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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(بزرگولتهای رژیم ایران و د

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
  ادامه دارد ی اتمی انرژی المللنيگفتگو ها در آژانس ب : ی ناصرروسيس

  ٢٠٠۵ مى 13 -١٣٨۴ ارديبهشت 23ه جمع
مذاکراتش در آژانس :  اروپا امروز گفت هی با اتحادیت هسته ا در مذاکرارانی مذاکره کننده ااتي هسيرئ
 .  ادامه دارد ی اتمی انرژی المللنيب
 با ی تلفنی در گفتگویرانی مذاکره کننده ااتي هسي رئی ناصرروسي مهر ، سی گزارش خبر گزاربه

 . دارد  ادامهنی در وی اتمی انرژی المللنيگفتگوها در مقر آژانس ب:  فرانسه گفت یخبرگزار
 . نکردی کند اشاره ای با آنان گفتگو می که وی و مقاماتشتري باتي به جزئیو

 شد حامل نی که روزچهارشنبه وارد ورانی مذاکره کننده ااتي هسي رئی ناصرروسي شود سی مگفته
 .  است ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی  محمد البرادعی براینامه ا
 مي ارائه نشده   از تصمی اتمی انرژی المللني نامه که هنوز به آژانس بنیدر ا رانی است ای حاکخبرها
 .  خبر داده استی هسته ایتهاي فعالی برخیري از سرگیخود برا
 یی ، سه کشور اروپای حساس هسته ایتهاي از فعالی برخیري از سر گی برارانی امي از اعالم تصمپس

 رانی ای ملتي امنی عالی شوراري دبی به حسن روحانی ا با ارسال نامهسيفرانسه ، آلمان و انگل
 سازمان ملل ارجاع تي امنی را به شورارانی پرونده امي تصمنی شدن ای کردند در صورت عملدیتهد

 . خواهند داد
 نشست چهارجانبه کی خواسته شده است که به مذاکرات خود با اروپا ادامه دهد و رانی نامه از انیدرا

 .  خود برگزار کند ی بلن بست هسته ای برای راه حلافتنی یدر تهران برا
  

  هشدار داد رانی به امي اورانی سازی غنیري درباره از سرگاستراو یس.یب.ی بویدر گفت وگو با راد
  ٢٠٠۵ مى 12 -١٣٨۴ ارديبهشت 22ه پنج شنب

را آغاز کند کشورش  مي اورانی سازی برنامه غنرانی اکهي هشدار داد در صورتسي امور خارجه انگلریوز
 .  خواهد بودتي امنی به شورارانیدرصدد ارجاع پرونده ا

 در گفت سي امور خارجه انگلری فرانسه، جک استراو وزیبه نقل ازخبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 تی از جمله حماکای مختلف آمری هاتی دارد که حمایتهران موضع:  اعالم کرد یس.یب.ی بویوگو با راد

 .  را از دست خواهد داد ی به سازمان تجارت جهانوستنيخواست پاز در
 هستند که ی از مذاکراتی آنها بخشرای چون و چرا از دست خواهند رفت  زی بتها،ی حمانیا:  افزود یو

 و مي اورانی سازی غنقي متن؛ بر ادامه تعلنیدرا.  با آن موافقت کرده است، قرار داردرانی که ایدر متن
 .  شده است ديمربوط به آن تاک یتهايفعال

 خود را انجام دهد نه یرنظامي غی هسته ایلندن از تهران خواسته است برنامه انرژ:  گفت استراو
 .  رود ی بکار می هسته احاتي ساخت تسلی کند که برادي تولی موادنکهیا
 . هستند  ی وجود ندارد که نشان دهد آنها در حال انجام چه کاری مدرک قاطعچيه:  گفت یو
 نیآنچه مسلم است ا.  انجام ندادند ی که کارندی گویآنها م:  خاطرنشان کرد سي امور خارجه انگلریوز

 .   آنان وجود دارد یتهاي فعالی افشای آنها برای ساله از کوتاه20 خی تارکیاست که 
 نشست ليتشک را وادار خواهد کرد درصدد سي انگلم،ي اورانی سازی غنیرياز سرگ:  هشدار داد یو

 ارجاع تي امنی آن را به شورانکهی اای باشد ی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی شورایاضطرار
 . ميده

