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

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا( و دولتهای غربیرژیم ایران

  .انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 اتحاديه اروپا از جمهوري اسالمي خواست فعاليت چرخه سوخت هسته اي را متوقف سازد 
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در گفتگوهاي نمايندگان . يران خواست فعاليت چرخه سوخت هسته اي را متوقف سازداتحاديه اروپا از ا
فرانسه، بريتانيا و آلمان در ماه جاري در ژنو از ايران خواسته شد همه فعاليت هاي چرخه سوخت 

. هسته اي را تعطيل کند تا سه کشور اروپايي متقاعد شوند که برنامه هسته اي ايران صلح آميز است
 اتحاديه اروپا از ايران خواسته بود فعاليت هاي چرخه سوخت هسته اي را معلق سازد و اکنون پيشتر

موضع اروپا در قبال ايران به موضع آمريکا نزديک شده و اروپا خواهان تعطيل فعاليت هاي هسته اي ايران 
 . در قلمروي غني سازي اورانيوم است

د محرمانه اتحاديه اروپا فرانسه، بريتانيا و آلمان به بر اساس متن يک سن): راديو فردا(علي سجادي 
ايران گفته اند آنها به هيچ چيز کمتر از توقف کامل روند توليد اورانيوم غني شده که در توليد بمب 

 . هسته اي به کار مي رود رضايت نخواهند داد
توليد سوخت اتمي براي ايران موقتا غني سازي اورانيوم را متوقف کرده است، اما تاکيد مي کند که 

سند محرمانه اتحاديه اروپا که . رآکتورهايش حق اين کشور است وهرگز دست از آن برنخواهد داشت
ايران فقط اجازه : شامل خالصه از مذاکرات اين ماه ميان ايران و سه قدرت بزرگ اروپايي است، مي گويد

ه به سازمان ملل متحد مي دهد و بازرسي هاي بيشتر به سازمان بين المللي انرژي اتمي وابست
محدوديت هاي اعمال شده در زمينه برنامه غني سازي اورانيوم در ايران در محدوده زماني مشخصي 

 . است
در اين سند که متن کامل آن توسط خبرگزاري رويتر ديده شده، آمده است سه قدرت اروپايي روشن 

ت و ايران بايد بپذيرد که چرخه سوخت اتمي در ساخته اند که شيوه برخورد ايران غير قابل قبول اس
مرکز مشکل قرار دارد و متوقف کردن و تعطيل کردن بخش هاي حساس برنامه اتمي شامل چرخه 

لحن تند اين سند با اين سياست آمريکا دمساز است که معتقد است ايران . سوخت هم مي شود
 . ساختن سالح اتمي داردتحت پوشش استفاده صلح آميز از انرژي اتمي درواقع قصد 

آمريکا هفته پيش اعالم کرد که استفاده از نيروي نظامي براي متوقف کردن ساخت سالح اتمي توسط 
برنامه هسته ايش کامال : ايران، يکي از راه هاي ممکن است و اين در حالي است که ايران مي گويد

ندگان ارشد ايراني به خبرگزاري حسين موسويان، يکي از مذاکره کن. يک برنامه صلح جويانه است
آقاي . دولتي ايران گفته است که توقف برنامه ايران موضوع مذاکرات ايران با اتحاديه اروپا نيست

موسويان گفته است موضوع مذاکرات دادن تضمين عيني به اروپايي ها درباره استفاده از سوخت 
ي آشنا به مذاکرات اتحاديه اروپا با ايران با اين حال ديپلمات ها. هسته اي در ساختن بمب اتمي است

 . به خبرگزاري رويتر گفته اند يگانه تضمين عيني متوقف ساختن غني سازي اورانيوم است
در همين حال سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي اخبار منتشرشده مبني بر به بن بست 

خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا . ته استرسيدن مذاکرات ايران و سه کشور اروپايي را نادرست دانس
از حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه ايران نقل کرده که انتشار اين اخبار به منظور تحت الشعاع 

قرار دادن مذاکرات سازنده هسته اي جاري صورت مي گيرد و بيانگر ناخرسندي محافلي است که از 
ت مذاکرات ايران و سه کشور اروپايي در مراحل اوليه آقاي آصفي گفته اس. اين روند ناراضي هستند

