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

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،ق عرارويدادهاي 

  
 کردهای عراق خواستار برگزاری رفراندوم استقالل شدند 
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یک سازمان غير دولتی کرد که از حمایت دوحزب عمده کردستان عراق برخوردار است ازسازمان ملل 

 ميليون 7/1تا کنون بيش از. ن عراق رفراندوم برگزار کندمتحد خواست در مورد مساله استقالل کردستا
 . امضا ازشهروندان کرد درتمام شهرهای کردنشين درشمال عراق جمع گردیده است 

به گزارش خبرگزاری مهراین سازمان غير دولتی کرد اعالم کرده که خود اقدام به برگزاری رفراندومی 
 ژانویه آینده از طریق توزیع اعالميه 30سراسری عراق در درمورد این مساله در روزبرگزاری انتخابات 

دراین اعالميه تنها این سوال نوشته شده است چه گزینه ای را .های ویژه به رای دهندگان خواهد کرد 
 .می خواهيد؟ آیا می خواهيد کردستان جزئی ازعراق باقی بماند و یا استقالل کردستان را می خواهيد

: به خبرگزاری فرانسه گفت" جنبش رفراندوم کردستان"ميته عالی مستقل درکاروان عبداهللا عضو ک
 ميليون عراق را  به سازمان ملل متحد ارائه 7/1هياتی از این جنبش چهارشنبه نامه ای به امضای 

 .خواهد کرد و در آن برگزاری رفراندوم در مورد استقالل کردستان ازعراق را خواستار می شود
 . ميليون نفر کرد هستند5 ميليون نفرجمعيت عراق حدود 25موع حدود گفته می شود ازمج

این نامه را دریافت کرده وبه : مسئول انتخابات بخش سياسی سازمان ملل متحد گفت " کارینال پریلی"
 .زودی به کوفی عنان دبير کل سازمان ملل ومسئوالن این سازمان منتقل خواهد کرد

 این هيات در پنجم ژانویه قصد دارد نسخه ای از این نامه را به دفتر براساس اعالم این منبع، همچنين
 .سازمان ملل متحد درژنو ارسال کند

جنبش رفراندوم درکردستان عراق یک سازمان غير دولتی کرد است که پس ازسقوط حکومت سابق 
سی عراق درنهم آوریل سال گذشته از سوی گروهی از روشنفکران کرد تاسيس شد ودو حزب سيا

کردستان یعنی حزب دمکراتيک کردستان به ریاست مسعود بارزانی و اتحادیه ميهنی کردستان به 
 .ریاست جالل طالبانی ازآن حمایت کردند 

این جنبش مجوز فعاليت را از سوی اداره محلی کردستان در شهر اربيل و سليمانيه بدست آورده 
یاد شده در مورد درخواست ازسازمان ملل از سوی دیگر یک مسئول حزب دمکراتيک ازجنبش . است

 .متحد جهت برگزاری رفراندوم حمایت و پشتيبانی کرده است 
ما با این درخواست مخالف نيستيم : نيجيرفان بارزانی رئيس کابينه محلی کردستان عراق در اربيل گفت

 .  وبا کردها همکاری می کنيم و به آنها تسهيالت ویژه می دهيم 
 .  دولت خود مختارمحلی را تشکيل داده اند 1991نطقه شمال عراق از سال کردهای ساکن م

 
  فرد مسلح بدست نيروهای گارد ملی عراق کشته شدند 37
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 فرد 37وزارت دفاع عراق اعالم کرد نيروهای گارد ملی این کشور طی عملياتی در جنوب بغداد دستکم 

 .  تن دیگر را نيز دستگير کردند30و بيش از مسلح را کشته 
به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری رویترز، وزارت دفاع عراق دربيانيه ای ضمن اعالم این 

پس ازتعرض گروههای تروریستی مسلح به یک پاسگاه پليس عراق در ناحيه الرشيد، : خبرافزود
 .اختند و اوضاع را به شدت کنترل کردندنيروهای گارد ملی به گشت زنی دراین منطقه پرد

