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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(بزرگایران و دولتهای رژیم 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

آميز خود  اي مسالمت  يك مقام فرانسوي گفت، ايران براي دستيابي به اهداف هسته :خبرگزاري فارس
 . اي ندارد ه سوخت هستهدر زمينه توليد انرژي، نيازي به توسعه چرخ

  2005 آپریل 19  - ١٣٨۴ فروردین 30ه سه شنب
رييس بخش خلع سالح وزارت امور خارجه فرانسه " فيليپ آار"به گزارش خبرگزاري رويتر از پاريس، 

هاي عيني دهد آه هرگز از برنامه   خواهند تضمين سه آشور اروپايي از ايران مي «: شب گذشته گفت
 » .آميز خود براي اهداف نظامي استفاده نخواهد آرداي مسالمت  هسته

اي آه ماه  آار در يك آنفرانس مطبوعاتي درباره بازنگري آنوانسيون منع گسترش تسليحات هسته
اي صلح آميز ايران هيچ  به نظر ما در برنامه هسته«: آينده ميالدي در نيويورك برگزار خواهد شد، گفت

 » .اي وجود ندارد وخت هستهتوجيهي براي تكميل آردن چرخه س
اي به ايران، تهران  هاي آمريكا به روسيه، وارد آننده سوخت هسته اين خبرگزاري افزود، در پي فشار

 .  بوشهر را به روسيه بازگرداند اي مصرفي در راآتور موافقت آرد پس مانده سوخت هسته
 .  آغاز به آار آند2006قرار است اين راآتور از سال 

اي صلح آميز ايران را بكار  آنيم براي اينكه برنامه انرژي هسته ما فكر نمي«:  فرانسوي افزوداين مقام
 » .اي باشد اندازيم، نيازي به چرخه آامل و جداگانه سوخت هسته

اند، در ازاي امتيازات اقتصادي و  هاي فرانسه، انگليس و آلمان از ايران خواسته رويتر افزود، آشور
هاي غربي از اينكه تهران براي توليد بمب اتمي تالش  هاي آشور رف شدن نگرانيسياسي بمنظور برط

 . نظر آند اي صرف آند، از برنامه سوخت هسته مي
آند اتحاديه  هاي اروپايي هفته گذشته گفته بودند ژاك شيراك ريس جمهوري فرانسه تالش مي ديپلمات

وضوع دادن اجازه غني سازي اورانيوم به ايران، اروپا را به مسير دست برداشتن از مخالفت با بررسي م
 . سوق دهد

 . اي خود تالش آند هاي هسته ها درباره برنامه رويتر افزود، ايران همچنان بايد براي برطرف شدن ترديد
اي  المللي انرژي هسته ها روز گذشته مدعي شدند، ايران با آژانس بين اين در حالي است آه ديپلمات

اي  هاي مقامات ايران با افراد مرتبط با عبدالقديرخان پدر بمب هسته درباره نشستدر زمينه تحقيق 
 . آند پاآستان، به طور آامل همكاري نمي

 انجام شده است، شايد 1994 و 1987هاي  ها آه در سال هاي يادشده افزودند، اين نشست ديپلمات
ليد انرژي برق بوده يا آنطور آه آمريكا اي ايران اساسا با هدف تو هاي هسته مشخص آند آه آيا برنامه

 . آند، با هدف توليد بمب اتمي است ادعا مي
اي  در مذاآرات هسته» هاي عيني تضمين«اين در حالي است آه پيشنهادهاي ايران در خصوص ارائه 
  .وگو قرار خواهد گرفت شود، مورد بحث و گفت آه امروز بين هيات ايراني و سه آشور اروپايي آغاز مي

اين «: اي ايران در اين باره گفت به گزارش خبرگزاري فارس، يك ديپلمات نزديك به مذاآرات هسته
گيري  شود و نتيجه آن براي تصميم شنبه و چهارشنبه هفته جاري در ژنو برگزار مي نشست روزهاي سه

 » .نهايي به آميته راهبري ارائه خواهد شد
مسؤوليت . در لندن برگزار خواهد شد)  ارديبهشت9(آوريل  29به گفته وي، نشست آميته راهبري نيز 

