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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
      اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  الجزایر1975د قراردا متن کامل
  )2007 دسامبر 31(1386 دی  10دوشنبه 
 بين ایران 1975قرارداد الجزایر که در سال . الجزایر بسيار بحث می شود این روزها، از قرارداد - عصرایران
موضوع خط مرزی بين دو کشور منعقد شد ، در طول بيش از سه دهه گذشته ، همواره محل  و عراق با

شد  وده است به طوری که جنگ هشت ساله عراق عليه ایران نيز پس از آن آغازو نزاع دو طرف ب بحث
در مجلس  با پاره کردن این قرارداد 1359 شهریور 26که صدام حسين، ریيس جمهور وقت عراق ،در 

دستور حمله به   بعد  روز5  ملی عراق و در مقابل دوربين های تلویزیونی، آن را ملغی دانست و
 .کردکشورمان را صادر 

که   سال از امضای این قرارداد و یک سال پس از اعدام صدام، جالل طالبانی32پس از گذشت  اینک و
تهران، تاکيد  ریاست جمهوری عراق را بر عهده دارد خواستار اصالحاتی در متن این قرارداد است ولی

 .ایبند باشندآن پ اعتبار قانونی دارد و طرفين باید به مفاد"  الجزایر1975"کرده است که 
تصویر درستی از ماهيت و  در این راستا، بی مناسبت ندیدیم متن کامل این قرارداد را منتشر کنيم تا

  .چون آن اطالع دقيقی ندارند، شکل گيرد محتوای این قرارداد بسيار مهم ، برای مخاطبانی که از چند و
در پایتخت این   جمهور وقت الجزايرنظارت هوارى بوم دين، رييس تحت 1975 مارس 6در  این قرارداد

 .شد کشور منعقد
 قرارداد متن 

 6الجزيره مورخ  شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين،منعکس در توافق
االختالف بين دو کشور، نظر به   براى نيل به حل و فصل قطعى و پايدارى کليه مسايل ما به1975مارس 

 به 1914صورتجلسات کميسيون تحديد حدود   و1913 اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ اينکه طرفين بر
اى خود مبادرت  خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه عالمت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و برمبناى

  .اند نموده
اى خود، نظر به پيونده نظر به اراده طرفين به برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک

ايران و عراق، با تمايل به تحکيم  هاى همجواري تاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت
هاى اقتصادى وفرهنگى و  فيمابين در زمينه پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشييد مناسبات

ها از خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت مرز توسعه مبادالت و مناسبات انسانى بين مردم
با تصميم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جديد در  تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى،

عراق بر مبناى احترام کامل استقالل ملى و سلطه حاکميت مساوى  مناسبات دوستانه بين ايران و
اين طريق، مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از  ها، با اعتقاد به دولت

ذيل تعيين  انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام االختيار خود را به ترتيب تصميم به
  :نمودند

  .عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران جناب آقاى :از طرف شاهنشاه ايران
  .جناب آقاى سعدون حمادى، وزيرامور خارجه عراق :طرف رييس جمهورى عراق از

مقررات مشروحه  هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه
  :زير توافق نمودند

 1 ماده
ايران و عراق همان است که  نمايند که مرز زمينى دولتى بين طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى

مربوط به عالمت گذارى مجدد مرز  روتکلعالمتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پ
  .باشند انجام يافته است مى زمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق

 2ماده 
نمايندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر  متعاهدين، تاييد مى طرفين معظمين

به  اى و ضمايم پروتکل مذکور که مرز رودخانهطبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحديد  اساس و
  .باشند، انجام يافته است عهدنامه حاضر ملحق مى

 3ماده 
شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به  متعاهدين، متعهد مى طرفين معظمين

دقيق و  مداوم کنترلباشند، در طول مرز به طور  در مرز و ضمايم آن که ملحق به اين عهدنامه مى امنيت
  .اعمال دارند گرانه، صرف نظر از منشا آن، موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخالل

 4 ماده
 3 و1،2آنها، مذکور در مواد  نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى

باشند، مقرراتى قطعى و  زاليتجزاى آن مىج هاى فوق الذکر بدان ملحق و عهدنامه حاضر که پروتکل
نتيجتاخدشه . دهند قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى دايمى و غير قابل نقض بوده و عناصر غير

  .اين راه حل کلى اصوال مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود به هر يک از عناصر متشکله
 5ماده 
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 واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدينتغيير بودن مرزها  در قالب غير قابل
  .باشد مى اى آنان اليتغير و دايمى و قطعى نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه تاييد مى

 6ماده 
اختالف با  در صورت اختالف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين -1

نيز با رعايت حفظ امنيت در   فوق االشعار و2 و 1ر خط مرزايران و عراق، مندرج در مواد رعايت کامل مسي
  .خواهد شد فوق الذکر، حل و فصل) 3(مرزايران و عراق، طبق ماده 

يکى از طرفين از طريق مذاکرات  اين اختالف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست  - 2
  .خواهد شد ن معظمين متعاهدين، حل و فصلمستقيم دو جانبه بين طرفي

به مساعى جميله يک دولت  در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه،  -3
  .ثالث دوست توسل خواهند جست

 ي در صورت خوددارى هر  -4
اه از يک م ک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختالف طى مدت

  .شد تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد
نحوه داورى، هر يک از  در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا -5

احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى  تواند ظرف پانزده روز از تاريخ طرفين معظمين متعاهدين مى
  .مراجعه نمايد

داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختالفات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين  براى تشکيل دادگاه
 .نمود اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند يکى از

جانب يکى از طرفين  ورى ازاگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس ازوصول درخواست دا
انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به  از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از

درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس  توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را
ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين تا طبق مقررات  .المللي دادگسترى تقاضا نمايد بين ديوان
  .نمايد

 .بود تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدين الزام آور و الزم االجرا خواهد -6
 .گرفت طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند

 7 ماده
 .متحد به ثبت خواهد رسيد منشور ملل) 102( ماده اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق

 8ماده 
سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين معظمين  عهدنامه حاضر و

  .به تصويب خواهد رسيد متعاهدين
اهد شد، مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خو عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ

 .آمد به موقع اجرا در خواهند
حاضر و سه پروتکل، و ضمائم  بنا به مراتب، نمايندگان تام االختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه

 .آنها را امضا نمودند
 1975  ژوئن13بغداد 

   سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق        ايران عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه
 *** 
شوراى انقالب و وزير  هدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضوع

  .امور خارجه الجزاير به امضارسيد
 29 و 1355 ارديبهشت 21باشد در تاريخ  ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى 8اين عهدنامه که داراى 

