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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 چارچوب مورد قبول خود را در رانیا//  آلمان و فرانسهس،ي انگلی هسته اشنهادي به پرانیابالغ پاسخ ا
  سه کشور اعالم کرد شنهادي پنهيزم

  ٢٠٠۵  ژوئن3 – ١٣٨۴داد  خر13ه جمع
 ونيسي کمسیي با ری و فرانسه عصر روز پنجشنبه در مالقاتسي سه کشور آلمان، انگلندگانینما
 ی خارجی وزراشنهادي به پرانی ای اسالمی پاسخ جمهوری ملتي امنی عالی شورای خارجاستيس

 .  کردندافتی و اروپا دررانی ای مذاکرات هسته ایخود را مبن
 را ی ساعته چارچوبکی مالقات نی در اانی موسوني حسدي، دکتر س"مهر "یاسيرنگار س گزارش خببه

 . رساندري قابل قبول است ، به اطالع سه سفرانی اروپا به اشنهادي بر  پیکه از جانب تهران مبن
کشورمان،  اروپا به ري اخشنهادي درباره پرانی اامي از آن دارد که با ابالغ پتی حکادهي رسی و گزارشهااخبار

 ني و همچنی اقتصاد و هسته اکی تکنولوژ،یتي امنیاسي سی هانهي سه گانه در زمی کاریگروهها
 . فعال خواهند شدژهی بصورت وندهی ظرف دو ماه آیگروه راهبر

 که اروپا تا اواخر ی تمام تالش خود را به کار خواهند بست تا طرحندهی اساس، دو طرف در دو ماه آنی ابر
 . داشته باشدتي کند، شانس موفقیه و ارائه م آمادهیيژو
 شامل دی اروپا الزاما باشنهادي کرده است که پدي تاکروزی در جلسه عصر دزي نانی موسوني حسديس
 ها نهي در تمام زمی هسته ای از تکنولوژی بهره مندی برارانی و مشروع ای المللني حقوق بیتمام
 .باشد

 در ري و سه سفانی جلسه روز گذشته موسوجی با اشاره به نتارانیا ی به پرونده هسته اکی مقام نزدکی
 اتالف وقت از ،ی در مذاکرات هسته ایرانی طرف ای نگراننی تریاصل: گفت" مهر"تهران به خبرنگار 

 بر آغاز ی مبنرانی اعالم قاطع ازي دو طرف و نی ماه گذشته هسته اکی بود اما مذاکرات هايجانب اروپائ
 گفت وگوها نی در اصفهان باعث شد که اروپا به دفع الوقت خود در ای هسته ایتهايفعال الوقوع بیقر

 .خاتمه دهد
 ی رواتي جزئی خود را با تمامشنهادي حاضر اروپا مجبور است که ظرف دو ماه کل پطیدر شرا:  افزودیو
 ای مثبت و ی قطعجهي به نتتای مذاکرات نهانی مشخص ای صورت ظرف زماننی مذاکره بگذارد و در ازيم

 . رسدی میمنف
 و پاسخ هاي در نشست چهارشنبه گذشته ژنو به اروپائرانی عکس العمل تند انکهی مقام با اشاره به انیا

 جهي باز هم به نتسی موافقتنامه پاری از بندهایکی شد عمال ی مذاکرات باعث منی تهران به ایمنف
 در اجالس کایآمر ساله 10 ی توانست تالشهایده ا با موضع حساب شرانی حال انيدر ع: نرسد، افزود

 ساله 10 خود باالخره با شکست روبرو کند و مذاکرات تی عضورشی پذی را برایسازمان تجارت جهان
 . از بن بست خارج شدرياخ
 اروپا از خود نشان شنهادي با پی منطقی هفته گذشته برخوردرانی اگر انکهی با اشاره به اني همچنیو
 دي شد تاکی بدل می اسالمی مقابله با جمهوری برای به صحنه ازي نNPT یاجالس بازنگر داد ینم
 بودند اما نداده صورت ی توافقچي ماه گذشته با شکست روبرو شده بود و آنها هکی گفتگوها در نیا: کرد

ود  احتمال وجنی کرد ای با اروپا را چهارشنبه گذشته اعالم میاگر تهران شکست مذاکرات هسته ا
 روند گفتگوها، به ريي حاضر با تغی شود و کشورهالی اجالس تبدنی ایداشت که کشورمان به محور اصل

