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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -يم ايرانپروژه اتمي رژ

  
   " رانی ایا  و حقوق هستهی دفاع از منافع ملی جنبش ملیستاد سامانده" 

   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب
 و حقوق ی ودفاع از منافع ملی جنبش ملیستاد سامانده:  مجلس اعالم کردندهی نمای اعلماکبر

 .  کردتیعالم موجود ارانی ایهسته ا
 ی ا  دفاع از حقوق هستهیجنبش مل"ستاد : اعالم کرد" مهر "ی درگفتگو با خبرنگار پارلمانی اعلماکبر
ستاد " پس با عنوان نی از ارانی ایخی و تاری ملتی منافع و هوهي علداتی مستمر بودن تهدليبه دل" رانیا

 . کرداهد خوتيفعال" رانی ایا  و حقوق هستهی دفاع از منافع ملی جنبش ملیسامانده
:  افزودی اسالمی مجلس شورای خارجاستي و سی ملتي امنونيسي و عضو کمزی مردم تبر ندهینما
 که وجه مشترک همه آنها ی و اجتماعی فرهنگ،یاسي س،ی مختلف علمیها تي از شخصیجمع

آمده و با هدف دفاع  است گردهم رانی ای ارضتي و تمامی بودن و دفاع از حقوق و منافع ملیرانیا
 آن زي نیالملل ني بني که قوانانيرانی ا  و حقوق حقهیرانی دانشمندان ای هسته ایدستاوردها از یمنطق

 دفاع از حقوق ی جنبش ملی ستاد ساماندهليرا محترم و مشروع شناخته است، مبادرت به تشک
 .  کردندرانی ایا هسته

 اقتضا رانی ای ارضتي و تمامی حقوق و منافع ملهي علانگانگي بافتهیهجمه گسترده وسازمان :  گفتیو
 و یرانی اکی بعنوان یتي قومی ها ی و وابستگقهي و سلشی فارغ ازهرنوع گرارانی کند که آحاد ملت ایم

 شی خویخی و تاری ملی غرور، حقوق و دستاوردهات،ی مرز و بوم با تمام قوا از هونی ایصاحب اصل
 پر افتخار ني و سرزمانيرانی و ارانی اهي که علی کنجکاوانه از تحرکاتیبا نگاه راستا نیدفاع کرده و در ا
 واکنش شی حقوق و منافع خوهي علدی غفلت نورزند و با مشاهده هرگونه تهدرديگ یخود صورت م

 . را نشان دهندیا مناسب و بازدارنده
 به زی قدرتمند ناگریرها کشوی که معموال تحت فشارهایما مستقل از اقدامات دولت:  افزودیاعلم
 راسا به عنوان باشد، ی میاسي سی شدن دربرابرفشارهامي و بعضا تسلاستي سی از قواعد بازتيتبع
 . ميده ی پرداخته و واکنش الزم را نشان مرانی و واسطه به دفاع از حقوق ملت ای نهاد ملکی

 رياز آنجا که تحرکات اخ:   گفت ی اسالمی مجلس شورای خارجاستي و سی ملتي امنونيسي کمعضو
 و ی ملتی منافع و هوهي علداتی ثابت کرد که تهدی منطقه و موسسه نشنال جئوگرافوخي از شیبعض
 سه ری خزر، جزایای درري نظی و مستمر بوده است و صرفا به موضوعاتی جددی تهدکی انيرانی ایخیتار

 فارس جي و خلی قانونیا  هستهیاه تي آرش، فعالی ها  تنب کوچک و تنب بزرگ، چاه،یگانه ابوموس
 پس با نی گسترش داده و از ای خود را به منافع ملیها تي فعال طهي ستاد حنی الجرم اشود یمحدود نم

 . ت خواهد کردي فعالرانی ایی  و حقوق هستهی دفاع از منافع ملی جنبش ملیعنوان ستاد سامانده
 
 مواضع ها، تي تالش خواهد کرد تا حساسیمردم ستاد خودجوش و نیا:  مجلس اضافه کردندهی نمانیا

 نهاد کی کرده و درقالب یندگی نمای اقشار، اصناف و اقوام مختلف را دررابطه با منافع ملی ملقیو عال
 موجود به ارتباط و تعامل ی قانونی و ساز و کارهاها تي استفاده از همه ظرفای مستقل ازدولت یمدن

 داخل و خارج از کشور در برابر هر یرانی اري و غیرانی ای و حقوقیقي حقیها تيتنگاتنگ با همه شخص
 واکنش مناسب نشان داده و در کند ی مدی را تهدرانی ای و منافع ملی ارضتي که تمامیگونه اقدام

 جهت ی ملجي بسی الزم را براستر به موقع بیرسان  نظرات مختلف و اطالع افتی درقیصورت لزوم از طر
 . فراهم سازدرانی ادفاع از حقوق ملت

 ی برخی نهاد نوپا را ساماندهنی از اقدامات ایکی ني و آلمان همچنرانی ای و پارلمانی گروه دوستسیير
 موسسه نشنال ی قانونري و غی اخالقري نسبت به اقدام غی و مردمی رسمرياز اعتراضات غ

 کرد و ان فارس عنوشهي همجيخل نام پر آوازه ی به جای عربجي در استفاده از نام مجعول خلکيجئوگراف
 . صورت گرفته استليمی اای اعتراضات به صورت مکتوب و نیا: گفت
ها و   از جناحی اشخاص مختلفنکهی ستاد است با اعالم انی ای واعضاني ازموسسیکی که خود یاعلم
اع از  در دفی وحدت و وفاق ملانگري و اقوام و اصناف گوناگون که بی مذهب،یاسي مختلف ساناتیجر

 یها تهيکم با فعال شدن کی نزدندهیدر آ:  افزودکنند، ی می ستاد همکارنی است با ارانیحقوق ملت ا
 بهره مند ی و خارجی داخلیها تي از شخصیتر  گسترده في کرد که از حضور طمي ستاد تالش خواهنیا

 . میگرد
 ی مستقل و ملیها تي که ازشخص ستادنی از اعضاء وفعاالن ایبه جزبنده بعض: زگفتی مردم تبرندهینما

 : دارند که عبارتندتی ستادعضونیانددرا  شده ني هم گلچیبوده و با وسواس خاص
 

 زددرمجلسی مردم ندهی نژاد، استاد آزاده دانشگاه و نما  عباس پاکدي سدکتر
  مردم تهران درمجلس ندهی استاد دانشگاه و نما،ی احمد احمددکتر
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  مردم تهران درمجلس ندهی و نمای کشتکي خادم قهرمان المپررضايام
 یساالر  مردم   مسئول روزنامهری و مدیاسي فعال سان،ي کواکبیمصطف
  مردم شوشتردر مجلس  ندهی استاد دانشگاه و نماخي شی محمدعلدکتر
  مردم گرگان در مجلس  ندهی نما،یني سبحان حسديس

 ان در مجلس  مردم دامغ ندهی استاد دانشگاه و نما،ی حسن سبحاندکتر
 ی جهاد دانشگاهسیي ری منتظری علدکتر
  مردم پاکدشت در مجلس ندهی نما،ی قممحمد
  آباد درمجلس   مردم نجف ندهی سعادت استاد دانشگاه و نمادي حمدکتر

  در مجلس اني زرتشت ندهی نماکنامي نکوروش
 زی سابق دانشگاه تبرسیي استاد دانشگاه و رض،ي پورفدکتر
  تکواندوکيمان المپ قهری ساعیهاد

  شهر تهرانی و عضو شورای کشتکي خادم، قهرمان المپرسول
  مردم پاوه درمجلس  ندهی ازاهل سنت و نمای محمدیمصطف
  درمجلس هي مردم اروم ندهی از اهل سنت و نمای فتاحعابد
  در مجلسانيمي کل ندهی نماا،ي بت کلوناتنی

 مجلس  نوشهر و چالوس درندهی نمای محسنروانيانوش
 نی سازمان مجاهدی مرکزی و عضو شورایاسي ترکاشوند فعال سمحسن

 سنای خبرنگار ا،ییای آرمیمر
  رنای خبرنگار ای صمداليل
  خبرنگار فارسی اسدوسفی

  فرهنگستانیینماي کارشناس و مسئول گروه سانیدري حیمحمدمهد
  مشارکت بهه سابق مردم مشهد و عضو ج ندهی و نمایاسي فعال سا،ي تاجرنیدکترعل
  فوتبالوني کل فدراسري دبپهلوان

  جودوی ملمي تی سرمربینيام
  تکواندوی ملمي تی سرمربذوالقدر،
  جودووني فدراسسیي درخشان، رمحمد

  عامل باشگاه صنامری مد،ی داورزنمحمدرضا
 آخوندزاده، قهرمان جودو  ی حاجمسعود

  و کمانري توني فدراسسیي ر،یی صفامیکر
  تکواندوی قهرمان جهانکي تاجرضايعل

  جودوی قهرمان جهان،یليراسماعي مآرش
  قهرمان تکواندو،ی کرموسفی

 . جودوی مرب،ی تکواندو، فرجوني فدراسسیي رپوالدگر،
  

 هی و اروپا در دهه دوم ژانورانی ای دور سوم مذاکرات هسته اآغاز:  در گفتگو با شبکه خبریحسن روحان
 که اروپا ميآگاه // می کامل ندارتیهدات خود هستند اما از اقداماتشان رضا بدنبال عمل به تعهاياروپائ// 

  میری پذی شدن مذاکرات را نمیطوالن// در مذاکره بدنبال منافع خود است 
   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب
  درآمدهی اتمی چرخه سوخت آژانس انرژتهي کمتی به عضورانیا:  گفتی ملتي امنی عالی شوراريدب

 .  کندی شرکت متهي کمنی ایاست و در اجالس آت
 مطلب در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبر در نی ااني با بی، حسن روحان" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

برنامه اول ما حضور در :   گفتیی اروپای با کشورهای در مذاکرات هسته ارانی ای آتیمورد برنامه ها
 . شودی ملي تشکهیکه دهم ژانو چرخه سوخت است تهي کمیاجالس آت
 ی آتی در روزهارانی به ایی اروپای فنتهي کمکی از آمدن ني کشورمان همچنی مذاکرات هسته امسوول

