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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 هشدار خاوير سوالنا در مورد حمله نظامى عليه ايران  
  2005 فوریه 6 – 1383 بهمن 18ه یکشنب:رادیو آلمان

. والنا، در مورد حمله نظامى عليه ايران هشدار دادمسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا خاوير س
 گفت،   پخش شدITVسوالنا در مصاحبه اى آه امروز يكشنبه از سوى فرستنده تلويزيونى بريتانيائى 

 .خواهد بود" اشتباه"هجوم به تاسيسات اتمى جمهورى اسالمى ايرا،ن يك 
نت آمريكا ديك چينى، در اين مورد آه، در پاسخ به پرسشى در مورد اظهارات ماه گذشته معاون پرزيد

اسرائيل ميتواند، چنين حمله اى را بدون هشدار قبلى آغاز نمايد، دبير آل پيمان آتالنتيك شمالى ناتو 
 .خواهد آرد" تا حد زيادى دشوار"اينكار موقعيت را . گفت، او اميدوار است آه، چنين عملى انجام نگيرد

وش، چند روز پيش حمله نظامى عليه جمهورى اسالمى ايران را رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو ب
وزير امور خارجه آمريكا، خانم آوندوليزا رايس، پس از ديدار با همتاى سياسى . ممكن خوانده بود

."  در حال حاضر در دستور آار ما قرار ندارد"بريتانيائى خود جك استراو گفت، يك هجوم نظامى به ايران 
 .دارد، در مناقشه اتمى  با ايران، ابتدا از تمامى امكانات سياسى استفاده آنددولت آمريكا قصد 

سه آشور اروپائى، آلمان، فرانسه و بريتانياى آبير، بر اين تاآيد ميورزند آه، دولت جمهورى اسالمى را 
. ظر آنداز طريق انجام مذاآرات راضى نمايند، تا از برنامه اتمى خود براى غنى سازى اورانيوم  صرف ن

جمهورى اسالمى ايران پيش از همه از سوى آشورهاى آمريكا و اسرائيل مورد اتهام قرار ميگيرد، آه در 
 .صدد توليد سالحهاى هسته اى ميباشد

 پيش ازمالقات خود با Harald Kujatاز سوى ديگر سرپرست آميسيون نظامى پيمان آتالنتيك شمالى 
ظهار داشت، حرآتى آه در حال حاضر در خاور ميانه، عراق و رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش ا

البته از جانب آشورهاى عضو ناتو، در . ايران بوجود آمده است، بايستى اينك مورد استفاده قرار گيرد
 .حال حاضر، هنوز ابتكار نظرى در مورد مسئله ايران به بحث گذاشته نشده است

  
 "  يران، بدون فشار آارى پيش نمىروددر مناقشه اتمى با ا: "وولفگانگ شويبله
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در مناقشه اتمى ميان ايران از يكسو و اروپا و آمريكا از سوى ديگر، برخى از سياستمداران آلمانى نيز در 

 رفت و بنابراين اند آه اين مذاآرات ديپلماتيك بدون يك عامل فشار پيش نخواهد اين ميان معتقد شده
 . نبايد از تهديدات رئيس جمهورى آمريكا برافروخته شد

حميدرضا . ى اتمى با اتحاديه اروپا همگان را به بردبارى فراخواند دولت ايران در حل ديپلماتيك مناقشه
ى ايران روز يكشنبه، ششم فوريه در تهران اظهار داشت آه  آصفى، سخنگوى وزارت امور خارجه

ى اروپا، يعنى بريتانيا، فرانسه و آلمان طبق برنامه  ان ايران و نمايندگان سه آشور اتحاديهگفتگوها مي
 . از موضوعات مورد مذاآره با نمايندگان اين سه آشور است سازى يكى  ى غنى روند و مسئله پيش مى

بايد گفت . ندها را فراخواند، تسليم فشارهاى واشنگتن نشو به گزارش خبرگزارى آلمان، آصفى اروپايى
وى خبرهايى را تكذيب . آند آه اين آشور در پى ساخت سالح اتمى است آه آمريكا ايران را متهم مى

