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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 -ژيم ايرانپروژه اتمي ر

  
 غنى سازى اورانيوم را به زودى آغاز مى آنيم: روحانى

 2005 ژانویه 12 – 1383 دی23شنبه چهار 
ايران در آينده : دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران در ديدار معاون ارشد وزير خارجه ژاپن گفت: فارس

 . رانيوم را با نظارت آژانس و در چارچوب تعهدات بين المللى آغاز خواهد آردنزديك غنى سازى او
ايران اجازه نخواهد داد آه آشورهايى به دنبال لغو غنى سازى اش : حسن روحانى در اين ديدار افزود

 . باشند
خت ايران براى هرگونه اعتماد سازى در مورد عدم انحراف غنى سازى ايران به سمت سا: روحانى گفت

اگر قدرت هاى بزرگ امروز بتوانند ايران را از غنى سازى محروم آنند، . سالح آمادگى همكارى آامل دارد
فردا نوبت ساير آشورهاى جهان و منجمله ژاپن خواهد بود تا همه را از استقالل و خودآفايى محروم 

 . آنند
افقتنامه پادمان را امضا آرده و مو» ان پى تى«ايران از اولين آشورهايى است آه معاهده : وى گفت

 . نفر روز بازرسى در ايران انجام داده است٨٠٠٠است و در يك سال گذشته آژانس بيش از 
همكارى ايران با آژانس در اين زمينه، نشانگر حسن نيت ايران براى صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته 

 .  دادايران به همكارى هاى خود با آژانس ادامه خواهد. اى اش است
دبير شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به اين آه همكارى گسترده ايران با آژانس بين المللى انرژى 

تعليق غنى : اتمى و اجراى پروتكل الحاقى براى ايجاد اعتماد با جامعه بين الملل آافى است، افزود
 . سازى براى ايجاد حداآثر اعتماد با جامعه بين الملل آافى است

 مبارزه تمام عيار با توليد، انباشت و به آار گيرى سالح هاى آشتار جمعى همراه با همكارى روحانى،
جامع در زمينه تكنولوژى صلح آميز در چارچوب معاهدات، راهبرد اسالمى براى خلع سالح جهانى 

دانست و غنى سازى اورانيوم براى توليد سوخت نيروگاه هسته اى را حق مسلم تمام آشورهاى عضو 
 . خواند» ان پى تى«

 توآيو در زمينه -وى در ادامه با اشاره به توسعه روابط دو آشور در چند سال اخير، همكارى هاى تهران 
 . انرژى را بخشى از روابط استراتژيك اقتصادى خواند

وى ثبات بازار انرژى را از جمله سياست هاى تهران ذآر آرد و ايران را مكان مناسب براى سرمايه 
 . ى در غرب آسيا براى ژاپن دانستگذار

 اقتصادى، فرهنگى و توريستى دو آشور را در راستاى منافع - امنيتى -روحانى همكارى سياسى 
 . ملى هر دو آشور خواند و آمادگى تهران براى بهره بردارى از پتانسيل هاى موجود را اعالم داشت

اهميت روابط توآيو با تهران خواستار همكارى هاى آيساوا معاون ارشد وزير خارجه ژاپن نيز با اشاره به 
 . دو آشور در زمينه هاى صلح و امنيت منطقه و بين المللى شد

معاون وزير خارجه ژاپن به استقبال آشورش از مذاآرات و تفاهمات ايران و سه آشور اروپايى اشاره 
ين المللى انرژى اتمى مى ايران با اجراى صميمانه خواسته هاى شوراى حكام آژانس ب: آرد و گفت

اعتماد متقابل . تواند اعتماد بين المللى در مورد صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى اش را جلب آند
  .جامعه بين المللى و ايران بزرگ در اين منطقه حساس براى صلح و ثبات و امنيت جهانى آليدى است

  
براي بازرسي از سايت پارچين به تهران ) چهارشنبه(المللي انرژي اتمي صبح امروز  هياتي از آژانس بين

 .وارد شد
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 .، رياست اين هيات را اولي هانيونن بر عهده دارد)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي  اهد آرد و نمونه بردارياين هيات آه قرار است يك هفته در ايران بماند فردا از پارچين بازديد خو

 .محيطي را انجام خواهد داد
هايشان را به عمل  يي با ايران هماهنگي ها براي مذاآرات هسته اين در حالي است آه هنوز اروپايي

  .اند و تاريخ سفر هيات اروپايي به ايران هنوز مشخص نيست نياورده
 

 تنها پس از امضاي قرارداد بازگرداندن َپسمان اي را  سوخت هسته: وزير دفاع روسيه در ديدار با بوش 
 دهيم   سوخت، به ايران تحويل مي
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نامه   اي را تنها بعد از امضاي توافق  روسيه سوخت هسته: ، وزير دفاع روسيه گفت"سرگي ايوانف"

 توليد برق نيروگاه بوشهر ايران خواهد اي به اين آشور، تحويل واحد  بازگرداندن َپسمان سوخت هسته
 .داد آه ساخت آن عمًال به پايان رسيده است
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جرج "، ايوانف اين مطلب را در پي ديدار با "نووستي"به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اينترنتي خبرگزاري 
 .جمهوري آمريكا و در جمع خبرنگاران بيان داشت  رئيس" بوش

شود،   المللي انرژي اتمي براي حل آنچه مسأله ايران ناميده مي  انس بينوي اشاره آرد آه روسيه با آژ
 .آند  همكاري مي

در واقع يكسان ) درخصوص اين پرونده(وزير دفاع روسيه افزود آه موضع روسيه و موضع اتحاديه اروپايي 
 .است

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
  در عراق اعالم کرد ی جاریاسي خود را از روند ستی مجددا حماسیپار
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 یاسي نفره ازمسئوالن احزاب س14 اتي هداربای امور خارجه فرانسه امروز به هنگام دری وزهي بارنشليم

 .  در عراق اعالم کردی جاریاسي از روند ستی را به حماسی پاریبندی پاگری باردیعراق
 وزارت خارجه فرانسه امروز چهارشنبه ی فرانسه، سخنگوی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی عراق درحالیاسي نفره ازمسئوالن احزاب س14 اتيه:  مطلب خاطر نشان ساخت نیضمن اعالم ا
تنها ) ه بهمن ما11 (هی ژانو30 عراق دری انتخابات سراسریامروزوارد فرانسه شدند که تا زمان برگزار

 . مانده استیسه هفته باق
 به ی عراقاتي هنی وزارت خارجه فرانسه، هدف ازسفر ای الدسو سخنگویرفي اعالم هبرحسب

 . حکومت و انتخابات فرانسه استیاسي سی کاروهي کسب اطالعات درمورد شیفرانسه، تالش برا
 ازروند تی کشورش درحمایبندیا برپی عراقاتي با هداری دانی امورخارجه فرانسه درجرریوز:  افزودیو
 . عراق اعالم کرد یاسيس

 عراق صورت یهاي کاهش بدهی براسی فرانسه درچارچوب باشگاه پاری همکارنکهی ااني با بالدسو
 یکشورش آماده است به مردم عراق کمک کند تا زمام امور و بازساز:  آورشد ادیخواهد گرفت، 

 .رنديکشورشان را برعهده بگ
 هی ژانو30 عراق در ی انتخابات سراسری احزاب طرفدار اجرانی ازبرجسته ترین عراق مسئوالاتيه

 انقالب ی موقت، مجلس اعالری نخست وزی عالوادی ااستی به ریهستند که شامل حزب وفاق مل
 و دو حزب ی جعفرمي ابراهاستی ، حزب الدعوه به رميزحکی عبد العزدي ساستی عراق به ریاسالم

 . شودی کردستان و حزب دمکرات کردستان میهني مهی اتحادیعنیاق عمده کردستان عر
 

 يك عراق و آليد تروريسم در خاورميانه است  ايران دشمن شماره:الشعالن 
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 را بار خود بر ضد آشورمان؛ ايران  وزير دفاع دولت موقت عراق در ادامه ادعاهاي وقاحت" حازم الشعالن"
دشمن شماره يك عراق در طول تاريخ و آليد تروريسم در منطقه خاورميانه توصيف آرده و ليست مورد 

 . خوانده است" ايراني"براي انتخابات عراق را فهرستي " سيد علي سيستاني"اهللا   تأييد حضرت آيت
و با هفته نامه وگ  ، الشعالن در گفت)ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 

ايران، اولين دشمن عراق در طول تاريخ بوده : در قاهره، درخصوص ايران گفته است" العربي  الكفاح"
 .تنها دشمن عراق، بلكه دشمن اعراب و آليد تروريسم در منطقه است  است؛ ايران نه