 . استرانی به ایقاتي رآکتور تحقکی فروش ی مسوول مذاکره براتهي کمنیا: خبر داد و گفت
 موضوعات مهم گری از دهیه دوم ژانو و اروپا را در دهرانی ای آغاز دور سوم مذاکرات هسته ایروحان

 ، ی ، فناوری ، اقتصادی مذاکرات مسائل هسته انی کرد در احی کشورمان عنوان و تصریهسته ا
 .ردي گی مورد بحث و تبادل نظر قرار میتي و امنیاسيس
 ی مورد بحث قرار می هسته ای که در گروه کاری از مباحثیکی:  افزودی ملتي امنی عالی شوراريدب
 در رانی ای هسته ایهایازمندي در خصوص ندی بایی اروپای است که کشورهایی اقدامات و کمکهارديگ

 . بعمل آورندزي صلح آمی هاتيبخش فعال
 در دستور کار دی دانست که بای مواردگری را از درانی ای هسته ایروگاههاي احداث نني همچنیو

 .ردي قرار گیمذاکرات هسته ا
 عمل به تعهدات خود ی برای تاکنون به طور نسبهایياروپا:  گفتني همچنی ملتي امنی عالی شوراريدب

 . ما مهم است حصول توافق در مذاکرات چرخه سوخت استیتالش کرده اند اما آنچه برا
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 مطلب نی ااني در ادامه گفتگو با خبرنگار شبکه خبر ، با بی، حسن روحان" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 نی اهایي اروپای سعمي کنی اما احساس ممی کامل ندارتی تالشها رضانینکه از اما ضمن آ:  کردحیتصر

 .بوده است که به تعهدات خود عمل کنند
 قرار بود تالش هایياروپا:  گفتسی توافقنامه پاری در راستایی اروپای اقدامات کشورهاحی در تشریو

 دی چرخه سوخت درآتهي کمتی به عضورانی حکام خارج شود و ای از دستور کار شورارانیکنند که پرونده ا
 . کارها صورت گرفته استنیکه ا

 
 نیا:  بوده است ، گفتسی توافقنامه پارگری با اروپا از مفاد دی شروع مذاکرات تجارنکهی ااني با بیروحان

 . شودی آغاز میمذاکرات در ماه جار
 موضوعات توافق شده یريگي پی برایر کاتهي کم3 موافقتنامه قرار بود نی بر اساس انيهمچن:  افزودیو

 . شده استلي تشکزي ها  نتهي کمنی شود که اليتشک
 تعهدات گری از دی در سازمان تجارت جهانرانی اتی از عضوتی حمانکهی در ادامه با اشاره به ایروحان
ا به  کردند امتی سازمان حمانی در ارانی اتی از عضویی اروپایکشورها:  بوده است ، گفتهایياروپا

 .دی درآان سازمنی اتی به عضورانی کنند که ای کاردی نبوده و بای کافتی حمانیاعتقاد ما ا
 به هایي عمل اروپازاني درباره می اظهار نظر قطعیبرا:  کرددي تاکی ملتي امنی عالی شوراريدب

 .ت بود و توافق درباره چرخه سوخی کاری ادامه مذاکرات در گروههاجی منتظر نتادیتعهداتشان با
 .مي دهی و مذاکرات را ادامه مميستي ندي خصوص ناامنیما از حصول توافق در ا:  افزودیو
 هی و اتحادرانی مذاکره اجینتا:  اعالم کردني همچنی ملتي امنی عالی شوراري ، دبدی افزای گزارش منی ا

 نهي زمنیل خود در ا لحظه به چند قونی مثبت و اروپا تا ای بطور نسبیاروپا در خصوص مساله هسته ا
 .عمل کرده است

 یاسي حوزه معاونت سراني و سردبرانی مدون،یزی و تلووی رادی شبکه های در جمع روسای روحانحسن
 را در جمع رانی وارد شدن اني حکام و همچنی از دستور کار شورارانی ایخارج کردن پرونده هسته ا

 .روپا اعالم کرد را از جمله اقدامات ایدارندگان چرخه سوخت هسته ا
 با اروپا آغاز خواهد ی مذاکرات تجارزي نندهی در چند روز آسی موافقتنامه پاریدر چارچوب اجرا:  افزودیو

 .شد
 ی بار است که جمهورني نخستنیا:  گفتیی اروپاهی و اتحادرانی ااني می با اشاره به مذاکرات جاریو

 بلوک وارد مذاکره شده و بر کی کشور در غالب نی به شکل گسترده و همه جانبه با چندرانی ایاسالم
  . مطرح استی بلوک هاگری سهل تر از دیی اروپاهی اعتقاد است که کار با اتحادنیا
 بدنبال منافع خود است و ما رانی اروپا در مذاکره با اهیاتحاد:  کردحی تصری ملتي امنی عالی شوراريدب

  . باشدرانی ای برای تواند دروازه ای مهی اتحادنی اما امی داری آگاهی موضوع به خوبنیهم از ا
 ی بود، مني بدبدی هم نبایادی بود اما زني خوش بیی اروپاهی در مذاکره با اتحاددی نبای گفته روحانبه

  . سخت استاري کار کرد اما بسهی اتحادنیشود با ا
 مذاکرات صحبت از ماه نی داند که در ایطرف ما م:  کرددي تاکگری بار دی ملتي امنی عالی شوراريدب

 .ردی پذی شدن مذاکرات را نمی طوالنرانی ای اسالمیاست و نه سال و جمهور
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 شود   هاي شورشيان عراق افزوده مي  روز به روز بر قدرت ودامنه فعاليت
 خبرگزاري آسوشيتدپرس: منبع
   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب

هاي شورشيان   بررسي اوضاع امنيتي عراق حاآي از آن است آه از تابستان گذشته ميزان عمليات
اند و تعداد دفعاتي آه نيروهاي   ها آشته يا زخمي شده  عراق، تعداد افرادي آه در نتيجه اين عمليات

 .د، رو به فزوني گذاشته استان  چند مليتي به رهبري آمريكا هدف حمالت شورشيان قرار گرفته
گرچه آمريكا شمار نيروهاي خود را در عراق افزايش داده و توانسته است در روند مبارزه با شورشيان تا 

هاي نظامي شورشيان   حدودي حمايت مردم عراق را نيز با خود همراه سازد، اما بررسي آمار عمليات
 .امنه فعاليت شورشيان افزوده شده استعراق حاآي از آن است آه روز به روز بر قدرت و د

شمار تلفات ارتش آمريكا در چهار ماه : از جمله مواردي آه حاآي از اين وضعيت است، آمار زير است
 آشته بوده آه اين آمار از زمان آغاز حمله آمريكا به عراق در ماه مارس 348، بالغ بر 2004پاياني سال 

 . بي سابقه بوده است2003
 هزار نفر گذشت و 10هاي نظامي در عراق از آغاز حمله به اين آشور از مرز   ين عملياتشمار مجروح

آه   هنگامي. اند  اين درحالي است آه دست آم يك چهارم از اين افراد در چهار ماه گذشته مجروح شده
ر عراق  پايان عمليات اصلي ارتش آمريكا را د2003رئيس جمهور آمريكا، در اول ماه مه , "جورج بوش"

 . نفر بود542اعالم آرد، شمار آل مجروحين در اين آشور تنها 
 مورد در ماه سپتامبر به 1400شمار حمالتي آه به ارتش آمريكا و متحدان آن در عراق انجام گرفته، از 

 649سال گذشته اين آمار به ترتيب .  مورد در ماه نوامبر رسيده است1950 مورد در ماه اآتبر و 1600
 .است   حمله در ماه نوامبر بوده864 حمله در ماه اآتبر و 896ر ماه سپتامبر، حمله د
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 838، دست آم 2004آمار ارائه شده توسط وزارت دفاع آمريكا، پنتاگون، حاآي از آن است آه در سال 
 نفر قرباني درگيري مستقيم با 700اند آه از اين تعداد بيش از   سرباز آمريكايي در عراق آشته شده

 24 در مقايسه با 2004بدين ترتيب شمار تلفات ارتش آمريكا در سال . اند  ورشيان اين آشور بودهش
بي ,  آه پنتاگون اقدام به جمع آوري آمار آلي تلفات ارتش آمريكا آرده1980سال گذشته يعني از سال 

د شد آه چنين تر به اين مساله نگاه آنيم، روشن خواه  گرچه اگر بخواهيم دقيق. سابقه بوده است
 .تلفاتي در ارتش آمريكا از زمان جنگ ويتنام به بعد بي سابقه بوده است

اند اما    تن از سربازان آمريكا در عراق آشته شده62 به طور ميانگين ماهيانه 2004در نيمه اول سال 
تلفات  ژوئن يعني از زماني آه اداره عراق به دولت موقت اين آشور سپرده شد، ميانگين 28پس از 

 . نفر افزايش يافته است78 نفر به 62ارتش آمريكا از 
ميزان تلفات گارد ملي آمريكا و سربازان ذخيره اين آشور نيز در چند ماه گذشته مرتبا در حال افزايش 

 تن از 200از آغاز جنگ عراق تاآنون حدود .  نفر در ماه نوامبر رسيده است27بوده است و اين ميزان به 
اند آه حدود يك سوم از اين تلفات   د ملي و سربازان ذخيره آمريكا در عراق آشته شدهنيروهاي گار

 . بوده است2004مربوط به چهار ماه پاياني سال 
از زماني آه تفنگداران دريايي ارتش آمريكا با حمله به شهر فلوجه، مواضع شورشيان در اين شهر از 

در آخرين . جه به موصل در شمال عراق انتقال يافته استها از فلو  بين برده اند، آانون اصلي درگيري
 سرباز آمريكايي آشته شدند آه 13 نفر از جمله 22 روز پيش صورت گرفت، 10حمله در اين شهر آه 

 .است  اي بود آه از آغاز جنگ عراق به مواضع ارتش آمريكا صورت گرفته  ترين حمله  اين مهلك
آند، شورشيان نيروهاي امنيتي عراق   وهاي آمريكا آاهش پيدا ميآه آمار حمالت به نير  حتي هنگامي

