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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(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

ها در تاسيسات فرآوري  ي فعاليت جانبه چه ازسرگيري يك اي نسبت به آن ي اروپا با صدور بيانيه اتحاديه
آرد و از ايران خواست تا در بررسي پيشنهاد طرف اروپايي " قابراز نگراني عمي"اورانيوم اصفهان خواند، 

 . تجديد نظر نمايد
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، در اين بيانيه آه چهارشنبه شب بر روي پايگاه اينترنتي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي انرژي اتمي بارها  كام آژانس بينشوراي ح: يي اين اتحاديه منتشر شده، آمده است رياست دوره

سازي اورانيوم و فرآوري مجدد از جمله فرآوري را به  هاي مربوط به غني از ايران خواسته تا تمام فعاليت
 . عنوان يك اقدام اعتمادساز به حال تعليق درآورد

در همكاري با آژانس ي اين بيانيه با ادعاي اين آه ايران در نقض الزامات پادماني و شكست  در ادامه
اعتمادسازي بلندمدت با توجه به اين سابقه : خوانيم المللي انرژي اتمي داراي سابقه است، مي بين

 . رسد ضروري به نظر مي
ي  ي پيشنهادي سه آشور اروپايي عليه ايران در جلسه در اين بيانيه با استقبال از تصويب قطعنامه
ي  ين قطعنامه يك پيام صريح و متحد از جانب جامعها: اضطراري اخير شوراي حكام آمده است

 . هاي فرآوري بازگردد المللي مبني بر آن است آه ايران بدون تاخير به تعليق تمام فعاليت بين
وگوها بر سر ترتيبات بلندمدت و بر مبناي  اگر قرار باشد روند گفت: ي اين مطلب آمده است در ادامه

ي اروپا به طور آامل از اين روند حمايت  اتحاديه.  آامل، ضروري استتوافق پاريس ادامه يابد، تعليق
 . آند مي

اش براي رد  خواهد تا در تصميم ي اروپا از ايران مي اتحاديه: خوانيم در بخش ديگري از اين بيانيه مي
اروپا ي  ي عالي اتحاديه پيشنهاد ارايه شده از جانب فرانسه، آلمان و انگليس آه مورد حمايت نماينده

 . قرار گرفته است، بدون آن آه در خصوص آن بحثي را به انجام برساند، تجديدنظر آند
اين پيشنهاد دورنماي روابطي بهبود يافته بر مبناي همكاري دوجانبه را در عين : در اين بيانيه آمده است

اش صرفا  يي ي هسته المللي مبني بر اين آه ايران از برنامه ي بين هاي عيني براي جامعه تامين تضمين
 . دهد آميز استفاده خواهد آرد، ارايه مي براي مقاصد صلح
اين پيشنهاد آمادگي طرف اروپايي را در چارچوب توافقي جامع براي حمايت از : خوانيم در اين بيانيه مي
ي آزماي يي غيرنظامي ايمن، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه و قابل راستي ي هسته ايجاد يك برنامه

 . تصريح آرده است
در براي ايران براي ادامه . ي مهم مواجه است ايران با يك گزينه: خوانيم در بخش پاياني اين بيانيه مي

دادن به مذاآرات در چارچوب ايجاد شده در توافق پاريس با توقف فوري تمام آارهاي فرآوري اورانيوم و 
ي اروپا اين است آه ايران اين مسير را  وي اتحاديهآرزوي ق. دوباره متعهد شدن به تعليق آامل باز است

 . در پيش بگيرد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  
  ادامه داردی عراق درباره قانون اساسیاسي سران سی هایزنیرا
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 قانون سی نوشي درباره پی به توافقنامه نهائیابي امروز نسبت به دستی از مسئوالن عراقیشمار
 . کردندیني مهلت مقرر ابراز خوش بانی در فاصله سه روز مانده به پایمی دایاساس

 عرب تي است که اقلی در حالیني خوش بنی فرانسه ، ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 . اعالم کرده اندیطیافقت با آن شرا موی براسمي با ادامه مخالفت خود با اصل فدرالی سنیها

