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

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  عراق ی به جمهوری اسالمای یمخالفت کردها با الحاق پسوند عرب

  ٢٠٠۵ جوالى ١۶ -  ١٣٨۴ تير ٢۵شنبه 
 بر ني عراق اعالم کرده اند و در عی به جمهوری اسالمای ی مخالفت خود را با الحاق پسوند عربکردها

 . کردستان اصرار دارند شدن منطقه یالتیضرورت ا
 عراق  در یمی دای قانون اساسنی تدوتهي کمسي مهر ، فواد معصوم معاون اول رئی گزارش خبرگزاربه

 . کوتاه نخواهند آمدسميکردها هرگز از مساله فدرال: گفتگو با روزنامه الشرق االوسط گفت 
  .ی اسالمای و ی خواهد بود نه عربوي عراق فدراتیجمهور:  گفت یو

 ی اعضای اشاره کرد که  با حضور تمامی قانون اساسنی تدوتهي نشست امروز کمی به برگزارمعصوم
 . شودی اضافه شدند، برگزار ماتي هنی به اراي که اخی عضو عرب سن15 و ی نفره اصل55
 ی آن به اعتراض عرب هانی تاکنون روبرو بوده است که مهمتری با مشکالت متعددتهي کمنیا:  افزود یو

 دی که آنها تهدی داشتند تا جائتی شکاتهي خود درکمندگانی گردد که از کم بودن تعداد نمای برمیسن
 ها و یزنی اما رارد خواهند کی مربوط به آن خودداری قانون و همه پرسنیکرده اند از مشارکت در تدو
 افتی شی افزاتهي کمنی در ای سنی شد که بر اساس آن شمار عرب هایجلسات متعدد منجر به توافق

 گردد که کردها همچنان بر ضرورت ی به شهر کرکوک برمگریمشکل د.   حل شدی مشکل تاحدودنیو ا
 نکهی عراق است ادني درباره نحوه نامگریمشکل د.  موقت اصرار دارند یحل آن بر اساس قانون اساس

 . به آن محلق شودی اسالمای یپسوند عرب
 امروز اتي هنی عضو ا70:  عراق گفت یمی دای قانون اساسنیتدو تهي کمسي معصوم معاون اول رئفواد
 اعضا ی در جلسات گذشته با عدم شرکت برخرای کنند زی را برگزار می بار نشست کاملني اولیبرا

 .میروبرو بوده ا
 قانون اداره عراق در دوران 58 بند ی خواهد شد اجرای که بررسی مساله انی مهمتری گفته وبه

کردها خواهان . ( اوضاع در کرکوک شده استی سازیاست که خواستار عاد)  موقتیساسا (یانتقال
 شهر نی کردها را از اگری دی صدام آنها را به کرکوک منتقل و از سو می هستند که رژییخروج عرب ها

 ). کردرونيب
 اصول  در کنار ابعاد قانون مانندی قانون اساسنی تدوی فرعتهيشش کم:  معصوم اظهار داشت فواد
 . قرار خواهد گرفتی مورد بحث و بررسگری ها، قانون احزاب، قانون انتخابات و موارد دی بحث آزاد،یکل
 ري غنکهی اليبه دل:  عراق گفت ی به جمهوری اسالمای ی مخالفت کردها با الحاق صفت عرباني با بیو

 .ست ادي بعی در عراق وجود دارند الحاق پسوند اسالمیگری دانیاز اسالم اد
 نظام ردي صورت گی فدرالیبه معنا"  عراقیجمهور"  عراق با واژه یی که شناسایتا زمان:  افزودمعصوم

 شود مثال لي متعدد تشکی هاالتی است که عراق از انی ای به معنانی باشد و ایالتی و ای فدرالدیبا
 نکهی اای باشد انردست در کی فدرالستمي در مرکز عالوه بر سیگری در جنوب و دی فدرالستمي سکی کی

  گری دالتی اکی مناطق عراق گری شود و دالتی اکیکردستان 
(  عراق در زمان مشخص شده یمی دای قانون اساسنی رساندن تدوانی کرد به پاحی تصرانی در پایو
 .ضرورت دارد )  ، اواخر مردادیالدي مندهی ماه آمهين
 تمام ای مورد که آنی خواهد شد و در ای هم بررس در نشست امروز موضوع قانون انتخاباتی گفته وبه