آند و اگر   ه ميترين ارتش تروريستي را در عراق رهبري و ادار  وي مدعي شده است آه ايران، بزرگ
اي   المللي براي توقف فعاليت سوريه و ايران در عراق وارد عمل نشوند فاجعه  برادران عرب و جامعه بين

 .در عراق روي خواهد داد و بايد پيش از وقوع، جلوي آن را بگيريم
تاني در اهللا سيس  چرا به ليست آيت"، الشعالن درپاسخ به اين سؤال آه "العربي  الكفاح"به نوشته 

به اعتقاد من، ليست آقاي علي سيستاني، اساسًا ليستي ايراني : ؛ گفت"انتخابات حمله آرديد؟
 .پذيريم  است و پيروزي آن، تأآيدي بر نفوذ ايران در عراق است و اين امري است آه آامًال آن را نمي

ق هستيم و همه اظهارات آننده خواست ملت عرا  خواهان آشوري دموآراتيك، آزاد و بيان: وي ادعا آرد
آس   آورد؛ ما نمي خواهيم پوششي براي هيچ  ها، عراق را خط مقدم دفاع از ايران به شمار مي  ايراني

 .باشيم، ما آشوري مستقل و داراي حاآميت هستيم
مشكالتي آه با آن مواجه هستيم بزودي پايان خواهد يافت و به : وزير دفاع دولت موقت عراق گفت

 .رفتن زمان بايد آن را متوقف آرد   عراق در معرض يك توطئه بزرگ قرار دارد آه پيش از از دستاعتقاد ما،
گران   راند آه تحليل  ها را به زبان مي  الشعالن آه عضو حزب بعث عراق بوده است، در حالي اين حرف

 برابر ليست مورد خورد در  معتقدند آه ليست سكوالرهاي الئيك عراق آه نام وي نيز در آن به چشم مي
حمايت اآثريت مردم عراق، شكست خواهد خورد و الشعالن پس از برگزاري انتخابات سراسري در اين 

 .آشور، به دليل نفرت مردم اين آشور از وي، از ورود به دولت مردمي جديد عراق باز خواهد ماند
 ويي نيست گ  قدر تكراري شده آه درخور پاسخ  اظهارات الشعالن آن:حميدرضا آصفي
اظهارات برخي مقامات عراقي در خصوص : امورخارجه جمهوري اسالمي ايران گفت  سخنگوي وزارت

 . شود  دخالت ايران در امور عراق با هدف عدم برگزاري انتخابات بيان مي
: وگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب، تأآيد آرد  برد در گفت  حميدرضا آصفي آه در اروميه به سر مي

، وزير دفاع دولت موقت عراق مبني بر دخالت ايران در امور داخلي اين "حازم الشعالن"ظهارات اخير ا
 .اساس است و قابل اعتنا نيست  آشور، بي
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شود تكراري شده و   اين اظهارات آه از سوي برخي مقامات عراقي عنوان مي: وي در ادامه تصريح آرد
 .ويي نيستگ  به نظر ما قابل اعتنا و در خور پاسخ

ترين آمكي به رفع مشكالت عراق نخواهد آرد و اين مقامات   اين سخنان، آوچك: آصفي در ادامه گفت
 .يابي مشكالت موجود در آشور خود بپردازند  بايد به ريشه

سياست ما اين است آه مردم : وي در ادامه در مورد موضع ايران در مورد انتخابات سراسري عراق گفت
رنوشت خود را تعيين آنند و ايران نيز از تشكيل يك دولت فراگير سازگار با خواست عراق خودشان س

 .آند  هاي عراق حمايت مي  مردم و مبتني بر واقعيت
ايران معتقد است مردم عراق قادر هستند آينده خود را رقم بزنند و در اين خصوص نيز : آصفي افزود
دانند چه راهي را   ان ندارند و خودشان بهتر از هر آس مياند آه نيازي به دستگيري از ديگر  ثابت آرده
 .پيش بگيرند

 
 مردم سني عراق بايد در انتخابات شرآت آرد : مسعود بارزاني
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 . هاي سني را به شرآت در انتخابات عراق فراخواند  رهبر حزب دموآرات آردستان عراق گروه

هاي   ، رهبر حزب دموآراتيك آردستان عراق، گروه"مسعود بارزاني"الملل ايلنا،   س بينبه گزارش سروي
 . ژانويه اين آشور فراخواند30مردمي سني مذهب عراق را به شرآت در انتخابات 

مساله تحريم انتخابات عراق با تمايل مردم : اعالم آرد" بارزاني"به گزارش خبرگزاري فرانسه از اربيل، 
ما با به تعويق افتادن تاريخ انتخابات موافق . آشور براي شرآت در انتخابات در تضاد استسني اين 

 .خواهيم بخش بزرگي از مردم عراق در اين انتخابات مشارآتي نداشته باشند  هستيم ولي نمي
 .رهبر چندين قبيله سني در موصل، آرآوك، االنبار و بغداد است" بارزاني"به گزارش اين خبرگزاري، 

 
 شود    ژانويه انجام مي30انتخابات عراق روز: بوش در گفت و گوي تلفني با عالوي

 2005 ژانویه 12 – 1383 دی23شنبه چهار 
رئيس جمهوري آمريكا در گفت و گوي تلفني با نخست وزير عراق بر لزوم برگزاري انتخابات اين آشور 

 . طبق جدول زماني تعيين شده تاآيد آرد
، "جورج بوش: "، سخنگوي آاخ سفيد، اطالع داد"اسكات مكالن"الملل ايلنا،   بينبه گزارش سرويس 

، نخست وزير عراق، بر اهميت برگزاري انتخابات "اياد عالوي"رئيس جمهوري آمريكا، در مذاآره تلفني با 
 .ام ماه ژانويه عراق تاآيد آرده است  سي

اي خود با    دقيقه10در مكالمه " عالوي": توضيح داد" مكالن"به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، 
ها در برخي مناطق عراق و خطرناك بودن اين مناطق براي برگزاري اين انتخابات   بر وجود شورش" بوش"

 .است  تاآيد آرده
دو مقام آمريكايي و عراقي بر اهميت برگزاري انتخابات طبق جدول : در عين حال اين مقام تصريح آرد

 .اند  آيد آردهزماني تعيين شده تا
 .اين مذاآره براي فراهم آوردن مقدمات انتخابات صورت گرفته است: همچنين گفت" مكالن"
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ديماه23:  تهرانیمرور روزنامه ها
 2005 ژانویه 12 – 1383 دی23شنبه چهار :بی بی سی

ت تازه در باره نامزدهای انتخاباتی جناح محافظه کار، تصويب طرح تثبيت قيمت ها در مجلس، تحوال
ادامه اعتراض ها به توزيع بيانيه توهين آميز عليه رييس جمهوری در جلسه علنی مجلس و تحليل 

پيروزی محمود عباس در انتخابات فلسطين از جمله گزارش های خبری روزنامه های امروز صبح تهران 
  .است

 محافظه کاران درباره تثبيت قيمت ها، به نوشته روزنامه های صبح امروز دو هفته بعد از طرح جنجالی
اکثريت مجلس سرانجام به اين طرح رای نهايی داد اما جيره بندی بنزين را به پيشنهاد نايب رييس 

  .مجلس حذف کرد و تعيين قيمت ها را نيز به جای اول سال آينده، به نيمه سال واگذار کرد
ن طرح را منعکس کرده که با تاکيد بر تبليغاتی بودن آن نوشته اند بهترين دليل  نظر مخالفان ايشرق

هم موکول کردن افزايش قيمت ها به نيمه دوم سال است که نشان می دهد انگيزه اصلی طراحان 
  . جلب آرای رای دهندگان در انتخابات رياست جمهوری است

 کرده بود که با وجود اتهاماتی که به ما می  رييس مجلس تاکيدرسالتروزگذشته به نوشته روزنامه 
  .زنند، در رای تامين حقوق مردم به کوشش برای کاهش قيمت ها ادامه می دهيم

 در صدر اخبار خود از قول علی اکبر واليتی خبر داده است که وی از همايش انتخاباتی محافظه شرق
ور مستقل در انتخابات آينده  نوشته وزير خارجه سابق به طهمبستگیکاران خارج شده است و 

  . رياست جمهوری شرکت خواهد کرد
 با اشاره به حضور نيافتن احمدی نژاد در اولين جلسه همايش محافظه کاران و تاکيد محسن شرق

رضايی به شرکت مستقل در انتخابات و تصميم تازه علی اکبر واليتی، نتيجه گيری کرده که به اين 
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افظه کاران علی الريجانی و احمد توکلی باقی مانده اند و نام علی ترتيب در هيات انتخاباتی مح
  . الريجانی بيشتر به رخ کشيده می شود

