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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(بزرگلتهای رژیم ایران و دو

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

شود در خصوص ايران مذاآره  ي خود آه روز چهارشنبه برگزار مي سران گروه هشت در نشست ساالنه
 . خواهند آرد

 ٢٠٠۵ جوالى 5 - ١٣٨۴ تير 14شنبه سه 
، نشست سران هشت آشور صنعتي جهان موسوم به )ايسنا(ارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گز
در )  تير15 - 17(ششم ژوئيه تا جمعه هشتم ژوئيه ) چهارشنبه(قرار است از فردا) G-8( هشت -گروه 

  . شهر گلنيگلز اسكاتلند برگزار شود
 آشور بزرگ اقتصادي دنيا فردا در خبرگزاري آسوشيتدپرس با مخابره اين خبر افزود آه سران هشت

ها دالر آمك  رود طي اين نشست براي پرداخت ميليارد اسكاتلند با يكديگر ديدار خواهند آرد و انتظار مي
  . به آفريقا توافقاتي صورت گيرد

  انجامد مسايل مهم سياسي عراق، بر اساس اين گزارش، در اين مذاآرات آه سه روز به طول مي
  . الي، موضوع فلسطين مورد بررسي قرار خواهد گرفتايران، آره شم

رود همزمان با برگزاري اين نشست صدها گروه مخالف جهاني سازي به تظاهرات خواهند  انتظار مي
  . ها تحت تدابير بسيار شديد امنيتي برگزار خواهد شد پرداخت و به همين علت نشست

اشت، رهبران آشورهاي آمريكا، آانادا، در سه روزي آه نشست هشت آشور صنعتي ادامه خواهد د
فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، روسيه و انگلستان بر سر مسايل سياسي، اقتصادي و امنيتي با يكديگر 

  . بحث و تبادل نظر خواهند آرد
يكي از مهمترين دستور جلسات نشست امسال گروه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

سران اين هشت . شد با هاي آشورهاي فقير آفريقايي مي اردها دالر از بدهيهشت بخشش ميلي
ي توليد ناخالص داخلي را در جهان دارند و بيشترين بدهي آشورهاي  آشور صنعتي آه باالترين سرانه

 آشور 18هاي  ي بخشيدن بدهي جهان به موسسات مالي تحت آنترل آنها است، قرار است درباره
بر . برآورد شده، به مذاآره بپردازند)  ميليارد يورو33( ميليارد دالر 40 ميزان آن بالغ بر فقير آفريقايي آه

 آشور ديگر نيز بحث 20 ميليارد دالري به 15ي آمك مالي  هاي حاصله قرار است درباره اساس توافق
  . شود

ي فقير هاي آشورها دبيرآل سازمان ملل در اين رابطه اعالم آرده است آه تنها بخشش بدهي
آفريقايي آافي نيست بلكه براي مساعدت مناسب و بهينه در راستاي توسعه اين آشورها بايد 

  . الملل را اصالح آنند آشورهاي صنعتي جهان قوانين ناعادالنه تجارت بين
هاي توني بلر،  ها آه به آاهش فقر مطلق در آفريقا آمك خواهد آرد، از جمله اولويت بخشش بدهي
دولت انگليس در سال جاري رياست . آيد گليس در اجالس گروه هشت به شمار مينخست وزير ان

  . يي اجالس گروه هشت را بر عهده دارد دوره
دولت فرانسه نيز اعالم داشته، اين آشور از ساير آشورهاي ثروتمند دنيا خواسته است به منظور 

  . ب دارند، اقدام آنندالمللي آه از سوي آشورهاي فقير طل پرداخت غرامت به موسسات بين
 آشور آفريقايي از سوي 18هاي   درصدي بدهي100اي با بخشش  در همين حال آاخ سفيد در بيانيه
  . واشنگتن و لندن موافقت آرده است

ي تغييرات آب و هوايي است آه  از ديگر دستور جلسات نشست گروه هشت بحث و تبادل نظر درباره
انگليس و ديگر آشورهاي گروه هشت به استثناي آمريكا تاآيد . دباش نمود بارز آن پيمان آيوتو مي

ي زمين دارند و حتي انگليس اعالم آرده است آه اگر  زيادي بر پيدا آردن راه حلي براي گرم شدن آره
اي مشخص درباره موضوع تغييرات آب و  آمريكا هم پيمان آيوتو را امضا نكند، بايد بقيه آشورها به نتيجه

  . يشندهوايي بيند
ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه نيز پس از ديدار با همتاي روسي و آلماني خود در شهر آالنينگراد 

ي تغييرات آب و هوايي استقبال  ي پروتكل آيوتو درباره روسيه، از پيشرفت احتمالي در خصوص مقوله
 اميدوارم بتوانيم به تر از ماست، هستيم و وي اظهار داشت ما منتظر موضع آمريكا آه متعادل. آرد

  . توافقي پايدار و مشخص در خصوص مسايل تغييرات آب و هوايي نايل شويم
ي تغييرات آب و  رود آه پيمان آيوتو را در خصوص مساله آمريكا تنها عضو گروه هشت به شمار مي

 خواهد اش لطمه وارد هوايي تصويب نكرده است؛ چرا آه معتقد است امضاي اين پيمان به اقتصاد ملي
  . يي آه عامل اصلي گرم شدن زمين است، تاآيد دارد اين پيمان بر آاهش گازهاي گلخانه. آرد

ي شمالي و   ايران، آره هاي عراق،  هشت بررسي موضوع-از ديگر دستور جلسات نشست سران گروه 
  . باشد فلسطين مي

هاي  وص منع توليد سالحاي در خص آارشناسان بر اين باورند آه گروه هشت طي نشست خود بيانيه
  . يي صادر خواهد آرد هسته
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هاي اشغالي نيز آشورهاي گروه هشت بر اين باورند آه عقب نشيني منظم  درخصوص سرزمين
ي آرام غزه آه براي ماه اوت برنامه ريزي  اين آشورها معتقدند آه تخليه. اسراييل از غزه بايد انجام شود

  . روري و حياتي استشده، براي احياي روند صلح بسياري ض
رود همزمان با برگزاري اين نشست صدها گروه مخالف جهاني سازي همانند  در همين حال انتظار مي

ها تحت تدابير بسيار شديد امنيتي برگزار  روزهاي گذشته به تظاهرات بپردازند و به همين علت نشست
  . خواهد شد

مخالفان در درگيري با پليس در ادينبورو، مرآز ) شنبه سه(بر همين اساس در خبرها آمده بود آه امروز 
يي انگليس، بر شدت اعتراضات آه از قبل  هاي پايگاه زيردريايي هسته اسكاتلند و مسدود آردن ورودي

  . آغاز شده بود، افزودند
هاي عمومي توسط مخالفان  پرتاب سنگ، بطري و اشياء چوبي و فلزي به سوي پليس و تخريب صندلي

  .  تن را در اين شهر دستگير آند60ني سازي، باعث شد تا پليس دولت و جها
 تن از ماموران پليس و مخالفان زخمي 20هاي ادينبورو در مجموع  پليس اعالم آرده است آه در درگيري

چنين تعداد شرآت آنندگان در اين تظاهرات را  پليس هم. شود  تن وخيم گزارش مي9شدند آه حال 
  . رد تن عنوان آ1000حدود 

براي تامين هرچه بهتر امنيت اين نشست هتل گلنيگلز در اسكاتلند آه پذيراي سران هشت آشور 
 هزار تن از نيروهاي امنيتي و تدابير شديد 10صنعتي جهان موسوم به گروه هشت است، شاهد حضور 

  . ي پليس است امنيتي و ويژه
ات حضور رهبران هشت آشور صنعتي پليس اسكاتلند اظهار داشته است آه براي آماده سازي مقدم

  . هاي امنيتي شده است  ماه صرف پيشبرد برنامه18جهان 
حفاظي پنج مايلي با ارتفاع شش فوت در اطراف هتل گلنيگلز آه محل اقامت سران است، تعبيه شده 

  . است
ي  اي مداربستهه دوربين. ي نظارت بر اين موانع امنيتي را بر عهده دارند باني نيز وظيفه هاي ديده برج

  . نظارتي نيز در اطراف اين هتل آار گذاشته شده است
گران در برگزاري اجالس را با نظارت  ي رديابي و شناسايي اخالل جاسوسي نيز وظيفه" بالون"چنين  هم

  . پردازند دو هليكوپتر نيز به گشت هوايي مي. و ارسال تصاوير ويديويي به عهده دارد
يروهاي پليس با ايجاد چهار ايست بازرسي عبور و مرور وسائط نقليه را زير نظر در مناطق روستايي نيز ن

  . خواهند داشت
 والري ژيسكاردستن، رييس 1975در سال . گردد  باز مي1973تشكيل گروه هشت به بحران نفتي سال 

ي  باره آشور دموآراتيك صنعتي دعوت آرد تا براي بحث و تبادل نظر در6جمهور وقت فرانسه از سران 
ي جهاني خصوصا معضل انرژي نشستي تشكيل دهند و اين نشست بر  مسائل موجود در عرصه

  . اي دائم و ساالنه تبديل شد هاي حاضر به رويه اساس توافق طرف
اي نظير بانك جهاني و سازمان ملل متحد داراي ساختار  المللي هاي بين گروه هشت به مانند سازمان
ي هر سال نيز يك آشور از اين هشت آشور رياست   و در اول ژانويهدائم و منسجم اداري نيست

در هر سال پيش از تشكيل . گيرد يي و ميزباني نشست ساالنه گروه هشت را بر عهده مي دوره
ي موضوعات مختلف جهاني  شود تا درباره هاي وزارتي تشكيل مي نشست سران گروه هشت نشست

هايي را آه بايد  ند و براي نشست سران موضوعات و موافقتنامهبه بحث و تبادل نظر آارشناسي بپرداز
 در شهر رامبويلت فرانسه 1975اولين نشست گروه هشت در سال . مدنظر قرار گيرند، فراهم آورند

