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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(یم ایران و دولتهای بزرگرژ

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

  :آصفى در حاشيه اجالس وزراى خارجه همسايه عراق
  مابهامات بسته پيشنهادى اروپا را سه شنبه اعالم مى آني

  ٢٠٠۶ ژوئيه 9  - ١٣٨۵ تير 18شنبه  یک
هر چند آه على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى پيش از ديدار خصوصى :  شرقگروه سياسى

شامگاه پنجشنبه اش با مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا از اعالم پاسخ مقدماتى ايران به بسته 
  . وزارت امور خارجه نظر ديگرى در اين زمينه دارد خبر داد، اما حميدرضا آصفى سخنگوى۵+١پيشنهادى 

منظور الريجانى از اعالم پاسخ مقدماتى در مذاآرات روز : به گزارش ايسنا او ديروز در اين زمينه گفت
سه شنبه اين هفته شايد به اين معناست آه اعالم نظرهايى از سوى ايران در مورد ابهامات مطرح مى 

ه نهمين اجالس وزراى خارجه آشورهاى همجوار عراق در جمع حميدرضا آصفى در حاشي. شود
خبرنگاران با اشاره به اظهارنظر دبير شوراى عالى امنيت ملى در مالقات با سوالنا مبنى بر اينكه پاسخ 

از صحبت هاى او اين طور برداشت مى : مقدماتى ايران سه شنبه در مذاآرات اعالم مى شود، گفت
گفت وگوها در سه شنبه اين هفته، صحبت  : وى گفت. ردادماه خواهد بودشود آه پاسخ نهايى در م

شايد از اين صحبت اين گونه برداشت شود آه به هر : آصفى افزود. هاى اوليه براى رفع ابهامات است
حال در اين جلسه پاسخ ها و اعالم نظرهايى از سوى جمهورى اسالمى ايران درخصوص ابهامات مطرح 

يگر وزراى خارجه پنج عضو دائم اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به همراه از سوى د.مى شود
  .در پاريس طى نشستى آخرين تحوالت هسته اى ايران را بررسى مى آنند) تير٢١(آلمان چهارشنبه 

اين نشست قرار است يك روز پس از ديدار دبير شوراى عالى امنيت ملى با خاوير سوالنا مسئول 
تحاديه اروپا آه البته اين بار با حضور نمايندگانى از اروپا و روسيه برگزار مى شود در سياست خارجى ا

على الريجانى شامگاه پنجشنبه در ضيافت شام خصوصى با سوالنا در بروآسل . فرانسه تشكيل شود
ران  خبر داد و بنابراين پاسخ مقدماتى ته۵+١از اعالم پاسخ ابتدايى ايران به بسته پيشنهادى گروه 

محور اصلى جلسه روز چهارشنبه شش آشور پيشنهاددهنده مشوق ها و تنبيه ها به ايران خواهد 
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، خاوير سوالنا مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا . بود

ر اين ژان باتيست ماتى سخنگوى وزارت خارجه فرانسه د. نيز در نشست پاريس شرآت خواهد آرد
زمينه اظهار داشت آه اين نشست به وزيران اجازه خواهد داد مواضع شان را درباره نتيجه روند 

  .پيشنهادات ارائه شده به ايران بيان آنند
 تيرماه پاريس، روز ٢١او همچنين خبر داد آه سوالنا و الريجانى در آستانه گردهمايى روز چهارشنبه 

حضور وزراى خارجه فرانسه، آلمان، انگليس و روسيه در سه شنبه در نشستى گسترش يافته با 
ژان باتيست ماتى اظهار اميدوارى آرد ايران تا پيش از برگزارى . پايتخت بلژيك با يكديگر ديدار خواهند آرد

 تير در سن پترزبورگ به ميزبانى روسيه برگزار شود به مجموعه ٢۴نشست گروه هشت آه قرار است 
  .د پاسخ ده۵+١پيشنهادى 

  آغاز مذاآره با اروپا با نظر مثبت• 
در همين حال دبير شوراى عالى امنيت ملى آه سفرهاى دوره اى اش به اروپا را مجددًا از پنجشنبه 
هفته گذشته با شرآت در يك شام دو نفره با خاوير سوالنا در پايتخت بلژيك آغاز آرده است، پس از 

 اين آشور با مقامات بلندپايه اى همچون نخست وزير و وزير پايان اين شام آارى راهى اسپانيا شد و در
الريجانى آه روز جمعه با ساپاته رو نخست وزير اسپانيا در مادريد . خارجه اسپانيا ديدار و گفت وگو آرد

به گزارش مهر على الريجانى با تاآيد بر . گفت وگو آرده بود، سپس با وزير خارجه اين آشور ديدار آرد
ايران به دنبال آن :  از قرار دادن هر گونه پيش شرط و ضرب االجل در مذاآرات پرهيز آرد، گفتاينكه بايد

است آه مذاآرات خود با سوالنا را درباره بسته پيشنهادى اروپا با ديدگاه مثبت در روز سه شنبه هفته 
 آردن زمينه هاى او همچنين در اين ديدار آه يك ساعت و نيم طول آشيد پس از مطرح. آينده پيش ببرد

مشترك روابط سياسى اسپانيا و ايران، بر ضرورت ارتقاى همكارى هاى سازنده سياسى فى مابين 
او استراتژى ايران را تقويت و تحكيم صلح و امنيت پايدار در منطقه و جهان دانست و سپس . تاآيد آرد

ارى جهت راه حل عادالنه و صلح هر دوطرف بر وجود ظرفيت هاى مشترك اتحاديه اروپا و ايران براى همك
به گفته الريجانى مهم ترين پيش زمينه و اقدام براى ارتقاى همكارى . آميز در خاورميانه تاآيد آردند

اتحاديه اروپا با ايران بازتعريف نقش اروپا است و اولين اقدام در تجديدنظر اتحاديه اروپا در توقف و آاهش 
الوه بر اين، در اين ديدار طرفين پيرامون تقويت راه حل ادامه و ع. آمك به دولت قانونى فلسطين است

تقويت روند مذاآرات جهت رسيدن به تفاهم و رفع ابهام ها و نگرانى هاى طرفين در مورد مسئله 
ايران به دنبال آن است آه مذاآرات خود با سوالنا را درباره : الريجانى افزود. هسته اى تبادل نظر آردند