 . آننده ايراني در نشست فردا را سيروس ناصري بر عهده دارد هيات مذاآره
بر اساس توافق پاريس در نوامبر گذشته آه بين سه آشور اروپايي و ايران به امضا رسيد، قرار بود ايران 

ها نيز براي دسترسي  بدهد و اروپايي» تضمين عيني«د اي خو هاي هسته آميز بودن برنامه براي صلح
 . بدهند» هاي قطعي تضمين«هاي اقتصادي، امنيتي و سياسي  اي و همكاري ايران به فناوري هسته

هاي  تضمين«اند،  گام مثبتي برنداشته» تضمين قطعي«سه آشور اروپايي آه تاآنون در خصوص 
آنند اما ايران همواره  اي آشورمان جستجو مي هستهايران را در تعطيل آامل چرخه سوخت » عيني

 . المللي باشد بايد در چارچوب معاهدات بين» هاي عيني تضمين«تاآيد دارد آه 
اي ايران را با  چهارشنبه هفته جاري نيز نمايندگان مجلس شوراي اسالمي آخرين وضعيت پرونده هسته

 . آنند بررسي ميحضور حسن روحاني، مسؤول اين پرونده در جلسه علني 
آميز است و به دنبال سالح  اي آن صرفا صلح جمهوري اسالمي ايران بارها تاآيد آرده آه برنامه هسته

اي دست برنخواهد  آميز از انرژي هسته اي نيست و از حق مشروع خود براي استفاده صلح هسته
را بطور موقت به حال تعليق سازي اورانيوم  داشت و در حالي در اقدامي دواطلبانه و اعتمادساز غني

سازي را از سرخواهد  درآورده اما در صورت دست نيافتن به نتايج مورد نظر در مذاآرات با اروپا غني
 . گرفت

اي خط قرمز آن است و از آن به هيچ عنوان  جمهوري اسالمي ايران اعالم آرده چرخه سوخت هسته
 . چشم پوشي نخواهد آرد
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اي ايران با اروپا گفت ايران منتظر است  صري يك مقام مذاآره آننده هستهسيروس نا: خبرگزاري فارس

 .آه اروپا در نشست امروز، نظرش را درباره پيشنهاد تهران در خصوص غني سازي اورانيوم بدهد
  2005 آپریل 19  - ١٣٨۴ فروردین 30ه سه شنب

اروپايي ها به پيشنهادات خود ما منتظر پاسخ «:ناصري امروز در گفت و گو با خبرگزاري فرانسه گفت
 » .درباره برنامه توليد سوخت هستيم

سه آشور بزرگ اروپايي آه در حال حاضر سرگرم مذاآره با ايران درخصوص برنامه هسته اي اين آشور 
اند آه ايران تا حدي برنامه  هستند، از ماه مارس تاآنون سرگرم بررسي پيشنهاد ايران مبني بر اين بوده

رسد در اين فاصله ميان آنها اختالفاتي نيز پيش  اورانيوم خود را ادامه دهد و به نظر ميغني سازي 
 . آمده است

يك ديپلمات اروپايي هفته گذشته اعالم آرد سه آشور اروپايي درخصوص برنامه غني سازي ايران 
 . موضع مشترآي دارند

 با ايران اعتماد داريم اما از نزديك اين ما به سه آشور اروپايي در مذاآراتشان: يك مقام آمريكايي گفت
آنند آه فقط  آنيم تا اطمينان حاصل آنيم آه آنها همچنان به ايران تاآيد مي مساله را پيگيري مي

 » .الملل را درخصوص برنامه اتمي اين آشور مطمئن مي آند هاي عيني است آه جامعه بين ضمانت
 ايران همه فعاليت هاي غني سازي خود را متوقف آند و ها هرگز توقع ندارند آه اروپايي«:ناصري گفت

 » .پيشنهاد ايران نيز زمينه مناسبي را براي اعتمادسازي فراهم مي آند
وي از اشاره به جزئيات پيشنهادات ايران خودداري آرد اما به گفته يك ديپلمات نزديك به مذاآرات ايران و 

 3لعه آرده است، ايران پيشنهاد مونتاژ، تاسيس و آزمايش اروپا آه نسخه اي از پيشنهادات ايران را مطا
 . هزار دستگاه سانتريفوژ را در نطنز داده است

