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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(بزرگیران و دولتهای رژیم ا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 آصفي خبر قاچاق اورانيوم را تكذيب آرد
  2005 آپریل 13  - ١٣٨۴ فروردین 24ه چهار شنب

اين : وع قاچاق اورانيوم از سوي ايران گفتسخنگوي وزارت امورخارجه با تكذيب موض: خبرگزاري فارس
 .موضوع به هيچ وجه صحت ندارد

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس حميدرضا آصفي در جمع خبرنگاران پارلماني درباره پخش 
اي ايران با  فعاليت هسته: خبري از سوي خبرگزاري رويترز مبني بر قاچاق اورانيوم از سوي ايران گفت

گيرد و ما هيچ نيازي به قاچاق اورانيوم  المللي انرژي اتمي صورت مي ت زير نظر آژانس بينشفافي
 . نداريم

اي است  آميز هسته اي براي مصارف صلح وي با تاآيد بر اينكه ايران به دنبال استفاده از فناوري هسته
 .  و مفهوم نداردسازي آن در آشور ديگر معنا با وجود اين امر قاچاق اورانيوم و غني: افزود

سخنگوي وزارت امور خارجه پخش اينگونه شايعات را يك نوع جوسازي و خبرسازي از سوي آشورهاي 
شد آه   اين حرآات در گذشته هم توسط اين آشورها انجام مي :غربي قلمداد آرد و اظهار داشت

 . اساس بودن آنها پس از مدتي مشخص و معلوم شده است بي
روز در خبري ادعا آرد آه جمهوري اسالمي ايران بخشي از اورانيوم فرآوري شده خبرگزاري رويترز دي

 . خود را به محل ديگري برده و در آنجا دور از چشم آژانس قصد دارد به فعاليت بپردازد
  

 وگو آرد  هاي ارشد آمريكايي گفت اي ايران با مقام شارون درباره برنامه هسته
  2005 آپریل 13  - ١٣٨۴ فروردین 24ه چهار شنب

ديك "نخست وزير رژيم صهيونيستي در ادامه سفر خود به واشنگتن روز گذشته با : خبرگزاري فارس
اي   معاون مشاور امنيت ملي آمريكا درباره مساله هسته ،"اليوت ابرامز"، معاون رييس جمهوري و "چني

 . وگو آرد ايران گفت
مقامات هيات همراه «: در شماره امروز خود نوشتچاپ سرزمينهاي اشغالي » جروزالم پست«روزنامه 

اي اختصاص داشت و به  شنبه به طور آامل به مسائل منطقه وگوهاي روز سه شارون گفتند گفت
اي ايران و پاسخهاي احتمالي به ادامه تالش ايران براي دستيابي به توان توليد سالح  مساله هسته

 » .اي توجه خاصي شد هسته
اي ايران به  گيري براي اينكه چه زماني مساله هسته ييلي روز گذشته گفتند تصميممقامات ارشد اسرا

 . ها ارجاع شود، نبايد تا ابد طول بكشد شوراي امنيت سازمان ملل براي اعمال برخي تحريم
يابد بلكه اين  اي دست مي به گفته آنها، مساله اصلي اين نيست آه ايران چه زماني به بمب هسته

دهد آه در آينده به  رسد و فناوري را توسعه مي مي» نقطه غيرقابل بازگشت«زماني به است آه چه 
 . دهد آن اجازه ساخت چنين بمبي را مي

هاي هوايي  ، نخست وزير رژيم صهيونيستي عكس"آريل شارون"اين در حالي است آه وابسته نظامي 
، رييس "جرج بوش"ن با اي ايران را در نشست شارو و اطالعات جاسوسي از تاسيسات هسته

 . جمهوري آمريكا ارائه آرد
آه در مذاآرات روز دوشنبه بوش و شارون در » يوآو گاالن«به گزارش راديو رژيم صهيونيستي، ژنرال 

هاي  آوري شده توسط سرويس ها را به همراه اطالعات جمع تگزاس حضور داشت، اين عكس
 .  به بوش ارائه آرداي تهران جاسوسي اسراييل در مورد برنامه هسته
دهد برنامه  ها نشان مي اي نكرد، گفت اين عكس ها اشاره اين راديو آه به چگونگي گرفتن اين عكس

 . اي قرار دارد اي ايران در مرحله بسيار پيشرفته هسته
رييس «: ، سخنگوي آاخ سفيد در مورد ديدار بوش و شارون گفت"لالن اسكات مك"در اين ميان 

اي  د تالشهاي ديپلماتيك اروپاييها براي جلوگيري از دستيابي ايران به سالحهاي هستهجمهوري در مور
ايش  صحبت آرد و آنها در خصوص نگراني مشترك خود در خصوص اهداف ايران در مورد برنامه هسته

 » .مذاآره آردند
ي ندارد و اي در دآترين دفاعي آن جاي جمهوري اسالمي ايران بارها اعالم آرده است سالح هسته

داند و از اين حق خود دست برنخواهد  اي را حق مشروع خود مي آميز از انرژي هسته استفاده صلح
 . داشت

گيرد آه رژيم صهيونيستي با داشتن  اي ايران در حالي صورت مي اين ديدارها درباره برنامه هسته
دارد، بزرگترين تهديد آننده المللي قرار ن اي آه تحت هيچ نظارت بين هاي هسته زرادخانه غني سالح
 100زنند اين رژيم در حال حاضر حدود  آارشناسان تخمين مي. رود اي بشمار مي صلح جهاني و منطقه

 .  آالهك اتمي در اختيار دارد200تا 
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سازي  ، رييس جمهوري آمريكا گفت ايران تنها يك گام فني با غني"جرج بوش"شارون روز دوشنبه به 
 . اي است اي آار ساده رد و از اين نقطه دستيابي به توان هستهاورانيوم فاصله دا

وگوها همچنين بر  اين گفت. شارون، چني و آبرامز را براي صرف ناهار در محل اقامت خود مالقات آرد
چني و آبرامز در مذاآرات شارون با . اي از جمله اوضاع در لبنان و سوريه متمرآز بود مسائل ديگر منطقه

