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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 در حساس ترين مرحله انتخابات هستيم:رئيس سازمان انرژى اتمى ايران در گفت وگو با شرق
 ٢٠٠۵ ژوئن 14 - ١٣٨۴ خرداد 24شنبه سه 

مهندس غالمرضا آقازاده در حالى از روند مذاآرات و پرونده هسته : آامبيز توانا_   شرقگروه سياسى
اى صحبت مى آند آه بدون هيچ گونه اشاره مى توان فهميد آه از روند مذاآرات رضايت آامل ندارد و 

آقازاده پس از مدت ها مسئوليت به عنوان وزير در . با برخى تصميم ها و پيام دادن ها موافق نيست
دولت و پس از آن در آانون مهمترين پرونده ديپلماسى ايران امروز اعالم مى آند آه نخست 

سياستمداران داخلى دلسوزى بيشترى داشته و عالئم مختلف به خارج نفرستند و دوم مى خواهد آه 
دست آخر چنين مى انديشد آه اوضاع فعلى آشور به دليل . همه اهميت موضوع را درك آنند

اد تدبير و تيزهوشى و آگاهى مى خواهد و با رد برخى شعارهاى آانديداها اعالم مى آند حساسيت زي
هرچه باشد سازمان انرژى اتمى . آه فقط يك نفر مى تواند اوضاع آشور را به سمت بهتر سوق دهد

 .مهمترين نهاد مرتبط با دولت آينده در پيشبرد و اهداف علمى و سياسى است
••• 
پرونده هسته اى و با آغاز به آار شوراى حكام آژانس انرژى بين المللى اتمى بگوييد از آخرين وضعيت • 

 . و اينكه وضعيت گفت وگو با اروپا و به موازات آن وضعيت ما در جامعه بين المللى چگونه است
در يك تصوير آلى بايد گفت آه پرونده هسته اى آشور از بزرگترين پرونده هاى سياسى نظام است و 

ضمن . اعتقاد من چگونه بيرون آمدن از آن در تاريخ ايران و آينده ملت تاثير بسزايى خواهد داشتبه 
اينكه اين پرونده به همان اندازه براى اروپا نيز مهم هست و آنها نيز اذعان دارند آه در تاريخ خود با اين 

پا نيز بسيار سنگين است چرا پرونده با چنين گستردگى و دشوارى مواجه نبوده اند و براى اتحاديه ارو
از زاويه ايران به نظرم ما وارد مرحله اى . آه پايان ناموفق آن براى آنها نيز لطمات سنگينى نيز دارد

در يك سال گذشته هيچ گونه مذاآره جدى از سوى اروپا مطرح . حساس در بستر مذاآرات مى شويم
الم آرد آه بخشى از تعليق را مى شكند و بخشى نشد و اين اواخر بود آه نظام با تعلل اروپايى ها اع

آنها آه اين جديت را ديدند به دست و پا افتادند و در آخر مذاآره . از تعليق داوطلبانه را آنار مى گذارد
پيش از مذاآره هم هيچ عالمتى از گفتار خود در جلسه مطرح . تيم ما را در شرايطى خاص قرار دادند

 فرصت دوماهه خواستند و با پيشنهاد اروپايى ها ما وارد بحث هاى جدى اين در جلسه آخر. نكرده بودند
چگونگى مديريت و هدايت اين قضيه آن هم در زمان فعلى و با انتخابات و تشكيل . پرونده خواهيم شد

دولت جديد بسيار مهم است هرچند اين پرونده خيلى به دولت ما وابسته نيست و به آل نظام مرتبط 
. پايى ها هم اين سناريو را طراحى آرده بودند آه بتوانند با دولت جديد وارد گفت وگو شونداست و ارو

بنابراين ما در آستانه ورود به مرحله اى حساس هستيم و پيش بينى من اين است آه در پيشنهاد 
يات و اوليه اروپايى ها منافع ما و خواسته هاى ما تامين نشود و طبيعى است آه آنها به دنبال منو

اهداف خود هستند و اينكه ما چگونه آن را به منافع ملى خود تبديل آرده و پيش بريم از پيچيدگى 
جلسه شوراى حكام از روز گذشته آغاز شده و طبق اطالعات رسيده دو . بسيار زيادى برخوردار است

ل بخش پادمان يكى از سوى دبير آل و يكى از مدير آ. گزارش شفاهى مرتبط با ايران خواهيم داشت
آه البته هيچ ضرورتى به اين گزارش ها نبود و ما ناراضى و گله مند هستيم و از روش دبيرآل البرادعى 

ضمن اينكه ما همكارى نزديكى با آنها در اين مدت داشتيم و تقريبًا . و تيم آنها در آژانس راضى نيستيم
 توقع نداشتيم آه آنها چنين گزارش هايى مسائل بين ما و آژانس در مورد پادمان حل و فصل شده و ما

برداشت من اين . طبعًا اينها نكاتى است آه نظر ما در آن نيست و به ناحق گفته مى شود. ارائه دهند
 .است آه نكات ياد شده به غير از اين آه تلقى سياسى دارد، چيز ديگرى در آن نيست