      .است وراى ملى و سناى وقت رسيدهبه ترتيب يه تصويب مجلسين ش 1355ارديبهشت 
  

 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(رژیم ایران و دولتهای بزرگ
  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

  
  شوم  رابطه با آمریکا مفيد باشد، پيشقدم می

  )2008 ژانویه 3(1386 دی  13ه پنج شنب:بی بی سی
آیت اهللا خامنه ای رهبر ایران اعالم کرده که برقراری رابطه با آمریکا در شرایط کنونی به نفع ایران نيست 
و اگر روزی رابطه با آمریکا برای ملت ایران مفيد باشد، وی اولين کسی خواهد بود که این رابطه را تأیيد 

  .می کند
  . آمریکا به ایران در شرایط کنونی را کمتر از گذشته ارزیابی کردوی همچنين احتمال حمله

آیت اهللا خامنه ای که در جمع دانشجویان و دانشگاهيان یزد سخنرانی می کرد، بخش مهمی از 
سخنان خود را به پشتيبانی از دولت محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ایران و ابراز مخالفت با منتقدان 

  . اداین دولت اختصاص د
این در حالی است که طی هفته های اخير، اظهارنظرهای انتقادی عليه سياستهای آقای احمدی نژاد 

  . در جناحهای مختلف سياسی شدت گرفته است
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از جمله انتقاداتی که عليه آقای احمدی نژاد مطرح می شود این است که او با اظهارنظرهای تند عليه 
  .  با ایران برانگيخته و کشور را در شرایط خطرناکی قرار داده استآمریکا و اسرائيل، دشمنی آمریکا را

با ملت ایران تابع تعابير ] آمریکا[دشمنی این کشور : "آیت اهللا خامنه ای در سخنرانی خود در یزد گفت
تند رئيس جمهور و اشخاص دیگر نيست بلکه دشمنی با اصول ملت ایران است و از اول انقالب وجود 

   ".داشته است
وی در پاسخ به کسانی که معتقدند قدرتنمایيهای نظامی ایران از طریق اعالم توليد جنگ افزارهای 

مختلف و رزمایشهای نظامی، در صحنه بين المللی به زیان ایران تمام شده گفت که این قدرتنمایيها 
  . عامل کاهش احتمال حمله آمریکا به ایران است

نگفته که رابطه با آمریکا تا ابد قطع خواهد بود اما اعتقاد دارد که اکنون رهبر ایران تأکيد کرد که هيچگاه 
سياستهای آمریکا به گونه ای است که ایجاد رابطه با این کشور هم برای ایران ضرر دارد و هم اینکه 

  . خطر آمریکا را کاهش نمی دهد
ریکا در شرایط کنونی گفت که آیت اهللا خامنه ای در برشمردن دالئل خود برای مضر بودن رابطه با آم

آمریکا در حالی به عراق حمله کرد که با این کشور رابطه سياسی داشت و از سوی دیگر، ایجاد رابطه 
  . با آمریکا به آمریکایيها امکان نفوذ در ایران و رفت و آمد مأموران اطالعاتی و جاسوسی آنها را می دهد

که از سياست هسته ای دولت کنونی ایران می شود آیت اهللا خامنه ای همچنين به انتقادهایی 
  . واکنش نشان داد و تلویحًا تصریح کرد که شخصًا در تصميم گيریهای هسته ای نقش دارد

عقب نشينی در برابر خواستهای هسته "وی اقدام دولت محمدخاتمی در تعليق غنی سازی اورانيوم را 
کردم اگر روند مطالبات پی در پی طرفهای هسته ای بنده همان موقع تأکيد : "خواند و گفت" ای دشمن

ادامه یابد وارد ميدان می شوم که این کار انجام شد و روند توقف فعاليتهای هسته ای به روند پيشرفت 
  ". هسته ای تبدیل شد

رهبر ایران کسانی را که به گفته وی به اشکالتراشی غيرمنطقی و ایرادگيری پی در پی از تصميم 
برخی : "ولت محمود احمدی نژاد می پردازند را به ایجاد یأس ميان مردم متهم کرد و گفتگيریهای د

افراد هر کار و هر فعاليت این دولت را مورد ایراد و اهانت قرار می دهند که البته اغلب آنان از پيامدهای 
  ". این منفی بافی و همجهتی با تبليغات دشمن غافلند

انی محمود احمدی نژاد که انتقادهایی عليه او برانگيخته حمایت و وی به طور خاص از سفرهای است
مطبوعات، رسانه ها و کسانی که امکان سخن گفتن با مردم را دارند نباید : "ابراز خرسندی کرد و گفت

  ".با هوچی گری از هر کاری ایراد بگيرند و مردم را نا اميد کنند
  

 :معاون وزیر خارجه روسيه اعالم کرد
 به ایران ه تحویل سوخت اتمی نيروگاه بوشهرپشت پرد
  )2008 ژانویه 3(1386 دی  13پنج شنبه : شهاب نيوز

ای  روسيه روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه فرامنطقه معاون وزیر امور خارجه» الکساندر یاکووینکو»
 بين المللی انرژی های آژانس ها و توصيه تمام قطعنامه«ایران خواست به  الشرق االوسط بار دیگر از

وی همچنين تاکيد کرد که تحویل سوخت اتمی . به صورت کامل پایبند باشد» امنيت اتمی و شورای
 .شود سازی مجاب بوشهر به ایران با این هدف صورت گرفته که تهران به توقف غنی نيروگاه

های  از بين بردن همه نگرانیبرای  های خود  مسکو به فعاليت«یاکووینکو در این گفتگو با تاکيد بر این که 
این مساله منوط به پایبندی کامل : یادآور شد» خواهد داد المللی مربوط به برنامه اتمی ایران ادامه بين

 .های آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت خواهد بود توصيه ها و ایران به قطعنامه
: گفت «نظر هستند های اتمی ایران هم  از برنامهروسيه و آمریکا در نگرانی«اشاره به این که  وی با

منع گسترش  روسيه و آمریکا بر موضع خود در خصوص ضرورت پایبندی قاطع کشورها به مفاد معاده
 .«دارند ای و مصوبات آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکيد های هسته سالح

سوخت اتمی نيروگاه بوشهر به  له ازمعاون وزیر امور خارجه روسيه در ادامه پيرامون تحویل دو محمو
این . بين المللی مسکو به شمار می رود تحویل سوخت اتمی به ایران بخشی از تعهدات: ایران گفت

ای صورت  نظارت آژانس بين المللی انرژی هسته امر بخشی از تعهدات بين المللی ما است که تحت
 .می گيرد

این امر به طور مشخص ایران را برای توقف غنی سازی «کرد که از نگاه مسکو؛  وی در عين حال تصریح
 .«های بين المللی است خواهد کرد که در راستای اجرای قطعنامه متقاعد