المللى انرژى اتمى از پايگاه نظامى پارچين  آرد آه گفته بودند، ايران با بازرسى مجدد آژانس بين
ارچين نشده و لذا بحث وى افزود، درخواست جديدى از ما براى بازرسى از پ. موافقت آرده است

 .پذيرفتن اين درخواست از سوى ايران موضوعيت ندارد
ى آمريكا در سفر اخير خود به آلمان در برلين  بايد اشاره آرد آه خانم آوندوليزا رايس، وزير امور خارجه

ح اظهار داشته بود آه اياالت متحده آمريكا براى حل مناقشه با ايران نخست راه ديپلماتيك را ترجي
ها نسبت به يك  وى براى رفع نگرانى. ”زمان راه حل ديپلماتيك فرارسيده است”: دهد و گفته بود مى
از ” .اين راه حل در حال حاضر در دست بررسى نيست”: ى نظامى آمريكا به ايران افزوده بود حمله

وضعيت « پيرامون سوى ديگر جرج دبليو بوش، رئيس جمهورى آمريكا در گزارش اخير خود به آنگره آمريكا
، ايران را يكى از حاميان اصلى تروريسم در جهان قلمداد آرده بود و اينكه تهران بايد دست از »ملى
 .اش بكشد اى هاى هسته برنامه

در واآنش نسبت به اظهارات جرج دبليو بوش، معاون رئيس فراآسيون پارلمانى احزاب دمكرات 
ويبله اظهار داشت آه بايد در امر انصراف ايران از مسيحى و سوسيال مسيحى آلمان، وولفگانگ ش
ها برافروخته  فهمم، چرا اروپايى من نمى”: دستيابى به سالح اتمى موفق شويم و افزوده بود

شويبله . ”آنم نظر نمى گويد آه من از هيچ ابزارى در اين زمينه صرف شوند، وقتى پرزيدنت بوش مى مى
 .”رود در اين مورد بدون فشار آارى پيش نمى”: گفتدر برابر راديو دويچلند در برلين 

  
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
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 مي خود را سرعت خواهی هسته ای برنامه هارانی صورت حمله به ادر ترز؛ی در گفتگو با رویروحان
 یگفتگوها/ ون ساخته است  ، آن را از حمالت مصی قطعات هسته ادي تولی برارانی ایتوانائ / ديبخش

  است دهی منجر نگردی ملموسجیژنو به نتا
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 ساتي به تاسلي متحده و اسرائاالتیاگر ا: گفترانی ای ملتي امنی عالی شوراري دبی روحانحسن

 خود سرعت ی هسته ای خواهد کرد و به برنامه های هم تالفرانی حمله کنند ، ارانی ایهسته ا
 . ديخواهد بخش

 وجود نداشت تا غرب بتواند یزيچ: " گفتی ، روحانترزی روی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ساخت ی خود را که واشنگتن از آن برای هسته ای کند تا برنامه هابي را ترغرانی ارائه دهد و ارانیبه ا

 ". دهدانی ، پادي ترسیبمب م
 ی حمالتنياگر چن:"  گفترانی ای هسته اساتي به تاسلي و اسرائکای آمریحتمال در خصوص حمله ایو

 لي تکمی خود برای هسته ایتهاي کرد و قطعًا به برنامه ها و فعالمي خواهی البته ما هم تالفردیصورت پذ
 ".دي بخشميچرخه سوخت ، سرعت خواه

 خود، آن را از حمالت، یطعات هسته ا قدي تولی برارانی ایتوانائ:  گفتی ملتي امنی عالی شوراريدب
 شده بی تواند بطور ساده هر آنچه را که تخری مرانی بدان خاطراست که انیمصون ساخته است و ا

 . کندیاست بازساز
 اقدامات ی ما برای بزند آنها از توانائی خطرني خود دست به چنکای کنم که آمریمن تصور نم: " گفتیو

 ". آگاه هستندیت حمالني چنهي علانهی جویتالف
 ی از سویتي امنینهاي تضمای رانی اهي علکای آمریمهای برداشتن تحریحت: " گفتیرانی مقام انیا