 .  تگزاس شرآت آردندبوش در باغ
  

   بيانيه نهضت آزادی ايران
   ٢٠٠۵ آوريل ١٣ – ١٣٨۴ فروردين ٢۴چهارشنبه 

سازی اورانيوم، بدون هماهنگی با آژانس  اي، به ويژه تدارك گسترده برای غني های هسته فعاليت
اي، اتحاديه اروپا و  المللی انرژی هسته اي، ايران را در يك رويارويی با آژانس بين المللی انرژی هسته بين 
در حالی آه ايران بر ادامه غنی سازی اورانيوم پا فشاری می آند، . اياالت متحده آمريكا قرار داده است 
های  اتحاديه اروپا، برخالف آمريكا، فعاليت. ای ايران تأآيد دارد های هسته آمريكا بر توقف آامل فعاليت 
آند، اما معتقد است آه  داند و از آن دفاع مي ق ايران ميتی را ح.پي.ای در چارچوب مقررات ان هسته 
دولت روسيه نيز از موضع اتحاديه . ايران بايد غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد و از آن صرفنظر آند 
ای را  المللی انرژی هسته آند و اعالم آرده است آه اگر ايران شرطهای آژانس بين اروپا حمايت مي 
 بوشهر را در اواسط سال هزار و سيصد و هشتاد و پنج تكميل و راه اندازی خواهد آرد و بپذيرد، نيروگاه 
اما ايران . ای به روسيه، تأمين خواهد نمود سوخت آن را، در برابر تضمين ايران به برگرداندن زباله هسته 
ه ادامه اين وضعيت بايد برسی آرد آ. المللی و يا اتحاديه اروپا نيست حاضر به پذيرش شروط آژانس بين 
  برد؟ آشورمان را به آجا خواهد 
شواهد و قراين حاآی از آن است آه اگر ايران و اروپا با هم به توافق نرسند، پرونده ايران به شورای . 1 
دولتهای عضو اتحاديه اروپا، بويژه برخی از اعضای اصلی آن، .امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد 
از سوی ديگر، آنها بارها . روی آنند های آمريكا دنباله آلمان مايل نيستند آه از سياستمانند فرانسه و  
اي،  های هسته های آشتار جمعي، از جمله سالح اند آه در مورد دستيابی ايران به سالح اعالم آرده 
 اگر چه نقض حقوق بشر، حمايت از تروريسم و مخالفت با صلح خاورميانه، با آمريكا هم موضع هستند، 
دهد آه مسئله از طريق مذاآره  اتحاديه اروپا ترجيح مي. های آنان در برخورد با ايران متفاوت است روش 
های  اما اگر ايران به توافق و تفاهم با اروپا دست نيابد و پرونده فعاليت. با ايران حل و فصل شود 
نامه ای بر ضد ايران بسيار باال خواهد ای ايران به شورای امنيت ارجاع گردد، احتمال تصويب قطع هسته 
اند آه  در آن صورت، چه پيامدهائی برای ايران خواهد داشت؟ مقامات دولت آمريكا بارها اعالم آرده. بود 
 سياسي، اقتصادی و نظامی مورد استفاده -در تقابل با ايران سه راهكار اساسی شامل ديپلماسي 
های آنونی آمريكا عليه ايران   فعاليت  سياسی مجموعه-لماسيراهكاراول يعنی ديپ. قرار خواهد گرفت 
اگر اين راهكارها نتيجه ندهد و ايران و اتحاديه اروپا به توافق نرسند و پرونده ايران به . شود را شامل مي 
ای آه تامين آننده  شورای امنيت ارجاع گردد، با توجه به قدرت و نفوذ آمريكا در شورای امنيت، قطعنامه 
اين قطعنامه وسيله اجرای راهكار دوم سياست آمريكا ، . نظرات آمريكا باشد به تصويب خواهد رسيد 
. يعنی وارد آردن فشار اقتصادی با تحريم صدور نفت از ايران و ورود آاال به ايران فراهم خواهد آرد 
ار سوم، يعنی همچنين در چارچوب اجرای قطعنامه احتمالی شورای امنيت سازمان ملل متحد، راهك 
اين عمليات نه از نوعی آه در افغانستان يا . اجرای عمليات نظامی محدود،به آار گرفته خواهد شد 
    .  عراق شاهدش بوديم، بلكه با تنوع و گستره محدود خواهد بود 

 اما اجرای مفاد قطعنامه احتمالی عليه ايران پيامدهايی فراتر از فشارهای اقتصادی نيزبرای آشورمان
تی نيست و به رغم فشار .پي.برخی از مقامات ايران وضعيت آره شمالی را آه عضو ان. خواهد داشت 
ای ساخته و واآنش آمريكا و جامعه جهانی در برابر آن چندان شديد نبوده است مثال  آمريكا بمب هسته 
ن فشار اقتصادی را های آره شمالی بدتري ها و برنامه ولی بايد توجه داشت آه اوال سياست. می زنند 
ای به خاطر آمبود غذا  ای آه همه ساله هزاران آودك آره بر مردم آن آشور تحميل آرده است، به گونه 
های اقتصادی  آشوری با اين همه محروميت. ميرند و عدم دسترسی به دارو و بهداشت آافی مي 
ثانيا .  از حيات ملی خود دفاع آندای ، تواند به هنگام بروز خطر، حتی با داشتن سالح هسته چگونه مي 
آره شمالی با مشكالت قومی روبرو . الفارق است مقايسه ايران با آره شمالی مصداقی از قياس مع 
عالوه بر . های مانور و تحريكات سياسی در آره شمالی برای آمريكا وجود ندارد امكان و زمينه. نيست 
ك وحدت دو آره، با تشديد فشار بر آره شمالی مخالف اين، آره جنوبي، در چارچوب برنامه استراتژي 
در حالی آه در شرايط آنونی منطقه . ژاپن و چين نيز با آره جنوبی هم نظر و هماهنگ هستند. است 
خاورميانه و با توجه به موقعيت همسايگان ايران و ميزان نفوذ و حضور آمريكا و متحدانش دراين آشورها  
در ميان برخی از اقوام، همزمان با اجرای قطعنامه شورای امنيت عليه ايران، ، احتمال بروز تشنجاتی  
   . نسبتٌا زياد است 
مقايسه وضعيت و . آند به بيان ديگر، خطر فروپاشی جغرافيايی تماميت ارضی آشورمان را تهديد مي   
قالب اسالمی سال ان. المللی در اين زمان با دوران انقالب مقايسه نادرستی است شرايط ملی و بين 
در آن هنگام، ارتش شوروی در افغانستان حضور داشت و عراق و .  در دوران جنگ سرد رخ داد1357  
در چنان شرايطي، سياست . برخی ديگر از آشورهای عرب همسايه ايران با شوروی هم پيمان بودند 
اما . روپاشی جغرافيايی بودراهبردی بلوك غرب حمايت از تماميت ارضی ايران و مخالفت با هر گونه ف 
های ويژه آن دوران وجود ندارد، بلكه احتمال بالكانيزه  اينك آه جنگ سرد پايان يافته است،نه تنها نگراني 
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بنابراين، خطرات را به هيچ وجه نبايد دست . شدن ايران وديگر آشورهای همسايه به شدت وجود دارد 
   . آم گرفت 
ای ايران به شورای  اند آه اگر پرونده فعاليت هسته اظهار اميدواری آردهبرخی از مقامات در ايران . 2 
. امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود طرح پيشنهادی احتماًال با وتوی چين ويا روسيه روبرو خواهد شد 
 بينانه اين مقامات ، قطعنامه ای عليه ايران به احتمال قوی با وتوی برخالف انتظارات يا اظهارات خوش 
 آه فرانسه -در صورت شكست مذاآرات ايران و اتحاديه اروپا. روسيه، چين يا فرانسه روبرو نخواهد شد 
بينی   و ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، موضع فرانسه قابل پيش-های جدی آن است  يكی از طرف 
 حاضر در ابعاد اقتصادی فدراسيون روسيه در حال. است و انتظار وتوی فرانسه بی پايه به نظر می رسد 
تواند، در  المللی در چنان ضعفی قرار دارد آه نمي و سياسی در درون و بيرون آشور در سطح بين 
رفتار روسيه در مورد اتمام نيروگاه اتمی بوشهريعنی . برابرآمريكا، قطعنامه عليه ايران را وتو آند 
سازی اورانيوم توسط  ويل آن به توقف غنيهای پی در پی و سرانجام مشروط آردن اتمام و تح تعويق 
اي، حاآی از آن است آه آشورياد شده در  های هسته ايران و متعهد شدن ايران به بازپس دادن زباله 
   .  شرايطی نيست آه قطعنامه احتمالی را به سود ايران و به رغم آمريكا وتو آند 

