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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  رژي آژانس بين المللي ان -حهاي آشتار جمعيتروريسم  و سال

  
  ايران بايد اعتماد جامعه جهانی را جلب کند :شيراک
  2004 اوت 28 – 1383 شهريور 7شنبه 

ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه با تاکيد بر ادامه گفتگوها با مقامات ايرانی در مورد مسائل هسته ای 
  . ا در مورد برنامه هسته ای خود جلب کند ايران بايد اعتماد جامعه جهانی ر:مدعی شد

به نقل از روزنامه نيويورک تايمز، ژاک شيراک رييس جمهور فرانسه که شب " مهر"به گزارش خبرگزاری 
گذشته در جمع سفرای اعزامی خود به کشورهای مختلف  سخن می گفت، درباره از سرگيری غنی 

ايران بايد بداند که : را درباره ايران به کار برد، گفتسازی اورانيوم در ايران ضمن آنکه سخنان درشتی 
مسئول است با رعايت تعهدات خود درباره غنی سازی شرايطی را فراهم آورد که اعتماد جامعه جهانی 

  . را به خود جلب نمايد
شيراک در ضمن اعالم کرد که هنوز با روشی که فرانسه و انگليس و آلمان در سال گذشته با ايران در 

  . ورد گفتگو درباره مسائل هسته ای در پيش گرفتند، موافق استم
انتخابات رياست جمهوری آمريکا به زودی برگزار می شود و ما به عنوان يک دوست و : شيراک گفت 

متحد آمريکا از دو قرن پيش تاکنون معتقديم که برای رويارويی با چالش های امروزی بايد اتحادی محکم، 
  .شتپويا و سراسری دا

وی از هيچ يک از کانديدهای انتخابات رياست جمهوری نام نبرد اما به روشنی واضح است که شيراک با 
  .  بوش رابطه نزديکی ندارد

شيراک در ضمن بدون اشاره به انتقاد هميشگی خود از اشغال عراق را و مخالفت اين کشور با اين 
فرانسه که همواره ايجاد دوباره : ر کرد و اظهار داشتجنگ ، از تالش آمريکا برای ايجادثبات در عراق تقدي

ثبات را در عراق حمايت می کند، به همگرايی کشورها در منطقه اعتقاد دارد و در اين راه گام های الزم 
  . را بر می دارد

 در عراق ، فرانسه آماده است تا 2005رييس جمهور فرانسه اعالم کرد پس از برگزاری انتخابات در سال 
 مقامات عراقی درباره آموزش نيروهای امنيتی، ارائه وام و درباره هر موضوع ديگری که به بازسازی با

  . اين کشور ارتباط يابد، گفتگو نمايد
در مذاکراتی که در پايان ماه جاری با قاضی الياور همتای : وی عراق را کشوری ثروتمند خواند و  افزود
  . ين باره گفتگو خواهد کردعراقی خود در پاريس خواهد داشت در ا

  
  به دنيا تضمين می دهيم : خاتمی

  2004 اوت 28 – 1383 شهريور 7شنبه : بي بي سي 
 اوت، بر 28محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، در گفتگو با رسانه های گروهی در تهران در روز شنبه، 

همچنين دستاوردهای دوره حق ايران در دستيابی به فن آوری صلح آميز هسته ای تاکيد ورزيده و 
  .رياست جمهوری خود را تشريح کرده است

آقای خاتمی در مورد برنامه های هسته ای گفت که در حاليکه استفاده از فن آوری صلح آميز هسته 
ای حق تمام کشورهای امضا کننده پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای است، الزم است با 

  .جهان مقابله شودگسترش تسليحات هسته ای در 
وی بر خطر گسترش تسليحات هسته ای تاکيد ورزيد و گفت که کشورهايی مانند اسرائيل، پاکستان و 
هند که امضا کننده پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای نيستند به اسلحه اتمی دست يافته 

  .تمی استاند در حاليکه ايران خواستار عاری شدن منطقه خاورميانه از سالح های ا
رييس جمهوری ايران توليد سوخت برای کارخانه های توليد برق از انرژی اتم را از جمله اجزای فن آوری 

صلح آميز هسته ای توصيف کرد و گفت که ايران تنها مايل است در غنی سازی اورانيوم تا خلوص سه و 
  .نيم درصد فعاليت کند که صرفا کاربرد غير نظامی دارد

اين آمادگی را داريم که هرکاری را برای تضمين اينکه به سوی سالح اتمی نمی "فت آقای خاتمی گ
  ."رويم به دنيا بدهيم چون نمی خواهيم برويم

  .وی تاکيد کرد که داشتن سالح اتمی جزء دکترين جمهوری اسالمی نيست
ن نهاد و سه کشور در مورد پرونده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، آقای خاتمی همکاری با اي

اروپايی را خوب توصيف کرد و ابراز اميدواری کرد که تا زمان برگزاری نشست شورای حکام در ماه 
  .سپتامبر، اين روند اعتماد سازی ادامه يابد

در عين حالی که وجود مشکالتی را انکار نمی کنم، به هيچوجه از "رييس جمهوری ايران گفت که 
ی امنيت، تداوم روشی که در آژانس بوده است استقبال نمی کنيم و نهايت تنش، رفتن پرونده به شورا

  ."تالش را برای حل مشکل و رفع سوء تفاهم می کنيم
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  مخالفت شوراي مرجعيت عراق با مبارزه مسلحانه عليه آمريكا
  2004 اوت 28 – 1383 شهريور 7شنبه 

اهللا علي سيستاني، مرجع عاليقدر شيعيان،  شوراي مرجعيت عراق امروز در بيت آيت: خبرگزاري فارس
  .گردهم آمده و بر مخالفت خود با مبارزه مسلحانه عليه نيروهاي اشغالگر عراق تاآيد آردند

فرانسه در گفت و گو با خبرگزاري " اهللا بشير النجفي آيت"، يكي از سخنگويان "شيخ علي نجفي"
نظر مرجعيت از آغاز تاآنون بر اين بوده است آه نيروهاي دولتي و پليس عراق، آنترل اوضاع را «: گفت

  » .به دست گرفته و حكومت قانون را حاآم آنند
آميز براي پايان دادن به اشغال عراق وجود دارد  هاي صلح ما معتقديم آه هنوز راه « :وي در ادامه گفت

اي انجام نشده و امكان درگيري  ها به شكست بيانجامد ديگر مذاآره ن راهولي در صورتي آه اي
  » .مسلحانه وجود خواهد داشت

، از اعضاي بلندپايه شوراي مرجعيت در عراق، امروز با "اسحاق الفياض" و " اهللا محمد سعد الحكيم آيت"
  . اهللا سيستاني ديدار و گفت و گو آردند آيت
رود پس از سايرين وارد   روحاني برجسته در شوراي مرجعيت به شمار مياهللا نجفي، آه چهارمين آيت

  . اهللا سيستاني ديدار و گفت و گو آرد نجف شده و به طور جداگانه با آيت
اهللا سيستاني به مدت بيش از سه هفته براي مداواي بيماري قلبي خود به لندن سفر آرده و در  آيت

  . اين شهر بستري شده بود
 گذشته در ميان استقبال پرشور مردم عراق وارد بصره شده و سپس در روز پنجشنبه وي چهارشنبه

  . براي پايان دادن به بيش از سه هفته درگيري، عازم نجف اشرف شد
ها در نجف اشرف به مدت بيش از سه هفته بين نيروهاي آمريكايي و عراقي از يك سو و  در گيري

  . يگر ادامه داشتنيروهاي وفادار به مقتدا صدر از سوي د
  . ها صدها آشته و زخمي بر جا گذاشت اين درگيري

  
  شبه نظاميان مقتدی صدر خلع سالح نمی شوند : معاون مقتدی صدر

  2004 اوت 28 – 1383 شهريور 7شنبه 
معاون مقتدی صدر امروز تاکيد کرد که شبه نظاميان مقتدی صدر منحل نشده و خلع سالح نيز نخواهند 

  . شد
به نقل از خبرگزاری رويترز، معاون مقتدی صدر امروز شنبه در بغداد اعالم " مهر"ش خبرگزاری به گزار
شبه نظاميان مقتدی صدر موسوم به جيش المهدی منحل نشده و تاکنون هيچ گونه اقدامی برای : کرد

  .خلع سالح شبه نظاميان مقتدی صدر صورت نگرفته است
طرح صلح آيت اهللا سيستانی که به : ا اعالم اين مطلب گفتعبدالهادی الدراجی معاون مقتدی صدر ب

