
 
٢٠٠٨سى ام اكتبر -  ١٣٨٧نهم آبان پنجشنبه 

تعیین هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ایران  

 شوراى نگهبان در نامه اى به وزير كشور جمهورى اسلمى اسامى هفت نفر را به عنوان اعضاى هيئت مركزى نظارت بر انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى
.اعلم كرد

 اين هيئت بر انتخابات رياست جمهورى، اولين مياندوره اى هشتمين دوره مجلس و دومين مياندوره اى: عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان گفته است
.چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبرى نظارت مى كند

.در اين هيئت، احمد جنتى، محمد رضا عليزاده، عباس كعبى، احمد سالك، سيد فضل الله موسوى، عباسعلى كدخدايى و محمد رضا مير شمسى عضويت دارند
. قانون اساسى جمهورى اسلمى ايران، شوراى نگهبان وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد۹۹بر اساس اصل 

 طبق ماده چهار قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست جمهورى، هيئت مركزى نظارت بر كليه مراحل انتخابات و جريان هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت
.كشور و هيئت هاى اجرايى كه در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى شود، نظارت دارد

 انتخابات رياست جمهورى در ايران همواره محل چالش شديد ميان جريان هاى سياسى درون نظام بوده است و شوراى نگهبان بارها متهم شده است كه در بررسى
.صلحيت نامزدها، از محافظه كاران حمايت مى كند

  در سراسر كشور برگزار شود ولى بسيارى از گروه ها و شخصيت هاى سياسى از مدت ها۱۳۸۸ خردادماه سال ۲۲انتخابات رياست جمهورى ايران قرار است روز 
.پيش مبارزات انتخاباتى را آغاز كرده اند

 انتخابات رياست جمهورى در ايران همواره محل چالش شديد ميان جريان هاى سياسى درون نظام بوده است و شوراى نگهبان بارها متهم شده است كه در بررسى
.صلحيت نامزدها، از محافظه كاران حمايت مى كند

 در حالى كه قانون انتخابات به تمام افراد اجازه نامزدى در انتخابات را مى دهد ولى شوراى نگهبان، اكثريت اين كانديداها را به دليل التزام عملى نداشتن به
.اسلم و قانون اساسى رد صلحيت مى كند

 اخيرا احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، از وزارت كشور و اطلعات دوران رياست جمهورى محمد خاتمى انتقاد كرده بود كه در مسير سختگيرى اين شورا براى
.بررسى صلحيت نامزدها كارشكنى مى كردند

 .ما در انتخابات گذشته با وزارت كشور و وزارت اطلعات مشكل داشتيم؛ الن انتخابات مجلس را برگزار كرديم و هيچ مشكلى وجود نداشت: «وى گفته بود
.»انتخابات رياست جمهورى نيز با همكارى و تفاهم برگزار مى شود

 رقابت اصلى در انتخابات رياست جمهورى ميان جريان هاى سياسى اصلح طلب و اصولگراست و گروه هاى سياسى و جريان هاى خارج از ساختار جمهورى اسلمى
.نتوانسته اند براى معرفى كانديداى مستقل از نظام جمهورى اسلمى از سد نظارت شوراى نگهبان عبور كنند

 در حالى كه هفت ماه به برگزارى انتخابات باقى مانده است تنها سياستمدارى كه رسما نامزدى خود را اعلم كرده، مهدى كروبى، دبير كل حزب اصلح طلب
.اعتماد ملى است

 در جبهه اصلح طلبان از محمد خاتمى، رييس جمهورى سابق و نامزد گروه هایی چون سازمان مجاهدين انقلب اسلمى و جبهه مشاركت ايران اسلمى نيز براى
.شركت در انتخابات نام برده مى شود ولى وى اين اخبار را تاييد يا رد نكرده است 

 در جبهه اصولگرايان هنوز كانديداى شاخصى وارد صحنه انتخابات رياست جمهورى نشده است ولى علوه بر محمود احمدى نژاد از افرادى چون محمد باقر
.قاليباف، شهردار تهران، محسن رضایی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصطفى پور محمدى، رييس سازمان بازرسى كل كشور نام برده مى شود

ایران و بحران مالی؛ فرصت یا خوشخیالی

.بحران مالی جهانی، فرصتهایی را در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای ایران فراهم کرده است: معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلمی ایران گفت
 :حمید پورمحمدی که در غیاب وزیر امور و اقتصاد و دارایی ایران، در نشستی با خبرنگاران، در زمینه تأثیر بحران مالی جهانی بر ایران سخن میگفت، اضافه کرد

.این بحران به غیر از کاهش جهانی نفت، اثر دیگری بر اقتصاد ایران نداشته است و حتی فرصتهایی را برای حضور فعالن اقتصادی در کشور فراهم کرده است
 اظهارات آقای پورمحمدی در حالی است که اقتصاد وابسته به نفت ایران، با کاهش هر دلر از بهای نفت، بیش از یک میلیارد دلر درآمد سالنه خود را از دست

.میدهد
».گرچه جدایی از دنیا، آسیبهایی برای ایران داشته، اما ایران از آسیبهای کنونی جهان در امان مانده است«به گفته وی، 

  میلیون بشکه۴۰۰ میلیون بشکه نفت تولید میکند که بر این اساس، سالنه تولیدی بالغ بر یک میلیارد و ۴ایران پس از کاهش میزان تولید اوپک روزانه نزدیک به 
.نفت دارد

 ۵۰ ميليارد دلر رسيده كه بيانگر افزايشى ۶۰ به رقم ۱۳۸۷در روزهای اخیر، مقامهاى جمهورى اسلمى اعلم كردند كه ميزان درآمد ارزى ايران در نيمه اول سال 
.درصدى است

 ۱۴۷ دلر بود و در ماه ژوئيه به رقم بى سابقه ۱۰۰افزايش درآمد ارزى ايران پس از آن رخ داد كه قيمت نفت در شش ماهه نخست سال جارى همواره بالتر از 
.دلر به ازاى هر بشكه نيز رسيد

. درصدى را در درآمدهاى ارزى ايران رقم زد۵۰ دلر معامله مىشد كه اين افزايش قيمت، رشدى ۱۰۰نفت ايران در اين دوره به طور ميانگين 



  ميليارد دلر باشد كه رقمى تاريخى در بودجه ايران۱۲۰پيشبينىها حاکی از آن بود که با بال ماندن نفت، ميزان درآمدهاى حاصل از فروش نفت ايران بيش از 
.به شمار مىرفت

