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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 متن گزارش شفاهى معاون مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى
  ٢٠٠۵ ژوئن ١8 -  ١٣٨۴ خرداد 28شنبه 

مديرآل آژانس بين المللى انرژى » البرادعىمحمد «معاون » پير گلداشميت«:  شرقگروه سياسى
اتمى در امور پادمان ها طى گزارشى شفاهى در خصوص ايران آه بعدازظهر پنجشنبه در نشست 

شوراى حكام قرائت شد، به روند تعامالت بين آژانس و ايران براى روشن شدن موارد مبهم باقى مانده و 
وى در اين گزارش . ته هسته اى ايران پرداختپاسخ به برخى سئواالت درباره فعاليت هاى گذش

متن آامل اين گزارش . ايران در حال انجام تغييراتى در تاسيسات نطنز است: همچنين اعالم آرد
محرمانه آه در پشت درهاى بسته شوراى حكام در وين قرائت شد و نسخه اى از آن را ايرنا به دست 

 : آورده، به شرح ذيل است
  در جمهورى اسالمى ايران اجراى پادمان ها• 

را در خصوص اجراى توافق بين جمهورى Gov /٨٣/ ٢٠٠۴ دبيرخانه آژانس گزارش ٢٠٠۴ نوامبر ١۵روز 
اسالمى ايران و آژانس در خصوص اجراى پادمان هاى مربوط به پيمان منع گسترش سالح هاى هسته 

بانه فعاليت هاى مربوط به غنى اى و راست آزمايى آژانس بين المللى انرژى اتمى از تعليق داوطل
مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى هم اآنون در » محمد البرادعى«. سازى و بازفرآورى ارائه آرد

بنابر اين من . بيانيه خود به مسائلى شامل تعليق، شفاف سازى و همكارى ايران اشاره آرده است
از زمان ارائه گزارش شفاهى ام به شوراى اظهاراتم را به ديگر مسائل و پيشرفت هاى انجام شده 

من تنها مى خواهم اين مسئله را اضافه آنم آه . محدود مى آنم٢٠٠۵حكام در اجالس ماه مارس 
آژانس بين المللى انرژى اتمى در ارتباط با فعاليت هاى راست آزمايى خود در نطنز به اين نكته پى برده 

يكى از تاسيسات زيرزمينى در نطنز به منظور ذخيره ايمن است آه ايران در حال انجام تغييراتى در 
 . تجهيزات است آه در ارتباط با آن تاآنون اطالعات تازه مربوط به طراحى را ارائه آرده است

 آلودگى • 
 آژانس بين المللى انرژى اتمى از يكى ديگر از آشور هاى عضو تعدادى قطعات ٢٠٠۵ ماه مه ٢١روز 

 آه نمونه بردارى محيطى از آن مى تواند اطالعاتى را در خصوص منبع آلودگى سانتريفوژ دريافت آرد
ذرات اورانيوم غنى شده با درجه باال و پائين را آه در مكان هاى مختلف ايران يافت شده است، نشان 

 . نتيجه گيرى از نمونه گيرى هاى انجام شده از اين قطعات حدود دو ماه به طول مى انجامد. دهد
 مه غنى سازى سانتريفوژ گازى برنا• 

آژانس بين المللى انرژى اتمى به تحقيق در خصوص مسئله باقى مانده مربوط به برنامه هاى 
 شوراى حكام ٢٠٠۵همانطور آه در اجالس ماه مارس .  ايران ادامه داده استP2 و P1سانتريفوژهاى 

احى مربوط به سانتريفوژها،  ميالدى در خصوص طر١٩٨٧اشاره شد، تاآيد اخير بر پيشنهاد سال 
 پيشنهاد ١٩٩٣ تا ،١٩٨٧فناورى و قطعات نمونه، بحث هاى فنى بين ايران و واسطه ها بين سال هاى 

 اسناد مربوط به انتقال اين اسناد و P1 درخصوص اسناد و قطعات سانتريفوژ ى ١٩٩٠اواسط دهه 
 . قطعات است

 اسناد انتقال •
واستار فراهم آردن زمينه دسترسى به اسنادى از ايران شد آه از آژانس بين المللى انرژى اتمى خ

اعالميه هاى ايران در خصوص تعداد انتقال هاى انجام شده تجهيزات دريافتى مربوط به غنى سازى و 
اين مسئله براى راست آزمايى آامل بودن اعالميه هاى . محتواى خاص اين انتقال ها حمايت مى آند