بحران نجف پايان داد، در مورد خلع سالح و يا انحالل شبه نظاميان مقتدی صدر سخنی به ميان نيامده 
  .است

  .به همين دليل ما شبه نظاميان خود را منحل يا خلع سالح نخواهيم کرد: وی ادامه داد
که اشغالگران درعراق حضور دارند، طرفداران مقتدی صدر در روند سياسی تازمانی : الدراجی تاکيد کرد

مشارکت نخواهد داشت ، حضور نظاميان آمريکايی، اين کشور را بازيگر اصلی در صحنه سياسی عراق 
  .تبديل کرده است

 دولت عراق پيش از اين خلع سالح و انحالل شبه نظاميان مقتدی صدر را شرط توقف درگيريها در شهر
  .نجف اعالم کرده بودند که با مخالفت شبه نظاميان مقتدی صدر مواجه شده است

امروز هوشيار زيباری وزير امور خارجه عراق نيز در گفتگويی با شبکه راديويی بی بی سی خواستار 
  .اجرای تعهدات مقتدی صدر در خلع سالح و انحالل شبه نظاميانش شده است

 
  د  دانشگاه موصل ترور شزن استاد 
  2004 اوت 28 – 1383 شهريور 7شنبه 

  .مدير بخش ترجمه دانشگاه مو صل آشته شد
منابع خبري از آشته شدن مدير قسمت ترجمه دانشگاه موصل خبر , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

  .دادند
 موصل به استاد دانشكده ادبيات دانشگاه" ايمان عبدالمنعم", به گزارش پايگاه اينترنتي محيط از بغداد

در شرق موصل از سوي افراد مسلح هدف قرار گرفت و " مصارف"آارش در منطقه   هنگام رفتن به محل
  .آشته شد

  .چند بار از سوي افراد ناشناس به مرگ تهديد شد: قبل از آشته شدنش تاآيد آرد" عبدالمنعم"
  .از اعضاي سابق حزب بعث نبوده است" ايمان عبدالمنعم: "پليس موصل گفت

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   شهريور7: روزنامه های صبح تهران

  2004 اوت 28 – 1383 شهريور 7شنبه : بي بي سي
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از آزاد شدن نجف و پيروزی شيعيان به ابتکار 

ر قدرت مرجعيت شيعه دانسته و، بدون اشاره به آيت اهللا سيستانی خبر داده و آن را نشانه ای ب
سرنوشت شبه نظاميان مقتدی صدر، از اين که کليدهای حرم امام علی در دست آيت اهللا سيستانی 

  .قرار گرفته است ابراز شادمانی کرده اند
سخنان هاشمی " آمريکائی ها در نجف به زانو درآمدند" با عنوان جمهوری اسالمیروزنامه 

 رييس مجمع تشخيص مصلحت را در نماز جمعه ديروز تهران در صدر اخبار خود آورده و در رفسنجانی،
سرمقاله خود، حوادث نجف را آزاد شدن انرژی متراکم و نهفته دنيای اسالم برای به زانو در آوردن 

  . دشمنان خود دانسته است
تجليل از وی سخن گفته بود، اين روزنامه بدون بردن نامی از مقتدی صدر، که در روزهای گذشته با 

  . نوشته است چند جوان جانفدا نشان دادند که می توانند ارتش اشغالگر آمريکا را به زانو در آورند
 به عنوان مهم ترين عنوان خبری امروز خود نوشته است که کليدهای حرم امام در دست آفتاب يزد

 گذشته نجف به عنوان بحرانی مشکوک نام  از حوادث چند روزاعتمادآيت اهللا سيستانی قرار گرفت و 
 و  ، کنترل  مديريت  در قبول  سيستانی  اهللا  و درايت آيت برده و اظهار نظر کرده است که اگر شجاعت

 نبود، اين بحران همه شيعيان جهان را با معرکه خونينی که حرمت های بنيادين را   بحران  حل سپس
  . نشانه رفته بود، دچار آسيب می کرد

 به اجرا در آوردن ابتکار   برای  بزرگ شيعه  اين مرجع  که  جالب آمده اين استاعتمادآن چه از نظر تحليگر
  .  از گلوله  و نه  جست  از شعار بهره خود نه

 علی اکبر واليتی، مشاور بين المللی رهبر جمهوری اسالمی، گفته رسالتدر همين حال به نوشته 
لط شود امنيت ايران به خطر می افتد و اگر مردم عراق با مقاومت خود است اگر آمريکا بر عراق مس

  . اشغالگران را مجبور به عقب نشينی کنند، درسی برای همه کشورهای اسالمی و عربی خواهد شد
 از آزادی مصطفی دربان، رييس دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی، در عراق خبر داده که ايرانروزنامه 

ز بحران نجف هنگام پخش گزارشی مستقيم از پشت بامی در نجف توسط نيروهای هفته گذشته در آغا
  . عراقی بازداشت شده بود

 نوشته است با وجود آنکه سخنگوی مقتدی صدر گفته که ايرانی ها نقشی در حوادث نجف آفتاب يزد
است که برای نداشته اند اما کسی که در نجف به عنوان روزنامه نگار دستگير شده بود اعتراف کرده 

  . جاسوسی و تماس با مراجع به آن کشور رفته است
 به نقل از يک سايت اينرنتی خبر داده که هياتی از مقامات عراقی که از نزديکان وزير دفاع دولت شرق

  . موقت عراق هستند راهی ايران شده اند
اره کرده که در آن ايران را اين روزنامه به سخنانی حازم شعالن، وزير دفاع عراق، در هفته های اخير اش

  .دشمن بزرگ عراق و دخالت کننده در امور داخلی آن کشور نام نهاده بود
 روزنامه عصر از سفر يک هيات عراقی به رياست معاون نخست وزير عراق به تهران خبر داده اطالعات

  .و آن را کوششی برای ارتقای همکاری های دو کشور ارزيابی کرده است
ودوی المپيک در روزنامه های امروز صبح انعکاس مختصری دارد در حالی که هنوز چاپ مدال طالی ج

مقاله ها و اظهار نظرهای تحسين آميز نسبت به رضازاده، قهرمان وزنه برداری سنگين وزن که اولين 
  . مدال طالی المپيک يونان را برای ايران هديه آورد، ادامه دارد

 را نشانه ای بر ناهماهنگی و بی برنامگی در امر ورزش در کشور  ناکامی های تيم کشتی ايرانشرق
  .دانسته است

مجادله اصالح طلبان و محافظه کاران بر سر تغييرات برنامه چهارم توسعه کشور، اعالم کاهش نرخ 
بيکاری در کشور و تجليل امامان جمع شهرستان ها از خدمات دولت خاتمی در آخرين سال اين دولت از 

  .رهای روزنامه های امروز صبح تهران استديگر خب
 خبر داده که شورای نگهبان بار ديگر برنامه چهارم توسعه مصوبه مجلس را با همه تغييراتی که کيهان

محافظه کاران در آن داده بودند رد کرد و تغييرات انجام شده را برای رفع اشکاالت آن شورا ناکافی اعالم 
  .داشت

 معاون وزارت بازرگانی گفته برنامه شرقحالی اتفاق می افتد که به نوشته رد مصوبه تازه مجلس در 
مصوبه مجلس هفتم برنامه دولت خاتمی نيست و رسيدن به جدول های رشد پيش بينی شده در آن 

  .با اين تغييرات غيرممکن است
عه ای که دولت  از زبان احمد توکلی نماينده محافظه کار تهران نوشته بخشی از برنامه توسآفتاب يزد

  .و مجلس ششم تصويب کرده بودند اسالم آمريکائی بود
 علی مزروعی نماينده اصالح طلب مجلس ششم در پاسخ گفته است استدالل آفتاب يزدبه نوشته 

  . علمی ندارند به تهمت و افترا رو کرده اند
له برای مقابله با ناموفق ماندن آزمايش موشک آرو در اسرائيل که در خبرها گفته شده بود از جم

 ايران طراحی شده بود، در روزنامه های هوادار محافظه کاران به عنوان 3حمالت موشک های شهاب 
  .شکست بزرگ اسرائيل منعکس شده است
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 در خبری بدون نقل ماخذ هزينه ساخت موشک آرو را دو ونيم ميليارد دالر جمهوری اسالمیروزنامه 
ر اين آزمايش يك هواپيمای نظامی آمريكا ، يك موشك زمين به زمين ذکر کرده و نوشته گفته می شود د