در حال حاضر :  ائتالف کردستان گفت ی عراق و از اعضای قانون اساسنی تدوتهي عثمان عضو کممحمود
 کنند مسائل مورد اختالف را حل و فصل کنند ی در جلسات خود تالش می پارلمانی هاونيهمه فراکس

 زيهمه چ ) هشنب( فردانکهی است و امکان اشرفتي پ رود اما درحالی مشي پیو اگرچه روند امور به کند
 . برسد، وجود داردانیبه پا

 همه مصمم هستند رای کرد تمام اختالفات موجود برطرف شود زیدواري ابرازامنی تدوتهي عضو کرد کمنیا
 . کنندلي را در مهلت مقرر تکمی قانون اساسسی نوشيپ

 ی جالل طالبانی کردستان به رهبریهني مهیتحاد عراق از حزب ای مجمع ملندهی فارس روش نماحاج
 قانون سی نوشي درباره پیی به توافقنامه نهایابي در آستانه دستیاسيسران س:  کردديهم تاک
 . قرار دارندیاساس
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 و مساله ري فقی و استان های ها و حکومت مرکزالتی ااني در میعي طبی ثروت هاعی مساله توزیو
 ها یزنی دانست که همچنان بحث و رای را از جمله مسائلی با اصول اسالمنينحوه تعامل و ارتباط قوان

 . حل و فصل اختالفات مربوط به آن ادامه داردیبرا
 شي تا پی قانون اساسی هستند تمام بندهادواري امیاسيهمه سران س:  کرددي تاکی حزب طالبانعضو

 . شودنیاز مهلت مقرر تدو
 لي امروز تشکیاسي سیسران گروه ها:  اعالم کردنی تدوتهيکم عضو گری حال منذر الفضل دنی ادر

 لي را تکمی قانون اساسسی نوشي پکشنبهی پس فردا ای فردا شنبه نکهی ادي دهند به امیجلسه م
 .کنند 

 دوشنبه سی نوشي پنی در موعد مقرر، ای قانون اساسسی نوشي پلي کرد با تکمیني ابراز خوش بیو
 . شود ی مجمع ملمی تقدیهفته آت

 از مهلت شي تا پی قانون اساسسی نوشي پنی به تدوانيعي کردها وشیني و خوش بیدواري وجود امبا
 کنند، ی که به شدت رد ممي به اصل فدرالسی سنی عرب هاتي اقلی، اعتراض ها)  مرداد31(مقرر

 .همچنان ادامه دارد
 مخالف سميا اصل فدرالما ب: گفت ) ی سنیعرب ها(ی مردمی گروه شورای المطلق سخنگوصالح
 . که از مرکز کشور را اداره کندمي خواهی را می حکومترای زميهست

در صورت گنجانده )  مهرماه23( اکتبرمهي نی قانون را در همه پرسنی اتیمردم عراق در نها:  ادعا کردیو
 . رد خواهند کردسميشدن واژه فدرال

 اعالم کرد که سمي اصل فدرالیافقت با اجرا موی را برای سنی روز گذشته سه شرط عرب هاالمطلق
 و سمي استان طرفدار فدرالی استان و دو سوم آرای شورای اعضای به دو سوم آرایابيشامل دست

 .است) پارلمان( عراق ی مجمع ملندگانیموافقت دو سوم نما
 ی دائمیس قانون اساسی نوشيپ)  موقتیقانون اساس (ی اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالبر

 ی گروه هااني حل نشدن اختالفات ملي شد اما به دلیآماده م) مرداد24( آگوست 15 تا دیکشور با
 قانون ه مربوط بی شد ، تا پس از آن همه پرسدیتمد)  مرداد31 (یعنی آگوست 22 مدت تا نی ایعراق

  .برگزار شود )  84 آذر24( دسامبر15 حداکثر تا یو انتخابات سراسر)   مهر23(  اکتبر 15 یاساس
  

