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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي موثر بر تحوالت ايران

  
 11سخنان رئيس جمهوري ، رئيس ستاد مشترک نيروهاي امريکا و وزير دفاع به مناسبت سالروز 

  سپتامبر
   2003 سپتامبر 11 – 1382 شهريور 20پنج شنبه ): راديو فردا(امير آرمين 

رهبران آمريکا و ساير کشورهاي سراسر جهان، سالگرد حمله هاي تروريستي به شهرهاي آمريکا در 
در واشنگتن پرزيدنت بوش همراه با لورا بوش، بانوي اول .  را گرامي داشتند2001 سپتامبر سال 22

بانيان فاجعه، قهرماناني که آن روز به نجات مردم آمريکا، در يکي از خيابان هاي شهر با بازماندگان قر
  . در اين باره گزارشي داريم. شتافتند، و مردم عادي به گفتگو پرداختند

به ياد مي آوريم جان هاي از دست رفته را، به ياد مي  :پرزيدنت بوش خطاب به مردم واشنگتن گفت
  .هم وطنانمان را در آن روز دهشتناکبه ياد مي آوريم عشق و کرامت . آوريم اعمال قهرمانانه را
ما براي شوهران و زنان، مادران و پدران، پسران و دختران، و عزيزاني که هنوز . امروز، روز نيايش است

  .سوگوار و مصيبت ديده اند، دعا مي کنيم
از خداوند بسي سپاسگزاريم که اين کشور را در موارد بسياري مورد . براي قدرت عقل دعا مي کنيم

نايت قرارداده است و از او مي خواهيم کساني را که به خصوص به مناسبت اين روز مصيبت ديده اند، ع
  .مورد لطف و عنايت خاص خود قرار دهد

  :در مراسم پنتاگون، ريچارد مايرز، رئيس ستاد مشترک نيروهاي امريکا گفت
ادي، مدارا، و احترام به زندگي در دو سال گذشته تروريست ها تالش دارند مواضع آمريکا يعني صلح، آز

يعني خونريزي، (ما تالش سترگي به خرج داده ايم تا نگذاريم باور آنان . انساني را شکست بدهند
  .گسترش پيدا کند) نفرت، و تحمل نکردن ديگران

در . مبارزه اي است دشوار که به شکيبايي، تعهد، و اراده ما نياز دارد. جنگ با تروريسم طوالني است
ما برنده ايم، برنده ايم زيرا تيم درخشان سربازان، افراد نيروي هوايي، تفنگداران، . ن باره ترديد نکنيماي

  .گاردهاي ساحلي، و غير نظامياني را داريم که صد درصد خود را وقف پيروزي در اين جنگ کرده اند
  :و دانلد رامسفلد، وزير دفاع در اين مراسم گفت

 ها در عراق، افغانستان، و در سراسر جهان نجنگيم، بايد در همين جا با آن مي دانيم اگر با تروريست
ها روبرو شويم و بسياري ديگر از مردان، زنان، و کودکان بي گناه و هم ميهناني را که به دفاع بر مي 

  .خيزند، از دست بدهيم
، در کوهستان هاي به ياد بياوريم همه کساني را که در نيويورک، پنسلوانيا، اين جا در نيويورک

بياييد خود را به آرمان آنان و رسالت خودمان در پيروزي . افغانستان، و در بيابان هاي عراق جان باختند
 .آزادي بر ستمگري متعهد سازيم

  
  وزير خارجه سوئد  آشته شد   

  2003 سپتامبر 11 – 1382 شهريور 20پنج شنبه 
" آارولينسكا"ربات چاقو قرار گرفته بود، در بيمارستان وزير خارجه سوئد آه ديروز هدف ض" آنا ليند" 

  .آشته شد
الملل ايلنا، وي آه مشغول عبور از بازاري در استكهلم پايتخت سوئد بود، از   به گزارش سرويس بين

  .ناحيه سينه، شكم و دست مورد حمله قرارگرفته بود
من به « :امعه باز سوئد خواند و گفتوزير سوئد، حمله به ليند را حمله به ج  نخست" ژوران پيرسون"

