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

 

  رويدادهاي مهم ايرانبرخي از 
  

  نتحصن مقابل دفتر سازمان ملل در تهرا
  14:30: ساعت

  2004آوريل   25  -1383  ارديبهشت6ه شنب يك
  . نفر در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران ، حضور دارند100هم اکنون جمعيتی بالغ بر 

طبرزدی در ... ری، حشمت ادر حال حاضر خانواده های اميد عباسقلی نژاد، ایرج جمشيدی، عليرضا جبا
  .جمع متحصنين دیده ميشوند

اعضای جبهه دمکراتيک ایران، جبهه متحد دانشجویی، کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی، 
دانشجویان دانشگاه آزاد علوم سياسی کرج، و همچنين جمعی از دانشجویان و مردم آزادیخواه ، در 

  .مقابل دفتر سازمان ملل دیده ميشوند
فضای امنيتی محل تحصن به طوری است که تعداد محدودی از ماموران لباس شخصی در آنجا حضور 

  .دارند
  .الزم به ذکر است که رفته، رفته بر تعداد جمعيت افزوده ميشود

از تمامی مردم آزادیخواه ميخواهيم که در مقابل دفتر سازمان ملل در خيابان قائم مقام فراهانی حضور 
  .  خانواده های زندانيان سياسی، دانشجویان و مبارزین آزادیخواه را یاری رسانندپيدا کنند و

  
  در تهران  » انستيتوى زبان آلمانى«بسته شدن 
   2004 آوريل  25  -1383 ارديبهشت 6شنبه   يك-راديو آلمان 

. ستنددر تهران را ب» انستيتوى زبان آلمانى«دستگاههاى ادارى جمهورى اسالمى ايران، : تهران
سفارت آلمان در تهران اعالم آرد، بستن اين مكان با اين دليل همراه بوده آه انستيتوى مزبور فاقد 

 ١٩٩۶در ادامه آمده است آه اين موسسه آموزشى، در سال . مجوز الزم براى اين آار بوده است
شكلى ناگفته اعتبار  ساله را دريافت آرده و گمان مى رفته آه مجوز مزبور آماآان به ۴ميالدى مجوزى 

 هزار دانش آموز به تحصيل ٣ معلم به تدريس، و ساالنه حدود ٢۵» انستيتوى زبان آلمانى«در . دارد
حكومت جمهورى اسالمى ايران، از مدتى پيش، بارها در جريان مناقشه بر سر بناى . مشغول بوده اند

د آرده بود آه اين امر را بى پاسخ نخواهد يك لوح يادبود براى قربانيان رستوران ميكونوس در برلين، تهدي
  .گذاشت

 
  تکذیب مرخصی منوچهر محمدی و احمد باطبی
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شب گذشته در یکی از رسانه های رادیویی اطالعيه ای با عنوان کميته دانشجویی دفاع از زندانيان 

مدی و احمد باطبی هم اکنون در  مرخصی به سر سياسی خوانده شد مبنی بر اینکه منوچهر مح
  . ميبرند

کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی، اعالم ميدارد که هيچگونه اطالعيه ای در این زمينه صادر 
  .نکرده است و آن را کامال تکذیب ميکند

  .برندالزم به ذکر است که منوچهر محمدی و احمد باطبی هم اکنون در زندان اوین به سر مي
منوچهر محمدی، از خرداد سال گذشته تاکنون اجازه هيچگونه مرخصی نداشته است و همچنين احمد 

  . روز در مرخصی به سر برده ، و سپس به زندان بازگشته است3باطبی در هفته گذشته به مدت 
  کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی

komitedefa@yahoo.com 

  

  وسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق بشر ت
  

  اعتراض جامعه بهاييان به نابودى يكى از بناهاى مقدس آنها در ايران  
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جامعه بهاييان، دولت ايران را متهم آرد آه يكى از بناهاى مقدس آنان را در آشور ويران آرده : برلين
به، در برلين شوراى ملى روحانى بهاييان در آلمان اعالم آرد، دولت ايران بدون توجه امروز يكشن. است

