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

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
عراق از هر زمان ديگري به آسب موفقيت در روند سياسي و تشكيل : جالل طالباني اظهار داشت

 . دولت دموآرات يكپارچه نزديكتر شده است
 ٢٠٠۵ ژوئن ٢٩ -  ١٣٨۴ تير ٨چهارشنبه 

ز خبرگزاري رويتر، جالل طالباني رييس جمهور به نقل ا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عراق، در مراسمي آه به مناسبت اولين سالروز انتقال حاآميت از نيروهاي ائتالف به مقامات عراقي در 

ي تدوين قانون اساسي دايم،  امروز ما از هر زمان ديگري به اهدافمان در زمينه: بغداد برگزار شد، گفت
هايي آه به ما امكان برگزاري  راي تدوين اين قانون و تامين خواستهموفقيت در انجام همه پرسي ب

 . دهد، نزديكتر هستيم اولين انتخابات قانونگذاري آامل را مي
ي قوي ملتمان براي  ما به اراده. آنيم دهم آه به سوي دموآراسي حرآت مي اطمينان مي: وي افزود

 . را از ما بربايند، اطمينان و اعتماد داريمخواهند برق اميد  شكست دادن دشمنان و آساني آه مي
ي آن نزديك  هاي ويژه هر قدر آه به تشكيل نظام دموآرات فدرال و تكميل صالحيت: طالباني ادامه داد

آنيم و از نيروهاي  هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي تكميل مي هايمان را در زمينه شويم، توانايي مي
 و مرزها و بازگرداندن استقالل و حاآميت بدون نقص استفاده مسلمان براي حمايت از امنيت خود

توانيم با نيروهاي ائتالف خداحافظي و از آنها تشكر آنيم؛ چرا آه  در اين حالت ما مي. آنيم مي
آشورمان را از بدترين ديكتاتوري آه به آشورش خيانت آرد و جناياتي را در حق مردمش مرتكب شد، 

 . آزاد آرد
ي شوراي امنيت آه مبني بر حضور اين نيروها براي ايجاد امنيت و  به رغم قطعنامه: ه دادطالباني ادام

 . آنيم ثبات در عراق است، از آنها خداحافظي مي
اين انتخابات تنها يك : ي گذشته برگزار شد، گفت وي با اشاره به انتخابات قانونگذاري آه اواخر ژانويه

 . ، نيستها معتقدند آارناوال سياسي آه برخي
طالباني خطاب به مردم عراق از آنها خواست تا يكپارچگي و همبستگي ملي داشته باشند و با 

ي عمل  هايشان جامه هوشياري در روند سياسي جامعه شرآت آنند تا به اين وسيله به خواسته
 . بپوشانند

ي  من و آشور، آيندههاي ترآ هاي اصلي عرب و آرد و ساير قوميت ملت عراق يا قوميت: وي تاآيد آرد
هاي  توانند به حقوق و آزادي رو دارند و تمام مردم مي روشني را در دولت دموآرات فدرال يكپارچه پيش

 . دموآراتيك خود دست يابند
  

 مانيم، نه بيشتر و نه آمتر   تا زماني آه الزم باشد در عراق مي: بوش
 ٢٠٠۵ ژوئن ٢٩ -  ١٣٨۴ تير ٨چهارشنبه 

االت متحده آمريكا بار ديگر از ارائه برنامه زماني براي خروج نظاميان آمريكايي از عراق جمهوري اي رئيس
 . امتناع آرد

جمهوري آمريكا در  جرج دبليو بوش، رئيس, )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران  به گزارش گروه اخبار بين
اق در جمع نظاميان آمريكا مناسبت سالگرد واگذاري رسمي قدرت به دولت موقت عر اظهاراتي آه به

هاي   آمريكا در مورد ادامه حضور نظامي عراق، درخواست هاي دولت بيان داشت، با دفاع از سياست
 .مردم اياالت متحده در مورد پايان حضور نظامي در عراق و خروج از اين آشور را رد آرد

 نظاميان آمريكايي از عراق را بوش ارائه هرگونه برنامه زماني براي خروج«: آسوشيتدپرس گزارش داد
اشتباهي بزرگ دانست آه منجر به تضعيف روحيه مردم عراق و سربازان آمريكايي مستقر در اين آشور 

 ».و جسورتر شدن شورشيان عراق خواهد شد
 ».مادامي آه آارمان در عراق تمام نشود، اين آشور را ترك نخواهيم آرد«:  وي در ادامه گفت
، براي آنها »دلگرمي دادن به ملت آمريكا«جمهوري اياالت متحده آمريكا آه براي  رئيسجورج دبليو بوش، 

آرد، با رد اخبار منتشر شده مبني بر افزايش شمار نظاميان  سخنراني مي»فورت برگ«در پايگاه هوايي 
تر  اين اقدام برخالف تصميم دولت آمريكاست، چرا آه ما قصد داريم سريع«: آمريكايي در عراق گفت

 ».دست گرفتن اوضاع امنيتي آشورشان آماده آنيم نظاميان عراق را آموزش داده و آنها را براي به
سال گذشته چنين بر  هاي آمريكا و عراق را در يك بوش در ادامه دستاوردهاي مثبت همكاري دولت

 از مردم اين آشور ژانويه آه بيش از هشت ميليون نفر برگزاري انتخابات پارلماني عراق در ماه «: شمرد
مراآز ارائه خدمات بهداشتي و خدمات , مدارس, ها  هاي رأي آشاند، بهبود اوضاع راه را به پاي صندوق

 ».اوليه همچون برق و آب و افزايش شمار نيروهاي نظامي و امنيتي عراق
 نظامي 740 هاي مردم آمريكا در مورد جنگ عراق آه تا به حال بيش از هزار و بوش ضمن پذيرش نگراني

 ميليارد دالر به همراه 200اي بيش از   هزار عراقي را به آام مرگ فرستاده است و هزينه12آمريكايي و 
اياالت «:  گفت2001 سپتامبر 11داشته است، با مرتبط دانستن شورشيان عراق با حوادث تروريستي 
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راق را تبديل به جبهه اصلي متحده آمريكا در حال حاضر، در عراق، در حال جنگ با دشمني است آه ع
 ».مبارزه با تروريسم آرده است
ذآر آرده است و در خبر » آليدي«سي نيز اين سخنراني بوش را .بي.همچنين شبكه خبري بي

منتشر شده خود آورده است آه بوش سعي آرده است حمايت رو به آاهش مردم آمريكا از جنگ 
 .عراق را بار ديگر جلب آند

طور زنده از  جمهوري آمريكا آه در يك پايگاه نظامي در آاروليناي شمالي به ئيسدر اين سخنراني ر
فداآاري ارتش اياالت متحده در عراق ارزشمند «: شد، بوش ادعا آرد تلويزيون سراسري پخش مي

"  سپتامبر11هاي حمالت  ايدئولوژي وحشيانه تروريست"است، چرا آه شورشيان عراق از همان 
 ».آنند مي پيروي

ما تا زماني آه الزم باشد در عراق خواهيم ماند و نه يك روز بيشتر و نه «: همچنين بوش اعالم آرد
 ».آمتر

هايي انجام گرفت آه از آاهش شديد  شود آه اين اظهارات بوش در واآنش به نظرسنجي اضافه مي
راق و استمرار حضور محبوبيت وي در ميان مردم اياالت متحده به دليل عملكرد وضعيت دولت آمريكا در ع

هاي انجام شده در آمريكا،  بر اساس آخرين نظرسنجي. نظاميان اين آشور در خاك عراق حكايت داشت
بر همين . اند آه حمله آمريكا به عراق اشتباه بوده است بيش از نيمي از مردم اين آشور معتقد بوده

  .اند ر عراق ابراز نارضايتي آرده درصد از مردم آمريكا نيز نسبت به عملكرد دولت بوش د60اساس 
  

 آرد   موقت اوضاع عراق را از نظر آماري بررسي  مناسبت سالگرد واگذاري قدرت به دولت  آسوشيتدپرس به
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مناسبت نخستين سالگرد واگذاري قدرت   مؤسسه بروآينگز و ارتش آمريكا به, خبرگزاري آسوشيتدپرس
آميت عراق از نيروهاي ائتالفي به دولت موقت عراق از نگاهي آماري اوضاع عراق را بررسي آرده و حا
 .است

