگاوات فاصله٢٠يعنى 

 .ته باشد تا عقالنى باشد آه دنبال توليد سوخت برودای داش هسته ی نيروگاه نصب شده
مگاوات هم زمانى عملى باشد، آيا  هزار ٢٠شود يعنى توليد  حتى اگر آنچه وعده داده می
 اورانيوم هست آه دست به چنين سرمايه گذارى بزند؟ ايران آال داراى ذخاير غنى

تن ذخاير  ١٠٠٠ -١۴٠٠  حدود  چيزىيعنى . ايران فاقد ذخاير آافى اورانيوم است :احمد شيرزاد
اين اورانيوم درعمق . آنها استخراج نشده شود آه هنوز هم چيزى از اورانيوم برايش پيش بينى می

شود، عيارش سنگ معدن اورانيوم پايين است و  تمام می بسيار زياد زمين هست، برای ما بسيار گران
استحصال بكنيم هم نداريم بنابراين آنچه آه آقاى اين را بتوانيم  درمجموع فناورى آافى براى اينكه

ارزد آه بخاطرش همه  آنند آه اين از نان شب براى ما واجب تر است و می می احمدى نژاد ادعا
  .را تعطيل آنيم به نظر من فاقد توجيه فنى و مهندسى است آارهاى ديگر

 ست؟ای در ايران شده چقدر ا هسته انرژى ای آه تا امروز برای هزينه
ها قبل از انقالب صورت گرفته  هزينه بخشى از. ها روشن نيست متاسفانه تمام هزينه :احمد شيرزاد

هاى زيادی  بعد از انقالب برای نيروگاه بوشهر هزينه .اند آه طبيعتا مسئولين فعلى در آن نقشى نداشته
وقتى روسها آمدند . بدهندخواستند تغيير  ها را می اوليه آلمانى شد بخصوص با توجه به اينكه طراحى

دريك  پيمانكارى آه حاضر شد اين آار را قبول آند متاسفانه دست ايران براى اينكه بتواند به عنوان تنها
اين قرارداد به تعويق  رقابت اقتصادى از پيمانكارهاى مختلف استفاده آند باز نبوده به همين دليل بارها

دو سه ميليارد دالر در اين قسمت هزينه شده  اند تا بحال باالى تهروسها مبالغ زيادى از ايران گرف. افتاده
. هاى ساليانه هم خيلى انعكاس نداشته و در بودجه. نيست ها هم شفاف البته متاسفانه همه هزينه

ها بوده اينها بسيار،  عموما هم خارج از روال نظارتى معمول پروژه اما ساخت و سازهايى آه شده آه
همين چند هفته پيش آقاى آقازاده در ديدارش با سينماگران آه از آنها درخواست  .بسيار عظيم است

ای  هسته آرد آه همين االن در بخش ای را به تصوير بكشند، ايشان ادعا می افتخارات هسته آرد می
درهرحال اگر بخواهد يك  .شود آه رقم نسبتا بااليى است روزى ده ميليارد تومان سرمايه گذارى می

اقتصادى ما باالى چهار پنج ميليارد  آنم تا بحال به لحاظ ابى خيلى دقيق صورت بگيرد من فكر میارزي
سياسى را هم بگذاريم آنار اين هزينه قابل قياس با  دالر در اين بخش هزينه آرديم، اگر خسارتهاى

م آن مبلغ اصال درحدود چهارصد ميليون دالر است يعنى حدود يك ده خريد يك نيروگاه هزار مگاواتى آه
  .قابل قياس نيست

ايران اتفاقا امكانات  هاى جايگزين آه شد اين پول را در استفاده از انواع ديگر انرژى آيا نمی
 خوبى هم در اين زمينه دارد سرمايه گذارى آرد؟

گر سوخت بخصوص و نيروگاه بوشهر آرديم ا ای آه تا بحال براى توليد قطعا، ما با هزينه :احمد شيرزاد 
. توانستيم حدودا ده برابر اين مقدار برق توليد آنيم می خواستيم مسئله توليد برق را نگاه آنيم فقط می

توانستيم نزديك ده هزار  ای مبلغى را هزينه آرديم آه با آن می برق هسته ما برای ساخت هزار مگاوات
اين  آبى داريم در آشور آه برق يا حتى ما منابع بسيار خوب. منابع فسيلى بدست آوريم از مگاوات برق

تواند  و آرخه ما می فقط دو رودخانه آارون. منابع ظرفيت حدود دوازده سيزده هزار مگاوات برق را دارد
منبع انرژى تجديد پذير هست هرسال  درصورت سرمايه گذارى خوب اين آار را انجام دهد و اين واقعا يك

  .يمبراثر بارندگی ما اين مبنع انرژى را دار
برخى . آيد نمی ای به شمار ای خود يك خطر هسته سوال آخرم از شما، آيا انرژى هسته
ای  ای هستند زيرا زباله هسته هاى هسته نيروگاه آشورهاى پيشرفته درصدد تعطيل

 پيدا نشده؟ مشكلى است آه هنوز راه حلى براى آن
اش را دارند، حتى  كنولوژىت ای حتى براى آشورهايى آه ببينيد انرژى هسته :احمد شيرزاد

فكرهاى مناسبى هم براى پس  آشورهاى آه فاقد منابع نفت و گاز هستند و آشورهايى آه
به عنوان مثال در ايتاليا طى . هست اند، بازهم در آن آشورها محل چالش ای آرده هاى هسته مانده

