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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(دولتهای بزرگرژیم ایران و 

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

  تي امنی نشست شوراۀ تازه در آستانیگزارش
  )2008 مارس 1 (86 اسفند  11ه شنب:رادیو فرانسه

 حکام، ی به شورای گزارش محمد البرادعۀ سه روز پس از ارائه،ی ژانو25موند، روز  لوۀ روزنامۀ به نوشتبنا
 را به شورا ارائه داد که نشان ی بسته، اسنادی در پشت درهای در نشستنوننی های اول،یمعاون و

 ادامه داده ی اته کالهک هسکی ساختن ی خود براتي پس از سال دوهزار و سه به فعالرانی دهد ایم
  .است

 ی اتمۀ آژانس را در خصوص برنامی بازرسی هاأتي هاستی، ر2005 که از سال - نوننی که هایسنادا
 دي اکسی دلی تبدۀ درباریکی:  بودرانی ای اتمۀ ارائه داد، مربوط به سه پروژه در برنام- بعهده دارد رانیا

 به سوار کردن کالهک طو و سوم مربی قواري بسی مطالعه در خصوص مواد انفجارۀ درباری دوموم،ياوران
  . موشک استیبرو
 دفاع کرده است که مطالعات هی نظرنی ازایی هالمي نقشه ها و فحی با تشرنوننی های جلسه، اولنیدر ا

 است، جز در جهت کار 2004 یۀ تا چهاردهم ژانو2003 يۀ نهم ژوئني بنشانی تدوخیو مدارک موجود که تار
  . استه انجام نشد- موشک شهاب سهی برویکروبي و نه کالهک م- یگذاشتن کالهک هسته ا

اول .  بر مدارک و اطالعات سه منبع انجام داده استهي را با تکی جمعبندنیا:"  گفتنوننی هایاول
 ای بررانی که ایی چند کشور، دوم مدارک خود آژانس و سوم شبکه های اطالعاتی هاسیاطالعت سرو

  ". شده استی قطعات به آنها متوسل مدیخر
 بوده، 2003 خی اسناد مربوط به پس از تاری برخنکهی انگلستان در آژانس از اۀندی نما- نشستانی پارد

  .تعجب کرده است
 ۀآزانس از محدو:"  سوأل برد و گفتری اصالت اسناد ارائه شده را زه،ي اصغر سلطانی علران،ی اۀندینما
  ". پا را فراتر گذاشته استاراتشياخت

 تي امنی قبل از نشست شورازي حکام و نی از نشست شوراشي درست پنوننی های اولیجمعبند
  . شودبی تصورانی اهي علی سومۀ نشست، قرار است قطعنامنیدر ا.  شودیمنتشر م
 است از نظرات ی وجود اختالف نظر در داخل آژانس است که خود بازتابۀ نشان دهندنونن،یگزارش ها

 ني بۀ برخورد جامعۀوي و شرانی ای هسته ای هاتيش فعال و نقتي اهمۀ دربارتي امنیمتفاوت درشورا
  . با آنیالملل

  
   قدرت اول جهان استرانیا:  نژادیاحمد

  )2008 فوريه 29 (86 اسفند  10جمعه :رادیو فردا
   روز پنجشنبه، نهم اسفند گفت که اکنون همه فهميدهی اسالمی نژاد، رييس جمهوریمحمود احمد

 ی ايران، با حمله به مخالفان داخلیرييس جمهور. شده است»  اول جهانقدرت«اند ايران تبديل به 
 که دشمن را بزرگ رند وجود دایهميشه کسان«:  گفت که گفترانی ایخود درباره پرونده هسته ا

  » . امروز همه اينها فهميده اند ايران قدرت اول جهان استیول...  دهند یجلوه م
 ی عالی سابق شوراري دب،ی حسن روحاندیپس از انتقاد شد روز یکی نژاد ی محمود احمداظهارات

 دولت نهم ی خارجاستي شود که سی مرادی ای رفسنجانی اکبر هاشمکانی و از نزدرانی ای ملتيامن
.  شعار دادن نيستی به معنیسياست خارج« گفته بود که یحسن روحان. را به باد انتقاد گرفته بود

 اش انعطاف نشان ی خارجاستي در سدی بکشد و باواریخود د تواند به دور ی نمی اسالمیجمهور
  » .دهد
« :  گفتی گروه خاصای بدون نام بردن از فرد ی اسالمی خبر، رييس جمهوری گزارش واحد مرکزبه
 آنها را در ی کنند حرف های می از آدم ها که جنس شان از جنس همان دشمنان است، سعیبعض

به :  نژاد اظهار داشتیمحمود احمد» .نند و دشمن را بزرگ جلوه دهندداخل ترجمه و خط آنها را پياده ک
امروز همه دنيا ملتهب و در «: و افزود»  شودی آخر خود نزديک میکاروان جهان به منزل ها«باور او 

  » .تکاپو و تحول است و در آستانه تغيير و تحول بزرگ است
 دانيد با ینم« : د، خطاب به حاضران گفت کری می که در هشتمين کنگره سرداران شهيد سخنرانیو

 مختلف ی در کشورهای و با هر قشری رويم با هر کسی ملت ها چه کرده ايد امروز هر جا میدل ها
  » . کنيم انگار در تهران و ايران استیصحبت م

 یملت ايران ابرقدرت ها را پشت سر گذاشته است و امروز بر سكو «،ی اسالمی جمهورسیي گفته ربه
 ی نژاد در حالیسخنان محمود احمد» . ملت ايران هستندیتخار ايستاده و همه قدرت ها زير پااف

 می امنيت سازمان ملل با توافق بر سر قطعنامه سوم تحری دائم شورایمنتشر شده است که اعضا
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 صدور ترور را متوقف کنيد: بوش خطاب به احمدی نژاد

  )2008 مارس 1 (86 اسفند  11ه شنب:رادیو فرانسه
  جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در آستانه سفر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، به عراق،

متوقف کند و گفت پيام وی به ریيس جمهوری به عراق را   روز شنبه تاکيد کرد که ایران باید ارسال سالح
  ».صدور ترور را متوقف کنيد«:ایران این است که

اين نخستين سفر رييس جمهوری ايران به .محمود احمدی نژاد روز يکشنبه به بغداد سفر خواهد کرد 
ين  مقام های دو کشور اين سفر را در راستای گسترش روابط سياسی و اقتصادی ا عراق خواهد بود و

  .دو همسايه مهم ارزيابی کرده اند
در همين حال، آقای بوش که روز شنبه در يک کنفرانس خبری به همراه آندرس فوگ راسموسن، 

