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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 ي رويدادها

  
 در اجالس بروآسل اعالم خواهد شد

 حمايت جامعه جهانى از برقرارى ثبات و بازسازى عراق
 ٢٠٠۵ ژوئن 22 - ١٣٨۴ اول تيرشنبه چهار 
ت  با برگزارى آنفرانس بزرگى در بروآسل، حماي) چهارشنبه(جامعه جهانى درصدد است تا امروز :ایران

 . خود را از برقرارى ثبات و بازسازى عراق آه هنوز خشونت در آن آاهش نيافته است، اعالم آند
: ديپلمات هاى اروپايى اظهار داشتند) چاپ لندن(به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه الشرق االوسط 

 بسيج جامعه جهانى هدف از برگزارى اين آنفرانس آه با نظارت اتحاديه اروپا و آمريكا انجام مى شود،
به خاطر عراق و آنار گذاشتن بخشى از اختالفات گذشته اعالم شده آه درخصوص جنگ عليه اين 

 . آشور ايجاد شده است
 . به گفته اين ديپلماتها، همگان بايد براى ايجاد راه حلى براى عراق حضور داشته باشند

 آشورهاى اهدا آننده حضور داشته باشند، بلكه در آنفرانس بين المللى عراق، نبايد تنها: آنها افزودند
بايد اين آنفرانس نوعى ديدار سياسى باشد و در آن، آينده روند سياسى، بازسازى و تشكيل دولت 

 . قانونى عراق بررسى شود
اين آنفرانس مختص آشورهاى اهدا : وزير امور خارجه عراق در اين خصوص گفت» هوشيار زيبارى«

ى ارائه ليست نيازهايمان به بروآسل نمى رويم، اين آنفرانس نوعى آنفرانس ما برا. آننده نيست
 . سياسى، اقتصادى، امنيتى و قضايى است

دبيرآل سازمان ملل متحد در پيامى به مناسبت برگزارى آنفرانس بين » آوفى عنان«از سويى، 
 جدول زمان بندى با  شوراى امنيت١۵۴۶يك سال قبل، قطعنامه «: نوشت» بروآسل«المللى عراق در 

. آمك سازمان ملل متحد و جامعه بين المللى را تعيين آرد آه انتظار مى رفت عراق آن را انجام دهد
آنفرانس بروآسل فرصتى است تا به مردم عراق تضمين دوباره داده شود آه جامعه بين المللى در 

شان ايستاده است و ما پيشرفت آنار ايشان در راستاى تالش هاى شجاعانه آنان براى بازسازى آشور
 ».هاى به دست آمده در مقابله با چالش هاى رعب آور را به رسميت مى شناسيم

همانطور آه اين روند جلو مى رود، بدون هيچ شكى، تأخيرهاى نااميد آننده و موانع سخت : وى افزود
در واقع، عراقى .  ندهيماما اجازه دهيد تا بينش خود را در سراسر عراق از دست. وجود نخواهد داشت

 . ها تمامى جنبه هاى سياسى آتى خود را مورد بحث قرار مى دهند
به نوشته عنان، طيف گسترده اى از عراقى ها از سازمان ملل متحد درخواست آرده اند در حفظ اين 

ر عراقى ها از ما خواسته اند د. حرآت آمكشان آند، همان گونه آه در انتخابات ژانويه انجام شد
نهادينه سازى قانون اساسى، آماده سازى براى نظرخواهى ماه اآتبر و انتخابات ماه دسامبر، 

هماهنگى براى ارائه آمك هاى اهدا آنندگان براى انتقال سياسى، همچنين بازسازى و توسعه، آنان را 
 شود، عمدتًا اگر آمك سازمان ملل متحد مؤثر واقع: دبيرآل سازمان ملل متحد عنوان آرد. حمايت آنيم

فقط عراقى ها هستند آه مى توانند قانون اساسى خود را بى طرفانه . بستگى به خود عراقى ها دارد
 .و آامل به رشته تحرير در آورند

