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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  

 آاظمي)هرا ز(زيباپرونده 
  

  اقدام تحريک آميز دستگاه قضايي ايران برای حمايت از قاتلين زهرا کاظمي
  مرگ زهرا کاظمي قتل است نه تصادف گزارشگران بدون مرز، 

  2004 ژوئيه 30 – 1383 مرداد 9جمعه 
  

گزارشگران بدون مرز تاسف خود را از بيانيه اخير دادگستری تهران که اعالم کرده است مرگ زهرا 
کاظمي مي تواند در اثر سانحه ای روی داده باشد، اعالم مي کند همچنين گزارشگران بدون مرز 

تعيين بازپرس مستقل ويژهای آه " حمايت خود را از خواست وکالی خانواده ی اين روزنامه نگار مبني بر
ان که مي خارج از نظارت دادسرا باشد و صدور دستور بازسازی صحنه توسط متخصصان امر و آارشناس

  .تواند گامی موثر جهت آشف حقيقت باشد، اعالم مي کند
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعالم مي کند کالم از توصيف اظهارات مندرج در بيانيه ی دادگستری 

به خود اجازه مي دهند بگويند حال که در دادگاهي فرمايشي و قالبي متهم به قتل . تهران عاجز است
اين اظهارات را حتا . پس مي تواند مرگ زهرا کاظمي در اثر سانحه ای روی داده باشدتبرئه شده است 

مضحک هم نمي توان گفت، اين اهانت و اقدامي تحريک آميز است برای حمايت ازعاملين قتل زهرا 
ـ آه " تعيين بازپرس مستقل ويژهای" ما از خواست وکالی خانواده ی اين روزنامه نگار مبني بر. کاظمي

ارج از نظارت دادستاني که خود در اين قتل دست داشته است، حمايت مي کنيم، تا همه ی حقايق خ
  . درباره ی قتل اين روزنامه نگار که مسئوالن قضايي مي خواهند آنرا سانحه وانمود کنند، روشن شود

 وزارت  دادگاه جزايي تهران محمدرضا اقدام احمدی مامور١١٥٨در سوم مرداد ماه با رای شعبهي 
 تير ٢ ٨ و ٢ ٧در به اصطالح دادگاهي که در روزهای . اطالعات و متهم به قتل زهرا کاظمي تبرئه شد

ماه در تهران برگزار شد به وکالی خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شاهدين خود را که برخي از 
. ايق به دادگاه دعوت کنندآنها از مسئوالن بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حق

ازجمله محمد بخشي يکي از زيردستان دادستان عمومي تهران، سعيد مرتضوی دادستان که خود 
شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت داشته است و پنج قاضي بلند پايه ی دستگاه قضايي که در 

  .هنگام ضرب و شتم زهرا کاظمي حضور داشته اند
آه " از رييس قوهي قضاييه تقاضا آردند ١٣٨٣ مرداد ٧ي با انتشار بيانيه ای در وکالی خانواده ی کاظم

با تعيين بازپرس مستقل ويژهاي ـ آه خارج از نظارت دادسرا باشد ـ و صدور دستور بازسازي صحنه 
دادخواه، ." توسط متخصصان امر و آارشناسان اطالعاتي، گامي موثر جهت آشف حقيقت بردارند

اده و شيرين عبادي در اين بيانيه سواالت بسياری را در باره ی چگونگي پرونده طرح سلطاني، سيفز
 مربوط به دستگيري خانم زهرا آاظمي الحاق و ٢/٤/٨٢در اولين صورتجلسه مورخ :" کرده اند از جمله 

  چرا در دفاتر وقايع زندان دستكاري شده است؟ ....جعل صورت گرفته است؟ 
 بامداد ٣٠/٢ الي ٢/٤/٨٢ شامگاه ـ ٢٢/ ٣٠ننده خانم زهرا آاظمي در ساعت چرا هويت مقام بازجو آ

 پنهان نگاهداشته شده است؟ و حال آن آه حسب اوراق پرونده، بازجويي در حضور دادستان ٣/٤/٨٢
 ساعته در ٤عمومي تهران و يكي از معاونين وي انجام شده است ولي بخشي از اوراق بازجويي 

 بخشي آه وجود دارد نيز به دستخط و امضاي هيچ آدام از دو مقام مذآور نيست و پرونده وجود ندارد و
"...  