 مربوط به قانون ی ها را به شرکت در همه پرسی همه عراقی سنی عرب هایاسي حزب سنیبزرگتر
  دعوت کرد یاساس
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 ی کشور خواست در همه پرسنی عراق از همه مردم ای سنی عرب هاتي اقلیاسي حزب سنیبزرگتر

برگزار شود، شرکت )  مهرماه 23( اکتبر15 کشور که قرار است نی ایمی دایمربوط به قانون اساس
 . کنند
 محسن ی عراق به رهبری فرانسه، حزب اسالمی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 نی حزب به عنوان بزرگترنی که ای سنی عرب هاتي اقلژهی ها بوی از همه عراقی اهياني در بديعبدالحم
 مه کرده بودند، خواست در همیرا تحر) 83 بهمن 11 = هی ژانو31( گذشتهیراسرحزب آنها انتخابات س

 کرده بودند، تکرار می شرکت کنند و اشتباه انتخابات گذشته را که تحری مربوط به قانون اساسیپرس
 .نکنند
 کرده است خواسته شده است في که آنها را مخلصان ودلسوزان عراق توصی از کسانهياني بنی ادر
 .اورندي بی و از دست ندادن فرصت به مراکز ثبت نام روی مشارکت در همه پرسیبرا
 از ی مربوط به قانون اساسی مشارکت آنها در همه پرسی ها برای ذکر است ثبت نام از عراقانیشا
 توانند ی سال م18 ی باالی های رسد که همه عراقی به اتمام مندهی ماه آانی آغاز و پای ماه جارلیاوا
 . شرکت کنندی همه پرسنیدر ا
 دهي که هنوز به اتمام نرسی قانون اساسسی نوشي اعتراض خود را به پشي چند روز پی اسالمحزب

 .است، اعالم کرده بود
 ی دائمی قانون اساسسی نوشيپ)  موقتیقانون اساس (ی اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالبر

 ی گروه هااني حل نشدن اختالفات ملي شد اما به دلیآماده م) مرداد24( آگوست 15 تا دیکشور با
 قانون ه مربوط بی شد ، تا پس از آن همه پرسدیتمد)  مرداد31 (یعنی آگوست 22 مدت تا نی ایعراق

 ملت عراق را کسب ی آراتی اکثردی بای همه پرسنیبرگزار شود که ا)  مهر23(  اکتبر 15 یاساس
 ی استان آن را رد نکنند ،در صورت18استان مجاور از مجموع  سه تي برآنکه دو سوم جمعد،مشروطینما

 24( دسامبر15 حداکثر تا ی کشوربرسد انتخابات سراسرنی مردم ادیي به تای دائمیکه قانون اساس
 . شودیبرگزار م )  84آذر
  

  سمي اصل فدرالی موافقت با اجرای عراق برای سنی عرب هاتيسه شرط اقل
  ٢٠٠۵ اوت ١٨ - ١٣٨۴ مرداد ٢٧پنجشنبه 

 کردها تي و اقلعهي شتی اکثری که ازخواسته هاسمي موافقت با اصل فدرالی برای سنی عرب هاتياقل
 .  باشد، سه شرط گذاشتندیم
 ی سنی گروه عرب های فرانسه، صالح المطلک سخنگوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 سمي اصل فدرالی موافقت با اجرای برای سنیعرب ها:  امروز گفت ی ملی گفتگویموسوم به شورا
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 آن ی ها به اجراانی جری اصرار برخلي اما به دلمي مخالف هستسميسه شرط دارند ما با اصل فدرال
  .مي آن سه شرط قرار دهرشی پذی برامیمجبور شد

 استان و دو سوم ی شورای اعضای به دو سوم آرایابي سه شرط عبارت است از دستنیا:  گفت یو
 .است) پارلمان( عراق ی مجمع ملندگانی و موافقت دو سوم نماسمي استان طرفدار فدرالیاآر
 کشور همچنان به می معتقدرای زمي مخالف هستسميما با اصل فدرال:  افزود ی عرب سنتي شخصنیا