يكى از چهره هاى برجسته تاريخى بهاييان را با » قدوس«به اعتراضات عديده، در شهر بابل، مقبره ى 
ز خانم صبا خبيرپور سخنگوى شوراى مزبور گفت، اين اقدام نمونه اى ديگر ا. خاك يكسان آرده است

در برابر اين اعتراض از سوى جمهورى اسالمى ايران، .  هزار بهايى در ايران است٣٠٠تداوم پيگرد حدود 
  .تاآنون هيچگونه موضعى گرفته نشده است
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   دادگاه کيفري استان تهران 76محاکمه مدير مسئول سابق روزنامه همبستگي در شعبه 

تگي روز دوشنبه با حضور اعضاي هيات منصفه ابراهيم اصغر زاده مدير مسئول سابق روزنامه همبس
  .  دادگاه کيفري استان تهران محاکمه مي شود76مطبوعات در شعبه 

نعمت احمدي وکيل مدافع مدير مسئول اسبق روزنامه همبستگي با بيان اينکه اين جلسه صبح فردا به 
اهيم اصغر زاده بايد بايد ابر: رياست قاضي صارمي در محل دادگاه مطبوعات برگزار مي شود تصريح کرد

در مورد شکايت مدعي العموم و نيروهاي مسلح با حضورهيات منصفه مطبوعات و قاضي دادگاه از خود 
  .دفاع کند

به گفته وي شکايت مدعي العموم در خصوص تغييرات صورت گرفته در مديريت روزنامه بوده و همچنين 
 سربازان از اصغرزاده بعنوان مدير مسئول وقت ستاد نيروهاي مسلح نيز به دليل چاپ عکسي از رژه

  .روزنامه شکايت کرده است
هنوز هيچ حکمي در خصوص مدير مسئول روزنامه توسعه صادر نشده : احمدي همچنين در خاتمه افزود

است و چهارشنبه هفته جاري نيز قلي شيخي جهت دفاع از خود در مورد پرونده هاي باقي مانده از 
  . دادگاه عمومي استان تهران حضور يابد1083ه قبل بايد  در شعب

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اخبار راديو فردا در مورد عراق
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  وزير دفاع دولت پاريس ارسال نيروهاي فرانسوي به عراق را رد کرد
 وزير دفاع فرانسه، در بندر عقبه در اردن، ارسال نيروهاي فرانسوي به عراق را خانم ميشل اليوت ماري،

رد کرد، ولي گفت که اين کشور حاضر است در کشورهاي همسايه عراق سربازان اين کشور را تعليم 
: خانم اليوت ماري در هواپيمايي که او را از ابوظبي به بندر عقبه مي برد، به خبرنگاران گفت. دهد
  .ط سياسي و قانوني اصًال براي ارسال نيرو به عراق مهيا نيستشراي

  ديدار غافلگيرانه نخست وزير استراليا از سربازان استراليايي مستقر در عراق
جان هوارد، نخست وزير استراليا، روز يکشنبه از سربازان استراليايي مستقر در عراق، به طور 

ر استراليا، همزمان بود با روز گراميداشت سربازان در اين اين ديدار نخست وزي. غافلگيرانه ديدار کرد
  .کشور

  عراق از روز يکشنبه صادرات نفت خود را ازبصره از سرگرفت
ساعاتي پس از حمله هاي انتحاري به تاسيسات نفتي عراق در خليج فارس، اين کشور صادرات نفتي 

وان نيروهاي ائتالف کشته و چهار تن در اين حمله هاي انتحاري، دو مل. خود را ازبصره ازسرگرفت 
زخمي شدند، اما به گفته يک مسئول شرکت نفت عراق، در اين حمله ها به تاسيسات نفتي این 

 هزار بشکه نفت از بندر بصره 600قرار است روزانه يک ميليون و . کشور در منطقه آسيبي وارد نشد
  .صادر شود

  بازان کشور خود در کربالديدار ناگهاني رئيس جمهوري بلغارستان از سر
گئورگي پاروانف، رئيس جمهوري بلغارستان، در سفري ناگهاني و از پيش اعالم نشده، وارد کربال در 