. باشد  نشست برگزار شده است آه نشست امسال سي و يكمين آنها مي30تشكيل شد و تاآنون 
  . سيه برگزار شودنشست سال آينده نيز قرار است در رو

هاي بوش در  مبارزه با تروريسم از اولويت. آمريكا سال گذشته ميزبان اجالس آشورهاي گروه هشت بود
  . ي ارتقا دموآراسي در خاورميانه را مطرح آرد چنين مقوله وي هم. اجالس سال گذشته بود

  
 تند   ايران  عليه  غرب مواجهه  آهنگ"  جمهوري  رياست  از انتخابات  و پس يي  هسته در مورد پرونده

 شود؟  مي
  ٢٠٠۵ جوالى 7 -١٣٨۴ تير ١6شنبه پنج 
   در دستور آار آژانس  ايران يي  هسته  پرونده  آه  است  دو سال  به نزديك:   اعتماد سياسي گروه
د اما هنوز شو  مي  مورد تشكيل  در اين بار جلساتي  يك  قرار داردأ هر چند ماهي  اتمي  انرژي المللي بين
   حاضر طرف  در حال  و آلمان ، انگليس  فرانسه  آشور اروپايي سه.   است  نرسيده  سرانجام  به  موضوع اين

 و   لحن  در ايران  جمهوري  رياست  انتخابات  نتيجه  از مشخا شدن  هستند و پس  با ايران  مذاآره اصلي
   بر ادامه  از گذشته  آشورها بيش رسد اين نظر مي   و به  است  آرده  تغيير محسوسي  آالمشان آهنگ
   با صراحت  ايران  بعد از انتخابات  موضوع دهند واين  مي  اصرار نشان  در ايران  اورانيوم سازي  غني تعليق

 .شود  مي  دنبال بيشتري
  تا به.   است د داشته تاآي  در ايران  سازي  غني  برتعليق  همواره  آه  بوده  از آشورهايي امريكا نيز يكي

   تندتري  مواضع رسد بتازگي  نظر مي  اما به  است  آرده گيري  موضع آشور اروپايي  امريكا در آنار سه حال
 با   تعامل آند تا محوريت  مي  تالش  و در واقع  آشورها اتخاذ آرده  با اين  در مقايسه  موضوع  اين  به نسبت
 . مورد وادارد  از خود در اين  پيروي د و آنها را به نماي  را از اروپا سلب ايران
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   داراي يي  هسته  نبايد در زمينه  ايران  آه  گفت  در واشنگتن شنبه  روز سه  متحده  اياالت وزير خارجه
 او نيز   فرانسوي  تغيير دهد و همتاي  نظامي  به  غيرنظامي  بتواند آنها را از مصرف  باشد آه هايي فناوري

 از سر   ايرانيان  نظامي يي  هسته هاي  فعاليت ها هرگز نخواهند پذيرفت  اروپايي  آه  گفت  حال عيندر 
 .  شود گرفته

  همتاي»   بالزي  دوست فيليپ« با   مشترك  خبري  نشست  امريكا در يك  وزير خارجه آاندوليزا رايس
   آشور اروپايي  خود با سه  مذاآرات  به اهيمخو  مي از ايرانيان:   اظهارداشت  خود در واشنگتن فرانسوي

   تعهدات  دارد به  دهد آمادگي  نشان  آه  است  ايران  براي  فرصت  بهترين  همچنان  مذاآرات اين. دهند ادامه
 .  آند  خود عمل المللي بين

   بايد در چارچوب مذاآرات  اين:   گفت  خبرنگاران ، به  در واشنگتن  فرانسه  با وزير خارجه  از مذاآره او پس
   باشد آه  وجود داشته  عيني هاي  بايد ضمانت  آه  است  آن معناي  امر به اين. شود  دنبال  پاريس توافقنامه
   توسعه  دارد به  احتمال  آه  نيست يي  و يا فناوري  فني  دانش  دنبال  به  بطور محرمانه  دهد ايران نشان
 .  بينجامد  اتمي سالح
   شدن ها برگزيده  اروپايي  همراه  به فرانسه:   اظهار داشت  خبري  وگوي  گفت  نيز در اين  بالزي ستدو

   انتخابات  نتوانستند در اين  ديگر داوطلبان  آه  هستيم  نژاد را مد نظر دارد و متاسف  جمهور احمدي رييس
 .  آنند شرآت

 تا   دهيم  ادامه  خود را با ايران  ديپلماتيك  بايد روابط  آه م قرار داري يي  حاضر درنقطه در حال:  افزود وي
 را در  يي  هسته  خواهندماند و بازفرآوري  پايبند باقي  پاريس  مفاد موافقتنامه  آنها به  آه  شويم مطمئن
 .   خواهند داشت  نگاه  تعليق حالت
   گفت  بطور صريح  آلمان  و صدراعظم انسه جمهور فر  رييس  همراه  به  چند روز پيش  جمهور روسيه رييس
 .   است يي  هسته دهنده  اشاعه هاي  برنامه  نيز خواستارتعليق  وي آه

   خبرگزاري  به شنبه  روز سه  ايران  اتمي  انرژي  سازمان  جمهور و رييس  رييس  معاون غالمرضا آقازاده
   رياست ، انتخابات  هنوز از نظر سياسي  فعلي ها در شرايط  اروپايي معتقدم:   گفت  ايران دانشجويي
   وجود دارد آه  احتمال اند، لذا اين  مشخا نرسيده بندي  جمع  يك اند و نيز به  نكرده  را درك  ايران جمهوري

 .  دهند ، ارايه  است  بوده  مد نظرشان  را آه نتوانند پيشنهادي
  سال12 از   و بيش  داريم  ساخت  بوشهر را در دست وگاه نير  آه  است سال30 از  بيش:   گفت او همچنين

،  آرديم  مي  تكيه  داخلي اگر از ابتدا بر استعدادهاي.  ايم ها آغاز آرده  را با روس  پروسه  اين  آه است
 . بود  بيشتر مي مان موفقيت
   آال در نظام يي سته ه هاي سياست:   گفت  آشور اروپايي  با سه يي  هسته  مذاآرات  درخصوص آقازاده
  از سويي.  نژاد تغيير آند  احمدي  آقاي ها در دوره  سياست  اين دانم شود و بعيد مي  مي گيري تصميم
   ايراني آننده  مذاآره  با تيم  تاآنون  آه هايي  سياست  همان ها نيز بايد در چارچوب  اروپايي معتقدم

   توجه ها قابل  اروپايي  پيشنهادات  اينكه  به  نسبت خيلي دهند، هر چند شخصا  داشتند، آار را ادامه
 .   نيستم باشد، خوشبين

   آن  و فصل  حل ها براي  اروپايي  و ظرفيت است  بزرگي  موضوع ايران يي  هسته پرونده:   اظهار داشت وي
 .   است بسيار پايين

   ارايه  در صدد بودند آه  قبل ز چند ماهها ا  اروپايي  آرد آه  خاطرنشان  اتمي  انرژي  سازمان رييس
خواهند   مي  آنند و تاآيد داشتند آه  موآول  ايران  جمهوري  رياست  بعد از انتخابات  خود را به پيشنهادات

 .  بشناسند  ايران  آينده  خود را در دولت  مذاآره طرف
ها و  ها محدوديت  اروپايي ، چرا آه  نيست  انتخابات ها محدود به  آار اروپايي اما مبناي:  افزود آقازاده

 .  دارند  متعددي هاي محذوريت
   تناسب  را به  مشخا شود تا پيشنهاداتشان  جمهور ايران آنها منتظر بودند رييس:   اظهار داشت وي

  .  خواهد رفت  پيش  بسختي  مذاآرات  پس  از اين لذا معتقدم.  دهند شود، ارايه  مي  انتخاب  آه آسي
   دنبال ما بايد به:   اظهار داشت  با ايران  آشور اروپايي  سه  مذاآرات  ادامه  درباره بالزي ، دوست  حال با اين
 ما   شوند آه  باشد و مطمئن  قبول  قابل  ايرانيان  براي  آه  باشيم  از پيشنهادات يي  مجموعه يافتن

 آرد   خواهيم  مورد نياز آنها را تامين  و ديگر تجهيزات ري نگا ، لرزه  هواشناسي ، تجهيزات  فني قراردادهاي
 .  آرد  وگو خواهيم  با آنها گفت  آشورشان  امنيت  درباره  باشند آه  داشته  اطمينان و همچنين
   به  پيشنهادات  از ارايه  و قبل  نياز داريم  متحده  اياالت  منظور به  اين ما براي:  افزود  فرانسه وزير خارجه

 .  آرد  خواهيم ، با امريكا مذاآره ايران
   مواد خطرناك  و بازفرآوري سازي  غني  تعليق  باشيم  داشته  اطمينان  آه  است  ما آن  نهايي هدف
 .  باشد  داشته  ادامه يي هسته
  درباره خود   روزانه  خبري  بعد و در نشست  امريكا ساعتي  خارجه  وزارت  سخنگوي  آورمك  مك  شان ولي

ما در .  آنيم ها آار مي  با اروپايي  مذاآرات ما در اين:   گفت  بالزي  دوست  اظهارات  پيرامون  واشنگتن نظرات
 .  آنيم  مي  پشتيباني  آامال از آن  ولي  حضور نداريم  مذاآرات اين

 .  آرد ودداري خ  زمينه  اظهار نظر بيشتر در اين ، از هرگونه  خبرنگاران او با وجود پافشاري
 يا   تعليق  دو آشور پيرامون  مواضع  شرح  به  خبري  و گوي  گفت  و امريكا در اين  فرانسه  خارجه وزيران
 .  پرداختند  ايران يي  هسته هاي  از برنامه  برخي توقف
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   ايران  آه شود  بايد مطمئن  جهان  درنهايت گويد ولي  مي  سخن  از تعليق پاريس توافقنامه:   گفت رايس
آيد و اعتقاد   فراهم  عيني هاي  بايد ضمانت سرانجام.  باشد  را داشته  و بازفرآوري سازي تواند غني نمي
 .   است  آامل  توقف  آن  معناي داريم

