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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 آنفرانس مطبوعاتي شوراي ملي مقاومت ايران
  ٢٠٠۵ مارس 31  - ١٣٨4  فروردین11ه پنج شنب

ه در پاريس برگزارشد در رسانه هاي شنب آنفرانس مطبوعاتي شوراي ملي مقاومت ايران آه روز پنج
در اين گزارشات به مدارك و اطالعات جديد افشا . خبري جهان بالفاصله بطور گسترده انعكاس يافت

خالصه اي از گزارشات برخي رسانه هاي خبري مهم جهان را . شده از سوي مقاومت ايران پرداختند
 . آنيد دراين گزارش مشاهده مي

 : زارشي از آنفرانس مطبوعاتي شوراي ملي مقاومت ايران نوشتخبرگزاري فرانسه در گ
 ميليارد 5/2پنجشنبه گروه اپوزسيون اصلي ايران اعالم آرد آيت اهللا علي خامنه اي ولي فقيه ايران «

محمد محدثين يك مقام شوراي ملي ,  آالهك هسته اي اختصاص داده است3دالر براي بدست آوردن 
آالهك هاي هسته “  تصميم گرفته است آه تهران بايد 2004اي در اواسط مقاومت ايران گفت خامنه 

 . “اي را با امكانات خود تهيه آرده يا آنرا از خارج خريداري آند
خبرگزاري فرانسه گفت محمد محدثين رئيس آميسيون روابط خارجي شوراي ملي مقاومت ايران در يك 

هسته اي براي مجهز آردن موشكهاي ساخت آنفرانس مطبوعاتي در پاريس گفت اين آالهك هاي 
 .او منابع اطالعاتي خود را فاش نساخت. محلي استفاده خواهد شد

در ماههاي اخير شوراي ملي مقاومت ايران اسنادي را ارائه داده است تا نشان دهد «:اين گزارش افزود 
الهك هاي هسته اي در آه جمهوري اسالمي در توليد اورانيوم غني شده و توليد موشكهاي قادر به آ

ايران تجهيزات و , در اوايل ماه فوريه شوراي ملي مقاومت ايران گفت.مراحله پيشترفته اي قرار دارد
 . دانش الزم براي ساختن ماشه يك بمب هسته اي را بدست آورده است

ه بر امور توسط آميته پارلماني ايران آ“ يك گزارش محرمانه“ روز پنجشنبه محدثين همچنين يك آپي از 
 . بود2004به خبرنگاران نشان داد آه مورخه فوريه , هسته اي نظارت دارد

از پروژه هاي هسته اي ايران بي اطالع است و بودجه چنين پروژه “ اين گزارش ميگويد پارلمان ايران 
 .“هايي در بودجه ساليانه آشور لحاظ نشده است

  2006 -7تا سال“ تهران قادر خواهد بود , اين مقام شوراي ملي مقاومت ايران همچنين گفت
 »توليد آند, براي زرادخانه هسته اي خود“ آيلوگرم پلوتونيوم10

 :خبرگزاري آسوشيتد پرس با مخابره عكسي از اين آنفرانس مطبوعاتي نوشت
 31در آنفرانس مطبوعاتي روز پنجشنبه , محمد محدثين يك مقام رسمي شوراي ملي مقاومت ايران«

پاريس مدارآي نشان داد و مدعي شد راآتور آب سنگين در مرآز ايران اين امكان را دارد آه مارس در 
آه براي توليد ساالنه يك بمب هسته اي ,  توليد آند2007 آيلوگرم پلوتنيوم تا سال 10ساالنه 
 ».آافيست

ي ملي خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارش ديگري به مدارك ارائه شده در آنفرانس مطبوعاتي شورا
شوراي ملي مقاومت ايران دو سال پيش نقش مهمي در افشاي : مقاومت ايران پرداخت و نوشت

 .برنامه غني سازي مخفي ايران براي جهانيان داشت
: خبرگزاري رويتر در گزارش مبسوطي در مورد آنفرانس مطبوعاتي شوراي ملي مقاومت ايران نوشت

 ميليارد دالر در سال گذشته براي دستيابي به سه 2.5ن اين گروه اپوزيسيون روز سه شنبه گفت ايرا
 .آالهك اتمي اختصاص داده است

اين گروه آه اطالعات دقيقي در گذشته در مورد سايت هاي هسته اي منتشر آرده است : رويتر افزود
سال همچنين اين گروه گفت ايران آار رآآتور هسته اي در جنوب تهران را تسريع ميكند آه قادر است تا 

 . پلوتونيوم آافي براي يك بمب اتمي توليد آند2007
شوراي ملي مقاومت ايران يك گروه تبعيدي است آه ميخواهد : خبرگزاري رويتر در گزارش خود گفت

 .حاآمان مذهبي ايران را سرنگون سازد
 تأسيسات آب سنگين اراك و سايت غني 2002شوراي ملي مقاومت در اوت سال : اين گزارش افزود

اي ايران فاش ساخت آه بعد از آن  سازي اورانيوم در نطنز را بعنوان بخشي از برنامه تسليحات هسته
 .ايران وجود هردو را به آژانس انرژي اتمي اعالم نمود

محمد محدثين گفت رژيم ايران آار در اراك را آه ميتواند پلوتونيوم آافي براي : سوئيس انفو گزارش داد
رژيم به آژانس بين المللي انرژي اتمي «او گفت. توليد آند گسترش داده استيك بمب اتمي در سال 

 قابل بهره برداري است اما واقعيت اين است آه آنها ميخواهند در 2014گفته است اين رآآتور تا سال 
 ». بهره برداري از آنرا آغاز آنند2007 يا 2006سال 

مت و صحت اين اطالعات فاش شده پرداخت سوئيس انفو به افشاگري هاي گذشته شوراي ملي مقاو
 . تأسيسات اتمي نطنز و اراك را فاش ساخت2002و نوشت شوراي ملي مقاومت ايران بود آه در سال 
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اي بي سي نيوز نيز در گزارش خود شوراي ملي مقاومت را بعنوان ائتالفي از گروه هاي تبعيدي آه 
 نوشت در مورد آنفرانس مطبوعاتي روز قصد سرنگوني رژيم ايران را دارند معرفي نمود و 

 خامنه اي 2004در اواسط سال «محمد محدثين از شوراي ملي مقاومت ايران گفت : پنج شنبه نوشت
 ». ميليارد دالر براي دستيابي به سه آالهك اتمي اختصاص داده است2.5

تأييد مي آند آه محدثين گفت اطالعات اين گروه : سايت شبكه تلويزيوني فاآس نيوز آمريكا نوشت
محدثين به اسناد محرمانه ايران . موضوع ايران بايد به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود

 در باره فعاليت هاي اتمي ايران اشاره آرد آه روز پنج شنبه بدست آورده است و 2004مورخ فوريه 
 .ي براي برنامه اتمي اش داردگفت اين ها شواهدي هستند آه نشان ميدهد رژيم ايران اهداف سر

 
 ها مصالحه با تهران است رويكرد اروپايي: ها رويتر به نقل از ديپلمات

  ٢٠٠۵ مارس 31  - ١٣٨4  فروردین11ه پنج شنب
هايي آه نامي از آنها نبرد اعالم آرد آه  خبرگزاري رويتر در گزارشي به نقل از ديپلمات: خبرگزاري فارس

به عنوان سه آشور مهم اروپايي مذاآره آننده با ايران در حال مدنظر قرار انگليس، فرانسه و آلمان 
بنا بر اين گزارش، اين .اي خود را حفظ آند دادن اين امر هستند آه به ايران اجازه دهند تكنولوژي هسته

