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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(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 سال آينده توليد کننده و صادر کننده 10در :ی اتمی سازمان انرژیمعاون امور بين الملل و برنامه ريز
   خواهيم بودینيروگاه اتم

  2005 فوریه 7 – 1383 بهمن 19ه دوشنب
 عليه ی کشورمان تهديدات رژيم صهيونيستی اتمی سازمان انرژی امور بين الملل و برنامه ريزمعاون

 شده است یتاسيسات ايران چون بوم:  بيمزه خواند و گفت ی ايران را يک شوخیتاسيسات هسته ا
 را یمحدوديتهايها و رفت وآمد ها  یهرگونه حمله به آنها شرايط را تغيير خواهد داد و ما آنگاه در بازرس

 را در ابعاد مهمترش گسترش دهيم ، ممکن ی هسته ایاعمال خواهيم کرد و اگر بخواهيم تکنولوژ
 .  در اين زمينه بگيريمیاست تصميمات

از شبکه خبر در خصوص " تا انتها  "ی در برنامه تلويزيونی، دکتر محمد سعيد"مهر "ی  گزارش خبرگزاربه
 هستيم که دوران سخت و یما در مرحله ا:  گفت ی اتمی انرژین  در آژانس بين المللوضعيت ايرا
 آژانس ديرکل قرار داريم که با گزارش می را پشت سر گذاشتيم ودر حال حاضر در مقطعیطاقت فرساي

 . ما ايجاد شده استی  برایدر ماه نوامبر شرايط متعادل و منطق
 از ی نداشته يکی موضوعات نظامی بسوی ايران انحرافیهسته ااذعان به اينکه برنامه :  افزود یو

 . سال گذشته بود2 ايران در ی اسالمی بزرگ جمهوریموفقيتها
بايد تالش کنيم چند  :  است، افزود ی و طبيعی نسبتا عادی با بيان اينکه وضعيت ايران در آژانس اتمیو

 هسته ی توانيم برنامه های می آنگاه  براحت مانده  در سه ماه آينده بر طرف شود، یمساله کوچک باق
 . خود را بدون دغدغه خاطر دنبال کنيم یا
 شود، ی در اين معاهده  متوجه ايران هم می  و اينکه آيا بازنگریت. یپ.  در انی در خصوص بازنگریو

رار  قی  که در آستانه اين توانمندی اين است که کشورهاي،ی تی ان پی از اهداف بازنگریيک: گفت
 بوجود آمده است، در چند کشور ی هسته ای تکنولوزی در اين کشورها برایدارند و يا پتانسيل هاي
 خواهد کشيد و ی را به چالش جدی تی  قطعا اين مساله  ماده  چهار ان پیخاص  منحصر شود ؛ ول

 ميسر ی سادگ آن بهی دارند و اجرای از کشورها و اعضا با آن مخالفت جدینه فقط کشور ما بلکه خيل
 .نيست  
 از اين گفت وگو با اشاره به ی در بخش ديگری اتمی  سازمان انرژی امور بين المل و برنامه ريزمعاون

 آلمان، ژاپن ، برزيل، ی هستند، کشورهای سالح هسته ای که دارایاينکه در دنيا به چز پنج کشور
 ی که تکتولوزد رسيده انید و به مقط را دارنی که توان توليد سوخت هسته ایآرژانتين و کره جنوب

  ی زمينه چرخه سوخت هسته ا2کشور ما نيز در :   را به تسخير خود درآورده اند، گفت یهسته ا
 رسيده است که در ی به مراحل قابل قبول و غيرقابل برگشتی سازی مواد اورانيوم و غنیشامل فراور

 .  آينده طبق برنامه توسعه خواهد يافتیسالها
 يک یاين فناور:  آينده، تصريح کردی از ايران در سالهایا اشاره به امکان صادرات سوخت هسته ا بیو

 .  شود ی می  تلقی و منطقه ای کشور از نظر سياسیقدرت مهم برا
 و ی شرکت دولت350امروز بيش از :  در کشور گفت ی هسته ای شدن تکنولوژی با تاکيد بر بومیسعيد
  ی تجهيزات هسته ای هسته ای باالی رسيده اند  و با استانداردهای توانمند داريم که به اينیخصوص

 فعاليت یدانشگاه آکادميک و یمهم  را توليد کنند و از اين مهمتر متخصصين ما که عمدتا در زمينه ها
 آشنا شوند و آن را ی بطور صنعتی هسته ای توانند با فناوری کردند، امروزه  باور کرده اند که میم
 .وسعه دهندت
 
 درگير ی هسته ای و پروژه های را با مسايل هسته ای صنعتیبرنامه داريم که دانشگاهها:   افزودیو

 ی منطقه است که نتوانسته اند به اين تکنولوژیکنيم و مشارکت دهيم  و اين نقطه تفاوت با کشورها
 . دست پيدا کنند 

 ما در آينده اين است که  ی از  برنامه هایحقيقات يکدرزمينه توليد آب سنگين و برنامه ت:  تصريح کردیو
 سال آينده توليد کننده و صادر کننده نيروگاه 10ايران در .  کنيم وبسازيم  ی قدرت هم طراحیراکتورها

 جزو هشت کشور دنيا صفهان، در اUCF  اورانيوم و پروژه یما در زمينه فراور.  خواهد شدی اتمیها
 . نيز در جايگاه دهم قرار داريم ی سازیا بطورکامل داريم و در زمينه غنهستيم که اين مجمموعه ر

 ما ی بعد برا2اين موضوع از :  گفت ی درباره اهميت حضور ايران در کميته چرخه سوخت هسته ایو
 چرخه سوخت  و ی دارایاهميت دارد اول اينکه حق ما در اين زمينه محفوظ است زيرا فقط کشورها