  ».آنم  شدت احساس خشم مي
هدف ضربات " نورديسكا آامپنيت"شد، در بازار   ترين مسؤوالن سوئدي محسوب مي  ليند آه از محبوب

  .چاقوي يك مرد بلندقامت قرار گرفت و نقش بر زمين شد
  .رها آردعامل حمله نيز پا به فرار گذاشت و چاقوي خود را نيز روي زمين 

اي آه دال بر وجود عوامل سياسي   تا آنون نشانه: سخنگوي پليس سوئد، اعالم آرد" بگورين بيلبالد"
  .در وراي اين حادثه باشد، به دست نيامده است

 ميالدي منصب وزارت خارجه سوئد را بر عهده داشت و 1998 سال سن داشت، از سال 46ليند آه 
  پايان پيام .داراي دو فرزند بود

 
  رهبران جهان، ازکشته شدن وزير امور خارجه سوئد ابراز تاسف کردند
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  2003 سپتامبر 11 – 1382 شهريور 20پنج شنبه  -راديو آمريكا
پليس سوئد يک جستجوی سراسری را برای يافتن مهاجمی که روزچهارشنبه وزير امور خارجه را چاقو 

  .زد و کشت ، آغاز کرده است
ا قيافه سوئدی، با حدود يک متر و نيم قد که يک کت ارتشی پوشيده بود مقامات، مظنون را مردی ب

  .او خانم آنا ليند را درفروشگاه بزرگی در استکهلم با چاقو مورد حمله قرار داد. توصيف می کنند
به عنوان پول رايج کشور " يورو" سال داشت، يکی از سرسخت ترين طرفداران قبول 46خانم ليند که 

  .  اين موضوع روز يکشنبه به همه پرسی گذاشته شودقرار است. بود
رهبران جهان، از جمله پرزيدنت بوش گفتند ازکشته شدن وزير امور خارجه سوئد تکان خوردند و ابراز 

  .تاسف کردند
 .نخست وزير سوئد در يک خيابان استکهلم به ضرب گلوله کشته شد" اوالف پالمه" نيز 1986در سال 

  
  ترک آلمان و فرانسه درمورد عراق را رد کردآمريکا پيشنهاد مش

  2003 سپتامبر 11 – 1382 شهريور 20پنج شنبه  - بي بي سي -مرتضی رئيسی در برلن
کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا، پيشنهاد تازه و مشترک فرانسه و آلمان در مورد عراق را، که روز 

  .ل متحد ارائه شد،غير قابل قبول خوانده است  سپتامبر، به شورای امنيت سازمان مل11پنجشنبه، 
فرانسه و آلمان در اين پيشنهاد حيطه اختيارات تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق را محدود کرده و 

  .خواهان تفويض قدرت حاکميت به خود عراقی ها شده اند
ابل قبول خواند وگفت طرح کالين پاول در مصاحبه ای با تلويزيون قطری الجزيره، اين پيشنهاد را غير ق

  .فرانسه و آلمان به حل مشکالت عراق کمک نمی کند
 سپتامبر، در نشست وزيران 13قرار است طرح آمريکا برای يک قطعنامه تازه در مورد عراق روز شنبه، 

  . کشور عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، در ژنو بررسی شود5خارجه 
 سپتامبر خود در ژنو، بايد تغييراتی را 13عتقدند شورای امنيت در نشست دولت های آلمان و فرانسه م

  .در طرح آمريکا اعمال کند
اين دو کشور مهم عضو اتحاديه اروپا می گويند نقش آمريکا در بازسازی سياسی عراق بايد کاهش 

  .يافته و به جای آن اختيارات بيشتری به سازمان ملل متحد داده شود
  .سه و آلمان دولت موقت عراق را، که به تازگی توسط آمريکا تعيين شد، تائيد می کنندبا اين حال فران

در همين حال گرهارد شرودرف صدراعظم آلمان، در جريان بحث بودجه سال آينده اين کشور در پارلمان، 
  .درمورد موثر بودن افزايش نيروی نظامی کشورهای ديگر درعراق ابراز ترديد کرد

  .ارد که با افزايش نيروی نظامی درعراق، امنيت اين کشور بهبود يابداوگفت باور ند
به جای واحدهای نظامی خارجی بهتر است به آموزش ارتش و پليس عراق توجه : " آقای شرودر افزود