در پاسخ به پرسشی درباره سفر آقای احمدی نژاد به  نخست وزير دانمارک، در تگزاس صحبت می کرد،
  مهوری ايران بدهند این است که ارسالپيامی که نياز است مقامات عراقی به رييس ج: بغداد، گفت

  .سالح و مهمات پيشرفته به عراق برای کشتن شهروندان آمريکايی را متوقف کند
ما در حال مذاکره برای دستيابی به يک توافق «اين خواهد بود) مقامات عراقی(پيام «:جرج بوش افزود

 تنفسی کافی برای توسعه دمکراسی دراز مدت امنيتی با آمريکا هستيم، چرا که دقيقا نيازمند فضای
  ».خود هستيم

 ارسال سالح و مهمات پيچيده ای  واشينگتن طی سال های اخير ايران را متهم کرده است که با
آموزش شورشيان شيعه عراقی، به اين نيروها   و، همچنين، همچون بمب های کنار جاده ای و ضد زره

  .را مورد هدف قرار دهندکمک کرده است تا نيروهای آمريکايی در عراق 
این درحالی است که ایران این اتهام رد می کند و می گوید استمرار حضور نيروهای آمریکا در عراق 

  .باعث گسترش خشونت در این کشور شده است
صدور ترور را «افزود که پيام او به آقای احمدی نژاد اين خواهد بود که  آقای بوش در اين کنفرانس خبری 

  .»يدمتوقف کن
   عزم جدی برای منزوی کردن ايران

 برای به دست آوردن جنگ افزار اتمی را کنار  ایران جاه طلبی تا زمانی که«:جرج بوش همچنين گفت 
  ».جدی است این کشور نگذارد، جامعه بين المللی در عزم خود برای منزوی کردی

  ».نه اقدام خواهد کردهفته آينده شورای امنيت در اين زمي«:رييس جمهوری آمريکا افزود
متن . اشاره رييس جمهوری آمريکا به رای گيری درباره قطعنامه سوم تحريم ايران در روز دوشنبه است

 شد و رای   قطعنامه تحريم شامگاه جمعه ميان اعضای شواری امنيت توزيع نهايی شده پيش نويس
  .گيری روز دوشنبه ساعت يازده انجام خواهد شد

 گفت وگو با تلويزيون دولتی ايران، در واکنش   شنبه در  محمود احمدی نژاد شامگاهدر همين حال آقای
اگر فرض کنيم که قطعنامه صادر شود، معلوم « :به احتمال صدور قطعنامه تازه عليه تهران، گفت

چون مسئول اين موضوع . ای ايران يک مساله فنی و حقوقی نبوده است شود که موضوع هسته می
  ».لمللی انرژی اتمی است که گفته است هيچ مشکلی در ايران نيستا آژانس بين

تواتند ملت ايران را وادار کنند که از  کنند با اين کارها می ها فکر می اگر بعضی« :آقای احمدی نژاد افزود
ن اين نگاه نه فقط روی ايرا. يک موضع پايين تر با آنها مذاکره کند، بدانند که دوره اين نگاه گذشته است

  ».است بلکه در هيچ جايی اثر ندارد و دوره آن تمام شده 
   وام يک ميلياردی دالری

در آستانه سفر آقای احمدی نژاد به عراق، قائم مقام وزارت امور خارجه ايران از پيشنهاد وامی يک 
  .ميليارد دالری به عراق خبر داده است

دف از اين وام را استفاده از پيمانکاران، تجهيزات عليرضا شيخ عطار، قائم مقام وزير امور خارجه ايران، ه
  . کشورعراق اعالم کرد و کاالهای ايرانی در طرح های زيربنايی

، ارائه اين وام ٢٠٠۶ايران، پيشتر، در جريان سفر ابراهيم جعفری، نخست وزير سابق عراق ، در سال 
  .يک ميليارد دالری را پيشنهاد کرده بود

آيا اين سفر « پرسش که دی نژاد در گفت وگوی تلويزيونی خود در پاسخ به ايندر همين حال، آقای احم
. اين سفر نه تنها عليه کسی نيست بلکه به نفع همه است«: گفت» عليه کسی يا کشوری است؟

چون اگر صلح و برادری باشد و اشغالگری نباشد و همه به تماميت عراق احترام بگذاريم، اين امر به نفع 
  ».همه است

   حل مناقشه قديمی
همزمان با اين تحوالت، عادل عبدالمهدی، معاون رييس جمهوری عراق، گفت کشورش می خواهد از 

 مرز آبی دو کشور  سفر تاريخی آقای احمدی نژاد به بغداد برای حل مناقشات قديمی خود در خصوص
  .استفاده کند) شط العرب(در اروند رود 

باعث بروز جنگ هشت ساله ايران و عراق شد که بيش ) شط العرب(دمناقشه بر سر مرز آب در اروند رو
  .از يک ميليون قربانی برجای گذاشت
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دو کشور جنگی هشت ساله داشته اند که مشکالت بسياری به جای «:آقای عبدالمهدی گفت
  ».گذاشته است و ما عالقمنديم آنها را حل کنيم

توافقات مرزی، امنيتی و سياسی در طول زمان اسنادی درمورد «:معاون رييس جمهوری عراق، افزود
 مهم است در هنگام ديداری در سطح روسای جمهور دو کشور مطرح و اين مسايل  جمع آوری شده که

  ».حل شود
 که حاضر به مذاکره بر سر تغيير قرارداد الجزاير نيستند، در  اعالم کرده بودند  پيشتر   مقام های ايران 

  . می گويند اين تواقفنامه نيازمند تجديد نظر استحالی که مقام های عراقی 
 در جريان مذاکرات محمدرضا پهلوی، شاه سابق ايران، و صدام ١٩٧۵قرارداد مرزی الجزاير در سال 

معاون رييس جمهوری سابق عراق، و با ميانجيگری هواری بومدين، رييس جمهور وقت الجزاير در 
را تعيين کرده ) شط العرب(ز آبی ميان دو کشور در رودخانه اروند اين قرارداد، مر. الجزيره به امضا رسيد

  .است
  

  رای گيری قطعنامه تحریم ایران به دوشنبه موکول شد 
  )2008 مارس 1 (86 اسفند  11ه شنب:بی بی سی

همزمان با انجام آخرین اصالحات در پيش نویس قطعنامه گسترش تحریم های ایران در رابطه با برنامه 
در شورای امنيت سازمان ملل، بریتانيا و فرانسه رای گيری برای تصویب آن را با دو روز تاخير اتمی اش 

  .به دوشنبه موکول کرده اند
 تنظيم کنندگان متن قطعنامه هستند تالش دارند - همراه با آلمان -این دو عضو دائم شورای امنيت که 