 اين آمار را آه آسوشيتدپرس آن را منتشر   ،)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
 :آرده است،به شرح زير است

 . نفر893اق؛ تلفات ارتش آمريكا در يك سال گذشته در عر«
 . نفر743ـ آل تلفات ارتش آمريكا از آغاز جنگ عراق تا به حال؛ هزار و 

 . نفر74ـ تلفات نيروهاي غيرآمريكايي مستقر در عراق در يك سال گذشته؛ 
 . نفر187ـ آل تلفات نيروهاي غيرآمريكايي مستقر در عراق از آغاز جنگ تا به حال؛ 

 . هزار نفر12مان آغاز جنگ طبق گزارش وزارت آشور عراق؛ ـ آل تلفات غيرنظاميان عراقي از ز
 . هزار نفر16؛ 2005ـ تعداد شورشيان عراق در ماه مي 

 . مورد53؛ 2005 آوريل 27 مذهبي يا قضايي عراق تا   ,ـ تعداد موارد ترور مقامات دولتي
 . نفر200اند؛   ـ تعداد اتباع خارجي آه در عراق به گروگان گرفته شده

 . نفر14اند؛   شده  هايي آه تا به حال در عراق به گروگان گرفته  اد آمريكاييـ تعد
 . نفر4اند؛   هاي آمريكايي آه تا به حال در عراق آشته شده  ـ تعداد گروگان

 . مورد20ـ تعداد موارد سقوط بالگردهاي ارتش آمريكا در عراق؛ 
 . نفر128؛ ـ تعداد قربانيان سقوط بالگردهاي ارتش آمريكا در عراق
 . مورد45؛ 2004ـ ميانگين تعداد حمالت روزانه شورشيان عراق در ژوئن
 . مورد70؛ 2005ـ ميانگين تعداد حمالت روزانه شورشيان عراق در مي 

 . هزار نفر135؛ 2005ـ تعداد نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق در ژوئن 
 . نفر250 هزار و 23  ؛ 2005ـ تعداد نيروهاي غيرآمريكايي مستقر در عراق در ژوئن 

 . نفر317 هزار و 145؛ 2004ـ تعداد نيروهاي امنيتي عراق در ژوئن 
 . نفر581 هزار و 168 ؛ 2005 ژوئن 23ـ تعداد نيروهاي امنيتي عراق در 

 . نفر435 هزار و   ؛ پنج2004ـ تعداد زندانيان در سه زندان ارتش آمريكا در عراق در ژوئن 
  ». هزار و دو نفر10در اين سه زندان در حال حاضر؛ ـ تعداد زندانيان 

  
 ى اجالس بروآسل براى بازسازى عراق قطعنامه

  ٢٠٠۵ ژوئن 26-  ١٣٨۴ تير 5شنبه یک
آنفرانس بين المللى آمك به عراق آه با همكارى مشترك اتحاديه اروپا و آمريكا و با حضور : ايرنا

ى در روز چهارشنبه گذشته در بروآسل برگزار شد، با  آشور و سازمان بين الملل٨٠نمايندگان بيش از 
 . صدور بيانيه اى به آار خود پايان داد

اين آنفرانس با هدف خلق مجدد مشارآت بين المللى در عراق، حمايت از روند انتقال سياسى و 
 تشويق اين آشور به احياى اقتصاد و بازسازى، آمك به تشكيل حكومت قانون و نظم عمومى در عراق

 . برگزار شد
 شوراى امنيت سازمان ملل ١۵۴۶نمايندگان حاضر در اين آنفرانس، تصميم گرفتند تا طبق قطعنامه 

 . متحد، از دولت موقت عراق آه به شيوه مردم ساالرى انتخاب شده است، حمايت آنند
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 سوى دولت حاضران شرآت آننده در اين آنفرانس با تقدير از ديدگاه و راهبرد بنيان گذاشته شده از
موقت عراق، اعالم آردند آه اين دولت با مطالعه و تجديدنظر جامع در برنامه هاى سياسى، اقتصادى و 

 . نظم عمومى، بر مسائل و موضوعاتى آه بايد در اولويت قرار گيرند، تأآيد مى آند
ردمساالر، شرآت آنندگان در اين آنفرانس، از تالش هاى عراق براى دستيابى و حصول به يك عراق م

تكثرگرا، فدرال و متحدى آه انعكاس خواسته مردم اين آشور است و بطور آامل به حقوق سياسى و 
 . حقوق بشر در اين آشور احترام بگذارد، حمايت آردند

نمايندگان دولت و سازمان هاى بين المللى شرآت آننده در آنفرانس بروآسل بار ديگر بر تعهد خود 
، حاآميت، وحدت، تماميت ارضى و حق مردم عراق براى تعيين آزادانه آينده نسبت به رعايت استقالل

سياسى خود از طريق روش هاى مردمساالر، اعمال حاآميت و اقتدار آامل و آنترل آنها بر منابع مالى 
 . و طبيعى شان تأآيد آردند

ضايى را درباره اعضاى رژيم اين نمايندگان همچنين بارديگر اهميت آاربرد و اعمال روند قانونى آيفرى و ق
 . سابق عراق آه مرتكب جنايات جنگى و بشرى شدند، تكرار آردند

 عراق را آه با ٢٠٠۵شرآت آنندگان در اين نشست بين المللى، برگزارى موفقيت آميز انتخابات ژانويه 
 ١۵۴۶ه حمايت سازمان ملل متحد و حمايت مؤآد مردم عراق از ادامه دوره گذار سياسى طبق قطعنام

 . و پيگيرى چارچوب زمانى تعيين شده در قانون اجرايى موقت همراه بود، تبريك گفتند
در اين آنفرانس از حضور زنان در مجمع ملى موقت و تشويق آنان به مشارآت بيشتر در دولت تقدير و 

 . تشكر شد
آت آنند و دولت حاضران در آنفرانس از همه مردم عراق خواستند تا در روند سياسى اين آشور شر

موقت عراق را به تالش مستمر و جدى براى وارد آردن همه گروه هاى مخالف خشونت، در روند 
 . سياسى آشور و ترويج آشتى ملى فراخواندند

اين آنفرانس همچنين ضمن محكوم آردن همه اقدامات تروريستى از جمله آدم ربايى، ترور و خشونت 
مذهبى و امكان مقدس، مقامات عراق و آنهايى آه به برقرارى ثبات عليه مردم عادى بى گناه، رهبران 

 . در عراق آمك مى آنند، خواستار توقف اين اقدامات شد
شرآت آنندگان در اين آنفرانس از همه احزاب و گروه ها خواستند تا با دولت عراق در زمينه پايان 

 . بخشيدن به خشونت همكارى آنند
ين آنفرانس از همكارى سازنده و مشارآت مثبت آشورهاى همسايه در نمايندگان شرآت آننده در ا

 . تشكر آردند» شرم الشيخ« در ٢٠٠۴اين طرح و اقدام مصر براى برگزارى نشست 
 و ١۵۴۶اين نمايندگان از دولت عراق و ساير آشورهاى منطقه خواستند تا به تعهدات خود در قطعنامه 

در خصوص همكارى با يكديگر براى » استانبول«ق در  آشورهاى همسايه عرا٢٠٠۵نشست آوريل 
جلوگيرى از نقل و انتقاالت مرزى، حمايت از تروريست ها، تقويت حسن همجوارى و بهبود امنيت منطقه 

 . اى، پايبند باشند و به آن عمل آنند
شست شرآت آنندگان در اين آنفرانس همچنين از تصميم اتخاذ شده در تهران براى برگزارى دومين ن

وزيران آشور آشورهاى همسايه عراق در ترآيه استقبال آردند و از همه آشورها خواستند تا آنجا آه 
 . ممكن است روابط ديپلماتيك با عراق برقرار يا آن را تقويت آنند

 و مطرح شده در ١۵۴۶عراق به اجراى تعهدات خود در زمينه اجراى روند سياسى مصوب در قطعنامه 
 آگوست و تصويب آن از طريق يك همه ١۵تدوين پيش نويس قانون اساسى در تاريخ مجمع ملى براى 

