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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(بزرگم ایران و دولتهای رژی

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  دکردی تهدتي امنی به شوراشی ، تهران را به ارجاع پرونده هسته اسيانگل
  ٢٠٠۵ اوت ٣١ - ١٣٨۴ شهريور ٩چهارشنبه 

 سوخت نهي خود در زمی هاتي دهد تا فعالی فرصت مگری بار دکی رانیکرد که به ا اعالم یی اروپاهیاتحاد
 .  خواهد کردیري جلوگتي امنی توسط شورارانی امی صورت از تحرنی را کنار بگذارد ودر ایهسته ا

 با ی خبرگزارنی در گفتگو با ای غربپلماتی دکی فرانسه، یبه نقل ازخبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 خود را متوقف نکند هنگام ارائه گزارش محمد ی هسته ای هاتي فعالرانیاگر ا:  مطلب افزود نی اانيب

 ازسه یندگینما به سي حکام، انگلی به شورای اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدیالبرادع
 اگر درباره یت بفرستند حتي امنی را به شورارانی حکام را وادارخواهد کرد پرونده ای شورا،ییکشوراروپا

 انجام زي نی راکی با ی کار را حتنی اسي حاصل نشود و انگلی حکام اجماعی در شورارانیارجاع پرونده ا
 .خواهد داد

 از تي امنی شوراسي خواهد بود که در آن رئی اهياني بی در پسيانگل:  افزود ني همچنی غربپلماتی دنیا
 . کندی حکام آژانس را عملی شورای ها قطعنامهی و درخواست هاطی بخواهد تا شرارانیا
  و از ردي گی خود را به اتفاق آراء  مماتي تصمیآژانس بطور سنت:  اعالم کردند ني ها همچنپلماتید
 ی نهاد شود، خوددارنی ای هایري گمي تصمی ابعاد اخالقفي تواند منجر به نفاق و تضعی که میآرائ
 . کندیم
 ی المللني در لندن و عضو مؤسسه بی هسته ای سالحهاريکارشناس ارشد منع تکث" موري سیگر"

 زي آمکی شده اقدام تحری غنومي اوراندي با تولرانیاگر ا: دی گوی منهي زمنی ازدري نکیمطالعات استراتژ
 . را برقرار خواهد کردمی تحرجی بتدرتي امنیانجام دهد شورا

 صادر کند و در آن از زي آمهيطعنامه توص قکی از شي  بتي امنی است که در ابتدا شوراديبع:  گفت یو
 اقدامات ی گذارهی تواند با ممنوع کردن سرمای کند سپس می درخواست خواهد کرد تا همکاررانیا

 . بخشد دی خود را تشدیمیتحر
  

 با امريكا تا   از مخالفت فرانسه"  ايران يي  هسته  پرونده  در قبال  اخير فرانسه  از موضع  تحليلي گزارش
    با ايران ديتن
  ٢٠٠۵ اوت ٣١ - ١٣٨۴ شهريور ٩چهارشنبه  

   با پرونده  در رابطه  با ايران  مذاآره  طرف  آشور اروپايي  سه مواضع: پور  رجب ، عظيم  اعتماد سياسي گروه
 در  أ چه  است هايي  و حضيض  و اوج  افتراق  نقاط شد داراي  مي  ديده  تاآنون  آشور با آنچه  اين يي هسته

 .   است  داده  رخ  در آن  تغييراتي المللي  بين  و تحوالت  سياسي هاي  با بحران  و متناسب هر مقطع
 در   رفتار جديدي  اآنون  و اروپايي  ايراني  مقامات  رودررو بين  از مذاآره  دو سال  به  نزديك بعد از گذشت

 .  نيست  از لطف  آنها خالي  بررسي شود آه  مي  ديده  ايران  آشور در قبال  سه هاي سياست
   ايران دانند و معتقدند آه  مي  اصفهان  فعاليت  تعليق  به  را منوط  با ايران  مذاآره  اآنون  آشور اروپايي سه

را ( 2004نوامبر  )  پاريس  توافقنامه  اصفهان ئخ  ب  در آارخانه  اورانيوم  فراوري هاي  فعاليت با از سرگيري
   حالت  به  را دوباره  آارخانه  پيدا آند بايد اين  ادامه خواهد مذاآره  مي  لذا چنانچه  آرده  علنا نقضعمالص و
ها  اروپايي.   برخوردار نيست  يكسان  سطح  آشور اما از يك  سه  از سوي  موضع اتخاد اين.  درآورد تعليق
 و   با دوري  متناسب  خود هر آدام هاي گيري  در موضع نظر دارند اما  اتفاق  با ايران  مذاآره  ادامه  به گرچه

   عنوان  به توان  مي  و آلمان از فرانسه.  هستند هايي  تفاوت  داراي  ايران  امريكا در قبال گيري  موضع نزديكي
  يت را رعا  اعتدال  خود آمي  گذشته  مواضع  نيز در قبال  برد انگليس  راستا نام  بارز در اين هاي نمونه
 . تر است  تامل  قابل  فرانسه  مواضع  اما بررسي  ميان در اين. آند مي

ها   امريكايي ها را با تفكرات  تفاوت  بيشترين  آشور اروپايي  سه  در ميان  سياسي  لحاظ  به ها آه فرانسوي
 اتخاذ   ايران ريكا در قبال با ام  هماهنگ  موضعي  با گذشته  بار متفاوت  دارند اين المللي  بين  حوادث در قبال
 با   تند و مخالف  آشور موضع  اين  و اشغال  امريكا با عراق  جنگ  در هنگام  فرانسه  آه در حالي. اند آرده

 باد انتقاد   را به  فرانسه گيري  موضع  رايس  آه آرد تا جايي  مي  را نكوهش  بود و آن  گرفته امريكا را در پيش
   با امريكا تا جايي  فرانسه  مخالفت اين.  داد  گوشمالي  فرانسه  بايد به  آه  گفت ي و در سخنران گرفته
   به  حمله  آشور با امريكا در قبال  اين هاي  سياست  و هماهنگي  انگليس گيري  موضع  حتي  آه  رفت پيش
   ايران يي  هسته  پرونده  در قبال جديد  اما در تحوالت فرانسه.   پرداخت  مخالفت  به  با آن  را نقد آرده عراق

   به  ايران يي  هسته  پرونده  ارجاع  متولي  آه  تا جايي  اتخاذ آرده  تندي  موضع  گذشته هاي  دوره برخالف
   و ارايه  ايران يي  هسته  خود در پرونده  از ابتكار عمل  ايران گرچه.   است  شده  ملل  سازمان  امنيت شوراي
 از   همچنان گويد اما فرانسه  مي  سخن يي  هسته  مذاآره  آردن  خارج  بست  از بن هت جديد ج طرحي
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   سرسخت  مخالف  آه  فرانسه  جمهوري  رييس  شيراك ژاك. گويد  مي  سخن  ملل  سازمان  به  پرونده ارجاع
   امريكا در ارجاع