.  فردمسلح را بکشند اما بقيه مسلحان فرارکردند5نيروهای گارد ملی توانستند : این بيانيه می افزاید
 تن ازافراد مسلح به هنگام عمليات تعقيب نيروهای گارد 21دربخشی دیگرازاین بيانيه به کشته شدن 

يروهای دیگری ازگارد ملی عراق به دنبال درگيری با محاصره به عالوه ن: ملی اشاره شده وآمده است
منازل مسکونی عراقيها در منطقه اسکندریه به مبادله آتش با گروههای تروریستی پرداختند که  

 . تن دیگرنيز دستگيرشدند11 تروریست کشته و 11درجریان این درگيری دستکم 
ننده که خودروش دارای پالک سوری بود، اشاره وزارت دفاع عراق در بيانيه خود به دستگيری یک را

 13 تن ودرمنطقه لطيفيه نيز 12درعمليات جداگانه نيروهای گارد ملی در منطقه اسکندریه : کردوگفت
 .تن بازداشت شدند

 
 افراد مسلح يكي از روساي دانشگاه بغداد را به قتل رساندند
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افراد مسلح روز گذشته رييس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه بغداد را به ضرب گلوله : خبرگزاري فارس

 .آشتند
آخرين قرباني خشونت پس از جنگ در عراق » حسن الرباعي«به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، 

 . است آه منجر به فرار هزاران دانشگاهي از اين آشور شده است
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 .  ساحل غربي رود دجله در حال رانندگي بودوي در حالي آشته شد آه در امتداد
 . باران آردند افراد مسلح با آتش تيربار به خودروي وي حمله و آن را گلوله

 . انگيزه اين حمله مشخص نيست. همسر الرباعي در اين حمله زخمي شد
شود آه سعي در حفظ سنت سكوالر اين آشور داشته و مديران  حمالت شامل اساتيدي مي

 . اند گيرد آه جانشين اعضاي حزب بعث سابق شده هاي دولتي را در برمي ها و شرآتدانشگاه
 سعي 2003 تا 1990هاي اقتصادي سالهاي  بنا بر اين گزارش، دهها پزشك و مهندس نيز آه در تحريم

 . اند در سر پا نگهداشتن عراق داشتند، آشته يا گروگان گرفته شده
  

 افقي دست يافتنداقوام مختلف آرآوك به راه حل تو
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، عضو شوراي ملي عراق از تالش براي دست يابي به راه »محمد تقي المولي«شيخ : خبرگزاري فارس
حل توافقي ميان اقوام مختلف در شهر آرآوك در شمال عراق براي ارائه فهرست مشترك انتخاباتي 

 .خبر داد
 

 و گو با شبكه خبري العالم با تاييد اينكه مشورتهايي با آردها،   وي در گفتبه گزارش خبرگزاري فارس،
يابي اين اقوام به راهكاري توافقي و ايجاد شوراي  ها و عربها در حال اجرا است، در خصوص دست ترآمن

 اعراب و مسيحيان ابراز اميدواري  ها، مشترك استاني و ارائه فهرستي مشترك شامل آردها، ترآمن
 . آرد

هاي قومي در آرآوك اظهار   وي با اشاره به تالشهاي گوناگون رژيم بعث عراق به منظور ايجاد اختالف
اي استفاده آرده  اين رژيم براي ايجاد اختالف ميان اقوام مختلف ساآن اين شهر از هر وسيله«: داشت
 » .است

نكه ما در آستانه انتخابات المولي تصريح آرد اختالفات قومي در اين شهر بايد حل شود بخصوص اي
 . بسياري مهمي قرار داريم

آردها خود را «: اين روحاني عراقي با تكذيب اينكه آردها خواستار جدايي از خاك عراق هستند، گفت
 » .دانند جزء الينفك از خاك عراق مي

  
 دهد تغيير نام مي" عدالت"مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، به حزب 
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يك روزنامه بحريني از تغيير نام مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به حزب عدالت : خبرگزاري فارس