   شد تعليق  مطمئن  آه  است  آن  قدم ، مهمترين  جاري  مذاآرات  و شروع  نخست در مرحله: او افزود
 .  شوند  بايد متوقف  مااعتقاد داريم  ولي  خواهد يافت ادامه(  يي ههست)ها  فعاليت
.   است  شده  استفاده  تعليق  از آلمه  پاريس در توافقنامه:   اظهار داشت  زمينه  در همين  بالزي دوست
  ي نظام يي  هسته هاي  فعاليت  آه ها هرگز نخواهند پذيرفت  اروپايي  شود آه  گفته  است  الزم ولي

 .  شود  از سر گرفته ايرانيان
   از مباحث  نظر نكردن  صرف  ايران  اسالمي  جمهوري  قطعي سياست:   اظهار داشت  در تهران آقازاده
خواهند،   مي  ايران يي آميز هسته  صلح هاي  فعاليت  را براي  الزم ها تضمين ، لذا اگر غربي  است يي هسته
 از  الملل  بين  و سطح  در منطقه  ايران  ممتاز و استراتژيك  موقعيت  لحاظ  به م وجود دارد و اگر ه  امكان اين

 .   داريم  را هم  آن  ارايه  امتياز دارند، ما آمادگي ما توقع
، همانطور   است  برگشت  غيرقابل  در ايران  سوخت  چرخه  آه  باشيم  باور را داشته اگر اين:  تاآيد آرد وي
 .  آرد  خواهيم  را حفظ  هستند، آن  مساله  اين متوجهها   اروپايي آه

   چرخه  از فناوري  و امنيتي ، سياسي  اقتصادي هاي  مشوق  دريافت  ازاي  به  ايران  نظر آه او در رد اين
   را حفظ مان يي  هسته  تا فعاليت  امتياز بدهيم  حاضريم ما حتي:   نظر آند، گفت  صرف يي  هسته سوخت
  . آنيم
 از   ما را متقاعد آنند خودمان  هستند آه  اين دنبال ها به اروپايي:  افزود  ايران  اتمي  انرژي  سازمان رييس
 را از ما  يي  هسته  ندارد بتوانند با زور فعاليت دانند امكان  مي ، چرا آه  بكشيم  دست  سوخت چرخه
 . بگيرند

  اند آه  داده  نشان امريكا و فرانسه:   اظهارداشت  در واشنگتن  خبري  درنشست  فرانسه وزيرخارجه
   سالح  اشاعه  و نيز مساله ، فلسطين ، اسراييل ، سوريه  مانند لبنان  خاص  مسائل توانند درباره مي

 .  با يكديگر آار آنند  ايران يي هسته
  يي  هسته  نيروگاه  به ما نيازي:  آرد  خاطر نشان  ايران يي  هسته هاي  فعاليت  امريكا در زمينه وزير خارجه
 بوشهر   را درمورد نيروگاه  الزم هاي  مراقبت  روسيه  آه  داريم  نيز توجه  نكته اين  به ولي.  بينيم  نمي در ايران

   سوخت  پسمانده  شدن  شود با بازگردانده  حاصل  آورد تا يقين  عمل  يا در نظر دارد به  آورده  عمل به
   اروپايي  با دوستان  همكاري  ما به بنابراين.  آيد  عمل  به  جلوگيري يي  هسته  اشاعه خطرات، از  يي هسته

 .  دهيم  مي خود ادامه
   سه  مذاآرات  آه  است باور ما اين.  باشد  وجود داشته  جدي  مذاآراتي  آه  است  اين  مهم نكته:  او گفت

 .   است  جدي  با ايران آشور اروپايي
   دنيا بايد در برابر خواست  آه  است  گفته  ايران  جمهور منتخب ها رييس  گيري  موضع  اين ا وجود همهاما ب

 . فرود آورد  سر تعظيم  ايران  ملت و اراده
  

 اي شدند هاي هسته ايران درمورد برنامه خواستار ضمانت ملموس " هشت گروه"سران 
  ٢٠٠۵ جوالى 8 -١٣٨۴ تير ١7ه جمع
ارايه ضمانت عيني توسط "اي بر ضرورت  ن هشت آشور صنعتي روز جمعه با انتشار بيانيهسرا: ايرنا

 . تهران تاآيد آردند" اي هاي هسته آميز بودن برنامه ايران براي اثبات صلح
 . انگليس،فرانسه،آلمان، آمريكا، ايتاليا،ژاپن، روسيه و آانادا از اعضاي گروه هشت هستند

اسكاتلند و به ميزباني انگليس " گلينيگلز"از ديروز بطور رسمي در هتل نشست رهبران اين آشورها 
 . يابد آغاز شد و عصر امروز پايان مي

اي آه در مورد منع تكثير تسليحات  اي ايران را در قالب بيانيه سران گروه هشت واآنش به برنامه هسته
 . آشتار جمعي منتشر آردند، گنجاندند

 . اي مربوط به ايران است فحهيك بند از اين بيانيه شش ص
رهبران هشت آشور صنعتي در اين بيانيه از تداوم مذاآرات سه آشور اروپايي با همراهي نمايندگي 

 . اند اي حمايت آرده عالي اتحاديه اروپا با جمهوري اسالمي ايران در مورد مساله هسته
 المللي تضمين عيني دهد آه - بيناين ضروري است آه ايران به جامعه:در اين بيانيه تاآيد شده است

 .  آميز است-ايش اختصاصا براي اهداف صلح هاي هسته برنامه
ضروري " المللي نسبت به ايران براي بازسازي اعتماد بين"نويسندگان بيانيه، ارايه چنين تضميني را 

 . دانستند
المللي انرژي  نس بيناند تا به طور آامل با آژا سران هشت آشور صنعتي همچنين از ايران خواسته

 . اي را بدهد اي همكاري آرده و به بازرسان اين آژانس اجازه دسترسي آامل به اطالعات هسته هسته
المللي  در اين بيانيه همچنين از ايران خواسته شده است تا به درخواستهاي شوراي حكام آژانس بين

 . اي خود پاسخ گويد  با پرونده هستههاي باقي مانده در ارتباط اي به منظور حل موضوع انرژي هسته
بدون هرگونه تعلل و ارتباط دادن آن با برآورده شدن "سران گروه هشت بر ضرورت تاييد پروتكل الحاقي 

 . اند تاآيد آرده" آامل شروط طرح شده از سوي ايران
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 ديروز منتشر بيانيه گروه هشت در مورد مقابله به توليد و تكثير تسليحات آشتار جمعي قرار بود عصر
نخست وزير انگليس در نشست، به " توني بلر"شود آه به علت سلسله انفجارهاي لندن و عدم حضور 

 . تعويق افتاده بود
سران هشت آشور صنعتي در حالي در اين بيانيه از مذاآرات سه آشور اروپايي به ايران حمايت 

ايه پيشنهادهاي جديد به تهران اشاره نشده اند آه در آن به تعهدات اخير اين آشورها در مورد ار آرده
 . است

اي  آشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان آه از دو سال پيش طرف مذاآره با ايران بر سر مساله هسته
گذشته در ژنو برگزار شد، وعده " مي"اند، در آخرين نشستي آه در سطح وزيران در ماه  قرار گرفته

" اوت"جاري و يا اوايل ماه " ژوئيه"راي ادامه مذاآرات تا پايان ماه دادند آه پيشنهادهاي جديد خود را ب
 . آينده به تهران ارايه خواهند داد

جزييات پيشنهادهاي جديد اروپاييان به ايران هنوز مشخص نشده است ولي وزير خارجه انگليس هفته 
 . پيش گفته بود آه اين پيشنهادها در چارچوب توافقنامه پاريس خواهد بود

ميان ايران و سه آشور اروپايي و با نظارت نمايندگي عالي  ٢٠٠۴  ين توافقنامه آه در ماه نوامبر سال ا
 . اي است اتحاديه اروپا در پاريس امضا شده بود، يكي از مباني مذاآرات در مورد پرونده هسته

 و سه آشور اي امضاشد آه ميان ايران توافقنامه پاريس حدود يك سال پس از نخستين توافقنامه
 . اروپايي در تهران به امضا رسيد و به توافقنامه تهران مشهور شد

اي، جمهوري اسالمي ايران تاآنون به همه  المللي انرژي هسته بر اساس گزارشهاي متعدد آژانس بين
اي تهران  هاي هسته هاي اين آژانس پاسخ داده و هيچ مدرآي دال بر نظامي بودن برنامه خواسته
  .رسان اين آژانس يافت نشده استتوسط باز

  
  
 
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
  نفر کشته شدند50 لندن دست کم یدر انفجارها  

  ٢٠٠۵ جوالى 8 -١٣٨۴ تير ١7ه جمع
 نفر در چهار انفجار روز گذشته اين شهر کشته شده 50 گويد دست کم ی لندن مپليس:بی بی سی

  . اند
 نفر 13لندن گفت تنها در اثر انفجار در اتوبوس در ميدان تاويستاک در مرکز لندن،  بلر، رييس پليس ايان

  . کشته شدند
  .  نفر از آنها وخيم است22 گذاشته که حال ی مجروح نيز بر جا700 انفجارها اين

 در داخل يک تونل هدف خارج ی زيرزمينی از قطارهای کنند اجساد را از يکی هنوز تالش مامدادگران
  .  از محل انفجارها هستندی شواهدیدر حال جمع آور ند و کارشناسان کشف جرائم همچنان کن

 تواند عامل آنها ی نمی دهد که يک فرد به تنهايی پليس لندن گفته است زمان انفجارها نشان مرييس
  . باشد

