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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(بزرگلتهای رژیم ایران و دو

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 اپوزسيون ميگويد ايران مكانيزم ماشه هسته اي را آزمايش آرده است: خبرگزاري رويتر
  2005 فوریه 3 – 1383 بهمن 15ه شنبپنج :همبستگی ملی

 مليشآريستن گ: از
پنجشنبه يك گروه اپوزسيون تبعيد گفت ايران بطور موفقيت آميز مكانيزم ماشه اي را آه الزمه ساختن 

 . آزمايش آرده است, يك سالح هسته اي است
چهارشنبه رئيس جمهور بوش اتهامات خود را عليه ايران تجديد آرد و گفت اين آشور در تالش بريا 

تهران اين . توصيف نمود. ”در صدر دولتهاي حامي تروريزيم در جهان” ساختن سالح اتمي ميباشد و آنرا 
فعاليت هسته اي اش محدود به توليد برق براي مصارف صلح آميز , اتهامات را رد ميكند و ميگويد

 .ميباشد
شوراي ملي مقاومت ايران آه خواستار سرنگوني حاآمان مذهبي ايران است و در گذشته اطالعات 

اعالم آرد ايران در آستانه توليد ماشه , سايت هاي هسته اي ايران ارائه داده استدقيقي را درباره 
 .نوتروني ميباشد آه آغازگر سلسله انفعاالت در يك بمب هسته اي است

تهران در بكارگيري ” : محمد محدثين از شوراي ملي مقاومت ايران در يك آنفرانس خبري در پاريس گفت
 موفق بوده است و در آزمايشات گسترده آزمايشگاهي بكار رفته 210وم بريليوم مخلوط شده با پلوني

 .”است و اآنون نزديك به توليد آن در ابعاد صنعتي است
ديپلماتها قبال گفته اند شواهدي وجود دارد آه ايران سعي در تهيه مقادير آمي بريليوم آرده و پس از 

نس بين المللي انرژي اتمي اين موضوع را در آن براي خريدن مقادير بيشتر اقدام نموده است و آژا
 . ساله خود در باره برنامه هسته اي ايران مورد تحقيق قرار ميدهد2تحقيقات 

بريليوم مصارف بي ضرر متعدد نيز دارد اما محدثين گفت ايران نه تنها مقادير قابل توجهي بريليوم تهيه 
 . انرژي اتمي پنهان نموده استآرده است بلكه خريدهاي خود را از آژانس بين المللي

تهران در حال حاضر به اندازه آافي بريليوم دارد آه بتواند چاشني براي يك دوجين بمب اتمي ” : او گفت
,  انجام شده است آه در نزديك تهران قرار دارد2او گفت آزمايشات در آزمايشگاه سايت لويزان . ”بسازد

تي مالك اشتر انجام شده اند آه زير نظر وزارت دفاع قرار اين آزمايشات توسط آارشناسي دانشگاه صنع
 .دارد
فرانسه و انگستان از جانب اتحاديه اروپا از ايران خواسته اند آه بطور دائم برنامه غني سازي , آلمان

 . اورانيوم خود را منحل آند و در ازاي آن امتيازات سياسي و اقتصادي بدست بياورد
 اتخاذ آرده است و ميخواهد آه ايران براي تحريمات احتمالي به شوراي واشنگتن موضع سختگيرانتري
 .امنيت ملل متحد برده شود

وزارت خارجه آمريكا اين . شوراي ملي مقاومت ايران يك ائتالف از گروه هاي اپوزسيون در تبعيد است
  . استمجاهدين خلق را در ليست سازمانهاي تروريستي خود قرار داده, شورا و بال مسلح آن

  
  استی تروريسم دولتی بزرگترين حامايران:بوش

 ٢٠٠۵ فوريه ٣ – ١٣٨٣ بهمن ١۵ پنجشنبه
 ی آمريکا، به شدت به ايران حمله کرده و سياست هایجورج بوش، رييس جمهور: ی سی بیب

 . را مورد انتقاد قرار داده استی و خارجی داخلی در زمينه های اسالمیجمهور
 سنا و مجلس یالنه گزارش وضعيت اياالت متحده، که در برابر اعضا سای بوش در سخنرانیآقا

 ی دولت خود در زمينه هاینمايندگان اين کشور در کنگره آمريکا ايراد شد، ضمن تشريح سياست ها
 ی دولت ايران را به حمايت از تروريسم و محروميت مردم اين کشور از آزاد،ی و خارجیمختلف داخل
 .متهم کرد

 .  دولت خود، شديدترين انتقادات را متوجه ايران ساختی سياست خارج در توضيحیو
 در ی و ثبات سياسی از سخنان خود، که به پيشبرد دموکراسی آمريکا در بخشی جمهوررييس

 مانده، در صدد ی تروريسم در جهان باقیايران همچنان بزرگترين حام"خاورميانه اختصاص داشت، گفت 
 که خواستار آن بوده و ی است در حاليکه مردم خود را از آزادیا به تسليحات هسته یدستياب
 ." کندی آن را دارند محروم مقاقاستح
 اين ی هسته ای در مورد برنامه های اسالمی با جمهوری اروپايی بوش به مذاکرات کشورهاجورج

 .داشته است ی ديگر اشاره کرد و گفت که در اين زمينه، آمريکا با اروپا همکاریکشور و موضوع ها
 رژيم ايران تصريح کنيم که ی هستيم تا برای خود در حال همکاریما با متحدان اروپاي" بوش گفت یآقا

 اورانيوم و هرنوع فعاليت بازپردازش پلوتونيوم را کنار بگذارد و به حمايت خود از ی سازیبايد برنامه غن
 ."تروريسم خاتمه دهد
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همانگونه که :  گويمیمن امشب به مردم ايران م"ان گفت  آمريکا خطاب به مردم ايری جمهوررييس
 ." کنيد، آمريکا نيز در کنار شما ايستاده استی می خود ايستادگی کسب آزادیشما برا
 فوريه، کاندوليزا رايس، وزير 1 شود که شامگاه سه شنبه، ی بوش پس از آن ايراد می آقاسخنان

 ی هسته ای از برنامه های حل بحران ناشیلماتيک برا ديپی تالش هایخارجه آمريکا، گفت که دولت و
 . کندی نمیايران را خاتمه يافته تلق

 متوقف کردن ی را برای آمريکا گفته بود که دست زدن به عمليات نظامی گذشته، رييس جمهورماه
 ی اتمی توليد مخفيانه جنگ افزارهای است در راستای ايران، که آمريکا مدعی هسته ایبرنامه ها

 . داندی نمیدامه دارد، منتفا
 ساختار ی از آن است که در حاليکه دولت وی بوش در کنگره حاکی رسد سخنان آقای نظر مبه

