
  ٢٠٠۵ مارس 15  - ١٣٨٣ اسفند 25ه شنبسه   -)626(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http    

   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 و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  ی اسالمی دولت بوش در قبال جمهوردی جداستيس: کای وزارت امور خارجه آمرهياعالم
  ٢٠٠۵ مارس 11  - ١٣٨٣ اسفند 21ه جمع
 را در برخورد با کای تازه دولت آمری هااستي سی اهياني در بکایر خارجه آمر اموری وزسی رازايکاندول
 گرفته است مي تصمکای آمری جمهورسيرئ:  شودی گفته مهي اعالمنیدر ا.  اعالم کردی اسالمیجمهور
 اجازه دادن به نهي دست بردارد و در زمی سازمان تجارت جهانتی به عضورانی از اعتراض به ورود اکایآمر
 مورد به مورد درخواستهارا ران،ی اروپا به اهی اتحادی خاصه از سوی مسافریماي هواپیدکیوش قطعات فر

 و رانی ای و دموکراسی در باره کارنامه حقوق بشری اروپائی مان با دولتهایما در نگران.  کندیبررس
 و متحدانش با هم کای که آمر،یخی لحظه فرصت تارنیدر ا. ميکیزشري نسمی آن دولت از تروریبانيپشت
 یباني از پشتدی بارانی کنند، ایباني ها پشتیني ها و فلسطیلي اسرائشرفتي کنند تا از روند پیکار م

 .  دست برداردانهي خشونت طلب مخالف روند صلح خاورمیخود از گروهها
عه منتشر  که روز جمی اهي را در اعالمرانی دولت بوش در قبال ادی جداستي سکای امور خارجه آمرریوز

 .  رساندی می را به آگاهی به زبان فارسسی خانم راهي برگردان اعالمی احمدمیمر. شد اعالم کرد
 در برخورد ی اتمی انرژی المللني اروپا و سازمان بهی سه کشور عضو اتحادی متحده از تالشهااالتیا«

 در اني با اروپائی خوبیگفتگو بوش در سفر به اروپا دنتیپرز.  کندی می قدردانرانی ایبابرنامه هسته ا
 با وضوح انياروپائ.  بودرو شي مشترک آنان در مساله پدگاهی که بازتاب دی داشت ، گفتگوهائرانیباره ا

 در تالش به منظور رانی داده شود که ای مشخصیني عینهاي تضمدی ها گفته اند که بایرانیتمام به ا
 .ستي نی هسته ای جنگ افزارهاديتول با هدف ی هسته ای نظامرياستفاده از برنامه غ

 از کای گرفته است آمرمي تصمکای آمری جمهورسي رئ،ی اروپائیپلماسی از دیباني پشتی راستادر«
 اجازه دادن به فروش نهي دست بردارد و در زمی سازمان تجارت جهانتی به عضورانیاعتراض به ورود ا

 واستهارا ، مورد به مورد درخرانیاروپا به ا هی اتحادی خاصه از سوی مسافریماي هواپیدکیقطعات 
 . کندیبررس

 و توسل زي صلح آمقی از طرشی به تعهدهارانی بند ساختن ای در پای اروپائی در خواست حکومتهاما«
 ی گامهامی دهد که ما آماده ای امروز نشان مهياعالم. مي کنی میباني پشتکيپلماتی دی هاوهيبه ش
 نکهی باشد و ارانی به ادیتوجه ها با .می هدف بردارنی ایاروپا در راستا ی از تالشهاتی در حمایعمل
 . بند بماندی اش پای المللني بی به تعهدهادی بارانیا
 
 آن یباني و پشترانی ای و دموکراسی در باره کارنامه حقوق بشری اروپائی مان با دولتهای در نگرانما«

 کنند تا ی و متحدانش با هم کار مکای که آمر،یخیت تار لحظه فرصنیدر ا. ميکیزشري نسمیدولت از ترور
 ی خود از گروههایبانيپشت از دی بارانی کنند، ایباني ها پشتیني ها و فلسطیلي اسرائشرفتياز روند پ

 ». دست برداردانهيخشونت طلب مخالف روند صلح خاورم
  

  کرد ميشدت با آن برخورد خواه دست برندارد به ی هسته ایاگر تهران از بلند پرواز: ی چنکی دیادعا
  ٢٠٠۵ مارس 12  - ١٣٨٣ اسفند 22ه شنب
چنانچه تهران از :  گفترانی ای اسالمی جمهورهي علداتی با تکرار تهدکای آمری جمهورسي رئمعاون

 کشور برخورد نی دست بر ندارد، واشنگتن به شدت با ای سالح هسته ادي تولی خود برایهایبلندپرواز
 . خواهد کرد

 روز کای آمری جمهورسي معاون رئی چنکی فرانسه ، دی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 عنوان رانی اهي علی  درچارچوب جنگ روانکا،یآمر" وزيفاکس ن "یونیزیگذشته درمصاحبه  با شبکه تلو

 صرف نظرکردن یا بری المللني نمانند و به مطالبات جامعه ببندی به تعهدات خود پاهايرانیاگر ا: کرد 
 ی وجه ممکن با آنها برخورد منیدتری صورت ما علنا با شدنی پاسخ ندهند درای هسته ای هاتيازفعال
 تهران  اتخاذ هي علکای که ممکن است آمریدی درمورد نوع برخورد شدیشتري بحي توضچي هی اما وميکن

 .کند، نداد
 ابند،ی دست یرنظامي غی هسته ایه ها کنند تا به برنامی صرفا تالش مهايرانیاگر ا:  افزودیو

 ی جهت بهره مندی هسته ایروگاههاي آنها به نیابي پس  امکان  دستندی گویهمانگونه که خودشان م
 . مختلف وجود داردی منابع تجارداتيازتول
 اروپا با دگاهی نمود دحی تصرکای امور خارجه آمرری وزشي پی شود که چندی اعالم می در حالداتی تهدنیا

 .  شدن استکی در حال نزدرانی ای هسته ایواشنگتن درباره نحوه رفتار و برخورد با برنامه ها
 ی از برنامه هادني به دست کشرانی اقی تشوی براکيپلماتی دی درباره تالشهای درپاسخ به سؤالسیرا

 دگاهی دکی  بهمي موضوع برخورد کننی مورد که چگونه با انیمعتقدم ما در ا:"  گفتی هسته احاتيتسل
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 استفاده مي توانی می که از چه ابزارهائمي مساله هستنی اشیما درحال آزما . مي رسی میمشترک
 فعاالنه تر از تی حمای برای هائوهي شیما در پ. مي ها کمک کنی اروپائی تالش هاتي تا به موفقميکن
 ".مي هستکيپلماتی دی تالشهانیا
 که ستي ننی که مساله واقعًا  امیفاف صحبت کنم و بگو شیلي خواهم خیم:"  در ادامه افزودسیرا

 باشد و آنها متوجه باشند ی درمرکز توجه جهانرانی است که انی داد مساله ارانی به ادی بایازيچه امت
 ". را برآورده سازندی المللني انتظارات جامعه بدیکه با
 و کای آمردگاهی در رابطه با دیول مهم رود تحیانتظار م:" اعالم کردند کای در آمریگری منابع دنيهمچن