سازمان ملل متحد نه مى تواند و نه آن را براى آنها خواهد نوشت و اساسًا نيازى نيست آه ما اين آار 
 . خود بيشتر توان انجام آن را دارندرا انجام دهيم؛ زيرا عراقى ها 
مردم عراق انتقال سياسى مشكل و سخت را بايد تحمل آنند و هنوز راه : در پايان اين پيام آمده است

در . سازمان ملل متحد مفتخر و مصمم است اين راه را با آنان بپيمايد. دشوار و طوالنى در پيش دارند
 آنيم بلكه به تمامى ملت هايى آه سهمى از منافع حياتى اين راه ما تنها به مردم عراق خدمت نمى

 .از ظهور عراقى دموآراتيك، باثبات و صلح آميز در قلب خاورميانه دارند، خدمت خواهيم آرد
  

  کند ی کشورها نسخه بردارگری دني از قواندی عراق نبای دائمیقانون اساس
 ٢٠٠۵ ژوئن ١٩ - ١٣٨۴ خرداد ٢٩يكشنبه 

 یمی دای کرد قانون اساسديتاک) رینخست وز( ی جعفرمي ابراهیب الدعوه به رهبر شماره دو حزمرد
 . دیاي نشي کشورها پگری دی بودن آن به قانون اساسهي باشد تا شائبه شبی کامال عراقدیعراق با

 مرد شماره دو حزب الدعوه ی فرانسه ، جواد المالکی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 عراق همسو ، تی ها و هویژگی باشد و با وی قانوندی بای دائمیقانون اساس:  کرد حیر تصیاسالم

 ست اگری دی قانون اساسی سازهي شبی قانون اساسنی ادی نگوی کسنکهیهمراه وهماهنگ باشد تا ا
 . 
 ای هي کس را در حاشچي و هردي ها را در نظر بگی حقوق همه عراقدی عراق بایقانون اساس:  گفت یو
 .نزوا قرار ندهدا
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 یتي اداره کرد همان اقلی سنی توان عراق را بدون حضور عرب های کرده اند نمدي تاکعهي شمسئوالن
 . کردندی بر عراق حکومت م2003 لی صدام در آورمی رژیکه تا زمان سرنگون

 ی کرد که عرب هایدواري ابرازامزي عراق نیمی دای قانون اساسنی تدوتهي کمسي رئی حمودهمام
 آن در نی تدولي به تکمی قانون اساسنی و کردها با مشارکت فعال در روند تدوانيعي شی همپایسن

 .زمان مشخص شده کمک کنند
 ی اتهيآنها کم:  اضافه شدند، گفت نی تدوتهي به کمی توافقی طراي که اخی سنی درباره عرب هایو

 ی اتهي دارد تا به کمی همخوانطی با شراای که آميني تا ببمي آنها هستی داده اند و ما منتظر اسامليتشک
 .وندندي خواهد شد، بپلی گسترده تبداتيکه به ه

 که در کشتار مردم ی کسانای سابق یتي عناصر امنای زمان صدام ی های از بعثدی افراد نبانی گفت ایو
 و یاسيند س موضع مثبت در قبال روکی دی صدور حکم اعدام بر ضد آنها مشارکت داشتند، باشند و باای

 .رندي گشي در قبال خشونت را در پیموضع منف
 سمي درباره آن وجود دارد مانند مساله فدرالی مختلفی هادگاهی بندها وجود دارد که دیبرخ:  گفت یو

  .ی استانای باشد یالتی اسمي فدرالای آنکهی آن و ایو مرزها
 دی است که نبانی قائل به ایدگاهید:  و نقش آن در دولت گفت نیاما درباره مساله د:  افزودیحمود

 خواهان آن است که گری ددگاهی باشد، وضع شود ودی اسالمعتی با اصول شرری که مغای قانونچيه
 . با اسالم است ، وضع شودری که کال مغای قانونچي هدینبا
 