ز چين، سيرالئون،  ای لندن نيستند بلکه در ميان آنها افرادی گفت قربانيان انفجارها تنها از اهالیو
  . استراليا، لهستان و پرتغال نيز بوده اند

 ی تصاوير تلويزيون های بمب گذاران، عمليات بازبينی شناسايی گويند در تالش برای می امنيتمنابع
  . تا کنون به اين ابعاد صورت نگرفته بوده  که یمدار بسته در جريان است، عمليات

 ها دست داشته اند، به حال ی که در بمب گذاری از فرار افرادی جلوگير فرودگاه ها و بنادر جهتکارکنان
  . آماده باش درآمده اند

 افزود یو.  پليس لندن گفته است بعيد است شمار کشته شدگان انفجارها به صد نفر بالغ شودرييس
  . لندن داردیيافتن عامالن و آمران بمبگذاريها  یبرا"  خلل ناپذيریاراده ا"که پليس 

يافتن سوزن در " يافتن مسببان به اندازه ی چارلز کالرک، وزير کشور بريتانيا اعالم کرد که جستجو برااما
  .دشوار است" انبار کاه

 شد، ی شهری ژوئيه، در لندن که باعث اختالل گسترده در فعاليت ها7 روز پنجشنبه، ی انفجارهای پدر
 از ادتي و پرنس چارلز در حال عزابتيملکه ال.  گرددی م بازیعاد پايتخت بريتانيا به تدريج به وضعيت 

  .مجروحان هستند
 چندين ی را هدف قرار داده بود و برای و خطوط اتوبوسرانی لندن شبکه قطار زير زمينی های گذاربمب

 منجر شد هرچند تا پايان روز پنجشنبه، ی و اتوبوسرانیزير زمين ساعت به توقف فعاليت خطوط راه آهن 
  . کار خود را از سر گرفتی از خدمات حمل و نقل شهریبخش
 نفر 700 نفر جان خود را از دست داده و حدود 38 اعالم شده بود که در اين انفجارها دست کم پيشتر
  .وخيم گزارش شده بود  از آنان ی شده اند که وضع تعدادیزخم
 ژوئيه، از سر گرفته اند 8د روز جمعه،  بيشتر خطوط مترو فعاليت خود را از بامدا،ی گفته مقامات شهربه

 یمسيرها، حرکت در اين خطوط محدود يا متوقف شده و بعض  یاما به دليل وقوع انفجار در برخ
  . ديگر هم با کاهش خدمات مواجه هستندیمسيرها
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و  لندن نيز اعالم داشته که خدمات حمل مسافر را به طور کامل از سر گرفته است و رفت یاتوبوسران

 توان مردود ی بازگشته اما احتمال تاخير را نمیکمابيش به حالت عاد آمد در خطوط آهن حومه شهر نيز 
  .دانست

 ی غيرضروری عين حال، مقامات لندن از شهروندان خواسته اند که در صورت امکان، از انجام سفرهادر
  . ورزندیخوددار  شهر یبه خصوص به مناطق مرکز

 ممنوع کرده بود اعالم ید به نقاط انفجار را به منظور تحقيقات جرم شناس هم که رفت و آمپليس
  .است داشته که به محاصره اين نقاط خاتمه داده 

 که در مورد بمب ی خود را حفظ کنند و از کسانی همچنين از شهروندان خواسته است هشيارپليس
 سازمان دهندگان اين ینظور شناساياست اطالعات خود را به م  دارند دعوت کرده ی ها اطالعاتیگذار

  .حمالت در اختيار پليس قرار دهند
 وقوع انفجار، ی به دست آمده از محل های شواهد جرم شناسی کارشناسان پليس به بررسهمزمان،

 و ساير نقاط و سابقه ارتباط ی قطار زيرزمينیشده در ايستگاه ها  مداربسته نصب یتصاوير تلويزيون ها
  . دهندی يافتن مجرمان ادامه میه برا تلفن همرایها

 ؟ی بمب گذارنحوه
  . روز پنجشنبه استی های که پليس در صدد کشف آن است نحوه بمب گذاری از مسايلیيک
 ها، که به طور همزمان و به منظور وارد ی اين بمب گذاری گفته مقامات دولت بريتانيا، سازماندهبه

 مشخصه عمليات ی گسترده صورت گرفت، دارایشش خبرپو کردن حداکثر تلفات و خسارات و کسب 
  . وابسته به شبکه القاعده استی اسالمگرايان افراطیتروريست
 کنند ی می مسئوليت اين حمالت را بررسی ادعای حاوی بريتانيا بيانيه اينترنتی اطالعاتی هاسازمان

  .پا انتشار يافته است جهاد القاعده در ارویگروه سر  موسوم به یکه توسط گروه ناشناخته ا
 بريتانيا در عراق و افغانستان قلمداد ی ها را حضور نظامی گروه علت دست زدن به اين بمب گذاراين

  .کرده است
 عمليات اظهار نظر نکرده و به خصوص مشخص نيست که آيا اين ی هنوز در مورد نحوه دقيق اجراپليس

 مورد نظر بوده يا بمب گذاران یاد منفجره در محل ها موی حاویها  از قرار دادن بسته یانفجارها ناش
 نزديک یانفجارها در فاصله زمان  از کارشناسان با توجه به اينکه ی عامل آن بوده اند هرچند برخیانتحار

  . را محتمل دانسته اندی داد و ساير شواهد، عمليات انتحاریبه هم رو
 محکوميت حمالت روز پنجشنبه ی حاوی بيانيه ها مختلف به صدوری همانحال، کشورها و سازمان هادر

  .در لندن ادامه داده اند
 نخست وزير بريتانيا، ی برای عراق، با ارسال پيامی نخست وزير دولت انتقال،ی جمله ابراهيم جعفراز

 غلبه بر ی جهان بايد برای کشورهایتاکيد کرده است که تمام  با مردم اين کشور، یضمن ابراز همدرد
  . کنندیروريسم با يکديگر همکارخطر ت
 ی خواند و توسل به خشونت برای تروريستی وزارت خارجه ايران نيز حمالت لندن را عملياتیسخنگو

  .نکوهش قرار داد  را مورد یرسيدن به اهداف سياس
 اند  کردهی لندن را به شدت محکوم دانسته و ابراز اميدواری مسلمانان بريتانيا نيز انفجارهای هاانجمن

  . نگذاردیدر اين کشور تاثير نامناسب  ی و مذهبیکه اين حادثه بر روابط نژاد
 به حالت نيمه افراشته در آمده ی به عالمت سوگواری بريتانيا، پرچم ها از جمله بر فراز کاخ سلطنتدر

  است
  
راي نجات شود، فرصت مناسبي ب برگزار مي) چهارشنبه(آوفي عنان آنفرانس گروه هشت را آه امروز  

گروه هشت بايد براي بهبود زندگي : فقيران جهان و سوق دادن آنها به يك زندگي خوب دانست و گفت
هاي مربوط به آشاورزي آه قدرت رقابت را از دست  اش را از طريق لغو سياست ي سياسي فقرا، اراده

 . ه دهداش را به آنها ارائ هاي مالي گيرد، آشكار آند و آمك آشاورزان آفريقايي مي
  ٢٠٠۵ جوالى ۶ -١٣٨۴ تير ١۵چهارشنبه 

به نقل از خبرگزاري آويت، آوفي عنان، دبيرآل سازمان ) ايسنا( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ها قرار گرفته است، اقدام انگليس در افزايش  ملل در سخناني آه متن آن قبل از ايراد در اختيار رسانه

هايي آه طي آن آشورهاي فقير مجبور  چنين لغو شرط آفريقايي و همهاي ارسالي به آشورهاي  آمك
 . هاي ارائه شده، از انگليس آاال و مواد خريداري آنند، را ستود بودند تا در مقابل آمك

ي ريشه آن آردن فقر و  هايي را آه طرح توسعه هزاره در زمينه چنين فهرستي از پيشرفت وي هم
آشورهاي فقير آفريقايي هر روز فقيرتر و با آمبود غذايي : اد و گفتگرسنگي آسب آرده است، ارائه د

هايي آه در فقر زندگي  شوند همچنين ميانگين مرگ و مير بين آودآان و خانواده بيشتري مواجه مي
 . آنند، روبه رشد است مي

ر روز درآمد دارند آنند آه آمتر از يك دالر د  ميليون تن در آسيا زندگي مي700نزديك به : عنان ادامه داد
 . دهند آه اين عده حدود دو سوم فقراي جهان را تشكيل مي

اگر اين شرايط به . آنند به طور آلي حدود يك ميليارد نفر در جهان زير خط فقر زندگي مي: وي افزود
هايشان را برآورده  توانند آه حتي برخي از خواسته همين منوال ادامه يابد برخي آشورهاي فقير نمي

 . ها براي بهبود شرايط است ند آه اين چنين شكستي به معناي از دست دادن مهمترين فرصتآن
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هاي هرچه بيشتر براي توسعه، لغو هرچه  آشورهاي فقير نيازمند آمك و تالش: عنان اظهار داشت
هاي زراعتي به آار گرفته شده در آشورهاي ثروتمند مثل  ها و پايان دادن به سياست بيشتر بدهي

 . آند، هستند ي اروپا از آن تبعيت مي  زراعتي مشترآي آه اتحاديه ستسيا
  

 سازمان 1559ي  اش در واشنگتن بر ضرورت اجراي آامل قطعنامه رايس در ديدار با همتاي فرانسوي
 . ي لبنان تاآيد آرد ملل درباره
  ٢٠٠۵ جوالى ۶ -١٣٨۴ تير ١۵چهارشنبه 

 آاندوليزا رايس - چاپ لبنان -ي السفير  به نقل از روزنامه) سنااي(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اش در واشنگتن، در يك  ي آمريكا، بعد از ديدار با فيليپ دوست بالزي همتاي فرانسوي وزير امور خارجه

