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

------------------------------------------------------------------------------  
  انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع را تحريم مي آنيم

  رد صالحيتها
  

  هاي شوراي نگهبان    رد صالحيت     دانشجويي امروز در اعتراض به  آامل ايلنا از تجمعات  گزارش
  2004  فوريه 8  -1382  بهمن 19شنبه  يك

هاي صنعتي شريف و دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران امروز در   تجمعات دانشجويي دانشگاه
هاي صورت گرفته از سوي شوراي   اعتراض به مسائل اخير بوجود آمده در آشور و همچنين رد صالحيت

  . نگهبان برگزار شد
 مشهد در مجلس شوراي اسالمي با به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، علي تاجرنيا، نماينده

آه از سوي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه " تحريم، تحصن، استعفا"حضور درتريبون دانشجويي
  .  فهمد  گذر زمان ثابت آرد آه جريان مقابل چيزي جز زور را نمي: شريف برگزار شد، گفت

به اعتقاد ما : داده است، تصريح آردوي با اشاره به اينكه خدا حق حاآميت انسان را براي خودش قرار 
 باالتر از رهبر جامعه قرار داشتند، اما متأسفانه با   در ابتداي تأسيس جمهوري اسالمي، مردم در درجه

  .گذشت زمان مردم در درجه آخر قرار گرفتند
انتخابات دانند بايد از شرآت در   هر يك از تأييد صالحيت شدگان، اگر خود را اصالح طلب مي: وي افزود

  .انصراف بدهند
آقاي خاتمي به عنوان نماينده مردم در مقابل آزموني بسيار بزرگ قرار دارد چرا آه : تاجرنيا تصريح آرد

  .  ترين انتخابات از زمان تشكيل پارلمان در حال برگزاري است  فرمايشي
 گيرد يك بدعت خطرناك اين انتخابات برگزار خواهد شد اما اينكه توسط دولت اصالحات انجام: وي گفت

  .است و آساني در آينده اين انتخابات را مستمسك قرار خواهند داد آه انتخاباتي بدتر از اين برگزار آنند
اعتراض ما در مجلس تنها به خاطر منتفي شدن : نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي گفت

  . اسالميت و جمهوريت بود
تحريم، "ران در مجلس شوراي اسالمي نيز با حضور درتريبون دانشجوييميثم سعيدي، نماينده مردم ته

نظام : آه از سوي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه شريف برگزار شد، گفت" تحصن، استعفا
جمهوري اسالمي در حال تغيير است و اگر به اين صورت پيش رود، جمهوريت و اسالميت هر دو مسخ 

  .  خواهند شد
خواهند اصطالحًا ايران گلستان   روند و مي  ان به سمت تك صدايي شدن حكومت پيش ميآقاي: وي افزود

  .شود و مجلس هم مانند شوراي شهر تهران شود
تنها نتيجه . آند  حضور يا عدم حضور مردم در اين انتخابات براي آقايان فرقي نمي: سعيدي تصريح آرد

  .س و هم بردارها را به يك سمت سوق دهندمهم است و تالش آنها بر اين است آه خبرگان، مجل
اينها توان اداره يك نانوايي را هم : "تأآيد آرد) ره(اين نماينده مجلس با اشاره به گفته امام خميني 

زنند آه دشمنان نظام هم از وارد آردن   هايي به نظام جمهوري اسالمي مي  و با اين روش ضربه" ندارند
  .هايي ناتوان بودند  چنين ضربه

دليل اينكه آقاي خاتمي بحث لوايح اختيارات : سعيدي در بخش ديگري از سخنان خود ابراز عقيده آرد
  .ديد  آرد، اين بود آه اين روزها را به چشم خود مي  رياست جمهوري را مطرح مي

  .يمها عبور آن  رسالت ما و شما اين است آه از گردونه اين فشارها با حداقل هزينه: وي در پايان گفت
  . تفسيرهاي غلط از قانون اساسي امكان اجراي آن را از بين برده است: نماينده تهران گفت

فاطمه حقيقت جو نيز نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با حضور درتريبون 
آه از سوي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه شريف برگزار " تحريم، تحصن، استعفا"دانشجويي
گر نهادهاي مختلف در آشور به حقوق خود بر اساس قانون اساسي قانع باشند، مشكلي ا: شد، گفت

  .  پيش نخواهد آمد
هاي قانوني خود اآتفا آند و يا مجلس خبرگان به شكل   اگر شوراي نگهبان به مسؤوليت: وي افزود

يت پيش نخواهد واقعي و برآمده از رأي مردم باشد و به وظايف خود به صورت درست عمل آند اين وضع
آنند آه هرگونه قدرت عمل را از نهادهاي   آمد اما وقتي آه نهادهاي انتصابي به صورتي عمل مي

  .توان به اين قانون عمل آرد  گيرند، نمي  انتخابي مي
وي در بخشي از سخنان خود در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در خصوص بيانيه مشترك خاتمي و 