ايراني ها مطالبي را در قالب طرح هاي غير رسمي «:اين ديپلمات آه خواست نامش فاش نشود، گفت
راي مذاآره و نه درخواست رسمي مطرح آرده اند و به نظر مي رسد هدف از آنها ايجاد فضايي ب

 » .است
چارچوب آلي براي تضمين هاي عيني ، تضمين هاي جدي و تعهدات "عنوان اين پيشنهادات «:وي افزود

 . است" جدي
در اين پيشنهادات درخصوص راه اندازي اين دستگاه هاي سانتريفوژ در نطنز و «:اين ديپلمات گفت

 » . استسپس آغاز راه اندازي مرحله اي نيروگاهي در نطنز بحث شده
برخي ديپلمات هاي ديگر پيشنهادات ايران را يك طرح آزمايشي خواندند آه سطح آن نسبت به ده ها 

 . هزار سانتريفوژ بسيار پايين است
اين نيروگاه غني سازي اي نيست آه «:اما ديپلماتي آه پيشنهادات ايران را مطالعه آرده است، گفت

 » .ي مي خواهدايران در پي آن است بلكه نيروگاه بزرگتر
گري سامور يك آارشناس منع توليد و تكثير تسليحات اتمي در مرآز مطالعات استراتژيك لندن 

اروپايي ها سرگرم بررسي پيشنهاد ايران به عنوان يك تاآتيك براي ادامه مذآرات تا پس از «:گفت
 » .انتخابات رياست جمهوري ايران در ماه ژوئن هستند

 ها درصدد هستند تا تعداد دستگاه هاي سانتريفوژ را به حدي برسانند آه ايراني«:سامور مدعي شد 
 » .بتوانند در سال مقدار اورانيوم غني سازي شده الزم براي تسليحات اتمي را داشته باشند

  
 سازي اورانيوم براي توليد برق تاآيد آرد موسويان در مسكو برحق ايران در زمينه غني
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اي جمهوري اسالمي ايران امروز با تاآيد مجدد بر اين  مقام ارشد مذاآره آننده هسته:خبرگزاري فارس

سازي اورانيوم براي  اي نيست، بر حق مسلم ايران در غني آه تهران به دنبال دستيابي به سالح هسته
 .توليد برق تاآيد آرد

در پايان سفر دو روزه خود به مسكو " حسين موسويان"، به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از مسكو
اي توليد نخواهيم آرد و  تحت هيچ شرايطي ما سالح هسته«: در يك آنفرانس خبري اعالم آرد

 » .ايم تا درباره اين امر با همه آشورها همكاري آنيم آماده
امور خارجه و ديگر مقامات وزير " سرگي الوروف"معاون شوراي عالي امنيت ملي ايران پس از ديدار با 

اي هستند ما در آنار آنهاييم و وضعيتي مشابه  آنهايي آه نگران گسترش سالح هسته«: روسيه گفت
 » .آنها داريم

آند آه  اي متهم مي آمريكا در حالي جمهوري اسالمي ايران را به تالش براي دستيابي به سالح هسته
المللي انرژي اتمي داشته و در ماه نوامبر در اقدامي  ينتهران نهايت همكاري را با بازرسان آژانس ب

سازي اورانيوم را به طور موقت به حالت تعليق  هاي مربوط به غني داوطلبانه و اعتمادسازهمه فعاليت
 . درآورده است

براي (سازي اورانيوم را حفظ و اين حق را  ايران قابليت غني « :موسويان در اين آنفرانس خبري تاآيد آرد
 » .داند محفوظ مي) خود

 » . خواهد گرفت آميز بهره بطور حتم ايران از اين حق در اهداف صلح « :موسويان افزود
بنا بر اين گزارش، اين مقام ايراني همچنين از روسيه به عنوان شريك اصلي آن در زمينه تكولوژي 

 . اي تمجيد آرد هسته
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والديمير "وي و وزير امور خارجه روسيه امكان ديدار اي ايران تصريح آرد،   رتبه هسته اين مقام عالي
 . اند از ايران را بررسي آرده" پوتين

خبرگزاري فرانسه نيز در گزارشي از سفر موسويان به مسكو به نقل از اين مقام ايراني از فشار مسكو 
 . اي خبر داد بر تهران به ايجاد جو اعتماد درباره برنامه هسته