   با ا و در اروپا ظاهر شده  و همگام  بوش ر نقش بار د  بود اين  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  به  عراق پرونده
  آنندگان  مذاآره  پيشنهادات  در نياورد و به  تعليق  حالت  خود را به يي  هسته  برنامه اگر ايران: و تاآيد آرد

  شيراك.  خواهد شد  مواجه  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  خود به  پرونده  ندهد با ارجاع  اروپا پاسخ اتحاديه
 در   آمك  اروپا براي  اتحاديه  بايد پيشنهادات ايران:  داد ، ادامه گفت  مي  سخن  فرانسه  سفراي  در جمع آه

   تعهدات  قرار دهد و به  را مورد بازنگري المللي  بين  نظارت  تحت يي  هسته  انرژي  برنامه  يك  توسعه جهت
 خود با   سخنان  در ادامه شيراك.  آند  عمل يي  مواد هسته توليد  به  مربوط هاي  فعاليت  تعليق خود براي
   روي  پيش  و تصميمات  ملل  سازمان  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  حكام  شوراي  آينده  جلسه  به اشاره
 و  داده   ادامه  همكاري  به پذيري  مسووليت  از حسن  تا با استفاده خواهيم  مي ما از ايران:   شورا گفت اين

   به  پرونده  غير از ارجاع  به  ديگري  گزينه  هيچ  حكام  شوراي  اقدامات  اين  بدون  آند چرا آه اعتمادسازي
 .  نخواهد داشت  امنيت شوراي

  هاي  رسانه  برخي شود بلكه  محدود نمي  شيراك  ژاك  تنها به  امنيت  شوراي  به  ايران  پرونده تاآيد بر ارجاع
.  هستند  سمت  اين  دنيا به  افكار عمومي  جلب  در جهت  سياست  نيز با تاآيد بر همين فرانسهخبرساز 
   توقف  براي  ملل  سازمان  درخواست  به  تقريبا بطور قطع ايران:   ديروز نوشت  فرانسه خبرگزاري
   درباره  نهايي  رويارويي  را براي  نخواهد آرد و زمينه  توجهي  آينده  تا شنبه اش يي  هسته هاي فعاليت
 . آند  مي  آماده اش يي  هسته مساله

   به  نبرد، با اشاره  از وي  نامي  آه  اروپايي  عاليرتبه  ديپلمات  از يك  نقل  به  فرانسوي  خبرگزاري اين
   جمهور آشورمان  نژاد، رييس  محمود احمدي  آه  ملل  سازمان  عمومي  سپتامبر مجمع1614  نشست

   نيويورك اآنون:  آند، افزود  ارايه المللي  بين  جامعه  را به  جديد ايران  پيشنهادات  آن  طي نيز قرار است
  ، مذاآرات  ايران  از سوي  اصفهان  اورانيوم  فراوري  فعاليت از سرگيري:  داد  ادامه  گزارش اين.   است مهم
   موضع  حكام شوراي(   شهريورماه28) سپتامبر 19  شست در ن  است  آرد و ممكن  اروپا را متزلزل ايران

   تشكيل اند امريكا براي ها گفته ديپلمات:  افزود  همچنين  گزارش اين.  اتخاذ شود  تهران  عليه سختي
، اما   است  فشار پرداخته  اعمال  به  البرادعي  گزارش  از ارايه  پس  بالفاصله  حكام  شوراي  اضطراري جلسه
 .   است  تعهد روبرو شده  عدم  عضو جنبش  و آشورهاي  روسيه خالفتبا م

   ارجاع  به  فرانسه  آه  ميزان  همان أ به  است  توجه  نيز جالب  ميان  در اين  آلمان  مواضع  فرانسه برعكس
   ايران  پرونده  و ارجاع  نظامي آند تا گزينه  مي  تالش  دارد، آلمان  توجه  ملل  سازمان  به  ايران پرونده
 تاآيد   اين گر چه.  تاآيد شود  با ايران  سازنده  شود و بر مذاآرات  امريكا منتفي  از سوي االمكان حتي
  قلمداد شد اما اآثر مقامات( شرودر )  آلمان  صدراعظم  انتخاباتي  مبارزات  شعارهاي  در راستاي آلمان

   رو با ايران  پيش  مشكل حل  تنها راه  مذاآره يز تاآيد دارند آه آشور ن  اين  سياسي  و آارشناسان بلندپايه
   وضعيت  آلمان  آزاد دموآراتيك  حزب  خارجي  سياست  مسائل  آارشناس  يك  حتي  آه يي  گونه أ به است

 .  آرد  توصيف  را بسيار حساس  آشور اروپايي  و سه  ايران  ميان يي  هسته مذاآرات
 آزاد   حزب  خارجي  سياست  مسائل ، آارشناس  گرهاردت ولفگانگ:  تاآيد آرد  آلمان پ.د. د خبرگزاري
   ابزارهاي  از تمام  با استفاده  بحران  ديپلماسي  را از طريق  ايران يي  هسته  مساله ، حل  آلمان دموآراتيك

 .  خواستار شد ممكن
   مذاآره نبايد امكان:   و گفت  را مردود دانست  ايران  عليه  نظامي  از گزينه  استفاده  تهديد به  همچنين وي

 .  تهديد آرد  نظامي  گزينه  آردن را با مطرح
 متحد  انگليس.آند  نمي  حمايت  ايران  عليه يي  يكجانبه  اقدام  از هيچ  حزبش  آرد آه  تصريح گرهاردت
  يي  هسته  پرونده  امريكا نيز در قبال لليالم  بين هاي ها و استراتژي  با برنامه  امريكا و هماهنگ هميشگي

 و   بوده  پيشگام  هميشه  امريكا با عراق  درگير و تنش  در قبال  آه انگليس.   است تر از گذشته  متفاوت ايران
 بار   اين  است  قرار گرفته  اروپايي  و ديگر آشورهاي  انگليس  بلر مورد انتقاد ملت  توني بارها نيز سياست

 .گر باشد  و از دور نظاره  اتخاذ آرده  ايران تر در قبال  ماليم  تا موضعي  داده ترجيح
تر و  دهد معتدل  مي  ترجيح  را ندارد و يا حداقل  گذشته  تند و آتشين هاي  سياست  استراو اآنون جك

   به آرد اآنون  مي  در اروپا دنبال  عراق  در قبال  انگليس  را آه لذا نقشي.  آند گيري  موضع  پرده پشت
 .  است  شده  سپرده فرانسه
 با شايدها و   آه هايي ، علت  دانست  چند علت  معلول توان  دارد را مي  در پيش  فرانسه  آنچه تحليل

   خواهان آيا فرانسه. آند  متبادر مي  ذهن  را به  متعددي هاي  لذا سوال  است  همراه  گوناگون بايدهاي
آيا ?  آند  ديكته  جهان  بحرانزا به ها و مسائل  بحران  خود را در حل  تا پيشگامي روپا است در ا  تازه نقشي
 از   قدرت  گرفتن  دست  و به  در ايران  متاؤر از تغيير دولت توان  را مي  ايران  مسائل  در قبال  فرانسه مواضع
   بشر و يا از زاويه  حقوق  مساله از  فرانسه  دولت  نگراني  و يا اينكه  دانست  راست  جناح سوي