 نی گرفته است امي است که تصمرانی انی اما امي انجام دهی کارني چنمي خواهیما نم:  گفت استراو
 . دیماي را بپريمس

  کرد دیي را تارانیسوالنا ارسال هشدار به ا
 ارسال کرده رانی به ای اروپا نامه اهی کرد که اتحاددیي اروپا امروز تاهی اتحادی خارجاستي سسئولم

 .  حساس، هشدار داده شده استی هسته ایتهاي فعالیري ازسرگیامدهاياست که در آن نسبت به پ
 هی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سری فرانسه، خاویبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 که اگر می خود به طور روشن اطالع دادیرانیما به همکاران ا: اروپا در بروکسل در جمع خبرنگاران گفت 
قلمداد شود، با ) سیپار (ر ما نقض توافقنامه نوامبی که برارندي بگی انجام اقدامای به نقض ميآنها تصم

 .  روبرو خواهند شدیی هاامديپ
 . نشده است افتی دررانی ای ازسوی پاسخچيتاکنون ه: ت  به سوالنا گفکی مقام نزدکی
 حسن ی است و برادهي به امضاء رسیی سوالنا و سه کشور اروپای نامه ازسونیا:  خاطرنشان کرد یو

 .  ارسال شدرانی ای مسئول مذاکرات هسته ایروحان
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 را دوباره آغاز ميران اوی سازی غنتي فعالرانیاگر ا:  اروپا هشدارداد هی اتحادی خارجاستي سمسئول
 نی الي و تحلهی و تجزنی در وی نشستلي داد درخواست تشکمي که ما انجام خواهی کارنيکند اول
  . استتيوضع
  خواهد کرد تی حمارانی اهي علتي امنی از اقدام شوراسيانگل

،  خود را نقض کندی تعهداتش در قبال برنامه هسته ارانیاگر ا:  امروز گفتسي انگلری وزنخست
 .  خواهد کردتی حمارانی اهي سازمان ملل متحد علتي امنیکشورش از اقدام شورا

 کنفرانس کی در سي انگلری بلر نخست وزی فرانسه ، تونیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 ميني و ببمي منتظر بماندياجازه ده:  گفت رانی اداتی در باره واکنش به تهدی در پاسخ به سوالیخبر
 .  خواهد افتاد ی چه اتفاققايدق
 ی به شورارانی نباشد مامطمئنا از ارجاع پرونده ابندی خود پافی به تعهدات و وظارانیاگر ا:  گفت یو
 . کرد مي خواهتی سازمان ملل حماتيامن

 هستند و آنها نجای الي دلکی ی برای المللني بنيقوان:  خاطرنشان کرد ني همچنسي انگلری وزنخست
 . باشند بندی به آن پادیبا

 هشدار دادند که در رانی به ای اروپا با ارسال نامه اهی امور خارجه سه کشور اتحادی است وزرایگفتن
  . ساز مان ملل ارجاع خواهند دادتي امنی را به شورارانی پرونده ام،ي اورانی سازی غنیريصورت ازسرگ

  
 آنند   گيري مي  اروپايي ها از مذاآرات آنارهدر صورت آغاز فعاليت هسته اي ايران، :واشنگتن پست

  ٢٠٠۵ مى 12 -١٣٨۴ ارديبهشت 22ه پنج شنب
چنانچه ايران به تهديد خود عمل آند و فعاليت : وزراي خارجه سه آشور اروپايي به ايران هشدار دادند

 .ندآن  گيري مي  اي خود را از سر بگيرد، آنها از دو سال مذاآره با اين آشور آناره  هسته
اي با لحن تند، به   ، وزراي خارجه انگليس، فرانسه و آلمان در نامه"ايلنا"به گزارش سرويس ديپلماتيك

اين اقدام منجر به خاتمه فرآيند : حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران اخطار دادند
 .شود و نتيجه آن تنها به ضرر ايران است  مذاآرات مي

 .اي ايران است  اين نامه تالشي براي آاهش بحران بر سر برنامه هسته: در اين گزارش آمده
، تمايل سه آشور اروپايي براي تحت فشار قرار دادن ايران در صورت "واشنگتن پست"به گزارش روزنامه 

اي اين آشور، داللت بر اين امر دارد آه دولت بوش در متقاعد   خاتمه تعليق شش ماهه برنامه هسته
هايي   ان اصلي خود براي در پيش گرفتن موضعي تند در قبال جمهوري اسالمي، موفقيتساختن متحد