 ".دی بوجود آرانیاروپا در خصوص پرونده ا
  
  می روی جلو مغي لبه تیرو: شبکه دو ژهی وی در گفتگو با بخش خبری ناصرروسيس
  ٢٠٠۵ مارس 14  - ١٣٨٣ اسفند 24ه شنبدو
 یافق اروپا برغم هر کار بدون توای با توافق اروپا و ای دهم که ما ی منانيمن اطم:  گفتی ناصرروسيس

 کننده ني کرد و هم تاممي خواهدي تولندهی سال آ20 تا 10که آنها بکنند، هم سوخت خودمان را ظرف 
 گذاشت و مي خواهزار بااري ها در اختیی سوخت ارزانتر از اروپام؛ی شوی می المللنيسوخت در صحنه ب

 .  مورد اصال شک ندارمنی شد؛ من در امي آنان خواهبيرق
  یی با اروپا   در مذاکراتـرانی ا ی و هسته ا ی فن  تهي کم سیي ری ناصرروسي، س"مهر "ی گزارش خبرگزاربه

:  در خصوص روند مذاکرات گفت رانی ای اسالمی جمهوریماي س2 شبکه ی خبرژهی ویها درگفت وگو
 به قدم به م قدمي که داشتی و طرحیزی حساب شده و بر طبق برنامه رق،ي دق،ی جدیليمذاکرات خ

 . رودی مشيپ
 
 ی سفر وزراني موضوع در اولنیا:  داد حي در روند مذاکرات توضی سازی درباره سابقه بحث توقف غنیو

 یسی نوشي ها مطرح  و متن پیی به تهران و در خالل مذاکرات سعد آباد توسط اروپاییسه کشور اروپا
 .  در مورد توقف بودیمل بند شد، شامي ها تنظیی آن توافق نامه توسط اروپایکه برا
 نی انندي بودند حتما در آن توافق نامه ببلی ها مایی که اروپایطی از شرایکیبر آن مبنا :   افزود یناصر

 بند در همان مذاکرات سخت نی  اما  امي برسجهي توقف به نتی دوره مشخص روکیبود که با مذاکره در 
 . شکست و حذف شدهياول

 سی که منجر به توافقنامه پاری دور از مذاکراتني دوره کشاکش، در اولکیعد از ب:  آورشد ادی یناصر
 را آورده  و نوشته یني عی هاني کرده بودند که در آن عبارت تضمهي را تهیسی نوشي ها پییشد، اروپا
 حذف شد  زي نوع موضنی توقف است اما در همان جلسه اول، در مباحث ای مساویني عناتيبودند تضم

 موضوع را به نی نشد هرچند بعد از آن هم باز هم ادهی از بحث توقف دی اثرسی در توافق پارجهي نتو در
 .  کردندی خود اعالم میعنوان مواضع ذهن

 است یزي چنی ترني سنگنیا:  کرد حی تصری و هسته ای در کارگروه فنرانی گروه مذاکره کننده اسیير
 ی  به سرعت از موضع خود بطور رسممي که ما توقع داشته باشنی و ارندی ها بپذیی اروپادیکه باالخره با

 .ستي نیکنار بکشند، کار ساده ا
 است که بعد از تمام ی من قطعی براق،ي روشن و دقاريبر اساس قرائن و شواهد بس:  افزود یو

 داشته  بجز توقفی بر مبنای دارند که راه حلی ها آمادگیی دور گذشته، اروپا4 نیمذاکرات به خصوص ا
 به هم ی کافی هاني و تضممي خود را داشته باشی سوخت هسته ادي که تولمي برسیی و و بجاميباش

 . آنان داده شود
 

 مذاکره را به ري خواهند به ما فضا بدهند و مسی ها  به طرق مختلف مییاروپا:  کرد حی تصریناصر
 . مطرح شودنهي زمنی در ایشنهاداتي بکشانند که پیسمت

 است نی کامل و همه جانبه برسد به شدت نگران ای اروپا نتواند به تفاهمیتا وقت " نکهی ااني با بیو
 نی گذرد ای اروپا توقف است و آنچه که در مذاکرات میموضع لفظ: ، گفت " کندیکه بحث توقف را علن

 .مي داشته باشم،ي توانی میگریاست که بجز توقف چه راه حل د
 رابطه نی دهد و در اشنهادي پدی اول بای است که چه کسنی ما ای ها از بحثیکی:  افزود یناصر
 ی روش معقولنی اما امي بدهنهاي را در مورد تضمشنهاداتماني ها از روز اول از ما خواستند که پییاروپا
  . ستي ما نیبرا
ما روش آنان :  نخواهند دانست گفت ی کافرانی ای را ازسویني و تضمشنهادي آنها هر پنکهی ااني با بیو

 .   خواهندی میني چه تضمندی که بگومي اساس از آنها خواستنی و بر امي کنیرا دنبال نم
 حتما راه ميستيما موظف ن:  گفت ني تضمی برایاسي و سی فنی بر وجود راه حل هادي با تاکیناصر
 .  و پادمان باشد ی المللني مقررات بی که ورامي بدهیحل
 خواهند در ی که آنان گفتند ممي کنی ها مذاکره میی خاطر با اروپانیبه ا" جمله که نی ااني با بیو

 تهيدر کم:  مهم است، گفت یلي آنها خی کنند و ارتقاء روابط براتی کار، روابط خود را با ما تقونیخالل ا
 یی هاتی محدودلي به دلی اقتصادتهي رود ؛ اما در کمی مشي روشن به پی بحث ها تا حدودیاسيس
 . نشده استدهی دی چندانشرفتيروپا دارد هنوز پکه ا
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 لی مسایاري ساز حل بسنهي مباحث و حل آن را زمنی را سخت تری مباحث کار گروه هسته ایناصر
 ی مجهي که حتما به نتميستي وجه مطمئن نچي و به همی روی جلو مغي لبه تیرو:  خواند و گفت گرید

  . ميرس
 و به اروپا ضرب می بگذارزي می را روشنهادماني که پی و به زمانمیته اما زمان را باز نگذاش:  افزود یو

  .می چندان فاصله ندارمياالجل ده
 یريما درگ:  مذاکرات خواهد بود، گفت ري در مسی کننده انيي سال تعندهی سال آنکهی ااني با بیناصر
 ی و توافق منطقدگاهی دکی ما دی اگر آنها نتوانند پاسخگو باشند به آنچه که از دی ولمي خواهینم

 چون مي نرم کننجه که با تبعات آن دست و پمی داری آمادگزي خواهند بروند و ما نی میرياست، هر مس
 .آنها گرفتارتر خواهند شد

 
من :  حال گفت ني اعالم کرد و در عندهی اروپا را در کمتر از سه ماه آی احتمال اعالم ضرب االجل برایو
 . دانندی را منی مذاکرات ماست و آنها ای از اهرم هایکی چون زمان می خواهم زمان بگوینم

 ی گروه مشورتی و نشستهای تی معاهده ان پی کنفرانس بازنگر،ی سه مرحله آژانس اتمیناصر
 .  خواند رانی ای حساس برای چرخه سوخت در کشورها  را مراحلتي وضعی بررسی برارکليدب
در خصوص " MNA" چرخه سوخت تي وضعی بررسی کل براري دبی کارشناستهي در کمرانی اندهینما

 بود تي گروه حائز اهمنی  ای در نشستهای اساسدادیسه رو:  گروه گفت نیمباحث شکل گرفته در ا
 چرخه سوخت نهي در زمی هسته ایتهاي در فعالتی محدودجادی با اتهي کمی از اعضایاري که بسنیاول ا