 ی تالش های داند، اما مايل نيست با نفی را قابل قبول نمی اسالمی جمهوری و سياست هایسياس
 مانند وضعيت حقوق یديگر ايران و مسايل ی در مورد برنامه هسته ای اروپايیديپلماتيک کشورها
 از جمله در ،ی بين المللی روابط آمريکا با اروپاييان شود و حمايت آنان را در برخوردهایبشر، باعث تيرگ

 .مورد ايران، از دست بدهد
  خاورميانه و سوريهاصالحات
 ی خود بر کشورهایما حق، تمايل و هدف تحميل شکل حکومت" آمريکا تاکيد کرد که ی جمهوررييس

 ." ما و دشمنان ماستی اصلی از تفاوت هایديگر را نداريم و اين يک
 است که در ی مستقل با حکومت هايی از ملت هایهدف ما ساختن و حفظ جامعه ا" افزود که یو

 دموکراتيک یبرابر شهروندان خود پاسخگو بوده و فرهنگ خود را منعکس کنند و به اين دليل که نظام ها
 ." شودی به صلح منجر می گذارند، گسترش آزادیگانشان احترام مبه مردم خود و همساي

 افغانتسان، ی آمريکا به مشارکت مردم به خصوص زنان در انتخابات رياست جمهوری جمهوررييس
ما شاهد :  اوکراين اشاره کرد و گفتی فلسطينيان و انتخابات اخير رياست جمهوریانتخاب رهبر

 . شودی پيش رو، به اين ماجرا بازهم افزوده میتيم و در سال ها هسی بارز در تاريخ آزادیتحوالت
 ی فلسطينی در سرزمين های گفت که آغاز اصالحات و استقرار دموکراسی مورد فلسطين، ودر

 است و به سفر وزير ی کهنه خشونت و ناکامی در شکستن انگاره های آزادینشاندهنده توانمند
 با نخست وزير اسرائيل و رهبر فلسطينيان اشاره کرد و گفت ی وخارجه آمريکا به خاورميانه و مالقات

 تواند به مردم فلسطين در خاتمه دادن به تروريسم و ی اين سفر نشان خواهد داد چگونه آمريکا مهک
 . تشکيل يک دولت صلحدوست، مستقل و دموکراتيک کمک کندی برایايجاد نهادهاي

  از اصالحات در فلسطينحمايت
 ی انتخابات اخير رهبری در پی دموکراسی آمريکا از آغاز اصالحات و پيشرفت به سوی جمهوررييس

 خواند استقبال کرد و با تاکيد بر اينکه وجود دو کشور دموکراتيک و مستقل اسرائيل و یفلسطينيان م
 دالر ليون مي350فلسطين در کنار هم هدف اياالت متحده است، گفت که از کنگره خواسته است مبلغ 

  اختصاص دهد ی فلسطينی اصالحات در سرزمين هایا به منظور حمايت از اجرار
 ی حمايت از اصالحات در سرزمين های ميليون دالر را برا350 گفت که از کنگره خواهد خواست مبلغ یو

 اختصاص دهد و افزود که هدف آمريکا وجود دو کشور دموکراتيک اسرائيل و فلسطين در کنار یفلسطين
 .هم است

 ی مبارزه با تروريسم همکاری با دوستان خود در خاورميانه برای آمريکا گفت که کشور وی جمهورييس
 . در منطقه خواهد بودی کند و در عين حال مشوق پيشبرد آزادیم

 گسترده از مراکش تا اردن و بحرين خواند، ستايش کرد و ی بوش از اصالحات در آنچه که هاللجورج
 ی با گسترش مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود میربستان سعودهمچنين گفت که دولت ع

 . را به نمايش بگذاردی منطقه ایتواند توان خود در رهبر
 ی افزود که مردم بزرگ و سرفراز مصر نيز که مسير صلح در خاورميانه را ترسيم کرده اند اکنون میو

 .ند در خاورميانه را نيز نشان دهیتوانند راه استقرار دموکراس
 آمريکا، با اظهار اين نظر که پيشبرد صلح در منطقه خاورميانه مستلزم مقابله با رژيم ی جمهوررييس
 ی کشتار جمعی دهند و در صدد توليد جنگ افزارهای است که همچنان به تروريست ها پناه میهاي

 .هستند، دولت سوريه را نيز مورد انتقاد قرار داد
 که در صدد نابود کردن هر نوع فرصت استقرار صلح در یتروريست هايسوريه هنوز به " بوش گفت جورج

 ." از خاک لبنان استفاده کنندی دهد تا از خاک آن کشور و بخش هايیخاورميانه هستند اجازه م
 ی سوريه را تصويب کرده و ما آن را به کار میشما قانون پاسخگوي" خطاب به نمايندگان کنگره گفت یو

 ی آزادی از تروريسم خاتمه داده و درها را به رویريه انتظار داريم به هرنوع حمايتبريم و از دولت سو
 ."بگشايد
  حضور در عراقادامه
 آمريکا در ادامه سخنان خود در برابر نمايندگان کنگره اين کشور گفت که تعهد به پيشبرد ی جمهوررييس

ون قرار گرفته و احترام و اعتبار  به خصوص در خاورميانه، در کشور عراق در معرض آزم،یدموکراس
 .کسب کرده است

 کنند تا مانع از حمله ی با تروريسم در عراق مقابله می که، به گفته وی بوش از سربازان آمريکايجورج
 در عراق باعث قدرت گرفتن متحد ی آزادیپيروز"تروريست ها به آمريکا شوند، ستايش کرد و گفت که 

 ی نقاط، از دمشق تا تهران، الهام می شود، به اصالح طلبان در تمامی در نبرد با تروريسم میجديد
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 آورد و در نتيجه، سايه ی به ارمغان می آشوب زده اميد و پيشرفت بيشتری منطقه ایبخشد، برا
 ."  داردی ما بر می ما و نوه های هولناک را زندگیتهديد
 کرد و گفت که شهروندان یات قدردان آمريکا از شهامت مردم عراق در شرکت در انتخابی جمهوررييس
 آن کشور مشارکت کردند و نشان دادند ی با ناديده گرفتن خطرات و تهديدها، در انتخابات پارلمانیعراق
 . خود ارزش قايل هستندی آزادیکه برا

 . افزود که اين ديدگاه مردم عراق متضمن موفقيت آمريکا در ماموريت خود در آن کشور استیو
 ورزند و به ی عناد میفت که تروريست ها و شورشيان با خشونت تمام با دموکراس بوش گیآقا

 که یحمالت خود عليه آن ادامه خواهند داد اما انتخابات عراق نشان داده است که نافذترين اسطوره ا
 .است بردند ديگر اعتبار خود را از دست داده ی توجيه عمليات خود به کار می برایآنان به عنوان بهانه ا