روز پيش يک سرباز بلغاري در شبيخون . عراق شد تا با سربازان کشور خود در اين شهر ديدار کند
عراق دارد و رئيس جمهوري آن کشور  سرباز در 450بلغارستان . نيروهاي مخالف در کربال کشته شد

تاکيد کرد که بلغارستان به هيچ روي تسليم فشار مخالفان نشده و سربازان خود را از عراق بيرون 
  .نخواهد برد

  کشته شدن دو تن در پي شليک راکت به دو بيمارستان در موصل: آخرين تحوالت عراق
. ئتالف روي آتش بس نامحدودي توافق آردنديك ميانجيگر عراقي گفت که شورشيان عراق و نيروهاي ا

 تن را 13در همين حال دو راآت شليك شده به دو بيمارستان در منطقه موصل حداقل دو تن را آشت و 
در حادثه اي در بغداد نيز چهار آودك بعد از حمله به يك خودروي نظامي آمريكايي در يكي از . مجروح آرد

يميت، سخنگوي نظامي نيروهاي ائتالف در بغداد گفت که صبر ژنرال مارك آ. خيابانها آشته شدند
نيروهاي ائتالف به سر رسيده و شورشيان عراقي فرصت آمي براي زمين گذاشتن اسلحه هاي خود 

ولي آتش بس يكشنبه ظاهرا نكات اصلي آه نيروهاي ائتالف روي آنها اصرار آرده بودند را حاصل . دارند
  .نكرده است

 
  اهيمي توانايي متحد کردن عراق را ندارد  ابر: احمد چلبي
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تالش اخضر ابراهيمي نماينده سازمان ملل در :احمد چلبي عضو شوراي حکومتي عراق امروز گفت 

  . عراق براي اتحاد گروههاي سياسي رقيب ،بسيار بحث انگيز است 
 خبرگزاري فرانسه ، احمد چلبي عضو شوراي حکومتي عراق امروز به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از

ابراهيمي تصور مي کند که فردي است که توانايي اتحاد عراق را دارد :  در گفتگويي با فاکس نيوز گفت 
  .و مي تواند دولتي انتخاب کند که بسيار موثر باشد 
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واسته هاي مردم عراق جامعه عمل من اميدوارم که وي بتواند راهي پيدا کند تابه خ: وي افزود 
  .من معتقدم که او بايد نسبت به واقعيتهاي عراق حساس تر باشد . بپوشاند 

گفتني است که اخضر ابراهيي نماينده سازمان ملل در عراق تاکيد کرده است که عراق بعد از انتخابات 
مي تواند مهمترين نقطه عطف ژانويه سال آينده از يک دولت واقعا منتخب برخوردار خواهد شد که اين 

 .  در عراق پس از جنگ باشد 
  مساجد، حرمها و مدارس شهر نجف مملو از سالح است  

سالحها در مـساجد، حـرم هـا و مـدارس شـهر نجـف انبارشـده                 :پل برمر حاکم آمريکايي عراق ادعا کرد        
  . ونيروهاي ارتش المهدي تحت رهبري مقتدي صدر در اين اماکن جاي گرفته اند

انبـارکردن اسـلحه در مـساجد،       : به نقل از خبرگزاري فرانسه، وي تاکيـد کـرد         " مهر"به گزارش خبرگزاري    
  .حرمها و مدارس وضعيت خطرناکي را براي  شهر نجف بوجود خواهد آورد

رسيدن وضعيت امنيتي عراق به نقطه انفجار ،        : بنابراين گزارش، حاکم منصوب آمريکا درعراق اذعان کرد       
  .ق را مورد تهديد قرارخواهد داد مردم عرا

اين اظهارات درحالي مطرح مي شود که مسئوالن نظـامي آمريکـا اخيـرا ازقـصد خـود بـراي کـشتن و يـا                         
  . دستگيري مقتدي صدرخبر داده اند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   

  يکشنبه ششم ارديبهشت: روزنامه های تهران
   2004 آوريل  25  -1383 ارديبهشت 6شنبه   يك-بي بي سي 