آقاي خاتمي در حال ايفاي نقش تاريخي، . آنم  ه را بسيار نامناسب ارزيابي مياين نام: آروبي گفت
 اگرچه   هنرش اين است آه اين نقش را درست ايفا آند چرا آه آينده عملكرد او را ارزيابي خواهد آرد،

  .هاي قابل احترام دارد  آقاي خاتمي نگراني
جبهه : داند يا نه؟، پاسخ داد  ليدر اصالحات ميوي در خصوص اينكه جبهه دوم خرداد هنوز هم خاتمي را 

اي مثل مشارآت و سازمان مجاهدين، عدم مشارآت در انتخابات   دوم خرداد دو شقه شده است، عده
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ديدگاه اين دو گروه در مورد . اند  اند و گروهي ديگر مانند مجمع روحانيون اعالم شرآت آرده  را اعالم آرده
  .آقاي خاتمي متفاوت است

عضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در اعتراض به رد ا
هاي صورت گرفته از سوي نگهبان و همچنين مسائل اخير در خصوص انتخابات مجلس هفتم   صالحيت

  . آغاز آردند14:30تجمع دانشجويي خود را از ساعت 
 سياسي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه به گزارش ايلنا، در ابتداي مراسم مهدي طبايي، دبير
 ملت ايران خواست تا انقالب به ثمر 57 بهمن 22تهران و علوم پزشكي تهران با بيان اين مطلب آه در 

 هستيم آه افرادي در پي نظام بدون استقالل و آزادي و 82 بهمن 22امروز در آستانه : برسد، گفت
  .جمهوري اسالمي هستند

جمع خود را به همت انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به پايمال امروز ت: وي افزود
  .  آنيم  شدن جمهوريت نظام آغاز مي

برند، اعتراض   ما به سيستم حاآم و بخشي از آن آه جمهوريت نظام را زير سوال مي: وي ادامه داد
ه داشتند با مالحظه آاري در برابر اعتراضي به اصالح طلباني داريم آه زماني آه مردم روحي. داريم

  .سرآوب مردم سكوت آردند
آيا به . ايد آه مردم در انتخاب آزادند و احتياج به قيم ندارند  آنيم آه مگر نشنيده  اعالم مي: طبايي افزود

راستي مجلس در رأس امور است يا طبق تصويب استصوابي مجلس در رأس امور است؟ آيا به راستي 
  م است؟ميزان رأي مرد

اگر شانه خالي آردن از : دبير سياسي انجمن اسالمي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران گفت
مسؤوليت خالف شرع است آيا تضعيف مجلس و ايجاد يأس و نااميدي در مردم سوء استفاده از قانون و 

  شرع نيست؟ 
انشگاه تهران و علوم در ادامه مراسم سعيد بابايي، دبير تشكيالت انجمن اسالمي دانشجويان د

ترين اصول انساني در آشورهاي جهان سومي در ايران ناديده گرفته   پزشكي تهران با بيان اينكه بديهي
آقاي رئيس جمهور شش سال گذشته و در : اي خطاب به رئيس جمهور گفت  شود، با خواندن نامه  مي
اش را اصالح   ايم آه هزينه  تي داشتهمسلمًا حرآا. ايم آه گويي صد سال پيش است  اي ايستاده  نقطه

  .اند  طلبان پرداخته
مردم ساالري اگر صفت ديني بگيرد خيلي مطلوب است اما اگر مردم ساالري با صفت ديني : وي افزود

  .ماند و نه از اسالم  مورد سوء استفاده قرار گيرند نه از مردم ساالري چيزي مي
 عنوان دانشجويان اين مملكت آه بيشترين حمايت را به ما به: بابايي خطاب به خاتمي تأآيد آرد

 ميليون 20آنيم آه شش سال پيش   ايم و نه يك فرد، اعالم مي  پاسداشت و حمايت از يك تفكر داشته
  . رأي پشت سر شما بود و شما اين پشتوانه را به هيچ انگاشتيد

. ح طلب، خاطره شعر و شاعر نباشدشما نخواستيد آه خاطره مردم از يك رئيس جمهور اصال: وي افزود
  .زند باقي خواهد ماند  خاطره مردم از شما به عنوان فيلسوفي آه خوب لبخند مي

ما انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران در انتخابات فرمايشي يك اسفند : وي در پايان تأآيد آرد
  .شرآت نخواهيم آرد

گويند آه تجمع ما تأثيري ندارد و مجلس يك اسفند تشكيل اي ب  شايد عده: بابايي در ادامه اظهار داشت
خواهد شد اما تجمع به اين معناست آه اين حرآات در تاريخ ثبت خواهد شد و نشان خواهد داد آه اگر 

  .آنيم  حرآتي به نفع ملت باشد از آن حمايت مي
 تهران بيانيه اين به گزارش ايلنا، گودرزي، عضو انجمن اسالمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه

