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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
  

های بهتر ایران، ادامه  ای ضمن استقبال از همکاری المللی انرژی هسته ترین گزارش آژانس بين تازه
گوید که گزارش آژانس مانع تيرگی  ایران می. م در نطنز را مورد انتقاد قرار داده استسازی اورانيو غنی

 .فضا در شورای امنيت خواهد شد
  )2007 اوت  30(1386 شهریور  8پنج شنبه 
های بهتر ایران  ای ضمن استقبال از همکاری المللی انرژی هسته ترین گزارش آژانس بين تازه:رادیو آلمان

های شورای امنيت توصيف   اورانيوم در تأسيسات نطنز را نقض قطعنامه سازی  ادامه غنیبا این آژانس،
  .تيرگی فضا در شورای امنيت خواهد شد  گوید که گزارش آژانس مانع ایران می. کند می

 در تأسيسات سازی اورانيوم غنی به ای، ایران المللی انرژی هسته ترین گزارش آژانس بين بنا به تازه
سازی در  با این همه، فعاليت غنی. دهد المللی ادامه می به رغم فشارها و تقاضاهای بين اتمی نطنز 

  .تر از آن است که در ابتدا از سوی جمهوری اسالمی اعالم شده بود تأسيسات یادشده آهسته
شورای حکام آژانس  اوت، از سوی محمد البرادعی، مدیرکل به ٣٠گزارش یادشده که روز پنجشنبه،  

کند و از  سازی اورانيوم استفاده نمی های خود برای غنی ایران از تمام ظرفيت«: افزاید ارائه شد، می
درگزارش البرادعی گفته » .ای توليد کند تواند مقدار قابل اعتنایی از سوخت هسته همين رو نمی

با تزریق هگزافلوراید   اوت ١٩وز  تایی غنی سازی اورانيوم تا ر١۶۴ آبشار ١٢شود که در نطنز  می
  اند و چهار آبشار دیگر نيز در مرحله آزمایش یا در دست ساخت هستند ه اورانيوم فعاليت می کرد

سازی اورانيوم در نطنز در تناقض با دو قطعنامه سازمان ملل است که در آنها از ایران موکدَا  ادامه غنی
ایران  با این همه، بنا به گزارش البرادعی، . حال تعليق درآوردها را به  شود این گونه فعاليت خواسته می

  . های دیگرهمکاری خود با آژانس را تشدید کرده است های اخير، در زمينه در ماه
  ایران" های چشمگير همکاری"استقبال از 

های گوید که در نتيجه این توافق پرسش  گزارش ضمن تشریح جزئيات توافق اخير آژانس با ایران می 
مربوط به آزمایش های گذشته پلوتونيم ایران و آلودگی به اورانيوم با درجه غنای باال که در تجهيزات 

  . . یافت شده بود، برطرف شده است) هسته ای ایران(
باید به اعتمادسازی درباره گستره و ماهيت  گوید که ایران  ای خود می  صفحه٩البرادعی در گزارش 

 آینده خود ادامه دهد و پروتکل الحاقی را که حق بازرسی های گسترده تر را برنامه هسته ای حال و
  .می دهد، به منظور حل و فصل مسائل مهم و اعتمادسازی در آینده اجرا کند) به آژانس(

یک دیپلمات ارشد در آژانس به خبرگزاری آلمان گفته است تا زمانی که ایران پروتکل الحاقی را اجرا 
  .. های آژانس از فعاليت های مربوط به چرخه سوخت ایران محدود استنمی کند، دانسته

اند  کشورهای غربی، و از جمله آمریکا، ضمن استقبال از همکاری بهتر ایران با آژانس اتمی، زنهار داده
شدن  اش به معنای بسته ای ها و ابهامات در باره برنامه هسته که پاسخ جمهوری اسالمی به پرسش

سازی اورانيوم  ای ایران نيست، و چالش اصلی کماکان امتناع این کشور از توقف غنی پرونده هسته
  .است

آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش البرادعی را در جلسه ادواری آینده آژانس که  شورای حکام 
  . سپتامبر آغاز خواهد شد، بررسی خواهد کرد١٠ از

  واکنش ایران به گزارش البرادعی
علی اصغر سلطانيه، این  خود در آژانس لين واکنش به گزارش البرادعی، از زبان نمایندهایران در او
مانع تحرکات سياسی در شورای امنيت خواند و تاکيد کرد هر گونه تحرک سياسی در مورد  گزارش را 

  .قطعنامه، در روند همکاری های ایران و آژانس تاثير منفی خواهد داشت
گزارش مدیر کل آژانس بين المللی انرژی اتمی به صراحت «: يه در گفتگو با خبرگزاری مهر، گفت سلطان

 مانع تشدید فضای  توافقات ایران و آژانس و پيشرفت این توافقات را مثبت خوانده است و بر این اساس
  . » .خواهد شد) شورای امنيت ( سياسی در نيویورک 

 از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ایران بر همکاری به گفته سلطانيه هرگونه اقدامی
های آغاز شده در هفته های اخير و اجرای توافقنامه جدید ایران و آژانس تاثير منفی خواهد گذاشت و 

  .وضعيت را بدتر خواهد کرد
نس که آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش البرادعی را در جلسه ادواری آینده آژا شورای حکام 

 نيز در ماه ميالدی ١+۵قرار است گروه .  سپتامبر آغاز خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد داد١٠ از
ای ایران را از  سپتامبر دوباره شور و مذاکرات خود در باره اقدامات بعدی نسبت به رویکرد هسته

  .سرگيرد
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باره برنامه هسته ای ایران اعالم کرد مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی امروز با انتشار گزارشی در
که ابهامات مربوط به آزمایشات پلوتيونيوم ایران و آلودگی های اورانيوم با درجه غنای باال در تجهيزات 

  .هسته ای ایران برطرف شده است
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انتشار گزارشی از  امروز با" برادعیمحمد ال"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، 
اخير آژانس را با ایران در برطرف  عملکرد سه ماهه ایران درباره برنامه هسته ای اش، جزئيات توافق

  .تشریح کرد کردن ابهام های باقيمانده در برنامه هسته ای ایران
به آزمایش  ای مربوطدر نتيجه پرسش ه: البرادعی پس از تشریح این توافق درگزارش خود آورده است

) هسته ای ایران(تجهيزات  های گذشته پلوتونيم ایران و آلودگی به اورانيوم با درجه غنای باال که در
 .یافت شده بود، برطرف شده است

صفحه ای خود آورده  9وی در گزارش . البرادعی تهيه این طرح کاری را گام مهمی رو به جلو توصيف کرد
کرد، باید به اعتمادسازی  ن برنامه هسته ای گذشته خود را شفاف سازیبه محض اینکه ایرا :است

با این حال ایران باید پروتکل  .دهد ادامه درباره گستره و ماهيت برنامه هسته ای حال و آینده خود
می دهد، به منظور حل و فصل مسائل مهم ) به آژانس) الحاقی را که حق بازرسی های گسترده تر را

 .کند در آینده اجراو اعتمادسازی 
متحد، ایران  قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل وی در ادامه گزارش خاطر نشان می کند که با وجود

 19اورانيوم تا روز   تایی غنی سازی164 آبشار 12به فعاليت های غنی سازی ادامه می دهد و 
 دیگر نيز در مرحله آزمایش یا در آبشار آگوست با تزریق هگزافلوراید اورانيوم فعاليت می کردند و چهار

 .دست ساخت هستند
آهسته تر از واقع  ایران با وجود این، به گفته یک دیپلمات ارشد در آژانس، فعاليت های غنی سازی

دانسته  الحاقی را اجرا نمی کند، تا زمانی که ایران پروتکل: این دیپلمات افزود. انجام می شود
 .محدود است  به چرخه سوخت ایرانآژانس از فعاليت های مربوط های

" تورنسل تست"ایران با یک : ، رئيس بازرسان آژانس و معاون البرادعی نيز گفت"الی هاینونن"
گوید، اما نکته مهم  روبروست تا پرسش های آژانس را که در چارچوبی زمانی ارائه می شود، پاسخ

 .است) توافق( اجرای
 10آژانس که از  تمی گزارش البرادعی را در جلسه ادواری آیندههيئت حکام آژانس بين المللی انرژی ا

  .سپتامبر آغاز خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهند داد
  

  گزارش البرادعی مانع تحرک در شورای امنيت می شود
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بين المللی انرژی  مدیر کل آژانسگزارش : در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت " علی اصغر سلطانيه"دکتر 
   مثبت خوانده است و بر این اساس اتمی به صراحت توافقات ایران و آژانس و پيشرفت این توافقات را

  . خواهد شد ( شورای امنيت( مانع تشدید فضای سياسی در نيویورک 
 همکاری های آغاز عليه ایران بر متحد هرگونه اقدامی از سوی شورای امنيت سازمان ملل: وی افزود 

ایران و آژانس تاثير منفی خواهد گذاشت و وضعيت را  شده در هفته های اخير و اجرای توافقنامه جدید
  .بدتر خواهد کرد

 اولی"سرپرستی   به  مرداد ماه در پی سه دور مذاکره30آژانس بين المللی انرژی اتمی در  ایران و
معاون "  وعيدی جواد"و انس بين المللی انرژی اتمیمعاون امور پادمان های مدیرکل آژ" هاینونن 

و حل ابهامات باقيمانده تا  ملی به توافقنامه ای جامع برای نحوه همکاری ها دبيرشورای عالی امنيت
  . دی ماه سال جاری دست یافتند