هاى زيادى بوده و   آلمان هم بحث، در از اين انرژى اند آه اصوال استفاده نكنند رفراندمی تصميم گرفته
طرفداران محيط زيست در اغلب آشورهاى پيشرفته مخالف  .مجموعا اين يك معضل بشرى است

دهند به منبع  هايش ترجيح می همان منابع فسيلى را با تمام آلودگى استفاده از اين منبع هستند و
حاوى مواد راديو اآتيو است آه طول ای  ماند هسته دليل عمده آنها اين است آه پس .اى انرژى هسته

آاريش  ها اصوال ای آنها خيلى زياد هست و اين نسبتا زيادى دارد درعين حال شدت تابش هسته عمر
. مرور تجزيه شوند آشد تا به ها هزارسال طول می اگر اينها بدست بشر توليد شد ده. شود آرد نمی
آنند، منشاء آلودگى  زمين دفن می در زير. گى هستندآنند، منشاء آلود در اقيانوسها دفن می هارا  اين

طبيعى ممكن است اينها در سطح زمين رها  شود آه براثر زلزله يا حوادث پيش بينى می. هستند
يعنى . بفرستند، همه اينها واقعا چالش بشرى است شود آه اينها را به فضا صحبتهايى می. بشوند

يشرفته هم محل بحث هست با آن همه امكانات و سرمايه پ ای در آشورهاى استفاده از انرژى هسته
  .ايمنى اش آرد شود روى مسئله هايى آه می گذارى

اما اين درصورتى  فرستيم به آشورهاى ديگر، ها را پس می شود آه ما زباله البته در ايران گفته می
ور خواهد بود ولى آن آش است آه ما سوخت را از آن آشورها تهيه آرده باشيم و طبيعتا اين مشكل

www.iran-archive.com 



ماند آن  آنيم طبيعى است آه پس اگر چنانچه ما خودمان برفرض بتوانيم خودمان اين سوخت را تهيه
  .تحويل نخواهد گرفت ماند و آسى اين را از ما سوخت هم روی دست خودمان می

ار شديد قر بهرحال آن چيزی آه مهم است اين است آه هرچند جامعه ما در معرض تبليغات بسيار
پذيرفته باشند آه انرژى  ای ولى اين طور نيست آه همه دنيا گرفته از جهت مفيد بودن انرژى هسته

آن توافق آرده باشند، فقط بخواهند  ضرر هست و همه هم روى ای يك انرژى تميز، اليزال و بى هسته
لمى به مسايل در ها در آشور ما و نگرش ع آگاهى اميدوار هستم آه سطح. اين را از ايران دريغ آنند

 .ها بتوانند بهتر عمل آنند گير مردم طورى جا بيافتد آه در تصميم
  
   با آژانس شدرانی ای خواستار همکاری جنوبیقایآفر

  )2007 فوریه  28 (١٣٨۵   اسفند9ه چهار شنب
ر از  فوريه گفت که دولت اين کشو٢٨ روز چهارشنبه ی جنوبی معاون وزير امور خارجه آفريقا:رادیو فردا
  . عمل کندی اتمی انرژی آژانس بين المللی خواهد به درخواست هایايران م
  . امنيت سازمان ملل متحد خواهد شدی شورای در ماه مارس رييس دوره ای جنوبی آفريقا

ما از ايران تقاضا «:  گفتی جنوبی گزارش رويترز از کيپ تاون، عزير پهد معاون وزارت امور خارجه آفريقابه
اين درخواست ها سه يا چهار مورد .  آژانس به طور کامل پاسخ دهدیه به همه خواست هاداريم ک

 یمسايل بنيادين«به گفته او، مسايل حل نشده ميان ايران و آژانس، » .مشخص است نه بيشتر
  .»نيست

  . داردی کند که ايران برنامه توليد سالح هسته ای پهد همچنين گفت شواهد موجود ثابت نمیآقا
 آپارتايد در سال ی نژادی خود را پيش از پايان رژيم جدايی برنامه توليد سالح هسته ا،ی جنوبیيقاآفر

  .، به طور داوطلبانه متوقف کرد١٩٩۴
 اورانيوم دارد، به طور آشکار با ی سازی در زمينه غنی اين حال، از آنجا که اين کشور فعاليت تجاربا

  . کندی شده مخالفت نمیاورانيوم غن مربوط به ی کشورها از فن آوریبرخوردار
در اين لحظه .  امنيت قرار خواهد داشتیروشن است که ايران در دستور کار شورا«: پهد گفت
  ». برسر مساله ايران هستندی بسته درحال رايزنی گروه پنج به همراه آلمان پشت درهایکشورها

 اظهار نظر نداشت اما ما ی برایت فرصی جنوبیدر زمان تهيه پيش نويس قطعنامه، آفريقا«: گفتاو
  ». يافت شودی ايران يک راه حل سياسی برنامه هسته ایهمانطور که بارها گفته ايم، برا. اميدواريم

 پهد، ضمن گفت و ی رود تا به گفته آقای به ايران می جنوبی ماه آينده يک هيات بلند پايه آفريقادر
  .يز بيشتر آشنا شود با ايران، با مسايل خاورميانه نی سياسیگوها

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 یسي انگلی نظامکی نفر و کشته شدن 33 یريدستگ / ی عراق81 شدن یشته و زخم
  )2007 فوریه  28 (١٣٨۵   اسفند9ه چهار شنب

 نفر 33 آن انی گذشته صحنه خشونت و حمالت مختلف بود که در جری امروز همانند روزهاعراق
 خود در ی نظامکی از کشته شدن زي نسي شدند و ارتش انگلی زخمای کشته ی عراق81 و ريدستگ