مسکو هم «خارجه روسيه در بخش دیگری از اظهارات خود، بار دیگر یادآور شد که  معاون وزیر امور
ایران برای   می دهد تا فرصت را در برابرای الزم برای نيروگاه بوشهر را به ایران سوخت هسته اکنون

 .«توقف برنامه غنی سازی اورانيوم مهيا کند
: شد و افزود» ای های هسته معاهده منع گسترش سالح«ایجاد تغيير در  وی همچنين خواستار

پوتين رئيس جمهوری روسيه درخصوص ایجاد یک مرکز بين المللی غنی سازی  پيشنهاد والدیمير
 ای الزم بر اساس شروطی که ضامن جلوگيری از هرگونه خطرات و ارایه سوخت هسته اورانيوم برای

 .بازگرداندن سوخت مصرف شده است، باید مورد توجه قرار گيرد
  

 تغييرات تازه در شورای عالی امنيت ملی ایران
  )2008 ژانویه 1(1386 دی  11سه شنبه :رادیو فردا
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ران با انجام سه تغيير کليدی در معاونان خود افراد تازه ای را سعيد جليلی، مذاکره کننده ارشد اتمی ای
  . جانشين تيم علی الریجانی در شورای عالی امنيت ملی کرد

ایران محسوب می شود، مهرماه  آقای جليلی که از افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری
  .  عالی امنيت ملی منصوب شددبيری شورای جانشين علی الریجانی به سمت گذشته به عنوان

دبير شورای عالی امنيت ملی ایران که به اتخاذ سياست سختگيرانه تری در پرونده هسته ای ایران 
معروف است، در احکامی مدیران حوزه های سياست خارجی، اقتصادی و رسانه ای دبيرخانه این شورا 

  . را تغيير داده است
ی زاده به عنوان مدیر امور سياست خارجی، احمد خالدی به بر اساس این احکام، سيد مهدی بخارای

عنوان مدیر امور اقتصادی و احمد خادم المله به عنوان مدیر امور رسانه ای دبيرخانه شورای عالی 
  . امنيت ملی تعيين شدند

گزارش ها حاکی است که آقای بخارایی زاده دارای سابقه طوالنی فعاليت در سپاه پاسداران انقالب 
سالمی است و پيش از این به عنوان دبير مرکز تحقيقات راهبردی دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح و ا

  . ریيس اداره ارتباطات علمی مراکز راهبردی سپاه فعاليت کرده است
پيش از  احمد خالدی، که پست اقتصادی را در شورای عالی امنيت ملی بر عهده گرفته است،

  . یيس سازمان بازرسی و نظارت بر قيمت کاال و خدمات بوده استمعاون وزیر بازرگانی و ر این
مدیر جدید امور رسانه ای شورای عالی امنيت ملی نيز پيش از این مدیر عامل سازمان خبرگزاری 

جمهوری اسالمی، ایرنا، و ریيس نمایندگی این خبرگزاری در دفتر سازمان ملل متحد در نيویورک بوده 
  . است

ليلی جانشين علی منفرد، محمد نهاوندیان و عبدالرضا رحمانی فضلی شده اند که از تيم تازه سعيد ج
  . افراد وابسته به جناح محافظه کار و نزدیک به علی الریجانی به شمار می رفتند

دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی از سوی ریيس جمهوری تعيين می شود و مسئوليت 
  . وط به امنيت ملی و پرونده هسته ای ایران را بر عهده داردرسيدگی به تمام مسائل مرب

هماهنگ نمودن «، »تعيين سياست های دفاعی و امنيتی کشور«بر اساس اهداف اعالم شده، 
 –های سياسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی  فعاليت
از » دی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجیگيری از امکانات ما بهره «و » امنيتی
  . وظایفی است که برای شورای عالی امنيت ملی ایران تعریف شده است جمله

دبير این شورا همچنين طرف گفت وگو با مذاکره کنندگان اروپایی درباره برنامه هسته ای جمهوری 
  . ت خارجی اتحادیه اروپا نمایندگی می شوداسالمی است که توسط خاویر سوالنا، مسئول سياس

رسانه های داخلی و خارجی در ماه نوامبر گزارش داده بودند که آقا سوالنا پس از دیداری پنج ساعته 
  . کرده بود» ابراز نا اميدی«با سعيد جليلی در لندن از نتایج گفت وگو ها 

 سازی اورانيوم که کاربرد دو گانه نظامی کشورهای غربی از ایران خواسته اند تا تا برنامه حساس غنی
  .و غير نظامی دارد را به حال تعليق درآورد ولی جمهوری اسالمی این درخواست را رد کرده است

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 دالر در هر بشكه 100مرز   ميالدي2008قيمت نفت در بازارهاي جهاني سرانجام در دومين روز از سال 

  . پشت سر گذاشترا
  )2008 ژانویه 3(1386 دی  13پنج شنبه 

 شاهد نوسانات 2007بازارهاي نفت سال  در حالي که (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 سنتي را 29 دالر و 99افزايش داشت و حتي رکورد   درصد60زيادي بود و قيمت نفت در اين سال حدود 

  . به وقوع پيوست2008دالري سرانجام در روزهاي نخستين  100 ياي نفتهم تجربه کرده بود، تحقق رو
 شيرين آمريکا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براي تحويل در ماه فوريه در بازار مبادالت بهاي نفت خام سبک

سنت افزايش در هر  براي نخستين بار در تاريخ مبادالت نفتي با چهار دالر و دو) نايمکس(نفتي نيويورک 
  . دالر در هر بشکه رسيده است100سابقه  که به رکورد بيبش

هاي  اينکه تقاضاي نفت از ميزان عرضه پيشي خواهد گرفت را در کنار ناآرامي کارشناسان نگراني از
  .اند نيجريه از مهمترين عوامل موثر بر افزايش اخير قيمت و ثبت اين رکورد دانسته اخير در

 وجود سه رقمي شدن، همچنان با توجه به محاسبه نرخ تورم، در کنوني با قيمت نفت در شرايطي
  تا96 دالري آن زمان با محاسبه نرخ تورم حدود 38 قرار دارد که قيمت 1980اوايل دهه  هاي سطح قيمت

  .شود دالر ارزيابي مي 103
 آمريکا کاخ سفيد در واکنش به افزايش اخير قيمت نفت اعالم کرده است دولت اين در حالي است که

  .هاي کنوني ذخاير استراتژيک نفت اين کشور را وارد بازار کند براي مقابله با قيمت قصد ندارد
 پايان بردند، ولي  دالري هر بشكه نفت به96 را با قيمت 2007بازارهاي جهاني سال  به گزارش ايسنا،