 شود، مي تقسی به مناطق مختلف بر اساس استاننکهی اای باشد ی منطقه انتخاباتکیعراق به عنوان 
 . خواهد شدیبررس

  
  شود ی ملي هفته تکمنی عراق ایمی دای قانون اساسسی نوشيپ

  ٢٠٠۵ جوالى ١۶ -  ١٣٨۴ تير ٢۵شنبه 
 مجمع ای پارلمان ندگانی شود تا به نمای ملي هفته تکمنی عراق ایمی دایاس قانون اسسی نوشيپ
 .  شودمی کشور تقدنی ایمل
 ی کرد هفته جاردي عراق تاکی عضو مجمع ملکی ت،ی کوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 . خواهد شدلي عراق تکمیمی دای قانون اساسسی نوشيپ

 شيپس از آنکه پ:  باشد، گفتی مزي عراق نیمی دای قانون اساسنیو تدتهي الفضل که عضو کممنذر
ارائه خواهد ) یمجمع مل( به پارلمان دي رسانی به پانی تدوتهي کمی از سومی دای قانون اساسسینو

 اکتبر 18 آگوست تا 15 ني آنگاه بردي مورد بحث و تبادل نظر قرار گی مجمع ملندگانی نمایشد تا از سو
 ای شود، تا نظر موافق ی ملت عراق انجام ماني در می همه پرساتيعمل)  مهر26اد تا  مرد24 (ندهیآ

 . باره ارائه کنندنیمخالف خود را در ا
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 قانون نی تدوی فرعی هاتهي کمتي عراق درباره فعالی مجمع ملندهی نماسی الرمی مرگری دی سواز
"  عنوان عراق بنام تهي کمنیا تي در فعالینکته اساس:  گفت سمي فدرالتي و شکل و ماهیاساس
 .است" کي دمکراتی چندحزبی فدرالیجمهور

 تهي کمنی به ای که به تازگی سنیعرب ها:  باره گفت نی درای سنی عرب هادگاهی درباره دسیالر
 کنند نه وحدت ی می عراق تلقمي تقسری از تصاوری دارند و آن را تصوسمي درباره فدرالی اند نظراتوستهيپ

 .م استي وحدت کشور و نه تقسی به معناسمي که فدرالمی دادنانيما به آنها اطمعراق اما 
 توافق ی عضو عرب سن15 وستني از پشي پی قانون اساسنی تدوتهي عضو کم55 تی اکثریبه گفته و

 . باشدی و جمهورکي دمکراتیکرده بودند که عراق فدرال
 یمی دای قانون اساسنی تدوتهي کمیضا اعتیاکثر:  اظهار داشت ني همچنی مجمع ملندهی نمانیا

  یاستی رستمي باشد و نه سی پارلمانستميعراق توافق کردند که عراق س
  

هيات تدوين قانون اساسي مجمع ملي عراق ) شنبه(در نشست امروز : فواد معصوم اظهار داشت
سي خواهد ي آرآوك است، برر  قانون اداري دولت موقت آه در خصوص مساله58ي اجراي بند  مساله
 . شد
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 فواد - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين : وگو با اين روزنامه بيان داشت معصوم، معاون اول رييس هيات تدوين قانون اساسي عراق، در گفت
اهل سنت خواهان . شود ي آن برگزار مي  نفره70يبا با حضور تمامي اعضاي نشست براي اولين بار تقر

 9اند، اما تا به حال از اين تعداد تنها نيمي از آن و يا حداقل   تن شده15افزايش تعداد نمايندگانشان به 
 . اند تن در جلسات شرآت داشته

ها مسوول   و هر يك از آنهاي فرعي هيات آه شامل شش آميته در نشست امروز آميته: وي افزود
هاي مختلف تدوين قانون شامل اصول آلي،  بخش. پردازند بخشي از تدوين قانون هستند، به بحث مي

 . ي احزاب، قانون انتخابات و غيره است ها، قانون ويژه آزادي
ت پردازد تا به توافق دس هيات مذآور در خصوص مسائل مورد اختالف به بررسي مي: معصوم ادامه داد

 . يابند
ي مهم در اين نشست گوش دادن به  مساله: معاون اول رييس هيات تدوين قانون اساسي عراق گفت

ها طي دو روز گذشته نشستي را برگزار آردند آه قرار است در  آن. آراء و پيشنهادات اهل سنت است
 . ها در نشست قبلي مطرح شود ها و نظريات آن ي امروز ديدگاه جلسه