 کنند که بمب گذاران و آدم کشان تنها عليه ی جهانيان مشاهده می توضيح داد که اينک تمامیو
 مردم عراق هستند هرچند گروه ی اميدهای شوند بلکه در صدد نابودی ائتالف وارد عمل نمینيروها
 . عزم مردم عراق را نخواهد داشتی از افراط گرايان هرگز توان نابودیکوچک
 . خود مطرح کردی از عراق را نيز در سخنرانی آمريکايیوضوع خروج نيروها بوش میآقا

 کنيم زيرا ی خروج از عراق تعيين نمی برای تصنعیما يک جدول زمان" آمريکا گفت که ی جمهوررييس
 توانند در انتظار بمانند ی شود تا باور داشته باشند که می باعث تشويق تروريست ها میچنين اقدام
 ." را ترک کنيمتا ما عراق

 که ی تحقق حکومتیبرا:  مشخص در عراق هستيمی به هدفیما به منظور دستياب" گفت که یو
 به سر برد و بتواند از خود ی مردم خود باشد، با همسايگان در صلح و آشتیدموکراتيک و نماينده تمام

 خود باز ن کنند به وطیت م که اين نتيجه حاصل آيد، مردان و زنان ما که درعراق خدمیدفاع کند و زمان
 ." خواهند گشت

 ی داخلمسايل
 و ی اقتصادی به ويژه برنامه های آمريکا به مسايل داخلی رييس جمهوری عمده سخنرانبخش
 . اختصاص داشتی دولت ویاجتماع

 ی کند و دولت ضمن وضع برخی رشد می ديگری گفت که اقتصاد آمريکا سريعتر از هر کشور صنعتیو
 ی غلبه کرده، سرمايه گذاری ماليات دهندگان، بر رکود اقتصادی تمامی برای مالياتی هایبخشودگ

.  سابقه گسترش داده و ميليون ها شغل جديد ايجاد کرده استی بیمردم در شرکت ها را به نحو
 ی و هزينه های آمريکا کاهش نقش اقتصادی پيشرفت اقتصادی بوش گفت که راه مناسب برایآقا
 که تا سال ی را به اجرا بگذارد به نحوی کاهش ماليات هاست و وعده داد سياست هاي همراه بایدولت

 . بودجه دولت فدرال به نصف کاهش يابدی کسر2009
 دهد نظام ی شوند گفت که دولت اجازه نمی نزديک می که به سن بازنشستگی خطاب به کسانیو

 آن ی کوشد با اصالح اين نظام، بر کارآيی در عين حال، می به ضرر آنان تغيير کند ولیتامين اجتماع
 .  حمايت از نسل آينده بازنشستگان بيافزايدیبرا

 کمک به افراد کم ی جامع برای آمريکا از کنگره خواست در زمينه ايجاد يک نظام درمانی جمهوررييس
درمان  بيشتر در بخش بهداشت و ی و کارآيی خصوصیدرآمد و قرار گرفتن آنان تحت پوشش بيمه درمان

 .اقدام کند
 . دولت خود اعالم کردیخواند از جمله سياست ها" یقانون کهنه ماليات" اصالحات در آنچه را که یو

 آمريکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت که در حال حاضر، ی آمريکا همچنين قوانين مهاجرتی جمهوررييس
 .شور همخوان نيست مورد نظر اين کی و ارزش های اقتصادیاين قوانين با نيازها

 ی مناسب در زمينه مهاجرت اتخاذ شود به نحوی بوش گفت که زمان آن رسيده است تا سياستیآقا
 .  را که آمريکاييان مايل به انجام آنها نيستند برعهده بگيرندیکه کارگران مهاجر موقت بتوانند مشاغل

 مکرر حاضران چند بار قطع شد  بوش، که يک ساعت به طول انجاميد، با ابراز احساساتی آقاسخنان
 ی به گوش می از نمايندگان حزب مخالف نسبت به اظهارات وی اعتراض برخی نيز صدایاما در موارد

  .رسيد
  

 تي گرفتن واقعدهیناد« را کای آمری جمهورسي سخنان رئ،ی اسالمی وزارت امور خارجه جمهوریسخنگو
  خواند »ی تکراریحرفها« و »رانی ایها

  2005 فوریه 3 – 1383 بهمن 15ه شنبپنج 
 آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي سخنان جرج بوش رئيس جمهوري حميدرضا

پرزيدنت بوش در سخنراني ديشب بر هواداري مردم ايران از . آمريکا درباره ايران را بي پايه خواند
بوش جمهوري اسالمي را .  استآمريکا دوشادوش مردم ايران ايستاده: مردمساالري تاکيد کرد و گفت

آصفي اين اتهام به جمهوري اسالمي را که در پي .  محروم کردن مردم ايران از آزادي متهم کردبه
دستيابي به سالح هاي هسته اي است و اصلي ترين پشتيبان تروريسم در جهان است، بي پايه 

 . دانست» تکرار ادعاها و اتهامات بي اساس گذشته«خواند و آن را 
 آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي گفته هاي شامگاه گذشته جرج بوش حميدرضا

پرزيدنت بوش در سخنراني ديشب بر هواداري مردم . رئيس جمهوري آمريکا درباره ايران را بي پايه خواند
 . آمريکا دوشادوش مردم ايران ايستاده است: ايران از مردمساالري تاکيد کرد و گفت
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سخنراني شامگاه گذشته پرزيدنت جرج بوش خطاب به کنگره آمريکا ): راديو فردا( طاهري رضاعلي
آقاي بوش با بهره گيري از همين فرصت بر آزادي . درواقع گزارش ساالنه او درباره اوضاع کشورش بود

 . خواهي مردم ايران تاکيد کرد
 براي آزادي خودتان به پا خواسته همچنان که: من امشب به مردم ايران مي گويم:  جرج بوشصداي

 . ايد، آمريکا دوشادوش شما ايستاده است
در واکنشي تند به همين گفته هاي رئيس جمهوري آمريکا حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت : ط . ع

آقاي بوش با بستن چشم هاي خود بر واقعيات : خارجه جمهوري اسالمي روز پنجشنبه امروز گفت
دينه شدن آزادي و دموکراسي در ايران، از چيزهايي سخن مي گويد که هيچ جمهوري اسالمي و نها

آقاي آصفي همين گفته هاي آقاي بوش را موجب بي اعتباري . جامعه پوياي ايران ندارد  بااطيارتب
پرزيدنت بوش در سخنراني و گزارش ساالنه اش شامگاه گذشته جمهوري . بيشتر دولت آمريکا دانست

 .ه محروم کردن مردم ايران از آزادي نيز کرداسالمي را متهم ب
ايران امروز با پيگيري سالح هاي هسته اي و در حالي که مردمانش را از آزادي هايي :  جرج بوشصداي

که در جستجوي آن هستند، محروم کرده است، همچنان نخستين و اصلي ترين حکومت پشتيبان ترور 
 . در جهان است