 حالى آه آژانس نماينده اهداف سياسى بسيارى برخى معتقدند ما فقط بايد با آژانس مذاآره آنيم در• 
تا االن هم اينگونه بوده آه بحث فنى زياد مطرح نشده و بيشتر اهداف سياسى بوده . از آشورها است

 .و به نظر مى رسد ما با مذاآره با اروپا توانسته ايم آژانس را بيشتر با خود همراه آنيم
س بدون تفاهم سياسى پشت صحنه پيش نخواهد نظر شخصى من اين است آه پرونده ما در آژان

درست است آه آژانس ارگان فنى است و ما بايد همكارى فنى داشته باشيم اما اين ساده . رفت
انديشى است آه فكر آنيم فارغ  از مذاآره و مباحثه با اروپا و مستقل از آنها بتوانيم پرونده را در آژانس 

ببينند، عقب نشينى مى آنند و تا با دشوارى مواجه شوند به تا آنها پيشرفت مذاآرات را . ببنديم
بزرگنمايى دست مى زنند و من اعتقاد ندارم آه بدون حل و فصل مباحث سياسى پرونده ما در آژانس 

دليل آن هم اين است آه آار پرونده ما با آژانس ماه ها است آه پايان يافته و اگر اراده اى . جمع بشود
هر . ه قبل مى توانستند پرونده را بسته و به روند طبيعى پادمانى وارد شوندوجود داشت حتى جلس

بار موضوعى را بهانه مى آنند يا به آينده موآول مى آنند و ما تا به حال نجيبانه با آژانس برخورد و تمام 
ه اگر اين اما اين مدارا حدى دارد و در آشور هم اين مالحظه هست آ. توقعات آنها را برآورده آرده ايم
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. همكارى ما منجر به نتيجه  اى مى شود آه از آن منافع آشور تضمين نشود، دليلى به ادامه نيست
. هنوز ما به چنين نتيجه اى نرسيده ايم و سياست فعلى اعتمادسازى و همكارى با آژانس است

نى مورد نظر خود مصداق بارز آن اين است آه در ماه هاى گذشته مرتب از اروپا خواستيم آه تضمين عي
 .را ارائه دهند

 .نظر آنها توقف چرخه سوخت و تاسيسات آب سنگين است و چنين مسئله اى را تضمين مى دانند• 
ما ارائه آرديم . انتهاى حرف آنها اين بود آه چرخه تعطيل شود ما نپذيرفتيم و گفتند شما پيشنهاد دهيد

ه جامع بود و اگر روزى ابعاد آن مورد بحث قرار گيرد، پيشنهاد ما البت. و گفتند نكات قابل توجهى دارد
وقتى پيشنهاد ما رفت آنها ديدند آه اگر بر . معلوم مى شود آه تمام نگرانى آنها نيز لحاظ شده است

اين مبنا پيش روند مجبور به قبول بسيارى از نكات هستند و لذا چرخش آرده و گفتند آه حاال ما 
  بازى سياسى مذاآره است آه عمل مى آنند و تا اين مباحثات به جمع اينها هم. پيشنهاد مى دهيم

 .بندى نرسد من نيز مرحله اى پايانى در آژانس را نمى بينم
آيا ما از طرف خود آمادگى . اشاره آرديد آه پرونده هسته اى ايران سنگين ترين آار براى اروپا است• 

 ورود و آار در چنين پرونده دشوارى را داشتيم؟
اين پيش بينى را از سال ها قبل من  آرده بودم آه با روند مجموعه آارى ما وارد چنين مرحله اى 

به نظر . آن زمان گفتم آه وارد يكى از بزرگترين مقاطع تاريخى سياسى ايران خواهيم شد. خواهيم شد
پختگى خوبى در طول اين مدت . من نه اروپا چنين آمادگى داشته و نه ما به آمادگى خوبى رسيديم

نخست  نيات دنيا و مذاآره آنندگان و طرح هاى ما مشخص شده و در آل معلوم است آه . حاصل شد
در پس اين جريان بزرگ سياسى چه نهفته است و اين تدبير جمهورى اسالمى است آه بايد بتواند 

لذا مسئوليت . ستمديريت و تدبير خوب داشته باشد آه در نوع خود از پيچيدگى هاى زيادى برخوردار ا
باالخره طرف مذاآره دنيا . دولت آينده بسيار سنگين خواهد بود آه بتواند پرونده را خوب به پيش ببرد

اگر آقاى روحانى مذاآره مى آند از طرف رئيس جمهور حكم مذاآره . دولت و يا نمايندگان دولت است
ده همين مسئله است و زمان مى يكى از دغدغه هاى بزرگ دولت در آين. خود را دريافت آرده است

پرونده سنگينى خود را دارد و تيم . چه به توافق برسيم و چه به توافق نرسيم عواقب خود را دارد. برد
نكته آليدى اين است آه عالمت درست را به . فعلى به لحاظ مذاآره اى آارشناسان خوبى هستند

نتيجه . م يا آنها عالمت هاى مختلف از ما نگيرندبيرون دهيم و با عالمت هاى گوناگون با دنيا طرف نشوي
از اوايل امسال آه ما موضع واحدى در اين پرونده گرفتيم، آنها متوجه شدند آه نظام به . آن را هم ديديم