 . ها تصميمي در جهت مصالحه با تهران است رويكرد اروپايي
 

ند به چالش اروپا و واشنگتن بيانجامد آه ظاهرا با شرط اين آه توا اين خبرگزاري افزود، اين اقدام مي
ها و  اي از سوي ايران متوقف شود، از مذاآرات اروپايي هاي مربوط به توليد سوخت هسته همه فعاليت

 . آند ايران حمايت مي
م آرد آه ها، اعال طبق اين گزارش، يكي از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريكا با رد اظهارات ديپلمات

هاي  واشنگتن و سه آشور اروپايي هنوز درباره اين امر اتفاق نظر دارند آه ايران بايد از همه تكنولوژي
 . اي دست بردارد حساس هسته

اي از سوي ايران  ها پيش از اين اعالم آرده بودند هيچ چيز بجز برچيدن برنامه سوخت هسته اروپايي
 . اي نيست متقاعد آند آه تهران به دنبال بمب هستهتواند آنها را نسبت به اين امر  نمي

ها در حال مدنظر قرار دادن اين امر هستند آه تهران  اند آه اروپايي ها اعالم داشته ت با اين حال ديپلما
 . سازي را همچنان حفظ آند برنامه محدود غني

از مدتها «: ي دارد، نوشتاي دسترس هايي آه به مذاآرات هسته اين گزارش به نقل از يكي از ديپلمات
ها مشغول درنظر گرفتن اين امر  قبل اين پيشنهاد ارائه شده بود اما نكته تازه اين است آه اروپايي

 » .هستند
ها، در مذاآرات هفته گذشته در پاريس طرفين درباره درخواست ايران براي حفظ  به گفته اين ديپلمات

سازي  اي اعالم آردند آه اين مقدار براي غني سان هسته سانتريفيوژ اختالف داشتند؛ اما آارشنا500
 آنها از نزديك تحت آنترل  اورانيوم الزم براي ساخت سالح بسيار اندك است و گذشته از آن فعاليت

 . خواهد بود
 » .اتحاديه اروپا تاآنون به اين درخواست جواب مثبت يا منفي نداده است« : اين ديپلماتها افزودند

اند ولي بر اين امر  ها مدنظر قرار گرفتن اين امر از سوي اروپا را تاييد آرده گزارش، ديگر ديپلماتبنا بر اين 
 . تاآيد دارند آه مدنظر قرار گرفتن آن دال بر پذيرفته شدن آن نيست

ها واقعا قابل قبول نبود  خواسته ايراني«: هاي وابسته به سه آشور اروپايي نيز گفت يكي از ديپلمات
 » .ا گفتيم آه به اين نظريه نيز توجه خواهد شدولي م

ها به نقل از  اين خبرگزاري با اشاره به اختالف اروپا درباره پذيرش پيشنهاد ايران براي حفظ سانتريفيوژ
ها  ها موافق هستند و آلماني انگليس شديدا مخالف آن است، فرانسوي«: يك ديپلمات گزارش داد

  ».اند موضعي ميانه اتخاذ آرده
ها  حتي مدنظر قرارگرفتن اين پيشنهاد نيز يك پيروزي براي ايراني « :يك ديپلمات ديگر نيز تاآيد آرد

 » .شود محسوب مي
  

 هزار دستگاه سانتريفيوژ در 50با آگاهي آژانس اتمي : الملل سازمان انرژي اتمي ايران معاون امور بين
 تاسيسات نطنز نصب خواهد شد

  ٢٠٠۵ مارس 30  - ١٣٨4  فروردین10ه چهار شنب
سازي اورانيوم نطنز، از دو سالن  دآتر سعيدي گفت آه رييس جمهور امروز طي بازديد از مجتمع غني

 . اصلي آه براي نصب سانتريفيوژها مهيا شده است، بازديد آرد
ريزي  مهالملل و برنا ، دآتر سعيدي، معاون امور بين)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

 هزار 50سازمان انرژي اتمي ايران در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي افزود آه در اين تاسيسات 
يي خواهد بود  ي سوخت يك نيروگاه هسته دستگاه سانتريفيوژ نصب خواهد شد آه فقط تامين آننده

 . المللي در جريان تمام مراحل ساخت آن قرار گرفته است آه البته آژانس بين
يي ايران هيچ آارشناس و شرآت خارجي حضور ندارد و آارشناسان  در تاسيسات هسته: فتوي گ

 . آنند روسي فقط در نيروگاه بوشهر فعاليت مي
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آميز  تمام فعاليت صلح: ريزي سازمان انرژي اتمي ايران، تصريح آرد الملل و برنامه معاون امور بين
ر رسيده است آه البته تاآنون به حالت تعليق يي ايران توسط متخصصان جوان ايراني به ثم هسته

 . درآمده است
 خبرنگار و عكاس داخلي و خارجي نيز حضور 50در مراسم بازديد رييس جمهور از سايت نطنز حدود 

 . داشتند
 

دهيم و اميدواريم بتوانيم اين مسير را با منطق و  مذاآره با اروپاييان را ادامه مي: خاتمي اظهار داشت
 . ي سوء آنها مشخص است به نتيجه برسانيم هايي آه انگيزه فشار قدرتفارغ از 

  ٢٠٠۵ مارس 30  - ١٣٨4  فروردین10ه چهار شنب
، حجت االسالم و المسلمين سيد محمد )ايسنا(به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي اصفهان در جمع  هستهخاتمي، رييس جمهور پس از بازديد از مرآز تحقيقات و توليد سوخت 
ي ما به خصوص آنهايي آه زندگي آرام براي  طبعا براي همه: خبرنگاران حاضر شد و اظهار داشت

هاي آشتار جمعي  تر از سالح دهنده آورتر و تكان ي بشر را خواستارند هيچ اصطالحي چندش همه
 . ها نيست ر سالحاي قابل قياس با ديگ هاي هسته آفريني سالح نيست و ويرانگري و فالآت

ي زمين  هاي اتمي قادر است براي چندين بار آره هاي سالح با آمال تاسف امروز زرادخانه: خاتمي افزود
طلبان تالش براي رهايي انسانيت از اين آابوس  ي صلح را از بين ببرد و يكي از وظايف مهم همه
ترين  دارد و شايد مطلوب س نگاه ميها را در دلهره و تر ي انسان وحشتناآي است آه در هر لحظه همه

ترين آاري آه مورد خواست انسان امروز است اين باشد آه تالش آند جلوي گسترش  و مقدس
 . هاي اتمي گرفته شود و جهان امروز از سالح ويرانگر خلع سالح شود سالح

هاي  ي سالح عهها هستند و همواره در فكر توس آساني آه صاحب آن زرادخانه: رييس جمهور ادامه داد
ها  ي جهان و حتي اروپا را، اگر آنها در مسير خاص قدرت اي هستند و آساني آه با غرور همه هسته

ي بكارگيري  آنند و آساني آه با آمال تاسف تجربه هاي اتمي مي حرآت نكنند، تهديد به آاربرد سالح
تر بود، اخالقا به هيچ وجه حق  هاي طول تاريخ بزرگ ي آن از تمام فجايع جنگ اين سالح را آه فاجعه

 . اي منع آنند يابي به فناوري هسته ندارند آه ديگران را از دست
آور است فناوري  انگيز و نفرت هاي اتمي وحشت امروز همان اندازه آه سالح: خاتمي ادامه داد

تصادي و هاي اساسي توسعه است و بنابراين سبب رونق اق آميز از پشتوانه در مسير صلح) اي هسته(
توانيم با اطمينان خاطر  به طوري آه اگر صاحب اين فناوري باشيم مي. شود فناوري در آشورها مي

 . هاي ديگر باشيم ي فناوري در تمام رشته شاهد توسعه
آميز  اي در مسير صلح فناوري هسته: هايش در جمع خبرنگاران تاآيد آرد ي صحبت رييس جمهور در ادامه