خود بوده و روند طبيعي خود را طي کرده است و دو طرف محورهاي مورد نظر خود را مطرح کرده و در 
مورد چهارچوب هاي اصلي مذاکرات در هر کميته کاري توافقات اصولي به عمل آمده است و طرفين بعد 

 .بي واقع بينانه مذاکرات خواهند بوداز پايان سه ماه قادر به ارزيا
  

 هسته ساتيتاس: ی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالماتي اداره عملسي رئیسردار سالم
   استیتي مدرن امنی هاستمي سهی مورد مراقبت چند الرانی ایا
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 ستاد مشترک سپاه اتي اداره عملسي رئیم سالنيسردار حس" مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه

 رندي در عراق درگیتي ها هنوز در فاز امنییکایآمر:  اظهار داشت یی در گفتگویپاسداران انقالب اسالم
 اند و بار افتهي دست نی قابل قبولجهي و مداخله در عراق، به نتمي مستقتیریو بعد از دوسال حضور و مد

  یاسي سی سازمي تمرکز تالش تصمشان،یروهاي نی روانشیفرسا جنگ، اثرات ی اقتصادی هانهیهز
 بزرگ تر ی تعامل ، رقابت با قدرت هاداني در می اقتصادی به موضوع عراق، دور ماندن از رقابت هاکایامر

 ، ی اقتصادی هانهیکا هزی در موضوع عراق باعث شده که آمریري گمي تصمستمي و انحراف سیاقتصاد
 . را بپردازند یادی زی و روانیاسيس
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 کردند وتالش کردند که ی طرانی ای را درمساله هسته ارهی داري ها حرکت در مسییکایآمر:  افزود یو
 ییکای آمری بسازند ؛ ولی اسالمی جمهوری هسته اداتی در موضوع تهدی احساس مشترک جهانکی

 دهی به آن ایهسته ا ما در موضوع هي علی جهانیاسي اجماع و ائتالف سکیها نتوانستند در ساخت 
 شد که در نی اجهي خودشان برسند و با ورود ما به مذاکره با اروپا نتی هاتيآل ها و نقاط اوج مطلوب

 . به وجود آمد یی احساس تنهاکی ها ییکایامر
هر نوع :  گفت رانی ای هسته اساتي برحمله به تاسی مبنکای آمرداتی با اشاره به تهدیسردارسالم

 است که کشورها نسبت به ی اقداماتنی قابل انتشارترري و غنی تری جزو سرژه،ی وی اطالعاتاتيعمل
 تنها گفت توان ی شود ، می بالفاصله منتشر مژهی واتي عملکی که برنامه نی دهند و ایهم انجام م

 .  نداردی مثبتیاسي اثر سچي است و هی روانتي انتشار دارد خاصنی که ایتيخاص
 ها حاضرند تجربه تلخ طبس ییکای امرای سوال که آنید مشترک سپاه با طرح ا ستااتي اداره عملسيرئ
 شی شکست هارد،ي عبرت نگخی تاراتي که از تجربیمرسوم است کس:  تکرار کنند، افزود گری بار دکیرا 

 بار کی ، دهی درا فضاحت بار مداخله اش در طبس ی که ماجراکای ممکن است آمرري کند و غیرا تکرار م
 . را انجام دهدی اقدامني و چنردی را بپذیسکی رني چنگرید
 اداره بحران لياکنون کشور ما به دل:  کشورمان گفت یتي و امنی اطالعاتی های با اشاره به توانمندیو
 و یتي و امنی مسلط و مسطح اطالعاتق،ي کامالعمیستمي متعدد، سی و جنگی و نظامیتي امنیها

 یی با توجه به نا آشناییکای آمریخل خاک کشور آن هم با کماندوها دارد و اساسا نفوذ به دایدفاع
 یلي وخستي نانهي ناشی رواناتي عملکی جزیزي واقعا چران،ی اکی وعمق استراتژني سرزمنیآنان به ا
 ها ییکای آمری رواناتي عملتي به شخصی جدی خدشه ایی ادعاني توان گفت که طرح چنیساده م