آند آه حس اعتماد را در ديگر آشورهاي  روسيه به ما تاآيد مي«: وسويان گفتبنا بر اين گزارش، م
 » .جهان ايجاد آنيم و اين همان آاري است آه ما قصد داريم انجام دهيم

رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه با اشاره به فشارهاي " الكساندر روميانتسف:"خبرگزاري فارس
من شخصًا طرفدار توسعه انرژي صلح «: اي آن گفت هستهسياسي آمريكا به ايران درخصوص برنامه 

 ».آميز اتمي در ايران هستم
روميانتسف در مصاحبه با خبرگزاري نووستي، در پاسخ به اين سوال آه آيا روسيه حاضر است عالوه بر 

ف ما به نوبه خود با طر« : واحد انرژتيك، همكاري خود را با ايران توسعه دهد ، گفت6پيشنهاد ساخت 
 گيگاوات انرژي 10آنيم و معتقديم تا زماني آه ايران به توليد حدود  ايراني مرتبًا گفتگوهاي گوناگوني مي

اي از جمله استخراج اورانيم، غني سازي آن و توليد  اي دست بزند، توسعه چرخه سوخت هسته هسته
از استفاده در رآآتور، از نظر اي، استفاده از آن در نيروگاه، نگهداري بعدي و تبديل آن بعد  سوخت هسته

 » .اقتصادي مقرون به صرفه نيست
ولي ايران به لحاظ حقوقي حق اين آار را دارد زيرا پيمان منع گسترش سالح هاي «: وي افزود
 خاتمه 2005اي را امضا آرده و اميدوارم بحث در جامعه جهاني پيرامون اين برنامه تا پايان سال  هسته

اي خود امتناع آند،  دانند ايران از چرخه هسته مواضع بعضي آشورها آه الزم مييابد و با عنايت به 
 » .اميدوارم تصميم درباره توسعه برنامه انرژي اتمي ايران مثبت باشد

به ساخت ايران چند سال پيش از آشورهاي داراي فن آوري هاي هسته اي خواهش آرد « :وي افزود
لذا اين يك .  واحد نيروگاه اتمي در ايران آمك آنند ولي غير از روسيه، آسي جواب اين دعوت را نداد6

 » .مسأله سياسي است
هند عضو پيمان عدم « :وي با اشاره به برخورد دوگانه برخي آشورها با مقوله فن آوري هسته اي گفت

طبق مقررات . الح هاي هسته اي استگسترش سالح هاي هسته اي نيست ولي در عمل صاحب س
اين جنبه سياسي . اي با هند همكاري آنند بين المللي، آشورهاي ديگر حق ندارند در زمينه هسته

 » .هم بايد در نظر گرفته شود
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

در )  خرداد30( ژوئن 20آاخ سفيد اعالم آرد، نشست سران اتحاديه اروپايي و آمريكا : خبرگزاري فارس
 .واشنگتن برگزار خواهد شد
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اي  سخنگوي آاخ سفيد امروز در بيانيه" اسكات مكلالن"به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 

 » . ژوئن ميزبان سران اتحاديه اروپا خواهد بود20جرج بوش، رييس جمهوري آمريكا «: گفت
وگو درباره روابط دو سوي اقيانوس اطلس و گسترش روابط جهاني را به عنوان دستورالعمل  كلالن گفتم

 . آاري نشست رهبران اروپا و آمريكا عنوان آرد
" ژان آلود يانكر"بوش در اين نشست روابط دو سوي اقيانوس اطلس را با «: سخنگوي آاخ سفيد افزود

 » .رييس آميسيون اروپايي مورد بررسي قرار خواهد داد" اروسوخوزه مانوئل ب"رييس شوراي اروپا و 
اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد پس از ديدار با بوش گفته  يانكر، نخست وزير لوآزامبورگ آه رياست دوره

 . بود آه نشست سران در ماه ژوئن خواهد بود ولي زمان دقيق اين نشست را اعالم نكرده بود
شد اما از اين سال به بعد اين   هر دو سال يكبار برگزار مي2002آمريكا تا سال نشست سران اروپا و 

