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 اسرائيل اين گزارشها را رد کرده است

 اسرائيل از پايگاههای نظامی در عراق استفاده کرد: يک وبسايت عراقی

 
 

  
مانور نظامی اخير اسرائيل تمرينی برای مقابله با ايران تلقی 

 شد
   

 خبرگزاری فرانسه، بغداد

نظامی اخير اين کشور از يک پايگاه  وب سايت عراقی ادعا کرده است که هواپيماهای جنگی اسرائيلی در جريان مانور يک
 .تاسيسات هسته ای ايران استفاده کرده است هوايی عراقی برای تمرين بمباران احتمالی

 
کرده است که در يک ماه اخير اسرائيل در حال  بدون ذکر نام، از يک مقام وزارت دفاع عراق نقل" نهرين نت"سايت اينترنتی 

العسکری  ولی محمد. عراق بوده تا بتواند عمليات هوايی آزمايشی خود را هدايت کنددر  استفاده از پايگاههای آمريکا
 .سخنگوی وزارت دفاع عراق اين گزارشها را بی اساس خوانده است

 
او گفت که است هيچ گونه اطالعاتی مبنی بر ورود جتهای اسرائيلی به خاک عراق باشد، در دست نيست و اين گزارشها مطلقا 

 .بی پايه است
 

 .ولی مقامهای ارتش آمريکا در عراق در اين باره از اظهار نظر خودداری کرده اند
 

گزارش کرده است که هواپيماهای  سايت اينرنتی نهرين نت بر اساس اظهارات يک منبع ناشناس در وزارت دفاع عراق
زمين  در استان االنبار به" حديثه "پايگاههای عراقی شده اند و در فرودگاه نظامی جنگنده اسرائيلی از راه اردن دوارد

 .نشسته اند
 

عراق، اسرائيل را در موقعيتی قرار داده بود که  بر اساس اين گزارش فرود جنگنده های اسرائيلی در يک پايگاه آمريکايی در
 .هسته ای بوشهر فاصله داشته باشد  دقيقه با نيروگاه5فقط 

 
 .اسرائيل نيز اين گزارش را رد کرده است
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  'هيچ سرباز خارجی نمی تواند وارد پاکستان شود'
شاه محمود قريشی وزير خارجه پاکستان می گويد کشورش به سربازان آمريکايی و ديگر کشورهای خارجی اجازه نمی دهد 

  .الدن وارد خاک پاکستان شوند در تعقيب اسامه بن

وزير خارجه پاکستان که در جريان سفر خود به آمريکا با خبرگزاری آسوشيتد پرس صحبت می کرد گفت هر دخالت خارجی 
  .و ملت پاکستان آن را قبول نخواهد کرد نتيجه منفی خواهد داشت

باز به اين منطقه آقای قريشی افزود برای تعقيب شورشيان در مناطق نا آرام قبيله ای شمال غرب پاکستان تعداد کافی سر
  .اعزام شده است

 .گفته می شود اين مناطق پناهگاه امنی برای پيکارجويان طالبان و القاعده است

اظهارات وزير خارجه پاکستان در حالی است که شايعاتی درباره امکان افزايش حمالت نيروهای آمريکايی به مناطق قبيله 
  . شوددر مجاورت افغانستان شنيده می ،نشين پاکستان

خود از افغانستان گفته بود شمار پيکارجويان  مايک مولن، رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا در جريان ديدار هفته گذشته
  .نفرات القاعده اکنون از هر زمان ديگری در مناطق قبيله نشين پاکستان بيشتر است خارجی از جمله

رد تا توافق آنان را برای توقف عمليات گروه های مسلح از جمله اخيرا دولت پاکستان مذاکراتی را با قبايل محلی آغاز ک
  .در اين منطقه جلب کند شورشيان طالبان

ولی اقدام دولت پاکستان باعث اين نگرانی شد که ممکن است گروه های اسالمگرای مستقر در پاکستان پس از صلح با دولت، 
  .لبان در داخل افغانستان مبادرت ورزندبيشتری به همکاری و حمايت از عمليات طا با آزادی عمل

 سرباز پاکستانی کشته 11ماه گذشته پس از آن که پاکستان گفت در جريان حمله يک هواپيمای آمريکايی به يک پست مرزی، 
  .دو کشور تنش آلود شد شده اند روابط

 

  ای ندارد واليتی دخالتی در مسايل هسته: نژاد احمدی
دولت مسئول پرونده هسته ای کشور است و اظهارنظرهای علی اکبر واليتی، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران گفت 

 .را نظر شخصی او دانست مشاور رهبر ايران

علی اکبر واليتی، مشاور امور بين الملل آيت اهللا خامنه ای، رهبر ايران پيش از اين در گفتگويی با روزنامه جمهوری 
امه مذاکره با کشورهای پنج بعالوه يک بر سر مناقشه هسته ای ايران شده پيش گرفتن ديپلماسی فعال و اد اسالمی، خواهان

  .بود

) مذاکره را(آنهايی که خالف مصالح ما عمل می کنند، می خواهند ما "او ادامه مذاکرات را يک مصلحت ذکر کرده و گفته بود 
  ".مصلحت ما در اين است که بپذيريم نپذيريم، پس



 .ه ای که در سه روزنامه اروپايی چاپ شد، نظرات رهبر ايران را درباره مسايل ايران بيان کردآقای واليتی همچنين در نام

آقای واليتی، انسان محترمی است : " آقای احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران درباره واکنش ها به سخنان آقای واليتی گفت
  ".ميم گيری های مسايل هسته ای نداردکه نظر شخصی ايشان است، اما او دخالتی در تص و نظراتی دارند