ن اين اتهام به جمهوري اسالمي را که در پي دستيابي به سالح هاي حميدرضا آصفي ايرا: ط  . ع
هسته اي است و اصلي ترين پشتيبان تروريسم در جهان است، بي پايه خواند و آن را تکرار ادعاها و 

آقاي بوش در اشاره ديگري به جمهوري اسالمي در سخنراني . اتهامات بي اساس گذشته دانست
ي عراق را الهام بخش هواداران مردم ساالري و اصالحات از جمله در ايران شامگاه گذشته اش رويدادها

 . دانست
پيروزي در عراق متحد جديدي را در جنگ با تروريسم تقويت کرد، الهام بخش اصالح :  جرج بوشصداي

ت گرايان مردم ساالر از دمشق گرفته تا تهران خواهد بود و براي منطقه اي دچار دشواري، اميد و پيشرف
 . بيشتر به ارمغان خواهد آورد

اين دومين باري بود که پرزيدنت جرج بوش در گزارش ساالنه اش درباره وضعيت وحدت در اياالت : ط . ع
پرزيدنت بوش در يکي از همين . متحده آمريکا جمهوري اسالمي را صريحا آماج انتقاد قرار مي داد

 با شمالي حکومت صدام حسين در عراق و کره گزارش هاي ساالنه اش از جمهوري اسالمي همراه با
 .عنوان محور شرارت ياد کرده بود

 
  اظهارات وزير امور خارجه آمريكا در مورد ايران

  2005 فوریه 2 – 1383 بهمن 14ه چهار شنب:رادیو آلمان
شنبه اول فوريه در مصاحبه با  وزير جديد امور خارجه آمريكا ديروز سه» آوندوليزا رايس«خانم 
ها پيرامون مناقشه اتمى با ايران اظهار داشت، اياالت متحده آمريكا هنوز معتقد است آه  رگزارىخب

 . اش وجود دارد امكان يك راه حل سياسى براى اين معضل و متقاعد آردن ايران براى قطع برنامه اتمى
ات رسمى آمريكايى گيريهاى تند ديگر مقام گيرى خانم رايس با موضع به گزارش خبرگزارى رويترز، موضع
وى  افزود، آمريكا در ابتدا در انتظار نتيجه گفتگوهاى  نمايندگان . در مورد اين مسئله مغايرت داشت

هاى ديگرى مانند  در صورت بىثمر بودن اين مذاآرات، گزينه. آشورهاى اروپايى با ايران خواهد ماند
و با روسيه و ديگر آشورها براى تعليق ارجاع اين پرونده به شوراى امنيت سازمان ملل متحد و گفتگ

 . شان با ايران مطرح خواهند شد قراردادهاى اتمى
جرج دبليو بوش رييس جمهور آمريكا در ماه گذشته گفته بود آه راه حل نظامى ميتواند يكى از راه 

 ديك چينى معاون رييس جمهور اين آشور نيز گفت، ايران در. هاى برطرف آردن اين مشكل باشد حل
وى همچنين در مورد خطر حمله اسراييل به تأسيسات . ساز جهان قرار دارد رأس آشورهاى بحران

 . اى ايران هشدار داده بود هسته
ها اين سئوال را برانگيخت آه آيا اين اظهارات تنها به راه  گيريهاى تند مزبور، در ميان اروپايى موضع

مى آمريكا به ايران واقعا وجود دارد؟ پس از آن انداختن جنگى روانى است يا اينكه خطر حمله نظا
خانم رايس در . مقامات اروپايى، آمريكا را به همراهى با آنها براى حل سياسى اين مشكل فراخواندند

ها براى مذاآره با ايران و  هاى اروپايى ما از تالش”: ها گفت مصاحبه ديروز خود با اشاره به همين تالش
ه قطع برنامه غنى سازى اورانيوم آه مى تواند به توليد جنگ افزار اتمى متقاعد آردن اين آشور ب
ما اميدواريم آه اين مذاآرات به بهترين نتيجه بيانجامد، ولى ايران در طول . بيانجامد، قدردانى ميكنيم

 .”زمان نشان داده، آنطور آه بايد موازين بين المللى را رعايت نمى آند
چون آره شمالى و عراق در زمان حكومت صدام حسين، از آشورهاى جرج دبليو بوش ايران را هم

اى ايران هنوز هم نسبت به  هاى هسته موضع آمريكا در قبال برنامه. ميداند» محور شرارت«موسوم به 
آمريكا خواهان ارجاع پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت براى تحريم . آشورهاى اروپايى تند است

همچنين آمريكا با فراخواندن آشورهاى چين و روسيه به لغو قراردادهايشان . تاحتمالى اين آشور اس
 . هاى انرژى و امور نظامى با ايران، ميخواهد فشار به اين آشور را افزايش دهد در زمينه

ها و اياالت متحده آمريكا همه ما هدف  هاى مختلف اروپايى عليرغم  تاآتيك”: خانم رايس افزود
: وى افزود. ”اى اين آشور است ى هسته آن متقاعد آردن ايران به قطع برنامهمشترآى داريم و 

اى  آميز هسته خواهند تحت لواى برنامه صلح ها اعضاى متعهد جامعه بين المللى نيستند و مى ايرانى”
  .”افزار اتمى دست يابند بطور پنهان به جنگ
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هايي عيني مبني بر اين آه  ي تضمين ارايهخبرگزاري فرانسه مدعي شد، خاوير سوالنا ايران را براي 

 .ماند، تحت فشار قرار داد يي اين آشور منحصرا داراي اهداف صلح آميز مي ي هسته برنامه
 2005 فوریه 2 – 1383 بهمن 14ه چهار شنب

، اين خبرگزاري ادامه داد، اظهارات خاوير سوالنا، رييس )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اروپا در ديدار با غالمرضا آقازاده، معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي  ست خارجي اتحاديهسيا

 . در بروآسل عنوان شد) شنبه سه(اتمي ايران روز گذشته 
ي مذاآرات متعهد  ي اروپا به ادامه اتحاديه: اين گزارش به نقل از آريستينا گاالچ، سخنگوي سوالنا افزود

آميز  هايي عيني روشني مبني بر صلح يي دست يافتن به تضمين مذاآرات هستهاست، چالش اصلي 
 .يي ايران است ي هسته بودن ماهيت برنامه

يي را از اروپا  معاون رييس جمهور ايران طي اين ديدار تسريع مذاآرات هسته: اين گزارش حاآي است
 . خواستار شد

دي در اين باره در ماه مارس و در تهران با حضور رود آه نشست بع سخنگوي سوالنا گفت، انتظار آن مي
يي عالي  ي هسته آننده ي آلمان، فرانسه، انگليس، خاوير سوالنا و حسن روحاني، مذاآره وزراي خارجه