  .دى اروپا با ديدگاه مثبت در روز سه شنبه هفته  آينده پيش ببردبسته پيشنها
  پايان محدوديت ها، اعتماد تهران• 
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دبير شوراى عالى امنيت ملى همچنين پيش از سفر به سوئيس آه سومين مقصد اروپايى براى 
مسئله رايزنى هاى هسته اى ايران محسوب مى شود، در مادريد در يك آنفرانس خبرى با بيان اينكه 

فشار غرب براى پاسخگويى : هسته  اى ايران مى تواند از راه گفت وگو حل و فصل شود، اظهار داشت
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى . سريع ايران به مجموعه پيشنهادى اش سودمند نيست

الجل ما نيازى نداريم آه آنها براى پاسخگويى مان به ما ضرب ا: آسوشيتدپرس على الريجانى گفت
مسئله : وى افزود. بدهند؛ اين فشار فضايى ترديد آميز و فاقد اعتماد را ميان دو طرف ايجاد مى آند

او با اشاره به مجموعه پيشنهادى . هسته اى ايران آنقدر پيچيده نيست آه نتواند با گفت وگو حل شود
اين پيشنهاد ابهامات : ن گفتپنج عضو دائم شوراى امنيت و آلمان به تهران درباره مسئله هسته اى ايرا

دبير شوراى عالى امنيت ملى اظهار . بسيارى دارد، ما بايد از طريق گفت وگو اين ترديدها را رفع آنيم
ايران نسبت به دورنماهاى حل اين مسئله خوشبين است، اما نمى گويد آه چه زمانى به : داشت

آه اروپا مى تواند با پايان دادن به الريجانى در ادامه گفت .مجموعه مشوق ها پاسخ خواهد داد
محدوديت هاى صادرات برخى تجهيزات صنعتى به ايران اعتماد تهران را در گفت وگوهاى هسته اى 

  .تقويت آند و حوزه هاى بسيارى وجود دارد آه در آنها اعتماد مى تواند ايجاد شود
  آمادگى برن براى حل موضوع هسته اى ايران• 

انى ديروز پس از ورود به سوئيس با ميشلين آالمى رى وزير خارجه اين آشور در هر حال على الريج
پيش از اين سفر سخنگوى وزارت خارجه سوئيس اعالم آرده بود آه هدف الريجانى اطالع . ديدار آرد

به گزارش فارس دبير شوراى عالى امنيت ملى ديروز در . ايران از موضع برن درباره مسائل اتمى است
در . ايران سه شنبه مذاآرات خود را با اروپا با نظر مثبت آغاز خواهد آرد: ر خارجه سوئيس گفتديدار وزي

اين ديدار على الريجانى آخرين تحوالت پيرامون موضوع هسته اى ايران را براى طرف سوئيسى تشريح 
 ايران تنها راه و با اشاره به اهتمام جدى طرف ايرانى براى بررسى بسته پيشنهادى اروپا تاآيد آرد آه
آالمى رى . دستيابى و تفاهم براى حل و فصل مسئله هسته اى را انجام مذاآره و گفت وگو مى داند

معاون رئيس جمهور و وزير امور خارجه سوئيس نيز در اين ديدار با اشاره به موضع سوئيس مبنى بر 
 مسير مذاآرات را تنها راه  حمايت آشورش از حق استفاده صلح آميز همه آشورها از انرژى هسته اى،

حل و فصل پرونده هسته اى ايران دانست و ضمن حمايت آشورش از اين روند آمادگى سوئيس براى 
 به عنوان حافظ ١٩٨٠سوئيس از سال . آمك به ساز و آارهاى مناسب در اين چارچوب را اعالم داشت

  .منافع واشينگتن در تهران فعاليت مى آند
  
  هران هشدار آلمان به ت• 

اين سفر يك روزه است و ديدار با ماسيمو دالما . دبير شوراى عالى امنيت ملى امروز وارد رم مى شود
از سوى ديگر به گزارش ايسنا وزير خارجه . وزير خارجه ايتاليا بخشى از اهداف اين سفر خواهد بود

تصميم بگيرد يا به مذاآرات آلمان ديروز در گفت وگو با مجله آلمانى فوآوس اعالم آرد آه ايران بايد 
فرانك والتراشتاين . بازگردد و يا آنكه با عواقب ناشى از متوقف نكردن غنى سازى اورانيوم مواجه شود

ماير در ادامه از ايران خواست تا پيشنهاد ارائه شده از سوى پنج عضو دائم شوراى امنيت به همراه آنان 
او هشدارى را نيز به  ايران داد و آن اينكه در صورت متوقف  . درخصوص برنامه هسته اى تهران را رد نكند

  .نشدن غنى سازى اورانيوم تهران با انزوايى فزاينده مواجه خواهد شد
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

بر داد آه جديد آشتي ملي خ ي طرح ي گفتمان ملي عراق از تصميم خود مبني بر ارايه رييس جبهه
  .در عراق است اصل اساسي آن لغو تصميمات پل برمر، حاآم غير نظامي آمريكا

  ٢٠٠۶ ژوئيه 9  - ١٣٨۵ تير 18شنبه  یک
ي گفتمان ملي عراق، در  مطلق، رييس جبهه صالح) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

براساس اين طرح جديد تصميمات برمر : شت اظهار دا-لندن   چاپ-ي الشرق االوسط  وگو با روزنامه گفت
  .شود هاي امنيتي لغو مي سازمان از جمله بازسازي ارتش عراق و

از حضور اشغالگران ايجاد شد، انحالل شبه  انحالل نهادهاي امنيتي فعلي آه بعد: وي ادامه داد
  . ملي مطرح شودنژادي بايد قبل از هر گونه طرح آشتي زدايي و تبعيض نظاميان و لغو قانون بعثي

تصميمات صادره از سوي پل برمر و دولت آمريكا  ي گفتمان ملي خواهان لغو تمامي جبهه: مطلق گفت
  .اجتماعي عراق شده است است آه موجب بحراني شدن وضعيت سياسي و

عراقي و رهبران سياسي آشور خواست  هاي سرشناس چنين از رهبران عشاير عربي، چهره وي هم
شان در  موثر و سازنده بپردازند و از جايگاه اجتماعي تفاوت نباشند و به ايفاي نقش حوادث بيتا در قبال 

  .استفاده آنند ها عراق جهت جلوگيري از خونريزي
اند خواست تا  ي سياست غايب بوده از عرصه اين مقام عراقي از مراجع ديني آه براي مدت طوالني

