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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

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

جورج بوش، رئيس جمهور امریکا، نسبت به ارسال سوخت هسته ای نيروگاه بوشهر از سوی روسيه به 
  .ن داد و گفت از این اقدام حمایت می کندایران واکنش نشا

   )2007 دسامبر 17( 1386 آذر  26دوشنبه :بی بی سی
آقای بوش گفت اگر روسيه قصد دارد این کار را انجام دهد، بنابراین ایرانی ها دیگر نيازی ندارند یاد 

  . بگيرند که چطور اورانيوم را غنی کنند
ن اورانيوم را برای استفاده های صلح آميزشان بپذیرند، دیگر اگر ایرانی ها ای: "آقای بوش ادامه داد

  ." دليلی ندارد که بخواهند غنی سازی را یاد بگيرند
پيش از اظهارنظر آقای بوش، گوردون جاندو، سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد، افزود که ما در 

انس بين المللی انرژی اتمی نيز خبر رابطه با این برنامه روسيه با آنها در تماس بودیم و از مشارکت آژ
  . داریم

در همين حال خبرگزاری رویتر گزارش داد که یک مقام رسمی دولت بریتانيا نيز در واکنش به ارسال 
سوخت هسته ای به ایران گفت که مدیریت پروژه نيروگاه بوشهر، یک مساله مربوط به ایران و روسيه 

  . است
  .خت هسته ای از سوی روسيه به ایران را تائيد کردندپيشتر مقام های ایرانی تحویل سو

، غالمرضا آقازاده، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژی اتمی ) آذر26( دسامبر 17روز دوشنبه، 
ایران، تایيد کرد که روسيه ارسال سوخت برای نيروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرده و نخستين محموله 

  . رد ایران شده استسوخت هسته ای روز دوشنبه وا
 گفت که انتقال سوخت ادامه خواهد یافت و تمامی - ایرنا -آقای آقازاده به خبرگزاری دولتی ایران 

  . سوخت ارسالی طبق برنامه زمانبندی شده به ایران خواهد رسيد
  . تن اعالم داشته است80آقای آقازاده سوخت اوليه مورد نياز نيروگاه بوشهر را حدود 

تشار اظهارات آقای آقازاده، منابع دولتی روسيه گفته بودند که شرکت روسی اتمزتروی پيش از ان
اکسپورت که در زمينه صدور و تامين تجهيزات هسته ای فعاليت دارد از روز یکشنبه تحویل سوخت برای 

  . نيروگاه هسته ای بوشهر را آغاز کرده است
راهم آمدن شرایط جدید برای توقف غنی سازی در واکنش به بيانيه وزارت خارجه روسيه در مورد ف

اورانيوم در جمهوری اسالمی، رئيس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است این کشور در حال احداث یک 
  . نيروگاه بومی است که به سوخت اتمی نياز دارد

 براساس این گزارش ها، شرکت روسی گفته است که تحویل سوخت به بوشهر حدود دو ماه به طول
  .خواهد انجاميد

  
در خاورميانه " نفوذ منفی ایران"کاندوليزا رایس، وزیر خارجه آمریکا می گوید آمریکا فعاالنه به مقابله با 

  .ادامه خواهد داد
   )2007 دسامبر 17( 1386 آذر  26دوشنبه :بی بی سی

گفت این خانم رایس در مصاحبه با بخش عربی بی بی سی دولت ایران را خطرناک توصيف کرد و 
  . کشور هنوز فعاليت های هسته ای را دنبال می کند و این موضوع موجب نگرانی بسيار است

در اوایل ماه جاری ميالدی نتيجه گيری یک ارزیابی اطالعاتی آمریکا حاکی از این بود که ایران در سال 
  .  برنامه تسليحات هسته ای خود را متوقف ساخته است2003

  . هنوز اقدام شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ایران ضروری به نظر می رسدکاندوليزا رایس گفت 
وزیر خارجه آمریکا گفت او معتقد است که کانال های دیپلماتيک ممکن است نتيجه بخش باشد ولی 

  . تاکيد کرد که آمریکا اقدام نظامی را منتفی نخواهد دانست
زارش ارزیابی ملی اطالعات آمریکا درباره توقف برنامه محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ایران انتشار گ

  . ایاالت متحده دانسته بود' اعالم تسليم' را به معنی 2003هسته ای نظامی ایران در سال 
: " آقای احمدی نژاد در مصاحبه با تلویزیون ایران، با استقبال از انتشار گزارش اطالعاتی آمریکا گفته بود

جهت از طرف آمریکا کاری مثبت بود و ما نيزاین اقدام دشمن در صورتی که کار به نظر بنده این تغيير 
  ."اشتباهی را تصحيح کنند از آنان می پذیریم

  
  تحویل سوخت اتمی به ایران آغاز شده است 

   )2007 دسامبر 17( 1386 آذر  26دوشنبه :بی بی سی
ای به نيروگاه بوشهر در ایران آغاز منابع رسمی جمهوری اسالمی تایيد کرده اند تحویل سوخت هسته 

  . شده است
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، غالمرضا آقازاده، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژی اتمی ) آذر26( دسامبر 17روز دوشنبه، 
ایران، تایيد کرد که روسيه ارسال سوخت برای نيروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرده و نخستين محموله 

  . ران شده استسوخت هسته ای روز دوشنبه وارد ای
 گفته است که انتقال سوخت ادامه خواهد یافت و تمامی - ایرنا -آقای آقازاده به خبرگزاری دولتی ایران 

  . سوخت ارسالی طبق برنامه زمانبندی شده به ایران خواهد رسيد
  .  تن اعالم داشته است80آقای آقازاده سوخت اوليه مورد نياز نيروگاه بوشهر را حدود 

نتشار اظهارات آقای آقازاده، منابع دولتی روسيه گفته بودند که شرکت روسی اتمزتروی پيش از ا
اکسپورت که در زمينه صدور و تامين تجهيزات هسته ای فعاليت دارد از روز یکشنبه تحویل سوخت برای 

  .نيروگاه هسته ای بوشهر را آغاز کرده است
یل سوخت به بوشهر حدود دو ماه به طول براساس این گزارش ها، شرکت روسی گفته است که تحو

  . خواهد انجاميد
روز پنجشنبه هفته گذشته به نقل از سرگئی شماتکو، رئيس اتمزتروی اکسپورت، گزارش شد که این 

شرکت با ایران بر سر یک برنامه زمانبندی شده برای تکميل نيروگاه هسته ای بوشهر به توافق رسيده 
  . است

د که تحویل سوخت شش ماه قبل از راه اندازی نيروگاه انجام می شود و وعده آقای شماتکو افزوده بو
  . داده بود که جزئيات بيشتر در این زمينه را اواخر ماه جاری اعالم کند

  'تعهد ایران به روسيه'
با توجه به اظهارات آقای شماتکو، نيروگاه بوشهر قاعدتا باید تا حدود شش ماه دیگر راه اندازی شود اما 

  . مقامات ایرانی و روسی در این مورد اظهار نظری نکرده اند
همچنين وزارت خارجه روسيه در بيانيه ای اعالم کرد که ایران به طور کتبی متعهد شده است که 
  .سوخت تحویل شده به نيروگاه بوشهر برای هيچ منظور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت

ده است که تحویل سوخت زیر نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه وزارت خارجه روسيه آم
  . صورت می گيرد و پسمانده سوخت نيز برای پردازش و انبار کردن به روسيه باز گردانده خواهد شد

بر اساس این گزارش ها، وزارت خارجه روسيه گفته است که تحویل سوخت از سوی آن کشور شرایط 
 به ایران امکان آن را می دهد تا برنامه غنی سازی اورانيوم برای جدیدی را پدید آورده است که

  . دستيابی به سوخت نيروگاهی را متوقف کند
 در نخستين گزارش خود در مورد ارسال سوخت اتمی به بوشهر از قول - ایرنا -خبرگزاری دولتی ایران 

 کپسول 163شرکت روس اتم کارخانه تغليظ شيميایی نووسيبيرسک روسيه نوشته بود که روز دوشنبه 
 در صد را که تحت نظر بازرسان آژانس بين المللی انرژی 3.6 و 1.6 با غلظت 235اصلی حاوی اورانيوم 

  . اتمی پلمب شده بود به ایران ارسال داشته است
  .به گفته ایرنا، هفده کپسول دیگر نيز به عنوان سوخت ذخير به نيروگاه بوشهر ارسال شده است

  'د برای توقف غنی سازیشرایط جدی'
شرایط جدیدی ایجاد "این خبرگزاری به نقل از بيانيه روز دوشنبه وزارت خارجه روسيه گزارش کرد که 

شده است که به ایران امکان آن را خواهد داد برای اعتماد سازی به برنامه های هسته ای صلح آميز 
  ."خود گام بردارد

سوخت ارسالی برای نيروگاه "رخانه نووسيبيرسک نوشت ایرنا همچنين به نقل از مشاور رئيس کا
  ." بوشهر در همان سطحی غنی شده که خود ایرانيان نيز قادر به آن هستند

در واکنش به بيانيه وزارت خارجه روسيه در مورد توقف غنی سازی اورانيوم در ایران، آقای آقازاده در 
 مگاوات در حال 360ما یک نيروگاه بومی با ظرفيت "است مصاحبه با ایرنا تلویحا این نظر را رد کرده گفته 
  ." احداث داریم که این نيروگاه به سوخت نياز دارد

شورای امنيت سازمان ملل متحد با تصویب دو قطعنامه خواستار توقف غنی سازی اورانيوم در ایران 
مللی را عليه این کشور شده و برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی، پاره ای تحریم های بين ال

  . وضع کرده است
مقامات جمهوری اسالمی قطعنامه های شورای امنيت را غيرقانونی دانسته و همواره بر ادامه غنی 
سازی اورانيوم برای توليد سوخت اتمی به عنوان حق انکارناپذیر ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان 

  . اکيد نهاده اندپيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای ت
پيش از ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنيت، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی از 

  . ایران خواسته بود غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
از واکنش احتمالی کشورهای غربی در مورد ارسال سوخت اتمی به ایران هنوز گزارشی مخابره نشده 

ت که آیا اقدام روسيه با اطالع و توافق این کشورها صورت گرفته و آیا این اقدام به حل و مشخص نيس
  . بحران ناشی از برنامه اتمی ایران کمک خواهد کرد یا آن را پيچيده تر خواهد ساخت

در خبری دیگر در مورد روابط روسيه و ایران، خبرگزاری ایرنا گزارش کرده است که چهارمين اجالس 
  .  مشترک همکاری های دفاعی ایران و روسيه اواخر هفته جاری در تهران برگزار می شودکميسيون

طبق این گزارش، وزارت دفاع ایران اعالم کرده که یک هيات بلندپایه فنی و نظامی روسيه به منظور 
شرکت در این جلسات و بررسی راه های گسترش مناسبات دفاعی دو کشور روز چهارشنبه هفته 

  .رد تهران خواهد شدجاری وا
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 آمریکا درباره تهدید فوری برنامه اتمی ایران متقاعد نشد: اسرایيل
   )2007 دسامبر 16( 1386 آذر  25یکشنبه :رادیو فردا

کشورش نتوانسته است مقامات آمريکايی را متقاعد کند که : وزير امور امنيت داخلی اسراييل اعالم کرد
  . است» فوری و جدی«ی برنامه اتمی جمهوری اسالمی تهديد

اياالت » تصور غلط«آوی ديچر روز شنبه با انتقاد از گزارش اخير سازمان های اطالعاتی آمريکا گفت که 
  . متحده می تواند سبب بروز يک جنگ منطقه ای شود

 سازمان امنيتی اين کشور است روز سوم ١۶سازمان ملی برآوردهای اطالعاتی آمريکا که متشکل از 
 متوقف کرده ٢٠٠٣عالم کرد که جمهوری اسالمی ايران برنامه ساخت بمب اتمی را در سال دسامبر ا
  . است

اين سازمان در عين حال تاکيد کرد که جمهوری اسالمی می تواند با ادامه غنی سازی اورانيوم بين 
  . به توانايی ساخت بمب اتمی دست يابد٢٠١۵ تا ٢٠١٠سال های 

  مخالفت اسراييل با گزارش 
سراييل هفته گذشته به صورت غير منتظره ای هئيتی از مقامات اطالعاتی و امنيتی اين کشور را به ا

آمريکا فرستاد تا واشينگتن را متقاعد کنند که جمهوری اسالمی ايران همچنان بدنبال ساخت بمب 
  . اتمی است

می اين کشور توفيقی در اما آن گونه که وزير امور امنيت داخلی اسراييل اعالم کرده است هيئت اعزا
  . متقاعد کردن مقامات آمريکايی درباره تهديد جدی و فوری برنامه اتمی ايران نداشته است

به نظر می رسد که آنچه که پيشتر در اختيار مقامات آمريکايی گذاشته بوديم «: آقای ديچر می گويد
حقايق موجود ديگران را در اين زمينه کافی نبوده و برای اسراييل مهم است تا با استفاده از اطالعات و 