کشور ندانسته اما در عين حال خاطرنشان  آيت اهللا خامنه ای در مصاحبه خود تحريم ها عليه ايران را به نفع اقتصاد مشاور
ثير نژاد، تا اين در حالی است که مقام های دولت آقای احمدی. تواند تسليم تحريم ها شود کرده بود که جمهوری اسالمی نمی

  .تحريم های وضع شده را زياد نمی دانند

به دنبال {افزود  او. افزود مسير ديپلماسی ايران روشن است و دولت در اين باره مسئول است آقای احمدی نژاد همچنين
 از خوشحال شدند و می خواستند جشنی راه بياندازند که ايران افرادی} اظهارنظرهای اخير در ايران درباره مسايل هسته ای

  .نشينی کرده که ديدند که اين جشن، زمان زيادی ادامه پيدا نکرد مواضع خود عقب

می کند و  مذاکره درباره پرونده هسته ای ايران گفت که جمهوری اسالمی با همه مذاکره رئيس جمهور ايران در مورد
ود که اگر آمريکا می خواهد وارد مذاکرات شود، او افز." کنيم آمريکايی هم می خواهند بيايند، بيايند، ما از آنها دعوتی نمی"

  .شرط بگذارد ديگر نبايد پيش

کشورهای طرف درگير در مناقشه هسته ای ايران خواهان آن هستند که ايران فعاليت های غنی سازی خود را به حالت تعليق 
 سازی اورانيوم، از حقوق هسته ای ايران می گويد که غنی. با مخالفت دولت ايران روبرو شده است اين خواسته. در آورد

  .ايران به شمار می رود

تا کنون سه قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران به تصويب رسيده و تحريم هايی نيز به اجرا در آمده است که 
  .شعبه بانک ملی ايران در لندن نيز مشمول اين تحريم ها شد در آخرين مورد،

، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز شنبه قرار است سعيد جليلی
 .، با يکديگر ديدار و درباره بسته پيشنهادی کشورهای پنج بعالوه يک گفتگو کنند)ژوئيه نوزده( تيرماه ٢٩
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  کنيم ا آمريکا مذاکره میالزم باشد ب:احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران بار ديگر بر آمادگی خود برای گفتگو با جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا تاکيد 

 .کرد

آقای احمدی نژاد که پس از جلسه هيات دولت با خبرنگاران صحبت می کرد افزود ايران نيازی به واسطه برای مذاکره با 
  ".زمانی که الزم باشد، به طور مستقيم با آنها مذاکره می کنيم هر"آمريکا ندارد،

اين سخنان در حالی بيان می شود که تنش ها ميان دو طرف به دنبال آزمايش موشکی اخير سپاه پاسداران در خليج فارس تا 
  .است حدی افزايش يافته

 با واکنش هايی مواجه شد و برخی رسانه ها اين مانوز هوايی اسرائيل و سپس مانور سپاه پاسداران و آزمايش موشکی
  .برخی کارشناسان نيز از آن به عنوان جنگ تبليغاتی ياد کردند. دانستند" برای اقدام نظامی احتمالی آمادگی"مانورها را 

 از اين که نيروهای مسلح، دست دشمنان را قبل"آقای احمدی نژاد بار ديگر در مورد احتمال اقدام نظامی عليه ايران گفت 
  ".قطع خواهد کرد روی ماشه برود،

رئيس جمهور ايران همچنين از پيشنهاد توسعه روابط دو ملت ايران و آمريکا استقبال کرد و گفت جمهوری اسالمی هيچ 
  .ارتباط با ملت آمريکا ندارد محدوديتی برای برقراری



. باره، تقاضای رسمی دريافت نکرده است تا کنون در ايندر مورد باز شدن کنسولگری آمريکا در ايران گفت که ايران  او
 بحث راه اندازی کنسولگری آمريکا در تهران در وزارت خارجه آمريکا خبر داده برخی رسانه های آمريکايی از مطرح شدن

  .بودند اگر چه اين مساله تائيد نشد

از سياست های دولت آمريکا گفته بود که جورج بوش، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران هفته پيش در مالزی با انتقاد 
  .کاری کرده که همه دنيا منتظر رفتن او هستند رئيس جمهور آمريکا

 .به گفته رئيس جمهور ايران، دولت های آينده آمريکا بايد سال ها تالش کنند تا خرابکاری های آقای بوش را جبران کنند

بود که کشورش برای توسعه امنيت و  ل جنگ ميان ايران، آمريکا و اسرائيل گفتهجمهور ايران همچنين در مورد احتما رئيس
 آقای احمدی نژاد، سخنان مطرح شده در مورد احتمال اقدام نظامی. نخواهد بود صلح در جهان تالش می کند و جنگی در کار

  .را جنگ تبليغاتی و سناريويی تکراری و خنده آور خوانده است

لی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز شنبه قرار است سعيد جلي
  .، با يکديگر ديدار و درباره بسته پيشنهادی کشورهای پنج بعالوه يک گفتگو کنند)ژوئيه نوزده( تيرماه ٢٩

اين . وق های بين المللی را به مقامات ايران ارائه کرد خرداد ماه، به تهران سفر کرد و بسته مش٢۵خاوير سوالنا ماه گذشته، 
  .تشويق ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم به اين کشور پيشنهاد شده است بسته برای

 .ايران تاکيد کرده که از حق غنی سازی اورانيوم دست بر نمی دارد اما آماده مذاکره با تمام طرف های درگير است

 

 

  نگاران ايران نگار و اصحاب رسانه برای حمايت ازانجمن صنفی روزنامه روزنامه 500فراخوان بيش از 
 

 1387 تير 23يکشنبه، 
 

تالش دولت براي انحالل  صدور بيانيه مشترکي با اعتراض به  روزنامه نگار و اصحاب رسانه با500از  بيش:ادوارنيوز
  :ه نهادهاي مدني شده انددولت ب انجمن صنفي روزنامه نگاران خواهان خاتمه دست اندازي