 . داردازي کنترل اوضاع نی برای حکومت مرکزستميس
اگر آنها :  عراق گفت ی وجنوبی مرکزیاستانها در عهي شی فدرالالتی الي تشکشنهادي درباره پیو
 .ميستي عراق نمي ما خواهان تقسرای زمی به آن اعتراض دارمیي گوی خواهند ما می را میزي چنيچن

 سرنوشت در قانون نيي بر حق تعی مبنی درباره خواسته کردها درباره گنجانده شدن بندالمطلک
 خواسته خود را نی از هم اکنون ادیواهد با خی سرنوشت منييهر کس که حق تع:   گفت یاساس
 . کندليتحم
من :  کرد وگفت دی مناطق عراق ابراز تردگری از دی طلبیی جداشهی مردم کرد از اندتی نسبت به حمایو

 داشته باشند ی خواسته اني باشند اما اگر آنها چنی طلبیی درصد کردها خواهان جدا98 دارم که دیترد
 از اشغال شي پکردستان منطقه ی انجام دهند و دولت آنها هم استان ها و مرزها کار رانی امروز ادیبا

 .عراق را شامل شود
  شهي همی برایکي ازدواج کاتولای طالق امروز ای:  افزودیو

 ی را درخود جای عرب سنی هاتي احزاب و شخصی است که برخی سازمان سنکی گفتگو یشورا
 . دارندی قانون اساسنی تدوتهي در کمزي نییداده است و اعضا

  
ي زنان در عراق با تحصن در مقر مجمع ملي اين آشور خواهان  هاي ويژه اعضاي برخي از سازمان

 . تضمين حقوق زنان در قانون اساسي جديد عراق شدند
  ٢٠٠۵ اوت ١٧ -  ١٣٨۴ مرداد ٢۶چهارشنبه 

 -چاپ امارات متحده عربي -البيان ي  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي زنان عراق با تجمع اعتراض آميز در مقابل مجمع  هاي ويژه تعدادي از روسا و اعضاي احزاب و سازمان

 . ملي عراق، خواهان ديدار با اعضاي اين مجمع شدند
 . اين افراد خواهان تضمين حقوق زنان در تدوين قانون اساسي عراق شدند

رد، توجه به حقوق زنان با توجه به گوناگوني اديان و مذاهب در عراق و توجه تساوي حقوق زن و م
 . هاي معترضان بود ي زنان از جمله خواسته هاي فعال ويژه بيشتر به سازمان

در صورت عدم تاييد حقوقمان در قانون اساسي، هرگز : زآيه خليفه، يكي از فعاالن زن عراقي تاآيد آرد
 . نخواهيم دادبه اين قانون راي مثبت 

ديدار ما با اعضاي مجمع ملي عراق : هاي زنان در عراق نيز اعالم آرد هنا ادوارد، رييس يكي از سازمان
به معناي پايان ماجرا نيست، بلكه ما تا زماني آه عمال حقوق خود را دريافت نكنيم، از اعتراض دست 

 . نخواهيم آشيد
شعار و در دست داشتن پالآاردهايي تا پايان جلسه مجمع تعداد ديگري از زنان عراقي نيز با سردادن 

 . ملي در اين محل حضور داشتند و اعتراض خود را اعالم آردند
در همين حال اعضاي مجمع ملي از ديدار با تحصن آنندگان خودداري آردند و حاجم الحسني، رييس 

  .ها شد ههاي اين تحسن از سوي رسان مجمع ملي عراق نيز مانع پوشش خبري صحنه
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد٢٨:  ايرانیهفته نامه ها
  ٢٠٠۵ اوت ١9 - ١٣٨۴ مرداد 28ه جمع

هفته نامه ها به ارزيابی کابينه جديد، وضعيت پرونده هسته ای و بيانيه انصار حزب اهللا :بی بی سی
پرداخته و از شيوع بيماری وبا ابراز نگرانی کرده و از مردم خواسته اند با رعايت اصول بهداشتی از 