مناسبات و روابط . ايران نيز بسيار ضعيف استاحتمال استفاده چين از حق وتو در شورای امنيت به نفع 
اقتصادی بسيار گسترده چين با جهان غرب، بويژه آمريكا، از چنان ابعادی برخوردار است آه تصور  
ارزش تجارت خارجی چين با . رود آن آشور، به خاطر ايران ودر برابر آمريكا از حق وتو استفاده آند نمي 
   .  ازات احتمالی ايران به چين استآمريكا چندين برابر ارزش امتي 

احتمال اين آه قطعنامه عليه ايران با وتوی چين، روسيه يا حتی فرانسه روبرو شود، بستگی به متن 
های  اگر در قطعنامه، بر طبق نظر آمريكا، از ايران خواسته شود آه فعاليت. قطعنامه خواهد داشت 
بوده و موجب تضعيف . تي.پي.ای برخالف پيمان ان نامهای خود را به آلی تعطيل آند، چنين قطع هسته 
زيرا اتحاديه اروپا، از . آن خواهد شد و در اين صورت، ممكن است آه با وتوی اين آشورها روبرو شود 
ای خود موافق نيست و آن را خالف  های هسته جمله فرانسه، با الزام ايران به تعطيل آليه فعاليت 
بنابراين، ممكن است آه دولت آمريكا، برای جلوگيری از وتو آردن قطعنامه . ددانن تی مي.پي.مقررات ان 
سازی  اي، به توقف آامل غني توسط فرانسه، چين يا روسيه، به جای تعطيل آامل فعاليت هسته 
ای ، به جز نيروگاه بوشهر و رآآتور پژوهشی ـ علمي، مطابق نظر اتحاديه  اورانيوم و تعطيل مراآز هسته 
بندی مذاآرات ايران و اتحاديه اروپا بستگی  اما در هر صورت، متن قطعنامه به جمع. ا بسنده آنداروپ 
   . خواهد داشت 

اما اگر پس از صدور قطعنامه، ايران تصميم بگيرد آه برای جلوگيری از اجرای آن، توقف تمامی 
 پذيرش از موضع ضعف و تحت  اين-سازی اورانيوم را بپذيرد، اوال ای يا توقف غني های هسته فعاليت 
المللی و بدون گرفتن هيچ گونه امتيازی خواهد بود و به موقعيت ايران در منطقه و جهان  فشارهای بين 
گذاری عظيمی آه انجام گرفته است بدون استفاده  به شدت آسيب خواهد خورد، ثانيا ـ نه تنها سرمايه 
ای نه چندان دور در توافق با اروپا به  ر حال حاضر يا در آيندهتواند د خواهد ماند، بلكه آنچه را آه ايران مي 
   . دست آورد از دست خواهد داد 

دهند آه  های آمريكا ندارند، بلكه ترجيح مي آشورهای اروپايي، اصوًال تمايلی به پيروی از سياست
كار عمل در آشورهای مستقل از آمريكا، اگرچه در هماهنگی با آن آشور، با ايران به توافق برسند و ابت 
ای  اما اگر ايران نتواند با اروپا به توافق برسد، اروپا چاره. خاورميانه، بويژه ايران را در دست داشته باشند 
آمريكا هم مايل نيست آه پرونده ايران بدون نظر موافق اروپا در . جز همراهی با آمريكا نخواهد داشت 
    .  شورای امنيت سازمان ملل مطرح شود 