گزارشگران بدون مرز همچنان از خواست فرزند زهرا کاظمي برای انتقال پيکر مادرش به کانادا و انجام 
  .کالبد شکافي حمايت مي کند

  
  :گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که 

  ر زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه استبا يازده روزنامه نگا
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، 

  که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند
  

  هادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران مواضع دولتها، نيروها، شخصييتها و ن
  

  ايران تالش آرده است در جنوب عراق نفوذ آند: پاول
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ايران : وزير امور خارجه آمريكا در واآنش به ادعاي وزير دفاع عراق عليه ايران گفت: خبرگزاري فارس
ارد اما از برخي اقدامات ايران در جنوب عراق ناراضي اي براي ايفاي نقشي مفيد د توانايي بالقوه

  .هستيم
ايران تالش آرده : به گزارش منابع خبري، آالين پاول روز جمعه در يك آنفرانس خبري در بغداد افزود

است در جنوب عراق نفوذ داشته باشد و ما اميدواريم مقامات ايراني دريابند آه عراق با ثبات بعنوان 
  .  نفع آنها استآشور همسايه به

ميان اين دو آشور در چند سال گذشته خونريزي روي داده است و اآنون به نفع دولت و مردم : وي گفت
  . عراق است آه به راههايي براي همكاري با يكديگر دست يابند

ذاآره با  باره به م ما به هر اقدام ايران براي نفوذ در عراق با اين ديدگاه مي نگريم و در اين: پاول افزود
  . مقامات عراق ادامه خواهيم داد و به بررسي اوضاع خواهيم پرداخت

 
  با ايران و سوريه مدارا نخواهيم آرد:معاون جان آري

  2004 ژوئيه 30 – 1383 مرداد 9جمعه 
ها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا  معاون جان آري نامزد دموآرات" جان ادواردز: "خبرگزاري فارس

  .ر صورت پيروزي در انتخابات با ايران و سوريه مدارا نخواهد آردگفت آري د
با وجود رئيس جمهور جديد، ائتالف ما : اي الحيات، جان ادواردز گفت به گزارش امروز روزنامه فرامنطقه

در تامين نيازهاي عراق ) ناتو(توانيم با آمك سازمان پيمان آتالنتيك شمالي  شود و ما مي قوي تري مي
  .  آشور آمك آنيمبه اين

وي همچنين مدعي شد آه ما مي توانيم تضمين دهيم آه همسايگان عراق از جمله ايران و سوريه 
  . نخواهند توانست مانعي در راه ايجاد عراق دمكراتيك بوجود آورند

توانيم با بخشيدگي بدهي عراق از سوي آشورهايي آه از اين آشور  ما مي: معاون آري ادامه داد
  . د و همچنين آمك به بازسازي اين آشور به اقتصاد عراق آمك آنيمطلبكارن

رئيس : وي درباره منازعه رژيم صهيونيستي با اعراب تنها به زاويه امنيت اسرائيل پرداخت و گفت
جمهوري جديد در آنار ما خواهد بود و با سرآار آمدن عراق باثبات، فرصتي براي تحقق صلح و آزادي در 

  . آند رائيل فراهم ميخاروميانه و اس
جان آري و من تالش خواهيم آرد آه تمام جهان را در رويارويي با خطر بزرگ : جان ادواردز مدعي شد

  .  و بيولوژيكي بسيج آنيم اي، شيميايي هاي هسته احتمالي تروريست ها به سالح
، ما شما را از بين توانيد فرار آنيد و پنهان شويد شما هرگز نمي: وي خطاب به اعضاي القاعده گفت