 
آارگری جزو حقوق  های صنفی و اتحاديه تشكل  قانون اساسی و مقررات قانون آار آشور، تشكيل26در حاليكه بر اساس اصل 
 آار و امور اجتماعی بعد از ايجاد موانع متعدد برای فعاليت آزاد انجمن صنفی است، وزارت  اساسی ملت تلقی شده

همچنان  نگاران ايران واجد شرايط انحالل است، ن اينك با اعالم اينكه فراگيرترين انجمن صنفی روزنامهنگاران ايرا روزنامه
  .ناصواب ادامه دهد سعی می آند به اين رويه

يابد آه  و آارفرمايی در شرايطی ادامه می ها و سنديكاهای آارگری دخالت و اعمال نظر در امور تشكل های صنفی، اتحاديه
 و اعمال نظرها در سه سال گذشته گريبانگير آشوراست و جايگاه ايران را در ت ناشی از اين دخالت هاهنوز مشكال
  .است المللی و مجامع جهانی به مخاطره انداخته های بين سازمان

ی آارگری ها اعالم انحالل يكی از بزرگترين تشكل دهد آه تالش وزارت آار و اموراجتماعی برای شواهد و قرائن امر نشان می
عضويت نزديك به  غيرحقوقی، بيش از هر چيز تحت تاثير اراده سياسی صورت می گيرد، هرچند آه های آشور به بهانه

 نگاران ايران، بيانگر مقبوليت و مورد اعتماد بودن اين نهاد  روزنامه نگارايرانی در انجمن صنفی چهارهزار روزنامه
  .ای از سوی اعضای آن است ،حرفه صنفی

هايی آه  مدنی ضمن مغايرت با شعارها و وعده های نهادهای های مستقل آارگری و ايجاد مشكل در فعاليت اندازی به تشكل ستد
 98 و 87های  نامه مقاوله سازد، ضمن آنكه اين اقدام با مفاد اعتمادی بدل می را به فضای بی شود، فضای آار آشور می سرداده

وسياسی و ماده هشت ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آه   ميثاق حقوق مدنی22المللی آار، ماده  سازمان بين
  .ملزم به رعايت آنهاست در تعارض و تضاد جدی است دولت ايران



داريم آه همچنان  نگاران ايران اعالم می وب نگاران، نويسندگان و ما امضاآنندگان اين بيانيه به عنوان جمعی از روزنامه
در چارچوب  حال به ارتباط صنفی خود ای خود دانسته و در همه ايران را تشكل صنفی و حرفه نگاران  روزنامهانجمن صنفی 

  .اين انجمن پايبند بوده و به اين تعهد ملتزم خواهيم بود
رين تشكل نگاران ايران آه فراگيرترين و بزرگت ما امضاآنندگان اين بيانيه ضمن اعالم حمايت قاطع از انجمن صنفی روزنامه

برسرراه فعاليت  نگاری در ايران است، به آسانی آه تالش می آنند  طول تاريخی روزنامه روزنامه نگاری آشور در تمام
برداشته و همگام با ديگراعضای صنف روزنامه نگار، نيروی خود  انجمن مانع ايجاد آنند، توصيه می آنيم دست از اين اقدام

  .نگاران آنند  صنفی روزنامهمشكالت صنف و انجمن را صرف رفع
ازاين  anjomankhanemast@yahoo.com نگاران می خواهيم تا از طريق ارسال ای ميل به آدرس از تمام روزنامه
  .بيانيه حمايت آنند

 

  مديريت عبداهللا نوري در حل مسايل سياسي و اقتصادي ايران موثر خواهد بود: سعيد ليالز
 1387 تير 23يکشنبه، 

 
جمهوری، بستگی زيادی به  رياست يالز با بيان اين مطلب آه حضور عبداهللا نوری در عرصه دهمين دور انتخاباتل سعيد

 آانديداتوری وی مقدمات بسيار مهمی بايد فراهم شود چراآه عالقه و آمادگی برای: شرايط عمومی سياسی آشور دارد، گفت
اقتصادی با بيان اينكه يك رجل سياسی هيچگاه به  س مسائل سياسی واين آارشنا. الزم برای نجات آشور در نوری وجود دارد

باره  حكومت نيز در اين اگر عالوه بر فراهم بودن شرايط الزم، اجماع عموم و وفاق: آند، افزود نمی طور ابدی عرصه را ترك
 به اينكه در بين روحانيت سطح اين فعال سياسی با اشاره. خواهد بود وجود داشته باشد، آمدن آقای نوری به طور حتم قطعی

در بين روحانيون : تصريح آرد ترين آرا و نظريات در حوزه اقتصادی متعلق به شخص نوری است، جمله آارشناسی باال، از
 .رود فراتر نمی آشور تعداد افراد مشابه وی از انگشتان دست هم

 های مديريت عبداهللا نوری است اقتصاد آزاد از پايه
در اين حوزه : اقتصادی نوری دانست و گفت های اساسی در مديريت قتصاد آزاد و خصوصی را از جمله نظريهليالز نظريه ا

طور  آزاد دارد و به طورآلی در ميان روحانيون معدودآسانی هستند آه اقتصاد را به آمتر آسی مانند او دغدغه اقتصاد
ليالز . عهده محاسبات و عدد و رقم به درستی برآيند دانند و ازآارشناسی بشناسند، روابط اقتصادی و شيوه اقتصاد آزاد را ب

فعاليت داشته و همانند وی به  ای است آه مشابه عبداهللا نوری در اين عرصه رفسنجانی تنها چهره هاشمی تصريح آرد شايد
 ين، بديع و با تكيه برهای اقتصادی و سياسی نو مديريتی نوری را در حوزه وی شيوه اجرايی و. امور اقتصادی اشراف دارد