 ی در حد قاره ادی جدساتي تاسجادی بر ای مبنشنهادي دو پی طوالنیها بعد از بحث نکهیمخالفند، دوم ا
 سوخت ی منطقه اني از مراکز تامیکی نطنز به عنوان نيي شد و در خالل آن بحث تعبی تصویو منطقه ا
 .  است ی که در دست بررسدیمطرح گرد

 موضوع ني سوم سوخت دارد رادي تولساتي که تاسی به عنوان کشوررانی شناختن اتي به رسمیو
 اصالح ساختار سازمان تهي اگر کمی بدان معناست که حتنیا:  خواند و گفت نهي زمنیقابل توجه در ا

 باز نداشته باشند، گری ندارند دی سازی غنساتي که تاکنون تاسیی دهد که کشورهاشنهاديملل را پ
 دي تولساتيس که تامی شدیی شناسای کشور7 شود چون ما رسما جزو یهم شامل حال ما نم

 .میسوخت دار
 دادند که معامله ناني به ما اطمهایياروپا:  گفت ی برنامه خبرنی از ایگری در بخش دیرانی اپلماتی دنیا

 چون آنچه که در مي کنی باور نمی آساننی که به امي نداشته باشند و ما گفتکای با آمریپشت پرده ا
 کشور صحبت خواهد شد سه فردا احتماال با ایمروز  اساس انیبر ا.  استنی از اري غميني بیخبرها م

 شود، ی که به کار ما مربوط می که به ما دادند و در مورد خبر معامله پشت پرده ایکه در مورد نامه ا
 .  دهند حيبه ما توض

 با آنها گری ندارد که دیلي در پشت پرده داشته باشند اصال دلیاگر آنها بخواهند معامله ا:  افزود یو
 ییکای که آنها به آمریزي تنها چندی گوی و مستي ننی که موضع ما اندی گوی ها میی و اروپاميذاکره کنم

 کامل حل نشود، موضع آنها ر و مساله بطودندي با ما به توافق نرسی است که اگر روزنیها گفته اند ا
 .می حرف دارزي ننی ای برود که ما روتي امنی است که پرونده به شورانی ازين

 ها ضرر خواهند کرد،  یی اروپا ت،ي امنی به شورا رانی ا  ی ا   پـرونـده هسته  بـا ارسـال  نکهی ا اني با ب یناصر
   به عراقکای آمر   حمله فرانسه و آلمـان مخالف:  کرد و گفت   اشاره   رانی با اهـا یی مذاکره اروپا  علت  به

  ی ارتبـاط  عنـوان پـل  بـهـزي ن   و انگلستانستنـدي ن  در منطقهیدی جد  یري درگ  خواهانزي ن بودند و اکنـون
  .   استوستـهي کشورها پ نی ا  جمع   و اروپا بهکایآمر
 .هرگاه مذاکرات ما با اروپا حساس شده، استراو به واشنگتن رفته است:  افزود یو
آنها به ما گفتند : ن گفت  به لندی در خصوص علت لغو سفر دکتر حسن روحانی در پاسخ به سوالیو

 .  تا به ما ضرب االجل دهددیاي سفر بنی خواهد در ای فقط میروحان
 داری دردی روحانی که آقای با حرفدندي ترسی ها میسي است که انگلنیبرداشت من ا:  افزود یناصر

 معرض  خواستند که بلر را در مقطع انتخابات دری به سمت شکستن رود و نمريبا بلر خواهد زد مس
 . دولت انگلستان سخت باشدی آن براهي بگذارند که توجیموضع

 
 ها یی و اروپاکاستی ما با آمریاصل دعوا:  در روند مذاکرات با اروپا گفت کای در خصوص نقش آمریناصر

 که به یی کنند، اما بحث های تکرار می المللني بنی را بر اساس موازی سلسله مواضعکیمعموال 
 گونه نی در ایلت دوبار هم که خواسته دخایکی شود تا حاال دست اروپا نبوده و یوط م مرباي دنتيامن

 . ها باز کرده اندییکای و راه را آمردي کنی ها گفتند اشتباه مییکای آمرتی انجام دهد، در نهالیمسا
 تي اروپا موفقی برای مقطع زماننی در انکهی ااني با بی در کارگروه هسته ارانی گروه مذاکره کننده اسیير

 کارمان مي که با توافق بتوانمي دهی محيما ترج:  گفتت،ی مزکی ما ی ضرورت است و براکی امر نیدر ا
 .می نداریجبار بهتر شکل دهد، اما ازي تواند روابط ما را نی منی چون اميرا دنبال کن

 اي دنیاسيوضوع س مچي  نخواهد توانست در هیاگر مذاکرات شکست بخورد اروپا بسادگ:  افزود یو
 دهد که با ی است که به ما فضا میی جانی کننده است ، انيي تعنی داشته باشد و اینقش اساس
 وضعشان که ممي بکشانیی ها را قدم به قدم به جانی ات،ي و با حساسقي و با مذاکره دقمياروپا کار کن

 . شده باشدني که اهداف ما تامنديبه قاعده بنش
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 ازجمله ی هسته ایتهاي فعالی از سخنانش با اشاره به صرفه اقتصادیگری در بخش دني همچنیو
 ما ی برای هسته ای کنند اگر فناوری مفی ها تعریی که اروپایبراساس مبان: چرخه سوخت گفت 

 ی است، برای آلمان و هلند اقتصادی و اگر براستي نی آلمان و هلند هم اقتصادی براست،ي نیاقتصاد
 . استیما هم اقتصاد

 
 ما یوقت:  گفت ی هسته اروگاهي در ساخت نی اتمی سازمان انرژیتهاي با اشاره به فعالیناصر

 از همان مي نداشته باشیزي اگر از خودمان چی خواهند با ما شراکت کنند ولی همه مميمستقل باش
 .ی کنند، به خصوص در بحث هسته ای ما استفاده مهي علیابزار به عنوان اهرم

 و ساخت ی هسته ای به فناوریابي مجلس در الزام دولت به دستمي تصمنيتا همچن راسنی در ایو
انشاء اهللا دولت به :  به جا خواند و گفت یمي را تصمی هزار مگاوات برق هسته ا20ني تامی براروگاهين

 . مساله را دنبال خواهد کردنیصورت قاطع ا
 ی ها اصرار مییاروپا:  کرددي سخنانش تاک ازیگری در بخش دی در کارگروه هسته ایرانی گروه اسیير

 می بگذارزي می روی را روزشنهادماني و اگر پمي بدهیني عی هاني تضمی را براشنهاداتمانيکنند تا ما پ
 همان ای نی فروردوم و چه بسا در مقطع سمي رسی نقطه منی به امی آخر خواهد بود و دارشنهادي پنیا

 . ميکن را با آنها روشن فمانيروزها، تکل
 . انداخت مي آن را دوباره راه خواهمي در دست ماست و هر گاه اراده کنقي تعلديکل:  افزود یو
 که ی ؛ در صورتمی است که انگار ما بمب اتم داری ها با ما به گونه ایینوع مذاکره اروپا:  کرد دي تاکیو

 تمانيد و آن را هم بر ضد امن خوری و نه به دردمان ممي خواهی نه مم،يما نه به دنبال بمب اتم هست
 .مي دانیم