 هيع در آن عضو هستند و ديگر اينکه ما در جريان  پيشنهادات  در خصو ص چرخ وسیتوان هسته ا
 . تواند موثر باشد ی دهيم و اين می را نيز ارائه میسوخت قرار گرفته و پيشنهادات
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:   خواند و گفت ی در ايران را توکل به خدا و خودباوری مهمترين عامل پيشرفت هسته ایسعيد
 ی که  از نظر علمیپروژه ها توسط مديران موفق اعمال شد، پايه و زمينه ا که درهريک از اين یمديريت

 خود ی صنعتاس  ازمدتها قبل شکل گرفته بود،  نياز داشت تا در مقيی اتمیدر دانشگاه و سازمان انرژ
 در کشور شکل ی اتمی از نيروگاه های بهره برداری  در راستا1377 که از سال یرا نشان دهد و اراده ا

 ی برای مناسبی شد و اين الگوی هسته ای کشورمان در زمنيه هایت،  باعث رشد و شکوفايگرف
 . مواجه شويمینعت باشد تا  در دهه چهارم انقالب با يک جهش صی ديگر میپيشرفت در زمينه ها

 ی توسعه هسته ایبرا:   ايران را بسيار درخشان خواند و گفت ی هسته ای چشم انداز فعاليتهایو
 متخصص، سرمايه و مديريت الزم است که اين سه عامل در کشور ما ی انسانیسه عامل نيروکشور 

 در کشور خواهد بود وما با  ی و فن آوریشکل گرفته و قطعا  دهه چهارم انقالب دهه جهش صنعت
 .   هستيم ی هسته ای توسعه تکنولوژی برای بسيار بلندی کامل در حال برداشتن گامهایاميدوار

 یدر حال حاضر در مجلس شورا:  افزود ،ی هزار مگاوات برق هسته ا20اشاره به نياز کشور به  با یو
  را در سبد ی در حال تصويب است که طبق آن در سه دهه، اين مقدار برق هسته ای طرحیاسالم
 .  واقع بينانه و صحيح است ی کشور تامين کنيم و اين با امکانات موجود نگاهیانرژ

قطعا ايران در دستور کار اين :  حکام گفت ی شورایه طرح موضوع ايران در نشست آت در باریسعيد
 .  در اين باره نخواهد داد ی گزارشی البرادعینشست شورا نيست، چون آقا

 انجام شده درايران صحبت خواهد ی خود در باره بازرسيهای حتما در گزارش شفاهیالبته و:  افزودیو
 .  است یر آژانس نيستيم موضوع قطعنامه هم منتفکرد، اما چون در دستور کا

 کنيم از حقمان استفاده کنيم و آن را توسعه دهيم و اين کار در کمال یما تالش م:   تاکيد کرد یو
 . آرامش انجام شود 

 ايران است مطمئنا ملت به ی از حقوق ملی هسته ایبا توجه به اينکه استفاده از تکنولوژ:  افزود یو
 .  بردارد ی اين موضوع برخالف مصالح ملت گامی نخواهند داد که رو اجازهیکس

 درباره حضور بازرسان آژانس در ايران و چارچوب ی اتمی سازمان انرژی امور بين الملل و برنامه ريزمعاون
 که در طول اين ی بيشتر آژانس جواب نداديم و بازرسيهايیما به خواسته ها:  ها توضيح داد یبازرس

 ی انرژی بين المللآژانسهفته آينده انجام خواهد شد در چارچوب پروتکل خواهد بود، مدير کل هفته و 
 دارد و بازرسان با همين هدف در ايران ی تکميلی خود نياز به بازرسيهای ارائه گزارش شفاهی برایاتم

 . هستند 
  

  شود یفته م اروپا فردا از سر گرهی و اتحادی اسالمی مقامات جمهوراني میمذاکرات اتم
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 در کای آمرای که آل،ي اسرائیونیزی پرسش شبکه تلونی در پاسخ به اکای خارجه آمرری وزسی رازايکاندول

من قصد :  کشور استفاده کند، گفتنی اهي علی نظامیروي احتمال دارد از نرانی ایارتباط با برنامه اتم
 از دی در حال حاضر بارانیا باور است که در ارتباط با نی بوش بر ادنتیما پرز کنم، ایني بشيندارم پ

 سي معاون رئ،یني چکی ابراز شد که دی در حالکای خارجه آمرریاظهارات وز.  استفاده کردیپلماسید
روز .  کندی متی حمارانی اروپا و اهی اتحاداني مشتري بی از انجام گفتگوهای گفت وکا،ی آمریجمهور
 ری زران،ی اروپا در مذاکرات خود با اهیاتحاد:  گفترانی وزارت خارجه ای سخنگوی رضا آصفديته حمگذش

 .  روز سه شنبه از سرگرفته شودرانی اروپا و اهی اتحادیقرار است مذاکرات اتم.  قرار داردکایفشار آمر
ر سر برنامه هاي هسته  از سرگرفته شدن گفتگوهاي آلمان، بريتانيا و فرانسه با جمهوري اسالمي ببا

جمهوري اسالمي همزمان با درخواست . اي ايران، سومين و آخرين ماه اين گفتگوها آغاز مي شود
جديت بيشتر سه نماينده اتحاديه اروپا بر آنچه حق خود در زمينه غني سازي اورانيوم مي داند 

 دائم فعاليت هاي مربوط به غني در حالي که اروپاييان به چيزي کمتر از توقف کامل و. پافشاري مي کند
 . سازي اورانيوم در ايران رضايت ندادند

امروز آقاي غالمرضا آقازاده معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي ): راديو فردا( مودت فريبا
: وي افزود. مذاکرات ميان ايران و اروپا در هفته جاري وارد مرحله بسيار حساسي مي شود: ايران گفت

 هفته اروپا بايد برنامه اينرحله نهايي سه ماه مذاکره ميان ايران و اروپا نزديک مي شود و در جريان م
 .هاي خود را در مورد ايران به گونه اي روشنتر مطرح کند

 
مذاکرات ميان ايران و سه . ايران انتظار دارد اين بار گفتگوها جدي تر و پرمعناتر باشند:  آقازاده گفتآقاي