 .آسب آرده است
اي از ناآامي مذاآراه با ايران و نيز تغيير   به نوشته اين روزنامه آمريكايي، تغيير موضع اروپا تا اندازه

 .هاي آاخ سفيد به وجود آمده است  تاآتيك
دولت بوش بعد از دو سال عدم پذيرش حمايت از روش ديپلماتيك :  استدر بخش ديگر اين گزارش آمده

 .اروپا با ايران، در ماه مارس تصميم گرفت، در ازاي دريافت ضمانت آتبي از اين فرآيند حمايت آند
گفتني است، اين ضمانت آتبي شامل توافق اروپا با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در صورت 

 . تشكست مذاآرات اس
عالوه بر وزراي خارجه سه آشور اروپايي، خاويار سوالنا، : نيز آمده است" رويترز"در گزارش خبرگزاري 

 .رئيس آميسيون سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز نامه مذآور را امضا آرده است
 در سطح در اين نامه پيشنهاد برگزاري مذاآره:به گزارش اين خبرگزاري، يك ديپلمات اتحاديه اروپا گفت

 .وزراي خارجه ايران، سه آشور اروپايي و خاويار سوالنا در دو هفته آينده ارائه شده است
 . هدف از برگزاري اين نشست حل بن بست و جلوگيري از بحران است: در اين گزارش آمده است

  
  به ايرانیهشدار نخست وزير بريتانيا و وزيران خارجه اروپاي

  ٢٠٠۵ مى 12 -١٣٨۴ ارديبهشت 22ه پنج شنب
 ،ی حسن روحانی وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان برای از سوی ارسال نامه ای پدر:بی بی سی
 ی سازی از فرايند غنی بخشینسبت به از سرگير  ايران که در آن ی امنيت ملی عالیدبير شورا

خود با   اولين نشست  بلر، نخست وزير بريتانيا دریاورانيوم در اين کشور هشدار داده است، تون
 صورت گرفته است اعالم کرد که اگر ايران تعهد ی به نخست وزيری که پس از انتخاب مجدد ورنگارانخب

 اين کشور به ی يقينًا از ارجاع پرونده هسته ای اورانيوم نقض کند، ویساز  یخود را در مورد توقف غن
  . خواهد کردی امنيت سازمان ملل متحد پشتيبانیشورا
 پاسخ نداده اما يک روز پس از دريافت اين نامه در ديدار ی هنوز به نامه وزيران خارجه اروپايی روحانیاآق

 ی خود برای محروميت ايران از حق قانونیاست که در صورت تالش برا با معاون وزير خارجه روسيه گفته 
 پرداخت   نخواهد شد و آمادهمليتس ملت ايران در برابر زور  "،ی اورانيوم و توليد سوخت اتمی سازیغن

  ". الزم خواهد بودی ها هزينه
 که اين پيمان را امضا ی کليه کشورهايی برای هسته ای منع گسترش جنگ افزارهای بين المللپيمان

 که در ديدار با معاون ی روحانی اورانيوم را قائل است و آقایساز  ی غنی به فناوریکرده اند حق دستياب
 اين حق نباشد، زاستفاده ا  گفته اعالم کرده است که چنانچه کشورش قادر به یموزير خارجه سخن 

  ". قائل نخواهد شدی هسته ای منع گسترش جنگ افزارهای پيمان بين المللی برایاحترام"
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 تالش ی هشدار داده اند که از سرگيری در نامه خود به حسن روحانی خارجه سه دولت اروپايوزيران
 است که طرفين ی پايان يافتن مذاکراتی اورانيوم به معنیساز  ی غنی به فناوریاب دستيیکشورش برا

 ی برای منفیپيامدها  کنند و شکست اين مذاکرات ی ايران دنبال می از فعاليت اتمی رفع نگرانیبرا
  .ايران خواهد داشت

 ی منفیپيامدها
 را به منزله پاسخ ی روحانیارات آقا از سخنگويان وزارت خارجه بريتانيا با تصريح بر اينکه اظهیيک

 گفت ی سی بی بی کند در گفتگو با بخش فارسیمحسوب نم  ی به نامه وزيران خارجه اروپايیرسم
خواهد بود اما اين هشدار را   ايران چه یبرا" ی منفیپيامدها"در نامه دقيقًا مشخص نشده است که 