 .بصره خبر داد
 ی عراق گفتند که انفجار خودرویتي فرانسه، منابع امنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی برجایم زخ24 کشته و 10 بغداد یدرجنوب غرب" اعيالب" در محله یاباني شده در خیبمب گذار
 .گذاشته است

 شده با منفجر کردن ی بمب گذاری سوار بر خودرو،ی فرد انتحارکی اعالم کرد که زي نیتي منبع امنکی
 . کردی را زخمگری را کشته و سه نفر دسيخود در مرکز بغداد دو پل

 گریر د نف20 شدن ی به کشته شدن چهار نفر و زخمزي بغداد نی خمپاره به جنوب غربی گلوله هااصابت
 ی کشته و سه زخمکیدر جنوب بغداد " هيالزعفران" منطقه یمنجر شد و انفجار بمب در جاده اصل

 . گذاشتیبرجا
 بغداد ی درجنوب غربسي خمپاره به منطقه چهارم پلی نفر بر اثر اصابت گلوله ها10 حال، نيدرهم
 جبهه ندهینما"  عبداهللاميسل"ر اعالم کرد که دو براد" هیالمقداد" در شهر سي منبع پلکی شدند و یزخم

 .التوافق در مجلس عراق به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شند
 بخش شناسنامه شهر سيرئ" یعبدالهاد" گفتند که افراد مسلح سرهنگ ني عراق همچنیتي امنمنابع

 . شهر ترور کردندنیدرشرق ا" سومر" را در برابر خانه اش درمحله یموصل و راننده و
 با افراد یري در درگگری نفر د33 و بازداشت ستی وزارت دفاع عراق از کشته شدن دو ترورگر،ی دی سواز

 نی اانی فرد ربوده شده درجرکیدر جنوب بغداد خبر داد واعالم کرد که " هیالمحمود "هيمسلح درناح
 . شدندري دستگی وندهی آزاد و شش ربااتيعمل
 در ی گشت زنانی خود در جری نظامکیز کشته شدن  امروز اسي که وزارت دفاع انگلستي درحالنیا

 کشته شده درعراق از یسي انگلاني شمار نظام،یشهر بصره در جنوب عراق خبر داد که با احتساب و
 . استدهي نفر رس133 به یالدي م2003 کشور در سال نیزمان حمله به ا

 یری را کشته و مقادستیت ترو در شمال بغداد هشیاتي عملانی اعالم کرد که در جرزي نکای آمرارتش
  .سالح ضبط کرده است
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  آاخ سفيد حضور در اجالس عراق را تاييد آرد

  ايران و آمريكاپشت ميز مذاآره
  )2007 فوریه  28 (١٣٨۵   اسفند9ه چهار شنب

 علي الريجاني در خصوص احتمال حضور ايران در اجالس عراق در حالي آه آمريكا در آن شرآت -ايسنا
  »    .دهيم براي حل مسالهء عراق آنچه بتوانيم اگر به مصلحت باشد، انجام مي«: فتآند، گ مي

دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در آنفرانس خبري با عبدالكريم العنزي، وزير سابق امنيت 
درخصوص _وگوها در پاسخ به سوالي  ملي و عضو فعلي پارلمان عراق ضمن سازنده ارزيابي آردن گفت

شود نمايندگاني از آشورهاي ايران، سوريه و  گفته مي_ي برگزاري اجالس همسايگان عراق آه چگونگ
اي مطرح شده مبني بر اين آه آشورهاي منطقه در اين جلسه  ايده«: آمريكا در آن حضور دارند، گفت

حضور داشته باشند و يك ايدهء ديگر اين است آه آشورهاي عضو امنيت عراق هم در اين اجالس 
الريجاني در خصوص احتمال حضور ايران در اين اجالس در حالي آه آمريكا در »    .ضور داشته باشندح

براي حل مسالهء عراق آنچه بتوانيم اگر ; از ترس مرگ نبايد خودآشي آرد« : آند، گفت آن شرآت مي
 و ظرفيت آن آنچه آه به نفع مردم عراق است«: وي ادامه داد»    .دهيم به مصلحت باشد، انجام مي

  ».وجود داشته باشد بايد بر آن پافشاري آرد و اين ظرفيت در مسووالن عراق وجود دارد
هوشيار زيباري با منوچهر متكي، وزير امور خارجهء آشورمان در خصوص «: الريجاني همچنين اعالم آرد

  ».اين اجالس تماس گرفتند و در حال مطالعه و بررسي اين پيشنهاد هستيم
اي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين آه طبق گزارش دبير شور

ما «: آند، گفت هايي آه نصب آرده است گاز تزريق مي البرادعي ايران تا آخر فوريه به تعداد سانتريفيوژ
 صورت هر تصميمي بستگي به پيشرفتي دارد آه در آار; دهيم آار فني خود را مطابق برنامه انجام مي

  ».گيرد مي
آارها طبق برنامهء « : شود؟ گفت وي در پاسخ به اين سوال آه آيا در روزهاي آينده اين آار انجام مي

  »    .قبلي پيش خواهد رفت
اي اخير ايتاليا  درخصوص پيشنهاد هسته_ علي الريجاني همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري آه

پيشنهادات مدون به صورت طرح ارايه  « :  است؟ اظهار آردپرسيد ، آيا اين پيشنهاد يك ايدهء جديد
همچنين به گزارش »    .شود اند آه دارد روي آن آار مي هايي را مطرح آرده نشده ولي ايده