از زبان رجبعلی مزروعی نماينده اصالح طلب اصفهان » اعاده حيثيت«آفتاب يزد در گزارشی با عنوان 
  .نوشته است با عذرخواهی نمی توان حق ضايع شده افراد را جبران کرد

در نمازجمعه تهران اشاره مزروعی به آن بخش از گفته های احمد جنتی، دبيرشورای نگهبان بود که 
  .گفت اگر حقی از کسی ضايع شده باشد سر فرصت رسيدگی و از آن عذرخواهی می شود

 گفته است اين گونه آفتاب يزدرضا يوسفيان نماينده شيراز که از جمله ردصالحيت شده هاست به 
  .اظهارنظرها و ادعاها نشان داد که داليلی برای رد صالحيتها وجود نداشته است

تنها روزنامه يکشنبه است که بخشهايی از سخنان گاليه آميز مهدی کروبی، رئيس مجلس  کيهان
شورای اسالمی را نقل کرده که در جلسه صبح يکشنبه مجلس خطاب به احمد جنتی گفته که 

بگوييد . همه ما بايد شهامت داشته باشيم. واقعيت و حقيقت اين است آه شما حرف حسابي نداريد"
  ".ديدسليقه ای رد آر

مشتی آلمات، تهمت و افترا زدن در نمازجمعه، دون شأن " رييس مجلس گفته است کيهانبه نوشته 
فكر حيثيت روحانيت را بكنند آه يك بزرگواری همين طور آلي بگويد بين اينها . دبيرشورای نگهبان است

  ".متهم و معصوم و فاسد هست
 اين خبر بيان کرده که بسياری از نمايندگان مجلس  انتقاد خود از گاليه تند مهدی کروبی را باکيهان

  .لحن و ادبيات اظهارات رئيس مجلس را در جلسه علنی امروز ناپسند و خالف شأن اين جايگاه دانستند
 در پی سخنان پيش از دستور امروز آروبی آه با لحنی تند و تخريبی به خطبه يهانبه نوشته ک

داده بود، تعدادی از نمايندگان وابسته به دو جناح عمده مجلس نمازجمعه آيت اهللا جنتی واآنش نشان 
  .اين نحوه انتقاد آردن از دبير شورای نگهبان را نامناسب ارزيابی آردند

نوشته گفته های احمد جنتی تکليف » پيامهای يک ادعا« در سرمقاله خود با عنوان آفتاب يزد
که بايد پاسخ بدهند شورای نگهبان چگونه بر سنگينی برای دستگاههای امنيتی و قضايی ايجاد کرد 

اساس تحقيقات محلی به فساد مالی و اخالقی عده ای از افراد پی برده در حالی که آنها پرونده در 
  .نهادهای قضايی و امنيتی ندارند

 با وجود افراد خطرناکی که دبير شورای نگهبان از آنها سخن گفته آفتاب يزدبه نوشته سردبير 
يی که ادعا می کنند تحرکات موساد و سيا را در ايران تحت نظر دارند بايد توضيح دهند که دستگاهها

  . چرا در کنار گوش آنها افرادی چنين جرمهايی مرتکب شده اند و آنها خبر نداشته اند
روزنامه های تهران به نقل از منابع خبری خارجی خبر از خارج شدن موضوع نقض حقوق بشر در ايران از 

تور کميسيون حقوق بشر سازمان ملل داده و نوشته اند که اين تصميم به دنبال سفر مقامات دس
  .جمهوری اسالمی به کشورهای اروپايی صورت گرفته است

 نوشته قرار گرفتن اولويت راهبردی مهمی در مالحظات وقايع اتفاقيهحسين سينايی در مقاله ای در 
به حقوق بشر را می تواند تا اطالع ثانوی از دستور آار  ای قدرتهای بزرگ، توجه  امنيتی منطقه

  . سياست خارجی خارج آند
 خارج شدن موضوع نقص حقوق بشر در ايران از دستور کار نهادهای وقايع اتفاقيهبه نوشته تحليگر 

پيگيری و پياده » حوزه ملی« دهد که حقوق بشر و ارزشهای انسانی، بايد در بين المللی نشان می
 زنی دولتها می  سازی شوند وگرنه در حد شعارهای تبليغاتی می ماند يا حداآثر، ابزاری برای چانه 