  . ورا را جلب کننددر این فاصله حمایت تعداد بيشتری از اعضای غيردائم ش
چهار عضو غيردائم شورا شامل ليبی، اندونزی، آفریقای جنوبی و ویتنام نگرانی های متفاوتی نسبت به 

  .پيش نویس قطعنامه ابراز کرده اند
رای گيری قرار بود روز شنبه انجام شود اما اکنون تا صبح دوشنبه به تعویق افتاده و به گفته دیپلمات ها 

  . واخر جمعه به وقت نيویورک ميان اعضای شورا توزیع خواهد شدنسخه نهایی آن ا
) از قطعنامه(به نظر ما هرچه پشتيبانی : "جان سائرز، نماینده بریتانيا در سازمان ملل، پنجشنبه گفت

  ." قوی تر باشد، پيام سياسی آن قوی تر خواهد بود
نگار بی بی سی فارسی در واشنگتن یک دیپلمات بریتانيایی که نخواست از او نام برده شود به خبر

گفت که اميد می رود حمایت این چهار عضو غيردائم در این چند روز جلب شود و در هرحال شورا رای 
  . کافی برای تصویب قطعنامه تازه ای عليه ایران را خواهد داشت

 رئيس جمهور ویتنام روز پنجشنبه چند متمم پيشنهاد کرد و دیپلمات ها می گویند نيکوال سارکوزی،
فرانسه، که سرگرم دیدار از آفریقای جنوبی است با رئيس جمهور تابو امبکی گفتگو کرده و همچنين در 

  . تماس با ليبيایی ها است
سفير ليبی روز دوشنبه تهدید کرده بود که به این سند رای منفی خواهد داد و سفير اندونزی نيز بر 

  ." بيشتر مساله ایجاد می کند تا راه حل" قطعنامه نگرانی جدی کشورش تاکيد کرد و گفت این
پيش نویس قطعنامه کنونی به ایران یادآور می شود که باید درخواست های دو قطعنامه قبلی شورای 

  . امنيت دایر بر تعليق غنی سازی اورانيوم و فعاليت های بازفرآوری را اجرا کند
مه هسته ای خواستار توسعه ظرفيت ساخت کشورهای غربی مظنون هستند ایران در چارچوب برنا

  . سالح اتمی است؛ اتهامی که ایران بارها رد کرده است
  'باعث تاسف'

روز جمعه در واشنگتن گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفيد، از پافشاری محمود احمدی نژاد، رئيس 
  . کرد" تاسف"جمهور ایران، بر ادامه غنی سازی اورانيوم ابراز 

او ایران و مردم ایران را بيش از . ث تاسف است که او به این گونه اظهارات ادامه می دهدباع: "وی گفت
  ." پيش منزوی می کند و این اصال هدف ما نيست

آژانس اتمی سازمان ملل در گزارش تازه خود اعالم کرده است با اینکه ایران کليه ابهامات مربوط به 
ما به دليل احتمال ارتباط ميان فعاليتهای نظامی و اتمی این گذشته فعاليت اتمی خود را بر طرف کرده ا

کشور، هنوز نمی تواند اطمينان حاصل کند که برنامه اتمی ایران تنها شامل استفاده صلحجویانه از 
  . انرژی اتمی می شود

ی اما ليبی، اندونزی، ویتنام و آفریقای جنوبی بر اساس بخشهایی از این گزارش که از افزایش همکار
ایران با بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی و شفافتر شدن فعاليت اتمی این کشور حکایت می 

  . کند، خواهان تغييراتی در پيش نویس قطعنامه بودند
ویتنام خواهان آن است که این قطعنامه به گونه ای تنظيم شود که بر روابط کشورهای جهان با ایران اثر 

جنوبی ابراز نگرانی کرده که تصویب قطعنامه تازه عليه ایران ممکن است باعث منفی نگذارد و آفریقای 
  . شود ایران از همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی دست بردارد

اندونزی و ليبی مخالفت جدی تری از خود نشان داده و اعالم کرده اند که ممکن است در رأی گيری 
  . شرکت نکنندشورای امنيت در مورد قطعنامه تازه 

روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم و دارای حق وتو در شورای امنيت با اعمال نفوذ خود باعث شده 
اند که متن قطعنامه تازه کمتر از قطعنامه های پيشين سختگيرانه باشد و بر خالف قطعنامه های 

  . ر قرار دهدپيشين، افزایش همکاری ایران با آژانس بين المللی انرژی اتمی را مد نظ
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این دو کشور که همکاری گسترده تجاری با ایران دارند خواهان آنند که تحریم این کشور تنها آن بخش از 
فعاليتهای جمهوری اسالمی را هدف قرار دهد که مستقيمًا به برنامه های مناقشه برانگيز اتمی ارتباط 

  . داشته باشد
در حوزه نفت و گاز با ایران کرده و چين نيز در حال مذاکره روسيه اخيرًا معامله ای بيست ميليارد دالری 

  . برای معامله ای شانزده ميليارد دالری در همين زمينه با ایران است
این قطعنامه از دولتهای جهان می خواهد از صدور روادید برای ورود دست اندرکاران برنامه اتمی ایران به 

ایران و همکاری با بانکهای ایرانی، بخصوص بانکهای ملی و خاک خود جلوگيری کنند، در داد و ستد با 
  .صادرات، هوشياری به خرج دهند تا این دادوستدها و همکاریها به نفع فعاليت اتمی ایران نباشد

  
 مذاکره آمریکا با امارات درباره دقت در معامالت مالی با ایران

  )2008 فوريه 29 (86 اسفند  10جمعه :رادیو فردا
مقامات و موسسات مالی کشورهای عرب حاشيه خليج فارس در : آمريکايی می گويديک مقام 

معامالت با ايران دقت خواهند کرد تا تهران نتواند از طریق سيستم مالی آنها برای پيشبرد برنامه هسته 
  .ای و تامين مالی تروريسم، اقدام کند

يسم و اطالعات مالی، که در امارات متحد استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور ترور
برای اين که ايران از سيستم بانکی و مالی کشورهای عرب : عربی با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت 

حاشيه خليج فارس استفاده نامشروع و غير قانونی نکند، با مقامات دولتی و بخش خصوصی سه 
  .کشور حاشيه خليج فارس مذاکره کرده است

ر خزانه داری آمريکا پيش از سفر به امارات متحده عربی از کشور های قطر و بحرين ديدار معاون وزي
  .کرده بود