 تاآيد آرد، ٢٠٠۵ايران در نامه تائيديه خود در تاريخ هشتم ژوئن . هيزات الزم استايران در مورد اين تج
تنها اسناد موجود مربوط به انتقال، اسنادى هستند آه تاآنون به آژانس ارائه شده اند و با توجه به 
از . دماهيت اين اقالم و قرارداد، هيچ جزئيات خاصى در خصوص اقالم موجود در اين محموله وجود ندار

 پيش از اولين ديدار ١٩٩۴ در ژانويه سال P1اين اسناد انتقال، به نظر مى رسد اولين انتقال قطعات 
پيش از اين گفته شده بود آه اين ديدار (نماينده سازمان انرژى اتمى ايران با دالل ها انجام شده است 

 ميالدى براى ارائه ٢٠٠۵مارس ايران در پاسخ به درخواست نهم ماه ).  انجام شده است١٩٩۴در اآتبر 
 خود با آنترل گذرنامه نماينده سازمان ٢٠٠۵اطالعات اضافى در اين خصوص، در نامه ششم آوريل 

انرژى اتمى ايران پاسخ داد، روشن است آه دو سفر مربوط به اين موضوع را وى در ماه هاى آگوست و 
ا اطالعات قبلى ارائه شده توسط ايران از آنجايى آه اين مسئله ب.  انجام داده است١٩٩٣دسامبر 

همخوانى ندارد، آژانس بين المللى انرژى اتمى خواستار بررسى اسناد بيشتر دو نماينده ايرانى شده 
تاآنون پاسخ مثبتى از سوى ايران در اين زمينه دريافت . است آه در ديدارها با دالالن شرآت داشته اند

 . نشده است
 يوم استخراج و تبديل اوران• 
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» گچين«در حالى آه هيچ نشانه اى از فعاليت هاى استخراج يا فرزآارى اعالم نشده در معدن 
)Gchine ( به منظور درك بهتر ترتيبات پيچيده مديريت سابق و آنونى اين معدن وجود ندارد، آژانس بين

ن و شرآت المللى انرژى اتمى درخواست آرده است، قرارداد اصلى بين سازمان انرژى اتمى ايرا
را احداث آرده است، براى بررسى آژانس به همراه ديگر » گچين«مهندسى آه بخش فرز آارى در 

آژانس در حال تحقيق بيشتر در خصوص اين مسئله است آه چرا آار روى . اسناد مربوطه ارائه شود
 به حال تعليق ٢٠٠٠ تا ١٩٩۴توسط سازمان انرژى اتمى ايران از سال » گچين«طرح بسيار اميدوارآننده 

 تن ٣٧پس از تبديل حدود . گذارده شده است» ساغند«درآمده و تمرآز بيشتر بر معدن آم اميدتر 
سنگ اورانيوم توسط ايران در تاسيسات تبديل اورانيوم و پاآسازى متعاقب خطوط فرآورى، آژانس بين 

 UF6ى و UF4به صورت (ى المللى انرژى اتمى راست آزمايى صورت بردارى فيزيكى را از مواد هسته ا
براساس ارزيابى .  انجام داد٢٠٠۵ آوريل ٢۵ تا ٢١در تاسيسات تبديل اورانيوم بين ) ذرات و پس مانده

تا زمانى آه . هاى اوليه به نظر مى رسد مقادير مواد با آنچه آه توسط ايران اعالم شده، همخوانى دارد
ر راستى آزمايى صورت بردارى فيزيكى تكميل تحليل هاى مربوط به نمونه بردارى مواد هسته اى د

 . نشود، نهايى آردن اين آمار ممكن نيست
 جداسازى پلوتونيوم • 

همانطور آه در گزارش هاى قبلى به شوراى حكام اشاره شد، آژانس بين المللى انرژى اتمى تاريخ 
م آرده است آه اين ايران اعال. هاى آزمايش هاى جداسازى پلوتونيوم را در ايران پيگيرى مى آند

اين .  تكميل شده و هيچ پلوتونيومى از آن زمان تاآنون جداسازى نشده است١٩٩٣آزمايش ها در سال 
به درخواست آژانس صفحه هاى پلوتونيومى آه از .  با ايران مطرح شد٢٠٠۵مسئله بعدًا در آوريل 

 تحت مهر و موم ٢٠٠٣ز اآتبر محلول هاى اپراتور اين تاسيسات براى طيف نمايى آلفا تهيه شده و ا
 آژانس به ٢٠٠۵بيستم ماه مه . آژانس قرار داشته است، براى تحليل هاى بيشتر به وين منتقل شد

ايران نامه اى نوشت و طى آن خواستار تائيد بيانيه هايى شد آه ايران در ديدار ماه آوريل خود انجام 
 فرآورى شده و محلول بطرى دوم در سال ١٩٩۵ داده بود و براساس آن محلول يكى از بطرى ها در سال