يي داشته باشند، چرا آه سكوت  هاي طايفه لغو آشوب  ونقش جديدي را در متحد ساختن مردم عراق
  .ها غير قابل قبول است آن

تر جلوي سرقت درآمدهاي آشور را آه به صورت  سريع خواهيم تا هر چه از مراجع ديني مي: وي افزود
براساس گزارش بازرس آل وزارت آشور ماهيانه دو ميليارد دالر از  .امري آشكار درآمده است، بگيرند

  .اند رود، اما مراجع ساآت نشسته مي درآمدها به سرقت
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هاي داخل و  زودي اين طرح را به پارلمان و عراقي  به :ي طرح جديد آشتي ملي در عراق گفت وي درباره
  .خارج آشور ارايه خواهيم داد

: تغيير پرچم و سرود ملي عراق بيان داشت مطلق در خصوص درخواست آردها و شيعيان مبني بر
خواستن حق است و آساني آه خواهان تغيير آن هستند در  در پرچم" اهللا اآبر" ي  نظور از آلمهم

  .عراق و تقسيم اين آشورند ي عربي حقيقت خواهان تغيير چهره
پرستي به ويژه براي  مقابل حس ميهن وي در ادامه نسبت به برانگيخته شدن احساسات ملت در

  .تغيير پرچم و سرود ملي اعالم آرد خالفت خود را بارهبران آرد و غيره هشدار داد و م
وزير عراق بيان  ملي نوري المالكي، نخست ي طرح آشتي ي گفتمان ملي عراق درباره رييس جبهه

نظر شد، مثل  آغاز شد، اما بعدا از برخي بندهاي آن صرف هاي خوبي اين طرح با افكار و انديشه: داشت
بنابراين طرحي آه بابي را به . اند ها جنگيده ارزاني آه با آمريكاييمب عدم صدور عفو عمومي در خصوص

  .آنندگان باز نكند، موفقيتي نخواهد داشت شرآت ي سوي همه
جوار براي تحويل  عراق، از آشورهاي هم وي در خصوص درخواست موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي

اين مساله در زمان فعلي :  اظهار داشتسابق عراق، جمهور ساجده و رغد همسر و دختر صدام، رييس
هاي دولت مالكي  آردن طرح آشتي ملي و متزلزل آردن پايه تالشي براي به حاشيه راندن و منحل

 .ها سازگاري ندارد ها و عرب خواست با اخالق عراقي چنين معتقدم اين در هم. است
  

  :  کردنددي تاکیانیپا هياني عراق در بهی همسای امور خارجه کشورهای اجالس وزرانينهم
  ٢٠٠۶ ژوئيه 9  - ١٣٨۵ تير 18شنبه  یک

/ ی المالکی نوری ملی از طرح آشتتیحما/  امور عراق به منتخبان ملت هي اشغالگران و انتقال کلخروج
   الملل در عراق ني نقش فعال تر جامعه بیفای بر اديتاک

 در عراق به ضرورت خروج زي خشونت آم از تداوم و گسترش اقداماتی عراق ضمن ابراز نگرانگانیهمسا
  .  کردنددياشغالگران از عراق تاک

 ی امور خارجه کشورهای اجالس وزراني نهمهياني، متن کامل ب"مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه
  : شررح استنی عراق بدهیهمسا
   مي اهللا الرحمن الرحبسم
 عراق با هی همسایخارجه کشورها ی اجالس وزراني نهمران،ی ای اسالمی به دعوت دولت جمهوربنا

 ران،ی ای اسالمی مصر، جمهوری عربی جمهورن،ی بحری پادشاهی خارجه کشورهایحضور وزرا
 ی عربی جمهور،ی عربستان سعودی پادشاهت،ی دولت کو،ی اردن هاشمی عراق، پادشاهیجمهور
 مجدد بر دي و تاکی دولت دائملي تحوالت عراق پس از تشکی به منظور بررسهي ترکی و جمهورهیسور
 13 و 12 برابر با 1385 رماهي ت18 تی لغا17 خی کشور در تارنی در ای جاریاسي خود از روند ستیحما
  . در تهران برگزار شدیالدي م2006 هي ژوئ9 و 8 و مطابق با ی قمری هجر1427 ی الثانیجماد

  
جناب . دی افتتاح گردرانی ای اسالمی جمهورسي نژاد رئی محمود احمدی آقای اجالس با سخنراننیا

 عرب هی کل اتحادري دبی عمرو موسی آقا،ی کل سازمان کنفرانس اسالمري احسان اوغلو دبنیاکمل الد
  . داشتندضور اجالس حنی در ازي کل سازمان ملل در امور عراق نري دبژهی وندهی نمایو جناب اشرف قاض

 راموني منعقده پی المللني و بی منطقه ایها اجالسهي کلیادآوری اجالس، با نی شرکت کننده در ایوزرا
 زي عراق و نگانی کشور همسای خارجه، دو نشست وزرای هشت نشست وزراژهیعراق به و
 تي ثبات و امنی برقراری و بروکسل، بر ضرورت کمک به دولت و ملت عراق براخي شرم الشینشستها

 اصول هی قرار داده و بر پایق را مورد بررس در عرای اوضاع جارنيوزرا همچن.  نمودنددي کشور تاکنیادر 
 نی ایاسي و استقالل سی ارضتي تمامت،ي الملل، از جمله احترام به حاکمني شده حقوق برفتهیپذ

  : دندي به توافق رسریکشور در خصوص موارد ز
  
 تی در عراق، حمای دائمی دولت و مجمع مللي و تشکی انتقالیاسي روند سلي با استقبال از تکم-1

 و تحقق ی قانون اساسی اجرای کشور در راستانی منتخب ایهمه جانبه خود را از دولت و مجلس مل
 ،ی آباد، آزاد و مستقل که بر اساس حسن همجواری عراقیري و شکل گدی دولت جدی کاری هاتیاولو

 گانیبا همسا و دوجانبه ی المللني و احترام به قراردادها و معاهدات بگریکدی یعدم دخالت در امور داخل
  .خود در صلح و آرامش بسر برد، اعالم نمودند

  
 منتخب ی نهادهاهي مردم عراق در کلیفهاي طی و مشارکت تمامري فراگی دولتلي با استقبال از تشک-2

 ی المالکی نوری آقای ملی را از طرح آشتشی کامل خوتی کشور، حمانی ادی جدیاسيو ساختار س
 و ی جاری دادن به خشونتهاانی پات،ي امنني ، تامی وحدت ملتی تقوی عراق در راستارینخست وز