روپايي ايران، آلمان و فرانسه در زمينه فعاليت هاي هسته اي ايران در ماه دسامبر در بروکسل کشور ا
 گفتگوها از فردا در ژنو آغاز نهاييحال قرار است مرحله . آغاز شد و در ماه ژانويه در ژنو ادامه يافت

 . شود
اهان توقف کامل برنامه هاي اتمي  بنا بر گزارش خبرگزاري فرانسه با توجه به اين که اتحاديه اروپا خواما

ايران از جمله عمليات غني سازي اورانيوم بوده و نيز از ايران مي خواهد تضمين کند که درصدد توليد 
در همين . سالح هاي اتمي نيست، به نظر محتمل مي رسد که گفتگوها بار ديگر به بن بست برخورد

يت ملي ايران در مصاحبه اي با خبرگزاري رويتر زمينه روز گذشته حسن روحاني دبير شوراي عالي امن
در اين : وي گفت. اساس توافق پاريس در ماه دسامبر متوقف کردن برنامه هاي اتمي ايران نبود: گفت

 و اروپا هم بايد در مقابل براي ايران دهدتوافقنامه آمده است که ايران بايد به اروپا ضمانت ملموس ب
 . نظر گيردتضمين هاي بازرگاني محکم در 
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به طوري که در توافقنامه پاريس شما مي بينيد، ايران بايد آبجکتيو گرانتيز به اروپا بدهد، :  روحانيحسن
اروپا هم متقابال بايد فرم گرانتيز به ايران بدهد و بنابراين هر دو دارد بحث مي شود که فرم گرانتي ها 

 . دچه مي تواند باشد و آبجکتيو گرانتي چه مي تواند باش
 
آقاي روحاني درباره آنچه گفته مي شود مواضع مشترک آمريکا و اروپا در قبال برنامه هاي هسته .: م.ف

اروپا مايل به ادامه سياست تعامل و مذاکره با ايران است و اظهار اميدواري کرد : اي ايران است گفت
 . که آمريکا با تحت فشار گذاشتن اروپا موجب شکست مذاکرات نشود

اما در عين حال ما با اروپا در حال مذاکره هستيم، اميدواريم آمريکايي ها با فشار بر : وحاني رحسن
 . اروپا اين مذاکرات را تخريب نکنند و به شکست منجر نسازند

 
اما عليرغم اين هم ديک چيني معاون رئيس جمهور و هم دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا از ادامه .: م.ف

 ايران دفاع کردند، نکته اي که کانداليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا هم که مشغول مذاکرات اروپا و
 .  آن اشاره کردبهديدار از خاورميانه است، در مصاحبه شب گذشته اش با تلويزيون اسرائيل 

همواره همه گونه گزينه در پيش رو . نمي خواهم شايعه پردازي کنم و حدس بزنم:  رايسکانداليزا
اما به اعتقاد رئيس جمهوري به اعتقاد من زمان، زمان ديپلماسي است و ديپلماسي مي تواند هست، 
 . پيروز شود

 که براي مذاکراتي دو روزه با مقام ی اسالمیاز سوي ديگر کمال خرازي وزير امور خارجه جمهور.: م.ف
وقف کامل برنامه هاي اتمي ها مالزي در کواالالمپور به سر مي برد، بدون توجه به خواست اروپا براي ت

 برخي جنبه هاي برنامه هاي قاز پيشنهادات اروپا در زمينه بازرگاني و تجارت در مقابل تعلي: ايران، گفت
آمريکا : وي در واکنش به تهديدهاي اغلب تلويحي آمريکا عليه ايران گفت. مذکور استقبال مي کند

 .ادت داردهمواره ايران را تهديد کرده است و ايران به آن ع
 اين ميان آيت اهللا علي خامنه اي از مردم ايران خواست عليه آنچه وي تهديدهاي آمريکا خوانده در

مساله اصلي آمريکا اين است که کشوري که دهها سال زير سلطه اياالت : وي گفت. مقاومت کنند
 آمريکا نه م امپرياليس سال است که در مقابل آن ايستاده و به گفته آقاي خامنه اي به26متحده بوده، 
و اما در گرماگرم شايعاتي که به ويژه در برخي رسانه ها و در مقاله امروز روزنامه . گفته است

اينديپندنت چاپ لندن درباره حمله احتمالي اسرائيل عليه ايران در جريان است، شائول موفاز، وزير دفاع 
 بيشتر خواهان اعمال اسرائيلدس گفت که اسرائيل در مذاکره با وزير خارجه آمريکا در بيت المق

 .فشارهاي ديپلماتيک بر ايران است تا توسل به اقدامات نظامي 
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  آشته بر جاي گذاشت 36درگيري در بغداد 
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نا، گزارشات واصله مبني بر وقوع حمام خون در جنوب بغداد طي شب الملل ايل  به گزارش سرويس بين
 .گذشته از سوي نيروهاي آمريكايي تكذيب شده است

شورشيان : به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، يك سخنگوي پليس عراق به اين خبرگزاري اعالم آرد
ت با نيروهاي امنيتي شنبه شب، به مقر پليس محلي حمله آردند و به مدت يك ساع  شب گذشته، يك

 . نفر آشته شدند36درپي اين درگيري نيز . پليس وارد درگيري شدند
اي عليه پليس محلي   هيچ درگيري و حمله: اين درحالي است آه نيروهاي امنيتي آمريكا اعالم آردند

 .صورت نگرفته است
 علت رد اين گزارشات از سوي نيروهاي آمريكايي چيست؟, هنوز معلوم نيست

 پليس، 17ها    آشته اين درگيري36در بين : ، يكي از نيروهاي پليس عراق اعالم آرد"ثني خالد عليم"
 .شوند   شورشي ديده مي14پنج عضو گارد ملي و 