  . را آه دارای دو آالهك جدا از هم بود، پرتاب آرد تامورد هدف موشك آرو قرار گيرد
 خبر ناکام ماندن آزمايش موشک اسرائيلی را بدون شرق از اين که روزنامه های صبح و از جمله کيهان

 کرده اند انتقاد کرده و آن ها متهم ساخته که از اين ناکامی ناراحت تعابير شکست و ناکامی منعکس
  .شده اند

  .ساخته مسعود ده نمکی اجازه نمايش نگرفت" فقر و فحشا" فيلم شرقبه نوشته 
مسعود ده نمکی که از وی به عنوان يکی از چهره های تند رو ياد می شد بعد از ناکامی در انتشار دو 

  . به ساختن فيلم های مستند پرداخت که فقر و فحشا اولين آن ها ستنشريه، از سال گذشته 
 در صفحه حوادث خود خبر از دستگيری جوان شانزده ساله ای در کهکيلويه داده که لنگه کفش کيهان

از ويترين مغازه ها دزدی می کرد و پس از دستگيری اعتراف کرده که تاکنون چهار لنگه کفش سرقت 
  .کرده است

  ! دنباله اين خبر افزوده گفتنی است، پليس در حال بررسی انگيزه اين سرقت عجيب است درکيهان
  
  

  گوناگون
  

  رئيس جمهور حق ندارد اپوزيسيون درون نظام باشد: مشروح آنفرانس خبري خاتمي
  2004 اوت 28 – 1383 شهريور 7شنبه 

مهوري اسالمي ايران آه ج به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، سيد محمد خاتمي رئيس
پيش از ظهر امروز در ششمين روز از هفته دولت در يك آنفرانس خبري با حضور خبرنگاران داخلي و 

وي را حاآمي برخوردار از حد باالي ) ع(گفت در ابتدا ضمن تبريك والدت امام علي  خارجي سخن مي
آنده شدن خلخال از پاي يك او آسي است آه از : شجاعت و دلسوزي براي مردم دانسته و افزود

آشفت و به صراحت مردم را به انتقاد از خود و شناخت حقوق خود دعوت  انسان غير مسلمان بر مي
  . آرد و در حكومت به دنبال خدمتگزاري براي مردم بود مي

 ساله حكومت ظاهري در پايان حكومت خوشحال است 5با وجود عمر ) ع(حضرت علي: وي اضافه آرد
سر قلمرو حكومت او آسي نيست آه از گندم و سرپناه برخوردار نباشد و آشور حكومت آه در سرا

  . هنوز زنده و سرمشق امروز حاآمان است) ع(علي
 15رئيس جمهوري در ادامه با تقدير از شهداي دولت به ويژه شهيدان رجايي و باهنر، وزراي شهيد و 

هايي آه براي آزادي و استقالل و استواري   ايهاميدواريم قدر اين سرم: هزار شهيد دولت تاآيد آرد
  . پرداخته شده بدانيم و به آن ادامه دهيم

هاي بشري در طول تاريخ در شرق و غرب آن است آه از جنگ  ديدگاه نمايندگان انديشه: وي تاآيد آرد
  . و خشونت دلهره داشته و نگران صلح بودند

نت و تالش جهت عدالت و صلح است و جهان هيچگاه گفتمان امروز بشر پرهيز از خشو: خاتمي افزود
  . تاآنون از چيزي چون قاموس سياه جنگ و ترور دلهره نداشته است

بينيم آه در مناطق  امروز مي: وي با اشاره به اينكه خشونت در دنياي امروز معاني بسياري دارد، افزود
به صورت فضاي امنيتي و هتك و مختلف دنيا خشونت در عمل چه به صورت دولتي و غيردولتي و چه 

  . سرآوب فضاي تلخي را ايجاد آرده است
آزادي استقالل و : زدايي دانست و گفت وگو و تنش جمهوري دولت خود را منادي صلح و گفت رئيس

 ساله ايران و مردم بوده و در طول اين مدت ملت به 150پيشرفت سه اصل اساسي است و خواسته 
نداي آزادي و پيشرفت را سر داده و فرهنگ غالب ما نيز فرهنگ شكفته صورت واضح در همه موارد 

  . داشته آه بعد از پذيرش داوطلبانه اسالم بارورتر شد
  . هنر انقالب اسالمي اين بود آه مطالبات ما را با مطالبات ديني ما همساز آرد: وي گفت
ه به نام دفاع در مقابل سنت در هايي از جامع به دليل استبداد زدگي بخش: جمهوري تاآيد آرد رئيس

مقابل پيشرفت و تحول ايستادگي آرد و جريان سوم آه سعادت آشور را در گرو استقالل آزادي و 
  . دانست و خواستار اصالحات بود مظلوم واقع شد پيشرفت مي

 با دين  آزادي نيز خواست آه با آزادي و پيشرفت سازگار باشد و اين حرآت دين را آنگونه مي: وي افزود
  . سازگار باشد

رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي انقالب اسالمي را الگوي بومي از حكومت بر اساس مشارآت 
 آزادي با ساز و آار و معيارهاي فرهنگي دانسته و با اشاره به اينكه اسالم  مردم و حق حاآميت مردم و

رقي و آزاد و اسالم پيشرفت بود آه در يك اسالم اسالم مت: در سالهاي اخير دو نمود داشت، اضافه آرد
  . قالب جمهوري اسالمي ظاهر شد و جريان ديگر در ظاهر اختصاصي طالباني ظهور آرد

آنها به نام خدا در مقابل هر چه . حاآمان واپسگرا در مقابل اسالم مترقي و آزاد ايستادند: وي تاآيد آرد
  . ارندايستند و از هيچ خشونتي ابا ند خواست مردم است مي

ما منادي آزادي و پيشرفتي هستيم آه با دين سازوآار است و اين خواست : جمهوري تصريح آرد رئيس
  . و معيار مردم در انقالب ايران است
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خاتمي با اشاره به اينكه اين مسئله آه دولت چقدر با آرمانهاي خود در اجراي آن موفق بوده يك مساله 
اميدواريم در اين : ارها خود در پي گرفته مسئله ديگري است، افزوداست و اينكه چقدر از شعارها و معي

  . هاي شما همدلي آنيم مدت آوتاه بتوانيم به سواالت شما پاسخ گوييم و يا با گفته
اي آه مورد  اولين حلقه: جمهوري به مشقتها و مشكالت خدمتگذاران مردم اشاره آرد و گفت رئيس

هايي براي اصحاب مطبوعات وجود داشته  و در داخل هم ناگواراييتعرض قرار مي گيرد، خبرنگار است 
  . است

اصحاب خبر بي عيب نيستند، ولي در داخل با مشكالت روبرو بوده و اميدواريم با پايداري به : وي گفت
  . اي بهتر حرآت آنيم آينده

  . رئيس جمهوري در ادامه اين آنفرانس خبري به سواالت خبرنگاران پاسخ داد
من با شرايطي : باره سوالي پيرامون خط قرمزهاي رئيس جمهوري در سالهاي مسئوليت گفتوي در

  . آمدم و اصرار نداشتم بيايم، ولي اصرار دوستان بود آه بيايم
آمدنم در درون جمهوري اسالمي بود و نيامده بودم آه جمهوري اسالمي را عوض آنم، : خاتمي افزود

  . مدان چرا آه آنرا دستاورد مردم مي
  . هاي فراواني دارد آه بايد اجرا شود  ظرفيت قانون اساسي با وجود برخي عيوب،: وي تاآيد آرد

اي وجود دارد آه عملي نشده و  هاي نهفته در قانون اساسي ظرفيت: رئيس جمهوري خاطرنشان آرد
  . حرآت من براي اصالحات در درون نظام بوده است

  . ام و تالش براي اصالحات استخط قرمز بنده لطمه نديده نظ: وي گفت
آگاهي مردم در حقوق خود و غلبه گفتمان مردم ساالري در جمهوري اسالمي : رئيس جمهوري افزود

  . شد، نشان از توسعه و نزديك شدن درخواست تاريخي است آه تعبير به حكومت اسالمي مي
صالحي دين در حرآت براي مهم اين نيست آه من در تاريخ بمانم، مهم اين است آه نقش ا: وي گفت

  . رسيدن به سرمنزل مقصود تداوم پيدا آند
تنها تشكيالت رسمي و قانوني براي مسائل : خاتمي درباره تشكيالت اطالعات موازي در آشور گفت

