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

  
   بين المللي و منطقه ايرويدادهاي مهم

 
 شكل گيرى چپ نو در آلمان  

 محمدعلى فيروزآبادى: ترجمه:شرق
 ٢٠٠۵ ژوئن 23 - ١٣٨۴  تير2شنبه  پنج

 طى WASGيا » عدالت اجتماعى انتخاب آلترناتيو« و حزب PDSيا » وحدت سوسياليستى آلمان«حزب 
خابات پارلمانى شوند و تنها منتظر راى ائتالفى جديد قصد آن دارند تا به صورت مشترك وارد عرصه انت

اين اتحاد چپ گرايان جديد مى تواند حتى پس از انتخابات . مثبت آميته هاى حزبى در اين مورد هستند
 .و در پارلمان نيز برقرار بماند

• • • 
او آه عالوه بر . مصمم است تا بازگشتى دوباره به عرصه سياست فعال داشته باشد» اسكار الفونتن«
 را هم برعهده داشت، SPDزارت اقتصاد آلمان تا چندى حمايتش دبيرآلى حزب سوسيال دموآرات يا و

حال و پس از آناره گيرى از اين حزب در تدارك نامزدى خود براى انتخابات بوندس تاگ در آسوت ائتالف 
اعالم اين دو حزب طى نشستى در روز دهم ژوئن .  استWASG و PDSچپ هاى نو متشكل از احزاب 

 .آردند آه بر سر تهيه يك ليست مشترك انتخاباتى به توافق رسيده اند
 را آه از نواحى غرب آلمان آانديدا مى شوند، در WASG قول داده است تا به ويژه نام اعضاى PDSحزب 

تنها آارى آه باقى مانده است، چيزى نيست جز موافقت آميته هاى . اين ليست انتخاباتى بگنجاند
به همين .  آن هم جنبه تشريفاتى دارد و از همين حاال مى توان روى موافقت آنها حساب آردحزبى آه

اين طور به «:  پيشاپيش اعالم آردN24در گفت وگويى با شبكه تلويزيونى » الفونتن«خاطر است آه 
نظر مى آيد آه اتحاد چپ گرايان محقق شده است و از همين جا اعالم مى آنم آه در صورت تحقق 

 ».اين اتحاد، من هم به آن خواهم پيوست
در حال حاضر هم به دنبال نامى براى اين اتحاديه هستند، اتحادى آه تحقق آن آامًال روشن و آشكار 

 در شرق آلمان داراى موقعيتى ثابت و ريشه دار است و بسيارى از اعضا و هواداران PDSحزب . است
 موجب از WASG با حزب تقريبًا نوپايى چون PDS اتحاد اين حزب نگران اين هستند آه شايد ائتالف و

البته اين حزب هم در واقع تشكيل شده از سوسيال دموآرات . دست رفتن هويت حزب متبوعشان شود
صدراعظم » شرودر«هاى نااميد و سنديكا هايى است آه پس از اجراى سياست هاى تفرقه افكنانه 

 .ود آمدآلمان در سيستم هاى اجتماعى آشور به وج
» وست فالن_ نوردهايم « در انتخابات مجلس ايالتى در ماه مه سال جارى در منطقه WASGبا اين حال 

 درصد از آرا را نصيب خود آند و جالب آنكه هيچ آدام از اعضاى برجسته حزب هم ٢/٢تنها توانست 
تالف هم اين آه اآثريت از جمله ديگر مسائل عجيب اين ائ. نتوانستند به مجلس ايالتى راه پيدا آنند

 در PDS با شرط و شروط زيادى تن به اين ائتالف داده اند و از جمله اينكه سابقه حزب WASGاعضا 
 .آلمان شرقى سابق براى آنها بسيار سئوال برانگيز است

 درصد ٨ را تا ٢/٢البته موسسه هاى نظرسنجى بر اين باورند آه ائتالف اين دو حزب مى تواند رقم 
هم ) Gregor Gysi(» گرگور گيزى« يعنى PDSش بدهد، به ويژه آنكه يكى از اعضاى سابق حزب افزاي

قصد دارد پس از يك به اصطالح روزه سياسى طوالنى بار ديگر در زير لواى اين اتحاد وارد آارزار انتخاباتى 
 .شود

 اظهار ARDزيونى  در گفت وگويى با شبكه تلويPDSنماينده بوندس  تاگ و عضو شاخص » پترا پاو«
داشته است آه به طور يقين ديگر اين دو حزب به عنوان رقيب و گاه دشمن وارد انتخابات نخواهند 

اينكه دو حزب چپ گرا به عنوان دو رقيب سرسخت وارد انتخابات شوند، امر «: او ادامه مى دهد» .شد
ر و تشكيل يك اآثريت قوى در عاقالنه اين است آه اين دو حزب براى آسب آراى بيشت. نامطلوبى است

 ».آنار هم تالش آنند و اين آارى است آه در حال حاضر روى آن توافق شده است
 و مجموعه اى از همه اتحاديه هاى ايالتى موافقت خود را با اين PDSبا وجود  آنكه آميته هاى حزبى 

شك » الفونتن«ش از اين آمد اتحاد چپ گرايانه به صورت رسمى اعالم نكرده  اند، اما همان طور آه پي
به نظر من هرآسى آه مى خواهد آار سياسى «: ندارد آه اين موافقت صورت گرفته است و مى گويد

آند بايد بداند آه در حال حاضر بهترين موقعيت در تاريخ جمهورى فدرال آلمان ايجاد شده تا بتوانيم با 
 ».است هاى آارفرمايان و بازنشستگان باشيماتخاذ و فرمول بندى سياستى نوين به ويژه نماينده خو

.  تالش بى ثمرى را براى يافتن جايگاهى در غرب آلمان آغاز آرده استPDSمدت ها است آه حزب 
البته پايگاه سنتى و اصلى اين حزب در شرق آلمان است و درصد آراى آنها در شرق آلمان براى ورود به 

 در نظر WASG و PDSهر دو حزب . دى دورقمى استمجلس ايالتى و بوندس تاگ طبق گفته ها عد
 .دارند تا پس از انتخابات و پس از دو سال ديگر پايه گذار ساختار سياسى و پايدارى در آلمان باشند

اين آرزوى چپ گرايان چندان هم دست نيافتنى نيست و البته شرط اصلى براى تحقق چنين آرزويى، 
 . آلمان در درازمدت استتغيير نگاه و گفتمان نزد اردوگاه چپ
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  دويچه وله: منبع
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 نخست وزير عراق با جورج بوش در آمريكا ديدار آرد
  ٢٠٠۵ ژوئن ٢۵ - - ١٣٨۴ تير ۴شنبه 

ده مى شود و در حالى آه همچنان اخبار مربوط به حمالت انتحارى در عراق شني:  شرقگروه بين الملل
مقامات آمريكايى بر سر افزايش يا آاهش روند انفجارها دچار اختالفات گسترده اى شده اند، ابراهيم 
جعفرى نخست وزير عراق به آمريكا رفته است تا براى نخستين بار در آاخ سفيد با جورج بوش رئيس 

فرى در گفت وگو با روزنامه به گزارش خبرگزارى رويترز جع. جمهورى اين آشور ديدار و گفت وگو آند
ما دوست داريم هر چه سريع تر شاهد عقب نشينى نيروهاى آمريكايى «: واشينگتن پست اعالم آرد

از عراق باشيم به دليل اينكه حضور هر نوع نيروى خارجى در سرزمين ما به اين معنى است آه ما 
 » .ضعيف هستيم و نمى توانيم اوضاع امنيتى خود را آنترل آنيم