های اقتصادی، شناخت اقتصاد و تجربيات وی  گرايش نحوه مديريت ايشان در آنار: نظريات آارشناسانی ارزيابی و تاآيد آرد
های  نظر و پيگيری سعيد ليالز همچنين دقت. ترين دليل بر اين گفته است ها، مهم  و ساير حوزه در آميسيون برنامه و بودجه

ای از مشاورين رده باالی  اقتصادی، در اختيار داشتن حلقه روز  و مسائل اقتصاد ايران همراه اطالعات بهمستمر اخبار
ليالز . عبداهللا نوری دانست های ژگی های آنها را از ديگر وي خواهی و گزارش گيری از نظريات، مشورت بهره اقتصادی و

 روز های به آارگيری شيوه ج با تحليل مدرن خاص وی همراه با بهتلفيق نتاي استفاده از اين موارد و: همچنين معتقد است
ليالز با بيان اين . روحانيون برجسته آرده است ژه او در امور اقتصادی، نوری را در ميان ساير های وي مديريتی و گرايش

اين مسئله  :عان داشتآزاد در صحنه عمل هميشه مطابق آن چيزی آه در تئوری آمده نيست، اذ مطلب آه گرايش به اقتصاد
آارگيری استراتژی آزادسازی  شود و به خود تعريف می های مختلف جغرافيايی مكانی و زمانی با شكل و شمايل در موقعيت

عرصه به همراه  تواند اثربخشی الزم را در اين های اجتماعی، نمی بدون توجه به مسائل و آسيب اقتصاد به شكل آورآورانه
درعين حالی آه اقتصاد ايران گريزی از آزادسازی ندارد، با توجه به  :ا استناد به سخنان نوری اظهار آردليالز ب. داشته باشد
چرا آه شخص آقای نوری اساسا با  ای پيش برود؛ نظام اجتماعی آشور، اقتصاد آزاد بايد به طور پلكانی و مرحله شكنندگی

 .مخالف استدرمانی به شدت  اعمال فشار بر طبقه محروم آشور و شوك
 های نوری است تامين اجتماعی آامل از دغدغه

های وی چنين تصور  از گفته: تصريح آرد سازی اقتصادی در آشور، وی با تاآيد بر توجه به اهميت سرعت و شدت آزاد
 آنچه آه به با ها های اجتماعی، جغرافيايی و اقتصادی است و نقطه تلفيق اين مولفه محروميت شود آه او به شدت قائل به می

در نظر گرفته شود، تهيه يك تور امنيتی و ايمن به ويژه برای  عنوان يگانه راه حل فرار از اين وضعيت پيش از هر اقدام بايد
گسترده به طور مثال از طريق تامين  پذيراست؛ آه از طريق تامين نظام خدمات اجتماعی قدرتمند و ارائه خدمات آسيب اقشار



تدريجی و  ليالز الزمه پيشبرد اين فرآيند را از ديدگاه نوری، حرآت. شود فراهم می ی اقشار مختلف جامعهآالری موردنياز برا
وی در خصوص تصدی احتمالی پست . سرانجام نخواهد رسيد اين روند در ايران در يك شب به: ای عنوان آرد و گفت مرحله
حالتی اگر مسير  در چنين: ط اقتصادی آشور، اظهارنظر آردعبداهللا نوری و اثرگذاری وی بر شراي جمهوری از سوی رياست

شيوه خود را به خوبی طی خواهد آرد و عالوه بر شرايط  اداره آشور تعمدی بر تخريب وضعيت اقتصادی نباشد، اين پروسه
مش به بازگشت آرا درصورت: وی ادامه داد. وفصل خواهد شد مسائل سياسی نيز در ادامه آن، حل اقتصادی بسياری از

توان به اقتصاد  از بخش خصوصی در نظام اقتصادی، می های مديريتی، تسهيل در فرآيندهای آسب و آار و دعوت عرصه
علم اقتصاد و وجود  اين موضوع را تنها به انضباط مالی دولت و نبود تعمد بر زير پا گذاشتن اصول وی. ايران اميدوار بود

سازی اقتصادی در آنار تعامل با تعداد قابل  به استراتژی آزاد  نوری با اعتقاد:تيم آارشناسی مقتدر منوط دانست و گفت
شده از  های خارج حلقه، چرخ ای قوی و با تجربه در اين های آشور به عنوان مهره اعضای هيات علمی دانشگاه توجهی از

 .اصلی خودش باز خواهد گرداندباالترين سرعت اقتصادی به جايگاه  ريل قطار اقتصاد ايران را با آمترين تالطم و
 حلقه مشاوران نوری يك دولت در سايه است

نوری همچنان در : مختلف اجرايی اذعان داشت های وگو با اشاره به توان مديريتی نوری در عرصه ليالز در ادامه اين گفت
مديريتی رده  های دی جايگاهاجرايی و مديريتی قرار دارد؛ چراآه نوری از سنين جوانی تص اوج پختگی سياسی، اقتصادی،

وی با اشاره به نزديكی نوری به . قرار داده است بااليی را تجربه آرده و همين مسئله تجربه عميقی را پيش روی وی
نشينی   سال خانه10طی  با اين حال: اسالمی وی را از جمله ياران خاص و نزديك امام دانست و افزود بنيانگذار فقيد جمهوری

آارشناسان نگذراند و در حلقه مشاوران منتخب، به طرح مسائل حساس  نبود آه وی حداقل چندين ساعت را باايشان، روزی 
دنبال نكند؛ آه اين روش در عملكرد برخی  نپردازد و آنها را از نزديك» دولت در سايه«اجرايی و اقتصادی در قالب يك  علمی،