 آيلومتري جنوب بغداد، 80بنا به اظهارات اين نيروي پليس شورشيان با حمله به اين مقر پليس واقع در 
 زخمي برجاي 18ها همچنين   اين درگيري. اند  هاي دستي استفاده آرده  هاي خودآار و نارنجك  از سالح
 .گذاشت

المللي بغداد شليك شد و سومين   ها، دو راآت به فرودگاه بين  اين درحالي است آه در حاشيه درگيري
اين حمالت تلفات جاني در . راآت نيز به ساختمان گارد ملي عراق در مقابل اين فرودگاه برخورد آرد

 .رنداشتب
. گفتني است؛ پس از برگزاري انتخابات عمومي عراق، حمالت عليه اتباع خارجي افزايش يافته است

هنوز از سرنوشت اين . اند  چهار مهندس مصري و يك خبرنگار ايتاليايي در عراق به گروگان گرفته شده
 .ها گزارشي در دست نيست  گروگان

  
 ل آشته شدند  نفر در عمليات انتحاري در موص8دست آم 
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 . زخمي بر جاي گذاشت16عمليات انتحاري عليه يك بيمارستان در موصل، هشت آشته و 
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 زخمي 16الملل ايلنا، انفجار عليه بيمارستاني در شهر موصل هشت آشته و   به گزارش سرويس بين
 .برجاي گذاشت

 .آنند  كان اين بيمارستان بر انتحاري بودن اين انفجار تاآيد ميبه گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، پزش
از سوي ديگر روز گذشته شورشيان با حمله مسلحانه به يك مقر پليس موصل جان سه شهروند را 

 .گرفتند
 .پليس عراق خبر فوق را مورد تاييد قرار داده است
 زرقاوي مسئوليت حمله موصل را برعهده گرفت 

  2005 فوریه 7 – 1383 بهمن 19ه دوشنب
 .گروه متعلق به مرد شماره سه القاعده مسئوليت حمالت موصل را برعهده گرفت

، مرد شماره سه شبكه "ابومصعب زرقاوي"الملل ايلنا، گروه وابسته به   به گزارش سرويس بين
 11 تروريستي القاعده، در عراق، مسئوليت حمله امروز عليه بيمارستاني در موصل را آه درپي آن

 .پليس آشته شدند، برعهده گرفت
: است  به گزارش خبرگزاري فرانسه، در بيانيه منتشره از اين گروه در يك سايت اينترنتي تصريح شده

 .يكي از مردان ما وارد جمع خائنان و مرتدان شد و خود را منفجر آرد
 .است  هنوز صحت اين بيانيه تاييد نشده
اين .  مفر نيز زخمي شدند6 پليس آشته و 11ارستاني در موصل درپي وقوع حمله انتحاري عليه بيم

 .اند   پليس درحال دريافت حقوق خود بوده11
 تن ديگر در 16است آه خبرگزاري آسوشيتدپرس از آشته شدن هشت نفر و زخمي شدن   اين درحالي

 .اين حمله خبر داد
  

 ی قانون اساسنیت را به شرکت در تدو حزب مخالف انتخابا15 ی چپاچه: نی بحرجيروزنامه اخبار الخل
 عراق متقاعد کرد 
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 کردند، اما می شرکت در انتخابات را تحرهي قابل توجري غی عراق به بهانه های احزاب سنی برخهرچند

الف  حزب و تشکل مخ15 خود توانست ی مذهب با تالش های از رهبران برجسته سنیعدنان پاچه چ
 .  عراق متقاعد کندیمی دای قانون اساسنیانتخابات را به شرکت در تدو

 امور خارجه ری وزدي عبدالحمی صبحن،ی بحرجي مهر به نقل از روزنامه اخبار الخلی گزارش خبرگزاربه
 ی و جنبش هاندگانی از نمای با برخیعدنان پاچه چ:  گفت ی عربی جنبش ملسياسبق عراق و رئ

 .ند عراق مشارکت کنی قانون اساسنی کرده است و از آنها خواسته است که در تدوداری گرا دیمل
 . موافقت کرده استی پاچه چشنهادي با پی عربی ملانی جر،ی گفته وبه
 تجمع موفق شده نی اسي رئیعدنان پاچه چ:   مستقل اعالم کردی مسئول در تجمع دمکرات هاکی

 عراق متقاعد یمی دای قانون اساسنیه مشارکت در تدو حزب و جنبش مخالف انتخابات را ب15است 
 ی ملانی جرد،ي محسن عبدالحمی عراق به رهبری توان به حزب اسالمی احزاب منیکند که از جمله ا

 عرب و دفتر کي دمکراتی گراهای ، جنبش ملکي دمکراتی و حزب ملی عربستيالي حرکت سوس،یربع
 . اشاره کردکي دمکراتنی و جنبش متحدیراق و جنبش افسران و روشنفکران عیجواد خالص

 دولت موقت یزی برنامه رری مستقل و وزی تجمع دمکرات هاسي الحافظ معاون رئی مهدگری دی سواز
 ی دولتجادی ای برای فرصتچي احزاب منحل نشود هاني که تمام شبه نظامیعراق گفته است در صورت

 .هد شد که قانون بر آن حاکم باشد، فراهم نخواکيدمکرات
 ی ازسوتي کردن اقلی و نه بر اساس منزوی بر اساس توافق ملی دولتی ارگانهاجادی خواستار ایو

 که انيعي شی ازسوندهی دولت آیدي کلی به ضرورت عدم انحصار پست هایاشاره و.  شدتیاکثر
 .  باشدی هستند، متیاکثر

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن19:  تهرانیمرور بر روزنامه ها

  2005 فوریه 7 – 1383 بهمن 19ه دوشنب:بی بی سی
گفتگوهای ايران و اروپا و آينده فعاليت های هسته ای کشور، احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران، 

تحوالت رقابت های انتخابات رياست جمهوری آينده، آزادی حسن يوسفی اشکوری روحانی اصالح طلب 
از زندان و عفو پنجهزار زندانی به مناسبت سالگرد انقالب از جمله اخبار روزنامه های امروز صبح تهران 