در آن صورت آلمان هم می تواند نقش خود را ايفا کند و فراتر از آن در ايجاد ساختارهای . داشت
 ."شرکت داشته باشددمکراتيک در عراق 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

تالش آمريكا براي متقاعد آردن اجالس آژانس بين المللي انرژي اتمي به تعيين مهلت براي علني آردن 
  برنامه هاي هسته اي ايران

  2003 سپتامبر 11 – 1382 شهريور 20پنج شنبه ): راديو فردا(شهران طبري 
شور ديگر به هيئت مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي، فشار آورده اند آمريكا و دست آم بيست آ

 اآتبر مهلت دهد تمام 31تا در پايان نشست امروز خود، قطعنامه اي صادر آنند آه به دولت ايران تا 
ژاپن، . تاسيسات هسته اي خود را علني آرده، ثابت آند برنامه پنهان توليد سالحهاي هسته اي ندارد

، بريتاينا، فرانسه و آلمان، همصدا با آمريكا و بيش از ده آشور ديگر از پيش نويس قطعنامه حمايت ترآيه
قطعنامه اي آه فقط يكبار ديگر به ايران فرصت مي دهد تا به جامعه جهاني ثابت آند يا پيمان . آردند

 را براي تحريمهاي منع ازدياد سالحهاي هسته اي را نقض نكرده وآنرا رعايت مي آند، يا آنكه خود
دولت ايران پيمان يادشده را نقض آرده : با اين حال اياالت متحده آمريكا مي گويد. احتمالي آماده ميكند

  . است و در خفا در تدارك دستيابي به سالحهاي اتمي است
 آه لحن آامال قاطعي دارد، امروز پشت درهاي بسته در جلسه وين به راي IAEAپيشنويس قطعنامه 

اين قطعنامه همچنين از ايران مي خواهد . آشور عضو هيئت مديره اين سازمان گذاشته مي شود 35
 در وين IAEAآنچه اآنون در ميان هيئت مديره . تمام فعاليتهاي غني سازي اورانيوم خود را متوقف آند

راي رفتن مي گذرد، آامال مغاير وقتي است آه آشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل، از آمريكا ب
اين قطعنامه آه مورد قبول آمريكا : يك ديپلمات در وين به رسانه ها گفت. به جنگ عراق، حمايت نكردند

  .  آشور نيز برخوردار بود21است، در آخرين شمارش آرا از حمايت محكم 
ت از تصميم فرانسه وآلمان در حماي:  به خبرگزاري رويتر گفتIAEAعلي اآبر صالحي، نماينده ايران در 

اين قطعنامه، بي شك تالشي است براي آنكه آنها پس از مخالفت با جنگ عراق و سردي رابطه با 
 اآتبر 31آقاي صالحي، مهلتي را آه تا . واشنگتن، اآنون رابطه خود را با آن آشور، دوباره بهبود بخشند

 براي بهانه اي براي نزديك به ايران داده شده، غير قابل قبول خواند و گفت اين آشورها اآنون از ايران
آمال خرازي، وزير امور خارجه ايران آه مي گويد برنامه هسته اي ايران . شدن به هم استفاده مي آنند
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 اخطار آرد نسبت به جمهوري اسالمي سختگيري IAEAصرفا براي توليد برق است، به هيئت مديره 
عمل در دست تندروها بيفتد و آنها حقوق مشروع اگر ابتكار : او به خبرگزاري ايرنا در تهران گفت. نكنند

ما را براي فعاليتهاي اتمي صلحآميز ناديده بگيرند، آنوقت ما هم وادار خواهيم شد در اين بازي و در 
  .  تجديد نظر آنيمIAEAمعادله همكاري خود با 

: ي رويتر گفت حضور داشت، روز چهارشنبه به خبرگزارIAEAيكي از ديپلماتهايي آه در جلسه دربسته 
محمد البرادعي در صحبتش آه در همين روز براي هيئت مديره اين سازمان آرد، از پيشنويس قطعنامه 