 . پايبند است٢٠٠۵ دسامبر ، ٣١ اآتبر و انتخاب يك دولت قانونى تا ١۵پرسى ملى در تاريخ 
شرآت آنندگان در اين آنفرانس از تالش هاى دولت موقت عراق در زمينه تضمين شفافيت اين روند و 

 آزادى هاى اساسى و اوليه از جمله حق زنان و اقليت ها و توسعه مشارآت فعال حفظ حقوق بشر و
 .در جامعه مدنى و با هدف ايجاد يك وفاق ملى حمايت آردند

اين شرآت آنندگان همچنين بر ايفاى نقش برجسته سازمان ملل متحد در حمايت از اين روند سياسى 
دن و به ثمر نشاندن تالش هاى اين سازمان متعهد تأآيد و تصديق آردند آه براى آمك به نتيجه دا

 .هستند
حاضران در اين نشست بين المللى از دبير آل و نماينده ويژه سازمان ملل متحد در عراق و هيأت آمك 
به عراق سازمان ملل متحد حمايت آردند و حمايت قابل مالحظه اين سازمان را براى تهيه پيش نويس 

ابات پس از آن به رسميت شناختند و موافقت خود را با هماهنگى قانون اساسى دائمى و انتخ
 . مشارآت ها در اين روند سياسى و تدوين قانون اساسى عراق با سازمان ملل متحد اعالم آردند

عراق، اولويت هاى خود را بازسازى و توسعه زيرساخت هاى اين آشور، تدارك خدمات رسانى هاى 
 . اقتصادى عنوان آرداساسى به مردم و بهبود شرايط 

شرآت آنندگان در اين آنفرانس از رويكرد و نگرش عراق در خصوص بهبود اقتصاد اين آشور استقبال 
اقتصادى آه در خدمت منافع و منفعت -آردند و بار ديگر بر اهميت ايجاد شرايطى براى توسعه اجتماعى

ه استمرار حمايت از ارائه خدمات رسانى آنها متعهد ب. رسانى به تمامى عراقى ها باشد، تأآيد ورزيدند
 .هاى عمومى و همچنين پشتيبانى از تقويت دولتمردان ملى و منطقه اى پاسخگو به شهروندان شدند
شرآت آنندگان با يادآورى تعهدات مطرح شده در خصوص آاهش ديون عراق، از ساير آشورهاى وام 

ه اى آه قابل قياس با شرايط توافق شده از دهنده به عراق خواستند آه براساس شرايط سخاوتمندان
 . باشد، بخشودگى ديون اين آشور را منظور و مدنظر قرار دهند» باشگاه پاريس«سوى اعضاى 
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سازمان «آنها توافق آردند آه از پيوستن عراق به سازمان هاى بين المللى اقتصادى مربوطه مانند 
نندگان از دولت موقت عراق خواستند تا با مدنظر عالوه بر اين، شرآت آ. حمايت آنند» تجارت جهانى

 ميالدى، به تعهداتش ٢٠٠۵قرار دادن ديدگاه دستيابى به يك مديريت فعال و آماده خدمت تا پايان سال 
 . عمل آند» صندوق بين المللى پول«در قبال 

را آامل » قصندوق توسعه براى عرا«آنها از تمامى شرآا خواستند آه انتقال دارايى هاى عراق به 
شرآت آنندگان همچنين بر اهميت شفافيت تأآيد و از عراق درخواست آردند آه از توصيه هاى . آنند

 . پيروى آند» هيأت بين المللى توصيه و نظارت«
نشست « ميالدى و ٢٠٠٣در سال » آنفرانس مادريد«آنها همچنين متعهد به پيگيرى فعاالنه تعهدات 

 ميالدى از طريق تسريع بيش از پيش در پرداخت وعده ٢٠٠۴در سال » آشورهاى آمك آننده در توآيو
صندوق امكانات بين « ميليارد دالرى آمريكا و مشارآت بيشتر در بازسازى عراق از جمله از طريق ٣٢

 . شدند» المللى بازسازى عراق
روند بازسازى حاضران در اين آنفرانس از آشورهايى آه هنوز به تالش هاى بين المللى در حمايت از 

 . نپيوستند، خواستند تا به اين تالش ها بپيوندند
، دولت »امان« ماه جوالى در ١٩ تا ١٨در » نشست آشورهاى آمك آننده «آنها در آستانه برگزارى 

. ترغيب آردند» راهبرد ملى توسعه«انتقالى عراق را به توسعه بيش از پيش اولويت هاى مندرج در 
لت انتقالى عراق مبنى بر تشكيل يك سازوآار هماهنگ آننده آمك ها شرآت آنندگان تصميم دو

 . توسط رهبريت عراق و با حمايت از سازمان ملل متحد را با حرارت مورد استقبال قرار دادند
باشد و با جامعه آمك آننده در امان و نقاط ديگر نيز در » بغداد«قرار است آه مقر اجراى اين سازوآار در 

 شرآت آنندگان در اين نشست بين المللى توافق آردند آه در نشست امان راههايى را .ارتباط باشد
 . براى تقويت هماهنگى آمك هاى خود به عراق تعيين آنند

آنها بر ضرورت آمك رسانى هاى مستمر در زمينه نيازهاى انسانى، بازسازى، توسعه، قانون اساسى 
اين آمك رسانى ها . راهبرد ملى توسعه تأآيد آردندو حقوق بشر در راستاى اولويت هاى عراق طبق 

بايد با اجراى برنامه ها و توصيه هاى فنى صورت گيرد آه به طور دوجانبه از طريق مؤسسات بين 
 . المللى مالى و سازمان ملل متحد ارائه مى شود

 در اين عراق متعهد شد آه چارچوب قانونى و مؤسساتى خود را براى حاآميت قانون و نظم عمومى
آشور تقويت و تشكيل نيروهاى مسلح خود را هرچه سريعتر و به گونه اى آه بتوانند مسؤوليت امنيت 

 . ملى عراق را بپذيرند، تسريع ببخشد
شرآت آنندگان، صدور بيانيه مطبوعاتى شوراى امنيت سازمان ملل متحد را در حمايت از استمرار 

 ١۵۴۶آه براساس بند چهارم و دوازدهم قطعنامه » اقنيروهاى چند مليتى در عر«حضور و فعاليت 
 . شوراى امنيت و بنا بر درخواست دولت منتخب و جديد عراق صورت گرفت، مورد استقبال قرار دادند

شرآت آنندگان، اهميت توافق دولت مقتدر عراق با حضور نيروهاى چند مليتى آه تعهد خود را براى 
جمله الزامات موجود به موجب قانون بين المللى بشرى نشان دادند،  از -عمل بر طبق قانون بين الملل 

 . به طور آامل به رسميت شناختند
شرآت آنندگان از پيشرفت صورت گرفته در زمينه سازماندهى مجدد سازمان هاى مسؤول برقرارى 

دير و نظم عمومى و آموزش نيروهاى امنيتى، قضايى و آيفرى آه بازتاب تنوع جامعه عراق است، تق
 . تشكر آردند

اين شرآت آنندگان همچنين تالش هاى بين المللى در حمايت از دولت موقت عراق در زمينه 
مسؤوليت هاى پذيرفته براى امنيت ملى عراق در اسرع وقت تحسين و بر اهميت پيوستن ساير 

قدامات دولت اعضاى جامعه بين الملل به تالش هاى روزافزون منطقه اى و چندجانبه در حمايت از ا
موقت عراق تأآيد آردند و به حمايت بيشتر از پيشرفت و بهبود نهادهاى بازرسى، قضايى و آيفرى 

 . عراق متعهد شدند
 شوراى امنيت سازمان ملل متحد توضيح داده است، اتكا و ١۵۴۶اين آنفرانس، همانطور آه قطعنامه 

د انتقال عراق را به رسميت شناخت و بر وابستگى متقابل ابعاد سياسى، امنيتى و اقتصادى در رون
 . ضرورت اتخاذ يك رويكرد جامع در زمينه حمايت از عراق تأآيد آرد

شرآت آنندگان در اين آنفرانس متعهد شدند تا از طريق سازوآارهاى موجود جامعه بين الملل، امكان 
 .پيگيرى مؤثر اين امر را تضمين آنند

  
ي پارلمان عراق به همراه سه تن از محافظانش در بغداد خبر  ن شيعهالجزيره از ترور يكي از نمايندگا