 با این حال، ادامه كاهش قيمت نفت سبب شد كه مسئولن بانك مركزى ايران نسبت به تحقق درآمد سالنه ایران ابراز تردید کنند و رييس كل بانك مركزى
  ميليارد دلر از درآمدهاى پيشبينى شده محقق نخواهد۵۴در صورت ادامه اين روند، : ايران در مهرماه، با هشدار نسبت به پايين آمدن بهاى نفت، اعلم كرد

.شد
 حمید پورمحمدی همچنین در نشست خبری روز چهارشنبه خود، از تشکیل هشت کارگروه برای بررسی آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران خبر داد و اضافه کرد

. به دولت مشورت خواهند داد۸۸که این کارگروهها درخصوص تعیین قیمت نفت در بودجه سال 
 شرکتهای: «وی در پاسخ به این سئوال در شرایطی که بحران جهانی هم اکنون در حال فروکش کردن است، آیا نیازی به تشکیل این کارگروهها است، گفت

 بنابراین این بحران اثر خود را خواهد. بزرگ غربی و بانکهایی که درصد ریسک آنها صفر بوده است، نه تنها دچار ریسک شدهاند، بلکه ورشکست شدهاند
.»گذاشت، ولی آثار منفی آن بر اقتصاد ایران حداقل خواهد بود

 آمار روزانه جذب سپردههای شعب بانکهای سراسر کشور نشان از اقبال فعالن اقتصادی جهانی برای حضور در ایران است،: «حمید پور محمدی خاطرنشان کرد
.» میلیون دلر بوده است۲۰۰به نحوی که فقط در یکی از بانکهای کشور در یک هفته گذشته، میزان رشد سپردهها 

.این در شرایطی است که ایران تحریمها و محدودیتهای بینالمللی برای نظام بانکی ایران وجود دارد: وی ادامه داد
»مسئولن بحران را جدی بگیرند« 

.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسئولن ایران خواسته است که بحران اقتصادی را جدی بگیرند
 خوش بينی و: در طرف مقابل، محسن رضايی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه با اشاره به تاثيرات بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ايران گفت

.خوش خيالی است که عدهای فکر میکنند بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ايران تاثير ندارد
.وی با تاکید بر این موضوع که بحران اقتصادی جهان، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار میدهد، خواستار آن شد که مسئولن، بحران اقتصادی را جدی بگيرند

 بحران اقتصادی در آمريکا و جهان، هر چه گسترش پيدا کند، درآمدهای ارزی ما: محسن رضایی، کاهش قیمت نفت را یکی از پیامدهای این بحران دانست و افزود
.نيز کاهش پيدا میکند و آسيب، زمانی بيشتری احساس میشود که اگر قيمت نفت زير شصت دلر برود، دولت دچار کسری بودجه میشود

.به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، کاهش صادرات ایران و افزایش واردات، یکی دیگر از نتایج بحران اقتصادی جهان است
 هر نوع افزايش واردات در کشور به تعطيلی صنايع و بخش کشاورزی منجر میشود و نرخ بيکاری را بال میبرد که در اين صورت، در کنار: وی در این باره گفت

.تورم، بيکاری نيز افزايش پيدا میکند و تورم رکودی رخ میدهد
 بحران مالی جهانی در بورس، تجارت و نفت ايران: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاثير دیگر بحران اقتصادی غرب را بر بازار بورس ايران دانست و گفت

.در آن صورت، دولت، پولی برای اجرای طرح تحول اقتصادی نخواهد داشت. تاثير میگذارد و توليد و اشتغال کاهش پيدا میکند و بيکاری به تورم اضافه میشود

 هزار ایرانی در بانک اطلعاتی ارتش آمریکا۱۵۰اطلعات 

 مسافران ايرانی که قصد ورود به کشور همسايه را دارند، بايد: در گزارشی از یکی از گذرگاه های مرزی ایران و عراق؛ زرباتيه، نوشت» واشینگتن پست« روزنامه
 پيش از بازرسی گذرنامه های خود توسط مأموران مرزی عراقی، در کنار کانکس سفيد رنگ کوچکی به انتظار بايستند تا مأموران آمريکايی از آنها عکس بگيرند و

.اثر انگشت و عنبّیه چشم آنها را اسکن کنند
 آيا خود مردم آمريکا اين. اين کار خوبی نيست: « مي گويد» واشينگتن پست«  ساله که برای زيارت عازم عراق است، به خبرنگار روزنامه ۲۷حامد علوی، 

!»رفتارها را مي پسندند؟ اين کارها باعث تأسفه
.همه جا گرد و خاک. مرز زُرباتيه، يکی از شلوغ ترين نقاط مرزی عراق است؛ جايی شلوغ و پر رفت و آمد

 به نوشته این روزنامه، کاميون های ايرانی که مجاز به ورود به خاک عراق نيستند، در ساعات اوليه صبح در پارکينگ نقطه مرزی در خاک ايران توقف و بار خود را
.به کاميون های عراقی منتقل مي کنند

 از سال گذشته، پس از آنکه مقامات آمريکايی، حکومت ايران را به تجهيز، آموزش و کمک مالی به شبه نظاميان عراقی متهم کردند، مرز ايران در اولوّیت بازرسی
.قرار گرفت

 آنهايی که سالخورده هستند، روی چرخ. هر روز در اين نقطه مرزی، صدها زائر که عمدتاً زّوار شيعی شهرهای نجف و کربل هستند، در اين محل جمع مي شوند
.دستي ها و در کنار تلّی از چمدان ها جا به جا مي شوند

.تنها مردانی که در سن و سال مناسب برای حمل سلح هستند، به نوبت وارد کانکس ها مي شوند
 بر روی يونيفورم هر يک از آنها، نشان يک خفاش است، يعنی اينکه اين فرد، متخصص نرم افزار جمع. سربازهای آمريکايی پشت لپ تاپ های خود نشسته اند

.آوری اطلعات زيست سنجی است
.بعضی وقت ها در صورت لزوم با نرم افزار شناسايی چهره، اسکن دومی هم از فرد گرفته مي شود. کار عکاسی و گرفتن اسکن، چند دقيقه طول مي کشد

.اطلعات زيست سنجی، شامل عکس و تصاوير اسکن شده از اثر انگشت و چشم، در پايگاه اطلعاتی ذخيره مي شود
 از سال گذشته، پس از آنکه مقامات آمريکايی، حکومت ايران را به تجهيز، آموزش و کمک مالی به شبه نظاميان عراقی متهم کردند، مرز ايران در اولوّیت بازرسی

.حکومت ايران هميشه اينگونه اتهامات را مردود دانسته است. قرار گرفت
  هزار نفر در بانک اطلعاتی ثبت۱۵۰از زمانی که اين کار در مرز ايران آغاز شده، تاکنون اطلعات مربوط به : در گزارش واشينگتن پست همچنين آمده است