  .است
در حالی که روزنامه های مختلف تهران از واکنش های مختلف مقامات ايرانی و اروپايی نسبت به 

جانی، رييس  هاشمی رفسنهمشهریتهديدهای جديد آمريکا عليه ايران می نويسند، به نوشته 
مجمع تشخيص مصلحت، گفته است آمريکا می داند هر حرکت تجاوزکارانه ای می تواند هزينه زيادی 

  . برای آنها داشته باشد گرچه دردسرهايی هم به وچود خواهد آورد
 در صدر اخبار خود از اعتراض های عمومی به احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران خبر همبستگی
 عنوان، از مخالفت شخصيت های اروپايی از جمله هاوير سوالنا کميسرخارجی اتحاديه داده و با اين

  .اروپا با اين حمله خبر داده است
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 سخنگوی وزارت خارجه گفته است هدف آمريکا از تهديدهای جديد عليه ايران ايرانبه نوشته روزنامه 
  . يکی بحران آفرينی برای ايران و ديگری فشار به اروپاست

روزنامه از قول حميدرضا آصفی نوشته البته اروپا با آن که واقعا تحت فشار است اهميت ايران را اين 
  . می داند، اميدواريم با توجه به واقعيات بتوانند کار را پيش ببرند

اين گفته در آستانه برگزاری دور سوم گفتگوهای ايران و اروپا منتشر می شود، مذاکراتی که به نوشته 
  . ای ايرانی از جدی نبودن اروپايی ها در آن گاليه دارند طرف هشرق

 در صدر اخبار خود از زبان هاشمی رفسنجانی نوشته است جمهوری اسالمیدر همين حال، روزنامه 
  .که هزينه فن آوری هسته ای را می پردازيم و از حق خود نمی گذريم

 عادی هنگام خروج از زندان نشان  همراه با عکسی از حسن يوسفی اشکوری، که او را با لباسشرق
می دهد، در صدر اخبار خود نوشته اين روحانی ميانه رو که بيش از همه مشهور به گستراندن انديشه 

  . های دکتر علی شريعتی بوده، سرانجام بعد از گذراندن چهار سال زندان به صورت مشروط آزاد شد
 با گذراندن دوسوم از دوران محکوميت هفت آزادی يوسفی اشکوری بعد از آن صورت می گيرد که او

ساله خود که بعد از شرکت در کنفرانس برلين اتفاق افتاد، به علت بيماری نياز به معالجه پيدا کرد و با 
  . آزادی مشروط وی موافقت شد

 خبر داده که دادگستری فهرست پنج هزار نفر زندانی را تهيه کرده که در سالگرد پيروزی همبستگی
ب با تصويب رهبر جمهوری اسالمی آزاد می شوند و به گفته معاون دادستانی بيشتر آنان زندانيان انقال

  . مالی هستند
 شيرين عبادی، وکيل اکبر گنجی، روزنامه نگاری که پنجمين سال زندان شرقدر همين زمان به نوشته 

  .وی شده استخود را می گذراند، با گزارش بيماری موکل خود خواستار مرخصی استعالجی 
 در ميان اخبار انتخاباتی خود از قول موحدی کرمانی، نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران، شرق

نوشته رهبر جمهوری اسالمی به سپاهيان اجازه فعاليت های انتخاباتی و سخنرانی عليه و يا له 
  . نامزدها را نداده است

ست جمهوری، بخشنامه ای از موحدی کرمانی اهميت اين گفته آن جاست که در انتخابات گذشته ريا
انتشار يافت که نشان می داد وی از بسيجی ها خواسته است تا به ناطق نوری، نامزد محافظه کاران، 

  . رای بدهند
 نشان می دهد که دفتر تحکيم وحدت، بزرگ ترين تشکل دانشجويی در ايران، با ايرانخبری در روزنامه 

تباط اين دفتر با ستادهای انتخاباتی نامزدها را رد کرده و تاکيد داشته که صدور اطالعيه ای هر نوع ار
دانشجويان قصد دارند به سياست خود در دور ماندن از قدرت ادامه دهند و با احزاب و گروه های 

  . سياسی همکاری نکنند
حمايت دفتر تحکيم اين اطالعيه خبر داده که در روزهای گذشته ستاد انتخاباتی يکی از نامزدها خبر از 

  . وحدت از آن کانديدا را داده بودند
 ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی، اعالم داشته که اين گروه سياسی انتخابات همشهریبه نوشته 

رياست جمهوری را تحريم نخواهد کرد بلکه برعکس، خواستار شرکت مردم در انتخابات خواهد شد بی 
  .دآن که خود کانديدايی داشته باش

  
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

  
  تواند مشكل با آمريكا را حل آند از آساني هستم آه مي:اي تودي.اس.وگوبا يو رفسنجاني در گفت
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كا دشمن اي تودي، هاشمي رفسنجاني گفته است آه ايران و آمري ي يواس ي روزنامه به نوشته
وي از آاخ سفيد خواست تا . چنين منافع مشترآي در عراق دارند مشترآي به نام القاعده و هم

 .نيت آزاد آند اي از حسن ي ايران نزد آمريكا را به عنوان نشانه ي مسدود شده ميلياردها دالر سرمايه
ييس مجمع تشخيص اآبر هاشمي رفسنجاني، ر ، علي)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي آمريكايي با پوچ و  وگوي اختصاصي با اين روزنامه مصلحت نظام و رييس جمهور سابق ايران در گفت
ي جديد اين  ياوه خواندن ادعاهاي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا و آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه

 . نيستآشور عليه ايران تصريح آرد آه آشورمان از اين تهديدات نگران 
 .وگوست آه به صورت پرسش و پاسخ تنظيم شده است آيد، متن آامل اين گفت آنچه در زير مي