است آه قصد توانمند شدن نه از نوع نظامي بلكه از نوع توانمندي علمي با هايي  ي ملت حق همه
 .  هستندNPTخواهند و به خصوص حق آساني است آه عضو  اقتصاد پيشرفته را مي

ي ابزاري از  اي و با محكوم آردن استفاده هاي هسته خاتمي در ادامه با تاآيد بر نفي گسترش سالح
جمهوري اسالمي ايران : فشار آوردن به آشورهاي مستقل گفتاي براي  هاي هسته گسترش سالح

با همت خود و با وجود فشاريي آه از هر سو براي محروم آردن او پيش آمده بود امروز شاهد فناوري 
ي توليد سوخت نيروگاه اتمي با همت و ابتكار فرزندان اين مرز و  اي هستيم و در آستانه آميز هسته صلح

 . بوم هستيم
وجود اين تاسيسات در اصفهان و تاسيساتي ديگري در نطنز آه امروز به اتفاق : مهور تاآيد آردرييس ج

هاي  ترين دليل بر اين است آه ايران به سوي انجام فعاليت مورد بازديد قرار داديم بزرگ) خبرنگاران(شما 
 . آميز منحرف نخواهد شد اي غير صلح هسته

ي اين امر دانست آه ايران  دهنده پيدا و در معرض ديد را نشانهاي آشكار و  گذاري وي وجود سرمايه
 . اي را ندارد برداري سوء از تكنولوژي هسته قصد بهره

توانست مانند بسياري از آشورها آه در خفا به فعاليت  رييس جمهور با بيان اينكه ايران نيز مي
آميز از  ي صلح  چون قصد استفادهپردازند اين آار را انجام دهد، يادآور شد آه ايران اي مي هسته

 . اي را دارد از اين روش استفاده نكرده است تكنولوژي هسته
اي را داريم يادآور شد آه اين تالش را  آميز هسته خاتمي با بيان اينكه آمادگي استفاده از تكنولوژي صلح

تر   تا آنهايي آه بدبينهاي منطقي دهيم، براي رسيدن به توافق براي تفاهم و تعامل با دنيا ادامه مي
آنيم و هم اين توقع را داريم آه  اي حرآت نمي هستند اطمينان پيدا آنند آه ما به سوي سالح هسته

به ما اطمينان آنند آه امنيت و پيشرفت ما تضمين شده است در اين صورت ما اين تعامل را با اروپاييان 
هايي  انيم اين مسير را با منطق و فارغ از فشار قدرتدهيم و اميدواريم بتو ادامه خواهيم داد و ادامه مي

 . ي سوء آنها ثابت شده است هر چه زودتر به نتيجه برسانيم آه انگيزه
براي جمهوري اسالمي ايران قابل پذيرش نيست آه صدها دانشمند آه : رييس جمهور اظهار داشت

اند را مدت زيادي قانع   دست يافتهاي است و بدون آمك ديگران به آن ي جانشان تكنولوژي هسته مايه
 . آند آه دست از فعاليت علمي خود بردارند

ي جهاني  ي نه چندان دور به ياري خداوند و با تفاهم با جامعه در آينده: رييس جمهور خاطر نشان آرد
يم با ا ها آغاز خواهيم آرد و آنچه را آه به دست آورده ي زمينه فعاليت مشروع و قانوني خود را در همه

همت فرزندانمان حفظ خواهيم آرد و به دنيا نشان خواهيم داد آه به آنچه آه گفتيم پايبنديم و از 
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ي عاري از  هاي اتمي و تالش براي برداشتن گام اول براي داشتن خاورميانه پيشتازان مبارزه با سالح
 . هاي اتمي خواهيم بود سالح

اي تشكر و اظهار  ي مسايل هسته الن در زمينهوي در خالل سخنانش از تمام دانشمندان و فعا
 . اميدواري آرد آه بهتر و بيشتر بتوانيم از اين تكنولوژي استفاده آنيم

اي سوال آرد، رييس جمهور در پاسخ اظهار  در ادامه خبرنگاري در خصوص وضعيت جاسوسان هسته
ال آساني هستند آه سوء در هر ح. آنند سوال آنيد اين را بايد از آساني آه پيگيري مي: داشت

اند اما اينكه آار آنها در چه حدي باشد و در چه ميزان اهميتي باشد من اطالعي ندارم و  استفاده آرده
 . اي نباشد وزارت اطالعات پيگيري آرده است و اميدواريم چيز بسيار عمده

داخت خواهيم آرد، اي پر اي براي اين مسايل هسته آند ما چه هزينه از خاتمي سوال شد آه فكر مي
ي  ما چرخه. اي نپردازيم و بتوانيم با منطق با دنيا تعامل آنيم اميدوارم هيچ هزينه: آه وي پاسخ داد
 . خواهيم با تفاهم و مذاآره به حق قانوني خود برسيم البته مي. اي را خواهيم داشت سوخت هسته

. توانيم از مذاآرات نتيجه بگيريم دات ميرييس جمهور در ادامه اظهار داشت آه در صورت پايبندي به تعه
تر به تعهد  ايم و اميدواريم دوستان اروپايي ما هر چه سريع ي جامع را انجام داده ما تعليق داوطلبانه

اي عمل آنند و حتي در اين  آميز هسته يابي تكنولوژي صلح خودشان يعني داشتن حق ما براي دست
 . زمينه به ما آمك آنند

طبعا اگر عدم تعهد از سوي آنها بود آثار و نتايجي آه اين عمل نكردن به تعهد : اآيد آردرييس جمهور ت
 . شود و بايد آنها مسووليت اين عهدشكني را بر عهده بگيرند دارد متوجه خودشان مي
آنيم و اميدواريم اين گام  سازي خواهيم آرد و از پايلوت شروع مي ما غني: رييس جمهور تاآيد آرد

 . با پايبندي دوستان اروپايي به تعهداتشان باشدهمراه 
اين طرح، طرح جامعي است آه مراحل . پيشنهاد مفصلي را به اروپاييان تقديم آرديم: وي ادامه داد

 . هاي توليد برق اتمي ادامه دارد مختلفي دارد و تا توليد انبوه سوخت براي آارخانه
ي راهبردي مذاآرات، آن جلسه را منفي  ماه آميتهي سوم فروردين  رييس جمهور با اشاره به جلسه

بندي اين جلسه را آقاي روحاني هر طور آه صالح بداند در  ندانست و يادآور شد آه آار ادامه دارد و جمع
 . اختيار خبرنگاران قرار خواهد داد

رد آه آمريكا ي امتياز از سوي آمريكا به ايران تاآيد آ رييس جمهور در پاسخ به سوالي در خصوص ارائه
 . سازي باشد تواند همپايه با توقف غني به ما هيچ امتيازي نداده و هيچ امتيازي نمي

ي جهان ابراز  چنين اظهار داشت آه آنها بايد پاسخ دهند آه تاآنون به عنوان داروغه رييس جمهور هم
 آه آمريكا در حال دست توان اين را به فال نيك گرفته مي.  بپيونددwtoآردند آه چه آشوري به  نظر مي

هاي بعدي را بردارد گام مثبتي است واال آنچه آه ارائه شده امتياز  برداشتن از قلدري است و اگر گام
 . نيست

سازي خيلي طوالني نخواهد شد و به  رييس جمهور در پاسخ به سوال ديگري تاآيد آرد آه تعليق غني
 . ي مطلوبي برسيم  مذاآره به نتيجهاميدواريم زودتر با روند. معني توقف نخواهد بود

آمريكا :  از سوي آمريكا سوال آرد آه رييس جمهور گفتNPTخبرنگاري در خصوص درخواست تغيير در 
اي تشكيل شد و گزارشي تهيه شد و ما هم به عنوان عضوي  آميته. تواند چنين پيشنهادي بدهد نمي