 اطلعات زيست سنجی در مورد عراقی ها و خارجي هايی که در پايگاه های آمريکا در عراق کار مي کنند، علوه بر کسانی که توسط نيروهای آمريکايی. شده است
.بازداشت و بازجويی شده اند، در همين بانک اطلعاتی گردآوری مي شود

 اگرچه مرزهای عراق همچنان نفوذ پذيراست، اما مقامات آمريکايی مي گويند اقدامات جديد آنها باعث اُفت شديد حوادث خشونت بار در عراق شده است، چون
.قاچاقچيان و ستيزه جويان مجبور هستند از راه های دورافتاده و خطرناک وارد اين کشور شوند

 نمونه های مشابه حس گرهای زمينی که در اين نقطه مرزی نصب شده، در مرزهای جنوب غربی آمريکا برای جلوگيری از ورود مهاجران غيرقانونی و قاچاقچيان از
.خاک مکزيک نيز نصب شده است

 در ماه جاری ميلدی اعلم شد که خطوط هواپيمايی ايران. مقامات آمريکايی مي گويند سيستم های نظارتی جديد را در فرودگاه های عراق نيز نصب خواهند کرد
. سه پروازدر هفته از تهران به بغداد خواهد داشت



عراق نمی خواهد پایگاه حمله آمریکا به همسایگانش باشد

 واشینگتن، متممی را بگنجاند که بر اساس آن، نتواند از عراق برای حمله به همسایگان این کشور- دولت عراق از آمریکا خواست که در توافق نامه امنيتی بغداد 
.استفاده کند

 علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، در اين باره گفت که منع استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسايه آن، يکی از چهار متمم پيشنهادی است که به
.تصويب دولت عراق رسيده و برای واشينگتن نيز ارسال شده است

.به گفته او، خواست عراقی ها اين است که آمريکا نتواند به طور يک جانبه به يکی از همسايگان عراق حمله کند
 مسئله استفاده از خاک عراق برای حمله به همسايگان این کشور، هنگامی در کانون توجه قرار گرفت که يکشنبه گذشته، چهار هلی کوپتر آمريکايی به روستايی در

.سوريه به شدت اين حمله را محکوم کرد. سوريه حمله کردند که در پی آن، هشت نفر کشته شدند
. آمريکا مخالف هستند- ايران و سوريه که هر دو مناسباتی متشنج با آمريکا دارند، با توافق نامه امنيتی عراق

.تهران و دمشق از آن بیم دارند که اين توافق نامه امنیتی، زمينه را برای حمله از خاک عراق به اين کشورها مساعد کند
.از سوی ديگر، آيت الله علی سيستانی، یکی از مراجع پرنفوذ شيعیان، روز چهارشنبه نسبت به حفظ حاکميت عراق در اين توافق نامه امنيتی ابراز نگرانی کرد

 جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز چهارشنبه ابراز اطمينان کرد که اين توافق نامه امنيتی، به رغم تغييراتی که بغداد خواهان آن است، به تصويب خواهد
.رسيد

 روشن است که ما می خواهيم بدون: «آقای بوش در ديدار با مسعود بارزانی، رييس تشکيلت خودگردان کردستان عراق، که به واشينگتن سفر کرده است، گفت
.»وارد شود، مفيد و سازنده باشيم) همکاری ها( اينکه خللی به اصول بنيادی 

 ۲۰۰۸ دسامبر سال ۳۱ ، شورای امنيت سازمان ملل متحد به درخواست دولت عراق حضور نيروهای چند مليتی در این کشور را تا ۲۰۰۷در هجدهم دسامبر سال 
.تمديد کرد

 با فرا رسيدن اين تاريخ، ايالت متحده ملزم است همه فعاليت های نظامی خود در عراق را به حال تعليق درآورد، مگر اينکه با دولت عراق يک پيمان امنيتی امضا
.کند و بدین وسیله، حضور خود در عراق را ادامه دهد

 عراق گفته است اگر نتواند با آمريکا پيش از زمان مقرر به توافق برسد، بار ديگر از شورای امنيت خواهد خواست که ماموريت نيروهای خارجی در اين کشور را
.تمديد کند

 تهران و دمشق از آن بيم دارند که اين توافق نامه، زمينه را. آمريکا مخالفند-ايران و سوريه که هر دو مناسباتی متنشج با آمریکا دارند، با توافق نامه امنيتی عراق
.برای حمله از خاک عراق به اين کشورها مساعد کند

 علی الدباغ در پيوند با ديگر متمم های پيشنهادی دولت عراق گفت که عراقی ها می خواهند تعريف دقيقی از نيروهايی که در حال انجام وظيفه نيستند، ارائه شود
.تا در مواقعی که اين نيروها، جرمی را در خارج از پايگاه های خود مرتکب می شوند، وضع حقوقی آنها مشخص باشد

 در پيش نويس اين توافق نامه امنيتی آمده است که اگر نيروهای آمريکايی در حال انجام وظيفه نباشند و مرتکب جرم شوند، مشمول حوزه قضايی عراق قرار
.خواهند گرفت

 به گفته سخنگوی دولت عراق، بغداد همچنين خواهان آن است که هر محموله ای که از سوی آمريکايی ها به عراق وارد يا خارج می شود، از سوی عراقی ها بازرسی
.شود

 میلیون تومانی دولت به نمایندگان برای پس گرفتن امضای استیضاح کردان۵رشوه 

پرونده اخلقی برای علی کردان کم بود که دیروز نمایندگان مجلس از تلش دولت برای خرید رای: خبرنامه امیرکبیر ”جعلی بودن مدرک های تحصیلی و داشتن  “ 
 . میلیون تومان خبر دادند تا به این ترتیب علی کردان به یکی از پرحاشیه ترین وزرای تاریخ جمهوری اسلمی ایران تبدیل شود۵هر استیضاح کننده به ارزش 

 گفتنی است روز سه شنبه هفته آینده قرار است استیضاح وزیر کشور در مجلس شورای اسلمی بررسی شود و رئیس جمهور و علی کردان وزیر کشور با حضور در
 و گفتنی است که در کنار. مجلس شورای اسلمی به سوالت استیضاح کنندگان پاسخ خواهند داد و سپس برای رای اعتماد به وزیر کشور رای گیری خواهد شد

 بر این پایه برابر با اطلعیه وزارت.  میلیون تومانی، کردان تمام تلش خود را به کار گرفته تا برای دومین بار از مجلس هشتم رایاعتماد بگیرد۵پخش چکهای 
 کردان که در پاسخ به. کشور تمام استانداریها موظف شدهاند در تمام امور نظر نمایندگان شهرستانهای خود را جویا شده و به خواستههای آنها پاسخ مثبت دهند