سازی اورانيوم،  ای ايران، بويژه غني های هسته نهضت آزادی ايران بر اين باور است آه مسئله فعاليت
چالش و بحران جديدی را پديد آورده است آه تداوم آن مصالح، منافع و امنيت ملی آشورمان را در  
شد، مواضع و بنابراين، براساس آنچه در باال گفته . معرض مخاطرات سهمگينی قرار خواهد داد 
   . آند بينانه زير را برای حفظ منافع ملی پيشنهاد مي راهكارهای واقع 
اي، يعنی  های هسته تی است و مقررات ايمنی ناظر بر امنيت فعاليت.پي.از آنجا آه ايران عضو ان. 1 
ننه به تصويب اگر چه هنوز در قوه مق(پادمان، را امضاء آرده و پروتكل الحاقی رانيز تاييد نموده است و  
   . آميز حق مسلم ايران است ای برای مقاصد صلح ، فعاليت هسته)نرسيده است 
ای از تامين نيازهای پزشكي، آشاورزی و ساير  آميز طيف گسترده ای صلح های هسته فعاليت. 2 
در زمينه ادامه و گسترش اين گونه . شود های علمي، پژوهشی و آاربردی را شامل مي بخش 
اما در مورد . ها آمترين اختالف نظری در ميان فعاالن سياسی و صاحب نظران ايرانی وجود ندارد فعاليت 
ايران صاحب منابع عظيم نفت و گاز طبيعی . انگيز است اي، مسئله متفاوت و بحث توليد انرژی هسته 
نند انرژی است و عالوه بر آن، امكان استفاده مطلوب و مقرون به صرفه از انواع ديگر انرژي، ما 
اي،  با توجه به اين نكات ، آرای آارشناسان در مورد استفاده از انرژی هسته. خورشيدی و بادي، را دارد 
گيری در  به هر حال، تصميم. های اقتصادي، فنی و سياسی آن، متفاوت است با توجه به همه پيچيدگي 
 آه برای ايران تعيين تكليف آنند و های خارجی حق ندارند اين مورد مربوط به ملت ايران است و قدرت 
   .  ايران را از حقوق مشروعش محروم سازند 
ای ايران يك پروژه ملی است و همانند هر پروژه ملی تحقيقاتي، توليدی و  های هسته فعاليت. 3 
عمرانی ديگر بايد براساس معيارهای پنجگانه قابليت اجرا، فني، مالي، اقتصادی و سياسی مورد  
ی امكان سنجی و بررسی توجيه پذيری توسط آارشناسان و صاحب نظران قرار گيرد و در صورت ارزياب 
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بينی شود و به تصويب قوه  های يك ساله دولت پيش های پنجساله و بودجه توجيه پذيری در قالب برنامه 
دليلی برای تی ، حق ايران است، .پي.اي، بر طبق مفاد ان از آنجا آه توليد انرژی هسته. مقننه برسد 
های مربوط به آن، به خصوص در سطح ملی و برای مردم خودمان، وجود  محرمانه نگاه داشتن فعاليت 
ای ايران با حضور خبرنگاران  اقدام اخير رئيس محترم جمهوری در بازديد علنی از مراآز هسته. ندارد 
   . شود محسوب ميای  های هسته داخلی و خارجی گامی مثبت در راستای عادی سازی فعاليت 

رسد موازين ياد شده در باال رعايت نشده است يا در  ای ايران، اوال به نظر مي های هسته اما، در فعاليت
ثانيا حتی اگر تمامی مطالعات اوليه براساس . خبرند صورت رعايت شدن، مردم عموما از آن بي 
 و توجيه پذير تشخيص داده شده ای الزم معيارهای شناخته شده صورت گرفته و توليد انرژی هسته 
به عنوان مثال، ايران يك آشور . های توسعه ملی ضروری است ها در گزينش طرح باشد، رعايت اولويت 
  های جديد، های فعلی يا ساخت پااليشگاه صادر آننده نفت است، اما به دليل توسعه نيافتن پااليشگاه 
های نفتي، از جمله بنزين،   صرف وارد آردن فراوردههر ساله ميلياردها دالر از درآمد نفتی ايران 
 ميليارد دالر در سال بالغ 10مقامات مسئول اعالم آرده اند آه ميزان واردات بنزين به زودی به . شود مي 
 مشخصی برای تأمين بنزين مورد  اندرآاران ظاهرًا تمايل و برنامه در شرايطی آه دست. خواهد رسيد 
گذاری برای تأسيس پااليشگاه در  ها ندارند، در عوض به سرمايه توسعه پااليشگاهنياز آشور از طريق  
های داخل آشور،  اند، در حالی آه تأسيس پااليشگاه در ايران عالوه بر رفع نياز آشورهای ديگر پرداخته 
ليد داخلی تر از تو ممكن است استدالل شود آه واردات بهای بنزين با صرفه. زا نيز خواهد بود ¬ اشتغال 
اي،  با همين استدالل، بايد بررسی شود آه چه توجيه اقتصادی ـ مالی برای توليد انرژی هسته. است 
  در برابر انواع ديگر انرژي، برای آشوری مثل ايران وجود دارد؟ 
ای وابسته  ای به اورانيوم غنی يا تغليظ شده به عنوان سوخت هسته توليد انرژی در نيروگاه هسته. 4 
گذاری اوليه و چه به لحاظ  سازی اورانيوم فرايندی پيچيده است آه چه از جهت سرمايه  غني. ستا 
    . باشد های عملياتی بسيار پر هزينه مي هزينه 

آيا توجيه مالی . برداری نرسيده است ای در دست اجرا دارد آه هنوز به بهره ايران تنها يك نيروگاه هسته
اي، تنها  سازی اورانيوم و توليد سوخت هسته های بسيار باال، برای غنيو اقتصادی برای صرف هزينه  
سازی اورانيوم و احتمال و  برای يك نيروگاه وجود دارد؟ حتی اگر مخالفت آشورهای خارجی با غني 
ای آه بيش از نياز  ای هم وجود نداشته باشد، ايران با اورانيوم غنی شده های هسته امكان توليد سالح 
ها و نظرات حاآمان  خواهد توانست بكند؟ با توجه به ديدگاه ای بوشهر خواهد بود چه آار  اه هستهنيروگ 
اش را  تواند مازاد اورانيوم غنی شده آنونی درباره مسايل منطقه و جهان، ايران در آدام بازار جهانی مي 
   به فروش برساند؟ 
تواند آارآرد دوگانه داشته  روگاه بوشهر ميای برای ني سازی اورانيوم و توليد سوخت هسته غني. 5 
   . ای به آار رود های هسته آميز و هم برای توليد سالح تواند برای اهداف صلح باشد، يعنی مي 

ای را  های هسته اند آه قصد توليد سالح اگر چه رئيس جمهور ايران و مقامات به طور رسمی اعالم آرده
ای به صورت  های هسته درو اعتقادشان را به ضرورت توليد سالحهای تن  اما سخنگويان جناح ندارند، 
اينگونه اظهارات، همراه با برخی رفتارهای نه چندان شفاف ايران، موجب شده . اند  آشكار بيان داشته 
 ايران مشكوك شوند و ای های هسته است آه آمريكا و اتحاديه اروپا به شدت نسبت به اهداف فعاليت 
    . ايران اعتماد جهانی را از دست بدهد 

