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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(بزرگلتهای رژیم ایران و دو

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 پرسش و پاسخ شنوندگان راديو فردا با ادم ارلي، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا 
  ٢٠٠۵ مى 5 -١٣٨۴ ارديبهشت 15 شنبه پنج

ور خارجه اياالت متحده آمريكا در استوديوي راديو فردا به سئواالت ادم ارلي، سخنگوي وزارت ام
 رضا ،ی خواست اکبرگنجی اسالمی مطبوعات از جمهوری آزادی در روز جهانیو. شنوندگان پاسخ داد

 گفت سياست یو.  را آزاد کندی زندانی های مطبوعاتری طرف و سای بنیزی عزوسفی و یجانيعل
ايران عليه آزاديهاي اساسي ، يکي از داليلي است که ما اين چنين  و هميشگي دولت سرکوبگرانه

 و ی اتمحاتي تسلدي تولی برای اسالمی گفت تالش جمهوریو. روابط مشکل و سختي با ايران داريم
 ساخته رتر دشوارانی مردم ای را برای و زندگی را در جهان منزورانی ایستی تروری آن از گروه هاتیحما
 . است
شنوندگان ارجمند همان طوري که در آگهي هاي مختلف به اطالع شما ): راديو فردا(ذات  نيكبهروز

رسانده بوديم، آقاي ادم ارلي سخنگوي وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريکا امشب در استوديوي 
شد به  بيان باوراديو فردا هستند و به سئواالت شما که اميدواريم بيشتر در ارتباط با آزادي مطبوعات 

مناسبت روز جهاني آزادي مطبوعات پاسخ خواهند گفت ولي به هر حال سئواالت ديگري هم به ما 
 . رسيده توسط اي ميل که به آنها هم توجه خواهد شد

در .  به معاونت سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا انتخاب شد2003 آقاي ادم ارلي در ماه اوت سال اما
 مطبوعاتي، دفتر رسانه هاي محلي، مراکزرسانه هاي خارجي و دفتر اين سمت، وي بر دفتر روابط

 در مقام ارليپيش از اشتغال به اين سمت، آقاي . مطبوعاتي سازمان توسعه جهاني آمريکا نظارت دارد
وي .  کار و انجام وظيفه کرده بود2003 تا 2000معاونت هيئت در سفارت آمريکا در دوها قطر، از سال 

ابتدا با عنوان کارمند . مت خود را در بخش خارجي وزارت امور خارجه آمريکا شروع کرد خد1989درسال 
 در آديس آبابا اتيوپي و کارمند فرهنگيساده در قاهره، بعد مامور طرح و برنامه در دمشق، کارمند امور 

 . امورعمومي در صنعاي يمن
 

رعمومي در اداره خاور نزديک و بعد مدير  ارلي در واشنگتن در مقام مديريت دفتر مطبوعاتي و اموآقاي
آقاي ارلي به دريافت پنج جايزه افتخار در . دفتر روابط مطبوعاتي در بخش امورعمومي انجام وظيفه کرد

 ييل، يکي از انشگاه در جه ليسانس خود را از د1982آقاي ارلي در سال . طول خدمت نائل شده است
رد و سپس تحصيالت خود را در فوق ليسانس، رشته روابط بين معروفترين دانشگاههاي آمريکا دريافت ک

. آقاي ادم ارلي بعنوان يک روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در پاريس کار کرده است. الملل بپايان رساند
خواستم از اقاي  با اين مقدمه مي. زند و ازدواج کرده است او به زبانهاي فرانسه و عربي نيز حرف مي

م اگر صحبتي قبل از اين که به تلفنها و اي ميل ها شما جواب بدهيم داشته باشند ارلي خواهش کن
 .بيان کنند

براي من افتخاريست که در چنين روز مهمي، روز آزادي مطبوعات، . سپاسگزارم آقاي نيکذات:  ارليادم
ا مردم ايران بايد بگويم امتيازيست براي من که بتوانم بطور مستقيم ب. پيش شما و راديو فردا باشم

 مستقيم به درک يگفتگو. توان نتايج زيادي حاصل کرد از طريق گفتگو و صحبت مستقيم مي. حرف بزنم
کند و به همين دليل بسيار مشتاق شرکت در اين برنامه بودم تا بتوانم  بيشتر از يکديگر کمک زيادي مي

 و نحوه اي که ما به آينده و به منطقه صداي مردم ايران را بشنوم و اندکي در باره اياالت متحده آمريکا
 .نگريم، صحبت کنم مي
ايران .  از هر چيز بايد بگويم که آمريکا احترام عميقي براي تاريخ پرغرور ايران و فرهنگ غني آن داردپيش

سهم بزرگي در هنر، علم و ادبيات هزاران ساله جهان دارد و انديشمندان و روشنفکرانش امروز نيز 
 حقوق انسان به به سهم مهمي در حفظ ارزشهاي انساني که همه ما بعنوان معتقدان مانند گذشته

همانطور که گفتم امروز روز جهاني آزادي مطبوعات است و چه موضوعي . کنند آن باور داريم، ايفا مي
تواند مناسب تر از حقوق مطبوعات و نقش مطبوعات آزاد در يک جامعه آزاد وجود داشته باشد؟  مي

 شناخته شده در قانون دين سال پيش، از زمان استقالل، کشور آمريکا بر حقوق بنيا200از بيش 
مطمئن هستم بسياري از شما در ايران با قانون اساسي آمريکا و تضمين . اساسي استوار بوده است

در قانون اساسي ما نوشته . اولين حق، حق آزادي بيان است. آزاديهاي مندرج در آن اشنا هستيد
 يا آزادي مطبوعات يا آزادي اجتماعات بيانتواند هيچ قانوني که آزادي  ه، کنگره يا پارلمان آمريکا نميشد

 .را محدود کند، به تصويب برساند
تواند وجود داشته   مسئله بسيار مهم است زيرا دمکراسي بدون آزادي بيان و آزادي نوشتن نمياين

اگر ندانيم آن رهبر طرفدار چه چيزي چه چيزي است و توان رهبري را انتخاب کرد  چگونه مي. باشد
 دقيقي از ارشتوان کارائي رهبران را سنجيد، اگر روزنامه اي نباشد که گز انديشد چگونه مي چگونه مي
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عملکرد رهبران و فعاليت هاي آنها ارائه بدهد و بتواند قضاوت درستي در اين مورد بدست بدهد که ايا 
اين يک دليل مهم بر اين است که اياالت متحده آمريکا بطور . مايت است يا نهاصوال آن رهبر شايسته ح

ما در .  و روزنامه نگاران جديستاتتاريخي در مخالفت با هر اقدامي براي محدود کردن آزادي مطبوع
مورد اين مسئله نه تنها در خارج از آمريکا که در خود آمريکا هم در دفاع از حقوق مندرج در قانون 

ما اساسًا بر اين . سي براي هر شهروند آمريکائي و مطبوعات آمريکائي بسيار جدي هستيماسا
به .  در استبداد و سوء استفاده از قدرت بوددانتوان حافظ حقوق شهرون اعتقاديم که مطبوعات آزاد مي

. ودش همين دليل است که از سوي خودکامگان به اين وسعت به مطبوعات و روزنامه نگاران حمله مي
کنند آنها را  بينند و سعي مي زيرا دشمنان دمکراسي و آزادي، مطبوعات را خطري براي خود مي

 در مقابل سرکوب مقاومت کرد و بتوان براي کسب بتواناين براي همه ما مهم است که . سرکوب کنند
 . آزادي مبارزه کرد

زروعي يا يوسف بني طرف يا رضا اشخاصي نظير علي م. کنند  در ايران هر روز اين کار را مياي عده
مهم است که در روز . اند نگاراني که تنها به خاطر گفتن حقيقت سالها در زندان بوده عليجاني، روزنامه

 از هر کسي که کهجهاني مطبوعات شجاعت و فداکاري آنها گرامي داشته شود و نه تنها از آنها، بل
بايد درک کرد که . ه در نقاط ديگر جهان حمايت شودکنند چه در ايران و چ براي آگاهي مردم تالش مي

. کنند، افراد شجاع و محترمي هستند که از حمايت ما برخوردارند کساني که براي آزادي بيان مبارزه مي
 نگراني ها و اينکه بتوانم با شما ل،با اين حرفها، منتظر شوال هاي شما هستم، منتظر شنيدن مساي

 .در مورد آمريکا بگويم
 
اولين اي ميلي که دريافت کرديم درباره همين موضوع است از امير اعتمادي از ايران که .:  ن.ب
چرا دولت آمريکا در مورد نقض حقوق بشر به اندازه مشکل اتمي به ايران فشار وارد «: پرسد مي
 حس ًال کام82من به عنوان يکي از فعاالن دانشجوئي اين موضوع را در ناآراميهاي خرداد . کند نمي
رفت که فشار بيشتري  برديم انتظار مي وقتي با خيبلي از دوستانم در سلولهاي انفرادي بسر مي. کردم

همين االن هم ايران بزرگترين زندان . به دولت براي آزادي ما وارد شود که اين فشار چندان معلوم نبود
و کنار اين مسئله به راحتي رود ولي دولت اياالت متحده ا براي روزنامه نگاران در جهان بشمار مي

 ».گذرد مي
کنم، ما از طريق ايستگاه راديوئي، از آمريکا که با مردم  من از جانب دولت آمريکا صحبت مي:  ارليادم