  . بريم مي
هاي اطالعاتي آمريكا را به عنوان بخش اصلي برنامه مبارزه با  معاون آري همچنين اصالح سازمان

  . دهيم  آنچه را آه الزم باشد در اين راه انجام مي: تروريسم و حمايت از آمريكا دانست و تاآيد آرد

  

  ر آينده عراق  و نيروهاي موثر ددولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اعضا ناتو درخصوص آموزش نيروهاي امنيتي عراق به توافق رسيدند
  2004 ژوئيه 30 – 1383 مرداد 9جمعه 

آشورهاي عضو ناتو درخصوص آموزش نيروهاي امنيتي عراق با يكديگر به توافق :خبرگزاري فارس
  .رسيدند

نامش فاش نشود امروز به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروآسل، يك مقام ناتو آه خواست 
اعضاي ناتو امروز با يكديگر در اين زمينه به توافق رسيدند و قرار است هفته آينده گروهي از «:گفت

  » .افسران ناتو به عراق اعزام شوند
آمريكا و فرانسه به ويژه درباره تعليم نيروهاى امنيتي عراق در خاك آن آشور يا خارج از آن اختالف نظر 

  . داشتند
دبيرآل ناتو پيش از اين با اظهار اميداري درخصوص اينكه اختالف ميان آمريكا و "  دوهوپ شفرژاپ"

من اميدوارم آه آنچه آه سران اعضاى «: فرانسه درخصوص آموزش نيروهاي عراقي برطرف شود ، گفت
، به اجرا ناتو در اواخر ماه ژوئن در استانبول درباره تعليم نيروهاى امنيتي عراقي به توافق رسيدند

  » .گذاشته شود
 آشور عضو ناتو در استانبول با آمك به تعليم نيروهاى امنيتي عراق موافقت آردند، اما 26رهبران 

  . چگونگي اين آمك را مشخص نكردند
وزيرامور خارجه دولت موقت عراق اخيرًا ناتو را به اجراى هرچه سريعتر وعده هايش در " هوشيار زيبارى"

  . هاى امنيتي آشورش فراخوانده بودمورد تعليم نيرو
 

  تحريم های آمريکا عليه عراق لغو شد 
  2004 ژوئيه 30 – 1383 مرداد 9جمعه 

 در مورد 1990جرج بوش رئيس جمهوری آمريکا تحريم های اقتصادی کشورش عليه صدام را که ازسال 
  . لغو کرد.عراق اعمال می شد را لغو کرد
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رئيس جمهوری آمريکا ديروز طی بيانيه ای " جرج بوش" از شينهوا، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
با خلع قدرت از صدام و کنار رفتن وی از عرصه سياست عراق، با توجه به ديگر تحوالت : " اعالم کرد

کشور و به ويژه اوضاع اضطراری کنونی پس از انتقال قدرت در عراق برآن شديم تا تحريم های متعدد و 
  ."صادی عليه اين کشور را لغو کنيمچند جانبه اقت

الزم به يادآوری است که بوش در نامه اى که به روسای سناومجلس نمايندگان آمريکا نوشته، عنوان 
با اين دستور بنظر می رسد دولت آمريکا تالش دارد . کرده که اين تحريم ديگر بيش از اين لزومى ندارد

ری از تحليلگران معتقدند برغم اين تغييرات در اين ميانه البته بسيا.تصميم سازمان ملل را تعقيب کند
چيزى تغيير نخواهد کرد زيرا بلوکه بودن حسابهاى دولت سابق عراق در بانکهاى آمريکايى همچنان پا بر 

  . جاست
گفتنی است اين تصميم بوش برای لغو تحريم عراق که چهارده سال ادامه داشت بطور رسمى و 

  .استگسترده اعالم گرديده 
 

  .   زخمي بر جاي گذاشت16 آشته و 9درگيري در فلوجه 
  2004 ژوئيه 30 – 1383 مرداد 9جمعه 