 .خبر داد
ها بارها ناخرسندي خود  بعد از اينكه آمريكايي: روزنامه بحريني اخبار الخليج در شماره امروز خود نوشت

رخواست رسمي آاخ سفيد، سيد عادل عبدالمهدي وزير را از نام انقالب اسالمي اعالم داشتند، به د
دارايي و رئيس دفتر سياسي اين مجلس وارد درگيري سياسي داخل حزب خود براي متقاعد آردن 

 . طرف هاي مسئول جهت تغيير نام اين مجلس شده است
جلس بر اساس اين گزارش، بعد از اينكه يك شبه اجماع در خصوص تغيير نام مجلس اعال در اين م

صورت گرفت، عادل عبدالمهدي براي اينكه بتواند حمايت آمريكا را براي نامزدي خود به عنوان رييس 
جمهوري عراق، بدست آورد به واشنگتن سفر آرد و براي اولين بار با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا 

به حزب عدالت، قرار ديدار آرد و وي را در جريان تصمميم داخلي حزب خود براي اعالم تغيير نام حزبش 
 . داد

 عبدالمهدي يكي از سياستمداران عراقي نزديك پل برمر حاآم سابق غير نظامي  اين روزنامه نوشت،
 . آمريكايي عراق بود

گويند دولت آمريكا در پايان به  هاي ويژه خود مي برپايه اين گزارش، برخي از آردها در نشست
 . رتباط نزديك اين حزب را با ايران قطع آندآند آه ا عبدالمهدي به اين روي نگاه مي

  
 هاي امروز عراق آشته شدند  تن در ناآرامي14
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 . آمين و انفجار در عراق، آشته شدند  عراقي در موجي از عمليات13يك راننده ترك و : خبرگزاري فارس

 
اق اعالم آرد هفت تن از اعضاي يك خانواده بر اثر انفجار به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، پليس عر

 . بمبي آه به انهدام خانه آنها در شهر مقدس آربال انجاميد، جان خود را از دست دادند
سه سرباز آمريكايي نيز در انفجار بمبي در مسير خودروي گشتي آنها در موصل در شمال عراق ، 

 . زخمي شدند
 تن 22س از انفجار در پايگاه نيروهاي آمريكايي در موصل آه به آشته شدن اين حادثه تنها چند روز پ
 . انجاميد، بوقوع پيوست

، يكي از اعضاي اين "عبدالحسين"، رهبر حزب ملي دمكرات عراق نيز از آشته شدن "ميثال علوسي"
 . حزب مقابل خانه خود در بغداد، بر اثر تيراندازي مردان مسلح نقابدار، خبر داد

 . سي اعضاي حزب سابق بعث را مسوول اين حمله قلمداد آردعلو
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هاي اشغالي فلسطين، از ائتالف بزرگ  حزب ملي دمكرات عراق اخيرا در پي سفر علوسي به سرزمين
 ژانويه آينده 30انتخابات عراق قرار است در . احزاب اين آشور در انتخابات سراسري عراق، خارج شد

 . ميالدي برگزار شود
 نيروي دفاع شهري اين آشور و دستيار او در حمله افراد  راق نيز از آشته شدن يك سرهنگپليس ع

 . مسلح در جنوب غرب بغداد، خبر داد
ساز  منابع امنيتي عراق نيز اعالم آردند يكي از نيروهاي گارد ملي اين آشور در انفجار بمبي دست 

 . نزديك شهر سامرا، آشته شد
بوقوع پيوست، به زخمي " ظلويه" عبور يك آاروان از جاده بين سامرا و شهر انفجار اين بمب آه هنگام

 . شدن يك غيرنظامي نيز انجاميد
اي در شهر بيجي عراق،  پليس عراق همچنين از آشته شدن يك پدر و پسر بر اثر انفجار بمبي جاده