 و عزم خود را جزم کرده». در قاموس من به عنوان خادم نظام جمهوری اسلمی استعفا معنی ندارد: « رایزنیهای کمیته منتخب مجلس برای استعفا گفته است
.تا در جلسات مختلف با نمایندگان و دادن امتیازات مختلف آرای منفی مجلس را به نفع خود برگرداند

 با اینکه در بسیاری از استیضاح های پیشین ، نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح ، با لبی های انجام گرفته ، امضاهای خود را پس گرفته اند ولی این بار گفته
  کمیته۵و حتی از مجلس خبر می رسد استیضاح کنندگان علی کردان . می شود استیضاح کنندگان کردان قسم یاد کرده اند که از تصمیم خود باز نخواهند گشت

 کمیته های کلیات استیضاح، عدم صداقت وزیر، عوارض ابقای وزیر کشور برای نظام در:کاری برای هماهنگی نطق نمایندگان موافق استیضاح تشکیل داده اند
.عرصه های داخلی و بین المللی، مباحث حقوقی مربوط به جعل مدرک و دستمزدی که وزیر با مدرک جعلی دریافت کرده

 در پانزدهم مردادماه گذشته به رغم فشار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلمی در جلسه رای اعتماد به آقای کردان ، که او را: به گزارش خبرنامه امیرکبیر
 وزیر کشور.  نماینده در مجلس را به دست آورد۲۷۱ نماینده از ۱۶۹به جعل مدرک دانشگاهی، فساد مالی و حتی فساد اخلقی متهم کردند وی توانست، رای مثبت 

 ایران در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلمی گفته بود که لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه آزاد گرفته و مدرک دکترای افتخاری خود را از
 خوشبختانه کردان از«این در حالی بود که عبدالله جاسبی، رییس دانشگاه آزاد اسلمی، در شهریور ماه، گفته بود. دانشگاه آکسفورد در بریتانیا دریافت کرده است

 در نهایت علی کردان در نامه ای در نهم مهرماه خطاب.»دانشگاه آزاد اسلمی هیچ گونه مدرک رسمی دریافت نکرده و هر چه پشت تریبون گفته شده دروغ است
.آن را منتشر کرد، جعلی بودن مدرک تحصیلی اش را پذیرفت» ایران«محمود احمدی نژاد که روزنامه 

 این رسوایی به اندازه ای بزرگ بود که سایت های پشتیبان دولت و سایر سایتهای جریان اصولگرا مجبور به انتشار جزئیات آن و البته ابراز تاسف از این رسوایی در
  میلیونی برای جلوگیری از۵پروژه «،»برخورد نماینده عدالتخواه تهران با اقدام زشت مدیرکل پارلمانی «دولت مدعی اصولگرایی با انتخاب تیترهایی همچون

ضرب و شتم مدیرکل دولت«، »استیضاح کردان .و… شدند» اصولگرایی به سبک کردان و رحیمی«، »“روایت تکان دهنده یک نماینده از ماجرای 



 در یک اتفاق نادر و عجیب در:سایت الف، متعلق به احمد توکلی و سایت جهان وابسته به علیرضا زاکانی در این رابطه نوشته اند: به گزارش خبرنامه امیرکبیر
 مجلس، نماینده رحیمی، معاون حقوقی رییس جمهور و دوست نزدیک کردان که اتفاقا وی نیز دارای مدرک دکترایی شبیه مدرک کردان است به اسم کمک به

  میلیون تومانی رهسپار مجلس شد تا بلکه بتواند با فریب نمایندگان ملت، استیضاح کردان را منتفی کنند اما هوشیاری نمایندگان این اقدام۵مساجد با چک های 
  میلیون تومانی که با نیت ظاهری کمک نمایندگان به مساجد صورت میگرفت از۵نکته جالب اینجاست که این فرد در قبال ارائه چک .عجیب را ناکام گذاشت

 با مشکوک شدن نمایندگان به این. نمایندگان استیضاح کننده وزیر کشور درخواست امضاء دو رسید را میکرد که متن رسید دوم در زیر رسید اولی استتار شده بود
 اقدام یکی از آنها درخواست رویت برگه دوم را میکند که با امتناع اولیه فرد فوق الذکر مواجه میشود اما با اصرار و سماجت نماینده مجلس مجبور به ارائه رسید

.دوم شده و مشخص میشود که محتوای این رسید اعلم انصراف از استیضاح کردان بوده که میخواستند به عنوان رسید پول، به امضاءنمایندگان برسانند
 رجانیوز نیز که اصلی ترین تریبون های حامیان افراطی دولت نهم به شمار می رود و گفته می شود که فاطمه رجبی در آن نقش موثری ایفا می کند، تلش کرد با

 نماینده عدالتخواه مردم تهران در مجلس شورای اسلمی،:و نوشت. رویکردی عدالتخواهانه به شرح این ماجرا که در دولت مورد حمایت خود افتاده است بپردازد
.پس از آنکه از توزیع مبالغی به اسم کمک به مساجد توسط مدیرکل پارلمانی دولت آگاه شد، به شدت با وی برخورد کرد

 برخورد. علیاصغر زارعی، نماینده تهران نیز پس از اطلع از رشوه دادن سیلی بر گوش عباسی رابط پارلمانی دولت زده است: به گزارش خبرنامه امیرکبیر
 علیاصغر زارعی، نماینده تهران و از طیف حامیان دولت در مجلس و انتشار این خبر از سوی سایتهای خبری نزدیک به دولت نشان میدهد برخی از نزدیکان به

.احمدینژاد عزم خود را برای برکناری کردان جزم کردهاند
 :در دنباله روایت نماینده شهرضا که یکی از طراحان استیضاح کردان است و توسط ایرنا به ضربوشتم مدیرکل دفتر دولت در مجلس متهم شده بود، را می آوریم

 دانستن خبر ضربوشتم مدیرکل» دروغ«و ضمن . که کامل با گزارش خبرگزاری رسمی دولت متفاوت است . وی در اظهاراتی تکاندهنده روایت ارائه کرد
  میلیونی به مساجد۵قضیه به این شرح است که عباسی، مدیرکل دولت در مجلس روز گذشته نزد بنده آمد و رسیدی را مربوط به کمک : دولت در مجلس گفت

 مرا«و بلفاصله ادامه داد » اشتباه کردهام«برای امضا ارائه داد و بعد از امضای دوبرگه رسید به وی گفتم چرا دو عدد رسید را باید امضا کنم که با بیتابی گفت 
 که پس از دیدن رسید دوم، دیدم که کاغذی را از من امضا گرفته که خطاب به لریجانی از امضای خود برای استیضاح کردان انصراف دادهام و.»حلل کنید