 .استدارند نيز نادر  مسووالن آه وظايفی سنگينی برعهده
 زمين است نوری ذخيره ارزشمندی برای ايران

های نرفته و شنيدن  های جديد، افكار نو، پيمودن راه چهره ليالز با بيان اينكه ملت ايران، ديگر توان الزم جهت تجربه
ك سر ناچاری به ي گونه و از تاآنون هيچ ملتی اين: جمهور جديد ندارد، گفت در صورت حضور رئيس های ديگر را حرف

شده در آنار خود، همانند  آه با داشتن حلقه مديريتی از پيش تعيين آانديدا رای نداده است؛ بنابراين بايد به آسانی رای داد
تنها : آشور در اداره آشور، گفت ساله وی با اشاره به تجارب سه. های اساسی نظام عمل آنند غربی و در چارچوب آشورهای

های آشور بود آه   ميليارد دالر از سرمايه200آشور، اتالف چيزی در حدود  پيامد در پيش گرفتن سيستم آزمون و خطا در
امثال : ليالز در ادامه گفت. را از نو بپيمايد خواهد آه راه جديد ديگری تواند و نه می آشور با داشتن اين تجربيات، نه می اين

. جديد تجربه شود های های ديگر و راه زمين هستند آه با وجود آنها سزاوار نيست چهره ايران نوری ذخاير ارزشمندی برای
 180هر چهار يا هشت سال، يك گردش : های اجرايی، گفت شيوه شده در اين فعال سياسی با انتقاد از تغييرات بنيادی اعمال

صورت گسترش زاويه ديد و   نظام نيست و دولت درشود آه اين به مصلحت های موجود آشور تحميل می سيستم ای به درجه
 .مواجهه با اين مسائل عبور آند توسعه مشرب سياسی قادر خواهد بود از حواشی در

در امور سياسی و بيان، در بين احزاب و  اين فعال مطبوعات درباره اعتقادات سياسی نوری به مسائلی چون برقراری آزادی
برخورد با  نشينی نوری مصداقی بر پايبندی راسخ وی بر آزادی است ؛ اراده وی در خانه :های دانشجويی بيان داشت جريان

گيری وی از نظامات سياسی آشور شد به طوری  آناره ها به قدری بود آه منجر به احزاب سياسی، مطبوعاتی و ديگر حوزه
 .التزام به اين اعتقادات هزينه پرداخته است آه آمتر آسی مانند او، در

مشی سياسی و : آنونی دانست و تاآيد آرد های اجرايی  ساله اخير اداره آشور را مناسب تصحيح شيوه10همچنين تجربه وی 
تصدی  خواهد بود آه تاثير بااليی بر فضای عمومی آشور خواهد داشت؛ و با احتمال مديريتی نوری مشی جديد و نوينی

 .حمايت از وی اعالم موجوديت خواهند آرد منهای تندروها، درهای موجود  مناصب اجرايی مختلف، بخش زيادی از طيف
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  بازداشت دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت، يکی  ، دبيرتشکيالت و دبيرگزارش های رسيده از تهران، محمد هاشمی و بهاره هدايت به

 روز يکشنبه، برای دومين بار طی يک سال اخير به طور غير منتظره ای و با حکم  از تشکل های بزرگ دانشجويی در ايران،
 .قاضی متين راسخ بازداشت شده اند

ايران در  منيتی در ساعت هفت صبح روز يکشنبه به وقتهدايت و محمد هاشمی، نيروهای ا به گفته دوستان و خانواده بهاره
وحدت رفتند و با تفتيش و ضبط وسايل شخصی،  اقدامی هماهنگ، به منزل پدری اين دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم

 .زندان اوين منتقل کردند ٢٠٩آنان را بازداشت و به بند 

ساعت هفت صبح، زنگ خانه را زدند و « :گفت راديو فردا ش بهمحبوبه جوادی، مادر بهاره هدايت، در مورد بازداشت دختر
 «.پدر بهاره را خواستند و به او گفتند که اجازه دارند خانه را بگردند گفتند که از کالنتری آمده اند و

خانه مدت دو سه ساعت اقدام به گشتن   داخل خانه شدند و به پس از آن، دو مامور مرد و يک مامور زن« : می افزايد وی
البته او  .سی دی و اوراقی را با خود بردند و از دخترم هم در اين مورد امضا گرفتند کردند و خيلی آن را به هم ريختند و چند

بهاره هم گفت من کاری نکرده ام که . که کاری نکرده است هر چه هم گفتم که دخترم را کجا می بريد، او. را هم با خود بردند
 «.اما آنها گفتند که او خوب می داند که چرا بازداشت می شود. دکني بخواهيد بازداشتم

اما قرار بود در روز . دست نيست خصوص علت بازداشت اين دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت هيچ اطالعی در در
 .برگزار شود  مردادماه، جلسه دادگاه محمد هاشمی١٣

مرکزی دفتر تحکيم وحدت در سال گذشته بازداشت شدند و بيش  شورایمحمد هاشمی و بهاره هدايت به همراه ديگر اعضای 
  . به سر بردند زندان اوين ٢٠٩ از يک ماه در بند

 بازداشت و در دادگاه انقالب به دوسال حبس تعليقی محکوم  ١٣٨۵ خرداد سال ٢٢بهاره هدايت نيز در تجمع مسالمت آميز 
 .شده بود

دانشجو در مشهد و سه  ده  از  بيش شرايطی روی داده است که در هفته های گذشته،اين دو فعال دانشجويی در  بازداشت
  .دانشجو نيز در تهران بازداشت شدند