 برداشت آژانس بين المللى ٢٠٠۵ ماه مه ٢۶ايران در نامه اى به تاريخ .  خالص سازى شده است١٩٩٨
اين شفاف سازى ها به همراه نتايج تحليلى صفحه هاى . انرژى اتمى در مورد گاه شمار را تائيد آرد
 . خواهد شدپلوتونيومى پس از تكميل شدن، ارزيابى 

 طرح رآآتور آب سنگين • 
 ديدار آرده و متوجه شدند DIV ميالدى بازرسان از سايت اراك به عنوان بخشى از٢٠٠۵در ماه مارس 

 نيز شامل ٢٠٠۵ديدار ماه مارس . آغاز شده است) IR-۴٠(ساخت رآآتور تحقيقاتى آب سنگين 
  . در حال راه اندازى استدسترسى تكميلى به نيروگاه توليد آب سنگين بود آه اآنون

  
به ايران گفتند آه اميدش براي ) جمعه(ي اروپا امروز  خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشت، سران اتحاديه

هاي  پيشرفت روابط تجاري و سياسي با اروپا منوط به پايبند ماندن تهران به تعهدش در تعليق فعاليت
 . يي است هسته
  ٢٠٠۵ ژوئن ١7 - ١٣٨۴ خرداد ٢7ه جمع
، اين خبرگزاري آمريكايي ادامه داد، در پيش نويسي آه )ايسنا( گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به

ي اروپا از ايران خواست تا به طور  ي اروپا در بروآسل به تصويب رسيد، اتحاديه ي سران اتحاديه در جلسه
 . سازي اورانيوم ادامه دهد خاص به تعليق غني

هاي  آند آه تعليق آامل تمام فعاليت ي اروپا خاطرنشان مي حاديهات: در اين بيانيه آمده است
 . هاي بازفرآوري بايد حفظ شود تا آل روند ادامه يابد سازي و مرتبط با آن و تمام فعاليت غني

هاي  ي بلندمدت اعالم آرد تا تضمين چنين حمايتش را از محفوظ داشتن يك معامله نويس هم اين پيش
آميز مورد استفاده قرار خواهد گرفت را محفوظ  يي ايران براي مقاصد صلح ي هسته همبني بر آن آه برنام

 . نگاه دارد
  

هاي جداسازي پلوتونيم را  المللي انرژي اتمي در اعالم اين آه ايران تاريخ ايران اعالم آرد آه آژانس بين
 . اشتباه اعالم آرده، به غلط قضاوت آرده است

  ٢٠٠۵وئن  ژ١7 - ١٣٨۴ خرداد ٢7ه جمع
اي  به نقل از خبرگزاري فرانسه، هيات ايران با صدور بيانيه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

المللي انرژي اتمي در  ي شوراي حكام اعالم آرد آه آژانس بين با پايان جلسه) جمعه(اعالم آرد امروز 
 .  گزارش داده، قضاوت غلطي داشته استهاي جداسازي اورانيوم را اشتباه اعالم اين آه ايران تاريخ

 
المللي انرژي اتمي اعالم آرده بود آه ايران پس از  پير گلد اشميت، معاون مديرآل آژانس بين

هاي آژانس تصديق آرده است آه مقدار آمي از پلوتونيوم را اخيرتر از تاريخي آه گزارش آرده  تحليل
 . بوده، انجام داده است

المللي انرژي اتمي اعالم آرده است آه تحقيق بر  راني آمده است آه به آژانس بيني هيات اي در بيانيه
 ."  پايان يافته است1993در سال "روي جداسازي پلوتونيم 

ها مانند آنچه به پااليش و مديريت پسماند مربوط بوده،  ساير فعاليت: در اين بيانيه تصريح شده است
 . ادامه يافته است
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هر اطالعاتي آه ما از مقامات ايراني درخواست : البرادعي، مديرآل آژانس گفتبا اين وجود محمد 
 . مان نياز داشتيم آرديم، براي اطالعات آامل و جامع

حل مواد مشخص  هاي جديد يا وارسي راه چه آزمايش"اين مقام سازمان ملل افزود، اين آه 
هاي آامال دقيق نياز   آه ما به تاريخچنان باقي است هاي پيشين صورت بگيرد، اين حقيقت هم آزمايش

 . ها نيست داريم و احتياجي به تغيير داستان
شود آه شما احساس آنيد آه شفافيت آامل دريافت  اعتماد زماني ساخته مي: البرادعي گفت

 . آند آنيد و داستان تغيير نمي مي
اش هر چه  يي ي هسته امهچنين از ايران خواست تا به تمام سواالت در خصوص برن مديرآل آژانس هم