 . داد
  ٢٠٠۵ژوئن  28  - ١٣٨۴ تير 7شنبه سه 

ي تلويزيوني الجزيره در يك خبر فوري اعالم آرد آه  ، شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي پارلمان عراق به همراه سه تن از  هي شيع بر اثر انفجار بمب در يكي از مناطق بغداد، يك نماينده

 . محافظانش آشته شدند
 . جزييات اين خبر هنوز اعالم نشده است

ي عامل انتحاري آه لباس پليس بر تن داشت به يك  حمله) شنبه سه(از سوي ديگر، صبح امروز 
تن  13ي المصيب در جنوب بغداد، به آشته شدن سه عراقي و مجروح شدن  بيمارستاني در منطقه

 . ديگر منجر شد
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سخنگوي پليس بغداد اعالم آرد آه دو تن از نيروهاي پليس در بين آشته شدگان و چهار تن ديگر نيز 
 . شوند در بين مجروحان ديده مي

گذاري شد در بغداد به آشته شدن چهار عراقي و مجروح شدن  عصر ديروز نيز انفجار يك خودروي بمب
 .  تن ديگر منجر شد30

نيروهاي خارجي طي دو سال آينده از : گر، ليث آبه سخنگوي دولت عراق نيز تاآيد آرداز سوي دي
 . عراق عقب نشيني خواهند آرد

دولت عراق : وي هم چنين در مورد انجام مذاآرات بين نيروهاي آمريكايي و شبه نظاميان اظهار داشت
 . از اين مذاآرات اطالعي ندارد

اند، هيچ  اميان آه در قتل و عام مردم بيگناه عراق دست داشتهآن دسته از شبه نظ: وي تاآيد آرد
 . جايگاهي در روند سياسي عراق نخواهند داشت

 هزار نيرو در عراق دارد، از آغاز جنگ عليه اين آشور 138ترين آمار، آمريكا آه  چنين براساس تازه هم
 . رسد  هزار تن مي13ه حدود  آشته داشته و تعداد مجروحان آمريكايي در عراق نيز ب1734تاآنون 

 
 پس از ديدار با تونى بلر و در يك آنفرانس مطبوعاتى مشترك اعالم شد

 برقرارى امنيت در عراق دو سال طول مى آشد: جعفرى
 ٢٠٠۵ ژوئن ٢٩ -  ١٣٨۴ تير ٨چهارشنبه 

ان يك نخست وزير عراق آه به انگليس سفر آرده در جري» ابراهيم الجعفرى«:  شرقگروه بين الملل
نخست وزير اين آشور اعالم آرد آه برقرارى امنيت در عراق تا دو » تونى بلر«آنفرانس مطبوعاتى با 

به گزارش روز سه شنبه شبكه تلويزيونى سى ان ان، جعفرى با . سال ديگر تحقق خواهد يافت
مردم «: تستايش از عراقى ها آه قربانيان زيادى براى تحقق دموآراسى در آشورشان داده اند، گف

عراق با چالش هاى زيادى مواجه هستند ولى با شجاعت بر ادامه روند سياسى در آشورشان 
سرآوب خشونت «: جعفرى در پاسخ به سئوالى درباره سرآوب خشونت ها گفت» .پافشارى مى آنند

طلبان در عراق به عوامل متعددى مثل اوضاع سياسى و اقتصادى و همكارى آشورهاى همسايه در 
وى دو سال فرصت را براى عادى سازى اوضاع امنيتى عراق آافى دانست » .رل مرزها بستگى داردآنت

جعفرى . و تاآيد آرد، هر چقدر در بخش سياسى پيشرفت آنيم از مشكالت امنيتى آاسته خواهد شد
ما با آسانى آه به طور مستقيم سالح به دست «: در خصوص گفت وگو با شورشيان در عراق گفت

 اند و در ريختن خون مردم عراق شرآت داشته اند و مرتكب جنايت شده اند، گفت وگو نمى گرفته
آنيم، ولى در برقرارى ارتباط با آسانى آه به طور مستقيم در آشتارها و بمب گذارى ها و خونريزى ها 

روه نخست وزير عراق اضافه آرد، ما براى گفت وگو با همه گ» .دخالت نداشته اند، مشكلى نداريم
نخست وزير عراق همچنين تاآيد . هاى سياسى آماده ايم به اين شرط آه مرتكب جنايت نشده باشند

آرد، اآنون همه قشرهاى مردم عراق اعم از شيعه و سنى و غير مسلمانان و زنان و مردان و قوميت 
هانى به وى همچنين خواستار آمك جامعه ج. هاى مختلف در مجمع ملى عراق و دولت نماينده دارند

اين نخستين ديدار جعفرى با بلر به عنوان نخست وزير . عراقى ها براى عبور از اين مرحله دشوار شد
بلر نخست وزير انگليس نيز در جريان اين آنفرانس مطبوعاتى، روند دموآراسى در عراق را . عراق بود

مردم عراق : وص گفتوى در همين خص. ستود و بر پايبندى انگليس براى آمك به عراق تاآيد آرد
هنگامى آه فرصت يافتند به دموآراسى راى دادند و ابراهيم جعفرى نتيجه اين انتخاب دموآراتيك 

اطمينان دارم مردم عراق خواستار آينده اى بدون هراس و اعمال حاآميت و توسعه : بلر افزود. است
نخست وزير عراق اطمينان به «: نخست وزير انگليس همچنين تصريح آرد. امكانات آشورشان هستند

دادم آه ما به تعهدات خود در قبال ملت عراق پايبند هستيم و تضمين مى آنيم ماموريتى را آه آغاز 
بلر مبارزه با تروريسم را چه در عراق و چه در خارج از اين آشور مبارزه اى » .آرده ايم به پايان برسانيم

در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره تماس با گروه هاى در اين آنفرانس خبرى بلر . راهبردى توصيف آرد
ما به افراد فرصت مى دهيم به روند دموآراسى بپيوندند، ولى اگر آنان : مسلح شورشى در عراق گفت

نخست وزير . به اقدامات تروريستى ادامه دهند ما در آنار دولت عراق آنها را شكست خواهيم داد
 .ه مذاآراتى با گروه هاى مختلف صورت گرفته استانگليس در عين حال تاييد آرد آ

از سوى ديگر دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا پس از تاييد مالقات مقامات رسمى آمريكا با سران 
مهاجمان سنى در عراق تشكيل هرگونه نشست با ابومصعب زرقاوى سرآرده القاعده در عراق و 

ى بى سى، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در آنفرانس به گزارش راديو ا. نمايندگان وى را رد آرد
خبرى پنتاگون در پى تاييد انجام دو بار مالقات مقامات آمريكايى در ماه جارى با شورشيان سنى عراق 

رامسفلد در پاسخ به اين سئوال آه مقامات آمريكايى در . با سئواالت جديدى در اين باره مواجه شد
مطمئنًا اين مالقات ها با افرادى مانند : ادى از شورشيان سنى مالقات آردند، گفتعراق دقيقًا با چه افر

رامسفلد با تالش براى آم اهميت جلوه دادن مالقات هاى انجام شده . ابومصعب زرقاوى نبوده است
چند تن از مقامات آمريكايى در سطح «: بين مقامات آمريكايى و شورشيان عراق اظهار داشت

اين » .تش به صورت بسيار عادى با فرماندهان محلى و قبيله اى در عراق ديدار داشته اندفرماندهان ار
در حالى است آه گروه هاى توحيد و جهاد، انصار السنه و ارتش اسالمى عراق هر گونه گفت وگو را با 

 ١٢ است رامسفلد چند روز پيش گفته بود برقرارى امنيت در عراق ممكن. مقامات آمريكايى رد آرده اند
جالل طالبانى رئيس جمهور عراق نيز تاآيد آرد گروه هاى وهابى عربستان منبع . سال طول بكشد

آن دسته از تروريست : وى در گفت وگو با مجله اشپيگل آلمان افزود. اصلى تروريسم در عراق هستند
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 و الجزايرى هايى آه در عراق دستگير شده اند بيشتر تابعيت سعودى، پاآستانى، مصرى، فلسطينى
وى خطر اصلى در عراق را تشكيالت القاعده توصيف آرد و گفت بايد بين اعضاى حزب بعث تفاوت . دارند