 سیدر توافقنامه پار:  گفت سی در موافقتنامه پاری و قطعیني عینهاي با اشاره به مبحث تضمیناصر
 منحصرا رانی ای برنامه هسته انکهی ای دهد، برای میني عی هاني تضمرانی آمده که ای بند اصلکی

 .  بدهدی قطعی هانيم اروپا تضی بماند و بطور مساوی باقزيصلح آم
 نی باشد که اروپا بتواند در ای در حددی بایني عناتي به راه حل، توقع آنها از تضمدني رسیبرا:  افزود یو

 . به ما بدهدی قطعی هانيپنج رشته تضم
 ی ندارند که بتوانند تعهد جدیزي بگذارند و چزي می ندارند که رویزي ها چییاروپا:  کرد حی تصریناصر

 .  بدهندی قطعني توانند تضمی اگر تعهد هم بدهند نمبدهند و
 ناچارند توقع لي دلني و به همندی آی دادند که از عهده آن بر نمسی در پاری ها تعهدییاروپا:  افزود یو

 .اورندي بنیيخود را پا
 

 ی اروپا، جمهوری ازسورانی اشنهاداتي پرشی سوال که در صورت عدم پذنی در پاسخ به ایناصر
 ی دوباره راه مزي همه چی دست ماست و با اراده اساتيتمام تاس:  چه خواهد کرد گفترانی ایماسال

 خود و ميني نشی بخواهد به سمت بحران برود ما هم ساکت نمانی جرنی و اگر اابدی یافتد، وسعت م
 .  دانند  ی را منیآنها هم ا

 آمده ی گزارش البرادعنیدر آخر: رد و گفت  و حل ابهامات آن اشاره کرانی ای به روند پرونده هسته ایو
 دانند که ی مانده و می دو موضوع کوچک باقیکی را انجام داده، ی اقدامات اصالحشتري برانیاست که ا

 م،ی را انجام داده ایح که آژانس اعالم کند اقدامات اصالیی و به جامي کنی موضوعات را حل منیما ا
  . مي رسیم
 که بخواهند به واسطه آن از ما ی بهانه حقوقچي هگری امر محقق شد دنی که انیبه محض ا:  افزود یو
 . را بخواهند وجود نداردقيتعل
 را مقصر جلوه رانی مذاکرات، ادني نرسجهي بعد از به نتکای احتمال که اروپا و آمرنی در خصوص ایناصر

 نی و به نظر من امي را داشتنرای اتي شدن محرومی دراز مدت و قانونقي دغدغه تعلشتريپ: دهند گفت 
 ی ها مییوپا به ارلي دلني ماست،  به همی سست شده است هرچند هنوز مورد نگرانیليموضوع خ

 که درباره معامله یحاتي و توضدی کردکای که شما و آمری شما کوتاه است چون کاری که زمان برامیيگو
 . ستي ما روشن نی به ما داده اند هنوز براکاینکردن با آمر

 زي چندی بگومی سفره را آنقدر گسترده کنند که اگر ما قبول نکردنی خطر وجود دارد که انیا:  افزود یو
 حاتي پس حتما به دنبال تسلدیاي خواهد کوتاه بی نمرانی و حاال که امی عرضه کردرانی به ای عالاريبس

 سخت تر یلي ما خیها بحث لي دلني و به هممي کنی خطر احساس مکی را به عنوان نیما ا. است
 .می قدم آخر را بردارگری ددی که شامي رسی می به مرحله امی شده و دارشتريشده و فشار ب

 جرج بوش به کشورشان برود در گفت نکهی قبل از ایی از  سه کشور اروپایکی ندهینما:  اعالم کرد یو
 تا آن را به  ميبه آنها بده  مي خواهی از هرآنچه که مستي لکی از من خواهش کرد که ی طوالنییوگو

 ی از او، ما منه و مي خواهی از شما میزي بود که ما اصال نه چنیبوش بدهند و در مقابل حرف ما ا
 دی تا شادی الزم دارد بگویزي است اگر چري در منطقه درگکای و اتفاقا چون آمرمي کندي سوخت تولميخواه

 .د را جمع و جور کنشی های که گرفتارميما کمکش کن
 آن را کای داند آمری بدهد چون مکای بلند باال را به آمرستي لنی خواهد ای  اروپا مدیشا:   گفت یناصر
 و می کردمي تونستی می که ما هر کارندی بگوکای توانند به آمری ها میی کند و آنوقت اروپای نمنيتام

 ...یخودت نخواست
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بود که آنها مطرح کردند و خواسته ما  ی موضوعنیا:  گفت WTO به وستني در خصوص موضوع پیو
 به وستني که عالقمند به پمی ما مشخص نکردی را گنجاندند و حتنی اسی و آنان در توافق پارستين

WTOنهای مي هست . 
 به چه نکهی بر ای دادند، مبنی کلشنهادي ها سه پیی در مذاکرات با اروپای روحانیآقا:  گفت یناصر
 کردند که ی اعالم آمادگیی محتواشنهادي دو پی براني و همچنم،ي برسجهي که به نتمي کار کنیروش

 در دی ماند که شای مو مي کنی ماند که ما فعال آن را اعالم نمی آخر باقشنهادي شد و پهی از آنها ارایکی
 .مي آن را ارائه دهیی نهاشنهاديپ
 و اگر مي دهیعاد کالن آن را ارائه م ، احتماال ابمي بدهنی خود را سوم فروردشنهادياگر ما پ:  افزود یو
 طول ی کرد، آنوقت ممکن است مدتداي پندهی آی برای و افقافتی گاهی فرصت کوتاه جاکی که در میدید

 .مي کنفی و تعرنيي تبرهي و غی و حقوقی آن را از نظر فناتیيبکشد تا ما جز
 یني ما تعهدات سنگشنهاداتيپمردم مطمئن باشند که :  اعالم کرد یرانی گروه مذاکره کننده اعضو

  .نخواهد داشت و معقول است
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 اهللا تی را به آی عراقتي تابعی عراق خواست موضوع اعطادی استان نجف اشرف از پارلمان جدیشورا
 . دهد کشور در دستور کار خود قرار نی در اعهي شی مرجع عالیستانيس
  ٢٠٠۵ مارس 14  - ١٣٨٣ اسفند 24ه شنبدو
 منتخب استان نجف اشرف امروز دوشنبه ی فرانسه، شورای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 تی عراق که قرار است پس فردا چهارشنبه رسما افتتاح شود، خواستند به آدی پارلمان جدندگانیاز نما
 . بدهندی عراقتي تابععهي مرجع بزرگ شیستانياهللا س

 استان نجف به اتفاق آرا یشورا:  استان نجف اشرف گفت ی شوراسي معاون رئی خالد نعمائخيش
 درخواست دیارائه دهد و در آن از پارلمان جد) دیپارلمان جد (ی را به مجمع ملیادداشتی گرفت مميتص

 یپاکستان (ی النجفرياهللا بش تی آزيو ن)  االصلیرانیا (یستاني اهللا ستی را به آی عراقتيکند تابع
 موضوع را در محور مسائل نی اندگانیاعطا کند و نما)  االصلیافغان(اضي اهللا اسحاق فتیو آ) االصل

 .مورد بحث خود قرار دهند
 یاسي و نه ستي مساله مدنمي را مطرح کنی درخواستني که باعث شد چنیلیازجمله دال:  افزودیو