اي آه شب گذشته بين نيروهاي آمريكايي و   هاي مسلحانه  الملل ايلنا، درگيري  به گزارش سرويس بين
  . زخمي بر جاي گذاشت16 آشته و 9افراد مسلح فلوجه به وقوع پيوست، دست آم 

ها در منطقه صنعتي مجاور با شهر فلوجه به وقوع   ارش پايگاه اينترنتي الجزيره، اين درگيريبه گز
هاي آمريكايي، شهر را هدف حمله   ها، شمار زيادي از خودروها و جنگنده  در خالل اين درگيري. پيوست

  .قرار دادند
. يكايي را بمباران آردندافراد مسلح نيز در پاسخ به اين حمله، پست ايست و بازرسي نيروهاي آمر

  .ها در شرق فلوجه اصابت آرد   خمپاره به پايگاه نيروهاي آمريكايي60دست آم 
  . به گفته شاهدان عيني نيروهاي آمريكايي يك منزل مسكوني را نيز منهدم ساختند

  .اين حمالت همچنان ادامه دارد: است  در بيانيه صادره از سوي ارتش آمريكا تاآيد شده
اگر : اي خطاب به مردم فلوجه تاآيد آردند  است؛ دو روز پيش نيروهاي آمريكايي با صدور بيانيهگفتني 

هاي    ميليون دالر آمريكا براي اجراي پروژه102اوضاع امنيتي در فلوجه بهبود نيابد، فلوجه از اختصاص 
  .شود  عمراني و همچنين بودجه اهدايي براي پروژه تصفيه آب اين شهر، محروم مي

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  صدر هواداران خود را به باد انتقاد گرفت

  2004 ژوئيه 30 – 1383 مرداد 9جمعه 
مقتدا صدر روحاني عراقي با انتقاد شديد از برخي هواداران خود ، آنها را به انحراف از :خبرگزاري فارس

  .جنبش خويش متهم آرد
سه از آوفه، مقتدا صدر امروز در خطابه هفتگي خود در مسجد آوفه خطاب به به گزارش خبرگزاري فران

شماها غافل هستيد، غافالني «:هزاران نفر آه براي شنيدن سخنان وي تجمع آرده بودند، گفت
  » .حقيقي

وي با تاآيد بر اينكه دل وي از دست برخي از هوادارانش خون شده است ، تهديد آرد اگر آنها از 
  . و پيروي نكنند، مانند چند ماه قبل از انظار عمومي مخفي خواهد شددستورات ا

دست از «: هنگامي آه هوادران صدر در حمايت از وي شعار سردادند، او بالفاصله بر سر آنها فرياد زد
  » .شعار برداريد

خابات آنگره گويي با خبرگزاري آلمان ، با اشاره به اينكه انت و در همين حال ، صدر پيش از اين در گفت
ما به دمكراسي حقيقي ايمان داريم آه بر تمدني استوار باشد «: آند، افزود ملي عراق را تحريم مي

  » .آه به نيازهاي ملت عراق در اجراي برگزاري انتخابات عمومي و قانوني پاسخ بدهد
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  ن را محكوم آردآنگره ملي عراق اظهارات وزير دفاع عراق درباره ايرا
  2004 ژوئيه 30 – 1383 مرداد 9جمعه 

حازم "اي اظهارات  با انتشار بيانيه" احمد چلبي"حزب آنگره ملي عراق به رياست : خبرگزاري فارس
  .وزير دفاع عراق عليه ايران را محكوم آرد" الشعالن

با محكوم آردن " ياحمد چلب"به گزارش پايگاه اينترنتي ايالف، حزب آنگره ملي عراق به رهبري 
چنين اظهارنظرهايي به نفع ملت عراق نيست و مانع از برقراري «: اظهارات حازم الشعالن اعالم آرد

  » .شود روابط برادرانه با ايران مي
جمهوري اسالمي ايران هنگام اوضاع بد جنگي از صدها هزار آواره عراقي آه «: در اين بيانيه آمده است