 . پرداختندی تهران مهي و تند علی منفیريموضع گ
 بر ی هم به خواسته خود مبنهایي و سه کشور، اروپارانی ااني مري با توافق اخنکهی مقام با اشاره به انیا

 مذاکرات به دو نی ایري گجهي آمده و از موکول شدن نتلی نارانی ای جمهوراستیت رعبور از مقطع انتخابا
 هي خاص علی که تهران موضعی احتمال وجود داشت در صورتنیا:  هستند، افزودی عمال راضندهیماه آ

 ی المللني حکام آژانس بی هفته شورانی اجالس ای مذاکرات از خود نشان دهد به دستور کار اصلنیا
 . گرددی گفت وگوها خنثنی صورت گرفته در ایشرفتهاي شود و عمال پلی تبدی اتمیانرژ

 
 ايران به پيشنهاد اروپا پاسخ داد 
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پاسخ جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد اخير اروپا؛ به سفراي سه آشور اروپايي آلمان، انگليس و 

 . فرانسه ارائه شد
با اعالم اين خبر، ) ايلنا ( وگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران   گاه در گفتيك منبع آ

، سفراي آشورهاي آلمان، انگليس و "فرانسوا نيكولو"و " ريچارد دالتون"، "مالتزان  بارون پاول فون: "گفت
عالي   رجي شورايخا  دبير آميته سياست" سيدحسين موسويان"فرانسه در تهران، در مالقات با 
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ها در نشست هفته گذشته در ژنو را،   ملي؛ پاسخ جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد اروپايي  امنيت
 .دريافت آردند

نظرات خود را به   ها پاسخ منفي نداده اما نقطه  جمهوري اسالمي ايران به درخواست اروپايي: وي افزود
 .هاي اروپايي رسانده است  اطالع طرف

خارجه سه آشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه در ديدار هفته گذشته خود در ژنو با هيأت وزراي 
، توافق آردند آه در صورت پذيرش درخواست اروپا از "حسن روحاني"آننده ايراني به سرپرستي   مذاآره

 .نندشده ارائه آ  بندي  طور مشخص و درجه  سوي تهران، شرايط خود را همراه با جزئيات و به
موسويان در مالقات با سفراي سه آشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه : اين منبع آگاه در ادامه گفت

نظر   تصريح آرد آه جمهوري اسالمي ايران، تحت هيچ شرايطي، از حقوق مشروع و قانوني خود، صرف
 .نخواهد آرد

و نيز " اي  تكنولوژيك و هسته"، "نيتيسياسي ـ ام"گانه آاري   هاي سه  همچنين از قرار اطالع، آميته
حل   نامه پاريس، به يك راه  در طول دو ماه آينده فعال خواهند شد تا در چارچوب توافق" راهبري"آميته 
 .الطرفين برسند  مرضي

 
  اروپاييها را پذيرفتیايران پيشنهاد هسته ا
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 اين ی سی بی بیزارت امورخارجه بريتانيا در گفتگو با بخش فارس از سخنگويان ویيک: ی سی بیب

 پاسخ مثبت ی در مورد ادامه مذاکرات هسته ایخبر را تأييد کرد که ايران به پيشنهاد سه دولت اروپاي
 .داده است

مه در  25 بريتانيا، فرانسه و آلمان که چهارشنبه، ی ايران با دولتهای تازه ترين دور از مذاکرات هسته ادر
 از ايران دو ماه وقت خواسته بود تا بر اساس توافقنامه یشهر ژنو در سوئيس صورت گرفت، طرف اروپاي

 چندجانبه با اين ی همکاریا بری که نوامبر سال گذشته در پاريس با ايران امضا کرده، طرح جامعیا
 . کشور تهيه کند

 ايران را به عهده دارد یيت مذاکرات اتم ايران که مسئولی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی روحانحسن
 ژنو شرکت داشت در آن زمان اعالم کرد که پيشنهاد اروپاييها را پسنديده اما تصميم یو در گفتگوها

 .د مسئوالن بلندپايه ايران بگيرنی در مورد رد يا قبول اين پيشنهاد را بايستینهاي
   خواهند ظرف دو ماه آينده تهيه کنند، خواستهیا م که اروپاييهی تأکيد کرده بود که اگر در طرح جامعیو
 اورانيوم را از یساز  ی از غنی ايران در نظر گرفته نشود، طرح آنان قبول نخواهد شد و ايران مرحله ایها