ای را مغاير با منافع و امنيت ملی آشور  های هسته نهضت آزادی ايران هر گونه فعاليت برای توليد سالح
به . داند ای را موجب پيشگيری از حمالت احتمالی به ايران نمي های هسته دانسته، داشتن سالح 
های  ف و ناتوانی اعراب در برابر اسرائيل غاصب به علت مجهز بودن اسرائيل به سالحعنوان نمونه ضع 
ها  تنها در دوران جنگ سرد بود آه مجهز بودن هر دو بلوك شرق و غرب به اين سالح. ای نيست هسته 
ای اثر  های هسته در دوران پس از جنگ سرد، سالح. موجب بازدارندگی از جنگ جهانی گرديد 
بنابراين، نهضت آزادی ايران بر اين اعتقاد است آه ايران به . اند ندگی خود را از دست دادهبازدار 
اعم از اتمي، شيميايی و -های آشتار جمعی  آشورهايی آه خواهان برچيده شدن تمامی سالح 
ای در تعدادی از آشورها، يعنی آمريكا،  های هسته وجود سالح.  در جهان هستند بپيوندد-ميكروبي 
روسيه، چين، فرانسه، انگليس، هند، پاآستان و اسراييل، صلح، امنيت و محيط زيست جهان را به طور  
های اتمي، در هر جای  توان و بايد آاری آرد آه زرادخانه مي. پيوسته در معرض خطر قرار داده است 
   . جهان، برای هميشه برچيده شوند 

 گفته شد و با احساس مسئوليت ملی و به منظور عبورآشور نهضت آزادی ايران، با توجه به آنچه در باال
عزيزمان از بحران و چالش آنونی و پيشگيری از حوادث سهمگينی آه حيات ملی آشورمان را تهديد  
آند، در چارچوب منافع و مصالح و امنيت ملی ايران قبول شرايط اتحاديه اروپا و همكاری با آژانس  مي 
   . نمايد ای را به حاآمان و صاحبان تصميم قويا توصيه مي المللی انرژی هسته بين 

     نهضت آزادی ايران
  

 فشار شيراك به اروپا براي بررسي طرح غني سازي محدود در ايران
  2005 آپریل 13  - ١٣٨۴ فروردین 24ه چهار شنب

به اتحاديه اروپا منابع ديپلماتيك اروپايي اعالم آردند ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه : خبرگزاري فارس
فشار آورده است تا دست از مخالفت خود با بررسي طرح امكان غني سازي اورانيوم در ايران دست 

 . بردارد
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اي ايران و سه آشور اروپايي ماه گذشته وارد مرحله  به گزارش خبرگزاري رويتر از وين، مذاآرات هسته
ند پيشنهاد ايران را مبني بر حفظ يك برنامه جديدي شد آه در آن سه آشور اروپايي و ايران توافق آرد

 . المللي انرژي اتمي بررسي آنند غني سازي محدود زير نظر آژانس بين
چند ديپلمات اروپايي امروز گفتند اين تحول آه درست پس از حمايت آمريكا از رويكرد اروپا در قبال ايران 

 صورت گرفت طوري آه وي از وزارت امور صورت گرفت، عمدتا ناشي از فشار شيراك بر اتحاديه اروپا
 . خارجه فرانسه خواست، دست از مخالفت خود از بررسي پيشنهاد ايران بردارد

 
يك ديپلمات اروپايي با اشاره به اينكه شيراك نظر نهايي را در خصوص مسائل سياست خارجي اعالم 

 » . آندشيراك تنها آسي است آه پيشنهاد ايران را بررسي مي«: آند، گفت مي
اين در حالي است آه ژان باپتست ماتي سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه هرگونه شكاف بين موضع 

درخصوص پرونده «:شيراك و وزارت امور خارجه فرانسه را درخصوص برنامه اتمي ايران رد آرد و گفت
 » .ايران فرانسه فقط يك موضع دارد

 آه شيراك از مذاآره آنندگان خود خواسته است پيشنهاد هاي اروپايي ديگر نيز تاييد آردند ديپلمات
 . ايران را بررسي آنند

 .  هزار دستگاه سانتريفوژ داشته باشد3درصورت پذيرفتن اين پيشنهاد، ايران مي تواند يك نيروگاه با 
رسد شيراك بيش از هر آس ديگري مسائل را آمي جلوتر برده  به نظر مي«: يك ديپلمات اروپايي گفت

اشد اما اظهارات او واقعا بيانگر موضع رسمي فرانسه درخصوص دريافت تضمين هاي عيني از ايران ب
 » .نيست

 » .به نظر من ، اين اظهارات بيش از هر چيز حاآي از توطئه چيني در پاريس است«:وي افزود
ادب "احدي يك ديپلمات نزديك به مذاآرات ايران و اروپا گفت تصميم براي بررسي پيشنهاد ايران ت

 . است" ديپلماتيك
تواند مانع از تضعيف  ها معتقدند اين همچنين راهي براي جلوگيري از شرايطي است آه مي اما ديپلمات

موضع برخي نامزدهاي ميانه رو در انتخابات رياست جمهوري ايران شود آه خواستار مذاآره با غرب 
 . هستند

 » .ژوئن آاري انجام دهيمما نمي خواهيم قبل از ماه «:يك ديپلمات گفت
هنگامي آه مذاآرات ايران و اروپا در ماه ژانويه آغاز شد سه آشور اروپايي به اتفاق با طرح ايران براي 

 . حفظ برنامه غني سازي خود مخالفت آردند
ديپلمات هاي اروپايي نزديك به مذاآرات گفتند موضع رسمي اروپا همچنان مخالفت با اين طرح است 

 . توان پيشنهاد ايران را پذيرفت  آنها معتقدند شيراك يكي از آساني است آه فكر مي آند ميهرچند آه
سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه در پاسخ به اين سوال آه آيا موضع فرانسه درخصوص غني سازي 

هدف ما آسب تضمين هاي عيني از ايران مبني بر استفاده صلح آميز اين «:تغيير آرده است، گفت
 » .آشور از برنامه اتمي است

  
   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي

  
قاچاقچيان مواد رادیو اکتيو // تصویب معاهده تروریسم هسته ای در مجمع عمومی سازمان ملل 