اطالعات خود را در خصوص نحوه اقدامات ايران برای دور زدن تحريم های سازمان ملل : آقای لوی گفت
  .متحد و امريکا، در جريان ديدار با مقامات اين کشورها در ميان گذاشته است

 مقام خزانه داری آمريکا افزوده است که مقامات و موسسات مالی اين کشورها از هم اکنون کار اين
  .دقت در معامالت مالی با ايران را آغاز کرده اند

من به دنبال اخذ « :آقای لوی در پاسخ به پرسشی در خصوص پذيرش تعهد از جانب اين کشورها، گفت
  ».، نبوده امتعهد از کسانی که با آنها مالقات کردم

معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطالعات مالی ايران را متهم کرد که از موسسات مالی 
  .خود برای گسترش سالح های هسته ای و حمايت مالی از تروريسم استفاده می کند

يک تجاری تهران،  ايران در تالش است تا مارات متحد عربی، بزرگترين شر فرانسه،به گزارش خبرگزاری
را جايگزين نهاد های مالی اروپايی بکند که امکان معامله با انها را به دليل تحريم ها از دست داده 

  .است
واشينگتن تا کنون سه بانک بزرک دولتی ايران؛ بانک ملی، صادارات و سپه، را در فهرست تحريم های 

  . خود قرار داده است
   فشار بر ایران
به کشورهای حاشيه  اون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطالعات مالیمع  همزمان با سفر
روز پنجشنبه به » گروه ضربت مالی عليه پولشويی « نهاد مالی بين المللی با عنوان   خليج فارس،

دليل آنچه اقدامات ناکافی ایران برای مقابله با پولشویی بيان شده، خواستار افزایش فشار مالی بر 
  .تهران شد

داد که به دليل ناکارآیی  این نهاد دربيانيه ای بارديگر به موسسات مالی و بانک های بين المللی هشدار
  .کنند تهران احتياط نظام بانکی ایران برای مقابله با پولشوئی و تروريسم مالی، در معامالتشان با

نچه در حال وقوع است این است آ«:دانيل گالسر، یک عضو ارشد هيئت امریکایی در این نشست، گفت
  ».که موسسات مالی در گوشه کنار جهان در معامالت مالی با ایران دقت بيشتری خواهند کرد

همچنين از تدابير اتخاذ شده از سوی ایران برای اجرای قوانين » گروه ضربت مالی عليه پولشويی« 
  .مقابله با پولشویی استقبال شده است

که مقر آن در پاريس قرار دارد، » Financial Action Task Force -لشويی گروه ضربت مالی عليه پو
 ٣۴ ميالدی پايه گذاری شد و هم اکنون ١٩٨٩ در سال G٧سازمانی بين المللی است که توسط گروه 

هدف اين گروه ايجاد هماهنگی بين کشورهای عضو برای مبارزه با . کشور جهان عضو آن هستند
  . تروريسم استپولشويی و کمک مالی به

در پی انتقادهای بين المللی از ضعف سيستم اقتصادی ايران در مبارزه با پولشويی، تلويزيون دولتی  
ايران روز چهارشنبه گزارش داد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری در دستوری ويژه از وزير اقتصاد 

  .خواسته است که مقرارت تازه را عليه پولشويی اجرا کند
س گزارش رسانه های دولتی، قوانين تازه عليه پولشويی در مجلس شورای اسالمی تصويب بر اسا

  .شده است و شورای نگهبان نيز آن را تاييد کرده است
به دست آوردن، استفاده کردن و نگهداری کردن از «به معنای » جرم پولشويی«بر اساس قوانين تازه، 

  .است» گاهی کامل به شکل مستفيم يا غير مستفيممزايای ناشی از فعاليت های غيرقانونی با آ
، »گروه ضربت مالی عليه پولشويی«قوانين تازه در پی آن تصويب شدند که در مهرماه سال جاری، 

  .اعالم کرده بود» فقدان ساختار فراگير و روشن درايران برای جلوگيری از پولشويی«نگرانی خود را از 
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رفع «رزه با پولشويی از ايران خواسته بود بدون درنگ نسبت به اين گروه ديده بان بين المللی مبا
  .ها در زمينه سيستم نظارت مالی خود اقدام کند» ناکارآمدی

ناکارآمدی سيستم نظارتی نظام مالی و پولی ايران در مبارزه با «طبق گزارش پيشين اين گروه، 
   ست، زمينه ساز آسيب پذيری نظام مالی بين المللی شده ا»پولشويی

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  ' ییايمي شیعل' با اعدام یموافقت طالبان
  )2008 فوريه 29 (86 اسفند  10جمعه :بی بی سی

 ی پسرعمود،ي حسن المجی حکم اعدام علري جمهور عراق پس از پنج ماه تأخسي رئ،ی طالبانجالل
  . استریده نخست وز اعدام به عهخی تارنيي را امضا کرد، تعنيصدام حس

 از جمله وزارت دفاع را به ،ی مشاغل مهم نظامني که در زمان حکومت صدام حسدي حسن المجیعل
 حلبچه در سال ني شهر کردنشییايمي بمباران شی ژوئن گذشته به جرم فرمانده24عهده داشت در 

  .  دست به شورش زدند به اعدام محکوم شد1991 که در سال یانيعي و کشتار ش1989
  . دادندییايمي شی لقب علدي حسن المجی پس از بمباران حلبچه به علني صدام حسمخالفان

 اما اختالف دي عراق رسی عالوانی ددیي در سپتامبر گذشته به تأدي حسن المجی حکم اعدام علنکهی ابا
اق که  عری نظامهی از فرماندهان بلندپاگری محمد، دو تن ددي رشنيبر سر اعدام سلطان هاشم و حس

 جمهور سي در اعالم موافقت رئري محاکمه و محکوم شده بودند، باعث تأخدي حسن المجیهمراه با عل
  .  شددي حسن المجیعراق با اعدام عل

  . اعالم نشده استدي رشني در مورد اعدام سلطان هاشم و حسیمي حال هنوز تصمنی ابا
قام وزارت دفاع شد، حدود پنج ماه  در مدي حسن المجی علني جانش1995 هاشم که در سال سلطان

 سازمان حقوق بشر کردستان عراق و با سي رئ،یپس از سقوط بغداد خود را با وساطت داوود باغستان
 ی با عله همرازي کرد اما دادگاه او را نمي خواهد شد تسلی با او خوش رفتارنکهیاخذ تعهد نسبت به ا

 انفال، به اعدام اتي معروف به عمل،ی شورشانيعي به جرم نقش داشتن در کشتار شديحسن المج
  . محکوم کرد