هرگونه موفقيت در انسجام تضمين . يك جمع بندى مشخص رسيده و نمى شود انتظار بازى داشت
 .مى شود

خيلى ها گفتند . استمداران داخلى هنوز اهميت اين قضيه را درك نكرده اندبه نظر من بسيارى از سي• 
مذاآره آنندگان ما در سوى ديگر نيز مى گويند آه ما . آه حتى حاضرند از چرخه سوخت صرف نظر آنند

در آل هنوز در فضاى داخلى آسى درك . هنوز نمى دانيم با چه آسى در ايران داريم صحبت مى آنيم
دليل آن اين است آه با آليد زدن اين پروژه به لحاظ فنى بايد يك پروژه . ميت آن نداردصحيحى از اه

 .سياسى را آليد مى زديم آه اين آار را نكرده ايم و االن آسيب اصلى را نيز از همين قضيه مى  بينيم
اى زيادى به نكته اى بسيار مهم اشاره آرديد و من روزى دريافته هاى خود را اگر بيان آنم نكته ه

در هيچ آشورى فعاليت هاى هسته اى خود را اين طور آه ما در معرض تماشا . مشخص مى شود
در برخى مقاطع حتى افراد . اين آار را آرديم آه آشور را به باور برسانيم. گذاشتيم، نمى گذارند

م آه صاحب صالحيت مى گفتند آه مشخص نيست ما هزينه چه چيز  را مى دهيم و اصًال چه داري
ما مجبور شديم عالوه بر سياست شفاف سازى براى دنيا، سياستمداران داخلى را به . هزينه بدهيم

باور برسانيم و بگوييم آه در آشور شما اتفاق مهمى رخ داده و اين را دنيا درك مى آند و هنوز در داخل 
 بابت آن هزينه ها و امتياز ها دنيايى آه امروز اجماع آرده اين آار را متوقف آند و. اين درك آامل نيست

مى دهد و مطرح مى آند آه ما از اين قضيه صرف نظر آنيم، حكايت از اهميت و جايگاه اين آار در دنيا 
اما اين در داخل آشور انرژى زيادى از ما برد تا به اينجا . دارد و اين آه آنها به درك صحيح رسيده اند

ما . شت اين قضيه نبودند ما برخى جاها گرفتار مى شديماگر مقام معظم رهبرى با جديت پ. برسيم
در پى بازديدها و تبليغات آنها آه مى گفتند اتفاقى نيفتاده به . براى اثبات خود سختى زيادى آشيديم

آسى آه حتى يك آزمايشگاه ما را نديده بود و عنوانى هم در جامعه داشت و . اشتباه خود پى بردند
امروز . ا پيشرفتى نداشته ايم آه هزينه آن را دهيم، براى ما بسيار سنگين بودبعد بيانيه مى داد آه م

اين طور نيست و حتى منتقدان پذيرفته اند آه اتفاق مهمى افتاده اما در مورد راهبرد آن اختالف نظر 
مى . مطلب ديگر اين است آه اروپايى ها در چند ماه اخير حاضر به ورود بحث جدى نشدند. هست
استدالل ما اين بود آه شما با نظام طرف هستيد و اين . ما بايد بدانيم با چه آسى طرف هستيمگفتند 

سناريوى آنها براى مدت دو ماهه نيز همين بود آه بدانند نتيجه . تصميم گيرى در حد دولت نيست
ياد و ما مسائل بين الملل ز. انتخابات چه مى شود و از همين رو انتخابات بسيار مهم و حساس است

از خاورميانه گرفته تا روابط در منطقه خليج  فارس و پرونده هسته اى و بحث روابط . مهمى داريم
ما در حال ورود به  مرحله اى تاريخى هستيم و چهار سال آينده در شكل گيرى افق آينده . داخلى

ينم آه حرف هاى از همين رو به تبليغات آانديداها نگاه مى آنم و مى ب. بسيار تاثير خواهد داشت
. بسيارى از آنها ايده آليستى و تئوريك است و با يك جمع بندى معلوم است آه امكان پذير نيست
خيلى از اين برنامه ها هزينه هايى آه مى خواهد در اختيار رئيس جمهور نيست و اليحه و آار با 

 .مجلس و غيره مى خواهد
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 .ت رئيس جمهورى نيستخيلى از تصميمات آنها اصًال در حوزه اختيارا• 
 سال فعاليت در دولت و سال هاى زيادى آار ٢۴من با سابقه . اين مسائل ساده نيستند. درست است

هر چند عالقه اى براى ادامه . با آقاى هاشمى  اعتقاد دارم آه آشور در مرحله انتخابى حساس است
ست آه ما اين روزها به يك تدبير برداشت من اين ا. مسئوليت ها ندارم چون وارد دوران پيرى مى شوم

بدون ترديد نقش آقاى هاشمى به عنوان يكى از محورهاى اصلى تحوالت سياسى . خوب نياز داريم
به قضاوت من به طور جدى برنامه هسته اى متعلق به آقاى هاشمى است و از زمان . مشخص است