دولت آمريکا از : بگذاريد من خيلي روشن و صريح بگويم. کنيم کند صحبت مي ايران ارتباط برقرار مي
 زيادي در زندان اوين مدترا آزاد کند، رضا عليجاني را که براي خواهد، که اکبر گنجي  دولت ايران مي

دولت آمريکا از دولت . برد، آزاد کند بوده و از شرايط نامساعد سالمتي و فقدان امکانات پزشکي رنج مي
خواهد که يوسف عزيزي بني طرف را آزاد کند و تعداد بسيار ديگري از روزنامه نگاران را که در  ايران مي

 بشر، موضوعي است که ما آن را با حرارت و مجدانه قموضوع حقو. ستند، بايد همگي آزاد شوندبند ه
کنيم و از نفوذ  اين موضوعي است که ما کوشش ديپلماتيک و انرژي خود را صرف آن مي. کنيم دنبال مي

 .کنيم خود در سراسر جهان براي رسيدن به آن استفاده مي
هر سال در کميسيون حقوق بشر در ژنو، ما با صدور :  بياورم بدهيد يک مثالي براي شمااجازه

بستن روزنامه ها، توقيف روزنامه نگاران، آزار . کنيم اي ايران را در زمينه حقوق بشر، محکوم مي قطعنامه
و اذيت روزنامه نگاران، توقيف مردم براي ابراز عقيده و يا باورهاي مذهبي شان، بدرفتاريهاي سازمان 

بنابراين، موضوع حقوق بشر، موضوعي . کنجه زندانيان، همگي نقض حقوق بشر هستنديافته و ش
است که ما از آن در مجامع عمومي به عنوان يک دولت، با ساير دولتها در سراسر جهان و با ملت ايران 

 اضافه ميکنم که ينمن همچن. گوييم، همين طور که امروز مشغول همين کار هستيم سخن مي
کنند، که چرا ما برخورد خصمانه نسبت به ايران داريم و يا اين که چرا  ردم از ما سئوال ميبسياري از م

 :گويم ما سياست رودرروئي با ايران داريم، من در پاسخ آنان مي
 دولت ايران با حقوق بشر، تاثير بسيار مهمي در نوع برخورد ما با ايران دارد و در نتيجه سياست برخورد

شگي دولت ايران عليه آزاديهاي اساسي ، يکي از داليلي است که ما اين چنين سرکوبگرانه و همي
 بدهد، حقوق بشر يخواهد به اين روابط جهت ديگر اگر ايران مي. روابط مشکل و سختي با ايران داريم
ولي اشتباه نکنيد افرادي که قربانيان . خواهيم شاهد بهبود آن باشيم يکي از آن زمينه است که ما مي

کوب و آزار و اذيت دولت ايران هستند، همواره در فکر ما و در قلب ما هستند، ما درد ورنج آنها را سر
کنيم و به هر نوعي که  کنيم و ما در مورد آنها صحبت مي کنيم، ما محاکمه آنان را تعقيب مي درک مي

 تحت فشار دادن دولت کنيم وازهرفرصتي وهر راهي براي بتوانيم نام آنها را درمجامع عمومي بازگو مي
 .المللي عمل کند کنيم زيرا آن دولت، بايد مطابق قوانين بين ايران و تصحيح رفتار اين دولت استفاده مي

 
. شوم به سئوالم پاسخ بدهيد خوشحال مي. زنم من از لندن تلفن مي:  شنونده راديو فردا در لندنيك

با توجه به سخنان .  مريم رجوي استنظر من شوراي ملي مقاومت به رهبري مريم رجوي، مادم
 اد،پرزيدنت بوش که گفت مردم ايران اگر در مقابل ماليان بايستند آمريکا پشت سرشان خواهد ايست

کنيد زمان آن فرارسيده است که غرب يک نگرش تند و جديد در روياروئي با اين رژيم ديني  فکر نمي
کنيد گفتگوهاي سه قدرت اروپائي با  کند؟ آيا فکر نمياز مردم ايران و جنبش مقاومت حمايت . اتخاذ کند

  د؟آور جمهوري اسالمي در حال حاضر بسيار نادرست است و نتيجه عکس به بار مي

www.iran-archive.com 



اين مردم ايرانند که آينده کشورشان را . اجازه بدهيد در پرسش شما چند مسئله مطرح شد:  ارليادم
مردم ايران از آزادي و فضاي سياسي و . ن چارچوب استکنند و حمايت ما از مردم ايران در اي تعيين مي

 و تصميم گيري درباره فضا،فرصت براي اقدام به منظور انجام تغيير مورد نظر برخوردارند که براي بازکردن 
چه در داخل . اينده شان و سرنوشتشان تصميم بگيرند نه اين که ديگران اين را به آنها ديکته کنند

پس اين در واقع مسئله کمک کردن به تقويت مردم ايران در تعيين سرنوشت . کشورشان و چه درخارج
اين نگرش .  آزادي و رفاه استرکت،خودشان در چارچوبي سازگار با خواست آنها براي تغيير، مشا

براي نمونه، شما از گزينه . نگريم آمريکاست و ما با اين روحيه به جنبه هاي گوناگون تحول در ايران مي
 . ي سخن گفتيدا هسته
 رشوه دادن به ايران از سوي سه کشور اروپائي نيست بلکه مسئله اروپا و آمريکا و جامعه مسئله

المللي است در کار با يکديگر و تالش در ترغيب ايران به حرکت در راستائي متفاوت، دور شدن از  بين
 ايران را منزوي ارحت بگويم اين کو به صرا. کنند اي است، کاري که دارند مي افزارهاي هسته توليد جنگ

اين کاريست غير ضروري که با زير پا نهاده شدن . داند المللي آن را تهديدي مي ساخته زيرا جامعه بين
شود و زندگي را براي مردم  المللي ايران انجام شده و اين که در نهايت باعث انزواي ايران مي تعهد بين

آميزي با ساير  کشور، مناسبات تنش.  شدهکمتر با مردم جهان سازد چون تماس شان ايران دشوارتر مي
 . کشورهاي جهان دارد

المللي انرژي اتمي است و تالش داريم  کنيم کار با سه کشور اروپايي، و با سازمان بين  ما ميآنچه
ابع به جاي هزينه کردن من. رهبري ايران را تشويق به انجام گزينشي کنيم که به سود مردم ايران باشد

 تهديد آميز و دامياي که ساير مناطق جهان آن را اق اي، و اقدام به گونه کشور در ساخت بمب هسته
المللي همکاري کنند و بخشي از اين  نامشروع قلمداد کنند، بهتر است تغيير جهت بدهند با جامعه بين

 يکي از کشورهاي خط بله، ايران. درباره موضوع تروريسم هم ما همين نگرش را داريم. جامعه بشوند
 مستقيما در تهيه پول، اسدارانوزارت اطالعات و سپاه پ. مقدم جهان در حمايت از تروريسم است

اسلحه، و آموزش گروههائي مثل حزب اهللا، حماس و جهاد اسالمي فلسطين دست دارند که مردم 
کنتد و  ت حرکت ميهمه جهان در يک سم. کشند، مردمي که خواهان برقراري صلح اند بيگناه را مي
 دوست را به گذشته، به گذشته صلحهاي ايدئولوژي روياروئي و نفرت تالش دارند مردم  اين ته مانده

 .خشونت بار، پرنفرت و کشمکش بازگردانند
از . المللي، جلوگيري از اقدام اين نوع عناصر نفرت و خشونت است  ما و همکاري ما با جامعه بينموضع

خواهند گذشته خشونت آميز را پشت سر  و آرزوهاي ميليون ها مردمي است که ميبرباد دادن اميدها 
 و مشوق پيشبرد ،و صريح بگويم اين عناصر حامي تروريسم. گذارند و راهي براي زندگي در صلح بيابند

ها شهروند ايراني  برنامه هسته اي در ايران، به اعتقاد ما با بازگشت به عقب، با خواست ميليون
خواهند مثل ساير مردم جهان زندگي کنند، به چيزهائي مثل اشتغال، راه  کنند که مي  ميمخالفت

.  براي فرزندانشاندرخشانترو به ايجاد زندگي . اندازي کسب و کار فکر کنند مثل همه جوانهاي جهان
 و در برخورداري از اقتصادي کارآمد و داشتن نظام سياسي اي که بتواند آزادانه در آن مشارکت کنند

 .دهد اين نحوه نگرش ما را به خواست مردم ايران نشان مي. تعيين رهبرانشان نقش داشته باشند
 

منظورم اين است که ما اين مخالفان را در . آقاي ارلي درباره مخالفان ايراني:  راديو فردا در لندنشنونده
 چرا از آن حمايت قالب شوراي ملي مقاومت داريم اين يک جنبش سازمان يافته مقاومت است،

 کنيد؟ نمي
سازماني است که . شوراي ملي مقاومت سازماني است که ما با آن مشکالت جدي داريم:  ارليادم

. آميز متعهدند مخالفند هائي که به تحول مسالمت ها و سازمان کند و با فعاليت از خشونت جانبداري مي
 خودشان آينده نوجه به اين است که مردم ايرابه جاي گفتگو درباره سازمان خاص، به نظر ما امر مهم ت

مسئله اين نيست . تغيير در ايران بايد از درون ايران و توسط ايرانيان باشد. شان را تعيين کنند سياسي
کنيم واين خواست  ما از خواست ايرانيان به تغيير حمايت مي. که خارجي ها آينده ايران را تعيين کنند

 خواست اصالحات اقتصادي و ومت،خواست آزادي مشارکت در حک. دشان از حکومت که شفاف باش
اي برخاسته از درون ايران است  پديده. و عوامل تغيير هم اکنون در آن جا وجود دارد. فرصتهاي اقتصادي