اي   امروز به نام فقاهت عده. امروز تشييع جنازه مردم ساالري است: دانشگاه را قرائت آرد و گفت
  . برند و تكليف روشن است  حقوق ملت را از بين مي

دانيد، امروز چه   شما خود را مأمور اجراي قانون اساسي مي: وي خطاب به رئيس جمهور گفت
  ايد؟  هوريت نظام پيش آمده است آه سكوت آردهمصلحتي باالتر از جم

اگر قدرت آزادي زندانيان : گودرزي در رابطه با نمايندگان متحصن در مجلس خطاب به خاتمي گفت
  .سياسي را نداريد دست آم بر شمار آنان نيفزاييد

گزاري اشتباه خاتمي، در بر: گودرزي با اشاره به اينكه مشكالت رئيس جمهور قابل درك است، گفت
  .  انتخابات فرمايشي امروز آتمان پذير نيست

در ادامه مراسم بهاء الدين ادب، نماينده مردم سنندج، با بيان اين مطلب آه براي اين انقالب چه 
ايم آه استبداد و استكبار را دفع   انقالب آرده: ايم آه مردم در سرنوشت خود حاآم شوند، گفت  آرده

گذشت ربع قرن شاهد اين هستيم آه حق تعيين سرنوشت ملت توسط آنيم، اما متأسفانه پس از 
 قطعًا نگاه به بيرون خواهد   استبدادي آه از ملت بريده است،. اي تماميت خواه سلب شده است  عده

  .در حقيقت نفي استكبار دوباره در حال حيف شدن است. داشت و در پي يك حامي است
. هاي انقالب است  لكه از دست رفتن حق حاآميت و آرمانبحث رد صالحيت نيست ب: ادب تصريح آرد

  .امروز نقطه عطفي در مسير حرآت ملت ايران ايجاد شده است
  .ترين آوتاهي و تسامح باعث استقرار استبداد سياه خواهد شد  آوچك: وي افزود

قانون :  گفتداود سليماني، نماينده تهران با تأآيد بر اينكه قانون اساسي احتياج به اصالح دارد،
اساسي ما بايد متمم بخورد تا ساختار شكني سنتي انجام گيرد، اگر مسؤوالن گوش خود را باز نكنند و 

  . خود را اصالح نكنند، مطمئنًا زمان آيندگان، ديگر قانوني نخواهد بود
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 شما دير به گزارش ايلنا، داود سليماني نماينده مردم تهران خطاب به دانشجويان با بيان اين مطلب آه
آرديد آه اگر قرار است فشاري وارد شود تا   بايد تا قبل از يازدهم عمل مي:  اظهار داشت  عمل آرديد،

  .شد  قبل از اين تاريخ فشارها وارد مي
جوانان ما مخالف اسالم نيستند بلكه از : باشند، گفت  وي با بيان اينكه دانشجويان مخالف اسالم نمي

اند آه اگر دوستان انجمني حرفي از   ارائه شده بيزار هستند، آاري آردهاسالمي آه توسط آقايان 
اين علت دارد و علتش اين است آه . شوند  اسالم بزنند، در بين دانشجويان متهم به محافظه آاري مي

شود، به   شود آه به نام اين اسالم، ترور حجاريان توجيه مي  اسالمي امروز در جامعه به مردم ارائه مي
گيرد و به نام دين از حقوق اساسي مردم جلوگيري   اي انجام مي  هاي زنجيره  م اين اسالم، قتلنا

  .شود  مي
اين نبود آه مردم بايد حذف ) ره(اسالم امام . اين قرائت از اسالم قرائت طالباني است: وي تصريح آرد

امام زماني به صورت آتبي به . تفهميدند و اول بايد آنها تصميم بگيرند بعد مل   نفر مي6اينكه . شوند
  .هاي الزم را بيان آردند  اين آقايان توصيه

يك : اي در پي جلوگيري از فعاليت سياسي دانشجويان هستند، گفت  وي با بيان اين مطلب آه عده
قطعًا در داخل . حكومت دو راه غير مردمي براي ماندن ندارد؛ اول سرآوب داخلي، دوم بستن با بيگانه

پردازند پس بايد پاي   شود با زور سرنيزه مردم را سرآوب آرد لذا به تاراج منابع مملكت مي  ميزياد ن
  .ها بايستيم  هزينه

هاي   دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي آه در اعتراض به مسائل اخير آشور و رد صالحيت
 به آرامي به تحصن خود پايان صورت گرفته از سوي شوراي نگهبان در اين دانشگاه تجمع آرده بودند،

  . دادند
به گزارش ايلنا، اين دانشجويان با حرآت به سمت درب اصلي دانشگاه تهران، شعارهايي نظير 

  .دادند  سر مي" استقالل، آزادي، جمهوري جمهوري"و " رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم"
 آذر دانشگاه به سمت 16ر هستند از درب  نف40بر اساس اين گزارش، اين دانشجويان آه در حدود 