هاي سياسي عراق و آن دسته از عراقياني را   را آه دست آموز نيروهاي آمريكا هستند و نيز شخصيت
دهند؛ به عنوان مثال در انفجاري   آنند، هدف حمالت خود قرار مي  هاي آمريكا حمايت مي  آه از سياست

 عراقي ازجمله هفت تن از 29شته در منزلي مسكوني در بغداد صورت گرفت، آه چهارشنبه گذ
 . تن ديگر زخمي شدند18نيروهاي پليس اين آشور آشته و 

رود با نزديك شدن به تاريخ   پيش بيني آرده، انتظار مي"بوش"چنان آه   اما اين پايان ماجرا نيست؛ هم
هاي شورشيان عراق گسترش پيدا   بهمن، فعاليت 11 ژانويه، 30برگزاري انتخابات سراسري عراق، 

آرده و شاهد افزايش حمالت آنان به مواضع نيروهاي آمريكا و بالتبع افزايش شمار تلفات ارتش آمريكا در 
هايي در   آنان در حال آسب موفقيت, با اين وجود فرماندهان ارتش آمريكا هنوز معتقدند. عراق باشيم

تند و اميدوارند با افزوده شدن شمار بيشتري از نيروهاي امنيتي عراق هاي خود در عراق هس  عمليات
 .به نيروهاي آمريكا، اوضاع امنيتي در اين آشور بهبود پيدا آند

  
 دانشمند زن عراقي را آزاد آنيد , هدي عماش: طارق عزيز خطاب به بوش و عالوي

   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب
وع عراق از رئيس جمهور آمريكا و نخست وزير عراق خواستار آزادي يك معاون سابق رئيس جمهور مخل

 . دانشمند زن دربند ارتش آمريكا در عراق شد
 

معاون سابق رئيس جمهور مخلوع , "طارق عزيز"وآيل , "عارف عزت"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
دانشمند زن عراقي در امور , "عماشهدي "وي از من خواست تا , "طارق عزيز"در ديدار با : گفت, عراق
آزاد , باشد  را آه مبتال به سرطان مي, "خانم سياه زخم"اي و شيميايي معروف به   هاي هسته  سالح
 .آند

آنگره , نخست وزير عراق, "اياد عالوي"و , رئيس جمهور آمريكا, "جورج بوش"چنين از   هم" طارق عزيز"
هاي بشردوستانه خواستار اقدام فوري در اين مساله    سازمانالمللي و ديگر  صليب سرخ بين, آمريكا
 .شد

دانشمند جنگ ميكروبي بسيار مريض " عماش: "گفت" عارف عزت"به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، 
 .است و بايد آزاد شود

تنها زني است آه نامش در فهرست افراد عراقي تحت پيگرد از سوي " هدي صالح مهدي عماش"
 .شود  ا ديده ميارتش آمريك

نام وي در فهرست مذآور .  به اسارت نيروهاي آمريكايي در بغداد درآمد2003ماه مارس سال " عماش"
 . رديف قرار دارد55 از 53در رديف 
 ساله از سوي نيروهاي آمريكايي دستگير شد، ارتش آمريكا اميدوار بود آه از 50" عماش"آه   هنگامي

اي آه آمريكا به بهانه آن به اين آشور يورش   هاي آشتار جمعي   سالحطريق وي به اطالعاتي راجع به
 .برده، دست يابد

هاي آشتار جمعي   هاي سالح  ، ديگر دانشمند زن عراقي است آه در رابطه با برنامه"رحاب طه"خانم 
يم شده وي نيز دربند نيروهاي آمريكايي استف اما نام وي در فهرست تنظ. است  در عراق فعاليت داشته

  .مذآور گنجانده نشده است
  
  عراق شد یکروبي دانشمند می خواستار آزادزی طارق عزليوک

   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب
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 عراق و رموقتی نخست وزی عالوادی عراق امروز شنبه از ارسابقی معاون نخست وززی طارق عزليوک
 عماش دانشمند ی صالح مهدی هدی فوری آزادی خواست براکای آمری جمهورسيجرج بوش رئ

 .  دخالت کنندی زن عراقیکروبيم
 هي العربی با شبکه خبری گفتگوزدری مدافع طارق عزلي عارف عزت وکعی مهر، بدی گزارش خبرگزاربه
 ی سرخ وتمام سازمانهابي صلکا،ی و شخص جرج بوش  و کنگره آمری عالوادیما از دکتر ا:  کردحیتصر

 .ندی را آزاد نمای و ورندي را برعهده بگیکروبي دانشمند منی اتيئول مسمي خواهیبشر دوستانه م
 دانشمند نی ای درمورد موضوع آزادی المللني مجامع بی خواستار دخالت فورنيما همچن:  افزودیو
 . استادی است و احتمال فوت او زمياروخي بسی حال ورای زمي هستی زن عراقیکروبيم
 توانم درمورد مساله ی من درخواست کرد تا آنجا که مزازی طارق عزموکلم: مدافع ادامه دادلي وکنیا

 مي وخاري سرطان،حالش بسیماري به بی به علت ابتالی ورای عماش تالش کنم تا آزاد شود زیخانم هد
 . است ادی شد زی منجربه مرگ ویماري بنی انکهیشده و امکان ا

 1979 در سال یر کشتارواعدام دهها بعث به دست داشتن دزرای طارق عزی است دادگاه عراقیگفتن
 1991 درسال ی عراقانيعي شی دسته جمعی مشارکت دراعدام هازي  پس ازمحاکمه آنها و نیالديم

 .متهم کرده است 
 55 ستي شد ، نفر پنجاه وسوم از لري دستگیالدي م2003 ی صالح عماش که در می مهدی هدخانم

 ی ورای کرده اند زیمعرف" زخم اهيس"  را دکتری وکایمقامات آمر بود که کای آمریروهاي نبينفره تحت تعق
 صدام یکروبيم ی سالحهای کرده و مسئول برنامه هاافتی درکای زخم خود را از آمراهي سیمدرک دکترا

 . عراق بوده استکتاتورسابقید
 
 از ی نگرانرانی با امشکل ما / می در عراق داررانی درباره دخالت ایمدارک مستند:  امور خارجه اردن ریوز
   در عراق استی فارسعهي کار آمدن حکومت شیرو

   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب
 نی امور خارجه اری وز،ی و اساس وهی پای عبداهللا دوم شاه اردن و اظهارات بی هایی گواوهی از پس

 باره نیرک موثق در ا داشتن مدی به دخالت در عراق مدعرانی با متهم کردن ادی جدیکشور در اظهارات
 .  در عراق اعالم کردتی کار آمدن حکومت اکثریشد و وحشت خود را از رو

:  گفتی و اساس به روزنامه القدس العربهی پای بی در اظهاراتی الملقی مهر، هانی گزارش خبرگزاربه
 دهیراق به د ملت عی هانهی و گزی در انتخابات داخلرانی اانهی مداخله جویاردن همچنان به تالش ها

 . نگرد ی مدیشک و ترد
 اردن و منافع ميمنافع مستق:  افزودد،ی آی از آن می و قوم پرستی طائفه گری که بوی دراظهاراتیالملق

 . تنها ضامن ثبات صحنه عراق است رای عراق است زتيعراق وامت عرب مستلزم حفظ عرب
 ینی حکومت دکیت که اردن دوست ندارد  نهفته اسنی بحران با تهران در الی اعتراف کرد که دالیو
 موثق درباره مداخله ی شود و اردن عمال مدارکلي اش تشکی شرقی مرزهاکی در نزدی فارسیعيش
 .ارداردي بر روند انتخابات در عراق در اختی گذارري تاثی برارانیا

 آنچه کشورش تمام:  کرد و گفتبی با تهران را تکذی عمدینی وجود هرگونه تنش آفرني همچنیالملق
 است که مورد ستهی مساله شانی آن است وای عربتی بر هودياهتمام دارد ثبات عراق و بازگشت و تاک

 ی سنی انتخابات تنها از سومی نهفته است که تحرنی باشد مشکل در ای عربیاهتمام همه کشورها
 خواهد ري تاثندهیق آ امر بر نقشه قدرتها در عرانی است و ای عربمیها صورت نگرفته است بلکه تحر

 .گذاشت 
:  خود نداشت، اعالم کرد ی ادعاهای برایگری دزی دستاوی جزحربه قوماناتشي که در بیراردنی وزنیا

 ینی نظام دلي تشکی و تالش براردي مورد بحث و مناقشه قرار گدی است که نبای عراق مساله اتيعرب
 در تی اکثررديگ ینافع ملت عراق را در نظر نم در عراق موازنه ها را برهم خواهد زد و می فارسعهيش

 .نندي بی ها می که برخعهيعراق عرب هستند نه ش
 نسبت ني حکومت دوست دربغداد اهتمام داردهمچنکی ادعا کردکه اردن واقعا نسبت به وجود یالملق

ند،  عراق را منعکس کتي عراق که عربیبه ملت عراق و ثبات وحضور همه مردم در چارچوب دولت مل
 .اهتمام دارد 

 اطي آن اما احتمی کند نه تحری متی شد که اردن با تمام توان از مشارکت در انتخابات حمای مدعیو
 که ی متعادل عراقی حکومت مللي اگر انتخابات با تشکردي گی در نظر مزي را نجینسبت به همه نتا

 نی اريغ و برکت است اما درري شود،  باعث خلي ها باشد، تشکی همه عراقیمنعکس کننده آرمانها
 . کردی عملی به عنوان گام بعدی همه پرسی را برادی منشور جدای ی قانون اساسدیصورت با

 
 ،ی ابوموسیرانی سه گانه اری امارات در باره جزای پوشالی از ادعاهاتی امور خارجه اردن با حماری وز

 باشد که در اشغال ی مزينه امارات ن سه گاری جزارانیمشکل ما با ا: تنب بزرگ و تنب کوچک گفت 
 .تهران است 

 ی کشور صورت گرفته است و اتهامات بنی امور خارجه اردن که پس از شاه کم تجربه اری وزیی سرااوهی
 دولت موقت عراق از نقش یتي است که روز گذشته منابع امنی در حالرانی اهي و اساس آنها علهیپا