بيشتر کار کردن با . و مسئله اين که آمريکا يا هر کشور ديگري عامل تغيير باشد، ابدا مطرح نيست
 راه تماس، از راه کمک به قابليت ها و تقويت جامعه مدني، ز، مردم ايران از راه گفتگو اعناصري در ايران

برخالف گفته . کنيم مطبوعات، رسانه ها و سازمان دهي تغيير است، ما از همه اينها پشتيباني مي
 .بينيم ها را روياروئي نمي شما اين پديده

 
خواستم  مي. يد من يک سئوالي داشتم از مهمانتانببخش. سالم خسته نباشيد:  شنونده راديو فردايك

 ميليوني که کنگره تصويب کرده بود، به گروههاي 15بپرسم که آيا اين شايعه درست است که 
 اپوزيسيون بدهند به راديو فردا پرداخت شده؟

طور که همان . کند طبيعي است که دولت آمريکا بودجه راديو فردا را تامين مي. کنم فکر نمي:  ارليادم
و بقيه راديوهائي که توسط دولت تامين بودجه .کند بودجه صداي آمريکا و راديو اروپاي آزاد را تامين مي

 است که بعضي از جوامع اتشوند واين بودجه ها در واقع جهت تهيه و تامين مستقل اخبار و اطالع مي
دهد، و اطالعاتي را در اختيار  نجام ميو بنابراين راديو فردا چنين خدمتي را ا.قادر نيستند، بدست بياورند

کند جلوي آزادي  دهد که دولتشان با آزادي مطبوعات مخالف است و سعي مي مردمي قرار مي
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 غير دولتي در ايران حمايت ازمانهايما همچنين از جنبشهاي دموکراتيک و س. مطبوعات را بگيرد
کنيم که مردم ايران از  ده و ما دعوت ميکنگره بودجه خاصي را براي اين منظور اختصاص دا. کنيم مي

 . ميليون دالري براي پروژه هائي در مورد دموکراسي و حقوق بشر استفاده کنند3بودجه 
 گذشته ما يک ميليون دالر به سازماني داديم که مشغول جمع آوري سند ومدرک در مورد وضعيت سال

هاي غيردولتي و  هائي را به سازمان  کمکسال ديگر ما اميدواريم بتوانيم. حقوق بشر در ايران است
 که از توسعه يکند، پروژه هائ گروههاي امدادگر و افرادي بکنيم که از پروژه هاي حقوق بشر حمايت مي

و در واقع به اين صورت است که . کند کند، از جامعه مدني حمايت مي هاي عمومي حمايت مي سازمان
که به ايرانيها امکان دهد بيشتر نظرهاي خود را مطرح کنند و از ما اين بودجه ها را بگونه اي خرج کنيم 

 .نفوذي برخوردار شوند که بتوانند بر مسايلي که به زندگي آنها مربوط است، تاثير بگذارند
 

کار ما طوري است که خودمان . من از ايران، زنجان! سالم خسته نباشيد:  راديو فردا در ايرانشنونده
کنند و جمهوري اسالمي خوب   درصد مردم تو انتخابات شرکت نمي80ر و بر دو. کنيم نظرسنجي مي

 . بودواهدخواستيم ببينيم عکس العمل آمريکا بعد از اين انتخابات چه خ ما مي. کند سازي مي راي
کنم  من فکر مي. ها در مورد آن بايد تصميم بگيرند بدون شک، اين مسئله است که ايراني:  ارليادم

تواند نماينده ملتش باشد، که مردم بتوانند  نوان يک اصل کلي بر اين باور است که دولتي ميآمريکا به ع
 سئوال مطرح ددر انتخابات شرکت داشته باشند و اگر شرکت کنندگان در انتخابات کم باشد چن

 20ط تواند نماينده مردم به حساب آيد، وقتي فق اول اين که تا چه حد چنين دولت انتخابي مي: شود مي
 درصد مردم که حق شرکت در 80درصد از مردم در انتخابات شرکت داشته باشند؟ دوم اين که چرا 

کند؟   روند سياسي نااميد ميازاند؟ اين چه چيزي است که مردم را  انتخابات دارند، در آن شرکت نکرده
ا نتيجه از قبل معلوم دهد؟ زير کنند راي آنها تغييري در اوضاع نمي آيا به خاطر اين است که فکر مي

کند و يا داليل  کنند سياستهاي دولت براثر نتيجه انتخابات، نمي است؟ آيا به خاطر اين است که فکر مي
 ديگري وجود دارد؟ 

دهنده اين است که   اين است که اگر اينها درست باشد، بسيار نگران کننده است، چون نشانواقعيت
کند، و اين ييانگر اوضاع غم انگيز دموکراسي است در  ينظام سياسي سالم نيست، ودرست کار نم

 ديگر ينهايتا چه ايران و چه در جا. شود جائي که مردم اعتقاد دارند راي شان به حساب آورده نمي
چون ما در منطقه شاهد آن . و اگر نه االن، در آينده چنين مي شود. شود اراده مردم است که پيروز مي

نباشد که به اطراف نگاه کنيم و مقايسه کنيم و ببينيم چه اتفاقي افتاده هستيم و شايد بي فايده 
به انتخابات درعراق نگاه . جائي که دموکراسي در مقياس سريع در حال توسعه است، در خارج از ايران

ردند که مردم در انتخابات شرکت کنند، به خاطر تروريسم، اما به رغم نا  ک ها فکر نمي کنيد، خيلي
ها و آشوب، ميليونها نفر با به خطر انداختن زندگي خود بپاي صندوق راي رفتند تا براي يک دولت  آرامي

 .موقت و تشکيل مجمع عمومي راي دهند
دهد که مردم تا چه حد به راي دادن اعتقاد دارند و تا   چنين اقدامي درست در کنار ايران نشان مياين

 اين خود خالف توصيف شما از اوضاع ايران است ، ملتي چه حد به اصول دموکراسي پاي بند هستند، و
بعنوان مثال در . افتد نگاه کنيد که در خليج فارس چه اتفاقي مي. که شما مي گوئيد راي نمي دهند

قطر جائي که شما انتخابات داريد يا در عربستان سعودي که شما با مردمي روبرو هستيد که براي بار 
بينيد و روح تغيير و تحول، توسعه  نگريد، انتخابات مي ن است بهر سو که ميدهند و جالب اي اول راي مي

وخيلي .  و فرصت و تغيير در آينده استميدو پيشرفت روند دموکراسي جريان دارد و اين همه به معني ا
 بايد پرسيد که چرا؟. عجيب خواهد بود که اوضاع در ايران تا اين حد متفاوت باشد

 
. نم اين جواب، جواب سئوالي هم بود که شنونده ديگري در همين زمينه داشتندک من فکر مي.: ن. ب

در يک . ميلي که رسيده بپردازيم اجازه بفرماييد قبل از اين که به تلفن ديگري جواب بدهيد به يکي دو اي
 حقوق بشر و مسئلهپرسد اگر جمهوري اسالمي در برنامه اتمي با واشنگتن کنار بيايد،  اي ميل مي

 .موکراسي در ايران مثل ليبي به فراموشي سپرده ميشود؟ ايماند
حقوق بشر همواره يک مسئله عمده دولت آمريکا در : بگذاريد روشن کنم! قطعا نه، هرگز نه:  ارليادم

قطع نظر از اين که چه توافق ها يا مخالفتهائي در ساير . مورد ارتباطش با همه کشورها خواهد بود
 روابط دو جانبه دره باشد، حقوق بشر در صدر مسايل و در کانون توجهات روابط ما زمينه ها وجود داشت

مثالهاي بسياري وجود دارد که ما با کشورهائي توافقهائي در مورد بعضي از مسايل داريم، . قرار دارد
 .اما همچنان بر سر حقوق بشر با آنان عدم توافق داريم

هاي کشتار جمعي،  شود، در زمينه سالح لبا با ايران مقايسه ميليبي، غا:  مثال، ليبي را ببينيدبعنوان
چون ليبي بنظر ما يک راه درست و شجاعانه در پيش گرفت و تصميم گرفت که نهايتا ساخت سالح 

 مبرم نيازکشتار جمعي در جهت منافعش نيست و منابع مالي زيادي را بسوي برنامه هائي که مورد 
درمورد برنامه هائي که نفعي براي مملکت نداشت و فقط انزواي مردم هستند سرازير کرد، ونه 

سياسي ليبي را افزايش ميداد، انزوائي که ليبي قبال براي آن بهاي گزافي را چه از طريق سياسي و 
 .چه از طريق مالي پرداخت کرده بود

کرد،  ا زيادتر ميکرد، نه امنيت آنها ر  اين گذشته سالح کشتار جمعي هيچ کاري براي حفظ ليبي نمياز
داد و درست بر عکس، فقط  بخشيد، و نه پرستيژ ملي را افزايش مي نه سيستم دفاعي را بهبود مي

 اي خو د را هستهبنابراين ليبي تصميم گرفت برنامه . آورد يک روابط خصمانه براي آنها به ارمغان مي
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همين خاطر از شرايط سودمند ترک کند، تصميم گرفت ساختن سالح کشتار جمعي را موقوف کند و به 
ها روابط بهتري دارند، اکنون با ما روابط بهتري دارند، ما هنوز با  آنها با اروپائي. مند شد به نظر من بهره

 نگرانيهائي در مورد حمايت ليبي از تروريسم وزآنها روابط کامل ديپلماتيک بر قرار نکرده ايم، چون هن
ما همچنان . ما، هنوز نگرانيهائي در مورد حقوق بشروجود داردودر مورد سئوال مشخص ش. وجود دارد