دالري براي  100ال رآورد  است آه آارشناسان از پيش انتظار داشتند امس جديد درحالي آغاز شده سال
  .هربشكه نفت شكسته شود

 دالر قرار گرفت آه اين ميزان نسبت به 96 در سطح 2007آخرين روز سال  قيمت نفت در حالي در
 رود باتوجه به افزايش تقاضا و  درصد باالتر بود و اآنون نيز انتظار مي57سال حدود  هاي آغازين روز
  . افزايش پيدا آند2008ا همچنان در سال ه هاي ژئوپليتيك، قيمت ثباتي بي
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رامي  آ هاي قيمت نفت ياد آرد، روز دوشنبه به از آن به عنوان سال رآوردشكني توان  آه مي2007سال 
داشت   دالر تثبيت شدند، ولي از قبل هم اين هشدار وجود96ها در سطح  خود پايان داد و قيمت آار به

افزايش در چنين  قمي شدن فاصله دارد آه تجربه نشان داده استر ها تنها چهار دالر با سه که قيمت
  .پذير است سطحي با آوچكترين اتفاقي در عرصه ژئوپليتيك امكان

 دالري، در ساعات 100موجود، قيمت نفت در بازار نايمکس پس از ثبت رکورد  هاي بر اساس گزارش
  .ت سنت بازگشته اس62 دالر و 99اندکي کاهش به سطح  گذشته با

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 »ایران از غرامت جنگ عراق چشم پوشی نکرده است«

  )2007 دسامبر 31(1386 دی  10دوشنبه :رادیو فردا
حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز دوشنبه گفت که ايران از  محمد علی

  . چشم پوشی نکرده است ان و عراقایر غرامت خود در قبال جنگ هشت ساله
آقای حسينی که در چارچوب جلسات هفتگی خود با خبرنگاران سخن می گفت، ضمن اشاره به موارد 

جمهوری اسالمی ايران از غرامت « : الجزاير، تاکيد کرد١٩٧۵پيش آمده بين ايران و عراق بر سر قرارداد
  ».کار خود دارد و آن را پيگيری می کندخود چشم پوشی نکرده است و اين موضوع را در دستور 

 ميليارد ٣۵٠براساس يک آمار غير رسمی، جنگ هشت ساله ميان جمهوری اسالمی و عراق، حدود 
اما ميزان غرامت درخواستی جمهوری اسالمی هنوز مشخص  وارد کرده است دالر خسارت به ايران

  . نيست
، ایران می تواند از »آغازگر جنگ«اق به عنوان بر اساس قوانين بين المللی با مقصر شناخته شدن عر

  .این کشور درخواست غرامت کند
جنگ  انتظار دارد ايران از غرامت خود که حاصل :جالل طالبانی، رييس جمهوری عراق، پيشتر گفته بود

  .هشت ساله دو کشور در دوره صدام حسين است، صرفنظر کند
تالطم  پيرامون قرارداد الجزایر دچار ی طالبانی در هفته گذشتهاز زمان اظهار نظر آقا تهران و بغداد روابط

چاپ لندن، گفته بود که » الحيات«با روزنامه عربی  ریيس جمهوری عراق در گفت و گو. شده است
  . الجزاير اعتبار ندارد١٩٧۵قرارداد 

منفی مقام های اين اظهارات که بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان يافت، با واکنش تند و 
طالبانی این اظهارات را پس گرفتند،  دفتر ریاست جمهوری عراق و شخص آقای اما.ايران رو به رو شد

  .که مذاکراتی در این زمينه باید صورت بگيرد کردند اما اعالم
از نظر من «:  حرف می زد، گفت در تلویزیون دولتی ایران و در حالی که به زبان فارسی آقای طالبانی

من ايران و عراق را دعوت به يک توافق استراتژيک طوالنی مدت می . ن قرارداد باطل نشده استاي
  ».کنم

. پس از اين ماجرا، اعالم شد که هيئتی از عراق جهت مذاکره در اين باره به تهران سفر خواهد کرد
  . هنوز چند و چون مذاکره و موضوع بحث اين هيئت با مقامات ايرانی مشخص نيست

   روبی اروند رودالی
با اشاره به سفر آينده هيئت عراقی به تهران که هنوز تاريخ آن  سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه

از جمله مسائلی که بر اساس توافق قرار شده است در اين گفت وگوها به آن «: مشخص نشده، گفت
  » .ست الجزاير ا١٩٧۵پرداخته شود، اليروبی اروندرود در چارچوب معاهده 
دفتر مشترک هماهنگی بين دو «: خود اضافه کرد سيدمحمدعلی حسينی در ادامه نشست خبری

کشور در اين زمينه تشکيل شده است و نمايندگان جمهوری اسالمی ايران برای حضور در اين گفت 
 الجزاير در اين ١٩٧۵وگوها معرفی شده اند تا پس از معرفی نمايندگان عراقی، در چارچوب معاهده 

  ».زمينه به مذاکره بپردازند
 الجزاير پيمان نامه ای است که در آن مرزهای مورد مناقشه دو کشور در آبراه اروند و بر ١٩٧۵قراداد 

تعيين شده است و بر اساس قوانين بين المللی، يکی از طرفين نمی تواند به » خط تالوگ«اساس 
  .تنهايی آن را فسخ کند

گ ايران و عراق، صدام حسين رييس جمهوری وقت عراق، با پاره کردن اين قرارداد در برابر در آستانه جن
تلويزيونی، به شکلی نمادين آن را يکجانبه ملغی کرد و پنج روز بعد جنگی که هشت سال  دوربين های

  .به طول انجاميد، ميان دو کشور آغاز شد
  

 ها خال ناشی از خروج شماری از یگان های ارتش فرمانده نظاميان آمریکایی در عراق گفت که عراقی
  .آمریکا از این کشور را پر خواهند کرد

  )2008 ژانویه 3(1386 دی  13پنج شنبه 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال دیوید پتریوس در دیدار با شماری از سران 

 هزار 30تاکيد کرد که خروج قریب الوقوع حدود عشایر اهل سنت شهرک یوسفيه در جنوب غربی بغداد 
نظامی آمریکایی از عراق بر مبارزه با شبکه القاعده تاثيری نخواهد گذاشت و عراقی ها از آمادگی 

  .بيشتری برای تحویل گرفتن ماموریت های امنيتی در این کشور برخوردار شده اند
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نيروهای خود از عراق با فرا رسيدن ژوئيه آینده واشنگتن درحال برنامه ریزی برای خارج کردن پنچ یگان 
 هزار نفر کاهش خواهد 130 هزار نفر به 160نيروهای آمریکایی درعراق از   است که براساس آن شمار