 باز آرد، مى توان گفت آه به آغاز پروسه توسط ايشان و نخستين را هى آه با روس ها و بعد چين
 سال ٣٠بايد بگويم آه نقش آقاى هاشمى به عنوان يكى از محورهاى اصلى تحوالت . ايشان تعلق دارد

گذشته ايران بر آسى پوشيده نبوده و نيست، تاثير روشن هاشمى در دوران مبارزه و پيروزى انقالب و 
 شجاعت و تدبير اين ياور هميشگى امام دفاع مقدس و دوران شكوفايى اقتصاد حاآى از جامعيت،

به باور من حضور ايشان در انتخابات فرصت گرانبهايى را فراهم آرده تا با بهره گيرى از . بزرگوار است
تجربيات و تدبير ايشان چالش هاى موجود در عرصه بين المللى چون فناورى هسته اى، تعامل منطقه 

و سامان بخشد و از سوى ديگر در عرصه داخلى بتواند عدالت اى و اصولى با آشورهاى دنيا را از يك س
فراگير در سطوح مختلف اجتماعى و رشد شكوفايى اقتصادى و اجتماعى براى ايران را به ارمغان آورد و 

 . اين اعتقاد من به آقاى هاشمى است
 يعنى حتمًا پرونده هسته اى با آقاى هاشمى بهتر حل مى شود؟• 

ابعاد اين آار هست و از تمام پروژه هاى ما به دفعات بازديد آرده و حتى با نداشتن ايشان چون در تمام 
مسئوليت اجرايى آشور و به دليل عالقه شخصى گزارش مستمر داشته و امروز از مطلع ترين افراد 

اين نظام در ارتباط با تمام جزئيات و ابعاد اين پرونده است و با تيزهوشى ايشان طبعًا بهتر مى تواند 
  .موضوع مهم را به جايى برساند

  
 بازرسان هسته اى در تأسيسات نطنز

  ٢٠٠۵ ژوئن ١١ - - ١٣٨۴ خرداد ٢١شنبه 
بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى : رويتر به نقل از ديپلمات ها گزارش داد:  ایرانگروه سياسى

بوط به غنى سازى به ايران وارد براى بازديد از تأسيسات نطنز و راستى آزمايى تعليق فعاليت هاى مر
 . شده اند

بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى مى : اين خبرگزارى به نقل از ديپلمات هاى ياد شده افزود
. خواهند بررسى آنند آه آيا ايران تعهدش مبنى بر تعليق غنى سازى اورانيوم را حفظ آرده است يا خير

 به تمام بندهاى توافقش پايبند بوده است، گفتند، ايران فعاليت در اين ديپلمات ها با ذآر اين آه ايران
زمينه  زيربناهاى آبى و برقى تأسيسات از جمله لوله آشى در سالن هاى زيرزمينى را انجام داده 

 . است
اين اقدام نقض توافق تعليق با اتحاديه  اروپا نيست، اما نشان مى دهد : يك ديپلمات غربى ديگر گفت

بر اساس اين گزارش، محمد سعيدى، . ه طور جدى مى خواهد غنى سازى در نطنز را دنبال آندايران ب
معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى ايران تأييد آرده بود آه بازرسان آژانس بين المللى اتمى 

ز در اين قصد دارند، روز پنجشنبه  از نطنز ديدن آنند، اما انجام هر گونه فعاليت حساس ساخت و سا
البته تعداد زيادى از افراد در اين مكان فعاليت و زندگى مى : سعيدى گفت. تأسيسات را تكذيب آرد

 . آنند و الزم است برخى تغييرات در سيستم هاى آب و برق انجام شود
بر اساس اين گزارش، يك مقام آژانس بين المللى انرژى اتمى ضمن خوددارى از هر گونه اظهارنظر 

يرآل آژانس در نشست شوراى حكام، به شورا درباره  برنامه  هسته اى ايران اطالع خواهد مد: گفت
بازرسى هاى بيش از دو سال بازرسان آژانس هيچگونه مدرآى را مبنى بر : رويتر در پايان نوشت. داد

انرژى سخنگوى آژانس بين المللى . اينكه فعاليت صلح آميز ايران انحرافى داشته، به دست نداده است
نتايج تحقيقات اخير آژانس درباره  ايران تا زمان برگزارى نشست شوراى حكام : اتمى نيزاظهار داشت
 . مشخص نخواهد شد

 گزارش مناقشه انگيز رسانه هاى آمريكا> 
 خردادماه، فعاليت تخريبى رسانه هاى آمريكايى عليه ٢٣در آستانه  برگزارى نشست شوراى حكام در 

.  هسته اى ايران با انتشار مقاله  جديدى از سوى روزنامه  لس آنجلس تايمز آغاز شدفعاليت صلح آميز
به گزارش ايسنا، اين روزنامه  آمريكايى به نقل از افرادى آه آنها را مقامات جاسوسى غربى ناميد، 

زنامه با اين رو. مدعى شد ايران قصد دارد ده ها هزار سانتريفوژ پيشرفته را در تأسيسات نطنز نصب آند
 بر اين آه ايران سانتريفوژهاى هيچ مدرك قاطعى مبنى: اين حال به نقل از مقامات ياد شده ادامه داد