  . امنيتي و اطالعاتي وزارت اطالعات است
 موازي با وزارت اطالعات آنم آه موارد ورود به حريم اين وزارتخانه جرم است و من ادعا مي: وي افزود

  . ام نيست آه با آن برخورد شده و من مفصًال با مقام معظم رهبري در اين زمينه صحبت آرده
ايم و اميدواريم در اين سالها محوريت وزارت اطالعات  تالش آرده: رئيس جمهوري خاطرنشان آرد

  . نهادينه شود
دو : اي ايران گفت له آلمان درباره بحران هستهرئيس جمهوري در پاسخ به سوال خبرنگار شبكه دويچه و

هاي عضو ان پي تي از جمله ايران براي  آنم، يكي حق مسلم قانوني دولت مساله را در اينجا ذآر مي
اي در دنيا است آه  هاي هسته آميز بودن سالح اي و ديگري فاجعه آوري صلح آميز هسته داشتن فن

  . نداردتوجه به اين دو مسئله منافاتي با هم 
هاي  اي توسط آشورهايي آه در سازمان رئيس شوراي عالي امنيت ملي گسترش سالح هاي هسته

ما : مهار آننده حضور ندارند از جمله اسرائيل و هند و پاآستان را خطري براي منطقه دانست و گفت
 داشتن ايم، ولي در مقابل حق اي راه پيشنهاد آرده هاي هسته  از سالح براي خالي شدن منطقه

اي آار  اي آه با انرژي هسته اي به معني داشتن سوخت براي آارخانه آميز هسته تكنولوژي صلح
  . آنيم آند، پاي فشاري مي مي

خواهيم و اين حق ماست  ما بيش از اين نمي: اي ايران گفت آميز هسته آوري صلح وي با تشريح روند فن
  . دانيم اي را درست مي هاي هسته  ولي نگراني سالح تواند اين حق را از ما بگيرد، و هيچ آشوري نمي

اي هستيم چرا  ما حاضر به دادن هر تضميني براي اطمينان از به آار نبردن سالح هسته: خاتمي افزود
  . هاي ديني ما نيز سالح اتمي جايگاهي ندارد آه در دآترين و آموزه

اگر با انصاف : نس و اروپا بوده است، گفتهاي خوبي آه از سوي ايران با آژا وي با اشاره به همكاري
آنم قدمي به جلو خواهيم  اي ايران قابل حل است و در اجالس اآتبر فكر مي نگاه شود پرونده هسته
  . آي ايران حل خواهد شد برداشت و پرونده هسته

 تفاهم خاتمي تاآيد آرد اميدواريم به دور از فضاها و فشارهاي سياسي به ويژه از سوي آمريكا و با
  . ميان دنياي غرب و جمهوري اسالمي بتوانيم از اين مرحله بگذريم

آنيم، تمامي تالش ما براي حل  ما از تنش و رفتن پرونده ايران به آژانس استقبال نمي: خاتمي گفت
  . دهيم مشكل است و رفتاري آه مورد قبول همگان باشد انجام مي

ها در حماسه  نگار خبرگزاري ايسنا درباره نقش دانشگاهرئيس جمهوري در ادامه در پاسخ به سوال خبر
دانشگاهها نقش پيرو در : دوم خرداد و عدم رشد سياسي در اين محيط، همپاي توسعه علمي گفت

هاي اجتماعي را دارند و فضاي سياسي جامعه متاسفانه خالي از افراط و تفريط نبوده  تمامي عرصه
  . است

  . ر دوره دوم رياست جمهوري اعتدال را در پيش گرفتيمبه همين دليل د: وي تصريح آرد
اينك چهار ميليون : رئيس جمهوري با اشاره آه پيشرفت فضاي علمي و دانشگاهي آشور اضافه آرد

هاي آارداني و آارشناسي و آارشناسي ارشد و  تحصيل آرده دانشگاهي در آشور داريم و در دوره
 از سه هزار مقاله علمي در سال گذشته در مجالت علمي ايم و بيش دآترا افزايش چشمگيري داشته

در بخش تكنولوژي و بيوتكنولوژي و سلولهاي بنيادي، با همكاري جهاد . دنيا منتشر شده است
  .  آشور صاحب سبك در دنيا هستيم10دانشگاهي جزو 
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نعتي ايجاد التحصيالن دانشگاهها و جامعه ص اتصال خوبي ميان فارغ: رئيس جمهوري خاطر نشان آرد
  . شده است

به دليل پايدار نبودن نهادهاي : وي با تاآيد بر پيشتازي جامعه دانشگاهي در فضاي سياسي گفت
 و مطبوعات به دوش آشيدند، آه مشكل اساسي در يك نظام  مدني مثل احزاب، اين بار را دانشگاه

  . مردم ساالر است
دولت : دهاي اصلي نظام مردم ساالري افزودرئيس جمهوري با اشاره به نقش احزاب به عنوان نها

توسعه اين بخش را برعهده گرفت ولي دانشگاه تاوان عدم رشد نهادهاي مدني را پرداخت و به دليل 
  . ها دچار مشكل شد عدم تشخيص اولويت

ه به دليل اشتباه تاريخي، نقد ب: خاتمي با تاآيد بر اينكه نقد بايد در جامعه نهادينه شود، تاآيد آرد
  . معني براندازي تفسير شد آه اين بايد اصالح شود

هايي در  بايد ياد بگيريم آه نقد براندازي نيست و براندازي هم نقد نيست و اگر هم افراط: وي افزود
  . دانشگاه صورت گرفت، ولي به آنها جفا هم شد

: ملي دانست و گفتخاتمي انتخابات رياست جمهوري را رفتاري مردم ساالرانه براي اقتدار حاآميت 
رئيس جمهوري داراي اختيارات الزم در اجراي وظايف خود نيست و به همين دليل لوايحي را طرح آردم، 

  . شود لوايح خود را پس گرفتم ولي چون احساس آردم حقوق موجود هم پايمال مي
يدواريم با ام: وي انتخابات را در جهت تعديل جامعه و استقرار مردم ساالري ضروري دانست و گفت

  . ايجاد فضايي آزاد امكان انتخاب مردم ساالرانه ايجاد شود
اعتراض من به انتخابات مجلس هفتم نه به خود انتخابات آه به شيوه اجراي آن بود وگرنه : خاتمي گفت

  . آرديم من به وجود مجلس خدمتگزار اصرار مي
 در انتخابات از وي بعنوان چهره رئيس جمهوري در پاسخ به سوالي درباره شرآت مير حسين موسوي

ملت ما اگر : مورد اعتماد مردم ياد آرد و با تجليل از خدمات او در دوران جنگ تحميلي خاطرنشان آرد
هاي انقالب  حسن نيت به مسئوالن داشته باشند، حاضر به فداآاري هستند و ايشان از سرمايه

ن دارند ولي اميدواريم انتخاباتي آزاد با هستند و تصميم به شرآت ايشان بستگي به انتخاب خودشا
  . حضور پر شور مردم برگزار شود

ها و تنوع مطبوعات را از دستاوردهاي خود دانست و با تجليل از ايسنا  رئيس جمهوري افزايش خبرگزاري
  . اين خبرگزاري با هزينه آم، دستاوردهاي بزرگي داشته است: گفت

  
  .يابد اي است و به آن دست مي آميز هسته ال تكنولوژي صلحايران به دنب: سيد محمد خاتمي گفت

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس،رئيس جمهوري در ادامه آنفرانس خبري خود در پاسخ 
ما تمام تالش خود را براي حل مساله : اي ايران گفت به سوال خبرنگار آيدوي ژاپن درباره پرونده هسته

  . آييم دهيم و از حقوق و منافع خود نيز آوتاه نمي مياي ايران انجام   هسته
توانم بگويم آه در اين زمينه ابتكار جديدي داشتيم ولي با بحث و گفتگوها و  من نمي: وي افزود
  . تواند گزارش مثبتي ارائه دهد توان به تفاهم رسيد و اگر آژانس تحت فشار نباشد مي ها مي رايزني

توانيم نگراني دنيا را رفع آنيم و در اين زمينه  ها مي  با رفع سوءتفاهم:رئيس جمهوري خاطرنشان آرد
  . آامًال آمادگي داريم

هاي ظالمانه آمريكا با قاطعيتي آه ايران نشان داده و حاضر به  اميدواريم عليرغم سياست: وي افزود
اي نيست، فضاي مذاآرات به بسته شدن  آوري هسته گذشت از حق مسلم خود در برخورداري از فن