از ظلم و جور رژيم صدام فرار آردند يا تبعيد شده بودند، با آغوش باز استقبال آرد و عالوه بر اين ايران 
ار تعجب آور است يك مقام بنابراين بسي. بهترين ياور نيروهاي سياسي عراق مخالف صدام بوده است
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عراقي در دولت با اظهارات غير مسئوالنه آه داراي هيچ مدرك و سندي نيست يك آشور همسايه را 
  » .آند هاي خود مي تهديد به عمليات تروريستي در داخل سرزمين

ما «: اين حزب همچنين بر ضرورت اخراج گروهك تروريستي منافقين از خاك عراق تاآيد آرد و گفت
  » .اهان خروج اين گروه از عراق هستيمخو

شوراي حكومت انتقالي عراق به طور اجماع به رسميت شمردن اين گروه «: احمد چلبي افزود
هاي آنها را مصادره و آنها را از اين  تروريستي را غيرقانوني اعالم آرد و تصميم گرفت اموال و دارايي

  » .آشور اخراج آند
و سرآردگان آن بايد به دادگاه ويژه تحويل داده شوند زيرا } منافقين{دين سازمان مجاه«: وي تاآيد آرد

آنها در زمان حكومت صدام رئيس جمهوري سابق عراق با وي در سرآوب انتفاضه شيعيان در سال 
 ميالدي در جنوب عراق، همكاري آرده و مرتكب جرم و جنايت ضد بشري زيادي در حق اين آشور 1991
  » .شدند

ه ملي عراق نسبت به هرگونه سهل انگاري و وقت آشي در اجراي تصميم شوراي حكومت رئيس آنگر
انتقالي در مورد اين گروهك آه امنيت و سالمت عمومي اين آشور را به خطر انداخته است، هشدار 

  » .ها تبديل شود نبايد بگذاريم عراق امروز بار ديگر به پايگاهي براي تروريست«: داد و گفت
 از سكوت مقامات دولت موقت عراق درباره حضور اين گروهك در عراق و وضعيت غيرقبول وي همچنين

  » .امنيتي عراق انتقاد آرد
  

   در رسانه هاي جمعياوضاع ايران و عراقتحليل 
  

  موضع گيري وزير دفاع عراق در باره ايران 
  برگردان ناهيد جعفرپور -  نويسنده بهمن نيرومند -  يولي30روزنامه تاتس 

ه را متهم به يعراق خوانده و کشور همسا" يدشمن اصل" ران را بعنوانير دفاع عراق دولت ايوز
  ن ادعا را رد نمود                       يتهران ا.  نموديخرابکار

"  عراقيدشمن اصل"ران را بعنوان يک مصاحبه با واشنگتن پست اير دفاع دولت عراق شاالن در يوز
 يو. ن کشور را داردي در اي خود در عراق قصد کشتن دمکراسين با دخالت هارايخواند و گفت که ا
ران يا. زدي رياب دشمن مي نموده و آب به آسيبانيسم در عراق پشتيران از تروريسپس افزود که ا

 يحت.  دهديل مي عراق را کنترل نموده و خرابکاران و مبلغان و افراد خود را به داخل عراق گسيمرزها
 با ير دفاع عراق در صحبتيقبال وز. ندي نمايران گذر ميلتر اين في دولت عراق هم از ايعضادولت و ا

د، من ي نمايبانيات مسلحانه در عراق را پشتيران همچنان عملياگر ا" د نموده بود کهي تهديروزنامه عرب
 يتيزنامه روزانه کوهمانطور که رو". ران را در دستور قرار دهميشخصا حاضرم  در مقابل حمله به قلمرو ا

 يک سفر به کشور هاير عراق که در حال حاضر در ي نخست وزيعلو:"    ال عام گزارش داده بوديال را
 ي همراه با تعجب به برخورد اعضايران را هم دارد، عکس العملي برد و قصد سفر به اي بسر ميعرب
ما تالش :" دکهي گوين مياو همچن . " ندارديعراق دشمن"  دارد که ينه خود نشان داده و اظهار ميکاب
 دانم  چه يم که نميمانه بگويصم. م يران حل نمائي دوستانه مشکالتمان را با ايم که از راه هايدار
ن ادعا را چگونه ي ايمن عالقمندم بدانم که و. ن موضع رسانده است؟ ي برادر مان شاالن را به ايزيچ