اما تعيين ضرب االجلى براى خروج آمريكا از عراق به نفع «: جعفرى در شب مالقات با جورج بوش گفت
ما قويًا ترجيح مى دهيم تا «: وى افزود» .تروريست ها خواهد بود و آشور را در دام آنها خواهد افكند

باعث افزايش نيروهاى عراقى به لحاظ آيفى، آمى، آارايى و همين طور تجهيزات و هر چيزى آه 
راندمان آنها شود، بهبود يابند و از اين مسئله استقبال مى آنيم و اين اقدام به ديگر نيروها به ويژه 

جعفرى روز پنجشنبه با ديك چنى معاون » .نيروهاى آمريكايى هم اجازه خواهد داد تا عقب نشينى آنند
فت وگو آرد اما در اين باره مطلبى رئيس جمهور آمريكا و استفان هادلى مشاور امنيت ملى آمريكا گ

شبكه خبرى سى ان ان در گزارشى گفت ديدار نخست وزير عراق با رئيس جمهور . منتشر نشده است
آمريكا در شرايطى صورت مى گيرد آه حمالت انتحارى در عراق افزايش يافته و در مقابل آمريكايى ها 

 عين حال قانونگذاران آمريكايى نيز از جورج بوش نيز آمتر از ادامه جنگ در عراق حمايت مى آنند و در
به همين خاطر مهمترين . مى خواهند تا جدولى زمانى را براى عقب نشينى از باتالق عراق تعيين آند

موضوع ديدار طرفين آموزش نيروهاى عراقى، بررسى تالش هاى انجام شده در تهيه پيش نويس قانون 
تعيين يك جدول زمانى : فلد وزير دفاع آمريكا در اظهاراتى گفتدونالد رامس. اساسى عراق خواهد بود

در رابطه با تدوين قانون اساسى عراق نيز جعفرى گفت تا پايان اوت پيش . خواهد بود» خطايى فاحش«
: همچنين جعفرى در مورد همسايگان عراق گفت. نويس اين قانون براى همه پرسى آماده خواهد شد

. همچنين در مورد ايران گفت آه اين آشور نبايد در امور عراق دخالت آند. ندقصد دارد به سوريه سفر آ
. از اعدام او حمايت مى  آند و زمان آن است آه وى محاآمه شود: جعفرى در مورد محاآمه صدام گفت

هزاران تروريست از زمان روى آار آمدن دولت جديد دستگير : در مورد ادامه حمالت انتحارى جعفرى گفت
 بار در روز به حداقل يك مورد در روز رسيده ١۴ تا ١٢اند و انفجار خودروهاى بمب گذارى نيز از شده 

 .است و روند اين حمالت رو به پايين است
 تناقض گويى فرماندهان جنگ عراق در سنا• 

لد درحالى آه فشار افكار عمومى آمريكا درباره جنگ عراق بر آاخ سفيد افزايش مى يابد، دونالد رامسف
وى همچنين تعيين جدول زمانى براى . گفته است آه آمريكا در حال شكست خوردن در عراق نيست

: وزير دفاع آمريكا به يك آميته مجلس سنا گفت. خروج نيروهاى آمريكايى از عراق را اشتباه خواند
» جان ابى زيد «اما ژنرال» .آمريكا تعهد آرده است ماموريت خود را به انجام برساند و بايد چنين آند«

فرمانده نيروهاى آمريكايى در خليج فارس به همين آميته گفت آه تعداد پيكارجويان خارجى آه امروز 
اين جلسه استماع در حالى برگزار مى شود . وارد عراق مى شوند از شش ماه قبل بيشتر شده است

ارى در عراق طى سه يك رشته بمب گذ. آه حمايت عمومى در آمريكا از جنگ عراق افت آرده است
 نفر را در بغداد آشته است و در همين حال نظرسنجى ها نشان مى دهد آه ٣٠روز گذشته دست آم 

ژنرال ابى .  درصد آمريكايى ها اآنون فكر مى آنند آه حمله دو سال قبل به عراق اشتباه بوده است۵١
 الجزاير، تونس و مراآش از طريق زيد به آميته خدمات نيروهاى مسلح سنا گفت بمب گذاران انتحارى از

خاك سوريه وارد عراق مى شوند تا به ساير پيكارجويانى آه از عربستان سعودى و اردن آمده اند 
مى توانم بگويم آه غده آشكارى در داخل سوريه هست آه آن را تسهيل مى «: وى گفت. بپيوندند

 ناديده مى گيرد جاى بحث دارد، اما غده اينكه آيا دولت سوريه با آن مساعدت مى آند يا آن را. آند
آارل لوين سناتور حزب دموآرات گفت آه اين نظر با اظهارات اخير ديك چنى » .اصلى در دمشق است

يك . معاون رئيس جمهور آمريكا داير بر اينكه شورشيان آخرين نفس هايشان را مى آشند در تضاد است
آمريكا در آنگره قطعنامه اى را پيشنهاد آرده است آه گروه آوچك متشكل از نمايندگان دو حزب عمده 

 . آغاز آند٢٠٠۶از جورج بوش مى خواهد بازگرداندن نيروهاى آمريكايى به آشور را از روز اول اآتبر 
 دفاع رامسفلد• 

اما رامسفلد گفت آه مراحل زمانى جنگ قابل پيش بينى نيست و هيچ تضمينى درباره آن نمى توان 
و هرآسى مى گويد آه ما جنگ را باخته ايم يا در حال شكست خوردن هستيم در «: وى گفت. داد

او گفت آه تعيين يك جدول زمانى براى عقب نشينى » .ما در چنين وضعى نيستيم. اشتباه است
شورشيان در ماه هاى اخير متحمل تلفات «: وى افزود» .جان تازه اى به تروريست ها مى بخشد«

» .ناهگاه هايشان محروم شده اند و از آاهش حمايت عمومى آسيب ديده اندسنگينى شده اند، از پ
: وزير دفاع آمريكا گفت. رامسفلد گفت آه راه هنوز به پايان نرسيده اما پيشرفت هايى حاصل مى شود
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 ماه به دست آمده است را در ١٢اما آنچه ظرف ... موفقيت آسان نخواهد بود و نيازمند بردبارى است«
او به انتخابات ماه ژانويه، پيشرفت هاى اقتصادى و تقويت نيروهاى امنيتى عراق اشاره » .يدنظر بگير

ادوارد آندى سناتور ارشد دموآرات گفت آه پيش بينى هاى آقاى رامسفلد در گذشته غلط از آب . آرد
 ستاد با اين حال ژنرال ريچارد مايرز رئيس. درآمده است و يك بار ديگر خواستار استعفاى وى شد

پيش از تكميل ماموريت فاجعه ) عراق(ترك «: مشترك آمريكا، به دفاع از دونالد رامسفلد پرداخت و گفت
 هزار و پانصد پليس ١۶٨پنتاگون مى گويد تقريبًا .  هزار نيرو دارد١٣۵آمريكا در عراق » .بار خواهد بود

به .ين ادعا را زير سئوال مى برندعراقى و خدمه نظامى را آموزش داده است آه برخى از دموآرات ها ا
گزارش بى بى سى ادامه خشونت ها باعث شده است برخى از فرماندهان آمريكايى در پيش بينى 

هرچند شمار . هاى خوشبينانه خود مبنى بر آاهش شمار نيروها در آينده نزديك تجديدنظر آنند
رامسفلد، ژنرال . ت مورد ترديد استنيروهاى امنيتى عراق افزايش يافته است اما آارايى آنها به شد