 و   عراق  در جنگ  را آه خواهد اشتباهي  ديگر نمي شود و آيا فرانسه  قلمداد مي  در ايران روشنفكري
 و امريكا   فرانسه  زياد بين  ايجاد شكاف  باعث  آه اشتباهي?  تكرار آند  گريبانگير بود را دوباره امريكا با آن

   اين  به پاسخ.  با امريكا است  نزديك  ايجاد رابطه لذا خواهان.  شد  آاسته  آن از نقش   آه يي  گونه شد به
   و اساسي  بسيار مهم  در آن  ايران  نقش  آه  آرد تحوالتي  منوط  آينده  تحوالت  به بايست  را مي سواالت
 . است
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مال حمايت روسيه و چين از ايران  تهران و احتیا   برنامه هستهی به بررسی فرانسه در تحليلیخبرگزار
 .امنيت پرداخته است  یدر شورا

  ٢٠٠۵ اوت 30  - ١٣٨۴ شهريور 8شنبه سه 
، تقريبًا اين اطمينان وجود دارد آه ايران تا )ايلنا (  آار ايران ی گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاربه

آند آه اين    توجه نميیا   توقف فعاليت سوخت هستهیشنبه آينده هم به درخواست سازمان ملل برا
خواند     ميیا   هستهح ساخت سالی مقابله با آنچه آمريكا تالش مخفيانه تهران برایامر زمينه را برا

 .سازد  فراهم مي
 ی فراوریها   فعاليتیآمريكا پس از انتشار خبر ازسرگير: ها گفتند   فرانسه ديپلماتی گزارش خبرگزاربه

حكام شدند اما اين امر با مخالفت روسيه و    شورايی اعضایتار نشست فوراورانيوم در اصفهان، خواس
 .تعهد مواجه شد   عضو عدمیآشورها
ويژه    مذآور، روسيه تمايل دارد به مذاآرات دوجانبه در نشست نيويورك بهیها   اظهارات ديپلماتطبق

"  عنانیآوف" روسيه و یجمهور  ئيسر" والديمر پوتين"با " نژاد  محمود احمدي"شده   ريزي  ديدار برنامه
 . بدهدیمتحد فرصت ديگر  ملل  دبيرآل سازمان

 و عضو ی، آارشناس آنترل تسليحات" ساموریگر" فرانسه در ادامه اين گزارش به نقل از یخبرگزار
شان،   ها اميدوارند با پيشنهادهاي  ايراني:  مطالعات استراتژيك آمريكا نوشتیالملل  مؤسسه بين

 . را به دو دسته تقسيم آندی اتمی انرژیالملل  حكام آژانس بين  شوراي
 فرانسه، آلمان و ی غير از سه آشور اروپايی با اشاره به اينكه ايران پيشنهاد آرده آشورهايسامور

اند آه حمايت روسيه آه   ها محاسبه آرده  ايراني: انگليس در مذاآرات شرآت آنند، اظهار داشت
 ].با خود داشته باشند[سازد،    ايران را ميیا  تهنخستين نيروگاه هس

 برزيل را آه خواستار یايران، حمايت چين را آه بزرگترين خريدار نفت ايران است و پشتيبان:  افزودیو
 .آميز است داراست   صلحیا   هستهیيافتن به فناور   دستیها برا  حمايت از حق ملت

آننده   سه آشور مذاآره:  استراتژيك آمريكا ادامه داد مطالعاتیالملل   آارشناس مؤسسه بيناين
 .اند  اروپا هم در مورد اين موضوع محكم ايستاده  اتحاديه

 خود اصرار ورزد آمريكا، اروپا و متحدانش یا  اگر ايران به فعاليت سوخت هسته:  سامور تأآيد آردیگر
 ارجاع ی برای آافی اتمي، رأی انرژیمللال  حكام آژانس بين  آنند آه در شوراي  نظير ژاپن احساس مي

 .امنيت را دارا هستند  یايران به شورا
ايران، اشتباه محاسبه آرده : باره ابراز عقيده آرد   نيز در اينیگر فرانسو  تحليل" فرانكويس هيسبرگ"

 .زيرا چين چندان مايل نيست درباره اين موضوع از ايران حمايت آنند
 . در منطقه وجود داشته باشدی ديگریا  ، مايل نيست آه قدرت هستهروسيه:  تصريح آردهيسبرگ

 آنها ی برایا   گسترش تسليحات هستهی رژيم حقوقیها معتقد نيستند فروپاش  چيني:  شدی مدعیو
 چين یتواند برا   هستند و اين ميیا   تسليحات هستهی و ايران هر دو دارایشمال  خوب باشد؛ آره

 .بسيار گران تمام شود
 خطرناك است مايل یساز   چون برزيل اگر به اين نتيجه برسند آه غنيیآشورهاي:  ادامه دادهيسبرگ

 . ايران تضييع شودینيستند آه اين حق از سو
عنوان    نقش ايران بهیاند يعن  خوانده"  ايرانیا  ساير تسليحات هسته "یاستفاده از آنچه برخ:  افزودیو

 یآه بزرگترين شاهراه نفت" تنگه هرمز" از قبيل بستن ی اقدامات شديدآشور بزرگ توليدآننده نفت يا
 . آنندی ايران دشوار است زيرا اين آشور نياز دارد آشورها نفت آن را خريداریجهان است برا

اگر : جويانه غرب را برانگيزد؛ تصريح آرد   تالفيی با تأآيد بر اينكه ايران مايل نيست اقدام نظامهيسبرگ
 ايران دشوار ی با آارت نفت برای نظير روسيه و چين، متحد شوند؛ بازی آشورهايیكام يعنح  یشورا

 .خواهد بود
به ارجاع پرونده " تهديد" آه ی محدود شده است زيرا درحالیالملل  اقدام بين: نيز گفت"  ساموریگر"

ل گذشته بوده مسأله ديگر  ممانعت از برنامه ايران در دو سای برایامنيت ابزار سودمند  یايران به شورا
 .مؤثر خواهد بود يا خير" یارجاع واقع"اين است آه آيا 

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  از هزار تن شي آن به بشی تن و احتمال افزا841 بهني فاجعه کاظماني شمار قربانشیافزا

  ٢٠٠۵ اوت ٣١ - ١٣٨۴ شهريور ٩چهارشنبه 
 تن 323 ها را ی تن و شمار زخم841 را ني آمار تلفات فاجعه بزرگ شهر کاظمنی کشور عراق آخررتوزا