  .  هزار نفر شمار نيروهای آمریکایی پيش از اجرای استراتژی اخير این کشور در عراق بود130. یافت
باید به فشار بر اعضای شبکه القاعده ادامه دهيم و آنها : تاکيد کرد قفرمانده نظاميان آمریکایی در عرا

هم اکنون در موضع دفاعی بيشتری نسبت به سال های گذشته هستند لذا باید به این فشار ادامه 
  .دهيم

شهرک یوسفيه یکی از پناهگاههای کوچک شبکه القاعده بود که می توانستند از طریق : پتریوس گفت
به این شهرک بازگردند و از این رو،   عراق نفوذ کرده و برای سازماندهی حمالت بار دیگرآن به پایتخت

  .تامين امنيت آن برای تامين امنيت کامل بغداد بسيار مهم است
نظامی آمریکا باعث کودتا عليه دستاوردهای شش ماه  پنج یگان وی بعيد دانست که خروج

ه استراتژی نظامی ما در مقایسه با طرح تدوین شده مهم است یادآور شویم ک: شود و گفت گذشته
  .مقام های عراقی که همچنان در شهر بغداد درحال اجرا است، بسيار کوچکتر است

شمار نيروهای امنيتی رسمی عراق در طول سال گذشته به : فرمانده نظاميان آمریکایی در عراق گفت
 هزار نظامی بيشتر 30ينه را فقط برای حضور  نفر افزایش یافته است درحالی که استراتژی ما زم110
  .در عراق فراهم کرد آمریکا

 هزار نفر به شوراهای بيداری محلق شده اند که به نيروهای ما و شرکای عراقی ما 70حدود : وی گفت
  .کمک می کنند
ناطق  ميالدی به ما اجازه خواهد داد تا م2008ادامه تقویت ارتش و پليس عراق در سال : پتریوس گفت

پاکسازی شده را تحت کنترل خود داشته باشيم و به عراقی ها تحویل دهيم و ما به پيشرفت با 
  .شرکای عراقی خود و حمایت از ساکنان محلی برای پاکسازی مناطق دیگر ادامه می دهيم

بسيار مهم است که به تعقيب بی امان شبکه القاعده ادامه دهيم و این اقدام از : وی تاکيد کرد
املی بوده که توانمندی آنها را در اجرای حمالت و بمب گذاری عليه نيروهای ما و نيروهای عو

  .تضعيف کرده است عراق
پتریوس بار دیگر بر ادغام نيروهای بيداری در نيروهای مسلح عراق تاکيد کرد و گفت که ترجيح می دهد 

  .ندادغام شو این نيروها در نيروهای پليس زیر نظر وزارت کشور عراق
توانستيم که نيروهای خود و : اشاره کرد و گفت وی همچنين به کنترل کامل پليس عراق بر شهر فلوجه

  .نيروهای ارتش عراق را از این شهر خارج کنيم تا بتوانيم به تعقيب القاعده در شمال و جنوب بپردازیم
  

   سرباز آمريكايي در عراق آشته شدند899 حدود 2007سال 
  )2007 دسامبر 31(1386 دی  10دوشنبه :هتلويزيون الجزير

هاي آمريكا از  اين بيشترين تعداد آشته.  سرباز آمريكايي در عراق آشته شدند899 حدود 2007سال 
اين تعداد طي چهار سال . هزار سرباز آمريكايي است4اما تعداد آلي قتل حدود .  است2003سال 

ترين   براي سربازان آمريكايي خونين2007سال : يگزارش طارق تمالل. اند بعداز جنگ عراق آشته شده
سرباز 899براساس آمارهاي رسمي آمريكا از زمان جنگ تاآنون .  بوده است2003سال از سال 
آمريكا براي آمارگيري تلفات سربازانش در عراق اسلوبهاي خاصي دارد آه مثًال . اند شده آمريكايي آشته

آنند يا سربازان آمريكايي آه داراي تابعيت   آمريكايي آار ميآمار تلفات شامل آساني آه در شرآتهاي
باالترين ميانگين ماهانه قتل آمريكاييان در عراق مربوط به ماه مه گذشته است . شود آمريكا نيستند نمي

آشته در ميان عراقيان 1155در مقابل رقم فضاحت بار ديگر است آه . آشته رسيده است126آه به 
نفر در جريان 600از اين تعداد . رسد سرباز مي3900اي آمريكا در عراق دستكم به ه تعداد آشته. است

ترين سال   به خونين2007اگر سال . اند شده سال از جنگ آشته5عمليات خصمانه و بعد از گذشت 
توصيف شده اين امر تنها شامل نصفه اول سال است، بنابراين نصفه ديگر سال شاهد آاهش نسبي 

اين امر به فعاليت رزمندگان شوراي بيداري بر ضد تشكيالت القاعده . ي آمريكايي استها تعداد آشته
  .گردد برمي

  
  کشته برجای گذاشت٣٢انفجار انتحاری در بغداد 

  )2008 ژانویه 1(1386 دی  11سه شنبه :رادیو فردا
 يک  روز سه شنبه در مراسم تشيع در انفجار انتحاری که: مقام های پليس عراق می گويند

  .  شدند نفر کشته  ٣٢افسرشيعه پليس در شرق بغداد به وقوع پيوست دست کم 
 انفجار انتحاری در منطقه زيونه در شرق بغداد، رخ داده   اينآسوشيتد پرس،به گزارش خبرگزاری 

  . است
اين انفجار در مراسم تشيع جنازه نبيل حسين جاسم، يک افسر بازنشسته پليس، بود که هفته 

  .  انفجار يک خودروی بمب گذاری شده در ميدان الطيران کشته شد رگذشته د
 مايلی شمال بغداد، اجساد يک پليس سنی به همراه چهار تن از ٨٠از سوی ديگر در شهر جاليال، در 

  . ساعاتی پس از ربود شدن توسط افراد مسلح، کشف شد  بستگانش
 پس از آغاز دور تازه عمليات  نيروها القاعده. تاين آدم ربايی در استان سنی نشين دياله به وقوع پيوس

نيروها ائتالف درعراق، در اين استان متمرکز شده اند به همين دليل، به رغم کاهش خشونت در عراق، 
  . ميزان خشونت در استان دياله همچنان باال است
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در وسر شيعه که در ساعاتی پس از اين آدم ربايی در استان دياله، يک پ«: منابع پليس عراق می گويند
  . ».جلوی منزل خود در ايستاده بودند به ضرب گلوله به قتل رسيدند

 نفر در يک محله سنی ١٢در همين حال، در انفجار يک خودروی بمب گذاری شده، روز دوشنبه نيز 
  . نشين کشته شدند

قربانيان خشونت وزارت بهداشت، وزارت کشور و وزارت دفاع عراق دوشنبه هفته گذشته آماری درباره 
  ..  منتشر کردند٢٠٠٧ها در اين کشور در سال 