   محاکمه می شوند
  2005 آپریل 13  - ١٣٨۴ فروردین 24ه چهار شنب

   .سم هسته ای را به تصویب رساندندعضو مجمع عمومی سازمان ملل امروز معاهده تروری 191
به نقل از خبرگزاری رویترز ، براساس این پيمان کشورها متعهد شدند تا " مهر"به گزارش خبرگزاری 

  .کسانی را که اقدام به قاچاق غيرقانونی تجهيزات اتمی یا مواد رادیو اکتيو می کنند محاکمه کنند
ما از کشورهای عضو می خواهيم زمانی که معاهده :"تاستيوارت هاليدی  نماینده آمریکا در مجمع گف

  ."در نشست ماه سپتامبرارائه شد آن را امضاء و هرچه سریعتر تصویب کنند
در این پيمان از مجمع عمومی خواسته شده است تا اقدامات تروریسم هسته ای یعنی استفاده و 

    .نگهداری پنهانی تسليحات هسته ای را سرکوب کند
  

  موفقيت دمكراسي در عراق پيامي به تهران و بيروت است  :ردبوش ادعا آ
  2005 آپریل 13  - ١٣٨۴ فروردین 24ه چهار شنب

رييس جمهوري آمريكا ادعا آرد، موفقيت دمكراسي در عراق پيامي براي آل منطقه : خبرگزاري فارس
 .است آه دامنه آن از تهران تا بيروت امتداد خواهد داشت

ي الجزيره، جرج بوش رييس جمهوري آمريكا در سخناني در پايگاه نظامي آمريكا در به گزارش شبكه خبر
موفقيت دمكراسي در عراق، پيامي به تهران و بيروت است و آزادي «: مدعي شد" تگزاس"ايالت 
 » .تواند آينده هر آشوري باشد مي

 . در آلمان دانست" برلينديوار "بوش فروپاشي رژيم صدام در عراق در دو سال پيش را شبيه فروپاشي 
گيرد آه دمكراسي مورد نظر وي در عراق تاآنون به آشته شدن  ادعاهاي بوش در حالي صورت مي

 هزار غيرنظامي عراقي انجاميده و جناياتي آه اشغالگران در اين آشور انجام دادند بويژه آنچه آه 100
يه گسترش دمكراسي بوش، ابزاري براي در زندان ابوغريب بغداد روي داد، به جهانيان نشان داد داع
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دستيابي به نيات شوم خود است و اين دمكراسي تحميلي نه تنها از سوي آشورهاي جهان مورد 
 . شود استقبال قرار نگرفته بلكه روزانه به تعداد مخالفان آن در داخل و خارج آمريكا افزود مي

نيروهاي آمريكايي تا «: ر در عراق گفترييس جمهوري آمريكا با اشاره به حضور نيروهاي اين آشو
 » .زماني آه نيروهاي عراقي قادر به آنترل امنيت نباشند اين آشور را ترك نخواهند آرد

 . آند وي تاآيد آرد نيروهاي آمريكا در حفظ امنيت با نيروهاي عراقي همكاري مي
در بغداد صورت گرفت آه اظهارات بوش چند ساعت پس از سخنان دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا 

گفته بود آمريكا هنوز راهبردي براي خروج نيروهاي خود از عراق تعيين نكرده است و اين تصميم در 
 . گروي توانمندي نيروهاي عراقي براي بر عهده گرفتن مسؤوليت امنيتي آشور است

بلكه به راهبرد پيروزي رامسفلد افزود، آمريكا در حال حاضر راهبرد خروج از عراق را در پيش ندارد، 
 . انديشد مي

  
 آند اش را به مجمع ملي معرفي مي  ماه جاري ميالدي آابينه17جعفري 
  2005 آپریل 13  - ١٣٨۴ فروردین 24ه چهار شنب

هوشيار زيباري وزير امور خارجه دولت موقت عراق پيش بيني آرد، ابراهيم جعفري : خبرگزاري فارس
 . ماه جاري ميالدي به مجمع ملي عراق معرفي آند17را در نخست وزير عراق، آابينه خود 

ساختار دولت جديد عراق تقريبا تكميل شده است «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، زيباري گفت
 » .و موضوع معرفي آن، به تصميم شخص نخست وزير بستگي دارد

 ماه جاري 17ده مجمع ملي عراق آه در اش را در نخستين جلسه آين جعفري احتماال آابينه « :وي افزود
 » .ميالدي برگزار مي شود، معرفي خواهد آرد

 نماينده و 146آه عبارتند از ائتالف واحد عراق با )  نماينده275( دو فراآسيون اصلي مجمع ملي عراق 
هرست  نماينده، همگي بر سر تشكيل دولت با يكديگر توافق دارند و هر دو با ف77ائتالف آردستان با 

 .  نماينده در حال رايزني هستند تا آن نيز در دولت شرآت آند40متعلق به اياد عالوي با " العراقيه"
هر دو «: زيباري آه خود نيز يكي از مذاآره آنندگان آرد در زمينه تشكيل دولت جديد عراق است، گفت

ها پيشرفت  ها و پست نهفراآسيون اصلي مجمع ملي درباره توافق با يكديگر بر سر ساختار وزارتخا
 » .اند زيادي آرده

ها بر سر قانع آردن فراآسيون عالوي در تشكيل دولت، متمرآز  در حال حاضر تالش وي با بيان اينكه 
 » .اي با اين فراآسيون است هاي فشرده ابراهيم جعفري هم اآنون سرگرم رايزني «: شده است، گفت
هايي است آه قرار است به  خانه ن عالوي بيشتر درباره وزارتمذاآرات با فراآسيو«: زيباري ادامه داد

 » .فراآسيون وي واگذار شود
 وزارتخانه 31هاي آابينه از  خانه وي همچنين تاآيد آرد آه در مجمع ملي توافق شده است، تعداد وزارت

 . تجاوز نكند
س گفته بود آه اين پيش از اين يك منبع در فهرست العراقيه به رهبري عالوي به خبرگزاري فار

خانه در آابينه آه دست آم يكي از آنها  فهرست، مشارآت خود در دولت را به تصاحب چهار وزارت
 . آليدي باشد، مشروط آرده است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 كن استبقاي آردستان مستقل غير مم: وگو با روزنامه فرانسوي طالباني در گفت