 . اعالم کرد
 به نقل از هي العربی شبکه خبری آمار اعالم شده از سونیبر اساس آخر"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 تن 323 دست دادند  و  تن جان خود را از841 حداقل نيوزارت کشور عراق، در فاجعه بزرگ  شهرکاظم
 .ست را برعهده نگرفته ایستی ترورتی جنانی اتي کس مسئولچي تاکنون هی شدند ولی زخمگرید
 زي از هزار تن نشي به باني شمار قرباندني گفت امکان رسزي وزارت بهداشت عراق نکلی مداني منی ادر

 .وجود دارد 
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 یمن ازفاجعه قربان:  به مردم عراق گفت تي ضمن تسلی عراق درنامه ای جمهورسي رئی طالبانجالل
 ی به مناسبت شهادت امام موسی انجام مراسم عزاداریشدن صدها تن از فرزندان مردم عراق که برا

 . و متاسف هستم ني اندوهگقاي آمده بودند عمنيبه شهرکاظم) ع(کاظم 
 ی وعالوه بر آن شمار کردني را اندوهگمانی بود که قلب های بزرگاري بسی فاجعه انیا:  افزودیو

 یما برا:  گفت انی در پایجالل طالبان.  جان خود را از دست دادندیستیازهموطنان ما دراعمال ترور
 خداوند حمت ما مورد رداني شهمیدواري واممي کنی علو درجات را از خداوند مسالت می عراقدانيشه
 حوادث نی دربرابر ادیرد و گفت ما با عاجل درخواست کی حادثه شفانی مجروحان ای برایو. رنديقرار گ

  .می سازشهي پییبايصبرو شک
 ازفاجعه کشته شدن ی اهيانيدر ب) پارلمان موقت( عراق ی مجمع ملسي رئی حاجم الحسنگری دیازسو

 ابراز تاسف قايعم) ع( کاظم ی شرکت کننده در مراسم سالروز شهادت حضرت امام موسیصدها عراق
 .کرد

 کشته ها ی کرد و برای حادثه با مردم عراق ابراز همدرنی ااني به خانواده قربانتيل با اعالم تسیالحسن
 ی دهد و او مردم و خانواده هایعلو درجات را مسالت کرد و ازخداوند خواست آنها را در بهشت خود جا

 . فرا خواند ییباي را به صبرو شکیقربان
 موجود در عراق انیاق از آنها و طوائف و اد مردم عرهي علسمی با محکوم کردن تمام اشکال تروریو

 . شوندکی بشتابند و در غم و اندوه آنها شریخواست به کمک خانواده قربان
 عهي ش816 شدن ی امروز جمعه فاجعه قربانی اهياني در بی جوان عراقی صدرروحانی مقتدگری  دیازسو
 . گفت تي کشور تسلنی را به مردم ایعراق
 از ني که فرزندانشان را در شهر مقدس کاظمداني شهیما به خانواده ها: م کرد  اعالی اهياني در بیو

 . رفت مي به آنجا خواهداني شهی عزادرای و برامیي گوی متيدست دادند تسل
 ی شدن صدها عراقی خبر کشته و زخمدني با شندي محسن عبدالحماستی عراق به ری اسالمحزب

 . کرد  وحسرتی ابراز همدردهيدر منطقه االعظم
 مجروحان ی و برامیي گوی متي تسلانيما به خانواده قربان:  اعالم کرد ی اهياني حزب با انتشار بنیا

 حادثه نی ایقي حقلی دالیی شناسای برامي خواهی وازدولت عراق ممیي نمای عاجل مسالت میشفا
 .دی اتخاذ نماندهی از آن در آیري جلوگی کند و اقدامات الزم را براقيتحق
 خواست دست به دست ني همجواربا شهرکاظمهي منطقه االعظمی سنی عراق از اهالی اسالمحزب

 . کمک کنند انيهم به برداران خود و قربان
 جهت کاهش ی امکانات امداد رسانهي تهی براعتری خود خواست هرچه سری حزب ازشاخه هانیا

 .ندی تالش نماانيمشکالت قربان
 القاعده یستی عراق طرفداران صدام وعناصر گروه تروری ملتيامن مشاور یعي موفق الربگری دیازسو

 . کردی درعراق معرفیستی ترورتی جنانی را عامل ای ابومصعب الزرقاویبه سرکردگ
 دي شه841 ازشي بانيعي بر ضد شی سلفیستی تروری حمالت گروه هانی ترانهي است در وحشیگفتن
 ی شدند که در پیزخم) ع( کاظم ی حضرت امام موسی مراسم عزادارانی در جرگری تن د323 ازشيو ب
 .  اعالم کردی عمومی عراق سه روز عزاری نخست وزی جعفرمي هولناک ابراهتی جنانیا
 ها به زائران حرم امام ستیدر رشته حمالت  ترور:  اعالم کرده بود شتري عراق پیتي منبع امنکی

 . شدندی زخمگری تن د301 تن کشته و647در حومه بغداد دستکم ) ع( کاظمیموس
 ی حال برخرای هزار نفر وجود دارد زکی شمار تلفات به شی کشور عراق اعالم کرده احتمال افزاوزارت

 . است ميمجروحان وخ
 از آنها بر اثر انفجارها، ی بهداشت عراق اعالم کرد که بخشری وزی الشمرلي است که جلی در حالنیا

 ی انتحاری از احتمال وقوع بمب گذاریکه به ازدحام ناش( ئمه از پل االیی بخش هازشی براثر ریبخش
 به حرم یه منتاباني ها در خستی که تروری مسمومی بر اثر خوردن غذاهاگری دیو بخش)  دادیرو

 .آنها را مسموم کرده بودند، کشته شدند) ع( کاظمیامام موس
  

 موضع گيرى جديد گروه هاى عراقى پيرامون رفراندوم قانون اساسى
 آردها و شيعيان متحد،  اهل سنت بر سر دوراهى

  ٢٠٠۵ اوت ٣١ - ١٣٨۴ شهريور ٩چهارشنبه 
در حالى آه نيروهاى آمريكايى حمالت جديدى را عليه : ، محمدعلى عسگرى شرقگروه بين الملل

شورشيان در غرب عراق آغاز آرده اند، رهبران سياسى آرد و شيعه عراق مردم را به حمايت از قانون 
به گزارش خبرگزارى آويت عبدالعزيز حكيم . سى جديد و شرآت در رفراندوم آينده فرا مى خواننداسا

رهبر مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق با صدور بيانيه اى اعالم آرد قانون اساسى تصويب شده، از 
 اساسى پيش نويس قانون: حكيم در اين بيانيه تاآيد آرد. بهترين قوانين اسالمى به شمار مى رود

 اآتبر به آن راى ١۵عراق جزء قوانين اساسى پيشرفته جهان و منطقه است و وى در همه پرسى 
قانون اساسى جديد پيروزى يك گروه بر يك گروه ديگر نيست بلكه پيروزى تك : حكيم افزود. خواهد داد

ه تاآنون ثبت حكيم در پايان از همه آسانى آ. تك عراقى ها با هر گرايش دينى، مذهبى و ملى است
از سوى ديگر . نام نكرده اند خواست تا هرچه سريع تر براى شرآت در همه پرسى آينده ثبت نام آنند