   شودنی تدوی قانون اداره دوران انتقالی بر مبنادی عراق بای دائمیقانون اساس :یبارزان
 ٢٠٠۵ ژوئن ١٩ - ١٣٨۴ خرداد ٢٩يكشنبه 
 ی دائمی کرد که قانون اساسیدواري حکومت منطقه کردستان عراق ابراز امسي رئی بارزانمسعود

 .  شودنی تدویعراق بر اساس توافقات سابق و قانون اداره دوران انتقال
 مینبش تمرد را بر ضد رژ که جی فرانسه ، مسعود بارزانی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 بر قانون اداره یمی دای قانون اساسنی در تدودیبا:  کرده بود، گفت یصدام در منطقه کردستان رهبر
 افتهی آن دست به صدام می رژی از سرنگونشي که پیو توافقات)  موقتیاساس (یعراق در دوران انتقال

 .مي کنهي تکم،یبود
 

 2004 ی تا جوال2003 لی صدام در آورمی رژی از زمان سرنگونکای آمری ائتالف موقت به رهبرحکومت
 قانون نی کند که تدوی مدي نکته تاکنی قانون بر انی کرد انی را تدویقانون اداره عراق در دوران انتقال

 . شودنیتدو)  مرداد ماه 24( آگوست 15 تا دی بای دائمیاساس
 عراق فدرال و جادی انهي در زمی همکاریگربرایر دبا:  در مقابل پارلمان عراق گفت ی در سخنانیبارزان
 .می بندی مماني  پکيدمکرات
 تمام عوامل تفرقه و تنفر و انزجار را در تمام مناطق عراق دیبا:  حزب دمکرات کردستان عراق افزودرهبر
ران  و بمبای در مرکز و جنوب و تمام آثار مصائب و کشتار گروهضي درکردستان و تبعی سرکوب قومژهیبو
 .میي وسرکوب و قتل را از عراق بزداییايميش

 درمنطقه کرکوک و ژهی سابق بومی که رژیتي بافت جمعريي تغجی بر ضرورت رفع تمام اسباب و نتایبارزان
 کردن وضع ی عادی برای قانون اداره عراق در دوران انتقال58 ماده یمناطق کردستان اعمال کرد واجرا

 . کرددي آن تاکیدستان کرتيکرکوک و اعتراف به ماه
 . باشدی ملیستی همزی برایی الگودی کرد که کرکوک بادي نکته تاکنی بر ایو
 
 کرکوک به منطقه کردستان شده اند کردها از زي ذکر است کردها خواستار الحاق شهرنفت خانیشا

 با  کردن کرکوک رای عرباستي منطقه تسلط دارند صدام در زمان حکومت خود سنی بر ا1991سال 
 . شهر دنبال کردنیاخراج کردها و کوچاندن عرب ها به ا

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   خرداد30:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ ژوئن 20 - ١٣٨۴ خرداد 30شنبه دو
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود ماجرای انتخابات را پی گيری :بی بی سی

رده اند، در حالی که روزنامه های هوادار محافظه کاران تاييد خود را از نامزد دوم انتخابات مرحله دوم ک
يعنی محمود احمدی نژاد ابراز داشته اند روزنامه های هوادار اصالحات در مقاالت و مصاحبه های 

 هاشمی مختلف خود از چهره های سياسی و صاجب نام خبر داده اند که خواستار حمايت از
  .رفسنجانی به قصد جلوگيری از پيروزی راست افراطی شده اند

متن کامل نامه مهدی کروبی رييس سابق و اعتراض شديد وی به رهبر جمهوری اسالمی در هيچ يک 
 بخش های کوچکی از اين نامه را به چاپ رسانده اند شرق و اقبالاز روزنامه های صبح چاپ نشده و 

ه شده از شما تقاضا می کنم با رهکرد ديگری بخشی از سپاه و بسيج را که که در بخشی از آن نوشت
 - که خطر آن به مراتب بيش از اقدامات اقتصادی است -در کارهای سياسی وارد شده اند از اين اقدام 

  . بر حذر داريد
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مجمع  استعفای او از ايران از استعفای مهدی کروبی از سمت های خود نوشته، روزنامه آفتاب يزد
 نوشته که او از مشاورت رهبر جمهوری اسالمی هم استعفا اقبالتشخيص مصلحت را منعکس کرده و 