مايرز و ساير مقام هاى ارشد دولت قرار است در برابر آميته خدمات نيروهاى مسلح مجلس نمايندگان 
 .آنگره نيز حاضر شوند

 زبان رسمى عراق عربى و آردى• 
ان هاى در يك خبر ديگر آميته قانون اساسى عراق اعالم آرد آه در خصوص تشكيل عراقى فدرال، با زب

رسمى عربى و آردى، دين اسالم به عنوان منبع اصلى قانونگذارى، تغيير سرود ملى و پرچم آشور 
به گزارش پايگاه اينترنتى ايالف، احمد الصافى رئيس آميته اصول، وابسته به . موافقت آرده است

 شامل آميته هشت اصل اساسى را به تصويب رسانده آه: آميته تدوين قانون اساسى عراق گفت
. ساختار دولت، نظام آن، حاآميت، دين، زبان، مليت، پايتخت، پرچم، سرود و مرزهاى جغرافيايى است

همچنين آميته بر سر ساختار نظام دولت عراق و فدرالى بودن آن، تعيين اسالم به عنوان : وى افزود
 براساس آن تدوين شده منبع قانونگذارى و عدم تغيير در هيچ يك از مواد دينى آه قانون ادارى آشور

 صادر شده، آمده ٢٠٠۴در اين قانون آه هشتم مارس : ايالف نوشت. است، به توافق رسيده است
اسالم دين رسمى دولت و منبع اصلى قانونگذارى است و تدوين هر نوع قانونى آه برخالف : است

ريت ملت عراق احترام اين قانون به هويت اسالمى اآث. اصول اسالمى و دموآراسى باشد، جايز نيست
 .مى گذارد و تضمين آننده آامل حقوق دينى همه افراد در آزادى عقيده و آداب و رسوم دينى است

 ادامه انفجارها• 
 تن آشته ۴٠بر اثر انفجار خودروهاى بمب گذارى شده در بغداد : همچنين پليس عراق اعالم آرد

به دنبال انفجارهاى » قراده«نجشنبه در منطقه به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس انفجار روز پ. شدند
چهارشنبه شب روى داد آه در آن چهار خودروى بمب گذارى  شده ظرف چند دقيقه پس از يكديگر 

يك بمب گذار انتحارى نيز سه افسر پليس و هفت غيرنظامى را در : پليس عراق گفت. منفجر شدند
ر در همين منطقه با فاصله چند دقيقه نزديك همچنين دو خودروى ديگ. آشت» قراده«منطقه تجارى 

 تن ۵٠ تا ٢٣پليس و منابع بيمارستانى تعداد زخمى ها را بين . يكى از مساجد شيعيان منفجر شد
طى يك عمليات مشترك با ارتش : ارتش انصارالسنه طى يك بيانيه  اينترنتى گفت. عنوان آرده اند

اين حمله ها نشان از فعال . رى ها را انجام داده استاسالمى در عراق و ارتش مجاهدين اين بمب گذا
روز گذشته . بودن شبه نظاميان در پايتخت عراق به رغم حضور آمريكايى ها و سربازان عراقى دارد

نيز گفتند يك عمليات انتحارى در فلوجه باعث آشته و زخمى شدن تعدادى از تفنگداران دريايى ) جمعه(
شش تفنگدار آمريكايى در اين : ى سى ان ان با اعالم اين خبر گفتشبكه خبر. آمريكايى شده است
  .حادثه آشته شده اند

  
هاي رسمي عربي  ي قانون اساسي عراق اعالم آرد آه درخصوص تشكيل عراقي فدرال، با زبان آميته

و آردي، دين اسالم به عنوان منبع اصلي قانون گذاري، تغيير سرود ملي و پرچم آشور موافقت آرده 
 . است
 ٢٠٠۵ ژوئن 24 - ١٣٨۴  تير3ه جمع

به نقل ازپايگاه اينترنتي ايالف، احمد الصافي، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 هشت اصل اساسي را به  آميته: ي تدوين قانون اساسي عراق گفت اصول، وابسته به آميته’  آميته

ن، حاآميت، دين، زبان، مليت، پايتخت، پرچم، سرود و تصويب رسانده آه شامل ساختار دولت، نظام آ
 . مرزهاي جغرافيايي است

چنين آميته بر سرساختار نظام دولت عراق و فدرالي بودن آن، تعيين اسالم به عنوان  هم: وي افزود
منبع قانون گذاري و عدم تغيير در هيچ يك از مواد ديني آه قانون اداري آشور بر اساس آن تدوين شده 

 . ست، به توافق رسيده استا
اسالم دين رسمي دولت و :  صادر شده، آمده است2004در اين قانون آه هشتم مارس : ايالف نوشت

گذاري است و تدوين هرنوع قانوني آه بر خالف اصول اسالمي و دموآراسي باشد،  منبع اصلي قانون
گذارد و تضمين آننده آامل  مياين قانون به هويت اسالمي اآثريت ملت عراق احترام . جايز نيست

 . حقوق ديني همه افراد در آزادي عقيده و آداب و رسوم ديني است
ي  ترين نماينده توافق شد آه ملت عراق منبع حاآميت و مجمع ملي تنها و مشروع: الصافي ادامه داد
 . ملت عراق باشد

اند اما  لي تعيين شدههاي اص  زبان هاي عربي و آردي به عنوان  درحال حاضر زبان :وي گفت
ها مبني براينكه زبان آنها نيز به عنوان سومين زبان رسمي آشور  هايي هم از سوي ترآمن درخواست
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ي  اي ويژه آميته پيشنهاد داد آه دبيرخانه. صدد تدوين قانون اساسي هستيم باشد، وجود دارد اما ما در
ن دبيرخانه بسيار آوچكتر از وزارتخانه خواهد زبان ترآمن براي حفظ حقوق آنها تشكيل شود آه البته اي

 . بود
  

 آنفرانس بين المللى عراق در بروآسل برگزار شد
 ٢٠٠۵ ژوئن 23 - ١٣٨۴  تير2شنبه  پنج

با ميزبانى اتحاديه اروپا و آمريكا وزراى خارجه بيش از هشتاد آشور جهان از :  شرقگروه بين الملل
ورهاى همسايه عراق و به اتفاق دبيرآل سازمان ملل متحد و جمله  آمريكا و چند آشور اروپايى، آش

مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در بروآسل پايتخت بلژيك گردهم آمدند تا ضمن حمايت از دولت 
انتقالى عراق و بررسى تعهدات مالى آشورهاى آمك  آننده به عراق از همسايگان به ويژه آشورهاى 

آنفرانس . در راه تحقق اهداف خود و برقرارى ثبات و امنيت يارى آنندعربى بخواهند دولت عراق را 
بروآسل در نظر داشت تا از يك سو با پشت سر گذاشتن اختالفات بين اروپا و آمريكا و از سوى ديگر با 
. جلب مشارآت همسايگان نوعى همگرايى بين المللى را براى تقويت دولت نوپاى عراق فراهم سازد

س عالوه بر ابراهيم جعفرى نخست وزير آنونى عراق و آوفى عنان دبيرآل سازمان ملل، در اين آنفران
وزراى خارجه آشورهاى آمريكا، آلمان، ايران و انگلستان به بيان ديدگاه هاى خود در مورد شرايط آنونى 