 . شود آه سال گذشته ايرلند ميزباني آن را برعهده داشت نشست بصورت ساالنه برگزار مي
اقدام يكجانبه جرج بوش در حمله به عراق و مخالفت آشورهايي چون فرانسه و آلمان به عنوان دو 

 . حاديه با اين امر اختالفات دو سوي اقيانوس اطلس را به شدت افزايش داده استآشور مهم اين ات
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  
  شد دی عراق ناپدستي مقام ارشد حزب کمونکی

  2005 آپریل 19  - ١٣٨۴ فروردین 30ه سه شنب
 که ی گذرنامه سوئدی االصل دارای تبعه عراقکی از یالع اطچي امور خارجه سوئد اعالم کرد که هوزارت

 . ستي شده ، در دست ندی و عراق ناپدهی سورني بريسه هفته قبل در مس
 وزارت خارجه سوئد یسخنگو" نتي پالمکلدینگریا" فرانسه،ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 زي و موضوع به سفارت ما در دمشق نميط هست در ارتبای شهروند سوئدنیما با بستگان ا:"اعالم کرد
 . دادمي خواهجام مساله اننی حل ای برامي که بتوانیاطالع داده شده است و ما در حال حاضر هر کار

 سال 20 از شي از او برده نشده ، بمدت بی کرد که فرد گم شده که نامزاعالمي نTT ی سوئدیخبرگزار
 کرده ، از اعضاء ارشد حزب ی غالبًا به بغداد رفت آمد مرًايخ ای کرده است و در سالهایدرسوئد زندگ
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 عراق ت دولی شد به عنوان مشاور اقتصاددی ناپدی وکهي باشد و در زمانی عراق مستيکمون
 .کارمشغول به کار بوده است

  
  کرد یري انتخابات عراق از سمت خود کناره گی عالاتي هی رسمیسخنگو
  2005 آپریل 19  - ١٣٨۴ فروردین 30ه سه شنب

 یري انتخابات عراق امروز سه شنبه از کناره گیی اجرای عالاتي هی سخنگوی رسمی سخنگواری ادیفر
 .  خبر دادی انتشار و اطالع رسانلی در مورد مسای و هماهنگی نبود توافق فکرليپست خود به دل

من :  خبر افزودنیضمن اعالم ا ی اهياني در باری فرانسه، ایبه نقل ازخبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 انتخابات ی عالاتي هی به شورااتي هنی ای رسمی ادامه کار به عنوان سخنگوی خود را برایناتوان

 .ابالغ کردم 
 ، التی بودن تماضي بودند ازجمله ضد ونقلي دخیمي تصمني در اتخاذ چنیاريعوامل بس:  کردحی تصریو

 و تعامل ی مردمی ، ارتباط با گروههایه انتشار و اطالع رسان درمسالی ، نبود هماهنگینبود توافق فکر
 . است غاتيبا سازمان تبل

 هی ژانو30 انتخابات ی از برگزارشي و پشي از سمت خود را ازمدتها پیري به کناره گميمن تصم:  گفت اریا
ه قصد دارم  نشود کري گونه تفسنی ادی انداختم تا شاقیگذشته گرفته بودم اما اعالم آن را به تعو

 . کنم ی محوله خود شانه خالی هاتيازمسئول
 ی  آن براتي انتخابات عراق، با توجه به روند انتخابات و حساسی عالاتي هی رسمی گفته سخنگوبه

 زي جنجال برانگمی را تحمل نمودم تا استعفای و روانی روحی کردم و فشارهااريصاحبانش سکوت را اخت
 که روند ود گونه استباط شنی من ای از انتخابات ازاستعفاشيزمان پنشود چرا که ممکن بود درآن 
 . متزلزل شده استیانتخابات عراق به طور ناگهان

 . خواهم ماندی انتخابات عراق باقی عالاتي هی عضو در شوراکیمن به عنوان :  کرددي تاکیو
 انتخابات یز آنجا که برگزار مهم است و ااري بسی رفراندوم قانون اساسی براندهیمرحله آ:  گفت اریا

 و ی اطالع رساننهي در زمژهی بورندي کند که همه تالش خاص خود را بکار گی اقتضا مدی جدیسراسر
 ني چنی برایت هاي کند که تالشها و ظرفی امر اقتضا منی ، اشانيآگاه کردن مردم به حقوق انتخابات