ه آردستان ديروز با استقبال از تاييد پيش نويس قانون اساسى از تمام مسعود بارزانى رئيس منطق
من تمام ملت آردستان را : وى گفت. آردها خواست در همه پرسى آينده به اين قانون راى مثبت دهند
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به راى مثبت به اين پيش نويس فرامى خوانم زيرا آن مبنايى براى ايجاد عراق دموآراتيك، فدرالى، 
اگر شما راست مى گوييد و : وى خطاب به مخالفان قانون اساسى گفت. حد خواهد بودتكثرگرا و مت

در يك خبر ديگر . نماينده اغلب اعراب سنى هستيد پس بايد از طريق همه پرسى خود را نشان دهيد
روزهاى گذشته چند شبكه . دفتر آيت اهللا سيستانى با صدور بيانيه اى باطل بودن فدراليسم را رد آرد

رسانى عربى طى يك جنگ تبليغاتى شايع آرده بودند آه آيت اهللا سيستانى با فدراليسم مخالف خبر
در يك خبر ديگر سيد محمدرضا سيستانى فرزند آيت اهللا سيستانى به منزل مقتدى صدر رفت و . است

ن فرزند سيستانى در اي. با وى درباره پيش نويس قانون اساسى عراق و اوضاع آنونى گفت وگو آرد
ديدار از مقتدى صدر و طرفدارانش خواست تا زمان اعالم موضع خود درباره قانون اساسى، در مراآز 

يكى از طرفداران صدر گفته است آه وى در حال مطالعه و . انتخاباتى سراسر عراق ثبت نام آنند
به نظر مى رسد از آنجا آه مقتدى صدر در بين اهل تسنن . بررسى قانون اساسى عراق است

طرفدارانى دارد و اآثر هوادارانش نيز در استان هاى سنى نشين مستقر هستند حمايت او از قانون 
در يك سرى تحوالت ديگر در خارج از عراق، ديروز .اساسى براى شيعيان بسيار حائز اهميت خواهد بود

 شرآت دبيرآل ناتو از مردم عراق خواست در همه پرسى قانون اساسى اين آشور» ژاپ دهوپ شفر«
وى با صدور بيانيه اى با وجود اختالفات موجود از همه عراقى ها خواست به طور فعال در روند . آنند

در همين رابطه جك . قانون اساسى شرآت آنند و تصميم آگاهانه اى هنگام راى دادن اتخاذ آنند
ت و آرامش عراق استراو مشكالت قانون اساسى عراق را معمولى توصيف آرد و تصويب آن را موجب ثبا

 .دانست
 اهل سنت بر سر دوراهى• 
احزاب سنى عرب در عراق در حالى آه در مذاآرات تدوين پيش نويس قانون اساسى مورد بى «

 اآتبر را ١۵اعتنايى قرار گرفته اند، اآنون با يك دو راهى روبه رو شده اند مبنى بر آنكه يا همه پرسى 
وزى قاطع شيعيان را فراهم آنند و يا در انتخابات شرآت آنند و به تحريم آرده و بدين ترتيب موجبات پير

البته جمعيت شناسان معتقدند اعراب سنى در اين حالت نيز شكست خواهند . آن راى منفى بدهند
محافل شيعيان عراق نيز بر سر پذيرش پيش «: خبرگزارى آسوشيتدپرس با بيان اين مطلب افزود».خورد

كديگر اختالف نظر دارند و مصاحبه هاى انجام شده با مردم عراق گواه اين نويس قانون اساسى با ي
در . مطلب است آه پيشنهاد فدراليسم به سختى از سوى سنى ها و شيعيان مورد پذيرش است

 هزار تن آه اغلب از سنى ها بودند در اعتراض به منشور قانون اساسى جديد ٢همين حال نزديك به 
برخى از آنان با در دست داشتن تصاوير . گى در تكريت زادگاه صدام برپا آردندآشورشان راهپيمايى بزر

عرب هاى سنى از حاميان خود » !صدام ما خون و جان خود را نثار تو خواهيم آرد«: صدام فرياد مى زدند
مصرانه مى خواهند تا براى شرآت در همه پرسى قانون اساسى تا روز پنجشنبه هفته جارى ثبت نام 

مهلت ثبت نام در استان االنبار آه بيشتر مردم آن سنى هستند براى شرآت بيشتر مردم يك . آنند
از سوى ديگر روحانيون سنى نيز آه ژانويه گذشته در اعتراض به انتخابات مجمع . هفته تمديد شده بود

و انتخابات ملى راهپيمايى آرده بودند، اآنون سرسختانه از حاميان خود خواسته اند تا در همه پرسى 
اين در حالى است آه رد اصول قانون اساسى بر . پارلمانى آتى در عراق حضور چشمگير داشته باشند
پارلمان «: آسوشيتدپرس گزارش آرده است» .انتخابات پارلمانى در ماه دسامبر تاثير خواهد گذاشت

. ل خود از سر مى گيردجديد عراق از آن پس آار بررسى روند تدوين قانون اساسى را در آغازين مراح
به محض آن آه قانون اساسى مشروعيت يافته و به عنوان قانون در مجلس مطرح شود، به مدت 

به عبارت ديگر اصول پيش نويس قانون اساسى . هشت سال هيچ اصالحيه اى در آن اعمال نمى شود
 هاى عرب  در چهار سنى. به هيچ عنوان تغيير نخواهد يافت زيرا به پارلمان تحويل داده شده است

 استان عراق بيشترين جمعيت را دارند اما به طور اخص در استان هاى انبار و صالح ١٨استان از مجموع 
اآثريت دوسوم هر يك از » نه«براساس قانون ادارى موقت پاسخ . الدين حائز اآثريتى قابل توجه هستند

عراق » سه استان«مبحث حق وتوى در حقيقت . سه استان عراق به منزله  ابطال همه پرسى است
 ٢٠٠۴امتيازى بود آه به قبايل آرد در خالل مذاآرات بر سر قانون اساسى موقت عراق در مارس سال 

با اين حال در بسيارى از مناطق عراق تعداد . اعطا شد و اين مقوله اآنون برگ برنده  سنى هاست
 نشين برخى از مردم شيعه و آرد نيز در هر يك از استان هاى سنى. سنى ها به دوسوم نمى رسد

تنها با حضور چشمگير آردها و شيعيان در اين مناطق و حضور آمرنگ سنى ها مى . زندگى مى آنند
توان گفت قانون اساسى مورد تاثير قرار مى گيرد؛ مگر آنكه سنى هاى عرب  به طور گسترده در 

در يك خبر ديگر شبكه » . نداشته باشندانتخابات حاضر شوند و گروه هاى ديگر نيز شرآت فعاالنه
اهل سنت عراق مى : الجزيره به نقل از صالح المطلق سخنگوى شوراى گفت وگوى اهل سنت گفت