 تي و مبتکرو نخبگان تابعشمندی در جهان به افراد اندشرفتهي پی از کشورهایاري بسرایاست ز
 . دهندی خود را میکشورها

 یستاني اهللا ستی که آییرا با دستاوردها) گری دی در کشورهاتي تابعیاعطا(اگر آن مساله :  گفت یو
ند  هستی کارني چنستهی آنها شاميني بی ممي کنسهی عراق به ارمغان آوردند مقای براگریودومرجع د

 ی توده های رهبرزي خود و نی هایري ها و موضعگهياني بقی مراجع از طرگری ودیستاني اهللا ستی آرایز
 . و عالقه وافر خود را به حفظ وحدت عراق و مردمش نشان دادندلیمردم عراق تما

 که آنها ميني بی ممیري مراجع در عراق اقامت داشته اند در نظر بگنی را که اییاگر سالها:  کرددي تاکیو
 سال است که در 55 از شي بیستاني اهللا ستی سال است که در عراق اقامت دارند و آ40 از شيب

 داشته اقامت سال در آن کشورها 5 از شي که بی جهان به افرادی کند و در کشورهای میعراق زندگ
 . کنندی آن کشور را اعطا متيباشند تابع

 ها مربوط است ما ی ها و همه عراقیوع فقط به نجف موضنیا:  استان نجف گفت ی مقام شورانیا
 از آن زحمات را ی بخشزي مراجع به عراق کردند ما ننی که ای که در قبال خدماتمي دانی خود مفهيوظ

 اما ما به دندارن ) ی عراقتيتابع( مساله نی به ایازي مراجع ننی امي دانی هرچند ما مميپاسخگو باش
  .مي کنیوجود آنها افتخار م

 طوائف و عناصر مختلف ملت عراق مورد ندگانی بودن و حضور نماري که به علت فراگکپارچهی عراق ائتالف
 را دی پارلمان جدی کرس146 ري در انتخابات اخیروزي قرار داشت توانست با پیستاني اهللا ستی آدیيتا

 نی است که به ایی هاگروه  مربوط به بعد از انتخابات وی کرس146 از ی کرس6 البته ردي خود بگاريدراخت
 .وستنديائتالف پ

 ها در انتخابات تشکر کرد و یاز مشارکت گسترده عراق)  بهمن11 (هی ژانو30 روز یستاني اهللا ستیآ
 ی وندهی نمای نتوانست در انتخابات شرکت کند که احمد الصافی عراقتيگفته بود به خاطر نداشتن تابع

 حاضر ی رای صندوق های بود که پای کسني داشت اولی عراقتيع تابیستاني اهللا ستیگفته بود اگر آ
 . شدیم
  

 .  بازداشت شدمي محمد باقر حکدي اهللا ستی ترور آی اصلعامل
  ٢٠٠۵ مارس 14  - ١٣٨٣ اسفند 24ه شنبدو
 سي رئمي محمد باقر حکدي ترورسی عامل اصلره،ی الجزی مهربه نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه
 . عراق در شهر نجف بازداشت شدی انقالب اسالمیال مجلس اعديفق
 در شهر نجف ، ی نماز جمعه و درهنگام خروج از حرم علوی و پس از ادا2003 در سال مي اهللا حکتیآ

 .دي از نمازگزاران به شهادت رسیري شده به همراه جمع کثی بمب گذاریبراثر انفجار خودرو
 .ند شدی زخمزي نیادی حادثه تعداد زنی ابراثر
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 عضو گروه القاعده پس از ییايبي تبعه لکی عراق اعالم کرده بودند یتي مسئوالن امننی از اشيپ
 اهللا محمد تی نجف که منجربه شهادت آ2003 سال ی درعراق به دست داشتن درانفجار هایريدستگ
 .  در نجف شد، اعتراف کرده استميباقر حک

  
 اند    آمريكايي آشته شده1500در جنگ عراق 

  ٢٠٠۵ مارس 14  - ١٣٨٣ اسفند 24ه شنبدو
 . هزار زخمي آمريكايي گرفته است11 آشته و دست آم 1500جنگ در عراق 

هاي گذشته آمريكا، شمار مجروحين جنگ عراق   الملل ايلنا، در مقايسه با جنگ  به گزارش سرويس بين
 .است  بيش از آشته شدگان آمريكايي بوده

 هزار و 11 آشته نظامي آمريكايي و همچنين 1500اق تا به حال بيش از به نوشته مجله تايم، جنگ عر
 . زخمي گرفته است285

شدند و در ويتنام از هر   اين درحالي است آه در جنگ جهاني دوم از هر سه زخمي يك تن آشته مي
 .هدد  چهار تن، يك تن و در حال حاضر در جنگ عراق از هر هشت زخمي يك تن جان خود را از دست مي

هاي پزشكي در اين زمينه بهبود يافته   به نوشته اين مجله، اين آمار نشان دهنده آن است آه مراقبت
 .است

 هزار تا صد هزار تن است و اين درحالي است 15به نوشته اين مجله، شمار آشته شدگان عراقي بين 
 .است  هاي عراقي منتشر نشده  آه آمار دقيقي از شمار زخمي

 .دومين سالگرد حمله آمريكا به عراق است, جمعه هفته جاري, وز هجدهم ماه مارسگفتني است؛ ر
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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ی به ادامه مذاکرات با اروپا نوشته و از روزنامه های صبح امروز تهران از قول مقامات ايرانی از اميدوار
ميان اخبار داخلی، تمامی روزنامه ها گزارش هايی درباره تحول در رقابت های انتخاباتی، اضافه و کم 

  .شدن نامزدها و افزايش احتمال حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات را مهم دانسته اند
بر ناچيزبودن مشوق هايی که آمريکا برای خودداری پيش بينی آينده مذاکرات هسته ای ايران و تاکيد 

ايران از توليد سوخت اتمی در نظر گرفته است مضمون مقاالت و گزارش های بيشتر روزنامه های صبح 
  . امروز تهران است

 نوشته تهديد غرب در کشاندن پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت موضوعی تازه نيست و قدس
و اتحاديه اروپا در قبال تحوالت جنجال برانگيز کره شمالی و برزيل، که به خواست تضاد سياسی آمريکا 

  . آمريکا پرونده مفتوحشان بسته شد، يکی ديگر از داليل ناکامی غرب در مواجه با ايران است
  سخنگوی وزارت خارجه ايران تاکيد کرده که ايران از ارجاع پرونده اش به شورایايرانبه نوشته روزنامه 

امنيت سازمان ملل هراسی ندارد چرا که بعضی تحريم ها در گذشته در کوتاه مدت به ما فشار آورد 
  . ولی در بلندمدت باعث شکوفايی شد

به گفته وی، وقتی خارجی ها هواپيما ندادند، هواپيماساز شديم، امکانات نظامی در جنگ ندادند، 
  .  اينجا می سازيماسلحه ساز شديم و سالح های پيچيده غيرهسته ای را

 از زبان محمد خاتمی، رييس جمهوری که در سفر ونزوئال به سر می برد، نوشته ايران تا پايان اقبال
  .مذاکرات با اروپا، غنی سازی اورانيوم را از سر نخواهد گرفت

 در گزارشی انتخاب علی الريجانی را توسط شورای هماهنگی محافظه کاران به عنوان نامزد شرق
اين جناح قطعی ديده و نوشته در حاليکه احمد توکلی، قالی باف، محسن رضايی و احمدی نژاد واحد 