                 ".                     ح خواهد داد؟يتوض
د و ي نماير دفاع عراق را خنثي تالش نمود اتهامات وزيد رضا آسفيران حمير امور خارجه اي وزيسخنگو
 را که به حل مشکالت يد اشارات عجوالنه ايآنها با. ستندي دولت عراق هنوز با تجربه نياعضا:" گفت
  .                     اورديان ني بميات بطور مشخص سخنن اتهامي در باره ايآسف". نخواهد نمود را کنار بگذارند يکمک
ده و تازه يز پوشين کشور دخالت کند چير بگذارد و به مسائل ايع عراق تاثيران  تالش دارد بر وقاينکه ايا
ران يکا نشان دهد که آنها بدون کمک اين است که به آمريان اين ميران در اين هدف ايمهمتر. ستي نيا
کا يش به آمري جبران کمک هايران برايا. ر عراق نخواهند توانست به وجود آورند را ديچ صلحيه

 رسد يآنچنان که بنظر م.  باشديران مين به اين خواهان استرداد رهبر سازمان مجاهديهمچن
 يکا آدام ارلي دولت آمريهمانطور که معاون سخنگو. ن معامله را ندارديواشنگتن قصد تن دادن به ا

 شمال يلومتري ک115ن را در مقر اشرف در ي مجاهدي نفر از اعضا3800کا در حدود ي، آمراعالم نموده
  .                       ش قرار داده استيعراق تحت محافظت مخصوص خو

ران يه اي دولت عراق در کشور همساي و نظامي ماليبانيران که با پشتين خلق ايسازمان مجاهد
 يم جمهوريه رژي مسلحانه را بر عليموده است تا از آنجا مبارزه ا خود برپا ني برايدستگاه نظام

د و يکا خلع سالح گردي ارتش آمري از سو2003ل ين در آپري انجام دهد، بعد از سقوط صدام حسياسالم
کا و سازمان ملل متحد به يران مسئول بود از جانب آمري حمالت به ايشماري تعداد بي که برايسازمان

  .  دي گرديم بنديتقس" يستيترور" يعنوان سازمان
اما از آنجا که در . شودي حساب ميستي ترورين همواره بعنوان سازمانيسازمان مجاهد:"  گفت کهيارل

مان ژنو به عنوان يده است، طبق پينجنگ) ارانشيکا و يآمر ( ي نظاميروهايمدت جنگ عراق در مقابل ن
 يهر کدام از اعضا.  گردندي مخصوص را دارا ميتي شده و موقعيدسته بند" ر جنگجويغ " يسازمانهائ

ا نه و در صورت مثبت ي دخالت داشتند يستيات تروريا در عملي قرار گرفت که آين سازمان مورد بازرسيا
           ".                                                                ن باره با آنها برخورد شدهين مربوطه در ايبودن با قوان
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 ين کامال بيا:"  گفتي وزارت خارجه  آسفيکا اعتراض نمود و سخنگويم آمرين تصميتهران در مقابل ا
سم مبارزه کند و از ي خواهد در مقابل تروري دهد که ميح مي توضي است که واشنگتن از سوئيمعن
                 ".        دهدي محافظت مخصوص ميستي ترورين الملليک سازمان بيگر به ي ديسو

 
   مرداد٩: هفته نامه های ايران

  2004 ژوئيه 30 – 1383 مرداد 9جمعه 
هفته نامه های چاپ تهران همزمان با چاپ مطالبی در باره گرانی، توقيف روزنامه ها و بازداشت عطاء 