.خطاب به عباسی گفتم که این زشتترین کار رابط دولت است که در مجلس میتواند با نمایندگان داشته باشد
 حامیان کردان در مجلس استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را طراحی کرده و خواست جریانسازی برای کردان و ایجاد فضای منفی برای: به گزارش خبرنامه امیرکبیر

 این نمایندگان می خواهند با تهدید به برکناری وزیر جهاد کشاورزی نشان دهند در صورت رای به استیضاح کردان،. انجام استیضاح و برکناری کردان را دارند
 آنها با بهرهبرداری از این موضوع می خواهند شرایط. بیش از نیمی از اعضای کابینه دولت نهم دگرگون شده و کابینه برای رای دوباره باید به مجلس معرفی شود

.نشان داده و به نفع وزیر کشور رای جمع کنند» بحرانی«کشور را 
 از کاهش تولید پسته. باید گفت که اسکندری در حالی باید برای نگه داشتن کرسی وزارت از سیاست های خود دفاع کند که بسیاری کار او را قابل دفاع نمی دانند

 در این میان تامین امنیت غذایی. و زعفران که کلیدی ترین محصول صادراتی ایران به شمار می روند تا محصولت زراعی هر کدام در شرایط بحرانی قرار دارند
.نیز با اما و اگرها روبه رو است

 و گفتنی است اکنون که مهمترین موضوع سیاسی داخل ایران، استیضاح کردان است، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری استیضاح وزیر ارتباطات پس از
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات را نیز. انجام استیضاح کردان وزیر کشور خبر داد اصرار دارند بلکه  ”این نمایندگان نه تنها بر استیضاح  “ ” “ 

.دارند

جنبش دانشجویی می تواند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کار خود را پیش ببرد: فرهاد رهبر

 فرهاد رهبر گفت امکان حرکت فعالنه برای دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری فراهم است و فعالیت دانشجویان با آگاهی بیشتر در: خبرنامه امیرکبیر
.انتخابات دهم ریاست جمهوری در چارچوب قوانین و ضوابط دانشگاه ادامه خواهد یافت و محدودیتی در کار نیست

 ممکن است چند رئیس جمهور در مسیر حرکت برای تحقق: فرهاد رهبر با بیان اینکه برنامه ریزی دانشگاهها بلند مدت و در جهت اهداف چشم انداز است، گفت
 اهداف چشم انداز تغییر پیدا کنند یا اینکه دولتها در این مسیر تعویض شوند اما دانشگاه تهران و آموزش عالی کشور سیاستهای خود را بر اساس اهداف بلند مدت

 و جنبش دانشجویی می تواند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کار خود را پیش ببرد و روحیه پرسشگری می تواند در. تعریف و تنظیم می کند نه کوتاه مدت
 و می توانند صاحب نظران و اهل فن در حوزه مسائل سیاسی را به دانشگاه دعوت کرده و پرسش های خود را در زمینه. بین دانشجویان به قوت خود باقی باشد

.مسائل سیاسی از جمله انتخابات دهم ریاست جمهوری از آنها جویا شوند

 سال زندان محکوم شد۴محمد صالح ایومن، دانشجوی دانشگاه تهران، به 

  دانشگاه تهران بوده که۱۸/۹/۱۳۸۶محمد صالح ایومن دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران از جمله چهار دانشجوی کرد بازداشت شده مورخ : خبرنامه امیرکبیر
  ملیون تومانی که۱۵۰ روز بازداشتی با قرار اولیه ۹۲در جریان برپایی مراسم روز دانشجو توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان اوین گردید که پس از تحمل 

. ملیون تومان تقلیل یافت از زندان ازاد شد۸۰بعدا به 
  دادگاه انقلب تهران به وکیل نامبرده ابلغ گردید شایان ذکر است که حکم را صرفا به روئیت وکیل ایشان۲۸ از طرف شعبه ۱۳۸۷/ ۸/۸حکم ایشان در تاریخ 

.رسانده و از ابلغ رسمی بصورت کتبی ممانعت به عمل امده 
۱۳/۷/۱ به علت عدم حضور نماینده دادستانی به تاریخ ۱۰/۶/۱۳۸۷لزم به یاد اوریست که جلسه اول دادگاهی محمد صالح ایومن دانشجوی فعال کرد در تاریخ 

. موکول شد که جلسه دادگاهی بصورت غیر علنی و بدون حضور هیئات منصفه و در پشت درهای بسته برگزار گردید ۳۸۷
.شایان ذکر است که حکم اخراج قطعی محمد صالح ایومن از دانشگاه نیز صادر شده و از ادامه تحصیل نامبرده ممانعت به عمل امده است

:مواردو بندهای اتهامی محمد صالح ایومن که به به وی ابلغ و به روئیت وکیل ایشان رسیده از قرار زیر است
 به مناسبت برپایی مراسم روز دانشجو۱۳۸۶ آذر ۱۸حضور در تجمع روز - ۱
 قانون مجازات اسلمی۵۹۰اقدام علیه امنیت کشورازطریق فعالیت تبلیغی علیه نظام بااستنادبه بند -۲
 قانون مجازات اسلمی۴۹۹ارتباط با احزاب کردستانی با استناد به بند -۳
 قانون مجازات اسلمی۶۱۰اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور با استناد به بند -۴
تحصیل مال نامشروع-۵



ورود و خروج غیر قانونی از مرز کشور-۶
  اتهامات دادگاه انقلب اسلمی ان را از حوزه صلحیت خود خارج نموده و ان را در حوزه رسیدگی۶و۵در خصوص موارد : به گزارش خبرنامه امیرکبیر

دادگاههای عمومی قرار داده است
 سال زندان محکوم گردید۴ دادگاه انقلب اسلمی ایران محمد صالح ایومن دانشجوی فعال کرد به ۲۸بر اساس حکم صادره توسط شعبه 

 ميليوني 5واكنش شريعتمداري به رسوايي 

: حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان امروز طي يادداشتي در اين روزنامه در خصوص ماجراي ديروز مجلس نوشت
 ديروز در مجلس شوراي اسلمي ماجراي زننده و رسوايي برمل شد كه قبل از هر چيز و بيشتر از همه بايد هشداري هوشياركننده براي رئيس جمهور محترم و محبوب

 مردم باشد تا همكاراني كه برگزيده است را تنها از دريچه صداقت و پاكدستي خود ارزيابي نكند و نقد دلسوزانه برخي از دوستان را با تخريب كينه توزانه شماري
. از مخالفان به يك چوب نراند

 ميليون توماني دولت براي ساخت و 5به بهانه كمك - تحت مسئوليت آقاي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور- ديروز معلوم شد كه مدير كل پارلماني دولت
 5تعمير مساجد، دو برگه رسيد از برخي نمايندگان امضاء كننده طرح استيضاح آقاي كردان دريافت مي كرده و نمايندگان با اين تصور كه براي دريافت اين كمك 