 جنگ ی براتالش زي و نی و سنعهي شاني می و اختالف افکنی ناآرام وی ثباتی بجادیخطرناک اردن در ا
 . پرده برداشتندیطائفه ا
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  از خاک اردن در ی سه کشور عربی توسط عوامل اطالعاتیستی تروراتي عمل17 منابع نی گفته ابه
 .عراق انجام شده است 

 چند کشور عرب ی ارتش هایات گسترده دولت اردن، عوامل استخبارتی منابع اعالم کردند که با حمانیا
 مشترک را با هدف یستی خرابکارانه و تروراتي ها عملی بعثدهی آموزش دی هاميمنطقه با کمک ت

 و ترور رانی اهي علی جنگ روان،ی ، جنگ طائفه اعهي شی در مقابل انتخابات، ترور علمایسنگ انداز
 .  دهندی و کرد انجام معهيفعاالن ش

 اعالم کرده اند دولت دی شدی عراق با ابراز نگرانیتي امنهی، منابع آگاه و بلندپا مهری گزارش خبرگزاربه
 به زي ها را نیکائی که خشم آمری عراق زده است به طورتي امنهي علی خطرناکیاردن دست به باز
 .دنبال داشته است

 اني اختالف مجادی و خرابکارانه در عراق و نقش آن در ایستی تروراتي نقش خطرناک اردن در عملیافشا
 ردي گی صورت می دولت عراق درحالیتي منابع امنی از سوی جنگ طائفه ای و تالش برای و سنعهيش

 یستیات تروري عملژهی منبع آگاه فاش کرد که اردن ستاد وکی مهر به نقل از ی خبرگزارشي پیکه چند
 . خبر اعتراض کرده استنی امور خارجه اردن نسبت به اری کرده است که وزیدرعراق را راه انداز

 
  است هودهي آن بجهي است اما قطعا نتی شعار جذابرای زستي به نفع اکراد نی طلبییجدا : یطالبان
   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب
 سابق کتاتوری دی پنهانی تماس های کردستان عراق با افشایهني مهی رهبر حزب اتحادی طالبانجالل

 .  آنها است انی به زرای زستندي نی طلبیی کرد اکراد هرگز به دنبال جداحی تصریستيوني صهمیعراق با رژ
 سابق کتاتوری درگفتگو با روزنامه الشرق االوسط فاش کرد که صدام دی مهر، طالبانی گزارش خبرگزاربه

 لي اسرائی اعتمادی تالش کرد امابرانی جنگ بر ضد ای در سالهالي رابطه با اسرائی برقراریعراق برا
 . مساله شدنیمانع ا

 و دهی فاچي هی طلبیی جدارای زستندي نی طلبیی کرد که اکراد عراق به دنبال جدادي تاکني همچنیو
 . آنها نداردی براینفع

 استاد زن کی به واسطه لي رابطه با اسرائی برقراری سابق عراق برامیتالش رژ:  گفت یطالبان
 که یی به کردستان آمد تا درباره تالش کودتارانی اهيعراق عل که در خالل جنگ کایدانشگاه هاروارد آمر

 . کند قي صدام صورت گرفت و به شکست منجر شد، تحقی بعثمی رژهيعل
 کی حضورش در واشنگتن انی کرد و او را مطلع کرد که در جرداری دی استاد زن با ونیا:   گفتیطالبان

 که کای وقت عراق در آمرري با نزار حمدون سفداری تماس گرفته است و خواستار دی با ویهودیسازمان 
 آن زمان ری نخست وزني با اسحاق رابییکای زن آمرنی دانست که ای داشت، شد، حمدون ملیخود تما
 امور ری وززی زن خواست به بغداد سفر کند و با طارق عزنی عراق  از اري دارد ، سفیکی روابط نزدلياسرائ

 . با خود ببردلي اسرائی برای بعثمی از رژی نامه ا کند تاداریخارجه وقت عراق د
 

 ی و برقرارلي اسرائمی رژیی شناسای عراق را برای آمادگ،ییکای زن آمرنی اداربایزدردی طارق عزدربغداد
 از جنگ عراق لي که اسرائی اعالم کرد به شرطني درمقابل مساله فلسطیريروابط با آن و عدم سختگ

 قی از طریسر موساد و استخبارات عراق به صورت اني میميوابط مستق کند و رتی حمارانی اهيعل
 کرد داری دني رفت و با اسحاق رابلي به اسرائییکای استاد آمرنی که ایواشنگتن داشته باشد هنگام

ما به صدام :  گفتني مدت رابنی گفت که پس از دو روز به او جواب خواهد داد اما پس از گذشت انيراب
 ما را قبول کند ی که تمام خواسته هامي از صدام داشته باشی دست خطمي خواهی ما ممیاعتماد ندار

 .و آن را امضا کند
 جنگد اما درباره ی مرانی توافقنامه امضا کرد و جشن گرفت اما اکنون با ارانی گفت که صدام با انيراب

 .ه دارد روابط عمال و به طور مستمر ادامنی بغداد و موساد ااني روابط میبرقرار
 به بغداد برگشت و آنها را از پاسخ مقامات وی از تل آوییکای استاد آمرنی که ایهنگام:  افزودیطالبان
 خود که ی از سوی دست خطکی نکهی گفت امکان اییکای زن آمرنی به ازی مطلع کرد طارق عزلياسرائ

 موضوع را نیا ییکایمر که استاد آی باشد، بدهد، هنگامليشامل همه تعهدات مورد درخواست اسرائ
 به امضا و خط صدام دی دست خط فقط بانی کرد که ادي تاکی مواجه شد و وی گفت با مخالفت ونيبه راب
 .باشد

 ی می در پاسخ گفت چه کسزی گفت که عززی را به طارق عزانی به بغداد برگشت و جرگری زن بار دنیا
 مورد یبر ضد و) دست خط تعهدات( برگه نی ادفتي صدام بهي علی که اتفاقی کند در صورتنيتواند تضم

 به عنوان برگه یعراق هرگونه نامه ی امضای خود را برای آمادگگری بار دزی ، طارق عزردياستفاده قرار نگ
 به شرط خود اصرار کرد و به عدم لي اعالم کرد اما اسرائلي شامل تعهدات مورد درخواست اسرائیرسم

 .دي تالشها به شکست انجامنی اتی قرار داد که در نهاديمورد تاکاعتماد خود را به حکام بغداد 
 سرنوشت نييمنافع عراق در اقرار و احترام گذاشتن به حق اکراد در تع:  گفت ی گزارش مهر،طالبانبه

 . بمانندی باقکپارچهی ی درچارچوب فدرالی عراقی هافي طگریخود است تا با د
 که کردها در آن نقش داشته باشند، کمک کي عراق دمکراتلي افزود حضور اکراد در عراق به تشکیو
 از ی سو و برخوردارکی از آنها از تی حماني دارد که شامل تضمزي اکراد نی دوگانه برادی کند و فوایم

 ی فدرالکي از عراق دمکراتی خواهند بخشی که اکراد ممیخالصه بگو. است گری دی از سویدمکراس
 . استهودهي آن بجهي است اما قطعا نتیار جذاب شعی طلبییباشند و فکر جدا
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 اکراد خواند و گفت که اکراد حق ی براجهي نتی و بدي مفري و غی واقعري غی را مساله ای طلبیی جدایو
 هي ترکای هی سورای رانی نه به خاطر ترس از ای طلبیی سرنوشت خود را بدون چشم دوختن به جدانييتع

 . کنندیع ملت کرد مستلزم آن است، طرح م باور که منافنیبلکه به خاطر ا
 . کند ی مدی است که اکراد را در حال حاضر تهدی تنها خطریی اصولگرایی ، افراط گرای گفته طالبانبه
  .ستي حکومت اصولگرا ممکن نکی ما قبول یبرا:  اظهار داشت ی گزارش مهر، طالبانبه
 دعوت انيحياد و ترکمان ها و مسلمانان و مس واکری و اعراب سنعهي اعراب شاني به اصل توافق میو

 . بلکه با توافق ممکن استتی اکثرای تي کرد که ساخت عراق نه با اقلحیاشاره نمود و تصر
 شد که در آن منافع چهار یمی دای قانون اساسنی کردستان خواهان تدویهني مهی حزب اتحادرهبر
 . کندني کرد را در کردستان عراق تضمونيليم
 

  از اردن درخواست غرامت کردند یگان عراقپناهند
   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب
 شمال عراق به ی وکردهاانيعي شرکت اردن در سرکوب شلي به دلی دفاع از پناهندگان عراقتيجمع

 .  خواهند کردتی شکای جنگاتیدادگاه جنا
 تي جمعنیا:  مهرگفت  بایی در گفتگوتي جمعنی به اکی منبع نزدکی مهری گزارش خبرگزاربه

 ارديلي م20 کرده مبلغ مي تنظی جنگاتی به دادگاه الهه و دادگاه جنامي تسلی که برایدرادعانامه ا
 . از دولت اردن در خواست نموده استیدالرغرامت جنگ

 150 دولت اردن در قتل عام نکهیبا توجه به ا:  آمده است ی دفاع از پناهنگان عراقتي ادعانامه جمعدر
 ی ژنرال هامي مشارکت مستقزي  شرکت داشته ون1991 درجنوب عراق در انتفاضه سال عهير شهزا
 اردن در ت اقدام دولني شد، همچنی هزار کرد عراق250 انفال که منجر به قتل عام اتي درعملیاردن

 یستی بای دولت منی بغداد لذا اکتاتوری ساله د25 تن نفت عراق در طول حکومت  ونيسرقت دهها مل
 ی در دادگاه جنگدی کشور بانی دولتمردان اهي حوادث پرداخت وکلنی ادگانی دبي دالر به آسارديلي م20

 .حاضر شوند
 ، ی الرفاعدی ز،ی عبدالسالم المجالن،ي ،همچنی در ادعانامه خود ازخاندان هاشمتي جمعنیا

 سابق پارلمان سي رئی المجالی سابق، عبدالهادرانی ، مضر بدران  نخست وزیتی الکبارمیعبدالکر
 ، تي سابق سازمان امنسي رئیخي البطحي سابق ستاد ارتش، ژنرال سمسي رئفی بن شردی،ژنرال ز