اگر ما از همكاري آامل و فوري برخوردار نشويم، نخواهيم : او به نقل از آقاي البرادعي گفت. حمايت آرد
 نتواند ايران را مبرا IAEA هيئت مديره اگر. توانست ثابت آنيم ايران از تعهدات خود سرپيچي نكرده است

از تخطي از دستيابي به مواد هسته اي براي دستيابي به سالح اتمي بخواند، آنگاه بايد ايران را براي 
  . تحريمهاي اقتصادي و ديپلماتيك در برابرش به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داد

ايي مانند روسيه و چين آه با ايران در اين انتظار مي رود آشوره: يك ديپلمات غربي همچنين گفت
زمينه معامالتي را دارند و معموال موضع نرمتري را در قبال ان اختيار مي آنند، در اين ميان راي ممتنع 

  .بدهند و افزود اما برخي از آشورهاي غير متعهد، ممكن است به قطنامه راي منفي دهند
  

  االجل براي ايران وجود دارد    ن ضرباي با هدف تعيي  توافق گسترده: البرادعي
  2003 سپتامبر 11 – 1382 شهريور 20پنج شنبه 

المللي انرژي   قطعنامه پيشنهادي شديداللحن برخي آشورهاي غربي عضو شوراي حكام آژانس بين
  .  اي مواجه شده است  شود، با استقبال گسترده  اتمي عليه ايران آه تا ساعاتي ديگر صادر مي

بر اين : ش سرويس بين الملل ايلنا، راديو اروپاي آزاد دقايقي پيش با اعالم اين خبر، تصريح آردبه گزار
االجل    عضو شوراي حكام اين آژانس، تا ساعاتي ديگر به تعيين ضرب35شود آه   بيني مي اساس پيش
 تهران رأي مثبت  توسط93+1 اآتبر سال جاري ميالدي به منظور امضاي پروتكل الحاقي 31براي ايران تا 

  .دهند
اي   توافق گسترده« :المللي انرژي اتمي نيز در سخناني اعالم آرد  رئيس آژانس بين" محمد البرادعي"

االجل درمورد ايران براي افشاي جزئيات   در ميان اعضاي شوراي حكام آژانس براي تعيين ضرب
  ».اي اين آشور وجود دارد  هاي هسته  برنامه

 آشور به جمع حاميان صدور قطعنامه 15آم    يك ديپلمات غربي نيز با اشاره به اينكه تا آنون دست
« :اند، گفت  االجل براي ايران آه از سوي انگليس، فرانسه و آلمان تهيه شده است، پيوسته  حاوي ضرب

طعنامه شديداللحن ابراز تا آنون آمريكا، انگليس، ژاپن، ترآيه، فرانسه و آلمان حمايت خود را از اين ق
آند نيز به جمع   اند و حتي روسيه آه خود با ايران در زمينه ساخت نيروگاه بوشهر همكاري مي  داشته

  ».آشورهاي موافق تصويب اين قطعنامه پيوسته است
  .آمريكا براي پيوستن مسكو به جمع موافقان قطعنامه پيشنهادي فشار زيادي به روسيه آورده بود

توان اين قطعنامه را به تصويب رساند اما ما   اگرچه با همين اآثريت هم مي« :مات غربي افزوداين ديپل
  ».دانيم  جمعي را ارجح مي  توافق دسته

المللي انرژي اتمي با رد طرح   نماينده ايران در آژانس بين" اآبر صالحي  علي"اين در حالي است آه 
نويس   ارائه پيش« : نشست شوراي حكام اين آژانس، تأآيد آرداالجل براي ايران در قطعنامه پاياني  ضرب

دهنده عالقه آنها به مواضع واشنگتن است در حالي آه اين   قطعنامه پيشنهادي فرانسه و آلمان نشان
دو آشور پيش از اين به علت مخالفت با جنگ عليه عراق به رهبري آمريكا مخالف بودند اما اآنون 

  پايان پيام ». جبران مافات آنندخواهند با اين آار  مي
 
 

علل به عقب افتادن جلسه آژانس بين المللي انرژي اتمي براي رسيدگي به فعاليت هاي هسته اي 
  جمهوري اسالمي

  2003 سپتامبر 11 – 1382 شهريور 20پنج شنبه ): راديو فردا(مينا بهار مست 
 بود در آن درباره قطعنامه پيشنهادي بريتانيا، آژانس بين المللي انرژي اتمي، جلسه امروز خود را آه قرار