ر اهللا مهاجرانی، به ارزيابی دعوت مجمع روحانيون مبارز از ميرحسين موسوی برای نامزد شدن د
  .انتخابات رياست جمهوری سال آينده پرداخته اند

اصالح طلبان از ورود ميرحسين موسوی که پانزده سال پيش يک دوره هشت ساله نخست وزير بود، به 
صحنه انتخابات استقبال کرده و نشريات وابسته به محافظه کاران طرح حضور آقای موسوی را سناريوی 

  . کرده اندفريب و تاکتيکی سرگرم کننده توصيف
 يادداشت هفتگی خود را به موضوع هشتمين انتخابات رياست جمهوری در سال آينده اميد جوان

شتاب مجمع روحانيون در معرفی موسوی بدين سبب است که می دانند : "اختصاص داده و نوشته
رد و ديگری را معرفی نخواهند ک) فرد(کانديدای جبهه مشارکت او نيست اما تا نام او مطرح است 

  . "کارگزاران نيز چنين مالحظه ای دارند
، مير حسين موسوی را که در هشت سال جنگ ايران و عراق اميد جوانمهرداد خدير ياداشت نويس 

مجمع روحانيون مبارز با : نام برده و نوشته" اکسير هشت"به عنوان نخست وزير فعاليت کرده به عنوان 
  . عمل انجام شده قرار دهداين اقدام می خواسته آنان را در مقابل

روحانيون مبارز که تجربه حذف تمام عيار از قدرت سياسی را پس از سومين : " نيز نوشتهايران جمعه
دوره مجلس شورای اسالمی دارند، طی سال های گذشته با اتخاذ سياست های مصالحه جويانه 

است کرده اند از اين رو در بخشی از فعاليت خود را معطوف به جلوگيری از حذف کامل در عرصه سي
دعوت زودهنگام از آقای موسوی پيش قدم شده اند تا شايد بتوانند ابتکار عمل را در تحوالت بعدی 

  ."انتخابات به دست گيرند
 در سرمقاله اين شماره، دعوت از آقای موسوی را اولين فعاليت رسمی تشکل های سياسی صدا

 در انتخابات آينده عنوان کرده است که به دليل سابقه برای فراهم آوردن زمينه مشارکت گسترده
مديريتی گذشته وی، مورد استقبال گروه های دوم خردادی قرار خواهد گرفت و در صورت قبول دعوت و 

  .حضور در انتخابات سال آينده، می توان به گرمی تنور اين دوره از انتخابات اميدوار بود
 اجتماعی جبهه دوم خرداد -آقای موسوی را فضا سازی سياسی  فی ارگان انصار حزب اهللا معريالثارات

با توجه به سلوک سياسی آقای موسوی و ناکام ماندن تالش ها برای به : "معرفی کرده و نوشته
، طرح مجدد کانديداتوری آقای موسوی، يک سناريوی فريب ٧۶صحنه آوردن او پيش از دوم خرداد 

ردادی است تا بر اساس آن پس از ايجاد فضای مناسب، طراحی شده از سوی گروه های دوم خ
  ".کانديدای اصلی اين جريان وارد صحنه شود

 است ٧۶، اين سناريو، دقيقا تکرار برنامه انتخاباتی طيف چپ قبل از انتخابات سال يالثاراتبه نوشته 
 باره او، فضای که بر اساس آن ابتدا با مطرح شدن کانديداتوری آقای موسوی و تبليغات گسترده در

 اجتماعی الزم فراهم شد و سپس با اعالم انصرف وی کانديدای اصلی اين جناح يعنی آقای –سياسی 
  .خاتمی سوار بر امواج حاصل از فضا سازی اوليه، در انتخابات دوم خرداد به موفقيت دست يافت

سوی در طول هشت سال آقای مو: " ، در عين حال تاکيد کردهيالثاراتمحمدرضا اميدی ياداشت نويس 
حاکميت دوم خردادی ها بر مناصب مختلف حکومتی، وارد حيطه اجرائيات نشده و به طور واضح بر 