  .ميدان انقالب در حرآتند
همچنين حضور نيروي انتظامي و پليس ضد شورش در خيابان انقالب مشهود بود و اين تجمع به آرامي 

  . به پاليان رسيد
  پايان پيام

 
  مردم چه پاي صندوق بروند و چه نروند بايد جواب خدا را بدهند  

  2004  فوريه 8  -1382  بهمن 19شنبه  يك
اگر بروند پاي صندوق، با نوع انتخاب خود بايد . مردم بايد با فكر انتخاب آنند: اسداهللا بادامچيان گفت

جواب خدا را بدهند و اگر پاي صندوق هم نروند و آدم ناصالح برود مجلس، در تمام جرائم او سهيم 
  .  هستند و لذا بايد جواب خدا را بدهند

گفت،   نگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، وي آه در جمع طالب مدرسه مروي تهران سخن ميبه گزارش خبر
 800 نفر توسط شوراي نگهبان در مجلس ششم و همچنين باطل شدن 204با اشاره به تأييد ليست 

م خوب شد اين اتفاقات افتاد و اينها به مجلس رفتند و با آارهايي آه انجا: صندوق رأي در آن دوره گفت
معلوم شد آساني آه شعار قانون گرايي . دادند چهره واقعي اين دوستان آامًال براي مردم روشن شد

  .دادند تا چه حد پايبند به قانون هستند  و جامعه مدني مي
در اسالم شرايط انتخاب شوندگان اين : وي با بيان اينكه انتخابات در اسالم و غرب متفاوت است، گفت

تر نباشد و سوم اينكه اهل رياست هم   براي اين پست شايسته باشد، دوم از او افضلاست آه اوًال بايد 
  .نباشد

بايد آساني انتخاب شوند آه وقتي به مجلس رفتند : عضو شوراي مرآزي حزب مؤتلفه اسالمي گفت
  .ها نيافتند  گير امثال شهرام جزايري

اي است، چون   س خبرگان نيز دو مرحلهانتخابات مجل: وي با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان گفت
  .آنند  آنند و آنها نيز رهبر جامعه را انتخاب مي  ابتدا مردم فقهاي عادل، خداخواه و قوي انتخاب مي

  پايان پيام
 

  مواضع گروهاى مختلف نسبت به شرآت يا عدم شرآت در انتخابات
  2004  فوريه 8  -1382  بهمن 19 يك شنبه -راديو آلمان

اش نسبت به عدم   امشب خود بر مواضع قبلي  دوم خرداد در جلسه  شوراى هماهنگى جبهه: تهران
على محمد حاضرى، رييس شوراى هماهنگى جبهه دوم خرداد با اعالم . شرآت در انتخابات، تاآيد آرد

 جبهه هاى قبلى شورا، هر يك از اعضا و گروههاى عضو در اين نامه و رويه آه مطابق آيين: اين خبر افزود
  . بگيرند  شرآت يا عدم شرآت در انتخابات تصميم توانند مستقال درباره مى

 آانديداى مستقل انتخابات مجلس شوراى اسالمي، مجوز نصب ۶ حزب و ائتالف و٧بايد گفت، تاآنون 
  .اند بوم و پالآارد تبليغاتى انتخابات را از سازمان زيباسازى شهر تهران دريافت آرده

  
، سازمان هايى مانند چكاد آزادانديشان، ائتالف جمعى از خدمتگزاران مستقل ايران »سنااي«به گزارش 

اسالمى، حزب آزادى، جبهه وفاق ايران اسالمى، خانه آارگر، مجمع اسالمى بانوان و حزب تمدن 
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اسالمى از احزاب و ائتالفهايى هستند آه مجوز نصب بوم و پالآارد تبليغات انتخابات مجلس هفتم را 
  .اند دريافت آرده

  
 حزب آارگزاران براى  از سوى ديگر، على هاشمى رييس فراآسيون آارگزاران مجلس در مورد جلسه

تكليف ليست انتخاباتى حزب آارگزاران در جلسه امشب “: تعيين ليست انتخاباتى اين حزب گفت
. ى نزديك استبايد گفت آه اين حزب به على اآبر هاشمى  رفسنجان”  .يكشنبه مشخص خواهد شد

، در ادامه تاآيد آرد آه »ايسنا«وگو با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى  سخنگوى حزب آارگزاران در گفت
 .مجمع روحانيون مبارز نيز  شب گذشته اعالم آرده آه در انتخابات مجلس هفتم شرآت خواهد آرد

  
  اي اسالمي  بيانيه مجمع روحانيون مبارز در خصوص انتخابات هفتمين دوره مجلس شور

  2004  فوريه 8  -1382  بهمن 19شنبه  يك
  : به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن آامل اين بيانيه به شرح زير است

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  . الذين يبلغون رساالت اهللا و يخشونه و ال يخشون احدا االاهللا