، محسن آرمين، سخنگوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی گفته اختالف ايرانبه نوشته روزنامه 
  .ميان محافظه کاران هنوز به اوج خود نرسيده است

 های تندرو با محافظه کاران سنتی هم اختالف دارند گفته است در جريان آرمين با تاکيد بر اينکه گروه
انتخابات آينده رياست جمهوری، اصالح طلبان با جريان راست طرف نيستند، بلکه با يک جريان اقتدارگرا 

  . که به شدت حمايت می شود، طرف اند
اصالح طلب خود را متهم به  مصطفی تاج زاده در پاسخ به محافظه کاران که رقيبان شرقبه نوشته 

اختالف افکنی در ميان محافظه کاران می کنند پرسيده گروهی که نه روزنامه دارد و نه سايت اينترنتی 
و نه راديو و تلويزيون را در اختيار دارد ونه دسترسی به ماهواره های فارسی زبان، چگونه می تواند در 

  ميان رقيبان ايجاد اختالف کند؟
زارت کشور به ياد محافظه کاران آورده که تا همين چندی پيش خبر از پايان کار اصالح معاون سابق و

  . طلبان می دادند و حاال چنين قدرتی را به آن ها نسبت می دهند
 محمدرضا خاتمی و مصطفی معين، نامزد اصالح طلبان، گفته اند اگر اجماع بين ايرانبه نوشته روزنامه 

  . له زيادی بازنده خواهد شدما صورت گيرد رقيب به فاص
به دنبال بحث و گفتگوهايی که درباره اعترافات وب الگ نويسان زندانی شده برپا شده است، به نوشته 

 سخنگوی قوه قضاييه گفته است اگر وب الگ نويسان عليه قوه قضاييه شکايت دارند بايد به شرق
  .  ادعاهای آن ها وجود ندارددادستانی تهران رجوع کنند و مرجع ديگری برای رسيدگی به

 گفته است رسيدگی به اين ادعاها کار هيات پی گيری بر قانون ايرانکريمی راد به نوشته روزنامه 
  .اساسی نيست که اگر صالحيت داشته باشد هم بايد گزارش های خود را به قوه قضاييه منعکس کند

 توافق های تازه هسته ای از امروز شروع می مذاکرات اقتصادی ايران و اروپا که پس از ساليان دراز با
شود، حکم قاضی درباره افسانه نوروزی محکوم به اعدام که به پرداخت ديه پنجاه ميليون تومانی به 

خانواده سردار مقتول نيروی انتظامی محکوم شده است، آغاز بازديد بازرسان هسته ای از منطقه 
  .امروز صبح تهران استپارچين از جمله خبرهای ديگر روزنامه های 

  
  گوناگون

  
جريان راست افراطي در انديشه بنيادگر، در عمل توتاليتر و در عرصه سياست : محسن آرمين

 ميليتاريست است
 2005 ژانویه 12 – 1383 دی23شنبه چهار 

هاي   طلب مجلس ششم جريان  عضو شوراي مرآزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و نماينده اصالح
بهه اصالحات و مخالفان اين جبهه را تحليل آرده است، آرمين معتقد است آه طيف افراطي و درون ج

تازه به دوران رسيده راست پس از فتح شوراها و مجلس هفتم، اآنون تمام توجه و قدرت خود را 
معطوف به آسب آرسي رياست جمهوري آرده است تا قدرت را در آشور يكپارچه آند و البته در اين 

 .  از قرباني آردن و آنار گذاشتن موتلف سنتي خود هم ابايي نداردراه
 

محسن آرمين؛ فارغ التحصيل مهندسي الكترونيك از دانشگاه علم و صنعت و دانشجوي مقطع دآتراي 
مدرس با سابقه فعاليت سياسي بيش از ربع قرن، قبل و پس از پيروزي انقالب با مواضع   دانشگاه تربيت

ش به عنوان يكي از اعضاي اصلي و تأثيرگذار اين سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در ا  گرايانه  چپ
 . عرصه سياسي آشور حضور داشته است

 در محل آتابخانه ساختماني قديمي متعلق به تشكل متبوعش و 83در يكي از روزهاي سرد زمستان 
در صورت برگزاري انتخاباتي «  آه؛ گويد  آند، قاطعانه مي  در حاليكه با خونسردي سيگارش را روشن مي

 .» شوند  طلبان در انتخابات رياست جمهوري پيروز مي  آزاد، اصالح
آرمين متعلق به آن دسته از سياستمداراني است آه همچنان بر اصالحات حكومتي تأآيد دارد و تنها 

 . اصالحات حكومتيداند، آن هم در قالب  راهبرد سياسي در شرايط فعلي آشور را ادامه اصالحات مي
 آيد؛ در پي مي" ميثم عنقايي"هاي   به پرسش" محسن آرمين "  پاسخ

 
عضو شوراي مرآزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با بيان اين مطلب آه تحوالت جامعه غيرقابل 

:  است، ضمن ارزيابي فضاي اجتماعي و سياسي آشور ،گفت76برگشت به فضاي قبل ازدوم خرداد 
 هشت ساله اخير در عرصه سياسي و فاصله نسبتًا قابل توجهي آه بين نتايج بدست آمده هاي  چالش

هاي اجتماعي وجود دارد، موجب نوعي دلسردي و وازدگي در عرصه اجتماعي   و مطالبات و خواست
 .شده است
ل اين امر مورد تأييد همگان است، صرف نظر اين آه جريانات سياسي ممكن است در تحلي: وي افزود

 .اين دلسردي با هم اختالف داشته باشند، اما در اينكه چنين چيزي واقعيت دارد، ترديدي وجود ندارد
معتقدم علت اين وازدگي و سرخوردگي، : آرمين در تشريح علل فضاي انفعالي در جامعه، متذآر شد

ها و   ه بين خواستهاي است آه جامع  هاي سياسي، فاصله نسبتًا قابل توجه   آفريني  نوع چالش و جنجال
 . آند  مطالباتش با دست آوردهاي عرصه مبارزات سياسي احساس مي
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سخنگوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي معتقد است آه عرصه رقابت سياسي در آشور ما؛ 
گران سياسي   ايي است، يعني انرژي و توان بسياري از آنش  بازده  عرصه بسيار سخت، پرهزينه و آم

 .شود   بسيار اندك تلف ميبراي بازده
هايي   علت اين امر عمدتًا حضور سنگين و دخالت گسترده بخش: وي در تشريح اين موضوع، تصريح آرد

دهند اين عرصه بر اساس قواعد، قوانين و   از حاآميت در عرصه سياسي است آه اصًال اجازه نمي
شود آه   دخالت آشكارا ، باعث مياين حضور سنگين و . ضوابط رقابت سياسي عمل آرده و پيش برود

هاي جدي مواجه شود و به هيچ وجه قواعد و ضوابطي آه در عرصه يك   روند رقابت سياسي با اختالل
 .تواند، تعيين آننده باشد، بر روند معادالت سياسي آشور حاآم نباشد  رقابت قانونمند سياسي مي

اگر : ايم، تأآيد آرد  اله گذشته مشاهده آردهآرمين با بيان اين مطلب آه اين واقعيت را در هشت س
هاي هشت سال گذشته داشته باشيم، در تمامي آنها ردپا و نقش   ها و جنجال  مروري بر حوادث، تنش

هايي از حاآميت و دخالت نارواي آنها در عرصه سياسي را به نفع يك جريان و به ضرر جريان يا   بخش
 .يمآن  هاي ديگر را، مشاهده مي  جريان

هاي جنجالي ساليان گذشته و بررسي نتايج آنها مويد دخالت و حضور   مروري بر پرونده: وي يادآوري آرد
بخشي از حاآميت در امور سياسي آشور است، شايد به نظر آنها حضورشان آامًال موجه باشد، اما 

 .قطعًا مغاير با اصول رقابت سياسي است
هاي اينترنتي به عنوان آخرين مورد اينگونه   موسوم به سايتهاي   آرمين از پرونده متهمان پرونده

شوند، عمدتًا آساني   اين پرونده را بررسي آنيد؛ يك عده دستگير مي: ها ياد آرد و بيان داشت  دخالت
آنند، تا سه ماه معلوم نيست آجا هستند، در   طلبان فعاليت فني مي  هاي اصالح  هستند آه در سايت
شان چيست و   دانند آه اتهام  نه خانواده آنها مي! برند، اصًال اتهام آنها چيست؟   ميچه شرايطي به سر

شود و نهايتًا زماني آه اعالم   ها حتي از پذيرش وآالت آنها جلوگيري مي  شان، تا مدت  نه وآيل مدافع
 محدود با آنها هايي  شود پرونده آماده ارسال به دادگاه است، تازه وآيل پذيرفته شده و مالقات  مي