  2005 آپریل 13  - ١٣٨۴ فروردین 24ه چهار شنب
رييس جمهوري عراق در مصاحبه با يك روزنامه فرانسوي خاطرنشان آرد آردستان : خبرگزاري فارس
 .تواند بقا داشته باشد مستقل نمي

تاريخ در مصاحبه با روزنامه ليبراسيون درباره رييس جمهور شدن يك آرد در عراق آه در " جالل طالباني"
دهد آه عصر جديدي در تاريخ آشور ما  اين امر نشان مي«: اين آشور سابقه نداشته است، گفت

گشوده شده است زيرا براي نخستين بار، رهبران عراق از طريق انتخابات آزاد و دمكراتيك و نه از طريق 
ها  رابري آامل بين عراقيآودتاه انتخاب شدند و اين امر به نظر من به معناي آن است آه از اين به بعد ب

 » .شوند وجود دارد و آردها ديگر شهروند درجه دوم محسوب نمي
: جالل طالباني در پاسخ به اين سؤال آه آيا رياست جمهوري در عراق سمتي تشريفاتي است، گفت

هاي رهبري يعني يا رياست جمهوري يا  آردها بعد از انتخابات خواستار يكي از سمت. اشتباه نكنيد«
رياست جمهوري در . نخست وزيري در آشور شدند و آنها من را براي احراز اين سمت انتخاب آردند

عراق ضامن اداره آشور است، فرماندهي نيروهاي مسلح را بر عهده دارد و بر عملكرد دولت نظارت 
 » .تواند هر تصميمي را آه تشخيص دهد غير قابل قبول است رد آند آند و مي مي

 عراق درباره قانون اساسي عراق و آيا اينكه وي در نظر دارد در مذاآرات مربوط به آن رييس جمهوري
هاي  اي منتخب از طرف مجلس آه آارشناسان و شخصيت آميته«: نقش آليدي خود را ايفا آند، گفت

ه غير منتخب سني نيز آن را ياري خواهند آرد قانون اساسي عراق را تدوين خواهند آرد و من با توجه ب
توانم از حق وتو در اين خصوص   آرسي مجلس را در اختيار دارند مي77وظايفم و نظر به اينكه آردها 

آنيد ما نقش خيلي مهمي در اين فرآيند داريم آه البته اين قانون  بنابراين مالحظه مي. استفاده آنم
ب قانون، سه استان وي در همين باره افزود، به موج» .بايد بعدا در يك همه پرسي به تصويب برسد
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از همين رو، هم اعراب سني، هم . توانند با اآثريت دو سوم آرا اين قانون را رد آنند آردنشين مي
شيعيان و هم آردها بايد درباره اين قانون به توافق برسند و اگر به توافق نرسند طبيعتا تصويب نيز 

 . نخواهد شد
:  قرمزي آه در اين مذاآرات بايد رعايت شود نيز گفترهبر اتحاديه ميهني آردستان عراق درباره خطوط

ما خواهان نظامي فدرال . ما با هر چيز آه منشا بازگشت به ديكتاتوري باشد مخالفت خواهيم آرد«
منشوري آه (مبتني بر دمكراسي و برابري هستيم و همچنين خواستار آن هستيم آه منشور موقت

به عنوان مرجع و ) اق و شوراي دولت موقت تدوين شدحاآم غير نظامي سابق عر" پل برمر"توسط 
 » .منبع اصلي اين قانون به آار رود

خواستار آن شده است آه اسالم منبع اصلي قانون " آيت اهللا سيستاني"وي در همين باره و اينكه 
به موجب منشور موقت، اسالم به عنوان يكي از منابع قانونگذاري و «: اساسي عراق باشد، نيز گفت

ما هويت مسلمان بودن مردم عراق را همراه با احترام قائل . نه منبع اصلي آن در نظر گرفته شده است
شناسيم اما  ها يا صائبي به رسميت مي شدن براي ديگر پيروان اديان و مذاهب مانند مسيحيان، يزيدي

 احزاب و گروههاي از طرفي همه. پذيريم آه اسالم منبع و مرجع اصلي قانونگذاري در عراق باشد نمي
اند آه اصول مندرج در منشور موقت، بايد در برنامه دولت جديد عراق وجود داشته  سياسي پذيرفته

 » .باشد
هاي نفتي آن به منطقه خودمختار آردستان عراق نيز آه  طالباني درباره ضميمه شدن آرآوك و حوزه

 منشور موقت و آن هم هنگامي 58 اين مساله به موجب ماده«: هميشه خواستار آن بوده است، گفت
آه اوضاع در عراق به حالت عادي برگردد بررسي خواهد شد آه در همين راستا ما تاآنون در خصوص 

اند،  اينكه ساآنان آرد اين شهر آه توسط رژيم صدام حسين از خانه و آاشانه خود به زور رانده شده
م و آساني آه به موجب سياست عربي سازي اين اي بايد به شهر و خانه خود برگردند به توافق رسيده

بعد از آنكه اين . شهر در آن سكني گزيدند نيز بايد به شهر يا مناطق محل سكونت اصلي خود برگردند
اي آرد وابسته  خواهند به دولت منطقه روند انجام گرفت، مردم اين شهر و منطقه درباره اينكه آيا مي

 » .آردگيري خواهند  باشند يا خير تصميم
تا وقتي آه نيروهاي امنيتي «: رييس جمهوري عراق درباره خروج نيروهاي خارجي از آشورش نيز گفت

ما قادر به برقراري امنيت و ريشه آن آردن تروريسم در آشور نباشند، نيروهاي خارجي بايد در عراق 
 را ترك آنند آه البته اين بمانند اما وقتي اين آار انجام گرفت ما از آنها خواهيم خواست خاك آشور ما

 » . امكان پذير نيست2006آار تا قبل از آخر سال 
ها در فرآيند سياسي آشور آه عمال در انتخابات شرآت نكردند نيز  وي درباره مشارآت دادن سني

ها و با تبعيت از اشتباهات تاآتيكي برخي از رهبران خود در اين  آنها با تهديدات تروريست«: گفت
 شرآت نكردند آه البته اآنون اآثريت آنها از آرده خود پشيمانند و در نظر دارند در انتخابات انتخابات

 » .آينده آه يك سال ديگر برگزار خواهد شد شرآت آنند
با اين حال و با وجود شمار اندك آنها در پارلمان، در نظر داريم آنها را در فرآيند سياسي «: طالباني افزود