 .ي ايران برگزار خواهد شد رتبه
اينها مسايلي بسيار پيچيده هستند بايد با دقت زياد به جزييات آن پرداخته شود و ما : وي ادامه داد

 . مثمرثمر باشد) اين اقدامات(خواهيم  مي
ي اروپا درخواست ايران براي  اتحاديه: خبرگزاري رويتر با اشاره به ديدار سوالنا و آقازاده مدعي شد

 . فت و تاآيد آرد اين مذاآرات از سرعت خوبي برخوردار استيي را نپذير تسريع مذاآرات هسته
براساس اين گزارش، رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان پس از ديدار با سوالنا در جمع خبرنگاران 

 . گفت، طي اين نشست تسريع روند مذاآرات را خواستار شده است
گوييم اين سرعت، سرعت  مساله سرعت نيست، بلكه محتواست؛ ما مي: سخنگوي سوالنا گفت

 . مناسبي است و از نظر ما اين فرآيند در مسير خود قرار دارد
ي اروپا اميدوارند تهران را متقاعد سازند  آلمان، فرانسه و انگليس به نمايندگي از اتحاديه: رويتر ادامه داد
ور دايم آنار سازي اورانيوم را به ط هاي سياسي و اقتصادي فرآيندهايي نظير غني در ازاي مشوق

 . بگذارد
تنها :  اروپا آه نامي از آنها نبرد، مدعي شد-هاي نزديك به مذاآرات ايران  اين گزارش به نقل از ديپلمات

 (!)سازي است تضمين قابل پذيرش سه آشور اروپايي پايان دادن آامل به غني
 . تر و هدفمندتر باشد يقرويتر به نقل از آقازاده افزود آه وي اميدوار است دور بعدي مذاآرات دق

ي خبر ديدار سوالنا و آقازاده به نقل از رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان  آسوشيتدپرس نيز با مخابره
 .نوشت آه ايران از پيشرفت مذاآرات راضي نيست

 .ما بايد مذاآرات را جدي بگيريم و به آن سرعت بخشيم: وي گفت
از زمان : شان فاش نشود، نوشت  از مذاآرات آه خواستند نامهاي آگاه اين گزارش به نقل از ديپلمات

 .  ژانويه در ژنو فضاي موجود ميان طرفين بهبود يافته است17برگزاري دور دوم مذاآرات در تاريخ 
هاي ياد شده موافق هستند آه هيچگونه پيشرفتي در اصرار اروپا  اين گزارش حاآي است، اما ديپلمات

هاي غني سازي اورانيوم ايران بايد به تعهدي براي دايمي شدن آن  موقت برنامهمبني بر اين آه تعليق 
 .تبديل شود، حاصل نشده است

  
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

  
  مي مانند دوران دفاع مقدس تنها هستیدر پرونده هسته ا: تي امنی عالی شوراري دبیحسن روحان

  2005 فوریه 3 – 1383 بهمن 15ه شنبپنج 
 و مي مانند دوران دفاع مقدس تنها هستیما در پرونده هسته ا:  گفتی ملتي امنی عالی شوراريدب

 . ستندي ما موافق نی با برنامه هسته اهي روسی و حتکای آمره،ی همسایاروپا، کشورها
 صبح ی ملتي امنی عالی شوراري دبیدر کرمانشاه، حسن روحان" مهر "ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه

 هنوز تمام رانی ایکار پرونده هسته ا:  مطلب افزودنی ااني کرمانشاه با بی اداریامروز در جلسه شورا
 .می کشور دور کرده ای را از منافع ملدینشده است، اما تهد

  استقالل خود را ازمي و اگر بخواهمي است که استقالل خود را حفظ کننیتالش ما ا:  کردحی تصریروحان
 .مي روزه حل کنکی کشور را ی مساله هسته امي توانی مم،يدست بده

 ی و فنی حقوق،یاسي پرونده سنی تردهيچي را پرانی ای پرونده هسته ای ملتي امنی عالی شوارريدب
 را ی ببرد تا فناورشي پرونده را به پري و تدبتی با حکمت، درادی بارانیا:  دانست و گفترانی اخیدر تار

 . مي کنلی را به فرصت تبدداتی ضمن حفظ آن تهدکسب کرده و
اگر چه طرف مقابل ما :  گفتی مقامات کشور بر مذاکرات هسته انی با اشاره به نظارت باالتریو

 کردن توطئه ها موفق بوده ی خنثی است اما تا امروز برارگذاريقدرتمند بوده و فشار او بر کشورها تاث
 .میا
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 است و ی توخالکای آمرداتیتهد:  گفترانی اهي علکای آمرداتیه به تهد با اشاری گزارش مهر روحانبه
 شد و اگر ی آبرو نمی فارس بجي اگر هنر داشت در طبس و خلکای کند و آمری میی فقط گزافه گوکایآمر

 . شدی مسلح در عراق می گروه هافیقدرت داشت حر
 داتی از تهدزي بزند و ما نني را تخمیسالم ای تواند توان جمهوری نمکای مطلب که آمرنی ااني با بیروحان
مسائل :  استان کرمانشاه اشاره کرد و گفتی مرزهایتي به مشکالت امنم،ی نداری هراسچيآنان ه
 در عراق ی و مردمیل می کار آمدن دولتی در عراق مرتبط است و با روی استان کرمانشاه با ناامنیمرز
 ستيل:  با اشاره به انتخابات عراق گفتی ملتي امنی عالی شوراري شود، دبی مشکالت مرتفع منیا

 که یادی زغاتي رغم تبلی است، علیستاني اهللا ستی آدي که مورد تائ169 ستي معروف به لتيمرجع
 ی مرانی را منتسب به استي لنی دفاع عراق که اری آن صورت گرفت و اتهامات حازم شعالن وزهيعل

 .ه شده است مردم مواجري نظیدانست، با استقبال ب
 نشان دهنده آن هي اولجی انتخابات دخالت نکرده و در آن دست نبرد، نتاجهي در نتکایاگر آمر:  افزودیو

 . داده اندی راستي لنی درصد مردم عراق به ا50 از شياست که ب
  

 هیاد به مقاصد اتحرانیا/  به تعهدات خود عمل نکرد اروپا : مزی تاننشالی در گفتگو با فاانی موسونيحس
  غرب است دی و تهدعي تطماستي از سی بخشرانیموضوع حمله به ا/ اروپا مشکوک است 

  2005 فوریه 3 – 1383 بهمن 15ه شنبپنج 
 به یی اروپای ابراز داشت که کشور هایی روز گذشته در گفتگورانی برجسته ای کننده هسته امذاکره

 قول داده بودند عمل مي اورانی سازی غنقي تعلی برارانی که سال گذشته در عوض تعهد ایازاتيامت
 . نکردند 