  :ملت بزرگوار ايران
ها عليه نظام  ترين توطئه انقالب اسالمي شاهد يكي از پيچيدهدر بيست و پنجمين سالگرد پيروزي 

اي آه اگر خنثي  توطئه. ساالري هستيم هاي مردم آردن پايه مقدس جمهوري اسالمي در جهت سست
شود و ملت ايران را  هاي غيرقابل جبران آن، دامنگير ملت، آشور و انقالب مي نشود، تبعات سوء و زيان

  .المللي مواجه خواهد ساخت در مسائل داخلي و چه در ابعاد بينهاي عظيمي چه  با چالش
داند آه موضوع را اجماال به اطالع  مجمع روحانيون مبارز با درك حساسيت شرايط، خود را متعهد مي

  .مردم برساند
بيست و پنج سال پيش آه رهبر آبير انقالب اسالمي، حضرت امام خميني، سالم اهللا عليه، براي 

را با تاآيد بر اينكه نه يك آلمه آم و نه يك آلمه زياد »جمهوري اسالمي«حكومت ايران عنوانتعيين نوع 
اي   درصد مردم قرار گرفت، آينده98باشد، پيشنهاد فرمودند و مورد پذيرش اآثريت قاطع يعني بيش از 

 ديگر و اي سپس در مرحله. روشن از حكومتي متكي بر آراي مردم فراروي چشم ملت ايران گشوده شد
ويژه مجلس  هاي مردمي به در تدوين قانون اساسي ساز و آار جمهوريت نظام با طرح تشكيل نهاد

ها سال حكومت سياه استبداد را چشيده  شوراي اسالمي تامين شد و ملت ايران آه طعم تلخ ده
، آزادي و بودند و در سايه تفضل پروردگار و همت و وحدت مردم و رهبري داهيانه امام شاهد پيروزي

 بهمن در آغوش آشيده بود، هرگاه موضوع انتخابات به ميان آمد با عنايت به 22اهللا  استقالل را در يوم
اينكه حضور در انتخابات تنها و بهترين راه جلوگيري از بازگشت استبداد است، با تمام توان به ميدان آمد 

ه مايه قوت قلب دوستان و نوميدي و در طول ربع قرن بيست و چهار بار حضور چشمگير خود را آ
دشمنان بود به منصه ظهور رساند و هرگاه آه خطر را بيشتر احساس آرد، بيشتر حضور يافت و اوج آنرا 

اي انحصارگر با  اما متاسفانه عده.  و سالهاي بعد از آن مشاهده آردند1376همگان در دوم خرداد 
تابند، با  هاي مختلف را در جامعه برنمي حضور انديشههايي متحجرانه از دين آه آراء مردم و   برداشت

هاي از پيش تعيين شده سعي نمودند حضور مردم را در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي   طرح
هاي خود را براي ناآارآمد جلوه  اسالمي آمرنگ آنند، اينان آه در سالهاي اخير همه ترفندها و تالش

 جامعه به آار بستند به اهداف خود نرسيده و   يأس و نوميدي در بدنهدادن حرآت اصالحي مردم و ايجاد
و تداوم اصالحات ) سالم اهللا عليه(هاي مترقي امام خميني  اآثريت مردم را همچنان طرفدار انديشه

از اين رو به روشي غيرمنطقي و ناعادالنه روي آوردند و با اتخاذ سياست قلع و قمع، بسياري از . يافتند
ي مردم را رد صالحيت نموده و آنان را به داليل واهي و غير مستند و عمدتا به  اي مورد عالقهنامزده

ها از  هدف آن. خاطر نوع تفكر و ديدگاه آنان از انتخاب شدن و مردم را از حق انتخاب آردن محروم نمودند
دهاي يك تفكر خاص به خواهند تا نامز ها ميدان انتخاباتي را بدون رقيب مي آن. اين اقدام روشن است

ها و  ها آه بارها و بارها در مصاحبه آن. راحتي پيروز شده و عنوان نمايندگي ملت را يدك بكشند
گفتارهاي خود نقش آراي مردم را در حكومت ديني آمرنگ دانسته و راي مردم را تنها به عنوان زينت 

م نداشته و به چيزي جز به دست اند، پيداست آه دل خوشي از حضور پرشور مرد نظام قلمداد آرده
انديشند ولو به قيمت يأس و نااميدي و  هاي مجلس از هر طريق و به هر قيمت نمي آوردن آرسي

انگيزگي و دلسردي اآثريت جامعه، در اين صورت بسيار روشن است آه در غياب حضور اآثريت  بي
 آه بارها از سوي حضرت امام تفكري. ي ملت در اختيار تفكري خاص قرار خواهد گرفت مردم، خانه

  .مردود شناخته شده و صاحبان آن مورد عتاب ايشان قرار گرفته بودند) سالم اهللا عليه(خميني 
  ملت رشيد ايران