 . استشده روبرو ی خاصیی اعتنای موضوع با استهزا و تمسخر و بنی ازي نرانی زند و در ایم
 درمردم ما نسبت به یی باالاري اعتماد به نفس بسرانی نکته که در انی با اشاره به ای سالمسردار
 ستميدر س:  کردحی وجود دارد، تصریاتي حساتي حفظ و حراست از تاسی نظام برای هاتيقابل

 کدام است، غالب مردم ما هر یونيلي شبکه اطالعات چند مکی بر ی  متک کهرانی ایتي و امنیاطالعات
 . کنندی عمل می عنصر اطالعاتکیبه عنوان 

 سپتامبر ازدهی همچون ی با وقوع حوادثکای آمریتي و امنی اطالعاتستمي مطلب که سنی بر ادي با تاکیو
اما : را نشان داده است ، گفت  خود ادی زاري بسیری پذبي طبس ، آسی در صحراکای افتضاح آمرایو 
 از داخل خاک عراق ني منافقی چرا که مثال وقتستي گونه ننی به ارانی ایتي و امنی اطالعاتستميس

 فرستادند، با ی مرانی به داخل ای خرابکاری هااتي عملی  را برایستی سه نفره ترورای دو یگروه ها
 رانی گروه ها وارد انی هر چه از ایرازي شادي صدير شه بودند، اما به جز مورد ترویرانی اني که منافقنیا

 و نا آشنا به فرهنگ، ندی آی مکای آمرز که ایی هاییکایشدند ضربه خوردند پس چطور ممکن است آمر
 ها داشته باشند، در مراکز یرانی اهي شبیی هاافهي اگر قی ما هستند حتیاي و جغرافنيزبان، سرزم

 ی مراقبت مدرن امروزی هاستمي سهیا که مورد مراقبت چند ال می هسته اساتي مثل تاسیحساس
  وارد شده و به آن ضربه بزنند؟توانند بست،ي نی متکزي نی انسانیاست و صرفا به مراقبت ها

 کرد و یابی ارزی رواناتي عملکی را رانی ای هسته اساتي بر حمله به تاسی مبنکای امرداتی تهدیو
 مهم است و اگر یلي ، خی واقعاتي عملکی ای است ی رواناتي عملای موضع آکی نکهی اصيتشخ: گفت 
 حرف خود را در جهت آن منی ملی هاهی و سرمای جهت انرژی بدی باشد نبای رواناتي عملیموضوع

 ها از ییکای ها قرار داشته و آمرییکای آمردی سال است که در معرض تهد26 رانی حال اني اما در عميکن
 سال استفاده کرده اند و اساسا کشور ما همواره 26 نی ما در طول اهيبرخورد عل مختلف یهمه ابزارها
 ري احتماال ممکن است درگیا قدرت بزرگ فرامنطقه کی با رانی که ادهی دیتي را وضعتي وضعنیخطرناکتر

 سال گذشته نگاه ستي از بشي ما در طول بی دفاعی راستا اگر به روند آماده سازنيشود و در هم
 . سامان داده استیري نوع درگنی ای را برای ملی هاتي جامعه ما کشور و ظرفیاساسا رهبر ديکن
 ی دفاعی های با اشاره به توانمندی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالماتي اداره عملسيرئ

 انی جنگ پاکی توانند ی دارد که می رزمی گردان عاشورا2500 ی اسالمرانیا:  کرد دي تاکرانیملت ا
 مقاومت کیش ی توانند نمای که می ده هزار گروه مقاومت رزمنی اداره کنند و چندني را درزمریناپذ

 شهادت طلب انيجي کشور ما انجام دهند و بسیاي را در تمام سطح جغرافیمسطح منتشر شده ا
 . داده اندلي تشکیدی را در مقابل هر تهدیری و نفوذ ناپذی دفاعکیعمق استراتژ

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق ي رويدادها

  
در حالي آه تنها چهار روز ديگر به زمان برگزاري انتخابات عراق سراسري در عراق : خبرگزاري فارس

 .باقي مانده است، همچنان اين آشور ناآرام و شاهد حمالت پراآنده است
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هاي آمريكايي در شمال و مرآز عراق گفت عليرغم ماهها تالش براي آموزش نيروهاي فرمانده نيرو
 . عراقي، وي قادر به تامين امنيت عراقيها در روز انتخابات نيست