دانيد و آيا  فارس،الريجاني در پاسخ به اين سوال آه آيا شما قطعنامهء بعدي عليه ايران رامحتمل مي
امكان عقلي صدور قطعنامهء بعدي وجود «: ن قطعنامه خواهد شد؟ گفتمذاآرات شما مانع از صدور اي

  ».دارد
  وزارت امور خارجهء آمريكا

   مذاآره با ايران و سوريه در نشست بغداد را رد نكرد
در همين حال آمريكا نيز در يك تغيير سياسي احتمالي اعالم آرد آه به آنفرانس همسايگان عراق آه 

  .ستقيم مقامات آمريكايي با ايران و سوريه باشند، خواهد پيوستممكن است شاهد مذاآرات م
اي و گروه  هاي آنگرهء متحدين منطقه تر درخواست به گزارش خبرگزاري فرانسه دولت بوش پيش
اي و مذاآرات با ايران و سوريه در خصوص ثبات عراق را رد  مستقل تحقيق عراق براي همايش منطقه

وزير امور خارجهء آمريكا گفت آه آمريكا در نشست در سطح وزيران آاندوليزا رايس، . آرده بود
ها براي مذاآره دربارهء آيندهء عراق حاضر  همسايگان عراق از جمله با حضور ايران و سوريه و ديگر قدرت

تري  رود در آوريل برگزار شود دنبالهء آنفرانس سطح پايين اين نشست آه انتظار مي.  خواهد شد
  .    همسايگان عراق و پنج عضو دائم شوراي امنيت بغداد روز شنبه اعالم آردندخواهد بود آه 

شود بر پايان دادن  مقامات عراقي گفتند آه اولين گردهمايي آه در ماه مارس در بغداد انجام مي
اي در عراق و حمايت خارجي از شبه نظاميان و شورشيان در اين آشور متمرآز خواهد  خشونت فرقه

 و ديگر نمايندگان از ايران، اردن، آويت، عربستان، سوريه، ترآيه، مصر، بحرين، اتحاديهء عرب، سفير. بود
سازمان آنفرانس اسالمي و پنج عضو دائم شوراي امنيت متشكل از انگليس، چين، فرانسه، روسيه و 

  .    آمريكا در اين نشست حاضر خواهند بود
نشست مقدماتي شايد «: اي در سنا عنوان شود، گفت يتهرايس در اظهاراتي آه قرار است در برابر آم

  ».در نيمهء اول آوريل با نشستي در سطح وزيران با همان مدعوين به عالوه گروه هشت دنبال شود
بايد خاطرنشان آنم آه دولت عراق، سوريه و ايران را براي هر دو نشست دعوت آرده «: رايس گفت

  »    .است
اميدواريم اين دولت از اين فرصت براي بهبود روابطش با عراق و آار آردن براي صلح و ثبات «: وي افزود

  »    .منطقه استفاده آند
رايس از اقدام ديپلماتيك جديد دولت عراق براي در فهرست قرار دادن همسايگانش در تالش براي پايان 

  .خشونت استقبال آرد
هاي  شنبه از منتفي دانستن تماس  امور خارجهء آمريكا نيز روز سهشان مك آورمك، سخنگوي وزارت

هاي بغداد خودداري آرد  شان در نشست دوجانبهء احتمالي نمايندگان آمريكا با همتايان سوري و ايراني
مذاآرات ممكن است در چه مسيري قرار گيرد يا ; بيني آنيم خواهم پيش در اين مرحله نمي« :  و گفت

در اين نشست ديداري رسمي بين مقامات ايران و آمريكا «: وي گفت». مسيري قرار گيردتبادالت درچه
  ».صورت نخواهد گرفت اما وي مذاآرات غير رسمي را منتفي ندانست
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دولت انگليس نمايندهء خود را براي شرآت در اين «: سخنگوي سفارت انگليس نيز در اين باره اظهار آرد
به گزارش رويترز، هوشيار زيباري، وزير امور خارجهء عراق هم ».اهد آردالمللي اعزام خو آنفرانس بين

شنبه اعالم آرد آه مقامات آشورهاي منطقه از جمله ايران و سوريه به نمايندگان آمريكا و  روز سه
  .    هاي ثبات در عراق را بررسي آنند انگليس در نشست ماه آيندهء بغداد خواهند پيوست تا راه

  
  نشينندیيکا در بغداد بر سر يک ميز مايران و آمر
  )2007 فوریه  27 (١٣٨۵   اسفند8ه سه شنب

 چندجانبه درباره اوضاع ی تأييد کرده اند که قرار است ايران در مذاکراتی عراقمقامات:بی بی سی
 .عراق که آمريکا نيز در آن حضور دارد شرکت جويد

 همسايه ی در بغداد ميان نمايندگان دولتهایالد مذاکرات قرار است در نيمه نخست ماه آينده مياين
 آن، نحوه پايان ی امنيت سازمان ملل متحد انجام گيرد و طی عضو دائم شورایعراق و نمايندگان دولتها
 . قرارگيردی در عراق مورد بررسیدادن به بحران و درگير

اقع دور يک ميز خواهند  ايران و آمريکا در وی آن نمايندگان دولتهای که طی تشکيل چنين نشستخبر
 به تأييد آن ی واشنگتن پست چاپ شد و سپس، مقامات عراقینشست ابتدا در روزنامه آمريکاي

 .پرداختند
 وزيرخارجه عراق به ،ی شود و آن گونه که هشيار زيباری نشست به دعوت دولت عراق برگزار ماين

 در همين یرجه يا مقامات عاليرتبه ا رويتر گفته، شرکت کنندگان آن در سطح معاون وزيرخایخبرگزار
 .سطح خواهند بود