 
 نظر شما راجع به انتخابات عراق چيست؟: پرسش
آنم انتخابات به خوبي پيش رفته است، با وجودي آه ناآرامي بسياري در عراق وجود  فكر مي:پاسخ
ما بايد منتظر بمانيم تا ببينيم . ي مطرح نشده استتاآنون طي شمارش آرا شكايت چشمگير. دارد
انتخاب ) آن را(آنيم بهترين نتيجه چيزي است آه ملت عراق  ما فكر مي. ي شمارش آرا چيست نتيجه

. به نفع ملت خواهد بود) پيروزي شيعه(ها شيعه هستند  آنند و طبيعتا به علت اين آه اآثريت عراقي
ما به ديگر مسلمانان عراق عالقمند . ها هستند  و آشوري)سني(باقي ملت عراق، مسلمانان 

خواهند انتخاب آنند، براي آنها و براي ما  وقتي مردم آنچه را آه مي. موضوع مهم آزادي است. هستيم
 .خوب خواهد بود
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آيا آمريكا با خالص آردن شما از شر طالبان در افغانستان و صدام در عراق خدمتي به شما :پرسش

  آرده است؟
شان را براي منافع  آنها فرزندان. هر دوي آنها فرزندان آمريكا بودند. اين يك طنز تاريخي است:پاسخ

زماني آه من رييس جمهور بودم، بارها اين را . ديگران قرباني آردند؛ اما آنها فرزندان وفادار آمريكا نبودند
شويم و اين رهنمود  ا وارد مذاآره ميبه آمريكا خاطرنشان آردم آه اگر حسن نيت نشان دهند، ما با آنه

اآنون نيز . ي حسن نيت است هاي ما در آمريكا را آزاد آنند، اين نشانه را به آنها آردم آه اگر سرمايه
 . همين نظر را دارم

 
 هاي مسدود شده در آمريكا چيست؟ برآورد شما از ميزان سرمايه:پرسش
 25نيم اين ميزان هشت ميليارد دالر است و با سود آ گزارش موثقي از آن نداريم، اما فكر مي:پاسخ
آنها . آند در عوض از لحن سخت استفاده مي) جورج بوش(وي . ي آن ميزان آن بيشتر خواهد بود ساله

به تعهدشان در آن زمان عمل نكردند، آنها از طريق ترآيه، ژاپن و دبيرآل سازمان ملل گفتند در ) آمريكا(
) در زمان دولت ريگان و معامله سالح در برابر گروگان(گيري لبنان  ان گروگانبحر) حل(صورتي آه ما به 

آمك آنيم، تغييراتي ايجاد خواهد شد و آنها گفتند اگر ما به اين بحران آمك آنيم، اقدامات مثبت 
 و ها آمك آرديم، آنها اعمال منفي نشان دادند بسياري انجام خواهند داد، بعد از اين آه ما به آن بحران

 .ها شرمنده شدند ها و ترك ژاپني
 

  آيا حاضريد مذاآره با آمريكا را از سر بگيريد؟:پرسش
اولين گام بايد از سوي آمريكا برداشته شود، آنها بايد عاليم مثبتي را به ما نشان دهند تا ما :پاسخ

ترين عالمت خواهد  تاين مثب. هاي ما خواهد بود مهمترين چيز سرمايه. بتوانيم صداقت آنها را باور آنيم
ها صحبت  وقتي از سرمايه. اند اين اقدام بسيار اشتباهي است آه آن به اعتماد ما خيانت آرده. بود
من در آن زمان رييس جمهور بودم، اآنون رييس جمهور نيستم؛ . آنيم اين در آغاز مذاآرات است مي

 .ت بوداي از حسن نيت در آغاز مذاآرا وقتي اين حرف را زدم اين نشانه
 

هاي فلسطيني براي متوقف آردن خشونت عليه  آيا ايران بايد با استفاده از نفوذش به گروه:پرسش
  ها حسن نيت نشان دهد؟ اسراييلي

  دوستانه ي انسان دهند، ما مانند ديگر آشورها فقط از جنبه هاي فلسطيني به ما گوش نمي گروه:پاسخ
 .ا هيچ تعهدي ندارندآنيم؛ اما آنها نسبت به م به آنها آمك مي

 
 ها رضايت داريد و تمايل داريد آمريكا به اين روند بپيوندد؟ يي با اروپايي آيا از مذاآرات هسته:پرسش
پيوستن آمريكا . گيرد من از پيشرفت اين آار رضايت ندارم، اما خرسندم آه اين مذاآرات انجام مي:پاسخ

 . ممكن است اثري منفي داشته باشد
 

ي اخير آاندوليزا رايس و ديگر مقامات آمريكايي در روزهايي اخير نگران  اظهارات سرسختانهآيا از :پرسش
  هستيد؟
خانم رايس آمي . ايم ها عادت آرده آند، ما به اين ياوه خانم رايس خيلي سرسختانه صحبت مي: پاسخ

تر نسبت  بيني آرده بوديم آه وي رويكردي احساسي نسبت به اين مساله احساسي است و ما پيش
 .به اين مساله خواهد داشت

 
  بينيد؟ ي سابق آمريكا مي آيا تفاوتي ميان رايس و آالين پاول وزير خارجه:پرسش
هاي آمريكا در  ممكن است در روش صحبت آردن متفاوت باشند، اما سياست) رايس و پاول(آنها :پاسخ

 .شود جايي ديگر اتخاذ مي
 

  ايد؟ آيا تاآنون به آمريكا سفر آرده:پرسش
من آمريكا را آشوري بزرگ، توسعه يافته و غني .  ايالت ديدن آردم20 با خودرو از 1974در سال :پاسخ
. تر جهان براي بهره بردن از آنها چشم دارد آنم آه آمريكا هنوز به آشورهاي آوچك تعجب مي. يافتم