 . نفر رسيده است٢٠بر اساس گزارش ها، تعداد دانشجويان بازداشت شده به حدود 

دت، در خصوص دليل بازداشت اين امين محمديان، يکی از شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران، ادوار تحکيم وح
 اين بازداشت ها مشخص نيست، ولی حدس زده می شود مربوط به بازداشت  دليل«:گفت راديو فردا دو فعال دانشجويی به

 «. تير انجام می شود١٨هايی باشد که هر سال، حول و حوش 

تهران مورد حمله لباس شخصی ها  انشگاه است که در جريان آن دانشجويان کوی د١٣٧٨ تير سال ١٨آقای احمديان،  اشاره
 .و نيروی انتظامی قرار گرفتند

با واکنش شديد نيروهای امنيتی، لباس  موضوع منجر به تجمع های گسترده و راهپيمايی هايی از سوی دانشجويان شد که اين
  .شخصی و انتظامی مواجه شد

ای به برخوردهای صورت گرفته با   وحدت، در مصاحبهاين ميان، علی نيکونسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم در
 .فعاالن دانشجويی در روزهای اخير اعتراض کرد

فعاالن دانشجويی، خواستار رعايت  عبداهللا مومنی، سخنگوی ادوار تحکيم وحدت، با محکوم کردن موج بازداشت همچنين
  .وم امنيتی به دانشگاهيان شدنهادهای مسئول در قبال هج حقوق شهروندی دانشجويان و نيز پاسخگويی

تحکيم وحدت و فعاالن  سازمان ادوار تحکيم در پايان با محکوميت بازداشت دو عضو شورای مرکزی دفتر سخنگوی
 .امنيتی و آزادی هرچه سريع تر بازداشت شدگان شد دانشجويی در شهرهای مختلف، خواستار توقف برخوردهای



. 

 
 

 گشايش دفتر حافظ منافع استقبال احمدی نژاد از پيشنهاد
  آمريکا

ايران از پيشنهاد « : خبرنگاران گفت احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز يکشنبه پس از جلسه هيئت دولت به محمود
 «.تهران استقبال می کند  حافظ منافع آمريکا در بازگشايی دفتر

می  شايی دفتر حافظ منافع اين کشور در تهران را بررسیدرخواست آمريکا برای بازگ آقای احمدی نژاد افزوده است که ايران
 .کند و از هر حرکتی برای گسترش روابط بين ملت ها استقبال می کند

هنوز در اين  » :سايت رسمی راديو و تلويزيون جمهوری اسالمی، رييس جمهوری ايران افزود ،شبکه خبر به گزارش سايت
با ملت ها کار درستی است و هر پيشنهادی در اين   معتقديم توسعه روابطزمينه تقاضای رسمی دريافت نکرده ايم ولی

 «.آن استقبال می کنيم خصوص قابل بررسی است و از

 . مذاکره می کنيم و احتياج به واسطه نداريم آقای احمدی نژاد همچنين افزود که اگر الزم باشد با آمريکا بطور مستقيم

. آغاز مذاکرات را بار ديگر رد کرد ن هر گونه پيش شرط از سوی آمريکا، برایهمين حال رييس جمهوری ايران تعيي در
  .های شورای امنيت را به اجرا گذاشته و غنی سازی را متوقف کند آمريکا از ايران خواسته است تا قطعنامه

گشايش دفتر : ک گفتدر نيويور متکی وزير امور خارجه ايران نيز پيشتر اعالم کرده بود که در يک نشست خبری منوچهر
 .حافظ منافع آمريکا در ايران قابل بررسی است

  .حدود سه هفته پيش برخی رسانه های آمريکايی از بررسی احتمال تاسيس دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران خبر داده بودند

وعی چراغ سبز توسط جمهوری آمريکا، ن از تحليلگران معتقدند که استقبال ايران از بررسی گشايش دفتر حافظ منافع برخی
 .شدن آن ابراز ترديد کرده اند اسالمی است ولی در باره احتمال اجرايی

کار درستی است و هر پيشنهادی  زمينه تقاضای رسمی دريافت نکرده ايم ولی معتقديم توسعه روابط با ملت ها هنوز در اين »
 «.می کنيم در اين خصوص قابل بررسی است و از آن استقبال

 حمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايرانم

شهروندان  اخيرا گزارش داد آمريکا درصدد است تا زمينه برقراری ارتباط بيشتر با ،واشينگتن پست روز نامه آمريکايی
 .به درک تحوالت ايران کمک کند ايرانی را فراهم آورد و گشايش دفتر حافظ منافع آمريکا می تواند

 خود اضافه کرده است ديپلمات های آمريکايی نگرانند در صورت ارائه در خواست ادامه گزارشاين روزنامه آمريکايی در 
 .مثابه ضعف آمريکا تفسير شود رسمی برای گشايش دفتر حافظ منافع در تهران در شرايط کنونی، اين اقدام به

. هاوانا کرد ه گشايش دفتر حافظ منافع خود دررا در ارتباط با کوبا انجام داد و اقدام ب ١٩٧٧  آمريکا اقدام مشابهی را درسال
 . ديپلماتيک ندارد آمريکا با کوبا روابط

کشورها نيست اما می تواند  های آمريکايی بازگشايی چنين دفتری به معنای رابطه مستقيم سياسی و شناسايی به گفته مقام
 .پلی ارتباطی ميان مردم دو کشور باشد



اين کشور را دارند بايد برای دريافت رواديد به  تر حافظ منافع ندارد، ايرانيانی که قصد سفر بهآنجا که آمريکا در ايران دف از
  .رفته که خود مسير سفر را برای آنها پيچيده تر می کند کشورهای ديگر خصوصا امارات

ف در دنيا خصوصا در همراهان مختل دولتی آمريکا معتقدند که دولت جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در جذب مقام های
آنها برای اثبات صحبت های خود به مثلث آمريکا، چين، ژاپن و همچنين  .دوره دوم رياست جمهوری اش موفق بوده است