  » .متقاعد کند
  . هيئت اسراييلی قرار است که در اين هفته به گفت وگو های خود در اين کشور پايان دهند

هنوز مشخص نيست که اين هيئت قرار است چه اسناد و مدارکی به مقامات : اين گزارش می افزايد
  . آمريکايی ارائه کنند
رار است همچنين در هفته های آينده نشست های مشترک رسمی درباره برنامه اسراييل و آمريکا ق

  . اتمی جمهوری اسالمی ايران برگزار کنند
 به توانايی ساخت بمب ٢٠١٠به گفته مقامات تل آويو، جمهوری اسالمی ايران قادر خواهد بود تا سال 

ند موجوديت اسراييل را به طور جدی اتمی دست يابد و اين امر همراه با توانايی موشکی تهران می توا
  . تهديد کند

اين اظهارات در حالی صورت می گيرد که برخی از گزارش های سازمان های اطالعاتی حاکی است که 
  .  کالهک هسته ای است و تنها قدرت اتمی خاورميانه به شمار می روند٢٠٠اسراييل خود دارای 

   وزیر امور امنيت داخلی اسرایيل
 امنيت داخلی اسراييل هشدار داده است که مسلح شدن ايران به سالح اتمی می تواند وزير امور

  .امنيت کل خاورميانه راه خطر اندازد
چنين تصوری ممکن است سبب . ما نبايد اجازه ندهيم تصور غلط در آمريکا گسترش يابد«: وی گفت

  » . کشوری بود که تهديد شدبروز جنگی منطقه ای مانند يوم کيپور شود که در آن اسراييل تنها
  . معروف شده است» يوم کيپور« ميان اسراييل و کشورهای عربی در تل آويو به جنگ ١٩٧٣جنگ سال 

ابراز نگرانی اين مقام اسراييلی بدنبال انتقادهای ساير مقام های اين کشور از گزارش سازمان های 
  . اطالعاتی در دو هفته گذشته صورت می گيرد

اين گزارش بحث های زيادی را دامن زده «:  اهود اولمرت، نخست وزير اسراييل گفتهفته گذشته،
  » .ايران همچنان يک خطر محسوب می شود. است ولی هيچ چيزی عوض نشده است

» حذف اسراييل از نقشه جهان«به رغم آنکه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی ايران از 
ور می گويند که برنامه اتمی تهران صلح آميز بوده و به منظور سخن گفته است ولی مقامات اين کش

  . توليد انرژی صورت می گيرد
  
  اخراج دیپلمات ایرانی از آلمان  

   در آلمان مرتضی رئيسی
   )2007 دسامبر 16( 1386 آذر  25یکشنبه :بی بی سی

 آلمان گزارش هائی منتشر ایران در" غير قانونی"پس از ماهها که رسانه های آلمان از ادامه خریدهای 
  . می کردند اکنون تائيد شده است که یک دیپلمات ایرانی در این رابطه از آلمان اخراج شده است

محمدعلی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در اظهاراتی تایيد کرده است که طی ماه های 
  . گذشته یک مامور کنسولی ایران از آلمان اخراج شده است

رت خارجه در مورد هویت دیپلمات اخراج شده از آلمان توضيحی نداد اما هفته نامه سخنگوی وزا
منتشر می شود، از )  دسامبر17(در تازه ترین شماره خود، که نسخه چاپی آن روز دوشنبه " اشپيگل"

ی ماجرای اخراج یک دیپلمات ایرانی در رابطه با اقدام برای خرید وسائل مورد نياز در برنامه غنی ساز
  . اورانيوم ایران خبر داده است

 –محرم علی " اشپيگل در نسخه اینترنتی خود در گزارشی می نویسد دیپلمات ایرانی که از او با نام 
یاد شده وابسته امور کنسولی ایران در آلمان بود و هنگامی مورد سوء ظن قرار گرفت که با یک " د
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هدایت سيستم که در برنامه غنی "یک قطعه مخصوص شرکت آلمانی سازنده ابزار ویژه به منظور خرید 
  . این شرکت در ایالت باواریا واقع است . نيز کاربرد دارد وارد گفتگو شده بود" سازی اورانيوم

دولت آلمان تالش برای خرید این گونه لوازم را برای ایران غير قانونی می داند و در راستای روابط آلمان 
 از جانب ماموران ایرانی زیانبخش دانسته و در نتيجه تصميم به اخراج این مامور با ایران این فعاليت ها را
  . کنسولی گرفته است

  . در گزارش اشپيگل آمده است که دیپلمات ایرانی در ماه ژوئيه گذشته ناگزیر به ترک آلمان شد
  خبراین خبر تا کنون از سوی مقامات دو کشور پنهان نگاه داشته شد ولی پس از انتشار 

  . خوانده اند" غير منطقی"مقامات ایرانی این اقدام را . سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آنرا تائيد کرد
کنون در مورد اعتراض ایران در این خصوص ترتيب اثر  به قرار گزارش های منتشر شده، دولت آلمان تا

صلی در مورد فعاليت های نداده ولی از چند ماه پيش به این سو روزنامه های آلمان گزارش های مف
  . ایران در کار خرید کاالی مورد استفاده دوگانه از آلمان منتشر کردند

دادستان کل آلمان نيز چندین شرکت آلمانی و ایرانی مستقر در آلمان را مورد بازرسی قرار داده و چند 
  . ب قضائی هستندتن از مسئوالن این شرکت ها به اتهام فروش کاالی غير مجاز به ایران تحت تعقي

و ماههای بعد از آن این نخستين بار است که بدستور دولت آلمان یک " ميکونوس"بعد از ماجرای 
  .دیپلمات ایرانی از آلمان اخراج می شود

  
 نماينده پارلمان و 700دسامبر در مقر پارلمان اروپا امضا شده توسط 18قطعنامه اجالس پارلماني 

  آشور25
   )2007 دسامبر 19( 1386 آذر  28به شنچهار :همبستگی ملی

, فنالند, نروژ, سوئد, دانمارك, ايرلند, اتريش, بلژيك, ايتاليا, آلمان, فرانسه, نماينده پارلمان ازبريتانيا700 
, اسلواآي, اسلوني, روماني, لهستان, ليتواني, مجارستان, يونان, اسپانيا, استوني, هلند, لوآزامبورگ

اقدامات عاجل براي « ادا ضمن حمايت از فراخوان خانم مريم رجوي خواستارقبرس و آان, جمهوري چك
روساي آميسيونها و , در ميان نمايندگان امضاء آننده معاونين وزرا . شدند» توقف اعدام ها در ايران

  . گروههاي پارلماني ديده ميشوند
,  آويز جوانان و زنان در مالء عامحلق« :  آشور تأآيد ميكند25 قانونگذار از 700بيانيه امضا شده ازسوي 

مبارزه با فرهنگ «, »بد حجابي«دستگيري هزاران زن و مرد جوان تحت عنوان , اجراي حكم سنگسار
 209بخصوص در بند, بازداشت گسترده دانشجويان و جوانان و شكنجه آنها, »اراذل و اوباش«و » غربي

ابانها توسط نيروهاي امنيتي ابعاد سرآوب قتل خودسرانه جوانان معترض در خي, زندان مخوف اوين
عليه مردم ايران , عرياني را آه ديكتاتوري مذهبي حاآم بر ايران بعد از روي آارآمدن محمود احمدي نژاد

  .»اعمال ميكند به نمايش مي گذارد
آرده متأسفانه دولت هاي غربي نه تنها در قبال اين جنايات سكوت اختيار «: قانونگذاران تصريح ميكنند

بلكه همچنان از ضرورت استمرار ديالوگ و ارائه امتيازات و مشوق هاي بازهم بيشتر به استبداد , اند
سياستي آه حاآمان خونريز ايران را در ادامه و تشديد حفقان جري تر , قرون وسطايي سخن مي رانند

  . آرده است
م رجوي، بر خواستهاي زير تأآيد آرده آشور در بيانيه خود درحمايت از فراخوان مري25قانونگذار از 700
  :اند
از جامعه بين المللي خواستار محكوميت صريح و قاطعانه نقض ابتدايي ترين حقوق مردم ايران توسط . 1

  .و اتخاذ اقدامات عاجل براي توقف موج جديد اعدامها در ايران مي باشيم, رژيم آخوندي
 سياسي خود با رژيم - خواهان مشروط آردن روابط اقتصادياز جامعه بين المللي و بويژه اتحاديه اروپا. 2

  .آخوندي به بهبود وضع حقوق بشر در ايران هستيم
از ملل متحد و شوراي حقوق بشر اين سازمان خواستار از سرگيري نظارت مستمر بر وضعيت حقوق . 3

  . بشر در ايران و انتصاب مجدد نماينده ويژه اي به اين منظور هستيم
 1988هزار زنداني سياسي در سال 30ن ارجاع پرونده جنايات رژيم آخوندي بخصوص قتل عام خواها. 4

به شوراي امنيت ملل متحد براي اتخاذ , آه با هر معياري جنايت عليه بشريت محسوب مي شود
  . تصميمات الزم االجرا مي باشيم

  
با حضور رئيس جمهور برگزيده دسامبر درمقرپارلمان بروآسل 18پس از برگزاري اجالس پارلماني روز 

آميته دوستان , مقاومت ايران و شماري از نمايندگان پارلمان اروپا و شخصيتهاي برجسته حقوقي اروپا 
استمالت از ماليان حاآم بر : ايران آزاد در پارلمان اروپا قطعنامه يي دراين باره صادر نمود و اعالم آرد

جنگ خارجي نيز راه حل مساله ايران , منطقه و جهان است ايران مهمترين تهديد صلح و دمكراسي در 
ما از راه حل سوم خانم رجوي مبني بر تغيير دمكراتيك در ايران توسط مردم و مقاومت ايران . نيست

  .آامال حمايت ميكنيم
  

  :دسامبر در مقر پارلمان اروپا در بروآسل بدين قرار است18متن قطعنامه اجالس پارلماني 
 راي دادگاه انگلستان مبني بر غير عقالني بودن تصميم دولت انگلستان براي ممنوعه نگاه بدنبال صدور

به دعوت آميته دوستان , و رد استيناف دولت از اين راي, PMOIداشتن سازمان مجاهدين خلق ايران 
هور جلسه اي در پارلمان اروپا تشكيل شد آه سخنران اصلي آن خانم مريم رجوي رئيس جم, ايران آزاد
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رييس سابق دادگاه عدالت اروپا و قاضي , در اين جلسه همچنين لرد اسلين. برگزيده مقاومت ايران بود
سابق ديوان عالي آشور انگلستان و پروفسور اريك داويد رييس آالج حقوق دانشگاه آزاد بروآسل و 

روپا شرآت آننده در دهها عضو پارلمان ا. شماري وآال و حقوقدانان انگليسي و فرانسوي حضور داشتند
  : اين جلسه بر موارد زير تاآيد ميكنند

  
 قانونگذار انگلستان از هر سه حزب و هر دو 35ما صميمانه ترين تبريكات و قدرداني خودمان را به 

مجلس اين آشور آه شجاعانه و مسئوالنه از تصميم وزير آشور مبني بر ممنوعه نگهداشتن مچاهدين 
دادستان , وزير آشور سابق, اين شاآيان آه يك قاضي سابق ديوان عالي. يمنثار ميكن, شكايت آردند

برغم , آل سابق و دادستان سابق اسكاتلند و شماري از برجسته ترين نمايندگان را شامل ميشود
سياستهاي غير عقالني دولت انگلستان در حمايت از رژيم ايران و در خصومت ورزيدن با مردم و مقاومت 

  . يدندايران بر شور
مبني بر لغو تصميم ) 2006دسامبر 12(شوراي وزيران اتحاديه اروپا با عدم اجراي حكم دادگاه عدالت اروپا

 يك نمونه بيسابقه از نقض حكم دادگاه و بي اعتنايي به حكومت قانون را به PMOIشورا در نامگذاري 
ه شدن برچسب تروريستي اما امروز بعد از حكم دادگاه انگلستان و در هم شكست. نمايش گذاشت

 در ليست اتحاديه PMOIگنجاندن .  در انگلستان هيچ بهانه اي براي شورا باقي نمانده استPMOIعليه 
اروپا بدرخواست دولت انگلستان صورت گرفت و مقام ذيصالح آشور آه نامگذاري به تقاضاي آن متكي 

 بطور آامل در هم PMOIعليه به اين ترتيب برچسب تروريستي . است وزير آشور انگلستان است
  . را از ليست تروريستي حذف آندPMOIلذا ما از شورا ميخواهيم بدون فوت وقت . شكسته شده است

  
از اجراي حكم , ما در پارلمان اروپا به عنوان منتخبين مردم اروپا وظيفه خود ميدانيم آه با تمام قوا. 