حذف حضور مردم از صحنه و تشكيل مجلس «از دو سال پيش آه آثار و عاليم اين طرح خطرناك يعني
ابتدا دولت . ي قانوني را براي جلوگيري از آن پيمودندها آشكار شد، دلسوزان نظام تمام راه» فرمايشي

محترم اليحه اصالح قانون انتخابات را به مجلس تقديم آرد و پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي 
  .بست شوراي محترم نگهبان متوقف شد متأسفانه در بن

هاي سياسي،  ، گروهها، علماي اعالم ها، مذاآرات، هشدارها و تذآرات توسط شخصيت زمان رايزني هم
نمايندگان مجلس، دانشگاهيان، نويسندگان و برخي تدوين آنندگان قانون اساسي صورت گرفت، اما 

هاي  ي انتخابات نزديك شديم آه در آمال ناباوري متوجه شديم هيأت آم به آستانه آم. سودي نبخشيد
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 صالحيت آردند آه جمع آثيري  نفر از نامزدهاي مجلس هفتم را رد3000نظارت شوراي نگهبان بيش از 
 نفر از آنان از 340هاي صالح و معروف به تقوي و تعهد و حسن شهرت بودند و حداقل  از آنان انسان

آميز با اعتراض  اين اقدام بدعت. هاي معظم شهدا و تعدادي ديگر از جانبازان و ايثارگران بودند خانواده
هاي وزارت آشور و استانداران به  اجه گرديد، پيگيريي مقننه مو ي مجريه و قوه ي قوه شديد مجموعه

. نتيجه ماند ها بي عنوان مجريان انتخابات و نيز اعتراض نمايندگان مردم براي تجديد نظر در امر ردصالحيت
حضرات حجج االسالم حاج سيد محمد خاتمي و حاج شيخ مهدي آروبي آه عالوه بر مسووليت 

و از ) ره(ي اسالمي دو تن از ياران نزديك امام خميني جمهوري و رياست مجلس شورا رياست
اند، و اين شيوه رد صالحيت را براي انقالب و  بنيانگذاران مجمع روحانيون مبارز با تاييد حضرت امام بوده
ديدند، هيچ راهي را آه امكان اصالح  آننده مي راه انقالب و راه امام و آينده آشور بسيار مضر و نگران

شت، ناپيموده نگذاشتند و در اين راه و براي دفاع از حق يكايك رد صالحيت شدگان از هيج امور را دا
آوششي حتي صرف آبروي خويش دريغ نكردند و با مكاتبات و تشكيل جلسات متعدد در حضور مقام 

ي حقايقي را آه الزم بود به صورت صريح مطرح شود، مطرح  معظم رهبري و شوراي نگهبان همه
ا آن آه با رهنمودهاي راهگشاي رهبري انقالب اسالمي بيش از يك هزار نفر از رد صالحيت نمودند، ت

زيرا هنوز . شدگان مورد تأييد قرار گرفتند ولي اين اقدام هم تأثير چنداني در تغيير روند قضايا نداشت
  .اند بيش از دو هزار نفر عمدتا بدون داليل مستند رد صالحيت شده

مجلس شوراي اسالمي نيز در حرآتي قانوني بر مبناي رهنمودهاي مقام معظم رهبري آه بر عرفي 
ها و استصحاب صالحيت آساني آه حداقل يك بار مورد تأييد شوراي نگهبان قرار  بودن احراز صالحيت

 در اند، طرحي سه فوريتي را در مجلس به تصويب رساندند آه متأسفانه آن طرح هم وتو شد، گرفته
اي پيشنهادي را  جمهور و رييس مجلس شوراي اسالمي مشترآًا طي نامه نهايت در اقدامي ديگر رييس

براي حل مشكل با محوريت وزارت اطالعات به خدمت رهبري تقديم داشتند آه مورد موافقت قرار گرفت 
  .و معظم له به دبير شوراي نگهبان دستور فرمودند آه نظر آقايان تأمين شود

محترم اطالعات ليست اسامي آساني آه صالحيت آنان محرز بود به شوراي نگهبان ارايه آرد، وزير 
توان به ميزان  ها مخالفت شد و از همين جا مي ولي متأسفانه با تعداد اندآي موافقت و با اآثريت آن

  .ادعاي آقايان در التزام به واليت فقيه پي برد
هاي وارسته، متدين،  شدگان انسان  آه بسياري از رد صالحيتمجمع روحانيون مبارز با اعتقاد بر اين

اند و تنها به دليل انتقادهايي آه از برخي  گزار و معروف به سالمت نفس و صدق و راستي خدمت
اند،  ها و عملكردها در آشور داشتند، به محروميت از نامزدي انتخابات مجلس هفتم محكوم شده جريان

آنان در آنار آساني آه به دليل مفاسدي همچون آالهبرداري و رباخواري دارد ذآر اسامي  اعالم مي
ها در  آشي ها و حق اند، ظلم آشكار به افراد صالح و متعهد و آبرومند است و اين ستم مردود شده