 پليس عراقی کشته ٣٠٠ سرباز و يک هزار ۴٣٢ شهروند، ٢٣٢ هزار و ١۶براساس اين آمار،در اين سال 
  . شده اند

 سرباز ۶٠٣ شهروند، ٣٧١ هزار و ١٢ دست کم  ،٢٠٠۶همچنين، طبق آمار وزارت کشور عراق در سال 
    . پليس عراقی کشته شده اند٢٢۴و يک هزار و 

   عوامل کاهش خشونت در عراق
ژنرال ديويد پتراوس، فرمانده نيروهای نظامی آمريکا در عراق، روز جمعه در يک کنفرانس خبری بارديگر 

اعزام :  در صد نسبت به ماه ژوئن را به عواملی مانند۶٠کاهش ميزان خشونت در عراق به ميزان 
راق، همکاری اعراب سنی برای مقابله با القاعده و آتش بس شش ماه مقتدی نيروهای تازه نفس به ع
  . صدر نسبت داده بود

هرچند عراق از خطر وقوع يک جنگ داخلی فاصله گرفته است، اما « :اين فرمانده نظامی گفته بود 
  . »دستاوردهای امنيتی به دست آمده شکننده و برگشت پذيرند

ه رغم موفقيت های به دست آمده عليه القاعده در عراق، نابودی اين گروه ب«:آقای پتراوس ، افزوده بود
  . »خواهد بود٢٠٠٨مهم ترين هدف نيروهای نظامی آمريکا در سال 

تعداد «:ژنرال پتراوس در خصوص نقش کشورهای همسايه در کاهش ميزان خشونت درعراق گفت
  . »ده، کاهش يافته استحمالتی که در آنها از سالح و مهمات ايرانی استفاده می ش

فرمانده نيروهای نظامی آمريکا در عراق بارديگر ايران را به احترام به گذاشتن به درخواست ها برای 
به نظر می رسد منظور وی از . فراخواند» آموزش، حمايت مالی و مسلح کردن گروه های ويژه«توقف

    .سپاه مهدی باشدگروه های ويژه، گروه های ستيزه جويان شيعه در عراق مانند 
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح پنجشنبه ایران 
  )2008 ژانویه 3(1386 دی  13پنج شنبه :رادیو فردا
به نوشته اين روزنامه يک دختر .  از حمله گروه پژاک به يک پادگان خبر داده استتهران امروزروزنامه 

به سوی  ژاک روز گذشته وارد دژبانی پادگان ماکو متعلق به سپاه پاسداران شد وجوان عضو گروه پ
  . کرد نارنجک پرتاب دژبان مستقر دراين پادگان،

 پس از ورود به محوطه داخل پادگان اقدام به پرتاب دو يا سه   نوشته که اين عضو پژاکتهران امروز
  .  را به رگبار بسته استو محوطه پادگان کرده  چند خوردرو نارنجک و انفجار

 از سوی نگهبانان پادگان مجروح شده و خودکشی  اين روزنامه در عين حال نوشته که اين دختر مسلح
   .کرده است 

 در گفت و گويی با سفير ايران در ترکمنستان به موضوع قطع صادرات گاز ترکمنستان خراسانروزنامه 
  . به ايران پرداخته است

يسد که محمدرضا فرقانی سفير ايران در ترکمنستان، اظهارنظر صريحی درباره دليل اين روزنامه می نو 
اصلی قطع گاز ترکمنستان به ايران نمی کند، و صرفا به نقل قول مقامهای ترکمن مبنی بر فنی بودن 

  . دليل قطع صدور گاز به ايران بسنده می کند
  .فين در باره افزايش قيمت گاز ادامه داردآقای فرقانی درعين حال به خراسان گفته که مذاکرات طر

 در فرودگاه مهرآباد تهران  ١٠٠ نيز در گزارشی به ماجرای حادثه هواپيمای فوکر همشهریروزنامه 
در حالی که رئيس سازمان هواپيمايی کشوری علت سانحه در فرودگاه مهرآباد را «پرداخته و نوشته

 مسافران اين هواپيما  ن آن از باند اعالم کرده است اماسرخوردن هواپيمای مسافربری فوکر و خارج شد
  . » و آتش سوزی هواپيما مي گويند  از لحظات ترسناک و دلهره آور

اين هواپيمای « همچنين به نقل از رئيس سازمان هواپيمايی کشوری نوشتههمشهریروزنامه 
يران بود که هنگام ترک  متعلق به شرکت هواپيمايی جمهوری اسالمي ا١٠٠مسافربری از نوع فوکر 

  . »فرودگاه مهرآباد از باند خارج شد
اين سانحه به علت سرخوردن هواپيما از باند رخ داد و به دنبال آن کارشناسان بررسي های خود را آغاز 

  .کردند تا به طور دقيق مشخص شود به چه علت اين هواپيما از باند خارج شده است
 از اعالم وصول قريب الوقوع طرح استيضاح وزير کشور در   خود در شماره امروز همبستگیروزنامه 

رفعت بيات، نماينده مجلس و از پـيـشـنـهـادکـنـنـدگان اصلی طرح استيضاح «مجلس خبر داد و نوشته
وزير کشور گفته اسـتـيـضـاح وزیـر کشور هـمچـنـان بـه قـوت خـود بـاقـی اسـت و حـتـی مـواردی نيز 

بی که وزير کشور و معاون پارلمانی ايشان هفته گذشته درباره عدم تغييرات در ازجمله گزارش کذ
  . »فرمانداري ها ارائـه دادنـد،نـيـز بـه آن اضافه شده است



www.iran-archive.com 

 به نقل از خانم بيات دراين باره اضافه کرده که طراحان استيضاح مستنداتی در دست دارند همبستگی
غييراتی در فرمانداري های کشور طی دو ماه گذشته که نشان مي دهد،برخالف گفته پورمحمدی ت

صورت گرفته، و هـمـيــن گــزارش خــالف واقـع،نـمـایـنـدگـان را مـوظـف بـه پـيـگـيری استيضاح وزير 
   .کشور می کند 

مگر کسی « به نقل از محمود احمدی نژاد درباره سفر علی الريجانی به مصر نوشتهکيهانروزنامه 
 نمی تواند صحبت کند؟ چرا شما خبرنگاران آزادی را از افراد می گيريد؟ شما می سفر شخصی برود

  . »خواهيد بگوييد آقای الريجانی در کشور حرف نزند
اگر کسی از طرف دولت برای مذاکره اعزام « همچنين به نقل از رييس جمهوری اسالمی نوشتهکيهان

ر شخصی است به معنای نفی همه اقدامات اينکه وزارت خارجه گفته سف. شود حتما اعالم می شود
اشکالی ندارد منتها دولت . ايشان سفر شخصی رفته و ضمنا مالقات هايی را انجام داده است. نيست