  . شود
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 در صدر اخبار خود نظر پيروز مجهتدزاده را منعکس کرده که گفته احساسات ضدآمريکايی آفتاب يزد
  .ران را حياط خلوت فرانسه کرده استاي

 رييس دولت فرانسه را فرصت طلبی خوانده که قصد دارد از آفتاب يزداين استاد دانشگاه به نوشته 
شرايط موجود بهره برداری اقتصادی کند و در اين کار از دخالت در امور داخلی ايران هم خودداری نمی 

  .کند
ا اشاره به خبرهايی که در دو روز گذشته و در پی مالقات  آقای مجتهدزاده بآفتاب يزدبه نوشته 

وزيرخارجه ايران با ژاک شيراک منتشر شد گفته است فرانسه قصد ندارد به خاطر مسائل هسته ای ما 
را محکوم کند فقط سعی کرده ترکه ای به ما نشان دهد که اگر از فرانسه فرمانبرداری نکنيم بر ما فرود 

  .بياورد
 از افزايش احضارهای دانشجويی در روزهای خبر داده و از جمله نوشته ده عضو يع اتفاقيهوقاروزنامه 

انجمن اسالمی دانشگاه اصفهان و سعيد رضوی فقيه از اعضای شورای مرآزی دفتر تحكيم وحدت به 
  .دادگاه عمومی اصفهان احضار شده اند

ان، زنجان، رفسنجان و چند شهر ديگر  احضارهای دانشجويی در همدان، اصفهوقايع اتفاقيهبه نوشته 
  .هم آغاز شده است

 در سرمقاله خود به تعطيل گسترده مطبوعات که پنج سال پيش در همين روزها صورت وقايع اتفاقيه
 ها اگر عطش جامعه را برای دانستن بيشتر نكرده باشد  گرفته پرداخته و نوشته توقيف گسترده روزنامه

ناپذيری   سرآوب شده و واپس رانده شده پديد آورده آه عوارض جبران المحاله نوعی عقده اجتماعی
  . تواند در پی داشته باشد مي

 توقيف مطبوعات مشكالت جامعه در حال گذار ايران را تشديد آرده وقايع اتفاقيهبه نوشته ديباچه 
ت زمان، خطا  طلب را از سر بگذرانند اما گذش  ای گمان آنند موج مطبوعات اصالح است، شايد عده

  . بودن اين آزمون تكرارناپذير را اثبات خواهد آرد
ايران مقاله کوتاهی از محمدعلی ابطحی چاپ کرده که در دفاع از رييس جمهور نوشته شده که از 

  .سوی کسانی متهم به نداشتن صداقت می شود
 ابتدا با تأکيد بر معاون حقوقی رييس جمهور به نوشته ايران در وب الگ خود نوشته محمد خاتمی از

قانون اساسی جمهوری اسالمی و دنباله روی از سياستهای آيت اهللا خمينی بر روی کار آمد و جز اين 
  .وعده ای نداده بود

 بزرگترين اشتباه تحليلی خود را در آنجا دانسته که وقايع اتفاقيهحميدرضا جاليی پور در مصاحبه ای با 
قابل حوادثی که در انتخابات اخير رخ داد واکنش نشان می تصور می کرده است محمد خاتمی در م

  .دهد
در تاريخ ايران هيچگاه اين همه نيروی " گفته است وقايع اتفاقيه به جامعهمدير روزنامه توقيف شده 

سياسی، دانشگاهی و حتی اجرايی در سطح وزير و استاندار پشت خواستی مشخص مثل برگزاری 
حداقل انتظار داشتم دو روز . آردم خاتمی چنين رفتار آند ند، من فكر نمی آزاد انتخابات جمع نشده بود

  ". اش، بست بنشيند برود خانه
 به بررسی مجلس آينده پرداخته و با توجه به اشغال اکثريت شرقبدرالسادات مفيدی در مقاله ای در 

ن است آه به لحاظ کرسيهای آن توسط محافظه کاران نوشته بزرگترين ويژگی اآثريت مجلس هفتم اي
  . خط مشی سياسی اختالف چندانی با نهادهای غيرانتخابی ندارند