ي اروپا براي آنكه تضمين داده شود آه  تر پاسخ دهد و ابراز داشت آه اين براي مذاآرات با اتحاديه سريع
 . سازد، حياتي است يي نمي ايران سالح هسته

يي در  هاي هسته ي فعاليت ي اعالم نشده خواهم آه تمامي گذشته من مي: البرداعي ابراز عقيده آرد
ها و سايرين مشكل خواهد بود آه   را پاك آنم، چرا آه دوباره با پاك نكردن گذشته براي اروپاييايران

 . آينده را تنظيم آنند
  
 در انتخابات ی دموکراسی اساسیها  گرفتن الزامدهی را به نادرانی حکومت اکای آمری جمهورسيرئ
  متهم کرد ی اسالمی جمهوراستیر

  ٢٠٠۵ ژوئن ١۶ - - ١٣٨۴ خرداد ٢۶پنجشنبه 
 روز پنجشنبه ی اسالمی جمهوراستی که در باره انتخابات ریامي در پکای آمری جمهورسيرئ:رادیو فردا

 اري در اخترانی ها متهم کرد و گفت ای را به سرکوب آزادرانی منتشر شد، حکومت اديتوسط کاخ سف
 و بدون الزام یوب دمکراس سرکنهيشي خرداد با پ27جرج بوش افزود انتخابات . حاکمان نامنتخب است

 ک،ي نظام واقعا دموکراتکی ،ی سزاوار آزادرانی گفت مردم ایو. ردي گی انجام می دمکراسی اساسیها
 یو.  ها باشدی کننده آزادني مستقل هستند که تضمی آزاد و قوه قضائی پاسخگو، اقتصادیحکومت

 که رانی مردم اکنار در کای گفت آمریو. دارد ی مغی حقوق را از مردم درنی تمام ارانیافزود امروز حکومت ا
 .  خود به پا خاسته اند قرار داردی آزادیبرا
  ی اسالمی جمهوراستی در باره انتخابات رکای آمری جمهورسي رئهياني بمتن
 : واشنگتن منتشر شد گفتديشنبه توسط کاخ سف  که روز پنجی اهياني بوش در بجرج

 
.  استافتهی دست ی بزرگی بزرگ به دستاوردهاانهي سراسر خاورم دری آرمان آزادري اخیها درماه

. اند  خود در انتخابات آزاد با ترور به چالش برخاستهی نفر درافغانستان و عراق با راها ونيليم
 شبردي پیاند که با خشونت مخالف است و برا  دادهی راالتي تشکدی جدسي به رئها ینيفلسط

 ی دادن به رهبری و در حال راابندی ی خودرا باز متي حاکمزيبنان نمردم ل.  کندی تالش میدموکراس
 . شندی خوی کسب آزادیمردم در ادعا. ردي گی شکل می تحوالت مساعدانهيدر سراسر خاورم. اند تازه
 بزرگند سزاوار ی وارث تمدنانيرانیا. رسد ی هم مرانی در منطقه، سر انجام به ای پرکشند آزادموج

 .  دامن بدهدشانی ها و استعداد هاتي را پاس دارد و به خالقشانیآرمانها هستندکه یحکومت
 را در کشور سرکوب کرده و در خارج به گسترش ی شود که آزادی اداره می توسط کسانرانی اامروز،

 حاکمان نامنتخب است که ی در دست مشترانیقدرت حکوت در ا. ترور در سراسر جهان مشغولند
 رداد خ27 کنند و متاسفانه انتخابات ی حفظ می دموکراسی فاقد الزام هایتخاباتقدرتشان را از راه ان

 .  شودی سرکوب برگزار منهيشي پني با همزين
 تي رد صالحنی ااني از هزار نفر داوطلب را از حق انتخاب شدن محروم کردند و در مشي برانی احاکمان

 ی تالش می و دموکراسی درراه آرمان آزاد شوند کهی مدهی از اصالح طلبان و زنان دیشدگان، شمار
 که ی نظامباشد، هستندکه انتخابات آن صادقانه کي نظام واقعا دموکراتکی سزاوار رانیمردم ا. کنند

 .درآن رهبران در مقابل مردم پاسخگو باشند و نه برعکس
 مردم را آگاه و  هستند که درآن مطبوعات آزادکي جامعه واقعا آزاد و دموکراتکی سزاوار رانی امردم
 اصالحات و یبرا . ندی تجمع هستند تا بتوانند گرد هم آی سزاوار آزادرانیمردم ا.  کنندني را تضمتيشفاف
 .  کنندی مسالمت جو، وفادار، که دولت را کنترل کند، پافشارونيسی اپوزکی ليتشک