 قانون اداري دولت موقت آه در حال حاضر به 58ي  هاي عراقي بر اجراي ماده  بر اصرار گروهوي با تاآيد
ما هم مصر هستيم آه اين ماده قبل از انجام : عنوان قانون موقت آشور است، اظهار داشت

 . ي قانون اساسي آشور اجرا شود پرسي درباره همه
ها و  سازي اوضاع آرآوك و بازگرداندن آردها، ترآمن  قانون اداري دولت موقت بر اهميت عادي58ي  ه ماد

ها اعرابي از  ي نظام صدام از شهرشان رانده شدند و به جاي آن هايي تاآيد دارد آه در دوره مليت
 . مناطق مرآزي و جنوب عراق به منظور عرب آردن آرآوك و از بين بردن هويت واقعي آن اسكان گزيدند

نويس  پرسي طرح پيش سازي اوضاع آرآوك بايد قبل از اجراي همه ديعمليات عا: معصوم ادامه داد
آنم آه  گويم آرآوك بايد به آردستان عراق بپيوندد؛ اما تاآيد مي من نمي. قانون اساسي انجام شود

ي بازگرداندن  اوال بايد اوضاع اين شهر به حالت عادي بر گردد و سپس از طريق قانون اساسي درباره
 . گيري آنيم ميمافراد به آن تص

: ي نامگذاري عراق را رد آرد و اظهار داشت وي در ادامه بحث در پارلمان عراق در خصوص مساله
به جمهوري عراق ارائه " العربي"و يا " العربيه"يك از اعضاء پيشنهادي در خصوص اضافه آردن آلمه  هيچ
هم " اسالمي"گونه صفت  هيچ. اند و اسامي رايج جمهوري عراق يا جمهوري فدرال عراق است  نداده

چنين امكان  هم. به جمهوري عراق مخالفيم" االسالميه"ي  ما با الحاق آلمه. به آن اضافه نشده است
 . انجام اين امر به دليل وجود اديان ديگر غير از اسالم در عراق از نظر ما بعيد است

 آه جمهوري عراق به معناي تا زماني: معاون رييس هيات تدوين قانون اساسي عراق تصريح آرد
فدرالي بودن است، بايد يك نظام فدرالي و مرآزي تشكيل شود و اين به آن معنا است آه بايد عراق از 

آردهاي عراق به تشكيل يك نظام فدرال . چند نظام فدرالي در جنوب، مرآز و آردستان تشيكل شود
 . اصرار دارند و اين مساله مطمئنا قابل صرف نظر آردن نيست

وي با تاآيد بر ضرورت پايان دهي به تدوين قانون اساسي در موعد مقرر آن يعني اواسط ماه آينده 
نويس قانون را در  ما تمامي تالشمان را در اين راه به آار خواهيم بست تا بتوانيم طرح پيش: گفت

 . معرض همه پرسي قرار دهيم
تدوين قانون اساسي به ويژه مشكالت موجود در نشست امروز ميزان سرعت ما در : معصوم ادامه داد

 . بر سر برخي مسائل مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  

 . شد در راس هياتي بلندپايه به تهران وارد ) شنبه(ابراهيم الجعفري، نخست وزير عراق عصر امروز 
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از فرودگاه مهرآباد، ابراهيم  ) ايسنا(ويان ايران به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشج
وزير عراق دقايقي پيش با استقبال رسمي اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن  الجعفري نخست

 . آشورمان به تهران وارد شد
آنند آه تعداد ديگري از وزرايش طي روزهاي گذشته به   وزير همراهي مي10گفتني است الجعفري را 

اش در تهران عالوه بر مالقات با مقامات   روزه قرار است الجعفري طي سفر سه. رد شده بودندتهران وا
 . رتبه آشورمان چندين يادداشت تفاهم را نيز با جمهوري اسالمي ايران به امضا برساند عالي

ي فرهنگي ـ تاريخي سعدآباد  وزير عراق ضمن حضور در مجموعه پس از اين مراسم قرار است نخست
 . ورد استقبال رسمي محمدرضا عارف، معاون اول رئيس جمهور آشورمان قرار بگيردم

ي سعدآباد پس  وزير عراق با مقامات آشورمان در مجموعه شايان ذآر است آه دور اول مذاآرات نخست
 . از استقبال رسمي انجام خواهد شد