اند و در نظر داريم  آنها اآنون يك سمت معاونت رييس جمهوري را به دست آورده. آشور دخالت دهيم
چندين سمت وزارتي نيز به آنها اعطا آنيم و آنها را در مباحث مربوط به تدوين و تصويب قانون اساسي 

 » .شرآت دهيم
ره آرده بود ها نيز آه در سخنراني مراسم تحليف خود به آن اشا جالل طالباني درباره عفو تروريست

هايي مي شود آه معتقدند از طريق به اين  بلكه شامل عراقي. شود اين عفو شامل همه نمي«: گفت
ها را به ترك خاك عراق مجاب آنند آه البته اآنون به اين نتيجه  توانند آمريكايي مي» اصطالح مقاومت«

اوي آه جنگ قلع و قمع شيعيان و اما جنايتكاران القاعده يا الزرق. اند اين آار غير ممكن است رسيده
 » .اند بايد ريشه آن شوند آردها را راه انداخته

اين رهبر آرد در پايان اين مصاحبه و در پاسخ به اين سؤال آه انتخاب شما به عنوان رييس جمهوري 
آرزو يك «: عراق به آرزوي ديرين آردها براي استقالل آردستان جامه عمل خواهد پوشاند يا خير گفت

آردها با اآثريت آرا به فهرست ما آه خواستار فدراسيون در چارچوب . چيز است و واقعيت چيز ديگري
آردها نيز مانند هر ملت ديگري خواستار حق تعيين سرنوشت . عراق و نه استقالل بود راي دادند

ت زيرا در صورت دانند آه اين آار نشدني اس آنها مي. خويش هستند اما بايد واقعيت را نيز در نظر گرفت
استقالل حتي اگر همسايگان ما به ما حمله نكنند و فقط به بستن مرزهاي خود اآتفا آنند، آردستان 

 » .تواند بقا داشته باشد مستقل، نمي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  فروردين24: مرور روزنامه های تهران
  2005ل  آپری13  - ١٣٨۴ فروردین 24ه چهار شنب

روزنامه های صبح امروز تهران از تغييرات تازه در رقابت های انتخابات رياست جمهوری :بی بی سی
آينده خبر داده و در ضمن اخبار خارجی نوشته اند که موضوع فعاليت های هسته ای ايران در راس 

ند که اجماع بين مذاکرات روسای دولت آمريکا و اسراييل قرار دارد و بر همين اساس احتمال داده ا
  .المللی عليه فعاليت های هسته ای ايران بار ديگر در حال شکل گيری باشد
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 از آفتاب يزد از قول هاشمی رفسنجانی خبر داده که برای شرکت در انتخابات مصمم تر شده و شرق
ست با اختالف تازه علی اکبرواليتی با شورای هماهنگی محافظه کاران خبر داده و از قول او نوشته ا

  . نظرسازی نمی توان به نتايج دلخواه رسيد
به نوشته اين روزنامه به دنبال جلسه دومی که در دفتر رييس مجلس برای رفع اختالفات محافظه کاران 

در تعيين نامزد انتخاباتی تشکيل شده بود، وزير خارجه سابق بار ديگر نشان داد که حاضر نيست به 
 خود را بر انتخاب علی الريجانی به عنوان نامزد واحد محافظه کاران تصميم شورايی که از قبل تصميم

گرفته است تمکين کند و موافق است که مطابق نظر حداد عادل نظرسنجی علمی دقيقی به نظر آيد و 
  . آنگاه در مورد تعيين نامزد گفتگو شود

رد تعيين علی الريجانی  به همين خاطر محمدرضا باهنر گفته قبلی خود را در موشرقبر اساس نوشته 
  . به عنوان نامزد واحد محافظه کاران تکذيب کرده است

خبر ديگر روزنامه های صبح امروز حاکی از اعتراض رييس ستاد انتخاباتی احمد توکلی به صدا و 
سيماست که در آن گفته شده اين رسانه نسبت به نامزدها بی طرف نيست و چنان وانمود کرده که 

  . نامزدی صرف نظر کرده و علی الريجانی کانديدای واحد اصولگرايان استگويا توکلی از
 تصميم مصطفی معين در مورد تعيين معاون حقوق بشر در دولت خود پس از انتخاب به رياست اقبال

جمهوری را در صدر اخبار خود آورده و ضمن مقاله ای مساله حقوق بشر را از جمله وظايف دولت ها 
  .که نامزد اصالح طلبان نسبت به آن واکنش مثبتی نشان داده تحسين کرده استدانسته و از اين 
 از قول فرمانده نيروی انتظامی تهران خبر داده که هلی کوپتری که استقرارش در برابر همبستگی

يکی از درهای استاديوم صدهزار نفری تهران در جريان مسابقات فوتبال ايران و ژاپن باعث مرگ هفت 
  . ح شدن عده زيادی شده بود، در اختيار صدا و سيما بوده استتن و مجرو

پيش از اين هيات بررسی دادگستری خبر داده بود که استقرار هلی کوپتر نيروی انتظامی در کنار در 
  .ورودی و حفاظت از اين هلی کوپتر باعث بسته شدن درها و حوادث مرگبار دو هفته پيش شده بود

ی بررسی علل گرانی های اول سال برپا شده است، روزنامه ايران خبر در حاليکه جلسه مجلس برا
داده که نرخ تاکسی های تهران هم افزايش يافته و در ضمن هيات دولت مشغول بررسی افزايش تعرفه 

  . پزشگان است
 محمد شريعتمداری، وزير بازرگانی، در مجلس ضمن تشريح علل گرانی ها به شرقبه نوشته 

 نوشته که وزير بازرگانی اولين انتقاد را ايرانصميم گيری ها اشاره کرده و روزنامه نابسامانی در ت
متوجه بخشی از همکارانش در تيم اقتصادی دولت کرد و گفت پيش بينی های وزارت جهاد کشاورزی 

  . ه بوديمدرباره افزايش ميزان توليد ميوه ها غلط از آب درآمد و از اين رو در اين ايام با کمبود ميوه مواج
به نوشته اين روزنامه وزير بازرگانی با اشاره به کاهش توليد سيب در کشور و عدم افزايش موثر توليد 

ما چاره ای جز واردات ميوه برای کنترل بازار نداشتيم اما بانک مرکزی ارز موردنياز را : پرتقال گفت
  .تخصيص نداد
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