 اعدام سلطان ی مذهب است مخالف جدی جمهور عراق که از اعراب سنسي معاون رئ،ی هاشمطارق
 خوشنام و ی کرده و نظامی کند که او تنها به دستور مافوق عمل میهاشم است و استدالل م

 مشهور یرحمي رفتار شود که به قساوت و بیبا و دي حسن المجی همچون علدی بوده که نبایمحبوب
  . بوده است

 به اعدام محکوم شده، در دي حسن المجی که همراه با سلطان هاشم و علزي محمد ندي رشنيحس
  . ستاد ارتش بوده استسي رئن،يزمان صدام حس

  
 عمليات نظامی ترکيه در شمال عراق خاتمه يافت 

  )2008 فوريه 29 (86 اسفند  10جمعه :رادیو فردا
ارتش ترکيه روز جمعه اعالم کرده است که به عمليات نظامی عليه نيروهای حزب کارگران کردستان در 

  .شمال عراق پايان داده است
عقب نشينی نيروهای نظامی ترکيه از خاک عراق در حالی صورت گرفته است که طی روز های اخير 

  .خود خاتمه دهد  بود هرچه زودتر به عمليات نظامیآمريکا از آنکار خواسته
ستاد نيروهای مسلح ترکيه در بيانيه ای اعالم کرده است که عمليات نظامی آن کشور در شمال عراق 

  . در خاک ترکيه بازگشته اند به اهداف خود دست يافته و اين نيروها اکنون به پايگاه ها ی خود
کا، وارد شمال . کا.دوم اسفندماه پس از بمباران هوايی مواضع پنيروهای زمينی ترکيه روز پنجشنبه 

  .عراق شدند
در اين عمليات عالوه بر از ميان بردن پايگاه های حزب  ارتش ترکيه در بيانيه خوداعالم کرده است که

 نفر ٢٧ارتش ترکيه تلفات خود را .  تن از آنها را کشته است٢۴٠دستکم  کا،.کا.کارگران کردستان، پ
  .الم کرده استاع

اکنون دريافت است که شمال عراق منطقه امنی . کا. کا.پ«:در اين بيانيه همچنين تصريح شده است
  ».برای آنها نيست

  در همين حال تلويزيون های ترکيه تصاويری از کاميون های مملو از سربازان ترکيه در حال خروج از
  .ه اندرا پخش کرد شمال عراق در نزديکی شهر مرزی کوکورکا

هشيار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، از عقب نشينی نيروهای ترکيه از شمال عراق استقبال کرده 
  .است

دولت عراق پيشتر در بيانيه ای عمليات ارتش ترکيه در شمال اين کشور را نقض حاکيمت خود دانسته  
  .  بودو ضمن محکوم کردن آن، خواهان خروج فوری اين نيروها از شمال عراق شده

عمليات يکجانبه نظامی قابل قبول نيست و روابط حسنه دو کشور همسايه را به : عراق تصريح کرده بود
  .مخاطره می اندازد
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در همين حال، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز پنجشنبه، از ترکيه خواسته بود هرچه زودتر  
ر دفاع آمريکا، نيز در سفر خود به آنکارا از رابرت گيتس، وزي. نيروهای خود را از شمال عراق خارج کند

  .مقام های اين کشور خواسته بود به عمليات نظامی در شمال عراق پايان دهند
در تصميم برای عقب  در همين حال ارتش ترکيه در بيانيه خود هرگونه نفوذ خارجی و يا داخلی را 

  . نشينی نيروهای اين کشور، رد کرده است
برخی از نيروها نظامی اين کشور پيش از روز جمعه طبق برنامه : نيه خود افزوده استارتش ترکيه در بيا

  .شمال عراق را ترک کرده بودند
کا را در شمال عراق به طور نزديک رصد خواهد کرد و . کا. ترکيه اعالم کرده است که فعاليت های پ

  ».اجازه نخواهد از اين منطقه تهديدی متوجه ترکيه شود«
کا را يک سازمان تروريستی می دادند و اين گروه را متهم می کند .کا.ب کارگران کردستان، پترکيه حز

  .  هزار نفر در اين کشور شده است٣٠ تاکنون موجب مرگ نزديک به ١٩٨۴که از سال 
 به عنوان يک گروه شورشی با گرايش های ١٩٧٨، که در سال .کا.کا. حزب کارگران کرد ترکيه، پ

نينيستی تاسيس شد، مبارزه مسلحانه برای ايجاد يک سرزمين کردنشين مستقل در  ل–مارکسيستی 
  . آغاز کرد١٩٨۴جنوب شرقی ترکيه را در سال 

  .ترکيه می گويد دستکم چهار هزار نيروی حزب کارگران کردستان در شمال عراق حضور دارند
درگير مرزی با نيروهای کرد آمريکا نگران آن است که عمليات نظامی ترکيه در شمال عراق منجر به 

  .عراقی شده و بی ثبات اين منطقه را در پی داشته باشد
کا . کا. در همين حال، ترکيه دولتمردان اقليم خودمختار کردستان عراق را متهم می کند که برای پ

  .منطقه ای امن ايجاد کرده و سالح در اختيار اين گروه قرار می دهند
  

  آن بر رویدادهای ایران و عراقانتخابات آمریکا و تاثير 
  

ي اختصاصي به سواالت  اوباما طي يك مصاحبه باراك) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .ي اسراييل، فلسطينيان و ايران مطرح آرد نظرات خود را درباره ي يديعوت آحارونوت پاسخ گفت و روزنامه
  )2008 مارس 1 (86 اسفند  11ه شنب
يي ايران آه صلح آميز بودن آن مورد تاييد آژانس  ي هسته شد آه برنامه وگو مدعي اين گفت در اوباما
ي  روزنامه اوباما تحت تاثير سواالت جانبدارانه. انرژي اتمي است، تهديدي براي منطقه است المللي بين

آه نقشي آمريكا را  ها در وگو ذهنيت صهيونيست صهيونيستي آحارونوت، سعي آرده تا در اين گفت
در اين ميان حمله به ايران و زدن  تعيين آننده در انتخاب رييس جمهور دارند، به نفع خود تغيير دهد و

  .اتهامات واهي، بهترين گزينه براي وي بوده است
  :متن اين مصاحبه به شرح ذيل است

در اين سفر چه . اولين بار به اسراييل سفر آرديد سناتور اوباما، دو سال قبل شما براي: آحارونوت
ي سرزمين ما ياد گرفتيد آه قبال آن را  و آيا شما چيزي درباره چيزهايي شما را تحت تاثير قرار داد

  دانستيد؟ نمي
ها قبل از  من از مدت. اي روي من گذاشت جاودانه  تاثير2006سفر من به اسراييل در سال : اوباما