 ی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهي کمسي رئانی موسوني مهر ، حسی گزارش خبر گزاربه
 در کار مشاهده نکرده یري چشمگشرفتيما هنوز پ:  گفت مزی تاننشالی با روزنامه فایی در گفتگورانیا
 قولش را داده یاسي و سیتي ، امنی ، فناوری ، اقتصادیاتم ی هانهي که در زمیی و به مشوقهامیا

  .  بودند عمل نشده است 
 رانی و دولت ای که به افکار عمومیی است به قولهادهيهم اکنون زمان آن فرارس:  گفتگو افزود نی درایو

  . داده شده است عمل شود 
 که در ماه نوامبر با سیه توافقنامه پار برانیا:  روزنامه خاطر نشان کرد نی در گفتگو با اانی موسونيحس
 مذاکرات جهي که تا نتمي اورانی سازی برنامه غنقي بر توافق بر سر تعلی ، آلمان و فرانسه مبنسيانگل

  .  است بندی پاديبه طول خواهد انجام
   . مي باشبندی وکامال به آن پامي را اجرا کنسی توافقنامه پارمی دارميما تصم:  گفت یو
 ی کرد مذاکره با کشورهایني بشي پرانی ای ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهي کمسيرئ

   .  ابدی انی تا ماه ژوئن پایی اروپاهیاتحاد
 باشد درگفتگو با روزنامه ی مرانی ای مذاکره کننده هسته ااتي برجسته هی که از اعضاانیموسو

 جی به نتایابي دستی براهایي از اراده اروپایه ا مذاکرات تاکنون نشاننیدر ا:  کرد دي تاکمزی تاننشالیفا
  .  وجود نداردعیسر
 نی خواسته است حساس تررانی اروپا از انکهی برای مبنهای با اشاره به گزارش هفته گذشته خبرگزاریو

 اني بیی اروپاهی در مذاکره با اتحادی در خواستنيچن:  گفت ندي خود را برچی برنامه هسته ایبخشها
  .نشده است 

 کای هماهنگ با امری احتمالاستي و به سیی اروپاهی به مقاصد اتحادرانیا:  خاطر نشان کرد انیموسو
 .مشکوک است 

 ی مطلب که حمله نظامنی ااني با برانی ای هسته ایتهای به سالي و اسرائکای در باره حمله آمریو
 از یده است ، آن را بخش گرفته نشی جدرانی ای از سورانی ایتهای ساهي عللي اسرائای کایآمر
 .  غرب قلمداد کرد دی و تهدعي تطماستيس

 هماهنگ اتخاذ کنند استي سرانی در قبال اقی طرنی و اروپا به اکایاگر آمر:  خاطر نشان کرد انیموسو
 .  داشت مي ما با بحران عدم اعتماد با اروپا روبرو خواهنیبنابرا
 رانی ای ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهي کمسي حال به نقل از رئني در عمزی تانشنالیفا
 رانیا.  و اروپا نخواهدداشت رانی ای به مذاکرات هسته اکای آمروستني به پی اعتراضرانیا:  داشت انيب

 .  را کنار بگذارند و تنشها را کاهش دهند هاي سرانجام دشمندی باکایو آمر
 .  نکرد یوب تلق را خکای گفتگو چشم انداز روابط باآمرنی در ایو

 . باشدی مانی موسوی مصاحبه از سونی ابی تکذای دیي مهر در صدد اخذ تایخبرگزار
  

رويتر به نقل از سيروس ناصري گزارش داد آه ايران قصد دارد به يكي از تامين آنندگان سوخت 
 .يي جهان تبديل شود هسته
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، اين خبرگزاري انگليسي با اشاره به اينكه محمد )ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري 

المللي انرژي اتمي پيشنهاد آرده است ساخت تاسيسات توليد سوخت  البرادعي، رييس آژانس بين
يي در سراسر جهان به مدت پنج سال به حالت تعليق درآيد به نقل از سيروس ناصري، عضو  هسته
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المللي انرژي اتمي گزارش داد آه چنين تعليقي برابر با دادن  راني در آژانس بيني هيات اي رتبه عالي
 .يي جهان است حق انحصاري انجام چنين آاري به معدود تامين آنندگان سوخت هسته

) سوخت(ي پيشنهادي البرادعي معادل انحصاري آردن تامين  تعليق پنج ساله: ناصري در ادامه گفت
 .است

 وي اين را آه اظهاراتش به معناي رد مستقيم پيشنهاد البرادعي باشد، تكذيب آرد، اما رويتر ادامه داد،
رسد اين اظهارات فضاي اندآي را براي مشارآت ايران در تعليق پيشنهادي البرادعي بر جاي  به نظر مي

 آن است، ي اروپا خواستار يي ايران را آه اتحاديه ي هسته گذارد و هر گونه پايان بخشيدن به برنامه
 .سازد منتفي مي

ي بزرگ  آرد، افزود آه ايران، دومين توليد آننده وگو مي رويتر به نقل از ناصري آه با اين خبرگزاري گفت
ي انرژي جهان  خواهد اطمينان داشته باشد آه هم چنان به عنوان يك تامين آننده سازمان اوپك مي
 .باقي خواهد ماند

ايران يك تامين . رو به آاهش نفت، ايران بايد يك تامين آننده باشدبا توجه به صادرات : ناصري گفت
 .ي انرژي بوده است تا يك دريافت آننده صرف؛ قطعا ما قصد داريم يك بازيگر باشيم آننده

هاي غني سازي اورانيوم آامال  تعليق البرادعي براي برنامه: ي اين گزارش نوشت رويتر در ادامه
 -هلند (مريكا، آانادا و برزيل و آنسرسيوم غني سازي اورانيوم يورنكو پيشرفته آشورهايي نظير آ

 .به آار گرفته نخواهد شد)  آلمان-انگليس 
يي در  ي قابل پيش بيني نسل انرژي هسته  سال آينده با توجه به توسعه15 تا 10طي : ناصري گفت

 .يي واقعا نادر خواهند بود جهان، تامين آنندگان سوخت هسته
اي به دست  دانند آه چنين مساله اطمينان دارم بيشتر آشورهاي جهان اين را خطرناك مي: دوي افزو

  .خواهند قيمت، مناسبات و شرايط را تعيين آنند چند آشور بيفتد آه بتوانند هر طور آه مي
  

 آه اروپا در روند مذاآرات جدي اظهارات اخير مقام معظم رهبري مبني بر اين: وزير امور خارجه گفت
 .ها اتالف وقت آنند تواند دائما ادامه يابد و اروپايي نيست به معناي آن است آه اين روند نمي
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آه براي حضور در » سيدآمال خرازي«) ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 

شرايط ما اين است آه : بود در جمع خبرنگاران افزودآميسيون امنيت ملي در مجلس حضور يافته 
مدت  مدت باشد ولي خواست اروپا از ابتدا تعليق طوالني سازي اورانيوم بايد محدود و آوتاه تعليق غني