  . داده است
 اظهار نظر حداد عادل را مهم ديده که در اولين جلسه مجلس پس از برگزاری انتخابات گفته کيهان

  .ننداست ما اجازه نخواهيم داد کسانی شيرينی انتخابات را در کام مردم تلخ ک
، روزنامه هوادار معين، با چاپ چند مقاله نشان داده که اصالح طلبان و تشکل های بزرگ آن ها اقبال

حمايت خود را از هاشمی رفسنجانی اظهار داشته و خواستار آن شده اند که پيروانشان از رييس 
  . مجمع تشخيص مصلجت دفاع کنند که نامزد راست افراطی پيروز نشود

، بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی، نوشته انحصار قدرت همواره برای ی اسالمیجمهورروزنامه 
کشور و انقالب و نظام جمهوری اسالمی يک خطر بوده و اکنون نيز هست و روح قانون اساسی 

  . جمهوری اسالمی، تفرق قدرت است
ر ميشود و عليرغم اين روزنامه اظهار می دارد که تفرق قدرت، مانع کجروی های برخاسته از انحصا

عوارضی که ممکن است داشته باشد، سالمت نظام مديريت کشور را تضمين می نمايد و به همين 
  . دليل، هوشياری مردم در مرحله دوم انتخابات برای گزينش صحيح از اهميت زيادی برخوردار است

و دوست داشتنی ترين  در مقاله ای نوشته چندی ديگر قرار است يکی از ماندگارترين ايرانروزنامه 
چهره های سياسی تاريخ معاصر ايران را بدرقه کنيم تا پس از هشت سال شنا کردن برخالف جريان 

  . آب، نفس تازه کند و روزگاری را فارغ از هياهوی مسئوليت سنگين اجرايی بگذراند
گاه سياست تا خانه اش نويسنده ايران پيشنهاد کرده که خاتمی را با شکوه هرچه تمام تر از منزل

همراهی کنيم، چرا که او نقشی سترگ در تاريخ نزديک به يک دهه اخير کشور ايفا کرد، نقشی که 
  .گذشت زمان و خروج از اين فضا می تواند آن را نمايان تر سازد

 مصاحبه با فردی را چاپ کرده که ادعا کرده برادر بزرگ شهرام اعظم، جمهوری اسالمیروزنامه 
ده ای سياسی است که در کانادا دست به افشاگری درباره قتل زهرا کاظمی تبعه کانادا در زندان پناهن

  . های ايران زده است
 برادر خود را مبتال به صرع و بيماری های جمهوری اسالمیجالل الدين اعظم در مصاحبه با روزنامه 

  . ار ابراز کرده استسخت اعالم کرده که امکان مداوا ندارد و اظهارات کذب را تحت فش
  . اين مصاحبه را با عنوان از کانادا شکايت خواهم کرد منعکس کرده استجمهوری اسالمیروزنامه 

 
   خرداد29:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ ژوئن ١٩ - ١٣٨۴ خرداد ٢٩يكشنبه 
وری منتشر روزنامه های يکشنبه تهران که بعد از اعالم نتايج قطعی انتخابات رياست جمه:بی بی سی

شده اند تمامی مقاالت و گزارش های خبری را به پی آمدهای اين انتخابات اختصاص داده و در مقاالتی 
  .به گمانه زنی درباره مرحله دوم انتخابات پرداخته اند که هفته آينده برگزار می شود

يان سياسی حاکم بر  خبر داده تاخير وزارت کشور برای اعالم آمار انتخابات به خاطر مقاومت حرکيهان
آن بود که می خواستند کروبی را در رتبه دوم اعالم دارند و فرصتی برای حرکت های سياسی به 

  .منظور مخدوش جلوه دادن انتخابات بدهند
 خبر از پی گيری اعتراض های خود از سوی مهدی کروبی نفر سوم اعالم شده فهرست آفتاب يزد