 . خبر داد
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  دی6: ی تهرانمرور روزنامه ها
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گمانه زنی درباره نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، ابراز نگرانی از دور تازه احضار روزنامه نگاران به 
  .دادگاه ها از جمله اخبار روزنامه های امروز تهران است

در ابتدای اين . تخاباتی اختصاص داده است عنوان اصلی و سرمقاله خود را به گزارش های انشرق
سرمقاله آمده است اصالح طلبان با انتقاد از طرح رفراندوم تغيير قانون اساسی و نامزدی چهره های 

  . نزديک به نظام کوشيده اند فرزندی خود را به نظام سياسی کشور ثابت کنند
ريم انتخابات مخالف و قائل به  اصالح طلبان برای آن که نشان دهند با تحشرقبه نظر سردبير 

مشارکت در انتخابات هستند به جای محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی که احتمال رد صالحيتشان زياد 
  . بود، مصطفی معين و مهدی کروبی را در نظر گرفته اند

 سخن محسن آرمين را نقل کرده که گفته است حضور اکبر هاشمی رفسنجانی نه تنها آفتاب يزد
ای داخلی جريان مخالف اصالحات را تشديد می کند بلکه اساسًا احتمال موفقيت آن جريان را بحران ه

  . در انتخابات رياست جمهوری، منتفی خواهد کرد
 در پاسخ به اين سئوال که آيا اصولگرايان گام شرقسخنگوی سازمان مجاهدين انقالب به نوشته 

به نظر می رسد :  راحتی برخواهند داشت، گفتهسوم يعنی تکيه زدن بر کرسی رياست جمهوری را به
آنها اين گام را نمی توانند به . که رياست جمهوری برای جريان مخالف اصالحات، لقمه راحتی نباشد

  . راحتی بردارند
 نوشته راديوهای خارجی و گروهی در داخل در صدد القای اين هستند که جمهوری اسالمیروزنامه 

مدن آيت اهللا هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات مخالف است و از آنجا رهبر جمهوری اسالمی با آ
که دو جناح عمده سياسی نيز نامزدهای خود را مشخص کرده اند، بنابر اين آقای هاشمی در ميان 

  . خبری که به نوشته اين روزنامه صحت ندارد. مجموع نيروهای اصلی بازيگر، چندان جايگاهی ندارد
الريجانی که يک روز پيش گفته بود در صورت ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به در همين حال علی 

 چاپ کرده توضيح داده که در صورت انتخاب جام جمانتخابات از وی حمايت خواهد کرد در نامه ای که 
  .هاشمی رفسنجانی از سوی شورای هماهنگی محافظه کاران چنان خواهد کرد

ه انجمن های اسالمی اصناف و بازار که يکی از تشکل های اصلی  از زبان دبيرکل جامعايرانروزنامه 
محافظه کاران است، نوشته اعضای شورای هماهنگی تصميم دارند به يک کانديدای واحد برسند و اين 

  .فرد فرقی نمی کند که چه کسی باشد و مطمئنًا اين تصميم منحصر به اين پنج نفر هم نخواهد بود
ت که قبال علی اکبر ناطق نوری، رييس شورای هماهنگی محافظه کاران اهميت اين سخن به آن جاس

گفته بود تنها پنج نفر اعالم شده نامزد جناح راست هستند و اکبر هاشمی رفسنجانی در آن فهرست 
  . نيست

به نوشته همين روزنامه يک منبع خبری نزديک به محافظه کاران گفته تا تصميم قطعی اکبر هاشمی 
ی حضور يا عدم حضور درعرصه رقابت های انتخاباتی مشخص نشود، امکان نهايی کردن رفسنجانی برا

  .فهرست اين جريان وجود ندارد
نامه روزنامه های مختلف امروز از ابراز نگرانی انجمن صنفی روزنامه نگاران در خصوص احضار مجدد روز

نگاران مرتبط با سايت های اينترنتی به دادگاه ها خبر داده اند که همزمان با اعالم خبر آزادی گروهی از 
  . بازداشت شدگان قبلی اعالم شده است