 با اشاره به همفکری شورای نگهبان با محافظه کاران نوشته در تهيه قوانين هم شرقبه نظر تحليگر 
قرار است آسانی درباره مصوبات مجلس نظر بدهند آه خود گزينش شده آنانند، در مورد لوايح دولت 

تا زمانی آه آقای خاتمی بر سر آار است، باز ريش و قيچی دست همين نمايندگان است و به هر هم 
  .نحو آه خود بخواهند می توانند آار آنند يا اساسًا آنها را به تصويب نرسانند

 خبر از زنده شدن ميدان مشق تهران داده و نوشته عمليات سنگفرش آردن محوطه های اعتماد
آه از محوطه های تاريخی منحصر به فرد پايتخت محسوب می شود، برای احيای تاريخی ميدان مشق 

  .اصالتهای تاريخی و ارتقای آيفيت سيمای فرهنگی تهران آغاز شد
 عمليات اجرايی طرح سنگفرش آردن ميدان مشق در محدوده سردر باغ ملی تا شرقبه نوشته 

 يارجانی واقع در ضلع شمالی اين ميدان عمارت قزاقخانه و همچنين خيابانهای آوشك مصری و شهيد
  .آغاز شده است

 ضمن انتقاد از انتخاب سلمان رشدی به رياست انجمن قلم آمريکا از زبان جمهوری اسالمیروزنامه 
وی نوشته است که دوران زندگی پنهانی من تمام شده و دريافته ام که تمام جهان اسالم مانند ايران 

  .فكر نمی آند
 با تأکيد بر اينکه برخالف ادعای رشدی حكم آيت اهللا خمينی درباره وی ی اسالمیجمهورروزنامه 

همچنان پابرجا و او محكوم به اعدام است نوشته هم اآنون داوطلبانی برای اجرای حكم اعدام سلمان 
  .رشدی مرتد آماده و درصدد به دست آوردن فرصت برای اجرای اين حكم الهی اند

از زبان رجبعلی مزروعی نماينده اصالح طلب » اعاده حيثيت«ا عنوان آفتاب يزد در گزارشی ب
  .اصفهان نوشته است با عذرخواهی نمی توان حق ضايع شده افراد را جبران کرد

اشاره مزروعی به آن بخش از گفته های احمد جنتی، دبيرشورای نگهبان بود که در نمازجمعه تهران 
  .فرصت رسيدگی و از آن عذرخواهی می شودگفت اگر حقی از کسی ضايع شده باشد سر 
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 گفته است اين گونه آفتاب يزدرضا يوسفيان نماينده شيراز که از جمله ردصالحيت شده هاست به 
  .اظهارنظرها و ادعاها نشان داد که داليلی برای رد صالحيتها وجود نداشته است

 مهدی کروبی، رئيس مجلس  تنها روزنامه يکشنبه است که بخشهايی از سخنان گاليه آميزکيهان
شورای اسالمی را نقل کرده که در جلسه صبح يکشنبه مجلس خطاب به احمد جنتی گفته که 

بگوييد . همه ما بايد شهامت داشته باشيم. واقعيت و حقيقت اين است آه شما حرف حسابي نداريد"
  ".سليقه ای رد آرديد

همت و افترا زدن در نمازجمعه، دون شأن مشتی آلمات، ت" رييس مجلس گفته است کيهانبه نوشته 
فكر حيثيت روحانيت را بكنند آه يك بزرگواری همين طور آلي بگويد بين اينها . دبيرشورای نگهبان است

  ".متهم و معصوم و فاسد هست
 انتقاد خود از گاليه تند مهدی کروبی را با اين خبر بيان کرده که بسياری از نمايندگان مجلس کيهان
  .دبيات اظهارات رئيس مجلس را در جلسه علنی امروز ناپسند و خالف شأن اين جايگاه دانستندلحن و ا

 در پی سخنان پيش از دستور امروز آروبی آه با لحنی تند و تخريبی به خطبه يهانبه نوشته ک
جلس نمازجمعه آيت اهللا جنتی واآنش نشان داده بود، تعدادی از نمايندگان وابسته به دو جناح عمده م