 در خصوص لبنان 1559ي  بايد در روند اجراي قطعنامه: آنفرانس مطبوعاتي مشترك تصريح آرد
 . دهايي حاصل شو پيشرفت

هاي شبه نظامي در مرزهاي  هاي اخير بين نيروهاي سوري و گروه وي همچنين با اشاره به درگيري
 . تري اتخاذ آند عراق، از سوريه خواست تا نسبت به حفظ مرزهاي مشترك با عراق موضع گيري جدي

رايس در پاسخ به اين سوال آه آيا با توجه به اقدامات اخير نيروهاي سوريه در مرزها، آمريكا در نگرش 
خود به نقش اين آشور در مورد عبور غيرقانوني از مرزهايش به عراق تجديدنظر خواهد آرد يا خير، 

پايبند باشد و در اين المللي خود در خصوص عراق  ما همچنان اميدواريم آه سوريه به تعهدات بين: گفت
 . راستا براي حفظ مرزهايش با عراق تالش آند

هيچ ضرورتي براي اين آه ايران از انرژي : يي ايران تاآيد آرد ي هسته وي همچنين در مورد پرونده
يي استفاده آند وجود ندارد و برخالف اين آه پاريس موافق به تعليق در آوردن غني سازي  هسته

 .  است، ما معتقديم آه ايران بايد اين برنامه را متوقف آنداورانيوم در ايران
عالوه بر مواضع مشخص شده بين آمريكا و : ي فرانسه نيز در اين ديدار تاآيد آرد وزير امور خارجه

توانند در مورد منع توليد و گسترش  فرانسه در خصوص لبنان، سوريه، اسراييل و فلسطين، دو طرف مي
 . آوزوو و بالكان نيز با يكديگر همكاري آنندسالح، موضوع ايران، 

ي اوليه مذاآرات مطرح آرديم؛  در خصوص ايران ما لغت تعليق را به شكل اساسي در مرحله: وي افزود
ي قاطع رسيديم آه اروپا هرگز از سرگيري  ها به اين نتيجه ولي بعد از انجام مذاآرات با ايراني

 . نخواهد پذيرفتيي نظامي ايران را  هاي هسته فعاليت
اين اظهارات در حالي مطرح شده است آه مقامات جمهوري اسالمي ايران بارها بر حق ايران در 

 . اند يي تاآيد آرده دستيابي به انرژي صلح آميز هسته
من به آمريكا آمدم تا بگويم : بالزي با اشاره به اختالفات فرانسه و آمريكا در مورد جنگ عراق تصريح آرد

آنيم و آمريكا را دوست خود  مان همكاري مي مريكا و تمامي دوستان، شرآا و هم پيمانانما با آ
 . آنيم دانيم و به همين دليل با دوستان خود نيز با صراحت صحبت مي مي

ي مسايل با هم توافق داشته باشيم ولي براساس  ضرورتي وجود ندارد آه ما در مورد همه: وي افزود
 . آنيم مييك روابط دوستانه عمل 

  
در لندن، اجالس سران گروه هشت را به بحران آشاند و ) پنجشنبه( انفجارهاي امروز  وقوع سلسله

 .  را ترك آرده و از اسكاتلند به لندن برگردد8 - ي جي توني بلر را مجبور آرد تا جلسه
  ٢٠٠۵ جوالى 7 -١٣٨۴ تير ١6شنبه پنج 

 به نقل از خبرگزاري رويتر، توني بلر، نخست وزير انگليس )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 چندان نپاييد، در حالي آه از سوي سران ديگر 2012اش از آسب ميزباني المپيك  آه خوشحالي

آشورهاي حاضر در اجالس گروه هشت از جمله سران آشورهاي مهمان مثل هند و چين حمايت 
ند و گفت آه غروب امروز مجددا به هتل محل اقامت  ادامه پيدا آ8شد، قول داد آه اجالس جي  مي

 . گردد سران در گلينيگلز اسكاتلند باز مي
اين :  زخمي برجاي گذاشته است، گفت300 آشته و 40ي انفجارهاي امروز آه تاآنون حداقل  بلر درباره

شكالت آنيم تا براي فقر در آفريقا راه حلي بيابيم و م حمالت، درست در روزي آه ما تالش مي
 . وهوايي و محيط زيست را حل آنيم، اقداماتي آامال وحشيانه هستند آب

ي راديو و تلويزيون انگليس پخش شد، گفت آه آمابيش معلوم شده است  بلر در سخناني آه از شبكه
اي برنامه ريزي آرده  صورت گرفته آه حمالت خود را به گونه“ ها تروريست”آه انفجارهاي لندن به دست 

 .  آه با برگزاري اين اجالس همزمان شودبودند
 .  بوده است8وي گفت، هدف حمله آنندگان به وضوح تحت الشعاع قرار دادن اجالس آشورهاي گروه 

نخست وزير انگليس قبل از ترك اسكاتلند به مقصد لندن، در آنار رهبران آشورهاي شرآت آننده در 
 .  در يك آنفرانس خبري شرآت آرد8اجالس گروه 

ي مشترآي را به نمايندگي از سوي شرآت آنندگان در اجالس قرائت  لر در اين آنفرانس خبري بيانيهب
 . آرد

 براي 8توصيف شده و عزم آشورهاي گروه “ وحشيانه”در اين بيانيه، بمب گذاري در لندن اقدامي 
 . شكست تروريسم مورد تاآيد قرار گرفته است

 و 8گليس صورت نگرفته بلكه حمله به تمامي آشورهاي گروه بلر گفت آه حمالت لندن تنها عليه ان
 . شود تمامي مردمان متمدن در سرتاسر جهان محسوب مي
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جورج بوش، رييس جمهوري آمريكا نيز در سخناني گفت آه مبارزه عليه تروريسم ادامه دارد و مرتكبين 
 . يافته و تسليم عدالت خواهند شد

 . فرت مبتني است اما آنان سرانجام شكست خواهند خوردها بر ن وي گفت آه عقايد تروريست
سازمان مخفي القاعده ”در همين حال خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش آرده است، يك گروه آه خود را 

خوانده است، مسووليت حمالت امروز لندن را بر عهده گرفته است و عنوان داشته اين حمالت “ در اروپا
 . له به عراق و افغانستان استبه دليل مشارآت انگليس در حم

چنين نسبت به وقوع  اي آه از سوي اين گروه منتشر شده و صحت آن هنوز تاييد نشده، هم در بيانيه
 . حمالتي مشابه در ايتاليا و دانمارك هشدار داده شده است

مان آن ز! خوشحالي آنيد دنياي عرب: در اين بيانيه آه در يك سايت اينترنتي منتشر شده، آمده است
رسيده تا اقدام دولت صليبي صهيونيستي انگليس را در آشتارهايي آه در عراق و افغانستان مرتكب 

 . شده، تالفي آنيم
 2004القاعده در اروپا همان گروهي است آه مسووليت حمالت در متروي مادريد را نيز در مارس 

 .  تن انجاميد191برعهده گرفت آه به آشته شدن 
 
  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،راق عرويدادهاي 
  

 . گروه زرقاوي يكي از افسران سپاه بدر را در بغداد ترور آرد
  ٢٠٠۵ جوالى 8 -١٣٨۴ تير ١7ه جمع

 -ي عربي چاپ امارات متحده-ي البيان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
سط گروه ابومصعب زرقاوي، رهبر تشكيالت القاعده در عراق ايجاد شده، آه به تازگي تو“ لشگر عمر”

مسووليت ترور يكي از افسران سپاه بدر، وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را برعهده 
 . گرفت

 .  مجروح برجاي گذاشت30 آشته و 13از سوي ديگر انفجار دو خودروي بمبگذاري شده در جنوب بغداد 
ليس عراق اعالم آرد آه انفجار دوم دقايقي بعد از انفجار اولين خودروي بمبگذاري شده و يك مقام پ

 . هنگامي آه مردم در حال انتقال مجروحان بودند، رخ داد
در درگيري بين تظاهرآنندگان و نيروهاي پليس در تكريت نيز يكي از افسران پليس آشته و سه تن از 

 . تظاهرآنندگان مجروح شدند
 .  نفر ديگر منجر شد46 خمپاره به آشته شدن سه عراقي و مجروح شدن 12صل نيز سقوط در مو

انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در مقابل يك منزل مسكوني در شرق آرآوك نيز به آشته شدن يك 
شبه نظامي و مجروح شدن يكي ديگر از آنها منجر شد آه فرد مجروح توسط نيروهاي امنيتي دستگير 

 . شد
شتي نيروهاي پليس در جنوب بغداد نيز مورد حمله شبه نظاميان قرار گرفت آه به دنبال آن يك افسر گ

 .  تن ديگر زخمي شدند10پليس آشته و 
ي البياع بغداد نيز از سوي شبه نظاميان مورد هدف قرار گرفت آه  خودروي نيروي پليس عراق در منطقه

 . نجر شداين حادثه به آشته و مجروح شدن دو پليس م
 صدر نيز آه گشتي نيروهاي  هاي شهرك ارتش آمريكا نيز اعالم آرد آه انفجار در يكي از ورودي

 . آمريكايي را مورد هدف قرار داده بود خسارتها را به نفربر نيروهاي آمريكايي وارد آرد
  

 اساسي ي آميته تدوين قانون نخستين جلسه: رييس آميته تدوين قانون اساسي عراق اظهار داشت
 . شود تشكيل مي) چهارشنبه(عراق با حضور تمام اعضاي خود امروز 

  ٢٠٠۵ جوالى ۶ -١٣٨۴ تير ١۵چهارشنبه 
ي  به نقل از خبرگزاري آويت، همام حمودي، رييس آميته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

راق نخستين هيات ي تدوين قانون اساسي ع آميته: تدوين قانون اساسي عراق اظهار داشت
 . سياسي مسوول تدوين قانون اساسي است آه حضور اهل سنت را راه پررنگتر ساخته است