 نوشته عضو هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از حضور چهار نفر از متهمان پرونده شرق
  .  مقر اين هيات خبر داده استموسوم به سايت های اينترنتی در

بنا به اين خبر حنيف مزروعی، نادرپور، فرشته قاضی و مسعود قريشی که متهمان پرونده وب الگ ها 
هستند به دنبال ارجاع نامه رئيس جمهوری به هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به اين 

توبه دستگيرشدگان رجبعلی مزروعی در نامه ای دو هفته بعد به دنبال اعتراف و . هيات دعوت شده اند
به رييس جمهور مدارکی ارائه داد که نشان می داد اين اعترافات به زور از آن ها به دست آمده است 
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که به دنبال انتشار اين خبر دادسرای تهران بار ديگر اين متهمان را گرد آورد تا اين بار به حمايت انجمن 
  .ود اعتراض کنندصنفی روزنامه نگاران از خ

  
  دی۴: هفته نامه های ايران

   ٢٠٠۴ دسامبر 24 - ١٣٨٣  دی4ه جمع:بی بی سی
انتخابات رياست جمهوری سال آينده و نشست هفته گذشته اعضای دفاتر شورای هماهنگی نيروهای 

ه ای برای انتخاب کانديدای رياست جمهوری بازتاب گسترد) که به اصولگرايان معروفند(انقالب اسالمی 
آنها همچنين در عناوين اصلی خود همايش قانون اساسی، وضعيت بين . در هفته نامه ها داشته

  .المللی ايران و تثبيت قيمت ها را بررسی کرده اند
 آذر جناح راست را رويارويی کانديداهای اين جناح توصيف کرده و ٢٧ نتيجه نشست ايران جمعه

 واليتی، احمد توکلی، محمود احمدی نژاد و محسن رضايی اکنون علی الريجانی، علی اکبر: "نوشته
مدعی هستند و هيچ يک حاضر نيست ) رياست جمهوری(هريک برای در دست گرفتن اين کليد طاليی 

  ."صحنه را به نفع ديگری ترک کند
د ، راست نشينان ايرانی که گرد آمده بودند تا گره از کار فرو بسته شان بگشاينايران جمعهبه نوشته 

و کانديداری نهايی خود را از ميان پنج کانديدای مطرح برگزينند برای پيشگيری از اختالفات، مقصود خود 
  .را به وقت ديگری موکول کردند

احزاب و گروه های منتسب به :  ارگان انصار حزب اهللا در سرمقاله اين شماره نوشتهيالثاراتدر مقابل، 
  .نگران تکثر کانديداها باشنداصولگرايان و نمايندگان احزاب نبايد 

اصولگرايان در انتخابات : "، انتخابات رياست جمهوری را سرنوشت ساز توصيف کرده و نوشتهيالثارات
شوراها و مجلس هفتم پيروز ميدان بودند و اين دو موفقيت افق روشنی را در جلب اعتماد مردم فراروی 

 که رفتار سياسی ملت ايران جامد نيست و داوری های آنان قرار داده است اما بايد متوجه اين نکته بود
  ."افکار عمومی بسيار متغير است

 که در قم منتشر می شود نيز به اصولگرايان توصيه کرده برای به دست آوردن مقام رياست پرتو سخن
  .جمهوری تدبيری بينديشند و از غرور و خودبينی که آفات پيروزی های بزرگ است، پرهيز کنند

، پيروزی در انتخابات شوراها و انتخابات مجلس هفتم خطر مبتال شدن به غرور پرتو سخنشته به نو
  .سياسی را افزايش داده و چه بسا همين غرور موجب شکست آنها در انتخابات آينده شود

مردم به ويژه محرومان از حرکت جديد اصولگرايان انتظار تحول بزرگی در زمينه : " نوشتهپرتو سخن
هنگی، اجتماعی و اقتصادی دارند و اين تحول جز با در اختيار گرفتن قوه مجريه ميسر نخواهد های فر