شناس ايران نيز خاطره خدمات صادقانه و  پيشگاه عدل الهي فراموش نخواهد شد؛ چنانكه مردم حق
  .هرگز فراموش نخواهند آردمظلوميت آنان را 
  ملت شريف ايران

اند  ي شما آه نمايندگان افكار مختلف در جامعه بوده اينك آه تعداد قابل توجهي از نمايندگان مورد عالقه
ها وجود ندارد، در عين  اند و امكان شرآت گسترده در برخي از حوزه ي انتخابات حذف شده از گردونه

آه همواره مردم را به تعيين سرنوشت خود ( ره(ي حضرت امام خميني  حال با توجه به وصيت جاودانه
ناپذير است،  اند و با توجه به اين آه حرآت اصالحات غير قابل توقف بوده و امري پويا و اجتناب فراخوانده

  : آنيم درخواست مي
ر خود بار ديگر عشق و اند با حضور فراگي طلب باقي مانده هايي آه تعدادي از نمايندگان اصالح  در حوزه-1

ارادت خود را به امام و انقالب و آشور ابراز نموده و با انتخاب آنان عزم خود را بر تداوم اصالحات اعالم 
نماييد و آساني را آه از طريق آودتاي غيرنظامي درصدد تشكيل مجلس فرمايشي و يكدست هستند، 

  . ناآام بگذاريد
طلب مورد تأييد قرار نگرفته و فرد خاصي  هاي شاخص اصالح هايي آه هيچ يك از چهره  در حوزه-2

طلبي در ميان نامزدها نباشد، حداقل با انتخاب يكي از نامزدهاي مستقل از  وابسته به حرآت اصالح
ي ملت جلوگيري آنيد و از اين طريق دين خود را به خون  راهيابي نامزد مورد تأييد گروه اقتدارگرا به خانه

  .اي را آه در حال تكوين است، خنثي نماييد د امام ادا آرده و توطئهشهدا و روح بلن
ي نامزدهاي انتخاباتي متعاقبًا به اطالع مردم عزيز خواهد  ها و تصميمات اين مجمع درباره ضمنًا برنامه

در پايان با عرض تبريك به مناسبت عيد سعيد غدير خم و شادباش سالگرد پيروزي انقالب . رسيد
 22 اهللا  آنيم با حضور پرشور در راهپيمايي يوم عموم ملت بزرگوار و فهيم ايران دعوت مياسالمي از 

  .ي شكوهمند انقالب اسالمي را زنده نگه دارند بهمن بار ديگر خاطره
  والسالم علي عباداهللا الصالحين

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن19يکشنبه : ايران در يک نگاه
  2004  فوريه 8  -1382  بهمن 19ه يك شنب -بي بي سي 

  واکنش ايران به پارلمان اروپا
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حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت حقوق بشر و انتخابات، دو موضوع داخلی ايران 
هستند و بهتر است پارلمان اروپا بيشتر به نقض حقوق شهروندی اروپايی ها مانند حجاب و چيزهای 

  .ديگر فکر کند
ن اعالم شده بود که پارلمان اروپا به زودی جلسه ای برای بررسی انتخابات مجلس هفتم و پيش از اي

  .وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی تشکيل خواهد داد
آقای آصفی روز يکشنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به اين موضوع گفت برای پارلمان اروپا بهتر است 

  .ا بپردازندکه در درجه اول به مشکالت اروپايی ه
برخی از ناظران پيش از اين احتمال داده بودند که با توجه به تصويب قطعنامه ای عليه نقض حقوق بشر 

در جمهوری اسالمی، احتمال آن وجود دارد که مساله حقوق بشر به موضوعی عمده در مناسبات 
  .جهانی در رابطه با ايران بدل شود

   اهللا منتظریبی اطالعی از ديدار سفير آلمان با آيت
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، همچنين در پاسخ به سوال يک خبرنگار تاکيد کرد که مالقات سفير 
آلمان در ايران با آيـت اهللا منتظری، بلندپايه ترين روحانی منتقد در جمهوری اسالمی، بدون هماهنگی 

  .اين وزارتخانه انجام گرفته است
 با آيت اهللا منتظری در منزل وی در قم ديدار کرد، اما گزارشی از سفير آلمان، حدود دو هفته پيش
  .جزييات اين مالقات منتشر نشد

 ساله آيت اهللا منتظری، سال گذشته پايان يافت، اما ديدار وی با سفير آلمان، نخستين 5حبس خانگی 
  .ديدار از اين نوع در طول يک سال اخير محسوب می شود

   با خاتمیديدار وزير انرژی ونزوئال
محمد خاتمی، رييس جمهور ايران، با اشاره به آنچه آن را فشارهای خارجی به دولت و ملت ونزوئال در 
سال های اخير خواند، گفت هيچ قدرت خارجی نمی تواند به حکومتی که متکی برمردم است و ميان 