حمودي گفت، آميته مذاآرات جدي خود را امروز آغاز خواهد آرد و به بررسي اختالفات و توافقات در 
 . ي تدوين قانون اساسي عراق خواهد پرداخت زمينه

صلي اختالف برانگيز آه قانون اساسي به آن خواهد پرداخت، نخست از مسايل ا: وي خاطرنشان آرد
ي تعريف عراق به عنوان آشوري عربي و دوم ميزان استقالل برخي مناطق عراق از جمله  مساله

 . مناطق آردنشين اين آشور است
ف ي آرآوك اختال اين در حالي است آه مقامات ائتالف آردستان عراق و ائتالف شيعه درخصوص مساله

 . اند دارند و ديدارهايي نيز به منظور دستيابي به توافق در اين زمينه صورت داده
در اين راستا جالل طالباني، رييس جمهور عراق با عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب 

ي تدوين قانون  اسالمي عراق و روژ نوري شاويس، معاون نخست وزير، فواد معصوم معاون رييس آميته
ها به بررسي روند سياسي و  ي همكاري ريزي و توسعه اسي عراق و برهم صالح، وزير برنامهاس

 . اقدامات سرنوشت ساز مهم در اين مرحله از تاريخ عراق پرداختند
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در آنفرانس خبري امروز وزيران دفاع ايران و عراق اعالم شد، تهران با پرداخت يك : خبرگزاري فارس

 . آند ي عراق آمك ميميليارد دالر به بازساز
  ٢٠٠۵ جوالى 7 -١٣٨۴ تير ١6شنبه پنج 

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در مصاحبه مطبوعاتي وزراي دفاع ايران و عراق آه صبح 
 شمخاني با اشاره به  امروز و پس از انجام دور دوم مذاآرات در محل شرآت ايزايران صورت گرفت علي

ه در مذاآرات طرفين، حضور وزير دفاع عراق در ايران را آغاز تفاهمات خواند و مفاد تفاهمات صورت گرفت
شود آه مسائل گذشته و آتي  هاي مشترآي تشكيل مي طرفين آميته هاي مشترك بين در حوزه: گفت

 . آند بين دو آشور را بررسي مي
ودين را از جمله سازي مين و شناسايي مفق اي دو آشور، خنثي شمخاني مسائل جغرافيايي و نقشه

سازي ارتش عراق  مسائل آموزشي، تسليحاتي و نيز مدرن: تفاهمات مربوط به گذشته خواند و گفت
گيرد و با حضور مسئولين عراقي اين  نيز تفاهماتي است آه در خصوص روابط آتي دو آشور شكل مي

 . تر خواهد شد ها گسترده همكاري
الش ايران براي آمك در ايجاد ارتشي مستقل و خودآفا براي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از ت

آميز در عراق خبر داد و در خصوص اين آه آيا از وي نيز براي سفر به عراق دعوت  همزيستي مسالمت
 . روم از من دعوت شده و وقتي آه اين ارتش در عراق شكل گرفت به آنجا مي: شده است گفت

هاي تروريستي در عراق و ايران، يكي  ه مشترك مبارزه با فعاليتوي همچنين با اشاره به تشكيل آميت
 . از اولين مصاديق مورد بحث در اين آميته را گروهك تروريستي منافقين خواند

با وزير دفاع عراق : شمخاني آمريكا را ناتوان در ممانعت از انجام تفاهمات دو آشور دانست و گفت
تواند مانع اجراي آن  شود و هيچ آس نمي شد و اجرا هم ميها نيز امضا  صحبت و تفاهم شد، تفاهم

 . گردد
در : هاي ليزري گفت هاي موشكي و تسليحاتي ايران و نيز توليد بمب وي همچنين در خصوص پيشرفت

بازار متكي به نفت ناشي از اعمال تحريم، متخصصان متعهد ما هرچه را آه مورد نياز صنعت دفاعي 
  .آشور باشد خواهند ساخت

به ايران : نوازي و پذيرايي طرف ايراني خود گفت سعدون الدليمي وزير دفاع عراق نيز با تقدير از مهمان
آمديم تا صفحه جديدي، برخالف صفحه دردناآي آه رژيم سابق در رابط دو آشور باز آرده بود ايجاد 

 . آنيم
براي ايجاد آن گذشته دردناك عمل اي  وي با بيان اين آه وزارت دفاع رژيم سابق عراق بعنوان سر نيزه

آه در دنيا و منطقه قرباني اعمال صدام حسين  از ايران و آويت و تمام آساني: آرده است افزود مي
 . آنيم اند عذرخواهي مي بوده

برادران ايراني ما توانستند بر دردهايي آه صدام آفريد فائق آيند اما در عراق هنوز از اين : وي گفت
 . بريم ات ناعادالنه و غير منصفانه صدام در نيروهاي مسلح رنج ميدردها و تصميم

امروز نيروهاي مسلح و وزارت دفاع عراق در جهت ايجاد نظم و ثبات در منطقه و در : الدليمي تاآيد آرد
آنند و هرگز از اين نيروها عليه آشور  دفاع از حقوق انساني و نظام مشروع و دموآراسي عمل مي

 .  نخواهد شدديگري استفاده
وزير دفاع عراق در پاسخ به سوالي در مورد نزديكي خود به هيات حاآمه آمريكا و امكان موضع خصمانه 

ثباتي و  خواهد منبع خير و برآت براي همسايگان باشد و نه عنصر بي عراق مي: عليه ايران تاآيد آرد
 . شود خود مبدل نميهاي  پس هرگز به ابزاري براي تعدي به همسايه. ناامني در منطقه

انجام اين ديدار عجيب نيست بلكه اگر : وي با اشاره به همسايگي هزاران ساله ايران و عراق گفت
 . انجام نمي شد عجيب بود واين ديدار با تشويق آسي انجام نشده است

آنم آه بعنوان يك مسلمان و دوست به ايران و به خانواده و آشور خود  احساس مي: الدليمي گفت
 . ام تفاوتي ندارد ام و البته احساس من بعنوان وزير دفاع عراق با احساس شخصي آمده

در فاصله گذار هر : وي در مورد احتمال ممانعت آمريكا از عملي شدن تفاهمات انجام شده با ايران گفت
ري خدا شود اما به يا اي از نظامي به نظام ديگر خالهايي همراه با آشوب و مشكالت ايجاد مي جامعه

تواند به عراق ديكته  وضعيت عراق بهتر خواهد شد و در روابط عراق با آشورهاي همسايه آسي نمي
 . خواهد رابطه داشته باشد آند آه چه روندي را طي نمايد و عراق توان آن را دارد آه با هر آه مي

 مجاهدين خلق اگر: الدليمي در مورد نوع برخورد دولت عراق با گروهك تروريستي منافقين گفت
هاي تروريستي آنند خالف  بخواهند بعنوان پناهنده در عراق باشند مانعي ندارد اما اگر اقدام به فعاليت

هاي زيادي از تروريسم آشيده است و البته  است و در عراق جايي نخواهند داشت چرا آه عراق رنج
 . اند آه اين گروه، تروريستي است ها هم گفته آمريكايي
بايد فرصت داده : وص سؤالي راجع به زمان بندي خروج نيروهاي بيگانه از عراق اظهار داشتوي در خص

شود تا امنيت و نيروهاي امنيتي در عراق شكل گيرند و در آن صورت نيروهاي خارجي در عراق نخواهند 
 . واهيمخ بود اما اگر االن اين نيروها خارج شوند جز بلوا و آشوب نخواهيم داشت و ما اين را نمي

زا و  در اين مذاآرات نكات حساسيت: وزير دفاع عراق همچنين در مورد پرداخت غرامت به ايران گفت
ايم براي درخواست آمك و از بابت اين آه ايران  مسائلي آه مانع از همكاري باشد مطرح نشد و ما آمده

 . قصد آمك به عراق را دارد سپاسگزاريم
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اند آه يك ميليارد دالر براي بازسازي عراق آمك آنند و ما از اين  ول دادهبرادران ايراني ق: الدليمي گفت
 . ها را خواهيم ديد پس اين آمك

  
  
  
 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تير١٧:  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۵ جوالى 8 -١٣٨۴ تير ١7ه جمع

خابات رياست جمهوری را بررسی کرده و نشريات اصالح طلب داليل شکست در انت:بی بی سی
  .نشريات وابسته به محافظه کاران از دولت آينده خواسته اند ارزش ها و باورها مذهبی را تقويت کند

 بی برنامگی را علت شکست اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهوری دانسته و در عنوان اصلی صدا
  ."از نو آغاز کنيم: "خود نوشته

 حقوق بشر، عدالت  ما برای آزادی،: " شکست را جوانمردانه توصيف کرده و نوشتهصدا،ياداشت نويس 
برای جلوگيری از سلطه تحجر و ظلم و رياکاری مبارزه کرديم و راه مبارزه هنوز . و معنويت فرياد زديم
  ."پيش روی ما قرار دارد

يد کرده که اصالح طلبان به اين نشريه تفرقه و چند دستگی را از عوامل ديگر شکست دانسته و تاک
قدرت رقيب شکست نخورده اند بلکه نداشتن استراتژی و بی برنامگی عامل شکست آنها بوده است، 

  .بنابر اين بايد اين اشتباهات را بپذيرند
در شرايط سخت کنونی : " در عين حال اصالح طلبان را از نشستن در خانه برحذر داشته و نوشتهصدا

  ."وی شويم همه دستاوردهای هشت ساله اصالحات از دست می روداگر نا اميد و منز
مرحله دوم انتخابات به رقابت فقر و غنا شده تبديل : " نيز در ياداشت هفتگی خود نوشتهاميد جوان

بود چون آقای احمدی نژاد اصرار داشت که خود را متعلق به طبقه فرودست معرفی کند و اين تبليغات 
  .ی که هاشمی رفسنجانی نماد قدرت و اشرافی گری معرفی شدبه او کمک کرد در حال