 خواستند در چارچوب ی عراقی اعالم نموده و از همه گروههایاسي همه گروهها به روند سوستنيپ
 مردم عراق ی مشارکت سازنده تمامیوزرا از دعوت دولت عراق برا. ندیطرح مذکور فعاالنه مشارکت نما

در . د کردنتی حمای توافق شده در قانون اساسی بر اساس روشهایساس قانون ایدر روند بازنگر
 روند قابل کی از ناني اطمی عرب براهی که توسط اتحادیی خود را از تالشهاتی خصوص، آنها حمانيهم
 ی صورت مکی نزدندهی در بغداد در آی کنفرانس وفاق ملی برگزارقی در عراق از طری وفاق ملیاتکا
  .د اعالم کردنرد،یپذ
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 هي علیستی تروری هاتي و فعالزي از تداوم و گسترش اقدامات خشونت آمقي عمی ضمن ابراز نگران-3

 شاغل در ی اتباع خارجک،يپلماتی دیاتهاي هی اعضا،ی و مذهبیاسي سیتهاي شخص،یافراد عاد
 بیر از جمله تخی و انسان دوستانه در عراق، مساجد و اماکن مذهبی بازساز،ی اقتصادی هاتيفعال
 کامل خود از تی گونه اقدامات، وزرا بر حمانی ادیدر سامرا و محکوم کردن شد) ع (نیي عسگرنيحرم

 خصوص، نيدر هم.  کردنددي تاکتکارانهی و جنایستی تروریتهايدولت و ملت عراق در امر مقابله با فعال
 و محکم یوحدت مل تی عراق به منظور حصول اجماع در تقوی اجالس رهبران مذهبليآنها ضرورت تشک
 رابطه از ني اشکال خشونت در عراق را مورد توجه قرار داده و در همری و سای فرقه اینمودن خشونتها

 رانی ای اسالمی و دولت جمهوری کل سازمان کنفرانس اسالمريابتکارات ملک عبداهللا پادشاه اردن، دب
  .استقبال نمودند

  
 ی شورا1637 و 1546 ی از جمله در قطعنامه ها،یملل الني با توجه به عزم اعالم شده جامعه ب-4
 در عراق بر اساس درخواست یتي چند ملیروهاي دادن به حضور نانی پای سازمان ملل متحد براتيامن

 و بر ده نموتی کشور حمانی منتخب مردم اندگانی امور عراق به نماهيدولت آن کشور، از انتقال کل
 یتهاي مسئولعتری هر چه سری عراق و واگذاریتي امن- یدفاع یروهاي نیضرورت ارتقاء سطح آمادگ

  .دندی ورزدي تاکی عراقیروهاي به نیتي امن- یدفاع
  
 ني و بی منطقه ای سازمان هاژهی به وی المللني نقش فعال تر جامعه بیفای بر  ضرورت ادي با تاک-5

 تی و استقبال از تقو عراقی و اقتصادیاسي سی هاتي در عرصه فعالهی همسای و کشورهایالملل
 توسعه وند خواستند تا به ری المللني بی کشورها در عراق، از کشورها و نهادهاری ساکيپلماتیحضور د

 سازمان ی چارچوب ورا از مساعنیدر ا. ندی عراق در همه ابعاد کمک نمای و بازسازی و اقتصادیاسيس
 ی از مساعني و همچنافتهیانعکاس  اجالس باکو ی و قطعنامه هاهياني که در ب،یکنفرانس اسالم

  . عرب استقبال نمودندهیاتحاد
  
 خود را به منظور ی دولتهای و آمادگی عراق عالقمندی و توسعه اقتصادی بازسازتي بر اهمدي با تاک-6

 خود را در بغداد یآنها توافق کردند که سفارتخانه ها.  عراق ابراز نمودندیمشارکت فعال در روند بازساز
  .ندی نماتی در عراق را تقوشی خوکيپلماتی کرده و حضور دییبازگشا

  
 موثر با دولت ی همکاری عراق، عزم راسخ خود را برایتي امنمي از اوضاع وخدی شدی با اظهار نگران-7

  . و ثبات در آن کشور و منطقه اعالم کردندتي امنتیعراق به منظور تقو
  
 عراق در گانی کشور همسای اول و دوم وزرایها متخذه در نشست ماتي تصمتي بر اهمدي با تاک-8

 مصوبات ی چند جانبه در اجراای دوجانبه ی مساعدت و همکاری خودت را برایاستانبول و تهران، آمادگ
 مقرر د در موعاضی عراق در رگانی کشور همسای اجالس سوم وزرایمذکور اعالم نموده و بر برگزار

  . نمودندديتاک
  
 مقابله با ی و دولت عراق براهی همسای کشورهانيمابي فی گسترش همکارتي بر اهمدي ضمن تاک-9

 راهها ی بررسی خود برای کشورهایتي مقامات امنی همکارقی از جمله از طر،یستی تروری هاتيفعال
 شناخته شده ی گروههای برختي از تداوم حضور و فعالی  ابراز نگرانت،ي امنتی تقوی هاوهيو ش
 ی کشور و کشورهانی ای و ثبات داخلتي از آن بر امنی و تبعات ناشداتیهد در عراق و تیستیترور

 ی کشور برانی ادی جدی قانون اساسی اجرای دولت و پارلمان عراق در راستای از تالشهاه،یهمسا
 ی براق از خاک عرایستی تروری از سوء استفاده گروههایري و جلوگسمیمقابله با اشکال مختلف ترور

 و نفوذ عناصر هی همسای کشورهاهي علیستی تروری هاتي و انجام فعالیسازمانده د،يتدارک، تمه
  . تالشها شدندنی اتی و تقوشی نموده و مصرانه خواستار افزاتی کشور حمانی ای به مرزهاستیترور
 ارتکاب لي سابق عراق به دلمی رژتکاری سران جناگری ضرورت محاکمه عادالنه و شفاف صدام و د-10
 نسل ت،ی بشرهي علتی جنا،ی ممنوعه و کشتار جمعحاتي استفاده از تسلژهی و به ویگ جناتیجنا
ن آالم ي تسکی برایري اتخاذ تدابزي و نتی و کورانی ای اسالمی مردم عراق، جمهورهي و تجاوز علیکش