 سابق به عنوان عامالن ی اطالع رسانری الخصاونه وزی امور خارجه سابق، هانری المعشر وزوانمر
 . کرده است ادیکشتار وسرکوب ملت عراق 

 اردن ی باشد نظام پادشاهی آن ممهيندگان عراق که صدها سند ضم دفاع از پناهتي جمعدرادعانامه
 25 در طول ی مخوف عراق وآموزش شکنجه گران عراقتي سازمان امنی شکنجه برازاتيبه ارسال تجه
 .   عراق متهم شده استی در دوران محاصره اقتصادژهیسال گذشته بو

  
 در جنو ب ییکای آمراني گسترده نظاماتيعمل/ییکای آمری نظامکی عراق و یقتل شش عضو گارد مل

 بغداد 
   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب
 .  دهندی و حمالت مهاجمان ناشناس در مناطق مختلف عراق خبر می از ادامه نا امنی خبرمنابع
 خبرداد که نترنتی دراییویدی ویری نوار تصوکی امروز از انتشارترزی روی مهر، خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی پنج نفر از اعضادنی قتل و سربرتيسرکرده القاعده درعراق مسئول" یابو مصعب الزرقاو" براساس آن
 . عراق را برعهده گرفتیگارد مل

 در انفجار بمب گری نفر د6 شدن ی عراق و زخمی عضو گارد ملکی است که خبرها از قتل ی در حالنیا
 . دهندیدر جنوب بغداد خبر مواقع  " هیالمحمود" در منطقه روهاي ننی اريدر مس
 شهر یکی به شهر الدوره در نزدی منتهري در مسکای آمراني نظامی گشتکی مهاجمان ناشناس نيهمچن
 . منتشر نشده استی را مورد هدف قرار دادند که تاکنون از آمار تلفات آن خبرتیتکر
 منجر به زي نهيوسفی در شهر ی گارد ملیروهاي مقرنیکی اعالم داشت انفجار بمب در نزدزي عراق نسيپل

 . شده استروهاي ننی شدن دو نفر ازایزخم
 فرد 9 فرد مسلح کشته و کی در جنوب بغداد ی به منطقه اییکای آمراني در حمله نظامگری دی سواز

 . بازداشت شدندگریمسلح د
 در نوع خود اتيمل عني سومنیا:  باره اظهار داشتنی در اکای ارتش آمرزهياز گروه اول مکان"  هتونمزيج"

 . شودی در جنوب بغداد را شامل مهيوسفی و هی اسکندره،یاست که مناطق محمود
 در حمله روزگذشته مردان ییکای آمری نظامکی کا،ی ارتش آمرهيانيعراق هم براساس ب" االنبار" دراستان

 .ديمسلح ناشناس به قتل رس
 و ییکای آمراني نظاماني مني تبادل آتش سنگ مسلحانه ویهایري امروز از وقوع درگزي نرهی الجزشبکه

 آن تاکنون اتي بغداد خبر داد که جزئی المللني به فرودگاه بی منتهريمردان مسلح ناشناس در مس
 .منتشر نشده است

 یادداشتی گروه مسلح ناشناس درکی.  سر را کشف کردندی دو جنازه بسي پلیروهايزني بغداد ندرغرب
 یتي چندملیروهاي با نی و جرم آنان را همکاری معرفني سنگهي نقللین وسا مقتوالن را  رانندگانیا

 .عنوان کرد
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 بود که منجر به ییکای آمراني نظامهي علیدی گذشته شاهد حمله شدی که در هفته هازي موصل نشهر
 اني می مسلحانه ایهایري شد، امروز هم شاهد درگگری نفر د30 از شي شدن بی و زخمکای آمر18قتل 
 یگر زخمی نفر د15 فرد مسلح کشته و کی آن جهي و مهاجمان ناشناس بود که در نتییکای آمرانيمنظا

 . شدند
  

  زور کرد یروي به استفاده از ندی را تهدهی همسای موقت عراق کشورهارینخست وز
   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب

 از افراد مسلح هشدار داد عراق تی به حماهی همسای موقت عراق با متهم کردن کشورهاری وزنخست
 .  زور استفاده خواهد کردیرويدر صورت ضرورت از ن

 دولت ری نخست وزی عالوادی ان ان ، ای شبکه سی مهر به نقل از بخش عربی گزارش خبرگزاربه
 انی نفوذ جنگجواتي خواست به عملهی همسای سابقه از کشورهای بداللحنیموقت عراق درهشدارشد

 . دهند انیا به داخل خاک عراق پا مرزهقیاز طر
 . عراق در صورت ضرورت اشاره کردیی به قدرت پاسخگویو
 از تی بر حمای عراق را مبنی اتهامات تکرارهی و سوررانی اژهی عراق بوگانی است که همسای درحالنیا

 . مسلح رد کرده اندانیجنگجو
 صورت گرفت هي العراقیونیزیا شبکه تلو که در گفتگو بی عالوی باورند هشدارهانی بر ایاسي سناظران
 موقت عراق در ری آغاز دولت موقت بوده است هر چند نخست وزی آن از ابتدانی ترداللحنیشد
 .  را ذکر نکردی خود نام کشور خاصیدهایتهد
 آن دولت ها را ی کند دولت وتی عراق و ملتش را اذیهرگز اجازه نخواهد داد کس:  گفت یعالو

 . را برداردیده است و منتظر پاسخ آنها است تا با توجه به آن گام بعدمخاطب قرار دا
 برد اما در توان خود ی بسر می عراق در دوران دشوارستي نیفي هشدار داد عراق دولت ضعیعالو
 . رسدی دارد که دارد به سر می که با قدرت در صورت ضرورت پاسخ دهد صبر ما هم حدندي بیم
 

   در رسانه هاي جمعيراقايران و عاوضاع تحليل 
  

  ی د12:  تهرانی روزنامه هایبررس
   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب:بی بی سی

  انتخابات رياست جمهوری
 نوشته يک روز پس از علنی شدن مخالفت طيف اصولگرايان با حضور اکبر هاشمی ايرانروزنامه 

متحد او در درون حاکميت از احتمال رفسنجانی، دبير مجمع تشخيص مصلحت، در انتخابات، آشناترين 
  .نامزدی اش برای رياست جمهوری آينده خبر داد

حضور حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی در انتخابات که پيش از اين شايعه ای تأييد نشده 
  .دبود، با اظهارات روز پنجشنبه او در سمنان به اتفاقی درخور تأمل در صحنه انتخابات ايران تبديل ش

 خبر داده که دبيرکل جمعيتی به نام ايران فردا در نامه ای به غالمعلی حداد عادل، رئيس مجلس ايران
شورای اسالمی، نسبت به نطق پيش از دستور روز چهارشنبه گذشته الياس نادران، يکی از نمايندگان 

  . تهران در مجلس اعتراض کرده است
ه شده که نماينده تهران گفته تشخيص بزرگان بر اين است  در بخشی از اين نامه نوشتايرانبه نوشته 

که ايشان در مسئوليت فعلی برای نظام و رهبری مفيدتر است، حاال وی بايد توضيح دهد بزرگان چه 
  .کسانی اند که برای ساير نامزدها تعيين تکليف می کنند

رياست جمهوری آينده  در سرمقاله خود که به احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرق
  .اختصاص دارد نوشته اين روزها همه رئيس مجمع تشخيص مصلحت را از آن خود می دانند

 در پايان سرمقاله اين روزنامه پرسيده هاشمی ميان اصالح طلبی يا محافظه کاری، شرقسردبير 
برابر محافظه کاران بنيادگرايی يا عملگرايی، دفاع از پانزده سال عصر اصالحات در ايران يا سکوت در 

  . يکی را انتخاب خواهد کرد
 در انتخابات رياست جمهوری ٢٠٠٣ از نامزدی شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل سال ايرانروزنامه 

خبر داده و نوشته چهارده گروه و تشکل از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانيان، حقوقدانان عضو کانون 
وحدت و سازمان ادواری تحکيم وحدت انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به وکالی دادگستری، دفتر تحکيم 

همراه فعاالن حقوقی و دانشگاهی قصد دارند وی را به عنوان نامزد خود در انتخابات رياست جمهوری 
  .معرفی کنند

ه تاکنون در ايران تنها يک بار اعظم طالفانی نامزد رياست جمهوری شده که شورای نگهبان با استناد ب
تفسير خود از واژه رجال که قانون اساسی به آن به عنوان شرط رئيس جمهوری تأکيد کرده، نامزدی 

  .زنان را برای اين سمت رد کرد
 در مقاله ای نوشته بخش عمده محافظه کاران اينان معتقدند که فرد ديگری جز آقای هاشمی رسالت

نمی کنند و بلکه نامزدی هم خود وارد صحنه رييس جمهوری شود اما اگر وی نامزد شود با او مخالفت 
  .خواهند کرد

نويسنده روزنامه جناح محافظه کار تأکيد کرده که اين سياست به معنای مخالفت با هاشمی نيست و 
  .نه به اين معنا که محافظه کاران از وی دست شسته اند
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ی انتخابات رياست جمهوری در  احمدتوکلی يکی از نامزدهای محافظه کاران براايرانبه نوشته روزنامه 
لزوم صرفه جويی در هزينه های دولت گفته در سال گذشته پانصد ميليارد تومان صرف هزينه سفرهای 

  .خارجی کارکنان دولت شده است
، تأکيد کرده که کشورهای پيشرفته ايرانوی که از طراحان جنجال برانگيز تثبيت قيمتهاست، به نوشته 

ی مسائلی از قبيل هزينه های سفرهای خارجی و پذيرايی از ميهمانان حساسند دنيا شديدًا و بدقت رو
  .و در برخی مراسم فقط با آب و مختصر پذيرايی می کنند

 در انتقاد از محافظه کارانی که به تبليغ عليه نامزدی اکبر هاشمی جمهوری اسالمیروزنامه 
ده که حداقل نود و پنج درصد از کسانی که رفسنجانی دست زده اند به ياد نمايندگان محافظه کار آور
  .مثًال در تهران به ايشان رأی دادند آنها را نمی شناختند