  .گسترش آن جلوگيری کنند
فاوتی روبرو شده و برخی حاميان معرفی اعضای کابينه از سوی محمود احمدی نژاد با واکنشهايی مت

دولت جديد نسبت به بی تجربگی برخی از وزرای پيشنهادی که مجلس شورای اسالمی روز يکشنبه 
به صورت رسمی بررسی صالحيت آنها را آغاز می کند هشدار داده و گفته اند برخی وزرا نمی توانند از 

  .مجلس رأی اعتماد بگيرند
ترکيب قابل دفاعی در کابينه وجود : "فروغ نماينده تهران در مجلس نوشته به نقل از عماد اايران جمعه

ندارد و برخی افراد معرفی شده کسانی اند که گذشته و حالشان هيچ سنخيتی با گفتمان 
  ."عدالتخواهی ندارد

تفاده آقای افروغ تأکيد کرده افراد قوی و کارآمدتری وجود داشتند که از آنها به عنوان وزير يا مشاور اس
  .نشده است

اين نماينده مجلس که پيش از معرفی کابينه از وی به عنوان وزير ارشاد نام برده می شد، استفاده از 
بدنه وزارتخانه ها از برخی وزرا حرف شنوی : "دانسته و گفته" فرصت سوزی"چهره های گمنام را 

  ."نخواهد داشت
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  'وزرای بی تجربه'
ما تاکنون بارها دوره : " حميدرضا ترقی عضو ارشد اين تشکل نوشته ارگان حزب مؤتلفه به نقل ازشما

آزمون و خطا را پشت سر گذاشته ايم و وضعيت کشور در شرايطی است که نمی تواند آزمايش مديران 
  ."جديد را تحمل کند

استفاده از نيروهای فاقد مديريت و سابقه اجرايی حداقل شش ماه فعاليت "به گفته آقای ترقی، 
  ."رتخانه ها را به تأخير می اندازد و موجب رکود در تصميمگيری می شودوزا

 ارگان انصار حزب اهللا پيش بينی کرده که تمام وزرای پيشنهادی رأی اعتماد يالثاراتدر همين حال 
  ."مجلس گام بلند احمدی نژاد را تکميل خواهد کرد"خواهند گرفت و 

آيا محافظه : "ر صفحه اول خود چاپ کرده و نوشته که در اصفهان منتشر می شود ياداشتی دصدا
  ."کاران می توانند انتظارات مردم را بر آورده سازند

، رسانه های وابسته به محافظه کاران سعی دارند توقعات و انتظارات مردم را در سطح صدابه نوشته 
که آنچه آقای احمدی پايينی نگه دارند يا دست کم از افزايش آن جلوگيری کنند، چون خوب می دانند 

نژاد وعده داده نه تنها در يک دوره چهار ساله تحقق نمی يابد بلکه با بغرنج شدن سياست خارجی و در 
  .پی آن اوضاع اقتصادی، احتماًال وضعيت کشور از آنچه هست بدتر خواهد شد

  'روزهای دشوار'
طعنامه شورای حکام آژانس بين همزمان با راه اندازی مرکز فراوری اورانيوم اصفهان که به صدور ق

المللی انرژی عليه ايران انجاميده، حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی جای خود را به علی 
  .الريجانی رئيس سابق راديو و تلويزيون داده است

سخت ترين روزها هدايت پرونده هسته ای را به عهده " آقای الريجانی در ايران جمعهبه نوشته 
  ." مذاکره کننده سرسختی برای اروپاييهاست" مواضع قبلی اش نشان می دهد که و" گرفته

اشاره ارگان خبرگزاری دولتی به بخشی از گفته های آقای الريجانی است که در انتقاد از روند مذاکرات 
  ."مرواريد غلطان داديم، آب نبات گرفتيم : "ايران و اتحاديه اروپا گفته بود