ر پای صندوق ها اعتراض کرده و خواستار آن شده که آرا بازشماری منتخبان داده که به حضور نظاميان د
  .شود
 در گزارشی از انتخابات نوشته نتايج انتخابات نوشته بخشی از اصول اوليه دموکراسی پذيرفتن شرق

  . شکست و گردن نهادن کانديداها به رای مردم است و تالش برای درس گرفتن از آن
 سال رياست ٨ی مثابه پيروز نهايی اين انتخابات است، چرا که در محمد خاتمشرق به نظر گزارشگر 

جمهوری خود همه ناسزاها و نامردمی ها را به جان خريد و آهسته و پيوسته و با زخم هايی بزرگ بر 
  . تن در جهت تحقق آرمان های جنبش جامعه مدنی ايران به پيش رفت و نه خسته شد و نه نا اميد

 با تعبير مردم ايران آمريکا کيهانابات را جواب نه مردم به آمريکا دانسته اند و  انتخکيهان و همبستگی
 با تيتر مردم جواب آمريکا را دادند گزارش های انتخاباتی خود را منعکس همسبتگیرا زير پا له کردند و 

  .کرده اند
راست و نامزدهای  بدون اشاره به مقاالت دو روز قبل از انتخابات خود که در آن شکست جناح کيهان

محبوب خود را اعالم داشته بود به يادآوری خطاهای روزنامه ها و رسانه های داخلی و خارجی پرداخته 
  . تنها روزنامه ای بود که شرکت پرشور مردم را پيش بينی کرده بودکيهانو نوشته 
ول گرا ائتالف کردند و  در سرمقاله خود به ياد آورده که در انتخابات دوم خرداد تمام گروه های تحشرق

دفع خطر شد اما در انتخابات اخير مجاهدين انقالب و جبهه مشارکت در پی مصطفی معين روان بودند، 
روحانيون مبارز و کارگزاران سازندگی به دنبال شيخين، مهدی کروبی و اکبر هاشمی بودند و آن يک 

  . بان را سرگشته سازدمحسن مهرعليزاده تنها آمده بود تا يک ميليون رای اصالح طل
محمد قوچانی به اشاره به اين که تجربه شوراهای شهر و روستا چراغ راه اصالح طلبمان نشد که 

مشارکت و کارگزاران هر دو بازنده ميدان شدند، تجربه مجلس هفتم بر عبرت ها نيفزود وقتی دم تحريم 
  .زده شد و جناح اقتدارگرا به تمامی برنده شد
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جه گرفته که انتخابات مرحله دوم مانند انتخابات سه سال قبل فرانسه است که که  نتيشرقسردبير 
کانديدهای چپ و ميانه برای جلوگيری پيروزی از ژان ماری لوپن راديکال راست با هم ائتالف کردند و در 

  .کمال ناباوری سوسياليست ها و چپ ها توافق کردند
تاکيد بر اين که وظيفه حاکمان نهادينه کردن اخالق در  در سرمقاله خود با جمهوری اسالمیروزنامه 

جامعه است به يادها آورده که در انتخابات دوره اول بسياری از تخريب ها و بی اخالقی ها رخ داد که 
  .حاکمان فقط نصيحت کردن عليه آن پرداختند در حالی که برخورد با متخلفان هم وظيفه حاکميت است

ستفهام اشاره کرده که روزنامه های هفته آخر تبليغات رياست جمهوری  با عالمت تعجب و اکيهان
و !  پيش بينی کرده بودند٪٢٢ و پس از آن آراء آقای قاليباف را ٪۵٣گاهی آرای هاشمی رفسنجانی را 

  .بقيه نامزدها هم با فاصله های فاحش در رتبه های بعدی قرار داشتند
و صداقت ضمن پذيرش شکست در اين رقابت انتخاباتی  در مقاله ای نوشته اينک با شجاعت اقبال

ها و با توجه به جفای  شناسيم و با ورود به رقابت برآيند آرای شهروندان کشور را به رسميت می
طرفی می کوشيم سردی فضای سياسی جامعه  گری نهادهای ملزم به بی نهادهای نظارتی و مداخله