 .سر خواهد گرفت
 گويد، پيشنهاد دادن فرصت دو ماهه به ی وزارت امورخارجه بريتانيا می آن گونه که سخنگواکنون
ا مورد موافقت مسئوالن بلندپايه ايران قرارگرفته و دولت ايران اعالم کرده است که کماکان به اروپاييه

 . اورانيوم را از سرنخواهد گرفتی سازیتوافقنامه پاريس پايبند مانده و غن
 ی ژنو پس از آن صورت گرفت که ايران اعالم کرد که به علت عدم پيشرفت مذاکرات هسته امذاکرات

اکتا ( نشده یييها قصد دارد تأسيسات اصفهان را دوباره فعال کند و مرحله توليد اورانيوم فرآوراش با اروپا
 .به گاز هگزافلوريد اورانيوم را در آن از سربگيرد) اکسيد اورانيوم، معروف به کيک زرد

که در  انجامد ی شده می مرحله سانتريفوژ به توليد اورانيوم غنی هگزافلوريد اورانيوم پس از طگاز
 ی و در درجه خلوص باال در توليد سالح اتمی هسته ایدرجه خلوص پايين به عنوان سوخت نيروگاهها

 .کاربرد دارد
 در حال  ی شش ماه پيش از مذاکرات سوئيس که سه دولت عمده اروپايی ط،ی گفته حسن روحانبه

داده اند و در مقابل   ینم ايران ی حل مسئله هسته ای برایمذاکره با ايران بوده اند هيچ پيشنهاد
 .دآورده اند تا مذاکرات به طول بيانجام  ی داده است نيز بهانه می که ايران میپيشنهادهاي

 .  اروپاييهاستی پيش از مذاکرات ژنو اعالم کرده بود که اين مذاکرات آخرين فرصت برایو
 یه کشورش ديگر تحمل طوالناست ک  گفتگوها تأکيد کرده ی پس از مذاکرات ژنو هم گفته بود که طاو

 ی را ندارد و اگر اروپاييها اين بار هم بخواهند مذاکره را به تأخير بيندازند، غنیشدن مذاکرات هسته ا
 . اصفهان از سرگرفته خواهد شدی اورانيوم در تأسيسات اتمیساز 

 ايران ی تقاضایس اعالم کرد که برری ژنو را ترک کند، سازمان تجارت جهانی روحانی از آنکه آقاپيش
 . عضويت در آن سازمان را پذيرفته استیبرا
 تقاضانامه اش را به دليل ی بررسی سال گذشته همواره درخواست ايران برا9 ی سازمان طاين

 یمخالفت آمريکا رد کرده بود اما اين بار پس از آنکه درخواست ايران پذيرفته شد، ريچارد بوچر، سخنگو
 ی هسته ات اينکه نشان دهد همچنان پشتيبان مذاکرایم کرد که کشورش براوزارت خارجه آمريکا اعال

  . برداشته استیايران و اروپاست، دست از مخالفت با عضويت ايران در سازمان تجارت جهان
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 

  ايران اظهار نظر وزير خارجه آمريکا را رد کرد 
  ٢٠٠۵ ئن ژو3 – ١٣٨۴ خرداد 13ه جمع

www.iran-archive.com 



 وزارت خارجه ايران اظهارات اخير وزير خارجه آمريکا در مورد انتخابات رياست یسخنگو:بی بی سی
 عراق و روابط آينده دو کشور همسايه را مورد یبازساز  در ايران، شرکت اين کشور در اجالس یجمهور

  .انتقاد قرار داده است
 وزارت خارجه، گفته است ی سخنگو،یيد رضا آصف حم- ايسنا - دانشجويان ايران ی گزارش خبرگزاربه

 به عمل آمد ی که از ویوزير خارجه ايران به عراق و استقبال که خانم رايس از سفر موفقيت آميز 
  . گرفته نشدی به عراق جدیناخرسند است در حاليکه سفر خود و

 کند و معتقد به آن ینم افزوده است که ايران در مسير تحوالت مورد نظر آمريکا در منطقه حرکت یو
  . تعيين سرنوشت خود برخوردار هستندی برای کافیسياس  منطقه از بلوغ یاست که مردم کشورها