. ام امكانات خود را در اين راستا به آار خواهيم گرفتما تم. دادگاه و حفاظت از حكومت قانون دفاع آنيم
خارج آردن مجاهدين از ليست تروريستي هم گردن . ما در برابر يك وظيفه خطير تاريخي قرار گرفته ايم

گذاشتن به عدالت و قانون است و هم ضرورت مقابله با تهديدات رژيم ايران براي صلح و آرامش در 
  .غيير در ايران و استقرار دمكراسي و آرامش در اين منطقه از جهان استمنطقه است و هم تنها راه ت

ما از راه حل سوم خانم رجوي مبني بر تغيير دمكراتيك در ايران توسط مردم و مقاومت ايران آامال 
استمالت از ماليان حاآم بر ايران مهمترين تهديد صلح و دمكراسي در منطقه و جهان . حمايت ميكنيم
ما مماشات با رژيم آخوندي را تحت هر نامي آه . خارجي نيز راه حل مساله ايران نيستاست و جنگ 

باشد قويا محكوم ميكنيم و نسبت به سوء استفاده از گزارش جامعه اطالعاتي آمريكا براي نزديك شدن 
  . به رژيم آخوندي هشدار ميدهيم

.  رژيم آخوندي را قويا محكوم ميكنيمما سوء استفاده از شعار صلح به عنوان سرپوشي براي مماشات با
اين رژيم هم اآنون در عراق و لبنان و فلسطين و افغانستان يك جنگ ظالمانه عليه نيروهاي دمكراتيك 

توام , تصريح ميكنيم آه شعار صلح چنانچه با نفي ديكتاتوري مذهبي حاآم بر ايران. تحميل آرده است
  .هاي سرآوبگرانه آن قرار ميگيردعمال در خدمت رژيم آخوندي و سياست, نشود

وزارت دفاع و ديگر موجوديتهاي مربوط به رژيم ايران را در , نيروي قدس, ما نامگذاري سپاه پاسداران
يك اقدام ضروري در مقابله با پروژه هاي اتمي و تروريستي رژيم آخوندي و , ليست تحريمهاي آمريكا

 سپاه پاسداران و نيروي قدس و وزارت دفاع و ديگر مداخالتش در عراق ميدانيم و خواستار گنجاندن
  . موجوديتها در ليست تروريستي اتحاديه اروپا و اعمال تحريم عليه آنها هستيم

  
  :ما با يادآوري

قويا تهديدات براي ” پارلمان اروپا در مورد شهر اشرف آه باتفاق آرا 2007ژوييه 12 قطعنامه 7 ماده -
 هزار نفر 4يدني آه توسط برخي مقامات عاليرتبه در دولت عراق عليه اخراج و قطع سوخت و آب آشام

اعضاي اپوزيسيون ايران آه در طي بيست سال گذشته در عراق پناهنده سياسي بوده و استاتوي 
را دارا بوده و از دولت عراق ميخواهد آه به ” افراد حفاظت شده تحت آنوانسيون چهارم ژنو”حقوقي 

  ” . بين المللي احترام بگذاردحقوق آنها تحت قوانين
  
و ) 2007 مارس 9 و 6(و آميسارياي عالي پناهندگان) 2007مارس 20( مواضع صليب سرخ بين المللي -

آه تصريح آرده اند مجاهدين تحت حفاظت قانون بين المللي انساندوستانه ,  يونامي2007گزارش اآتبر 
  . ممنوع است, ا جابجايي اجباري آنها در عراقو اصل نان رفولمان قرار دارند و اخراج اجباري و ي

, با در نظر گرفتن گزارشات سرآوب ساآنين اشرف” موضع صليب سرخ بين المللي آه تصريح ميكند -
صليب سرخ بين المللي به مقامات ذيربط نسبت به مسئوليت هايشان مطابق قوانين بين المللي 

  ”يادآوري ميكند
  
دآتر اياد عالوي , معاون رئيس جمهور, يژه دآتر طارق الهاشمي مواضع رهبران سياسي عراق بو-

, دآتر صالح مطلق رهبر جبهه گفتگوي ملي, دآتر عدنان دليمي رهبر جبهه توافق, نخست وزير سابق
آه تاآيد آرده اند حضور مجاهدين در , شيخ خلف العليان رهبر شوراي گفتگوي ملي و دآتر نديم جابري

ونهاي بين المللي است آه مجاهدين بر اساس آن پناهنده محسوب مي عراق مبتني بر آنوانسي
  . شوند
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 12واشنگتن تايمز (هزار تن از شيعيان جنوب عراق در حمايت از حضور مجاهدين در عراق 300 بيانيه -
  )2007دسامبر

  
 استان، در 15 دسامبر مجلس ملي عشائر عراق مرآب از رؤساء وشيوخ عشائر عراق از 5 بيانيه -

  حمايت از حضور مجاهدين در عراق و فراخوان به بستن سفارت ايران در بغداد، 
  :اعالم ميكنيم

حراست از شهر اشرف و ساآنين ,  بر طبق قوانين بين المللي و قانون بين المللي انساندوستانه–الف 
يچ ارگان اين حراست نميبايستي به ه. عراق ادامه پيدا آند-آن ميبايستي توسط نيروهاي چند مليتي

  . و برخالف اصل نان رفولمان صورت بگيرد, ديگري شامل دولت فعلي عراق
 نسبت به درخواستهاي غير قانوني رژيم ايران عليه ساآنان اشرف هشدار ميدهيم و توجه همه -ب

عراق و دولت آمريكا را نسبت به حقوق ساآنان اشرف در -طرفهاي ذيربط بويژه نيروهاي چند مليتي
 جلب ميكنيم و تاآيد ميكنيم اخراج اجباري IHLاصل نان رفولمان و قانون , انسيون چهارم ژنوچارچوب آنو

  آنان از عراق و جابجايي اجباري آنان در عراق نقض اصول فوق است
 هشدار ميدهيم و به PMOI نسبت به سوء استفاده هاي رژيم ايران از دستگاه قضاييه عراق عليه -ج

 بخصوص به دفتر رابط جنايات نسبت به تعهدات آنها براي عمل آردن مطابق مقامات عراقي و آمريكائي
  . در رابطه با ساآنين اشرف يادآوري ميكنيم, بخصوص آنوانسيون چهارم ژنو, اصل قانون بين المللي

و ديگر مايحتاج از وزارت خانه , دارو, ساآنين اشرف از امكانات شان براي خريد غذا, 2005 از سپتامبر –د 
آنها همچنين با مشكالت بزرگي براي حل و فصل نيازهاي لجستيكي . اي دولت عراق محروم بوده انده

وزارتخانه هاي عراق ميبايستي حقوق فوق را به , براي حل و فصل اين مشكالت. خود مواجه بوده اند
  . به آنها احترام گذاشته و آنها را اعمال آنند, رسميت شناخته

  اد در پارلمان اروپاآميته دوستان ايران آز
  2007 دسامبر 18
  
 »هدف غرب، تغيير سياست ایران است نه تغيير رژیم«

   )2007 دسامبر 19( 1386 آذر  28چهار شنبه : رادیو فردا
 دسامبر، روزنامه ١٨دیوید ميليبند، وزیر امور خارجه بریتانيا در مطلبی که در شماره روز سه شنبه، 

هدف ما تغيير سياست جمهوری اسالمی است نه تغيير :  می نویسد منتشر شدهدیلی استار لبنانی
  . هيچ کس غير از مردم ایران حق انتخاب دولت ایران را ندارد. رژیم

آقای ميليبند به بحث های موجود مبنی بر تالش ایران برای دستيابی به سالح اتمی اشاره می کند و 
ه قابل شکاف هسته ای، موشک و روند تبدیل ماد: سالح هسته ای سه مولفه کليدی دارد: می گوید

  . شدن ماده قابل شکافت به اسلحه
برآورد سازمان های اطالعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران که حدود دو هفته : وی می افزاید

پيش چاپ شد، می گوید که ایران کار بر مولفه سوم یعنی روند تبدیل ماده به اسلحه را متوقف کرده 
اما ایران به رغم خواسته شورای امنيت سازمان ملل و آژانس بين .  اگر چنين باشد که هيچ.است

المللی انرژی اتمی، هنوز دو مولفه دیگر یعنی ماده قابل شکافت و موشک را در دستور کار دارد و به 
 شکافت به  می تواند در روند توليد ماده قابل ویژه برنامه غنی سازی اورانيوم را دنبال می کند که

  . سالح اتمی مورد استفاده قرار گيرد
رهبران ایران می گویند که جامعه بين الملل اجازه : وزیر امور خارجه بریتانيا در مقاله خود می نویسد

  . نمی دهد مردم ایران به حق و حقوق خود دست یابند
ی خواهيم ایران را از ما نم: آقای ميليبند چنين دیدگاه هایی را غلط ارزیابی می کند و می گوید

بلکه عملکرد ایران بویژه برنامه غنی . برخورداری از مزایای انرژی هسته ای صلح آميز محروم کنيم
  .سازی اورانيوم در ایران نگرانی اصلی ماست

روسيه تضمين کرده . ایران احتياجی به اورانيوم غنی شده ندارد: دیوید ميليبند در مقاله خود می افزاید
وخت مورد نياز نيروگاه اتمی بوشهر را تامين کند و سه کشور اتحادیه اروپا یعنی بریتانيا، است که س

فرانسه و آلمان همراه با آمریکا، روسيه و چين تضمين کرده اند که سوخت مورد نياز این نيروگاه را در 
      .آینده تامين کنند

 ایران کم شده است، زیرا ایران زوایایی از اعتماد جامعه بين الملل به«به گفته این مقام بریتانيایی، 
برنامه اتمی اش را برای نزدیک به دو دهه پنهان کرد و بازرسان آژانس هنوز آزادی عمل دلخواه خود را 

ایران همچنين به طور پنهانی با عبدالقدیر خان، دانشمند هسته ای و پدر برنامه اتمی پاکستان، . ندارند
  » .وارد معامله شد

بی اعتمادی به ایران باقی خواهد ماند مگر آنکه ایران مسائل مربوط :  در مقاله خود می نویسيدميليبند
  . به فعاليت های گذشته را حل کند و برنامه غنی سازی اورانيوم خود را متوقف سازد

   تالش برای تحریم بيشتر ایران
اروپایی در ماه سپتامبر توافق کردند وزیران امور خارجه سه کشور «به نوشته وزیر امور خارجه بریتانيا، 

اگر مذاکرات ميان ایران، آژانس بين المللی انرژی اتمی و خاویر سوالنا مسوول سياست خارجی اتحادیه 
اروپا تا ماه نوامبر، آبان ماه، نتيجه مثبتی نداشته باشد از طریق شورای امنيت سازمان ملل فشارهای 

  » . این کشورها اینک در دسترس استبيشتری بر ایران وارد آورند و گزارش
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 یک بار دیگر ایران را ترغيب کرد که تمامی فعاليت های غنی سازی  آژانس بين المللی انرژی اتمی«
خود را متوقف کند و گفته است اطالعات آژانس درباره وضعيت فعلی برنامه های اتمی ایران در حال کم 

ن را نااميد کننده خوانده و شورای امنيت سازمان ملل تا خاویر سوالنا مذاکرات خود با ایرا. شدن است
کنون سه قطعنامه را عليه ایران صادر کرده و خواستار آن شده که ایران قوانين بين المللی را رعایت 

ما . دو قطعنامه این شورا شامل اعمال تحریم عليه ایران به خاطر سرپيچی از این قوانين است. کند
جایگزین های احتمالی دیپلماسی شدیدتر خواهد  های بيشتر تالش می کنيم واینک بر اعمال تحریم 

  » .بود
جامعه بين الملل در تالش برای  ٢٠٠٢از سال . ما به دنبال رویارویی نيستيم«: دیوید ميليبند می نویسد

ز حل دیپلماتيک برنامه اتمی ایران بوده است و در این رابطه همکاری های اقتصادی و سياسی را ني
. پيشنهاد کرده است از جمله کمک به برنامه هسته ای صلح آميز و مزایای اقتصادی و سياسی

  » .پيشنهادهایی که همواره با مخالفت ایران مواجه شده است
ایران به گروه های شورشی در عراق و طالبان در افغانستان نيز «به اعتقاد وزیر امور خارجه بریتانيا، 

 نيز با زیرپا گذاشتن قوانين مربوط به حقوق بشر و آزادی های سياسی در کمک کرده و مردم خود را
سوال این است که چرا دستگاه حکومت ایران رویارویی را انتخاب کرده و با . سختی قرار داده است

  » مشارکت با جامعه بين الملل مخالف است؟
ارد که اهداف ما خشونت آميز است، اگر ایران بر این تکيه د: دیوید ميليبند با طرح این پرسش می گوید