 عضو دائم سازمان ملل در عراق دعوت به شرکت در اين نشست را ی سفيران دولتها،ی گفته وبه
 . بسيار سخت حاصل شده استیپذيرفته اند، اما رضايت آنها از طريق مذاکرات

 که ی شود که چند شهروند ايرانیح م مطری نشاندن ايران و آمريکا بر سر يک ميز در شرايطموضوع
 دانند در بازداشت نظاميان یآمريکاييها آنها را افسران سپاه پاسداران و ايرانيها آنها را ديپلمات م

 دهد ی نشان مکه دارند ی گويند شواهدی می برند و فرماندهان آمريکايی در عراق به سر میآمريکاي
 .ندآنها در قاچاق اسلحه به عراق دست داشته ا

 اثبات اين اتهامات ارائه نکرده اند اما همچنان ايران را به ی برای هنوز هيچ مدرکی مقامات آمريکايهرچند
 . کنندی در اين کشور متهم می ثباتیدخالت در عراق به منظور افزايش ب

 ثبات در ی برقراری از آنها خواسته اند برای گويند مقامات عراقی نيز با رد اين اتهامات می ايرانمقامات
 . عراق به آنها کمک کنند

 ی به دولت اياالت متحده توصيه کرده اند که برای از سياستمداران آمريکايی وجود اين اختالفها، شماربا
 نيز تاکنون بارها ی جهت بحران عراق بايد با ايران وارد گفتگو شود و مقامات عراقیيافتن راه حل

 .کا را فراهم کنندکوشيده اند امکان مذاکره ايران و آمري
 رئيس جمهور عراق را چاپ ،ی با جالل طالبانی الحيات مصاحبه ای ژانويه گذشته، روزنامه عربنوزدهم
 ی يک سال گذشته او و سيدعبدالعزيز حکيم، رئيس مجلس اعالی در آن گفته بود که طیکرد که و

 به مذاکره مستقيم کرده اند اما ی را راضی و آمريکايی عراق تاکنون دو بار طرفين ايرانیانقالب اسالم
 .هر دو بار مذاکرات به هم خورده است

 ايران نيز با اين کشور اختالفات عميق دارد و مقامات ی عالوه بر عراق بر سر فعاليت هسته اآمريکا
 به ی خود مذاکره مستقيم با ايران را رد کرده و گفته اند احتياجی در تازه ترين اظهارنظرهایآمريکاي
  . نيستین مذاکراتچني

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   اسفند10پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007   مارس 1 (١٣٨۵   اسفند10ه پنج شنب
روزنامه های صبح آخرین روز هفته تهران در عنوان های اصلی خود از قول دبير شورای :بی بی سی

 ایران در کنفرانس امنيت عراق که با حضور آمریکا برپا می شود خبر عالی امنيت ملی از شرکت قطعی
داده اند و در مطالب ديگر گزارش هايی را از متهم کردن پاکستان و هفت کشور مسلمان به توطئه 

چينی عليه کشورهای مسلمان دیگر، ادامه بحث ها و اظهار نظرها درباره فرار شهرام جزایری و ماجرای 
  .انی معلمان و خرید و فروش کودکان منتشر کرده اندسئوال های امتح

 در عنوان اصلی خود از خبرهايی نوشته که از درون کنفرانس اخير هفت کشور مسلمان در کيهان
  . اسالم آباد درز کرده است 

این روزنامه از قول افراد آگاه نوشته وزیران خارجه پاکستان، عربستان، مصر، اردن، مالزی، اندونزی و 
کيه توطئه ای بزرگ و مخفی عليه جهان اسالم طراحی کردند که با صحنه گردانی پشت پرده آمریکا و تر

اسرائيل صورت گرفت و طی توافقی پنهانی قرار است مقدمات به رسميت شناختن اسرائيل توسط 
  .دولت های جهان اسالم را فراهم کنند

ی که عمده مباحثات نشست اسالم آباد به  کشور۵ این در حالی است که هيچ یک از کيهانبه نوشته 
آنها مربوط می شده و تحوالت خاورميانه به آنها وابسته است یعنی ایران، عراق، سوریه، لبنان و 
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 در عين حال در سرمقاله خود نيز پاکستان را متهم کرده که کيهان. فلسطين نماینده ای در آن نداشتند
  .در آشوب های شرق ایران دست دارد

 نوشته دبير شورای عالی امنيت ملی با اشاره به اینکه برای حل مسائل عراق آنچه ایرانمه روزنا
بتوانيم انجام خواهيم داد اعالم کرد که اگر مصلحت ملت عراق در حضور ایران در کنفرانس بغداد باشد، 

  .در آن شرکت خواهيم کرد
د از دیدار با عبدالکریم العنزی وزیر به نوشته روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی علی الریجانی، بع

سابق امنيت ملی عراق و عضو پارلمان این کشور از دعوت شفاهی هوشيار زیباری وزیر خارجه عراق 
در . در گفتگوی تلفنی با منوچهر متکی همتای ایرانی اش برای شرکت ایران در کنفرانس بغداد خبر داد

وط به برپايی کنفرانس امنيت عراق در بغداد احتمال داده دو روز گذشته و همزمان با انتشار اخبار مرب
  .می شد در آخرین لحظه ایران با شرکت نماینده اش در آن کنفرانس مخالفت کند

 محمدعلی نجفی وزیر سابق آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا کارگزارانبه نوشته 
سياست هاست که قابل اتخاذ بوده سياست های دولت در قبال مسايل هسته ای کشور بهترین 