  
  قرباني گرفت28 عمليات تروريستي در عراق 12

  ٢٠٠۵ جوالى ١۶ -  ١٣٨۴ تير ٢۵شنبه 
 . زخمي برجاي گذاشت100 آشته و بيش از 28حمالت شورشيان عراق 

 عمليات انتحاري شورشيان عراق در 12در , به گزارش گروه اخبار بين الملل خبرگزاري آار ايران ايلنا
 . تن زخمي شدند100 تن آشته و بيش از 28بغداد و شمال اين آشور دست آم 

هاي انتحاري نيروهاي امنيتي عراق و سربازان   هدف اين بمبگذاري«: دادخبرگزاري فرانسه گزارش 
 .»ارتش آمريكا بوده است

و يك خودرو و يك " بغداد"ها آه از طريق انفجار هفت خودرو و يك دستگاه موتور سيكلت در   اين عمليات
ود آه به ش در شمال عراق صورت گرفت درحالي انجام مي" اشرقات"دستگاه موتورسيكلت در شهر

, اند آه به دنبال مبارزه همه جانبه آنها با شورشيان عراق  تازگي نيروهاي ارتش آمريكا مدعي شده
 .گذاري خودرو به هشت مورد درهر هفته رسيده است  هاي تروريستي از طريق بمب  شمار عمليات

ت وزير شيعه عراق نخس" ابراهيم جعفري" آوريل يعني يك روز پس از آنكه 29پس از , شود  اضافه مي
هاي   ديروز از نظر شمار عمليات, توانست راي ثبت نمايندگان پارلمان اين آشور را به دست آورد

  .بدترين روز عراق بوده است, تروريستي شورشيان عراق
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تير25:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ جوالى ١۶ -  ١٣٨۴ تير ٢۵شنبه 

روزنامه های امروز تهران گزارش هايی از وضعيت اکبر گنجی را همراه گزارش دادستانی :بی بی سی
تهران چاپ کرده اند، از آخرين ديدار رييس حمهور خاتمی با خبرنگاران گزارش داده اند و در مقاالت خود 

  .به بحث و گمانه زنی درباره کابينه آينده پرداخته اند
به شرح واکنش های داخلی و خارجی درباره " گنجی را آزاد کنيد"خود را با عنوان  سرمقاله آفتاب يزد

ابراز نگرانی درباره وضعيت جسمی اکبر گنجی اختصاص داده است که سی و پنجمين روز زندان خود را 
  .می گذراند

تبار، و اشاراتی به نامه دکتر سروش، عزت اهللا سحابی، محسن کديور، سعيد حجاريان و عليرضا علوی 
 و کيهانآخرين گزارش ها درباره وضعيت اکبر گنجی در روزنامه های مختلف تهران منعکس شده اما 

 تنها به اعالميه دادستانی تهران بسنده کرده اند که در آن گفته شده بر اساس جمهوری اسالمی
  . گزارش سه پزشک متخصص گنجی از بيماری خاصی رنج نمی برد و وضعيت وی عادی است

 با اشاره به اظهار نظر جورج بوش، رييس جمهور آمريکا درباره اعتصاب غذای گنجی از کيهانوزنامه ر
  .پنج نماينده محافظه کار که برای ديدار از وضعيت اکبر گنجی به زندان رفته اند، انتقاد کرده است

ج بوش همصدا اين نمايندگان بهتر بود به مسائل مردم رسيدگی می کردند و با جور:  نوشتهکيهان
  . نمی شدند

علی اکبر موسوی خوئينی ها نماينده مجلس ششم که در تظاهرات روز سه ايرانبه نوشته روزنامه 
شنبه تهران که برای حمايت از اکبر گنجی برپا شده بود مضروب شده است، گزارش نيروی انتظامی را 

  .ودند به شدت بدرفتاری کرده استرد کرده و گفته پليس در آن روز با دو هزار نفری که گرد آمده ب
های نماز جمعه ديروز در شهرستان ها نشان می دهد بيشتر امامان  درباره خطبه ايرانگزارش روزنامه 

جمعه نسبت به انفجارهای لندن ابراز همدردی کرده و گفته اند اسالم ترور و کشتن انسان های بی 
  .گناه را تقبيح می کند و با اينکارها موافقتی ندارد