آنها . مقابل دولت فراهم کند را در ی اقتصاد آزادند که رفاه ، فرصت و استقالل اقتصادکیآنها سزاوار 
آنها .  کندني تضمها یرانی همه ای مستقل اند که حکومت قانون و عدالت را برای قوه قضائکیسزاوار 

 که درآن محبت و مدارا ند بسازیا  کند تا بتوانند جامعهني مذهب را تضمی هستند که آزادیسزاوار نظام
 .غلبه داشته باشد

 ینترنتی ایتهای مستقل و سای دارد روزنامه های مغی حقوق را از مردم درنی ای تمامرانی امی رژامروزه
 کندبا مردم با ی می زندانستندی نظام فاسد بانی کنند در مقابل ای را که جرات میوکسان.  بنددیرا م

 .  کندی محروم مشانی های کند و آنهارا از آزادیخشونت رفتار م
 خودشان در نکهی در ارانی به حقوق مردم اکایآمر. اعتقاد داردرانی ای ارضتي به استقالل و تمامکایآمر

 هر قي و خواست عمی حق فطری اعتقاددارد که آزادکایآمر.  اعتقادداردرندي بگمي شان تصمندهیباره آ
 مردم دی تان به پا خاسته ای آزادی همان طور که شما برامی گوی مرانیانسان است و من به مردم ا

 . هستند در کنار شماکایآمر
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  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 پس از انتشار اسنادجديدي از جنگ عراق؛
  هاي آنگره استيضاح بوش را خواستارشدند  دموآرات

  ٢٠٠۵ ژوئن ١7 - ١٣٨۴ خرداد ٢7ه جمع
 . جرج دبليو بوش به فريب افكارعمومي آمريكا براي توجيه جنگ عراق، متهم شد

به دنبال آنكه دولت انگليس اسناد جديدي , )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران  به گزارش گروه اخبار بين
از اطالعات مربوط به " جرج دبليو بوش"در مورد جنگ عراق منتشر آردآه احتمال سوءاستفاده 

ن دموآرات بخشد، نمايندگا  هاي آشتار جمعي عراق را براي توجيه حمله به عراق قوت مي  سالح
شدن فريب آنگره آمريكا   مجلس نمايندگان آمريكا خواستار انجام تحقيقاتي رسمي، براي مشخص

 .توسط بوش شدند
در نشست جمعي از نمايندگان مجلس نمايندگان آمريكا آه در آن «: آسوشيتدپرس گزارش داد

، نماينده دموآرات از "رجرالد نادل"آنندگان بارها خواستار استيضاح جرج دبليو بوش شدند،   شرآت
نيويورك گفت آه جرج بوش براي آنكه آمريكا را به جنگ عراق بكشاند، عمًال افكارعمومي مردم آمريكا را 

 ».فريب داده است و اين اقدام وي يا از سر حماقت وي بوده است يا از سر فريبكاري
دولت بوش جنگ عراق را اضافه مي شود آه بر اساس اسنادي آه دولت انگليس منتشر آرده است، 

ناپذير دانسته و مصمم به استفاده از اطالعات مربوط به توليد تسليحات آشتارجمعي در عراق   اجتناب
 .براي توجيه حمله به اين آشور بوده است

سفيد تمامي اطالعات مربوط به توليد تسليحات آشتار جمعي در عراق را    آاخ  بر اساس اين گزارش،
تر به عراق فراهم    به نحوي سازماندهي آرده است آه شرايط را براي حمله سريعحول اين سياست و

 .آند
 نماينده دموآرات آنگره آمريكا در مورد 122دادن به نامه   سفيد با انتقاد از اين گزارش از پاسخ  آاخ

ات براي آاري اطالعات مربوط به توليد تسليحات آشتار جمعي در عراق و استفاده از اين اطالع  دست
 .منظور توجيه حمله نظامي به عراق امتناع آرده است  فريب افكارعمومي به

 
 . انجمن دوستي جمهوري اسالمي ايران و عراق تشكيل شد

  ٢٠٠۵ ژوئن ١۶ - - ١٣٨۴ خرداد ٢۶پنجشنبه 
، علي آقامحمدي رييس انجمن دوستي )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

مهوري اسالمي ايران و عراق روز چهارشنبه با سيد عبدالعزيز حكيم رييس فراآسيون اآثريت مجلس ج
انتقالي عراق و رييس مجلس اعالي عراق در تهران ديدار و شروع به آار رسمي اين انجمن را اعالم 

 . داشت
ي  تقويت روابط دوستانهسيد عبدالعزيز حكيم نيز ضمن استقبال از اين ابتكار عمل، آمادگي خود را براي 

 . دو آشور در عراق جديد ابراز آرد
بر اساس اين گزارش، انجمن دوستي ايران و عراق آه براي اولين بار پس از سقوط رژيم بعث عراق 