 انتخابات نهمين دوره رياست ی همچنين اظهارات کاندوليزا رايس در مورد شرايط برگزاری آصفیآقا
  .  متهم کردی اسالمی جمهوریلبه مداخله در امور داخ  را ی در ايران را مردود دانست و ویجمهور
 کرد که مردم ايران به طور گسترده در انتخابات شرکت خواهند کرد و ی وزارت خارجه پيش بينیسخنگو

  . دانستیبه اظهارات مقامات آمريکاي  قاطع و روشن یحضور آنان را پاسخ
   

ت اتحاديه اروپا گفت که با شرکت  ژوئن، وزير خارجه آمريکا در مالقات با چند تن از مقاما2 پنجشنبه، روز
 شود، ی ژوئن در بروکسل، پايتخت بلژيک، برگزار م22روز   عراق، که در یايران در اجالس بازساز

  . نداردیمخالفت
 همايش مشترکا توسط اتحاديه اروپا و آمريکا سازمان داده شده است و در سطح وزيران برگزار اين

  .خواهد شد
 کرد که نفوذ ايران در ی کند که ايران همسايه عراق است و ابراز اميدواری رايس گفت که درک مخانم

  .  ثبات در عراق کمک کندیکشور شود به برقرار  اين ی ثباتی اينکه باعث بیعراق به جا
 با ثبات و دموکراتيک متعهد باشد که ی بهتراز اين نيست که ايران به ايجاد عراقی ما چيزیبرا" گفت یو

  ."اين کشور برنيايد  یدد مداخله در امور داخلدر آن، در ص
من يک نکته " در ايران، گفت ی انتخاباتی به نحوه گزينش نامزدهای خارجه اياالت متحده، در اشاره اوزير

 کنم مردم عراق، حاال که از يوغ حکومت صدام یکه تصور نم ديگر را بايد تصريح کنم و آن اين است 
  ." نگهبان ايران کنندید خود را تابع اوامر شوراحسين خالص شده اند، بخواهن

 ايران ابراز ترديد ی انتخابات رياست جمهوری رايس ضمنا در مورد وجود شرايط مساعد در برگزارخانم
 یاين برخورد واقعا تصوير جذاب"رد صالحيت نامزدها، گفت که   نگهبان در ی نقش شورایکرد و با يادآور

 نگهبان که یشورا  هند که قرار است دو هفته ديگر برگزار شود در حاليک کی ترسيم نمیاز انتخابات
  ." را رد کرده استی انتخاباتی است به اختيار خود نامزدهای غيرانتخابینهاد
 مخالفت ی فلسطينی ايران، وزير خارجه آمريکا گفت از آنجا که ايران از جناح های مورد نقش منطقه ادر

 ی برنامه اتمی کند و دارایشبه نظاميان حزب اهللا در لبنان حمايت م يان و صلح بين اسرائيل و فلسطين
   .  نداردی خاورميانه همسويیاست، با ساير کشورها

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
زي عراق المللي در خصوص بازسا خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشت، آمريكا ايران را به يك آنفرانس بين

اي ناشيانه زماني آه يك ديپلمات اروپايي گفت،  به گونه) پنجشنبه(دعوت نكرد و اين مطلب روز گذشته 
 . شود، آامال آشكار شد از حضور ايران با وجود خصومت ميان واشنگتن و تهران استقبال مي

  ٢٠٠۵  ژوئن3 – ١٣٨۴ خرداد 13ه جمع
ي  ، اين خبرگزاري آمريكايي با اعالم اين خبر افزود، اتحاديه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

.  ژوئن در بروآسل هستند22اروپا و عراق در حال پيوستن به آمريكا در ميزباني يك آنفرانس در تاريخ 
هاي اين آنفرانس را ماه گذشته در زماني آه در عراق به  ي آمريكا طرح آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه

زئيات اين طرح را طي روزهاي گذشته اعالم ي آمريكا ج رد، اعالم آرده بود، وزارت امور خارجهب سر مي
آرد، حضور ايران در اين آنفرانس تا زماني مورد توجه واقع نشد آه يك خبرنگار اين مساله را در جريان 

 . ي آمريكا مطرح آرد هاي اروپايي در وزارت امور خارجه يك آنفرانس خبري با حضور ديپلمات
ي در عوض، به تكرار ادعاها و اتهامات واشنگتن عليه و. رايس به اين پرسش، پاسخ مستقيمي نداد