شد و در غير اين صورت بيشترين وقت مجلس صرف تصويب طرح هايی خواهد شد که در مقام اجرا 
  ."دچار مشکل می شود

 به اصولگرا برای  ارگان حزب موتلفه اسالمی سرمقاله اين شماره را به نشست گروههای موسومشما
انتخابات رياست جمهوری اختصاص داده و آن را نشانه ای از انسجام نيروهای انقالبی دانسته که اصول 

  .مورد قبول رهبری محور هماهنگی آنان است
مخالفان که چشم انداز روشنی در انتخابات رياست جمهوری برای : " در ياداشتی ديگر نوشتهشما

 خود را متوجه تفرقه در جناح ارزشگرا کرده اند به همين دليل نيروهای اين خود نمی بينند تمام تالش
  ."جناح بايد متوجه سخنان خود باشند

 با اشاره به حضور احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران جمعه
ه کمتر کانديدايی می تواند آقای رفسنجانی آنقدر قدرتمند و پرسابقه است ک: "در انتخابات آينده نوشته

  ."با او رقابت کند و حضور او در انتخابات عرصه را بر رقبا کمی بيش از حد تنگ خواهد کرد
، آقای رفسنجانی کسی نيست که گوشه ای بنشيند و کاری به اين قضايا ايران جمعهبه نوشته 

  .ی را زير نظر داردنداشته باشد، او با زيرکی آوردگاه انتخابات رياست جمهور) انتخابات(
 ارگان جامعه اسالمی مهندسين در سرمقاله اين شماره اولويت های کاری رئيس جمهور آينده را جام

اصالح ساختار دولت دانسته و نوشته، بزرگ شدن بيش از اندازه دولت به ناکارامدی اين نهاد منجر 
  .شده است

رين برنامه ها باشد و هيات دولت نيز از ميان اگر برنامه های رئيس جمهور آينده مطلوب ت: " نوشتهجام
  ."کارآمدترين افراد انتخاب شوند ساختار فعلی دولت نمی تواند دارای بازده و کارآمدی قابل قبول باشد

 در عنوان اصلی خود سخنان محمد خاتمی رئيس جمهوری در همايش قانون اساسی را بررسی صدا
  "تدارکچی نباشيد: "کرده و تيتر زده

مسئوليت اجرای قانون اساسی ضمانت اجرايی نداشت و آنچه ما تالش : " از قول خاتمی نوشتهشما
  ."کرديم اين بود که اين مسئوليت ضمانت اجرا پيدا کند که متاسفانه مورد تصويب قرار نگرفت

اشاره آقای خاتمی به اليحه تبيين اختيارات رياست جمهوری است که از سوی مجلس ششم تصويب 
  . شورای نگهبان آن را رد کرد و دولت نيز اين اليحه را پس گرفتشد اما
چرا آقای خاتمی هيچ راه حلی برای رئيس جمهور آينده ارائه نکرده و اگر می شد کاری : " نوشتهصدا

  ."کرد چرا خود او اين تالش ها را انجام نداده است
اين يک واقعيت انکار : " و نوشته در ياداشتی، وضعيت بين المللی ايران را بررسی کردهاميد جوان

ناپذير است که ايران در محاصره کامل آمريکا و دوستانش قرار گرفته و در جهان تک قطبی کنونی، 
  ."حامی و پشتيبانی ندارد
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اين نشريه افزوده، اگر گاهی اوقات کشورهايی اروپايی، روسيه و چين گوشه چشمی به ايران نشان 
  . خود و به دست آوردن امتيازات نان و آبدار استمی دهند فقط برای حفظ منافع

ايرانی ها خصوصا : " از مواضع برخی مقامات ايرانی انتقاد کرده و نوشتهاميد جوانياداشت نويس 
کسانی که از تريبون های رسمی و دولتی استفاده می کنند بايد با درايت سخن گفته و از بيان مسائل 