ی کروبی منعکس کرده که در آن  نظر وزارت کشور را در آمادگی برای رسيدگی به شکايت مهداعتماد
نوشته شده با وجود آن که هنوز رييس جمهور دستوری در اين باره صادر نکرده است اما وزارت کشور 

  . آمادگی دارد مطابق درخواست کروبی عمل کند
مهدی کروبی نامزد رياست جمهوری در نامه خود به محمد خاتمی ضمن تاکيد بر اين که ادعايی 

  . وی خواسته بود دستور شمارش صندوق های تهران و اصفهان را صادر کندنخواهد داشت از
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 از زبان مصطفی معين، نامزد اصالح طلبان در انتخابات اخير رياست جهوری نوشته با حضور همبستگی
دولت اصالحات انتظار می رفت انتخابات سالمی برگزار شود در حالی که اينک پرونده تقلب ها تحت 

  . بسته شدعنوان بداخالقی
 محمد خاتمی را عزيزترين همبستگی ديدار رييس جمهور را با خبرنگاران شام آخر ناميده و اعتماد

  . متهم دنيا خطاب کرده است
 محمد خاتمی در اين ديدار از جمله درباره روابط ايران و آمريکا نظر داده و گفته  ايرانبه نوشته روزنامه

 که دو کشور در حال نزديک شدن به هم بودند، سياست تخريب را برخی ها در ايران و آمريکا، هنگامی
البته کسانی که در ايران وجود داشتند، نسبت به آمريکا بسيار بدبين بوده و عقيده داشتند . آغاز کردند

  . هر گونه نزديکی با آمريکا به ضرر منافع ملی ايران است
  .های مختلف تهران گزارش هايی داده انددر بحث پيرامون کابينه آينده و جابجايی ها روزنامه 

 از زبان يک استاد حزب اللهی دانشگاه نوشته با توجه به فساد گسترده بايد با يک انقالب شرق
  .فرهنگی دولت پاک را تشکيل داد

 محمدرضا باهنر گفته نبايد اين احساس در مديران پديد آيد که قلع و قمعی در همبستگیبه نوشته 
  . پيش است
  .  در سرمقاله خود از محمود احمدی نژاد رييس جمهور منتخب خواسته تقوا را معيار قرار دهدنخراسا
   يادآور شده که با يک جناح نمی توان کشور را اداره کردجمهوری اسالمیروزنامه 

  
   تير٢۴:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۵ جوالى ١5 - ١٣٨۴ تير 24ه جمع
تمال عضويت هم زمان اعضای شورای شهر تهران در هيات دولت، ترکيب دولت آينده، اح:بی بی سی

پيشنهاد تشکيل جبهه اصالح طلبان، مخالفت با روش های غربی برای حل مشکالت اقتصادی، فعاليت 
  .  تير مهمترين عناوين هفته نامه های چاپ ايران است١٨های دختران زيتون و واقعه 

سی ايران است و هفته نامه ها به گمانی زنی در باره آن ترکيب دولت آينده مهمترين بحث محافل سيا
  .پرداخته اند

" سخت ترين زمان برای محمود احمدی نژاد" ارگان حزب موتلفه اسالمی انتخاب همکاران را شما
توصيف کرده و هشدار داده سهم خواهان که به اميد مقامی دنبال وی بودند سر رسيده اند تا شايد به 

  .دولتی برسند
ان موتلفه همچنين يادداشت تندی عليه محمد خوش چهره نماينده مجلس و سخنگوی آقای احمدی ارگ

نژاد در زمان انتخابات چاپ کرده که نوسانات بورس را کارشکنی سياسی دانسته و از وزارت اطالعات 
  .خواسته بود در اين زمينه واکنش نشان دهد

و به اين نماينده مجلس که گفته می شود يکی از  اين شيوه برخورد را بد اخالقی توصيف کرده شما
بر حساسيت مطالب خود "وزارتخانه های اقتصادی دولت آينده به وی سپرده می شود، توصيه کرده 

  ."بيشتر بينديشد و از سياسی کردن اقتصاد پرهيز کند
جی و اصرار ارگان موتلفه با اشاره به روشن نبودن رويکرد دولت آينده نسبت به سرمايه گذاری خار

طرفداران آقای احمدی نژاد بر تک نرخی کردن سريع بهره بانکی به رئيس جمهور منتخب هشدار داده 
که تيم همراه اقتصادی حامی وی اگر چه از تجربه علمی برخوردار است اما تجربه عملی ندارد و اگر 