رى فرانسه به گزارش خبرگزا. عراق و به ويژه نيازهاى اين آشور براى رسيدن به ثبات و امنيت پرداختند
در بيانيه پايانى اين آنفرانس بر ضرورت آنترل مرزهاى مشترك عراق و همسايگان و نيز تقويت روابط 

در اين آنفرانس همچنين از آشورهاى طلبكار . ديپلماتيك ميان عراق و آشورهاى منطقه تاآيد شد
شد آه به وعده خواسته شد از بدهى هاى عراق صرف نظر آنند و به آشورهاى اهداآننده توصيه 

به گزارش شبكه خبرى بى بى سى آنفرانس بروآسل . هاى خود مبنى بر بازسازى عراق عمل آنند
نخستين فرصت بين  المللى براى دولت عراق بود تا برنامه هاى خود را براى اصالحات سياسى و 

راى اين برنامه ها اقتصادى و مقابله با شورش هاى روزمره ارائه دهد و خواستار حمايت جهانى براى اج
ما براى ارائه ليست نيازهايمان به «هوشيار زيبارى وزير خارجه عراق پيش از آنفرانس گفته بود . شود

» .اين آنفرانس دربرگيرنده تمام جوانب سياسى، اقتصادى، امنيتى و قضايى است. بروآسل نمى رويم
. ثبات و بازسازى عراق توصيف شدهدف اصلى آنفرانس تحقق باالترين مشارآت بين المللى در روند 

اين آنفرانس فرصتى است تا به مردم عراق دوباره تضمين «: آوفى عنان دبيرآل سازمان ملل گفت
داده شود آه جامعه بين الملل در آنار ايشان و در راستاى تالش هاى شجاعانه آنان براى بازسازى 

ز چهارشنبه وعده داد آه نيروهاى ابراهيم جعفرى نخست وزير عراق رو».آشورشان ايستاده است
آشور متبوعش به موقع وظايفى را آه مسئول آن هستند از نيروهاى خارجى آه وى بر موقتى بودن 

به گزارش خبرگزارى فرانسه از بروآسل، نخست وزير عراق در آغاز . آنان تاآيد آرد، بر عهده مى  گيرند
ما مى  خواهيم آه حضور نيروهاى چند :  گفتآنفرانسى بين المللى در مورد اين آشور خشونت زده

اما . مليتى در عراق موقتى باشد و نيروهاى ما خود وظايفى را آه مسئول آن هستند، بر عهده گيرند
در عين حال وى بر لزوم اتخاذ اقداماتى از سوى همسايگان عراق براى توقف سرازير شدن شورشيان 

از اينكه به ما اطمينان داده شود آه آشورهايى آه پس : وى گفت. به درون اين آشور تاآيد آرد
تروريست ها از آ نجا به داخل آشور ما نفوذ مى آنند، مسئوليت پذير شده و امنيت مرزهاى خود را 

 .تامين آنند، سپس نيروهاى عراقى مى توانند مسئوليت امنيت آشورشان را بر عهده گيرند
 سخنان رايس• 

مردم شجاع : رجه آمريكا طى سخنانى در جريان اجالس بروآسل گفتآاندوليزا رايس وزير امور خا
وزير امور خارجه آمريكا آه اظهارات او در . عراق از ما مى خواهند آنارشان باشيم و به آنها آمك آنيم

: اجالس بروآسل به طور مستقيم از شبكه هاى خبرى سى ان ان و بى بى سى پخش شد، گفت
حات سياسى، بازسازى و رونق اقتصادى و ايجاد امنيت در اين آشور آمك حضور آمريكا در عراق به اصال

 ٨٠رايس ضمن تاآيد بر لزوم آمك جامعه بين الملل به عراق خطاب به نمايندگان . زيادى آرده است
تمامى آشور هايى آه پيش از اين قول آمك به : آشور شرآت آننده در اجالس بروآسل اظهار داشت

همچنين جك استراو وزير امور خارجه انگليس . اند، بايد به آمك اين آشور بشتابندبازسازى عراق داده 
گفت جامعه جهانى بر اختالفات عميق خود در خصوص جنگ آمريكا با عراق فائق شده و در ايجاد 

جك «به گزارش خبرگزارى فرانسه از بروآسل . فعاالنه يك عراق دموآرات و آرام متحد شده است
آنفرانس «:  پيش از آغاز آنفرانس بازسازى عراق در بروآسل در جمع خبرنگاران گفتديروز» استراو

ديپلمات هاى ارشد آمريكايى اتحاديه اروپا، اعراب و ديگر آشور ها روز مهمى را براى عراقى  رقم مى 
اين مسئله نشان مى دهد آه جامعه جهانى آه در «: وى گفت» .زنند آه مملو از نمادگرى است

مله آمريكا و انگليس به عراق عميقًا اختالف پيدا آرده بود، اآنون براى حمايت فعاالنه از ايجاد خصوص ح
 ».يك عراق دموآرات، آرام و رستگار گردهم آمده است

اين نشست همچنين گام هاى واقعى را براى فراهم آردن آمك و «: وزير امور خارجه انگليس تاآيد آرد
 و از تالش هاى نيرو هاى ائتالف براى آموزش نيرو هاى امنيتى توصيه هاى حقوق بشرى برداشته

از طرف ديگر يوشكا فيشر وزير امور ».عراق تا زمانى آه بتوانند از خود مراقبت آنند، حمايت مى آند
برلين قصد دارد براى بازسازى عراق آمك هايى : خارجه آلمان نيز روز چهارشنبه در بروآسل اعالم آرد

آلمان آه از ابتدا با جنگ در : وزير خارجه آلمان در آغاز اين آنفرانس گفت.ور ارائه دهدبه دولت اين آش
عراق مخالف بود، اآنون آمادگى دارد براى آمك به بازسازى و هدايت و پيش بردن اين آشور به سوى 
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گرى آلمان همچنين آمادگى دارد در زمينه هاى مختلف دي: فيشر افزود. دموآراسى گام هايى بردارد
همچنين گروه القاعده با انتشار بيانيه اى .مانند پرداخت بدهى ها و آموزش نظاميان به عراق آمك آند

در پايگاه هاى اينترنتى اعالم آرد هدف آنفرانس بروآسل ويرانى عراق است نه بازسازى آن و دشمنان 
 .خدا براى ويرانى عراق در آنجا جمع شده اند

 مشارآت آشور هاى عرب• 
 و امور خارجه آمريكا در حاشيه آنفرانس بين المللى عراق از آشور هاى عرب منطقه خواست از رايس

به گزارش روزنامه نيويورك تايمز آاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا . عراق حمايت بيشترى به عمل آورند
 عربى سفرايى را در راه پرواز به سوى بروآسل در جمع خبرنگاران اعالم اميدوارى آرد آه آشو ر هاى

به عراق اعزام آنند تا روابط ديپلماتيك خود را با اين آشور تحكيم بخشند و از دولت شيعه آن حمايت 
وزير امور خارجه آمريكا در حالى اين اظهارات را بيان مى آرد آه ديپلمات هاى عرب و اروپايى . آنند

ابع رسمى آمريكا نيز از عدم تحرك آشور نسبت به مشكالت موجود در عراق ابراز نگرانى مى آنند و من
اين آشور هاى عربى اغلب آشور هايى سنتى . هاى عربى همسايه عراق ابراز نااميدى آرده اند

در همين رابطه . نشين هستند و به همين دليل تمايل زيادى براى همكارى با دولت شيعه عراق ندارند
ارتخانه هاى آشور هاى آسيايى و اروپايى در رئيس جمهور عراق از گشايش و ارتقا نيافتن سطح سف