شود آه حكم آنها جاسوسي است و بعد چند نفر با رسانه ملي   گيرد و بعدًا اعالم مي  صورت مي
آنند،   ايم و افرادي آه از ما حمايت مي  آنند آه به حضرت عباس؛ ما جاسوس بوده  مصاحبه و اعالم مي

 .ايم  آنند، ما اصًال اسناد مملكت را به بيگانگان داده  بيخود مي
اين : وي با تأآيد بر اين موضوع آه اساسًا چنين تصويري را در هيچ آشوري نخواهيد ديد، بيان داشت

اند و   تر اينكه؛ افرادي آه متهم به جاسوسي شده  شوند و جالب  شود و افراد آزاد مي  مسائل تمام مي
 آنها آاري ندارد و نهايتًا پس از شوند و آسي به  اند پس از اعتراف عليه ديگران آزاد مي  خود اعتراف آرده

اند آه اين   آنند آه ما را شكنجه داده و ما را مجبور آرده  آيند و مطرح مي  مدتي برخي از اين افراد مي
اعترافات را بكنيم و در مالقات با هيات پيگيري قانون اساسي از فشارها و رفتارهايي در دوران بازجويي 

 . افتد  اند آه شنونده از شدت تاثر به گريه مي  ه سخن گفتهبراي اجبار به اعتراف و مصاحب
آنند؛ بدين معني آه يك   اي پيروي مي  هاي هشت سال اخير از چنين قاعده  به گفته آرمين عمده سوژه

ها و   پراآني  سازي، احيانًا يك مصاحبه تلويزيوني، نامه  ها و پرونده  هجوم تبليغاتي سنگين، بعد دستگيري
شود آه هيچ چيزي وجود ندارد؛ اال يك جنجالي آه عليه جريان   ت غيرمستند و آخرش معلوم مياظهارا

 .ديگر شده است
عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با انتقاد شديد از نحوه برخورد برخي از جريانات سياسي با 

:  دانست و تصريح آردطلب  مجلس ششم، اين برخوردها را قسمتي ديگر از پروژه مخالفان جريان اصالح
اي حاآميت   هاي رسانه  تبليغاتي آه عليه مجلس ششم صورت گرفت، تقريبًا با حمايت قوي بخش

همراه بود، اين آه مجلس ريخت پاش دارد، اين آه حقوق يك ميليوني دارند و يا تخريب نمايندگان و 
له و تهاجم عليه مجلس آه قوه شايعات در مورد آنها شايد در طول تاريخ پارلماني آشور اين حجم حم

 .سابقه بوده باشد  گذار آشور است، بي  قانون
توانيد   اي از ادوار تاريخ از آغاز مشروطيت تا بحال نمي  در هيچ مقطع و هيچ دوره: وي متذآر شد

مجلسي را پيدا آنيد آه به اندازه مجلس ششم زير حمالت تبليغاتي قرار گرفته باشد و قسمتي از 
هم به اين مساله دامن زده و با اين بخش همراهي آند، بدون اينكه توجه آند آه صرف نظر از حاآميت 

اين آه چه آساني آه در اين مجلس هستند، مجلس يك قوه اين حاآميت است و بعدًا شما به جايگاه 
 اين اعتبار شود؛ يعني نظام بي اعتبار شده است، ليكن  چرا آه اگر قوه مقننه بي. آن نياز داريد

 .برخوردها از سوي صدا و سيما و نماز جمعه هم ديده شد
حال ببنيد چه اتفاقي افتاده است، : آرمين با اشاره به عملكرد هفت ماهه مجلس هفتم، اظهار داشت

هاي نمايندگان را داده و در شب   مجلس هفتم مجلسي شد آه باالخره به گفته آقايان؛ امام زمان اسم
اي در آار است آه افراد   دانستيم اراده  البته ما هم از پيش مي. اند  خص شدهقدر به اسم و آدرس مش

مشخص انتخاب شوند، اما معتقد نبوديم آه آن اراده ؛ امام زمان است، به هرحال اين مجلس ساده 
زيست شروع بكار آرد و در زمان افتتاح مجلس، نمايندگانش گل بر سر آرامگاه حضرت امام نبردند آه 

بينيد آه از همين مجلس امام زماني، هر روز يك مشكل و يك مساله و   جويي شود، اما حاال مي  صرفه
شود، يك ميليون تومان بن   شود، حقوق و مزايا بيشتر مي  ماشين پژو، زانتيا مي. آيد  يك بحران در مي

د آه اين آمك يك ميليون گوين  گيرند؛ تازه آقايان مي  هاي يك ميليون توماني مي   آمك  گيرند،  آتاب مي
 .هاي ماهيانه نمايندگان است  توماني بخش ناچيزي از هزينه

ها   من آاري به درست و غلط بودن اين بحث: سخنگوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، تصريح آرد
 آنم چنين برخوردي با مجلس  گيرد؛ چرا آه فكر نمي  اي حقوق يك ميليوني مي  ندارم آه چرا نماينده
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هايي آه موجب شديدترين حمالت تبليغاتي عليه   خواهم عرض آنم همان سوژه  درست باشد، مي
شود، اآنون با شدت بيشتر و بعضًا غيرقابل مقايسه در مجلس هفتم وجود دارد، اما   مجلس ششم مي

 .شود  مجلس؛ مجلس امام زمان است و مشكلي هم احساس نمي
نتيجه آن : ها را متوجه آل مصالح نظام و آشور برشمرد و افزود  تخريبآرمين آثار سوء اينگونه تبليغات و 

هاي سخت و سنگين در عرصه سياسي در مقابل مجلس ششم، نهايتًا موجب   ها و تنش  آارشكني
 .بوجود آمدن فضاي سرخوردگي در جامعه شد

جريانات نماينده مردم تهران در دوره ششم مجلس شوراي اسالمي ضمن ترسيم فضاي حاآم بر 
از دوم خرداد به بعد جناح بندي سياسي در آشور تغيير آرد و در واقع جريانات : سياسي آشور ، گفت

آرايش پيدا " جبهه مخالف اصالحات"و " طلبان  جبهه اصالح"سياسي در قالب دو جريان آلي با عنوان 
 . اند  آرده و در مقابل يكديگر صف بندي آرده

اآم بر جبهه مخالف اصالحات، با طرح اين مطلب آه در واقع ابتكار وي ضمن آالبد شكافي فضاي ح
در سطح : عمل و فرماندهي اين جبهه در ابتدا به دست جريان راست سنتي بوده است، تصريح آرد

جريان راست . هاي سياسي در جبهه مخالف اصالحات شاهد يك تحول قابل توجه هستيم   گروه
 در آنار راست سنتي وجود داشت، اما در 76جبهه در مقطع سال گيري اين   افراطي از ابتداي شكل

هشت سال پيش به عنوان يك جريان سياسي مطرح نبود و عمدتًا به عنوان نيروي عملياتي جناح 
آرد و سطح و آارآرد آن از حمله به تجمعات و برهم زدن جلسات و آتك زدن اين و آن   راست عمل مي

 .آرد  تجاوز نمي
اين جريان سه : ن در مجلس ششم در تشريح مشخصات جريان راست افراطي، افزودنماينده تهرا

مشخصه اصلي دارد، در انديشه؛ بنيادگراست، در عمل؛ توتاليتر و در عرصه سياست؛ ميليتاريست 
 .است

در طول اين هشت سال جريان راست افراطي به تدريج به سمت يك نوع استقالل پيش : وي ادامه داد
هاي گسترده مالي و لجستيكي و از    از دوره دوم رياست جمهوري خاتمي با حمايترفت، مخصوصًا

هاي تشكيالتي از سوي بخشهايي از حاآميت اين بخش در طول اين مدت   تر حمايت  همه مهم
توانست، نهادهاي مربوط به خود را ايجاد آند و با نهادسازي در سطح آشور و شهرهاي مختلف، 

 .اي در اختيارش قرار گرفت  العاده  رش دهد و در اين راستا امكانات فوقتشكيالت خود را گست
تي سازي آرد، موسسه فرهنگي در قالب اشكال سن  اين جريان نهادسازي آرد، رسانه: آرمين تأآيد آرد

پرداز سياسي خود را پديد آورد و به تدريج اين جريان در جبهه ضداصالحات   ايجاد آرد، تئوريسن و نظريه
اي بود آه اين   ابتكار عمل را بدست گرفت و بخش معتدل را آنار زد و انتخابات شوراها اولين عرصه

 وضعيت خاص آن مقطع و جريان اولين تجربه را آزمود و با نام مشخص به ميدان آمد و با توجه به
 .مشارآت اندك مردم توانست پيروز شود و اعتماد به نفس الزم را بدست آورد