شرايط دشوار منطقه و درخواست آن براي صلح با امنيت در  وضعيت دشوار اسراييل، از نياز آن به
تواند جاي ديدار با مردم اسراييل، ديدن اين منطقه  اما هيچ چيز نمي .اش آگاه بودم آشورهاي همسايه

 ي يك سرزمين زيبا و مقدس را آه هميشه با تهديد خشونت العاده ي تضاد فوق مشاهده ي و تجربه
  .آشنده مواجه است، بگيرد

اگر شما رييس . براي آاخ سفيد بوده است  اسراييل ساليان سال يك دوست بسيار خوب:آحارونوت
  جمهور شويد، آيا اين دوستي ادامه خواهد داشت؟

و دوستي بين آمريكا و اسراييل را با خود به آاخ  مسلما بله، من تعهد راسخ به امنيت اسراييل: اوباما
ها، تاريخ مشترك دو طرف و در دوستي  در منافع، ارزشاسراييل  ي آمريكا و رابطه. سفيد خواهم برد

اسراييل بر اساس توافق محكم دو حزب دموآرات و جمهوري خواه مورد حمايت  .عميق آنها ريشه دارد
آنم آه در اين توافق سهيم هستم و به عنوان رييس جمهور به طور  من افتخار مي آمريكا است و

  .ستي بين دو طرف تالش خواهم آردناپذير براي ارتقا و تقويت دو خستگي
ايد آه يك تالش جسورانه جديد را براي برقراري  گفته ي انتخاباتي خود شما در دوران مبارزه: آحارونوت

طرح شما چيست و وقتي تعداد زيادي از روساي . آغاز خواهيد آرد صلح بين اسراييل و فلسطينيان
  توانيد موفق شويد؟  چرا معتقديد آه مياند اين آار شكست خورده جمهور سابق آمريكا در

دانم آه نخست وزير المرت  من مي. خواستار صلح هستند ها تا چه حد دانم آه اسراييلي من مي: اوباما
دهم آه براي آمك به اسراييل در دستيابي به صلح  قول مي. شد به خاطر پيگيري اين مساله انتخاب

. ين راستا من سعي نخواهم آرد شرايط و اصول آن را ديكته آنمالبته در ا. دهم تمام تالش خود را انجام
گذر   شرايط آنوني در طول-2 امنيت اسراييل بايد تضمين شود، -1راهنماي من شامل اينست آه  اصول

ي  و دو طرفه زمان ناپايدار است و بهترين تضمين آننده بلندمدت امنيت اسراييل حل مسالمت آميز
تشكيل آشور فلسطين  باقي بماند و" آشور يهودي" اسراييل بايد يك -3ت مشكالت با فلسطينيان اس

داشته باشد آه رهبري  اسراييل بايد اطمينان. اما موفقيت تضمين شده نيست. بايد ممكن شود
بنابراين رويكردي . تعهدات خود است فلسطين هم به برقراري صلح متعهد است و هم قادر به عمل به
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وگو آنيد ولي شما تا  اينست آه شما بنشينيد و گفت  به مذاآرات در پيش بگيريمآه ما بايد با احترام
تواند به تعهداتش عمل آند بايد به آنها اعتماد آنيد، اين موضعي  مي بينيد طرف فلسطيني زمانيكه مي

  .ام و با خود به آاخ سفيد خواهم برد اتخاذ آرده است آه من هميشه
ها ترديد  برخي اسراييلي. خواهيد بود" رهبران دشمن" وگو با  گفت مادهايد آه آ شما گفته: آحارونوت

يي توسط آنها شويد  وگو با رهبران ايران بتوانيد مانع توليد سالح هسته گفت دارند آه شما تنها از طريق
  عليه عراق انجام1981ديپلماسي شكست بخورد، آيا شما نظير آنچه را آه اسراييل در سال  اگر(!) 
   انجام خواهيد داد و از اعمال زور عليه ايران حمايت خواهيد آرد؟داد،
. يي ايران خواهد شد هاي تسليحات هسته برنامه معتقد نيستم آه ديپلماسي به تنهايي مانع: اوباما

مان استفاده آنيم، ايران امروز  هاي قدرت ملي از تمام جنبه معتقدم براي نيل به اين هدف مهم بايد
ي ساخت سالح  آشوري آه رژيم افراطي آن به دنبال آردن برنامه. اسراييل است ديد عليهترين ته جدي
 رييس جمهور احمدي نژاد به اقدام. دهد حمايت از تروريسم در سرتاسر منطقه ادامه مي يي و هسته

 به تهديد اسراييل .دهد اش در تهديد اسراييل ادامه مي خود در انكار هولوآاست و موضع ناراحت آننده
است و هدف من به عنوان رييس  تهديد ايران جدي. توان به عنوان لفاظي ناديده گرفت نابودي را نمي

جنگ در عراق يك گام مهم در دستيابي به اين  پايان دادن به .جمهور آمريكا از بين بردن اين تهديد است
ما ديگر نبايد .  افزايش خواهد يافتاعتبار ما در تقابل با ايران هدف است، زيرا با اين آار انعطاف پذيري و

خواهم اين وضعيت را  نفع استراتژيك جنگ در عراق بوده است و من مي بزرگترين ذي اشتباه آنيم؛ ايران
آنار  ي نظامي را من گزينه. رويكرد من در قبال ايران بر اساس يك ديپلماسي تهاجمي است. دهم تغيير

ايران بدتر شد و من  ت آنوني آمريكا ما شاهد بوديم آه تهديداما البته معتقدم در دول. نخواهم گذاشت
وگو شويم و  ها وارد گفت با ايراني زمان آن فرا رسيده آه مستقيما. قصد دارم اين مسير را تغيير دهم

يي آنها پايان دهيم؛ به  ي تسليحات هسته برنامه اصول و شرايط خود را به طور صريح بيان آنيم؛ به
. به تهديد آنها عليه اسراييل و ديگر آشورهاي منطقه پايان دهيم تروريسم پايان دهيم وحمايت آنها از 

 از جمله آينده بهتر روابط) به ايران(ي ارايه برخي امتيازات  به اين هدف بايد آماده معتقدم براي دسيتابي
من از . ها باشيم تحريم ها نظير تشديد المللي و هم چنين اعمال مجازات ي بين به جامعه) ايران(و الحاق 

را به استفاده از اهرم ] فارس[اروپا و خليج  مان در ها را پيگيري و دوستان طريق سازمان ملل اين تحريم
  .سازمان ملل تشويق خواهم آرد اقتصادي عليه ايران در خارج از چارچوب