ريكا به مدير آل ارائه شده است و ايشان به در آنجا نظر داديم گزارش تهيه شده بنا به خواست آم
 . شود سازمان ملل تقديم خواهد آرد و در آنجا بحث مي

 دارد و آشورهاي فراواني در دنيا هستند NPTقطعا آمريكا قصد ايجاد محدوديت در : رييس جمهور گفت
 . ها نيستند آه موافق اين محدوديت

اش به  اي و سفر آتي ان و بازديد از مراآز هستهي سفر خاتمي به اصفه خبرنگاري در خصوص رابطه
فرانسه سوال آرد، خاتمي با نفي اين رابطه يادآور شد آه سفرش به دعوت يونسكو است و اين اولين 

 . شود باري است آه يك رييس جمهور دو بار در يونسكو حاضر مي
رد و يادآور شد آه طبعا با رييس جمهور در عين حال مذاآره با مسووالن آشورهاي اروپايي را نفي نك

 . سفر به فرانسه با مسووالن آن آشور مذاآره خواهد داشت
 . سفر من به دعوت يونسكو است و يك سفر آاري به اتريش دارم: وي تاآيد آرد

 
والمسلمين سيد محمد خاتمي، رييس جمهور در سفر يك روزه خود به اصفهان از برخي  االسالم حجت
 . اي اصفهان بازديد آرد  سوخت هستههاي مجتمع توليد سايت

  ٢٠٠۵ مارس 31  - ١٣٨4  فروردین11ه پنج شنب
، رييس جمهور پس از بازديد از اين )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

اندازي خط توليد سوخت  مجتمع در جمع مسووالن و مديران اين پروژه، با ابراز خرسندي از امكان راه
آوري و تكنولوژي روز دنيا و به همت  اين حرآت بزرگ آه با استفاده از فن: يي در اين مرآز، گفت هسته

 . مديران پر تالش ايراني صورت گرفته است، باعث عزت و سرافرازي ايران اسالمي است
تمي، هاي ا يي و تنفر جدي بشريت از سالح آميز ايران از انرژي هسته وي با تاآيد بر استفاده صلح

شود و اين دانش نويني است آه در  ها محسوب مي يي امروز به عنوان مادر دانش آوري هسته فن: گفت
 . آنند آنار آن صنايع و فنون ديگر نيز رشد مي

توانيم در اين زمينه عقب بمانيم و  بنابراين اگر ما مدعي پيشرفت و دانش هستيم، نمي: خاتمي افزود
 . هاي فسيلي برويم گزين انرژيهاي جاي بايد به سراغ انرژي
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هايي بسيار روبرو بود، اما با  ايران براي توسعه و پيشرفت با مشكالت و محدوديت: رييس جمهور گفت
هاي بسيار بزرگي  اتكا به لطف خداوند و با اعتماد به توان نيروهاي ارزنده و جوان داخلي توانست گام

 . بردارد
تر از  دهد آه آار بزرگي صورت گرفته است، ولي مهم ن نشان ميتاسيسات نطنز و اصفها: خاتمي افزود

آن توان و شايستگي نيروهاي جوان ايراني است آه اگر به آنها ميدان داده شود و به آنها اعتماد شود، 
 . معجزه خواهند آرد
ي سوخت در ايران تحقق پيدا آرده است  خوشبختانه بخش مهم و اساسي چرخه: رييس جمهور گفت

تواند اين  ن آار با انگيزه و هوش جوانان و دانشمندان ايراني صورت پذيرفته است و هيچ آس نميو اي
 . مساله را انكار آند و ارزش اين توانايي و دستاورد بيش از هر چيز ديگر است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  شدند یشته و زخم کی عراق23در دوحادثه جداگانه درعراق 

  ٢٠٠۵ مارس 31  - ١٣٨4  فروردین11ه پنج شنب
 مجروح سي پلیروهاي اثر انفجار بمب در مرکز شهر بصره واقع درجنوب عراق دستکم چهار تن از نبر

 . شدند
 چهار نیا:  عراق در بصره گفت سي افسر پلکی فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 منطقه منتزه الخور یکی در نزدی که درکناره جاده ایح امروز بر اثر انفجار بمب صبی عراقسيپل

 .کارگذاشته شده بود مجروح شدند
 هي درناحانيعي مسجد شیکی درنزدی انتحارکی لهي که بوسی انتحاراتي رسد درعملی خبر مازعراق

 ی زخمزي نگری تن د16 کشته و یطوزخرماتو درجنوب شهر کرکوک صورت گرفت دستکم سه عراق
 .شدند
 کی سرباز و کی ساله و 5 کودک کی انفجار را نی ای طوزکشته هاسي مسئول پلاسرعبداهللای سروان

 . مجروج شدند زي نی  سربازعراق8 تن از جمله 16 انفجار نیدر ا:  کرد و گفت ی معرفیشهروند عراق
 کی در انفجار گرین د ت10 شدن ی و زخمی سرباز عراقکی از کشته شدن شتري طوز پسي پلسيرئ

 .خبر داده بود) ع( کاظم ی  حرم امام زاده احمد بن موسیکی شده در نزدیخودروبمب گذار
 ی ساله عراق5 کودک کی شهروند از جمله 6 و ی سرباز عراق10 ی انتحاراتي عملنیدرا:  گفت یو

 .مجروح شدند
 به ی ارتش عراق در جاده منتهی بازرسستی خود را در ای عامل انتحارکی طوز، سي پلسي گفته رئبه

 . است انيعيامام هفتم ش) ع( کاظم یامام زاده احمد فرزند امام موس. حرم منفجر کرد
  

احزاب سياسي سني عراق بعد از چند روز تاخير باالخره نامزد خود براي سمت رياست مجمع ملي اين 
 . آشور را اعالم آردند

  ٢٠٠۵ مارس 31  - ١٣٨4  فروردین11ه پنج شنب
ي خبري الجزيره، تعدادي از احزاب  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 .  را به عنوان نامزد خود تعيين آردندMishaan al-jiburiسياسي سني عراق مشعان الجبوري 
الجبوري در اجالسي با حضور نمايندگان حزب اسالمي عراق، حزب وقف سني، مجمع دموآراتيك 

مستقل عراق، مجمع عراقيون، جنبش روحانيون قانوني عراق و حزب دموآراتيك عرب به همراه 
 . يي انتخاب شد هاي سياسي و قبيله گروه

اين انتخاب در حالي صورت گرفت آه دومين اجالس پارلمان عراق با درگيري خاتمه يافت و ترس بر سر 
 . ايش يافتبه تاخير افتادن تصويب يك قانون اساسي پايدار افز

  
  گوناگون

  
 اعتقادم براي حضور در انتخابات افزايش يافته است: رفسنجاني اعالم کرد  هاشمي
  ٢٠٠۵ مارس 31  - ١٣٨4  فروردین11ه پنج شنب

وگويي   ضمن اعالم اين مطلب در گفت" رفسنجاني  اآبر هاشمي"، )ايلنا ( به گزارش خبرگزاري آار ايران 
توجه به شرايط خاص مملكتي و اعالم آانديداهاي مختلف، هنوز به تصميم با : تفصيلي، خاطرنشان آرد

 .ام اما اعتقاد من براي حضور در انتخابات افزايش يافته است  نهايي نرسيده
 

هاي   وگو به پرسش  وي در اين گفت"ي بهترائتالف نهم براي فردا"رساني   به گزارش پايگاه اطالع
مختلفي درباره حضور خود در انتخابات، ترآيب آابينه احتمالي، عملكرد دوران سازندگي و سياست 