اي  هستهآميز  پرونده ايران در آژانس و افتادن در مسيري عادي و تداوم دسترسي به تكنولوژي صلح
  . منجر شود

 سال گذشته سياست هاي آمريكا نادرست بوده و 26در : آمريكا گفت وي درباره نظريات رئيس جمهوري 
  .  سال گذشته اعتراف آرد40 - 30تنها در يك جا وزير خارجه وقت آمريكا به اشتباه خود در 

شود آه بيشتر در داخل آمريكا خواهند اين فضا حل  آساني در آمريكا هستند آه نمي: خاتمي ادامه داد
  . هستند
هاي آمريكا عليه ايران ظالمانه و تحقير آميز بوده و نه تنها اين تحوالت در بين  سياست: وي گفت

 بلكه در دوران  هاي اين آشور منجر نشده، دولتمردان آمريكا به تغيير رفتار مردان سياسي و سياست
  . يان دنياي اسالم و آمريكا ايجاد شداعتمادي بيشتر م آاران نوعي بي نئومحافظه

  
هاي آمريكا است و اميدوارم با  مشكل تغيير افراد نيست، بلكه مشكل تغيير سياست: خاتمي افزود

هايي آه  آورند از اين همه جنايت و تخريب فرهنگ آمريكايي و هزينه فشاري آه مردم آمريكا مي
فكار عمومي آمريكا و تغيير اساسي در پردازند آاسته شود و اين مسائل باعث بيداري ا مي

  . هاي اين آشور نسبت به ايران و دنيا گردد سياست
  . اگر اين رفتار تغيير آند، تغيير در روابط را شاهد خواهيم بود: رئيس شوراي عالي امنيت ملي تاآيد آرد

  
  تهديدات آمريكا و اسرائيل عليه ايران 

-----------------------------------------   
: خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگار سي بي اس نيوز درباره تهديدات آمريكا و اسرائيل عليه ايران گفت

گويد و بارها از  خود مي دانيم اظهارات ايشان را قبول نداريم و ايشان بي ما چون دان بولتون را عادل نمي
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تواند سالح   و نه از نظر اعتقادي ميخواهد زمان رهبري و ديگر مسئولين نظام بيان شده آه ايران نه مي
  . اي داشته باشد هسته

اي  اي ايران بهانه افروزي به دنبال بهانه است و سالح هسته آمريكا براي جنگ: رئيس جمهوري افزود
آردند و آنچه  بيش نيست و اگر آنها مدرك و مستدلي داشتند خيلي بيشتر از اين سر و صدا مي

اي براي توليد سالح  يست چرا آه با تاييد آژانس ايران هيچ فعاليت هستهاي بيشتر ن گويند بهانه مي
  . ايم ندارد و حتي اجازه بازديد به خبرنگاران را داده

آمريكا نياز به حمله به ايران ندارد و فعًال بايد آنچه را در عراق ايجاد آرده حل آند و آنقدر در : وي افزود
  . دارد آه آنچه در عراق تجربه آرده در ايران تكرار نكنداين زمينه گرفتار است و اينقدر عقل 

اسرائيل در مقابل نيروي دست خالي جوان فلسطين تحت فشار و سالح سنگ وي عاجز : وي گفت
  . المللي تن دهد شده و بايد از روشهاي تروريستي دست بردارد و به مجامع بين

 تجربه جنگ هشت ساله آنقدر براي من مفيد آنم اسرائيل اين آار را نخواهد آرد و فكر مي: وي گفت
  . است آه ديگر اسراييل به ايران حمله نكند

  
  عملكرد دولت 
---------------   

خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جوان درباره عملكرد دولت طي مدت رياست جمهوري آقاي 
ست و من هم گزارش مجملي را در درباره عملكرد دولت در اين روزها زياد صحبت شده ا: خاتمي گفت

  . حضور مقام رهبري ارائه دادم
هاي گروهي ياد آرد، ولي  وي در تشريح دستاوردهاي دولت از گسترش مطبوعات، اينترنت و رسانه

  . اين تحوالت به معني رشد آيفي نيست: تاآيد نمود
ال من اين است آه سو: رئيس جمهوري با اشاره به وضعيت عرصه سياسي و خبر رساني تصريح آرد

پردازند، ولي نقادي زياد شده  پذيري در جامعه زياد شده و هرچند نقادان هزينه مي چقدر نقد و نقد 
  . است

 سال 7دولت آه در آشورهاي جهان سوم هميشه محدود آننده بوده، در ايران و طي : خاتمي گفت
  . اد با آسي برخورد نكرده استگذشته انتقاد را پذيرفته است و حتي يك مورد هم به عنوان انتق

دلبستگي به انقالب و معيارهاي ديني بعد از دوم خرداد به ويژه در ميان جوانان : وي خاطرنشان آرد
گرايش عظيمي بود هر چند به دليل عدم استفاده صحيح از سوي مدعيان اصالحات و برخي 

يي نبود افزايش يافت، ولي ما تر شد و توقعاتي آه در يك شب قابل پاسخگو گيريها، فضا تنگ سخت
  . توانستيم جوانان را با درون نظام آشتي دهيم

مردم ما صد سال : رئيس جمهوري با تاآيد بر اينكه گفتمان رايج در آشور مردم ساالري است، افزود
  . هاي ضد مردم ساالري با مشكل روبرو هستند خواهند و در مقابل قدرت است مردم ساالري مي

جنبش مشروطه، حكومت پهلوي و ملي شدن صنعت نفت و در نهايت پيروزي انقالب وي با تشريح 
 با رهبري مستقيم در حاآميت، قدرت خود را براي استقرار 57مردم در انقالب بهمن : اسالمي گفت

  . ساالري به نمايش گذاشتند مردم
زيربنايي و دستاوردهاي دولت طي اين چند سال در چند بخش : رئيس جمهوري خاطرنشان ساخت
  . عرصه اقتصاد شكل گرفته است

  .  ميليارد دالر آاهش يافته است6از ابتداي روي آارآمدن دولت ما بدهي دولت : وي افزود
 ميليارد دالر اعتبار به بخش 4از ابتداي انقالب تا زمان تاسيس صندوق ذخيره ارزي : خاتمي گفت

 ميليارد دالر گشايش اعتبار براي بخش 5/4ه خصوصي واگذار شد، در حالي آه تنها در دو سال گذشت
  . خصوصي ايجاد شده است

 14/11 دهم درصد و يا 6/10 درصدي ما و آاهش بيكاري تا 6دليل رشد : رئيس جمهوري خاطرنشان آرد
  . درصد به خاطر توسعه زيربناها است

توليد در آشور به از بخش : رئيس جمهوري با اشاره به عملكرد دولت در زمينه مسائل مالياتي گفت
 درصد آاهش يافت و در دولت ما 25گرفتيم آه در دولت ما تا   درصد ماليات مي60صورت ميانگين 

  . معافيت مالياتي آارمندان تا صد و هفتاد هزار تومان افزايش يافته است
ه  درصد بود26با اين وجود رشد عملكرد دولت در سال گذشته در اخذ ماليات : رئيس جمهوري افزود

  . است
در سال گذشته دو : گذاري خارجي در ايران طي سالهاي اخير گفت وي با اشاره به توسعه سرمايه

گذاري خارجي   ميليارد دالر سرمايه14گذاري خارجي شد و امروز  ميليارد و هفتصد ميليون دالر سرمايه
  . در آشور در حال اجرا است

همچنان گراني : وژي آب و نفت اشاره آرد و افزودها در بخش تكنول رئيس جمهوري به توسعه زيرساخت
  .  درصد رشد داشته است1/15   ماه گذشته تورم12و بيكاري وجود دارد و در 

آار مهم در اين مدت تك نرخي آردن ارز بود آه جلوي بسياري مشكالت را گرفت و عليرغم : وي گفت
  . ، ارز به يك صورت ارائه شد درصد از اين مساله در زمان آقاي هاشمي5ايجاد تورم باالي 

 درصد رسانديم آه مساله مهمي است و هر چند تورم با تك نرخي 2/11تورم را يكبار به : وي گفت
  .  درصد رسيد، ولي آثار و برآات فراواني داشت15شدن ارز به 
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گذاري خارجي و توسعه بخش خصوصي به رشد  رئيس جمهوري با مطلوب توصيف آردن سرمايه
در اين سالها، روزي نبود آه آمتر از دو ميليون تن گندم : ختلف آشاورزي اشاره آرد و گفتهاي م بخش