  . از مورد بحث قرار دهيمو یأس و انفعال حاکم بر بدنه اجتماعی خود
ايم بلکه از سر  سعيد رضوی فقيه در اين مقاله نوشته ما تنها به اميد پيروزی در اين عرصه گام ننهاده

ايم تا  مثابه يکی از ارکان اصلی دموکراسی آمده تعهد و وفاداری به تالش برای تأکيد بر انتخابات آزاد به
 چراکه تنها رأی ملت را ميزان مشروعيت قدرت نشان دهيم شجاعت شکست خوردن را هم داريم

  .نهيم حال هرآنچه خواهد باشد و به نفع هرکه خواهد باشد انگاشته و به آن گردن می
 از قول يک استاد علوم سياسی دانشگاه نوشته خيلی ها که فکر می کردند قدرت کيهانروزنامه 

ابات حداقلی است و باتوجه به حضور تحليل دارند، ادعا می کردند که مشارکت مردم در اين انتخ
  . گسترده مردم در اين انتخابات آنها بايد بدگمانی به مردم را کنار بگذارند

 در خبری طعنه آميز نوشته تبليغات سايت حامی مصطفی معين، از ظهر ديروز به سکوت کيهان
ی فراوان بر روی صفحه خود راديويی تبديل شد و در حالی که روزهای قبل از انتخابات با قراردادن خبرها

  از پيروزی قاطع وی در دور اول خبر می دادند
  

  خرداد28:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ ژوئن ١8 -  ١٣٨۴ خرداد 28شنبه 

روزنامه های اولين روز هفته که بعد از انتخابات رياست جمهوری منتشر می شوند در :بی بی سی
ر نشده بود در عنوان های اصلی و گزارش هايشان گمانه زنی زمانی که آمار و نتايج انتخابات منتش

های خود را از نتايج انتخابات نشان داده اند و روزنامه های هواداران نامزدهای خاص، برنده بودن نامزد 
  .مورد حمايت خود را قطعی ديده اند

فسنجانی و احمدی  با تاکيد بر کشيده شدن انتخابات به دور دوم پيش بينی کرده که هاشمی رکيهان
  .نژاد در دور دوم رقابت خواهند کرد

 با چاپ عکس هائی از هاشمی رفسنجانی، کروبی و دکتر معين در باالی صفحه اول خود آفتاب يزد
  .نشان داده که به پيش بينی اين روزنامه اين سه تن در صدر آراهستند

و در گزارش های خود نوشته برای  حضور هاشمی و معين را در دور دوم انتخابات قطعی ديده اقبال
ها حکايت  جمهور در دور دوم انتخاب خواهد شد و گزارش نخستين بار در تاريخ جمهوری اسالمی، رئيس

طلبان يکی از دو رقيب نهايی اين انتخابات  نامزد اصالح» مصطفی معين«از آن دارد که به احتمال فراوان 
  . خواهد بود

ها در رده اول، در برخی رده دوم و  مصطفی معين در بسياری از استان گمانه زنی کرده است که اقبال
  .در موارد اندکی در جايگاه سوم قرار دارد

 اين سخن محمد خاتمی را در صدر اخبار خود آورده که گفته است مردم همواره پيش همبستگی
  .بينی ها را باطل کرده اند

ليون رای نوشته مردم ايران درخواست بوش را زير پا  مي٣٢ با عنوان بزرگ تحکيم دوباره نظام با کيهان
  . له کردند

 با عنوان مردم جواب آمريکا را دادند اخبار انتخابات را منعکس کرده و نوشته با نطق جورج همبستگی
  .بوش رييس جمهوری آمريکا که عمال انتخابات را تحريم کرد مردم به شرکت در انتخابات تشويق شدند

 پيروزی معين را قطعی ديده و تاکيد کرده که مردم پيروز اصلی انتخابات اقبالمقاالت نويسنده يکی از 
گيرم که از فردا کوران و کرانی پيدا شوند و سخنانی بگويند که از هزينه : "نويسنده گفته. هستند