هدف ما تغيير سياست است نه . در این صورت می خواهيم تمامی ایرانيان بدانند که این اشتباه است
  . هيچ کس غير از مردم ایران حق انتخاب دولت ایران را ندارد. تغيير رژیم
لل همکاری کند و عضوی ما می خواهيم که ایران ایمن و موفق باشد، با جامعه بين الم: وی افزود
ما می خواهيم ایران متناسب با موقعيت استراتژیک و نقش تاریخی خود در منطقه، نفوذ .  باشد محترم

هيچ کشوری نمی تواند در مقابل بی اعتنایی های یک . و رهبری اش را در خاورميانه محفوظ بدارد
 همين خاطر است که ما به دنبال به. کشور و یا اقداماتش در بی ثبات سازی خاورميانه سکوت کند

صدور قطعنامه سوم تحریمی شورای امنيت سازمان ملل و تحریم های شدیدتر اتحادیه اروپاعليه ایران 
  . هستيم

ایران قابليت آن را دارد : می نویسد خود در روزنامه دیلی استار، در پایان مقاله وزیر امور خارجه بریتانيا
مردم ایران باید از این منافع به طور . ایران مزایای زیادی دارد. جهان باشدکه یکی از بزرگترین کشورهای 

  . کامل برخوردار شوند و شاهد آن نباشند که با وطن شان مانند یک تبعيد بين المللی رفتار شود
در یک سو رابطه با جامعه بين الملل از . دستگاه رهبری ایران انتخابی صریح پيش رو دارد«به گفته وی، 

هيچ کس نمی .  بيشتر مله آمریکا و کاميابی های سياسی، اقتصادی و فنی؛ و در سوی دیگر انزوایج
  » .تواند به جای رهبران ایران تصميم بگيرد

 برای   ایران بصيرت و دانش آن را داشته باشد که دیوید ميليبند اظهار اميدواری می کند که حکومت 
  . ستحقاقش را دارندمردمش به درستی تصميم بگيرد آنچه که ا

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 اسراييل يك حقيقت سياسي در قرن بيستم بود و آشور فلسطين نيز حقيقت سياسي: سارآوزي

  .جديدي در قرن بيست و يكم خواهد شد
   )2007 دسامبر 19( 1386 آذر  28شنبه چهار 

 نيكوال -چاپ لندن-ي الشرق االوسط  نوشته روزنامه به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اش در آنفرانس اهدا آنندگان به  وگو در خصوص سخنراني گفت سارآوزي رييس جمهور فرانسه، در اين

گويم  به شما مي: بر تشكيل قريب الوقوع آشور فلسطين اظهار داشت فلسطين در پاريس و تاثير آن
د براي اين آه روند امور از نظر من آشكار است و زمان در حال فردا تشكيل شو آه آشور فلسطين بايد

  . نزديكترين زمان ممكن است منظور من از فردا صبح روز آينده نيست بلكه هدفم گذار، اما
درست است آه : آن بر روند صلح گفت تاثير  وي در خصوص اوضاع ميداني حاآم بر اراضي فلسطيني و

تر از همه آن است  هر گونه اقدامي وجود دارد و خطرناك ا فرصت انجاماوضاع ميداني نامناسب است، ام
هاي موجود تنها راه  موجود تالش نكنيم و من معتقدم با توجه به سختي آه ما در جهت تغيير وضعيت

  .پيشبرد روند صلح است پيش روي ما
آند آه اين   ميخودگردان فلسطين ايجاب منافع محمود عباس رييس تشكيالت: سارآوزي تصريح آرد

رو است و در مقابل ايهود المرت نخست وزير  غزه روبه پيشرفت صورت گيرد، زيرا وي با مشكلي به نام
  .مشكالت داخلي نيازمند اين پيشرفت است اسراييل نيز به دليل رويارويي با

شور و فراهم مساله انتخابات رياست جمهوري اين آ منافع دولت آمريكا نيز با توجه به: وي ادامه داد
آند آه پيشرفت در روند صلح صورت گيرد اما در خصوص  مي آردن شرايط جهت ترك دولت آنوني ايجاب

  .شود ها در منطقه مي موجب تحكيم نقش اروپايي اروپا نيز موفقيت در خاورميانه
نم بلكه معتقدم بي گويم روند امور را نااميد آننده نمي مي به طور اختصار: رييس جمهور فرانسه تاآيد آرد

بايد به آن فرصت داد و بايد به اين مساله بيفزايم آه براي اولين بار  هايي وجود دارد آه پيچيدگي
ابومازن خواهان صلح . داشته آه طرحي آامل، جدي و هماهنگ ارايه داده است فلسطين رييسي
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 تشكيل آشور مستقل ها نيز به مقابل به اين مساله نيز اعتماد دارم آه اسراييلي است و من در
  .آمك خواهند آرد زيرا اين مساله به نفع آنها است فلسطين
ثبات به نام غزه  ي بي بهتر از وجود دو منطقه تشكيل آشور مستقل فلسطين براي اسراييل: وي افزود

  .و آرانه باختري است
ام نبايد از  من گفته: ردتاثير آن بر روند صلح تاآيد آ هاي اسراييل و سازي وي در ادامه در خصوص شهرك

آارهاي سياسي و افزايش حس اعتماد مساله را حل آنيم  بايد از طريق راه .اقدامات اوليه نگران شويم
  .ها سودي ندارد سازي اظهاراتي مثل توقف حمالت موشكي در قبال توقف شهرك و بيان

گويم، سپس به  ها مي يليمساله را به اسراي روم و اين من ماه مه به اسراييل مي: سارآوزي گفت
  .آنم گوشزد مي فلسطين رفته و اين مساله را به آنها نيز

ما . ها بين جهان غرب و عرب تالش آنيم اختالفات و برخورد ما بايد در راستاي از بين بردن: وي ادامه داد
 به دست اين دو جهان ايجاد شود تا طرفين ضمن انجام مذاآره، بهانه خواهيم پلهاي اعتماد بين مي

  .انجام حمالتي مشابه حمالت الجزاير ندهند ها براي تروريست
بربرانه بود و ما بايد تمام تالشمان را جهت عدم تكرار اين  آنچه آه در الجزاير روي داد يك اقدام: وي افزود

  .امر به آار ببنديم
فناوري صلح آميز دستيابي آشورهاي عربي به  من در تالش هستم تا به: سارآوزي خاطر نشان آرد

آنم، لذا با بسياري از رهبران عرب از جمله معمر قذافي  ي انرژي آمك يي به عنوان منبع آينده هسته
  .آنم جمهور سوريه صحبت مي رهبر ليبي و بشار اسد رييس

ي فلسطين است و  بگويم غزه بخشي از آشور آينده بايد: سارآوزي در ادامه در خصوص نوار غزه گفت
ايم تا غزه را از  شود و ما از تشكيالت خودگردان فلسطين خواسته تواند با دو دولت اداره ميفلسطين ن

  .موجود در آن رها سازد دست شبه نظاميان
جهت اجراي قانون و نظم در اراضي فلسطيني و  وي اعطاي ابزارهاي الزم به تشكيالت خودگردان را

  .اش ضروري دانست قتصادي و سياسيهاي ا طرح آمك به موفقيت اين تشكيالت در اجراي
ها و تشكيل آشور مستقل  سازي توقف شهرك ها و خواهان من دوست عرب: وي بار ديگر تاآيد آرد

دهم تا اين مساله را به  و به اين ديدارها ادامه مي فلسطين هستم و با مقامات اسراييلي ديدار آرده
  .آنها ابالغ آنم

اعتماد است و من معتقدم آه بايد به  مل از بين بردن حسترس، عا: رييس جمهور فرانسه گفت
توان به پيشبرد صلح اميد داشت و ما  زمان مي اسراييل نسبت به حفظ امنيتش تضمين داد و در آن

  .آنيم طرفين فلسطيني و اسراييلي تالش مي جهت تحقق اين امر و ايجاد حس اعتماد بين
حلي براي بحران،  مسلما بدون دستيابي به راه مهم است والمللي امري  هاي بين آمك: وي ادامه داد

براي تحقق امنيت اسراييل از ساخت  من معتقدم ايجاد توافق ي روشني براي منطقه وجود ندارد و آينده
همه به ضرورت تشكيل آشور مستقل فلسطين معترف هستند لذا بايد  امروز. ديوار حايل بهتر است

و طرفين اسراييلي و فلسطيني را وادار نمود آه آينه و دشمني را آنار بست  ها را به آار تمام تالش
  .براي تشكيل دو آشور تالش آنند بگذارند و
بيستم بود و آشور فلسطين يك حقيقت  اسراييل يك حقيقت سياسي در نيمه اول قرن: وي افزود

عنوان همسايگان هم ها به  ها و اسراييلي فلسطيني سياسي جديد در قرن بيست و يكم خواهد شد و
اما تا زماني آه مشكالت حل نشود، همه در رنج و عذاب  دهند به زندگي مسالمت آميز ادامه مي

  .ديگر نقاط جهان خواهند بود چه جهان عرب و چه
آنها : آمريكا جهت موفقيت روند صلح خبر داده و افزود رييس جمهور فرانسه در ادامه از عزم مثبت دولت

  .هستند تحقق موفقيتحقيقتا خواهان 
من به دنبال : هاي آمريكا گفت فرانسه از سياست وي در خصوص روابط آمريكا و فرانسه و تاثيرپذيري

خاورميانه هستم و چنانچه نظري به اظهارات آاندوليزا رايس  هاي فرانسه در ايفاي نقش و سياست
ها و اقدامات فرانسه مشكلي  د آرده طرحيابيد آه وي نيز تاآي بيندازيد، در مي وزير امور خارجه آمريكا

  .آند آمريكا ايجاد نمي براي
را در جريان اقداماتمان قرار دهيم و چنانچه اختالف  خواهند آه آنها  تنها از ما مي آمريكايي: وي افزود

 شدن  ها به معناي تيره وگو خواهيم آرد و اين اختالف نظر گفت نظري وجود داشته باشد در خصوص آن
  .آمريكا نيست طه دوستي بين ما وراب

چون معتقد بودم اين ديدار به آزادي اينگريد بتانكورت  من با هوگو چاوز ديدار آردم،: سارآوزي ادامه داد
همانطور آه قذافي را به پاريس دعوت آردم و نتيجه آن شد آه  آند، زنداني شورشي فارك آمك مي

  .نامه با ليبي را مطرح آردندپيشنهاد امضاي توافق تمام آشورهاي اروپايي
بشار اسد رييس جمهور فرانسه را نيز ديگر اقدام اين  ي فرانسه به سوريه و ديدار با وي اعزام نماينده

  .ها صورت گرفت آمريكايي آشور دانست آه با اطالع
ما اين آه بگوييم هميشه موفق خواهيم بود ا آنيم نه ما هر چه را بگوييم عملي مي: سارآوزي گفت

پرستاران بلغاري آمك آند و ما نيز به بازگشت وي به جامعه  پيش از اين به قذافي گفتيم به آزادي
  .اين وعده را عملي ساختيم آنيم آه المللي آمك مي بين

: خويش احمقانه توصيف آرده و افزود يي و سياسي فرانسه را عليه هاي رسانه وي اعتراض
وزير الجزايري سفرم را به اين آشور لغو آنم اما من   دليل اظهاراتاند به ها از من خواسته سوسياليست

  .ميليون جمعيت مهمتر از اين امر است 30معتقدم سفر به آشوري با 
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من سه بار در آمال شفافيت و : سوريه گفت هاي اخيرش در قبال گيري سارآوزي در خصوص موضع
ام لبنان حق برخورداري از رييس   او گفتهآردم و به صراحت با بشار اسد رييس جمهور سوريه صحبت

را دارد و شما بايد تمام تالشتان را براي تحقق اين اهداف به آار  جمهور، استقالل و دولت متحد ملي
 تنها به سخن اآتفا آنيد بلكه بايد عمال اين موضوع را به اثبات برسانيد آه روز شنبه ببنديد و نبايد

  .فرصتي براي تحقق اين امر است) ياست جمهوري لبنانموعد جديد برگزاري انتخابات ر)
  روز شنبه را نشاني بد و منفي دانست و وي عدم برگزاري انتخابات رياست جمهوري لبنان در

رييس جمهور جديد، تغيير قانون انتخابات و تشكيل  ها با تغيير قانون اساسي، انتخاب لبناني: افزود
  .را بگيرند ردولت جدي و جديد بايد جلوي اين ام

وگو آرده و آمريكا را  رايس در خصوص مساله لبنان گفت سارآوزي با تاآيد بر اين آه در ديدار اخيرش با
سفر من به لبنان پس از انتخاب : آشور قرار داده است عنوان داشت هاي فرانسه در اين در جريان طرح

  .شود آشور انجام مي رييس جمهور جديد اين
 چه آاري  گويم آه آمريكايي من نمي: عنوان داشت ل اقدام نظامي عليه ايران نيزوي در خصوص احتما

آنيم بلكه به دنبال تحريم و  هدفي نيست آه ما آن را دنبال مي انجام خواهند داد اما معتقدم جنگ
  .وقوع اين امر هستيم مذاآره براي جلوگيري از