 امنيت سازمان ملل متحد تعبير کرد و دولت یرا ايران به شوی ارجاع پرونده هسته ای توان به معنیم
  . داردی در اين زمينه آگاهیموضع سه دولت اروپاي ايران از 
 ی يا حتی همچون تحريم اقتصادی تواند پيامدهايی امنيت می ايران به شورای پرونده هسته اارجاع

  .همراه داشته باشد  اين کشور به ی را برایبرخورد نظام
 اورانيوم در ايران ی سازی غنی که از سرگيریوزارت امورخارجه بريتانيا، در صورت ی گفته سخنگوبه

 نزديک خود در مورد نحوه برخورد با اين موضوع مشورت یدولتها  با یعمًال آغاز شود، سه دولت اروپاي
  .رفتخواهد گ  صورت ی اتمی حکام آژانس بين المللی در شورایخواهند کرد و تصميم گير

 زيرخارجه فرانسه از وسؤال
 از ی بخشی اعالم ازسرگيری طرف مذاکره با ايران است، در پی از سه کشور اروپايی فرانسه که يکدر

 توضيح به مجلس سنا ی ادایميشل بارنيه، وزيرخارجه فرانسه برا  اورانيوم در ايران، ی سازیفرايند غن
  .فراخوانده شد

 که سال گذشته به ی نقض تعهدیايران از پيامدها در پاسخ به نمايندگان مجلس سنا گفته که یو
 ی کرده است که مقامات ايران تصميم خود مبنیابراز اميدوار  دارد و ی داده است آگاهی اروپايیدولتها

  . نکنندی اورانيوم را عملی سازی غنیبر از سرگير
 اين ی که نگرانیزمان تعهد داد که تا ی به سه دولت اروپايی در ماه نوامبر سال گذشته ميالدايران

 ی سازی مرتبط با غنیاين کشور رفع نشود، کليه فعاليتها  یدولتها از صلحجويانه بودن برنامه هسته ا
 اورانيوم که قرار یساز  یناورانيوم را متوقف سازد اما ايران اخيرًا اعالم کرده که آن بخش از فرايند غ

هان از سرگرفته شود، نقض اين تعهد به شمار  اصفی در اين کشور و در تأسيسات اتمیاست بزود
 مذاکرات به آنها پيشنهاد داده است یرا که ايران ط" ی عينیتضمينها "ی اروپايیدولتها  رود و اگر ینم

  .شد  شان از اين بابت رفع خواهد یمطالعه کنند نگران
 ی آقایبرا)  ارديبهشت٢١( که روز چهارشنبه يازدهم مه ی در نامه وزيران خارجه سه دولت اروپاياما

گرديده که فعاليت تأسيسات اصفهان نقض تعهد ايران به شمار   ارسال شده مشخصًا تصريح یروحان
  . رودیم
 شود یکه کيک زرد خوانده م) ٨ O ٣ U ( و توليد اورانيوم اصفهان، اکتا اکسيد اورانيوم ی مرکز فراوردر

 ی گردد که با تزريق آن به درون لوله هایتبديل م) UF ۶ (  تخليص و به گاز هگزا فلوئوريد اورانيوم 
  . شودی اورانيوم آغاز می سازیسانتريفوژ، فرايند غن

 ی گونه که اعالم شده، در تأسيسات اصفهان تنها مرحله توليد گاز هگزا فلوئوريد اورانيوم انجام مآن
شود که دولت ايران هنوز  یتأسيسات نطنز مربوط م  اورانيوم به ی سازیگيرد و بقيه مراحل غن

  . فعاليت آن را اعالم نکرده استی بر از سرگيری مبنیتصميم
 پيشنهاد شده است که ظرف دو هفته آينده ی به حسن روحانی نامه وزيران خارجه سه دولت اروپايدر

  .مسئله برگزار شود  چهارجانبه در مورد اين ینشست
 اصفهان پس از آن اعالم شد که تازه ترين دور یسات اتم فعاليت تأسيی ايران در مورد از سرگيرتصميم

  . منجر نشدیکه در لندن صورت گرفت به نتيجه ا  ی اروپايیمذاکرات اين کشور با دولتها
  ايرانی برای محموله سوخت اتمنخستين
 یست ورميا نووی روزنامه روس،ی اروپايی با تبادل هشدارها و موضعگيريها ميان ايران و دولتهاهمزمان