ر گفت که در پی انتشا" مهر"همچنين به خبرنگار  نماینده ایران در آژانس بين المللی انرژی اتمی
آژانس حاضر در مقر این نهاد در وین ضمن استقبال از  عضو گزارش البرادعی دیپلمات های کشور های

آژانس ابراز می دارند که بر این اساس نقش آژانس بين المللی انرژی اتمی  گزارش و موافقتنامه ایران و
ای امنيت سازمان موضوع پررنگ می شود و این بدان معناست که دخالت شور حل و فصل بار دیگر در

  .باید متوقف گردد ملل
این گزارش ضمن تائيد اظهارات ایران و  : سلطانيه گزارش همچنين البرادعی را مثبت خواند و تاکيد کرد

بودن فعاليت های هسته ای ایران صحه گذاشت و ادعاهای  اعالم حل بخشی از ابهامات ، بر صلح آميز
  . آمریکا را مردود دانست

 10(شهریور ماه  19آژانس در    کل آژانس بين المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکامگزارش مدیر
  . مطرح و بررسی خواهد شد) سپتامبر 

  
 »پرونده هسته ای ايران به هيچ وجه بسته نيست«

  )2007 اوت  30(1386 شهریور  8پنج شنبه :رادیو فردا
 ماه اوت گفت که ٣٠ی اتمی، روز چهارشنبه گريگوری شولتی سفير آمريکا در آژانس بين المللی انرژ

  .برخالف اظهارات محمود احمدی نژاد، پرونده اتمی ايران بسته نيست
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی، روز سه شنبه در کنفرانس خبری خود در تهران گفت که 

  .از نظر ايران موضوع پرونده هسته ای، به طور رسمی پايان يافته است
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احمدی نژاد، درباره روند رسيدگی به پرونده هسته ای جمهوری اسالمی در شورای امنيت آقای 
گردد؛ چرا  ای ايران به آژانس برمی شده است و پرونده هسته از نظر ما موضوع تمام«: سازمان ملل گفت

  .»دليل به شورای امنيت رفته بود که بی
   »ایران فقط وعده داده است«

همه اعضای آژانس «: انس بين المللی انرژی اتمی، در بيانيه خود نوشته استاما سفير آمريکا در آژ
بين المللی انرژی اتمی، از حل شدن برخی ابهام ها پيرامون فعاليت های گذشته ايران، از جمله ارتباط 

 استقبال می کند، اما در زمينه های) بازار سياه هسته ای عبدالقدير خان(اين برنامه با ارتش و شبکه 
  .بسياری، ايران تاکنون فقط قول و قرار داده است

به گفته آقای شولتی، ايران اکنون بايد از جمله، زمينه دسترسی بازرسان آژانس را به اطالعات، افراد و 
در غير اين صورت، به گفته وی، آژانس بين المللی انرژی اتمی بار ديگر تاکيد . تجهيزات الزم فراهم آورد

  . تواند با اطمينان بگويد که ايران فعاليت های هسته ای اعالم نشده نداردخواهد کرد که نمی
حتی اگر فعاليت های هسته ای گذشته ايران حل شود، تا زمانی که «: گريگوری شولتی افزوده است

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، بر فعاليت های کنونی ايران از جمله موضوع توسعه 
يشرفته، احاطه کامل نداشته باشد، پرونده هسته ای اين کشور در آژانس نمی تواند سانتريفوژهای پ

  ».بسته شود
افزوده، اين بدين معنی است که ايران بايد ) آژانس(همانگونه که مدير کل : آقای شولتی افزوده است

ره تاسيسات پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای را اجرا کند، اطالعات الزم را دربا
  ».هسته ای جديد فراهم کند و به اقدام های الزم در راستای شفاف سازی دست بزند

موسسه علوم وامنيت بين الملل که رياست آن را ديويد آلبرايت بازرس پيشين تسليحاتی به عهده 
ه و حاوی نقص  ماه اوت، در بيانيه ای، توافق نامه ميان ايران و آژانس را ناسنجيد٢٩دارد، روز چهارشنبه 

در اين بيانيه، از ملزم نکردن ايران به اجرای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش تسليحات . دانست
  .هسته ای، که ايران در زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد به آن پايان داد، انتقاد شده است

زات، تاسيسات هسته ای مشخص نکردن الزام ايران به فراهم کردن امکان دسترسی بازرسان به تجهي
  .و افراد و اسناد الزم نيز از مواردی است که مورد انتقاد اين موسسه قرار گرفته است

آژانس بين المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه همکاری ايران با بازرسی های اتمی درباره فعاليت های 
ار اعتماد سازی بيشتر ارزيابی کرد ولی خواست» گام رو به جلوی مهمی«سابق هسته ای تهران را 

  .تهران برای عدم دستيابی به سالح های هسته ای شد
آژانس اعالم کرده است که پرسش ها درباره آزمايش ايران با پلوتونيوم و رگه های اورانيوم غنی شده 

  .که در برخی تجهيزات و تاسيسات هسته ای ايران يافت شده بود، حل و فصل شده است
ما «: ريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه خود همچنين گفته استگريگوری شولتی سفير آم

از تالش های آژانس بين المللی انرژی اتمی برای حل مسايل باقی مانده درباره برنامه هسته ای ايران 
حمايت می کنيم، اما اين که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل 

حد، بتوانند پرونده ايران را بسته اعالم کنند، به طور کامل به برخورد و همکاری رهبری ايران بستگی مت
  ».دارد

به رژيم ايران بستگی دارد که به طور کامل و بدون قيد و شرط با آژانس «به همين دليل، به گفته وی، 
  ». را به حال تعليق در آوردبين المللی انرژی اتمی همکاری کند و همه فعاليت های حساس هسته ای

گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در عين حال تاييد می کند که ايران، برخالف خواست شورای 
   .امنيت سازمان ملل متحد، برنامه غنی سازی اورانيوم را گسترش داده است

  
 گزارش تازه آژانس درباره برنامه هسته یی ایران

  )2007 اوت  30(1386   شهریور8پنج شنبه :رادیو فردا
گزارش ) پنج شنبه هشتم شهریور(محمد البرادعی، ، مدیر کل آژانس بين المللی انرژی اتمی امروز

 حاکم آژانس ارائه  سه ماهه خود را در مورد برنامه هسته یی جمهوری اسالمی، به اعضای شورای
  . داد

انس، گزارش آقای البرادعی حاوی توافق به گزارش خبرگزاری ها بنقل قول از دیپلمات های نزدیک به آژ
های آژانس با ایران و جدول زمانی تهيه شده برای پاسخگویی به ابهام های باقی مانده در برنامه 

    .هسته یی جمهوری اسالمی نيز هست
گامی "بر پایه این گزارش ها، محمد البرادعی همکاری جمهوری اسالمی را در تهيه برنامه کاری 

ایران در عين حال به توسعه برنامه هسته یی اش "اما افزوده است که " ش خوانده چشمگير به پي
ادامه داده، گرچه هردو برنامه غنی سازی اورانيوم و راکتور آب سنگين اراک با سرعت کمتری پيش می 

      ."رود
 جدید در صورت بوجود آمدن سوال ها و ابهامات: همچنين گفته می شود که در این گزارش آمده است

در باره فعاليت هایِ  هسته ییِ  گذشته ایران ، حتی با وجود پاسخ های ایران به سوال های موجود، 
  . آژانس باردیگر از جمهوری اسالمی خواهد خواست که به آن پرسش ها پاسخ دهد

به  قطعنامه خود که به اتفاق آراء در چهارم فروردین ماه گذشته  شورای امنيت سازمان ملل درسومين
  . تصویب رسيد، از ایران خواست تا برنامه غنی سازی اورانيوم خود را به تعليق درآورد
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) نوزدهم شهریور(گزارش محمد البرادعی در جلسه فصلی شورای حکام آژانس در دهم سپتامبر آینده 
  بررسی خواهد شد

  
  آژانس اتمی توافق خود با ایران را گامی چشمگير اعالم کرد

  )2007 اوت  30(1386ور   شهری8پنج شنبه 
سه روز پس از آنکه دولت ایران اعالم کرد که به پرسشهای مربوط به کشف آثار پلوتونيوم :بی بی سی

در تأسيسات اتمی خود پاسخ گفته و حاضر است به دیگر پرسشها نيز پاسخ گوید، آژانس بين المللی 
  .ده و از آن استقبال کرده استانرژی اتمی، اقدام دولت ایران را گامی چشمگير به جلو خوان

آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارشی تازه درباره فعاليت اتمی ایران تهيه کرده که هنوز رسمًا منتشر 
  .نشده اما محتوای آن به صورت غيررسمی در اختيار رسانه ها قرار گرفته است

جدولی زمان بندی شده صورت تدوین این گزارش در پی حصول توافقی ميان ایران و آژانس و انتشار 
  .گرفته که ایران برای پاسخگویی به پرسشهای آژانس درباره برنامه اتمی این کشور تهيه کرده است
استقبال آژانس از این توافق در حالی صورت گرفته که آمریکا این توافق را ناکافی دانسته و به آن با 

  .دیده تردید می نگرد
به کشف آثار عنصر رادیواکتيو پلوتونيوم در تأسيسات اتمی ایران بخشی از پرسشهای آژانس مربوط 

بود، ایران اعالم کرده بود که آلودگی این دستگاهها به پلوتونيوم پيش از خریداری این دستگاهها از خارج 
  .صورت گرفته است