عضو شوراي مرآزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با تأآيد بر اين مطلب آه جريان افراطي راست، 
ش از اين جريان همه چيز: فاقد مشخصات يك جريان سياسي است، در تشريح اين موضوع متذآر شد

ريزد و تا به حال با اتكاء به   شود و اگر اين بند ناف قطع شود، همه چيزش فرو مي  طريق قدرت تأمين مي
 .نهادها و تشكيالت قدرتمند پشت سرش توانسته، نقش آفريني آند

با توجه به اعتماد به نفسي آه اين جريان در انتخابات شوراها بدست آورد، در انتخابات : وي ادامه داد
جلس با يك روحيه مضاعف و با ادعايي بيشتر حضور پيدا آرد، به طوري آه ليست انتخاباتي جريان م

راست در مجلس هفتم در شهرهاي اصلي آشور زير نظر اين طيف از جريان راست بسته شد و به 
هاي بارز و سرشناس جريان راست سنتي با اعمال فشار بخش افراطي، از   جايي رسيد آه حتي چهره

هاي انتخاباتي در سطح شهرهاي بزرگ خط خوردند و موضع غيرقابل توجيه شوراي   خي ليستبر
سويه و نتايج از پيش   ها هم آامًال عرصه انتخابات مجلس را به انتخاباتي يك  نگهبان در ردصالحيت

 .تضمين شده براي اين جريان تبديل آرد
ام شوراها و گام مجلس هفتم به دنبال اين آرمين معتقد است آه در حال حاضر اين جريان بعد از گ

است آه دولت را در اختيار بگيرد و آامًال حاآميت خود را به صورت يكپارچه بر آشور تحميل آند و به 
هيچ وجه حاضر نيست آه اين موقعيت را با موتلف خودش آه همان جريان راست سنتي است، 

خالف اصالحات به قدري تفوق پيدا آرده است آه تقسيم آند، يعني اين بخش به تدريج به دو جريان م
هاي شديد   حاضر نيست اين غنيمت را با موتلف خودش تقسيم آند و در واقع همين امر عامل بروز تنش

 .در جناح راست شده است 
بندي موجود در  سخنگوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در تكيمل ديدگاه خود در خصوص تقسيم

گويد آه بايد همه چيز در اختيار من باشد و   اين جريان تندرو مي: ات، افزودجبهه مخالف اصالح
بيست و "،"گراها بايد مملكت را اداره آنند  اصول"،"ضرورت جوانگرايي"شعارهاي جديد اين طيف نظير؛

پيرمردها جايشان روي سر ما، اما حاال بايد بروند خانه "،"چهار سال مملكت دست ما نبوده است
آنهايي آه جنگ را اداره آردند، بايد " ،"تا جوانترها مملكت را اداره آنند و اتاق فكر راه بيندازيمبنشيند 

مخاطب اينگونه شعارها و اظهارات، موتلف افراطي راست يعني بخش معتدل ". آشور را اداره آنند
نيست آه اي   جبهه ضداصالحات است، يعني بايد شما برويد آنار بنشيند و رياست جمهوري عرصه

 .شما دخالت آنيد
طلبان با جريان راست طرف   آرمين تأآيد آرد آه در جريان نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، اصالح

 .شود، طرفند  نيستند، بلكه با يك جريان اقتدارگرا آه به شدت حمايت مي
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د نرسيده است، بدين معتقدم آه روند افتراق در جناح مخالف اصالحات هنوز به اوج خو: وي تصريح آرد
جمهوري   اگر پس از انتخابات رياست. شود  معني آه اين جناح افراطي به طيف مستقلي تبديل مي

نتيجه به نفع جريان افراطي جناح راست تمام شود، آنگاه روند افتراق آامل خواهد شد و اين جريان 
 .دشو  خيلي راحت موتلف سنتي خود را آنار خواهد زد و آامًال جدا مي
اين روند افتراق ادامه پيدا خواهد آرد و : عضو شوراي مرآزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، افزود

بستگي به نتايج انتخابات دارد، هر چه به انتخابات نزديكتر شويم، انشعاب در اين جبهه به صورت 
 .تر صورت خواهد گرفت  واضح

واقع در حال حاضر بخش راست سنتي به تدريج در : طلب مجلس ششم يادآور شد  اين نماينده اصالح
آند آه در اين روند، فقط قرار نيست اصالح طلبان از گردونه قدرت حذف شوند، بلكه جريان   احساس مي

اند و علت چالش جبهه   راست سنتي هم حذف خواهند شد و آنها اآنون اين خطر را احساس آرده
نديداي واحد، همين احساس ناخوشايند است، چرا آه ضداصالحات در نرسيدن به اجماع بر روي يك آا

 .اند  بخش افراطي حاضر به هيچ تنازل و انعطافي نيست، لذا با بن بست مواجه شده
اش در مورد پيروزي   بيني قاطعانه  عضو شوراي مرآزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، به غير از پيش

آند آه اختالفات   بيني ديگري نيز دارد، او تأآيد مي  اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهوري، پيش
 . دهد آه انشقاق در اين جريان حتمي است  دروني جناح راست آشكارا نشان مي

 
 

، در پاسخ به اين سوال آه آيا جريان " ايلنا"وگوي تفصيلي خود با خبرنگار   محسن آرمين در ادامه گفت
اجماعي، در ميان خود به نقطه مطلوبي خواهد رسيد، اظهار طلبان جهت معرفي آانديداي   مقابل اصالح

آنم اگر افراد دقت آنند، مشخص است آه بخش افراطي از چه آساني حمايت   فكر مي: داشت
 .آند و بخش سنتي از چه افرادي  مي

اين طيف از جناح راست : هاي بخش سنتي جناح راست، تصريح آرد  وي ضمن تأآيد مجدد دغدغه
ش به حدي خواهد رسيد آه براي اينكه بخش افراطي را سر جاي خود بنشاند، حتي حاضر هاي  دغدغه

رفسنجاني برود، چرا آه اگر احساس آند پروژه   خواهد شد به سمت حمايت از آانديداتوري هاشمي
يكدست شدن حاآيمت به نفع افراطين در حال تحقق است و پروژه تبديل شدن رئيس جمهور به 

يس دفتر شدن در حال پياده شدن است؛ وضعيت خود را در خطر خواهيد ديد، هر چند تدارآاتچي و رئ
طلبان است، اما راست سنتي هم نگران وقوع چنين اتفاقي   آه در حال حاضر اين مسئله دغدغه اصالح

 .خواهد شد
سخنگوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي بخش افراطي راست را از لحاظ سياسي بسيار 

تواند منافع و مصالح خود را در شرايط مختلف   اين جناح به هيچ وجه نمي: ه توصيف آرد و افزودماند  عقب
شود، مسايل اخيري آه در   تشخيص دهد و دائم در تشخيص مصالحش دچار اشتباهات فاحش مي

 .دهد  هاي برخي از نمايندگان مجلس به روشني اين مساله را نشان مي  مجلس اتفاق افتاد و نطق
 سال انقالب دست ما نبوده است، 25آنند آه   در شعارهاي اخير آقايان توجه آنيد؛ مطرح مي:  افزودوي

ده سال دوره امام و جنگ بود و هشت سال ,  سال25در اين . خواهيم مملكت را اداره آنيم  حاال ما مي
بهره   ين شعار دارد و بيبعد آن نيز آه دولت آقاي هاشمي سرآار بود، ببنيد؛ اين جريان چقدر خطا در تعي

 .از هوشياري سياسي است
 سال 25 سال نبوده است يعني اينكه تمام 25گويد   آرمين با بيان اين مطلب آه وقتي اين جريان مي

هاي مخالف   جريان افراطي با اين شعار خود را در آنار بخش: آند، متذآر شد  عمر انقالب را نفي مي
آند، دوره بعد آه دوره هاشمي است و خود اينها   ي دوره امام را نفي ميدهد، آنها حت  انقالب قرار مي
دادند   مي»  مخالف رهبري، دشمن پيغمبر است-مخالف هاشمي،مخالف رهبر است «بودند آه شعار 
ايم، معناي بدي دارد    سال در انقالب نبوده25شوند آه اين حرف آه   بعد متوجه مي. اند  را، فراموش آرده

 سال 16گويند   اند و مي  ايم، لذا شعارشان را عوض آرده  اش اين است آه، تازه به دوران رسيده  و معني
 .مملكت دست ما نبود

مسائل مطرح شده در مجلس : وي در مقام ارزيابي لوايح مطرح شده در مجلس هفتم، ابراز عقيده آرد
را براي رسيدن به قدرت به بازي  ميليون نفر 60به شدت آل جامعه را نگران آرده است آه سرنوشت 