 خبر داده که قرار است ی اتمیروميانتسف، رئيس سازمان فدرال انرژ به نقل از آلکساندر ) زمان اخبار(
 بوشهر یاستفاده در نيروگاه اتم  ی برای تا اوائل سال آينده ميالدینخستين محموله سوخت هسته ا
  .از روسيه به ايران تحويل داده شود

 آغاز ی سال آينده ميالدیر نيروگاه بوشهر قرار است از نيمه ها دی استفاده از سوخت اتم،ی گفته وبه
  .ماه قبل در اختيار ايران قرار گيرد شود اما محموله سوخت بايد از چند 

 ی انرژی که در ماه فوريه گذشته با ايران بسته، بايد تحت نظارت آژانس بين المللی بنابر قراردادروسيه
 از بابت اينکه ی ایتحويل دهد و زباله آن را پس بگيرد تا نگران   به ايرانی يکصد تن سوخت اتم،یاتم

   .نشود  ايجاد ند استخراج کی توليد سالح اتمی مواد مورد نياز برا،یايران از زباله اتم
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

   ارديبهشت22:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى 12 -١٣٨۴بهشت  اردي22ه پنج شنب
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روزنامه های صبح آخرين روز هفته در تهران در گزارش های خبری خود ادعا کرده اند که :بی بی سی
همزمان با شرکت هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری آينده گرمايی به اين انتخابات داده 

  .ييس جمهور سابق مبارزه خواهند کردشده و از زبان نامزدهای ديگر نوشته اند که آنان کماکان با ر
 است که نوشته با حضور هاشمی جمهوری اسالمیانتخابات گرم شد عنوان اصلی روزنامه 

رفسنجانی به عنوان نامزد رياست جمهوری اسالمی آينده گرمايی به صحنه انتخابات دميده شده 
  . است

 پيوستن هاشمی و ثبت نام وی برای  با عنوان ديروز تحوالت انتخاباتی شدت گرفت گزارشآفتاب يزد
  .شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده را در صدر اخبار خود آورده است

 در صدر اخبار خود نوشته با ورود هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات جناح راست در همبستگی
  . تاريکی فرورفته است

ه که وی هنگام ثبت نام برای نامزدی در  با عنوان محسن رضايی در مرز ماندن و انصراف نوشتکيهان
 سال پيش به وجود بحران مديريتی و اقتصادی کشور اعتقاد داشتم و ١۵انتخابات گفته است من از 

  . همين مسئله به عنوان دغدغه مرا وادار به حضور در صحنه کرده است
دی خود گفته است نوع  خبر داده که مهدی کروبی در انتقاد به بيانيه هاشمی در اعالم نامزجام جم

ورود ايشان به عرصه انتخابات که در واقع آغاز تخريب و يا حداقل ضعيف جلوه دادن ساير نامزدهاست، 
  . مرا بر آن داشت که به دفاع از حق خود، ساير نامزدها و نيز گرايش های سياسی بپردازم

هاشمی در حالی از بی  گفته است آقای جام جماين نامزد انتخابات رياست جمهوری به نوشته 
حرمتی به نخبگان، خدشه به آزادی های اساسی جامعه، طرد نيروها، ايجاد تنش با ساير کشورها، 
خدشه به ارزش ها و ساير مسايل ابراز نگرانی کرده اند که اينجانب معتقدم و ثابت خواهم کرد آغاز 

  . بسياری از اين مسايل در زمان استقرار دولت ايشان بوده است
 قاليباف گفته چون اصولگرا هستم بايد در صحنه بمانم در همين حال به نوشته آفتاب يزده نوشته ب

 عسگراوالدی، از سران جناح راست، گفته هاشمی اصولگرا نيست و نماينده ما علی الريجانی اقبال
  . است

ای برگزاری انتخابات  دکتر ابراهيم يزدی در نامه ای به رييس جمهوری از نبود شرايط براقبالبه نوشته 
سالم انتقاد کرده و از وی خواسته است به عنوان رييس قوه مجريه و شورای عالی امنيت ملی مانع از 

  .تضعيقاتی شود که برای نهضت آزادی فراهم شده است
خبر تشديد بحران هسته ای ايران با احتمال از سرگيری بازسازی اورانيوم و سخنان تازه رييس قوه 