ه یافته، با توجه به گزارش تازه آژانس به نظر می رسد که آژانس سرانجام پاسخ ایران را قانع کنند
هرچند در عين حال خاطرنشان ساخته که ایران باید در مورد آزمایشهای خود با پلوتونيوم توضيح 

  .بيشتری بدهد
پلوتونيوم در فرایند غنی سازی اورانيوم توليد می شود و می تواند در ساخت سالح اتمی کاربرد داشته 

  .ا بشدت رد می کندباشد اما ایران هرگونه مقاصد نظامی در برنامه اتمی خود ر
با این حال، آژانس پرسشهای دیگری نيز درباره فعاليت اتمی ایران مطرح می کند و در گزارش تازه خود 

اعالم کرده است که با مشخص شدن ابهامهای مربوط به فعاليت اتمی این کشور در گذشته، ایران باید 
  .ود در آینده نيز جلب کنداعتماد آژانس را به فعاليت اتمی کنونی خود و برنامه های خ

آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش پيشين خود که به شورای امنيت سازمان ملل متحد عرضه 
شد اعالم کرد تنها در صورتی می تواند با اطمينان در مورد اهداف اصلی ایران از فعاليت اتمی اظهارنظر 

  .هد و ابهامات را مشخص سازدکند که ایران به پرسشهای آژانس در این زمينه پاسخ د
همين ابهامات باعث شد که روند رسيدگی به فعاليت اتمی ایران از آژانس خارج و به شورای امنيت 

سازمان ملل ارجاع شود و این شورا نيز با صدور قطعنامه هایی تحریمهایی عليه ایران وضع کرده تا این 
  .کشور را وادار به محدود کردن فعاليت اتمی خود کند

شورای امنيت خواهان آن است که غنی سازی اورانيوم و کليه فعاليتهای مرتبط با آن در ایران متوقف 
شود اما ایران به عنوان عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی و امضاکننده پيمان بين المللی منع 

  .ی داندگسترش جنگ افزارهای اتمی، غنی سازی اورانيوم برای کاربرد صلح آميز را حق خود م
غنی سازی اورانيوم با غلظت و حجم بسيار باال می تواند در ساخت سالح اتمی کاربرد داشته باشد و 

آمریکا و متحدانش با توجه به اختالفات سياسی خود با ایران، معتقدند که ایران به صورت پنهانی به 
  .دنبال دستيابی به سالح اتمی است
ت سرباز زده اما به منظور جلوگيری از تصویب قطعنامه های تازه ایران از عمل به قطعنامه شورای امني

  .در این شورا و وضع تحریمهای سنگينتر عليه خود گامهایی برداشته است
ایران ماه گذشته برای نخستين بار به بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه داد از رآکتور آب 

  .رای امنيت را برانگيخته بازدید کنندسنگينی که در حال احداث است و اعتراض شو
جدول زمانبندی شده ای که ایران اخيرًا برای پاسخگویی به سؤاالت آژانس عرضه کرده نيز گامی در این 

  .راستا به شمار می رود
  

  ايران طي سندي رسمي آمادگي خود را براي همكاري آامل با آژانس اعالم آرد 
  )2007ت   او28(1386 شهریور  6سه شنبه :ایرنا

المللي انرژي اتمي، جمهوري اسالمي ايران آمادگي خود را  بر اساس توافقنامه بين ايران و آژانس بين
بر اساس متن توافقنامه ايران و .براي پاسخگويي به تمام سوواالت باقيمانده آژانس اعالم آرده است

وين منتشر شد، تهران آمادگي المللي انرژي اتمي آه روز سه شنبه در سايت اين نهاد در  آژانس بين
اي  خود را براي آنكه آژانس بتواند توافقنامه جامع پادماني را به نحو موثري در زمينه برنامه هاي هسته

گيري درباره  اين آمادگي به نحوي است آه آژانس قادر به نتيجه .اعالم آرده است. ايران اجرا آند
اين توافقنامه آه روز دوشنبه از سوي سفير ايران در .وداي ايران بش هاي هسته ماهيت صلح آميز برنامه

مدير آل اين نهاد ارايه شد، همچنين تصريح شده است آه آمادگي ايران " محمد البرادعي"آژانس به 
اي اعالم شده را  اي است آه آژانس بتواند عدم انحراف برنامه ها و مواد هسته براي همكاري به گونه

اي خواهد بود  ين توافقنامه همچنين تاآيد آرده است آه همكاري با آژانس به گونهايران در ا .تاييد نمايد
   .اي ايران باقي نماند آه هيچ موضوع حل نشده ديگري بين ايران و آژانس درباره فعاليتهاي هسته
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 ايران طي بيانيه اي، که -به پرسش ها درباره پلوتونيوم پاسخ داديم:  ايران-6/6بي بي سي فارسي 
ز دوشنبه از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي منتشر شد، گفته است که به برخي پرسش ها رو

نمايندگي ايران در . درباره آزمايش هاي پلوتونيوم که براي آژانس ابهام ايجاد کرده بود پاسخ داده است
ي براي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين، پايتخت اتريش، متن پنج صفحه اي يک جدول زمان

در ... همکاري با آژانس که هفته گذشته در تهران ميان دو طرف مورد توافق قرار گرفته بود را منتشر کرد
بيانيه ايران که در وبسايت آژانس اتمي سازمان ملل منتشر شد آمده است که آژانس پذيرفته است که 

ي آژانس همخوان است و بنابراين با يافته ها"بيانيه هاي قبلي ايران در ارتباط با مساله پلوتونيوم 
  ."مساله حل شده است

  
   آژانس پروژه پلوتونيوم ايران را مختومه اعالم آرد :سلطانيه

  )2007 اوت  28(1386 شهریور  6سه شنبه 
نماينده دائم ايران در آژانس با اشاره به مختومه اعالم شدن پروژه پلوتونيوم ايران توسط آژانس :فارس

علي  . سرانجام به انطباق اظهارات ايران در پروژه پلوتونيوم با واقعيت اذعان نمودآژانس: تصريح آرد
المللي  خود با محمد البرادعي مديرآل آژانس بين) دوشنبه(اصغر سلطانيه در خصوص ديدار روز گذشته 

چارچوب در اين ديدار ضمن تحويل موافقتنامه انجام شده در تهران پيرامون مداليته و : انرژي اتمي گفت
   .هاي ايران و آژانس نيز گفتگوهايي انجام شد حل مسائل باقيمانده، در رابطه با همكاري

آقاي البرادعي ضمن ابراز خرسندي از توافقات به عمل آمده و اظهار اميدواري در اجراي : وي توضيح داد
ر گزارش خود مفاد آن اطمينان داد آه اين گام مثبت جمهوري اسالمي ايران را به نحو مقتضي د

   .منعكس آند
بر اساس اين گزارش يكي از : المللي انرژي اتمي خاطرنشان آرد نماينده دائم ايران در آژانس بين

گرفت يعني مربوط به پروژه پلوتونيوم  آه در چند سال گذشته نيز مورد بحث قرار مي موضوعات باقيمانده
   .گردد  مياز نظر آژانس حل و فصل شد و پرونده آن مختومه اعالم

  
  توافق نامه ايران و آژانس، نقص دارد 

  )2007 اوت  28(1386 شهریور  6سه شنبه 
 ماه اوت، تفاهم نامه ميان ايران و آژانس ٢٨موسسه علوم و امنيت بين الملل، روز سه شنبه :رادیو فردا

» ناقص«و »  معمولغير«بين المللی انرژی اتمی بر سر حل ابهام ها پيرامون برنامه هسته ای ايران را 
بر اساس ارزيابی اين موسسه، سند موجود، در زمينه های مهمی دچار نقص است و اعضای .خواند

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، بايد در اولين فرصت، از ايران و آژانس بخواهند محدوديت 
  .های گوناگون آن را روشن کنند

بـسته شـدن پرونـده ايـران در صـورت           «وم و امنيت بين الملل، به       از جمله اين نواقص، بيانيه موسسه عل      
جـدول زمـانی مـشخص    . اشـاره مـی کنـد   » روشن شدن ابهام های موجود ذکر شده در اين توافق نامـه    

 سپتامبر اعالم شده که بر اساس آن، ايران بايـد تـا آن تـاريخ، بـه                  ١۵شده در توافق ميان ايران و آژانس،        
مشخص نکردن الزام ايران به فراهم کردن ... ر اين تفاهم نامه، پاسخ دهدهمه پرسش های ذکر شده د  

امکان دسترسی بازرسان به تجهيزات، تاسيسات هسته ای و افراد و اسـناد الزم نيـز از مـواردی اسـت                     
  ...که مورد انتقاد اين موسسه قرار گرفته است

  
 'بمب ایرانی یا بمباران ایران، هر دو فاجعه بارند'

  )2007 اوت  27(1386 شهریور  5دوشنبه 
جدی ترین 'نيکوال سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه، جنجال بر سر برنامه اتمی ایران را :بی بی سی

 ."ایران مجهز به سالح اتمی برای من غير قابل قبول است"خوانده و گفته ' بحران جاری در سطح جهان
ای ایران را افزایش تحریم ها و در صورت آقای سارکوزی موضع فعلی کشورش در قبال مناقشه هسته 

 .دانست' گشایش'احترام ایران به تعهدات و الزاماتش، 
فاجعه "دانست که هر دو به نظر او " بمب ایرانی، یا بمباران ایران"وی این راه حل را تنها راه پرهيز از 