 اما هوشياري چند تن از نمايندگان مجلس و پيگيري ماجرا مشخص كرد كه يكي... ميليون توماني امضاي دو برگه ضروري است، هر دو برگه را امضاء مي كرده اند
 ميليون توماني است و برگه ديگر خطاب به رئيس مجلس نوشته شده و نماينده امضاء كننده بي آن كه بداند با امضاي برگه 5از دو برگه، مربوط به دريافت كمك 

!! دوم انصراف خود از امضاي طرح استيضاح كردان را به اطلع رئيس مجلس رسانده است
 و تقلب و سوء استفاده از اعتماد نمايندگان مجلس كمترين جرم متصور براي آن است، به يقين دور از»! كلهبرداري سياسي«اين اقدام زشت و مشمئز كننده كه 

 زيرا صداقت و پاكدستي ايشان نه فقط زبانزد خاص و عام است، بلكه در بسياري از موارد همگان شاهد بوده اند كه. چشم دكتر احمدي نژاد صورت پذيرفته است
 احمدي نژاد بي واهمه از اين و آن به ميدان برخورد با كژي ها و ناراستي ها آمده و آنجا كه مصالح مردم در ميان است با هيچكس رودربايستي نداشته است، اگرچه

. علي رغم پاك نظري در پاره اي از موارد نيز بي خطا نبوده است
 و اما، برخلف پيشنهاد يكي از نمايندگان محترم تهران كه خواستار طرح ماجرا با رياست محترم جمهوري و تذكر ايشان به مديركل مورد اشاره شده است، اين

 كلهبرداري سياسي از نمايندگان مجلس و خريد رأي و نظر آنها به نفع اين و آن، يك حركت مرموز و. چاره آن باشد» تذكر«ماجرا زشت تر از آن است كه تنها يك 
! مشكوك سياسي است كه نياز به ريشه كني دارد نه تذكر خشك و خالي

 مديركل پارلماني دولت، نمي تواند و قابل تصور نيست كه با ميل و نظر شخصي خود دست به اين كلهبرداري سياسي زده و هزينه كلن آن را از جيب خويش
 بنابراين، چه كسي به او مأموريت داده است؟ و چه كسي هزينه كلن اين مأموريت را تأمين كرده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ديد چه. تأمين كرده باشد

 كساني و يا چه جرياني از پس گرفتن امضاي استيضاح سود مي برند؟ دراين باره دو احتمال وجود دارد و دو جريان سياسي مي توانند براي انجام اين اقدام
. اول؛ وزيرمحترم كشور و دوستانش، دوم؛دشمنان احمدي نژاد و جبهه اصولگرايان. مشمئزكننده انگيزه داشته باشند

 بنابراين در حالت اول؛ احتمال هماهنگي وي با آقاي. آقاي عباسي مديركل پارلماني دولت، تحت مسئوليت آقاي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور قرار دارد: الف
 بنابراين، احتمال هماهنگي آقاي كردان و. از سوي ديگر، آقاي رحيمي از دوستان نزديك آقاي كردان و از همفكران و همراهان اوست. رحيمي قوت فراواني دارد

 احتمال ديگر آن است كه آقاي رحيمي بدون اطلع آقاي كردان و صرفاً به عنوان. آقاي رحيمي در اين ماجرا دور از ذهن نيست كه شواهدي نيز بر آن دللت مي كند
! اين احتمال نيز اگرچه چندان منطقي به نظر نمي رسد ولي به هر حال يك احتمال است. خوش خدمتي به دوست ديرينه خويش دست به اين كار زده باشد

 حالت دوم آن است كه اين اقدام زننده از سوي يك جريان سياسي مشكوك و مرموز و با هدف تخريب چهره آقاي احمدي نژاد و دولت اصولگرا صورت گرفته: ب
 بارها نشان داده اند براي تخريب رئيس جمهور مردمي و شجاع از هيچ اقدامي روي- چه بيروني و چه داخلي- باشد و از آنجا كه دشمنان و مخالفان احمدي نژاد

 كيست؟ دست مستقيم دشمنان تابلودار» حلقه مياني«اما، سوال اين است كه در اين ماجرا . گردان نيستند، حالت دوم مي تواند احتمال بيشتري داشته باشد
 آيا اين مدعيان برخلف آنچه ادعا مي كنند، دشمن. احمدي نژاد كه در اين ماجراي رسوا ديده نمي شود، بلكه مدعيان دوستي با وي دست به اين اقدام زده اند

.... و! نيستند؟
 بي آن كه خداي نخواسته قصد قضاوت پيشاپيش داشته باشيم و انگشت اتهام به سوي شخص يا جريان خاصي دراز كنيم بايد گفت؛ از كجا معلوم كه عاملن: ج

 اين اقدام از ابتدا قصد لو رفتن آن را نداشته اند؟ زيرا چنانچه هدف اصلي در اين ماجرا تخريب رئيس جمهور باشد، لو رفتن ماجرا نيز مي تواند بخشي از اين
. ضمن اين كه پروژه به گونه اي تدارك شده كه لو رفتن آن حتمي بوده است! پروژه تلقي شود

 و بالخره، هريك از دو حالت و چند احتمال فوق صحت داشته باشد، آنچه بي ترديد بايد توجه آقاي احمدي نژاد را به خود جلب كند، بيرون كشيدن حيثيت: د
. دولت اصولگرا و جبهه اصولگرايان از اين دام خطرناك است كه اين نيز فقط با برچيدن دام امكان پذير است

 چرا كه، اگر عاملن ميداني اين ماجرا، بدون تحريك ديگران دست به اقدام ياد شده زده باشند به يقين نمي توانند و نبايد در جايگاه كنوني خود باقي بمانند و
 مخصوصاً آن كه اينگونه! چنانچه فريب دشمنان نظام و مخالفان جبهه اصولگرا را خورده باشند، از كجا معلوم اين فريب خوردگي ادامه نداشته و تكرار نشود؟

! راستي آقاي احمدي نژاد، آيا مطمئن هستيد كه اين آقايان دوست شما هستند؟. از دشمنان دانا، خطر بيشتري دارند! دوستان

برنا
دولت آب را هم گران میکند

 آب در کشور با یارانه به دست مردم: پرویز فتاح گفت. وزیر نیرو از آزاد شدن قیمتها و افزایش قیمت آب با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها خبر داد
 وی افزایش قیمت آب را براساس طرح هدفمند کردن یارانهها. میرسد؛ بنابراین باید تجهیزات آن نیز از باب کیفیت، قیمت و سلمت دارای استاندارد باشند