  .کرداين تيم نقاط ضعف خود را رفع نکند هزينه بسياری بر جامعه تحميل خواهد 
  "سری در دولت، پايی در بهشت"

 احتمال عضويت همزمان برخی از اعضای شورای شهر تهران در هيات دولت را نقد کرده و اميد جوان
سری در دولت و "نوشته هيچ عذر موجهی برای توجيه اين کار وجود ندارد و اعضای شورای شهر نبايد 

  .رد، داشته باشند، خيابانی که شهرداری در آن قرار دا"پايی در بهشت
شورای شهر تهران به عنوان مهمترين حامی آقای احمدی نژاد اعالم کرده است که اعضای اين شورا 

  .به لحاظ قانونی مشکلی برای عضويت در هيات دولت با حفظ سمت در شورای شهر ندارند
مان در هيات تحليلگران سياسی اصرار گروه موسوم به آبادگران شورای شهر تهران برای عضويت همز

دولت و شورای شهر را نگرانی آنها از ورود سه عضو علی البدل دانسته اند که در صورت خروج اعضای 
  .اصلی جانشين آنها خواهند شد

مصطفی تاج زاده، معاون پيشين وزير کشور، ابوالقاسم عاشوری معاون عمرانی شهردار سابق تهران و 
بی سه اصالح طلبی هستند که در نوبت ورود به شورای عليرضا رجايی از گروه موسوم به ملی مذه

  .شهر تهران قرار دارند
به نظر می رسد و ممکن است " انحصارگرايانه"به نوشته اميد جوان، نگرانی و بيم از حضور اين افراد 

  ."مردم شيفتگی خدمت را به تشنگی قدرت ترجمه کنند"
  جبهه متحد اصالحات

ای اصالح طلبان در انتخابات شوراها، مجلس و رياست جمهوری را  در عنوان اصلی خود شکست هصدا
جبهه متحد "بررسی کرده و از تمامی نيروهای اصالح طلب خواسته اختالفات را کنار بگذارند و در قالب 

  ."اصالحات دوباره دور هم جمع شوند
نی، مصطفی اين نشريه که در اصفهان منتشر می شود، نيروهای وفادار به اکبر هاشمی رفسنجا

معين و مهدی کروبی را مخاطب قرار داده و توصيه کرده به خاطر بقای خود و تدوام حرکت های گذشته 
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گرد هم جمع شوند و با تدوين برنامه های چارچوب ائتالف، اصول و روشهای فعاليت مشترک احزاب و "
  ."گروه های اصالح طلب را تعيين کنند

ن از معين و کروبی گرفته تا برخی حاميان هاشمی رفسنجانی بايد اصالح طلبا: " نيز نوشتهاميد جوان
به اين باور برسند که جز ائتالف و کار گروهی و جبهه ای راهی برای برون رفت از شرايط پيش آمده 

  ."وجود ندارد
  آينده مبهم روابط با غرب

رزيابی کرده و در عنوان  انتخاب آقای احمدی نژاد را تغيير بنيادی در سياست خارجی ايران ايالثارات
  ."اروپا و آمريکا فهميده اند که معادله پيشين با ايران بر هم خورده است: "اصلی خود نوشته

به نوشته ارگان انصار حزب اهللا، در انتخابات رياست جمهوری غبارها کنار زده شده و جامعه ايرانی 
که حاضر نيست به هيچ مجموعه خارجی دوباره در انظار بين المللی تبديل به جامعه ای اسالمی شده 

  .و استکباری باج بدهد
 آينده روابط جمهوری اسالمی با غرب را سياه و خاکستری توصيف کرده و با اشاره به مخالفت صدا

آينده روابط ايران با غرب تاريک است و : "تلويحی محمود احمدی نژاد، از قول برخی کارشناسان نوشته
ظ پايگاه اجتماعی خود و نگهداری هواداران خويش مجبور است همچنان بر آقای احمدی نژاد برای حف

  ."طبل قطع روابط ايران و آمريکا بکوبد
رئيس جمهوری جديد با تکيه بر حمايت تشکل هايی موفق به پيروزی در "به نوشته اين نشريه، 

ند و به دنبال فرصتی می انتخابات شده است که پرچمدار مبارزه با امپرياليسم غرب به ويژه آمريکا بود
  ."گشتند تا مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بکوبند