اما واقعيت اين . کنيم نگرانيهاي خود را در مورد نقض حقوق بشر مستقيما با دولت ليبي مطرح مي
 کنيم زيرا از برنامهساختن سالحهاي کشتار جمعي دست بر بتتوانيم صح است که ما با آنها االن مي

توانيم در مورد مسئله حقوق بشر تاثير بيشتر و  است که ما در حال حاضر ميواقعيت اين . داشته اند
 . موثرتري در ليبي داشته باشيم

آقاي جهمي، يکي از اعضاء مخالف دولت ليبي بود که دستگير شده بود و با :  بدهيد مثالي بياورماجازه
نيم به شما اطمينان بدهيم توا مداخله ما آزاد شد، گرچه متاسفانه وي دوباره توقيف شده، اما مي

 آنها صحبت باکنند، همواره راجع باين شخص  وقتي مقامهاي رسمي ما با مقامهاي ليبي مالقات مي
حرکت به :کنند خالصه اين دو موضوع عليه يکديگر کار نمي. خواهند که او آزاد شود کنند، و از آنها مي مي

مه نظارت و درگيري در مسائل حقوق بشر سمت جلو و دور شدن از ساخت سالح کشتار جمعي و ادا
 .بودن، تناقضي با هم ندارند

 
در حالي پشتيباني رژيم ايران کمتر وکمتر : پرسد مي. اجازه بدهيد يک اي ميل ديگر را بخوانم.: ن. ب

دهد؟ باور کنيد اکثريت  المللي ، رژيم را تحت فشار جدي قرار نمي مردمي برخورداراست، چرا جامعه بين
 نسبي به مردم راسيدموک. هاي حقيقي هستند ايران به دنبال يک دموکراسي واقعي بدون رژيممردم 

شود و تا زماني که مذهب بر مملکت حکومت کند هيچ موقع  دادن، فقط به نجات رژيم منتهي مي
ن البته ايرانيها بايد اصول اساسي دموکراسي را ياد بگيرند و بايد هم اکنو. کند دموکراسي ظهور نمي
 .شروع به يادگيري کنيم

و دولت . ام ايرانيان بايد آزاد باشند تا رهبر خود را انتخاب کنند همانطور که من از ابتدا گفته:  ارليادم
من . ايران بايد بداند که مردم چه ميخواهند در زمينه هاي مذهب، اقتصاد و در مورد روابط ايران با خارج

ها،  با بستن روزنامه:  عنوان مثالهشود ب ث سرخوردگي مردم ميبا شنوندگان شما موافقم که رژيم باع
نگاران، با تصميم گيري اين که چه کسي ميتواند در انتخابات خود را نامزد کند ويا  با زنداني کردن روزنامه

خواهند نامزد انتخابات شوند، اما رهبران خودکامه، رهبران غير  نکند، با رد کردن صالحيت افرادي که مي
دهند تا  توانند خود را نامزد نمايندگي مردم بکنند و يا اجازه نمي  نميآنهاگيرند که  تخابي تصميم ميان

 .بنابراين شما به نکته مهمي در سئوال خود اشاره کرديد. راي دهندگان حق انتخاب داشته باشند
م که دولت آمريکا از دان من مي. توانيم کمک کنيم؟ ما بايد به فشارهاي خود ادامه دهيم  چگونه ميما

آمريکا مدتهاي مديديست روابط اقتصادي خود را با ايران . حربه تحريم عليه ايران استفاده کرده است
 درارتباط با المللي ما ضروري است که در جامعه بين. محدود کرده و روابط سياسي هم که وجود ندارد

مه اينها براي اين است که دولت ايران را ه. تماس و يا سرمايه گذاري در ايران دست باقدامات بزنيم
ثباتي را کنار نهد و خالصه  هاي ايجاد بي هاي تهديدکننده و سياست تحت فشار قرار دهد، تا سياست

بنابراين فشار وجود دارد اما همان . ندخواه دولت ايران بسمتي حرکت کند که اکثريت مردم ايران مي
 قرارست خواست مردم ايران را مبني بر ايجاد تغييرات کمک و کنيم طور که قبال گفتم، کاري که ما مي

 . تقويت کند
 

خواستم در مورد اين  من مي. گيرم سجاد هستم از خمين تماس مي:  شنونده راديو فردا از ايرانسجاد،
اين سئوال را بپرسم و اين . قضيه حمله آمريکا به ايران بگويم که آيا مثال اين انجام خواهد شد يا خير

آورد   اين دولت فشار ميًامطلب را بگويم که آمريکا هرچه سريعتر به مردم ايران کمک کند چرا که واقع
در قضيه همين انتخاباتشان هم اينها براي . به مردم و واقعا همه مردم با مشکالت زيادي مواجه هستند

خواستند با اين  دهند و مي هزار تومان دادند تا به اينها راي ب50عوام فريبي مردم آمدند مثال نفري 
ها فايده اي ندارد و قديمي شده   ولي ديگر اين حقهدکارشان در واقع راي مردم را به خودشان جلب کنن

ما هم راي به اينها نخواهيم . اين ترفندهاي اينها و رژيم در برابر مردم در واقع کاري از پيش نخواهد برد
رچه سريعتر با آزادي ملت ايران و روي کار آمدن يک حکومت داد چرا که قبال هم نداديم و اميدواريم ه

 .دموکراتيک همراه باشد
خواهند در  شنويم اين است که مردم نمي  از چيزهائي که ما از همه سئوال کنندگان ميیکی:  ارليادم

يکي اين که . جز اين است؟ اين خيلي مشکل آفرين است به داليل زيادي. انتخابات آينده شرکت کنند
اين را . ندشان از دست داده ا رسد مردم ايران توهم خود را نسبت به نسبت سياسي به نظر من مي

مقايسه کنيد با هشت سال پيش که يک حس واقعي از وجود امکانات بود وقتي که زندگي سياسي 
 بعد از االن. هاي زنده جريان داشت واميد به آينده وجود داشت پويائي داشت و مردم درگير بودند و بحث

 پول داده مردمخواهند راي بدهند، به   درصد مردم نمي80شنويم که  هشت سال چيز ديگري مي
اين ناراحت کننده . شود که به پاي صندوقها بروند يا که مردم معتقدند چيزي عوض نخواهد شد مي
عال و با انرژي بيشتر از اين جهت ناراحت کننده است که آنها اندکي پيش در ايران خيلي پويا و ف. است

بودند و ناراحت کننده است براي مردمي مثل من، مقامهاي رسمي دولت آمريکا، که دوست دارند 
زيرا آينده کشور به . کنند شهروندان ايران را فعال و متعهد ببينند که در نظام سياسي مشارکت مي

 .شما بستگي دارد
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کنم که درباره  ت متحده درست است و من فکر مي به ما نشان داده و اين حتما درباره تاريخ اياالتاريخ
توانند باعث تغيير  اند و اشخاص مي اروپا و خاورميانه و ديگر جاها هم درست است که اشخاص مهم

 چيزي ينو ا. و شجاعت شخصي، از خود گذشتگي و فداکاري نيروي پيش برنده تاريخ است. شوند
هيچ کس او را . ب کرد بر آن تاکيد گذاشتاست که کميته نوبل وقتي شيرين عبادي را انتخا

دهد که فداکاري و از خود  اين به شما نشان مي. انتخاب او همه جهان را شگفت زده کرد. شناخت نمي
 به آقاي سجاد نبنابراين آنچه م. گذشتگي و فعاليت مداوم درباره کارهاي اصولي نتيجه و تاثير دارد

ريد که رهبران انتخاب شده نماينده شما نيستند يا به خواست گويم اين است که اگر شما اعتقاد دا مي
با دوستان و همفکرانتان همکاري . گذارند يا به آينده شما بي توجهند تسليم نشويد شما وقعي نمي

 دارد و اگرچه ممکن است اعتماداياالت متحده به شما . کند اياالت متحده از شما حمايت مي. کنيد
ه مسئله بنگريم اما اين حقيقت که امروز کسي از دولت آمريکا مستقمًا با سخت باشد از منظر شما ب

 .شما با مردم ايران گفتگومي کند نشان دهنده نگراني ما و حمايت ماست
 

کنم و اميدوارم واقعا ايشان و  اوال خدمت آقاي ارلي سالم عرض مي:  يك شنونده راديو فردامهدي،
 آمريکا بتوانند با درک هرچه بيشتر واقعيات يران سياستهائي ساير همکارانشان در سيستم ديپلماسي

 حال همسو و رسنجيده و در عين حال تاثير گذار براي رفع مشکالت ما ايرانيان تدوين کنند که به ه
هماهنگ با همه دنيا و ضمنا با ملت ايران بتوانيم جامعه ايران را به جامعه اي آزاد و آباد و دموکراتيک 

خواستم بدانم که سياست واضح و روشن آمريکا در نهايت در  بديل کنيم و ضمنا هم ميبراي فردا ت
گويند مسئله انتخابات تعيين   ميهآيا اين صحيح است ک. ارتباط با مسئله اتمي کي تعيين خواهد شد

 .کننده خواهد بود براي تعيين سياست آمريکا در جهت انرژي اتمي ايران يا فرقي ندارد
شکار است که انتخابات رياست جمهوري ايران مهم است زيرا رئيس جمهوري ايران نقش آ:  ارليادم

اياالت متحده معتقد است . سياست ما درباره سئوال هسته اي روشن است. حساسي بر عهده دارد
 قهاياالت متحده معتقد است که چنين کاري منط. که ايران سعي در توليد پنهاني سالح هسته اي دارد