تشكيل شده است، در راستاي آمك به توسعه و تقويت و تعميق روابط دوجانبه در تمامي ابعاد 
 . با طرف عراقي همكاري مشترآي را به انجام خواهند رسانداقتصادي، اجتماعي، علمي، آموزشي 
چنين داشتن  ي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و هم دو آشور با برخورداري از روابط ديرينه

ترين مرز مشترك از پتانسيل بااليي براي ارتقاي سطح  مشترآات فراوان از جمله دارا بودن طوالني
 . باشند همكاري برخوردار مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  خرداد٢٧:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۵ ژوئن ١7 - ١٣٨۴ خرداد ٢7ه جمع
همزمان با برگزاری انتخابات رياست جمهوری، هفته نامه ها مردم را به شرکت در انتخابات تشويق 

شته عنوان کرده اند که نمی توان نتيجه آن را کرده و اين انتخابات را متفاوت با تمامی انتخابات های گذ
  .پيش بينی کرد
همه منتظرند تا ببينند برنامه ها، گفته ها و قول و قرارها چه نتيجه ای داده و : " نوشتهايران جمعه

  ."مردم جواب اين همه وعده و تبليغ را چگونه می دهند
زيرا "  ترين انتخابات تاريخ ايران شرکت کننددر آزاد" در عنوان اصلی خود به مردم توصيه کرده اميد جوان

  . "برای هر سليقه يک نامزد هست"به نوشته اين نشريه 
است زيرا هيچ کس نمی تواند ميزان " سورپرايز"به نوشته اين هفته نامه انتخابات رياست جمهوری يک 

  .مشارکت مردم و پيروز انتخابات را پيش بينی کند
دانسته و از مردم خواسته " نقطه عطف سياست در تاريخ معاصر ايران"را  همچنين انتخابات اميد جوان

  .است با شرکت در انتخابات راه کم خطر و کم هزينه پيش رو را به نشستن در خانه ترجيح دهند
 ٢٧در همه عمر " شگفت ترين انتخابات" در عنوان اصلی خود انتخابات رياست جمهوری را ايران جمعه

  .ی معرفی کرده استساله جمهوری اسالم
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به نوشته ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی، حضور پررنگ نيروهای خارج از حاکميت چون ملی مذهبی 
ها و دگر انديشان، اهميت دادن کانديداها به مسائل قومی، تمرکز و تاکيد کانديداها بر ارائه برنامه های 

ت آميز با جهان باعث شده تا اين مشخص و خارج از کلی بافی و شعارهای مرسوم و رابطه مسالم
  . انتخابات در نوع خود بی نظير ترين انتخابات سه دهه اخير باشد

  هشدار محافظه کاران
 ارگان حزب موتلفه شماهفته نامه های وابسته به محافظه کاران از دولت های گذشته انتقاد کرده و 

 اجماع، فرصتی تاريخی را از دست داده به همفکرانش هشدار داده که به دليل ناتوانی در دستيابی به
  .اند که در آينده به تهديد بدل خواهد شد

غصه ای که در اثر از دست دادن اين فرصت برای ملت پيش می آيد : " نوشتهشماسرمقاله نويس 
چهار سال طول خواهد کشيد و بايد مسئوليت همه مشکالت، گرفتاری ها و ناکامی های ناشی از اين 

  . "ا پذيرفتفرصت سوزی ر
موتلفه که از نامزدی علی الريجانی در انتخابات حمايت می کند خطاب به کانديداهای جناح راست 

اگر به علت تعدد نامزدها شکستی ولو در دور اول متوجه اصولگرايان شود قطعا انگشت : "نوشته
 که بر آرا شماتت به سوی کسانی نشانه خواهد رفت که به رغم اطالع از نظر سنجی های واقعی

  . "اندک آنها گواهی می داد باز هم بر حضور خود تاکيد داشته و شکست اصولگرايان را امضا کردند
: حميدرضا ترقی عضو موتلفه از احتمال برنده شدن اکبر هاشمی رفسنجانی ابراز نگرانی کرده و گفته

  . "هر کس مسبب شکست اصولگرايان شود به همه خيانت کرده است"
ارگان انصار حزب اهللا در ياداشتی با ابراز تاسف از بی نتيجه بودن هماهنگی در ميان محافظه  يالثارات

جريان اصولگرا با هيچ کانديدايی عقد اخوت دائمی نبسته است و هر کس که بخواهد از : "کاران نوشته
  . "چارچوب تعيين شده خارج شود ديگر نبايد انتظار حمايت اصولگرايان را داشته باشد