فرمانده لشگر " جان باتيسته"در شماره روز گذشته خود به نقل از سرلشگر " اي تودي يواس"روزنامه 
ر عراق با اشاره به احتمال انجام حمالت تروريستي توسط حاميان نظام نيروهاي آمريكا د يكم پياده

القاعده و الزرقاوي آه ممكن است حمالت بزرگي را يك روز پيش از انتخابات و يا بامداد روز انتخابات 
 . دهندگان انجام دهند، ابراز نگراني آرد بمنظور ايجاد ترس در راي
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رخي نيروهاي امنيتي آه وظيفه تامين امنيت انتخابات را وي همچنين ابراز نگراني آرد آه ممكن است ب
 . نظامي باشند دارند، خود از اعضاي گروههاي شبه

رخ دهد آه " بيجي"و " سامرا"آرام  رود بيشترين مشكالت در شهرهاي نا باتيسته افزود احتمال مي
 .  است سرويسهاي امنيتي عراق در آن ضعيف

مله عليه نيروهاي آمريكايي در سامرا صورت گرفت آه دو برابر  ح9اين درحالي است آه روز گذشته 
 . تعداد معمول آن بوده است

 . برگزار شود)  بهمن11( ژانويه 30شنبه  انتخابات عراق قرار است روز يك
اياد «رئيس جمهوري آمريكا روز گذشته در تماس تلفني با » جرج بوش«سخنگوي آاخ سفيد اعالم آرد 

 . گو آرد و  موقت عراق در خصوص برگزاري انتخابات در پايان ماه جاري با وي گفت، نخست وزير»عالوي
، سخنگوي آاخ سفيد »اسكات مكلالن«هارشنبه روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن، به گزارش روز چ

رود،  براي مردم عراق به شمار مي" رخدادي تاريخي" بوش و عالوي بر اين مساله آه انتخابات «: گفت
 » .بر يك نظر هستند

راق در راه بوش تاآيد آرده است آه آشورش از همه توان خود براي حمايت از مردم ع«: وي افزود
 » .آميز استفاده آند اي دمكراتيك و مسالمت پيشرفت در مسير آينده

اين در حالي است آه اياد عالوي نخست وزير موقت عراق روز گذشته از طرح واگذاري امنيت به 
نيروهاي عراقي در صورت پيروزي در انتخابات و بدون مشخص آردن زماني براي خروج نيروهاي اشغالگر 

 . ور خبر داددر اين آش
هدف اساسي ما توسعه توانمندي امنيتي و استقالل براي مقابله با «: وي در يك آنفرانس خبري گفت

هاي امنيتي، تهديدات داخلي و خارجي پيش رو به منظور ايجاد توانايي براي درخواست از  چالش
 » .نيروهاي چند مليتي در ترك عراق است

 تالش خود را بر توسعه امنيت ملي، تامين هماهنگي و وحدت بين بعد از انتخابات«: عالوي تاآيد آرد
 » .نيروهاي امنيتي مختلف متمرآز خواهيم آرد

 هاي اهل تسنن و نمايندگان عالوي را به حضور نپذيرفت  اهللا سيستاني هيات آيت* 
هاي  هياتآيت اهللا سيستاني از مراجع عالي شيعيان عراق «: نوشت" اخبار الخليج"روزنامه اماراتي 

، نخست وزير موقت اين آشور را به حضور »اياد عالوي«نشين و نمايندگان  چهار استان سني
 » .نپذيرفت

مالك دوهان "از نزديكان " عبدالرزاق االسدي"روزنامه اخبار الخليج در شماره امروز خود به نقل از 
ن عراق قرار بود براي ديدار و هياتي به نمايندگي از چهار استا«: وزير دادگستري عراق نوشت" الحسن
 » .وگو با آيت اهللا سيستاني از مراجع شيعيان عراق عازم نجف شود گفت

هدف از اين ديدار متقاعد آردن آيت اهللا سيستاني جهت موافقت با تعويق در امر برگزاري «: وي افزود
 » .انتخابات بود

تانهاي الرمادي، تكريت، موصل و دياله به گفته اين منبع عراقي، اين هيات شامل نمايندگاني از اس
 . اند بوده