با اين حال . به روز شده را مى سازد، در دست نيست و جدول زمانى نصب آنها نيز مشخص نيست
اين گزارش به نقل از مقامات جاسوسى . فعاليت هاى مقدماتى در اين تأسيسات در حال انجام است

عاليت غنى سازى ايران است، برنامه  مايلى تهران، قلب ف١۵٠تأسيسات نطنز در : ياد شده ادامه داد
 هزار سانتريفوژ در دو سالن زيرزمينى بزرگ اين تأسيسات است آه در ۵٠ها خواستار نصب بيش از 

 . آنجا مى توانند مقادير زيادى اورانيوم غنى شده توليد آنند
 پهلو به پهلوى اروپا در مذاآرات با ايران ايستاده ايم: رايس> 

ير امور خارجه آمريكا در آنفرانس خبرى مشترك با يوشكا فيشر، وزير امور خارجه آاندوليزا رايس، وز
از مذاآرات اروپا با ايران آامًال حمايت مى آنيم و اميدواريم ايرانى ها زمانى : آلمان حاضر شده و گفت
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ن دهند آه مذاآرات از سر گرفته شود، از فرصتى آه اروپا در اختيارشان قرار مى دهد تا به جهان نشا
پايگاه اينترنتى وزارت امور خارجه آمريكا با . آماده اند به الزاماتشان عمل آنند، به خوبى استفاده آنند

 .رايس در ديدار با يوشكا فيشر، در خصوص برنامه هسته اى ايران گفت وگو آرد: گزارش اين خبر افزود
شد تا ايران الزاماتش مبنى بر اين بسيار مهم است آه جبهه اى مشترك وجود داشته با: وى افزود

ما هماهنگى بسيار نزديكى را حفظ : وى افزود. پايبندى به تعهدات بين المللى اش را متوجه باشد
 .خواهيم آرد؛ پهلو به پهلوى آنها ايستاده ايم و در اين مقطع هيچ چيز ديگرى را در نظر نمى گيريم

بايد مادامى آه شرايط روند اين ) با ايران(ات فكر مى آنم مذاآر: وزير امور خارجه آلمان نيز گفت
مذاآرات وجود دارد ادامه يابد و اين شرايط بر دو قسم است؛ پيش از هر چيز هر دو طرف بر اساس 

 .توافق پاريس مذاآره مى آنند و دوم اينكه موقعيت دچار هيچ تغييرى نشود
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
  شد ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی بازهم مدیالبرادع حکام ؛ یورا شیبا اجماع اعضا  

  ٢٠٠۵ ژوئن 13 - ١٣٨۴ خرداد 23شنبه دو
 سازمان ملل امروز ی اتمی انرژی المللني آژانس بی کل فعلری مدی سخنگو اعالم کرد محمد البرادعکی

 . اء شد بار سوم در پست خود ابقی آژانس مجددًا برانی حکام ایدر نشست شورا
 حکام در مورد یشورا: گفتنگيمي فلساي فرانسه، ملی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی المللني کل ازانس بری بار سوم به عنوان مدی را برای و البرادعدي به اجماع رسیانتخاب البرادع
 ".دی برگزی اتمیانرژ
 در رانی در برابر ای قاطعاستي سی مصرلماتپی دنی انکهی به اتهام اکای بود آمری است که چندیگفتن
 محافل ی شده از سوی از اطالعات جمع آوری به خاطر انتقادات البرادعني نگرفته است و همچنشيپ

 در کني بود لالف آژانس مخیرکلی دوره مدني سومی برای در باره جنگ عراق با انتخاب وکای آمریاطالعات
 نی به واشنگتن داشت اکای امور خارجه آمرری وزسیزارايدول به دعوت کانرًاي اخی که البرادعیسفر

 .مساله مورد بحث و توافق دو طرف قرار گرفت
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   خرداد٢٠:  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۵ ژوئن 10– ١٣٨۴ خرداد 20ه جمع

 چهره شهرها از پوسترهای تبليغاتی پر يک هفته مانده به انتخابات رياست جمهوری،:بی بی سی
شده و هفته نامه ها ضمن بررسی آرايش جناح های سياسی به بررسی عملکرد نامزدها پرداخته و از 

  .برخی چهره ها انتقاد کرده اند
، ائتالف نهضت آزادی و ملی مذهبی ها با حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب ايران جمعه

با اين ائتالف در آينده ای نزديک اتفاقات تازه ای در آرايش : " و پيش بينی کردهاسالمی را مهم دانسته
  ."جريان های سياسی موسوم به ملی مذهبی ها رخ دهد

غيبت برخی چهره های سرشناس اين جريان نظير حبيب اهللا پيمان و احمد زيد آبادی از سوی ارگان 
ن ائتالف نام برده شده است که می تواند خبرگزاری دولتی ايران به عنوان مخالفان سياسی اي

  .تغييراتی در آرايش سياسی ملی مذهبی ها ايجاد کند
در همين حال، محافظه کاران به خاطر عدم اجماع و معرفی کانديدای واحد از سوی طرفدارانشان مورد 

  .نکوهش قرار گرفته اند
 را در صفحه اول خود چاپ کرده کيهان ارگان انصار حزب اهللا بخش هايی از سرمقاله روزنامه يالثارات