است و آیا این امکان هست که هزینه های کمتری در قبال این سياست ها برای کشور به وجود آید، 
وی با بيان اینکه تحریم ها و محدودیت ها از طریق شورای امنيت و کشور های غربی هزینه های زیادی 

  . نيز تاثير خواهد داشتبه بار می آورد، گفت این امر بر وضعيت تجاری کشور 
اين عضو قدیمی کابينه های جمهوری اسالمی که به تازگی به عضویت شورای شهر تهران برگزیده 

به هزینه های ارتباط بازرگانی و تجاری با خارج در شرایط فعلی برای کشور  کارگزاران شده به نوشته
ر عرض چند ماه اخير در کشور افزایش اشاره کرد و با بيان اینکه هزینه های بيمه های بين المللی د

یافته گفته است ریسک کشور از نظر اقتصادی حدود دو درجه باال رفته و از نظر اقتصادی هزینه هایی 
  .  به مراتب بيشتر هم شود١٣٨۶که به کشور تحميل شده پيش بينی می شود در سال 

ایشی درباره شيوه عملکرد  آیت اهللا خزعلی عضو سابق شورای نگهبان در هم اعتمادبه نوشته
ایرانيان در برابر تهدیدات خارجی با بيان این که چه بسا فناوری هسته ای را تکميل و صنایع دیگر را نيز 
پيش خواهيم برد اظهار داشت امروز ما در قبال تهدیدات بيگانگان خوب عمل کردیم به گونه ای که دنيا 

  .  مبادا سيدحسن نصراهللا های دیگری تربيت شوندرا به بيعت آورده ایم و دشمنان می ترسند که
 گفته ایران امروز بيدار شده است، به گونه ای که مردم رييس جمهور اعتمادآقای خزعلی به نوشته 

 ساله دارد، مقدم داشتند و برای حفظ این بيداری باید آرزوی نوشيدن ۴٠فعلی را بر کسی که سابقه 
  .تان برآورده شودشربت شهادت داشته باشيد تا انتظار

ها منتشر شد   در چند گزارش و مقاله درباره خبری نوشته که هفته گذشته در روزنامه اعتماد ملی
 کودک فروخته شده ١۴۵درخصوص خرید و فروش کودکان، خبر با ارقامی کمتر منتشر شده بود، تعداد 

 خود را در حادثه سقوط یک  نفر جان١۴۵سعيد مدنی در مقاله ای درباره همين خبر نوشته اگر . اند
ها   قربانی چيز کوچکی در صفحه حوادث روزنامه١۴۵هواپيمای توپولف دیگر از دست داده بودند، باز هم 

اند،  ای اضافه شده   هزار قربانی تصادفات جاده٢٨ قربانی به ١۴۵نبود یا شااید بهتر است فرض کنيم 
 هزار قربانی اعتياد اساسا ٨٠٠حداقل یک ميليون و  قربانی در کنار ١۴۵پس اتفاقی نيفتاده شاید هم 

  .قابل اعتنا نباشند
...  نادیده گرفت  هزار زندانی کشور را بتوان اصال١۵٠ نفر در کنار ١۴۵ شاید  اعتماد ملیبه نوشته

اند و به جای   هزار کودک که از چرخه تحصيل خارج شده ٣٠٠ قربانی، با وجود یک ميليون و ١۴۵شاید 
 درصد کودکان زیر ١١ قربانی در جمع حداقل ١۴۵... کنند ها لقمه نانی را جستجو می ر خيابانمدارس د

 درصد کودکانی که به دليل ١۵ قربانی در برابر ١۴۵... برند وزنی ناشی از فقر رنج می پنج سال که از کم 
  ..قدی هستند سوء تغذیه متوسط و شدید دچار کوتاه

  
   اسفند9رشنبه چها:  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 فوریه  28 (١٣٨۵   اسفند9ه چهار شنب
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود ترکيب تازه مجمع تشخيص :بی بی سی

مصلحت نظام را منعکس کرده از جلسه دیدار نمایندگان ایران و آمریکا در عراق که برای بررسی مسائل 
ند و اخبار و گزارش هايی درباره فرار شهرام جزایری سرمایه دار عراق تشکيل می شود خبر داده ا

  .زندانی و روابط سياسی و اقتصادی ایران و کشور های آمریکای التين چاپ کرده اند
 در صدر اخبار خود به نقل از منابع خارجی از احتمال دیدار نمایندگان ایران و آمریکا در عراق خبر آینده نو

 مورد در گزارشی نوشته دولت بوش توافق کرده تا ماه آینده با نمایندگان رسمی  در اینکيهانداده و 
ایران و سوریه در کنفرانس بغداد به منظور بحث و رایزنی درباره راههای برقراری ثبات در عراق دیدار و 

  .گفتگو کند
ز پيش فرماندهان یک هفته بعد از فرار شهرام جزایری از دست ماموران زندان، و در حالی که تا دو رو

پليس اظهار می داشتند که او در داخل کشور است، به نوشته روزنامه های امروز اینک دیگر قطعی 
شده که وی از کشور خارج شده و به گفته ریيس پليس در یکی از کشورهای عربی همسایه به سر 

  . می برد
 جزایری کجاست و نوشته این  در گزارشی این سئوال را مطرح کرده که باالخره شهرامتهران امروز

  . پرسش از هفته گذشته با فرار بزرگ این متهم اقتصادی، اذهان بسياری را به خود مشغول کرده است
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 اندرکاران و کسانی که   های متفاوتی از سوی دست  در برابر این سئوال پاسختهران امروزبه نوشته 
ای بود   گونه  ها به ها در این جواب  سردرگمی .اند، مطرح شده است به نوعی موظف به ردیابی او شده 