وى يادآور شد آه .آوشد تا جبهه اى را تشكيل دهند آه جريانات شيعه مخالف اين قانون را هم دربرگيرد
 و به زودى نيروهاى مخالف اين قانون همكارى و گفت وگوهايى با مقتدى صدر در جريان است

اين در حالى است آه بخش ديگرى از اهل سنت به طور تلويحى . آنفرانسى را ترتيب خواهند داد
روزهاى گذشته طارق الهاشمى رئيس حزب . اشاره مى آنند آه شايد از اين قانون حمايت آنند

 مطبوعاتى گفت امكان دارد با در يك آنفرانس) قوى ترين تشكل سياسى اهل سنت(اسالمى عراق 
 .بعضى تغييرات اهل سنت به اين قانون راى دهند

 حمله به مقر تروريست ها• 
نظاميان آمريكايى در عراق اعالم آردند در حمله  هوايى ديروز در آرابله نزديك شهر القائم در مرز 

 حالى است آه منابع اين در. آشته شد» ابواسالم«سوريه يكى از عوامل اجرايى القاعده به نام 
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گلوله باران روستايى در نزديكى شهر القائم در نزديكى مرز سوريه توسط : پزشكى عراق اظهار داشتند
اما هنوز اين خبرها از سوى مقامات .  آشته بر جاى گذاشته است۴٠هلى آوپترهاى آمريكايى حداقل 
ان آمريكايى مدعى هستند عالوه بر به گزارش خبرگزارى رويترز،  نظامي. رسمى عراق تاييد نشده است

شبكه  تلويزيونى الجزيره نيز گزارش . ابواسالم چندين تن ديگر از دستياران اين فرد نيز آشته شده اند
دو منزل را در روستايى نزديك به شهر القائم گلوله باران ) سه شنبه(هلى آوپترهاى آمريكايى روز : آرد

در بمباران يك منزل ديگر نيز . ا، سه خانوار ساآن آن آشته شدندآردند آه به دنبال ويران شدن خانه ه
يكى از منابع بيمارستانى هم گفت آه بيمارستان الكرابله در قائم نيز هدف .  تن آشته شدند١۵حداقل 

نظاميان آمريكايى هم چنين اعالم آرده اند در عمليات شان در منطقه چندين . بمباران قرار گرفته است
جمعه گذشته نيز ارتش آمريكا حمالت مشابهى را عليه يك مخفيگاه مظنونين . گير شده اندنفر نيز دست

 شبه نظامى مرتبط ۵٠در زمان وقوع اين حمله حدود . انجام داد» االنبار«القاعده در استان آشوب زده 
  .فرمانده القاعده در عراق در اين مخفيگاه حضور داشتند» ابومصعب الزرقاوى«با 
  

   آينده  در انتخابات  و اجتماعي  سياسي  هاي  گروه مشارآت:  عراق  سنت  اهل  عمومي آنفرانس  دبيرآل
   عراق

  ٢٠٠۵ اوت ٣١ - ١٣٨۴ شهريور ٩چهارشنبه  
   آينده  انتخابات  آرد آه  ابراز اميدواري  عراق  سنت  اهل  عمومي  آنفرانس دبيرآل:   اعتمادالملل  بين گروه

 .  در آشور باشد  و اجتماعي  سياسي  گروههاي عي واق شاهد مشارآت
   سنت  اهل  عمومي  آنفرانس ، دبيرآل  الدليمي  عدنان  نوشت  عربي  متحده  امارات  چاپ  البيان روزنامه
   عراقي هاي  گروه  تمام  نماينده  شود آه يي  ملي  مجمع  تشكيل  بايد منجر به  آينده انتخابات:   گفت عراق
 . باشد

   عراق  ملي  و دولت  خواهد يافت  اشغالگر پايان  نيروهاي ها با خروج خشونت:  آرد  خاطرنشان الدليمي
 .  آند  حرآت  ملي  وحدت  تحكيم بايد در راستاي

 و   است  آينده  ماه  در روز سوم  آنفرانس  برگزاري  آماده  تسنن  اهل  عمومي آنفرانس:  آرد  تصريح وي
   آنفرانس  در اين  از آرد و عرب  عراق  قبايل  و سران  و سني  و اساتيد شيعه  نخبگان از جمله گروهها  تمام

 .  خواهند آرد شرآت
   و مشارآت  ملي  وحدت  تحكيم  را درباره هايي حل  بتواند راه  آنفرانس  اين  آرد آه  ابراز اميدواري الدليمي
 .  دهد  ارايه  آينده بات و انتخا  اساسي  قانون  پرسي  در همه ملي
  هاي  ارزش  به  با توجه  انتخاباتي  ليستي  در تهيه  سعي  سنت  اهل  عمومي  آنفرانس  اينكه  با بيان وي

  يي  توافقنامه  هيچ  از انتخابات  قبل  ليست اين:  دارد، تاآيد آرد  و اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي فرهنگي
 . آردها امضا نخواهد  با ديگر گروه

 بودند و   آرده  را تحريم  انتخابات  آه  آساني  تمام  ليست اين:  افزود  سنت  اهل  عمومي  آنفرانس دبيرآل
 . گيرد  بودند، در بر مي  مجبور شده  در آن  مشارآت  عدم  به  را آه آساني

   ملي ا گروههاي ب  توافق  صورت  و به  بعد از انتخابات  سنت  اهل  انتخاباتي ليست:  افزود وي
 . ها امضا خواهد آرد  را با ديگر جناح هايي توافقنامه
   عدنان  توسط  آه  ملي هاي  گروه  با آنفرانس  ارتباطي  هيچ  سنت  اهل  عمومي آنفرانس:   گفت الدليمي

 .  برگزار خواهد شد، ندارد  آينده  ماه  دهم  و اياد عالوي چي پاچه
 ندارند   شخصي هاي  خواسته  سنت  اهل  آنندگان مذاآره:   گفت  اساسي  قانون  تدوين  درباره  مقام اين
 .  هستند  ملي هاي  ارزش  به  توجه  خواهان بلكه

   آه  آساني  از اسامي  اشغالگر ليستي  و نيروهاي آيا دولت:  آرد  تصريح  زدايي  بعث  در خصوص الدليمي
  چطور ميلياردها دالر را به? اند  شده آيا آنها محاآمه? ر اختيار ندارنداند د  شده  مردم  در حق  جنايت مرتكب
 .   اساسي  قانون  نه  است  و قضايي  امور حقوقي  به  مربوط  مسائل اين? اند  آرده  از آشور منتقل خارج

   نمايندگي  بخوبي  نتوانسته  عراق  ملي  حاضر مجمع در حال:   گفت  سنت  اهل  عمومي  آنفرانس دبيرآل
 .   است  آار آمده  روي  ضعيف  دولتي  مجمع  رو از اين  باشدأ از اين  داشته  را بر عهده  عراق  ملت تمام
   زندانيان  اعدام  حكم ، اجراي  و اقتصادي  بيكاري  مشكالت  امور از جمله  در بسياري دولت:  داد  ادامه وي
 .   است  شده  مواجه  زيادي ها با اشتباهات از آن  بازجويي  مساجد بدون  امامان حتي