سازي و انتقادات نسبت به آن، آاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي،   تعديل اقتصادي و خصوصي
ها و احزاب   هاي موجود در بين جناح   با اروپا، تنشاي و مذاآرات  هاي هسته  هاي آشور، فعاليت  اولويت

گو بودن دولت، روابط خارجي و   مختلف و راهكار حل آن، مشارآت اقوام مختلف در حكومت، پاسخ
برقراري روابط و مذاآره با آمريكا، حكم دادگاه ميكونوس، تأمين امنيت مخالفان، وضعيت نيروهاي نظامي 

هاي اجتماعي و   آميز برخي گروه  ي در اجراي قانون اساسي، رفتار اهانتجمهور  آشور، اختيارات رئيس
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هاي نسل جديد، بررسي   اظهارنظر و مشارآت نخبگان، تعامل با جوانان و خواسته, ممانعت از حضور
هاي ارتباطي روز از قبيل ماهواره و اينترنت؛ پاسخ   مجدد قانون مدني درباره زنان و استفاده از فناوري

 . استداده
 :وگو به اين شرح است  متن آامل اين گفت

عالي در عرصه انتخابات است، نظر نهايي   در حال حاضر، جامعه پرسشگر حضور و يا عدم حضور جناب
 شما چيست؟

ام تمايلي به حضور در اين عرصه   گونه آه بارها نيز متذآر شده  همان. بسم اهللا الرحمن الرحيم*
تر بتوانند اين مسؤوليت خطير را در اين شرايط   ام آه نيروهاي جوان   داشتهام و همواره اميد  نداشته

تمام وجود و آرزوي . ام  حساس داخلي و خارجي بر عهده بگيرند و همواره نيز بر اين مهم تأآيد نموده
من، ميل به پيشرفت وآباداني آشور است و درهر سنگري آه باشم تمامي تالشم را براي انجام اين 

به آار خواهم بست ولي با توجه به شرايط خاص مملكتي و اعالم آانديداهاي مختلف، هنوز به مهم 
 .ام اما اعتقاد من براي حضور در انتخابات افزايش يافته است  تصميم نهايي نرسيده

هاي توانا در   گويند اعالم اين موضوع از سوي شما مبني بر اينكه در صورت عدم حضور چهره  برخي مي
 ..شماري آانديداهاي ديگر است   انتخابات حضور پيدا خواهيد آرد نوعي تحقير و آوچكعرصه

هنور دو جناح عمده آشور در حال بحث هستند آه نامزد نهايي خود را معرفي آنند؛ بنابر اين هنوز * 
رند و نكته افراد مطرح حالت انتظار دارند و نظر من اين است آه در ميان افراد مطرح افراد توانا وجود دا

ام اين است آه قدرت جذب آراي قابل توجه مردم از شروط نامزدهاست آه خود من هم   دوم آه گفته
حضور در عرصه انتخابات براساس اداي يك تكليف الهي و ملي است و قطعًا هر . مشمول آن هستم

را از ديگران تواناتر  شود و به نوعي خود   آند وارد عرصه مي  شخصي آه اين توان را در خود احساس مي
 .داند  در همه يا اآثر ابعاد مي

بلكه اين مردم هستند آه بايد تشخيص دهند چه . ولي اين به معني تحقير و تضعيف ديگران نيست
تواند مديريت آشور را بهتر به انجام برساند و اين رقابت خود باعث افزايش مشارآت مردم در   آسي مي

جمهوري خواهد شد و   شدن رئيس  مك به توسعه آشور پس از مشخصعرصه انتخابات و پس از آن آ
وجه يكديگر را تخريب نكنيم   هيچ  بايست روشي را پيش بگيريم آه در عرصه قابت به  آنم مي  من فكر مي

هاي خودمان را بيان   هاي اجرايي و عملي، نكات مثبت و برنامه  و سعي آنيم با ارائه راهكارها و برنامه
 .آنيم

سازي و انتقاداتي   ظر شما در خصوص عملكرد دوران سازندگي و سياست تعديل اقتصادي و خصوصين
 شود، چيست؟  آه بر آن مي

ساله جنگ تحميلي و با توجه به فقدان   به نظر من دوران سازندگي پس از يك دوره هشت* 
تر به اين مسأله   بينانه  عهاي اقتصادي مناسب، عملكرد مثبتي داشته است و اگر به صورت واق  زيرساخت

بسياري .  درصد رسيد6بريم آه در اين دوره، رشد اقتصادي منفي دوره جنگ به حدود   مي  نگاه آنيم، پي
شدن حجم دولت و   ها و سدها ساخته شده، آوچك  ها، پااليشگاه  از امكانات زيربنايي نظير نيروگاه

هاي   افتادگي   متحول شد تا بتوانيم بر عقبسازي جدي گرفته شد و جامعه تا حد زيادي  خصوصي
 .هاي ناشي از جنگ تحميلي فائق شويم  ساختاري گذشته و خرابي

هاي قبل از پيروزي انقالب آار و فعاليت انجام داديم ولي   به نظر من در دوره سازندگي چندين برابر سال
سازي آه براي اولين بار   صوصيطبيعي بود در اين آار عظيم و در اجراي سياست تعديل اقتصادي و خ

ناپذير   رسد اجتناب  تجربه آن را پيدا آرديم اشكاالتي نيز بروز آند و ايراداتي داشته باشيم آه به نظر مي
 . بوده باشد

ها و سدها، رشد بخش صنعت، آشاورزي، افزايش توليد نفت،   ها، ساخت نيروگاه  بازسازي پااليشگاه
ها موضوع ديگر از جمله   بود وضعيت صادرات، رشد وسيع آموزش و دهرشد جذب سرمايه خارجي و به

هايي بود   ها موضوع ديگر از جمله حرآت  هايي بود آه در دوره صادرات، رشد وسيع آموزش و ده  حرآت
. توان گفت در اين خصوص ايرادي وجود نداشته است  آه در دوره سازندگي انجام گرفت ولي قطعٌا نمي

سازي، افزايش نقش مردم در اداره امور اقتصادي، اجتماعي و   در مبحث خصوصيتمامي سعي ما 
 .سياسي بوده است

هاي قابل توجهي    بيانگر موفقيت1368 ـ 1376با يك بررسي اجمالي و مرور تحوالت، دوره مورد بررسي 
دي  درص11 درصد بالغ شده آه در واقع ميانگين رشد 4/6رشد توليد ناخالص داخلي به . است

آسري بودجه مزمن . آيد  وري نيروي آار از عوامل اصلي آن به شمار مي  گذاري و باال رفتن بهره  سرمايه
هاي عمراني   هاي دولت به نفع هزينه   به توازن بودجه تبديل شد و ترآيب هزينه1367 درصدي سال 50

. هاي خارجي سبك شد  يتراز منفي بازرگاني خارجي آشور ثبت و سنگيني تعهدات و بده. تغيير آرد
نرخ رشد جمعيت به آمتر از نصف يعني يك سوم درصد تقليل يافت و اميد به زندگي با بيش از شش 

 درصد 5/79 به 1368 درصد در سال 9/68درصد باسوادي از .  در سال رسيد5/69سال افزايش، به 
شاخص فقر . د آاهش يافت درص1/9 درصد به 2/16آاري هم در دوره سازندگي از   افزايش يافت و بي

 درصد آاهش يافت و ضريب چيني 18 به حدود 1379رسيد، در سال    درصد مي31 به 1367آه در سال 
تر ثروت بين اقشار   دهنده توزيع عادالنه  به نفع دو دهك پايين و به ضرر دو دهك باال اصالح شد آه نشان

 23 هزار مگاوات به 13ها از    نيروگاهظرفيت.  سد مخزني ساخته شد60بيش از . مختلف مردم است
هزار مگاوات بالغ شد و محصوالت فوالدي و سيمان و پتروشيمي به ترتيب رشد متوسط ساالنه، معادل 