ه ای مطرح شده از   دانند باید صحبت مردم نمی.  ها را به سرگيجه انداخته است که مخاطبان رسانه
  . سوی کدام مقام مسئول را به عنوان سند بپذیرند

 خوانده که اسلحه  در سرمقاله خود شهرام جزایری را تروریست و بدتر از تروریست هايیکيهانروزنامه 
بسته اند و فرار وی را با بی عالقگی قوه قضایيه به تعقيب مفسدان اقتصادی مربوط دانسته و نوشته از 

  .این پس باید نگران بود تروریست های اقتصادی که دستگير می شوند فراری دادده نشوند
  ندگان مذاهب، فرهنگ ادعا کرده که رهبران سياسی، اجتماعی، سندیکاها، حقوق بشر، نمایرسالت

نژاد، همبستگى خود را با دولت و مردم  اى به محمود احمدى  ها و هنرمندان آرژانتين با ارسال نامه 
  . ایران در مقابل تهدیدات دولت بوش ابراز کرده اند

 خبر داده که به زودی سفيران و نمایندگان سياسی ایران راهی کشورهای کيهاندر همين حال 
 به همين مناسبت در مقاله ای با عنوان آيين دوست یابی کارگزارانن می شوند و آمریکای التي

پرسيده این نوع روابط چه فایده ای برای ایران دارد در حالی که روابط با کشورهای مسلمان همسایه 
که هر سال ميلياردها مواد غذايی وارد می کنند و کشوری مانند مصر با بازار بزرگش، همچنان باقی 

  .نده استما
 در گزارشی نوشته عيد که نزدیک می شود، گویی زمان شدت می گيرد و همچون یک کارگزاران

اسفند که می شود همه یاد کارهای عقب افتاده خود می افتند، پول . اسب شتابان به جلو می تازد
دارند و باید آنها را هایی که طلبکار یا بدهکارند، وعده هایی که به آنها عمل نکرده اند، چيزهایی که نياز 

انگار زندگی رو به اتمام است و . تهيه کنند و خالصه اینکه روزهای آخرین ماه سال هميشه هيجان دارد
  . همه می روند تا از آخرین لحظات آن استفاده کنند

 روز از حادثه ۴۵ به نقل از منبعی که حاضر به افشای نام او نشده نوشته پس از جمهوری اسالمی
اندوهای آمریکایی به کنسولگری ایران در اربيل عراق، نمایندگان صليب سرخ جهانی توانستند حمله کم

 دیپلمات ربوده شده ایرانی مالقات کنند این روزنامه ادعا کرده که این یک دیدار کوتاه بود که تحت ۵با 
عراقی در این نظارت نيروهای آمریکایی در یک مرکز نظامی در بغداد صورت گرفت و هر چند مقامات 

مالقات حضور نداشتند ولی نمایندگان صليب سرخ گفتند حال این افراد خوب است هر چند که به شدت 
  .از بازداشت غيرقانونی خود شکایت داشته اند

نژاد مبنی بر اینکه ایران ترمز و دنده عقب قطار   نوشته در پی سخنان اخير محمود احمدی اعتماد ملی
انداخته است دیروز برخی از نمایندگان مجلس و صاحبنظران سياست خارجی به ای خود را دور  هسته 

  .این سخنان واکنش اعتراضی نشان دادند
مقدم عضو فراکسيون اقليت مجلس هفتم با انتقاد از محتوا و   به نوشته اين روزنامه، اسماعيل گرامی 

می نيست  ایران و نظام جمهوری اسالاین نوع ادبيات در شأن ملت : نژاد گفت  ادبيات سخنرانی احمدی 
 انحصاری است   نژاد کامال  های گرفته شده توسط احمدی دهنده آن است که تصميم   و ترمزبریدن نشان 

  . پذیرد  و ایشان هيچ مشورتی را نمی 
 جمهوری   نوشته غالمحسين الهام سخنگوی دولت درباره سخنان اخير رييستهران امروزروزنامه 

برای : ای خود را دور انداخته است، اظهار داشت نکه ایران ترمز و دنده عقب قطار هستهمبنی بر ای
ای ایران را متوقف کنند و این نقطه حساسی  ها این مساله اهميت دارد که پيشرفت هسته  غربی 
برای نژاد ادبياتی ویژه دارد که  جمهوری گفته است احمدی  آقای الهام با اشاره به ادبيات رييس . است

 جمهوری غبطه  مردم قابل درک و دوست داشتنی است که من هم به این زبان ساده و رسای رييس
  .خورم می

  
   اسفند8سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 فوریه  27 (١٣٨۵   اسفند8ه سه شنب
یکا، اعالم آمادگی دبير شورای عالی امنيت ملی برای گفتگوی بدون پيش شرط با آمر:بی بی سی

آمادگی وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با هر مقام ایرانی بعد از تعليق غنی سازی اورانيوم، هشدار 
هاشمی رفسنجانی در مورد خطرات خارجی، ابراز نگرانی از تورم در سال آینده و پاسخ دولت به ابراز 

به بخش خصوصی از نگرانی رهبر جمهوری اسالمی از خودداری دولت از واگذاری تصدی گری دولتی 
  .مهم ترین مطالب روزنامه های صبح امروز تهران است

ترین مانع   سخن ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را با اهميت دیده که گفته است مهمکارگزاران
خورد که به شکلى  رود به دیوار بلندى مى  آمریکا در منطقه، جمهورى اسالمى است و هر جا که مى 