  ."ری کنندخالف واقع و تفرقه برانگيز خوددا
 بيانيه گروهی از معترضان بر پايی جشنواره تئاتر ايران زمين در اهواز را چاپ کرده که از قوه پرتو سخن

قضائيه خواسته اند مجريان و تمام افراد مطلع و زمينه ساز اين جشنواره را دستگير و در مالء عام تعزير 
  .کند تا مايه عبرت همه شود
فتم تا دوازدهم آذر ماه در اهواز برگزار شد که اعتراض گروه های حزب اهللا را جشنواره تئاتر ايران زمين ه

  .در پی داشت
 ارگان اين تشکل گفته، اقدام مجلس برای شمامحمد نبی حبيبی دبير کل حزب موتلفه اسالمی به 

تثبيت قيمت کاالهای اساسی کاری شايسته تقدير است و مجلس بايد کاهش قيمت کاالهايی را که 
  .خالف قوانين و مقررات افزايش يافته در دستور کار خود قرار دهدبر

 ميليون يورو از سوی پارلمان هلند برای راه اندازی يک شبکه تلويزيونی فارسی زبان با ١۵اختصاص 
دست : " مواجه شده که آن را تجربه شکست خورده توصيف کرده و نوشتهشمااعتراض هفته نامه 

نجيره ای که برای فرار از مجازات به خارج گريخته اند توانسته اند با فريب اندرکاران روزنامه های ز
  ."نمايندگان مجلس هلند راهی برای دريافت حقوق و امرار معاش بيابند

 
   دی5: بررسی روزنامه های تهران

   ٢٠٠۴ دسامبر 25 - ١٣٨٣  دی5ه شنب:بی بی سی
با اشاره به کريسمس ابراز اميدواری کرده که " مژده ای دل که مسيحا نفسی می آيد"اعتماد با عنوان 

آرزوی مسيحيان جهان جامعه عمل به خود پوشد و صلح و آرامش نصيب جهان شود و در حالی که 
روزنامه های ديگر هم با چاپ عکسهايی از درخت کاج، روز تولد عيسی مسيح را گرامی داشته اند، 

قاد از مسيحيان جهان پرداخته و جنگهای جهانی، روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود به انت
استعمار کشورهای آسيايی و آفريقايی، پرتاب بمب اتمی به روی ژاپن و جنگها و حمالت نظامی 

برای دنيای مسيحيت باعث " کارنامه سياه"سالهای اخير را کار مسيحيان دانسته و نوشته اين 
  . شرمساری است 

مه های امروز تهران به انعکاس گزارشهايی درباره عمليات بازسازی اين در سالگرد زمين لرزه بم، روزنا
  .شهر پرداخته و از قول مقامات دولتی نوشته اند تاکنون دويست ميليارد تومان در بم هزينه شده است

گزارشی از بم يک سال بعد از زلزله چاپ " زلزله اما زندگی" در صدر اخبار خود با عنوان همبستگی
 در گزارشی از بم که به نظر گزارشگر اين روزنامه هنوز بم نشده است، خبر داده که ماداعتکرده و 

  .  کرده است  بم  گورستان  بازسازی  برای  خوبی  همکاری  تهران شهرداری
   به  و گفته با توجه  کرده  اشاره  بم  گورستان  به ساماندهیاعتماد در گفتگو با   شهر بم  شورای رئيس 
   مسئوليت  تهران  شهر و شهرداری  شورای  کالنشهرهاست؛  عضو افتخاری  شهر بم شورای  اينکه

  . گرفتند  را بر عهده  بم  قبرستان ساماندهی
جام جم از حمايت غالمعلی حداد عادل، رئيس مجلس شورای اسالمی از طرح تثبيت قيمت کاالها و 

 تورم ساالنه به ستوه آمده اند و وظيفه مسئوالن خدمات خبر داده و از قول او نوشته مردم از گرانی و
  .است که با کمک کارشناسان اقتصادی برای پايان بخشيدن به اين شرايط چاره انديشی کنند