  . از نامزدهای محافظه کاران انتقاد کرده استکيهانکه در آن حسين شريعتمداری مدير مسئول 
حضور تمامی نامزدهای اصولگرا در عرصه، نه فقط احتمال بلکه به يقين و : " نوشتهکيهانمدير مسئول 

  ."ان خواهد شدبدون کمترين ترديدی باعث شکسته شدن آرای اصولگراي
، احمد توکلی که به اميد دستيابی به وحدت، از نامزدی در انتخابات انصراف داده، يالثاراتبه نوشته 

  .ابراز اميدواری کرده از تعداد کانديداهای اصولگرا در روزهای آخر کم شود
  تغيير چهره نامزدها

م می شود، حجم تبليغات به در حالی که فرصت تبليغات نامزدهای رياست جمهوری اواخر هفته تما
شدت افزايش پيدا کرده است و برخی نشريات با انتقاد از حجم گسترده تبليغات، از نامزدها خواسته 

  .اند منابع مالی خود را مشخص کنند
:  به بررسی روش تبليغاتی نامزدها پرداخته و در عنوان اصلی خود نوشتهاميد جواندر همين حال، 

  ."ردم هوشيارندعوام فريبی نکنيد، م"
هاشمی رفسنجانی، معين، احمدی نژاد و :  نامزدها را به دو دسته تقسيم کرده و نوشتهاميد جوان

  .مهرعليزاده خودشانند ولی الريجانی، کروبی، قاليباف و رضايی خودشان نيستند
ه سال آقای الريجانی لبخند می زند در حالی که در طول د: " در توصيف گروه دوم نوشتهاميد جوان

. رياست او بر سازمان صدا و سيما هم خودش عبوس بود هم گويندگان راديو و تلويزيون تحت مديريت او
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تصاوير مهدی کروبی نيز بيشتر بدون عمامه و شعار او هم رونق اقتصادی است در حالی که يک 
  ."روحانی بايد بيش از همه چيز دلمشغول امور معنوی و روحانی باشد نه مادی

او مردی است که ترجيح می دهد به جای : " در باره آقای قاليباف نوشتهاميد جوانت نويس يادداش
اين سردار سرتيپ پاسدار آقای دکتر خطاب شود و به جای اين که تصاوير خود را با سرداران شهيد 

  ."سپاه منتشر کند با ايرباس عکس يادگاری می گيرد
م سال های جنگ فرمانده سپاه بود حاال در هيات يک به نوشته اين نشريه، محسن رضايی که در تما

اقتصاد دان ظاهر شده در حالی که رضايی اگر افتخاری دارد با لباس و عنوان سپاه است و معلوم 
  نيست چرا اصرار دارد گذشته خود را انکار کند و در پوست ديگران برود؟

وانند دريابند که چه کسی تغيير  نتيجه گرفته که مردم به سهولت می تاميد جوانيادداشت نويس 
  . شکل داده و چه کسی خود خودش است

  جلوگيری از تکرار گذشته
در فضای تبليغاتی موجود، نشريات وابسته به جناح محافظه کار از دولت های گذشته به خصوص دولت 

  .اکبر هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران به شدت انتقاد کرده اند
 با چاپ يادداشت ها و گزارش های مفصلی به نقد مشق و پرتو سخن، يالثاراتهفته نامه های 

  .برنامه های اقتصادی و فرهنگی هاشمی رفسنجانی، حزب کارگزاران و برخی اعضای آن پرداخته اند
توصيف کرده و نوشته در اين " خانه ای روی آب" برنامه اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی را يالثارات

  .و فقر افزايش يافته و ذخاير ارزی و درآمد سرانه ملی به شدت کم شده استدوران تورم، بيکاری 
برخی هاشمی را مرد اول و تنها مردم اقتصاد ايران می دانند و چنان از "به نوشته ارگان انصار حزب اهللا، 

شکوفايی اقتصادی آن دوران می گويند که گويا مدتی از بهشت زمينی فاصله داشتيم و از فرشته ای 
  ."سمانی محروم بوديمآ

:  که از محمود احمدی نژاد حمايت می کند، سخنان آقای مصباح يزدی را نقل کرده که گفتهپرتو سخن
  ."کانديدای اصلح نگران ارزش های اسالمی است"

: آقای مصباح يزدی با اشاره به بحث هايی که بعد از وفات پيغمبر بر سر جانشينی وی مطرح بوده، گفته
جواب ! را پيشنهاد کردند) ع(قه ريش سفيدی را مالک قرار دادند و به کسانی که علی عده ای ساب"

  ."دادند علی جوان است، حاال دوران جوانی را بگذراند و نوبت او هم می رسد
به گفته آقای مصباح يزدی، بايد از اين جريان برای امروز عبرت گرفته باشيم ولی متاسفانه داريم همان 

  .می کنيممنطق را تکرار 
 ١۶به زمينه سازان مشکالت اقتصادی " در سرمقاله خود به مردم توصيه کرده که مشقهفته نامه 

  . "آزموده را دوباره آزمودن خطاست"زيرا " سال گذشته نه بگويند
ما به : " در صفحه اول خود از قول يکی از اعضای ارشد حزب موتلفه که نامش را ذکر نکرده نوشتهصدا