تواند مناسبات اقتصادي، فرهنگي و   تواند اقتصاد آشور را فلج آند، مي  چنين عملكردي مي. اند  گرفته
رودربايستي مطرح   ها خيلي بي  اجتماعي جامعه را بهم بريزد و مثًال در خصوص بحث تثبيت قيمت

فهمد آه اين يك سال يعني تا وقتي آه    هر فردي ميآنند آه تمام اين اقدامات براي يكسال است،  مي
انتخابات را بدست آوريم، لذا با توجه به اين ناپختگي و عدم بلوغ سياسي تصور من اين است آه اين 

آند و آنچنان جامعه را نگرتن   جريان به دست خود و با اقدامات خود جامعه را عليه خود بسيج مي
بنابراين به نظر . هاي رأي بيايند  ر حاآميت اين حريان به پاي صندوقآنند آه همگي براي دفع خط  مي
اي در عرصه سياسي   رسد اين جريان خيلي سريع به لحاظ سياسي زمين خواهد خورد و هيچ آينده  مي

 .آشور نخواهد داشت
آرمين در پاسخ به اين سوال آه آيا جناح راست با استرتژي انتخابات مجلس هفتم در انتخابات 

جمهوري انتخاباتي نظير   انتخابات نهمين دوره رياست: شود، گفت  جمهوري آينده، وارد عرصه مي  رياست
مجلس هفتم نيست آه به نفع آنها تمام شود، يعني شرايط اين انتخابات به لحاظ سياسي با انتخابات 

طلب بود و با    اصالحدر انتخابات مجلس نقطه مقابل اين جناح، جريان. مجلس هفتم آامًال متفاوت است
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هاي ديگر   طلبان راه براي اين جريان باز شد، اما به تدريج اين جريان دارد با رقيب  حذف آانديداهاي اصالح
 .مواجه مي شود

آقاي هاشمي و ديگران هستند، اين . بخش موتلف اين جريان افراطي، رقيبي براي وي است: وي افزود
تر از اين   طلب مشكل آنها رفع شود، مساله خيلي بغرنج  ان اصالحانتخابات چيزي نيست آه با حذف جري

شود، اما در رئيس جمهوري يك نفر برگزيده    نفر انتخاب مي270در انتخابات مجلس . حرفهاست
 .شود تمام آانديداهاي ديگر را حذف آرد و فقط آانديداي طيف افراطي را باقي گذاشت  شود و نمي  مي

: ديداهاي بخش افراطي را ناشي از يك برنامه حساب شده ندانست و تصريح آردآرمين عدم تعيين آان
گيري وجود ندارد و چون اين جريان   اختالفات جناح راست به قدري شديد است آه امكان اجماع وتصميم

تواند   هاي سياسي الزم را ندارد و اساسًا؛ نه منافع آشور بلكه حتي منافع خودش را نمي  ظرافت
 .هد، بنابراين اين سردرگمي را داردتشخيص د

جريان تندرو جناح راست، در حال حاضر قطع اميد نكرده و در پي : اين نماينده مجلس ششم تأآيد آرد
آورد آه بخش متحد آنها، آانديدايشان را   جمهوري است و تمام فشار را مي  فتح آردن پست رياست

 .بپذيرد
اساسًا : در مقطع آنوني از هم موتلف خود را، رد آرد و افزودآاران   خواهي اين طيف محافظه  وي سهم

خواهد به قواعد بازي ملتزم باشد و بر اساس   خواهي براي يك جريان سياسي معني دارد آه مي  سهم
خواهد، اما اقتدارگرايي و   اش سهم مي  شود و به اندازه پايگاه اجتماعي  آن وارد عرصه رقابت 

دهد، ضمن اينكه اصًال قابل اعتماد   ها و مانورهايي نمي  جريان امكان چنين بازيخواهي به اين   تماميت
جمهور را از موتلف خود بگيرد،   انديشد و اگر سهم معاون اولي رئيس  جز قدرت به چيزي نمي. نيست

 . معلوم نيست تمام قدرت را قبضه نكند و رييس جمهور را به يك دآور تبديل نكند
آند آه   جريان افراطي سعي مي: بيني آرد  ازمان مجاهدين انقالب اسالمي پيشعضو دفتر سياسي س

نهايتًا رئيس جمهور از خودش باشد و نهايتًا اگر ناگريز شد آانديداي مورد نظر بخش ديگر جناح مخالف 
لذا دهد،   هاي اصلي رضايت نمي  جمهوري و وزارتخانه  اصالحات را بپذيرد، به آمتر از معاون اول رئيس

 .خواهي آنان مربوط به مرحله بعد است و در حال حاضر آنها در مرحله زورآزمايي هستند  سهم
تواند   عضو شوراي مرآزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي معتقد است آه حضور در حاآميت مي

ولت هاي نهادهاي مدني باشد، از اين روست آه در ارزيابي آارنامه د  تضميني جهت ثمربخشي فعاليت
 . آند  خاتمي دستاوردهاي اين دولت را مثبت ارزيابي مي

 .، به بحث چرايي شرآت مردم در انتخابات پرداخت"ايلنا"وگو با خبرنگار   محسن آرمين در ادامه گفت
طلب مصمم به شرآت فعال در انتخابات آتي   هاي اصالح  ه  وي با بيان اين مطلب آه مجموعه گرو

اي آه از آينده آشور و   آننده  با توجه به تصوير نگران.  اين امر روشن استعلت: هستند، تصريح آرد
در مقطع آنوني تمام . تواند آشور را به سمت پرتگاه ببرد، وجود دارد  عالئم حاآم شدن جرياني آه مي

بر اي رقم بخورد آه يك حاآميت متصلب   گونه  جمهوري به  دغدغه و نگراني اين است آه انتخابات رياست
آشور حاآم شود، ديدگاهي آه به هيچ وجه قدرت تشخيص مصالح ملت را ندارد و تمام دستاوردها را 

 .دهد  به باد فنا مي
سخنگوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با بيان اين مطلب آه در طول هشت ماه گذشته به تدريج 

ايم    سطح جامعه آشور بودهتفاوتي و دلسردي در  شاهد نوعي تحرك و ذوب شدن تدريجي يخهاي بي
مردم نسبت به آينده خود، زندگي و سرنوشت : آه نتيجه عملكرد بخش اقتدارگرا است، تصريح آرد

فكر . ملت نگران هستند آه اگر آشور به دست اين جريان بيافتد، چه اتفاقاتي ممكن است، بيافتد
ايد در انتخابات آينده شرآت آند، آافي آنم همين دليل براي اين آه جامعه به اين نتيجه برسد آه ب  مي
 .است

معتقدم آه به تدريج واخوردگي، سرخوردگي و يخ زدگي در سطح جامعه در حال از بين : وي ادامه داد
باشد و آثار يك نوع تحرك و حساسيت مجدد نسبت به تحوالت در عرصه سياسي را شاهد   رفتن مي

ر مجلس هفتم و با مشاهده عملكرد آقايان زمينه خواهيم بود، مخصوصًا با گذشت هشت ماه از عم
بسيار مناسبي براي قضاوت افكار عمومي به وجود آمده است و باالخره يك مبناي قضاوتي به وجود آمد 

آه عملكرد مجلس ششم با آن مقايسه شود و مردم خود قضاوت آرده و بسياري از نقدها و انتقادها 
 .را پيدا خواهد آرد خود با اين مقايسه پاسخ خود   خودبه

آند  آنم روند موجود به اندازه آافي در افكار عمومي دغدغه و نگراني ايجاد مي  فكر مي: آرمين تأآيد آرد
آنم   آه آنها به سرنوشت انتخابات رياست جمهوري حساس بشوند، با توجه به اين واقعيت تصور مي

ري دچار مشكل نشويم و آانديداهاي اصالح اگر در سطوح آانديداهاي موجود در انتخابات رياست جمهو
 .طلب مشمول تيغ نظارت استصوابي قرار نگيرند، احتماًال انتخاباتي قابل قبول خواهيم داشت

طلب مربوط است، به هيچ وجه حاضر به ترك   تا جايي آه به ما به عنوان جريان اصالح: وي اظهار داشت
آنيم آه تا آنجايي   طلب هستيم و فكر مي  صالحعرصه رقابت سياسي نيستيم، چون نيروي سياسي ا

آه امكان دارد، بايد حضور داشته باشيم، لذا از يك جريان سياسي معتقد به مشي مبارزه 
شود سوال آرد آه چرا در عرصه سياسي حضور داريد؟، چرا آه ماهيت اين جريان   پارلمانتاريستي نمي

 .سياسي حضور در انتخابات است
اي است آه از   ها و تجربه  آنچه آه به مردم مربوط است، پر رنگ شدن اين دغدغه: دآرمين تأآيد آر