 .کشورهای اروپايی با آمريکا اشاره می کنند همراهی

 اين کشور را به مردم ايران آنها می گويند که ويليام برنز، معاون وزير امور خارجه آمريکا، بسيار مايل است که حسن نيت
 .نشان دهد

آمريکايی به ايران شايد بتواند به ايجاد   سفرهای بيشتر شهروندان گيتس، وزير دفاع آمريکا نيز، پيشتر گفته بود که رابرت
 .پلی ميان دو کشور کمک کند

  مذاکرات اخير متفاوت و در فضايی جديد است: متکی
 سی ان ان ان، روز يکشنبه، ششم ژوئيه، در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی آمريکايیمنوچهر متکی، وزير امور خارجه اير

 «.مذاکرات اخير بر سر بسته مشوق ها در فضايی جديد و متفاوت از مذاکرات پيشين بوده است«گفت که  

  «.اعتقاد دارم که ما اکنون در فضای جديدی با يک دورنمای جديد قرار داريم«: وی افزود

ايران دو روز پس از آن بيان شد که ايران اعالم کرد که به بسته مشوق های پيشنهادی شش قدرت  وزير امور خارجهسخنان 
 .جهانی پاسخ داده است

اظهار نظری درباره پاسخ ايران به بسته  روز شنبه اعالم کرد که آمريکا پيش از هر گونه نيز پرينو، سخنگوی کاخ سفيد، دانا
 .گفت و گو می کند ش در اين موردپيشنهادی، با متحدان

شامل پنج عضو دائمی شورای امنيت يعنی آمريکا، روسيه، فرانسه،  که ،١ + ۵ گروه  شش قدرت بزرگ جهانی، موسوم به 
شامل کمک به  پيشنهادهای خود، که تهران گفته اند که مذاکرات رسمی درباره چين به اضافه آلمان است، به بريتانيا و

می تواند به زودی و در صورت تعليق غنی سازی اورانيوم آغاز  ايران است، در گاه هسته ای غيرنظامیتاسيس يک نيرو
  .شود

پيشنهادها حقوق اين کشور به عنوان يک عضو معاهده  ايران تاکنون اين پيش شرط را همواره رد کرده و گفته است که اين
  .ای را نقض می کند منع گسترش تسليحات هسته

  «جديد در آمريکاصداهای  »

  .در اين مصاحبه، همچنين منوچهر متکی درباره مناسبات آينده ايران با آمريکا با خوشبينی سخن گفت

هستيم و فکر می کنيم که متفکرين منطقی  ما شاهد رويکردهای جديدی. ما صداهای جديدی را در آمريکا می شنويم«:گفت او
آنها در اين  ی جديد، واقعيت را آن گونه که هست، دنبال کنند و ما حاضريم بهرويکردها در آمريکا می توانند براساس اين

 «.تالش کمک کنيم

 که اخيرا برخی رسانه های آمريکايی از بررسی احتمال تاسيس دفتر حافظ منافع سخنان آقای متکی در حالی بيان می شود
   .آمريکا در ايران خبر داده بودند

 در يک نشست خبری در نيويورک گفته بود که گشايش دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران   خبرآقای متکی پيشتر در مورد اين
 .قابل بررسی است

دموکرات در انتخابات رياست جمهوری آمريکا  ايران در پاسخ به پرسشی درباره باراک اوباما، نامزد حزب امور خارجه وزير
  .شده است ته به دليل ابراز تمايل برای مذاکره با ايران دچار مشکلکه اوباما در گذش از اظهار نظر خودداری کرد و گفت



در اين باره، مشکالت بيشتری را برای نامزدهای انتخابات رياست  بنابراين ما نمی خواهيم با اظهار نظر«: آقای متکی افزود
  «.آمريکا ايجاد کنيم جمهوری

از حزب جمهوريخواه، جان مک کين، .  برگزار شود٢٠٠٨ سال قرار است انتخابات رياست جمهوری آمريکا در ماه نوامبر
 .نامزد اين انتخابات است

هدف توليد برق انجام می گيرد و بر  چهارمين توليد کننده بزرگ نفت در جهان، می گويد فعاليت های هسته اش فقط با ايران،
 پا و بسياری از کشورهای ديگر تهران را متهمکند، اما آمريکا، اتحاديه ارو اين اساس، خواهد توانست نفت بيشتری صادر
 .می کنند که قصد ساختن بمب اتمی را دارد

بر تعليق غنی  تحريم عليه ايران را به دليل خودداری از اجرای درخواست های اين شورا مبنی شورای امنيت تاکنون سه دور
  .سازی اورانيوم اعمال کرده است

به افزايش بهای نفت به  ای ايران نگرانی هايی را از مقابله نظامی دامن زده و منجرفعاليت های هسته   بر سر اختالف نظر
 ميزان قابل توجهی شده است

 انتصاب سه فرمانده جديد سپاه پاسداران
جديد نيروی زمينی سپاه، نيروی مقاومت   تير ماه، فرماندهان٢٢علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، عصر شنبه  محمد

 .پاسداران انقالب اسالمی ايران را منصوب کرد قرارگاه ثار اهللا سپاهبسيج و 
 

را داده بود، دو فرمانده بلند  گسترده در بدنه سپاه پاسداران ايران که فرمانده جديد سپاه سال پيش وعده آن در ادامه تغييرات
 .پايه سپاه به مقام های تازه منصوب شدند

 
فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده  که يک روحانی است، به عنوان يکی از معاوناناساس تغييرات جديد، حسين طائب  بر