  ».موضوعی را پيگيری خواهد کرد که در چارچوب سياست ها و مصوبات دولت باشد
نفلونزای مرغی در کشور را  خبر داده که که وزير بهداشت هرگونه شيوع آجمهوری اسالمیروزنامه 

  . تکذيب کرده است
اين روزنامه به نقل از کامران باقری لنکرانی درباره اخبار مربوط به شيوع اين بيماری در کشور 

اين موضوع صحت ندارد غير از اينکه دو سال پيش ما چنين موردی را داشتيم و آن را پيگيری «نوشته
  ».ور وجود نداردکرديم و در حال حاضر اين بيماری در کش

  
 بررسی روزنامه های صبح چهارشنبه ايران

  )2008 ژانویه 2(1386 دی  12چهار شنبه :رادیو فردا
 اظهارات فرمانده نيروی انتظامی در واکنش به ادعای سخنگوی دولت را منعکس کرده سرمايه،روزنامه 

را سه بار به رييس خود من طرح ارتقای امنيت اجتماعی «: و از قول احمدی مقدم نوشته است
  .»جمهوری ارايه کردهام

به نوشته اين روزنامه، فرمانده نيروی انتظامی ضمن رد ادعای سخنگوی دولت مبنی بر مخالفت دولت 
مدارک ما کامال روشن است چون طرح گسترش عفاف و حجاب مصوب «: با اين طرح، گفته است

ص کرده که اتفاقا بند يک آن، تعيين  وظيفه برای پليس مشخ٢١شورای عالی امنيت ملی است و 
  ».مصاديق حجاب و مرز آن با بدحجابی است اما تا به حال اين موضوع را در جايی اعالم نکرده بوديم

طرح ارتقای امنيت اجتماعی درهماهنگی «به نوشته سرمايه، اسماعيل احمدی مقدم تاکيد کرده که 
اين طرح دست کم در سه جلسه و با «: ستو گفته ا» کامل بانهاد دولت و رياست جمهوری است

حضور شخص رييسجمهوری بررسی شده، و اهداف و سياست ها و دستهبندی هايش تشريح شده، 
  ».و ما مصوبه های بسيار متقنی در اين زمينه داريم

اخبار مربوط به » دو روايت از سفر هيأت عراقی به تهران« در گزارشی با عنوان آفتاب يزد،روزنامه 
 الجزاير از سوی مقام های جمهوری اسالمی را مورد توچه قرار داده ١٩٧۵ش تغييراتی در قرار داد پذير
  .است

اين روزنامه روايت اول را اظهارات مقامات ايرانی دانسته و نوشته که يک مقام مسئول به خبرگزاری 
وندرود و اجرايی ماهيت گفتگوهای آتی ايران و عراق بر سر فعال کردن ار«: های داخلی گفته است

  .» است   الجزاير١٩٧۵نمودن قرارداد 
لبيد «: آفتاب يزد در روايتی ديگر اظهارات مقام های عراقی را منعکس کرده و از جمله نوشته است

 الجزاير در ١٩٧۵ گفته که ايرانی ها با بحث در خصوص اصال ح قرارداد  ابواوی، معاون وزير خارجه عراق
  .» موافقت کرده اندخصوص رودخانه اروند رود

 ساله دو کشور ايران و عراق ٨اين قرار داد همان است که پس از پاره کردن آن از سوی صدام جنگ 
  .آغاز شد
در زندان زاهدان خبر داده بود، » اشرار« که در شاره ديروز خود از اعدام دو تن تحت عنوان کيهانروزنامه 

  .فاعات کرمان خبر داده است تن ديگر در ارت٢در شمار امروز از کشته شدن 
  .معرفی کرده است» شرور و قاچاقچی«اين روزنامه کشته شدگان را

 تن ديگر در ميدان مطهری قم و در مالء عام اعدام ٣کيهان همچنين خبر داده که بامداد امروز چهارشنبه 
  .می شوند

ته که آنان از سوی دادگاه انقالب اين روزنامه اتهام اين افراد را نگهداری متعدد موادمخدر ذکر کرده و نوش
  .قم به اعدام در مالء عام محکوم شده بودند

  .، از حمله به دفتر يک روزنامه اصالح طلب در شيراز خبر داده استاعتمادروزنامه 
به نوشته اين روزنامه، اعتراض مردم به طرح امنيت اجتماعی در شيراز با حمله لباس شخصی ها به 

که » تحليل روز«ب همراه شد، و لباس شخصی ها به تصور اينکه تحريريه روزنامه يک روزنامه اصالح طل
در ساختمانی مشرف به اين تجمع مستقر بودند، در حال عکسبرداری هستند به دفتر اين روزنامه 

  .هجوم بردند
را اعتماد نوشته که مهاجمان ضمن برهم ريختن تجهيزات و امکانات، يکی از روزنامه نگاران شيرازی 

  .مجروح کرده اند
، ارگان رسمی دولت از تغيير معاون سياسی امنيتی استانداری تهران در آستانه انتخابات ايرانروزنامه 

  .مجلس شورای اسالمی خبر داده است
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به نوشته اين روزنامه روز گذشته عبداهللا روشن معاون سياسی امنيتی استانداری تهران برکنار و 
فخاری به عنوان معاونان سياسی ـ اجتماعی و امنيتی ـ انتظامی استاندار صفرعلی براتلو و عليرضا 

  .تهران منصوب شدند
 امنيتی استانداری تهران به  تبديل معاونت سياسی،«ايران به نقل از وزير کشور علت چنين تغييری را 

عاليت ها حجم گسترده کارها و ف«عنوان کرده و از قول مصطفی پور محمدی نوشته است » دو معاونت
  .علت اين تغيير است» در حوزه سياسی امنيتی استان تهران

  . از شدت گرفتن مشکل گاز در استانهای شمالی خبر داده استهمشهریروزنامه 
مشکل تامين گاز که از چند روز گذشته با شدت گرفتن سرما و قطع واردات گاز «به نوشته اين روزنامه 

مالی کشور را با مشکل تامين گرما، تهيه نان و حمل و نقل از ترکمنستان، شهروندان سه استان ش
  .» همچنان ادامه دارد مواجه کرده،

گزارش های «: همشهری در عين حال از گسترش بحران گاز در سراسر کشور خبر داده و نوشته است
رسيده از ديگر نقاط کشور حاکی از اين است که اين مشکل به برخی مناطق و استان های سردسير 

  ». لرستان و خراسان رضوی نيز گسترش پيدا کرده است مانند کردستان،
 از ايجاد بازار سياه نان و اقالم خوراکی در شهرهايی که با قطع گاز مواجه جمهوری اسالمیروزنامه 