ايم و براي اولين بار  ه ميليون تن براي اولين بار در گندم خودآفا شد14وارد آنيم، ولي امروز با صدور 
رات به  سال گذشته در سال گذشته تراز آشاورزي ما از منفي به مثبت تبديل شد و صاد40ظرف 

  . ميليارد دو بيشتر از واردات تبديل شده است
حداقل حقوق از هشتاد هزار تومان به صد و شش هزار تومان و حداقل دريافتي : رئيس جمهوري افزود

  .  هزار تومان رسيد176آارآنان دولت به 
بين درآمد گروه برد، ولي فاصله  هايي از جامعه ما از فقر رنج مي هنوز بخش: وي در عين حال تصريح آرد

  .  برابر آاهش يافته است7دهك باالي جامعه و دهك پايين جامعه به 
  

  دستاوردهاي دولت در بخش سياست خارجي 
-------------------------------------------------   

آزادي، استقالل و پيشرفت : خاتمي در تشريح دستاوردهاي دولت در بخش سياست خارجي گفت
ها  آنيم در تمامي عرصه  ملت ماست ولي در عين حال آه از منافع ملي دفاع ميخواست تاريخي

  . حضور داريم و اين به معني استقالل است
داند آه نقش ايران در ايجاد  آمريكا خوب مي: رئيس جمهوري با اشاره به مسائل عراق خاطرنشان آرد

  . ثبات در آشور عراق چقدر اهميت دارد
اهللا  مرجعيت آيت: ت ملي با تاآيد بر اينكه خواهان ثبات در عراق هستيم، افزودرئيس شوراي عالي امني

اي  سيستاني و دولت موقت را به رسميت شناخته و عليرغم برخي اظهار نظرها، اين شورا را مقدمه
  . دانيم براي رسيدن مردم به حاآميت خود مي

 را به عنوان يك نيروي موثر به ديگران تحميل ما بدون دخالت در امور ديگران و بدون تشنج خود: وي افزود
  . ايم و اعتبار ما در دنيا افزايش يافته است آرده

آوشند اسالم را تروريست بخوانند، ما بايد بگوئيم  در حاليكه امروز مي: رئيس جمهوري خاطر نشان آرد
برند هستيم  سر مياآبر  گوئيم ضد گروههاي تروريست آه زير نام اهللا  ضد اين انديشه هستيم و مي

  . زيرا آنها ضد بشر، ضد انسانيت و ضد اسالم هستند
آند،  خاتمي با تاآيد بر اينكه امروز ايران در همه جا مردم و آشورهاي دنيا را به مردم ساالري دعوت مي

ها در خارج در زندانها  وضع زندانهاي ما در مقابل ديگر زندانها بسيار بهتر است و شكنجه: بيان داشت
ها و انديشمندان آن در زندان هستند  فراوان است و آشور ما عليرغم اينكه تعدادي از مطبوعاتي

  . باهرگونه تهديد آزادي مخالف است
  . را نيز آزادي مردم دانست) ره(وي خواست اصلي امام
تري ها را گسترش دهيم و با ارائه ديد باز بايد در سايه مشخص آردن مرزها آزادي: رئيس جمهوري گفت

  . از اسالم به جوانان خود، مدافع و منادي حقوق بشر آه ساز و آار آن در اسالم است باشند
شود مسلمان بود و به صلح،  ما اين مساله را جا انداختيم آه مي: رئيس جمهوري خاطرنشان آرد

  . گو و صلح توجه داشت آزادي، گفت
ا درك و آنرا ارائه آرديم و نبايد به بهانه عمل ما به نام ملت ايران اين خواست تاريخي ر: خاتمي افزود

  . دشمنان از اصول خود عدول آنيم
  

  تعامل ميان مجلس و دولت و تغييرات برنامه چهارم توسعه 
-------------------------------------------------------------   

رم توسعه آه سوال روزنامه رئيس جمهوري درباره تعامل ميان مجلس و دولت و تغييرات برنامه چها
ترين  ترين، دقيق شود براي اجراي دولت بعدي است و سنگين اين برنامه آه مصوب مي: شرق بود، گفت
 تاآنون نوشته شده است و برنامه خوبي بود آه اميدوارم سريعتر  اي است آه  ترين برنامه و آارشناسي

  . ا ايراد شوراي نگهبان روبرو شده استاجرا شود و همين برنامه تغيير يافته مجلس هفتم هم ب
  . برنامه چهارم توسعه يك روح داشته آه اميدواريم در زمان تغيير اين روح از بين نرود: خاتمي تاآيد آرد

تغييرات برنامه در مجلس در دولت مورد بررسي قرار گرفت و اين تغييرات با لوايحي آه تا آخر : وي افزود
آنم  اي به توافق برسيم، فكر مي ل است و اگر بتوانيم براي اليحهسال به مجلس مي شود قابل ح

اشكال اساسي در آن نباشد، ولي اگر روح برنامه تغيير آند حتي اگر من هم اجراي آن را بر عهده 
  . دانم داشته باشم، آنرا به ضرر ملت مي

لي در مقام عمل در مجلس و برخي جاهاي ديگر بحثها و حرفهايي زده شده، و: رئيس جمهوري گفت
  . حق مجلس و دولت در جاي خود محفوظ بوده و دولت بناي تعامل با مجلس هفتم را دارد

  . هاي فراواني با نمايندگان مجلس داشته و دارم من نشست: رئيس جمهوري تصريح آرد
عليرغم مشاورت چندين ساله ميرحسين موسوي با بنده در زمينه رياست جمهوري با : خاتمي گفت

  . وگو باشد حاضر هستم ام، ولي اگر نيازي به گفت ن صحبتي نداشتهايشا
  

  داليل نتايج ضعيف تيم ايران در المپيك آتن 
رئيس جمهوري در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه آيهان ورزشي درباره مشكالت ورزش در ايران و 

 اساسي در ورزش آشور داريم ما مشكالت بنيادي و:  گفت داليل نتايج ضعيف تيم ايران در المپيك آتن،
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ها و يا مسائل  نظري هايي آه جوانان ديگر آشورها دارند در آشور به خاطر تنگ و بسياري از دلمشغولي
  . ديني وجود دارد

 مدال طال و يك برنز آسب آرديم و اميدواريم در آتن 3ما بزرگترين موفقيت را در سيدني با : وي افزود
  . آمتر نباشد

در سال گذشته دو سه برابر : ه اينكه طرح جامع ورزش از ابتدا دولت مورد توجه بوده گفتوي با اشاره ب
  . ايم بودجه تربيت بدني از مبلغ يك درصد براي توسعه فضاهاي ورزشي استفاده آرده

رئيس جمهوري علمي نبودن ورزش و عدم هماهنگي ميان تربيت بدني و آموزش و پرورش را مشكل 
گذاري در ورزش قهرماني توجه  بايد به تربيت عمومي در ورزش و سرمايه:  گفتعمده ورزش دانست و

جدي شود و اميدواريم با طرح جامع ورزش و با افزايش توان علمي آن بتوانيم به توسعه در ورزش و 
  . افزايش قهرماني دست يابيم و اميدواريم بعد از المپيك دچار مشكل نشويم

در جمهوري :  به سوالي بر حل مشكل خبرنگاران تاآيد آرد و گفترئيس جمهوري در ادامه در پاسخ
شود، بايد بازنشستگي بيش از موعد باشد و  اي اجازه آار داده مي اسالمي اگر به هر روزنامه

  . ها مشكالت آنان را بيشتر نكند تعطيلي
وضع عمومي پذيرم و  بيشتر شدن فاصله طبقاتي در ميان اقشار جامعه را نمي: رئيس جمهوري گفت

  .مردم براساس آمارها بهتر شده است
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، رئيس جمهوري در ادامه نشست خبري خود در پاسخ 

اين : هاي از دست رفته دولت پرسيد، گفت به سوال خبرنگار روزنامه ايران آه از خاتمي درباره فرصت
 جريان اصالحات مانند ساير جريانات از مجموعه تاريخ و نظام ما گران بگويند و مساله را بهتر است تحليل

  . آيد بر مي
توانند اهداف انقالب  در جامعه ما نيروهاي واپسگرايي وجود داشته و دارند آه نمي: وي خاطرنشان آرد

  . را درك آنند و نيروهايي نيز هستند آه نگران نتيجه تجربه انقالب با توجه به تجربيات گذشته هستند
بسياري از بزرگان نظام مخالف پيشرفت آزادي مردم نيستند، ولي نگران تجربيات تلخ : وي تصريح آرد