ائتالفی تشکيل داده اند به اين حساب که نامزد انتخابی شورای هماهنگی به اين زودی صورت نخواهد 
  . گرفت، انتخاب الريجانی اختالفات درون محافظه کاران را افزايش خواهد داد

ديگر روزنامه های صبح هم احتمال انتخاب علی الريجانی را توسط شورای هماهنگی  و آفتاب يزد
  . محافظه کاران قطعی دانسته اند

 نوشته جناح با نفوذی از محافظه کاران معتقدند که نبايد شغل رييس جمهوری در شرقدر همين حال، 
  . اختيار يک غيرروحانی قرار گيرد

گان جمعيت موتلفه اسالمی هم در سرمقاله اين هفته خود تاکيد ، ارشمابه نوشته شرق، هفته نامه 
کرده که انتخاب يک رييس جمهور غيرروحانی می تواند اقدامی در جهت عملی شدن طرح آمريکايی ها 

  . مشهور به دلتا برای تغيير نظام جمهوری اسالمی باشد
 هماهنگی محافظه کاران در  از قول يک نماينده محافظه کار احتمال داده که تعجيل شورایاقبال

معرفی علی الريجانی از آنروست که با خبر شده اند هفته آينده در اجالس مجلس خبرگان رهبری از 
هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری آينده دعوت خواهد شد و گروهی از 

لس خبرگان بنندند و آنان را در مقابل محافظه کاران در صددند با انتخاب نامزد واحد خود، راه را بر مج
  . عمل انجام شده قرار دهند

، هاشمی رفسنجانی گفته است هر چه زمان می گذرد لزوم آمدن خود را  شرقدر اين حال؛ به نوشته
  . بيشتر احساس می کنم
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به نوشته اين روزنامه، رييس مجمع تشخيص مصلحت در عين حال گفته دعا می کنم به جايی نرسيم 
 مجبور شوم بيايم، چرا که اين نشان منفی برای کشور است، چرا کشوری به عظمت ايران رو به که

  کسی بياورد که کار خود را انجام داده است؟ 
 خبر داده شورای هماهنگی نيروهای انقالب، بدون حضور بخش عمده ای جمهوری اسالمیروزنامه 

د در حاليکه محافل نزديک به آبادگران و ايثارگران از اعضايش، در مورد علی الريجانی به جمع بندی رسي
  .ميگويند آقايان احمدی نژاد و حداد عادل گزينه های مورد نظر آنان هستند

يک روز مانده به شبی که هر سال مراسم چهارشنبه سوری در آن برگزار می شود و در حاليکه روزنامه 
م پنهان نمی کنند و روزنامه های ديگر از زبان های هوادار محافظه کاران مخالفت خود را با اين مراس

مسووالن انتظامی نوشته اند که با کسانی که در اين شب در نظام عمومی اخالل کنند به شدت 
 از مردم می خواهد که تنها در مراکز اعالم شده مراسم اين روز را انجام همشهریبرخورد می شود، 

  .دهند
  . اندار تهران نقل کرده که نبايد با آداب و رسوم ملی مخالفت کرد از قول است آفتاب يزددر همين مورد،

 نوشته آخرين سه شنبه سال اگر برای نسل قبلی سنت و مراسم و جشن بود، برای نسل جام جم
  .  نفر مصدوم ١۶ فقره آتش سوزی بود به همراه ٢۴فعلی انفجار است و آتش، چنانکه در همين ماه 

مشکل : ما، حاال کار به جايی رسيده که يک وکيل دادگستری می گويدبه نوشته روزنامه صدا و سي
شب چهارشنبه سوری فقط انفجار و سوختگی نيست بلکه بازداشت، زندان و پرداخت ديه های 

سنگين نيز از پيامدهای شب چهارشنبه سوری است که متاسفانه جوانان و نوجوانان کمتر به آن فکر 
  .می کنند
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روزنامه های امروز تهران عنوان های بزرگ خبری خود را به پاسخ ايران به مشوق های آمريکا در مقابل 
توقف دائمی غنی سازی اورانيوم توسط ايران اختصاص داده و از زبان مقامات ايرانی مذاکره کننده با 

  . ه اند که مذاکرات اين دور بدون رسيدن به نتيجه ای مشخص پايان يافتاروپا نوشت
تحوالت و گمانه زنی هايی درباره انتخابات رياست جمهوری آينده و احتمال وقوع سيل در تهران از جمله 

  .ديگر گزارش های روزنامه های امروز است
ی اورانيوم را همچنان متوقف کند و اگر ايران غنی ساز" در گزارشی نشان داده که از نظر اروپا شرق

. اين مورد تأييد آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار گيرد، مسائل را می توان در چارچوب آژانس حل کرد
اما ايران خواهان انجام اين کار نيست و در آن صورت، پرونده اين کشور را به شورای امنيت سازمان ملل 

  ."متحد ارجاع خواهيم داد
ابل اين اظهار نظر اروپايی ها جواب سيروس ناصری عضو ارشد هيئت مذاکره گر ايران را  در مقشرق

توقف غنی سازی اصال در دستور مذاکرات با اروپا نيست و ايران اصال به چنين "نقل کرده که گفته 
  ."چيزی نمی انديشد

ن ايران از توليد  مدير روزنامه کيهان گفته است سياست اصرار بر دست کشيد آفتاب يزدبه نوشته
  . تی است.پی.سوخت به معنای لغو پيمان ان

حسين شريعتمداری، مدير مسئول کيهان که از مخالفان سرسخت مذاکره با اروپا بر سر فعاليت های 
 با تاکيد بر اين که سياست آمريکا تغيير نکرده و همان است که آفتاب يزدهسته ای است، به نوشته 

با آن هماهنگ کرده است گفته مشوق های واشنگتن در ازای دست کشيدن بود و اروپا نيز خود را 
  .ايران از غنی سازی اورانيوم يک فريب است

 عنوان اصلی خود را به خبر اعالم رسمی نامزدی احمد توکلی برای رياست جمهوری آينده شرق
سپاه و همان نماينده اختصاص داده و نوشته رييس ستاد انتخاباتی او نيز الياس نادران، معاون سابق 

مجلسی است که ماه گذشته با انتقاد شديد وتهديد آميزی عليه اکبر هاشمی رفسنجانی از وی 
  .خواسته بود وارد عرصه انتخابات نشود

 اين دو در جلسه مطبوعاتی ديروز گفته اند از ورود رييس مجمع تشخيص مصلحت  شرقاما به نوشته
  .کردبه عرصه رقابت ها استقبال خواهند 

اهميت اعالم کانديداتوری احمد توکلی به آن است که عمال شورای هماهنگی محافظه کار را منحل 
شده می دارد چرا که قبال علی اکبر واليتی از آنها جدا شده بود و علی الريجانی هم تهديد کرده است 

ی انتخاباتی دست خواهد که اگر در چند روز آينده شورا نامزد واحد خود را انتخاب نکند، از فعاليت ها
  .شست

 در صدر اخبار خود نوشته مهدی کروبی در يک سخنرانی انتخاباتی گفته است ما منطق آفتاب يزد
  . داريم پس با همه جز اسرائيل مذاکره می کنيم