رئيس مجلس در مقابل منقدانی که طرح مجلس را کاری سياسی می دانند که محافظه کاران در 
ای اقتصادی آن به تصويب رسانده اند پرسيده در آستانه انتخابات رياست جمهوری بدون توجه به پيامده

طول چند سال گذشته که هر ساله شاهد افزايش قيمتها بوده ايم آيا در ميزان مصرف تغييری ايجاد 
  شده است؟

 معاون حقوقی و امورمجلس رئيس جمهور گفته تصميماتی که اين ايراندر مقابل، به نوشته روزنامه 
با اهداف برنامه و سند چشم انداز بيست ساله منطبق نيست و اگر روزها در مجلس گرفته می شود 

چاره جويی نشود بازگشت خطرناکی در زمينه رکود سرمايه گذاری طی خواهد شد اما همشهری، 
روزنامه هوادار جناح محافظه کاران نوشته برخالف ديدگاههای مخالفت آميز دولت و غيراقتصادی و 

  .قيمتها، اين طرح دربردارنده نکات مهمی استغيرعلمی جلوه دادن طرح تثبيت 
، هواداران اکبر هاشمی همشهریدر ادامه بحثها و گزارشهای انتخاباتی و در حالی که به نوشته 

رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت گفته اند که احتمال شرکت وی در انتخابات افزون شده 
ز جمله نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران نوشته است، روزنامه های مختلف از زبان محافظه کاران و ا
  .اند آقای هاشمی به اين انتخابات وارد نخواهد شد

، علی الريجانی رئيس پيشين سازمان صدا و سيما هم اعالم ايراندر همين حال، به نوشته روزنامه 
رف نظر کرده که در صورت شرکت رئيس مجمع تشخيص مصلحت و اجماع بر وی، از رقابت با او ص

  .خواهد کرد
 از قول يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس خبر از آمادگی صد نماينده مجلس برای حمايت از شرق

 نوشته، به شرقهاشمی رفسنجانی داده و قدرت اهللا ايمانی، يکی از نمايندگان مجلس، چنانکه 
 دعوت نکردن از آقای گفته های علی اکبر ناطق نوری، از چهره های پرنفوذ محافظه کار در مورد
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هاشمی رفسنجانی برای شرکت در نشست تشکلهای موسوم به اصولگرايان که برای تعيين نامزد 
  .رياست جمهوری تشکيل شده بود اعتراض کرده است

، احمد توکلی نماينده تهران گفته است خطری که اکنون پيش رو قرار دارد اين آفتاب يزدبه نوشته 
لگرا کانديدايی بيرون بيايد که بخواهد همان روند ليبراليستی درعرصه اقتصاد است که ازدرون جبهه اصو

  .را ادامه دهد
وی به انتقاد از دوره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی پرداخته و ادعا کرده که هيچ 

  .سياستمداری از او به مواضع اقتصاد سياسی رهبر نزديک نيست
مورد سياست خارجی خود در صورت انتخاب به رياست  خبر داده که محسن رضايی در همشهری

اگر آنها با عدم همکاری ايران در : "جمهوری گفته است آمريکاييها بايد حساب جديدی روی ايران باز کنند
منطقه روبرو شوند، بسوی ما حرکت خواهند کرد، ما با کسی شوخی نداريم و اگر خواهان همکاری ما 

  ".ازندهستند، بايد بهای آن را بپرد
 يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس گفته بخشش سکه بين دکه داران و هدايای شرقبه نوشته 

ديگر شهرداری تهران به طبقه محتاج، ربطی به انتخابات رياست جمهوری ندارد و محمود احمدی نژاد، 
  .شهردار تهران به ساده زيستی شهرت دارد
 تن ديگر از آنان، اظهار نظر درباره انتخابات آينده عراق و پرواز آزادی دو تن از وبالگ نويسان و احضار دو

اشيای پرنده جديدی در آسمان ايران که باعث نگرانی مردم شده از جمله ديگر گزارشهای روزنامه های 
  .امروز تهران است