  . قرار دادندديوارده را مورد تاک
 شانیا.  نمودندی تشکر و قدردانرانی ای اسالمی اجالس توسط جمهورنی ایزباني خارجه از می وزرا-11

 از دولت و ملت عراق، از دعوت دولت تی حمای اجالس ها برانی ای بر لزوم تداوم برگزاردي با تاکنيهمچن
 نی ترکی در نزدبغداد عراق در هی همسای امور خارجه کشورهای اجالس وزراکی یزباني میآن کشور برا

 ی مجمع عمومکمی اجالس شصت و هي گرفتند در حاشميآنها تصم. زمان مناسب استقبال کردند
  . جلسه دهندلي تشکورکیويسامزان ملل در ن

 
 نشست وزيران خارجه همسايه عراق در تهران

  ٢٠٠۶ ژوئيه 9  - ١٣٨۵ تير 18شنبه  یک
 . همسايه عراق شده استیتهران ميزبان نهمين نشست وزيران امورخارجه کشورها:بی بی سی
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 وزارت امور خارجه ايران در شمال تهران برگزار ی الملل  و بينی محل دفتر سياس نشست دوروزه دراين
 . نژاد، رئيس جمهور ايران بوده استی محمود احمدیشده و آغاز آن با سخنران

 همسايه عراق، وزيران امورخارجه مصر و بحرين، ی اين نشست عالوه بر وزيران خارجه کشورهادر
 و اتحاديه عرب و فرستاده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد در امور یالمدبيران کل سازمان کنفرانس اس

 .عراق نيز شرکت دارند
 و امنيت عراق با توجه به ی شرايط داخلی امور خارجه ايران، مهمترين اهداف اين نشست را بررسوزير

 در اين کشور ی خارجی در عراق و تداوم حضور نيروهایتشکيل دولت جديد اعالم کرده و گفته که نا امن
 قرار خواهد بحثو همچنين موضوع حمله اخير ارتش اسرائيل به باريکه غزه نيز در اين نشست مورد 

 .گرفت
 وزارت خارجه ايران به تلويزيون اين کشور گفته، در پيش نويس ی سخنگو،ی گونه که حميدرضا آصفآن

 یت شده است که برنامه زمانبند نشست که ايران به عنوان ميزبان تهيه کرده، درخواسیبيانيه نهاي
 .  از عراق تدوين شودی خارجی خروج نيروهای برایشده ا

 . همسايه عراق در شهر استانبول ترکيه برگزار شده بودی پيشين وزيران خارجه کشورهانشست
  نژادی احمدسخنان
 هدف  گيرد که باريکه غزه بار ديگری صورت می وزيران خارجه همسايگان عراق در شرايطنشست
 به دست نظاميان ی از غيرنظاميان فلسطينی آن شمار زيادی قرار گرفته است که طی نظامیعمليات
 . کشته شده اندیاسرائيل
 بار ديگر موضع خود در قبال اسرائيل را تکرار کرد و ی سخنانی جمهور ايران آغازگر نشست بود، طرئيس

 . اسرائيل شد مقابله با ی امکانات جهان اسالم برایخواهان هماهنگ
 مهياست" یرژيم صهيونيست) ینابود(ازاله  "ی نژاد گفت که در حال حاضر زمينه برای احمدیآقا
 که از ديرباز در ی يهوديانی کرد که مردم فلسطين و بوميان اين کشور، يعنی در عين حال ابراز اميدوارو

 .بر سر کار بياورند و منتخب ی قانونی خود دولتی زيسته اند، آزادانه با آرایفلسطين م
 جز گسترش نفرت، کينه و تفرقه نخواهد داشت و اين دولت یا  اسرائيل نتيجه ی ادامه بقا،ی گفته وبه
 ی برای ضرردهنده تبديل شده است که هيچ استدالل عقالنی خود نيز به موجودی حامی کشورهایبرا

 .ادامه حيات آن وجود ندارد
 ی انزوای خواست تا در کنار هم، زمينه را برای منطقه و اسالمیجمهور ايران از تمام کشورها  رئيس

 .دست بردارند" رژيم نامشروع" که حاميان آن نيز از حمايت از اين یکامل اسرائيل فراهم کنند؛ به نحو
 حمايت از اسرائيل کرده ی ليبراليسم را قربانی خود يعنی فلسفه سياسی غربی کشورها،ی گفته وبه

 ". اند 
 اين ی از جنايتهای اسالمیخشم متراکم مردم منطقه و کشورها" کرد که ی نژاد پيش بينید احمیآقا

امواج خشم مردم " به وجود خواهد آمد که یخواهد انجاميد و فضاي  عظيم یبه انفجار" رژيم نامشروع
ورد  به بار خواهد آیفقط به اين منطقه محدود نخواهد شد، بلکه گسترش خواهد يافت و عواقب" منطقه

 .  حاميان اسرائيل نوشته خواهد شدیکه مسئوليت آن به پا
 اند اما ی تحميلی عقبماندگيهای منطقه دچار برخی همچنين اذعان کرد که جهان اسالم و کشورهایو

    .تحميل کرده اند" دشمنان"اين عقبماندگيها را 
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   تير18: ن تهرایمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژوئيه 9  - ١٣٨۵ تير 18شنبه  یک

روزنامه های امروز تهران تشکيل همايش وزيران خارجه کشورهای همسايه عراق را در :بی بی سی
در عنوان های اصلی خود فينال مسابقات جام جهانی فوتبال را منعکس کرده . تهران با اهميت ديده اند

ه به کوی دانشگاه تهران و انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران و در مقاالتشان از سالگرد واقعه حمل
  . نوشته اند

کنفرانس وزيران خارجه همسايه عراق که برای گفتگو درباره امنيت اين کشور برپا شده است موضوع 
عکس ها و گزارش هايی در صفحه اول روزنامه های امروز تهران است که سخنان رييس جمهور احمدی 

کنفرانسی که در پايان آن مقامات عراقی گفته اند وعده های .  اين کنفرانس نقل کرده اندنژاد را در
 در عنوان اصلی خود از زبان رييس جمهور ايران جمهوری اسالمیخوبی از ايران گرفتيم و روزنامه 

  .مشکل اصلی عراق را اشغال آن کشور توسط نيروهای خارجی خوانده است
از سالگرد حادثه حمله لباس شخصی ها به کوی " آن روز تلخ"ا عنوان  در مقاله ای بکارگزاران