عربي و سفرهايي آه قرار است طي ماه آينده به  سارآوزي بار ديگر با اشاره به روابطش با آشورهاي
روابط قدرتمندي بين فرانسه و آشورهاي عربي : دهد گفت مصر و آشورهاي حوزه خليج فارس انجام

  .ديدار آردم و به اين روند ادامه خواهم داد ايجاد شده و من با مسووالن عرب
  

   مجازات اعدام قي تعلی جهانۀقطعنام
   )2007 دسامبر 19( 1386 آذر  28شنبه  چهار :رخنده فدهيسپ:رادیو فرانسه

 نی خواند که اجراء ای کنند فرامی را که هنوز مجازات اعدام را اعمال میی کشورهاۀ قطعنامه همنیا
 ی را که مجازات اعدام در مورد آنها اعمال مییمجازات را گام به گام محدود ساخته ، تعداد جرم ها

  .  خود قرار دهندۀت اعدام را دربرنامشود، کاهش دهند و لغو مجازا
 مجازات اعدام را، که قي تعلی جهانۀدسامبر، قطعنام18 سازمان ملل، روز سه شنبه  ی عموممجمع
  . رساندبی مخالف به تصوی را54 موافق و یرا104 شده بود، با شنهادي پايتالیتوسط ا

 نی خواند که اجراء  ای کنند فرامی م را که هنوز مجازات اعدام را اعمالیی کشورهاۀ قطعنامه همنیا
 ی را که مجازات اعدام در مورد آنها اعمال مییمجازات  را گام به گام محدود ساخته ، تعداد جرم ها
  . خود قرار دهندۀشود، کاهش دهند و لغو مجازات اعدام را  دربرنام

 لغو کامل یباشد برا ی تواند سرآغازی را که می رانی کل سازمان ملل متحد اري مون، دبیبان ک
 را که در مناطق مختلف جهان یتی خواند و حمای المللني بۀ جامعی شجاعانه برایمجازات اعدام، گام

  .  کننده دانستدواري اماري ابتکار به عمل آمده است بسنیاز ا
خالفت  قطعنامه منی با اران،ی مسلمان از جمله ای از کشورهایاري ژاپن و بسن،ي چکا،ی متحده آمراالتیا

  .کردند
 ی سندچي گذارد، هی پا مری را زی انسانتيثيمجازات اعدام ح" قطعنامه آمده است که نی متن ادر

 ري حکم غنی ای در اجرایی دهد که باعث کاهش جرم شده باشد و  هر گونه اشتباه قضاینشان نم
  . استریقابل جبران و برگشت ناپذ

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 کی از ایرانيان بازداشت شده در عراق، آزاد شدی

   )2007 دسامبر 19( 1386 آذر  28چهار شنبه : رادیو فردا
حمایت و کمک رسانی به نيروهای «اتهام  آمريکا يکی از ایرانيان بازداشت شده در عراق را که به

  . آزاد کرد در زندان به سر می برند،» شيعه در عراق اخاللگر
ن افراد را متهم کرده بود که عضو نيروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارتش آمريکا اي

برای شورشيان عراقی سالح و مواد منفجره پرقدرت ارسال « آمریکا می گوید که نيروی قدس،. هستند
  ».کرده و آنها را آموزش نظامی می دهد

اعالم کرده اند، سفارت » حدير الوای محمد«را در حالی که نيروهای آمريکايی نام اين زندانی آزاد شده 
  . ذکر کرده است» حيدر اعلمی«نام وی را  ايران در عراق

 ميالدی در زندان ٢٠٠۴  ژوئيه سال آمريکا و منابع ايرانی هر دو اشاره کرده اند که اين شخص از ارتش
  .سه شنبه آزاد شده است بوده و روز

 نيروهای آمريکايی، يکی از مجادله های دو کشور بوده که مساله دستگيری ايرانيان در عراق توسط
  . تاکنون ادامه يافته است

بازداشتی را آزاد کرد و آن زمان تعداد کل ايرانيان بازداشتی در عراق را  ٩آمريکا روز نهم نوامبر امسال، 
  .بيست نفر اعالم کرد

  .است» تقريبا ده نفر«يک سخنگوی نظامی آمريکا گفت که تعداد باقی زندانيان ايرانی 
آمريکا همواره ايران را متهم کرده است که به نظاميان شيعی آموزش می دهد و برای آنها سالح می 

  .فرستد تا عليه نيروهای امريکايی اقدام کنند، اما تهران اين ادعا را رد می کند
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امنيت در عراق آغاز کنند، اما قرار بود ايران و آمريکا اين هفته دور تازه ای از مذاکرات را جهت برقراری 
  . واشنيگتن اعالم کرد که ايران اين مذاکرات را به تعويق انداخته است

در ژانويه سال جاری ارتش آمريکا با حمله دفتری در شهر اربيل عراق که به دولت ایران تعلق داشت، 
و گفت که افراد بازداشت جمهوری اسالمی ايران اين اقدام را محکوم کرد . پنج ايرانی را بازداشت کرد

  .شده، ديپلمات بوده و در کنسولگری ايران کار می کرده اند
اما در «اما وزارت امور خارجه عراق اعالم کرد که هر چند محل کار اين پنج تن، کنسولگری ايران نبوده، 

» يپلماتد«بوده و با اينکه اين پنج تن، رسما » حال طی مراحل اداری برای تبديل شدن به کنسولگری
  .نبوده اند، اما حضورشان در عراق، قانونی بوده است

  .دو نفر از این پنج نفر در ميان آزادشدگان نهم نوامبر بودند
 شهريور ماه سال جاری نيز، ارتش آمريکا با حمله به هتل پاالس شهر سليمانيه کردستان عراق، ٢۵روز 

  .داران است بازداشت کرديک ايرانی را که گفته می شد عضو نيروی قدس سپاه پاس
بازداشت اين فرد واکنش ايران را به دنبال داشت و تهران اقدام به بستن مرزهای خود با کردستان عراق 

  .کرد که نارضايتی مقام های کرد و رييس جمهوری عراق را به دنبال داشت
  

  حمایت ایران از شورشيان عراق ادامه دارد : پنتاگون
   )2007 دسامبر 19( 1386ذر   آ28شنبه چهار :بی بی سی

در پی یک دوره کاهش ظاهری تنش ميان آمریکا و ایران بر سر امنيت عراق، وزارت دفاع آمریکا بار دیگر 
در گزارش تازه ای ادعا کرده است که ارسال سالح و فناوری پيشرفته از سوی ایران به شورشيان در 

  .عراق ادامه دارد
خود که هر سه ماه یک بار در اختيار کنگره آمریکا قرار می دهد گفت پنتاگون در تازه ترین ارزیابی 

عليرغم قول اخير ایران، نشانه ای از کاهش حمایت جمهوری اسالمی از گروه های شورشگر شيعه 
  . عراقی دیده نمی شود
ن، در زمينه آموزش و تامين مالی پيکارجویان شيعه غيرقانونی عراق توسط ایرا: "این گزارش می گوید

  ." هيچ کاهشی که قابل تشخيص باشد دیده نمی شود
با توجه به اظهارات مقام های نظامی آمریکا در سه ماه اخير دایر بر در دست بودن نشانه هایی از 

کاهش جریان سالح های غيرقانونی از ایران، معلوم نيست پنتاگون گزارش تازه خود را بر کدام شواهد 
  . استوار کرده است

حمایت تهران از گروه های پيکارجوی شيعه ای که به : "ر گزارش خود به کنگره می افزایدپنتاگون د
نيروهای ائتالفی و عراقی حمله می کنند همچنان یک مانع جدی در مسير حرکت به سوی ایجاد ثبات 

  ." است
ی مالکی این گزارش اشاره می کند که محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ایران، اواخر سپتامبر به نور

نخست وزیر عراق قول داد به قطع جریان سالح ها، کمک های مالی و سایر حمایت ها از شورشيان و 
  . این خبر را اولين بار رابرت گيتس، وزیر دفاع آمریکا، اعالم کرده بود. پيکارجویان عراق کمک کند

  .موضع رسمی ایران رد اتهامات آمریکا و عدم دخالت نظامی در عراق است
گزارش تازه پنتاگون همچنين بار دیگر اتهام قبلی دولت آمریکا دایر بر اینکه مسئوليت اصلی این کمک در 

نيروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران : "ها به عهده سپاه پاسداران است تکرار شده است
  ."  می کندبسياری از مواد منفجره و مهماتی که توسط این گروه ها استفاده می شود را تامين

این درحالی است که در ماه های اخير و پس از یک دوره تبادل تند اتهامات ميان تهران و واشنگتن در 
  . مورد امنيت عراق، نشانه هایی از کاهش تنش ميان دو کشور پدیدار شده بود

بود همين سه هفته پيش ژنرال جيمز دوبيک، مسئول آموزش نيروهای امنيتی عراقی در بغداد، گفته 
  . ایران همچنان به وعده خود در جلوگيری از رسيدن اسلحه به دست تندروها پایبند است

اگرچه او محتاطانه سعی کرد این اظهار نظر را محدود به شرایط فعلی کند و گفت باید دید این پایبندی 
  . در طول زمان چگونه خواهد بود

  بازگشت به نقطه اول؟
 کشور سه ماه قبل زمانی ظاهر شد که ژنرال دیوید پتریوس، نخستين نشانه کاهش تنش ميان دو

  . فرمانده کل نيروهای آمریکایی در عراق، نسبت به از سر گيری مذاکرات با ایران اشتياق نشان داد
وی در آن زمان به بی بی سی گفت پایين آمدن سطح خشونت ها در عراق ادامه داشته، و یک دليل 

  . ایی که از سوی ایران حمایت می شوند کاهش داشته استآن این است که حمالت گروه ه
پس از آن عالئم دیگری از رضایت آمریکا نسبت به آنچه کاسته شدن از نقش منفی ایران در عراق می 

  .دانست دیده شد
 ایرانی را که به اتهام کمک به شورشيان 9حدود دو هفته پس از اظهارات ژنرال پتریوس، ارتش آمریکا 

بازداشت خود نگه داشته بود آزاد کرد که از جمله آنان، دو تن از کارکنان دفتر نمایندگی عراقی در 
  . جمهوری اسالمی در شهر اربيل در کردستان عراق بودند که ژانویه گذشته بازداشت شده بودند

توقف به عالوه اواسط ماه نوامبر نيز یکی دیگر از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در عراق از کاهش یا 
قاچاق اسلحه از ایران به عراق سخن گفت و اینکه به گفته او به نظر می رسد ایران به تعهدات خود در 

  . مورد کمک به ثبات و امنيت در عراق عمل می کند
  .دولت عراق نيز در این مدت دیدگاه مشابهی را منعکس کرده است
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  .هامات خود عليه ایران را تشدید کرده استاکنون با گزارش تازه پنتاگون دولت آمریکا یک بار دیگر ات
گزارش پنتاگون درست در همان روزی منتشر می شود که قرار بود دوره تازه مذاکرات دو کشور بر سر 

آمریکا گفت لغو این دیدار به درخواست ایران صورت . امنيت عراق برگزار شود اما به دالیلی لغو شد
  . گرفته است

 ایران و آمریکا در ماه های مه و اوت با شرکت سفيران آمریکا و ایران در بغداد دورهای اول و دوم مذاکرات
برگزار شد و در ماه اوت نيز، هيات های کارشناسی دو طرف در دفتر نخست وزیر عراق با یکدیگر گفتگو 

  . کردند
 که ایران می با این حال مقام های عراقی تاریخ جدیدی را برای انجام مذاکرات دو طرف اعالم کرده اند

  .گوید سرگرم بررسی آن است
  

آمريكا دستاوردهاي بيشمار طرح  نخست وزير عراق و وزير خارجه: دفتر نخست وزير عراق اعالم آرد
  .آشتي ملي را بررسي آردند

   )2007 دسامبر 19( 1386 آذر  28شنبه چهار 
صوات العراق، بر اساس اين بيانيه از خبرگزاري ا به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وزير عراق منتشر شد، نوري مالكي و آاندوليزا رايس وزير امور  آه از سوي دفتر نوري المالكي نخست

  .بهبود اوضاع امنيتي و آشتي ملي در عراق پرداختند خارجه آمريكا به بررسي
هاي   نتايج مثبت در زمينهفرصت دستيابي به موفقيت در اوضاع امنيتي به ما: مالكي اظهار داشت

  .سياسي، اقتصادي و اجتماعي را داده است
اي شده است چرا آه  ي پيشرفته وارد مرحله اوضاع امنيتي در عراق بهبود يافته است و: وي افزود

هايي را با ياري و حمايت نيروهاي چند مليتي  و موفقيت بينند هاي مناسبي مي نيروهاي امنيتي آموزش
  .ندا محقق ساخته

 مطرح شد دستاوردهاي زيادي 2006سال  طرح آشتي ملي آه اواخر: نخست وزير عراق عنوان داشت
  .عراقي منجر شده است هاي را محقق آرد و به ايجاد وحدت ملي ميان گروه