 .ن شود عراق دو چنداخی در تاریري مهم و بزرگ و خطیدستاورها
  

 افسر ارتش، در حمالت  ۴ عراقي از جمله  ١٣  شنبه شب از آشته شدن  شبكه تلويزيوني العربيه سه
 . متفرقه خبر داد

  2005 آپریل 19  - ١٣٨۴ فروردین 30ه سه شنب
گذاري شده  در حمالت امروز سه شنبه عراق همچنين براثر انفجار يك خودروي بمب: اين شبكه افزود
 . نفر ديگر زخمي شدند ٣٨  شد ضمن آشته شدن چهار افسر  د انتحاري هدايت ميآه توسط يك فر

گروه الزرقاوي مسئوليت وقوع اين انفجار آه در برابر قرارگاه نظامي در منطقه اعظميه بغداد روي داد را 
 . بعهده گرفت

هار تن از گارد ديگري آه توسط افراد مسلح در منطقه خالديه واقع در شرق رمادي روي داد چ درحمله
 . ملي عراق آشته شدند
افسر ارتش و يك افسر وزارت آشور عراق و يك استاد دانشگاه بغداد در  ٢  پنچ عراقي ديگر از جمله 

 . حوادث روز جاري بغداد بدست افراد مسلح آشته شدند
درجه سرلشكر عدنان الفرعوني مشاور وزارت دفاع عراق بهمراه فرزندش آه داراي : العربيه گفت

سرواني در وزارت دفاع است براثر حمله افراد ناشناس مسلح به منزل مسكوني آنها در بغداد بقتل 
 . رسيدند

ش توسط افراد ناشناس  در شهر عماره واقع در جنوب عراق نيز يك بازرس وزارت آشور بهمراه راننده
 . آشته شدند

  
 گذاري شده در بغداد منفجر شد   يك خودروي بمب

  2005 آپریل 19  - ١٣٨۴ فروردین 30ه سه شنب
 20گذاري شده در مقابل يك مرآز استخدام سرباز در شمال بغداد سه آشته و   انفجار خودروي بمب

 . زخمي برجاي گذاشت
گذاري شده   امروز صبح يك خودروي بمب: منابع پليسي اطالع دادند, الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين

 20سرباز براي ارتش در شمال بغداد منفجر شده و درپي آن سه تن آشته و در خارج از مرآز استخدام 
 . تن ديگر زخمي شدند

 . شوند  در بين آشته شدگان اين انفجار دو سرباز عراقي ديده مي, به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس
 . است  قوع پيوستهاين انفجار در محله عظيميه در شمال بغداد به و,   "رشيد ابراهيم"به گفته آلنل پليس 

  .اند  آنند، تمام قربانيان اين انفجار عراقي بوده  منابع پليسي تاآيد مي
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   فروردين30:  تهرانیمرور روزنامه ها
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  2005 آپریل 19  - ١٣٨۴ فروردین 30ه سه شنب
ای اصلی خود اخبار تازه ای از فعاليت های روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان ه:بی بی سی

انتخابات رياست جمهوری منعکس کرده و در ضمن گزارش هايی درباره حوادث پايان هفته در شهرهای 
جنوبی کشور خبرداده اند که تلويزيون ماهواره ای الجزيره از سوی مقامات دولتی ايران متهم به تحريک 

  . مردم شده است
 ها، گفتگوهای ايران و اروپا که از امروز از سر گرفته می شود تاثير عمده ای در بنا به گزارش روزنامه

  .آينده فعاليت های هسته ای ايران خواهد داشت
 از قول مديرکل رسانه های خارجی وزارت ارشاد خبر از تعليق فعاليت های خبری شبکه الجزيره شرق

 و يا حتی مصاحبه در ايران را ندارد و بايد توضيحات در تهران داده و نوشته اين شبکه فعًال حق توليد خبر
  . کافی در اين زمينه ارايه دهد

 گفته است عملکرد و نقش اين شبکه در تحريک اشرار و ايجاد نا آرامی شرقخوشوقت به نوشته 
  .های اخير در شهر اهواز بايد مشخص شود

ات هم به اظهار نظر درباره حوادث اهواز خبر ديگر روزنامه های امروز صبح نشان می دهد که وزير اطالع
  . پرداخته و از جمله فاش کرده است که حدود دويست نفر در رابطه با اين حوادث بازداشت شده اند