المللي که از اين  اياالت متحده متعهد است درهمکاري با متحدانش و جامعه بين. کند و ما را تهديد مي
کنم آنچه شما در چند سال اخير ديده ايد رشد اجماع جهاني است  اتفاق جلوگيري کند و من فکر مي

 به نگراني هاي جامعه المللي را فريب داده و به تعهداتش احترام نگذاشته و که دولت ايران جامعه بين
المللي منزوي کرده و باعث  المللي بي اعتنا بوده و در نتيجه خود را بيشتر و بيشتر از جامعه بين بين

 .ايجاد سختي فزاينده اي براي خود و مردمش شده
گذرد  ها که از آنچه مي ها و سازمان ملل و روس تواند به فريِب نه فقط آمريکا بلکه اروپائي  ميايران

يا اين که . اند، ادامه دهد و قيمت آن را بپردازد، که نه براي آنها خوب است و نه براي مردم ايران اراضين
به سئوالهاي . المللي انرژي اتمي شفاف باشد با سازمان بين. به تعهداتش عمل کند و پاي بند باشد

اما سياست ما اين . ي برگزينداطالعات مورد نظر آنها را به ايشان بدهد و راه مثبت تر. آنان پاسخ دهد
خواهيم و راههائي براي حل مشکل پيشنهاد کنيم و  خواهيم و چه نمي است که روشن کنيم چه مي

 پيشگيري از تهديد جامعه جهاني توسط براياگر ايران قصد حل مشکل را نداشته باشد راههائي را 
 .اين سياست ماست. ايران بيابيم

 
اولين سئوال درباره مشکل اتمي . من دو سئوال دارم. قت دادن شما ممنونماز و:  شنونده راديو فردايك

همان طور که دکتر رايس اخيرا گفت آمريکا آماده است اگر مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا به جائي . است
  داريد چه بشود؟ سئوالنتظاراگر اين اتفاق بيافتد، ا. نرسد اين موضوع را به شوراي امنيت ارجاع کند

دوم اين است که اگر به هر صورت مقامهاي ايران قبول کنند کامًال همکاري کنند و غني سازي را متوقف 
کنند چه تغييري در سياست آمريکا در مورد حقوق بشر و حمايت ايران از گروههاي تروريست بوجود 

 . متهم کردهيستهاآيد چون آمريکا هميشه ايران را به حمايت از ترور مي
مهم است به اين . گفتگو درباره مسئله اتمي بسيار مهم است. هاي شما ممنونم  از سئوال: ارليادم

آمريکا اعتقاد دارد که توليد . موضوع پرداخته شود که چرا اين موضوع اين قدر براي آمريکا مهم است
چه  از آنبيش اعم از اين که سالحهاي بيولوژيکي ، شيميائي يا اتمي باشد -سالحهاي کشتار جمعي

اگر ايران سالح هسته اي داشته : زند بگذاريد مثالي بزنم به امنيت و ثبات ياري رساند به آن لطمه مي
شود بلکه برعکس امنيت و ثبات را  شود و نه باعث امنيت بيشتر ايران مي باشد نه منطقه امن تر مي

يز براي مقابله با ايران به کند و آنها ن دهد زيرا همسايگان ايران را دچار تنش و ناراحتي مي کاهش مي
بنابراين واقعا به نفع ايران . شود آورند و مشکالت بيشتري فراهم مي توليد سالحهاي اتمي روي مي

و اگر ايران نگران دفاع از خود و امنيت خويش . به نفع ما هم نيست. به نفع منطقه هم نيست. نيست
همکاري با روح دوستي و نيت خوب با همسايگان و  گرانيها،بهترين راه براي خاتمه دادن به اين ن. است

اين راهي ست که ايران . و اين بهترين راه تامين امنيت براي ايران است. المللي است جامعه بين
تواند آينده روشنتر و امن تري براي خود فراهم کند، نه با خرج ميلياردها دالر در برنامه پنهاني اتمي،  مي

المللي ، بلکه با ايجاد روابط با بقيه  المللي انرژي اتمي و جامعه بين  بين سازمانيبنه با دروغ و فر
جهان نه با مقابله جوئي و بسيار مهم است که اين موضوع را درک کنيم تا موضع آمريکا را در اين باره 

 .دريابيد
معه  اما درباره سئوال شما که چه خواهد شد اگر دولت ايران سياست خود را عوض کند و با جاو

المللي مقابله کند، به  از يک طرف اگر ايران کماکان سعي کند با جامعه بين. المللي همکاري کند بين
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 است که رالمللي انرژي اتمي پاسخ ندهد و غني سازي را از سر بگيرد آشکا سئوالهاي سازمان بين
 و گسترش ارجاع موضوع به شوراي امنيت يک احتمال واقعي ست زيرا ايران پيمان عدم توليد

گويد اگر شما اين کار و اين کار و اين کار را بکنيد  اي را امضا کرده و اين پيمان مي هاي هسته سالح
موضوع بايد به شوراي امنيت احاله شود و واقعيت اين است که ايران بسياري از کارهائي که نبايد را 

و اگر پرونده به . شد  امنيت فرستاده ميانجام داده و احتماال خيلي قبل از اين پرونده اش بايد به شوراي
المللي و نقض تعهداتش چه  شوراي امنيت آن وقت بايد فکر کنيم که در مقابله ايران با جامعه بين

 که شوراي امنيت درباره آن بحث شود مياقداماتي بايد انجام شود که شامل تحريم هاي مختلف 
 . ت که ايران به اين راه نيفتدخواهد کرد ولي روشن است که آرزوي همه ما اين اس

توانند به مقابله با جامعه جهاني ادامه دهند و مشکل ايجاد کنند   انتخاب با دولت ايران است آنها مياما
حاال اگر آنها بگويند حق با شماست، ما به اين ترتيب راه . انتخاب با آنهاست. توانند همکاري کنند يا مي

 مردم ما بخواهند و براي ما قعاکنيم و اين چيزي نيست که وا  ميبريم پول زيادي خرج به جائي نمي
شود بقيه جهان ما را دوست نداشته باشند، بنابراين ما راهمان  آورد و فقط باعث مي امنيت به بار نمي

دانند که ما مقدار زيادي نفت و گاز داريم و چرا بايد دنبال انرژي اتمي  کنيم و همه مي را عوض مي
 به اين معني است که شما ديگر مشکلي با سازمان ناي. گوييم خيلي خوب عالي است ميبرويم، ما 

به اين معني است که کشورهاي ديگر . المللي انرژي اتمي يا سازمان ملل نخواهيد داشت بين
ي اما آيا اين به اين معن. توانستند توانند روابط با شما برقرار کنند که با وجود برنامه اتمي تان نمي مي

هم هست که حقوق بشر و تروريسم ديگر مشکلي محسوب نشوند؟ آيا اين به اين معني هم هست 
که ما ديگر با متحدانمان عليه گروههائي که از حمايت ايران در ضديت با صلح برخوردارند همکاري 

 به هيچ کنيم؟ آدمهائي مثل آقاي رضا عليجاني؟ کنيم؟ و ايرانيان شجاع زندان اوين را فراموش مي نمي
 بگيرد دنبال سالح اتمي نرود به اين معني نيست که مردم ايران حق خود را ماين که ايران تصمي. وجه

اينها حقوقي است که همه . براي آزادي بيان و انتخاب مذهب يا اجتماع و تظاهرات از دست بدهند
 .مردم جهان بايد داشته باشند

آمريکا به اعمال فشار بر دولت ايران براي احترام . لقًا نهمط:  پاسخ کوتاه من به شما اين استبنابراين
آورد تا  بر ايران فشار وارد مي. دهد  اساسي آنان ادامه ميهاي یگذاشتن به شهروندانش و آزاد

 و با هواپيما ندکش کمکهاي مالي و مسلح کردن و آموزش دادن گروههائي که انسانهاي معصوم را مي
يادتان باشد که بسياري از مقامهاي ارشد القاعده در ايران .  خاتمه يابدکنند به ساختمانها حمله مي

زند و اگر  زند و از دادن اطالعات مربوط به آنها به ما سر باز مي هستند و ايران از بازجوئي آنها سرباز مي
  تروريسم اعتقادي ندارد بنابراين چرا کمکبهکند و  گويد از تروريسم حمايت نمي دولت ايران مي

 .کند اين تروريستهاي شناخته شده القاعده تسليم عدالت شوند نمي
 

هاي  فروش اين بمب. گيرم من شهريار هستم از تهران تماس مي:  شنونده راديو فردا در ايرانشهريار،
. سنگرشکن در اين موقعيت، در اين جو، در اين روزگار، که واقعا مثل يک گاز پراکنده تو خاورميانه است

 بکنيم چون واقعا ما چهما بايد . خواهيم چه بکنيم دهد يعني واقعا ما مي  بمب چه معني ميفروش اين
ما که قصد جنگ با آمريکا نداريم وآمريکا با فروش اين بمبها به اسرائيل چه . قصد جنگ نداريم با آمريکا

 منظوري دارد؟ 
ما وقتي درخواست . فروشد افزار مي آمريکا به شماري کشورها جنگ. متشکرم شهريار:  ارليادم

اين . گيريم کنيم، ضمن بررسي، درباره آنها تصميم مي افزار را دريافت مي کشورها براي خريد جنگ
مالک نخست اين که آيا به نفع آمريکاست؟ مالک دوم اين که . شود تصميم بر پايه چند مالک گرفته مي