ها شعارهايي را  اي از طرفداران آزادي هم بدون تشخيص اولويت گذشته هستند و در اين ميان، عده
  . آند آنند آه جريان اصالحات را با مشكل روبرو مي مطرح مي

هايي در هر دو طرف وجود داشته و بايد با اعتدال بپذيريم عدم  افراط و تفريط: رئيس جمهوري افزود
پذيرش آزادي و مردم ساالري عملي نيست و در مسير پيشرفت نيز الگوي دموآراسي بايد بومي و با 

  . معيارهاي فرهنگي سازگار باشد
الري و مردم ساالري در الگوي مردم ساالري به شرط آنكه دين در مقابل مردم سا: خاتمي اضافه آرد

  . مقابل دين قرار نگيرد، قابل اجراست
بدون راي دادگاه و : رئيس جمهوري توقيف موقت مطبوعات را داراي توجيه قانوني ندانست و تصريح آرد

عالوه بر آن اينكه توقيف . توان نشريات را توقيف آرد هيات منصفه و تنها براساس راي يك بازپرس نمي
بوعات را به عنوان موقت و آن هم از طريق بازپرس اعمال آنيم درست نيست و طوالني براي مط

  . توان با اهالي فكر اينگونه برخورد آرد نمي
  . رئيس قوه قضائيه هم به اين مساله اعتقاد ندارد: رئيس جمهوري افزود

روز را با اصالحات در جامعه تعميم يافته و اگر شعارهاي ام: وي اصالحات را شعار ندانست و گفت
  . ها آشكار خواهد شد مجلس چهارم و پنجم و حتي دوم خرداد مقايسه آنيد تفاوت

اند به شعارهاي خود آه در   رئيس جمهوري ابراز اميدواري آرد آساني آه امروز به روي آار آمده
  . اند، پايبند باشند انتخابات ارائه داده
  . شد، تفاوت دارد  سال پيش مطرح مي15نچه شعارها و ديدگاههاي امروز با آ: خاتمي اضافه آرد

اي از شكست  رئيس جمهوري در خصوص سوال خبرنگار مهر درباره شكست المپيك به عنوان نمونه
آنچه در المپيك روي داده را به عنوان يك موفقيت فردي و يك مديريت تيمي : هاي دولت گفت برنامه
  . پذيرم مي

ك بگيريم آه موفقيت در المپيك در صورت پذيرفتن رقيب است و بايد اين درس را از المپي: وي افزود
ها سودي ندارد و بايد براي داشتن رقيب به وي احترام گذاشت نه  رقيب در تمامي عرصه زندگي بي

  . اينكه براي بودن، رقيب را رد آرد
لكه ها بدون پذيرش نقد به معني پيروزي نيست، ب ادامه برنامه: رئيس جمهوري خاطرنشان آرد

  . ها به معني انتخاباتي آزاد و پيروزي است برخورداري از يك فضاي مناسب در همه زمينه
جلوگيري از : هاي جديد در تخريب فضاي ديني و فرهنگي گفت رئيس جمهوري با اشاره به نقش رسانه

هاجم قرار آن امكان پذير نيست و نبايد بگذاريم فضاي فرهنگي و ديني آشورمان با قدرت اينترنت مورد ت
  . گيرد

اي جز محدوديت در  ما هم مانند آشورهاي ديگر چاره: رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي تصريح آرد
اينترنت نداريم، ولي اين محدوديت بايد ضابطه مند باشد و از طريق شوراي سه نفره مورد نظر در اين 

  . محدوديت ايجاد شودزمينه انجام گردد و تنها در مسائل اخالقي و مسائل براندازانه 
  . منع سياسي پذيرفتني نيست: وي گفت

من در در آنار مردم و : رئيس جمهوري درباره فعاليتهايش پس از اتمام دوران رياست جمهوري گفت
  . ها فعاليت خواهم آرد وگوي تمدن هاي خود خواهم بود و در بحث گفت انديشه

پذيرم، ولي  م فشار فراواني وارد آرده و آنرا ميگراني بر مرد: خاتمي در خصوص گراني در آشور گفت
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  . اميد داريم با آاهش نقدينگي شاهد آاهش نرخ تورم باشيم
وي درباره مسائل عراق و عدم دخالت ايران در خصوص مسائل داخلي عراق آه سوال خبرنگار الجزيره 

شور است چرا آه سياست ايران تالش براي حل مشكالت آشور عراق و آرامش در اين آ: بود، گفت
  . اين آشور با همه استعدادهايي آه داشته پس از دوران سرآوب صدام، اينك زير فشار آمريكا است

من پيشنهاد تشكيل آنفرانسي با حضور آشورهاي همسايه عراق به اضافه : رئيس جمهوري افزود
  . م آه تحقق نيافتمصر و اعضاي شوراي امنيت را براي حل مسائل عراق بدون مداخله بيگانگان داشت

  . هيچ وقت اختالفات ما با آمريكا، به داخل عراق و به زيان مردم عراق آشيده نخواهد شد: وي گفت
اي باشد آه در مذاآرات آنها داراي  وقتي سياست ما به گونه: وي در خصوص مذاآره با آمريكا گفت

  . پذيريم پيش شرط باشد ما نمي
آمريكا بايد بپذيرد آه آشوري مانند ساير آشور ماست و بايد : رئيس شوراي عالي امنيت ملي گفت

گرايانه خود بردارد در حالي آه آمريكا نه تنها در رفتار خود تغيير ايجاد نكرده آه روز  دست از رفتار تحميل
  . شود به روز زيان آميزتر مي

 آه موضوع سوال رئيس جمهوري در خصوص تغيير رويكرد و نگرش دولت از توسعه سياسي به اقتصادي
هاي اقتصادي، صنعتي  اگر متوجه باشيد در هفته دولت بيشتر گرايش: خبرنگار روزنامه اعتماد بود گفت

شود و به ويژه آه اين دولت ما متهم به ناآامي در مسائل اقتصادي شده بود و ما اگر  و توليدي داده مي
  . عقب مانده آنرا جويا شويماي  توانيم در جامعه به دنبال فعاليت سياسي هم باشيم نمي

پيشرفت اقتصادي جز با توسعه مردم ساالري تحقق : وي توسعه را امري همه جانبه دانست و گفت
  . شود ساالري و سياسي مي يابد و ايجاد توسعه اقتصادي هم منجر به توسعه مردم نمي

م، ولي فكر آنم از شعارهاي سياسي خود دست آشيده باش من فكر نمي: رئيس جمهوري افزود
آنم جامعه ما پذيرش اين مسائل را ندارد و بايد ببينيم آه چرا آفتي در جامعه ايجاد شده است آه  مي

  . شود زدم سياسي بود، ولي اينك هيچ آدام از حرفهاي من شنيده نمي من يك روز هر حرفي مي
 خوبي داشتيم آه از من در دستاوردهاي: رئيس جمهوري با تاآيد بر دستاوردهاي اقتصادي آشور گفت

  . مهري قرار گرفته است دو طرف دولت و منتقد مورد بي
تحقق شعارهاي ما جاي آار بيشتري دارد و بعضي از آنها تحقق نيافته، ولي از شعارهاي : وي گفت

  . من تغييري ايجاد نشده است
ن در صنعت خودرو، رئيس جمهوري در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري موج در زمينه دستاوردهاي ايرا

در صنعت با توجه به عقب ماندگي ما راهي جز وارد : تحوالت اين بخش را چشمگير دانسته و گفت
بنديم توليد را در ايران مستقر و  آوري از اين آشورها به وسيله قراردادهايي آه مي آردن دانش و فن
  . آوري آن نمائيم خود را صاحب فن

سازي است آه اتفاق خوشايندي است و ما  رخ داده، جنبش قطعهاتفاقي آه در صنعت ما : وي گفت
  . آنيم بسياري از قطعات خود را صادر مي

آند و اميدواريم رشد آشور در اين  دولت آم آم اين بخش را به خصوصي واگذار مي: خاتمي افزود
نوسازي آه از بخش به ويژه طرح نوسازي صنايع آه مورد توجه رهبر انقالب بوده، تسريع يابد و اين 

  . هاي صنعت تعميم يافته است نساجي آغاز شده اينك در تمامي بخش
 ميليون 1800دهد آه به   درصد صادرات ما را صادرات غير نفتي تشكيل مي5/63امروز : وي تصريح آرد