 .خواهند بود" بار
به قدرت رسيدنش به طور خاص در باره رئيس جمهور فرانسه که روز یکشنبه برای اولين بار پس از 

سياست خارجی این کشور سخنرانی می کرد، بحران هایی را که دنيا در قرن بيست و یکم با آنها 
 .روبروست برشمرد و مواضع خود را در مورد آمریکا، روسيه و مسائل خاورميانه اعالم کرد

يين یک جدول زمانی برای خروج از برجسته ترین نکات سخنرانی آقای سارکوزی درخواست برای تع
 .در سياست خارجی روسيه بود' بی رحمی'نيروهای خارجی از عراق و انتقاد او از 

وی همچنين در صحبت هایش به حل بحران های ليبی و کره شمالی در جامعه بين المللی اشاره کرد 
 .و مقامات ایران را تلویحا به در پيش گرفتن رویه مشابه ترغيب کرد

مهور فرانسه گفت همه تالشش را خواهد کرد تا مقامات ایران را متقاعد کند، انجام مذاکرات رئيس ج
 .جدی با اروپا و دیگر کشورها، نفع بيشتری برای آنها در پی خواهد داشت

خبرنگاران می گویند از موضعگيری آقای سارکوزی بر می آید که وی به دنبال گسترش نقش فرانسه در 
 .استعرصه بين المللی 
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خواند که الیق " ملتی بزرگ"وی در بخش دیگری از صحبت هایش در مورد ایران، مردم این کشور را 
  احترامند و به دنبال انزوا و درگيری نيستند

  
 گردد  ای ايران به آژانس برمی پرونده هسته: احمدی نژاد

  )2007 اوت  25(1386 شهریور  3شنبه 
 درباره روند پرونده  جمهوری ايران روز شنبه سوم شهريور ماهمحمود احمدی نژاد، رييس :رادیو فردا

شده است و  از نظر ما موضوع تمام« :هسته ای جمهوری اسالمی در شورای امنيت سازمان ملل گفت
  .»دليل به شورای امنيت رفته بود گردد؛ چرا که بی ای به آژانس برمی پرونده هسته

 مورد خروج پرونده هسته ای جمهوری اسالمی از دستور آقای احمدی نژاد درباره پيش بينی خود در
  . توضيح بيشتری نداد به آژانس بين المللی انرژی اتمی و انتقال آن شورای امنيت کار

ای در اين است  اهميت انرژی هسته«، آقای احمدی نژاد با اشاره به اين که ايسنابه گزارش خبرگزاری 
ها  از همه گردنه« :گفت است، » ی با دنيای استکباری و مادیکه نماد تقابل بين فرهنگ انقالب اسالم

  .»اند  ای را پذيرفته  ايران هسته )کشورهای جهان(عبور کرديم و امروز در ساحل آرامش هستيم و همه 
 و جواد وعيدی، معاون دبير شورای عالی  اولی هاينون، معاون مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی،

 سه شنبه سی مردادماه اعالم کردند که يک جدول زمانی  س دو روز مذاکره در تهران روزامنيت ايران، پ
  .برای شفاف سازی درباره برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، مورد توافق دو طرف قرار گرفته است

 از» رفع ابهام ها« برای   برای تعيين يک جدول زمانی توافق ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی
برنامه هسته ای جمهوری اسالمی از اين جهت مهم است که اساس گزارش تازه محمد البرادعی، 

 قرار   اين گزارش در مورد ميزان همکاری های ايران با آژانس. مدير کل آژانس، را تشکيل خواهد داد
  .است در ماه سپتامبر تسليم شورای امنيت شود

 احتماال در راستای  ه ترين امتياز جمهوری اسالمیبه گزارش خبرگزاری ها، توافق سه شنبه تاز 
  . تالشی برای جلوگيری از تحريم های گسترده سازمان ملل است

کشور های غربی جمهوری اسالمی را متهم به تالش برای دستيابی به جنگ افزار های هسته ای 
ی هسته ای، برای مقاصد می کند اما ايران، اين اتهام ها را رد کرده و می گويد که می خواهد از انرژ

  .صلح آميز استفاده کند
 فعاليت های مربوط   شورای امنيت سازمان ملل متحد به ايران برای تعليق١٧۴٧ضرب االجل قطعنامه 

به غنی سازی اورانيوم و ديگر فعاليت های حساس هسته ای حدود سه ماه پيش به پايان رسيد و 
  . ها خودداری کرده استجمهوری اسالمی تاکنون از توقف اين برنامه

   »های ما ممنوع کنند  ای را در دانشگاه های مرتبط با علوم هسته خواستند رشته می«
کشورهای غربی با برنامه » مخالفت های«آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود، همچنين، با اشاره به 

ی در اصفهان را ای ما حت های هسته  تمام فعاليت٨٣در سال « :هسته ای جمهوری اسالمی، گفت
های ما ممنوع   ای را در دانشگاه های مرتبط با علوم هسته خواستند رشته متوقف کردند و حتی می

 سانتريفوژ، ما را به ده سال بعد وعده می دادند؛ اما به لطف ٢٠چنين برای فعاليت آزمايشی  کنند، هم
  .» بکنندها امروز فعال شده و آنها هم هيچ کاری نتوانستند خدا تمام اين

ما « :محمود احمدی نژاد با اشاره به برخی انتقاد در داخل ايران نسبت به برنامه هسته ای کشور گفت
آوردند که دست  فهمند و در اوج قضيه به دولت فشار می افرادی را در داخل داريم که منافع ملی را نمی

دادند و  داخل به آنها پيغام میشود؛ حتی برخی از  ترسيدند که جنگ می آنها می. از مقاومت بردارد
  .»های شورای امنيت بودند خواستار تسريع فشارها در تصويب قطعنامه

اعالم خواهد شد و ايران »  ای آوری هسته در آينده خبرهای بهتری در فن« به گفته آقای احمدی نژاد 
  . را فعال نمی تواند اعالم کند» های بنيادی بسياری از اخبار در حوزه سلول«
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  عبداهللا گل رئيس جمهور ترکيه شد
  )2007 اوت  28(1386 شهریور  6سه شنبه 
عبدهللا گل، وزیر امور خارجه ترکيه در سومين دور رای گيری در پارلمان این کشور برای :بی بی سی

  . کشور برگزیده شدانتخاب رئيس جمهور، با اکثریت آرا به عنوان رئيس جمهور جدید این
وی طی . به دنبال انتخاب آقای گل به ریاست جمهوری ترکيه، وی در برابر نمایندگان سوگند یاد کرد

  .سخنانی گفت که به دموکراسی و نظام سکوالر پایبند است
 اتحادیه اروپا از انتخاب عبداهللا گل به ریاست جمهوری ترکيه استقبال کرده و آن را قدم مثبتی برای این

  .کشور در راه پيوستن به اتحادیه اروپا دانسته است
ژوزه مانوئل باروسو، رئيس کميسيون اروپا در اطالعيه ای گفت که عبداهللا گل، می تواند جان تازه ای به 

  .روند تالش ترکيه برای عضویت در اتحادیه اروپا بدهد
وی بر تعهد خود .  شودآقای گل عضو حزب عدالت و توسعه است که یک حزب اسالمگرا محسوب می

همسر آقای گل، دارای حجاب اسالمی است که . به اصل جدایی دین از سياست تاکيد ورزیده است
آقای گل اولين رئيس جمهوری است که همسرش . این مساله باعث بروز تنش هایی شده است

  .روسری به سر می کند
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ست که یک سياستمدار دارای گرایش  ا1923این نخستين بار از زمان ایجاد جمهوری ترکيه در سال 
  .های دینی عاليترین مقام در نظام سکوالر این کشور را بر عهده می گيرد

حزب عدالت و توسعه در حال حاضر دولت را نيز در دست دارد و در پی برگزاری انتخابات پيش از موعد 
ی از جمله موضوع های در ماه ژوئيه سال جاری، که در آن مساله سکوالریسم و انتخاب ریيس جمهور

  . کرسی، اکثریت خود در پارلمان را حفظ کند550 کرسی از 341اساسی بود، توانست با کسب 
 اوت، ژنرال 27انتخاب عبداهللا گل به ریاست جمهوری ترکيه در حالی صورت می گيرد که روز دوشنبه، 

ف آنها تضعيف نظام الئيک یاشار بيوک آنيت، ریيس ستاد مشترک ارتش ترکيه، از وجود مراکزی که هد
  .کشور است سخن گفت

ارتش ترکيه خود را حافظ نظام جمهوری ترکيه می داند و اظهارات ریيس ستاد ارتش به هشداری در این 
مورد تعبير شده است که نيروهای مسلح نسبت به به خطر افتادن اصل جدایی دین از سياست بی 

  .اعتنا نخواهند ماند
 تا کنون چهار بار دولت های 1960ارتش ترکيه دارای سابقه مداخله در امور سياسی است و از سال 

  .غيرنظامی را از کار برکنار کرده است
برخی از سياستمداران و نشریه های طرفدار سکوالریسم نيز در مورد خطر گرایش های مذهبی برای 

  .نظام سياسی این کشور هشدار داده اند
مهوری آقای گل، حزب عدالت و توسعه، هر سه نهاد ریاست جمهوری، نخست وزیری و با ریاست ج

  .ریاست پارلمان را در ترکيه در اختيار می گيرد
رياست جمهوری، در نظام پارلمانی ترکيه بيشتر يک مقام تشريفاتی است اما از حق وتوی مصوبات 