يا در راه دفاع؟ مالک سوم اين که آيا اين شود  افزارها در راه تجاوز به کار گرفته مي آيا اين جنگ
زند يا نه؟ اينها مالکهاي ما در بررسي به  افزارها تعادل نظامي در منطقه مورد نظر را برهم مي جنگ

 که اوًال هدف، دفاعي نيمبديهي است در موردي که شما گفتيد ما بر آ. درخواست خريد سالح است
و اما اين که ايران در قبال اسرائيل . لثا به نفع ملي ماستاست ثانيا، هدف بي ثبات سازي نيست و ثا
آمريکا بر آن است که ايران و ساير کشورها بايد اسرائيل را . چه بايد بکند؟ به نظر من پاسخ ساده است

در زمينه برقراري مناسبات دوستانه با اسرائيل کار . موجوديت اسرائيل را بپذيرد. به رسميت بشناسند
 همه و مهمتر از همه از پشتيباني طرفداران خشونت، خواه آنها که به اسرائيل حمله کند و قبل از

کنند دست بردارد و بکوشد با اسرائيل از در صلح  کنند و خواه کساني که در روند صلح خرابکاري مي مي
راري من درباره برنامه هسته اي ايران صحبت کردم و اين که به جاي برق. اين پاسخ ساده است. درآيد

ثبات، اين برنامه در صدد بي ثبات سازي است و اين واقعيت که همسايه هاي ايران نگران اين قابليت 
 .ايرانند، نشانه آن است که شايد رهبران ايران عامل بيشتر مشکالت خودشان در اين زمينه اند

 
يگر را مطرح کنم اگرچه تعدادي روي خط منتظر هستند اما اجازه بدهيد يک اي ميل د. متشکرم.: ن.ب

خواهم به جهانيان بگويم که مردم  سالم آقاي ارلي من دانشجو هستم در تهران و مي: گويد که مي
خواهم به اطالع شما و پرزيدنت بوش برسانم که رژيم بيرحم  مي. ايران به دولت اسالمي نيازي ندارند

 . ه بهتر براي ايرانبا اميد آيند. کند هاي ديني خاصه يهوديان ستم مي ايران به اقليت
مردمي مداراگر، . مردمي مثل تو به واقع، آينده کشورتان هستيد. متشکرم از اي ميل شما:  ارليادم

گذرد و خواهان تغيير  مردم نگران به آنچه در ايران مي. شمارند مردمي که حقوق ديگران را محترم مي
اين ديدگاهي شرافتمندانه . نانتان بهتر شودخواهند آينده شما، خانواده تان، دوستان و هموط آنند و مي
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هم . دهم به شما حق مي. دهم من به شما حق مي. است که بايد مورد تشويق و تحسين قرار گيرد
آزادي دين در کنار آزادي مطبوعات يا آزادي بيان و آزادي اجتماعات، از نخستين : در آغاز برنامه گفتم

 اساسي بودن اين آزاديها را براي ما. ي آمريکا تضمين شدهحقوقي است که براي مردم در قانون اساس
بينيم پيگرد بهائي ها، پيگرد يهوديان،  به همين سبب هم وقتي مي. کنيم يک جامعه آزاد و باز درک مي

شويم و عليه اين اقدامها  شود، نگران مي هاي قومي مانند اقليت عرب در ايران انجام مي پيگرد اقليت
کند، انحراف از ديدگاه   که حرمت ها را تحمل نميولتيه اين سياستها توسط دگوييم علي سخن مي

 . کند متعصبانه خود را مدارا نمي
وقتي دولتي نامداراگر باشد و .  نيست که آن ديدگاه متعصبانه چه باشد، کمونيستي باشد يا دينيمهم

معني است که به هر دليلي دولت بدان . نشانه ترس و نا امني است. انحراف از ديدگاه خود را برنتابد
حاکمان احساس . دترسد مردم آزادانه بحث کنن مي. ترسد که مردم درباره امور خودشان فکر کنند مي

ديدگاه ما آن است که بحث باز و تبادل آزاد انديشه . ديدگاه ما با چنان ديدگاهي فرق دارد. کنند خطر مي
فهمد  گردد و به دولتي سازنده تر که بهتر مي رک تر منجر ميها به جامعه اي سرزنده تر، پويا تر و پر تح

 است که با آن آرزو ها، آرمانها و اميدها، هتريدولت در اين حالت در موضع ب. خواهند مردمش چه مي
کنم به ادامه  به همين دليل هم من شما را تشويق مي. ترسها و انديشه ها برخورد درست بکند

تفاده از آموخته ها در فعاليتهاي سياسي و اقدام سياسي از جانب تحصيل و مطالعه و ادامه اس
 اي با چه شدتي تالش دارند شما را از ابراز آزاد دهفراموش نکن که صرف نظر از اينکه ع. هموطنانت

 .عقيده يا اقدام بنا بر اعتقادتان باز دارند، تاريخ به نفع شما و در کنار شماست
 
گويد اگر ايرانيان مخالف با نتيجه  دانم از کجا که مي ز ناصر داريم نميو اما اي ميل ديگري ا.: ن. ب

 دست به تظاهرات اعتراض آميز بزنند، آيا شما حمايتشان خواهيد یانتخابات رياست جمهوري اسالم
 اگر پاسخ مثبت ود؟ش اي که بنا به سابقه اين انتخابات انجام مي هاي گسترده کرد؟ با توجه به تقلب

 شما چگونه خواهد بود؟ اگر رژيم اسالمي اعتراضها را سرکوب کند دولت شما چه است حمايت
 اقداماتي در حمايت از آزادي خواهان انجام خواهد داد؟ 

آمريکا به حق مردم در . گيرد پرسش بزرگي است درست قلب مسئله را نشانه مي. متشکرم:  ارليادم
رگزاري اجتماعات صلح آميز و تظاهرات مسالمت آميز که به حق ب. هايشان اعتقاد دارد ابراز آزاد انديشه

در .  احترام باشدموردبه اعتقاد ما بايد اين حقوق . اند اعتقاد دارد همگي حقوق بنيادين هر دموکراسي
پاسخ به سئوال شما در باره اقدام احتمالي آمريکا بايد بگويم به رويدادهاي اوکراين نگاه کنيد به رويداد 

وقتي در يک رويداد بزرگ در اوکراين در مبارزه انتخابات دولت . اه کنيد يک نمونه بزرگ ديگرهاي لبنان نگ
بي .  زمان ترور رفيق حريري ميلون ها نفر به خيابان ها ميريزنداندزدد، يا در لبن انتخابات را از مردم مي

راين براي مثال دولت اوک. پرده بگويم يک هراس واقعي وجود دارد که دولت دست به خشونت بزند
 .تظاهرات را سرکوب کند و بعد يک هرج و مرج و آشوب خونين

کند  آمريکا چه مي.  لبنان هم، در پي ترور يک رهبر مورد احترام، يک عمل خشونت آميز وجود داشتدر
؟ آمريکا ، وزير امور خارجه ما ، رئيس جمهوري ما ، افرادي مثل من ، مثل آقاي باوچر، مثل آقاي مکللن 

به دولت ها هشدار دهيم آرام . آشکارا تالش داريم از ابراز آزاد و مسالمت آميز عقيده ها حمايت کنيم
مبادا . به اصل ابراز مسالمت آميز عقايد احترام بگذارند و نيروهاي امنيتي شان را مهار کنند. بمانند
ش بسيار تفاوت کرده است  سال پي10کنيم که حقا با  ما در جهاني زندگي مي. اي اتفاق بيفتد مسئله

اي داريم سطحي از  ارتباطات مخابراتي ماهواره.  را داريمرهاينترنت را داريم تلويزيون کابلي را داريم ماهوا
پيامدهاي واقعي که پيشتر وجود نداشت و . تماس را داريم که هر اقدام و هر تصميم پيامدهاي آني دارد

توانند در دفاع از شهروندان   است که مردم ميدر پاسخ به پرسش شما اين يک راه حل عملي
در لبنان کار . اين راه در اوکراين کار کرد.  کشور دست به اقدام بزنندهرخواهانه  مسالمت جو و آزادي

دليلي هم . اگر دولت شما هم بخواهد انتخابات را برگزار کند بايد بداند قدرت مردمي در راه است. کرد
 . مثل ساير جاها عمل نکندندارد در ايران اين قدرت 

 
با سپاس از ايستادگي . کنم من در لندن زندگي مي. سالم اقاي ارلي:  شنونده راديو فردا از لندنيك

شنيدم که درباره نيروهاي حاضر در داخل ايران . اي حکومت ايران محکم شما در برابر برنامه هسته
کوب آن چنان زياد است که به نظر ما اما متاسفانه درجه سر. با شما موافقم. کرديد صحبت مي

نخستين و مهمترين امر، رها شدن از شر اين حاکمان خود کامه ايران است با توجه به سخنان رئيس 
ايستد، و با توجه به گردهمائي هاي  جمهوري بوش که گفت آمريکا در کنار مردم طرفدار دموکراسي مي

پرسم چرا آمريکا ازط وراي  ن دي سي از شما مياخير ايرانيان خواستار دموکراسي در شهر واشنگت
 کند؟ ملي مقاومت حمايت نمي

مسئله حمايت از اين يا آن جنبش نيست براي ما مسئله حمايت از کساني است در داخل :  ارليادم
حرکتهاي چندي در خارج از ايران وجود دارد که ما نگران ارتباط شان با . زنند ايران دست به اقدام مي