 تأکيد کرده که همان مردمی که به نمايندگان فعلی رأی دادند به جمهوری اسالمیسرمقاله روزنامه 
می کردند که اينها دليل آن نبود که اينان ريش دارند و نمايندگان مجلس قبلی نداشتند، بلکه تصور 

  .ريشه دارند بنابراين، اين نمايندگان نبايد به جای خدمت کردن جنجال کنند
نسيم دل انگيز وحدت برنامه ريزی و اقدام در حکومت، شامه جان " در سرمقاله خود نوشته کيهان

  ".مردم و صاحبان انديشه و نخبگان دلسوز کشور را پر کرده است
اور کسانی که معتقد به دوگانگی قدرتند، يکدست شدن حاکميت طرحی نو  بر خالف بکيهانبه نوشته 

  .و دلخواه نخبگان و توده مردم است
  طرحهای تازه

 خبر داده که بعد از دو طرح جنجالی تثبيت قيمتها و تعيين مهريه، محافظه کاران قصد دارند دو شرق
  .طرح جديد اقتصادی به مجلس ارائه دهند

کز پژوهشهای مجلس در برنامه ای تلويزيونی گفته مطابق طرح جديد تمام  رئيس مرشرقبه نوشته 
بانکهای دولتی موظف می شوند ظرف يک سال ونيم بهره تسهيالت بانکی خود را کاهش دهند و مابه 

  . التفاوت آن از حساب ذخيره ارزی پرداخت شود
شته عالوه بر طرح کاهش  از زبان يکی از نمايندگان مجلس به نام آقای مصباحی مقدم نوکيهان

  .تسهيالت بانکی طرحی ديگری هم برای حذف جريمه ديرکرد بانکها در دست تهيه است
 اين نماينده مجلس با اشاره به نظر فقها مبنی بر حرام بودن جريمه ديرکرد تسهيالت کيهانبه نوشته 

قها نيز دريافت جريمه ديرکرد را بانکی گفته بانکها بايد اصول اعتقادی مردم را رعايت کنند و اگر تمامی ف
  .مشروع بدانند بانکها بايد مصالح کشور را درنظر بگيرند

  رآکتور اتمی
 از زبان حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و رئيس هيات مذاکره گر هسته ای ايران ايران

  .يران می آيدخبر داده که در ده روز آينده هيئتی از اروپا برای فروش يک رآکتور اتمی به ا
آقای روحانی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با اروپاييها اظهار داشته که اروپاييها به برخی از قولهای 

  . ، جای هيچ نگرانی نيست"تا وقتی ملت پشت سر نظام ايستاده"خود عمل کرده اند و 
ايی و تالش برای ايجاد جامعه  در مقاله ای يکی از آثار دوره حاکميت گروه اصالح طلبان را غيرتزدکيهان

بی تفاوت در مقابل اسالم ستيزی دانسته و نوشته اينها از مشخصات حکومتهای سکوالر است که 
  .اصالح طلبان در صدد ايجاد آن بودند

 به عنوان مثال به جنجال جلسه پايانی جشنواره تئاتر ايران زمين و اخراج کيهانعلی مطهری در مقاله 
  . مدارس فرانسه اشاره کرده که هيچ واکنشی در دولت برنيانگيخته استدختری ايرانی از 

   
  ی د١١:  ايرانیهفته نامه ها
   ٢٠٠۴ دسامبر 31 – ١٣٨٣  دی11ه جمع:بی بی سی

با نشست انتخاباتی هفته گذشته اعضای شورای هماهنگی نيروهای انقالب و معرفی رسمی 
دين انقالب اسالمی، انتخابات رياست جمهوری مصطفی معين از سوی جبهه مشارکت و سازمان مجاه

از سوی دو جناح وارد مرحله جديدی شده است اما حضور احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی که 
  .هواخواهانی در دو گروه سياسی دارد ممکن است معادالت گروههای سياسی را بر هم بريزد

شمی را گزينه اصلی رياست  که در اصفهان منتشر می شود در عنوان اصلی خود آقای هاصدا
جمهوری معرفی کرده است که می تواند ضمن ايجاد زمينه برای تداوم اصالحات، از يکدست شدن 

  .قدرت جلوگيری کند
 ضمن برشمردن ويژگيهای رئيس جمهور آينده نوشته، اصالحات واقعی به انقالبی نياز دارد که در صدا

 و ملت وحدت ايجاد کند و با دورانديشی و تعامل منطقی رأس آن کسی قرار گيرد که بتواند بين جناحها
  .بين قوای سه گانه، زمينه برونرفت از بحرانها را فراهم آورد

 ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی، نامزدی مصطفی معين وزير مستعفی علوم از سوی ايران جمعه
کروبی رئيس پيشين جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و احتمال نامزدی مهدی 

مجلس از سوی مجمع روحانيون مبارز را خارج شدن از پيمانی تعبير کرده که گروههای جبهه دوم خرداد 
  .با هم توافق کرده بودند

، دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی توافق ايران جمعهبه عقيده ياداشت نويس 
مزده شکسته و مصطفی معين را به عنوان نامزد خود به جبهه دوم خرداد را برای اجماع بر سر يک نا
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 با دست پر بنشينند و در صورت رد  صورت رسمی اعالم کرده اند تا بر سر ميز اجماع جبهه دوم خرداد
  .صالحيت وی، امکان مذاکره با آقای هاشمی رفسنجانی و کروبی را نيز داشته باشند

رفسنجانی هنوز روشن نيست و برخی تحليلها اين در حالی است که تکليف حضور آقای هاشمی 
حکايت از آن دارد که با حضور او انتخابات رياست جمهوری برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسالمی به 

  .دور دوم کشيده خواهد شد
، اصالح طلبان اميدوارند با کشيده شدن انتخابات به مرحله دوم، شاهد پيروزی ايران جمعهبه نوشته 
  .ين سه نامزد در مقابل نامزد جناح محافظه کار باشنديکی از ا

 نيز پيش بينی کرده با ورود اکبر هاشمی رفسنجانی معادالت سياسی به هم خواهد اميد جوان
ريخت و انتخابات به دور دوم کشيده می شود و اصالح طلبان در دور دوم انتخابات می توانند نقش خود 

  . را در حمايت از هاشمی ايفا کنند
 ارگان حزب مؤتلفه اسالمی، ترديد هاشمی رفسنجانی را عامل اصلی عدم توافق دو جناح در شما

  ."ترديد را کنار بگذارد و نيامدن خود را اعالم کند"معرفی کانديدا واحد دانسته و از وی خواسته، 
 محمود آقايان علی اکبر واليتی وزير سابق امور خارجه، علی الريجانی رئيس پيشين صدا وسيما،

احمدی نژاد شهردار تهران، محسن رضايی فرمانده سابق سپاه پاسداران و احمد توکلی نماينده 
، اين جناح با فرض عدم حضور شمامجلس، پنج کانديدای جناح راست به شمار می روند که به نوشته 

  .آقای هاشمی در حال بررسی آنهاست
هاشمی رفسنجانی بيمناکند و با نگرانی حضور محافظه کاران که از همراهی اصالح طلبان با آقای 

  .احتمالی او را پيگيری می کنند از وی خواسته اند که فريب آنها را نخورد
 نوشته کسانی مترصد فرصتند تا در صورت ارزيابی مثبت از امکان پيروزی آقای هاشمی در شما

  . يکباره برای ايشان گريبان چاک کنند انتخابات،
يژن مقدم عضو شورای مرکزی جمعيت ايثارگران نوشته هسته اصلی اصالح طلبان  از قول بيالثارات

حمايت از آقای هاشمی را نخواهد پذيرفت اما از او به عنوان ابزاری برای اختالف در جريان اصولگرا 
  .استفاده خواهد کرد

 هاشمی  که در قم منتشر می شود در عنوان اصلی خود به انتقاد از آقایپرتو سخندر مقابل، 
 با حمايت از خاتمی نيروها را آزرده خاطر ٧۶رفسنجانی پرداخته و نوشته آقای هاشمی که در سال 

  .ساخته بخوبی می داند مورد وفاق همه گروهها نخواهد بود
آقای هاشمی رفسنجانی در آخرين نماز جمعه تهران قبل از انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوری که 

 منجر شد و احتمال بروز تخلف وجود داشت، گفته ٧۶مد خاتمی در دوم خرداد به پيروزی چشمگير مح
  .بود هيچ تخلفی در انتخابات صورت نخواهد گرفت

علی اکبر واليتی و علی الريجانی گفته اند در صورت نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی کنار خواهند 
اران دانسته که راه نجات کشور را  اين گونه موضعگيريها را به نفع حزب کارگزپرتو سخنکشيد ولی 

منوط به آمدن آقای هاشمی می کند و وی نيز در دقيقه نود با احساس تکليف وارد صحنه انتخابات 
  .شده و دوباره ماجرای هشت سال قبل تکرار می شود

 به" ارگان انصار حزب اهللا نوشته آقای هاشمی اواخر دی ماه در سفر به زابل يالثاراتدر همين حال، 
  .خاتمه داده، رسمًا نامزدی خود را برای رياست جمهوری اعالم خواهد کرد" بازی می آيم، نمی آيم

مصوبه هفته گذشته مجلس در تثبيت قيمت يازده قلم کاالی اساسی از جمله بنزين در سال آينده که 
ه کاران که در با مخالفت دولت همراه بوده، بازتاب گسترده ای داشته است و نشريات وابسته به محافظ

  .مجلس اکثريت دارند اين مصوبه را راهی برای مهار تورم عنوان کرده اند
 از قول محمد نبی حبيبی دبيرکل حزب مؤتلفه نوشته اين طرح نشان می دهد واقعًا نمايندگان شما

مجلس به فکر مردم بويژه محرومان و مستضعفانند و می خواهند فشار اقتصادی را از روی دوش مردم 
  .بردارند

 ارگان انصار حزب اهللا اين مصوبه را خدمت بزرگی به اقشا مستضعف توصيف کرده و نوشته، يالثارات
  .هيچ بعيد نيست مسئوالن دولتی اجرای اين مصوبه را در عمل با هزار و يک مشکل مواجه سازند