  .دانشگاه ها برخوردار استپارلمان و انتصاب مقام های دولتی از جمله قضات و روسای 
   عبداهللا گل رييس جمهوري ترکيه شد -راديو فردا 

عبداهللا گل ، نامزد حزب عدالت و توسعه در دور سوم راي گيري انتخابات رياست جمهوري ترکيه در 
وي در دور اول و دوم راي . پارلمان اين کشور توانست با کسب حد نصاب آرا، به اين سمت برگزيده شد

مطابق قانون اساسي ترکيه، حد .   راي بود ، به دست آورد٣۶٧توانسته بود حد نصاب الزم را که گيري ن
 کرسي ۵۵٠ کرسي از ٣۴١ راي است و حزب عدالت و توسعه ٢۶٧نصاب الزم در دور سوم راي گيري 

  .پارلمان را دراختيار دارد
  

  اعالم سياست خارجی جدید فرانسه توسط سارکوزی
  )2007 اوت  27(1386  شهریور 5دوشنبه 

نيکوال سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه، خواستار تعيين یک جدول زمانی برای خروج :بی بی سی
  .نيروهای خارجی از عراق شده است

آقای سارکوزی در اولين سخنرانی مهم خود درباره سياست خارجی فرانسه، از هنگام عهده دار شدن 
ين جدول زمانی سبب خواهد شد که احزاب مختلف پست ریاست جمهوری این کشور، گفت یک چن

  .عراقی ناچار شوند مسئوليت آینده کشورشان را قبول کنند
نيکوال سارکوزی، در سخنرانی خود که درباره مسائل متعددی بود از اروپا خواست که در صحنه بين 

  .کا، تاکيد کردالمللی نقش مهمتری را ایفا کند ولی در عين حال او به اهميت دوستی اش با آمری
مخالفت آقای سارکوزی در مورد عضویت ترکيه در اتحادیه اروپا، در مقایسه با سياست دولت های قبلی 

وی گفت فرانسه با شروع فصل تازه ای از گفتگوها در این باره، مخالفت . فرانسه انعطاف پذیرتر بود
  .نخواهد کرد

زی گفت او خواستار تشکيل اجالس ویژه شورای در مورد سياست فرانسه در قبال آفریقا، آقای سارکو
 سپتامبر شده است تا درباره راه های برقراری صلح و امنيت در آفریقا بحث و گفتگو 25امنيت در تاریخ 

  .شود
که نيازمند احسان و بخشش خارجی " مرد بيمار جهان"آقای سارکوزی خاطرنشان کرد که آفریقا دیگر 

اره هنوز به رفاه و رونق جهانی دست نيافته و باید به این مشکل باشد نيست ولی افزود که این ق
  . پرداخته شود

رئيس جمهور فرانسه همچنين ابراز اميدواری کرد که چين، هند، مکزیک، برزیل و آفریقای جنوبی 
  .تبدیل شود) G13 (13به گروه  ) G8 ( 8سرانجام به کشورهای پيشرفته صنعتی جهان پيوسته و گروه 

  اسالم و غربمواجهه 
از دیگر نکات مهم سخنرانی آقای سارکوزی طرح مسئله مواجهه اسالم و غرب و لزوم پيشگيری از آن 

  .بود
را در " نفع جهان"آقای سارکوزی نگرانيش را در این زمينه با مسئله تروریسم و القاعده پيوند زد و 

  .جلوگيری از بروز این برخورد عنوان کرد
در این زمينه کمک به افغانسنان برای برقراری امنيت و ثبات و همچنين توسعه یکی از راه حل های او 

  . این کشور بود
رئيس جمهور فرانسه وعده داد تا با افزایش حضور مربيان فرانسوی، به نيروهای ارتش افغانستان در 

نستان خبر وی همچنين از تصميمش برای افزایش کمک ها برای بازسازی افغا. نبرد با طالبان کمک کند
  .داد
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در همين رابطه آقای سارکوزی به پناه گرفتن نيروهای طالبان و القاعده در پاکستان نيز اشاره کرد و 
مطمئنم اتخاذ سياستی قوی تر از سوی همه مقامات پاکستانی امکانپذیر است و چنين : "تاکيد کرد

  ."رویه ای در جهت منافع درازمدت آنهاست
ل دیگر پيشگيری از رودررویی اسالم و غرب را فراهم ساختن امکان رئيس جمهور فرانسه راه ح

  .دستيابی کشورهای مسلمان به انرژی هسته ای عنوان کرد
او گفت این کشورها که عموما در رده کشورهای توسعه نيافته جای دارند، در آینده به منابع انرژی 

و گاز، باعث خواهد شد این کشورها به نظر آقای سارکوزی، عدم دسترسی آنها به نفت . نيازمندند
فقيرتر شوند و همچنان توسعه نيافته باقی بمانند، عاملی که موجب افزایش رشد تروریسم خواهد 

  .شد
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  
 »با فعاليت های مرگبار ايران در عراق، مقابله می کنيم«

  )2007 اوت  28(1386 شهریور  6سه شنبه 
 ماه اوت، گفت که به فرماندهان نظامی ٢٨جرج بوش رييس جمهوری آمريکا، روز سه شنبه :و فردارادی

  .ايران در عراق، مقابله کنند» فعاليت های مرگبار«آمريکا در عراق اختيار داده است که با 
 :آقای بوش که در شهر رنو در ايالت نوادا، در جمع کهنه سربازان آمريکايی سخن می گفت، افزود

افراطی های شيعه که مورد حمايت ايران قرار دارند، به آموزش عراقی ها برای حمله به نيروهای «
  ».آمريکايی، دولت عراق و مردم اين کشور می پردازند

او به گزارش هايی که اخيرا درباره فعاليت سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
 گروه سالح و مواد منفجره پيشرفته در اختيار افراطی های عراق اين«: منتشر شده اشاره کرد و گفت

  ».قرار می دهد و با کمک حزب اهللا برای آنها، امکان تعليمات نظامی فراهم می سازد
 ميلی متری مونتاژ ايران را در ٢۴٠رييس جمهوری آمريکا همچنين گفت نيروهای ائتالف اخيرا راکت های 

  ».اموران ايرانی در اختيار افراطی های عراق قرار داده شده بودکه از سوی م«عراق ضبط کردند 
 مرداد ماه، برای نخستين بار به شمار افراد سپاه قدس در عراق ٢٨منابع اطالعاتی آمريکا روز يکشنبه 

 تن از نيروهای سپاه قدس در عراق در حال آموزش شبه نظاميان ۵٠به گفته اين منابع، . اشاره کردند
  .گونگی انجام حمله های راکتی و خمپاره ای هستندشيعه برای چ

  ژنرال ريک لينچ، ژنرال ارشد ارتش اياالت متحده گفت که نيروهای قدس وابسته به سپاِه پاسداران
انقالب اسالمی، در بخش های مرکزی عراق فعاليت می کنند و شبه نظاميان شيعه را برای حمله به 

  .دهندنيروهای آمريکايی و عراق آموزش می 
  .محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی، اين اتهام را رد کرد

   »رهبران ايران بايد جوابگو باشند«
عده ای می گويند رهبران ايران در جريان «: رييس جمهوری آمريکا، در سخنان روز سه شنبه خود گفت

 گويند رهبران ايران، به طور فعال تالش عده ای ديگر می. فعاليت های اعضای رژيم خودشان نيستند
در هر صورت، مسوليت کمک به «: جرج بوش افزود. ، غرب را تحريک کنند)با اين اقدام ها(می کنند 

  ».حمله به نيروهای ائتالف در عراق و کشتن عراقی های بی گناه ، بر گردن رهبران ايران است
ان دهد و تا زمانی که اين کار را نکرده، من برای حفاظت از رژيم ايران بايد به اين فعاليت ها پاي«: او گفت

  ».نيروهای آمريکايی در عراق، به اقدام الزم دست خواهم زد
به فرماندهان نظامی آمريکا در عراق اختيار داده ام که با فعاليت های مرگبار ايران در عراق، «: او افزود

  .مقابله کنند
ما ايرانی می خواهيم که حکومت آن، به «: ز سخنان خود گفترييس جمهوری آمريکا در بخشی ديگر ا

جای دامن زدن به ترور و دنبال کردن تکنولوژی که می تواند برای توليد سالح هسته ای به کار رود، خود 
  ».را در مقابل مردم جوابگو می داند

  
  تخليه زائران نيمه شعبان درپی درگيری در کربال

  )2007وت   ا28(1386 شهریور  6سه شنبه 
در پی وقوع درگيری های شدید ميان پليس و مردان مسلح در شهر کربال، به صدها هزار :بی بی سی

  .زائر شيعه که در مراسم نيمه شعبان حضور یافته اند دستور داده شده است شهر را ترک کنند
 که باعث هراس مردان مسلح در نزدیکی مرقد امام حسين به تبادل آتش با ماموران پليس پرداخته اند

  .زائران شده است
 نفر زخمی شده اند که 65 نفر کشته و 25پليس می گوید از زمان آغاز درگيری در بعد از ظهر دوشنبه 

  .اکثر آنها زائران یا ماموران امنيتی هستند
  .پليس اکنون ورود مردم به کربال را ممنوع کرده و حرم امام حسين را بسته است

ت و آمد در این شهر کهن که مدفن یکی از مقدس ترین امامان شيعه است همچنين مقررات منع رف
  .برقرار شده است

یک عضو شورای شهر کربال به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت که تازه ترین نبردها باعث هرج و مرج 
  .شده و مردم را از هر سو گریزان کرده است
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اهدات خود از پنجره هتلش در برابر مرقد یک زائر در کربال با وبسایت بی بی سی تماس گرفت تا مش
  .امام حسين را تشریح کند