  .دانشگاه که هشت سال قبل اتفاق افتاد به عنوان سرفصلی در تاريخ معاصر ايران ياد کرده است
 سالگرد هجده تير ماه و حمله به کوی دانشگاه را در صدر اخبار خود آورده و در گزارشی در همبستگی

درانجام وظايف  مديريت آن زمان نيروی انتظامی : وسوی الری وزير سابق کشور نوشتهاين باره از قول م
  . خود ناموفق بود
آيا جنبش دانشجويی با مرگ زودرس از دايره تحوالت :  در ابتدای اين گزارش پرسيدههمبستگی

  . برد سياسی و اجتماعی کشور کنار گذاشته شده است؟ و يا در اغمای اجباری به سر می
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جنبش دانشجويی تا پايان دوره اول رياست جمهوری :  گفتههمبستگیی صالح آبادی مدير روزنامه عل
های سياسی نا اميد  خاتمی در ايران کماکان پويا و رو به پيش بود اما دانشجويان به تدريج از فعاليت

  . تير ديد١٨توان در واقعه تاسف بار  نقطه آغاز اين نا اميدی را می.شدند
ر داده که سرانجام نمايندگان مجلس و دولت به تفاهم رسيدند که از دو نرخی کردن بهای  خبکيهان

بنزين خودداری کنند و سال جاری هم بنزين به همين قيمت فعلی اما به روش سهميه بندی فروخته 
  . شود

کشور سالها است که با اين مسئله :  يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفته است کيهانبه نوشته
سؤال . مواجه است و هر ساله بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات سوخت می شود

  .اينجاست که چرا در سالهای قبل برای حل اين مشکل چاره انديشی نشده است
 است که در کارگزاران و اعتماد و شرقانتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران عنوان صفحات اول 

  .مه نگاران دعوت کرده اند که انتخابات صنفی خود را جدی بگيرندمقاالتی هم از روزنا
در آخر شهريور ماه بررسی خواهيم کرد که آيا ثابت ماندن : وزير نيرو گفته استآفتاب يزدبه نوشته 

  . ساعت تاثيری در مصرف برق داشته است يا نه
 برق که نشان می داد مصرف اين سخن وزير نيرو بعد از آن منتشر می شود که با انتشار آمار مصرف

نسبت به سال گذشته به دفعات بيشتر شده است چند روزنامه نوشتند که اين افزايش به دليل آن 
  .است که دولت امسال مانع از تغيير ساعت رسمی در ابتدای سال شد

 در مقاله ای از تشکيل شورای صلح و سازش در قوه قضاييه انتقاد کرده و به عنوان مثال رسالت
رساند و بعد  قاتلی ضمن برقراری رابطه نامشروع با همسر دوستش، شوهر وی را به قتل می: نوشته

کند و قاتل محکوم به اعدام می شود تا  از پس از فاش شدن جنايت، همسر مقتول خودکشی می
  . شورای صلح و سازش دست به کار می شود و رضايت اوليای دم را جلب می کند

المال  های گزاف خود بر بيت پرسيده آيا ماموريت قوه قضائيه با تحميل هزينه با اين مقدمه رسالت
مسلمين اين است که با شورايی به نام صلح و سازش، جلوی حکم قانون و حکم شرع انور را بگيرد و 

  .فرصت گناهی ديگر، جرمی ديگر و قتلی ديگر را در آينده فراهم آورد
، از گروه "شورای مقاومت ملی ايران"عوت از مريم رجوی، رهبر  در سرمقاله خود با اشاره به درسالت

های مخالف جمهوری اسالمی، برای سخنرانی در پارلمان اروپا که موجب به تاخير افتادن سفر دبير 
شورای عالی امنيت ملی ايران و مالقات وی با خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی آن اتحاديه شد 

  . وری اسالمی خوانده استاين حرکت را ضديت با جمه
بايد گفت اقدام غيردوستانه پارلمان اروپا دستان خالی غرب را در مواجهه با : رسالتبه نوشته 

المللی و حقوق  دهد و گويای اين است که پارلمان اروپا فارغ از قوانين بين جمهوری اسالمی نشان می
  .  حقوق ملت ايران بايستدای در برابر آزادی و ها، قصد دارد به هر شيوه طبيعی ملت

سخنگوی دولت با تاکيد بر اين که جبهه مخالف دولت تالش دارد با تمام توان : همبستگیبه نوشته 
سازی بازگشت به قدرت، از تمام  مانع کارآمدی دولت نهم شود، گفته است مخالفين دولت برای زمينه

به . کنند ريب دولت و جريان اصولگرا استفاده میگيری، تضعيف يا تخ توان، نيرو و امکانات برای انتقاد، مچ
گفته غالمحسين الهام مخالفين دولت تالش دارند بر مطالبات مردم بيفزايند، نواقص را برجسته کنند و 

  .خدمات انجام شده را کوچک و حقير بنمايانند تا از اين رهگذر، دولت نهم را در تنگنا قرار دهند
  

  تير 17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژوئيه 7  - ١٣٨۵ تير 16ه  جمع

مذاکرات هسته ای دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و کميسر خارجی اتحاديه اروپا، :بی بی سی
اعتراض به عمليات نظامی نيروهای اسرائيلی عليه فلسطينی ها، و تشکيل صندوق مهرالرضا از جمله 

  .هران استمهم ترين خبرهای روزنامه های اولين روز هفته ت
 در سرمقاله خود اظهار نظر کرده که با مسابقات جام جهانی فوتبال، جمهوری اسالمیروزنامه 

مسلمانان به خواب فرو برده شده اند تا اسرائيل به اهداف خود برسد چرا که هيچ عقل سليمی نمی 
ام جهانی فوتبال تواند بپذيرد تهاجم همه جانبه نظامی اسرائيل به غزه همزمان با ايام برگزاری ج

  .اقدامی برنامه ريزی شده نيست
اگر امروز از طريق نظرخواهی، آماری از ميزان توجه مردم در جهان اسالم و حتی : به نوشته اين روزنامه

جهان عرب به مهمترين مسائل جهانی گرفته شود، قطعا اکثريت آنان جام جهانی فوتبال را مهمترين 
  .آنچه اين روزها در غزه گذشت اظهار بی اطالعی خواهند کردمساله معرفی خواهند کرد و از 

  ديروز عموم.   است  را در خود فرو برده  کس  چيز و همه  همه  فوتبال تب:  هم در گزارشی نوشتهاعتماد
   آزمايش ، نه  خبر داشت  سوالنا و الريجانی  از لغو مالقات  کسی  بودند، نه  بنزين  قيمت  دل نگران  نه مردم