در عين حال موضوع استعفای حسن روحانی، سرپرست هيات ايرانی در پرونده مذاکرات هسته ای که 
از دو سال پيش مهمترين پرونده ايران را با اروپا پيش می برد همچنان موضوع بحث محافل سياسی 

  ."دولت جديد هنوز تصميمی برای ادامه کار با حضور وی نگرفته است "ايران جمعهشته است و به نو
به قوت خود ) استعفا(اصل قضيه : " نوشتهايران جمعهخبر استعفای آقای روحانی تکذيب شده اما 

  ."باقی است و احتماال آقای روحانی ديگر در آن منصب باقی نمی ماند
  "کفار غربی"نسخه های 
اگر : "که در قم منتشر می شود سخنان آيت اهللا مصباح يزدی را نقل کرده که گفته پرتو سخن

 سال حل نشده بدين سبب است که برای حل آنها از فرمول های ٢۶مشکالت اقتصادی ما بعد از 
  ."غربی و غير اسالمی استفاده کرده ايم

ا به ارمغان می آورند برخالف به گفته آقای مصباح يزدی، روش هايی که تحصيل کرده های غربی برای م
  .دستورات اسالمی است به همين دليل است که هر روز بيشتر شکست می خوريم

: آقای مصباح يزدی که در جمع خانم های عضو شورای های کالن شهرها سخن می گفته اضافه کرده
ی اسالمی، سراغ اقتصاد ما روز به روز بيمارتر می شود چون به جای توکل بر خدا و اجرای راه حل ها"

  ."راه حل های کفار و دشمنان اسالم رفته ايم
  دختران زيتون

" استشهادی" گزارشی از فعاليت های دختران زيتون، نامی که داوطلبان عمليات همشهری جوان
اسرائيل را بيرون می کنيم به هر قيمتی، : "برخود گذاشته اند، چاپ کرده و از قول اين دختران نوشته

م باشد با چند کيلو تی ان تی می رويم فلسطين و توی دل اسرائيلی ها خودمان را منفجر حتی اگر الز
  ."می کنيم

ما : "خانم رجايی فر، مسئول دختران زيتون که زير زمين خانه اش را به پايگاه اين گروه تبديل کرده گفته
  ."بدهيميک انجمن زير زمينی و مخفيانه نيستيم که بخواهيم مخفيانه تروريست پرورش 

 هزار دختر ايرانی برای اجرای عمليات انتحاری در فلسطين و عراق خبر داده و ٣۵اين نشريه از ثبت نام 
هدف فقط فلسطين و عراق نيست بلکه نجات تمام مسلمانان جهان : "از قول خانم رجايی فر نوشته

 که اگر روزی هيچ است و ما می خواهيم بگوئيم که هر مسلمان يک نيروی شهادت طلب بالقوه است
  ."سالحی نداشته باشد برای نجات همکيشان خود از جان مايه می گذارد

   تير١٨زخم های 
 در سرمقاله اين شماره  صدا تير کوی دانشگاه تهران در سکوت برگزار شد،١٨با آن که سالگرد واقعه 

گذشت چندين سال اين زخم بر عمق جان ايرانيان خنجر زده و بعد از "توصيف کرده که " فاجعه ای"آن را 
  ."نه تنها التيام نيافته بلکه درد و رنجش بيشتر شده است

تعدادی از دانشجويان دستگير شده در فاجعه کوی دانشگاه هنوز در زندان به سر می برند و با آنکه 
  .دادگاهی برای رسيدگی به اين مسئله تشکيل شد اما عامالن آن هيچگاه به مردم معرفی نشدند

تو گويی تنها کسانی که چنين فاجعه ای آفريدند دانشجويان بودند و آنان که با : "شته اين نشريهبه نو
  ."نام مقدسات مردم بر پيکره نحيف دانشجويان زخم زدند، هيچ گناهی نداشته اند

در دادگاه پرونده کوی دانشگاه، جای گناهکار و شاکی عوض شد و : " اضافه کردهصداسرمقاله نويس 
  ." مظلوم به جای گناهگار نشستشاکی و

  
   تير23:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵ جوالى ١4 - ١٣٨۴ تير 23شنبه پنج

www.iran-archive.com 



روزنامه های آخرين روز هفته تهران از آخرين ديدار محمد خاتمی با روزنامه نگاران خبر داده :بی بی سی
د از درگيری پليس و مردم و ضمن انعکاس اخباری درباره تظاهراتی که برای حمايت از اکبر گنجی برپا ش