به گزارش خبرنگار فارس از اهواز به نقل از بخش خبر . بغداد به بهانه نبودن امنيت به شدت انتقاد آرد
ل طالبانى هنگام دريافت استوار نامه چند سفير تازه در عراق در گفت بامداد ديروز تلويزيون آويت، جال

العبادى مستشار وزارت . دولت عراق درباره امنيت سفارتخانه ها تعهد خواهد داد: وگو با خبرنگاران گفت
امور خارجه عراق نيز از آشور هاى عربى خواست سطح نمايندگى هاى خود را به سفير ارتقا دهند و 

به همين خاطر ديروز .نظور وزارت امور خارجه عراق تالش هاى وسيعى را  آغاز آرده استبه همين م
به . دولت موقت عراق اعالم آرد مصر نخستين آشور عربى است آه سفير خود را در عراق تعيين آرد

 وزير امور خارجه عراق ديروز در آنفرانس بين» هوشيار زيبارى«گزارش خبرگزارى فرانسه از بروآسل، 
مى خواهم  از مصر به خاطر تصميم اين آشور براى تعيين اولين سفر «: المللى عراق در بروآسل گفت

عربى در عراق و نقش پيشرو آن در اين زمينه قدردانى آنم و ما منتظر ورود او به عراق در زودترين زمان 
از مصر، الجزاير، آشورهايى آه در عراق سفارتخانه دارند عبارتند «: زيبارى گفت» .ممكن هستيم

برخى » .بحرين، اردن، لبنان، مغرب، قطر، سودان، سوريه، تونس، امارات عربى متحده، ترآيه و ايران
آشورهاى منطقه اى مانند افغانستان، آويت، ليبى، عربستان سعودى و همچنين رژيم صهيونيستى 

 ».هنوز در عراق سفارتخانه اى ندارند
 ادامه ناامنى در عراق• 

رهبر جنبش ترآمن عراق از توطئه اى آه » صالح الدين ارجج« پليس عراق ديروز اعالم آردند آه مقامات
به گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد، . در آرآوك براى قتل وى طراحى شده بود؛ جان سالم به در برد

بانان وى  تن از نگه۴در اين توطئه آه با انفجار يك خودرو در مسير حرآت ارجج طراحى شده بود، 
همچنين مردان مسلح . ارجج هفته گذشته به رياست جنبش ترآمن عراق انتخاب شد.مجروح شدند

ديروز به يك قاضى سابق عراق را آه نامش زمانى در فهرست اعراب سنى عضو آميسيون پارلمانى 
اينترنتى به گزارش پايگاه . تهيه پيش نويس قانون اساسى جديد اين آشور آمده بود، به قتل رساندند

جاسم العيساوى : عراق گفت» شوراى ملى گفت وگوى سنى«دبير آل » صالح المطلق«ياهو نيوز، 
 نفره ياد شده مجلس رد شده بود، استاد حقوق ۵۵آه بعدًا نامزدى وى براى عضويت در آميسيون 

ر منطقه  ساله به همراه پسرش د۵١العيساوى . بود» السياده«دانشگاه بغداد و ويراستار روزنامه 
گمان مى رود اعراب سنى مخالف دولت شيعه تحت . در شمال غرب بغداد آشته شدند» شوال«

حمايت آمريكا، فعاالن اصلى شورش هاى خشونت آميز را آه بخش عمده اى از عراق را ويران ساخته 
 در اين حال برخى شورشى ها شروع به تهديد سنى  ها آرده اند، چرا آه برخى از. است، باشند

همچنين در يك خبر .رهبران سنى ها نيز آمادگى خود را براى پيوستن به روند سياسى اعالم آرده اند
به . ديگر گفته شد يك فيليپينى آه هشت ماه پيش در عراق به گروگان گرفته شده بود، آزاد شد

آت سعودى آه حسابدار يك شر»  روبرتو تارونگوى«گزارش روز چهارشنبه پايگاه اينترنتى بى بى سى، 
خانم . فراهم آننده آذوقه براى ارتش عراق بود، در روز اول نوامبر از دفترش در بغداد ربوده شده بود

رئيس جمهورى فيليپين با بيان اين آه تارونگوى اآنون نزد ديپلمات هاى فيليپينى است، » گلوريا آرويو«
 ٢٠٠۴آرويو در جوالى . زمى گردداعالم آرد او در زمانى آه هنوز مشخص نشده است، به فيليپين با

پس از آنكه يكى ديگر از اتباع اين آشور در عراق به گروگان گرفته شد، نيروهاى آشورش را از عراق 
 .خارج ساخت

  
   عراق در بروکسلیپايان اجالس بازساز

 ٢٠٠۵ ژوئن 22 - ١٣٨۴ اول تيرشنبه چهار 
عراق که با شرکت تعدادی از مقامات اجالس بين المللی بازسازی سياسی و اقتصادی :بی بی سی

ارشد دولت اين کشور و نمايندگان بيش از هشتاد کشور و سازمان بين المللی در بروکسل، پايتخت 
  .بلژيک، برگزار می شد به کار خود پايان داده است

  .شرکت کنندگان در اين کنفرانس تعهد کرده اند تا به بازسازی عراق کمک کنند
 کشور شرکت 80نخست وزير عراق و کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد از اما ابراهيم جعفری 

  .کننده در اين کنفرانس خواستند تا به ميلياردها دالر تعهدات پيشين خود برای کمک نيز عمل کنند
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آقای جعفری و ديگر وزرای عراقی شرکت کننده در اين کنفرانس برنامه های خود را برای اصالحات 
  .ادی مطرح کردندسياسی و اقتص

کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا گفت که برای حداکثر کردن ميزان کمک هايی که اعطا می شود 
مقامات عراق بايد در بهبود وضع امنيتی بکوشند، به آزادسازی اقتصادی دست بزنند و از نظر سياسی 

  . هر چه ممکن است فراگير باشند
  مشارکت ايران

ه ايران نيز که در اين کنفرانس شرکت داشت گفت امنيت عراق مهمترين اولويت کمال خرازی وزير خارج
  .تحول سازنده در اين کشور است

تهران مصمم به مشارکت فعال در : به گزاش خبرگزاری جمهوری اسالمی، ايرنا، آقای خرازی گفت 
سرمايه گذاری، های عمرانی،  های اقتصادی شامل کمک ای از همکاری بازسازی عراق است و مجموعه

  . ها و نظاير آن را در نظر گرفته است  تجارت، جهانگردی، تامين مالی طرح
  ای ايران به عراق، واگذاری  هايی نظير ارتباط شبکه ريلی و جاده وزير خارجه ايران با بيان کمک

: فت مگاوات در کوتاه مدت گ ۵٠٠ مگاوات برق به عراق و مذاکرات برای افزايش آن تا سقف  ١٠٠
ميليارد دالر جهت صدور کاال، خدمات فنی و مهندسی و  های ايرانی اعتباری معادل يک  بانک

  . اند های حائز اولويت حکومت عراق اختصاص داده گذاری در طرح سرمايه
ميليون دالر به صندوق توسعه و بازسازی عراق  ١٠  وی با اشاره به اين که ايران تقبل کرده است تا 

های فرهنگی دو ملت، مردم ايران در طول تاريخ به حفظ و مرمت  با توجه به قرابت: کمک کند، گفت
های غير دولتی،  کند و هم اکنون نيز مردم ايران در چارچوب سازمان های مذهبی عراق کمک می مکان
های ملی چشمگيری در جهت رفع نيازهای معيشتی مردم عراق و همچنين بازسازی اماکن  کمک