 . تهران پرداخت
 . و ما اختالفات خودمان را با ايران داريم. آنند همه اين را درك مي. ما با ايران رابطه نداريم: وي گفت

يي  ي لوگزامبورگ سپس با اشاره به اين آه آشورش رياست دوره ژان آسلبورن، وزير امور خارجه
ايران دعوت شده . لوگزامبورگ با ايران رابطه دارد: ي اروپا را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت اتحاديه
 . است

ي لوگزامبورگ گفت آه آمريكا هيچ مخالفتي با حضور  رايس به سرعت در پاسخ به اظهارات وزير خارجه
 .  داشته باشندخواهيم ايران و عراق روابطي خوب، حسنه و شفاف ما مي: ايران ندارد و افزود

اين گزارش خاطرنشان آرد، با اين حال هنوز مشخص نيست آه آيا ايران در اين آنفرانس يك روزه حضور 
 . پيدا خواهد آرد يا خير
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: ي انتخابات رياست جمهوري در ايران گفت جويانه درباره ي آمريكا در اظهاراتي مداخله وزير امور خارجه
ي آينده برگزار شود، به دست نيامده  اباتي آه قرار است تا چند هفتهتصوير چندان زيبايي از اين انتخ

 . اند است، چرا آه آانديداها از سوي شوراي نگهبان نامنتخب ناديده گرفته شده
ام آه مردم عراق يوغ  گاه اعتقاد نداشته هيچ: پايه مدعي شد ي آمريكا در اظهاراتي بي وزير امور خارجه

و . نون آرزو داشته باشند خود را به دست حاآميت شوراي نگهبان ايران بدهندصدام را دور انداخته، اآ
 . شان را خواهند يافت شان را آنار گذاشته و راه ها اختالفات بنابراين من واقعا معتقدم آه عراقي
ي ايران با او  ي عراق در واشنگتن درباره اش با وزير امور خارجه وي گفت آه در ديدار روز چهارشنبه

 . حبت آرده استص
خواهيم آه ايران عالقمند به عراقي  ما چيزي بهتر از اين نمي: اساس ابراز داشت رايس در اظهاراتي بي

 . باثبات باشد آه در آن ايران تالش نكند در امور داخلي عراق دخالت آند
خانم : گفتي آمريكا  ي آشورمان در واآنش به اظهارات وزير امور خارجه سخنگوي وزارت امور خارجه

ي مردم و مسوولين اين  ي آشورمان به عراق و استقبال گسترده آميز وزير خارجه رايس از سفر موفقيت
آشور عصباني است و در مقايسه با سفر خود آه حتي مطبوعات آمريكا نيز آن را به سخره گرفتند، 

 . آند احساس آوچكي مي
، حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور )ايسنا(ان به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان اير

آند و  بدون ترديد ايران در مسير تحوالت تحميلي آمريكا در منطقه حرآت نمي: ي آشورمان گفت خارجه
ي آافي داراي رشد و بلوغ سياسي هستند تا سرنوشت  اعتقاد دارد مردم آشورهاي منطقه به اندازه

 . خود را تعيين آنند
مور خارجه با رد اظهارات خانم رايس در خصوص انتخابات ايران، آن را دخالت در امور سخنگوي وزارت ا

شايسته نيست خانم رايس پيش از مطالعه و آگاهي از چگونگي : داخلي آشورمان دانست و گفت
 . گيري نهادهاي مختلف در ايران نسبت به آنها اظهارنظر آند شكل

ردم آشورمان در انتخابات آتي رياست جمهوري پاسخي حضور گسترده و پرشور م: آصفي تاآيد آرد
 .قاطع و روشن به اظهارات مسوولين آمريكايي خواهد بود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   خرداد13:  ايرانیهفته نامه ها

  ٢٠٠۵  ژوئن3 – ١٣٨۴ خرداد 13ه جمع
است جمهوری، هفته نامه ها با نقد همزمان با گسترش دامنه تبليغات نامزدهای ري:بی بی سی

عملکرد نامزدها، داليل تائيد صالحيت دو تن از نامزدها را بررسی و پيشنهاد کرده اند برای جلوگيری از 
  .اختالفات، دولت وحدت ملی تشکيل شود