 .بود
ي قطعي برسيم و تكليف  بيني شده در اين زمينه به نتيجه بايد در زمان مقرر آه از قبل پيش: وي افزود

 .را روشن آنيم
ي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را رد آرد  رازي اخبار مربوط به درخواست اروپا براي ارجاع پروندهخ

اروپا چنين چيزي نخواسته و همواره آوشيده است از طريق مذاآره مسائل حل و فصل : و ادامه داد
در نتيجه به تفاهم با اين آار شايد بتوانيم به فرمول تضمين عيني ما و تضمين محكم اروپا و . شود

 .برسيم
ي  آه ديدگاه مقام معظم رهبري با ديدگاه وي درباره وزير امور خارجه در پاسخ به پرسشي مبني بر اين

منظور مقام معظم رهبري اين بود آه اروپا بايد در روند مذاآرات براي يك : مذاآرات مغايرت دارد؟ گفت
نتيجه برسيم و در اين چارچوب مذاآرات جاري در حال تر باشد تا در موعد مقرر به  تضمين دوطرفه جدي

 .انجام است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن15:  تهرانیمرور بر روزنامه ها
  2005 فوریه 3 – 1383 بهمن 15ه شنبپنج :بی بی سی

وزير راه و ترابری روزنامه های امروز تهران بيشتر به موضوعات رای اعتماد مجلس هفتم به دومين 
پيشنهادی محمد خاتمی، رييس جمهوری، و واکنش مقامات جمهوری اسالمی ايران در برابر عدم 

  . جديت و وقت کشی اروپا در مذاکرات هسته ای با ايران پرداخته اند
 نوشته کمال خرازی، وزير امورخارجه، اظهارات اخيرآيت اهللا خامنه ای در مورد عدم جمهوری اسالمی

  .ت اروپا در روند مذاکرات هسته ای را به مفهوم لزوم ايجاد تغيير در اين روند دانسته استجدي
آقای خرازی در اين مورد گفته است بايد در زمان مقرر که از قبل پيش يبنی شده، نتيجه قطعی حاصل و 

  .تکليف روشن شود
گر اروپا در روند مذاکرات به نوشته همين روزنامه، غالمعلی حداد عادل، رييس مجلس، گفته است ا

  .هسته ای با ايران وقت کشی کند، ايران واکنش جدی و مناسبی نشان خواهد داد
به گفته آقای حداد عادل، مجلس طرح استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای را تصويب کرده است واگر 

غيراين صورت مجلس، اروپا در مذاکرات هسته ای اصول را رعايت کند مشکلی بوجود نخواهد آمد، در 
  . ادامه پژوهش در فناوری هسته ای و پيشرفت دراين زمينه را جزئی از منافع ملی می داند
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 فضايی را که مجلس شورای اسالمی در آن به وزير راه و ترابری پيشنهادی رييس همبستگی
 رای ٢٩ق،  رای مواف١٧٠جمهوری رای اعتماد داد مورد اشاره قرار داده و نوشته محمد رحمتی با 

  . رای ممتنع، وزير راه و ترابری جمهوری اسالمی ايران شد١١مخالف و 
  .به عنوان مطلب اول خود برگزيده است" رای به آخرين وزير خاتمی" اين خبر را با عنوان شرقاما 

  .  در سرمقاله خود به مرور حوادث يک هفته گذشته ايران پرداخته استجمهوری اسالمیروزنامه 
امه، وزارت راه و ترابری جمهوری اسالمی ايران را به کشتی طوفان زده تشبيه کرده و نوشته اين روزن

محمد رحمتی، وزير جديد، بايد برای سامان دادن به وضعيت نابسامان بخش حمل و نقل جاده ای، 
ريلی و هوايی کشوربه شدت تالش کند و سيستم حمل و نقل زمين گير شده و فرسوده را به حرکت 

  .ورددرآ
 همچنين مواضع اخير اروپا در قبال برنامه های هسته ای ايران را خالف واقع خوانده جمهوری اسالمی

و نوشته است که به اين ترتيب معلوم می شود اروپا قابل اعتماد نيست و ايران بايد هرچه زودتر تکليف 
  .خود را با اروپايی ها روشن کند

 صنتعتی خليج فارس خبر داده و نوشته است در اين –تجاری  از ايجاد منطقه آزاد جام جمروزنامه 
کيلومتری جنوب شرقی بندرعباس قرار گرفته، تاکنون جذب بيش از دو و نيم ميليارد ٢٠منطقه، که در 

  .ميليارد دالر می رسد٧ سال آينده اين رقم به بيش از ۵دالر سرمايه گذاری قطعی شده است و تا 
مل منطقه ويژه خليج فارس نوشته است که اليحه تاسيس اين منطقه به اين روزنامه از قول مديرعا

  .زودی با طرح در مجلس نهايی خواهد شد
 در مورد اليحه خصوصی سازی، که دولت به مجلس ارايه داده ، نوشته است طبق اين ايرانروزنامه 

ثنای سازمان اليحه دولت بايد سهام همه بنگاه های دولتی هواپيمايی و کشتيرانی را به است
  . هواپيمايی کشوری و سازمان بنادر و کشتيرانی به بخش خصوصی واگذار کند

، هدف دولت از تدوين اين اليحه افزايش سهم بخش خصوصی در فعاليت های اقتصادی ايرانبه نوشته 
  . و شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملی است

يکايی و اروپايی در مورد ايران، سفر  ضمن جمع بندی اظهارات اخير مقامات آمرهمشهریروزنامه 
کاندوليزا رايس و جرج بوش به بروکسل را رايزنی جديد آمريکا با اروپا در مورد ايران خوانده و نوشته اسا 

  . که بر خالف اروپا، آمريکا هنوزبه راهکارهای غير ديپلماتيک در مورد ايران می انديشد
 ميليارد تومانی صدا و سيمای جمهوری ۵٢۵خلف  نخستين عنوان خود را به تهمبستگیروزنامه 

اسالمی ايران اختصاص داده و نوشته است که اين تخلف در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس 
  . ششم محرز شد ه است

اين روزنامه از قول ولی اهللا شجاع پوريان، رييس اين هيات و عضو فراکسيون اقليت مجلس هفتم 
ه است که پرونده اين تخلف با وجود تاکيد رهبر جمهوری اسالمی بر نوشته که وی اخيرا با خبر شد

  . ضرورت پی گيری، از سوی مراجع قضايی مختومه اعالم شده است
  .اين نماينده مجلس از رييس قوه قضاييه در خواست کرد در اين مورد به مجلس گزارش بدهد

ا اعالم کرده قصد نامزدی در  نوشته است که غالمعلی حداد عادل، رييس مجلس که صراحتجام جم
انتخابات رياست جمهوری را ندارد، با اشاره به بيانيه عده ای از اقتصاددانان درباره طرح تثبيت قيمت ها 