به دولت توصيه کرده بدون توجه به احتمال ارجاع پرونده هسته ای به شورای  در ياداشتی پرتوسخن
امنيت و تحريمهای اقتصادی، فعاليت غنی سازی در مرکز نطنز را نيز آغاز کند و به جهان نشان دهد که 

  . اين ملت حرف زور نمی پذيرد
  بازی خورده های سياسی

خی از حاميان آقای احمدی نژاد روبرو شده که به اين بيانيه هفته گذشته انصار حزب اهللا با مخالفت بر
 از حمايت گسترده طرفداران انصار يالثاراتگروه توصيه کرده اند از تندروی و شتابزدگی بپرهيزند اما 

  .حزب اهللا در سراسر کشور خبر داده است
ن ، مسعود ده نمکی از چهره های سرشناس ايکيهان هوايیعباس سليمی نمين سردبير سابق 

گروه که چند سال پيش از انصار حزب اهللا جدا شده، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس و حميدرضا 
  .ترقی عضو حزب مؤتلفه بشدت از انصار حزب اهللا انتقاد کرده اند

 برخی متون مکتوب رئيس جمهور جديد را می نويسد و اميد جوانآقای سليمی نمين که به نوشته 
واقعيت اين است که در گذشته از وجود : "ی احمدی نژاد است، گفته بودعمًال مشاور مطبوعاتی آقا

برای ايجاد بحرانهای سياسی در کشور بهره گرفته شده است و قطعًا اين نيروها ) انصار حزب اهللا(آنها 
به تجارب گذشته خود عنايت کنند نبايد چنين تصوری داشته باشند که اکنون فضا مجددًا برای آنها 

  ." استفراهم شده
آقای سليمی نمين انصار حزب اهللا را عناصری ناپخته و بی تخصص توصيف کرده بود که در حادثه کوی 

  .دانشگاه بازی خوردند و اگر مجددًا وارد عرصه سياسی شوند همان مسائل تکرار خواهد شد
ن را به پانزده  چاپ شده آقای سليمی نمييالثاراتانصار حزب اهللا با صدور بيانيه ای که در صفحه اول 

مورد توهين و افترا متهم کرده و از مناظره صادق اشک تلخ عضو شورای مرکزی انصار حزب اهللا با آقای 
  .سليمی نمين در اين زمينه خبر داده است

 واکنش تند نزديکان آقای احمدی نژاد و برخی همفکران سابق اين گروه را بررسی کرده و اميد جوان
  "ات به مفهوم آن است که انصار حزب اهللا در دولت آينده سهمی ندارند؟آيا اين اظهار: "نوشته

، برخالف دوره های گذشته اين منتقدان اصالحاتند که از انصار حزب اهللا و ادبيات اميد جوانبه نوشته 
دوست ندارند آقای احمدی نژاد رئيس جمهور انصار حزب اهللا شناخته "خشن آنها برائت می جويند زيرا 

  ."شود
  احکام شرعی

در کنار مخالفان بيانيه انصار حزب اهللا، محمدتقی مصباح يزدی، روحانی بلندپايه محافظه کار به طور 
  .غيرمستقيم و بدون اين که نامی از انصار حزب اهللا بياورد از روش اين گروه دفاع کرده است

از منکر که حکم قطعی برای ترک امر به معروف و نهی : " از قول آقای مصباح يزدی نوشتهپرتوسخن
اسالمی است حجت شرعی الزم است؛ حجتی که می تواند موجب ترک واجب شود حکم حاکم است 

  ."مبنی بر اينکه در اين موقعيت خالف مصلحت اسالم است و من نهی می کنم
گاهی ممکن است شخصيت بزرگی به سبب شرايط خاصی وظيفه : "آقای مصباح يزدی تأکيد کرده

که حرفی را مطرح کند ولی معنايش اين نيست که ديگران سکوت کنند، آنها بايد وظيفه نداشته باشد 
  ." خود شان را انجام دهند و امر به معروف و نهی از منکر کنند
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به گفته آقای مصباح يزدی، اين از نادانی است که بگوييم اگر امر به معروف خوب است چرا رهبر انجام 
  .نمی دهد