 ميليون نفر در سال 3/1 به 68 هزار نفر در سال 447 درصد شدند و تعداد دانشجويان از 21 و 3/5، 3/18
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بخش آشاورزي در اين . ا پنج ميليون متر مربع گسترش يافتزيربناهاي آموزش عالي ت.  بالغ شدند76
 درصد 17دوره همواره رشدي معادل سه درصد داشته است و در مجموع در بخش صنعت نيز با رشدي 

روبه رو بوديم؛ ضمن آنكه نكته مهم در اين بخش تنها رشد آمي يا حجمي نبوده و نيست و آنچه داراي 
نه به معني قطع ارتباط با (شدن فناوري و آاهش وابستگي   ي و بوميباالترين اهميت است، رشد داخل

هاي پتروشيمي از توفيقات صنعت آشور در   آاهش ارزبري اغلب صنايع و احداث مجتمع. است) خارج
 .دوره سازندگي است

 جمهوري دخيل بوده يا نه؟  آيا نظرات آارشناسان اقتصادي درعملكرد شما در دوره رياست
هاي اقتصادي از نظرات آارشناسان و اساتيد اقتصادي استفاده آرده و   ه درخصوص بحثما هموار* 
هاي اقتصادي موارد مهم از   آنيم و در حال حاضر نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام در آميته  مي

 .گيرد  سوي آارشناسان و اساتيد اقتصادي بررسي و مورد نقد قرار مي
هاي پس از جنگ تحميلي و اجراي سه   شده در سال  رغم اقدامات انجام  بايد واقعيت را بپذيريم آه به

رو هستند و در تأمين حداقل معاش   ساله، هنوز بخشي از مردم با مشكالت اقتصادي روبه  برنامه پنج
من فكر مي آنم اين فقر . آنند  بخشي از آحاد جامعه زير فقر زندگي مي. خود با مشكل مواجهند

مبناي عدالت اجتماعي نيز بر اين اساس استوار شود .  از محل توليد ثروت رفع گرددبايست بيشتر  مي
هر . وجو آنيم  آه توليد را افزايش دهيم و از طرف ديگر عدالت را در ميزان مصرف و تعادل در آن جست

و بايست با اتخاذ تصميمات مناسب، فقر   مي. آند بايد هزينه بيشتري بپردازد  آس بيشتر مصرف مي
. شود مرتفع نماييم  هاي اقتصادي و اجتماعي مي  تشديد نابرابري اقتصادي را آه موجب ناهنجاري

ها و امكانات ملي را مورد توجه قرار دهيم و از هرگونه سياستي آه به   بنابراين بايد توزيع عادالنه فرصت
ار و تالش براي ديگران وجود اينكه امكانات اوليه آ. انجامد، پرهيز آنيم  آردن امكانات مي  اختصاصي

هاي مناسب   عدالتي است لذا بايد سعي نمود با اتخاذ يك مجموعه سياست  نداشته باشد بي
اقتصادي؛ توسعه، اشتغال و بسط عدالت اجتماعي و جلوگيري از تبعيض موجبات بهبود وضعيت 

صادي و سياسي و در هاي اقت  معيشتي مردم را فراهم آورد و همه مردم حق دارند آه در فعاليت
 .چارچوب قانون روابط خود را شكل دهند

شده در اين خصوص   نظر شما را درخصوص آاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و اقدامات انجام
 چيست؟

هاي   نفت يك سرمايه ملي است و نعمتي است آه از سوي خداوند به ملت اهدا شده است و نسل* 
تواند امكان رشد و توسعه اقتصادي را براي آشور فراهم آورد ولي   آينده هم در آن سهم دارند و مي

قطعًا درصورت ادامه وابستگي فعلي به درآمدهاي نفتي، ساختارهاي اقتصادي آشور در آينده دچار 
در حال حاضر . اختالل جدي خواهد شد؛ بنابراين درگذشته سعي آرديم اين وابستگي را آاهش دهيم

 درصد است آه يك روند نزولي نسبت 80قيم به درآمدهاي نفتي حدود وابستگي مستقيم و غيرمست
در اين جهت توسعه صنعت، رشد صادرات غير نفتي، افزايش توليدات . به دوران قبل از انقالب دارد

 .آفرين بوده است  پتروشيمي و گاز و فرآورده هاي نفتي نقش
آار و توليد خواهد شد و نهايتًا به قطعًا آاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي موجب تقويت فرهنگ 

در مجمع . بهبود ساختارهاي اقتصادي آشور و استفاده بهتر از درآمدهاي نفتي منجر خواهد شد
تشخيص مصلحت نظام، سياست آلي در مورد مصرف نفت تصويب شده آه براساس آن بايد در مدت 

 .گذاري شود  ي نفت صرف سرمايه سال از صرف درآمد نفت در امور جاري خودداري شود و درآمدها10
 ايم يا خير؟  گذاري خارجي موفق بوده  هاي گذشته در جلب و جذب سرمايه  آيا طي سال

يكي جذب سرمايه صرفًا مالي و : پذير است  گذاري خارجي عمدتًا به دو صورت امكان  جذب سرمايه*
آنم در حال حاضر استفاده از نوع   ديگري جذب سرمايه همراه با انتقال دانش فني و فناوري آه فكر مي

تر به نظر   ها و بر انتقال دانش فني و فناوري استوار است، مناسب  دوم آه همراه با مديريت طرح
ما بايد با آشورهاي مختلف جهان به يك تعامل مثبت و مناسب برسيم و ضمن جذب سرمايه . رسد  مي

توليد مشترك و صادر آردن آن به بازارهاي جهاني و فناوري و استفاده از آن در توسعه صنعتي خود به 
اگر مردم . بينديشيم و آشور را به سمت پيشرفت و توسعه حرآت دهيم و در آشور توليد ثروت نماييم

گذاري استفاده آنند،   هاي مختلف از سرمايه  هاي الزم در بخش    بتوانند به جاي دولت با سپردن وثيقه
هاي قانوني   در حال حاضر نيز زمينه. عه اقتصادي آشور داشته باشندتوانند نقش اساسي درتوس  مي

مناسبي جهت جذب سرمايه خارجي در آشور وجود دارد و اميدواريم روند جذب سرمايه خارجي در 
هاي خارجي   هاي جذب سرمايه  بايست زمينه  منتهي در اين خصوص مي. آشور روز به روز افزايش يابد
ترين زمان ممكن به توسعه مورد انتظار دست يافت؛ البته جذب   وان در آوتاهبيشتر مشخص شود تا بت

 .ها و نيروهاي انساني ايرانيان مقيم خارج از آشور جاي بحث بيشتري دارد  سرمايه
 اي است؟  ترين اولويت آشور در حال حاضر در چه زمينه  مهم

. گي به هيچ مشكل ملي قابل تأخير نيستبايد مورد توجه قرار گيرند و رسيد  همه موارد همزمان مي* 
تمامي مسايل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در اولويت است ولي در شرايط فعلي سهم 

 .رسد مشكالت معيشتي مردم از اهميت زيادي برخوردار است  به نظر مي. موضوعات متفاوت است
نظرتان . شويم  هاي سياسي مي   بحثگيريم و تا حدودي وارد  هاي اقتصادي قدري فاصله مي  از بحث

ها را چه   ها و احزاب مختلف چيست؟ راهكار حل اين تنش  هاي موجود در بين جناح  راجع به تنش
 دانيد؟  مي
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تواند با نقد اقدامات حكومت   تفاوت سليقه و اختالف عقيده يك امر طبيعي است و وجود دارد و مي* 
افع شخصي، جناحي و حزبي بر منافع ملي و اسالمي ترجيح مايه رشد و تكامل باشد ولي نبايد من