 با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها قیمتها آزاد میشود و ما شاهد افزایش قیمت قبضهای آب خواهیم بود؛ ولی توجه به این: قطعی دانست و تصریح کرد
.نکته میتواند مصرف آب را کاهش دهد و به سطح نرمال برساند

بیماری های جسمی و وضعیت روحی نامناسب سربازان در مناطق مرزی



برنا
بیماری های جسمی و وضعیت روحی نامناسب سربازان در مناطق مرزی

حامد  وی پس از خدمت سربازی به. ”ش از سربازان وظیفه است که خدمت خود را در یک منطقه مرزی در شرق کشور سپری کرده است.“به گزارش برنا، 
.طوفان شن و قرار گرفتن در معرض مواد آلینده شیمیائی مشکلتی را برایش بوجود آورده است: بیماری تنگی نفس مبتل شده و می گوید

 حامد می. به گفته حامد سربازان زیر دیپلم نواحی مرزی به علت قرار گرفتن در معرض انواع مخاطرات و برای فرار از مشکلت به شدت به سیگار وابسته اند
.تفریح و اوقات فراغت برای سربازان نواحی مرزی تقریباً بی معنا است اما بیشتر افراد ترجیح می دهند ساعات بیکاری را به استراحت بگذرانند: افزاید

 براساس این تحقیق.  نخ سیگار می کشند۱۰همچنین نتایج یک بررسی میدانی نشان می دهد بیش از نیمی از سربازان وظیفه دیپلم و زیر دیپلم روزانه بیش از 
 سیگار محبوب ترین سرگرمی اکثر سربازان وظیفه است که متناسب با سختی کار، برای آنها محبوبیت بیشتری پیدا می کند بطوریکه که در اوج نگرانی و استرس

.بعضاً یک نخ سیگار حکم طل را برای بعضی از سربازان پیدا می کند
 در این بررسی میدانی که با عنوان گرایش به سیگار در سربازان وظیفه انجام گرفته است سه گروه از سربازان زیر دیپلم، دیپلم و بالتر از دیپلم مورد بررسی قرار

.گرفتند
 ۴۷ درصد و بالتر از دیپلم ۶۴این رقم در سربازان دیپلم .  درصد سربازان زیر دیپلم به صورت نیمه مرتب در طول روز از سیگار استفاده می کنند۷۷براین اساس 
.درصد است

 در این راستا بیشتر سربازان. نکته جالب در این بررسی اهمیت خواب و استراحت به عنوان یکی از تفریحات مورد علقه سربازان بعد از سیگار کشیدن است
 تماشای تلویزیون و دنبال کردن مسابقات ورزشی. وظیفه گفته اند که بخش زیادی از اوقات فراغت خود را به استراحت برای جبران کمبود خواب سپری می کنند

.سومین اولویت تفریحی سربازان وظیفه است
  ماه خدمت۱۲حسین پارسافر از سربازان وظیفه .  درصد سربازان وظیفه اوقات فراغت خود را به مطالعه کتاب و روزنامه می پردازند۱۱نکته جالب آنکه تنها 

.اگر فرصتی پیدا کنم حتماً می خوابم اما در ساعات فراغت به تماشای فیلم یا مسابقات ورزشی می روم: درباره اوقات فراغت ایام بیکاری خود می گوید
 حسین،. ابداً تمایلی به مطالعه روزنامه یا کتاب ندارم و تنها در مواقع خریدن سیگار از کیوسک ها تیترهای روزنامه های ورزشی را مرور می کنم: وی می افزاید

 بهترین چیزی که بعد از پست دادن بر روی برجک حالم را جا می آورد کشیدن یک نخ سیگار: پست دادن را کلفه کننده ترین کار در خدمت می داند و می گوید
.است

سخنان مشاور احمدی نژاد موضوع آگهی ضد اوباما

 ستاد مبارزات انتخاباتی جان مک کین یک آگهی اینترنتی را منتشر کرده است که در آن با اشاره به اظهارات اخیر مشاور محمود احمدی نژاد در مورد پیش شرط
.های مذاکره با آمریکا، مواضع باراک اوباما را زیر سوال می برد

 منعکس شده است و سپس اظهارات اخیر مشاور وی" اسرائیل باید نابود شود"در این آگهی عکس های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در کنار عبارات 
.دایر بر اینکه شروط مذاکره با آمریکا خروج نیروهای آمریکایی از خاور میانه و پایان حمایت این کشور از اسرائیل است بازگو می شود

 در این آگهی اینترنتی صدای باراک اوباما پخش می شود که در پاسخ به سوالت درباره آمادگی او برای دیدار با رهبران کشورهایی چون ایران، سوریه و کره شمالی
".چنین خواهد کرد"می گوید 

 تا زمانی که آمریکا پایش را از منطقه خاور میانه بیرون"مهدی کلهر مشاور رسانه ای رئیس جمهور ایران اخیرا در مصاحبه ای با خبرگزاری رسمی ایرنا گفته بود 
."نکشد و همچنین دست از حمایت از صهیونیسم برندارد، مذاکره جمهوری اسلمی ایران با آمریکا را به مصلحت نمی دانیم

 مقام های ایرانی همواره. با این حال وی روشن نکرد آیا که به مذاکره برای برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا اشاره دارد یا تنها گفتگو درباره برنامه اتمی ایران
 دولت جورج بوش چنین مذاکراتی را به تعلیق غنی. تاکید کرده اند که حاضر به انجام گفتگوی نامشروط با همه کشورها از جمله آمریکا درباره برنامه اتمی هستند

.سازی اورانیوم مشروط کرده است
 دارد و رئیس جمهور به تنهایی در مورد" بستگی به مقام معظم رهبری"مهر ماه چاپ شد تاکید کرد که مساله رابطه با آمریکا  21آقای کلهر در مصاحبه خود که 

.آنها نظر نمی دهد
 اکتبر در سخنانی که مورد توجه خبرگزاری های عمده جهان قرار گرفت گفت که اختلف ایران با آمریکا 29آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه 

".فراتر و ریشه ای تر از اختلف نظرهای سیاسی است"
."بن بست برای رژیم استکباری آمریکاست"وی گفت که پایان رویارویی دو کشور در نهایت نه به ضرر ایران بلکه 

.خبرگزاری رویتر به نقل از تحلیلگران نوشت که این اظهارات تلشی برای پایان دادن به بحث ها درباره روابط نزدیک تر دو کشور در آستانه انتخابات آمریکاست
 گزارش های اخیر در برخی رسانه های غربی که حاکی از تمایل دولت جورج بوش نسبت به گشایش یک دفتر حافظ منافع در تهران است به بحث ها درباره

.برقراری روابط میان دو کشور دامن زده است
 وی تنها به گفتگو با ایران درباره. اما این مباحثات جدا از موضوعاتی است که سناتور اوباما می گوید حاضر به انجام آن گفتگو درباره آنها با ایران خواهد بود