 .قائل شد
 ترور مسن ترين عضو مجلس ملى عراق• 

در ادامه ناامنى ها در عراق يكى از منابع وزارت آشور عراق اعالم آرد، يكى از نمايندگان ارشد شيعيان 
به گزارش . اين آشور در مجلس ملى ديروز بر اثر انفجار خودروى بمب گذارى شده در بغداد، آشته شد

ش از انتخاب رئيس يكى از سران قبايل شيعه عراق پي» ضارى الفياض«خبرگزارى فرانسه از بغداد، 
مجلس به عنوان مسن ترين عضو، عهده دار مسئوليت هاى رياست مجمع در جلسات اوليه مجمع 

بنابراين گزارش، در اين حمله انتحارى آه با استفاده از خودروى بمب گذارى شده در . ملى عراق بود
اين در حالى . سپرد ساله مجلس عراق نيز جان ٨۶شمال بغداد به وقوع پيوست، پسر اين نماينده 

است آه در اين حمله انتحارى به خودروى اين مقام عراقى و يك خودروى همراه وى در مرحله 
ناآرامى ها و خشونت ها در عراق در چند . پايتخت عراق، سه محافظ وى نيز آشته شدند» الراشديه«

.  فزاينده اى داشته استروز گذشته ابعاد گسترده اى به خود گرفته است و شمار حمالت انتحارى روند
همچنين منابع عراقى و ارتش آمريكا از آشته شدن پنج عراقى و يك نظامى آمريكايى در حمالت 

حسن «به گزارش خبرگزارى فرانسه از سامرا، سروان . جداگانه در شمال پايتخت عراق خبر دادند
آشور عراق صبح ديروز در از نيروهاى ارتش عراق گفت يك گشتى نيروهاى آماندوى وزارت » الجبورى

از . شهر سامرا هدف حمله قرار گرفت آه به آشته شدن سه نفر و زخمى شدن پنج نفر ديگر انجاميد
از نيروهاى ارتش عراق گفت افراد ناشناس سوار بر چهار دستگاه » جمعه محمد«سوى ديگر، سرگرد 

ها وابسته به ارتش عراق، دو به يك گشتى حفاظت از جاده » آر پى جى«خودرو با شليك گلوله هاى 
اين حمله صبح ديروز در : وى افزود. نفر از نيروهاى اين گشتى را آشتند و چهار نفر ديگر را زخمى آردند

لطيف «در همين حال، سرگرد .  آيلومترى جنوب سامرا صورت گرفت١٠در » المعتصم«نزديك ناحيه 
وز با حمله به يك مرآز نيروهاى حفاظت از از نيروهاى پليس عراق گفت افراد مسلح صبح دير» شهاب

ارتش آمريكا ديروز . نظم عمومى در سامرا يك نفر از اين نيروها را آشتند و دو نفر ديگر را زخمى آردند
در » بلد«در بيانيه اى اعالم آرد يك نظامى آمريكايى بر اثر انفجار خودروى بمب گذارى شده در شهر 

 .د آيلومترى شمال بغداد آشته ش٧٠
 نفر ديگر از ١٣ عراقى و زخمى شدن ٣از آشته شدن » حله«همچنين برخى منابع در پليس شهر 

خبرگزارى . جمله چند پليس در عمليات انتحارى ديروز در برابر ورودى بيمارستان اين شهر خبر دادند
 مقابل ورودى آلمان به نقل از اين منابع گزارش داد يك عامل انتحارى مواد منفجره  همراه خود را در

 ٣ آيلومترى جنوب بغداد منفجر آرد آه در اثر آن ۶٠در » حله«در شهر » المسيب«بيمارستان عمومى 
اين منابع به خبرنگار خبرگزارى .  نفر ديگر از آنان از جمله يك پليس زخمى شدند١٣عراقى آشته و 

 عراق را بر تن داشت صبح فردى آه آمربند انفجارى به خود بسته بود و لباس پليس«: آلمان گفتند
خود را در ميان آارآنان اين بيمارستان آه در حال ورود به آن بودند منفجر آرد آه بر اثر اين ] ديروز[امروز 

انفجار عالوه بر آشته و زخمى شدن عده اى خسارات زيادى به ساختمان بيمارستان و تعدادى از 
ديروز سه شنبه با اعزام ) مارينز(يروى دريايى آمريكا در يك تحول ديگر تفنگداران ن» .خودروها وارد شد

به گزارش . يك هزار نيرو به منظور ريشه آنى افراد مسلح عمليات مهمى را در غرب عراق آغاز آردند
و » حديثه«آه محدوده آن منطقه واقع در ميان شهرهاى » شمشير«خبرگزارى رويترز از بغداد عمليات 

 غرب بغداد است چهارمين عمليات نيروهاى مارينز در دو ماه گذشته  آيلومترى شمال٢٠٠در » هيت«
خبرگزارى رويترز . است آه با شرآت نيروهاى يك گردان در منطقه بيابانى غرب عراق در حال اجرا است
واقع در » سماوه«نيز گزارش داد آه پليس عراق روز سه شنبه بر روى جمعى از تظاهرآنندگان در شهر 

 تن از عراقى هاى بيكار ٢٠٠حدود : اين خبرگزارى به نقل از خبرنگار خود افزود. گشودجنوب عراق آتش 
 آيلومترى جنوب بغداد در حال تظاهرات ٢٧٠به ارائه نشدن شغلى به آنها در پليس سماوه واقع در 

فاضل همچنين افزود آه . بودند آه پليس ابتدا تيرهوايى شليك آرد و سپس جمعيت را هدف قرار داد
: فيلمبردار رويترز نيز گفت» حيدرآاظم«از سوى ديگر . ى شاهد مجروح شدن چند تظاهر آننده بودو

ابتدا تظاهرآنندگان به سوى پليس سنگ  پرتاب آردند و سپس پليس به سوى تظاهرآنندگان شليك 
 .وى گفت آه دست آم يك تظاهرآننده آشته شد. آرد

 
  معي در رسانه هاي جايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  تير4:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ ژوئن ٢۵ -  ١٣٨۴ تير ۴شنبه 
روزنامه های امروز تهران در اولين روز بعد از برگزاری دومين دور از نهمين انتخابات رياست :بی بی سی

جمهوری از آن جا که قبل از مشخص شدن آرای مردم منتشر شده اند به چاپ گزارش هايی درباره 
در پای صندوق های رای و انعکاس گفته های رهبر و رييس جمهوری درباره سالمت حضور مردم 

  . انتخابات پرداخته و از هر نوع اظهار نظری درباره نتايج انتخابات خودداری کرده اند
" ملت حماسه خلق کرد" مانند روزنامه های تهران ترجيح داده است با عنوان هايی مانند ايرانروزنامه 

نتخابات ديروز را منعکس کند اما در ميان اخبار همين روزنامه به تخلفاتی اشاره شده که گزارش های ا
  . به گفته مسووالن وزارت کشور در سطح قابل توجهی بوده است
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خبر دستگيری چهار ساعته مدير کل وزارت کشور در يکی از شعبات رای گيری تهران از جمله اين 
 نظر داده که فارغ از جوانروزنامه .  چاپ شده استآفتاب يزد اخبارست که بدون تفسيری در روزنامه

نتيجه انتخابات بايد گفت که حضور مردم بيش از هر چيز نمايانگر درک باالی آنان از شرايط داخلی و 
  . خارجی است

 دستور رهبر جمهوری اسالمی را مهم ديده و در صدر اخبار خود نقل کرده که از ستادها جام جم
اعالم زودرس انتخاب نامزدها بپرهيزند و گفته است که کشاندن مردم به خيابانها از هر طرف خواسته از 

  .و به هر عنوان خالف مصالح قطعی کشور است
 سخنگوی دولت بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد به پاسخ گويی سخنانی پرداخته شرقبه نوشته 

  . د کرده بودکه وی عليه دولت در تبليغات تلويزيونی خود ايرا
عبداهللا رمضان زاده با تاکيد بر اين که نبايد با عناوين کلی نسبت هايی را به دولت بدهند، گفته ما از 