  .  ميليارد دالر هم خواهد گذشت3دالر رسيده است آه با اتمام اين طرحها صادرات ما از مرز 
هاي  بيني در چهار سال گذشته تعداد ايجاد اشتغال در بخش صنعت از پيش: وري تاآيد آردرئيس جمه

  .  هزار فرصت شغلي ايجاد آنيم280 نيز بيش از 83ما فراتر رفته است و اميدواريم در سال 
هاي جامعه ديني  حساسيت: رئيس جمهوري به مصاديق زده شدن جوانان از اسالم اشاره آرد و پرسيد

  زند؟  آند و يا اينترنت بيشتر صدمه مي  زدگي جوانان آمك مي هاي ديگر به اسالم ضاوتما و ق
هاي خود تجديد نظر آنيم تا ببينيم معيارهاي ما، مورد پذيرش و  ما بايد در برخي برنامه: خاتمي گفت

  . موفقيت آميز بوده است يا نه
شود هيچ تغيير خاصي رخ نداده، البته از  يهاي ديده م در شرايط فرهنگي ما و آنچه در خيابان: وي گفت

  . دخترها و پسرها مي خواهم بيشتر رعايت آنند ولي اينكه دين از بين رفت چنين نيست
هاي مختلف به عنوان آارآمدترين جهش براي توسعه و  ها، سينما و تريبون وي از صدا و سيما، آتابخانه

هايي آه وزارت ارشاد  فعاليت:  فرهنگي ايران گفتحفظ هويت فرهنگي ياد آرده و با اشاره به موقعيت
در زمينه قرآن انجام داده، مورد تاييد و توجه خاص و عام بوده است و در طول بعد از انقالب سابقه 

  . هاي فرهنگي در مساجد فعال هستند  هزار آانون مساجد براي توسعه فعاليت5نداشته است و 
 خبر درباره گسترش فاصله طبقاتي عليرغم توسعه سيد محمد خاتمي در پاسخ به سوال شبكه

در طرح ساماندهي اقتصادي و هم در برنامه سوم، توسعه همراه با : هاي مختلف اقتصادي گفت بخش
  . عدالت اجتماعي را مورد توجه قرار داديم

ت درآمد در شهر بيشتر شده است و اينك در روستاها هم هيچ روستايي بدون برق نيس: وي تاآيد آرد
 درصد روستاها داراي آب آشاميدني هستند و در اين مدت هشت هزار روستا را در حالت 94و بيش از 

  . توسعه نيافتگي خارج آرديم
ها عادالنه  توزيع يارانه: وي ادامه توزيع يارانه به مردم را راه حل توزيع عدالت اقتصادي دانست و افزود

  . ع يارانه مستقيم در صورت عادالنه بوده استها با هدف توزي نيست و هدفمند آردن يارانه
 ميليارد تومان در بخش آب، نان و برق به صورت يارانه به مردم 16: رئيس جمهوري خاطرنشان آرد
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بضاعت به صورت مستقيم راهكار مناسبي است تا  شود آه استفاده اين بخش به افراد بي واگذار مي
گيرد  رد با آنكه حدود صد و هفتاد هزار تومان حقوق ميفردي آه بيش از يك ميليون تومان درآمد دا

  . مند نشوند يكسان از يارانه نان بهره
هاي جامعه ما آه تحت بيمه و  چون آمارها دقيق نيست بخش: جمهوري خاطرنشان آرد رئيس
 توانيم يارانه را از آنها قطع آنيم و فعًال به همين صورت ادامه هاست مشخص نيست و لذا نمي پوشش

  . دهيم مي
به دليل نبود آمار : هاي درماني و اجتماعي خاطرنشان آرد جمهوري با اشاره به گسترش بيمه رئيس

آنيم با افزايش حقوق و توسعه پوشش  ها هستيم ولي تالش مي درست مجبور به تزريق اين يارانه
  . هاي موثري در اين زمينه برداريم ها، گام بيمه اجتماعي و ساير آمك

هايي از جامعه از امكانات محروم هستند اين گروه هميشه در دفاع از اصل نظام بيش   بخش:وي گفت
  . از همه حضور دارند

  
محمد خاتمي پس از پايان آنفرانس مطبوعاتي خود نيز  به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاري فارس سيد

  . در جمع خبرنگاران محاصره شد و برخي ديگر از سواالت آنها پاسخ گفت
  

پرسيد،   سال رياست جمهوري مي7رئيس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاري آه از حال وي پس از 
  . ها و خجالتم از مردم بيشتر شده است تر شده و غصه دلم سياه: اظهار داشت

  . بريم به خدا، ديگر بايد فكر آخرت بود پناه مي: وي افزود
سميت شناختن اسرائيل با وجود سياست خاتمي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد عدم به ر

اسرائيل را به رسميت : زدايي و در حاليكه صاحب آرسي در سازمان ملل است افزود تنش
ها هرچه تصميم بگيرند،  آنيم و عرب شناسيم و موجوديت آن را قبول نداريم با او دعوا هم نمي نمي

  . آنيم عمل مي
ورزشكاران، از مسابقه با حريف اسرائيلي پرهيز دارند، وي در جواب اينكه المپيك صحنه صلح است ولي 

  . شود صلح آرد با آسيكه پدر آدم را آشته و در آورده آه نمي: اظهار داشت
با مير اسماعيلي مانند قهرماني : خاتمي با اشاره به برخورد نظام با آرش ميراسماعيلي بيان داشت

  . آنيم آه در المپيك طال گرفته رفتار مي
ما پيگير قضيه هستيم و به : هور در پاسخ به سوالي در مورد علت عدم آزادي جهاني افزودرئيس جم

  . حمداهللا خبرنگار، آزاد شد
مسئله مشكوآي در اين زمينه وجود دارد البته، تقريبا اطمينان داريم آه ديپلمات ما سالم : وي گفت

  . هاني همراه باشداست و اميدوارم آه آمدن آقاي نخست وزير به اينجا با آزادي ج
برخالف نظر ) ره(المللي امام خميني  جمهور در مورد گفته سردار افشار درباره افتتاح فرودگاه بين رئيس

اينطور نيست و البته در فرودگاه امام مشكالت عدم هماهنگي وجود داشت و : خاتمي، اظهار داشت
  . آنيم انشاءاهللا اين مشكالت را حل مي

وي از دوستان ما است و همه ما در مورد آرامش عراق و لزوم : جعفري بيان داشتوي در مورد ابراهيم 
و نيز استقرار آرامش و صلح در نجف و عدم ) ع ( توقف آشتار در نجف و عدم اهانت به حرم حضرت امير

حضور نيروهاي مسلح در نجف و اطراف حرم صحبت آرديم و به طور آلي گفتيم آه مردم عراق 
  . حكومت مردمي داشته باشندانشاءاهللا يك 

دانم آه سپتامبر بسته شود، ولي  بعيد مي: رئيس جمهور در مورد بسته شدن پرونده سپتامبر گفت
دهد و ما االن نااميد نيستيم آه با مذاآرات  برخورد سپتامبر تا حدودي رفتار ما را در آينده نشان مي

  . انجام شده به راهكار منطقي برسيم
سازي بشناسند و ما را جزو آلوپ حساب آنند، ديگر مشكلي  نها حق ما را براي غنياگر آ: وي افزود
  . نيست

آردند و   داريم و نبايد اصًال بحث مي ما از آنها گله: رئيس جمهور در مورد تاخير در آزادي جهاني گفت
  . اميدواريم آه دولت موقت زودتر اين را حل آند

روابط ما با آشور ترآيه خوب : ر گاز ايران به ترآيه بيان داشتخاتمي در پاسخ به سوالي در مورد صدو
دهيم و مطمئن هستيم آه با دوستان ترك خود همواره با تفاهم پيش  است و مذاآرات را انجام مي

  . رويم و مشكل اساسي بين ما نيست مي
بيشتر شود بهتر هرچه اين روابط : خاتمي در مورد تاثير سفر معاون رئيس جمهوري عراق به ايران گفت

زدند  خواهيم و همان وقتي آه اتهامات بيجا مي است آنها دوستان ما هستند و ما عراق را با ثبات مي
  . بعضي از اعضاي هيات دولت در سمينار اقتصادي بسيار خوبي شرآت آردند و وزير بازرگاني عراق آمد

ه نشستن و صحبت آردن بسياري از آنيم و معتقديم آ االن هم از همه اينها استقبال مي: وي افزود
  . برد ها را از بين مي سوءتفاهم
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