هاي   بايد ظرفيت جناح. يكي از محورهاي اصلي توسعه و عمران و آباداني آشور وفاق است. داده شود
هاي مختلف خصوصًا انتخابات را افزايش داد   مختلف را باال برد تا بتوان سطح مشارآت مردم در عرصه

 سوءتفاهمات در جامعه موجبات سوءاستفاده دشمنان خارجي را فراهم ضمن آنكه طرح اختالفات و
 .خواهد ساخت

ها و آردها   توان به عرب  برخي از اقوام در آشور از مشارآت آمتري در حكومت برخودارند؛ براي مثال مي
 براي جلب مشارآت آنها چه بايد آرد؟. اشاره داشت

اين . طوح و همه نقاط آشورگشترش و توسعه يابدبايد وفاق ملي و عدالت اجتماعي در آليه س* 
وفاق . اند  انقالب عظيم متعلق به مردم است و اآثر قريب به اتفاق ايرانيان درپيروزي آن نقش داشته

قطعًا بايد در اداره امور آشور از . آند آه حفظ اسالم و منافع ملي مقدم بر هر چيز ديگر باشد  ايجاب مي
تا به حال آساني آه به دنبال ايجاد . ها به صورت مناسب استفاده شود  آحاد جامعه و همه قوميت

اند ولي خوشبختانه ما در   ها و مشارآت آنها را مطرح آرده  اند بحث تفاوت قوميت  اختالف و تفرقه بوده
هاي مختلف استفاده آرديم و بعدًا   هاي مديريتي و اجرايي از قوميت  هاي گذشته در تمامي رده  سال
م استفاده خواهيم آرد و در حال حاضر از لحاظ قانوني براي احراز يك پست در حكومت صرفًا تخصص و ه

نبايد اين ذهنيت . ها موجب تفاوتي در واگذاري آار به افراد نيست  تعهد تجربه، مالك است و قوميت
 قومي است، همه تر ناشي از تبعات  تر و يا پررنگ  هاي مختلف ايجاد شود آه حضور آمرنگ  درقوميت
 .ها در مقابل قانون مورد احترام هستند  قوميت

 هايي داشته باشد؟   دولت پاسخگو بايد چه مشخصه
بايد حقوق شهروندي و حقوق اجتماعي . قانون اساسي با صراحت جواب اين سؤال را داده است* 

ار باشد آه در اين مردم را به رسميت بشناسد و يك تعامل عملي و منطقي بين مردم و حكومت برقر
الزم است دولت در اين خصوص طرح . راستا نقش نهادهاي نظارتي و نهادهاي مدني قابل توجه است

 .هاي خود با توجه به قانون و اختيارات پاسگو باشد  داشته و در مورد برنامه
جمهوري خود با آشورهاي مختلف جهان از آشورهاي همسايه گرفته   جنابعالي در دوره رياست

اي داشتيد؛ در آينده اين   تاآشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي التين و اروپايي روابط خوب و دوستانه
 روابط به چه صورت ادامه خواهد داشت؟

بايد در چارچوب . المللي اعتقاد دارم آه بايد به منافع متقابل انديشيد  من به موازنه مثبت در روابط بين* 
ما به توسعه روابط اجتماعي، . ا آشورهاي مختلف جهان ارتباط برقرار آردمنافع و احترام متقابل ب

توانيم از منافع ملي خود   مند و نيازمنديم و نمي  اقتصادي، سياسي و فرهنگي با همه آشورها عالقه
به ايجاد همدلي و . خاطر ما از منافع ملي خود بگذرند  بگذريم يا از آشورهاي ديگر بخواهيم آه به

انديشيم به جز اسرائيل آه يك رژيم نامشروع است و   بيشتر با آشورهاي مختلف جهان ميدوستي 
 .نيت خود، راه را براي مذاآره هموار آند  آمريكا آه بايد با اثبات حسن

جمهوري توسط شما به دليل   شود آه در صورت احراز پست رياست  در برخي از شايعات عنوان مي
 طور است؟  توانيد به سفرهاي خارجي برويد، آيا اين   نميمحكوميت در دادگاه ميكونوس

ضمن آنكه اين دادگاه يك دادگاه محلي بوده و . دادگاه ميكونوس هيچ حكمي درمورد من صادر نكرد* 
هاي مطرح   تر اينكه اصًال بحث  هاي آن قابل استناد نيست و از همه مهم  حتي در خود آلمان نيز حكم

س هيچ ارتباطي با ما نداشته و ايجاد يك شبهه يك جنگ رواني از سوي مخالفان شده در دادگاه ميكونو
 .هاي مشخص شانتاژ است  نظام بوده است و از نمونه

 جمهوري احتمالي شما، امنيت مخالفان چگونه تأمين خواهد شد؟  در دوره رياست
اي اسالمي تعريف قطعًا ما بحث امنيت را درچارچوب قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شور* 
تواند براحتي مواضع خود را اعالم   مخالف با هر موضوعي در چارچوب قانوني اساسي مي. آنيم  مي

برند و   اما برخورد آساني آه دست به اسلحه مي. هاي آن را قانون مشخص آرده است  نمايد و شيوه
وگوي   با مخالفان بايد گفتوگوي ما   اصوًال گفت. شوند، متفاوت است  با نظام اسالمي درگير مي

رعايت حقوق . آننده و اصالحي باشد و بايد سعي آنيم مخالفان خود را به موافق تبديل آنيم  جذب
 .مدار به پويايي نظام اسالمي آمك خواهد آرد  مخالفان قانون

 و بديهي است درجنگ الكترونيك. براي دفاع از آشور نيازمند نيروي دفاعي و ارتش توانمند هستيم
به نظر . توان از تماميت ارضي و هويت يك ملت دفاع آرد  هاي گذشته نمي  پيشرفته امروز، به شيوه

 شما چه بايد آرد؟
من با مسايل و مشكالت دفاعي آشور و همچنين وضع ارتش و سپاه آشنا هستم و در دوران جنگ * 

رت به اقتصاد و دانش فني ميل آرده گويند مباني قد  درست است آه مي. ام  نيز درآنار اين عزيزان بوده
آنم دانش فني و فناوري دنياي امروز،   فكر مي. است اما قدرت نظامي همچنان پراهميت است

هاي اخير از موفقيت   هاي دفاعي را نيز تغيير داده است و خوشبختانه نيروهاي انقالب در سال  مشخصه
يم در هيچ زماني نيازمند به استفاده از آنان در جنگ اند آه اميدورا  بااليي در اين زمينه برخوردار شده

ها   هاي الزم نيز از قواي نظام صورت بگيرد و آموزش  بايد عالوه بر دانش تجربه و تخصص، حمايت. نشويم
اي به غير از دفاع از   و امكانات رفاهي الزم نيز در اختيار آنان قرار گيرد تا ديگر يك نظامي هيچ دغدغه

تر   بايد سعي شود به وسايل دفاعي پيشرفته.  و ملي و مرزهاي آشور نداشته باشدآيان اسالمي
اي آه قادر به مقابله با حمالت در يك جنگ الكترونيك و يا پيشرفته   دست يابيم لذا به يك ارتش حرفه
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 از طرف ديگر حضور پيوسته نيروهاي بسيجي و سربازان و ارتش مردمي نيز. باشد، نياز ضروري داريم
. گونه آه تاآنون نيز اقدام شده، فعاليت انجام گيرد  الزم است و بايد در جهت سازماندهي آنها همان

 .زند  دفاع مقدس ما ثابت آرد آه نيروي ايمان و ايثار حرف اول و آخر را مي
ون جمهوري در قان  بينيد؟ آيا اختيارات رياست  جمهوري مي  آيا اجراي قانون اساسي را در توان رياست