 بسيجی های دانشگاه صنعتی شريف در يک نظرسنجی اعالم داشته اند که همشهریبه نوشته 
 انتخابات شرکت می کنند و بيشترين رای آنها هم به محمود احمدی نژاد هفتاد و پنج درصدشان در
  . شهردار تهران خواهد بود

 از يک نظرسنجی خبر داده که توسط يک سازمان دولتی صورت گرفته و نشان دنيای اقتصاداز آن سو 
فظه کار می دهد که آرای اکبر هاشمی رفسنجانی به تنهايی از تمام کانديداهای اصالح طلب و محا

  .بيشتر و حدود چهل و پنج در صد خواهد بود
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  . مطابق اين نظرسنجی، نامزدهای اصالح طلبان به مراتب بيشتر از محافظه کاران رای خواهند آورد
 نوشته پنج روز پس از اعالم کانديداتوری ابراهيم يزدی، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص شرق

ما در مورد نهضت آزادی همچنان قاطع، محکم و راسخ :" فته استبرخورد اين شورا با کانديداتوری وی گ
  ."پايبند هستيم و تغييری در اين مسئله حاصل نشده است) ره(به احکام امام 

 اين سخن به معنای آنست که شورای نگهبان صالحيت ابراهيم يزدی را رد خواهد  شرقبه نوشته
  .کرد

 جاری شدن سيل در شرق تهران خبر از حوادثی داده اند چند روزنامه امروز با چاپ عکس های بزرگی از
  . که بعد از دو روز باران پيش آمده است

 نوشته پايتخت را سيل تهديد می کند در حالی که تا دو ماه ديگر هم امکان ريزش باران همبستگی
  .های بهاری وجود دارد
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روزنامه های امروز تهران عنوان های اصلی خود را به مذاکرات ايران و اروپا اختصاص داده و با اشاره به 
. سخت تر شدن موضع کشورهای اروپايی نوشته اند سايه های ترديد بر ادامه مذاکرات افتاده است

ای تعطيالت نوروزی و لزوم خودداری مردم از تاکيد امامان جمعه بر ادامه عزاداری های ماه محرم در روزه
  . شادمانی از جمله مهم ترين خبرهای داخلی روزنامه های صبح اولين روز هفته در تهران است

 در صدر اخبار خود از ناتمام ماندن مذاکرات هسته ای ايران و اروپا خبر داده و نوشته با جام جم
 هسته ای ايران آغاز شده است مذاکرات باز هم فشارهای تبليغاتی جديدی که عليه فعاليت های

  . تاخير افتاده و به سومين روز سال جديد شمسی موکول شده است
 نوشته روز جمعه در ساعات پايانی مذاکرات ديپلماتهای ايران و اروپا در ژنو، اتفاقاتی مهم ايرانروزنامه 

  .  تحت الشعاع قرار دادحول پرونده هسته ای ايران رخ داد که تصميم گيری ها را کامًال
 تحوالت جديد حکايت از آن داشت که مذاکره کنندگان هسته ای ايرانی در ايرانبه نوشته روزنامه 

  . با فشارها و تهديدات سنگين روبرو شده اند" غنی سازی اورانيوم"مسأله مناقشه انگيز 
 کرد که در آن خواستار توقف کامل  اولين پيام بدبينی را پارلمان اروپا به تهران منتقلشرقبه نوشته 

غنی سازی اورانيوم شد و اتفاق ناخوشايند ديگر در حرکت سه شريک و طرف مذاکره ايران صورت 
گرفت که به کشورهای ديگر اتحاديه اروپا نوشته اند در صورتی که ايران، غنی سازی اورانيوم را از سر 

جاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت بگيرد و يا تعهدات هسته ای اش را نقض کند، از ار
  . سازمان ملل حمايت خواهند کرد

 در عنوان اصلی خود از همسويی دوباره آمريکا و اروپا در مورد پرونده هسته ای ايران خبر همبستگی
داده ولی در خبری از قول حسن روحانی نوشته طی مذاکرات هسته ای توانسته ايم آمريکا را ناکام 

  . يم و اروپا هم در برابر دانش و فن آوری دانشمندان ايرانی تسليم شده استگذار
 امامان جمعه شهرهای مختلف ايران در خطبه های خود بر ادامه فعاليت های هسته اعتمادبه نوشته 

  .ای و مقاومت ايران در برابر خواست های اروپا و آمريکا تاکيد کرده اند
قدرت گرفتن حزب اهللا لبنان و "اهرات روز سه شنبه بيروت و در حالی که گزارش پی آمدهای تظ

همچنان موضوع مقاالت و گزارش های روزنامه های هوادار محافظه کاران است " شکست آمريکا
 بدون اشاره مستقيم به مسائل لبنان نوشته در شرايط حاضر اگر کسانی ايران را آفتاب يزدسردبير 

 کشورهای ديگر است هرگز بخشيده نخواهند شد به خصوص که آن وارد ماجراهايی کنند که مربوط به
  . کشورها همواره در شرايط خاص بين ايران و آمريکا، آمريکا را برخواهند گزيد

 با اشاره به وقايعی که در بيست و چهار ساعت گذشته عليه ايران در يمن، بحرين آفتاب يزدسرمقاله 
 می رسد فشارهای بين المللی بر جمهوری اسالمی افزايش و فرودگاه بروکسل رخ داده نوشته به نظر

  .گرفته و از همين رو ايران نبايد وارد مناقشات تازه ای مربوط به کشورهای ديگر شود
 آيت اهللا امينی، امام جمعه موقت قم با اشاره به مصادف شدن عيد نوروز امسال همشهریبه نوشته 

ی است که اهل بيت امام حسين در شام در اسارت به اين زمان: با دهم صفر خطاب به مردم گفته
پس ديد و بازديد بکنيد، مسافرت برويد اما کاری نکنيد که حضرت زينب و سکينه را از . سرمی بردند

  . خودتان ناراضی کنيد
 گزارش داده که ماموستا حسام الدين مجتهدی امام جمعه سنندج با اشاره به همين ايرانروزنامه 

ست نوروز قبل از اسالم وجود داشت و به سبب آن که اسالم با رسوم خوب مخالفت موضوع گفته ا
  .نکرده است با عيد نوروز هم مخالفت نکرد

 
   اسفند٢١:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۵ مارس 11  - ١٣٨٣ اسفند 21ه جمع:بی بی سی
ه سوری و سال نو رفته و در هفته نامه های ايران يک هفته مانده به پايان سال به استقبال چهارشنب

  .عناوين اصلی خود به بحث درباره انتخابات رياست جمهوری و پرونده هسته ای ايران پرداخته اند
اين نشريات به طرز کم سابقه ای به تشريح آئين های آغاز سال خورشيدی نظير چهارشنبه سوری، 

التی از تورم، گرانی و نبود امکان حاجی فيروز و سفره هفت سين پرداخته و با چاپ گزارش ها و مقا
  . سفر در تعطيالت آخر سال برای اقشار کم درآمد جامعه انتقاد کرده اند
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 فضای ايران جمعهبا نزديک شدن سال نو تا حدودی بحث های سياسی فروکش کرده است و 
 سياسی کشور را در آخرين هفته سال آرام توصيف کرده و نوشته است که به نظر نمی رسد در

  . روزهای باقيمانده از سال اتفاق چشمگيری رخ دهد
به عقيده ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی، مردم خود را برای سال نو آماده می کنند و وقتی زيادی 