در اين تظاهرات خبر داده و نوشته اند که فرمانده جديد نيروی انتظامی از امروز کار خود را آغاز کرده 
  .است
 خبر از نامه هايی داده که روزنامه نگاران و فعاالن سياسی در ابراز نگرانی از جان اکبر گنجی شرق

آن پيشنهاد کرده اند که نهادی مانند انجمن دفاع از آزادی روزنامه نگار زندانی نوشته و از جمله در 
  .مطبوعات دست به کار شود و اقداماتی برای آزادی گنجی صورت دهد

اصالح طلبان معتمد نزد او .  در سرمقاله خود نوشته آزادی گنجی يک راه حل ساده داردشرقسردبير 
خود ترجيح دهد و طرف مقابل نيز اين از گنجی بخواهند تن به حکميت دهد و نظر جمع را بر نظر 

  . بپذيرند) که از سوی شخصيت ها يا نهادهای ملی و غيردولتی بايد اعمال شود(حکميت را 
 خبر داده پنج تن از نمايندگان محافظه کار مجلس در زندان به ديدار آفتاب يزد نوشته سه تن و اعتماد

  . اندگنجی رفته و از وضعيت نگران کننده وی گزارش داده 
 خبر مربوط به درخواست آزادی گنجی توسط جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا را با عالمت کيهان

استفهام و سئوال منعکس کرده و ضمن درج زندگی نامه گنجی نوشته که وی در جوانی تندرو بوده 
  . است

ز جانب  با چاپ عکسی از موسوی خوئينی ها که در تظاهرات برای آزادی اکبر گنجی اهمبستگی
نيروی انتظامی مجروح شد و روی تخت بيمارستان است خبری از مراسم معارفه ديروز فرمانده تازه 

  ". خداحافظ دکتر قاليباف سالم سردار پاسدار"نيروی انتظامی چاپ کرده و در عنوان آن نوشته 
ر و مجروح  از قول مرکز اطالع رسانی نيروی انتظامی دستگي جمهوری اسالمیبا اين حال روزنامه

شدن خونينی ها را تکذيب کرده و گفته وی در حال مشاجره با ماموران بود که به آن ها خبر داد نياز به 
  . معالجه دارد و ماموران وی را به بيمارستان رساندند

اعالم انگليسی بودن عامالن انفجارهای لندن با استقبال روزنامه های هوادار محافظه کاران روبرو شده 
  . ه اند به اين ترتيب القاعده از معرض اتهام دور شدو نوشت
 بدون اشاره به مسلمان بودن عامالن اعالم شده انفجارها در صفحه طنز خود نوشته مقامات کيهان

غربی سعی داشتند اين انفجارها را به مسلمانان نسبت بدهند اما در عمل معلوم شد که آن ها 
  . انگليسی هستند

بعد از حادثه تروريستی لندن، تونی بلر نخست وزير انگليس در : خود نوشته در گزارش اصلی جوان
مواضع جديد خود تالش می کند در توصيف افراد مشارکت کننده در اين عمليات از لفظ تروريست کمتر 

هر چند برخی ناظران سياسی، در طول اولين روزهای حادثه از احتمال مشارکت گروه . استفاده کند
در حادثه خبر داده بودند، ولی طی روزهای بعد اين اخبار اندک ) البته اسالم گرا(ليسی های تندروانگ

با اين حال انتشار اخبار جديد طی دو روز اخير نشان داد که عامالن اصلی حادثه . اندک کم رنگ شد
  . لندن لزومًا با شبکه تروريستی القاعده در ارتباط نبوده اند

 دختر مسيحی که به بيماری کليه مبتال بود بعد از هفت روز دخيل  خبر داده هفته پيش يککيهان
 از وی با نام روبن کيهانبستن بر پنجره فوالد حرم امام رضا در مشهد شفا يافت و همراه پدرش که 

اين شخص که حاال رضا محمدی نام  کيهان به نوشته. جمس نام برده به اسالم و مذهب شيعه درآمد
است آزمايش های بيمارستان کراچی که پيش از اين نشان داده بود دخترم از  گفته کِيهاندارد به 

  .بيماری کليوی رنج می برد برای معالجه وی هزينه زيادی را طلب کرده بود که قادر به پرداخت آن نبودم
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