 تی اش ، کفای هسته ای از برنامه هادني دست کشی وسوسه کردن تهران در راستایواشنگتن برا
 ر دی کنم کسیفکر نم است و من رانی حق اNPT بر اساس بند چهار ومي اورانی سازینخواهد کرد، غن

 ". عوض کندیگری دزي حق را با چنی ارانیا
 یتی ابراز نارضادهی منجر نگردی ملموسجی هفته در ژنو با اروپا که هنوز به نتانی ای از گفتگوهایروحان

 در اواسط ماه رانی تر باشند، ای جددی بااني که اروپائمی باورنیانتظارات ما باال بود و بر ا:کرد و گفت
 را که در ماه نوامبر آن را وميوران ای سازی غنای خصوص که آنی در ایري گمي ، قبل از هر گونه تصممارس
 . قرار خواهد دادی در گفتگوها را  مورد بررسشرفتي نه،  پای ردي کرده است، از سر بگليتعط
 صبر ميباش قابل مالحظه یشرفتهاي شاهد پمانیاگر ما در گفتگوها: گفتی ملتي امنی عالی شوراريدب

 صبر ما کم خواهد شد اما همانطور که قبًال گفتم مي نباشیشرفتي اگرشاهد پافتی خواهد شیما افزا
 . سالکی محدود به چند ماه است نه ومي اورانی سازیغن
 می موافقت کردهايما به آنچه که با اروپائ:  کرد و گفت دي تاکسی مفاد توافق پاری بر اجراني همچنیو

 .می عمل نکرده اسی که ابدًا بر خالف توافق پارمی توانم به شما بگوی م وميمتعهد هست
 

 هرگونه پيشنهادي را براي توقف دائم فعاليت هاي رانی گفت انیيک ديپلمات جمهوري اسالمي در و
  شدن مذاکرات دهياحتمال به بن بست کش: هسته اي رد خواهد کرد
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ات جمهوري اسالمي به خبرگزاري رويتر گفت اروپايي ها مي دانند که توقف روند غني سازي  ديپلميک

ديپلمات هاي غربي مقيم وين نيز خبر اين موضع گيري جمهوري . اورانيوم در ايران عملي نيست
روپا با  اتحاديه نمايندگان ای ديپلمات ها اظهار داشتند بعيد است در گفتگوهانیا. اسالمي را تاييد کردند

رئيس مجمع .  شود، گشايشي پديد آيدی که روز دوشنبه آينده از سر گرفته می اسالمیجمهور
تشخيص مصلحت نظام نيز امروز بر حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تاکيد کرد و 

 . تهران از اين حد نمي گذرد و آماده است که بهاي آن را هم بپردازد: گفت
زارشي با نقل قول ديپلمات هاي ايراني و غربي مقيم وين، مقر آژانس بين المللي انرژي  در گرويتر

جمهوري اسالمي هرگونه پيشنهادي را براي توقف دائم فعاليت هايش در زمينه : اتمي مي نويسد
سيروس ناصري يکي از نمايندگان شاخص جمهوري . چرخه سوخت هسته اي با قاطعيت رد خواهد کرد

تهران مصمم است به صف :  گفتگو بر سر پرونده هسته اي ايران به رويتر گفته استاسالمي در
 . صادرکنندگان سوخت خسته اي بپيوندد

يکي از ديپلمات هاي جمهوري اسالمي به شرط محفوظ ماندن نامش به ): راديو فردا( طاهري عليرضا
قف روند غني سازي اورانيوم در ايران خبرگزاري رويتر يادآوري کرده است که اروپايي ها مي دانند که تو

ديپلمات . کجانبهعملي نيست و دو طرف بايد به راه حلي مرضي الطرفين دست يابند، نه به راه حلي ي
هاي غربي مقيم وين نيز البته با محفوظ نگاه داشتن نامشان خبر اين موضع گيري جمهوري اسالمي را 

موقت بودن توقف روند غني سازي اورانيوم در ايران در پافشاري جمهوري اسالمي بر . تاييد کرده اند
 و فرانسه، نمايندگان اتحاديه اروپا انياحالي انجام مي گيرد که گفتگوهاي هسته اي تهران با آلمان، بريت