 سال ١۶واهيم گذاشت که رفسنجانی به قدرت برسد و ما را دوباره همان طور که در هيچ قيمت نخ
گذشته از تشکيل حکومت اسالمی دور کرد، به عقب بيندازد و در اين راه از برادران نظامی و سپاهی 

  . "هم کمک خواهيم گرفت
ست چنانکه بايد از  در يادداشتی خاتمی را قهرمانی توصيف کرده که به دليل مخالفت ها نتوانصدا

  .عهده پيمانی که بسته بود برآيد
يادداشت نويس اين نشريه نوشته، حاال در اين هياهو همگان چشم به قهرمان ديگری دوخته اند که از 

  .افق تيره و پر سر و صدای تبليغات بيرون بيايد
  ."نادری پيدا نخواهد شد کاش اسکندری پيدا شود: " در ادامه نوشتهصدا

 
   خرداد22:  تهرانیوزنامه هامرور ر

  ٢٠٠۵ ژوئن 12 - ١٣٨۴ خرداد ٢2شنبه یک
روزنامه های امروز تهران در حالی که خبر از بازگشت اکبر گنجی به زندان داده اند، بخش :بی بی سی

اعظم صفحات و گزارش های خود را به نهمين انتخابات رياست جمهوری اختصاص داده و اخبار ضد و 
  .مال انصراف چند نامزد جناح راست به نفع يکی از آن ها مننتشر کرده اندنقيضی درباره احت

 از واکنش ها نسبت به خشونت در سخنرانی های انتخاباتی نوشته و از جمله خبر داده همبستگی
که وزير کشور در نامه ای به وزير اطالعات از وی خواسته حمله کنندگان به سخنرانی های چند روز 

  . وندگذشته شناسايی ش
 بهزاد نبوی که در حمالت دو روز پيش مجروح شده است به اين روزنامه اقبالدر همين حال به نوشته 

اميدی به دستگيری مخالفان ندارد و احتمال می دهد که با ضاربان و مهاجمان برخوردی نخواهد :"گفته
  ." ای شد و شايد خود من را دستگير کنند و بگويند که با مشت به خودت زده

اند و  تعدادی از ضاربان دستگير شده : "  به خبرنگاران گفته اقبالنايب رييس مجلس ششم به نوشته
وی از مسئوالن ذيربط . آنگونه که اطالع داده شده است همگی منسوب به يک نهاد نظامی هستند
  ن را میالبته همه مهاجمي: خواست تا حداقل اسامی و وابستگی مهاجمين را اعالم کنند و افزوده که

  ."شوند گيرند از طرف ديگر آزاد می  شناسند، ولی وقتی آنها را می 
 خبر داده که مهدی کروبی بار ديگر بر طرح خود برای دادن يارانه پنجاه هزار تومانی شرقدر حالی که 

ده  يک استاد دانشگاه که از وی به عنوان برنآفتاب يزدبه همه مردم ايران تاکيد کرده است، به نوشته 
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جايزه اقتصادی دانشگاه نيويورک نام برده شده گفته است هر کس رييس جمهور شود بايد طرح يارانه 
  . پنجاه هزار تومانی را اجرا کند

از يک ماه پيش که مهدی کروبی، رييس مجلس ششم در نطق های انتخابی خود چند طرح از جمله 
بسياری از طنزپردازان و فعاالن سياسی از آن به طرح دادن يارانه ماهانه به هر ايرانی را اعالم داشت 
  .عنوان يک طرح غيرعلمی و ضد اقتصادی ياد کرده اند

در حالی که به نوشته روزنامه های امروز همچنان تبليغات وسيع نامزدهای انتخاباتی شهرهای کشور 
  . را در بر گرفته است، انتقادها از مخارج گزاف تبليغات نامزدها ادامه دارد

 در سرمقاله خود ضمن انتقاد شديد از نامزدهايی که تبليغات وسيعی در جمهوری اسالمیزنامه رو
  . کار انداخته اند، پرسيده اين ميلياردها از کجا آمده و برای چه منظوری خرج شده است

  از سخنان رييس جمهور در انتقاد از نامزدهايی خبر داده که در سخنان انتخاباتی خودايرانروزنامه 
خاتمی تاکيد کرده زمانی قدرت را ترک می کند که ديگر انتقاد کردن در . دولت وی را هدف می گيرند

  . ايران جرم محسوب نمی شود گرچه که هنوز تحمل نقد چندان نيست
 در جواب خبرنگاران که از وی می خواستند به نامزدهای  اعتمادسخنگوی دولت نيز به نوشته

ان پاسخ گويد گفته است االن به علت جو انتخاباتی اين کار به صالح نيست اما انتخاباتی و انتقادهای آن
  .پس از انتخابات همه اتهام ها جواب داده خواهد شد

 در مالقات عده ای از اصالح طلبان با آيت اهللا منتظری، وی خبر قبلی اقبالدر همين زمان به نوشته 
ر حالی که به قانون اساسی و انتخابات اشکال ها وارد دال بر تحريم انتخابات را تکذيب کرده و گفته د