  . شود  به ایران مربوط مى
بينيد که ما حضور نداریم اما مردم آنجا طرفدار ما  هاشمی رفسنجانی گفته است در عراق هم مى

  . هستند و این براى آنها مشکل شده است
ه اى فراوانى که در عراق و افغانستان دادند  آقای هاشمی به نوشته کارگزاران گفته است آنها با هزینه

منان ایران را که صدام و طالبان بودند، از ميان برداشتند و خود هم تنها کارى که کردند این بود که دش
گویند که تالششان به نفع ایران تمام شده است؛ به همين دليل ناراحت و عصبانى  صراحتا مى 

  .هستند و باید بيشتر هوشيار باشيم
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ندار نيرومند  از همين مقام نقل کرده که گفته رهبر بر اوضاع مسلط هستند و به عنوان سکارسالت
  . ب لحظه به لحظه در جریان امور هستند انقال

 غالمحسين الهام سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره گالیه های رهبر کارگزارانبه نوشته 
 گفت؛ به نظر می رسد دستگاه های دولتی تمایلی به ۴۴جمهوری اسالمی از روند اجرایی شدن اصل 

 ندارند و نيازمند این هستيم که روحيه برخی از اجزای دولت در این رها کردن تصدی های اقتصادی خود
  . باره تغيير کند

 الهام گفته این موضوع نباید توام با شتاب دنبال شود و دولت از طریق سهام کارگزارانبه نوشته 
گفتنی است که سهام عدالت از مهم ترین مسائل مورد مناقشه .عدالت این کار را انجام می دهد

در حالی که کارشناسان این روش توزیع سهام را خصوصی سازی . شناسان اقتصادی و دولت استکار
  .نمی دانند دولت اصرار دارد که این خصوصی سازی است

 عنوان اصلی خود را به خبر تعيين حکم چهارده سال زندان برای شهرام جزایری داده و نوشته کيهان
 هم پرسيده باالخره مجتمع قضایی امور اقتصادی کيهان در ستون طنز. حکم عالی ولی متهم فراری 

  . واقعًا که فيل هوا کرد، ولی حيف که متهم فراری است. حکم شهرام جزایری را صادر کرد
 جواب داده در حالی که شهرام جزایری در اختيارشان بود حکمی صادر نکردند و حاال کيهانطنزنویس 

کم گذشته و یارو فراری است به فکر محکوم کردن او افتاده که یک ماه از مهلت قانونی برای صدور ح
  . اند

 در سرمقاله خود از منتقدانی که به بهانه فرار شهرام جزایری می کوشند تحوالت قوه کارگزاران
قضایيه را ندیده بگيرند و انکار کنند هشدار داده که ما ایرانی ها عادت کرده ایم که در مواقع بروز حوادث 

نشده در دستگاه های اجرایی به جای همفکری و همراهی برای ارائه تدبير مشترک به پيش بينی 
  . کنایه زنی و انتقاد از همدیگر بپردازیم

اين روزنامه می افزايد که آذری ها ضرب المثل معروفی در این باره دارند که شنيدنی است، به باور آن 
  . اد، دستشان را بگيریمها در چنين مواردی بهتر است به جای گرفتن پای افر

 در گزارش اصلی خود بر اساس اعالم بانک مرکزی نوشته نرخ رشد نقدینگی سرمایهروزنامه اقتصادی 
ترین حالت یعنی در صورت به فروش رسيدن تمامی اوراق مشارکت  در پایان سال جاری در خوشبينانه 

الی است که براساس اهداف پيش درصد مهار خواهد شد و این در ح۴٠منتشره این بانک در محدوده 
  .  درصد می بود٢٢بينی شده در قانون برنامه چهارم این رقم باید  

 گذاران پولی   بر این خبر افزوده هنگامی که معاون بانک مرکزی اعالم کرد که سياست سرمایهروزنامه
نقدینگی در پایان و مالی کشور اميدوارند با مصوبات مجلس در مورد انتشار اوراق مشارکت، نرخ رشد 

پی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان  در   درصد مهار شود، هشدارهای پی۴۵ تا ۴٠سال جاری در دامنه 
شد، شدت  مجلس درخصوص آثار مخرب رشد شدید نقدینگی که تا این روز چندان جدی گرفته نمی 

  . پيدا کرد
بينى درآمدها اغلب   گفته پيش  مصباحی مقدم از نمایندگان محافظه کار مجلسرسالتبه نوشته 

آنچه در  دهد که   ها در پایان هر سال نشان مى  غيرواقعى است و متاسفانه گزارش عملکرد دستگاه
این . بينى همراه بوده است  بينى شده با خطاى صد تا هزار درصدى پيش  الیحه بودجه آن سال پيش

  . رسد دیگر طبيعى نيست  درصد طبيعى است اما وقتى به هزار درصد مى ١٠خطا تا 
 سخنان شهردار تهران را با اهميت دیده که با اشاره به اینکه باید در شهر به سمت ایجاد کارگزاران

مدیریت واحد شهری حرکت کنيم گفته دولت مرکزی باید به سمتی حرکت کند که بخشی از اختيارات 
. ينی شده ولی عمًال اتفاق نيفتاده استخودش را واگذار کند و این کار در برنامه سوم و چهارم پيش ب

 درصد اقداماتی که برای کاهش ترافيک در تهران نياز است، ۶٠ گفته کارگزارانباقر قاليباف به نوشته 
  .خارج از اختيارات شهرداری است
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