علم و . آنند نجا زندگي ميآنم، مردم جالب و قادري در آ ي آمريكا مطالعه مي اآنون زماني آه درباره
ي بدي نداريم و اگر هرگونه  فناوري در آنجا بسيار تحسين برانگيز است ما از ملت آمريكا هيچ خاطره

 .مشكلي داريم با دولت آمريكاست
 

  در حال حاضر بزرگترين مشكل روياروي ايران چيست؟:پرسش
چيزهايي مثل . زندگي عادي است) شرايط(ما در حال حاضر مشكل بزرگي در آشورمان نداريم و :پاسخ

 .برند و نرخ تورم، شرايطي جدي است آه بايد آنها را حل آنيم بيكاري آه جوانان از آن رنج مي
 

 دالر درآمد دارند و اين درآمد براي زندگي آافي 200در ماه فقط . گويند ها مي بسياري ايراني: پرسش
  .نيست

www.iran-archive.com 



در ايران مسايلي نظير آب و برق و نان .  در ديگر آشورهاست دالر1000 دالر در ايران معادل 200: پاسخ
 نسبت به ديگر اماآن ارزانتر است و سوبسيدهاي زيادي وجود دارد و به علت وجود - ضروريات زندگي-

 .ي ملي است سوبسيدها قدرت خريد ملت، سه برابر توليد ناخالص سرانه
 

  شرآت آنيد؟)  ژانويه17(آيا تصميم داريد در انتخابات رياست جمهوري : پرسش
ام، ما تمايل داريم فرد ديگري در  ي رييس جمهور شدن و آانديداتوري تصميم نگرفته درباره: پاسخ

 .از حضور آن شخص رضايت داشته باشند) ملت ايران(انتخابات حضور يابد و آنها 
 

  اگر فرد ديگري مطرح نشود؟:پرسش
 .را اعالم آنم، اما دو يا سه ماه ديگر زمان داريم) ام آانديداتوري(در اين صورت ممكن است من :پاسخ

 
  تواند مشكل با آمريكا را برطرف آند؟ گويند شما تنها آسي هستيد آه مي مردم مي:پرسش
 .من تنها آس نيستم، اما يكي از آنها هستم: پاسخ

 
ايين؛ چه هايي در سطوح پ اند، نشست ي زيادي داشته هاي محرمانه آمريكا و ايران نشست: پرسش

وگو در سطح عالي آماده خواهيد بود؟ زماني آه شما رييس جمهور بوديد خاطرنشان  زماني براي گفت
 .هايي با آمريكا داشته باشد آرديد ايران آماده است تماس

اگر . من رييس جمهور بودم). وگو داشته باشيم با آمريكا گفت(وقتي آن حرف را زدم، آماده بودم : پاسخ
 .شوم، بايد بار ديگر موقعيت را بررسي آنم) چنين مسايلي(وول بار ديگر مس

 
وگوها با  ايد تمامي اين گفت از شما نقل شده بود آه گفته) هاي ايراني در روزنامه(اما : پرسش
 .ها وقت هدر دادن است اروپايي
 .من چنين حرفي را نزدم: پاسخ

 
ها هرگز به ايران حمله  انيد آه اروپاييد آيا مشكل واقعي شما ارتباط با آمريكا نيست؟ مي:پرسش

  .نخواهند آرد
شكست (جرات ندارد به ما حمله آند و آنها يكبار اين آار را امتحان آردند ) آمريكا(گوييم  ما مي: پاسخ

آمريكا قبال در ايران بود، آنها همه نوع ابزاري در اينجا داشتند و ما با ). بار آمريكا در طبس فضاحت
 .مان آنها را بيرون انداختيم هاي خالي دست

 
  ي ايران، ايجاد شغل و پايان دادن آامل به انزوا، به آمريكا نياز نداريد؟ آيا شما براي توسعه:پرسش
 .اند ما به حسن نيت آمريكا اعتماد نداريم، آنها روابط را قطع آرده: پاسخ

 
 گيري دليل خوبي ندارند؟ آيا آنها به علت بحران گروگان: پرسش
آنها آغازگر . پذيرفتند) ي عمل جراحي پزشكي در آمريكا پس از فرار از ايران به بهانه(آنها شاه را : پاسخ
سفارت بعد از انقالب . آنها با وضعيتي آسوده ايران را ترك آردند. ها بد رفتار نكرديم ما با آمريكايي. بودند

 .ودندآنها آغازگر ب. ما با آنها مشكلي نداشتيم. در ايران فعال بود
 

، ريچارد )ي روابط خارجي سنا روساي آميته(ي آنگره نظير  آيا تمايل داريد اعضاي عالي رتبه: پرسش
 لوگار و جو بايدن را به ايران دعوت آنيد؟

اگر قرار باشد آه آن ديداري جدي باشد آن گاه ما . ما مخالفتي نداريم. توانند بيايند آنها مي: پاسخ
 .مي را براي اثبات حسن نيتش انجام دهد و آن آغاز بازي خواهد بودانتظار داريم آمريكا اقدا

 
آيا اقدام ديگري براي اين آه آمريكا حسن نيتش را نشان دهد، وجود دارد؟ يا فقط آزاد آردن : پرسش
  ها مطرح است؟ سرمايه
 من اين مثال خاص را براي اين. هاي مختلف نشان داده شود تواند به شكل حسن نيت مي: پاسخ

 .امروز در موقعيتي نيستم آه امكاناتي ديگر را مطرح آنم. عنوان آردم آه در آن زمان مسوول بودم
 

هاي متعددي وجود دارد مبني بر اين آه ايران چندين فرد  ارتباط ايران با القاعده چطور؟ گزارش: پرسش
  .دهد نميي القاعده را در حصر خانگي تحت نظر نگه داشته و آنها را تحويل  عالي رتبه

بودند آه القاعده را برانگيختند تا بيايد و ) آمريكا(چه آسي القاعده را ايجاد آرد؟ در واقع آنها : پاسخ
زماني آه . شايعه است) رتبه در ايران حضور اعضاي عالي(ها  براي ما دردسر ايجاد آند، تمامي اين