به نظرم اين تجربه آافي است آه جامعه را به اين نتيجه . عملكرد اين جريان در همين مدت وجود دارد
ت موجود تر از وضعي  تواند آنرا را با وضعيتي خطرناك  تفاوتي نسبت به آينده خودش، مي  برساند آه بي
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قطعًا در انتخابات رياست جمهوري آينده شاهد يك مشارآت پرشور و فراگير مانند دوم خرداد . مواجه آند
نخواهيم بود، اما اگر حداقل رقابت وجود داشته باشد، اگر آانديداهايي آه داراي توان و ظرفيت رقابت 

آنم بر   حنه حذف نشوند، تصور ميتوانند حداقل مطالبات مردم را نمايندگي آنند، از ص  هستند و مي
هاي آينده خواهيم   وجود آمده است و شاهد تشديد آن در ماه  اساس همين احساسي آه در جامعه به

 .بود، يك مشارآت نسبتًا قابل قبول را خواهيم داشت
شت، در صورت رعايت شرائط برابر، يك انتخابات رقابتي سالم، اما ناعادالنه خواهيم دا: وي تصريح آرد

 .سويه ايجاد آنند  طلب را رد صالحيت آند و يك عرصه يك  مگر اينكه آانديداي اصالح
جمهوري، براي تضمين نتيجه انتخابات به سمت   با توجه به ماهيت انتخابات رياست: وي بيان داشت

هبان توانم بفهمم آه شوراي نگ  البته نمي. ردصالحيت برخي از آانديداها رفتن، امري نامتحمل نيست
خواهد معين را   آند، چگونه مي  را براي انتخابات خبرگان تأييد صالحيت مي" فالحيان"وقتي فردي مثل 
 .ردصالحيت آند
از سوي ديگر حداقل اين ادعا وجود دارد آه آقايان به دنبال مشارآت گسترده و : آرمين متذآر شد

ازاي خارجي داشته باشد،   ند مابهحداآثري هستند، اين مشارآت اگر فقط يك شعار نباشد و بخواه
 .قطعًا با ردصالحيت آانديداهايي نظير دآتر معين تحقق نخواهد يافت

تر از   سخنگوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در ادامه، وضعيت جبهه اصالحات را بسيار مناسب
 سر پنج آانديدا است، اما آاران بحث بر  اگر در بين محافظه: آار ارزيابي آرد و بيان داشت  جريان محافظه
اگر آنجا شما شاهد برخوردهاي تخريبي هستيد . طلبان نهايتًا روي دو آانديدا بحث است  در ميان اصالح

" تازه به دوران رسيده"و " آوتوله سياسي"گويد؛   آند و به آن مي  آه يك بخش، بخش ديگر را تخريب مي
 .بينيد  طلب نمي  زها را در بخش اصالحآنند، شما اين چي  و حتي همديگر را سانسور مي

" دآتر معين"جبهه مشارآت ايران اسالمي و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي آه از : وي تصريح آرد
اند، به طور جد نه تنها از   اعالم آرده" آروبي"آنند، همواره احترام خود را نسبت به آقاي  حمايت مي

 .كه با هرگونه حرآت تخريبي به شدت برخورد خواهند داشتهرگونه برخورد تخريبي پرهيز دارند، بل
هاي   ال است و تالش  آرمين با بيان اين موضوع آه تحقق اجماع در سطح جبهه دوم خرداد، حالتي ايده

متأسفانه تا اين مقطع نتوانستيم به چنين حالتي دست : جدي هم در اين مورد انجام شده است، افزود
 به اجماع در سطح جبهه دوم خرداد تا اين مرحله به اين معني نيست آه تا عدم دستيابي. پيدا آنيم

توانيم به چنين اجماعي برسيم، اما با توجه به تكثيري آه   زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري نمي
 تواند به اجماع برسد، فكر  در سطح آانديداها وجود دارد، از طرفي جبهه مخالف اصالحات هم يقينًا نمي

اي جدي به ما وارد نخواهد ساخت و نتايج انتخابات به ضرر ما   آنم تنوع در جبهه دوم خرداد، لطمه  مي
 . نخواهد بود

 
طلبان در جهت تشديد   آند آه اصالح  آار بيان مي  جريان محافظه"وي در واآنش به اين مطلب آه 

تالفات راست شديد است آه نياز به اينقدر اخ: ، تصريح آرد"آنند  اختالفات جريان راست فعاليت مي
اند، به دليل اينكه نگاه آقايان، نگاهي   دوستان افراطي ما زحمت ما را آم آرده. دامن زدن ندارد

 .انحصارطلبانه است و همين امر عامل تضادهاي شديد است
 قبضه مساله خيلي روشن است، يك جريان در پي اين است آه مملكت را در: آرمين مجددًا تأآيد آرد

خود بگيرد و اين فقط شامل مجلس و دولت نيست، بلكه در پي گرفتن قوه قضاييه هم هست و 
يعني يك حاآميت يكپارچه توتاليتر و . اختالفات جديد آنها با قوه قضاييه براساس همين ديدگاه است

خواهند و از سوي ديگر جريان راست در طول هشت سال   يكدست با مشخصات فكري خود را مي
هاي افراطي موضع نگرفته و   گذشته به عنوان متحدين بخش افراطي عمل آرده و در مقابل ديدگاه

همواره خود را در اتحاد اين ديدگاه بر عليه اصالح طلبان ديده است، لذا االن اگر اين بخش سنتي 
شود و طبيعي است آه از خودش واآنش   مشكلي دارد، براي اين است آه دارد خودش حذف مي

 .دهد  شان مين
عضو شوراي مرآزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در خصوص دالئل انتخاب دآتر معين به عنوان 

با توجه به سوابق سياسي، شخصي و فردي، تقارب و نزديكي : آانديداي حزب متبوعش، گفت
ما و البته ميزان هاي   هاي سازمان و همچنين توانايي نمايندگي آردن ديدگاه  هاي وي به ديدگاه  ديدگاه

ها را به ميزاني   اين مشخصه" معين"در مجموع . آوري، دآتر معين را انتخاب آرديم  ظرفيت و زمينه رأي
هاي ديگر بودند آه در نهايت احساس آرديم،   بيش از ديگران در خود جمع دارد، هر چند آه شخصيت

 . تر است  معين مناسب
ايد ونه آاريزما،   محور بوده  جمهوري برنامه   پي معرفي رئيسآرمين درخصوص اينكه با معرفي معين در

ها در عمل   خوانيم اما يكسري بحث  يكسري مسايل را در علوم سياسي به صورت تئوري مي: گفت
چيز خوبي نيست و بايد به سمت " آاريزما"آنيم آه   اين آه در مسايل تئوري مطرح مي. افتد  اتفاق مي

رويم، اينها در تئوري درست است، اما درعالم واقع اين طور نيست و اين فقط يك وضعيت نهادي پيش ب
 .مخصوص آشورهاي جهان سوم نيست

شود به خاطر آاريزما انتخاب   بينيد؛ اگر بوش انتخاب مي  اين مساله را در آمريكا هم مي: وي تصريح آرد
آاريزما يكي از عواملي بود آه . باشدشود، يعني آاريزما چيزي نيست آه ديگر در دنيا وجود نداشته   مي
آنيم، شكست   توانست در انتخاب ما در آنار عوامل ديگر موثر باشد، ما استراتژي آه دنبال مي  مي
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جمهور به رييس دفتر است و روي آن هم   پروژه حاآميت انحصاري و شكست تبديل شدن رييس
 .آنيم  گذاري مي  سرمايه

دهد، خب   ا اين بود آه حضور مهندس موسوي اين پروژه را شكست ميبندي م  جمع: آرمين ادامه داد
هايي آه داشتيم به اين نتيجه   ما با توجه به مالك. حاال آه ايشان نيامد، رفتيم سراغ آانديداي ديگر

رسيديم آه دآتر معين براي تحقق و پيگيري اين استراتژي در سطح رياست جمهوري، شخصيت و فرد 
 .تواند مانع از يكدست شدن حاآميت شود  مناسبي است و مي

معتقديم آه عامل آاريزما حداقل در سطح : اين عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، تصريح آرد
طبعًا بايد جايگزين آاريزما عقل . آانديداهاي مطرح دوم خردادي و حتي در جناح مقابل وجود ندارد

ر برنامه در شرايط فقدان آاريزما بيشتر خواهد شد و نقش تيم همكا. جمعي، آار گروهي و برنامه باشد
 .طبعا دآتر معين هم بايد با يك تيم در انتخابات ظاهر و مطرح شود