  . اند ور به انجام رساندهمذهبی اين کش
  نابسامانی های مالی در عراق

در اين کنفرانس، يک گزارش تحقيقاتی از نابسامانی مالی در جريان انتقال قدرت به دولت موقت عراق 
  . خبر داده است

دبيرکل سازمان ملل متحد، رييس کميسيون اروپا و مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و وزيران 
ات ارشد اياالت متحده و چند کشور اروپايی و کشورهای همسايه عراق در اجالس خارجه و مقام

  .بروکسل شرکت کردند
مقامات آمريکا و اتحاديه اروپا گفته اند که از کشورهای طلبکار خواهند خواست از بدهی های عراق 

  .صرفنظر کنند يا مطالبات خود را کاهش دهند
ن شهرستانی، نايب رييس مجلس عراق، به خبرگزاری رويتر در آستانه برگزاری اجالس بروکسل، حسي

گفت که فساد مالی در اين کشور چنان گسترش يافته که برخی مقامات ارشد سازمان های مبارزه با 
  .فساد را نيز آلوده کرده است

دين در عين حال، وی گفت که مبارزه با فساد ادامه دارد و تعدادی از مقامات فاسد اخراج شده اند و چن
  .قرارداد به ظن انحراف از ضوابط قانونی مورد بازنگری قرار گرفته است

  حل اختالفات گذشته؟
اجالس بروکسل به منظور بررسی تعهدات مالی به بازسازی عراق و درخواست کمک اقتصادی از 
ر جامعه جهانی تشکيل نشده است و اجالسی به اين منظور ماه آينده در امان، پايتخت اردن، برگزا

  .خواهد شد
در واقع، گردهمايی بروکسل نخستين فرصت برای دولت انتقالی عراق توصيف شده است تا برنامه 
های خود برای انجام اصالحات سياسی و اقتصادی و مقابله با شورش های کنونی را تشريح کند و 

  .خواستار حمايت جهانی از اين برنامه ها شود
  

امات ارشد اتحاديه اروپا، کشورهای اروپايی و آمريکا به رفع همچنين، انتظار می رود که حضور مق
  .اختالف بين اياالت متحده و اروپاييان در مورد عراق کمک کند

عمليات نظامی به رهبری آمريکا در عراق با وجود مخالفت شديد تعدادی از کشورهای اروپايی، به 
  .دو طرف شدخصوص آلمان و فرانسه، به اجرا در آمد و باعث سردی روابط 

با توجه به اينکه وزيران خارجه يا مقامات ارشد ايران، کويت و سوريه از جمله شرکت کنندگان در اجالس 
هستند، مقامات عراقی نيز از اين فرصت برای بهبود روابط خود با اين کشورهای همسايه استفاده 

  .خواهند کرد
اسايی رسمی دولت انتقالی عراق يا در جريان اجالس، از همسايگان عراق خواسته خواهد شد شن

ايجاد و گسترش روابط با آن را مورد توجه قرار دهند و برای جلوگيری از عبور شورشيان مسلح از 
  . مرزهای مشترک خود با عراق اقدامات موثرتری به اجرا بگذارند

  'بی رويه'هزينه کردن 
الت آمريکايی اداره امور عراق را به همزمان، تحقيقات جديدی که در اياالت متحده صورت گرفته تشکي

  .نابسامانی مالی به خصوص در آستانه انتقال قدرت به دولت موقت عراق متهم می کند
در گزارشی که توسط هنری واگسمن، از نمايندگان حزب مخالف دموکرات در مجلس نمايندگان آمريکا 

دولت موقت، تشکيالت آمريکايی اداره انتشار يافته آمده است که کوتاه مدتی قبل از انتقال قدرت به 
  .امور عراق به شکلی بی رويه به هزينه کردن و انتقال حدود بيست ميليارد دالر مبادرت ورزيد
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از جمله، مقامات آمريکايی بيش از چهار ميليارد دالر را به صورت نقد تحويل مقامات دولت موقت دادند در 

  .ل نشده بودحاليکه هنوز قدرت رسما به اين دولت منتق
به گفته آقای واگسمن، مقاديری پول نقد بدون محافظ در دفاتر چند وزارتخانه عراق نگهداری می شد و 

در يک مورد، دو ميليون دالر مطالبات يکی از مقاطعه کاران خارجی به صورت دسته های اسکناس در 
  .يک پاکت به وی پرداخت شد

ت که اين نقل و انتقاالت مالی بدون مراعات موازين در گزارش اين عضو مجلس نمايندگان آمده اس
  .حسابداری و نظارت ضروری بر آنها صورت گرفت

آقای واگسمن گفته است که در حاليکه مساله تخلفات در جريان اجرای برنامه نفت در برابر غذا موضوع 
رژيم سابق آن پنج مورد تحقيقات کنگره آمريکا بوده است، هرج و مرج مالی در عراق پس از سقوط 

  .کشور توجه چندانی را به خود جلب نکرده است
  .هنوز مقامات دولت آمريکا نسبت به اين گزارش واکنشی نشان نداده اند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  نژاد  نامه محمود احمدي زندگي
  ٢٠٠۵ ژوئن ٢۵ - - ١٣٨۴ تير ۴شنبه 

 در شهرستان گرمسار به دنيا آمد، پدر وي آهنگر بوده و 1335اد سال نژ محمود احمدي: خبرگزاري فارس
نژاد فرزند چهارم خانواده است و از يك سالگي به همراه خانواده خود  هفت فرزند داشت، محمود احمدي

 .از آن شهرستان آوچ آرده و در تهران اقامت گزيدند
 

س تهران از جمله مدرسه سعدي و دانشمند وي دوران تحصيالت خود را تا مقطع پايان متوسطه در مدار
 در رشته 1354 از آنكور سراسري قبول شده و در سال 130پشت سرگذاشته و با آسب رتبه 

 در مقطع 1365مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت دوره تحصيالت عالي را شروع آرد، در سال 
ضويت در هيأت علمي دانشكده  نيز به ع68آارشناسي ارشد همان دانشگاه پذيرفته شد و در سال 

 نيز موفق به دريافت مدرك تحصيلي دآتراي 1376عمران دانشگاه علم و صنعت درآمده و در سال 
ريزي حمل و نقل ترافيك شد، ايشان ضمن تدريس در دانشگاه مذآور استاد  مهندسي و برنامه

 . مختلف مهندسي بوده استهاي  راهنمايي دهها پايان نامه معتبر و علمي آارشناسي ارشد در زمينه
نژاد پيش از پيروزي انقالب اسالمي در آسوت دانشجو با شرآت در مجالس مذهبي و سياسي  احمدي

هاي روشنگر قدم در راه خيل  وارد فضاي سياسي جامعه شد و با مشارآت در تهيه و توزيع اعالميه
گذاران انجمن اسالمي دانشجويان  مبارزان انقالب گذاشت، وي پس از پيروزي انقالب اسالمي از پايه

 . بود
 به عنوان نماينده دانشگاه علم و صنعت براي شرآت در جلسات به 1358نژاد از مرداد سال  احمدي

رهبري زمينه  معظم شد، آه استمرار اين جلسات در حضور مقام  مشرف مي) ره(حضور حضرت امام 
  .گيري شوراي اوليه دفتر تحكيم وحدت را مهيا آرد شكل