برخی هتل ها را دیدیم که در . گلوله از هر طرف شليک می شود از جمله به سوی هتل ها: "وی گفت
  ."اثر اصابت راکت های پيکارجویان آتش گرفتند

ون را نگاه کنيم تا ببينيم اگر سعی کنيم از پنجره بير. نمی شود گفت که چه کسی عامل حوادث است"
  ."ما اجازه نداریم هتل را ترک کنيم و حرم بسته شده است. چه خبر است می گویند پرده ها را بکشيد

  اعزام نيروهای تقویتی
ژنرال عبدالکریم خلف، سخنگوی وزارت کشور عراق، به بی بی سی گفت که دو تا سه ساعت آینده 

 است اما وی تاکيد کرد که نيروهای امنيتی اکنون کنترل کامل لحظاتی حياتی در نبرد با مردان مسلح
  .شهر را در اختيار دارند

وی گفت که نقاط ورودی و خروجی شهر ایمن شده است و نيروهای تقویتی درحال اعزام به شهر کربال 
  .هستند

در برخی گزارش ها حاکيست که مردان مسلح اعضای سپاه مهدی وابسته به روحانی شيعه مقتدی ص
هستند، اما ژنرال خلف از گمانه زنی در مورد هویت عامالن خودداری کرد و آنها را مجرمان قانون شکن 

  .که برای این حمله اجير شده اند توصيف کرد
هر سال در نيمه شعبان زائران شيعه به کربال هجوم می برند تا در جشن های والدت امام دوازدهم 

  .شيعيان شرکت کنند
  .ر بود بعد از ظهر روز سه شنبه به اوج خود برسداین مراسم قرا

پيشتر تدابير امنيتی شدیدی در شهر برقرار شده بود تا از حمالت احتمالی شورشيان سنی که اغلب 
  .به چنين مراسمی حمله می کنند جلوگيری شود

  علت نامعلوم
ید امنيتی خشمگين خشونت ها دوشنبه شب زمانی که زائران شيعه از تاخيرهای ناشی از تدابير شد

  .شدند آغاز شد
 نفر را 5به گفته شاهدان، با بروز کشمکش در ميان جمعيت بی قرار، پليس آتش گشود و حداقل 

  .کشت و ده ها نفر را زخمی کرد
اما مایک وولدریچ، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید هنوز انگيزه اصلی زد و خوردها روشن 

  .نيست
وز دوشنبه به دست مردان مسلحی که به سوی جمعيت زائران تيراندازی می دست کم یک زائر نيز ر

  .کردند کشته شد
نه نفر دیگر روز دوشنبه در حمله یک بمبگذار انتحاری در پی نماز عصر در مسجدی در شهر فلوجه در 

  .غرب بغداد کشته شدند
افقتنامه تازه ای ميان این خشونت ها دو روز پس از آنکه نوری مالکی، نخست وزیر، از امضای مو

  .سياستمداران شيعه، سنی و کرد با هدف وحدت ملی خبر داد روی می دهد
  

  بازداشت هفت ایرانی توسط ارتش آمریکا در بغداد 
  )2007 اوت  28(1386 شهریور  6سه شنبه 
تنها ساعاتی پس از هشدار شدیدالحن جورج بوش به ایران عليه دخالت در عراق، :بی بی سی

جمهوری اسالمی در بغداد تایيد کرده است که هفت شهروند ایرانی توسط نيروهای آمریکایی سفارت 
  .در پایتخت عراق بازداشت شده اند

این مردان که به گفته مقام های ایرانی کارشناسان وزارت نيروی ایران هستند در یکی از هتل های 
  .اصلی شهر دستگير شدند

ای عراقی در جریان حادثه قرار گرفته اند و شکایتی رسمی در سخنگوی سفارت ایران گفت که مقام ه
  .این زمينه تسليم خواهد شد

این بازداشت ها در پی جاری شدن سيل اتهامات تازه فرماندهان آمریکایی عليه ایران در هفته های 
 می اخير دایر بر آنچه آمریکا گسترش فعاليت های غيرقانونی ایران در کمک به شورشيان شيعه عراق

  .داند، صورت می گيرد
به عالوه رئيس جمهور آمریکا، جورج بوش، ساعاتی پيشتر ضمن هشدار تندی به ایران گفت به 

ایران " جنایتکارانه"فرماندهان نظامی آمریکا در عراق مجوز داده است برای مقابله با آنچه فعاليت های 
  .ناميد اقدام کنند

 مسئوليت کمک به شورشيان برای حمله به نظاميان آمریکایی آقای بوش گفت رهبران ایران نمی توانند
  .را انکار کنند

ایران همواره اتهام کمک به شبه نظاميان شيعه عراق برای حمله به نظاميان آمریکایی را رد کرده و 
  .آمریکا را مسئول بسياری از خشونت های آن کشور معرفی کرده است

ی روز سه شنبه گروهی مرد دستبند خورده و چشمبند زده را به گفته شاهدان عينی، نيروهای آمریکای
  .از هتل شرایتون بغداد با خود بردند

سپس گروه دیگری از سربازان درحال حمل کيف های دستی، از جمله یک سامسونت و یک نگاه دارنده 
  .درحال ترک هتل مشاهده شدند) لپ تاپ(کامپيوترهای دستی 
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د به ریچارد گالپين، خبرنگار بی بی سی در پایتخت عراق، گفت که یک سخنگوی سفارت ایران در بغدا
  .هفت مرد دستگير شده بخشی از یک هيات اعزامی وزارت نيروی ایران بوده اند

وی گفت آنها مهمان دولت عراق بودند و برای کمک به بازسازی نيروگاه های برق به بغداد آمده بودند و 
ی رسمی در اعتراض به این عمل به وزارت خارجه عراق خواهد افزود سفارت جمهوری اسالمی نامه ا

  .فرستاد
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، ايرنا، گزارش داد افراد بازداشت شده اعضای یک هيات اعزامی 

  .رسانی به عراق رفته اند وزارت نيرو بودند که به منظور انعقاد قرارداد در زمينه برق 
ی دولتی ایران که در عراق تحت بازداشت نيروهای آمریکایی هستند را این بازداشت ها شمار مقام ها

  . نفر افزایش می دهد12به 
نيروهای ارتش آمریکا اوایل سال جاری با حمله به دفتر نمایندگی ایران در شهر اربيل در ناحيه کردشين 

  . بازداشت هستندشمال عراق عده ای از کارمندان آنجا را بازداشت کردند که پنج تن آنها هنوز در
ایران می گوید افراد بازداشتی در اربيل دیپلمات بوده اند اما آمریکا آنها را اعضای سپاه پاسداران که در 

  .کمک به شورشيان نقش داشته اند معرفی می کند
  هشدار بوش

 با آقای بوش روز سه شنبه طی سخنانی در جمع کهنه سربازان آمریکایی در شهر رینو در ایالت نوادا،
حکومت ایران به آموزش افراطيون در عراق می پردازد و "تکرار اتهام های آمریکا عليه ایران گفت که 

  ."سالح در اختيار آنها می گذارد
جورج بوش بار دیگر سپاه پاسداران انقالب اسالمی را متهم به آموزش و تجهيز شورشيان عراقی کرد و 

يت حمالت عليه نيروهای ائتالف و شهروندان عراقی، شانه رهبران ایران نمی توانند از مسئول: "گفت
  ."خالی کنند

آقای بوش گفت که وی فرمانی صادر کرده که مطابق آن، نيروهای ارتش آمریکا می توانند عليه آنچه 
  .ایران ناميد، وارد عمل شوند" جنایتکارانه"وی فعاليت های 

 نمایندگان تهران و واشنگتن تاکنون چند دور تنش ميان دو کشور در عراق درحالی تشدید می شود که
  .مذاکرات رسمی در بغداد به منظور کمک به بهبود امنيت عراق انجام داده اند

با این حال این مذاکرات نتيجه ملموسی نداشته و طی آن دو طرف اتهامات قبلی را به یکدیگر گوشزد 
  .کرده اند

  .فته بود که قدرت آمریکا در عراق در حال افول استپيشتر محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ایران، گ
گویم قدرت سياسی اشغالگران بسرعت رو به اضمحالل است و بزودی در  بصراحت می : "وی گفت

  ". منطقه شاهد خأل قدرت بزرگی خواهيم بود
  .وی گفت ایران حاضر است با کمک همسایگان و ملت عراق این خالء را پر کند

رتش های آمریکا و متحدانش در عراق را به جنایت در این کشور متهم کرد و گفت آقای احمدی نژاد، ا
  .گير کرده اند" گرداب"که این ارتش ها در عراق در 
  شدت گرفتن سيل اتهامات

اخيرا گزارش شد که دولت آمریکا قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار 
 در گفتگو با بی بی سی وجود چنين - که نخواست نامش فاش شود -مریکا دهد و یک مقام دولتی در آ

  .برنامه ای را تایيد کرد
هرچند وزارت خارجه آمريکا هنوز اين خبر را رسما اعالم نکرده است، اما فرماندهان ارتش آمریکا در 

ای شورشيان عراق طی چندین هفته اخير اتهامات خود عليه جمهوری اسالمی دایر بر ارسال سالح بر
  .عراقی را شدت بخشيده اند

آمریکا به ویژه واحد عمليات خارجی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، موسوم به نيروی قدس، را 
  .مسئول دخالت نظامی در عراق می داند