در اين قطعنامه . فرانسه و آلمان در مورد برنامه هسته اي ايران تصميم گرفته شود، به تعويق انداخت
که مورد حمايت آمريكا و ژاپن هم است، به ايران تا آخر ماه اآتبر فرصت داده مي شود تا به سئوالهاي 

ن ديروز تهديد آرد آه در صورت مورد فشارقرار گرفتن، ممكن است در ايرا. اين آژانس پاسخ دهد
آمال خرازي، وزير خارجه ايران، امروز با به تعويق افتادن جلسه . همكاري خود با آژانس، تجديد نظر آند

  . ايران آماده همكاري است، اما دادن ضرب العجل به ايران، موضوع را پيچيده مي آند: آژانس گفت
 متحدش در آژانس بين المللي انرژي اتمي، سخت مشغول 13آمريكا و ): راديو فردا: (الن سياوش ارد

رايزني براي جلب حمايت ديگر اعضاي آژانس هستند، تا آنها را به تعيين يك ضرب العجل براي ايران 
آه برنامه آمريكا مي آوشد نهم مهر را ضرب العجلي قرار دهد براي ايران تا ايران ثابت آند . راضي آنند

. ايران هشدار داده است هرگونه ضرب العجلي را رد مي آند. پنهاني براي توليد سالحهاي اتمي ندارد
چگونه مي توان ضرب العجلي تعيين آرد، : سفير ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است

  . حتي قبل از اينكه نتيجه بررسيها روشن شده باشد
پشت درهاي بسته، آنچنان فشرده بودند، آه شوراي حكام آژانس، ناگزيرشدند رايزنيها و گفتگوهاي 

آمريكا . اين گفتگو ها از روز دوشنبه آغاز شده بود. ادامه آنرا به آينده اي نامعلوم، ولي نزديك موآول آند
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عنامه و متحدانش، بريتانيا، آلمان و آانادا، مي آوشند باالترين شمار آمار اعضاي آژانس را براي قط
آمريكا و متحدانش مطمئن به نظر مي رسند آه آراي الزم را براي تعيين ضرب . پيشنهاديشان جلب آنند

 راي 22 تا 20 راي دارند و مطمئن هستند آه مي توانند15آنها . العجل براي ايران، بدست خواهند آورد
تهاي حاضر در اين گفتگوها گفته با اين حال يكي از ديپلما.  نفره آژانس، جلب آنند35الزم را از شوراي 

آمريكا و متحدانش نگرانند اگر شوراي حكام آژانس، بر سر اين موضوع دچار دوگانگي شوند و : است
قطعنامه پيشنهادي، اآثريت آوچكي را جلب آند، اين پيام را براي ايران دارد آه آژانس را نبايد چنان 

عهد عضو آژانس به رهبري مالزي، خواستار از طرف ديگر روسيه و آشورهاي غير مت. جدي گرفت
  .قطعنامه اي ماليمتر، بدون ذآر ضرب العجل هستند

محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز با گفتن اينكه آژانس مايل است به ايران 
ر است ضرب العجلي آه قرا. ضرب العجل داده شود، به تالشهاي آمريكا و متحدانش، قوت بيشتري داد

به ايران داده شود، از جمله براي ارائه اطالعاتي است آه بتواند آژانس را نسبت به صلح آميز بودن 
آقاي البرادعي، حتي از اين احتمال سخن راند آه ايران . برنامه هاي هسته اي ايران متقاعد سازد

واند آار را به شايد ناقض پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي اعالم شود آه چنين آاري مي ت
  .شوراي امنيت سازمان ملل و تحريمهاي گسترده عليه ايران بكشاند

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  انجامد    ورود نيروهاي ايراني به آربال و نجف به بحران روابط مي :عضو شوراي حكومت انتقالي عراق

  2003 سپتامبر 11 – 1382 شهريور 20پنج شنبه 
دانم آه اين شورا با پيشنهاد   بعيد مي« :و شوراي حكومت انتقالي عراق، گفتعض" ابراهيم جعفري"