  ."عملکرد اصالح طلبان مهر تائيد نزده است و شريک جرم آنها محسوب نمی شود
ی حبيبی حبيب اهللا عسگراوالدی دبيرکل حزب موتلفه اسالمی که تا يک ماه ديگر جايش را به محمد نب

تکيه بر نامزدهای شناخته شده حرکت حزبی و تشکيالتی است که از هدف : "خواهد داد، گفته است
  . "های غير انتخاباتی نشات گرفته و تاکتيکی سرگرم کننده و تصنعی است

در باره اين :  ارگان جامعه اسالمی مهندسين گفتهجاممحمدرضا باهنر نماينده مجلس به هفته نامه 
مواضع نامزدهای معرفی شده از سوی تشکل ها بايد زمانی سخن گفت که خود اين افراد افراد و 

  .رسما کانديداتوری و مواضع خود را اعالم کنند
 ساله که در رشته معماری تحصيل کرده، هم اکنون رئيس فرهنگستان هنر است و در ۶٣آقای موسوی 

نخست وزير، عضو مجمع تشخيص مصلحت گذشته به عنوان عضو شورای انقالب، وزير امور خارجه، 
  . نظام و عضو شورای انقالب فرهنگی فعاليت کرده است

  .مبارزه با گرانی از عناوين اصلی نشريات منسوب به محافظه کاران در اين هفته است
 از مجلس درخواست کرده به مطالبات مردم برای مبارزه با گرانی پاسخ دهد و به نقل از آقای شما

 دالر نبايد دچار مشکالت حاد اقتصادی، ۴٠جمهوری اسالمی با قيمت نفت باالی : " نوشتهعسگراوالدی
  . "تورم و گرانی کمرشکن باشد

 است که در قم منتشر پرتو سخنعنوان اصلی " واسطه گران فرصت طلب يگانه عامل گرانی نيستند"
  .می شود

اه و نيز در بازارهای محدود بتواند شايد بخش خصوصی در مقاطع زمانی کوت: "اين هفته نامه نوشته
 درصد آن دولتی است تورم را نمی توان صرفا ٨٠تاثيراتی در گرانی و تورم بگذارد اما در کشوری که 
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ناشی از عملکرد واسطه گری بخش خصوصی دانست و تنها دالالن از خدا بی خبر را به عنوان عامل 
  . "گرانی معرفی کرد

ران نزديک است ياداشتی در باره توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه و تعطيلی  که به محافظه کانسيم البرز
روزنامه جمهوريت چاپ کرده و در آن گردانندگان و روزنامه نگاران اين دو روزنامه را متهم کرده که اگر چه 

معه بيشترين داعيه جامعه دموکراتيک و مردم ساالر را داشته اند اما قانون که اولين نقش را در يک جا
مردم ساالر دارد، فراموش کرده اند و هر جا که احساس کردند منافع حزبی شان در خطر است آن را با 

  .منافع مردم گره زده و عبور از قانون را پيشه کرده اند
 از پرونده هسته ای ايران و قتل زهرا کاظمی به عنوان مواردی ياد کرده که اين گروه برای نسيم البرز

  . سياس منافع ملی را به خطر انداختندتسويه حساب های
 به نقل از خبرگزاری فارس از بازداشت و زندانی شدن عطاء اهللا مهاجرانی وزير پيشين ارشاد يالثارات

  .اسالمی با شکايت مهسا يوسفی خبر داده است
حکم آقای مهاجرانی به :  از خانم يوسفی به عنوان همسر آقای مهاجرانی نام برده و نوشتهيالثارات

 ميليون ٢٠دادگاه و به اتهام ترک نفقه، عدم ثبت واقعه ازدواج، فريب در امر ازدواج و عدم ارائه وثيقه 
  .تومانی بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است

اواخر سال گذشته آقای مهاجرانی و خانم جميله کديور، همسر وی، با شکايت خانم يوسفی برای 
  .گاهی در تهران حضور يافته بودندارائه توضيحات در شعبه داد
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