 . قرار است روز دوشنبه آينده از سر گرفته شود
ه پشت درهاي بسته انجام  هاي مقيم وين به رويتر گفته اند بعيد است در اين گفتگوها کديپلمات

با اين حال . خواهد گرفت براي رفع بحران پرونده هسته اي جمهوري اسالمي گشايشي پديد آيد
 ان،حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسالمي امروز در تهران تاکيد کرد که گفتگو با آلم
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 اروپا بايد کمي جدي تر باشد و :آقاي آصفي مي افزايد. بريتانيا و فرانسه به بن بست نرسيده است
اميدواريم که اروپا با تحرک بيشتر و در نظر گرفتن حقوق ايران کارها را دنبال کند، ما از اروپا امتياز نمي 

 باشيم امتياز نيست، حقوق ما تهخواهيم، ما حقوقمان را مي خواهيم، اين که فن آوري صلح آميز داش
 . است
 اتحاديه اروپا بر ضرورت توقف کامل و دائم روند غني سازي اورانيوم در  تاکيد آقاي آصفي با تاکيداين

اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري . ايران يکسره متضاد است
 از اين هرانت: اسالمي نيز امروز بر حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تاکيد کرد و گفت

 . اده است که بهاي آن را هم بپردازدحد نمي گذرد و آم
 کانداليزا رايس وزير خارجه آمريکا در مصاحبه اي که روز يکشنبه از شبکه تلويزيوني بي بي همزمان

ما نيازمند پيامي قاطع به ايران هستيم، ما در برابر برنامه هسته اي ايران به : سي پخش شد گفت
 مصاحبه بار مينخانم رايس در ه. وز روز ديپلماسي استجبهه اي متحد نيازمنديم، ما معتقديم که امر

 . ديگر اين ديدگاه آمريکا را درباره ايران در ميان گذاشت که مردم ايران سزاوار آينده اي بهتر هستند
 رايس در مصاحبه اش با تلويزيون بي بي سي بار ديگر جمهوري اسالمي را به پشتيباني از خانم

تروريسم متهم کرد و گفت که ايران نيرويي براي بي ثبات ساختن نظام بين المللي است و جهان غرب 
 دستبه وحدت منظوم و پيامي واحد خطاب به جمهوري اسالمي نياز دارد که از چنين فعاليت هايي 

 .به گفته خانم رايس به جمهوري اسالمي فرصتي داده شده است که بهتر است آن را بپذيرد. بردارد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

ي شيعيان عراق عنوان داشتند آه  رتبه اهللا العظمي علي سيستاني و يكي ديگر از رهبران عالي آيت
 . قانونگذاري در قانون اساسي جديد عراق باشداسالم بايد تنها منبع
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، شيخ ابراهيم ابراهيمي، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

العظمي محمد اسحاق الفياض آه يكي از مراجع شيعيان عراق است، با  اهللا يكي از نمايندگان آيت
مرجعيت و اآثريت مردم عراق خواستار اين هستند آه مجمع ملي عراق، : اي اعالم آرد انتشار بيانيه

گذاري در قانون اساسي اين آشور قرار دهد و هر قانوني آه مخالف با  اسالم را به عنوان منبع قانون
 .اسالم باشد، بايد آنار گذاشته شود

دهيم آه در مقابل هر گونه  هاي عراقي هشدار مي مما به مقا: ي ابراهيمي آمده است در بيانيه
طلبي در آشور،قومي و مذهبي مقاومت آنند؛ زيرا مرجعيت و روحانيت آامال با اين امر مخالفند و  تجزيه

 .به هيچ وجه بر سر آن مصالحه نخواهند آرد
ي اسالمي و سنتي ها خواهد نبايد ارزش اگر دولت ثبات و امنيت آشور را مي: در اين بيانيه آمده است

 .را زير پا بگذارد
اهللا سيستاني   اعالم آرد، آيت اهللا العظمي سيستاني نيز پس از انتشار اين بيانيه يك منبع نزديك به آيت