  » .ايران براي مشارآت در حفظ امنيت دو شهر مقدس آربال و نجف موافقت آند
الملل ايلنا، وي آه رياست پيشين شوراي حكومت انتقالي عراق را بر عهده   به گزارش سرويس بين

  ».ري بر سر راه مشارآت ايران در حفظ امنيت عتبات عاليات وجود داردهاي دشوا  گردنه« :داشت، افزود
ها نسبت به درخواست آمك   عراقي« :چاپ بيروت، جعفري تصريح آرد" المستقبل" به نوشته روزنامه 

خصوص اگر اين نيروها از آشورهاي همسايه باشند،   از نيروهاي خارجي در حفظ امنيت عراق به
  پايان پيام ».انجامد   چرا آه ورود اين نيروها به عراق به بحران در روابط ميدهند  حساسيت نشان مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   شهريور20: روزنامه های تهران

  2003 سپتامبر 11 – 1382 شهريور 20پنج شنبه  -بي بي سي 
ن دو روز تعطيلی در تيراژها و تعداد کم تر از روزنامه های آخر هفته تهران که به علت قرار گرفتن در ميا

هميشه منتشر شده اند در عنوان های اصلی خود سخن رييس جمهور خاتمی را نقل را کرده اند که 
گفته است مردم زمانی به پای صندوق های انتخابات آينده می آيند که مطمئن شوند رای آنها منشا اثر 

  .است
  

ان رهبر جمهوری اسالمی را با اهميت ديده که در جمع اعضای  روزنامه صبح سخنجمهوری اسالمی
مجلس خبرگان گفته است مردم با شرکت گسترده در انتخابات آينده بستگی خود را به جمهوری 

  .اسالمی نشان خواهند داد
  

 در تحليل سخن رهبر جمهوری اسالمی در مقاالتی بشارت داده اند که کيهان و جمهوری اسالمی
 تبليغات مخالف اصالح طلبان، شورای نگهبان به کار رد صالحيت ها با قدرت ادامه خواهد با وجود همه

  .داد و در عين حال مردم هم از انتخابات آينده استقبال خواهند کرد
  

روزنامه های هوادار محافظه کاران در صدر اخبار خود از بيانيه اجالس مجلس خبرگان رهبری خبر داده 
اع از عملکرد شورای نگهبان به منتقدان اين شورای تحت تسلط روحانيون محافظه اند که در آن ضمن دف

  .کار هشدار داده اند که از مخالفت با آن خودداری کنند
  

 شورای نگهبان در آخرين جلسات خود که همزمان با تشکيل اجالس خبرگان برپا اعتمادبه نوشته 
رای استانی شدن انتخابات مجلس را رد کرده شده بار ديگر طرح منع شکنجه و طرح اصالح طلبان ب

  .است
  

پيش از اين سه بار اعضای شورای نگهبان طرح اصالح طلبان برای ممنوع کردن شکنجه در زندان های 
کشور را رد کردند و هر بار با تغييری برای رعايت نظر آنان، مجلس دوباره به آن رای داد تا سرانجام به 

رتی بی محتوا در آمد ولی اين بار هم اعضای شورای نگهبان آن را مغاير گفته علی مزروعی طرح به صو
  .با شرع و قانون اساسی دانسته اند
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 هاشمی رفسنجانی در اجتماعی در ورزشگاه آزادی گفته است جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
  .که آمريکا توسط ايران محاصره شده است و نه راه پيش دارد و نه راه پس

  
 تاکيد کرده است که آمريکائی ها دو ماه قبل با آفتاب يزدمجمع تشخيص مصلحت به نوشته رييس 

تمام تبليغات و کمک شياطين داخلی تالش کردند کشور امام زمان را فلج کنند اما چند نفر اوباش و 
  .چاقوکش، قاچاقچی، دزد و فريب خورده به خيابان ها ريختند و بعد هم ابراز ندامت کردند

  
نامه های مختلف تهران نظريات تازه سعيد حجاريان را درباره مسائل داخلی کشور با اهميت ديده در روز

" شکست طلبی و لمپنيزم اجتماعی"صفحات اول خود نقل کرده اند که گفته است ترک اصالحات به 
  .منجر می شود