وز با ظاهری از ارزانی که تاوان مديران نابلد را يک روز با گرانی می پردازيم و يک ر: " نوشتهاميد جوان
  ".تورم را در دل خود دارد

 اين مصوبه را به ضرر دولت آينده دانسته و نوشته معلوم نيست دولت آينده با ايران جمعهدر مقابل، 
  . چه حسابی خواهد توانست برنامه های خود را با عملکرد مجلس پيش ببرد

 
 : ست شرح انی صبح امروز بدی روزنامه هانی عناونیمهمتر
  200 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب
 :نشیآفر
  ی کاربرد- ی آزمون دانشگاه جامع علمجی اعالم نتاخیتار
  شددی هفته تمدکی وزنه بردار قرن نیانتخاب بهتر:ی وزنه برداروني فدراسسیير
  شومیاگر نخبگان بخواهند در صحنه انتخابات حاضر م:ی رفسنجانی اهللا هاشمتیآ
  داشت مي نخواهمتي قشی افزاهندیسال آ: طرفيب

  شودی نمی کوپنندهی سال آنیبنز:  مجلس ی اقتصادونيسي کمعضو
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 :رانیا
  یالدي درآغاز سال نو می جهانسوگ
  انی اصولگرابي در جبهه رقدی چهره جدکی حضور

  شد نيي تعندهی بودجه سال آحهی الی هاتی دولت؛ اولو84 کالن بودجه سال بی تصوبا
 

 : ابتکار
 شد» فارس "جي خلشهي همیبرا:  عقب نشست کي جئوگرافنالنش

 مي رسانی میانی به پاندهی را دو سال آلیمنور:  تهران شهردار
 درانتخابات حاضر خواهم شد:ی توجه به مراجعات مردم  اگر نخبگان بخواهند؛هاشمبا
 

  :ای پواقتصاد
  ستي ه و مجلس نندیت دولت آ به مصلحی نفتی فرآورده های بندهيسهم: مجلسسیي ربی ناباهنر،

 خط تلفن همراه ونيلي م7 یالی رارديلي هزار م8با انعقاد قرارداد : شرکت مخابراترهی مداتي هسیير
  داشتميخواه
  دهد ی مالتي تومان به سپرده گذاران تسهونيلي م4" طرح مسکن اعتماد" سپه با بانک

 
  :توسعه

  می آیم : ی رفسنجانیشد ؛ هاشم ادوار اعالم ندگانی با کانون نماداری ددر
  ني مرگ در آرژانترقص
  دی آیهم م" یقيموس "یونیزی تلوشبکه

 
 : جم جام
  مشموالن خارج از کشور تي معافطیشرا:  مسلح اعالم شدیروهاي مشموالن ستاد کل نری مدی سواز

  شوندی حذف میدالالن محصوالت کشاورز : ی کشاورزری مقام وزقائم
  شودی میوزنه بردار قرن، اسفند ماه معرف : یوزنه بردار وني فدراسسیير
 

  :ی اسالمیجمهور
  نفر ونيلي ممي تلفات زلزله بزرگ قرن به نشی افزااحتمال

  رسدی می به بهره برداری در هفته جاری طرح کشاورز3584 ؛ ی مناسبت هفته کشاورزبه
 یلیي گازودی جدیود اتوبوس ها از وریريجلوگ:  شهر تهرانی اسالمی شوراسهیي راتي عضو هکی

  کند ی مدی تهران را تشدکيتراف
 

  :جوان
  ی بانکالتي سود تسهی درصد9 کاهش ی مجلس براطرح
  ی فاجعه انساننی ؛ آغاز بزرگتری سونامانیپا:  ها انسان ونيلي می برایماري و بی ، گرسنگیآوارگ
  کند ی اثر می را بیکي ترافیرح هاعملکرد نامناسب خودرو سازان ط : ی اسالمی مجلس شوراسیير
 

 : اقتصاد جهان
  دهند؟ی محياصالح طلبان کدام را ترج : ني معای ی ، کروبی رفسنجانیهاشم
  کمک ها به زلزله زدگانی هماهنگی رهبران جهان براتالش
 ی نمی تلقی چرخه سوخت هسته ای عضو کشورهارانیا : ی اتمی انرژی المللني آژانس بیسخگو
 شود

 
 : صنعت انجه

  دي دالر رسارديلي م255 به 2004 درسال ی کره جنوبصادرات
  را تخطئه کردی هاشمانی اصولگرامجلس
  سازدی مشگاهی در خوزستان پاالی خصوصبخش

 
  : تیحما
 ني مسلمان دارد از بکی را که یاري حبس حقوق بسی توان به بهانه اجراینم: سازمان زندان هاسیير
  میببر
  استثمار کودکان ی باندهایی شود ؛ شناسای آغاز میبزود

  به محل سکونت خود اني انتقال زندانی براهیي قوه قضاسیي ردستور
 
 :  نواتيح

  ندهی جمهور آسیي به ری فعاالن اقتصادیشنهادي پبرنامه
  کاري بتي جمعشی افزای اعتبارات عمرانکاهش
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  شود ی مهی به مجلس اراندهی بودجه هفته آحهیال
 

  :نخراسا
  گذردی هزار تن م400 زلزله بزرگ از تلفات
  طرح مجلس نی تری جنجالیبررس

  نداردی بهداشتسی سرویی هزار مدرسه روستا6
 
 : اقتصادیايدن

  اقتصاد یاي با دنی اختصاصی در گفتگوی رفسنجانی مهم هاشمسخنان
  اخبار از انتخابات نی ترتازه

  ها ارانهی ی طرح پرداخت نقداتیيجز:  کردحیشر مجلس تی اقتصادونيسي کمسیي ر،ی جعفردانش
 

 :رسالت
  دي رسند علجه نکنی به اجماع مانیاصولگرا:  درجمع خبرنگاران یجانی الریعل
  هزار نفر بگذرد400 ممکن است از یتلفات زلزله تسونام: ییای مقام اندونزکی

  ی در فرنگی تهرانراني گی کشتدرخشش
 
 : روز استيس

 ی از طرح نام هاشمیاسي سی و حزب مشارکت به بهره بردارنیرشد سازمان مجاهد دو عضو ااعتراف
  کردمي هم عبور خواهی؛ از هاشم

 ها متي قتي با طرح تثبی مجلس دولت را به همراهسیي ربی بر مردم؛ نای منظور کاهش فشار گرانبه
 فرا خواند 

 یمطالبات پرستاران پرداخت م : اني جمهور ؛ پزشکسیي مجلس و دستور رندگانی نمایريگي دنبال پبه
 شود 

 
  : شرق
  ی کردن سود بانکی تک رقمی مجلس براطرح
 دي هزار تن رس130 زلزله به تلفات
  جمهور سیي روز انتخابات ر84 خرداد 27:  نگهبان ی وزارت کشور و شوراتوافق

 
 : عدالتیصدا
  ی بانکیام ها بهره وی درصد9کاهش :  مجلس خبر دادی و بانکی پولتهي کمسیير

  انتخابات ی بر فضای هاشمهینخبگان بخواهند ، حاضر خواهم شد؛ سا: ی رفسنجانیهاشم
  هزار تن گذشت 125 زلزله جهان از نی بزرگترتلفات

 
 : اقتصاد صبح

 انشاءاهللا حاضر خواهم شد: ی رفسنجانیهاشم
  ها و صنعت فوالد مهي بانک ها ، بی دولت به واگذاری آمادگاعالم
  کاري بیرانی نفر اونيلي م5/3:  آمار اعالم شدنیآخر

 
 : اقتصاد عصر
  ها ی چشمان باز در برابر چشم بادامن؛ي زنگنه از قرارداد گاز چی زنگمانه

  ستي نندهی ها به مصلحت دولت آمتي قتيتثب:  باهنرمحمدرضا
  شود  ی دوم در خوزستان احداث مشگاهیپاال

 
  :ی آشتفرهنگ
  کنندی را انتخاب منهی گز طلبان کداماصالح
  رانی به آسمان اییکای آمریماي سه  هواپتجاوز
  آنها مشکل دارندمیما مشکل ندار : یمزروع

 
 : کارگر کارو
  شودی فراهم می همزمان در دو رشته پودمانلي تحصامکان

  شامل صد درصدی شغلیطرح ارتقا:  آموزش و پرورش یزی و برنامه رتیری توسعه مدمشاورمعاون
  شود یمعلمان م

 خانه احزاب سیي کند ؛ ری را با شکست مواجه می درانتخابات راهبرد مشارکت حداقلی هاشمحضور
  کنندی رقابت می و کروبیهاشم:
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  :ی ساالرمردم
!  مصلحت نظام صورت گرفتصي مجمع تشخسیي رهي از آبادگران علیکی ني نطق به اصطالح آتشی پدر

  شودی می جمهوراستی ریدایند بار کاني سومی برایرفسنجان
  شود ی نصب ملي رضازاده در شهر اردبني حسسیتند

  وادار کرد النکای با دولت سری را به همکارلي تامی ببرهای سونامفاجعه
 

  :یهمبستگ
 بردار تی محدودهی مهرزانيم:  مجلس ی دختران از سوهی مهرنيي العمل صاحب نظران ، به طرح تععکس

  ستين
  ثبت شد اي فارس بر نقشه دنجينام خل:  به بار نشسترانیوش مردم ا خودجاعتراض
 ی ادوار مجلس شوراندگانی مجمع نمای از نشست مهم انتخاباتی همبستگی اختصاصگزارش
  یاسالم

 
 :  سالم هموطن
  رضازاده ني روزنامه هموطن با حسیگفتگو!  دادمی به خودم راخودم
 بانک ها ، یواگذار:  ها خبر دادی واگذاری دولت برای از آمادگییدارا و ی اقتصادراموری وزی پارلمانمعاون

  فوالد عی ها و صنامهيب
  گازسوز ی بوس هایني می مرحله دوم واگذارآغاز

 
 : و اقتصاد هدف

  شوند ی وام مسکن هم خانه دار نمشی ها با افزایتهران":هدف و اقصاد" درگفتگو با کارشناسان
بانک ها به عنوان واسطه سپرده گذاران و : رکردی دمینحوه پرداخت جرا هدف و اقتصاد از گزارش
  ، مامورند و معذور نانیکارآفر
  ستي گذاران جذاب نهی سرمای برایبخش کشاورز : یحجت