 عضو این نيرو در داخل عراق سرگرم آموزش ۵٠ اوت ادعا کرد حدود 19يک ژنرال ارشد آمريکايی روز 
های شيعه برای انجام حمالت عليه نيروهای آمريکايی و عراقی هستند؛ اتهامی که ایران رد کرده تندرو
  .است

مقام های جمهوری اسالمی گفته اند آمریکا با این اتهامات می خواهد مسئوليت شکست در عراق را 
  .به گردن دیگران بياندازد

 احتمال مقدمه چينی دولت بوش برای درگيری برخی ناظران تشدید اتهامات آمریکا عليه ایران را نشانه
  .نظامی با ایران تعبير می کنند

شورای ملی ایران و آمریکا، نياک، که عمدتا مواضع انتقادآميزی نسبت به دولت بوش اتخاذ می کند در 
پی تحوالت امروز در بيانيه ای از کنگره آمریکا خواست با به چالش کشيدن ادعاهای دولت درباره کمک 

  .ران به شورشيان عراقی مانع بروز جنگ شودته
 با نمایش تسليحاتی که می گفت ساخت ایران است و 2007وزارت دفاع آمریکا اولين بار در ماه ژانویه 

در عراق پيدا کرده برخی نهادهای جمهوری اسالمی را متهم به ارسال مواد ساخت بمب های قدرتمند 
  .برای شبه نظاميان شيعه عراق کرد) Improvised Explosive Devices" (آی ای دی"دست ساز یا 

مقام های پنتاگون می گویند حمالت با این سالح های زره شکن در چند سال گذشته باعث قتل صدها 
  .سرباز آمریکایی شده است و ادعا می کنند حمالت با این مواد در ماه های اخير افزایش یافته است
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  سانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق در ر
  

 بررسی روزنامه های صبح دوشنبه ایران 
  )2007 اوت  27(1386 شهریور  5دوشنبه :رادیو فردا
 خبر داد که نشست آینده مجلس خبرگان رهبری سيزدهم شهریورماه جاری در کارگزارانروزنامه 

  .تهران برگزار خواهد شد
ضوع تعيين جانشين آیت اهللا مشکينی این روزنامه به نقل از یک عضو مجلس خبرگان نوشته که مو

ریيس در گذشته این مجلس از جمله دستور کارهای این نشست خواهد بود و به احتمال زیاد ریيس 
  .جدید مجلس خبرگان در همين نشست تعيين خواهد شد

، ارگان رسمی دولت اظهارات وزیر اطالعات در خصوص برخورد با دانشجویان را مونعکس ایرانروزنامه 
با افرادى آه با اسم دانشجو در حال حاضر نيز در خارج از آشور با دولتمردان « ده و از قول وی نوشتکر

  ».آاخ سفيد مراوداتى دارند، برخورد مى آنيم
و  این روزنامه از قول محسنی اژه ای اتهامات دانشجویان بازداشت شده را اتهامات سنگين عنوان کرده 

ان آه اتهام هاى سنگينى همچون اهانت به مقدسات را داشته اند، تعدادى از اين دانشجوي« نوشت 
  ».در بازداشت به سر مى برند

 گزارشی از مراسم معارف معاون فرهنگی ستاد کل نيروهای مسلح به عنوان معاون  کيهانروزنامه
ن سياسی وزیر کشور انتشار داده و نظامی شدن وزارت کشور با انتصاب عليرضا افشار از فرماندها

  .بسيج به این سمت را رد کرده است
به نوشته این روزنامه مصطفی پور محمدی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر انتخاب افشار و 

نبايد افراد را . دوره اين حرف ها گذشته است« تقويت شائبه نظامی بودن وزارت آشور گفته است
  ».اد استاستعدادها و توانايی های افراد زي .محدود تعريف آرد

قاضی . من امنيتی به وزارت آشور آمدم با صبغه فرهنگی«کيهان به نقل از آقای پور محمدی نوشته 
  ».اما تعريفی آه در وزارت آشور ارايه داديم با پيش داوری ها فاصله گرفته است. هم بودم
  .ت از حساب ذخيره ارزی خبر داده اس  از مخالفت مجلس با برداشت دولتعتمادروزنامه ا

به نوشته این روزنامه،نمايندگان مجلس با دو فوريت طرح برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي پرداخت 
  .معوقه فرهنگيان مخالفت کردند

 با این طرح نوشته نمايندگان بر اين باور بودند که دولت  این روزنامه در خصوص علت مخالفت مجلس
لبات معوقه فرهنگيان را داده و اگر اين گزارش را درست قبل از این در گزارشی اعالم کرده که تمام مطا

  .بپندارند دليلی برای آنکه چنين طرحی مطرح شود وجود ندارد
اعتماد از انتقاد رضا طاليی نيک نماينده کبودرآهنگ از دولت در خصوص بی توجهی به وضع معلمان را 

آقای طالیی نيک گفته که .است،داستان معلمان، داستان غريبي «منعکس کرده و از قول وی نوشته
 که دودش فعًال به   ناشی از ضعف دولت نهم در اولويت بندی اعتبارات است مشکل کنونی پيش آمده
  .چشم معلمان رفته است

  .، از تجمع تعدادی از معلمان حق التدريسی در مقابل مجلس خبر داده است آفتاب یزدروزنامه
ن حق التدريس روز گذشته در اعتراض به اقدام وزارت آموزش و به نوشته این روزنامه، جمعی از معلما

  .پرورش در برگزاری آزمون استخدامی در مقابل ساختمان مجلس تجمع آردند
 هزار معلم حق التدریس در کشور وزارت ۴۵ معلمان تجمع آننده نوشته که با وجود  آفتاب یزد از قول

 معلم جدید باید معلمان حق التدریس را به آموزش و پرورش به جای برگزاری آزمون استخدامی
  .استخدام در آورد

 اظهارات یک محقق در خصوص افزایش آمار طالق در کشور و تبعات آن را مورد توجه  رسالتروزنامه
  .قرار داده است

براساس اظهارنظر «به نوشته این روزنامه محمد برشان یکی آسيب شناس اجتماعی گفته است
 اجتماعى و براساس آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان ثبت احوال کشور هر کارشناسان آسيب هاى

 درصد زنان مطلقه مهريه خود را هنگام طالق ٧٨سال آمار طالق و جدايى در کشور افزايش مىيابد و 
  . درصد براى طالق گرفتن مجبور به گذشتن از مهريه خود شده اند۴١دريافت نکرده و 

به نوشته این روزنامه، با وجود اقدامات . که بازار سياه سيمان ادامه دارد خبر داد همشهریروزنامه 
انجام شده براي تنظيم بازار سيمان و باقی ماندن اين آاال در سبد حمايتی، نابسامانی در قيمت و 

عرضه اين آاال همچنان ادامه دارد، و اين امر موجب شده تا در روزهای اخير و با افزايش تقاضا، 
  . باشند ن ساخت و ساز با مشكل تامين سيمان مواجه و مجبور به تامين سيمان از بازار آزادمتقاضيا

 در بازار آزاد به قيمت   آيلويی سيمان۵٠ آه اين امر موجب شده تا اآنون هر پاآت  همشهری نوشته
  . تومان به فروش رسد۵٠٠هزار و 6
  

 بررسی روزنامه های صبح سه شنبه ایران 
  )2007 اوت  28(1386یور   شهر6سه شنبه 
روزنامه های امروز اختصاص سهميه اضافه بنزین به نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار داده :رادیو فردا

  .اند
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 ليتر ١٢٠٠ در همين خصوص در عنوان اصلی خود از اختصاص کارگزاران و اعتماد ملیروزنامه های 
  .لس خبر داده اندبنزین اضافه بر سهميه بندی قبلی به نمایندگان مج

نمایندگان مجلس برای سرکشی به حوزه های « نيز به نقل از ریيس مجلس نوشته همشهریروزنامه 
 ٢٠٠ ليتر، در هر ماه ١٠٠ بودند که برای رفع این مشکل عالوه بر ماهی  انتخابيه با کمبود بنزین روبرو

  » .ليترهم اضافه به آنان داده شد
ميان مردم و نمایندگان تفاوت وجود دارد و این تفاوت آن « ادل گفته است به نوشته این روزنامه حداد ع

  ».است
وظایف نمایندگان سنگين تر و اختيارات آنان « همشهری از قول ریيس مجلس درباره این تفاوت نوشته 

ند، بيشتر است؛ بنابراین دولت هم به این نتيجه رسيد که نمایندگان نيز مانند مدیران دولتی وظایفی دار
  ».بنابراین با اختصاص بنزین بيشتر به آنان موافقت کرد

  . از برکناری چند فرمانده نيروی انتظامی در سيستان و بلوچستان خبر داده استجام جمروزنامه 
این روزنامه به نقل از فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان درخصوص حادثه اخير گروگانگيری جاده 

نده عزل شده اند و حكم آنها اعالم خواهد شد زيرا اگر آسی می توانسته با چند فرما«  نوشته چابهار
  ».شهادت خود يک دقيقه در حرآت اين اشرار خلل ايجاد آند و نكرده بايد محكوم شود

اگر مسئولين نظام جمهوری اسالمي ايران احساس مي آنند آه «سردار غفاری در عين حال گفته 
يم اين است آه عدالت انقالبی اين قدر قوی باشد آه با من برخورد شخص من هم مقصر بوده ام، آرزو