اين ديدار پس از آن لغو شد آه اين هيات اطالع يافت آيت اهللا سيستاني آمادگي ديدار «: وي تصريح آرد
 » .وگو با آنها را در خصوص مساله تعويق برگزاري انتخابات ندارد و به حضور پذيرفتن هيچ هياتي و گفت

آيت اهللا سيستاني از پذيرش «: در فهرست انتخاباتي اياد عالوي گفتاز سوي ديگر يك منبع 
 » .نمايندگاني از فهرست نخست وزير امتناع آرده است

اند آه  اين هيات از نمايندگان فهرست العراقيه بوده«: اين منبع آه نامي از وي برده نشده است، گفت
خصوص اين مساله آه آيا ايشان از فهرست تصميم داشتند با عزيمت به نجف با آيت اهللا سيستاني در 

آند يا خير ديدار نمايند اما دفتر آيت اهللا سيستاني به اطالع نمايندگان اياد عالوي  شيعه حمايت مي
پذيرد تا اين گونه تفسير  رساند آه مرجع شيعه، نمايندگان هيچ فهرست انتخاباتي را به حضور نمي

 » .آند نشود آه وي از آن فهرست حمايت مي
چي تمايل داشت در  عدنان پاچه«: هاي مستقل گفت اين در حالي است آه يك منبع در مجمع دمكرات

راس يك هيات براي ديدار با آيت اهللا سيستاني و تبادل نظر با وي در امر انتخابات عازم نجف شود تا از 
ها به نفع   اين فهرستهاي انتخاباتي رقيب و اينكه آيا وي از يكي از حقيقت موضع وي در قبال فهرست

 » .آند يا خير، اطالع حاصل آند هاي ديگر حمايت مي فهرست
به گفته اين منبع، پاچه چي در آخرين لحظه از تصميم خود براي عزيمت به نجف و ديدار با آيت اهللا 

 . سيستاني منصرف شد
 . اي نكرد اين منبع به دليل منصرف شدن وي براي سفر به نجف هيچ اشاره

 » .چي از عدم پذيرش از سوي سيستاني اطالع يافته بود به احتمال قوي پاچي«:  الخليج نوشتاخبار
 بلر از واگذاري مسئوليت امنيت عراق به نيروهاي محلي پس از انتخابات خبر داد *

نخست وزير انگليس در مصاحبه با يك روزنامه انگليسي اظهار داشت ممكن است نيروهاي آمريكايي و 
اگذاري عملياتهاي امنيتي عراق به نيروهاي امنيتي محلي را پس از انتخابات ماه جاري آغاز انگليسي و

 . آنند
در عراق مناطقي وجود  «  :نوشت» توني بلر«در شماره امروز خود به نقل از » تايمز فايننشال«روزنامه 

 » .واگذار آنيمدارد آه ما ممكن است بتوانيم مسؤوليت تامين امنيت آن را به نيروهاي عراقي 
 » . استان عراق نسبتا آرام و با ثبات است18 استان از 14در نظر داشته باشيد آه «: بلر افزود
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و ) انگليس و آمريكا(هم ما «: بلر بدون اشاره به تاريخ دقيق براي خروج نيروهاي انگليسي از عراق گفت
ا سوال اين است آه هرچه زودتر ام. ها خواستار خروج هرچه سريعتر از اين آشور هستيم هم عراقي
زماني آه نيروهاي عراقي توانايي برعهده گرفتن تامين امنيت : و جواب اين سوال اين است. يعني چه

 » .در اين آشور را بدست آورند
" جرج بوش"گيرد آه تحليلگران به تمايل توني بلر و متحد جنگي او  اين اظهارات در حالي صورت مي

 . اند د خروج از عراق براي سربازان خود اشاره آردهنسبت به يافتن راهبر
" خروج هرچه سريعتر"بوش نيز همانند بلر بدون تعيين زمان دقيق براي خروج از عراق تنها به گفتن 

 . بسنده آرده است
 اختالف فني مانع از تشكيل يك فهرست واحد از سوي الياور با عالوي شد 