 نتيجه گرفته که احتماال هر کس به جای آقای احمدی نژاد رقيب آقای هاشمی اميد جواننويسنده 
  .رفسنجانی بود به پيروزی می رسيد

  حکومت اسالمی
د و نشريات به تشکيل کابينه از مهم ترين موضوعاتی است که بحث آن در محافل سياسی ادامه دار

 اين پرسش را مطرح کرده که دولت جديد تا چه اندازه از  ايران جمعهگمانه زنی در باره آن مشغولند و
  نيروهای قديمی و دانه درشت های سياسی استفاده خواهد کرد؟

اعضای : " که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی منتشر می شود در ياداشتی نوشتهپرتو سخن
  ."د از کسانی انتخاب شوند که از عمق جان اسالم و آرمان های اسالمی را باور ندارنددولت نباي

تشکيل دولت اسالمی که از شعارهای آقای احمدی نژاد در انتخابات بوده مورد توجه نشريات وابسته 
 مديران صالح و متعهد را نخستين گام در جهت تحقق دولت پرتو سخنبه محافظه کار قرار گرفته و 

  .سالمی معرفی کرده استا
اين نشريه که در قم منتشر می شود دولت اسالمی را مقدمه تمدن بزرگ اسالمی دانسته و پيشنهاد 
کرده مدلی کارآمد از دولت اسالمی در ابعاد يک کشور اسالمی ايجاد شود و دولت های ديگر به پذيرش 

  .ی تمدن عدل الهی آماده شودچنين ساختار حکومتی تشويق شوند تا آرام آرام زمينه شکل گير
 ديدار آيت اهللا مصباح يزدی با آقای احمدی نژاد را در صفحه اول خود چاپ کرده و پرتو سخن و يالثارات

  ."اين انتخاب مشحون به کرامات و معجزات بود: "از قول آقای مصباح نوشته اند
ی مهری هايی نسبت به در طول سالهای قبل ب: "آقای مصباح خطاب به رئيس جمهوری جديد گفته

ارزش ها، قوانين اسالمی و ارزش های انقالب شده که دل مومنان و خانواده های شهدا را به درد آورده 
  ."است که ان شاء اهللا با اتکا به خداوند و ادعيه امام زمان بتوانيد آب های رفته را به جوی باز گردانيد

خداوند به آن چيز منجر خواهد شد که همه ما در اين دوره به ياری : "آقای احمدی نژاد نيز گفته
  ."انتظارش هستيم و آن تحقق دولت اسالمی است

شهردار سابق تهران اضافه کرده که بايد به سمت عملی شدن ديدگاه های امام خمينی گام برداريم 
  .که گفت جهان تشنه اسالم ناب محمدی است

ولت اسالمی از سوی آقای احمدی نژاد را علت  ارگان حزب موتلفه در ياداشتی انتخاب شعار دشما
شرکت کنندگان : "استقبال مردم به وی دانسته و از قول حميد رضا ترقی عضو ارشد اين تشکل نوشته
  ."در انتخابات خواستار اسالمی شدن نظام و دولت و پياده شدن قوانين اسالمی بودند

  سهامداران کابينه
  ."اد و گروه ها در حال مصادره احمدی نژاد به نفع خود هستندافر:  در عنوان اصلی خود نوشتهراوی

 اين افراد به دنبال سهم خواهی و دريافت رانت های اقتصادی و سياسی برای بقای راویبه نوشته 
  .خود هستند در حالی که مبارزه با فقر و گسترش عدالت در قامت آنها نيست
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 ای به بهانه فقر در مسند قدرت قرار نگيرند که برای  ابراز اميدواری کرده که عدهراویسرمقاله نويس 
  .قدرت طلبی و ثروت اندوزی خود و گروه خود تالش کنند

 ارگان حزب موتلفه اسالمی در سرمقاله اين شماره به رئيس جمهور هشدار داده که گروهی شما
هند کرد که زياده طلب به نيت پست و مقام دور وی جمع شده اند که عرصه را بر مردم تنگ خوا

  .مطالباتشان تمامی ندارد
  دعواهای نفتی

به بهانه افزايش چند دالر قيمت نفت رئيس جمهور جديد را " از روزنامه ها انتقاد کرده که يالثارات
  .معرفی کرده اند" ثروتمندترين رئيس جمهور تاريخ کشور

نتظارات مردم با امکان و ارگان انصار حزب اهللا طرح اين موضوع را بحران سازی و افزايش فاصله ا
نبايد اين فاصله به به صورت مصنوعی به حدی افزايش يابد که : "توانمندی کشور دانسته و نوشته

  ."دولت توان برآوردن آن را نداشته باشد
 ميليارد دالر برسد که دو برابر ۴۵پيش بينی می شود درآمدهای نفتی ايران امسال به رقم بی سابقه 

ی شده بودجه ساالنه است و به حساب ذخيره ارزی واريز خواهد شد اما بيم آن درآمدهای پيش بين
  .وجود دارد که دولت جديد از اين درآمد ارزی برای رنگين کردن سفره های مردم استفاده کند

در عين حال اين نشريه که از مدافعان آقای احمدی نژاد به حساب می آيد در ياداشت ديگری از رئيس 
  .خواسته با مافيای نفتی مبارزه و دست افراد قيبله ای را از ثروت نفت کوتاه کندجمهوری جديد 
 طرح مبارزه با مافيای نفتی از سوی رئيس جمهور جديد را مرهمی دانسته که يالثاراتياداشت نويس 

زيرا مردم از خود سئوال می کردند که چرا با وجود در "بر زخم های ريشه دار مردم گذاشته شده است 
اختيار داشتن منابع عظيم نفت و گاز و با وجود انقالب مستضعفين بايد بخش اعظم ملت در فقر و 

  ." فالکت زندگی کنند
  

   تير16: مرور بر روزنامه ها
  ٢٠٠۵ جوالى 7 -١٣٨۴ تير ١6شنبه پنج 

روزنامه های صبح امروز تهران خبرهای مربوط به انتخاب لندن به عنوان محل برگزاری :بی بی سی
 ، اعالم حمايت گروه های نظامی و شبه نظامی از رييس جمهوری منتخب و گمانه زنی ٢٠١٢المپيک 

هائی درباره تغييرات سياسی و فرهنگی در کشور و پيام محمد خاتمی در آخرين روزهای رياست 
  .جمهوری وی را در صدر اخبار و گزارش های امروز خود آورده اند

 عکس و خبرهايی از انتخاب لندن به عنوان محل برگزاری يزدآفتاب  و ايران، همبستگی، شرق
المپيک هفت سال بعد را در باالی صفحه اول خود نقش داده و از شادمانی انگليسی ها از اين انتخاب 

 در يک رای گيری نفس گير به دست آمد و پايتخت بريتانيا شرقنوشته اند، انتخابی که به نوشته 
  . گذاردتوانست پاريس را پشت سر ب

 در سرمقاله ای به همين مناسبت با عنوان آشپزی فرانسوی، اقتدار انگليسی، نوشته همه چيز شرق
در صحنه داخلی تمامی پديده های اجتماعی حيات سياسی دارند و در حيطه بين . سياسی است

 از آنکه راجع بازی های المپيک به اين روی بيش. المللی نيز تمامی فعاليت ها بار سياسی را دربردارند
  . به ورزش باشد، تجلی اقتدار و شکوه بين المللی کشور است

 حضور ژاک شيراک، رييس جمهوری فرانسه، تونی بلر، نخست وزير  شرقبه نوشته سرمقاله
انگلستان، هيالری کلينتون، کانديدای احتمالی رياست جمهوری آمريکا در سنگاپور به همراه نخست 

 به ٢٠١٢مسکو در تالش برای کسب افتخار برگزاری مسابقات المپيک سال وزير اسپانيا و شهردار 
  .وضوح از ماهيت سياسی مسابقات المپيک خبر می دهد

 در سرمقاله خود خواستار آن شده که با شروع به کار دولت تازه استانداردهای فرهنگی تغيير کيهان
بسته به آن در جمهوری اسالمی نمی پذيرد چرا که به نوشته اين روزنامه، دولت و دستگاه های وا

  . باشند و پای خود را از انجام وظايف حاکميتی بيرون بکشند" الئيک"توانند 
اين روزنامه می افزايد که اين از حقوق اعطاشده از سوی ملت به دولت و حکومت است که آنها در قبال 

نسانی و اسالمی را برای خوب و بد جامعه حساس باشند و با اقدامات ايجابی و سلبی، محيطی ا
  .مردمان تدارک ببينند

 در سرمقاله خود خواهان آن شده که تغييرات در سياست خارجی متناسب با رای مردم و آرمان قدس
  . های رييس جمهور صورت پذيرد و بر اساس آرمان های جديد تعيين شود

رييس جمهوری منتخب در  نماينده محلس با امضای نامه ای ضمن حمايت از ٢١۶ همشهریبه نوشته 
به بيگانگانی که "مقابل شايعات مربوط به دست داشتن وی در عمليات تروريستی اعالم داشته اند 

قصد دخالت در امور ايران را دارند يادآوری می کنيم که به مقتضای مردم ساالری، احترام آرای مردم را 
  ."حفظ کنند

 گفته اند که موضع گيری سياسی بی منطق بر روابط به نوشته اين روزنامه، نمايندگان امضا کننده
  .اقتصادی تاثير منفی می گذارد و در نتيجه جز ضرر چيزی عايد آنان نخواهد شد

 آيت اهللا مصباح يزدی ضمن اشاره به اين که در سالهای اخير بسياری از افراد ايرانبه نوشته روزنامه 
 احکام و ارزش های اسالمی، خون دل خورده و از جامعه، مخصوصا خانواده های شهدا از کم رنگ شدن