برای دنبال کردن مباحث سياسی ندارند و دستگاه های حکومتی نيز درگير تدوين و تصويب بودجه و 
  .آمادگی برای سال آينده هستند

ايران  اين حال، مذاکرات ايران با اتحاديه اروپا ادامه دارد و ايران از روند کند مذاکرات ناراضی است، اما با
 خرداد اتفاق ٢٧ پيش بينی کرده اند تا زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری در يالثارات و جمعه

  .مهمی در روند مذاکرات هسته ای رخ نخواهد داد
رگان انصار حزب اهللا، آمريکا و غرب تا چند ماه آينده همين روند را با فشارهای ، ايالثاراتبه نوشته 

تبليغاتی ادامه خواهند داد و تکليف نهايی چالش هسته ای ايران فردای انتخابات معلوم می شود، 
  روزی که می توان پيش بينی کرد کدام يک از دوطرف زودتر به خط نهايی خواهد رسيد؟

ه، رمز پيروزی ايران در اين مذاکرات، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات رياست به نوشته اين نشري
  .جمهوری سال آينده است و گرنه غربی ها فشارهای خود را صد چندان خواهند کرد

 از شورای يالثاراتشکاف پيش آمده در ميان محافظه کاران با انتقادات بسياری مواجه شده و 
وظيفه معرفی نامزد نهايی را بر عهده دارد، خواسته است اگر توان هماهنگی نيروهای انقالب که 

  .هماهنگی ندارند، اين مسئوليت را رها کنند
، ارگان حزب موتلفه، از قول محمد نبی حبيبی، دبيرکل اين تشکل، به گروه های عضو شمادر مقابل، 

ماهنگی احترام هشدار داده است از سهم خواهی دست بردارند و به تصميم جمع در شوراي ه
  .بگذارند

  ترکيب کابينه محافظه کاران
 که در قم منتشر می شود، به نقل از يک خواننده به محافظه کاران پيشنهاد کرده است پرتو سخن

برای حل اختالف، محمود احمدی نژاد، شهردار تهران، به عنوان نامزد رياست جمهوری، محسن 
وان وزيردفاع، علی اکبر واليتی، وزير سابق خارجه به رضايی، فرمانده سابق سپاه پاسداران به عن

  .عنوان وزير امور خارجه و احمد توکلی، نماينده مجلس به عنوان وزير اقتصاد معرفی شوند
 گزارشی از گردهمايی دبيران استانی حزب کارگزاران چاپ کرده و به نقل از محمد هاشمی، دبير صدا

 بين نامزدهای رياست جمهوری هنوز کسی نيست که در: "سياسی حزب کارگزاران، نوشته است
را به صحنه انتخابات فراهم ) رئيس مجمع تشخيص مصلحت(زمينه نيامدن اکبر هاشمی رفسنجانی 

  ."کند و وی قطعا در انتخابات شرکت خواهد کرد
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت هنوز پاسخی روشنی در باره نامزدی در انتخابات نداده، اما برادرش می

هاشمی بهترين گزينه برای انتخابات است، چون فردی فراجناحی است و جز بنيان گذاران : "گفته است
  ."جمهوری اسالمی به حساب می آيد

  ديدگاه و معيارهای رييس جمهور آينده
 در صفحه اول خود از ديدار شماری از نمايندگان مجلس هفتم با اميد جواندر همين حال، 

  .بر داده استاکبرهاشمی رفسنجانی خ
اسماعيل جبارزاده، نماينده تبريز که در اين جلسه حضور داشته، درباره نظرات آقای هاشمی در باره 

يکی نشان دادن مشت . دو نوع تعامل با کشورها می توان داشت: "سياست خارجی ايران گفته است
دهد، ولی اگر منطقی دنيا در مقابل مشت به ما مشت نشان می . و ديگری، تعامل منطقی با کشورها

  ." درصد بحث های منطقی ما را بپذيرند۵٠صحبت کنيم، مجبورند حداقل 
 بخش دوم سخنان آيت اهللا مصباح يزدی را در جمع ناظران شورای نگهبان چاپ کرده و به پرتو سخن

  ."رئيس جمهور آينده بايد به دنبال احيای ارزش های اسالمی باشد: "نقل از وی نوشته است
دائم نگوئيم رئيس جمهوری می خواهيم که فقر را برطرف کند و به : "مصباح يزدی گفته استآقای 

نيازها و خواسته های مردم پاسخ دهد و توسعه و پيشرفت بياورد، بلکه بگوئيم رئيس جمهوری می 
  ."خواهيم که دين مردم را حفظ و ارزش های اسالمی را احيا کند

  ؟'پدر معنوی'رئيس واقعی يا 
ن هفته گذشته احمد جنتی، دبير شورای نگهبان ايران، در نماز جمعه تهران بازتاب های گوناگونی سخنا

  "آيا شورای نگهبان پشيمان می شود؟: " با بررسی عملکرد مجلس هفتم تيتر زده استصداداشته و 
از تائيد به نوشته اين نشريه، اعضای شورای نگهبان در طول فعاليت مجلس ششم بارها آشکار و پنهان 

آيا : " در ادامه این مطلب پرسيده استصدا.صالحيت نمايندگان اصالح طلب ابراز پشيمانی کرده بودند
  "واکنش دبير شورای نگهبان می تواند نشانه چنين حالتی باشد؟

بوهايی به مشام می خورد و برخی افرادی که با : "دبير شورای نگهبان ايران در نماز جمعه گفته بود
ميسيون ها سرو کار دارند، نمايندگان را تطميع می کنند، با هديه و مهمانی دادن آنها را می مجلس و ک

  ." خرند
اين در حالی . آقای جنتی در خطبه های خود همچنين نمايندگان مجلس را به پرهيز از فساد دعوت کرد

يات جمهوری است که انتخابات مجلس هفتم پر سرو صدا ترين انتخابات برگزار شده در دوران ح
  . اسالمی به شما می رود
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جناح منتقد محافظه کاران می گويد که شورای نگهبان با رد صالحيت بيش از هشتاد نفر از نمايندگان 
  .اصالح طلب مجلس ششم زمينه را برای پيروزی محافظه کاران مهيا کرد

 آقای جنتی در نامه ای سخنان دبير شورای نگهبان واکنش برخی نمايندگان مجلس را به دنبال داشت و
من برای اين مجلس احترام بيشتری قائلم و مجلس را ارزشی و : "دلجويانه خطاب به نمايندگان نوشت

  ."طرفدار اسالم، انقالب و نظام واليت فقيه می دانم
نيت آقای جنتی خير ودلسوزانه " با انتقاد از غالمعلی حداد عادل، رئيس مجلس که گفته اميد جوان

آقای حداد عادل می داند که گوينده اين سخنان مردی است که عمال رئيس قوه : "نوشته است، "بوده
  ."مقننه است

 در باره قدرت باالتر آقای جنتی در مقابل مجلس نوشته اميد جوان،مهرداد خدير، ياداشت نويس 
و نمی آقای حداد عادل رئيس مجلسی است که به لطف نظارت استصوابی تشکيل شده و از ا: "است

  ." توان انتظار داشت که عليه پدر معنوی اين مجلس سخن بگويد
آقای جنتی می تواند هم نيمی از کانديداهای مجلس را رد صالحيت کند و هم : "وی افزوده است

  ."مصوبات مجلس را وتو کند
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