هاي پشتيباني منطقه   در فعاليت1364وي با شروع جنگ تحميلي به منطقه غرب شتافت و تا سال 
 داوطلبانه به تيپ ويژه سپاه پاسداران انقالب اسالمي پيوسته و با طي 1365تالش آرد و در سال 

وان مسئول اي در قرارگاه رمضان در عمليات برون مرزي آرآوك شرآت نمود و بعد از آن نيز به عن دوره
 .  ويژه سپاه و مسئول ستاد جنگ استانهاي غربي آشور به خدمت پرداخت6مهندسي رزمي لشگر 

سال به 2نژاد در دهه شصت، چهارسال به عنوان معاون و فرماندار ماآو و خوي و همچنين  دآتر احمدي
نيز پشت عنوان مشاور استاندار آردستان خدمت به مردم استانهاي آذربايجان و آردستان را 

 در شرايطي آه به عنوان مشاور فرهنگي وزير فرهنگ و آموزش عالي 1372سرگذاشته و از سال 
ايشان در آنار . آرد به عنوان اولين استاندار استان جديد التأسيس اردبيل منصوب شد فعاليت مي

اب شد، اندازي تشكيالت اداري استان سه سال پي در پي بعنوان استاندار نمونه آشور انتخ راه
استانداري اردبيل در زمان مديريت ايشان عليرغم محدود بودن فصل آار عمراني به دليل سردسيري 

 و بودجه در زمينه فعاليت عمراني به عنوان  بندي سازمان برنامه  طبق رده75 و 74منطقه، در سالهاي 
 . استانداري برتر شناخته شد

كوني تخريب شده در جريان زلزله آه در طول مدت  واحد مس7500نژاد پس از بازسازي  دآتر احمدي
 . ماه صورت گرفته بود، مورد تقدير قرار گرفت7آوتاه 

 به دوره خدمت در استانداري اردبيل پايان داده و از آن پس تا 1376نژاد در مهرماه سال محمود احمدي
ريس و انجام علمي دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت مشغول تد آنون به عنوان عضو هيأت

 ارديبهشت ماه 13وي در . هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي بوده است فعاليت
و هفتمين جلسه متناوب و دومين جلسه اعضاء دوره دوم   طبق مصوبه دويست و چهل1382سال

ي خود  ديگري از تجربه خدمتگزار شوراي اسالمي شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و دوره
 . را در آالن شهر تهران آغاز نمود
 . توان به متن زندگينامه وي اضافه آرد سوابق و تجربيات ذيل را نيز مي

 . نگاري  روزنامه-
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 .  مؤسس و عضو انجمن تونل-
 .  عضو انجمن مهندسين ايران-
 .  عضو انجمن مهندسين راه و ترافيك آسيا و اقيانوسيه-
 . جمن اسالمي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت عضو اولين شوراي مرآزي ان-
 .  عضو اولين شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دفتر تحكيم وحدت-
 .  عضو شوراي مرآزي جامعه اسالمي مهندسين-
 .  عضو شوراي مرآزي جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي-
 

   تير3:  ايرانیمررو هفته نامه ها
 ٢٠٠۵  ژوئن24 - ١٣٨۴  تير3ه جمع

هفته نامه ها در دور دوم انتخابات به طرفداری از کانديداهای مرحله دوم پرداخته و مردم را :بی بی سی
  . به شرکت در انتخابات دعوت کرده اند

نشريات اصالح طلب از اکبر هاشمی رفسنجانی و نشريات وابسته به محافظه کاران از محمود احمدی 
  .نژاد حمايت کرده اند

 خرداد ٢٧در سرمقاله اين شماره به کسانی که در روز ) ايرنا(ارگان خبرگزاری دولتی ايران  ايران جمعه
در بازی : "در خانه ماندند و اکنون نيز در اهميت رای خود مردد هستند، مورد خطاب قرار داده و نوشته
هالنه همه سياست نمی توان در فقدان تقاضاهای حداکثری، از امکانات حداقلی نيز چشم پوشيد و کا

  ."سهم خود را به حريفان تعارف کرد
 با اشاره به باور برخی از مردم که معتقدند مقام رياست ايران جمعهمهرداد قاسمفر ياداشت نويس 

نبايد فراموش : "جمهوری در کشور تنها درصدی از اختيارات واقعی به رئيس جمهور می بخشد، نوشته
 توانسته و باز هم خواهد توانست از سرعت پيشروی تماميت کرد که همين درصد ناچيز نيز در لحظاتی

  ."خواهان و متحجران و مطلق انديشان بکاهد
توصيف " دو راهی هاشمی يا احمدی نژاد" در عنوان اصلی خود اين مرحله از انتخابات را اميد جوان

  .کرده و پيش بينی کرده که آرای پراکنده در سبد هاشمی قرار گيرد
، هاشمی رفسنجانی را برگزيده نهايی مردم در انتخابات رياست جمهوری معرفی کرده و اين هفته نامه

نوشته در انتخابات مرحله دوم، آرا مهدی کروبی، مصطفی معين، محسن مهرعليزاده و حتی بخشی از 
  .آرا محمد باقر قاليباف به اسم هاشمی در صندوق ها ريخته خواهد شد

 در عنوان اصلی خود از رئيس جمهور منتخب خواسته است که  که در اصفهان منتشر می شودصدا
ضمن ادامه مسير سازندگی، اعتماد را به مردم برگرداند و با پشتوانه اعتماد مردم و هواداران بر 

  .مشکالت خارجی و داخلی غلبه کند
  انتخاب سرنوشت

ه دوم انتخابات را حماسه در مقابل، نشريات وابسته به محافظه کاران ورود آقای احمدی نژاد به مرحل
 در عنوان اصلی خود پرتو سخنبزرگی توصيف کرده اند که با حماسه ديگری به نتيجه می رسد و 

  ."تا دولت کريمه يک يا حسين ديگر: "نوشته
 که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی در قم منتشر می شود وعده داده است که با پرتو سخن

  .ر، آبی عظيم به تالطم خواهد افتاد و تمام ناپاکی های را خواهد شستتکان ملت در روز سوم تي
يک راه : "توصيف کرده و نوشته" دو راهی سرنوشت ساز" ارگان انصار حزب اهللا نيز انتخابات را يالثارات

 ساله است که تا امروز پيموده شده و وضعيت اسفار بار فعلی نتيجه منطقی ١۶امتداد همين راه 
ن مسير است اما راه ديگر مسيری است که قرار است با تغيير و تحول وضع موجود به پيمودن همي

  . "عدالت، خدمت و کارآمدی منتهی شود
ارگان انصار حزب اهللا که از آقای احمدی نژاد حمايت می کند نوشته، طرح وی برای تحول در مديريت 

 گاه صندلی های قدرت را ترک نمی گويند پير مديرانی را که هيچ"های راکد و جايگزينی نيروهای جوان، 
  . "و باز نشسته نمی شوند به هول هراس انداخته است

  انتخابی با اراده خداوند
نشريات محافظه کار با انتقاد از ائتالفی که حول آقای هاشمی رفسنجانی صورت گرفته، نوشته اند که 

را ندارند سعی دارند جلوی تشکيل آنها از ترس مرگ به تب راضی شده اند و چون تاب تحمل عدالت 
  .دولت کارآمد اسالمی شکل بگيرند

نشوند که برای " تسليم جو سازی های پر شور خالی از شعور" از رای دهندگان خواسته پرتو سخن
  .جلب رای جوانان بر پا می شود نه برای تامين خواسته ها