  .  بود  پيگير خبر پرواز شاتل  کسی  بود و نه  ساخته  را پريشان ، کسی  شمالی  کره موشکی
  شب٨ و ٧   از ساعت  که مردمی.  بود  شهر را تسخير کرده  بود که  فوتبال اين:  اعتمادبه نوشته
،   ندهند، کارمندان ت را از دس نهايی  نيمه  بازی رفتند تا آخرين  خود می های  خانه  سمت  به سراسيمه
   در مقابل  کنکور هم حتی.  شوند  غرق  فوتبال رفتند تا در خلسه  می  و همه ، همه ، دانشجويان کارگران
ها را باال  ، دست  و شتابان  عجول ها و عابرين  اتومبيل  شهر در خيل ترافيک.  بود  باخته  رنگ  فوتبال غول
  . بود  شده  بود و مغلوب برده

www.iran-archive.com 



پاسخ :  در عنوان اصلی خود از تفاهم اوليه خاوير سوالنا و علی الريجانی خبر داده و نوشتهزارانکارگ
  . ايران به بسته پيشنهادی اروپا تا سه روز ديگر ارسال می شود

 دبير شورای عالی امنيت ملی ايران در بروکسل و در آستانه ضيافت شام خاوير قدسبه نوشته 
جمهوری اسالمی ايران نسبت به حل اين : ی اتحاديه اروپا تأکيد کردسوالنا، مسئول سياست خارج

  . است" جدی"مسأله 
آقای الريجانی گفته است به احترام آقای سوالنا من پذيرفته ام تا برای انجام : همين روزنامه نوشته
  .گفتگوها اينجا باشم

نی به اين است که کاندوليزا اهميت ديدار سوالنا و الريجا: نوشته" يک خبر جالب" به عنوان کيهان
رايس، وزير خارجه آمريکا بالفاصله پس از اين ديدار با سوالنا تماس گرفته و از وی پرسيده که آيا ايران 

پاسخی ارائه کرد يا خير و به گزارش رويترز سوالنا در جواب گفته که الريجانی پاسخی ارائه نکرده 
  . است

نه آشکاری از آن است که آمريکايی ها مايلند تا پيش از تماس خانم رايس نشا: کيهانبه نوشته 
  .  در روسيه پاسخی از ايران در دست داشته باشند8تيرماه سران گروه ٢۴نشست 

 که -در صورتی که ايران از ارائه پاسخی روشن خودداری کند: همين روزنامه از زبان تحليلگران نوشته
  .جا که به ايران مربوط می شود از خاصيت خواهد افتاد تا آن٨ نشست سران گروه -همينطور خواهد بود

 علی الريجانی در بروکسل خاطرنشان کرده است پاسخ مقدماتی به بسته قدساما به نوشته 
  .مشوقها برای برنامه هسته ای ايران را هفته جاری ارايه خواهد داد

ای ايران خبر  ات جديد هسته  در عنوان اصلی صفحه اول خود از ارزيابی مثبت از مذاکردنيای اقتصاد
اتحاديه اروپا در ارزيابی مذاکرات روز پنجشنبه با دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، اين : داده و نوشته

  . مذاکرات را آغازی خوب برای مذاکرات سازنده آينده دانست
   وام نژاد در دادن حمود احمدی م  ديرينه  مهر رضا، آرزوی  کار صندوق  آغاز به  زمان با اعالم:  نوشتهاعتماد
 ظهور رسد و   منصه  به رود که کرد می  می  پيگيری  تهران  شهرداری  را از زمان  آن  که  جوانان  به ازدواج
 رضا   امام  در جوار حرم  نهم  کابينه  جلسه  شهريور در نخستين  روز ششم  که  صندوق  اين  تشکيل اليحه

  . برسد م سرانجا مطرح شده بود، به
  های  ايجاد کرد و بحث  بسياری  در آغاز هياهوی  صندوق  اين  تشکيل اگر چه: به نوشته اين روزنامه

   کارهايش  آن  نهايی گيری  شکل  به  شدن  اواخر و با نزديک ، اين  در گرفت  آن گيری  شکل  پيرامون بيشماری
   زهرا، صندوق  حضرت  با والدت  و همزمان  جاری  سال  تيرماه  و پنجم  و مقرر شد بيست  پيگيری در آرامش

  . يابد  کشور گشايش  منطقه٣٣۶ در  بطور همزمان
در ادامه اخباری که هر روز درباره گرانی کاالهای مصرفی و خوراکی منتشر می شود به نوشته 

 ۴٩٠تخم مرغ به  مديرعامل اتحاديه مرغداران گفته برای تنظيم بازار تخم مرغ، قيمت هر کيلو رسالت
  . تومان بوده است۴١٠اين رقم در هفته گذشته به نوشته رسالت . تومان افزايش يافت

  
  ري ت16: رانی ایمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۶ ژوئيه 7  - ١٣٨۵ تير 16ه  جمع
موج جدید گرانی کاالها، تشکيل شورای روابط خارجی، افزایش شمار معتادان مبتال به :بی بی سی
  . اد از عملکرد قوه قضائيه مهمترین عناوین هفته نامه های چاپ تهران استایدز و انتق

گرانی کاالها و افزایش قيمت برخی از اقالم مصرفی بازتاب وسيعی داشته و مقامات دولتی در طول 
هفته گذشته بارها در مقابل پرسش های خبرنگاران، افزایش قيمت کاالها را رد کرده و آن را دروغ 

  .وانده اندرسانه ای خ
 سخنان غالمحسين الهام سخنگوی دولت را نقل کرده که برای دومين بار در دو ماه گذشته اميد جوان

  .وجود گرانی ها را تکذیب کرده و رسانه ها را به ایجاد موج دروغين در باره گرانی متهم کرده است
برنامه سهميه بندی بنزین نسبت به " از عدالت تا ریاضت" این نشریه همچنين در یاداشتی با عنوان

رئيس جمهور : "انتقاد کرده و با اشاره به شعارهای عدالت خواهانه انتخاباتی آقای احمدی نژاد نوشته
  ." چقدر ما را به سوی عدالت و رفاه اجتماعی رهنمون کردند

انی که  آیا آنهایی که طرح سهميه بندی بنزین را به تصویب رسانيده اند به کساميد جوان،به نوشته 
  از راه مسافرکشی روزگار می گذرانند فکر کرده اند؟