هاي دولتي  اختالف بودند امروز خواهان ياري به سيستم هاي مختلفي آه پيش از اين با يكديگر در گروه
  .آساني هستند آه سعي در نابودي وحدت ملي دارند قانون و مبارزه با تمامو اجراي 

هاي اقتصادي  طي دوره آينده تصميم به اجراي طرح دولت عراق: به موجب اين بيانيه، مالكي تاآيد آرد
  .عراق خواهد شد دارد آه منجر به بهبود اوضاع معيشتي ملت

جمهور عراق نيز در ديدار  جالل طالباني رييس ي عراق،ي دفتر رياست جمهور چنين براساس بيانيه هم
  .عنوان دستاورد مهم دولت و نيز تقويت دولت عراق تاآيد آرد با رايس بر لزوم موفقيت آشتي ملي به

سياسي آشور و نيز همگام بودن اين بهبود  جمهور عراق بر بهبود اوضاع امنيتي، اقتصادي و رييس
  .موانع روند سياسي تاآيد آرد ها و برداشتن هاوضاع و پيشرفت در تمام زمين
هايي آه از دولت  و نيز بازگرداندن گروه تسريع در تحقق آشتي ملي: جالل طالباني اظهار داشت

ها و ايجاد دولتي قوي قادر به اجراي قوانين  گروه ي تمام نشيني آردند، مستلزم تالش گسترده عقب
  .است

دولت عراق در مبارزه با تروريسم و حمايت از   آمريكا همواره از:آاندوليزا رايس نيز اظهار داشت
هاي توسعه و بهبود اوضاع  ثبات و حاآميت و اجراي طرح تالشهاي هدفمندش در جهت تحقق امنيت و

  .آند اقتصادي حمايت مي
بايد هر چه : وزير خارجه عراق، عنوان داشت رايس هم چنين در آنفرانس خبري با هوشيار زيباري

شود تثبيت شود و اختالفات  آشتي ملي در عراق مي ريعتر قوانيني آه منجر به تسريع روندس
  .تحقق ثبات در آشور باشد هاي سياسي عراق بايد در جهت گروه

ايم و اين در  اختالفاتي ميان رهبران سياسي بوده همواره ما شاهد: وزير خارجه آمريكا خاطر نشان آرد
مشاهده شده است اما در عراق رهبران سياسي توانستند در   هموارهتجربه سياست دموآراتيك ما
اي را در جهت تحقق آشتي ملي بر اساس جدول و دستور آار  پنج جانبه ي ماه اوت گذشته توافقنامه

ي راه براي دولت مرآزي جهت  آه منجر به بهبود اوضاع عراق و ترسيم طرح نقشه قانوني امضا آنند
  .ه منظور تضمين نظام دموآراتيك عراق شدها ب استان همكاري با

هاي مختلف همچنان در مسير پيشرفت  اوت با تالش گروه ي ماه بايد توافقنامه: وزير خارجه آمريكا افزود
  .قرار گيرد

هاي محلي و خدمات رساني به ملت  دولت اي براي بايد هر چه سريعتر بودجه: وي هم چنين گفت
  .عراق تصويب شود

ها خواست تا  هاي سياسي عراق از اين گروه گروه شاره به اختالف نظر رهبران سياسي ورايس ضمن ا
  .آنار بگذارند اختالفات خود را در جهت تحقق ثبات

آمريكايي و نيز تالشهاي نيروهاي امنيتي و  افزايش تعداد نيروهاي: رايس هم چنين عنوان داشت
  .اهد بوديم مسير را براي تحقق آشتي ملي باز آرداالنبار ش شهروندان عراقي همانطور آه در استان
بينم آه اوضاع   در عراق هستم و مي2007سال  من در پايان: وي درباره اوضاع امنيتي در عراق گفت

توانند انتظار دستيابي به  ها مي و به اعتقاد من عراقي امنيتي نسبت به سال گذشته تغييراتي داشته
  البته اين مساله مستلزم تالشهاي گسترده. مشكالتي را داشته باشند يك آينده دموآراتيك بدون هيچ

  .رهبران سياسي است
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و از آنها خواستم تا در جهت تحقق آشتي ملي و  من با مسووالن دولت عراق ديدار داشتم: رايس افزود
هاي توسعه و  هاي مختلف جهت تكميل طرح ي استان بودجه  و تامين2008نيز تصويب بودجه سال 

  .شان گام بر دارند بازسازي
خواست تا اختالفات سياسي خود را آنار بگذارند  وزير خارجه آمريكا هم چنين از اعضاي پارلمان عراق

  .گذارد عراق تاثير مي چرا آه اين مساله بر اوضاع امنيتي
ف و مناطق مختل جهت دستيابي بودجه الزم به هايي آمريكا درصدد ارايه طرح: وي خاطر نشان آرد

  .هاي عراق است استان
حمله اخير ترآيه به شمال عراق ضمن ابراز  و) ك.ك.پ(رايس درباره حزب آارگران آردستان ترآيه 

به رغم تمام اين مسايل، آمريكا : شمال عراق گفت نگراني نسبت به حمالت ميداني ارتش ترآيه به
آند  ت در شمال عراق را تهديد ميك آه ثبا.ك.هاي پ فعاليت عراق و ترآيه منافع مشترآي در توقف

  .دارند
مشترك آه همان برقراري امنيت و ثبات در عراق و  من و رايس بر تحقق هدف: زيباري نيز عنوان داشت

  .آرديم نيز آشورهاي همجوار عراق است تاآيد
ر  مشترك اين دو دولت د دولت مرآزي و همكاري زيباري به مساله دولت خودمختار آردستان عراق و

ك نبايد فردي باشد بلكه بايد با مشارآت .ك.حل نابودي پ راه :ك پرداخت و گفت.ك.هاي پ توقف فعاليت
  .مرآزي، حل شود دولت آردستان و دولت
آنكارا تقديم آرد و در حال حاضر عملياتي آه در  دولت اعتراضي را به دولت: وزير خارجه عراق افزود

مسكوني بوده و آشورهاي همجوار عراق بايد از امنيت و ثبات  شمال عراق صورت گرفته در مناطق غير
  .عراق حمايت آنند
 يك گروه  قابل قبول است، چرا آه اين گروه ك در شمال عراق غير.ك.وجود پ: زيباري تاآيد آرد

  .پذيرند عراق حضور اين حزب را نمي تروريستي است و دولت آردستان عراق و دولت
ي سه جانبه ميان عراق و ترآيه  از طريق آميته ريم از طريق تالشي مشترك وما سعي دا: زيباري افزود

  .تالشهايي نيز در اين زمينه داشتيم و آمريكا اين مساله را حل آنيم و
ثباتي خواهد شد و منافع ترآيه و  جانبه منجر به بي به اعتقاد من هر گونه اقدام يك: زيباري تاآيد آرد

هاي ترآيه را در خصوص  ما به خوبي نگراني. خواهد آرد  خسارتعراق را در عين حال متحمل
  .ايم ك دريافته.ك.هاي پ فعاليت

علت عدم حضور من : در آمريكا برگزار شد گفت ي عدم حضورش در آنفرانس آناپوليس آه زيباري درباره
پايان رسانديم و اگر فورا ي طوالني مدت با آمريكا را به  توافقنامه در آنفرانس آناپوليس اين بود آه ما فورا

  .هاي اشتباه آنند گيري رفتيم ممكن بود آه مردم نتيجه مي به آمريكا
مسعود : خودمختار آردستان عراق، اظهار داشت در همين حال، نوچيروان بارزاني نخست وزير دولت

ارتش ترآيه عراق در اعتراض به همكاري اطالعاتي آمريكا با  بارزاني رييس منطقه خودمختار آردستان
اي آه مقامات آردستان با رايس برگزار آرده بودند حضور  عراق در جلسه جهت حمله هوايي به شمال

  .به عمل نياورد
  

  .عراق را آغاز آردند نشيني از خاك آردستان نيروهاي ترآيه عقب: آردستان عراق اعالم آرد
   )2007 دسامبر 19( 1386 آذر  28شنبه چهار 

از پايگاه اينترنتي المحيط، آردستان عراق در  به نقل) ايسنا(ري دانشجويان ايران به گزارش خبرگزا
) چهارشنبه(شنبه وارد خاك عراق شدند امروز  صبح سه نيروهاي ترآيه آه: اي اعالم آرد بيانيه
  .آغاز آردند نشيني از خاك آردستان عراق را عقب

 سرباز ترآيه وارد مرزهاي عراق شدند در 500دود ح بر اساس اين بيانيه، اطالعات حاآي از آن است آه
  .پيشمرگ نيروهاي امنيتي آردستان عراق نزديك نشدند هاي امنيتي نيروهاي حاليكه به طرح

بعيد است نيروهاي ترآيه : خبرگزاري فرانسه گفت از سوي ديگر علي دباغ، سخنگوي دولت عراق به
  .هندگسترش د عمليات نظامي خود را در آردستان عراق

  .آردستان عراق خواهد داشت ترآيه عمليات محدودي را در: دباغ تصريح آرد
در خصوص اينكه آيا نيروهاي ترآيه به طور  هنوز اطالع دقيقي: سخنگوي دولت عراق خاطرنشان آرد

  .اختيار نداريم اند يا نه در آامل از شمال آشور خارج شده
اند  نشيني آرده به طور آامل از منطقه عقب اي ترآيهسخت است آه بگويم آه نيروه: وي تصريح آرد

  .چرا آه نظارت بر اين منطقه سخت است
ي حزب  آردن فواصل مذاآرات جهت حل مساله وي آنكارا به آناره گيري از زور و خشونت و دنبال

امي حل ما معتقديم اين مساله از طريق راه حل نظ: افزود فراخواند و) ك.ك.پ(آارگران آردستان ترآيه 
  .شود اين قبيل نقض حاآميت عراق قلمداد مي شود و هر گونه اقدام از نمي

دآتر محمد عبدالحسين ) چهارشنبه(امروز  افراد مسلح ناشناس: خبرگزاري آويت نيز گزارش داد
منزلش در القادسيه واقع در جنوب غرب بغداد ترور  ي المامون را در مقابل الميامي، رييس دانشكده

  .آردند
نيروهاي امنيتي طي عملياتي در بغداد يك فرد   :قاسم عطا، سخنگوي طرح امنيتي بغداد نيز اعالم آرد

  .آردند  تن ديگر را دستگير15مسلح را آشته و 
  .اند مختلف الرصافه، الدوره و االعظميه دستگير شده ها در مناطق به گفته اين مقام عراقي اين مظنون
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طي عملياتي در نزديكي آرآوك واقع در شمال  نيروهاي امنيتي عراق: آردهمچنين پليس آرآوك اعالم 
  .عراق هشت مظنون تروريستي را دستگير آردند

  .استان به مناسبت عيد قربان خبر داد رييس پليس ميسان نيز از طرح امنيتي جديد در اين
ستقر خواهند شد و ارتش در سراسر استان م بر اساس اين طرح امنيتي نيروهاي پليس و: وي گفت
به موجب اين طرح خودروهايي . ايجاد خواهد شد هاي بازرسي در ورودي و خروجي اين استان ايست

  .ندارند آه پالك ندارند حق توقف در اين استان را
هاي آمريكايي دفاع از حقوق غير  از سازمان يكي:  نوشت-چاپ آويت-ي الوطن  از سوي ديگر روزنامه
ي زندانيان زندان بوغريب خبر  آي در شكنجه.سي.اي.سي شتن شرآت آمريكايينظاميان از دست دا

زندانيان ابوغريب : ي زندانيان ابوغريب اظهار داشت ي شكنجه پرونده سوزان بروآي، وآيل مدافع. داد
ي شرآت امنيتي سي اي سي آي تقديم دادگاه فدرال آمريكا در  در خصوص شكنجه اي را شكايت نامه
  .ندآرد واشنگتن

در ويرجينيا آمريكاست نيز ارائه شده  اين شكايت نامه به مقر شرآت سي اي سي آي آه مقر آن
  .است

اند خواستار پرداخت  اند آه آزاد شده هايي بوده عراقي  زنداني آه اآثرشان256: سوزان بورآي افزود
هاي عراق بين سال  انها در زندان ابوغريب و ديگر زند اين شكنجه غرامت چند ميليون دالري در پي

  .اند شده 2004 تا 2003
زندانيان را برهنه ساخته آنها را همين طور لخت در  اعضاي اين شرآت: ي دعوي آمده است در اين اقامه

دادند و يا با شوك  ي حرارت بسيار باال قرار مي دادند و يا در معرض درجه مي برابر ديگر زندانيان قرار
  .گرفتند ها نيز مورد حمله قرار مي اين زندانيان همچنين از سوي سگ. آردند شكنجه مي الكتريكي