می بيند اما شرکت کردن و يا شرکت نکردن در انتخابات را به اختيار مردم می داند و قائل به حکم و 
  .تکليف در اين مورد نيست و خود نيز انتخابات را تحريم نکرده است

 
   خرداد23:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ ژوئن 13 - ١٣٨۴ خرداد 23شنبه دو
انفجارهای تهران و اهواز، انتقال اکبر گنجی به سلول انفرادی، تظاهرات زنان در تهران و :بی بی سی

ادامه رقابت های انتخابات رياست جمهوری از جمله عنوان های اصلی روزنامه های امروز صبح تهران 
  .است
تهران خبر داده و از قول مقامات مسئول  در صدر اخبار خود از انفجارهای اهواز و  همبستگی وشرق

نوشته اند که اين انفجارها می تواند کار کسانی باشد که با تحريم انتخابات به ميدان آمدند ولی حاال 
  . احساس می کنند که شور عمومی رو به افزايش است و به هدفشان نرسيده اند

جمهوری ت می گيرد که به نوشته روزنامه اين تحليل و گمانه زنی درباره عوامل انفجارها در حالی صور
 نظرسنجی های جديد نشان داده که درصد شرکت کنندگان انتخابات از شصت و شش در اسالمی

  . صد گذشته است 
همين روزنامه نوشته نامزدهای انتخاباتی با استفاده از گروه های موسيقی زنده چهره متفاوتی به 

  . نامزدها از جوانان دختر و پسر برای تبليغات استفاده می کنندتهران داده اند و ستادهای انتخاباتی 
 در گزارشی از فيلم های تبليغاتی نامزدها نوشته همه سازندگان اين فيلم های تبليغاتی ايرانروزنامه 

با به کار گرفتن مدرن ترين شيوه ها و برپا کردن مصاحبه های جاندار با نامزدها که در آن نکته های تازه 
  . يان شده است کوشيده اند جلب توجه کنندای ب

، که از رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی حمايت می کند، از فيلم جمهوری اسالمیروزنامه 
تبليغاتی وی که او را در ميان نوجوانان نشان می داد که مختلط نشسته بودند و حجاب مرتبی هم 

 در انتخاب همکاران ستادهای تبليغاتی خود نداشتند انتقاد کرده و خواستار آن شده است که نامزدها
 نوشته اين تبليغات در شان يک روحانی همانند جمهوری اسالمی. دفت بيشتری به کار گيرند

  . هاشمی رفسنجانی نيست
 هاشمی رفسنجانی در مصاحبه های گفته است حرکت در مسير دموکراسی ايرانبه نوشته روزنامه 

  . وان مسيری غير از حاکميت مردم را پيموداجتناب ناپذير است و ديگر نمی ت
محسن رضايی، نامزد جناح راست، بحران بزرگ کشور را بعد از جنگ بحران مديريت و اقتصاد خوانده و 

گفته است دولت های گذشته برنامه هايی را در دستور کار نداشتند و من به شما قول می دهم 
  . ن سيستم های غلط اقتصادی از بين ببرمگرانی را با سيستم مديريتی جوان و از بين برد

به گفته يک مسئول ستاد احمدی نژاد آخرين نظرسنجی ها حاکی از اين است که اگر اجماع صورت 
  . گيرد، آمار اصولگرايان از هاشمی رفسنجانی باالتر خواهد بود

های خارج از وی بدون نام بردن از رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفته است که بعضی از کانديدا
جريان اصولگرايی فضای مشوشی در جامعه به وجود آورده اند که اگر فالن شخص رييس جمهوری 

نشود، امنيت ملی به خطر می افتد و کشور نياز به يک منجی دارد که کشور را از اين خطر نجات دهد 
  . که اين کار، اخالقی، سياسی و دينی نيست

اتمی، رييس جمهوری، هم گفته است گفتن از اين که کشور  محمد خشرقدر همين زمان به نوشته 
  . نياز به منجی دارد توهين به ملت است

 گفته است هاشمی ايرانحسين مرعشی، عضو حزب کارگزاران سازندگی، به نوشته روزنامه 
رفسنجانی نيازی ندارد که پاسخگوی قتل های زنجيره ای باشد چرا که اين حادثه در زمان وی صورت 
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فته و اگر گفته شود که مقدمات آن در زمان هاشمی ايجاد شده بايد پرسيد که چطور مقدمات دوم نگر
  خرداد در آن زمان ايجاد نشده است؟

گيری   نوشته است که افزايش مداخله نظاميان در سياست در کشورها با آغاز فرايند شکل اقبال
شت و ضعف طبقات اجتماعی و نهادهای  ملت و دولت مدرن در آنها ارتباط مستقيم دا-ساخت دولت 

های نظامی برای مقابله بامخالفان و سرکوب آنها از  ها از نظاميان و سازمان مدنی و بهره برداری دولت 
  .جمله دليل مداخله نظاميان در سياست اين کشورها بوده است

  . ران برپا می شود خبر داده که امروز ميتينگ بزرگ دموکراسی خواهی در ميدان آزادی تهآفتاب يزد
  .به نوشته همين روزنامه مهدی کروبی خواستار آزادی اکبر گنجی و ناصرزرافشان از زندان شده است
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