آنم آه   تصور مي: وي با تاآيد اين مطلب آه در سطح آانديداهاي مطرح آاريزما وجود ندارد، متذآر شد
چنين حالتي . يند آه خالء آاريزما را جبران آنندآنند آه با برنامه بيا  همه آانديداها چنين فكري را مي

 .فضاي انتخابات را متحول خواهد آرد و به شدت در آراء آانديداها و اقبال جامعه تأثيرگذار خواهد بود
در اين : دهد، اظهار داشت  آرمين با بيان اين مطلب آه جامعه ايران آماآان به آاريزما اهميت مي

ايي مانند ميرحسين موسوي وجود داشت، مطمئنًا در انتخابات پيروز انتخابات اگر شخصيت آاريزم
شد، اما حاال آه نيست، منطقي است آه به سمتي برويم آه خالء آاريزما را با عوامل ديگر جبران   مي
آيد، مطرح نبود، اما االن تقريبًا تمام   جمهور با چه تيمي مي  هاي گذشته بحث اينكه رئيس  در دوران. آنيم
اند آه با عوامل ديگر بايد   آنيم، لذا احساس آرده  گويند آانديدايمان را با تيم مشخص مي  يانات ميجر

 .اين آمبود را جبران آنند و در واقع در غياب آاريزما اين نوعي پاسخ به خواست جامعه است 
 اين روش قطعا به: وي با طرح اين مطلب آه آماآان به اصالحات حكومتي معتقد است، تأآيد آرد

معتقدم، يعني به حضور در حاآميت براي اصالحات معتقد هستيم، ضمن اينكه فعاليت و تالش در بدنه 
آنيم، اما بر اين باوريم آه در جوامعي شبيه جامعه ما موفقيت و نتيجه بخش   اجتماعي را نفي نمي

نه حضور در حاآميت بودن آارآرد نهادهاي اجتماعي مدني، مستلزم حمايت حاآميت است و به پشتوا
 .تواند، واقعيت پيدا آند  ها مي  اساسًا آن تالش

اگر اين حضور : سخنگوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي،در بيان دالئل ديدگاه خود ،اظهار داشت
هاي اقتدارگرايانه وجود دارد، حاآميت   اي آه نهادهاي مدني ضعيف هستند و ديدگاه  نباشد، در جامعه

تواند به راحتي موجب سرآوب احزاب شود، رشد نهادهاي مدني در گرو جلوگيري از   ها مي  اين ديدگاه
شود، ولي از اين منظر   به دوره اصالحات آقاي خاتمي انتقاد مي. حاآميت تفكرات اقتدارگرايانه است

 .آارنامه اصالحات نه تنها منفي نيست، بلكه قابل قبول است
 اين هشت سال توانستند آه در جامعه شكل بگيرند، به خاطر حضور اگر نهادهاي مدني در: وي افزود

اصالح طلبان در سطح حاآميت بود، تا هشت سال پيش نهادهاي مدني در جامعه نامفهوم بود، اما 
بينيد آه وجودشان مديون وجود   هي غيردولتي را مي  هاي صنفي، احزاب و سازمان  االن انجمن

 .باشد  طلبان در حاآميت مي  اصالح
اي آه از   اگر حاآميت را به صورت يكپارچه به اقتدارگرايان تقديم آنيد، به واسطه آينه: آرمين هشدار داد

نهادهاي مدني در آنها وجود دارد، مطمئن باشيد آه به سرعت نهادهاي مدني توسط آنان نابود خواهد 
آليستي به اين قضيه نگاه آنيم، نگاه   آنم اين دو بايد با هم باشد، نبايد خيلي ايده  شد، لذا فكر مي

 . ساحتي نبايد در اين زمينه وجود داشته باشد  تك
ها در خصوص   عضو دفتر سياسي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در ارزيابي از آخرين نظرسنجي

روند نظرسنجي روند اميد بخشي است، هر چه به زمان انتخابات نزديك : وضعيت آانديداها، گفت
دآتر معين در بين آانديداهاي موجود شايد تنها . شود  تر مي  ها اميدوار آننده  يم، نظرسنجيشو  مي

رغم اين مساله، وضع ايشان در   آانديدايي است آه تا االن آار جدي برايش صورت نگرفته است و علي
اسالمي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و جبهه مشارآت ايران . ها اميدوارآننده است  نظرسنجي

 .اند و بايد در دو ماه آتي قضاوت آرد  تازه ،آار را شروع آرده
دانيد و در صورت چنين   اي ردصالحيت دآتر معين را جدي مي  وي در پاسخ به اين سوال آه تا چه اندازه

در مقطع آنوني وارد يك رقابت آامًال نابرابر مي : امري چه روشي را پيش خواهيد گرفت، تصريح آرد
 رقابتي آه حزب هستيم، اما اجازه داشتن يك نشريه حزبي نداريم، سايت اينترنتي ما فيلتر شويم،

ها و حتي اين   مان هر آدام چندين پرونده در قوه قضاييه دارند، به خاطر مصاحبه  شده، اعضاي شاخص
 به عنوان تشويش آنند، آوچكترين اظهار نظر ما  هاي ديگر من اضافه مي  اي به پرونده  مصاحبه هم پرونده

 .شود  اذهان عمومي موضوع پيگيرد به اصطالح قانوني مي
 

هاي   شويم آه نشريات متعدد دارد، رسانه  با چنين وضعيتي وارد رقابت با جرياني مي: آرمين تصريح آرد
نع از ها ما  اما تمام اين نابرابري. مختلف دارد، در نقد طرف مقابل هيچ نگراني از پيگردهاي قضايي ندارد

حضور ما در انتخابات نخواهد شد و قطعًا مصمم بر شرآت در انتخابات هستيم، اما حضور يك حزب در 
هاي آن جريان   انتخابات و معرفي آانديدا در شرايطي است آه آانديدايي داشته باشد آه بتواند ديدگاه

 به آانديدايش داده نشود، سياسي را پيگيري نمايد، اگر آانديدايي اين چنين نيابد و يا اجازه حضور
 .شرآت در انتخابات بايد فاقد يك توجيه و منطق عقالني است
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ما قطعًا نسبت به اين مساله واآنش نشان : سخنگوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، اعالم آرد
دهيم، اما اين واآنش چه باشد، در حال حاضر از بيانش معذوريم و در زمان مناسب مطرح خواهيم   مي

گيري خواهد   آرد و متناسب با شرايط و با توجه به ميزان رقابتي بودن يا رقابتي نبودن انتخابات، تصميم
 .شد

جمهوري، خاطر نشان   آرمين درخصوص نحوه عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات نهمين دوره رياست
گيري اين آقايان   صميمواقعيت تجربه شده نشان داده آه افكار عمومي و فشارهاي اجتماعي بر ت: آرد

شود، اما در دوره بعد به دليل اينكه شرايط سياسي   اي ردصالحيت مي  يك نماينده در دوره. موثر است
 .شود  شود، تأييد صالحيت مي  عوض مي

 هم ديديم آه خيلي تائيد صالحيت آقاي خاتمي قطعي نبود، 76در دوم خرداد : وي در پايان تصريح آرد
هاي شوراي نگهبان شرعي و قانوني   گويند مالك  ت شد، بنابراين خارج از اين آه مياما تائيد صالحي

زند، لذا هر   است، اما تجربه نشان داده آه واقعيت اجتماعي و سياسي در اين مساله حرف اول را مي
ات چه حساسيت افكار عمومي نسبت به انتخابات ارتقاء پيدا آند و انتخابات هر چه بيشتر آانون توجه

 .توانيم به وجود يك انتخابات رقابتي اميدوارتر باشيم  مردم قرار گيرد، به همان نسبت مي
 
 تشكيل جلسه داد " ائتالف نهم براي فرداي بهتر"

   2005 ژانویه 12 – 1383 دی23شنبه چهار 
 . شدهاي عضو، تشكيل   نشست ائتالف نهم براي فرداي بهتر، شب گذشته، با حضور آليه اعضاء و گروه

: با اعالم اين مطلب، افزود" ايلنا"وگو با خبرنگار  محسن سرخو؛ دبير ائتالف نهم براي فرداي بهتر در گفت
هاي حامي   دبيرخانه اين نشست آمادگي دارد تا نسبت به برقراري ارتباط با ساير احزاب و گروه

 .رفسنجاني اقدام نمايد  اهللا هاشمي  آانديداتوري آيت
 ها و عموم هموطناني آه مايلند در اين NGOدبيرخانه مذآور همچنين از حضور : سرخو تصريح آرد

حرآت ملي حضور فعال داشته باشند و ائتالف نهم براي فرداي بهتر را همراهي نمايند، استقبال 
 .آند  مي

 .گفتني است؛ دبيرخانه ائتالف نهم براي فرداي بهتر در حزب اسالمي آار واقع شده است
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