امروز هر تصميم غلط و بدون توجه به شرايط و مصالح کشور، آينده ای تاسف بار و : " نوشتهالثاراتي
  . "غير قابل جبرانی را برای اصولگرايان رقم خواهد زد

ارگان انصار حزب اهللا وجود مجلس تحت کنترل محافظه کاران را نقطه قوت دانسته که می تواند دولت را 
  .در سياست گذاری ها بپذيردمجبور کند نظر آنها را 

همين که برای چهار سال ديگر روند اجرايی کشور : "ياداشت نويس اين نشريه در عين حال تاکيد کرده
 سال گذشته را به وجود آوردند به اندازه کافی ١۶به دست کسانی قرار گيرد که مشکالت و معضالت 

  . "نگران کننده و دلهره آفرين است
شکاف طبقاتی در دولت های : "نيه جمعيت ايثارگران را چاپ کرده که در آن آمده همچنين بيايالثارات

هاشمی و خاتمی شديدتر شده و عدالت در زير چرخ های توسعه دوران سازندگی و اصالحات له شده 
  . "است

  وعده های تبليغاتی
داهای رياست هفته نامه هايی که در آخرين فرصت تبليغاتی هفته گذشته منتشر شده اند از کاندي

با وعده های قشنگ احساسات مردم را به بازی گرفته  "صدا،جمهوری انتقاد کرده اند که به نوشته 
  . "اند

 کانديداها بايد برنامه اصولی و شفاف داشته باشند و به هيچ وجه نبايد با وعده ها صدا،به نوشته 
 بزرگ نمايی معضالت اقتصادی و قشنگ و دست نيافتنی مايه خنده مردم شده و يا با طرح مشکالت و

  .اجتماعی مردم را به گريه بيندازند
 اين شيوه برخورد، بازی با احساسات و توهين به شعور سياسی مردم صدا،به عقيده سرمقاله نويس 

  .است
اين نشريه به رئيس جمهور آينده هشدار داده که در چهار سال آينده که انقالب به سی سالگی می 

نمی تواند کمبودها و تقصيرهای احتمالی را به گردن ديگران بيندازد يا بگويد فرصت رسد و وی ديگر 
  .کافی نداشته است

برخی نشريات وابسته به محافظه کاران از حجم تبليغات انجام شده از سوی برخی نامزدهای وابسته 
تی در اردوگاه برخی نامزدهای انتخابا: "به اين جناح سياسی انتقاد کرده و ارگان موتلفه نوشته

  . "اصولگرايان امتحان خوبی در نزد افکار عمومی ارائه نکردند
دست زدن به هر وسيله ای برای تبليغ " اين گروه از دين و اصول فاصله گرفته اند زيرا شما،به نوشته 

  . "مانند راه اندازی کارناوال های مبتذل و حرکات ناپسند در شان جمهوری اسالمی نيست
شما گفته های غالمرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانيت مبارز را چاپ کرده اند که  و يالثارات

  .نسبت به فيلم انتخاباتی هاشمی رفسنجانی ابراز تاسف کرده است
در اين فيلم تبليغاتی، هاشمی رفسنجانی به پرسش های دختران و پسران جوانی پاسخ داده است 

 مختلط بودن دختران و پسران و سئواالت مطرح شده دو از که به گفته آقای مصباحی چهره حضار و
شان آقای رفسنجانی بوده و وی بايد در اطرافيان و برنامه ريزان تبليغاتی خود تجديد نظر جدی به عمل 

  .آورد
 نيز که به مدير مسئولی محمود احمدی نژاد شهردار تهران منتشر می شود در روی همشهری جوان

آيفون ساختمانی را چاپ کرده که چهار نامزد محافظه کاران در طبقات باال و بقيه جلد اين شماره تصوير 
  .در طبقات پائين قرار گرفته اند

www.iran-archive.com 



احمدی نژاد و الريجانی در آخرين طبقه و هاشمی رفسنجانی و مهر عليزاده در طبقه اول قرار داده 
  . شده اند و بقيه نيز در واحدهای ميانی جای گرفته اند

 
  خرداد26:  تهرانینامه هامرور روز

  ٢٠٠۵ ژوئن ١۶ - - ١٣٨۴ خرداد ٢۶پنجشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران که بنا به قانون از تبليغات برای نامزدهای انتخاباتی منع :بی بی سی

شده اند در صدر احبار خود پيام آيت اهللا خامنه ای را منعکس کرده اند که گفته است هر کس رييس 
نامه محمد خاتمی به وزيران . ييس تمام مردم ايران است و همه بايد با وی همکاری کنندجمهور شود ر

کشور و اطالعات و ابراز نگرانی از عمليات تخريبی و تقلب در انتخابات، مقاالت پرشور در وصف شرکت 
  .در انتخابات بخش های ديگر مطالب روزنامه های امروز را تشکيل می دهد