  . نظامی و امنيتی کردن فضای جامعه از ديگر اخبار روزنامه های امروز صبح تهران استقضاييه از
  

  ارديبهشت٢٣:  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۵ مى 13 -١٣٨۴ ارديبهشت 23جمعه 

نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، فضای انتخاباتی :بی بی سی
داده و هفته نامه ها به ارزيابی کانديداها، جناح های سياسی و مشکالت ايران را تحت تاثير قرار 

  .معرفی نامزد واحد از سوی محافظه کاران پرداخته اند
با آغاز ثبت نام کانديداهای رياست جمهوری و نام نويسی اکبر هاشمی رفسنجانی، وضعيت محافظه 

  .، بغرنج تر کرده استکاران را که در معرفی کانديدای واحد با مشکل مواجه هستند
 که در اصفهان منتشر می شود کناره گيری احمد توکلی از نامزدی رياست جمهوری و تجليل صدا

روزنامه های حامی جناح محافظه کار از وی را راهی برای تشويق ديگر کانديداهای محافظه کاران برای 
توانست به پيروزی محافظه کاران  می صدارسيدن به اجماع ارزيابی کرده که به عقيده يادداشت نويس 

  . ياری رساند
 در عين حال تاکيد کرده که حضور هاشمی رفسنجانی در عرصه انتخابات اجماعی را که اندک صدا

  .اندک محافظه کاران می روند تا به آرزوی خود دست يابند، به آسانی خواهد شکست
بيشتر افراد : "فسنجانی نوشته با اشاره به برخورد نامشخص گروه ها با هاشمی رايران جمعه

  ."سياسی و احزاب، وزنه هاشمی را با دست پس می زنند و با پا پيش می کشند
به نوشته ارگان خبرگزاری دولتی ايران، اين عده در حالی که نمی خواهند هاشمی رفسنجانی بيايد 

 نهايی نباشند و سهمی از اما چون از قدرت او باخبرند قصد دارند در صورت آمدن و پيروز شدن او بازنده
  .قدرت به آنها برسد

 ارگان انصار حزب اهللا در صدر خبرهای خود به هاشمی رفسنجانی هشدار داده که دوم يالثارات
  .خردادی ها برای وی تله گذاشته اند

، اين گروه ها در وضعيت بدی قرار گرفته اند و آقای هاشمی به سپر بالی آنها تبديل يالثاراتبه نوشته 
شده است به طوری که دوم خردادی ها نيز به اين موضوع معترفند که حضور وی به ضرر اصولگرايان و 

  .به نفع آنان است
اين نشريه که پيش از نام نويسی آقای هاشمی رفسنجانی برای انتخابات رياست جمهوری منتشر 

  .ه انتخابات باز داردشده، سعی کرده با ارائه تحليلی آقای هاشمی رفسنجانی را از ورود به صحن
ارگان انصار حزب اهللا در ياداشت هفتگی اش از سياست های اقتصادی دولت های پيشين آقای 

هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران انتقاد کرده و اعضای اين حزب را به زد و بندهای پنهانی متهم 
  .کرده است
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  "نظر سنجی ساختگی"
صباح يزدی در قم منتشر می شود نظرسنجی های منتشر  که از سوی شاگردان آيت اهللا مپرتو سخن

شده از سوی روزنامه جمهوری اسالمی را که در آنها هاشمی رفسنجانی باالترين رتبه را به خود 
اين گونه نظر سنجی ها به نظرسازی بيشتر شبيه است : "اختصاص داده، غير واقعی خوانده و نوشته

  ."تا نظر سنجی
ات رياست جمهوری از محمود احمدی نژاد شهردار تهران حمايت می کند نوشته اين نشريه که در انتخاب

که برای اطمينان از نتايج نظر سنجی ها، با همکاری طالب يک نظر سنجی انجام داده که نتيجه آن به 
  .واقعيت جامعه بسيار نزديک تر است

 درصد و ٢۵آقای هاشمی با  درصد در صدر و ۵٠، آقای احمدی نژاد با پرتو سخندر نظر سنجی نشريه 
  . آرا در رتبه های بعدی قرار گرفته اند١٢آقای واليتی با 
 ارگان حزب موتلفه خبر داده که علی اکبر ناطق نوری رئيس پيشين مجلس برای شما  در عين حال،