" غازي الياور"ز يك اختالف فني در آخرين لحظه مانع از پيوستن وزير دفاع موقت عراق فاش آرد آه برو
 . رئيس جمهوري به فهرست انتخاباتي واحد با اياد عالوي نخست وزير موقت عراق شد

وگو با شماره روز چهارشنبه روزنامه اماراتي  وزير دفاع موقت عراق در گفت" حازم الشعالن"
به رهبري اياد عالوي نخست وزير موقت " العراقيه"رست اختالف فني باعث تشكيل فه: گفت"االتحاد"

 . به رهبري غازي الياور رئيس جمهوري موقت عراق شد" العراقيون"عراق و فهرست 
وزير دفاع موقت عراق آه در فهرست العراقيون تحت رهبري الياور قرار دارد، به نوع اين اختالف فني 

 . اي نكرد هيچ اشاره
 . ردهاي آلي و نيز در جزئيات اتفاق نظر بين دو فهرست وجود دارددر رويك: وي تاآيد آرد

اين : الشعالن در ارتباط با آمادگي وزارت دفاع و دستگاههاي مسئول براي برگزاري انتخابات گفت
هاي پليس و نيروهاي  وزارتخانه آمادگي خود را براي حمايت از برگزاري انتخابات با هماهنگي سازمان

از جمله در اختيار قرار دادن بالگردها جهت نظارت بر مراآز انتخاباتي و ) هاي اشغالگرنيرو(چند مليتي 
 . تصوير برداري هوايي از اين مراآز اعالم آرده است

اين در حالي است آه اياد عالوي نخست وزير موقت عراق روز گذشته از طرح واگذاري امنيت به 
افزايش و آموزش اين نيروها در صورت پيروزي در نيروهاي عراقي بر اساس يك جدول زمان بندي و 

 . انتخابات خبر داد
 . عالوي در عين حال تعيين يك موعد نهايي براي خروج نيروهاي اشغالگر از عراق را رد آرد

  
 تفنگدار دريايي آمريكا امروز در اثر سقوط يك بالگرد نظامي اين آشور در غرب 31: خبرگزاري فارس

 .بغداد، آشته شدند
 2005 ژانویه 26 – 1383 بهمن 7ه هار شنبچ

به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، به گفته مسوالن نظامي آمريكا، در اين حادثه آه در ساعات اوليه 
 .  تفنگدار دريايي اين آشور آشته شدند31بامداد امروز در نزديكي مرز عراق با اردن رخ داد، 

ييد اين حادثه اعالم آرده بود آه وي از تعداد دقيق تلفات ناشي سخنگوي ارتش آمريكا در بغداد نيز با تا
 . از اين حادثه خبر ندارد

 . بار ترين حوادث براي نيروهاي آمريكايي در عراق بوده است سقوط بالگردها از جمله مرگ
 واقع در شمال" موصل"در " بلك هاوك"در نوامبر سال گذشته نيز يك بالگرد نظامي آمريكا موسوم به 

 .  سرباز آمريكايي آشته شدند17عراق هدف قرار گرفت و سقوط آرد آه در آن 
توسط مبارزان هدف قرار گرفت آه " شينوك"در اوايل همان ماه نيز يك بالگرد ترابري نظامي موسوم به 

 .  نيروي نظامي آمريكا گرديد16منجر به آشته شدن 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
  بهمن7: ور روزنامه های تهرانمر

 2005 ژانویه 26 – 1383 بهمن 7ه  چهار شنب-بی بی سی
موضوع نامه آيت اهللا خامنه ای به مجلس در مورد بستن پرونده استيضاح وزيران کابينه محمد خاتمی و 

قدردانی از شيوه عملکرد و فعاليت مجلس هفتم از سوی رهبر جمهوری اسالمی ايران، صدر نشين 
  .بار امروز روزنامه های تهران استاخ

 نامه رهبر جمهوری اسالمی ايران به مجلس هفتم را حکم حکومتی خوانده و آن را در شرقروزنامه 
  .راس اخبار خود جا داده است

 موضوع اين نامه که پايانی بر طرح های استيضاح وزيران کابينه خاتمی تلقی می شود شرقبه نوشته 
مجلس قرائت شود در جلسه ای غيرعلنی و غيررسمی به بحث گذاشته شده قبل از اينکه در صحن 