  
  گوناگون

  
  ريختند  هم ، به  هنوز نيامده آاران محافظه
   2005 ژانویه 1 – ١٣٨٣  دی12ه شنب:اعتماد
   به  نسبت  اصولگرايان  شد نظر آلي  گفته  با آنكه  در روز چهارشنبه  نادران الياس  نطق:   سياسي گروه

  هاي  چهره  بخصوص آاران  شد، محافظه  مواجه  متفاوتي هاي  با واآنش  وقتي  است  رفسنجاني هاشمي
   اقدام  زياد اين هاي نه و هزي  ريخت  هم  به  راست  عقالي فايده  هزينه  خود آورد و جداول  را به شده شناخته
 . آورد  همراه  ناچيز را به هاي  فايده در مقابل

 ديدار  در آنار خبر تكذيب( محمدرضا باهنر ) آاران  محافظه  شده  شناخته  و چهره  هفتم  مجلس  رييس نايب
   تصاعدي اال رفتن قلمداد آند تا از ب  را شخصي  نادران  ديد نظرات  الزم  رفسنجاني  با هاشمي  نوري ناطق
 . آند شود، جلوگيري  مي  تحميل  اصولگرايان  آل  به  آه  رفتار آبادگران هاي هزينه

   خط  در واقع  رفسنجاني  و هاشمي  نوري  ديدار ناطق  با تكذيب وي.   است  و زيرك محمدرضا باهنر باهوش
   مبارز را به  روحانيت  جامعه بخصوص   راست هاي  سنتي  گذشته  هفته  آه آشد بر جرياني  مي بطالني
   وي  از آانديداتوري  حاضر است  تشكل  اين  شد حتي  مطرح  آه  بود تا جايي  آشانده  هاشمي سوي
   پيروان  در جبهه  آه يي  بخشنامه رغم  مجبور شد علي  تشكل  عضو اين  نوري  ناطق  بود آه اين.  آند دفاع

   به  آند و تن  بود، عدول  شده  قرمز ترسيم  خط عنوان  به  اصولگرايان توسط   هاشمي  و از پذيرش تصويب
 .آند  مي  را آامال تكذيب  اخبار بعد از آن  ديدار و حتي اما باهنر خبر اين.  دهد ديدار هاشمي

   نطق با  اصولگرايان  آلي  جريان بيند مرزبندي  مي  الزم  مهندسين  اسالمي  عضو جامعه  اين از سويي
   هيچ  چرا روز چهارشنبه آند آه  نمي  اشاره  موضوع  اين  به  دهد اما هيچ  را نمايش  نادران الياس

   اقدام  سخناني  از چنين  جلوگيري  براي  در مجلس  از نفوذش  نكرد و حداقل  خصوص  در اين اظهارنظري
 اعتقاد   مجلس  رياست  در مقام  بود آه ادل حداد ع  عهده  به  مجلس ، رياست  نطق هرچند در هنگام. نكرد

   فراآسيون  رييس  حداد عادل  اين ، گويي  از دستور آامال آزاد است  پيش  در نطق  نماينده  آه پيدا آرده
 را از   و افترايي تواند هر توهين  نمي ، نماينده  اعتقاد داشت  موقع  آن  آه  نيست  ششم  مجلس اقليت
 . روا دارد  نظام  يا نهادهاي  اشخاص ه ب  مجلس تريبون

   هفته  آه  الريجاني ، علي  باهنر نيست  تنها محدود به  نادران  نطق  به آاران  محافظه  انفعالي اما واآنش
   انصراف  از حضور در آارزار رقابت  رفسنجاني  هاشمي  آانديداتوري  در صورت  خبر رسيد آه گذشته
 معتقد  وي.  دهد  را آاهش  آبادگران  افراطي  حرآت هاي ، هزينه  فرافكني ا مقداري ديد تا ب دهد، الزم مي
 . آرد  خودداري  و بايد از آن  خرداد است  دوم  جريان  ميراث  هاشمي  تخريب است
   پرهيز آرد زيرا پيشينه  عملكرد هاشمي بايد از نقد مستقيم:   معتقد است  نادران  با انتقاد از نطق وي
 .رسد  مي طلبان  و اصالح  ششم  مجلس  انتخابات  آار به ينا

  هاي  چهره  برخي  از سوي  ششم  مجلس  انتخابات  در آستانه  بود آه  انتقادهايي  به  الريجاني اشاره
   سازد در طي  روشن  الريجاني آنكه  وارد شد، بي  رفسنجاني  هاشمي  به  مانند اآبر گنجي طلب اصالح
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   از تريبون  وقت شدند، آدام  مي  محكوم گري  افراط  هر روز به  آه  در مجلس طلبان  حضور اصالح چهار سال
 .  است  شده  توهين  در نظام  شخصي  به ، بطور مستقيم مجلس
  ط ندارد و فق  انتخابات  به  ربطي  نطقش  بود آه  آرده  خودمطرح  در نطق  نادران  ادعا آه  اين  الريجاني البته

 آار   حرآات  نوع اين:   معتقد است وي. آند  مي اساس  را بي  است  انقالب  در دو دهه  اجرايي نقد دستگاه
  ها نبايد بگذارند فضا به  آرد و رسانه  نحو ترسيم  اين  را به  انتخابات  و نبايد صحنه  نيست  و مناسبي خوب

ها   رسانه  در برخي  ايجاد اختالف  براي يي راده ا آنم  مي  احساس  شود زيرا من  آشيده مسير خاصي
 ايجاد   اختالف  هاشمي  و آقاي  اصولگرايان خواهند بين  مي  سياسيون  ديگر برخي وجود دارد و از سوي

 .  نيست  و واقعي  آار صحيح  اين آنند آه
: گويد  مي گويي ذ ابهام شود با اتخا  وارد صحنه  اگر هاشمي  آه  پرسش  با اين  در مواجهه  البته وي

   است  جمله ها اين گويي  آلي  اين  اصلي دهد اما نكته  مي  رخ  حوادث خيلي.  بگيرد بگذاريد فضا شكل
   اصولگرا در حالي  جريان رايزني. شود  مي گيري  تصميم  خصوص  اصولگرا در اين  جريان هاي حتما با رايزني

 از   در عرصه  حضور هاشمي  در صورت  بود آه  گفته  گذشته  هفته  وي شود آه  مي  عنوان  الريجاني از زبان
   هاشمي  چرا در مقابل  آه  بر واليتي  راست هاي  تند راديكال ظاهرا انتقادهاي.  خواهد آرد  حمايت وي

   به مايلي ظاهرا ت گويد آه  مي  سخن  اصولگرايان  و او از رايزني  خود آورده  را به  الريجاني  است منفعل
 . ندارند  رفسنجاني  هاشمي آانديداتوري
 روزها در   و اين  را داشت  سوم  جريان  داعيه  زماني  آار آه رو محافظه  ميانه  چهره  هاشمي  طه از طرفي

  ، معتقد است  است  فرهنگي  ميراث  در سازمان  رفسنجاني  هاشمي ، برادرخانم  مرعشي آنار حسين
 .  است  آينده  در انتخابات شكني  آغاز روند حرمت تور عضو آبادگر مجلس از دس  پيش نطق
  نماينده: آند  مي باب  فتح  اينگونه  نادران  نطق  خود را به  اعتراض  فرهنگي  ميراث  سازمان  پارلماني معاون

 را محور   نظام يها  شخصيت  حرمت  ببرد و هتك  را زير سوال  نظام  بزند اما نبايد آيان  حرف آزاد است
 . خود قرار دهد هاي نطق
   مجلس  نمايندگان  آه طيفي: دارد  ابراز مي  و هفتم  ششم ها در دو مجلس  برخورد با نطق  با تطبيق وي

  دادند و حتي  انتقادها قرار مي  از دستور مورد شديدترين  پيش هاي  از نطق  برخي  دليل  را به ششم
 را آزاد   نمايندگان  امروز نطق  آه  است آردندأ چگونه  مي  نيز فراهم  دادگاه  را به نان از آ  احضار برخي زمينه
   دفاع  به  و حتي  آرده  از دستور سكوت  پيش  افراد در نطق  حرمت  هتك  در مقابل پندارند و حتي مي

   اما پرصداتر اصولگرايان روغف  آم هاي  چهره  حرآت  به  راست  شده  شناخته هاي  چهره واآنش. اند ايستاده
   آه  سياسي  جناح  در اين  عميق هاي  از شكاف  حداقل  نداشته آاران  محافظه ريختگي هم  از به اگر نشان

 .آند  مي  ندارد حكايت  بروز اختالف  به عادت
 و   دانست طلبان  اصالح  از سوي  را حرآتي  اصولگرايان  در بين  ايجاد تفرقه  حميدرضا ترقي  گذشته هفته

   هر اتفاق ، گويي  خرداد است  دوم  در جريان  برخورد با هاشمي  ريشه  آه  گفت  الريجاني ديروز هم
   و عبور از خط  دروني  هم دهد هر چند خيلي  مي  روي  ايران  سياست  سنتي  قطب  در پيكره  آه ناگواري

   رفسنجاني  هاشمي  حرمت  هتك  چه  را جهت طلبان ح اصال  باشد بايد ردپاي  رايج هاي قرمزها و ارزش
   هدايت طلبان  اصالح  از سوي  آه  است يي  تفرقه گمان ، بي  اصولگرايان هاي گويي  چندگانه باشد و چه

 .شود مي
  قابتاند و هنوز ر  نكرده  را تعيين اند و هنوز فرد موردنظرشان  نشده  هنوز وارد آارزار انتخابات آاران محافظه

  گونه  دادند، اين  تشكيل  دولت اند و نه  شمرده  راي اند و هنوز نه  نزده  رقم  سياسي هاي را با ديگر چهره
 .  نيست  از فايده  خورد خالي  رقم  حاآميت سازي  يكدست اندأ تصور اينكه  ريخته هم به
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