بسيج برخی نهادها به طور ويژه برای توزيع اجناس در ميان اقشار محروم در يکی از استان ها با اهداف 
ع يک کانديدا صرف شود و همين کانديدا از اين خاص اطالع داريم در حالی که نبايد امکانات دولتی به نف

  . وقايع بهتر اطالع دارد
سخنگوی دولت در مورد پيام های مخابره شده در اس ام اس در جهت تخريب يک نامزد که باز احمدی 

نژاد مدعی آن شده بود گفته است که اين کار توسط سيستم دولتی عملی نيست و قطع ارتباط مردم 
اشاره سخنگوی دولت به اقداماتی است که در . وز به حريم شخصی شهروندان استبه اين بهانه تجا

چند روز گذشته به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران عليه استفاده از پيام های تلفنی گرفته شده 
  .است

ت  نوشته انتخابات ديروز در حاشيه خود، وقايع مهمی از کشاکش دو جريان فعال را به ثبايرانروزنامه 
يک سو جريانی که عزم آن داشت رقابت و رأی گيری در چارچوبی قانونمند برگزار شود، سوی . رساند

ديگر، جريانی که با عبور از مرزهای قانون و آداب رقابت به شيوه هايی منسوخ برای محدود کردن دايره 
  .انتخاب و اراده رأی دهندگان دست می يازيد

 اعتماد است و همبستگیده در انتخابات عنوان اصلی روزنامه اعتراض وزير کشور به تخلفات گستر
که به گزارش های کلی درباره انتخابات ديروز بسنده کرده در مقاله ای نوشته هر کس پيروز شد مردم 

  . بايد با او همدلی کنند
   يافتگی  از توسعه  تواند نشانه ای  می  انتخابات  فرآيند دموکراتيک  به  نگاه  نوع به نظر اين روزنامه اين

  . کشور خواهد شد  و توسعه  پيشرفت تراود، باعث  رفتار می   از اين  که باشد و فرهنگی
 که در جريان انتخابات دور اول انتخابات از مهدی کروبی حمايت می کرد، امروز هم سخن دکتر اعتماد

ت با روند انتخابات و فاش عبدالکريم سروش را نقل کرده که شهامت مهدی کروبی را در ابراز مخالف
  . کردن تخلف ها ستوده است

،   است  آن  به  و تمکين  مردم  آرای  پذيرش  يافتگی  توسعه  نشانه  در ضمن نوشته ما بايد بدانيماعتماد
او بايد .  دارد  برعهده هايی  نيز مسووليت  منتخب  جمهوری  اما رييس  نباشيم  انتخاب  اين  اگر موافق حتی
   افراد و فرزندان  همه  و بايد به  است  ملت  جمهوری  رييس  بلکه  نيست  طرفدارانش  جمهوری د رييسبدان

  . کند  تمکين  آنان  خواست  بگذارد و به  احترام زمين ايران 
.  نوشته محمود احمدی نژاد در قريب به يک ماه گذشته هيچگاه ميثاق و منشوری ارائه نکردايران

با اين همه . عار داشت، آرمان داشت، وعد و وعيد داشت اما ميثاق و منشور نداشتبرنامه داشت، ش
اما هاشمی با سخنان خود، حمايت جمع . در خالل آنچه در دوران رقابت گفت، انتظاراتی را برانگيخت

حتی کسانی که روزگاری وی را محل شماتت و سرزنش قرار می دادند به اتکای . کثيری را جلب کرد
از جهتی برای هاشمی بسيار . نوين او به تجديد نظر روی آوردند و در حلقه حاميانش نشستندنظرات 

ساده خواهد بود که به اين وعده ها جامه تحقق بپوشاند چرا که او خود در سنخ شناسی روحانيون، در 
  .ور دارندطيفی جای می گيرد که نوگرا بوده و به امکان تلفيق ارزش های مدرن با آرمان های دينی با

 روزنامه شهرداری تهران نوشته در انتخابات ديروز پيروز اصلی ملت ايران بود و صدا و همشهری
سيمای جمهوری اسالمی که طرحی نو درانداخت و مردم را وارد عرصه اطالع رسانی کرد و سومين 

  .پيروز، رييس جمهور منتخب مردم می تواند بود
 

  تير5:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ ژوئن 26-  ١٣٨۴ تير 5شنبه یک

روزنامه های يکشنبه تهران در اولين روزی که بعد از قطعی شدن انتخاب محمود احمدی :بی بی سی
نژاد به رياست جمهوری و شکست هاشمی رفسنجانی منتشر شده اند در مقاالت و گزارش های خود 

ای مختلف به بررسی آن و گمانه زنی به انعکاس اين واقعه و پی آمدهای آن پرداخته و از ديدگاه ه
  .درباره آينده پرداخته اند

بيشتر روزنامه ها نامه رهبر جمهوری اسالمی را در صدر اخبار خود آورده اند که روزهای انتخابات را 
با پايان گرفتن انتخابات بايد هيجان و التهاب، جای خود را به متانت : دوران شور و التهاب خوانده و نوشته

همه، چه طرفداران نامزد منتخب و چه طرفداران ديگر نامزدهای محترم بايد از . اقت و همکاری بدهدو رف
  .خود ظرفيت و حلم و دانايی بروز دهند
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به نوشته آيت اهللا خامنه ای، پس از هفته ها گفتن و شنودن، حاال نوبت کار و اقدام است و رئيس 
فرصت ارزشمندی است که شايسته است اين جمهور منتخب تا پذيرش رسمی مسئوليت، دارای 

  . فرصت، بدون فوت وقت، مصروف اقدام هايی شود که مملکت بدان نيازمند است
  .نامه گاليه آميز اکبر هاشمی رفسنجانی دومين تيتر روزنامه های تهران را به خود اختصاص داده است

ردان آمريکا که انتخابات ايران را  نظر سخنگوی وزارت خارجه را منعکس کرده که در پاسخ دولتمکيهان
خدشه دار خوانده بودند گفته آن ها از ابتدا روشی مداخله جويانه نسبت به انتخابات ايران داشته اند و 

  .در مسيری کامًال غلط حرکت کرده اند
به گفته حميدرضا آصفی در حالی که پيش از اين کليه مسئولين آمريکايی از نمايشی و قابل پيش 

ودن نتايج انتخابات صحبت کرده بودند، حاال می گويند اين نتيجه غيرمنتظره بود که نشان می بينی ب
دهد مقامات آمريکايی بايد ياد بگيرند با احتياط تر و با اطالعات کامل سخن بگويند و از سطحی نگری 

  .پرهيز کنند تا ناچار به اصالح مواضع خود نباشند
  تحليل ها

اين روزنامه برای چندمين بار در هفته های اخير به بررسی موقعيت اکبر  در سرمقاله شرقسردبير 
هاشمی رفسنجانی و گروه بندی های سياسی پرداخته و اعالم داشته که ديروز اصالح طلبی از 

  . دموکراسی شکست خورد
 جناحی به تعبير محمد قوچانی در يکی از رقابتی ترين مبارزات انتخاباتی تاريخ دموکراسی ايران نامزد

که به عدالت بيش از آزادی بها می داد بر نامزد يا نامزدهايی که مفاهيم اصالح طلبانه؛ توسعه، آزادی و 
  .دموکراسی را ترويج می کردند پيروز شد و به رياست جمهوری اسالمی رسيد

ته  در سرمقاله خود از انتخابات به اين نتيجه رسيده که مردم به گفتمان عدالت محور و شايسقدس
  .ساالری در عرصه اجرايی رأی دادند و در نتيجه رئيس جمهور را وکيل الرعايا خواندند

به نوشته سردبير اين روزنامه عمده مناقشات و چالشهای دولتهای گذشته نگاهی تک بعدی به توسعه 
  .اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی بوده که در برخی موارد به ناکارآمدی آنان انجاميده است

 ديگر روزنامه استان خراسان هاشمی را مردی برای تمام فصول خوانده و نوشته اگر هاشمی خراسان
  . شد به صالح نزديکتر بود وارد عرصه انتخابات نمی

مدير خراسان با اين حال تاکيد کرده که حضور هاشمی يکی از مهمترين عوامل خلق حماسه حضور 
پذيرترين  که همانند گذشته هاشمی به عنوان ريسکفراگير مردمی بود و بار ديگر مشخص شد 
 های پيشروی نظام است حتی اگر الزم شود خودش را هزينه  سياستمدار، مرد اثرگذار در بازشدن گره