  .اين نحوه انتقاد آردن از دبير شورای نگهبان را نامناسب ارزيابی آردند
نوشته گفته های احمد جنتی تکليف » پيامهای يک ادعا« در سرمقاله خود با عنوان آفتاب يزد

سنگينی برای دستگاههای امنيتی و قضايی ايجاد کرد که بايد پاسخ بدهند شورای نگهبان چگونه بر 
محلی به فساد مالی و اخالقی عده ای از افراد پی برده در حالی که آنها پرونده در اساس تحقيقات 

  .نهادهای قضايی و امنيتی ندارند
 با وجود افراد خطرناکی که دبير شورای نگهبان از آنها سخن گفته آفتاب يزدبه نوشته سردبير 

نظر دارند بايد توضيح دهند که دستگاههايی که ادعا می کنند تحرکات موساد و سيا را در ايران تحت 
  . چرا در کنار گوش آنها افرادی چنين جرمهايی مرتکب شده اند و آنها خبر نداشته اند

روزنامه های تهران به نقل از منابع خبری خارجی خبر از خارج شدن موضوع نقض حقوق بشر در ايران از 
ن تصميم به دنبال سفر مقامات دستور کميسيون حقوق بشر سازمان ملل داده و نوشته اند که اي

  .جمهوری اسالمی به کشورهای اروپايی صورت گرفته است
 نوشته قرار گرفتن اولويت راهبردی مهمی در مالحظات وقايع اتفاقيهحسين سينايی در مقاله ای در 

 ای قدرتهای بزرگ، توجه به حقوق بشر را می تواند تا اطالع ثانوی از دستور آار  امنيتی منطقه
  . است خارجی خارج آندسي

 خارج شدن موضوع نقص حقوق بشر در ايران از دستور کار نهادهای وقايع اتفاقيهبه نوشته تحليگر 
پيگيری و پياده » حوزه ملی«بين المللی نشان می دهد که حقوق بشر و ارزشهای انسانی، بايد در 

 زنی دولتها می  بزاری برای چانهسازی شوند وگرنه در حد شعارهای تبليغاتی می ماند يا حداآثر، ا 
  . شود

 در صدر اخبار خود نظر پيروز مجهتدزاده را منعکس کرده که گفته احساسات ضدآمريکايی آفتاب يزد
  .ايران را حياط خلوت فرانسه کرده است

 رييس دولت فرانسه را فرصت طلبی خوانده که قصد دارد از آفتاب يزداين استاد دانشگاه به نوشته 
موجود بهره برداری اقتصادی کند و در اين کار از دخالت در امور داخلی ايران هم خودداری نمی شرايط 

  .کند
 آقای مجتهدزاده با اشاره به خبرهايی که در دو روز گذشته و در پی مالقات آفتاب يزدبه نوشته 

ل هسته ای ما وزيرخارجه ايران با ژاک شيراک منتشر شد گفته است فرانسه قصد ندارد به خاطر مسائ
را محکوم کند فقط سعی کرده ترکه ای به ما نشان دهد که اگر از فرانسه فرمانبرداری نکنيم بر ما فرود 

  .بياورد
 از افزايش احضارهای دانشجويی در روزهای خبر داده و از جمله نوشته ده عضو وقايع اتفاقيهروزنامه 

اعضای شورای مرآزی دفتر تحكيم وحدت به انجمن اسالمی دانشگاه اصفهان و سعيد رضوی فقيه از 
  .دادگاه عمومی اصفهان احضار شده اند

 احضارهای دانشجويی در همدان، اصفهان، زنجان، رفسنجان و چند شهر ديگر وقايع اتفاقيهبه نوشته 
  .هم آغاز شده است

زها صورت  در سرمقاله خود به تعطيل گسترده مطبوعات که پنج سال پيش در همين رووقايع اتفاقيه
 ها اگر عطش جامعه را برای دانستن بيشتر نكرده باشد  گرفته پرداخته و نوشته توقيف گسترده روزنامه

ناپذيری  المحاله نوعی عقده اجتماعی سرآوب شده و واپس رانده شده پديد آورده آه عوارض جبران 
  . تواند در پی داشته باشد مي