 نيز که از مدافعان محمود احمدی نژاد به شمار می رود در سرمقاله این شماره افزایش پرتو سخن
 درصد و بيشتر را تائيد کرده اما عامل این افزایش قيمت را کسانی دانسته که با 10قيمت کاالها تا 

 سال گذشته بر مردم تحميل 16قتصادی خویش چنين وضعيتی را طی سياست های غلط ا"اجرای 
  ."کرده اند

سرمقاله نویس این نشریه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی روسای جمهور 
 سال گذشته را زیر سئوال برده و بخشی از آنها را متهم کرده که با 16سابق، سياست های اقتصادی 

به هر نحو ممکن " ی و حزبی به سرمایه های کالن رسيده اند و اکنون سعی دارند رانت های فاميل
  ."دولت را دچار چالش های کاذب کنند و عملکرد آن را ناموفق جلوه دهند

این نشریه از از رئيس جمهور و مسئوالن امنيتی کشور خواسته است تا این اخالل گران و عوامل 
جنگ روانی عليه دولت دست زده اند شناسایی و به مردم معرفی سياسی و مطبوعاتی آنها را که به 

  .کنند
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آقای احمدی نژاد قول داد که :"  در عين حال در ستون خوانندگان از قول یک شهروند نوشتهپرتو سخن
هی می . این جوری دستگيری می کنند؟ همه چيز در این مملکت گران شد. دست مستضعف را بگيرد
  "چرا شعار می دهيد مگر مجبورید؟. مه ریزی کردیمگویند گران نشده، برنا

  شورای روابط خارجی
تشکيل شورای روابط خارجی از سوی آیت اهللا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی بازتاب های 

  .متفاوتی داشته است
 این تشکيالت جدید را که ميان روها در اميد جوانمقامات دولتی آن را شورایی مشورتی دانسته اما 

  .آن عضویت دارند، نشانه استمرار سياست تنش زدایی دولت اصالحات ارزیابی کرده است
توفانی که دولت آقای احمدی نژاد در ابتدای " با تشکيل این شورا اميد جوان،به عقيده نویسده 

تشکيل خود در نوع مناسبات با جامعه جهانی ایجاد کرد و بسياری از دستاوردهای دولت اصالحات را از 
  ."ميان برد در ميانه روی های تازه آرام می گيرد

 ارگان این تشکل، شورای روابط خارجی را شماحميد رضا ترقی عضو ارشد حزب موتلفه نيز در نشریه 
استراتژی جدید نظام مبتنی بر دیپلماسی فعال در صحنه " شورایی مشورتی خوانده اما تاکيد کرده که 

  ."ه یک عقبه نظری و تئوریک قوی برای پشتيبانی نياز داردبين المللی است و این دیپلماسی ب
وزیر (کمال خرازی وزیر خارجه دولت اصالحات به عنوان رئيس این شورا تعيين شده و علی شمخانی 

و محمد ) وزیر اسبق خارجه(، علی اکبر والیتی )وزیر سابق بازرگانی(، محمد شریعتمداری )سابق دفاع
  .  را تشکيل می دهندحسين طارمی دیگر اعضای آن

  افزایش شمار معتادان مبتال به ایدز
تا سال آینده تعداد مبتالیان به ایدز :"  از قول موید علویان معاون سالمت وزارت بهداشت نوشتهسالمت

  ." هزار نفر می رسد100در ایران به 
ر گرفتار ایدز هستند و  هزار نف40 هزار معتاد تزریقی در کشور حدود 200به گفته آقای علویان از مجموع 

 تعداد معتادان مبتال به 86اگر اقدامی در جهت جلوگيری از شيوع این بيماری صورت نگيرد تا آخر سال 
  . هزار نفر می رسد100ایدز به 

: آقای علویان بودجه وزارت بهداشت برای کنترل اعتياد را سه ميليارد تومان اعالم کرده و گفته است
  . ميليارد تومان اعتبار نياز داریم40کاهش آسيب های ناشی از آن به برای کنترل اعتياد و 

معاون وزیر بهداشت ازگسترش مصرف مواد مخدر در ميان دانشجویان ابراز نگرانی کرده و گفته در سال 
 خوابگاه دانشجویی کارگاه های پيشگيری از اعتياد 51 دانشجو در 600 هزار و 12گذشته برای 

  .برگزارشده است
 نفر اعالم کرده و تعداد واقعی 60 جوان نيز تعداد دانش آموزان ثبت شده مبتال به ایدز را شهریهم

  . نفر تخمين زده است300دانش آموزان مبتال به ایدز را 
بر اساس آمارهای رسمی تعداد معتادان در ایران دو ميليون نفر است که یک ميليون و دویست هزار نفر 

  .هزار نفر نيز مصرف کننده تفننی هستند 800آنها معتاد دائمی و 
  قوه قضائی در معرض اتهام

 ارگان انصار حزب اهللا برای دومين هفته پياپی در عنوان اصلی خود به انتقاد از قوه قضائيه یالثارات
  ."عدالت قضایی در بن بست" پرداخته و تيتر زده 

ن عضو هيات تحقيق و تفحص قوه قضائيه، ارگان انصار حزب اهللا با فاطمه آجرلو نماینده مجلس به عنوا
برخی از افراد که به عنوان مسئول در نقاط حساس قوه قضائيه :" گفتگو کرده و به نقل از وی نوشته

  ."قرار گرفتند، متاسفانه خود ناسالم هستند
 این نماینده مجلس به انتقاد از آیت اهللا شاهرودی رئيس قوه قضائيه پرداخته و گفته است که آقای

  .شاهرودی به وی اجازه نداده به عنوان عضو کميته تحقيق و تفحص پرونده ها را ببيند
خانم آجر لو، قوه قضائيه را متهم کرده که با مفسدین همکاری می کند و به همين جهت در ارکان 

  . تصميم گيری این مجموعه باید تغييراتی اساسی داده شود
 آیت اهللا خامنه ای با مسئوالن قوه قضائيه را مهم یافته و  در صفحه اول خود دیدارصدادر همين حال 

  "لزوم برخورد قاطعانه با تخلفات در دستگاه قضائی:" تيتر زده
آقای خامنه ای با تاکيد بر این نکته که دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند همه امور کشور را اصالح 

  . با جرم و تخلف به طور کامل انجام دهدکند، از قوه قضائيه خواسته وظيفه خود را در مبارزه
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