نجات نهال نوپای ارزشها و " در سرمقاله اين شماره پيشنهاد کرده جناحهای سياسی برای صدا
  .اه آشتی ملی در پيش گيرند و دولت وحدت ملی تشکيل دهندر" آزاديها

، تشکيل دولت وحدت ملی را راه حلی برای جلوگيری از بحران توصيف کرده و صداسرمقاله نويس 
نوشته بعد از هشت سال تنش سياسی و در زمانی که تهديدات امنيتی رو به افزايش است نياز به 

  .تشکيل دولت ملی بيشتر احساس می شود
اين نشريه يکی از لوازم تشکيل دولت ملی را انتخاب رئيس جمهوری دانسته که از مقبوليت بين 

گروههای اجتماعی برخوردار باشد و بتواند عالوه بر ايجاد انسجام و وحدت داخلی بر مشکالت خارجی 
  .نيز غلبه کند

ه که هرگونه اشتباه و  اضافه کرده، فعاليتهای هسته ای در شرايطی قرار گرفتصداسرمقاله نويس 
تنگ نظری می تواند نقطه سياهی در تاريخ بر جای بگذارد در حالی که تشکيل دولت وحدت ملی می 
تواند در مذاکرات هسته ای حتی اگر مصلحت در سازش يا عقب نشينی باشد، کشور را از گردنه های 

  .خطرناک پيش رو عبور دهد
  انتخابات، حق يا تکليف؟

در عنوان اصلی خود سخنان آيت اهللا علی خامنه ای رهبر ايران را نقل کرده که گفته  صدادر حالی که 
در : " در ياداشتی نوشتهپرتوسخن، "مهمترين مسئله در انتخابات آينده مشارکت حداکثری است"

انديشه های اسالمی مشارکت مردمی و ميزان آن بتنهايی معياری برای سنجش حق بودن نظام 
  . " حقانيت نظام از مشروعيت الهی آن سرچشمه می گيردسياسی نيست بلکه

اين نشريه همچنين سخنان محمدتقی مصباح يزدی را نقل کرده که گفته شرکت در انتخابات تنها حق 
  .نيست بلکه در کنارش چند تکليف واجب هم هست

جد نماز اين حق داشتن مانند اين است که هر مسلمانی حق دارد در مس: "آقای مصباح يزدی گفته
ما حق داريم در انتخابات شرکت . بخواند اما معنايش اين نيست که حق داشته باشد اصًال نماز نخواند

  . "کنيم يعنی کسی نمی تواند ما را از آن منع کند نه اينکه خودمان حق داشته باشيم شرکت نکنيم
دستان کل کشور و وزير پيشين  ارگان انصار حزب اهللا نيز از قول قربانعلی دری نجف آبادی دايا لثارات

اطالعات نوشته اگر در انتخابات شرکت نکنيم به اين معنی است که از حق خودمان استفاده نکرده ايم 
ولی هيچ عاقلی خودش را از حق اظهار نظر محروم نمی کند چون به هر حال رئيس جمهور انتخاب 

  .خواهد شد و ما نبايد خود را از از حق محروم کنيم
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  ومتیحکم حک
 بيانيه مصطفی معين نامزد حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی را در صفحه اميد جوان

  . "معين آمد، اصالحات ادامه می يابد: "اول خود چاپ کرده و تيتر زده
صالحيت آقای معين را که نامزد حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی است، شورای 

  .د که با دخالت آيت اهللا خامنه ای، رهبر ايران مورد تجديد نظر قرار گرفتنگهبان رد کرده بو
برخی تحليگران سياسی دخالت رهبر ايران برای تائيد صالحيت مصطفی معين و محسن مهرعليزاده را 

 نوشته دخالت رهبر حکم حکومتی نيست بلکه توصيه به اميد جوانحکم حکومتی تعبير کرده اند اما 
است که نيمی از اعضای مؤثر آن منصوب مستقيم رهبرند و رفتار آنان به ) ورای نگهبانش(مجموعه ای 

  .وی منتسب می شود
 با اشاره به مخالفت برخی اصالح طلبان که حکم حکومتی را رفتاری فراقانونی اميد جواننويسنده 

ی همه زندانيان سياسی آيا اگر رهبری حکم آزاد: "می خوانند و معتقدند نبايد به آن گردن نهاد، نوشته
  ؟"و مطبوعاتی را صادر کند نبايد از آن استقبال کرد