  .اند، به ويژه در استان مازندران خبر داده است
 برابر شده؛قيمت نان ماشينی که قبل برخی اجناس ناياب و قيمت آنها چند«: اين روزنامه نوشته است

  .» تومان عرضه می شود٧٠٠ تا ۶٠٠ تومان عرضه می شد درحال حاضر بين ٢٠٠از قطع گاز به قيمت 
ازدحام جمعيت در نانوائی هايی که نان پخت می «: روزنامه جمهوری اسالمی همچنين نوشته است

  .» ساعت است٣ کنند بسيار زياد، و حداقل انتظار در صف برای گرفتن نان
به نوشته اين روزنامه در شهرهايی که گاز در ان ها قطع شده، جايگاه های سوخت نيز تعطيل شده و 

جابه جايی شهروندان مختل شده و ادارات دولتی بانکها و بيمارستانها نيز با قطع گاز دچار مشکل شده 
  . اند
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  .  از قطع گاز در چند شهر کشور خبر داده استتهران امروزروزنامه 

از صبح ديروز گاز برخی نقاط شهر ساری و همچنين گاز قائمشهر در استان «به نوشته اين روزنامه،
  » .مازندران قطع شده است

» افت فشار«ازندران دليل قطع گاز را  مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان م اين روزنامه از قول
مردم الگوی مصرف را رعايت نکرده و در نتيجه شبکه گاز اين دو «:دانسته و از قول وی نوشته است

  » .شهر با افت فشار مواجه شده است
پس از قطع گاز چندين واحد صنعتی و نيروگاه ها طی هفته «تهران امروز در عين حال خبر داده که 

همچنين گاز ساختمان اصلی . گذشته هم گاز شرکت ايران خودرو قطع شده استگذشته، از شب
شش وزارتخانه نفت، صنايع و معادن، آموزش و پرورش، تعاون، کشور و کشاورزی به دليل عدم رعايت 

  » . ساعت در هفته گذشته قطع بود١٢الگوی صحيح مصرف به مدت 
به دليل «:سمنان و مازندران خبر داده و نوشته است نيز از قطع گاز در شهرهای استان کيهانروزنامه 

سرمای شديد و افت فشار گاز، از شب يکشنبه، گاز بسياری از مناطق و شهرهای کشور قطع و 
  » .مدارس نيز تعطيل است

 اعتراض به سخنان وزير امورخارجه جمهوری اسالمی در مورد سهم ايران از دريای خزر اعتماد،روزنامه 
   .قرار داده است را مورد توجه 

در شرايطی که بسياری از « :اين روزنامه با اشاره به سخنان روز يکشنبه منوچهر متکی نوشته است
کارشناسان حقوقی و سياسی تاکيد می کنند ايران می بايستی در تعيين رژيم حقوقی دريای خزر به 

 پنجاه، پنجاه اين دريا قرار دهد تا قراردادهای دوجانبه خود با شوروی پيشين استناد کند و مبنا را تقسيم
نهايتا به سهم واقعی و عادالنه خويش در اين دريا برسد، متکی، وزير امور خارجه روز گذشته در اظهار 

 درصد نبوده است و اين رقم ۵٠سهم ايران از اين دريا هيچ گاه : نظری غيرمنتظره و شگفت انگيز گفت
  » . وجود داشته استنه منطقی است و نه قراردادی درباره آن

به نوشته اعتماد، يکی از معترضان به اظهارات اخير منوچهر متکی، داريوش قنبری، نماينده ايالم است 
 درصدی رژيم حقوقی دريای خزر ١١٫٣که با تعجب آور خواندن صحبت های اخير متکی درخصوص سهم 

مور خارجه جمهوری اسالمی من واقعا تعجب می کنم که آقای متکی به عنوان وزير ا«: گفته است
ايران چطور به خودشان اين اجازه را می دهند که سهم ايران را کمتر از آنچه در قراردادهای بين المللی 

  » .بين ايران و شوروی سابق تنظيم شده تعيين می کنند
ص  در خصو٩٠ به کميسيون اصل   عنوان اصلی خود را به نامه سه نماينده مجلسآفتاب يزد،روزنامه 

   .سود ميلياردی دو صادرکننده قير اختصاص داده است 
 قانون اساسی ٩٠سه تن از نمايندگان در نامه ای به رييس کميسيون اصل «به نوشته اين روزنامه، 

مـجلـس بــررسـی عملکرد گمرک در صادرات قير و صادرات انحصاری اين محصول تـوسـط دو شـــرکـــت 
  » .ــــواسـتار شـده انددر طـــول دو سال گذشته را خ
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در دو سال گذشته، دو شرکت خـصــوصــی بـــه صــورت انـحـصـاری صادرات «:آفتاب يزد نوشته است
قير را در اختيار داشتهاند و سوال نمـاينـدگـان مجلس ایـن اسـت کـه چرا اين انحصار ايجاد شده و اين 

  » .درات قير را لـغــو کــرده انـدشرکت ها چرا به طور غيرقانونی ارائه گواهی برای صا
» لـغـو غـيرقانونی ارائه گواهی برای صــادرات قـيـر از کشـور«، »طـــی مسير اشتباهی«در اين نامه، 

 خصوصی  به عنوان عوامل واريز مــيلــيـــاردها تومان رانت به حساب دو شرکت» اقـدام گـمـرک ایـران«و
   .ا بــه عـهده دارند، معرفی شده است که صـادرات انـحـصــاری قـيــر ر

جمهوری اسالمی ايران آماده «: ارگان رسمی دولت از قول علی الريجانی نوشته استايران،روزنامه 
  » .همه گونه همکاری با مصر بويژه درباره مسائل هسته ای است

ورای عالی امنيت نماينده رهبر جمهوری اسالمی در ش«به نوشته اين روزنامه، الريجانی که به عنوان
ملی به مصر سفر کرده به مقامات اين کشور پيشنهاد داده که حکومت ايران در همه زمينه ها و از 

  » .جمله در فعاليت های هسته ای حاضر به همکاری با مصر است
در آستانه سال « همزمان با ميالد عيسی مسيح، در خبری ادعا کرده که جمهوری اسالمیروزنامه 

  » .وع جديدی از تبليغات مسيحيت در تهران مشاهده شده استنو ميالدی ن
در بعضی چهار راه های تهران اشخاصی در شمايل بابانوئل در حالی که «:اين روزنامه نوشته است

هدايايی در دست داشتند به مردم تبريک می گفتند و همراه با آن ها جزوه ای از مجالت گزينش شده 
  » .انجيل به آنها هديه می دادند

خوانده »  تبليغ مسيحيت در کشور نشانه روش جديدی از«روزنامه جمهوری اسالمی حضور بابانوئل را 
  .است
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