به گفته علی يونسی مردم هر کشور مطالباتی دارند و حکومت ها و دولت ها می توانند به تدريج به 
اطی تالش می کنند که مطالبات شهروندی را به مطالبات آنها بپردازند ولی برخی جريانات سياسی افر

قومی، مذهبی يا سياسی تبديل کنند و گاه ايجاد احساس تبعيض و بی عدالتی غيرقابل تحمل است 
  . و موجب ناآرامی می شود

  . وی افزوده است که برای مثال، در نا آرامی های خوزستان عناصر افراطی در اين زمينه دخيل بودند
  بار خوزستان نکته در سرمقاله خود نوشته کارگزاران و دولتمردان ارشد نظام بايد از وقايع تأسف  اقبال

 پذيری وجود داشته باشد؟ چرا رابطه و  چرا در مردم آن سامان آمادگی تحريک.  ها بياموزند ها و آموزه
با شنيدن چنين سخنان و ای باشد که  ارتباط و رضايتمندی مردم خوزستان واعراب آنجا نبايد به گونه 

 هايی پوزخند زنند و  تنها تحريک نشوند بلکه پيش از تکذيب، خود به محتوای چنين نامه هايی نه نامه
  .شناسی و درمان آن بود هايی ديد و به فکر آسيب  نگرانی اصلی را بايد در چنين بسترها و زمينه

از انتخابات را نوعی از براندازی نرم  گزارش داده که علی يونسی تحريم و دوری گزيدن مردم شرق
  . دانسته که آمريکايی ها به دنبال آن هستند

بر اين اساس، وزير اطالعات و رييس قوه قضاييه گفته اند که شورای نگهبان بايد از رد صالجيت بی مورد 
  . شوندنامزدها پرهيز کند و امکان دهد که مردم با عالقه و شور در انتخابات رياست جمهوری حاضر 

روزنامه های مختلف امروز صبح صفحات متعدد خود را به فعاليت های نامزدهای انتخاباتی اختصاص 
 در سرمقاله خود آنها را غير عملی ديده شرقداده و از زبان آن ها وعده هايی را مطرح کرده اند که 

  . است 
 کمبود های جدی در امکانات ، نامزدها بايد متوجه باشند که دولت آينده باشرقبه نوشته سرمقاله 

  . روبروست و اگر هزينه ای را پيشنهاد می کنند بايد زمينه و امکان مالی آن را هم توضيح دهند
 نوشته محسن رضايی فرمانده سابق سپاه پاسداران، در يک سخنرانی انتخاباتی از ايرانروزنامه 

است که نظاميان بهتر می توانند به وعده حضور نظاميان در رقابت های انتخاباتی استقبال کرده و گفته 
  . ها جامه عمل بپوشانند

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، که خود يکی از سه نظامی است که در انتخابات رياست جمهوری 
 گفته است کسانی که قبال تجربه حضور در عرصه فعاليت های ايراننامزد شده اند، به نوشته روزنامه 

 مديريت کالن اجرايی کشور برسند بهتر کشور را اداره می کنند و اين افراد می نظامی داشته اند اگربه
توانندهم امنيت را حفظ کنند و هم دولت و کشور را اداره کنند، می توانند از جريان هايی همانند قتل 

  .  تير هم جلوگيری يا آن را مهار کنند١٨های زنجيره ای يا واقعه 
ن محافظه کار مجلس، وزير کشور را برای دادن توضيحات درباره بدرفتاری  نمايندگاآفتاب يزدبه نوشته 

  . ماموران انتظامی با زندانيان احضار کرده اند
اين در حالی است که روزنامه های محافظه کار در تحسين از باقرقاليباف، يکی از نامزدهای اين جناح، 

  . برکارآمدی وی و مردمی شدن نيروی انتظامی تاکيد دارند
 يکی از نمايندگانی که موسوی الری را برای پاسخ دادن به سئواالت خود به آفتاب يزدبه نوشته 

مجلس فراخوانده گفته است در بازديد از چند زندان متوجه شده که به زندانيان قبل از آن که به محکمه 
  .برده شوند توسط نيروی انتظامی آزار رسيده است
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