اند آه شما به  راني آردهآمريكايي يهودي ابراز نگ برخي از مردم در اسراييل و برخي رهبران: آحارونوت
  براي اين سواالت چه پاسخي داريد؟. دلسوز اعراب خواهيد بود ي مسلمان خود بيشتر خاطر پيشينه

حقيقت اين است آه من . حقايق را روشن آنم اول از همه آنچه حايز اهميت است اينست آه: اوباما
. ام مدرسه اسالمي تعليم نديدهمن هرگز در يك . ام نبوده يك مسلمان نيستم و هرگز يك مسلمان

من در دوران آودآي . من يك مسيحي معتقد هستم. ام قرآن سوگند نخورده هنگام آغاز آارم در سنا به
ام و هنگام شروع به آارم در سنا  ام و در مدارس سكوالر درس خوانده اندونزي بوده مدت چهار سال در

  .ام سوگند خورده) جيلان(مان يعني آتاب مقدس  آتاب مذهبي خانوادگي به
. ي آمريكا با اسراييل نيستند امنيت اسراييل و رابطه دانند نگران تعهد من به آنهايي آه اين حقايق را مي

اي برخوردار  شناسد، از حمايت قاطعانه آه از همه بهتر مرا مي من در بين جامعه يهوديان شيكاگو
هايي  ام در اندونزي ديدگاه  زندگي دوران آودآيهاي خانواگي من در آفريقا و ريشه ممكن است. هستم

اينگونه شود  مطمئنا من اميدوارم آه. به من بدهد آه ديپلماسي موثري را در جهان اسالم دنبال آنم را
من اميدوارم به ايجاد يك  و اين توانايي در راستاي منافع آمريكا و امنيت اسراييل صرف خواهد شد و

  . اسراييل با جهان اسالم آمك آنمي بهتر بين آمريكا و رابطه
آنند آه در صورت انتخاب شدن شما به  را منتشر مي سناتور اوباما، برخي در اسراييل اخباري: آحارونوت

پاسخ شما به اين نگراني برخي . دليل آافي را خواهد داشت رياست جمهوري، اسراييل براي نگراني
  سراييل خوب نخواهد بود، چيست؟انتخاب شما براي ا از منتقدانتان آه معتقدند

آانديداها معروف نيستم، بنابراين ممكن است مردم  دانم آه همانند برخي ديگر از من مي: اوباما
از مسايل سواالتي داشته باشند، آنچه آه من متوجه آن  ي مواضع من در خصوص بسياري درباره
 ديگراني آه به اسراييل اهميت هاي يهودي و ها و آمريكايي اسراييلي ام اينست آه وقتي شده
من در . آنند شوند، به شدت از من حمايت مي عقايد، پيشينه و پيشنهادات من مطلع مي دهند، از مي
چيز  ام و زمانيكه رييس جمهور شوم هيچ ام از اسراييل به شدت حمايت آرده مقامي آه بوده هر

 .درخصوص اين موضع من تغيير نخواهد آرد
  

  کای در آمریرزار انتخابات تحوالت کانیآخر
   نيميشاملو س:  قلم به

  )2008 فوريه 28 (86 اسفند  9پنج شنبه :رادیو فرانسه
 نی در ااستي که به سی تازه اۀ چهری جوانان و به طور کلاني در متشي اوباما، محبوبري اخیهایروزيپ

دو نامزد حزب دموکرات  ازکی است که هریعيطب.  را نگران کرده استنتونيکشورداده، جناح خانم کل
 رسد در چند ی به نظر می کند، ولی اش را به مردم معرفی انتخاباتۀ نکات برنامنیبخواهد ارزنده تر

  . هدف دورکرده استنی اوقات آنها را از ای اختالف نظرها و باز هم تهمت ها، برخر،ي اخۀهفت
 ی نظاماتي موافقت او با عملای یدرمان ۀمي طرح براموني اظهارات اوباما پۀ در بارنتوني کلیالريخشم ه

 تواند ی نمنتوني خانم کلییبه گو.  کامال مشهود بوده استري چند روز اخی در عراق ، طکایآمر
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 دني رسی است و نه براندهی در آیاسي ومعامالت سازي کسب امتی در کارزارتنها برای هاکبکیحضورما
سوپر  «ۀ کنندنيي کشورو نقش تعنی در ای روند انتخاباتیژگی ویول. کای آمری جمهوراستیبه مقام ر

 اني از مزجمله افراد که انیا.  کندی ها را دشوار میني بشي ، پیی نهایري گميدر تصم»  هاندهینما
 در یی نامزد نهاۀ توانند چهری شوند، می منتصب می بزرگان محلای یاسي مقامات سن،يمتشخص
 از نامزدها در یکی یروزي، پ همهنیبا ا.  آنچه در گذشته رخ داده استري دهند، نظريي را تغونيکنوانس

 ۀچنانچه به نوشت.  را عوض کند»ندهیسوپر نما «ی تواند در طول مبارزه، رای میانتخابات مقدمات
 ی شکست هارغميالبته عل.  را به نفع اوباما رها کرده اندنتوني پرس، چند تن از آنها جناح کلتديآسوش

 شمار ،ی با اختالف کمنتون،يکنون خانم کل بزرگ، هم ااالتی در اشی هایروزي و به علت پرشياخ
  . دارد»ندهینما «یشتريب
.  کنندی ها را اعالم نمندهی نماقي نامزدها، از هردو حزب تعداد دقی افزود که مسئوالن کارزار انتخاباتدیبا
زار  ساله به کار74 که ورود رالف نادرنی اگریو د.  دهندی ها آمارخود را انتشار می خبرگزارب،ي ترتنیبد

 نی ایاسي سیدادهای رونیاز آخر» مصرف کننده« با عنوان نامزد کای آمری جمهوراستی ریانتخابات
  در صد 2,7 2000 در سال  یو.  در روند کارزار خوانده اند»یعامل دگرگون«رسانه ها اور ا . کشور است

 مرحله از نیکم درا را که هنوزمرددهستند، دست ی از کسانی بخشی تواند آرایاو م.  آورده بودیرا
  .انتخابات از آن خود سازد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران 

  )2008 مارس 1 (86 اسفند  11ه شنب:رادیو فردا
، از بررسی نا آرامی های دانشجويی شيراز خبر داده، و به نقل از حسن مسلمی  اعتمادروزنامه
اعتراض های يک هفته گذشته دانشجويان « مديرکل امور دانشجويان داخل وزارت علوم نوشته نائينی

دانشگاه شيراز در وزارت علوم بررسی شد و صنفی بودن خواسته های دانشجويان مورد تاييد قرار 
  ».گرفته است