 .همدانی به عنوان جانشين او منصوب شد نيروی مقاومت بسيج و سرتيپ حسين
 

جديد،  گذشته و يک ماه پس از آنکه فرمانده جديد سپاه اعالم کرد که بر اساس ساختار حسين طائب از آبان ماه سال
عنوان جانشين محمد علی جعفری در نيروی  ، به»هی نيروی مقاومت بسيج به فرمانده کل سپاه محول شده استفرماند«

 .مقاومت بسيج معرفی شده بود
 

نظر گرفته نمی شود اما کمتر از  جعفری سال گذشته اعالم کرده بود که برای نيروی مقاومت بسيج، فرماندهی در سرلشکر
 .منصوب کرد و برای او جانشينی قرار داد ه فرماندهیيک سال بعد، حسين طائب را ب

خواستار توقف  انجام می شود که سرپيچی ايران از قطعنامه سوم شورای امنيت سازمان ملل که تغييرات در سپاه در حالی
 .شديد سياسی و اقتصادی قرار داده است غنی سازی اورانيوم شده بود، ايران را در آستانه تحريم های

 
خود توليد  هسته ای خود است، اعالم کرده است که قصد دارد سوخت نيروگاه های خود را، ه در حال اجرای برنامهايران ک

ايران را به تالش برای توليد سالح های هسته ای متهم کرده  کشورها بسياری از اسرائيل و کند اما آمريکا، اتحاديه اروپا،
 .استاتهامی که همواره از سوی ايران رد شده  اند،
 

زنی ها در باره  از آنکه ايران اعالم کرد به هيچ وجه حاضر به توقف غنی سازی نيست، گمانه طی يک ماه گذشته، و پس
برای متوقف کردن برنامه هسته ای اين کشور افزايش يافته  احتمال حمله آمريکا و اسرائيل به تاسيسات هسته ای ايران

 .است

است، » بهانه ای برای حمله به ايران«آمريکا  اشاره به اينکه پرونده هسته ای ايران، برایبا  سپاه پاسداران، پيشتر فرمانده
نااميدی  کنار آن فرصت محدودی که بوش تا پايان رياست جمهوری خود دارد و همچنين اين جوسازی ها و در«: گفته بود

م آورده که در حال حاضر احتمال عملی شدن فراه جمهوريخواهان از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، شرايطی
 «.گذشته بايد جدی تر بگيريم حمله نظامی را نسبت به مقاطع

 



که  او. عنوان فرمانده جديد نيروی زمينی سپاه جايگزين سرتيپ محمدرضا زاهدی شد در تحولی ديگر، سرتيپ محمد اسدی به
 .نيروهای مسلح بود بازرسی ستاد کلدر علوم استراتژيک درجه دکتری دارد، پيش از اين جانشين 

 سپاه پاسداران را بر عهده داشت ٢٧نيز پيش از اين فرماندهی لشکر  سرتيپ حسين همدانی، جانشين نيروی مقاومت بسيج
 .تهران يک تيپ ضد شورش را زير مجموعه خود دارد که در

 
سمت به عنوان  وی مقاومت بسيج، با حفظحجازی جانشين فرمانده کل سپاه و فرمانده سابق نير همچنين سرتيپ محمد

 .فرمانده جديد قرارگاه ثاراهللا سپاه منصوب شد
 

قرارگاه ثاراهللا که مقر آن در حد فاصل ده ونک و اوين در شمال تهران قرار دارد، به عنوان مسئول حفظ امنيت پايتخت معرفی 
 .می شود

 
 ادامه تغييرات ساختاری سپاه پاسداران

 
يک ماه گذشته، تغييرات گسترده ای  ن جديد در ستادهای فرماندهی سپاه پاسداران در حالی انجام شد که طیفرماندها انتصاب

 .وجود آمده است در بخش ميانی و فرماندهان شهرستان ها به
 

يز،  عاشورای تبر٣١تهران، تيپ جواد االئمه خراسان شمالی، لشکر  در روزهای اول تير ماه، فرماندهان لشکر سيدالشهدای
برکنار و فرماندهان جديدی  گيالن، لشکر صاحب االمر قزوين و لشکر علی بن ابيطالب قم از سمت های خود  قدس١۶لشکر 

 .جايگزين آنان شدند
 

نيروی مقاومت بسيج  در تاريخ نهم تير ماه حسين طائب جانشين فرمانده. همزمان شد» سپاه استانی» اين تغييرات با تشکيل
 .خبر داد»  سپاه استانی در ايران٣١عملياتی شدن «از 
 

اداری برای باالبردن توان رزم  سپاه پاسداران در روزهای گذشته، تشکيل سپاه استانی را نوعی تسهيل ساختار فرماندهان
 .کرده اند لشکرهای سپاه در نقاط مختلف ايران توصيف

 
: خواند و گفت»  سپاه را نتيجه تغيير ماهيت تهديداتتغير ساختار» سرلشکر جعفری، در جريان جلسه معارفه فرماندهان جديد

زمينی سپاه و نيروی مقاومت بسيج  تغيير ساختار سپاه، تقويت توان روز و باال بردن آمادگيهای دفاعی در نيروی هدف از«
 «.است

 
که » راهبردی سپاه مرکز«بود که تغيير ساختار سپاه ماهيتی چندين ساله دارد و اين کار در  او پيش از اين هم اعالم کرده

 گانه تحول در سپاه به ٩اين بررسی ها، اصول و مبانی  پس از«: پيشتر خود او رييس اين مرکز بوده، انجام شده است
های دفاعی بود تا سر  فرماندهی کل قوا رسيد که هدف اصلی آن تقويت توان رزم و باال بردن آمادگی تصويب مقام معظم

 «.قويتر از قبل انجام دهند اند وظايف خود را بهتر وانگشتان سازمان سپاه بتو

 