 تن از نمايندگان مجلس از آيت اهللا خامنه ای برای تاييد جهت ٢٣۴بود و به همين دليل، نامه تشکر 
  . فعاليتی مجلس هفتم در همان هنگام قرائت پيام آماده بود

می ايران به مجلس را تحت عنوان  مسئله نامه رهبر جمهوری اسالجمهوری اسالمیروزنامه 
  .استيضاح وزير آموزش و پرورش منتفی شد در چند سطر خالصه کرده است

 از زاويه ای ديگر به اين موضوع پرداخته و آن را در مطلبی تحت عنوان استقبال جام جماما روزنامه 
  .فعاالن سياسی از تدبير رهبری منعکس کرده است
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ن در ماه های آخر ماموريت هيچ سودی برای کشور ندارد را در صدر  عنوان استيضاح وزيراهمشهری
اخبار خود نشانده و در يادداشتی در همين مورد نوشته است معموال در آستانه پايان کار، دولت با 

نوعی رکود بر انجام وظايف خود مواجه می شود که تا حدی طبيعی است زيرا وزرا ترجيح می دهند که 
ايی که از پيش آغاز شده و يا برنامه های کوتاه مدت اکتفا کنند و از آغاز برنامه های به اجرای برنامه ه

  . مهمی که به وقت بيشتری نياز دارند دوری می کنند
به نوشته اين روزنامه، اگر دولت با اين وضعيت، فشار جديدی را که ناشی از انجام وظيفه نظارتی 

  .و روحيه پرداختن به امور ملت دستخوش تحول می شودمجلس است تحمل کند، گذران امور دشوارتر 
 برای اين موضوع بر گزيده و از همبستگیمنازعه ملت و دولت پايان يافت عنوانی است که روزنامه 

قول عشرت شايق، که خود يکی از طراحان استيضاح است، نوشته که راه تحقيق و تفحص هنوز باز 
  .است
 ها از آغاز به کار ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، دبيرکل مجمع  هم امروز مانند ساير روزنامهشرق

روحانيون مبارز، خبر داده و نوشته است که وی در سخنرانی مراسم افتتاح ساختمان اين ستاد گفته 
  .است دولت احتمالی وی اقتدارش را از مردم می گيرد و جلوی خودسری ها را خواهد گرفت

رش های خود، از افتتاح فرودگاه امام خمينی در ارديبهشت ماه  همچنين در بخشی ديگر از گزاشرق
خبر داده و نوشته که محمد رحمتی، وزير راه و ترابری پيشنهادی محمد خاتمی، برنامه هايش در بخش 
حمل و نقل هوايی را شيرين ترين اتفاقات حوزه راه و ترابری می داند و در اين بخش، شيرين ترين خبر 

  .ز فرودگاه امام خمينی خوانده استرا بهره برداری ا
 نماينده مجلس برای کانديداتوری آقای هاشمی رفسنجانی ١٠٠ که ازدر خواست جمهوری اسالمی

خبر داده است، در مطلبی ديگر به سفر اتباع ايرانی به دبی اشاره کرده و فراوانی و افزايش اين 
  .سفرها را برای ايران تحقير آميز خوانده است

مه يکی از درشت ترين عناوين امروز خود را به رمزی کالرک، دادستان کل اسبق آمريکا، اين روزنا
اختصاص داده که گفته است که هر دادگاهی که صدام را محاکمه کند، بايد جورج بوش، تونی بلر و 

  .سربازان آمريکايی و انگليسی حمله کننده به عراق را نيز محاکمه کند
دادی از متهمان حادثه حمله به کوی دانشگاه پس از محاکمه در دادگاه  تعايرانبه نوشته روزنامه 

انقالب اسالمی تهران به يک تا سه سال حبس تعليقی محکوم شدند و سعيد عسگر با سپردن وثيقه 
  .به دادگاه انقالب تا زمان محاکمه آزاد شده است

 به منتقدان عکس روز گذشته  در سر مقاله امروز خود با عنوان اعتراف صادقانه خطابآفتا ب يزد
روزنامه از زنان کم حجاب نوشته که اين عکس توسط عکاس يکی از خبرگزاری های نزديک به جناح 

  .محافظه کار گرفته شده است
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