 اساسي آافي است؟
قوانين عادي و اساسي و مقررات براساس معارف اسالم تصويب گرديد و مورد پذيرش امت اسالمي * 

و انساني است و در دوران مسؤوليت اجرايي، خودم از جهت اجراي قانون اساسي و عادي به مشكل 
 .مهمي برخورد نكردم

خود مانع از حضور و اظهارنظر و مشارآت نخبگان آميز   هاي اجتماعي با رفتار اهانت  بعضي از گروه
 آنيد؟   آثار آن را چگونه ارزيابي مي. شوند  مي

ايم آه اهانت ديگر گوش شنوا نداشته   به زماني نزديك شده. نظام و مردم به آنان پاسخ خواهند داد* 
يگر اين اجازه را به ها د  شويم آه اين روش منسوخ شده و افراد و گروه  به موقعيتي نزديك مي. باشد

ها و   تر از گذشته نسبت به برخي اهانت  البته در حال حاضر نيز مردم هوشيارتر و آگاه. خود نخواهند داد
هدف آساني . آنند  پراآنان آمتر توجه مي  گيرند به سخنان شايعه  برخوردهاي غيرمنطقي تصميم مي

يگران است و اين نشانه خودخواهي، ضعف و آردن خود در سايه تخريب د  آنند، بزرگ  آه اهانت مي
 .ناتواني آنهاست آه قطعًا اين موارد در آينده به حداقل ممكن خواهد رسيد

 هايي آه درخصوص برقراري ارتباط با آن در جامعه اعالم شد، چيست؟  درخصوص رابطه با آمريكا و بحث
ل ايجاد آرده و هيچ اقدامي آه هاي گذشته به انحاي مختلف براي آشور ما مشك  آمريكا طي سال* 

در صورتي آه عملي آه از سوي آنها در جهت . نيت آن باشد، مشاهده نشده است  نشان دهنده حسن
 .تواند آينده شروع مذاآرات را فراهم آند  بهبود روابط مشاهده گردد، مي

 ها چيست؟  اي و اقدامات اخير اروپايي  نظرشما درباره بحث مهم انرژي هسته
سازي اورانيوم صداقت خود را به اروپاييان نشان داديم و   هاي غني  سازي فعاليت   تاآنون در شفافما* 

. اي نداريم  اي را در توليد تسحليات هسته  ايم آه ما قصد استفاده از انرژي هسته  بارها نيز اعالم آرده
 از تهديد و ارعاب استفاده آنند، آننده اروپايي بخواهند  ولي در صورتي آه آمريكا و يا آشورهاي مذاآره

طلب نبوده و نيستيم، ولي اين حق را براي خود قايل   ما هرگز جنگ. مسلمًا نتيجه معكوس خواهندگرفت
اي را براي مصارف   هستيم آه مانند بسياري از آشورهاي جهان امكان استفاده از دانش و انرژي هسته

اييان و آمريكا اين پيام ما را جدي بگيرند و زبان خود را از غير تسليحاتي داشته باشيم و اميدواريم اروپ
 .زبان تند به زبان ديپلماسي و دوستانه تغيير دهند

 وپرورش و آموزش عالي در آن چيست؟   ها و نقش آموزش  نظر شما راجع به شكاف نسل
ين راه، ايجاد تعامل و ما بايد به نسل جديد و نيازهاي آن توجه آنيم و مقتضيات آن را دريابيم و بهتر* 

هاي منطقي و واقعي جوانان مروز را مورد توجه قرار دهيم و   بايد خواسته. وگو با نسل جديد است  گفت
بايد به همفكري . وگو آنيم  ها با جوانان و نسل جديد گفت  نيازهاي آنان را درك آنيم و منطبق با واقعيت

يده نسل جوان آه استقالل و آباداني و عمران و و همسويي در جهت حل مشكالت و رفع نيازهاي عد
توليد اميد و نشاط علمي و اجتماعي الزمه . آينده آشور با سرنوشت آنان گره خورده است، پرداخت

 .همراهي جوانان با نظام است
 آنيد؟  نقش و جايگاه زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي و حقوق آنها را چگونه ارزيابي مي

بريم آه انقالب اسالمي براي رشد و تعالي   ا به تاريخ زندگي زن به اين واقعيت پي ميبا نگاهي گذر* 
ها بسرعت در جهت تحصيل دانش و فن و مديريت و   مندي آرده است؛ اآنون خانم  زنان اقدامات ارزش

اين است آه نظر اسالم . رود  روند و در آينده وزن آنها در اداره جامعه باال مي  پذيري پيش مي  مسؤوليت
شان مسلط باشند، درجامعه حضور داشته باشند،   ها از ثمره آارشان محروم نباشد؛ بر اموال  خانم

. تحصيل آنند، مشاغل اجتماعي داشته باشند، درخانواده مظلوم نباشند و در جامعه صاحب رأي باشند
ن مسائل تقريبًا در آن جامعه اي) ص(در زمان پيغمبر اآرم. همه اينها درصدر اسالم تحقق پيدا آرده است

 .تحقق پيدا آرده است
ها   اند در شرايط جديد، بايد قانون مدني درخصوص خانم  گونه آه مقام معظم رهبري گفته  آنم اين  فكر مي

ها نقش   ها براساس اصول اسالمي تنظيم آنيم و خانم  بار ديگر مورد بررسي قرار گيرد و اگر حقوق خانم
را در خانواده و جامعه پيدا آنند، بهترين وسيله تبليغ و الگويي براي صدور انقالب يك خانم مسلمان 

پذير شده،   ها آسيب  يكي از مشكالت امروز جهان اسالم آه در مقابل فرهنگ غربي. خواهد شد
هايي   برداشت. برداشت هاي اشتباهي است آه در جوامع اسالمي نسبت به مسايل زنان وجود دارد

پرستي و بخشي از عادات قديم است و بخشي از تفكر تحميلي افراد و   ز عادات بتآه بخشي ا
طور آه بايد باشد در جهان اسالم   هاي خام باعث شده آه چهره زن در اسالم آن  ها و خيال  وسوسه

 .ديده نشود
 ت؟نظر شما درباره استفاده از ماهواره و اينترنت و استفاده از فناوري روز و ارتباطات چيس

خواسته ما . نبايد آن را ناديده انگاشت. زده باشيم و فاصله بگيريم  هاي روز دنيا وحشت  نبايد از واقعيت* 
بايد سعي آرد . بايد مطلع و عالم و مجهز بود. ترويچ فرهنگ اسالم و دعوت جهانيان به اسالم است

بينانه   هاي غير واقع  يم و از بحثها، طرز استفاده صحيح از دانش فني را پيدا آن  ضمن شناسايي واقعيت
رساني و   الزم است از اين امكانات در جهت آسب دانش و اطالعات و اطالع. و نشدني خودداري آنيم

 .اسالمي استفاده آنيم  معرفي اسالم، نظام و انقالب
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 نظر جنابعالي درخصوص ترآيب آابينه احتمالي شما چيست؟
جمهور   ام اما هرشخصي آه رئيس   حضور و يا عدم حضور نگرفتهمن هنوز تصميم نهايي خود را براي* 

آشور شود، با توجه به موقعيت آشور و نيازهاي ما درجهان امروز و ضرورت پيشرفت و حرآت به سمت 
بايست از افرادي نخبه، توانمند، متخصص، متعهد نوآور و   ايجاد جامعه پويا و روابط و اقتصاد پيشرو، مي

هاي گذشته، حرآتي   ه آند تا بدين ترتيب ضمن استفاده از تجربيات و زيرساختنوانديش استفاد
 .جهشي به سمت آينده را آغاز آند
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