 در کل از کاآمري. کند اي تروريستي هستيم و اين مسئله نگرش ما را به گروهها تعيين ميسازمانه
 .کند جنبش ازرادي خواهانه بومي ايران که در داخل کشور شکل گرفتنه حمايت مي

 
آقاي آدم ارلي از اين که اين فرصت را براي گفتگو با شنوندگان راديو فردا به ما داديد از شما .: ن. ب

 .متشکرم
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. خواهم بگويم از گفتگو با دوستانمان در ايران، در تهران، خمين، خرم آباد لذت بردم مي:  ارليادم
احساس کردم در ايران هستم به اميد روزي که ايران بر اثر تحول با جامعه جهاني دمساز شود و شاهد 

 که يک نسل استن آن روز روز بزرگي است اما در هر حال روش. حضور آمريکائي ها در ايران باشيم
اميدوارم شما هم مانند من لذت برده . گفتگوي خوبي بود. جوان و باز، با پويائي و تحرک حضور دارد

 .از فرصت اين گفت و شنود: بايد بگويم. باشيد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

پس از تشكيل دولت جديد پشت سر گذاشت آه اين عراق امروز و ديروز نيز از بدترين روزهاي خود را 
ثباتي اين آشور و عدم توانايي ارتش آمريكا براي تامين امنيت است،  ي بي شك نشان دهنده امر بي

 . ي نيروهاي آمريكا در خاومريانه به آن اشاره آرده است زيد، فرمانده همانطوري آه ژنرال جان ابي
  ٢٠٠۵ مى 6 -١٣٨۴ ارديبهشت 16ه جمع

ي ترور ناموفق وزير  ترين تحوالت عراق، مساله در تازه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 . آشور آه مسوول اصلي امور امنيتي است، در راس اخبار اين آشور قرار داشته است

در گذاري شده  به دليل انفجار يك دستگاه خودروي بمب: يكي از مقامات وزارت دفاع عراق اظهار داشت
 آيلومتري شمال بغداد، هفت تن از اعضاي 180يك ايست بازرسي در شمال شهر تكريت واقع در 

 .  تن ديگر زخمي شدند15پليس عراق آشته و 
گذاري شده در ايست بازرسي مشترك   صبح روز جمعه يك دستگاه خودروي بمب8ساعت : وي افزود

 . طي آن هفت پليس آشته شدندنيروهاي پليس عراق و نيروهاي آمريكايي منفجر شد آه 
 تن از پليس محلي نجف اشرف، با تجمع در برابر ساختمان شوراي استانداري 1500از سوي ديگر تعداد 

آنها پالآاردهايي در دست . شان دست به اعتراض زدند اين شهر نسبت به آاهش حقوق ماهيانه
 . اهش حقوق هستندي آ داشتند آه روي آن نوشته شده بود خواهان حل سريعتر مساله

 تن بر اثر 24در همين حال در حمالت صورت گرفته در روز پنجشنبه از سوي شبه نظاميان عراقي، 
 . انفجار در بغداد آشته شدند

گذار انتحاري آه مواد انفجاري  ي گسترده يك بمب خبرگزاري رويتر در اين باره گزارش داد، در اين حمله
 به يك مرآز سابق جذب نيروهاي جديد در غرب بغداد رساند و با انفجار قوي را به خود بسته بود، خود را

 .  تن ديگر شد15 تن را آشته و موجب زخمي شدن 13اين مواد منفجره، حداقل 
شود آه اين بمبگذار انتحاري افرادي را آه قصد پيوستن به نيروهاي امنيتي داشتند، مورد  گفته مي

 . هدف قرار داده بود
 نيروي پليس عراق 10گزارش شد بر اثر تيراندازي يك فرد مسلح به يك خودروي پليس، در همين حال 
 . هاي آتش شد ي شعله در اين حادثه خودروي حامل اين افراد نيز بالفاصله طعمه. آشته شدند

پليس عراق روز پنجشنبه با تاييد اين خبر اعالم آرد آه بر اثر انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در 
عبور خودروي حامل وزير آشور عراق، يك تن از افراد محافظ وي آشته و شش فرد ديگر نيز به محل 

 . در اين حادثه آسيبي به وزير آشور عراق نرسيد. شدت زخمي شدند
 .  گروه القاعده در يك پيام اينترنتي مسووليت تمامي آنها را برعهده گرفت در پي اين حمالت،

 تن از شهروندان عربستاني را 137ن نيز نوشت، مقامات سوريه توانستند ي الوطن چاپ عربستا روزنامه
 . آه قصد ورود به خاك عراق از سوريه داشتند، دستگير آنند

عراق به مرآز تروريسم و تجارت : از سوي ديگر مسوول امور امنيتي در وزارت آشور عراق اظهار داشت
 . مواد مخدر تبديل شده است

ي  وگو با روزنامه ي نيروهاي آمريكايي در خاورميانه در گفت ن ابي زيد، فرماندهدر همين حال ژنرال جا
ها و هم پيمانان  ها، عربستاني ها، اردني ها، عراقي تحقق صلح تنها با همكاري آويتي: الراي العام گفت

 و ابي زيد عدم جديت سوريه در ياري به عراق را عجيب خواند. اروپايي و آسيايي ميسر خواهد بود
شوند و  ثبات عراق به اين معني است آه نيروهاي آمريكايي هرچه زودتر از اين آشور خارج مي: گفت

 . اين امر مورد دلخواه سوريه نيز است
دانست، به خوبي  اي براي ايجاد صلح مي آمريكا آه جنگ عراق را به عنوان برگ برنده: ابي زيد افزود

 . راري و حفظ صلح و ثبات نيستدريافته است آه به تنهايي قادر به برق
ي موج حمالت و انفجارها در عراق، نخست وزير ايتاليا  سابقه از سوي ديگر و هم زمان با گسترش بي

 . روز پنجشنبه به پارلمان اين آشور گفت، ايتاليا نيروهاي خود را از خاك عراق خارج نخواهد آرد
يو برلوسكني، نخست وزير ايتاليا در اين خصوص به گزارش ايسنا و به نقل از خبرگزاري رويتر، سيلو

پيوند دوستي شكل گرفته ميان ايتاليا و آمريكا به مشكالتي بيشتر و شديدتر از اين نيز غلبه : افزود
 . آرده است

رسد آه بلغارستان به عنوان يكي از متحدين اصلي آمريكا در عراق، قصد دارد  با اين حال به نظر مي
هايي را براي خاتمه  شود آه اين آشور اروپايي طرح گفته مي. خاك عراق خارج آندنيروهاي خود را از 

 . بخشيدن به حضور نظامي نيروهايش در عراق مدنظر دارد
پايگاه اينترنتي المحيط نيز در گزارشي از اوضاع عراق از تصميم ژاپن براي خروج نيروهايش از عراق تا 

هاي انسان دوستانه  دولت ژاپن آماده است تا در پايان ماموريت: اواسط سال جاري خبر داد و اعالم آرد
 . و بازسازي دسامبر آينده نيروهايش را از عراق و آويت خارج آند
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  جالل طالباني به منظور ديدار با ملك: اي اعالم آرد چنين گزارش شده است، دولت اردن در بيانيه هم
 . عبداهللا دوم عازم اين آشور خواهد شد

ل طالباني، رييس جمهور عراق به اردن و ديدار با پادشاه اين آشور جزو اولين سفرهاي خارجه سفر جال
در جريان سفر دو روزه : در اين بيانيه آمده است. وي از زمان احراز پست رياست جمهوري است

اهد هاي حمايت از آن مورد بررسي قرار خو ي روابط دو آشور و راه هاي توسعه طالباني به اردن، راه
 . گرفت

 تن از وزراي آابينه اولين 24از سوي ديگر دولت ابراهيم الجعفري، نخست وزير عراق پنجشنبه با حضور 
 . نشست خود را آه دو ساعت و نيم به طول انجاميد، برگزار آرد

ي عراق در اين نشست بسياري از مسائل مهم از جمله  رساني آابينه ي بخش اطالع براساس بيانيه
 . ها مورد بررسي قرار گرفته است ي وزارتخانه ي ويژه ي آلي دولت و بودجه نيتي عراق، بودجهاوضاع ام

دولت عراق ابراهيم بحرالعلوم و محسن شلش را به ترتيب به عنوان وزير نفت : چنين الوطن نوشت هم
الي نيز به عنوان با انتخابات ابراهيم بحرالعلوم آه در دوره شوراي حكومت انتق. و وزير نيرو انتخاب آرد

ي  وزير نفت عراق بود و محسن شلش از اعضاي فهرست ائتالف يكپارچه به عنوان وزير برق، آابينه
 . ابراهيم الجعفري نخست وزير روبه تكميل است

ي ترآمن عراق بر احراز پست معاونت نخست وزيري از سوي  از سوي ديگر فاروق عبداهللا، رييس جبهه
ها  گفت، دولت و مقامات دولتي راغبند آه معاونت نخست وزيري آشور به ترآمنها تاآيد آرد و  ترآمن

 . اعطا شود
در حالي :  نيز به نقل از يكي از مسووالن وزارت آشور عراق آورده است-چاپ لندن-ي الحيات  روزنامه

لوگيري از هايي را در اين آشور در ج اند آه موفقيت آه نيروهاي آمريكايي و امنيتي عراق اعالم آرده
 خودروي بمبگذاري 60اند اما نيروهاي مسلح عراق به راحتي تعداد  حمالت در بغداد به دست آورده

 . اند شده را وارد پايتخت آرده
هاي ارشد ارتش آمريكا آه در رسوايي بدرفتاري با زندانيان ابوغريب دست  در همين حال يكي از ژنرال