 .آند  حمايت مي هاي اين بيانيه نيز از خواسته
اساسي مرجعيت توجه بسياري به شكل گيري دولت و قانون : اهللا سيستاني گفت منبع نزديك به آيت

  .گذاري باشد مرجعيت خواستار اين است آه اسالم منبع قانون. دارد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن18:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 فوریه 6 – 1383 بهمن 18ه یکشنب:بی بی سی

مه داده و در گزارش های خبری روزنامه های امروز تهران به بررسی تهديدهای تازه آمريکا عليه ايران ادا
انتخاباتی که به نوشته اين روزنامه . خود به انتشار اخبار مربوط به انتخابات رياست جمهوری پرداخته اند

ها محافظه کاران در آن هنوز به توافق بر سر يک نماينده واحد نرسيده اند، شرکت اکبر هاشمی 
ن می کوشند با تعيين يک هيات منتخب به اختالفات رفسنجانی در آن هنوز نامعلوم است و اصالح طلبا

  .درونی برای تعيين نامزدی واحد پايان دهند
 در سرمقاله خود از ظهور افراطی گری در داخل و در سطح بين المللی بين المللی خبر داده و شرق

از به اکبر نوشته هم کشور و هم نظام در معرض چالشی بزرگ قرار گرفته و اين مهم ترين دليل برای ني
  . هاشمی رفسنجانی در راس دولت است

 بهزاد نبوی گفته برخی تالش دارند کسی رياست جمهوری را در دست بگيرد که شرقبه نوشته 
  .مستقل و صاحب اراده نباشد و عمًال ابزار دست قدرت پنهان شود

 درصد ۶٧\١که  در يک نظرسنجی که توسط دانشجويان صورت گرفته آشکار شده  آفتاب يزدبه نوشته
   کمی اند احتمال  کرده  درصد آن ها عنوان٣\٨ خواهند نمود، و فقط   شرکت  در انتخابات  تهرانی شهروندان
 نخواهند   شرکت  انتخابات  قطعا در اين اند که  درصد نيز گفته ١٣\۵ نمايند و   شرکت  در انتخابات دارد که

  . کرد
   رياست  کرسی  را برای  رای  درصد بيشترين٢٩\٩ با  ی رفسنجان به نوشته اين روزنامه هاشمی

  .  است  داده  خود اختصاص  در ميان کسانی که در اين نظرسنجی شرکت کرده اند به جمهوری
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 پيشنهاد کرده که مردم هر چه بيشتر جمهوری اسالمیدر پاسخ به تهديدهای جديد آمريکا روزنامه 
  .روز بيست و دوم بهمن شرکت کننددر راه پيمايی های سالگرد انقالب در 

تهديد آمريکا عليه : همين روزنامه در تکرار گفته های رهبر جمهوری اسالمی در سرمقاله خود نوشته
 هم کاخ سفيد آمريکا با صدور ١٣٨٢ايران چيز تازه ای نيست چنان که در روزهای پرحادثه خرداد و تيرماه 

  .يلی زود، از اين کار بی فايده پشيمان شدبيانيه از اراذل و اوباش حمايت کرد ولی خ
 در گزارش سفر اروپايی وزير خارجه جديد آمريکا نوشته کاندوليزا رايس در پايتخت های ايرانروزنامه 

اين روزنامه با اشاره به مذاکرات . اروپايی گاه به صراحت به تفاوت روش های آمريکا با اروپا اشاره کرد
در آن مذاکرات آشکار می شود که خانم رايس درايجاد تزلزل دراعمال شيوه آينده ايران و اروپا نوشته 

  های اروپايی درقبال ايران موفق بوده است يا نه؟ 
 عنوان اصلی خود را به مذاکرات فردای ايران و اروپا اختصاص داده و به آن ديدار نفس گير با همبستگی

  .چشمان باز لقب داده است
خبار خود خبر داده که سرانجام شورای نگهبان طرح جنجالی تثبيت قيمت  اقتصادی در صدر احيات نو