 در حالی که مدت زمان تبليغات رسمی کانديداها به پايان رسيده با وجود  می نويسد کههمشهری
محسن (شايعات گسترده مبنی بر انصراف برخی کانديداها به نفع ديگری، عمال به جز يک مورد 

انصرافی در دايره اين شايعات صورت نگرفت و مردم روز جمعه با حضور در پای صندوق های رای ) رضايی
  . کانديدا به انتخاب شخص مورد نظر خود مبادرت ورزند ٧بايد از ميان 

 محمد خاتمی گفته است تخريب رذيالنه شخصيت های محترم و نامزدهای آفتاب يزدبه نوشته 
  . رياست جمهوری با گرايشهای مختلف به چشم می خورد

لخکامی ملت و من از اتهامات ناروا، تخريب و جفای به دولت، به لحاظ جلوگيری از ت: وی افزوده است
حفظ آرامش عمومی مردم گاليه نمی کنم ولی نمی توانم در قبال اين روند تخريبی که به حقوق حقه 

  .مردم و شهروندان و سالمت انتخابات لطمه می زند، بی تفاوت بمانم و سکوت کنم
جامعه  در مقاله ای نوشته اگر تا همين يکی دو ماه پيش فضای سرد و نا اميدی و ابهام بر اقبال

روند هيجان عمومی ناشی از احيای مجدد  ها جلو می مستولی بود حاال همين طور که روزها و ساعت
 ها را دوباره   روحيه  کند و انرژی ناشی از اين گرما،  جامعه را گرم می امکان اصالحات در حاکميت،

  .متحول کرده است
 برخی گزارش ها، نسبت به حرکتی  محمد خاتمی ضمن اظهار نگرانی ازايرانبه نوشته روزنامه 

  . زدن به فرآيند انتتخابات هشدار داد سازمان يافته برای لطمه 
 نوشته رييس جمهور اين نامه را بعد از دريافت گزارش کميته جلوگيری از تخلفات ايرانروزنامه 

ه به تجمعات انتخاباتی و تضمين صحت و سالمت انتخابات نوشته که در آن گزارش ها به مواردی از حمل
  . اشاره شده بود... های تخريبی و جمع آوری مواد تبليغی غير مجاز وCD ها و  و تهيه شب نامه

 سخنگوی دولت در پاسخ کانديدهايی که در دو هفته گذشته در وعده های خود به شرقبه نوشته 
 ماهه وضع ۶ مردم از اصالح تمام امور دم زده بودند گفته است هيچ کس نمی تواند ادعا کند که

معيشت مردم حل می شود و اين يک دروغ بزرگ است چنانکه هيچ کس نمی تواند بيکاری را يک ساله 
 سال به چهار ۵يا دو ساله حل کند، آن چيزی که ممکن است بگويند اين است که سرعت برنامه را از 

  . سال و نيم می رسانيم
اری عبث و بيهوده می نمايد که در نهايت  نوشته تحريم کشرقصادق زيبا کالم در مقاله ای در 

  . حاصلی جز پيروزی رقيب نخواهد داشت
 ادامه ٨۴ خرداد ٢٧ آغاز شد، بايد با حضور در انتخابات ٧۶به گفته وی، روند اصالحاتی که از دوم خرداد 

  .  ديديم کانديدای رياست جمهوری٨اصالحاتی که بخشی از نمود آن را در ايام تبليغات انتخاباتی . يابد
 نيز در مقاالت متعدد به پاسخ گويی کسانی رفته که از تحريم انتخابات گفته بودند و نوشته اقبال

  . تواند يک برنامه عملی سياسی باشد تحريم در اين شرايط گام برداشتن در عالم روياست و نمی
 نظاميان و تقلب در  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در اعالميه ای نسبت به دخالتاقبالبه نوشته 

 های نظارت و  انتخابات هشدار داده و نوشته عليرغم اعتراض وزارت کشور به حضور نظاميان در هيات
بودن استفاده از  عليرغم نص صريح قانون و نظر کميته حقوقی رياست جمهوری مبنی بر غيرقانونی 

اده از اين نيروها در هيات های  های نظارت، شورای نگهبان همچنان براستف نيروهای نظامی در هيات
  . کند مذکور تاکيد می

اين روزنامه می افزايد که اين در حالی است که با توجه به حضور نامزدهای متعدد با سابقه نظامی در 
 های جانبدارانه نهادهای نظامی به نفع برخی نامزدها،  اين دور از انتخابات، شائبه موضعگيری و دخالت

  .ذشته وجود داردهای گ بيش از دوره
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