  .کند
 در سرمقاله خود نوشته نظر مردم در رای به احمدی نژاد ناکارآمدی ها و اصالح سيستم جوانروزنامه 

 می ديدند که با اهدای کتاب ها و وسايل ورزشی از سوی شهرداری غلط مديريتی بود، وقتی مردم
تهران، مدارس محالت محروم برخوردار می شوند و ديدند که شهردار تهران از محل صرفه جويی ها، وام 

ازدواج به جوانان و سرمايه های نظام می دهد و در نهايت وقتی ديدند شهرداری تهران محل خدمت و 
  .، به صرافت وی افتادندخدمتگزاری شده است

گذارد و  جا نمی  به  اعتراض  برای  در تحليل انتخابات نوشته آرای به دست آمده جای چندانیاعتماد
 اتکا و   قابل  با مستندات  قانونی  صورت توانند به  می  وجود دارد که نه  طلبان  برای اصالح  ناگزيری انتخاب
 و   مقدمه  همه  را با آن  انتخابات  نتايج توانند بسادگی  می زند و نه برخي  و اعتراض  شکايت پسند به مردم
  . پذيرا باشند  ناباوری  همه  ماجرا و آن  همه آن

 يابد و  ، ادامه  شده  حاکم  طلبان  اصالح  در اين يک روز در اردوگاه  که  سخت  شايد سکوتیاعتمادبه نظر 
   اميد آنها را تشکيل  همه  که  و خصوصا مردمی ر سياسی ساختا  به  نرم  خود اعتراضی  همراه به
 خود را مشخص   آنها سرنوشت  اينکه شود از در انتقاد برآمد چه  نمی اما با مردم. دادند، باشد می
   هم  سکوت  برای  و تعمق ولی  تامل ، هم  انتقاد هست ، هم  هست  احترام  هم اند، اما در سکوت کرده

  . باشد  وجود داشته  قاطع بايد دليل
 در يادداشتی نوشته صندوق ها ديروز گفتند که حاميان سيل آرمان خواهی اينک از ايرانروزنامه 

تعطيالت تاريخ بازگشته اند و سودای ترميم مشکالت معيشت مردم را از رهگذر رويکردهای انقالبی در 
خيال بازگشت . ديريت های کالن دارندشکايت از رسوخ انحراف در م. طالب تحول انقالبی اند. سر دارند

  .به حال و هوای روزهای آغاز انقالب را درسر می پرورانند
به نوشته تحليلگر روزنامه ايران مهار سيل انقالبی ضرورتی است که نه فقط هاشمی رفسنجانی بلکه 

ش از اين هاشمی که پي. جبهه ای کثيراالبعاد از فعالين سياسی و فرهنگی، به آن اعتراف می کنند
کوشيده بود از طريق حضور در عرصه رقابت ها، اعتدال را به صحنه بازگرداند اينک قصد کرده است با 

  .تشکيل جبهه اعتدال، همان مقصود را برآورده کند
  

   تير6:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ژوئن  27  - ١٣٨۴ تير 6شنبه دو

 های اصلی خود اولين مصاحبه مطبوعاتی رييس روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان:بی بی سی
جمهور منتخب را قرار داده و ضمن اشاره به تشنج های مجلس در بحث پيرامون هاشمی رفسنجانی، 

به گمانه زنی درباره کابينه آينده پرداخته و درباره هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی، دو ناکام 
  .انتخابات نهم، مقاالتی نوشته اند
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احبه مطبوعاتی احمدی نژاد را در صدر اخبار خود نقل کرده از نامه ای خبر داده که  که مصشرق
جمعيت هيات موتلفه اسالمی برای رييس جمهور منتخب فرستاده است که به نوشته شرق در آن 

بهره مندی از تمام ظرفيت ها و محبت با رقبای انتخاباتی و فراهم آوردن زمينه استفاده از رهنمودهای 
   خواسته شدهرهبر

گمانه زنی درباره کابينه محمود احمدی نژاد در روزنامه های مختلف منعکس شده است چنان که 
 خبر داده که بيشترين نگاه ها به وزارت های اقتصادی به خصوص وزارت نفت است که گفته می شرق

  . شود تغييرات اساسی می پذيرد
 تهران، به عنوان رييس سازمان مديريت و برنامه اين روزنامه از حسين نجابت، نماينده محافظه کار

ريزی، الياس نادران و محمد خوش چهره نمايندگان ديگر تهران به عنوان دو نامزد احتمالی وزارت دارايی 
و اقتصادی، کاتوزيان نماينده تهران به عنوان نامزد وزارت صنايع و فاطمه آليا ديگر نماينده تهران به عنوان 

  .  رييس جمهور نام برده استيکی از معاونين
 در ضمن خبر داده که از محسن رضايی، فرمانده سابق سپاه، پاسداران برای ورود به کابينه شرق

دعوت شده است اما علی الريجانی نامزد ديگر جناح راست هنوز پاسخی به دعوت از خود برای کار در 
  . دولت نداده است

کابينه احمدی نژاد يکی از موضوعات مورد توجه نمايندگان در  نوشته گمانه زنی درباره ايرانروزنامه 
حاشيه جلسه ديروز مجلس بود و گفته شد الياس نادران، فاطمه آجرلو، حسن سبحانی و احمد توکلی 

نمايندگانی هستند که احتمال می رود در راس وزارتخانه های بازرگانی، اقتصاد و سازمان مديريت و 
و اميررضا خادم عضو کميسيون فرهنگی مجلس به عنوان معاون رييس جمهوری برنامه ريزی قرار گيرند 

  .به رياست سازمان گردشگری و ميراث فرهنگی منصوب خواهد شد
 مجلس هفتم در اولين جلسه خود پس از پيروزی محمود احمدی نژاد، به صحنه ايرانبه نوشته روزنامه 

  . حدان هاشمی رفسنجانی تبديل شدبحث و جدل اعضای جناح اکثريت و طيف حاميان و مت
 می نويسد مشاجره دو طيف نمايندگان زمانی آغاز شد که چهره های شاخص فراکسيون اکثريت ايران

سخنانی طعنه آلود عليه هاشمی مطرح کردند و برخی اعضای هيات رييسه تحليلی ) افروغ و توکلی(
  . تحريف آميز از سوم تير ارايه کردند

امه، برخی از نمايندگان جناح حامی رييس جمهور جديد، رای مردم به احمدی نژاد را به نوشته اين روزن
رای به صداقت و پاکی در حاکميت به اشرافيت گريزی، مردم گرايی و دين باوری تعبير کردند، اما 

گروهی ديگر از نمايندگان استفاده از چنين تعابيری را يک حرکت سلبی و شيطنت آميز عليه رييس 
  .تشخيص مصلحت دانسته و به آن اعتراض کردندمجمع 

 خبر داده فراکسيون اقليت اصالح طلب مجلس با صدور بيانيه ای ضمن اعالم آمادگی برای آفتاب يزد
همکاری با رييس جمهوری جديد، از افراد نظامی که مشتاق به فعاليت سياسی هستند اما طبق 

جای استفاده نامعقول از اختيارات و امکانات عمومی قانون اساسی از اين کار منع شده اند خواست به 
  . از مناصب خود استعفا و يک حزب تشکيل دهند

 محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم از دخالت برخی همبستگیبه نوشته 
  .نظاميان در امور سياسی انتقاد کرده است

 
  تيرماه7 - بر روزنامه ها یمرور
  ٢٠٠۵ژوئن  28  - ١٣٨۴ تير 7شنبه سه 

روزنامه های امروز صبح تهران در مقاالت و گزارش های خود همچنان رييس جمهور :بی بی سی
منتخب، شگفتی انتخاب فردی که انتظارش را نمی رفت و گمانه زنی درباره آينده را ادامه داده و از نگاه 

  .به کار دولت جديد پرداخته انداحزاب و گروه های مختلف به اظهار نظر درباره آينده کشور بعد از آغاز 
 اين سخن حدادعادل، رييس مجلس را نقل کرده که گفته است مردم به ساده زيستی احمدی رسالت

  . نژاد رای دادند
 در گزارشی به بررسی عوامل تشکيل دهنده اين آرای غيرقابل پيش بينی پرداخته و نوشته شرق