آيا عبداهللا نوری وزير پيشين کشور پس از موافقت رهبر با آزادی اش به : "اين نشريه در ادامه نوشته
خانه نرفت و گفت که در زندان می ماند؟ پس چه اهميتی دارد که عبور آقای معين از منفذ تنگ شورای 

  "هبان با کدام مکانيسم انجام شده است؟نگ
  .در مقابل، محافظه کاران نامه آقای خامنه ای به شورای نگهبان را حکم حکومتی دانسته اند

 ارگان حزب مؤتلفه اسالمی، رفتار شورای نگهبان در رد صالحيت نامزدها را قانونی دانسته اما شما
قرار داشت که با حکم حکومتی مشکل "  سنجیمصلحت"تأکيد کرده اين رد صالحيتها در تقابل با 

  .برطرف شد تا بهانه جويی ها کنار گذاشته شود
  نقد عملکردها
 از قول خواننده ای محمد خاتمی رئيس جمهوری را به اشتباهات فراوان متهم کرده و از وی پرتو سخن

ين اعتراف اندکی از خواسته است در ماههای آخر رياست جمهوری به اشتباهات خود اعتراف کند بلکه ا
  .ضربه هايی که به انقالب و اسالمی وارد کرده را جبران کند

اين نشريه که از محمود احمدی نژاد شهردار تهران حمايت می کند از قول خواننده ديگری از هاشمی 
تمام معضالت و گرفتاريهای اقتصادی ثمره مديريت ضعيف وی در : "رفسنجانی نيز انتقاد کرده و نوشته

وران گذشته بوده است و وی به درد همان مجمع تشخيص مصلحت می خورد ولی اصًال برای رياست د
  ".جمهوری مناسب نيست

 نيز به نقل از آقای خرسند، يکی از روحانيان عضو شورای مرکزی مؤتلفه، آقای هاشمی را به شما
د و از نامزد شورای خلف وعده متهم کرده و نوشته که وی قول داده بود در انتخابات شرکت نکن

  .هماهنگی نيروی های انقالب حمايت کند اما با ثبت نام در انتخابات خالف آن عمل کرد
به گفته آقای خرسند، وقتی هاشمی رفسنجانی می گويد که برايش اصولگرايی و اصالح طلبی فرقی 

  .ندارد نبايد توقع داشته باشد که اصولگرايان از وی به طور کامل حمايت کنند
 نيز به نقد کارنامه محمدباقر قاليباف فرمانده سابق نيروی انتظامی پرداخته و با اشاره به ميد جوانا

با : " و سه روز بعد از وقايع دانشگاه تهران نوشته٧٨ نفر از سرداران سپاه پاسداران در تيرماه ٢۴نامه 
ن فرمانده نيروی هوايی سپاه بروز بی نظمی در تهران و دو سه شهر ديگر، آقای قاليباف که در آن زما

بود، رئيس جمهور را به اقدام عملی تهديد کرد و حاال چه تضمينی وجود دارد که اگر به رئيس جمهوری 
  "برسد، عليه کسانی که به عملکرد وی انتقاد دارند، به برخورد خشونت آميز دست نزند؟

  شکاف نيروهای خودی
 در انتخابات پرداخته و با اشاره به اختالفات ميان آنها  به ارزيابی وضعيت محافظه کارانايران جمعه

آنها که به ائتالف آبادگران می باليدند و پس از انتخابات شورای شهر و مجلس هفتم به دنبال : "نوشته
  ".فتح مقتدرانه کرسی رياست جمهوری بودند اين روزها شاهد روزهای غمناکی اند

 اين گروه در درون خود دچار انشعاب شده است؛ راديکالها به نوشته ارگان خبرگزاری دولتی ايران،
بسوی نامزدی نظامی همچون قاليباف می روند، محافظه کاران سنتی به الريجانی می انديشند و تازه 

  .واردهای آنها به فکر محمود احمدی نژادند
  

  خرداد12:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵  ژوئن2 – ١٣٨۴ خرداد 12شنبه پنج 
روزنامه های امروز صبح تهران که سه روز تعطيل در پيش دارند در عنوان های اصلی خود :بی سیبی 