  
در صدر اخبار »  حجارياننسخه تازه« که سخنان اين نظريه پرداز اصالحات سياسی را با عنوان اعتماد

خود آورده از زبان وی نوشته وقتی اصالحات شکست می خورد مردم به يکی از دو کار دست می زنند 
و در حالتی ممکن است از دولتی که آن را دشمن می دانستند تقاضا کنند که که کشورشان را اشغال 

  .کند
  

 ترورش توسط نيروهای متعصب و خشونت گرا که بعد از" صبح امروز"به گفته مدير روزنامه تعطيل شده 
به حالت نيمه فلج درآمده با تمام شدن اصالحات، بايد در آن بازسازی کرد و مصالح باقی مانده را برای 

  .اصالحات ديگری به کار برد
  

روزنامه های پنجشنبه تهران در گزارش های خبری خود بدون تحليل و تفسيری نوشته اند که شورای 
ان بين المللی انرژی اتمی برای ايران ضرب االجلی تعيين خواهد کرد تا با امضای پروتکل حکام سازم

  .الحاقی همکاری خود را با اين آژانس نشان دهد
  

 اين واکنش وزيرخارجه ايران را با اهميت، گرچه ديرهنگام، يافته که با اشاره به پيشنهاد نماينده کيهان
ليت های هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل گفته است دولت کانادا برای ارسال موضوع فعا

اگر افراطی ها صحنه را در اختيار بگيرند ما نيز ناچار خواهيم شد ارزيابی دوباره ای از همکاری های خود 
  .با آژانس بين الملی انرژی اتمی به عمل آوريم

  
اق شکست خورده اند و ديگر نمی توانند پرونده  با تاکيد بر اين که آمريکا و بريتانيا در عرکيهانسرمقاله 

ای مانند عراق برای کشور ديگری بگشايند نوشته ايران از اتخاذ موضع مقتدر در برابر آمريکا و غرب هيچ 
  .زيانی نخواهد ديد

  
 زمان خيلی چيزها را حل می کند و اگر حتی شورای کيهانبه نوشته محمد مهاجری در سرمقاله 

  . المللی انرژی اتمی هم عليه ايران رای دادند نبايد به حساب آوردحکام سازمان بين
  

هر زمان :  در مقاله ای به ادعای دوباره امارات درباره سه جزيره دهانه هرمز پرداخته و نوشتهاعتماد
  .جمهوری اسالمی زير فشارهای بين المللی قرار می گيرد امارات گستاخی پيشه می کنند

  
 نوشته برای جلوگيری از باج خواهی بيگانگان و حنثی کردن اعتماددر يادداشت روزبه مير ابراهيمی 

فشارهای بين المللی تنها راه توجه به خواست های مردم و گرفتن رای اعتماد از آنان برای دفع 
  .خطرهاست

  
  در مقاله ای با اشاره به فشارهای بين المللی عليه جمهوری اسالمی نوشته اين بهترينآفتاب يزد

  .فرصت است برای استفاده از سرمايه های کشور که مهم ترين آنها مجلس است
  

 بايد موضوع امضای پروتکل الحاقی را به مجلس برد چرا که در آفتاب يزدبه نظر علی شيرازی نسب در 
  .آن جاست که نمايندگان با در نظر گرفتن رای و نظر مردم بهترين راه ها را انتخاب خواهند کرد

  
 در صفحه اول خود نظريات محمد رضا خاتمی را منعکس کرده که با نقل جمله آيت اهللا مصباح اعتماد

که گفته بود ايران رباخوارترين کشور جهان است اظهار داشته که ايران از رياکارترين کشورهای جهان 
  .است

  
 و شايد دبيرکل جبهه مشارکت در اجتماع جوانان اين حزب سياسی گفته است اوضاع ايران خطير

  .خطرناک است اما اين به معنای غير طبيعی بودن وضعيت کشور نيست
  

www.iran-archive.com 



 ناصر زرافشان وکيل مدافع خانواده مقتوالن قتل های زنجيره ای و علی افشاری آفتاب يزدبه نوشته 
  .نماينده دانشجويان بعد از گذراندن بيش از يک سال زندان با گذاشتن وثيقه به مرخصی رفته اند
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