گسترش فساد، سوختند گفته است در چندماه گذشته، دعاهای خاصی به وجود مقدس حضرت ولی 
عصر شد و مردم از ايشان خواستند که با دعايشان، رييس جمهوری انتخاب شود که در پی حل 

www.iran-archive.com 



 و پيش بينی ها، نتيجه انتخابات به مشکالت واقعی کشور باشد و ديديم بر خالف همه محاسبه ها
  . گونه ای رقم خورد که ظاهرا هيچ دليل ديگری جز توسل مردم و دعای شهيدان نداشت

 خبر داده که محمد خاتمی، رييس جمهوری، در پاسخ ابراز احساسات مردم که از طريق شبکه ايران
آن طور که شايسته اين )  نگذاشتنديا(اينترنت ابراز و به وی منتقل شده بود نوشته گر چه نتوانستم 

مردم است به آنان خدمت کنم، ولی خدا را شکر که گل بيداری و روشن بينی در متن جان مردم به 
  .خصوص جوانان از گذشته شکوفاتر شده است

 
  تير15:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ جوالى ۶ -١٣٨۴ تير ١۵چهارشنبه 
 تهران با تاييد خبر استعفای حسن روحانی و احتمال انتصاب روزنامه های صبح چهارشنبه:بی بی سی

علی الريحانی به دبيری شورای عالی امنيت ملی، از قول رييس سازمان انرژی اتمی ايران نوشته اند 
اخباری درباره هاشمی . با انتخابات اخير رياست جمهوری مذاکرات ايران و اروپا سخت تر شده است

دو نامزد معترض به انتخابات، و گمانه زنی درباره کابيه تازه از جمله اخبار و رفسنجانی و مهدی کروبی، 
  . گزارش های روزنامه های امروز صبح است

 از برپايی اجالس سران گروه هشت در اسکاتلند خبر داده و از قول مقامات بريتانيايی نوشته شرق
زد رييس سازمان انرژی اتمی ايران به نوشته آفتاب ي. موضوع ايران در اين اجالس مطرح خواهد شد

گفته اگر کسانی در داخل بر اين تصورند که مسأله هسته ای ايران بدون حل مباحث سياسی ما با دنيا 
همستگی همبستگی از قول آقازاده رييس سازمان . حل می شود، در اشتباه و بسيار خوشبين اند

 سخت تر می شود اين روزنامه پيش بينی کرده انرژی اتمی در صدر اخبار خود نوشته مذاکرات با اروپا
  .که بعد از تغييراتی که در دولت داده می شود تيم مذاکره کننده هسته ای را تغيير می دهند

 از قول سخنگوی وزارت کشور درباره آن چه دخالت برخی مقامات نظامی و پرسنل بعض دستگاه شرق
که اين موارد با سند و مدرک تخريب عليه هاشمی ها به طور وسيع در انتخابات خوانده توضيح داده 

رفسنجانی کشف و به سازمان قضايی نيروهای مسلح ارجاع شده است و اگر در دادگاه علنی به اين 
پرونده ها رسيدگی شود، خيلی چيزها روشن خواهد شد و مردم می توانند به افق های اميدوار کننده 

  . برسند
که قوه قضاييه هم در صدد يافتن کسانی است که از طريق پيام  نشان می دهد شرقخبر ديگری در 

  .های کوتاه عليه احمدی نژاد تبليع کرده اند
 با عنوان آبستراکسيون اصولگرايان در مقابل اصولگرايان خبر از مذاکرات تند نمايندگان بر همبستگی

ايندگان مجلس که از به نوشته شرق با تذکر يکی از نم. سر سفر رييس مجلس به اروپا داده است
حداد عادل پرسيده بود که بعد از امنتاع نخست وزير ايتاليا از پذيرش شما چرا به بلژيک رفتيد، رييس 

  . مجلس خواستار آن شد که اين مذاکرات ادامه پيدا نکند
ر  نوشته در ميان آن بحث يکی از نمايندگان گفته در جريان سفر به بلژيک به رييس جمهوايرانروزنامه 

منتخب و مجلس توهين شده است اما حدادعادل در جواب او گفته به رييس جمهوری منتخب توهين 
همکاران ما در مجلس هم کوتاهی نداشتند و وزارت خارجه هم بنابر عرف کار خودش را .نشده است 

ا انجام داده است هرچند اقدام نامناسبی از سوی برخی از ميزبانان صورت گرفت که ما در همان ج
  . عکس العمل مناسب را نشان داديم

 اين گفته رييس مجلس نماينده ديگری را به پشت تريبون کشاند که می  ايراناما به نوشته روزنامه
پرسيد چرا ده دقيقه پشت در اتاق وزيرخارجه بلژيک معطل مانده است برای اين مالقات؟ که بار ديگر 

ادامه پيدا نکند و تاکيد کرد که آمريکا و بعض رييس مجلس با توضيحات خود خواست موضوع ديگر 
  .کشورهای اروپايی از انتخابات اخير ايران به شدت ناراضی هستند

 بدون نام بردن از يک ايرانی که به نوشته اين روزنامه استاد يکی از دانشگاه های آمريکاست و کيهان
که پشت کامپيوتر نشسته و با دنيا در در سفری به ايران به قم رفته بود نوشته وی بعد از ديدن طالبی 

  . ارتباط بودند گفته است باور کرده که اتفاق فرخنده ای در ايران رخ داده است
  !  ريشتری در نسل جديد نيروهای نظام در راه استn خود بر اين خبر افزوده زلزله ای کيهان

 تير، کوچک ترين پيش ٣ادثه  تحوالت غيرمنتظره ای در ايران رخ می دهد که شايد حکيهانبه نوشته 
لرزه آن بوده و به طور حتم اصل ماجرا در خروشيدن موج جديد اين نيروهای تازه نفس و متبحر و متعهد 

  ...بی گمان، فردای ايران ديدنی است: است و افزوده است که
  

  تير14:  تهرانیمرور روزنامه ها
 ٢٠٠۵ جوالى 5 - ١٣٨۴ تير 14شنبه سه 

ه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از بازديد محمد خاتمی از سازمان روزنام:بی بی سی
صدا و سيمای جمهوری اسالمی و شرکت وی در برنامه زنده ای خبر داده اند که در آن به سئواالت 
مردم پاسخ گفته است و اخباری درباره اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی و اعتصاب غذای وی، گزارش 

  .درباره دولت آينده و اعضای احتمالی آن را نيز درج کرده اندهايی 
 از زبان معاون دادستان تهران درباره علت آزاد نشدن اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی، پس از شرق

  . گنجی تاکنون درخواست آزادی مشروط نکرده است: تحمل بخش اعظم دوران محکوميتش، گفت
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کيا اعتصاب غذا در زندان را عملی مجرمانه خوانده و گفته طبق ، محمد ساالرهمبستگیبه نوشته 
قانون، اعتصاب غذای زندانی جرم است و برای اين کار مجازات هايی مانند تغيير نحوه مالقات، تعيين 

  . مکان نگهداری و مرخصی در نظر گرفته شده است
 صبح امروز که مقاالت جنجالی  سعيد حجاريان، مدير روزنامهايراندر همين حال، به نوشته روزنامه 

 با   در زندان  و گنجی  چرا اينجا نشسته ام  من  که گنجی در آن به چاپ می رسيد، گفته است متعجبم
  .   هستم  او من  پرونده  اول  رديف  متهم  که  کند، درحالی  می  نرم  و پنجه  دست مرگ

 و   برلين  بخاطر سفر به گفته گنجی" ميرد  اکبر نمی پهلوان " آقای حجاريان در مطلبی تحت عنوان
   جناح  کانديداهای  اخير از زبان ها را در انتخابات  حرف   قبيل  از آن  نشد، چون  در آنجا محکوم حرفهايش
  . شد  و محکوم  امروز مغضوب  صبح  در روزنامه  بخاطر مقاالتش ، بلکه  ايم  تشديد شنيده  مکرر و به راست
   زيادی  نقش گرايی  و منطقه   قوميت  هنوز عامل  داد که  اخير نشان له ای نوشته انتخابات در مقااعتماد

 امور کشور و   در اداره  درخورشان  سهمی  کشور خواهان  مختلف  دارد و اقوام  ايران  جامعه در مطالبات
  .  هستند  آن  از منافع مندی بهره 

   مجاور بيشترين  خود و مناطق  کانديداها از زادگاه ، همه انتخابات   اول به نوشته اين روزنامه، در مرحله
 و   غرب  و مناطق  از لرستان ، کروبی  از کرمان هاشمی.  کردند  ديگر کانديداها کسب  به  را نسبت رای

   احمدی االخره و ب  از آذربايجان  مهرعليزاده ،    از خراسان ، قاليباف  از مازندران  کشور، الريجانی  غرب جنوب
  .   و قزوين ، سمنان ، اصفهان  مرکز مانند قم  به  نزديک نژاد از مرکز و مناطق

   هم  نامزدهای  دهندگان  از ديد رای دهد که  می   آرا نشان  جغرافيايی  پراکندگیاعتمادبه نوشته 
   و اين  آنجا خواهند داشت  وضع  به  بيشتری  رسيدگی  شدن  انتخاب  در صورت  ای  منطقه  و هم استانی

  .  است  شده  کانديدا را موجب  آن  به  دادن  رای  روانی  زمينه تصور ذهنی
 نفر از دانشجويان ٢٠٠ حاکی است که کميته انضباطی دانشگاه اروميه بيش از ايرانخبری در روزنامه 

جمله اخالل در نظم اين دانشگاه را به اتهام های واحدی مستحق مجازات شناخته است که از آن 
اين باالترين تعداد از دانشجويان است که به يکباره توسط کمينه انضباطی يک دانشگاه مجازات . است

  .می شوند
  . نشريه صادر شد٧١ خبر داده که در واپسين روزهای مسئوليت دولت خاتمی مجوز انتشار کيهان

و از جمله اعتراض کرده که چرا به کسانی  صدور مجوز روزنامه را فله ای خوانده کيهانبر همين اساس 
  .که پيش از اين روزنامه هايشان توقيف شده است دوباره مجوز انتشار روزنامه داده می شود
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