بوعات مشكالت جامعه در حال گذار ايران را تشديد آرده  توقيف مطوقايع اتفاقيهبه نوشته ديباچه 
 طلب را از سر بگذرانند اما گذشت زمان، خطا   ای گمان آنند موج مطبوعات اصالح است، شايد عده

  . بودن اين آزمون تكرارناپذير را اثبات خواهد آرد
 نوشته شده که از ايران مقاله کوتاهی از محمدعلی ابطحی چاپ کرده که در دفاع از رييس جمهور

  .سوی کسانی متهم به نداشتن صداقت می شود
معاون حقوقی رييس جمهور به نوشته ايران در وب الگ خود نوشته محمد خاتمی از ابتدا با تأکيد بر 

قانون اساسی جمهوری اسالمی و دنباله روی از سياستهای آيت اهللا خمينی بر روی کار آمد و جز اين 
  .وعده ای نداده بود
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 بزرگترين اشتباه تحليلی خود را در آنجا دانسته که وقايع اتفاقيهميدرضا جاليی پور در مصاحبه ای با ح
تصور می کرده است محمد خاتمی در مقابل حوادثی که در انتخابات اخير رخ داد واکنش نشان می 

  .دهد
هيچگاه اين همه نيروی در تاريخ ايران " گفته است وقايع اتفاقيه به جامعهمدير روزنامه توقيف شده 

سياسی، دانشگاهی و حتی اجرايی در سطح وزير و استاندار پشت خواستی مشخص مثل برگزاری 
حداقل انتظار داشتم دو روز . آردم خاتمی چنين رفتار آند آزاد انتخابات جمع نشده بودند، من فكر نمی 

  ". اش، بست بنشيند برود خانه
 به بررسی مجلس آينده پرداخته و با توجه به اشغال اکثريت شرقبدرالسادات مفيدی در مقاله ای در 

کرسيهای آن توسط محافظه کاران نوشته بزرگترين ويژگی اآثريت مجلس هفتم اين است آه به لحاظ 
  . خط مشی سياسی اختالف چندانی با نهادهای غيرانتخابی ندارند

حافظه کاران نوشته در تهيه قوانين هم  با اشاره به همفکری شورای نگهبان با مشرقبه نظر تحليگر 
قرار است آسانی درباره مصوبات مجلس نظر بدهند آه خود گزينش شده آنانند، در مورد لوايح دولت 

هم تا زمانی آه آقای خاتمی بر سر آار است، باز ريش و قيچی دست همين نمايندگان است و به هر 
  .ًا آنها را به تصويب نرسانندنحو آه خود بخواهند می توانند آار آنند يا اساس

 خبر از زنده شدن ميدان مشق تهران داده و نوشته عمليات سنگفرش آردن محوطه های اعتماد
تاريخی ميدان مشق آه از محوطه های تاريخی منحصر به فرد پايتخت محسوب می شود، برای احيای 

  .اصالتهای تاريخی و ارتقای آيفيت سيمای فرهنگی تهران آغاز شد
 عمليات اجرايی طرح سنگفرش آردن ميدان مشق در محدوده سردر باغ ملی تا شرق نوشته به

عمارت قزاقخانه و همچنين خيابانهای آوشك مصری و شهيد يارجانی واقع در ضلع شمالی اين ميدان 
  .آغاز شده است

ا از زبان  ضمن انتقاد از انتخاب سلمان رشدی به رياست انجمن قلم آمريکجمهوری اسالمیروزنامه 
وی نوشته است که دوران زندگی پنهانی من تمام شده و دريافته ام که تمام جهان اسالم مانند ايران 

  .فكر نمی آند
 با تأکيد بر اينکه برخالف ادعای رشدی حكم آيت اهللا خمينی درباره وی جمهوری اسالمیروزنامه 

وطلبانی برای اجرای حكم اعدام سلمان همچنان پابرجا و او محكوم به اعدام است نوشته هم اآنون دا
  .رشدی مرتد آماده و درصدد به دست آوردن فرصت برای اجرای اين حكم الهی اند
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