جمهور اين آشور خواست  آاچنسكي، رييس از سوي ديگر دونالد تاسك، نخست وزير لهستان از لخ
  . تمديد آند2008اآتبر  31 مهلت حضور نيروهاي نظامي لهستان را در عراق تا

  
  کنترل بصره به عراق واگذار شد 

   )2007 دسامبر 16( 1386 آذر  25یکشنبه : سیبی بی
چهار سال و نيم بعد از اشغال عراق، سربازان بریتانيایی کنترل استان بصره در جنوب این کشور را به 

  .مقامات عراقی واگذار کردند
  . رود واگذاری کنترل بصره، مرحله مهمی از عمليات خروج سربازان بریتانيایی از جنوب عراق به شمار می

 رهبری نيروهای بریتانيایی در هنگام ورود به بصره را بر عهده 2003ژنرال گراهام بينز که در سال 
  ." به تدریج درحال بازیافتن توان خود است"داشت، گفت این شهر 

پيروزی مردم "خواند و آن را نشانه " تاریخی "موفق الربيعی، مشاور امنيت ملی عراق هم این روز را 
  . دانست" عراق

  .برای رسمی ساختن انتقال، نمایندگان بریتانيایی و عراقی تفاهم نامه ای را امضاء کردند
آقای الربيعی از نيروهای بریتانيایی بخطر نقشی که در حفاظت از شهر دربرابر حمالت شورشيان، 

  . آموزش نيروهای عراقی و احياء اقتصاد این شهر ایفا کردند، تشکر کرد
مردم " از خود گذشتگی"آن دیوید ميليبند، وزیر خارجه بریتانيا نيز حضور داشت، او در مراسمی که در 

  .بصره را ستود
  نقش حمایتی

سه ماه پيش، نيروهای نظامی بریتانيایی شهر بصره را ترک کردند و در پایگاه هوایی شهر مستقر 
  . شدند

  .رنداکنون سربازان عراقی مسئوليت مهار شورشيان در منطقه را به عهده دا
گوید طرح اصلی این است که سربازان بریتانيایی نقش پشتيبانی  اندرو نورث، خبرنگار بی بی سی می

  . را ایفا کنند
شوند که یا خود هدف حمله قرار گيرند و  به گفته او سربازان بریتانيایی تنها در صورتی وارد درگيری می

  . یا فرماندهان عراقی از آنان طلب کمک کنند
ز بریتانيایی که هنوز در عراق حضور دارند بر آموزش نيروهای عراقی متمرکز خواهند شد و از  سربا4500

  .  نفر کاهش پيدا خواهد کرد2500بهار سال آینده، تعداد نيروهای بریتانيایی به 
ی نيروهای امنيتی عراقی، به ويژه پليس،  ها درباره گوید به رغم پرسش خبرنگار بی بی سی می

ریتانيایی باور دارند که بهترین راه این است که نيروهای عراقی خود مسئوليت مهار منطقه فرماندهان ب
  . را به دوش بگيرند

بصره، نهمين استان از هجده استان عراق است که مسئوليت امنيت آن به مقامات عراقی بازگردانده 
است که نيروهای های مثنا، نجف و ذی قر  این استان، چهارمين استان پس ازاستان. شود می

  . دهند بریتانيایی امنيت آن را به نيروهای عراقی تحویل می
در نظرسنجی که برنامه نيوز نایت بی بی سی از هزار ساکن بصره انجام داد، بيش از هشتاد و پنج 

درصد اهالی این شهر باورداشتند که حضور سربازان بریتانيایی از سال دوهزار و سه در این استان 
  . ثير منفی داشته استعراق، تأ

اند که تحویل مسئوليت امنيت به  اند گفته چنين، دو سوم افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده هم
  . مقامات عراقی، وضعيت امنيتی این استان را بهتر خواهد کرد
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ی عراقی در که نيروهای امنيت... من کامًال اطمينان دارم "پيشتر، مایک شيرر، ژنرال بریتانيایی گفته بود 
  ".های خود هستند بصره آماده پذیرفتن مسئوليت تأمين امنيت در خيابان

  
  حمله هوایی به عراق با تأیيد آمریکا بود : ترکيه

   )2007 دسامبر 16( 1386 آذر  25یکشنبه :بی بی سی
کرده، در حاليکه دولت عراق سفير ترکيه در این کشور را به خاطر حمالت هوایی به شمال عراق احضار 

  .یک مقام بلندپایه نظامی ترکيه می گوید این حمله با تأیيد ایاالت متحده انجام شده است
آنيت ساعاتی پس از حمله اعالم کرده آمریکا اجازه ورود هواپيماها را به حریم هوایی  ژنرال یاشار بویوک

  . شمال عراق صادر کرده بوده است
یجاد بی ثباتی در منطقه از ترکيه خواسته بودند وارد شمال پيشتر آمریکا و دولت مرکزی عراق از بيم ا

  .عراق نشود
این اولين بار است که مقامات ترکيه تایيد کرده اند که هواپيماهایشان به مواضع شورشيان در شمال 

عراق حمله کرده است و مقام های عراقی نيز با احضار سفير ترکيه خواستار توقف حمالت هوایی 
  . عراق شده اندترکيه به شمال 

ماه گذشته به دنبال کشته شدن شماری از سربازان ترکيه در درگيری با شورشيان پ ک ک، ارتش این 
کشور نيروهای خود را به مرز عراق گسيل کرد و نخست وزیر ترکيه نيز تأکيد کرد کشورش آماده است 

  . استفاده کنداز گزینه نظامی چه در داخل و چه در خارج خاک خود عليه این شورشيان 
با این همه و به رغم باالگرفتن تنش ها تا روز گذشته خبری رسمی از حمله هوایی مخابره نشده بود، 
  . اگرچه ترکيه در این مدت مواضع پ ک ک را با خمپاره و همچنين از راه هوا مورد حمله قرار داده است

 جت جنگنده به مناطقی که مقر 50آنطور که رسانه های ترکيه گزارش داده اند، روز یکشنبه حدود 
  . اعالم شده، حمله کرده اند) پ ک ک( شورشيان حزب کارگران کردستان ترکيه

مقام های عراقی می گویند در این حمالت ده روستای عراقی بمباران شده، یک زن کشته و چندین نفر 
 شورشيان در این روستاها این در حالی است که به گفته خبرنگاران وجود پایگاه. دیگر مجروح شده اند
  . تایيد نشده است

 نفر از جدایی طلبان پ ک ک در مناطق شمالی عراق مستقر 3000اعتقاد بر آن است که نزدیک به 
 .هستند و ترکيه مقام های محلی کرد را به حمایت از این افراد متهم کرده است

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  های صبح چهارشنبه ايرانبررسی روزنامه

   )2007 دسامبر 19( 1386 آذر  28چهار شنبه : رادیو فردا
، از هشدار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نسبت به احتمال تغيير آفتاب يزدروزنامه 

  . مواضع روسيه عليه ايران خبر داده است
دگاه های پنتاگون، کنگره آمريکا و به نوشته اين روزنامه، اين مرکز اعالم کرده که پس از بررسی دي

روسها حاضرند برای رسيدن «روسيه در مورد طرح سپر دفاع موشکی آمريکا، به اين نتيجه رسيده که 
به اهداف خود، منافع ارتباط با ايران را قربانی کنند و اصل دادن پيشنهاد همکاری به آمريکا در آذربايجان 

  » .نيز تاييدی بر اين مدعاست
در صورت اصرار آمريکا بر اجرای «مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اينکه : زد نوشته استآفتاب ي

طرح دفاع موشکی خود، اين کشور می تواند امتيازاتی از کشورهای همسايه در راستای مهار جمهوری 
برنامه همکاری، مشوق ها و تهديدهای مشخص برای «، از دولت خواسته است تا » اسالمی بگيرد 

  » .لوگيری از اين مسئله به خصوص در مورد آذربايجان و روسيه را تدوين کندج
 فروند هواپيمای توپولوف از روسيه خريداری ١٣٠ ارگان رسمی دولت، خبر داده که ايران ايران،روزنامه 
  . می کند

ر جمهوری به نوشته اين روزنامه، وزير امور خارجه ايران در بازديد از شرکت هواپيماسازی گاربونف د
 از ٣٣۴ و توپولف ٢١۴ فروند هواپيمای مسافربری توپولف ١٣٠تاتارستان روسيه از آمادگی برای خريد 
  . این شرکت هواپيماسازی خبر داده است

ايران با توجه به سه عامل کيفيت باالی محصوالت توليدی، قيمت مناسب و انجام به «: وی گفته است
  » .های تاتارستان تمايل داردموقع تعهدات، به همکاری با شرکت 

طی سال های اخير چندين فروند هواپيمای توپولف که در اجاره شرکت های هواپمايی ايرانی بوده اند، 
  . دچار سانحه شده و دهها تن جان خود را از دست داده اند

ر  خبر داده که محمد نبی رودکی، نايب ریيس کميسيون امنيت ملی مجلس خواستااعتماد،روزنامه 
  . رسيدگی هرچه سريع تر به پرونده دانشجويان بازداشتی شده است

 دانشجو دستگير شده اند و ٣٠ آذرماه گذشته تاکنون ١٣از «: به نوشته اين روزنامه، رودکی گفته است
در اين مدت ما به جز جلسه يکشنبه هفته گذشته با مسووالن وزارت اطالعات، جلسه ديگری نيز درباره 

اهيم داشت و درخواست ما اين است که هرچه سريع تر به پرونده دانشجويان رسيدگی دانشجويان خو
  » .شود
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تاکنون خانواده پنج تن از «اين عضو کميسيون امنيت ملی مجلس به روزنامه اعتماد گفته که 
  » .دانشجويان برای پيگيری درخواست مالقات با فرزندانشان به کميسيون امنيت ملی مراجعه کرده اند

مادر محجبه ای که فرزند شهيد است به اين کميسيون مراجعه و اعالم «: ی همچنين گفته استو
 ساله دبيرستانی اش به نام حسن مهرزاد نيز جزو دانشجويان بازداشت شده است ١٧  کرده که فرزند

. «   
ست شده تا  با اشاره به انتشار بيانيه فعاالن سياسی و اجتماعی کشورکه در آن درخواکيهانروزنامه 

با پذيرش تعليق غنی سازی اورانيوم از سوی ايران، همزمان با تعليق صدور قطعنامه های جديد در 
خوانده » افراطی«شورای امنيت سازمان ملل از جنگ احتمالی چلوگيری شود، نويسندگان اين نامه را 

  . است
نشجویی، فعاالن ملی و مذهبی، اين روزنامه، همچنين امضاء کنندگان اين نامه را که شامل فعاالن دا

 تعدادی از وکالی  تعدادی از نمايندگان سابق مجلس شورای اسالمی، روزنامه نگاران سرشناس و
در اين بيانيه سرنخ «کرده و ادعا کرده که » وابستگی به آمريکا«مدافع حقوق بشر می شود را متهم به 

  » .وابستگی به غرب ديده می شود
« اس آخرين آمارهای ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش خبر داده که  براسخراسان،روزنامه 
  » . دانش آموز ابتدايی و راهنمايی امسال در کشور ترک تحصيل کرده اند ۵٨٩ هزار و  ٣٠۶

 هزار نفر از دانش آموزان مقطع ابتدايی و حدود ١١۵بر اساس آخرين آمارها «به نوشته اين روزنامه، 
 هزار ٣٠۶ نفر از دانش آموزان مقطع راهنمايی ترک تحصيل کرده اند که در مجموع  ۵٨٩هزار و   ١٩١
 نفر از دانش آموزان دو مقطع ابتدايی و راهنمايی که طبق قانون آموزش برای آن ها اجباری و  ۵٨٩

  » .رايگان است، ترک تحصيل کرده اند
هزار ١١۵«موزش و پرورش، نوشته که خراسان به نقل از علی باقرزاده، معاون آموزش عمومی وزارت آ

  » .دانش آموز مقطع ابتدايی در کشور بعد از ثبت نام در سال جاری مدرسه را ترک کرده اند
   .توصيف کرده است » نگران کننده«وی اين آمار را 

سازمان بازرسی کل کشور با ارسال گزارش مشکالت و « خبر داده که جمهوری اسالمیروزنامه 
راگير شهرستان مسجد سليمان به مسووالن عالی کشور خواستار تاکيد ويژه ریيس محروميت های ف

جمهوری اسالمی به دستگاه های اجرايی جهت رفع محروميت و رسيدگی فوری به مشکالت اولين 
  » .شهر نفتی خاورميانه شده است

مان، کمبود آب در اين گزارش نشت نفت و گاز در مناطق مسکونی مسجد سلي«به نوشته اين روزنامه، 
شرب شهری، کمبود اعتبارات برای ساماندهی شبکه برق، کمبود شديد کادر پزشکی متخصص و 

کمبود تجهيزات بيمارستانی از مهمترين مشکالت اهالی مسجد سليمان، يکی از اصلی ترين شهرهای 
  » .نفتی کشور عنوان شده است