مانده نيروی به نوشته اين روزنامه، دشورای تامين استان فارس نيز متشکل از فرماندار شيراز، فر
  .انتظامی و ریيس اداره اطالعات استان فارس در ساختمان مديريت دانشگاه تشکيل جلسه داده است

با آن که نتيجه اين جلسه رسمًا اعالم نشد، ولی نمايندگان دانشجويان گفته اند که پيشنهاد آنها مبنی 
ان صنفی و از حوزه وظايف شورای بر مذاکره با دانشجويان را نپذيرفته اند چرا که در خواست دانشجوي

  .تامين خارج است
اعتماد نوشته که مقامات وزارت علوم در حالی دانشجويان را به پيگيری مسالمت آميز درخواست 

هايشان توصيه می کند که طرح اين مشکالت موضوع جديدی نيست، و طی دو سال گذشته 
خواستار پاسخگويی مسووالن در برابر دانشجويان به اشکال مختلف مشکالت خود را مطرح کرده و 

  .مسائل صنفی بوده اند
به نوشته اين روزنامه بيش از هزار نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز از روز يکشنبه گذشته کالس های 

درس را تعطيل و اعالم کردند تا اجرايی نشدن درخواست هايشان به اعتراض ادامه می دهند و اين 
حمايت کارمندان و استادان دانشگاه شيراز، شورای صنفی دانشجويان دانشگاه اقدام دانشجويان مورد 

  .صنعتی شيراز و انجمن فرهنگ و سياست دانشگاه شيراز نيز قرار گرفته است
، از صدور حکم محکوميت زندان و شالق برای يکی از فعاالن حقوق زنان خبر داده اعتمادملیروزنامه 
  .است

 ضربه شالق ١٠ ماه زندان و ۶ضيه مرتاضی لنگرودی از فعاالن حقوق زنان به به نوشته اين روزنامه، مر
  .که برای مدت دو سال به حالت تعليق درمی آيد، محکوم شده است

اعتماد ملی نوشته که فريده غيرت وکيل مرضيه مرتاضي لنگرودی با تاييد خبر محکوميت موکلش از 
برای مرتاضی لنگرودی ابراز تعجب کرده، چرا که به  دادگاه انقالب ١٣صدور چنين حکمی توسط شعبه 
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 ميليارد دالر ٧٠ ماه گذشته به مرز ١١    خبر داده که درآمد نفتی کشور طیجمهوری اسالمیروزنامه 
  .رسيده است

 ماه ١١اين روزنامه به نقل از حجت اهللا غنيمی فرد مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت نوشته در 
 ميليارد دالر بوده که ٧٠ فرآورده های نفتی حدود گذشته درآمد نفتی کشور از محل فروش نفت خام و

 ميليارد دالر از اين مبلغ ناشی از صدور نفت خام و باقی آن از محل صادرات ساير فراورده های نفتی ۶٢
  .است

شعار رسيدگی «روزنامه جمهوری اسالمی در گزارشی ديگر به نقل از برخی نمايندگان مجلس نوشته
  ». استبه معيشت مردم فراموش شده

در مورد گرانی «بيژن شهبازخانی نماينده مالير از جمله نمايندگانی است که به اين روزنامه گفته که
لجام گسيخته در سطح جامعه بايد دولت پاسخگو باشد چون مهمترين شعار دولت نهم شعار اقتصادی 

  ».بود
اگر . خته تر از قبل شده است االن تورم باالتر از گذشته و لجام گسي«اين نماينده مجلس همچنين گفته

  ».قبال تورم ساالنه بوجود می آمد االن بصورت ماهانه تورم باال می رود
نتيجه اين رويکرد اين شد که « وی تاکيد کرده که رويکرد دولت به اقتصاد و معيشت علمی نبوده و

 يک علم است اين وضعيت فعلی بدتر از گذشته شود و برخورد غيرعلمی و سليقه ای با اقتصاد که خود
  ». سال فعاليت شعارهای اقتصادی خود را انکار می کند٣می شود که حاال دولت بعد از حدود 

به استقبال قطعنامه احتمالی » درباره قطعنامه چهارم«، در سرمقاله امروز خود با عنوانکيهانروزنامه 
شورای « رفته و نوشتهشورای امنيت سازمان ملل بر عليه فعاليت های هسته ای جمهوری اسالمی

امنيت سازمان ملل احتماال در هفته جاری چهارمين قطعنامه خود عليه برنامه هسته ای ايران را بدون 
  ». و با رای گيری تصويب خواهد کرد اجماع

،اضافه کرده که قطعنامه چهارم »اين اتفاق به هيچ وجه غير منتظره نيست«اين روزنامه با ادعای اين که
کيهان همچنين . سازمان ملل نيز مطابق پيشبينی تحليل گران اصولگرا صادر می شودشورای امنيت

قطعنامه های شورای امنيت نه «قرار گرفتن حکومت ايران در انزوای بين المللی را تکذيب کرده و نوشته
  ».ايران به وجود آورده است» روحيه مردم«ايران گذاشته، نه تغييری در » اراده مسئوالن«تاثيری بر
 نوشته که سرانه درمان در کشور غير واقعی است و هزينه های واقعی  ، در گزارشیخراسانروزنامه 

  .کمر مردم را می شکند
به نوشته اين روزنامه، سهم پرداختی مردم از هزينه های درمانی بر خالف برنامه چهارم 

 است که بر اساس ماده  درصد است، و اين در حالی۶٠ برابر بيشتر يعنی بيش از ٢توسعه،همچنان 
 قانون برنامه چهارم توسعه توزيع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی بايد به نحوی صورت گيرد که ٩٠

شاخص مشارکت عادالنه مالی مردم به نود درصد ارتقا يابد، و سهم مردم از هزينه های سالمت 
  . درصد بيشتر نشود٣٠حداکثر از 

 تومان اعالم کرده اما نوشته که اين مبليغ در قبال ۵٠٠ هزار و ۵ را خراسان سرانه سال آينده درمان
هزينه های واقعی درمان بسيار ناچيز است و هزينه درمان سبب مشکالت بسياری برای مردم شده 

  .است
روزنامه همشهری گفتگوی مفصلی با فرمانده کل سپاه پاسداران را در شماره امروز خود منتشر کرده 

  .است
جعفری در اين گفتگو برخالف اظهارات قبلی خود و درخواستش از اعضای سپاه پاسداران و محمدعلی 

حزبی بودن « بسيج در خصوص حمايت از دولت و جريان موسوم به اصولگرايی در انتخابات گفته است
  ».خط قرمز سپاه است
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