کسانی که معتقدند اقتصاد، دستوری نمی شود چرا در طول سال های گذشته که : پرسيده است
  .ظری نکردنددولت به صورت دستوری قيمت ها را باال می برد، اظهار ن

رييس مجلس در مورد طرح تثبيت قيمتها گفته است که اگرموضوع انتخابات هم در کار نبود مجلس اين 
  .کار را می کرد
 نوشته است که با وجود سختگيری های بعضی مقامات آمريکايی در مورد برنامه های آفتاب يزد

کرده که شکيبايی دولت آن کشور درمورد هسته ای ايران، کاندوليزا رايس ، وزير خارجه آمريکا، اعالم 
  . برنامه های هسته ای ايران، که او آنها را مشکوک خوانده، به پايان نرسيده است

 امروز نيز از احتمال سفر وزيران اروپايی به ايران برای ادامه مذاکرات هسته ای در ماه مارس خبر شرق
  . داده است
، متهم پرونده نظر سنجی، نوشته که پيش بينی می کند  از قول وکيل عباس عبدی ايرانو باالخره 

آقای عبدی از اتهام همکاری با دولت های متخاصم خارجی تبرئه شود؛ اين در حالی است که حکم يک 
  .سال حبس تعزيری عماد الدين باقی هنوز به قوت خود باقی است ولی ابالغ نشده است

 
  بهمن14: مرور بر روزنامه های تهران
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روزنامه های تهران امروز عمدتا به مواردی چون حضور وزير راه و ترابری پيشنهادی رياست جمهوری در 
مجلس برای کسب رای اعتماد و ديدار محمد خاتمی با وزير اطالعات و کارکنان اين وزارتخانه پرداخته 

  . اند
اتمی ضمن اعطای نشان لياقت به علی يونسی، وزير اطالعات، مبارزه  نوشته محمد خ ايرانروزنامه

وزارت اطالعات با بحران های اقتصادی و ايجاد امنيت اقتصادی را بسيار موفق خوانده و گفته است که 
  . به ايجاد تحول در وزارت اطالعات افتخار می کند

خاتمی برای وزارت راه و ترابری، ، محمد رحمتی، وزير پيشنهادی محمد همشهریبه نوشته روزنامه 
  . امروز برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسالمی می رود
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اين روزنامه در توصيف شرايط وزير پيشنهادی نوشته است که اين وزارتخانه با مسايلی چون راه اندازی 
ه های نيمه تمام  شمال، آمار باالی تصادفات جاده ای و پروژ-فرودگاه امام خمينی، آزاد راه تهران 

  .بسياری روبروست که از عمده ترين داليل استيضاح وزير سابق راه و ترابری به شمار می رفته اند
 که در عنوان اول خود از احيای آبادگران خبر داده است، نوشته است که تشکيالت آبادگران تا به شرق

ات رياست جمهوری به دست بخشی حال فقط يک نام تبليغاتی تلقی می شد اما برای دوره نهم انتخاب
  . از اصولگرايان مجددا با رويکرد حزبی احيا خواهد شد

تنها برای تبليغات سياسی استفاده می شد وعمال " آبادگران"به نوشته اين روزنامه قبال از عنوان 
 توسط علی اکبر ناطق نوری و با مديريت اجرايی ٨٠شورای هماهنگی نيروهای انقالب، که از سال 

  .حمدرضا باهنر راه اندازی شد، هدايت جريان جناح اصولگرا را برعهده داشتم
 همچنين نوشته است که علی الريجانی، که خود را برآمده از آبادگران می داند، از يک دست شرق

  .شدن حاکميت، مجلس هفتم و تصميمات اقتصادی آن دفاع کرده است
ديگر کانديداهای جناح اصولگرا تاکنون دو نشست به نوشته اين روزنامه، علی الريجانی بر خالف 

  . مطبوعاتی داشته و ضمنا، به راحتی از نمايندگان مجلس ششم انتقاد می کند
 نوشته که علی الريجانی فضای موجود انتخابات رياست جمهوری را را بی ثبات جمهوری اسالمی

  . می برنددانسته و معتقد است داوطلبان نامزدی همه در حالت تعليق به سر 
  .وی دليل عدم اعالم برنامه های دولت های احتمالی از سوی نامزدها را همين عدم ثبات می داند

خود سخنان محمد علی ابطحی، مشاور رياست جمهوری " جهت اطالع" در ستون جمهوری اسالمی
عبير ايران در مورد اکبر هاشمی رفسنجانی را به پرخاش دوم خردادی ها نسبت به آقای هاشمی ت

کرده و نوشته جالب است که وی توسط جناح راست به سياست ليبرالی در دوران رياست جمهوری 
  .خود متهم می شود و جناح چپ وی را به خشونت متهم می کند

به نوشته اين روزنامه، محمد علی ابطحی، سياست داخلی زمان رياست جمهوری هاشمی 
  .رفسنجانی را مبتنی بررعب و وحشت خوانده است

 نيزسخنان محمد علی ابطحی، مشاور رياست جمهوری را حمله شديد به اکبر جام جمروزنامه 
  .هاشمی رفسنجانی ناميده است

 نوشته است مجلس با سرمايه گذاری خارجی در ايران مخالف نيست و از آن همشهریروزنامه 
  . استقبال می کند

س، از قول وی نوشته است که سياست اين روزنامه ضمن اشاره به سخنان حداد عادل، رييس مجل
  .اقتصادی مجلس هفتم انضباطی است نه انقباضی

 ديدار نمايندگان اهل سنت دوره های مختلف مجلس شورای اسالمی با مهدی آفتاب يزدروزنامه 
کروبی را به عنوان عنوان اول خود برگزيده و از قول مهدی کروبی نوشته است که او تنها برنامه هايی را 

  .ح می کند که بتواند آنها را در دولت احتمالی اجرا کندمطر
 از قول علی الريجانی، از نامزدهای احتمالی اصولگرايان، نوشته است که وی در دوره آفتاب يزد

  .رياست صدا و سيمای جمهوری اسالمی يک ريال هم از صدا و سيما حقوق نگرفته است
سته است که در مورد برنامه های هسته ای خود تضمين ، اروپا از ايران خواايرانبه نوشته روزنامه 

  .های عينی بدهد و عمال ثابت کند که به دنبال اهداف غير نظامی وصلح آميز است
 نوشته سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، که معتقد است اوضاع روابط ايران و امريکا به شرق

 عنوان دوست نزديک ايران و آمريکا می سمت توفانی شدن پيش می رود، گفته است اسالم آباد به
  .خواهد ميانجيگری کند

  . از عدم شرکت صدام حسين در انتخابات عراق خبر داده استهمبستگیو باالخره، روزنامه 
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