ها را تصويب کرد و به اين ترتيب با وجود مخالفت دولت و کارشناسان اقتصادی باالرفتن قيمت ها در 
سال آينده متوقف شد و قيمت بنزين و فرآورده های نفتی، گاز، برق، آب و همچنين نرخ خدمات 

  . تلفن و مرسوالت پستی در سال آينده ثابت می ماندفاضالب، ارتباطات 
 يک نماينده مجلس گفته که محافظه کاران طرح کوپنی کردن بنزين همشهریدر همين حال به نوشته 
وزير نقت يک روز پيش اعالم کرده بود که با تصميم دولت برای کاستن از بودجه . را تصويب نخواهند کرد

  .دن قيمت ها چاره ای جز کوپنی کردن بنزين باقی نمی ماندخريد بنزين و با طرح ثابت مان
  

   بهمن17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 فوریه 5 – 1383 بهمن 17ه شنب:بی بی سی

روزنامه های امروز تهران عمدتا به خبر انتخاب محمد رضا خاتمی به عنوان معاون اول دولت احتمالی 
  . ايران از تعلل اروپا در روند مذاکرات هسته ای پرداخته اندمصطفی معين و نارضايتی جمهوری اسالمی 

 در صفحه اول خود از اقدام مصطفی معين در معرفی محمدرضا خاتمی به عنوان معاون شرقروزنامه 
  . اول دولت احتمالی خود خبر داد

خوانده و  اين اقدام آقای معين را ابتکار عملی تازه برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری شرق
  .نوشته به اين ترتيب دولت احتمالی وی چهره ای کامال حزبی خواهد داشت

 از ارسال پيام ناخشنودی تهران به اروپا به دليل اتخاذ مشی دوگانه و تاخير اروپا در ايرانروزنامه 
ی بر پس از آنکه رهبران اروپا پيشنهاد هيأت اعزامی ايران مبن: مذاکرات هسته ای خبر داده و نوشته

تسريع در روند مذاکرات هسته ای را بی پاسخ گذاشتند، تهران برای اولين بار نارضايتی و دلخوری خود 
  .را از عملکرد طرف اروپايی اعالم کرد

اين روزنامه تعلل اروپاييها در مذاکرات را ناشی از مشکالتی که سياست خارجی جديد کاندوليزا رايس 
  .عالم کردبرای آنها به وجود آورده است، ا

 نوشته است احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، مساله واليت فقيه را خط قرمز خوانده و آفتاب يزد
او در بخش ديگری از سخنانش گفته که . گفته است نمی توان با واليت فقيه بازی و سياسی کاری کرد

 کنند بنابر اين اميدی به طرف های مذاکرات هسته ای به ايران آبنبات می دهند تا دهان ايران را شيرين
  . اين مذاکرات نيست

 حبيب اهللا عسگراوالدی، عضو کميته پنج نفره شورای هماهنگی نيروهای انقالب، شرقبه نوشته 
 نامزد ۵اعالم کرده که اين شورا تاکنون نتوانسته است کانديدای انتخابات رياست جمهوری را از بين 

  .مطرح اين شورا انتخاب کند
ه، سخن آقای عسگر اوالدی را نشان به بن بست رسيدن مذاکرات شورای هماهنگی خوانده اين روزنام

و نوشته اين اولين بار است که يک عضو رسمی شورای هماهنگی نيروهای انقالب اينگونه سخن می 
  .گويد

ته پيش از اين قرار بود کانديدای نهايی اين شورا در دی ماه معلوم و معرفی شود اما اکنون به نوش
 بهمن به تعويق ٢٢ اختالفات درونی شورای هماهنگی نيروهای انقالب باعث شده اين وعده تا شرق
  .بيفتد

 در يادداشت امروز خود از سخنان عبداهللا رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی، انتقاد کرده همشهری
  .هم کرده استو او را به تقويت تالش دشمن برای قوميت طلبی و آلوده کردن فضای انتخابات مت

 در اين يادداشت به احتمال نامزدی سخنگوی دولت برای انتخابات رياست جمهوری اشاره همشهری
  . کرده و او را به جانبداری از يک حزب يا گروه ويژه متهم کرده است