دولت را به " دوران جديد و مسئوليتهای ما"ه گذشته با صدور بيانيه ای با عنوان انصار حزب اهللا هفت
مقابله با روزنامه نگاران، عناصر فرهنگی و سياسی و اصالح وزارت اطالعات تشويق و تأکيد کرده بود از 

  .اين پس به مسئوليت خود عمل خواهد کرد
: معروف و نهی از منکر دانسته و تأکيد کرده بودانصار حزب اهللا هدف خود را زنده کردن فريضه امر به 

وقت آن رسيده تا در پناه هوشيار مردم و با دستان پرتوان حزب اهللا، شرنگ تلخ ذلت و رسوايی به کام "
  ."نفاق ريخته شود تا از کجراهه سيتز با خدا و مؤمنان باز ايستند
 حجت بر همگان تمام شده است و به عقيده انصار حزب اهللا در پی حاکميت دولت و موقعيت جديد

 خار در چشم و استخوان درگلو،  گذشت آن زمانی که فدائيان واليت و جانبازان دفاع از اسالم و انقالب،"
  ."کاسه صبر تلخی و مرارت بنوشند و هتاکان بی پروا در وسط ميدان به رقص پايکوبی بپردازند

  
   مرداد27:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ اوت ١٨ - ١٣٨۴رداد  م٢٧پنجشنبه 
روزنامه های صبح آخرين روز هفته در تهران در عنوان های خبری خود از پايان اعتصاب :بی بی سی

غذای اکبر گنجی خبر داده و درباره رايزنی های مجلس درباره رای اعتماد به وزيران پيشنهادی احمدی 
روزنامه ها به مساله برنامه هسته ای ايران بخشی از گزارش های اين . نژاد به گمانه زنی پرداخته اند
  .و تحوالت آن اختصاص دارد

واکنش اصالح طلبان در برابر دولت احمدی نژاد از جمله مباحثی است که در روزنامه های امروز صبح با 
  .اهميت ديده شده است

ه که در  گفتگويی با محمدرضا خاتمی، غالمحسين کرباسچی و دکتر ابراهيم يزدی را چاپ کردشرق
  . آن درباره فعاليت های آينده چبهه مشارکت، کارگزاران سازندگی و نهضت آزادی گفتگو شده است

کرباسچی، شهردار سابق تهران، در اين مصاحبه تاکيد کرده که به زودی حزب کارگزاران سازندگی با 
ی خود را آغاز می کند و بر شور بيشتر و با تاسيس دفاتر خود و انتشار روزنامه دور تازه ای از فعاليت ها

اين باور است که با خارج شدن مديران باسابقه از دولت، آنان فرصت و فراغت مطالعات و فعاليت های 
  . سياسی خواهند داشت

 با تيتر سياست سکوت اصالح طلبان از زبان يکی از نمايندگان مجلس ششم نوشته اصالح اعتماد
  .اقالنه سکوت در پيش گرفته اندطلبان نه به عنوان بی حرکتی، سياست ع

 در گزارشی شرقدر بررسی اعضای پيشنهادی کابينه احمدی نژاد و واکنش مجلس نسبت به آنان 
نوشته وزيران اطالعات، کشور و دفاع هويت حزبی ندارند اما دارای يک گرايش فکری مشخص هستند 

ن جديدی قرار می دهد که خود را که آنان را از راست سنتی نيز جدا می کند و در طبقه اصولگرايا
  . پرچمدار يک نگرش جديد در حکومتداری می دانند

اين روزنامه اظهار نظر می کند که شايد از اين بابت است که می توان به ميثاق نامه احمدی نژاد با 
  . را مورد استناد قرار داد" دولت اسالمی"اعضای کابينه اش نگاه دوباره انداخت و تکيه آنان بر 