در پايتخت مذهبی حکومت ايران، قم، خبر » فوروا« از کشف يک کارگاه ساخت کيهان،و در آخر، روزنامه 
  . داده است

در کارگاه وافور سازی قم «:  نوشته است اين روزنامه به نقل از محمود طالبی، سرپرست دادسرای قم
 واشر و اتصاالت کوچک ٣٢٢ کيف مخصوص وافور، چهار هزار و ٧٩٢ عدد گلدونی، ٨٠٧ وافور کامل، ۴٠١

  » . چوب وافور خراطی شده کشف شده است٣٢٠ و  کيلوگرم سوزن٣۵و بزرگ و 
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ايران
   )2007 دسامبر 18( 1386 آذر  27شنبه سه :رادیو فردا
 در مورد مصاحبه  از عماد افروغ» چند و چون يک مصاحبه« يادداشتی با عنوانهمشهری،روزنامه 

  . انی و رشد تورم در کشور منتشر کرده استتلويزيونی محمود احمدی نژاد درباره داليل گر
اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس در يادداشت خود با انتقاد از داليل مطرح شده از سوی ریيس 

وی در تشريح داليل «: در کشور نوشته است جمهوری اسالمی برای رشد روز افزون تورم و گرانی
  » .رابطه بين اين عوامل جای اشکال استگرانی عواملی را مطرح کردند که فارغ از خود عوامل، 

و » پذيرفتن ضعف دستگاه های دولتی«آقای افروغ در عين حال نقطه قوت مصاحبه اخير احمدی نژاد را
ذکر کرده و نوشته که هر دوی اين موارد برای اولين بار در طول رياست » پاک نکردن صورت مساله«

  . جمهوری وی رخ می دهد
 همچنين تاکيد کرده که اين گفت وگو نشان می دهد که سوء تفاهم احمدی افروغ در يادداشت خود

  . نژاد با رسانه ها کماکان ادامه دارد
هنوز آن نگاه منفی ریيس جمهوری به رسانه ها پاک نشده «نماينده تهران در مجلس تاکيد کرده که 

  » . هستنداست و هنوز گمان مي کند که رسانه ها دست اندرکار تخريب سازماندهی شده
، واکنش ریيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به توضيحات ریيس آفتاب يزدروزنامه 

جمهوری اسالمی در خصوص علت رشد تورم و گرانی در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول وی 
  » .فرافکنی در مورد تورم، زيبنده ریيس جمهوری نبود« : نوشته است

گزارشی که از داليل تورم ارائه شد، جامع نبود اما خوب «:احمد توکلی نوشته استاين روزنامه از قول 
اينکه سهم کدام عامل در گرانی و تورم بيشتر و کدام عامل سهم کمتری دارد، اختالف « اما در  و» بود

  » . نظر وجود دارد
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سياست «کيد کرده که توکلی که خود نيز از اعضای جناح حاکم بر کشور است، به نوشته آفتاب يزد، تا
های پولی و مالی، بي انضباطی موجود و فساد سيستم نحوه خرج کردن بودجه، حجم آن و منابع 

   .از عوامل اصلی گرانی و رشد تورم در کشور است » بودجه
کميسيون پول و اعتبار با حذف سه صفر از واحد پول « ارگان رسمی دولت خبر داده که ايران،روزنامه 

  » .ت کرده استکشور موافق
وزارت امور اقتصادی و «: اين روزنامه به نقل از يکی از اعضای کميسيون پول و اعتبار نوشته است

  » .دارايی با حذف سه صفر از واحد پول ملی موافقت کرده است
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارايی طی نامه «غالمرضا مصباحی مقدم همچنين گفته که 

فقت با حذف سه صفر از واحد پول ملی مواردی را اعالم کرده است که در صورت اجرای آن ای ضمن موا
  » .موارد می توان از بوجود آمدن مشکالت احتمالی بعد از اعمال اين تحول در پول کشور جلوگيری کرد

 گروهی ریيس کل بانک مرکزی نيز با استقبال از طرح مذکور از تشکيل کار«: روزنامه ايران نوشته است
   » .ويژه به منظور بررسی شرايط و نتايج اجرای اين طرح در چهار محور خبر داده است 

پيشنهاد افزايش دو برابری برخی « به نقل از فرمانده نيروی انتظامی نوشته که وی سرمايهروزنامه 
  » .جرايم رانندگی را به دولت ارائه کرده است
روز دوشنبه در حاشيه دومين همايش حمل و نقل  قدم به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی م

جريمه های راهنمايی و رانندگی بايد از بروز تخلفات جلوگيری کرده «:عمومی به خبرنگاران گفته است
و حالت بازدارندگی داشته باشد اما هم اکنون برخی از جريمه ها حالت بازدارندگی ندارند و به همين 

  » . تا دو برابر را به دولت ارائه کرده استدليل طرح افزايش برخی جرايم
 هزار تومان افزايش يابد، تا حالت ۶٠جريمه تا «:به نوشته سرمايه، فرمانده نيروی انتظامی گفته است

  » .بازدارندگی داشته باشد
 واکنش ها به وزير پيشنهادی وزارت آموزش و پرورش را در گزارشی منعکس کرده و اعتماد،روزنامه 
 که عليرضا علی احمدی، سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش، گزينه پيشنهادی ریيس خبر داده

  . جمهوری برای تصدی اين وزارتخانه خواهد بود
به نوشته اين روزنامه، عليرضا علی احمدی که زمان معرفی وزرای کابينه محمود احمدی نژاد نتوانست 

لب کند، در آينده ای نزديک دوباره به مجلس می اعتماد نمايندگان برای تصدی پست وزارت تعاون را ج
  . رود تا اين بار سعی کند رای اعتماد نمايندگان را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش بدست آورد
اعتماد همچنين نوشته که تحوالت وزارتخانه آموزش و پرورش، واکنش نمايندگان صنفی معلمان را به 

خواسته ما از «: ، عضو کانون صنفی معلمان نوشته است»ساریمحمد خاک«همراه داشته و از قول 
عليرضا علی احمدی اين است که پيش از هر چيزی وجود کانون های صنفی معلمان را به رسميت 

بشناسد، چون نهادهای صنفی معلمان که حدود چهل نهاد در کل کشور هستند به صورت قانونی عمل 
  » .می کنند

ما «االن صنفی معلمان خواسته های ديگری هم دارند و از جمله گفته اند که به نوشته اين روزنامه، فع
می خواهيم در مورد احکامی که برای معلم ها صادر شده با وزير پيشنهادی جديد ديدار کنيم تا وزير اين 

  » .حکم ها را لغو کند
ايرانشهر را منتشر  خبر کشته شدن يک عضو ديگر سپاه پاسداران طی درگيری اخير در کيهانروزنامه 

  . کرده است
وی هفته «: ذکر کرده و نوشته است» مهدی امان آبادی«اين روزنامه نام اين شخص را، گروهبان 

کشته شده » گذشته در درگيری با اشرار مسلح در اطراف شهر ايرانشهر استان سيستان و بلوچستان
  . است

فته گذشته انتشار داد از نابودی يک گروه وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در اطالعيه ای که آخر ه
نظامی در ايرانشهر خبر داده و بدون ذکر تلفاتی برای نيروهای نظامی و امنيتی، اعالم کرده بود که پنج 

  . در اين درگيرهای کشته شده اند» اشرار« تن از 
عات و دو درجه روزنامه کيهان طی دو روز گذشته اخبار کشته شدن سه نفر شامل يک مامور وزارت اطال

  . دار نظامی را منتشر کرده است
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   )2007 دسامبر 17( 1386 آذر  26دوشنبه :رادیوفردا
 خبر داده که ریيس جمهوری اسالمی یکشنبه شب در گزارشی تلويزيونی در باره آفتاب يزد،روزنامه 

  » .تخلف بانک ها علت رشد تورم در کشور است «علت افزايش تورم و گرانی در کشور گفته که
به نوشته اين روزنامه، وی با اشاره به اينکه عوامل داخلی و خارجی بر تورم اثر گذار بوده است، 

 و ٨۴را از عوامل افزايش تورم نسبت به سال » افزايش قيمت جهانی نفت و کاهش جهانی قيمت دالر«
  . يکی از عوامل گرانی هاست» توليد نقدينگی«  دانسته و گفته که ٨۵

در دوره تغيير ریيس «به نوشته آفتاب يزد، محمود احمدی نژاد در گزارش خود به صراحت اعالم کرد که 
کل بانک مرکزی، تعدادی از بانک های دولتی بر خالف قانون مبادرت به ايجاد قدرت خريد از طريق چک 

  » .پول کردند
آنچه گزارش «:نوشته است» گزارش های غيرشفابخش« با عنواناين روزنامه همچنين در سرمقاله ای

های ریيس دولت نهم را با اظهارات اسالف او متفاوت می کند ناشی از ادعاهای مکرر و کم سابقه ای 
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 ارگان رسمی دولت در ادامه وارد کردن اتهامات امنيتی به فعاالن مدنی کشور در شماره ايران،روزنامه 
 متهم کرده» دخالت در فعاليت های تروريستی عليه نظام«روز دوشنبه خود نهادهای مدنی کشور را به 

  . است
گروه های ضد انقالب از نهادهای «اين روزنامه بدون ذکر نام به نقل از يک مقام قضایی ادعا کرده که 

  » .مدنی به عنوان پوشش فعاليت های خود استفاده می کنند
 عضو کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين زن ستيز را که در شهر  ارگان رسمی دولت، دو دختر

  » .مقاصد گروه های تروريستی را دنبال می کردند«ت شده اند، متهم کرده که سنندج بازداش
» دستگيری اين فعاالن حقوق زنان ارتباطی با فعاليت های مدنی«روزنامه ايران همچنين ادعا کرده که 

  . ندارد
اين چندمين بار است که روزنامه ايران و خبرگزاری رسمی دولت در قالب اخبار شنيده شده چنين 

  . اتهاماتی را به فعالين حقوق زنان وارد می کند
 در سرمقاله خود انتشار مقاله ای در مورد آينده سياسی محمود احمدی نژاد و طرح کيهان،روزنامه 

احتمال برکناری وی پيش از اتمام دوره رياست جمهوری را در سايت اينترنتی وابسته به محسن 
توصيف کرده و نويسنده این مقاله را مورد » آرزوی بر باد رفته «رضايی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، را

  . حمله قرار داده است
نماينده ولی فقيه در اين روزنامه، در عين با اشاره به بخشی که در آن مقاله آمده است مبنی بر این 

ين نتيجه رهبر جمهوری اسالمی با وجود حمايت های قبلی از احمدی نژاد، در ماه های اخير به ا« که 
، نويسنده و ناشر آن مقاله را متهم کرده که با »رسيده که دولت نهم، دولت مورد نظرش نبوده است

  » .ناجوانمردی و بی ادبی نسبت به رهبر جمهوری اسالمی را به اوج رسانده اند« طرح چنين موضوعی 
ده و خطاب به آنان وابسته به محسن رضايی هشدار دا» تابناک«کيهان همچنين به سايت اينترنتی 

  . نوشته که ورود به اين عرصه در حد آنان نيست
 ميليارد تومان از دارايی ٣٩شورای شهر تهران در صدد است تا « خبر داده که اعتماد،روزنامه 

شهرداری تهران را که در زمان مديريت محمود احمدی نژاد در اختيار صندوق قرض الحسنه انصار 
  » .د را پس بگيردالمجاهدين قرار گرفته بو

را در شهرداری به اجرا » طرح پيوند آسمانی«به نوشته اين روزنامه، شهردار پيشين تهران هنگامی که 
گذاشت و دست به پرداخت وام ازدواج زد هرگز فکر نمی کرد که روزی جانشين اش برای بازپس گيری 

ه پاسداران، مجبور باشد اليحه ای اعتبارات شهرداری از موسسه مالی و اعتباری انصار وابسته به سپا
  . را به تصويب شورای شهر تهران برساند

 ميليارد تومان را به حساب موسسه مالی ٣٩ نزديک به ٨٣شهرداری تهران در سال «اعتماد نوشته که 
و اعتباری انصار واريز کرد تا اين موسسه با اهدای وام ازدواج به زوج های جوان شهرداری تهران را در 

  » .د حمايت قرار دادن زوج های جوان کمک کندمور
اين قرارداد به گونه ای بسته شده است که اعضای شورای شهر تهران آن را با «به نوشته اين روزنامه، 

معاهده ترکمن چای مقايسه می کنند چرا که بر اساس بند هشت اين قرارداد، شهرداری هنگامی می 
  . »يرد که تمامی قسط های وام از طرف مردم بازگردانده شودتواند پول خود را از اين موسسه پس بگ

اگر حتی يک نفر از وام گيرندگان اقساط خود را پس ندهد «به گفته يکی از اعضای شورای شهر تهران، 
  ». ميليارد تومان سرمايه گذاری خود در اين موسسه را بازپس بگيرد٣٩شهرداری نمی تواند 
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