.برنامه اتمی آن کشور اشاره کرده است و نه مذاکراتی برای برقراری رابطه دیپلماتیک با آن کشور
 سناتور جان مک کین نامزد جمهور خواهان در انتخابات ریاست جمهوری، همواره آقای اوباما را به خاطر این موضع گیری که حاضر خواهد بود به عنوان رئیس

.آگهی اینترنتی امروز تازه ترین تلش در این زمینه است. جمهور با رهبران کشورهای متخاصم از جمله ایران گفتگو کند به باد حمله گرفته است
.این آگهی می گوید که هرچند ممکن است سناتور اوباما پیش شرطی برای مذاکره با ایران نداشته باشد اما ایران چنین پیش شرط هایی دارد

 سناتور اوباما در مرحله مقدماتی انتخابات حزب دموکرات می گفت که حاضر به مذاکره نامشروط با رهبران کشورهایی چون ایران، کره شمالی، کوبا و سوریه است
 به. اما او بعدا روشن ساخت تنها در زمان و مکانی که به اراده او تعیین خواهد شد چنین مذاکراتی را انجام خواهد داد آن هم پس از مقدمه چینی در سطوح پایین

.علوه وی گفته است که این به معنی دیدار با محمود احمدی نژاد نخواهد بود
 او بارها تاکید کرده است که برای جلوگیری از دستیابی. مواضع سناتور اوباما مقابل ایران به خصوص در ارتباط با برنامه اتمی ایران بسیار سرسختانه بوده است

 ایران اتهام تلش برای دستیابی به. که اشاره ای به حمله نظامی است" هیچ گزینه ای را رد نمی کند"ایران به سلح اتمی هر کاری لزم باشد خواهد کرد و 
.ظرفیت ساخت سلح اتمی را رد می کند

.سناتور اوباما حتی اخیرا در مناظره تلویزیونی با جان مک کین احتمال منع صادرات بنزین به ایران را مطرح کرد



انتقاد لریجانی از حمله آمریکا به سوریه

 امریکا تصور نکند که این بازیگوشی ها بی"علی لریجانی رئیس مجلس ایران حمله نیروهای نظامی آمریکا به پاکستان و سوریه را محکوم کرده و گفته است که 
."هزینه است

 آمریکا چندین بار به کشور اسلمی پاکستان به بهانه مبارزه با تروریسم حمله کرد و دهها تن از مردم پاکستان را به خاک و"به گفته آقای لریجانی در دو ماه اخیر 
."خون کشید و اینک این حرکت را در مورد کشور اسلمی سوریه تکرار کرده است

 اوایل هفته جاری چند فروند هلیکوپتر آمریکایی به روستایی در نزدیکی مرز سوریه و عراق حمله کردند که بر اساس گزارشها هشت نفر در این حملت کشته شده
.اند

.سوریه این حملت را تروریستی توصیف کرده و گفته است که اگر این کار تکرار شود، دولت این کشور از قلمرو خود دفاع خواهد کرد
.این حملت در نزدیکی منطقه مرزی ابو کمال سوریه صورت گرفته که با شهر مرزی القائم عراق هم مرز است و به گفته برخی، محل عبور شورشیان سنی است

 عواقب آن در هدایت آمریکا نخواهد بود و علج آن"توصیف کرده که " یک ماجراجویی جدید در منطقه"آقای لریجانی حمله آمریکا به منطقه مرزی در سوریه را 
."نیز در تذکرات سیاسی و شکایت دیپلماتیک نیست

."سبک و سیاق رفتاری آمریکا در این گونه تجاوزات صرفا با پاسخ محکم و غیر قابل تصور به آن قابل جلوگیری است"به گفته رئیس مجلس ایران، 
 امروزهمه شعار های اساسی:"همزمان آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز طی سخنان جداگانه ای از آمریکا به خاطر آنچه نقض حقوق انتقاد کرده و گفته است

."آمریکا از قبیل حقوق بشر و دموکراسی در دنیا مفتضح شده است
."حقوق بشر امریکا در ابوغریب، گوانتانامو و زندان های دیگر و همچنین کشتار مردم افغانستان و پاکستان به نمایش در آمده است"به گفته آقای خامنه ای، 

 مراقب باشند که در زمین"آقای خامنه ای ضمن اشاره به ریشه اختلفات ایران و آمریکا خطاب به جوانان، سیاسیون، مسئولن و مطبوعات هشدار داده است که 
."طراحی شده دشمن بازی نکنند

 آقای خامنه ای اختلفات بین ایران و آمریکا را فراتر از اختلف نظر های سیاسی توصیف کرده و گفته است که آمریکایی ها فشارهای زیادی به ایران وارد کرده اند
."بار دیگر به ملتی وابسته تبدیل و تسلیم آمریکا شود"با این هدف که ایران 

 بن بست برای ملت ایران و موفقیت برای آمریکا خواهد بود اما"به گفته رهبر ایران ، رسانه های غربی این طور وانمود می کنند که پایان رویارویی ایران و آمریکا 
."دروغ محض است زیرا پایان راه، بن بست برای رژیم استکباری آمریکاست

 بالگرد ايران و روسيه 50قرارداد ساخت 
 به گزارش خبرنگار دفاعي فارس، مجيد هدايت مديرعامل سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع كه در نمايشگاه هوايي كيش سخن ميگفت با اشاره به انجام

 ما شركت كاموف روسيه را براي طراحي مشترك و توليد انبوه يكي از: فعاليتهاي گسترده در راستاي طراحي و توليد انواع هواپيما و بالگرد در كشور گفت
. ارزندهترين بالگردهاي نيمه سنگين به عنوان شريك انتخاب كردهايم

 در طراحي جديد و غيرنظامي، در ايران توليد خواهد 32فروند بالگردهاي تجاري كاموف مدلهايي چون  50در چارچوب اين قرارداد همكاري بيش از : وي افزود
. شد

 هزار صندلي هواپيماي مسافربري جت ميان برد 20سال آينده تامين حداقل  10در : هدايت همچنين از ايجاد يك جهش بزرگ هوانوردي در كشور خبر داد و گفت
. از طريق طراحي و ساخت انبوه هواپيماهاي باريك پيكر در كشور محقق مي شود

 فروند از 30به گفته مديرعامل سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع، براساس برنامهريزي ها و توافقات انجام شده با وزارت راه و ترابري، طي سه سال آينده 
 . براي بهره گيري در مسيرهاي كوتاه پروازي داخل كشور تحويل ناوگان هوايي خواهد شد 140هواپيماي ايران 

.اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد - تنها مطالب و مقالتي که با نام جبهه ملي ايران 