 سازد و   را برآورده  مردم  آمال  و اقتصادي  سياسي هاي  بايد با برنامه دولت:  آرد  بيان  همچنين الدليمي
 .  را آزاد آند گناه  بي  زنداني  از هر چيز بايد هزاران پيش
شود، هشدار داد   مي  در روند سياسي  سنت  اهل  مشارآت  عدم  منجر به  آه  مشكالتي  در خصوص وي

   فعاليت  در روند سياسي  سنت  اهل  مشارآت  در راستاي  همواره  سنت  اهل نمايندگان:  و گفت
 . آنند مي

   آس  و هيچ  هستيم  عراقي  ماند، چون  خواهيم  باقي ما در عراق:   اظهار داشت  در پايان الدليمي
 .  قرار دهد تواند ما را در حاشيه نمي

 و   مخالفت  عراق  دولت  شدن  با فدرالي يي  در بيانيه  سيستاني  سيدعلي  العظمي اهللا  ديگر آيت از سوي
 .  تاآيد آرد  عراق  و يكپارچگي  وحدت بر حفظ
   اساسي  قانون  نويس  موجود در پيش  شدن  از فدرالي  استفاده  آه دريافتيم:   است  آمده  بيانيه در اين
. شود  مي  از دين ها و دوري ، سنت  وحدت  رفتن  و مرآز، از بين ، جنوب  شمال  اهالي  ميان  تفرقه موجب

 .  و ناتوانند  ضعيف  عراق  مردم دهد آه  باور قرار مي  را بر اين  اشغالگران همچنين
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   و خواهان  مخالفيم  دولت شدن   با فدرالي  عراق  شيعه  مرجعيت  عنوان ما به:   است  آمده  بيانيه در اين
 و   ملت  آزادي  ضامن  آه  منتخبي  مرآزي  ميهني  دولت  با تشكيل  و اميدواريم  هستيم  عراق  وحدت حفظ
 .  شود  حفظ  وحدت  باشد، اين  اشغالگران خروج
ر با آنها باشيد تا آنها  با  اين  نيز از شما هستندأ بنابراين  سنت اهل:   است  شده  خاطرنشان  بيانيه در اين

   ستم  براي  جايي هايتان  قرار دهيد، در قلب  و فرزندانتان آنها را برادران.  باشند نيز بعدها با شما همراه
 .  بوديد  قرباني  شما و آنها همگي ديروز قرار ندهيدأ چرا آه

   شيعه مقتدا صدر، از رهبران در ديدار با   سيستاني اهللا ، فرزند آيت  ديگر محمدرضا سيستاني از سوي
 .  قرار داد  را مورد بررسي  اساسي  قانون  نويس  آشور و پيش  اين  فعلي  اوضاع عراق

 .  آنند  نام  ؤبت  در سراسر عراق  تا در مراآز انتخاباتي  خواست صدر نيز از طرفدارانش
   هوايي  آردند در حمله  اعالم  در عراق يي امريكا ، نظاميان است ها حاآي  گزارش  عراق  با حوادث در ارتباط

   نام  به  القاعده  اجرايي  از عوامل  يكي  در مرز سوريه  شهر القائم  نزديك آنها در آرابله(  شنبه سه)ديروز 
 .  شد  آشته ابو اسالم

   شهر القائم يكي در نزد  روستايي باران گلوله:  اظهار داشتند  عراق  پزشكي  منابع  آه  است  در حالي اين
.   است  گذاشته  بر جاي  آشته40   حداقل  امريكايي آوپترهاي  هلي  توسط  مرز سوريه در نزديكي
 ديگر از   تن  چندين  بر ابو اسالم  هستند عالوه  مدعي  امريكايي  داد، نظاميان  رويتر گزارش خبرگزاري
 . اند  شده  فرد نيز آشته  اين دستياران
   را در روستايي  دو منزل شنبه  روز سه  امريكايي آوپترهاي هلي:  آرد  نيز گزارش  الجزيره يوني تلويز شبكه
   آشته  آن  خانوار ساآن ها، سه  خانه  شدن  ويران  دنبال  به  آردند آه باران  گلوله  شهر القائم  به نزديك
   آه  گفت  هم  بيمارستاني  از منابع يكي. ند شد  آشته  تن15   ديگر نيز حداقل  منزل  يك در بمباران. شدند

اند   آرده  اعالم  همچنين  امريكايي نظاميان.   است  قرار گرفته  بمباران  نيز هدف  در قائم  الكرابله بيمارستان
 .اند  نفر نيز دستگير شده  چندين  در منطقه شان درعمليات

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   شهريور9:  تهرانیر روزنامه هامرو

  ٢٠٠۵ اوت ٣١ - ١٣٨۴ شهريور ٩چهارشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران از تغييرات در کادر رهبری مجمع روحانيت مبارز نوشته و :بی بی سی

اظهارات ضد و نقيض مقامات قضايی را درباره واکنش به ترور سه قاضی منعکس کرده و درباره آينده 
  . ای ايران به گمانه زنی پرداخته اندپرونده هسته

 همزمان با اجالس نمايندگان سه کشور فرانسه، آلمان و بريتانيا که امروز برای هماهنگی ايرانروزنامه 
درباره برنامه هسته ای ايران در پاريس گردهم می آيند به اظهارات تازه رييس جمهوری فرانسه درباره 

و نوشته سيلويو برلوسکونی نخست وزير ايتاليا از رييس جمهوری پرونده هسته ای ايران اشاره کرده 
  .روسيه خواسته است تا برای ميانجيگری ميان ايران با جامعه بين الملل به تهران سفر کند

 با اشاره به تهديدهای دو روز قبل رييس جمهوری فرانسه به بررسی مواضع اين کشور از اعتماد
   تغييراتی المللی ران پرداخته و در گزارش اصلی خود نوشته در فضای بينمخالفت با آمريکا تا تندی با اي

   کشور در قبال  سه  های  در سياست  رفتار جديدی  اکنون  دو سال  به  نزديک  داده و بعد از گذشت رخ
   فعاليت  تعليق  به  را منوط  با ايران  مذاکره  اکنون  کشور اروپايی شود به طوری که سه  می  ديده ايران

   اصفهان  در تاسيسات  اورانيوم  فرآوری های  فعاليت  با از سرگيری  ايران دانند و معتقدند که  می اصفهان
 پيدا کند   ادامه  خواهد مذاکره  می  لذا چنانچه  کرده را عمال و علنا نقض) ٢٠٠۴نوامبر  (  پاريس توافقنامه

  . درآورد  تعليق ت حال  به  را دوباره بايد فعاليت اين مرکز
 از مصاحبه مطبوعاتی مديرکل دادگستری تهران خبر داده که در آن پرونده های مهمی را ايرانروزنامه 