مباحث مربوط به انتخابات رياست جمهوری را مطرح کرده و با عکس هايی از آيت اهللا خمينی، سالروز 
طفی مالقات مص. درگذشت وی را ياد آورده و خواستار اجرای فرمان ها و توصيه های وی شده اند

معين، نامزد اصالح طلبان، با اکبر گنجی که بعد از پنح سال از زندان آزاد شده و اظهارات تازه رييس 
جمهوری آمريکا که از آن به عنوان موضع نرم اياالت متحده ياد شده از جمله ديگر خبرهای روزنامه های 

  .آخر هفته است
 از   دوره  اين  نامزدهای  تبليغاتی های گی از ويژ  در صدر گزارش های خبری خود نوشته يکیاعتماد
   می  که نشان  است  تبليغ  برای  ارتباطی  نوين  های  فناوری  آنها به  آوردن  روی  جمهوری  رياست انتخابات

  .اند  شناخته   افکار عمومی  را در ساخت  تکنولوژی  اين  و جايگاه دهد نامزدها اهميت
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 داده که معاون و مشاور اقتثصادی معين در مناظره ای در دانشگاهی در  در عنوان بزرگ خود خبراقبال
  . تهران اعالم داشته اند که برنامه ای برای مذاکره و حل مشکالت ايران و آمريکا دارند

 از پاسخ ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی به حمالتی که عليه وی می شود خبر داده همبستگی
شته اين ستاد تظاهرات و کارناوال شاد جوانان تهرانی را که با عکس  نوجمهوری اسالمیو روزنامه 

های هاشمی برگزار شده بود عملی خالف رای و نظر خود دانسته و از آن اظهار بی اطالعی کرده 
  .است

اين اطالعيه دو روز پس از آن منتشر می شود که همزمان با حلقه آزادی هواداران معين، کارناوالی از 
انی با عکس و شعارهايی به نفع هاشمی در شهر به گردش درآمده بود که عکس هايی از جوانان تهر

  . آن به تمام دنيا مخابره شد
 اين عمل را جريان مرموز تخريب آيت اهللا هاشمی رفسنجانی خوانده که به جمهوری اسالمیروزنامه 

  .تدريج از محافل ضدانقالبی و بی بندوبار نيز سر درآورده است 
روزنامه در ضمن اين خبر را که هاشمی وعده داده است از اعضای نهضت آزادی در کابينه اش همين 

  . استفاده کند تکذيب کرده است
 از زبان مردم تهران نوشته که اين روزها شاهد عکس ها و پوسترهای جمهوری اسالمیروزنامه 

 بودن تبليغات از شعارهای نامزدهای انتخابات رياست جمهوری بر ديوارهای شهر هستند و از خالی
  . اسالمی و انقالبی ابراز شگفتی می کنند

به گفته اين روزنامه، مردم می پرسند چرا در تبليغات افراد روحانی و اصولگرايان نيز خبری از اسالم و 
  انقالب نيست؟ 

پنجاه  در صدر اخبار خود گزارش داده که يک نماينده مجلس طرح مهدی کروبی برای دادن آفتاب يزد
هزار تومان در ماه به هر ايرانی را بهترين کار برای اقشار آسيب پذير خوانده و گفته اين طرح گردش 

  . اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و موجب شکوفايی خواهد شد
 و اظهار  ، سخنان شويم  می   خرداد نزديکتر  و هفتم  روز بيست  در مقاله ای نوشته هر چه بهاعتماد
  . شوند  می   احتماال کمرنگ  انتخابات  از فضای  با دور شدن  که  شنويم  از کانديداها می   جالبی نظرهای
 از قول محمود احمدی نژاد نوشته بعضی ها فکر می کنند اگر من بيايم، بگير و ببند راه می شرق

ويم اما بايد دست اندازم در حالی که اين طور نيست بلکه ما با چهره مهربان با مردم روبه رو می ش
  . کسانی را که به صورت سازمان يافته ابتذال را ترويج می کنند، قطع کرد

 از قول محسن رضايی نوشته اگر قرار باشد يک آقايی برود و يک آقايی جمهوری اسالمیروزنامه 
د کرد و باشد اما آرايش قدرت عوض نشود، مديريت کشور تغيير پيدا نخواه" پير"و يا " جوان "بيايد چه 

  .وضع موجود ادامه پيدا خواهد کرد در حاليکه ما چيزی باالتر از اين می خواهيم 
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