 که شکست آنها در انتخابات بکاهد، اينها را نبايد چندان جدی گرفت آنچه مهم است اين است که آنجا
مآبی است ولی آنجا که به هر دليلی صحنه از حضور  مردم ايران هستند، انتخاب آنها اصالحات و رد قيم

 آرزو کرده که از اقبالنويسنده ." شود آنها تهی است، جا برای تنفس اصالحات و خود مردم نيز تنگ می
  .ای وارد آوردند به اين آرا خدشههای آن پاسداری شود و دولت نگذارد که اقتدارگرايان  آرای مردم و پيام

 پيش بينی کرده که شرکت در نهمين انتخابات رياست جمهوری اسالمی ايران بيش از پيش شرق
بينی های اوليه بوده و نکته مهم گردن نهادن همه کانديداها با هر گرايش سياسی به اصول اوليه 

برای بر کرسی رياست » راه های ديگر«مردم به رای دادن نه » جلب نظر«دموکراسی يعنی تالش برای 
  .نشستن است

www.iran-archive.com 



 مصطفی معين در پاسخ اين سئوال آيا حاضر به پرداختن هزينه برای دموکراسی در کيهانبه نوشته 
  .من به هر بهايی خواهان ادامه اين مسير هستم: ايران هست گفت

که با کسب هر نتيجه ای در  نوشته نامزد اصالح طلبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اين کيهان
بله : انتخابات رياست جمهوری، آيا جبهه دموکراسی خواهی را ادامه می دهيد يا خير؟ اظهار داشت

  . اين يک استراتژی بلند مدت و امر بسيار ساده ای است
 سال رياست جمهوری ٨ نوشته سرانجام محمد خاتمی پيروز نهايی اين انتخابات است، او در ايران

ه ناسزاها و نامردمی ها را به جان خريد و آهسته و پيوسته و با زخم هايی بزرگ بر تن در خود هم
  .جهت تحقق آرمان های جنبش جامعه مدنی ايران به پيش رفت ، نه خسته شد، نه نا اميد

 در تصويری از آخرين شب انتخابات نوشته آن شب، شب ديگری بود برای همه آنان که ايرانروزنامه 
رأی بدهم يا ندهم؟ به کدامشان رأی بدهم؟ او بهتر است يا آن : ودند بر سر چندراهی ترديدمانده ب
  ..به نظر گزارشگر ايران . يکی
 در اولين سرمقاله خود که بعد از انتخابات رياست جمهوری نوشته شده به تحريم کنندگان کيهانمدير 

  .سرنگون کنند و راه آن انقالب استانتخابات پيام داده که با انتخابات نمی توانند نظام را 
ولی آنگونه که ! به نوشته حسين شريعتمداری اگر مخالفان چيزی در چنته دارند، می توانند شروع کنند

 نشان داده شده گروههای برانداز بدون - از جمله در جريان جنگ تحميلی-سال گذشته٢٧بارها طی 
باور نمی . بر دل آمريکا و اسرائيل خواهيم نشاندکمترين ترحم قلع و قمع خواهند شد و داغ آنها را

  .بفرماييد، اين گوی و اين ميدان! کنيد؟
 با اشاره به فعاليت هائی که برای انتخاب دکتر معين صورت گرفته است در اقبالخشايار ديهيمی در 
وصًا با همه توان کوشيدم و شاهد تالش همه مخص"نوشته " ام ولی راضی خسته"مقاله ای با عنوان 

  ."جوانان کشور بودم که با همه توان کوشيدند
فعاليت های انتخاباتی آموختيم ما را جز اميد و تالش سرنوشتی "به نظر اين روشنفکر ناراضی آنچه از 

جمعه . نتيجه انتخابات هرچه باشد. توانيم اميد بورزيم و تالش کنيم نمی» با هم«آموختيم جز . نيست
جامعه . از انتخابات هفتم است»  تر انتخاب«انتخابات نهم . اد مبارکتر است خرداد از جمعه دوم خرد٢٧

  زند مدنی دارد جوانه می
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