 . ي سرهنگي تنزل پيدا آرد ه درجهداشت، به عنوان تنبيه توسط جورج بوش ب
به گزارش رويتر، اين مجازات ژنرال جنيس آارپينسكي مسوول سابق زندان ابوغريب پس از آن آه وي از 

 . سوي فرماندهان ارتش به قصور در انجام وظيفه متهم شد، براي وي در نظر گرفته شد
زرقاوي آوريل گذشته زماني آه در : تي واشنگتن پست نيز به نقل از نظاميان آمريكايي نوش روزنامه

 . توانست به راحتي دستگير شود گرفت، مي بيمارستان رمادي مورد معالجه قرار 
ارتش آمريكا به اسنادي : ي واشنگتن پست با استناد به اظهارات نظاميان آمريكايي نوشت روزنامه

هشتم و نهم ( آوريل 28 و 27دهند ابومصعب الزرقاوي، روزهاي  دست يافته است آه نشان مي
به دليل بيماري يا جراحت به بيمارستان رمادي مرآز استان االنبار واقع در غرب بغداد ) ارديبهشت ماه

 . منتقل شد
 . اطالعات زيادي در خصوص سالمتي وي ارايه نشده است

ك المللي خواست در امر تدوين قانون اساسي عراق آم چنين جالل طالباني از آارشناسان بين هم
 . آنند

 
  تن گذشت 40 ها در بغداد از مرز یآمار کشته ها و زخم: وزارت کشور عراق اعالم کرد

  ٢٠٠۵ مى 5 -١٣٨۴ ارديبهشت 15 شنبه پنج
 ی زخمزي نگری تن د23 کشته و ی عراق22 امروز پنجشنبه بغداد، دستکمی انتحاراتي سلسله عملدر

 . شدند
 منبع در وزارت کشور عراق که خواست کی فرانسه ، یزاربه نقل از خبرگ" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 یکی به صف داوطلبان خدمت در ارتش در نزدی انتحاراتيدرعمل:  باره گفت نینامش ذکر نشود درا
 . کشته شدندی تن از جمله چهار سرباز عراق13 ، می قدی ارتش عراق واقع در فرودگاه المثنگاهیپا
 شده، خود ی بمب گذاری خودرولهي بوسی به وقت محل8از ساعت  شي پی عامل انتحارکی:  افزود یو

 ی سربازعراق9 تن از جمله 15 آن جهي و ارتش عراق منفجر کرد که در نتسي پلیروهايرا در مقابل مرکز ن
 .مجروح شدند

 نی که ای از اجساد کامال درآتش سوختند به طوری منبع در وزارت کشورعراق ، تعدادنی گفته ابه
 . اجساد سوخته شده را دشوار ساخته است تیکردن هوامرمشخص 

 ی به وقت محلقهي دق30/7حمله امروزدرساعت :  اعالم کردی اهياني راستا وزارت دفاع عراق در بنیدرا
 . عراق را منفجر کردسي عمدا مرکز پلی صورت گرفت و وی عامل انتحارکیدربغداد توسط 

 آمار کشته ها و مجروحان نی حادثه و آخرنی ااتیيحوه و جز در مورد نیشتري باتیي به جزهياني بنیدرا
 . نشده است یاشاره ا

  هشت ،ی به وقت محل7 خبرداد در دوحادثه جداگانه درساعت ني منبع دروزارت کشورعراق همچننیا
 . شدندیززخميگرنی عراق کشته و دو تن دسي پلیروهايتن از ن

 در جنوب بغداد هیدي و السدهیق درمنطقه بغداد الجد عراسي پلیروهاي حامل نیسه خودرو:  افزودیو
 . شددهي حمله به آتش کشنیمورد تعرض افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و هر سه خودرو درا

 94 کشته و 46 که لي روز گذشته در اربی انتحاراتي روز پس ازعملکی امروز بغداد تنها ی انتحاراتيعمل
 . گذاشت صورت گرفت ی برجایزخم
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 شده درمقابل منزل ی بمب گذاری دستگاه خودروکی منبع وزارت کشورعراق، نیته ا گفبه
 در منطقه الکفات منفجر شد که سي کشور درامور پلری معاون وزماني سلیسرلشگرحکمت موس
 . شدزي نگری شدن شش تن دی و زخمی از محافظان ویکیمنجربه کشته شدن 

 .  سوءقصد جان سالم به دربردنی از ای خانه نبود و و درمانيدر زمان انفجار سل:  منبع افزود نیا
 مرگ روز به روز در ی رسد آهنگ حمالت و انفجار با استفاده از خودروهای است به نظر میگفتن

 چي هیتي چند ملیروهاي و نییکای اشغالگر آمریروهاي که نی درحالابدی ی مشی عراق افزایشهرها
 عراق دهيچي از کنار مسائل پی دهند و با سهل انگارینجام نم مردم عراق اتي امنني تامی برایاقدام
 . کنندیعبور م

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت15:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ مى 5 -١٣٨۴ ارديبهشت 15 شنبه پنج
يد رييس قوه قضاييه را روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود انتقاد شد:بی بی سی

  . از وضعيت اين قوه و وابستگان آن منعکس کرده و از زوايای مختلف به تحليل آن پرداخته اند
تحوالتی در رقابت های انتخابات رييس جمهوری، گزارش هايی از افتتاح نمايشگاه بين المللی کتاب 

اره آن از جمله ديگر عنوان های تهران، اجالس منع گسترش سالح های هسته ای و مذاکرات ايران درب
  .مهم روزنامه های آخرين روز هفته است

در حالی که بيشتر روزنامه های تهران انتقادات آيت اهللا شاهرودی را از روند دادرسی و اعتراف گيری در 
 به عنوان انتقاد رييس کيهان و جام جم و همشهریزندان ها و دادگاه ها در صدر اخبار خود آورده اند، 

  . قوه قضاييه از نيروی های انتظامی و امنيت از آن ياد کرده اند
 با عنوان جام جماما " انتقاد از نابسامانی و در قوه قضاييه" در صدر اخبار خود نوشته همبستگی

  .همين خبر را منعکس کرده است" انتقاد شاهرودی از نيروی انتظامی"
ی آيت اهللا شاهرودی رفته و پرسيده اند که چرا در  در مقاالتی به استقبال از گفته هااقبال و شرق

  . اين زمان چنين انتقادهايی صورت می گيرد
 در گزارش مفصلی از اجالس دوره ای بررسی عملکرد پيمان منع گسترش سالح های هسته شرق

رای ای در نيويورک از زبان ناظران خارجی نوشته سخنرانی کمال خرازی درباره اطمينان و تضمين ايران ب
  . استفاده صلح آميز از تاسيسات هسته ای يک نطق حساب شده و تخصصی بود

، همزمان با سخنرانی وزير خارجه ايران در نيويورک، محمد خاتمی، رييس جمهوری شرقبه نوشته 
ما يک حق و مطالبه قانونی داريم که بايد : هم درخصوص روند مذاکرات هسته ای ايران، خاطرنشان کرد

نابراين اين مسئله که ما دست از حق خود برداريم، از اول هم گفتيم و حاال هم می گوييم عملی شود ب
  .که برايمان قابل قبول نيست

 همين سخن رييس جمهوری را در صدر اخبار خود آورده و در جمهوری اسالمی و کيهانروزنامه های 
  .ازی اورانيوم دست بکشدمقاالتی تاکيد کرده اند که ايران زير هيچ عنوانی نبايد از غنی س

در اخبار و گزارش های انتخاباتی که صفحات متعدد روزنامه های امروز صبح را به خود اختصاص داده 
همزمان با توضيح شورای نگهبان که در آن عضويت دبير شورای نگهبان در جمع مصلحت سنجی جناح 

اگر چنين خبری صحت داشته راست تکذيب شده، نظر وزير کشور هم منعکس گرديده که گفته است 
  . باشد، خالف بی طرفی شورای نگهبان و نه به نفع جنتی و نه به نفع جامعه است

در دو روز گذشته روزنامه ها گزارش داده بودند که به دنبال شکست شورای هماهنگی محافظه کاران 
نفوذ کار مصلحت در انتخاب يک نامزد واحد برای انتخابات رياست جمهوری مجمعی از روحانيون با

انديشی اين جناح را به عهده گرفته که آيت اهللا مهدوی کنی، احمد جنتی، علی مشکينی و مجتبی 
  . تهرانی در آن عضويت دارند

 نوشته در حاليکه فشار سران اصولگرا بر کانديداهای انتخاباتی برای کناره گيری به نفع ايرانروزنامه 
افزايش يافته است، علی اکبر واليتی اعالم کرد تا آخر در عرصه علی الريجانی و محمد باقر قاليباف 

  . مبارزات انتخاباتی باقی خواهد ماند و هرگز زير فشارها کناره گيری نخواهد کرد
 با اشاره به فعاليت های حداد عادل، رييس مجلس، برای ايجاد توافق در ميان نامزد های جناح اقبال

ای به نامزدهای اين جناح خواستار انصراف آنان از ورود به عرصه   راست نوشته رييس مجلس در نامه
گويند در اين نامه نظر برخی بزرگان نظام ونزديکان  انتخابات رياست جمهوری شد که برخی منابع می

  . آنها منعکس شده است
 از زبان محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت، نوشته هاشمی رفسنجانی قطعًا در صحنه شرق
ر خواهد يافت و نيامدن او يعنی تحت فشار بودن وی برای عدم حضورش در صحنه به خاطر برخی حضو

  .از مصلحت ها
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