ابات سوم تير انتخاب بين اسالم پا انتخ: " از قول مهدی کوچک زاده نماينده مجلس نوشتهيالثارات
  . "برهنگان و اسالم مرفهين بی درد است

آقای کوچک زاده گفته به دليل نظر سنجی های ساختگی از نامزد ديگری در مرحله اول انتخابات 
حمايت کرده اما تاکيد کرده، خداوند دلهای مردم را متوجه آقای احمدی نژاد کرده و خداوند کار خود را 

  .مام رها نمی کند و در اين دوره نيز همگی مقهور اراده خداوند خواهند شدنيمه ت
  تشکيل لشکر شهادت طلب
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 اگهی جذب نيرو برای عمليات شهادت طلبانه را چاپ کرده و از مردم خواسته پرتو سخن و يالثارات
ضويت را اند برای ثبت نام در لشکر های استشهادی که در تمامی استان ها تشکيل می شود، فرم ع

  .پر کنند
آمادگی همه جانبه عليه دشمنان اسالم و نظام "قرارگان عاشقان شهادت تشکيل اين لشکر را برای 

ضروری دانسته و نوشته، نيروهای اين لشکر " مقدس جمهوری اسالمی و نيز حراست از کيان اسالم
  .تحت آموزش های تخصصی قرار می گيرند و آماده عمليات استشهادی می شوند

حضرت امام : " در گفتگويی با فرمانده قرارگاه عاشقان شهادت که نامی از وی نبرده نوشتهپرتو سخن
سال ها قبل گفته بود که اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود ولی تاکنون يک ) آيت اهللا خمينی(

ماندهی و اقدام عملی صورت نگرفته است و قرار گاه عاشقان شهادت بايد با شناسايی، جذب، ساز
  . "آموزش نيروهای شهادت طلب به اين بحث جامه عمل بپوشاند

  .به گفته فرمانده عاشقان شهادت، تاخير و عقب نشينی در اين کار به صالح اسالم و انقالب نيست
 نيز از تشکيل ستاد حفاظت اجتماعی از دختران و زنان خبر داده و به نقل از احسان همشهری جوان
فلسفه تشکيل ستاد حفاظت : "ل امور اجتماعی و فرهنگی قوه قضائيه نوشتهقاضی زاده مدير ک

اجتماعی، تامين و تضمين حقوق و آزادی های شهروندان و جلوگيری از تعرض های نابجا به زنان، 
  . "دختران و حتی پسران جوان است

 و قوه قضائيه به گفته آقای قاضی زاده، وضعيت امنيتی و سالمتی اجتماعی کشور دچار بحران است
به تنهايی نمی تواند سالمت اجتماعی و امنيت عمومی را تامين کند بنابر اين بايد از نهادهای ديگری 

  .کمک بگيرد
 

   تيرماه1:  تهرانیمرور روزنامه ها
 ٢٠٠۵ ژوئن 22 - ١٣٨۴ اول تيرشنبه چهار 

دوم انتخابات رياست روزنامه های صبح امروز تهران در آخرين روز رقابت های مرحله :بی بی سی
جمهوری خبر از کشف تخلف ها و متقلبانی داده اند که در انفجارها و تقلب و تخلف های انتخاباتی 

دست داشته اند و از زبان مسئوالن وزارت کشور فاش کرده اند که اين افراد روحانی های وابسته به 
  . نهادهای نظامی بوده اند

تخابات نزديکتر می شود اشارات مستقيم و غيرمستقيم در در همين حال هر چه زمان برگزاری ان
  .حمايت از اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس جمهور سابق، افزايش می يابد

 در صدر اخبار خود از حمايت محمد خاتمی، رييس جمهوری، از انتخاب رييس  اعتماد وشرق، ايران
دم ايران باشد و راه سازندگی و آزادی را جمهوری جديدی خبر داده اند که، به گفته وی، بايد در شان مر

  . صميمانه ادامه دهد
گرجه در اعالميه محمد خاتمی نامی از کسی برده نشده اما مصطفی معين، نامزد اصالح طلبان که 

 از حاميان خود شرققبال اعالم کرده بود که در انتخابات مرحله دوم شرکت نمی کند، به نوشته 
روزی کسانی که سالمت انتخابات را خدشه دار کردند به هاشمی خواسته برای جلوگيری از پي

  . رفسنجانی رای بدهند
همين روزنامه ها خبر داده اند که جامعه روحانيت مبارز سرانجام نتوانست در مورد حمايت از هاشمی 

رفسنجانی به توافق برسد و لی عده ای از اعضای آن از هاشمی که عضو اين جامعه است حمايت 
  . اندکرده 
 در صدر اخبار خود از ديدار ناگهانی هاشمی رفسنجانی از دانشگاه و گفتگوی وی با جوانان خبر شرق

داده و نوشته غالمحسين کرباسچی و علی هاشمی و الهه کواليی، سخنگوی دکتر معين هم در اين 
  . ديدار همراه وی بودند

نشان می دهد که ميکروفن را در عکسی که شرق آن را در صدر اخبار خود چاپ کرده هاشمی را 
  .مقابل دهان دانشجويی گرفته است

همزمان با انتشار اخبار مربوط به کشف چاپخانه ها و مراکز توزيع شبنامه عليه کانديداها، سخنگوی 
وزارت کشور گفته است که متخلفان در انتخابات دخالت کردند و چهره نهادها و سازمان های مقدس را 

 اسامی آنها ثبت شده است و انتظار داريم که سازمان قضايی نيروهای مسلح با آنان لکه دار کردند و
  . برخورد و نتيجه برخورد را قبل از انتخابات به مردم اعالم کند

، روزنامه شهرداری تهران هم در يادداشتی از تخريب نامزدها و چاپ وسيع همشهریدر همين زمان 
  .وشته است که در اين تخريب ها هيچ گونه رعايت اخالق نشده بودشبنامه ها انتقاد کرده و از جمله ن

مقاالت متعددی در روزنامه های امروز صبح چاپ نشان می دهد که نويسندگان و هنرمندان و اصالح 
طلبان در نوشته های خود عليه فاشيسم در کشور هشدار داده و عمال خواستار رای دادن به هاشمی 

  .شده اند
 شرق، که روز دوشنبه توسط دادستانی توقيف ش،د در مقاله ای در اقبال روزنامه يک عضو سردبيری

  . شرق، اقبالبه جای معين هاشمی و به جای : نوشته
 از اين که بعضی از کسانی که دشمن هاشمی بودند اما امروز به دفاع از  جمهوری اسالمیروزنامه

ه رييس مجمع تشخيص مصلحت حمله می وی برخاسته اند انتقاد کرده و در ضمن نوشته کسانی ب
  . بردند
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اين روزنامه در عين حال از روزنامه های مخالف هاشمی که امروز به دفاع از وی برخاسته اند انتنقاد 
کرده و نوشته است که دوستان عصبانی امروز در زمانی که ديگران به هاشمی حمله می کردند حاضر 

ع از اين عالم مجاهد مظلوم بگويند در حالی که حمله کنندگان نشدند در برابر آن حتی يک کلمه در دفا
هاشمی رفسنجانی را مزاحم خود می ديدند و هدف اين بود که او را به عنوان خاکريز اول از سر راه 

اين واقعيت آنقدر بديهی . بردارند تا بتوانند به خاکريز دوم که رهبری است برسند و کار را يکسره کنند
  .ی آنرا نفهمد بايد در فهم سياسی خود شک کنداست که اگر کس
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