که در پنح سال گذشته مطرح شده برشمرده و گفته است دغدغه های مسئوالن قوه قضائيه مسئله 
  .  ها دانسته استزندان هاست و مشکل اساسی زندان ها را تراکم بيش از حد جمعيت زندان

به گفته عباسعلی علی زاده اين وضعيت با هيچ يک از استانداردهای ملی و بين المللی همخوانی 
 مترمربع ٢٠ تا ۵/١٧نداشت و در حالی که سرانه استاندارد و فضای نگهداری و محل اسکان هر زندانی 

  . که امروز بهببود يافته است مترمربع جا داشتند٧/٢بايد باشد با توجه به آمار موجود زندانيان 
 در سرمقاله خود با اشاره به موارد نا امنی که در شهرها مشاهده می شود از نيروی انتظامی کيهان

  . به خاطر آن که روز گذشته بخشی از تهران را از اوباش پاک کرده تجليل به عمل آورده است
 درصد از تماس های ٣٠مسال، بيش از  در عين حال گفته در فروردين ماه اکيهاننويسنده سرمقاله 

مردم با دفتر نظارت همگانی ناجا درباره موضوع پوشش نامناسب و تهديد امنيت اخالقی جامعه بوده 
  . است

اين روزنامه بدون اشاره مستقيم به حوادث سالگرد واقعه کوی دانشگاه نوشته در تيرماه سال گذشته 
از يک دوره ناامنی تأسف بار در دوره های قبل از آن، امنيت جضور قوی نيروی انتظامی توانسته بود پس 

  . شهرها را به نحو بارزی افزايش دهد
 نيز در سرمقاله خود از ماجرايی گفته که خود به چشم ديده و چند مرد مزاحم خانم ها اعتمادسردبير 

  . در خيابان شده بودند و کسی هم کاری به آن ها نداشت
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باس شخصی ها که معموال در تجمع های سياسی پيدايشان می شود  پرسيده لاعتمادسردبير 
  .معلوم نيست در اين مواقع کجا هستند

  
   شهريور8:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ اوت 30  - ١٣٨۴ شهريور 8شنبه سه 
روزنامه های صبح امروز تهران انتخاب موسوی خوئينی ها به دبيرکلی مجمع روحانيت :بی بی سی

ا اهميت ديده و ضمن اشاره به جلسه فردای سران کشورهای اروپا که در آن پرونده هسته ای مبارز را ب
ايران مطرح خواهد شد هشدار رييس جمهور فرانسه را در صفحات اول خود منعکس کرده اند که از ايران 

ی ايران به خواسته است تا پيشنهادهای اروپا را دوباره بررسی کند وگرنه احتمال ارسال پرونده هسته ا
  .شورای امنيت سازمان ملل افزايش می يابد

 در صدر اخبار خود با چاپ عکسی از موسوی خوئينی ها از تحوالتی که با اين انتخاب در صحنه شرق
  . سياسی کشور رخ می دهد خبر داده است

دبيرکل  در سرمقاله خود از نقش تازه مجمع روحانيت مبارز نوشته و پيش بينی کرده که با همبستگی
جديدی که برای اين مجمع روحانی برگزيده شده اين تشکل سياسی روحانيون بتواند در آينده نقش 

  . مهم تری در سياست ايفا کند
 با عنوان پيام يک بازگشت پرسيده کدام نگرانی موسوی خوئينی ها را به صحنه سياسی اعتماد

  .برگردانده است
   وجود آمده  به ها تزلزل  خويينی   موسوی  مبارز از سوی  روحانيون  مجمع  دبير کلی  قبولاعتمادبه نوشته 

   گرفته  عهده  را به  آن  شورای  رياست ، که شود و در کنار محمد خاتمی  می  کامال بر طرف  مجمع در اين
  .روز بود ام طلبان  و اصالح  سابق  چپ  در جناح  روحانيون  مجمع  محوری  بايد شاهد فعاليت  دوباره است،

   و جبهه  مجاهدين  سازمان  را به  آن  در مجمع  ابراز اميدواری کرده که تحوالتاعتمادجعفرگالبی در 
 و   اعتماد ملی  حزب  در تاسيس  کروبی  قبال توسط  را که  مثلثی  قطب کند و يک    نزديک مشارکت
  . کند  تقويت  از پيش  بود بيش  گرفته  شکل  اسالمی  اعتدال  در تمهيد جبهه  رفسنجانی هاشمی
 از تشکيل جلسه حزب اعتماد ملی به رياست مهدی کروبی خبر داده که در آن گفته شرقروزنامه 

است در انتخابات شوراها شورای نگهبان نقشی ندارد، با توجه به بافت و ترکيب مجلس هم انشاءاهللا 
  .  می شودمحدوديت زيادی ايجاد نخواهد شد و انتخابات خوبی برگزار

به گفته وی فعاليت حزبی و سياسی در اين زمان از آن رو اهميت دارد که خطر تحجر و واپس گرايی 
  . خيلی زياد شده است

 بار ديگر به موضوع تاسيس تلويزيون ماهواره ای توسط کروبی پرداخته و نوشته خدا آن روز را کيهان
برای خانم " نحوه استفاده از لوازم آرايش"نامه نياورد که کانال تلويزيونی رنگارنگ در حال پخش بر

هاست که مجری آنچنانی تلويزيون بر روی صحنه ظاهر شده و ادامه برنامه را به تهيه کننده بعدی 
يعنی آقای افخمی می سپارد و ايشان برنامه سخنرانی آقای کروبی و يا خانم کروبی و يا يکی از 

  .ند و برنامه قبلی نيز تا چند لحظه ديگر ادامه پيدا خواهد کردليدرهای حزب اعتماد ملی را اعالم می ک
  . همين عمل سال گذشته در جريان سخنرانی يک روحانی اتفاق افتاده استکيهانبه نوشته 
 در سرمقاله خود از تنگ شدن فضای اطالع رسانی انتقاد کرده و نوشته گروه های هوادار آفتاب يزد

 را به عنوان توطئه برای باالبردن توقع مردم تلقی می کنند و در تريبون دولت انتقادهای اصولی مطبوعات
های رسمی از مردم می خواهند از دولت يک شبه توقع کار نداشته باشند در حالی که دو سال قبل در 

برابر باالرفتن قيمت نفت مخالفت های جدی برپا داشتند اينک در برابر همان تصميم ها سکوت می 
  .بوعات هم می خواهند که هم کار را ادامه دهندکنند و از مط

روزنامه های مختلف تهران خبر داده اند که با يک ماه تاخير سرانجام شورای شهر تهران شهردار 
  . جانشين احمدی نژاد را از ميان معاونان وی برگزيد اما اعالم شده است که نام او فعال برده نمی شود

ان انتخاب شهردار تهران را شاهکار داستان نويسی خوانده و نوشته  داستآفتاب يزدطنزنويس روزنامه 
  .در يک برنامه تلويزيونی گفته شده نام شهردار تهران اعالم نمی شود که آبروی مردم محفوظ بماند
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