 اول گروه های مختلف حضور داشتند امکان بررسی است اين انتخابات به ويژه از آن رو که در دور
  .بيشتری را می دهد
 در پيش بينی آينده نوشته در دور دوم انتخابات آرای تثبيت شده هاشمی در شرقنويسنده سرمقاله 

دور اول و دوم خصلتی طبقاتی و اميدوارکننده از خود نشان داد و صدای يکدست طبقه متوسط ايران در 
.  مصمم هاشمی پس از شکست به اتفاقی جدی در ميان مدت منجر خواهد شدکنار لحن محکم و

 در آينده توسعه صنعتی، مطالبات مدنی و شهروند جهانی قوام يافته شرقاتفاقی که به نظر نويسنده 
  . گانه هاشمی و برنامه های معين را تا چندی ديگر از کاغذ بر زمين خواهد نشاند١۴و ميثاق 

 از زبان کارشناسان مسائل سياسی نسبت به همرايی و همصدايی گروه های نخراسااما روزنامه 
مختلف در جبهه ای که هاشمی رفسنجانی پيشنهاد کرده ابراز ترديد کرده و از قول صاحب نظری ديگر 

  . نوشته جناح راست هم با دولت جديد همصدا نخواهد ماند
المی در اولين بيانيه تحليلی خود با ابراز  جبهه مشارکت اسايراندر همين حال به نوشته روزنامه 

نگرانی در مورد دستاوردهای اصالحات که در خطر افتاده تاکيد کرده است که ائتالف دور دوم انتخابات 
  . ادامه خواهد داشت
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 در صفحه اول خود نظر تونی بلر، نخست وزير بريتانيا را منعکس کرده که گفته است رييس همبستگی
  .ن منتظر نرمش در مذاکرات هسته ای نباشدجمهور جديد ايرا

 با نقل بخش های از اظهارات مشاور فرهنگی احمدی نژاد در يک شبکه تلويزيونی که درباره آفتاب يزد
آزادی مطبوعات سخن گفته و از توقيف شدن روزنامه ها به بدی يادی کرده نوشته است ما هم همين 

  . همين را می گفتندرا می گفتيم و روزنامه های توقيف شده هم 
 با استناد اين اظهارات نوشته حاال که مقصود حاصل است و نظرات رييس جمهور آفتاب يزدسردبير 

منتخب و اصالح طلبان درباره آزادی مطبوعات يکی است اميدواريم غائله ای که به توقيف روزنامه ها و 
  .روزنامه نگاران رسيد ختم به خير شود

 با رايزنی اقبال رئيس جمهوری، ابراز اميدواری کرده که توقيف روزنامه  نوشته محمد خاتمی،شرق
  .های وی با آيت اهللا شاهرودی رفع شود

  .سخنان خاتمی در همايش مسئوالن قوه قضاييه در روزنامه های امروز انعکاس وسيعی دارد
زرگوار و محبوب  در همين همايش شاهرودی خاتمی را رئيس جمهوری عزيز، بايرانبه نوشته روزنامه 

  . ملت خوانده که حمايت های وی نقش هدايت کننده و گره گشا داشت
  .  شاهرودی تاکيد کرده که در بخش جلب متهمان و بازجويی ها مشکالتی داريمشرقبه نوشته 

 در صدر اخبار خود اين جمله خاتمی را نقل کرده که به شاهرودی گفته است خواسته همبستگی
  . نمی دهندهای شما را انجام 

 همراه با عکسی چاپ شده که خاتمی را در ميان شاهرودی و جنتی، دبير شورای همبستگیگزارش 
  .نگهبان، نشان می دهد

 
   تير8:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ ژوئن ٢٩ -  ١٣٨۴ تير ٨چهارشنبه 
تخابات رياست روزنامه های صبح امروز در مقاالت و گزارش های خود به تحليل آماری ان:بی بی سی

جمهوری پرداخته و در عين حال نظريات و تحليل های صاحب نظران را منعکس کرده اند که به گمانه 
  .زنی درباره دولت آينده و برنامه هايش پرداخته اند

 گفته های بهزاد نبوی را در تحليل علت شکست اصالح طلبان در انتخابات منعکس کرده که گفته شرق
  . هستند» تغيير و اصالح وضع موجود«تخابات نشان دادند که به دنبال است مردم در اين ان

به گفته وی بيشتر اقشار و طبقات محروم تر و حاشيه نشين شهرها، ساکنين روستاها و توده های 
  . مردم بودند که احمدی نژاد را فردی از جنس خودشان ديدند

 می دهد که از خط خيابان انقالب به باال، در ، در نگاه نبوی، آرای تهران به خوبی نشانشرقبه نوشته 
دوره اول، دکتر معين و در دور دوم هاشمی حائز اکثريت شدند و از اين خط هر چه به پايين تر می رويم 

  .رای آقای احمدی نژاد بيشتر می شود
الح  نوشته در ايامی که اصالح طلبان نگران آينده ميراث خاتمی شده اند سخنگوی اصايرانروزنامه 

طلب خاتمی تصوری متفاوت از سمت و سوی حوادث دارد، از نگاه او حادثه سوم تير کانديدای اصالح 
طلبان را ناکام گذارد، اما گفتمان اصالح طلبانه خاتمی از اين آزمايش سخت، کامياب و سربلند بيرون 

  . آمد
يب و جبهه برندگان برای گرفتن  تاکيد می کند که گروه رقايرانعبداهللا رمضان زاده به نوشته روزنامه 

رای توده به مؤلفه ها و مفاهيم گفتمان خاتمی توسل جسته اند و اينک هم در حرکت اصولگرايان قدرت 
نشين با ده ميليون رای طبقه متوسط شهروندان نقطه های اميد هست که فضايی غير افراطی را نويد 

  . می دهد
ز رای مردم و انتخاب احمدی نژاد، به روشنفکران حمله  در سرمقاله خود ضمن تجليل اجوانروزنامه 

برده و آنان را به دليل به کار بردن اصطالح پوپوليستی برای حرکت رييس جمهوری انتخاب شده به باد 
  . حمله گرفته است

، روشنفکران اگر به دموکراسی معتقد هستند بايد بپذيرند که مطابق جوانبه نوشته مدير روزنامه 
ا، مردم باالتفاق رفع مشکالت معيشتی خود را می جويند و مردم نياز به موضوعاتی مانند نظرسنجی ه

  . آزادی و غيره را در سطح نازلی انتخاب کرده اند
به نوشته مدير اين روزنامه، اين دسته افراد حتی به نتايج نظرسنجی هايی که توسط موسسات 

  .خودشان انجام گرفته نيز بی اعتنا هستند
 در سرمقاله خود به بررسی انتظاراتی برخاسته که به نظر اين روزنامه در جمهوری اسالمیه روزنام

واقعيت های تلخی وجود دارد که شامل , بين مردم وجود دارد و نوشته است که در بخش فرهنگی 
فرهنگ مکتوب، ديداری و شنيداری، آداب و رسوم وارداتی، هنر و مظاهر ظاهری از قبيل پوشش و 

  . رها می شودرفتا
اين روزنامه می افزايد که حل معضالت فرهنگی موجود، کاری بس مشکل تر از حل معضالت اقتصادی 

است و حتی به جرات ميتوان گفت حل بخشی از معضالت فرهنگی، به تعيين تکليف مسائل اقتصادی 
  .وابسته است

ارزی ايران به باالترين اندازه خود  در مقاله ای نشان داده که در آستانه جابه جايی دولت، درآمد شرق
در تاريخ اقتصاد رسيده و شاخص هايی چون توليد ناخالص داخلی و نرخ تورم به بهترين مرز خود در طول 

  .  سال گذشته رسيده است٢٧
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، محمود احمدی نژاد در زمانی بر کرسی رياست جمهوری تکيه می شرقبه نوشته تحليلگر اقتصادی 
 ميليارد دالر می رسد، رقمی که پيش از اين ۵٠ تا ۴۶زی کشور در سال جاری به زند که درآمد های ار

نه در مخيله کسی می گنجيد و نه کسی باور می کرد فضای سياسی حاکم بر جهان، عايدی اينچنين 
  .به خزانه ايران بريزد
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