  .رسيدن به نامزد واحد با آقای هاشمی رفسنجانی ديدار کرده کرده است
 اين ديدار به علی اکبر ناطق نوری گفته درصورتی که شما بر نامزد به نوشته اين نشريه هاشمی در

واحدی اجماع کنيد ثبت نام نمی کنم و حتی اگر بر اثر تاخير در اجماع ثبت نام کردم و بر يک نفر اجماع 
  .شد، انصراف خواهم داد

از سوی اين خبر در حالی منتشر شده که آقای ناطق نوری رياست شورايی را بر عهده داشت که 
محافظه کاران برای انتخاب نامزد واحد تشکيل شده بود اما گفته می شود به دليل بروز اختالف 

  .نظرهای جدی بين اعضای ائتالف از اين شورای کناره گيری کرده است
  مناظره سخت

 گزارشی از مناظره محمد باقر قاليباف فرمانده سابق نيروی انتظامی با دانشجويان اميد جوان
ده فنی دانشگاه تهران را چاپ کرده که در آن دانشجويان به انتقاد از پرونده وبالگ نويسان و نامه دانشک

  .معروف فرماندهان سپاه به رئيس جمهوری پرداخته اند
آقای قاليباف پرونده وبالگ نويسان را اهمال دانسته اما حنيف مزروعی يکی از کسانی که در رابطه با 

آيا واداشتن : "تگير شده بود، خطاب به فرمانده سابق نيروی انتظامی گفتهپرونده وبالگ نويسان دس
  "يک خانم به اعتراف به اين که با فالن مقام برجسته رابطه جنسی داشته، اهمال است؟

 از سوی فرماندهان سپاه ١٣٧٨دانشجويان از آقای قاليباف در باره نامه ای سئوال کرده اند که در سال 
اين "تشر شد و امضای آقای قاليباف نيز پای آن بود که آقای قاليباف پاسخ گفته که خطاب به خاتمی من

  ."حرکت سياسی نبود کاری امنيتی بود
در اين نامه فرماندهان سپاه به محمد خاتمی رئيس جمهوری هشدار داده بودند که جلوی آنچه اقدامات 

صورت خود آنها وارد عمل شده و با تندرو ها افراطی هوادارانش خوانده شده بود را بگيرد و در غير اين 
  .برخورد خواهند کرد

اين افتخار دولت : "در همين حال عبداهللا رمضان زاده سخنگوی دولت در همايشی در تهران گفته
 به خاتمی نامه نوشتند و اعالم کردند کاسه صبرشان لبريز ٧٨خاتمی است که کسانی که در سال 

ما سرکوب می کنيم، امروز با لباس شيک می آيند و جلوی مردم می شده و اگر شما سرکوب نکنيد 
ايستند و خود را خواهان تحول می دانند که مدعی هستند که تحول بدون اصالح طلبی امکان پذير 

  ."نيست
  شعارهای يک بار مصرف

ش عده ای که در سال های پي:  شعارهای انتخاباتی را موسمی و يک بار مصرف خوانده و نوشتهصدا
مردم برای "دم از معنويت می زدند و در پاسخ به اعتراضات مردم به گرانی و تورم می گفتند که 

  ."گرانی و تورم کمر مردم را شکسته است"، اينک بانک بر آورده اند که "شمکشان انقالب نکرده اند
وز مدعی  کسانی که روزی می گفتند ساختن اتوبان و پل و کارخانه ارزش نيست امرصدابه نوشته 

آبادگری و سازندگی شده اند و کسانی که هر روز با اعمال فشار و ممنوعيت های مختلف و وضع 
قوانين سخت عليه جوانان، موجب سرخوردگی آنان از نظام و اسالم شده اند، امروز شعار جوانگرايی و 

  .دفاع از مطالبات جوانان سر می دهند
  مفهوم رجل سياسی

نامزدی ناصر حجاری مربی سابق تيم فوتبال استقالل تهران در انتخابات  از قطعی شدن اميد جوان
  .خبر داده است

محمد علی رجايی هم رجل سياسی : "آقای حجازی در پاسخ به اين که رجل سياسی نيست، گفته
  ."نبوده و قبل از رياست جمهوری معلم مدرسه بوده است
وری رسيد و در حادثه بمب گذاری دفتر نخست آقای رجايی بعد از ابوالحسن بنی صدر به رياست جمه

  .وزيری کشته شد
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