همين روزنامه خبر از پيامی داده که احمدی نژاد برای مجلس فرستاده و در آن گفته است اگر وزرای 
وی از مجلس رای اعتماد نگيرند به هيچ وجه از نمايندگان مجلس به عنوان جانشين استفاده نخواهد 

  . شد
 چند تن از  نوشته اين پيام در شرايطی به مجلس رسيده که گفته می شود به احتمال قویشرق

  . وزرای پيشنهادی از جمله وزير پيشنهادی آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد نخواهند گرفت
 در سرمقاله خود نوشته دولت های هاشمی و خاتمی هيچکدام ظرفيت نهادمند کردن کيهانروزنامه 

  . نژاد بايد بتوانداولی نخواست و دومی نتوانست اما احمدی . در سطوح عالی را نداشتند" مشاوره"امر 
، اين انگاره را از ادبيات و حکومت و سياست اين سرزمين بايد زدود که کيهانبه نظر سرمقاله نويس 

باشند " همه کاره"بلکه مشاوران کارآزموده و امين و مومن بايد " هرکس مشاور است، هيچکاره است"
از اين پس " گروه مشاوران"د و مرکزيت در اداره امور کشور نهادينه شو" فرآيند صحيح تصميم سازی"تا 

  .باشد" معزوالن و مستعفيان"و جايگاه " پستوخانه دولت"نبايد تداعی گر 
دو روز پس از جنجالی که از سوی مراکز مذهبی و مراجع دينی بر سر کاهش تعطيالت رسمی اتفاق 

 به مجلس انتقاد کيهان افتاد و توضيحات حداد عادل رييس مجلس هم آن را کاهش نداد، مدير روزنامه
  کرده که چرا در صدد حذف سه روز عزاداری از تقويم تعطيالت است؟

، در تعطيالت مذهبی بر خالف همه جای دنيا مسلمانان نه کيهانبه نوشته حسين شريعتمداری، مدير 
وی . که در تعطيالت و مرخضی نيستند بلکه به علت شرکت در عزاداری ها مشغول تر از هميشه اند

پيشنهاد کرده که دولت در صدد افزايش ساعت کار کارمندان و در عين حال کاستن از تعطيالت نوروزی 
  . باشد

در روزهای گذشته چند تن از مراجع مذهبی قم و دفتر نشر آثار آيت اهللا خمينی نسبت به حذف پانزده 
 نشانه ای از باج دادن به خرداد و روزهای تولد و شهادت دو تن از امامان شيعه اعتراض کرده و آن را

  .سکوالر ها دانسته بودند
 و روزنامه های هوادار محافظه کاران که در روزهای گذشته همواره اعتصاب غذای اکبر گنجی را کيهان

تکذيب می کردند در شماره های امروز خود از زبان معاون دادستان تهران خبر داده اند که اين روزنامه 
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ما به اعتصاب غذای خود پايان داد و حاضر شد برای درمان خود با پزشکان نگار زندانی و بيمار رس
  .همکاری کند

 گفته در حال حاضر با توجه به تشخيص پزشکان خانواده گنجی آفتاب يزدمحمود ساالرکيا به نوشته 
ر امکان مالقات با او را ندارند که اميدوارم با توجه به همکاری گنجی با پزشکان شرايط جسمی او د

  .وضعيت مناسبی قرار گيرد تا امکان مالقات با خانواده اش نيز فراهم شود
در روزهای گذشته دادستانی اعالم داشته بود که تنها مادر گنجی می تواند با وی ديدار کند که او نيز 

  . اعالم داشت که اين سخن نادرست است و از دو هفته پيش نتوانسته با فرزند خود ديار کند
 جمعی از فعاالن سياسی و روزنامه نگاران کشور در شرق اعالم اين خبر به نوشته روزنامه همزمان با

نامه ای به محمد خاتمی، مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی، مصطفی معين و ميرحسين 
موسوی خواستار دخالت آنان برای حل مشکل پيچيده اعتصاب عذای گنجی شده اند که جان وی را به 

  .انداخته استشدت به خطر 
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