شود و قول می دهم آه در ميان نيروهای انتظامی اگر آسی نسبت به امنيت و ثبات امنيت در منطقه 
  ».آوتاهی آند، گذشتی درآار نباشد

دی از استادان از وعده ریيس مجلس شورای اسالمی برای پيگيری موضوع اخراج تعدا  اعتماد روزنامه
  .دانشگاه های تهران و بهشتی خبر داده است

به نوشته این روزنامه غالمعلی حداد عادل روز گذشته در نشست مطبوعاتي خود وعده داد که موضوع 
 رسانه ها قرار دهد،    استاد دانشگاه تهران و شهيد بهشتی را پيگيری و نتايج آن را در اختيار۴اخراج 

 کرد که اطالع دقيقی از ماجرای اخراج اين اساتيد ندارد و آنچه به وی منعکس وی در عين حال عنوان
  .شده درخواست بازنشستگی استادان بوده است

» اخراج«البته زمانی که ریيس مجلس با اعتراض خبرنگاران مبني بر اينکه لفظ «اعتماد نوشته است 
جي تنها با حکم کميته انضباطی صحيح است، مواجه شد، گفت که وزير علوم اعالم کرده هر اخرا

اگر اخراج بر اساس اين کميته صورت گرفته باشد، اين امر قانونی است، در غير اين . صورت مي گيرد
  ».صورت بايد بررسی شود

در « ، هشدار حسن روحانی به نزدیکان دولت را منعکس کرده و از قول وی نوشتههمبستگیروزنامه 
  ».برابر تخريب ها سكوت نمی آنيم

به نوشته این روزنامه، رييس مرآز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به افزایش 
روند تخریب برخی از شخصيت های سياسی توسط نزدیکان دولت گفته که در برابر تخريب نبايد 

می آند بـايـد از شـخـصـيـت هـا دفـاع آـرد و بـه مـردم توضيح داد آه آسی آه تخريب . سـكـوت آـرد
  .بر خالف شرع و قـانـون عـمـل آـرده است

 نامه انجمن اسالمی دانشگاه اميرآبير به رييس قوه قضاييه در خصوص تعيين تکليف  سرمایهروزنامه
  .سه دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه را را مورد توجه قرار داده است

 ٣تور رسيدگي نهايي به وضعيت دانشجویان در این نامه از هاشمی شاهرودی خواسته اند تا دس
دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امير کبير و اعالم جواب قطعي آن را قبل از شروع سال تحصيلي 

سرمایه در خبری دیگر از برگزاری دادگاه عباس لساني يكي از متهمان نا آرامی های .جديد صادر کند
  .ست دادگاه عمومی این شهر خبر داده ا٨در شعبه   ٨۵تابستان 
 سال سابقه آار به تازگی ٢۵خبر داده که اليحه بازنشستگی پيش از موعد فرهنگيان با   کيهانروزنامه 

  .به مجلس شورای اسالمي ارایه شده و در صورت تصويب اجرايي مي شود
به نوشته این روزنامه، معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در عين حال خبر داده که در سال جاری 

  . هزار معلم جدید را به استخدام خود در آورد٢۵زارتخانه قصد دارد این و
این خبر به دنبال انتشار اخبار تجمع اعتراض آميز معلمان حق التدریس در دو روز گذشته منتشر می 

  .شود
 را مورد توجه قرار داده و نوشته که گلف نيوز خبری از روزنامه اماراتی تهران امروزبه نوشته روزنامه 

 آه ارتش عراق در حال بررسی احتمال دست داشتن ايران در ترور  ن روزنامه در گزارشی خبر دادهای
  .نمايندگان آيت اهللا سيستانی در شهر نجف اشرف است

این روزنامه با اشاره به ترور سه تن از نمايندگان آيت اهللا سيستاني در شهر نجف به نقل از منابع ارتش 
زداشت شدگان اين حادثه افرادی هستند آه چند بار به عراق سفر آرده اند عراق نوشته که برخي از با
  . يک گروه ايرانی از اين افراد برای انجام ترورها حمايت آرده باشد و اين احتمال وجود دارد آه

  
 بررسی روزنامه های صبح شنبه ایران

  )2007 اوت  25(1386 شهریور  3شنبه :رادیو فردا
  .را مورد توجه قرار داده است» ت های وزارت علوم در زمينه حجاب دانشجويیسياس « کيهانروزنامه 

www.iran-archive.com 



در جامعه دانشگاهی بايد قبل از « نوشت  این روزنامه به نقل از مديرآل امور فرهنگی وزارت علوم 
  ».اقدام به برخورد يک پيش اقدام صورت گيرد

 و مقنعه در دانشگاه های سراسر به نوشته کيهان، محسن اسالمي از برگزاری نمایشگاه های چادر
نوع برخورد با ناهنجاری های اجتماعی يا دينی در دانشگاه ها منبعث از «کشور خبر داده، وگفته

انتقادهای بی رويه گروه های مختلف بوده است و اين باعث می شود آه در برخوردها يكدستی خاصی 
  ».ی آنند در دانشگاه ديگر نوع ديگریمشاهده نشود و در يك دانشگاه يک جور با موضوع برخورد م

  . از اهانت بی سابقه ماموران فرودگاه مسكو به هيات پارلمانی ايران خبر داده استخراسانروزنامه 
به نوشته این روزنامه، هيات پارلمانی جمهوری اسالمی آه عازم بالروس بودند به رغم آن آه گذرنامه 

  .شان دادند، با برخورد توهين آميز آنها مواجه شدندسياسی خود را به ماموران فرودگاه مسكو ن
ماموران روسی، نه تنها وسايل نمايندگان مجلس ايران را بازرسی آردند، بلكه در « خراسان نوشته

اقدامي غيرمتعارف، آنها را وادار آردند تا آمربندها و آفش های خود را درآورند، سپس آمربندها و 
رد آردند و پس از آن به » اشعه ايكس« اسالمی را از زير دستگاه آفش های نمايندگان مجلس شورای

  ».اين نمايندگان اجازه دادند آفش بپوشند و آمربندهای خود را ببندند
.  از تهديد نمايندگان شاخص مجلس برای عدم شرکت در انتخابات آینده خبر داده است اعتمادروزنامه

ای به برخي  ما خبرهای جدی در اين باره داريم که عده« هرسول منتجب نيا نوشت این روزنامه به نقل از
از نمايندگان شاخص مجلس مراجعه کرده اند و گفته اند که بهتر است در انتخابات بعدی به عنوان 

  ».کانديدا شرکت نکنيد وگرنه رد صالحيت می شويد
نمايندگان خط و نشان افرادی که برای « اعتماد تلویحا این افراد را به دولت نسبت داده و نوشته 

  ».کشيده اند نه از شورای نگهبان بوده اند و نه از هيات های نظارت
 هشدار مجدد ریيس ستاد آل نيروهای مسلح به منتقدان دولت را منعکس  جمهوری اسالمیروزنامه

  .کرده است
 سپاه و به نوشته این روزنامه سرلشکر بسيجی فيروز آبادی در جمع فرماندهان عالي رتبه ارتش و

آارآنان ستاد آل نيروهای مسلح برخی از گروه های سياسی داخل حاکميت را به همراهی خواسته 
بايد هوشيار باشيم آه جناح های سياسی داخلی «یا ناخواسته با دشمنان متهم کرده و گفته است 

ا آنها را آه آارگزاران انقالب اسالمي هستند و دست اندر آار بعضی وسايل ارتباط جمعی و همه م
خودی می دانيم جريان سايه تشكيل داده اند و نه تنها با دولت همكاری نمی آنند بلكه از طريق اعوان 

  ».و يارگيری های خود عليه دولت آارشكنی می آنند و جنگ روانی به راه می اندازند
 را باالتر بردن آقای فيروز آبادی ضمن حمایت از دولت محمود احمدی نژاد بزرگترین رستاورد دولت نهم

این دومين بار طی یک هفته است که خبر هشدار . پرچم واليت فقيه در اين آشور عنوان کرده است
  .ریيس ستاد کل نيروهای مسلح به منتقدان دولت منتشر می شود

 نفر از استادان با تجربه دانشكده های ١۵ خبر داده که طی دو هفته گذشته اعتماد ملیروزنامه 
اه عالمه طباطبايی ازجمله دآتر مير جالل الدين آزازی، استاد رشته ادبيات آه مورد مختلف دانشگ

  .توجه دانشجويان بوده اند، از آار برآنار شده اند
به نوشته این روزنامه، روند خانه نشينی اساتيد برجسته از سال گذشته و با بازنشستگی بيش از 

  .از شده استچهل نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه تهران آغ
 درصدی بودجه امسال کشور را مورد توجه ١۶، اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص آسری سرمایهروزنامه 

  .قرار داده است
 ٨۶در سال «، گفته است»نياز به اصالح بودجه داريم«به نوشته این روزنامه، روز گذشته با اعالم اينكه 

و اين نشان می دهد، آه در اين بخش  است ٨۵ درصد عملكرد سال ٨۴بودجه استان ها حدود 
مشكالتی وجود دارد و الزم است آه افزايش بودجه در آبان امسال در مجلس بررسی شود آه 

  ».اميدواريم اين مشكل در مجلس مرتفع شود
 در صدی دولت را مورد توجه قرار ١۶سرمایه در سرمقاله امروز خود نيز اعالم رسمی کسری بودجه  

ضعف انضباط «ی به قلم محمد طبيبيان معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزیداده و در نوشتار
  . عامل اصلی کسری بودجه معرفی کرده است را» مالی در مخارج و هزينه های دولت
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