خي از افراد دستگير شدند و زنداني آردند، بر القاعده در افغانستان بود و از طريق ايران عبور مي
 .هستند، برخي از آنها به انجام اقداماتي در ايران متهم هستند

 
  ؟)اين گروه(اعضاي مهم : پرسش

www.iran-archive.com 



آنهايي . اند چندين تن به آشورهاي مربوطه مسترد شده. دانم دانيد، من نمي شما اينها را مي: پاسخ
انتظار . اند اند و در انتظار محاآمه  در اينجا مرتكب شدهاند افرادي هستند آه جناياتي را آه باقي مانده

اند به اينجا  هايي آه جناياتي را در ايران مرتكب شده چرا تروريست: دارم سوالي را از بوش بپرسيد
اند؟ بدتر اين آه در قلمرو شما آنها اجازه دارند به آنگره، سازمان ملل وارد شوند و  بازگردانده نشده
تواند  تواند بگويد آه القاعده مي عاليت سياسي انجام دهند در حالي آه هيچ آس نميالبي آنند و ف

شما آگاهيد آه زرقاوي و گروهش با . آنها دشمنان ما نيز هستند. فعاليتي را در ايران انجام دهد
 .اند دوستان ما در عراق چه آرده

 
 چه قدر زمان الزم است تا عراق آشور باثباتي شود؟ : پرسش
ي اين آه آمريكا قصد دارد چه اقدامي  من درباره. دانند فكر آنم بوش و رامسفلد اين را بهتر مي: پاسخ

دانم آه تنها گزينه، سپردن  فقط مي. در آنجا انجام دهد و واآنش ملت عراق چه خواهد بود، نظري ندارم
  .عراق به ملت عراق است

  
  . ات نخواهد شدثب اگر آمريكا عراق را ترك آند، آيا عراق بي: پرسش
 - زرقاوي و نيز سربازان آمريكا -مشكل اين است آه ملت عراق با جناياتي از سوي هر دو طرف :پاسخ

آند و  شود، استفاده مي هايي آه در خودروها آار گذاشته مي هاي زرقاوي از بمب گروه. روبرو هستند
 . آنند ها چه مي نيد آه آنها در زنداندا برند؛ شما همچنين مي هاي ديگر را به آار مي ها بمب آمريكايي

 
شما . شود ها خيلي خوب رفتار نمي شنوم آه با زنداني هاي ايران چطور؟ من مي زندان: پرسش

  .ايد دانشجويان و وبالگ نويسان بسياري را براي بيان عقايدشان دستگير آرده
نيازي به چنين اقداماتي . فممن اساسا با هرگونه رويكرد خشن به چنين مسايلي در ايران مخال: پاسخ
. آنند اي مقامات و مسوولين خود را دارد و آنها بر اين اساس عمل مي هر وزارت و موسسه. نيست

ها  ي آمريكايي ي چنين اقداماتي با آنچه آه در گوانتانامو و هرجاي ديگري آه به وسيله حتي مقايسه
 .االيي قرار ندارند آه براي ديگران موعظه آنندآنها در جايگاه اخالقي ب. گيرد، اشتباه است انجام مي

 
 شما گفتيد آه رايس بسيار سرسخت است؟ در مورد جورج بوش چه نظري داريد؟: پرسش
 .تواند سرسخت باشد زند، اما خود نمي رايس سرسختانه حرف مي: پاسخ

 
 و بوش؟: پرسش
ي آامل از اين اشتباهات نوشت، فكر  توان يك مقاله واقعا مي. بوش نيز اغلب اشتباه آالمي دارد: پاسخ
آه اين (آنم براي فردي با چنين موقعيت بااليي مانند رييس جمهور آمريكا درست و مناسب باشد  نمي

ي آوچكي آن را  رسد مغز پرنده آمريكا آشور بزرگي است، اما متاسفانه به نظر مي). طور صحبت آند
 .آند آه مناسب عظمت اين آشور نيست اداره مي

 
يي دارند؛ ايران به سالح  آيا با توجه به اين آه اسراييل، هند و پاآستان سالح هسته: رسشپ

 خواهد؟ يي نياز دارد يا آن را مي هسته
) ها اين سالح(هايي استفاده نخواهيم آرد، بنابراين  ما اطمينان داريم آه هرگز از چنين سالح: پاسخ

توانستيم از سالح شيميايي استفاده آنيم،   ما ميحتي طي جنگ با عراق. براي ما آاربردي ندارند
 هزار 750(اطمينان دارم آه شما بايد از تلفاتي آه ما متحمل شديم . ولي از اين آار خودداري آرديم

اين ناگوار است آه بايد بگويم آشور شما در ميان . آگاه باشيد) آشته و زخمي طي هشت سال
زيرا آمريكا طي جنگ تجهيزات شيميايي را در اختيار . (ده دارندآنهايي است آه بخشي از اين گناه را عه

 .)صدام قرار داد
 

 .ي نظرتان نسبت به آمريكا بگوييد آيا چيز ديگري هست آه بخواهيد به ملت آمريكا درباره: پرسش
اي است از اين آه ما  آنم، نشانه ام و با شما صحبت مي اين واقعيت صرف آه من اينجا نشسته: پاسخ

ما . اين آار در ارتباط با يك روزنامه نگار اسراييلي انجام نخواهد شد.  ملت آمريكا اختالفي نداريمبا
توان آرد  ها باشد؛ اما چه مي وگويي ميان دولت روابطي خوب را با ملت آمريكا خواستاريم بايد گفت

 مبني بر اين آه اين روند آند؟ ما بايد مدرآي ببينيم انصافي مي ي ما بي وقتي دولت شما همواره درباره
ي آمريكا  هاي تروريستي وزارت خارجه براي مثال رهبران منافقين آه در فهرست گروه. لغو خواهد شد

 .قرار دارند، تحت حفاظت آمريكا در عراق هستند
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