را در آقای رمضان زاده به تازگی از کانديداهای انتخابات آينده خواسته بود، پيش از آغاز انتخابات، ميثاقی 
او ضمنا به بحث حقوق اقليت های قومی در انتخابات هم اشاره کرده . دفاع از حقوق يکديگر امضا کنند

  .بود
 از احتمال چاپ کوپن بنزين در ايران خبر داده نوشته اگر مصرف بنزين از حد پيش بينی جام جمروزنامه 

وپن بنزين به مردم عرضه خواهد شده بيشتر شود يا انتشار کارت هوشمند عرضه بنزين طول بکشد ، ک
  .شد
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 بيژن نامدارزنگنه ، وزير نفت اعالم کرده است که محدود شدن عرضه بنزين از نيمه جام جمبه نوشته 
  .دوم سال آينده قطعی است

 گزارش روزنامه گاردين را بازتاب داده که جمهوری اسالمی را به نفوذ در دولت عراق متهم کرده ايران
دولت شيعه ايران بيش از يک ميليارد دالر برای احزاب شيعه، مؤسسه ها و : ته بودگاردين نوش. است

رسانه های ارتباط جمعی عراق هزينه کرده، نيروهای قدس، شبه نظاميان شيعه را تعليم داده و عوامل 
  .اطالعاتی آن در دولت عراق و احزاب شيعه نفوذ کرده اند

ران نوشته براساس کارشناسی های صورت گرفته در  از قول سعيد مرتضوی، دادستان تهجام جم
پرونده صدا و سيما توسط کارشناسان رسمی دادگستری هيچ گونه تخلف و جرمی صورت نگرفته 

  .است
سعيد مرتضوی، اظهارات اخير ولی اهللا شجاع پوريان، رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس ششم را 

 ۵٢۵پوريان، دو روز پيش با اشاره به پرونده تخلف آقای شجاع . بی پايه و اساس و خالف واقع خواند
  .ميليارد تومانی صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران، دليل مختومه شدن پرونده را جويا شده بود

 با انتشار سخنان ساالنه جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، در کنگره، اين نطق آقای بوش را همشهری
  .ه به ويژه ايران و سوريه تعبير کردبه کارزاری عليه کشورهای خاورميان

  .اين روزنامه نوشته است هيچ کس در جهان از اظهارات ضد ايرانی بوش حمايت نکرد
جورج بوش در سخنان خود ايران را بزرگترين حامی تروريست خوانده و خطاب به مردم ايران گفته است 

  .نارشان خواهد ايستادتا زمانی که آنها برای آزادی خود تالش می کنند، آمريکا در ک
 صفحه ای شرکت ترک با ايران برای سرمايه گذاری در فرودگاه بين ٢٠٠ از گم شدن پرونده اعتماد

المللی امام خمينی خبر داده و نوشته سرپرست سازمان هواپيمايی کشوری از وجود اين پرونده بی 
ضای رييس سابق اين سازمان اطالع است و گفته هم اکنون تنها يک تفاهم نامه سه صفحه ای با ام

  .موجود است
، غالمعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسالمی، صريحا به اختالف نظر مجلس شرقبه نوشته 

مجلس از يک سو با انتظارت مردمی که از بی بند و باری در جامعه : و دولت اشاره کرده و گفته است
 مالحظاتی دارد و به اين ترتيب آزادی عمل از ناراحتند روبروست و از سوی ديگر در تعامل با دولت،

  . مجلس سلب می شود
مهم اين است که دولت آينده هماهنگی بيشتری با : به نوشته اين روزنامه رييس مجلس گفته است

  .مجلس داشته باشد
 همچنين از انتقاد جامعه مدرسين حوزه علميه قم از صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران خبر شرق
 مورد اشکال شرعی سيما از جمله، شکسته شدن حريم محرم و ١٢ نوشته که اين جامعه، داده و

نامحرم، نمايش خانم های بزک کرده، ياد دادن بی ادبی و هرزگی در ضمن طنزها را به رئيس سازمان 
  . صدا و سيما اعالم کرده است
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