  .ارکان حاکميت و ملت آن ارتباط مناسب برقرار است، آسيب برساند
ديدار رافائل راميرز کارينو، وزير انرژى و معادن جمهورى ونزوئال سخن می گفت، در عين حال وی که در 

  .بر ضرورت افزايش همکاری هاى اقتصادى و فنی دو کشور به ويژه در صنايع نفت و گاز تاکيد کرد
: ودآقای خاتمی همچنين ديدگاه های دو کشور درباره سياستگذارى هاى اوپک را منطقی خواند و افز

ما به شدت از حقوق توليدکنندگان دفاع کرده و درعين حال تالش کرده ايم ميان توليدکنندگان و مصرف "
  ."کنندگان گفت و گو و تفاهم برقرار باشد

 در ونزوئال، ١۵رييس جمهورى اسالمی اظهار اميدوارى کرد درآينده نزديک ضمن شرکت در اجالس گروه 
  .ليد ماشين آالت کشاورزى امضا شودتوافقنامه هاى موثرى درزمينه تو

  رشد توليد گاز در مناطق مرکزی ايران
روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ايران اعالم کرد توليد گاز از ميادين تحت مسئوليت شرکت 

  . برابر شده است۵۵٠نفت مناطق مرکزى ايران پس از انقالب بيش از
نگيران و سراجه در حدود يک ميليارد متر مکعب بوده که براساس اين گزارش، توليد گاز از دو ميدان خا

  . ميليارد مترمکعب رسيده است۵۵۵ سال پس از پيروزی انقالب به بيش از 25اين ميزان طی 
 ميليون ١٠۴همچنين در همين مدت، توليد نفت خام از ميادين تحت مسئوليت اين شرکت در مجموع از 

  .  است ميليون بشکه افزايش يافته٣٠۵بشکه به 
  کمک اتحاديه اروپا به بم

دفتر توسعه و کمک هاى بشردوستانه اتحاديه اروپا از سفر آتی پل نيلسون، رييس اين دفتر به ايران و 
  .بازديد وى از منطقه زلزله زده بم خبر داد

 بهمن به ايران سفر کند و به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، دفتر کمک هاى 29وی قرار است 
تانه اتحاديه اروپا نيز به زودى در مورد ارايه کمک های بيشتر به بازماندگان زلزله بم تصميم می بشردوس

  .گيرد
 ميليون يورويی به منطقه ٢ / ٣اين دفتر، روز ششم دی ماه، يک روز پس از زلزله مرگبار بم، کمک فوری 

  .بم فرستاد
 کميسيون اروپا و کشورهاى عضو اتحاديه اروپا خود از)  دى 25( ژانويه ١۵پارلمان اروپا نيز در قطعنامه 

  .خواسته بود تا کمک های بيشترى براى عمليات امدادى و بازسازى در منطقه بم ارايه کنند
خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی و امنيت اتحاديه اروپا نيز در ماه ژانويه، به هنگام سفر به ايران 

  .از منطقه بم ديدار کرده بود
  می در پاکستانهمسر خات

زهره صادقی، همسر محمد خاتمی، رييس جمهورى ايران روز يکشنبه در راس هيئتی براى شرکت در 
  .همايش همسران سران کشورهاى آسيا و اقيانوسيه به پاکستان سفر می کند

  به گزارش ايرنا، اين همايش سه روزه که روز سه شنبه با سخنان پرويز مشرف، رييس جمهورى 
 صهبا مشرف، همسر وى آغاز خواهد شد، مسايل مربوط به نقش زنان در توسعه روستايی پاکستان و

  .مورد بررسی قرار می گيرد
 کشور عضو اين کميته، در ١٧ تن از روساى ١۵ايرنا به نقل از منابع دولتی پاکستان افزوده همسران 

  .اين همايش حضور خواهند يافت
  تعويق انتخابات مجلس خبرگان
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ی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، خبر از آن داد که انتخابات مجلس خبرگان رهبری، محسن رضاي
  .در حوزه هايی که تنها يک نفر کانديدا حضور دارد، به تعويق افتاده است

پيش از اين نيز، برخی منابع اعالم کرده بودند در حوزه هايی که تنها يک نفر کانديدا شده، انتخابات 
  .خبرگان برگزار نخواهد شدميان دوره ای مجلس 

با اين حال، هنوز وزارت کشور و شورای نگبان، به عنوان دستگاه های مجری و ناظر انتخابات، خبری 
  .مبنی بر تعويق انتخابات خبرگان منتشر نکرده اند

قرار بود انتخابات ميان دوره ای مجلس خبرگان، در چند حوزه انتخاباتی، همزمان با انتخابات مجلس 
  .م، در اول اسفندماه برگزار شودهفت

  احضار چهار روحانی به دادسرای ويژه
نيا، هادی قابل و  راد، رسول منتجب   حسين انصاری  خبرگزاری دانشجويان ايران خبر داده که پرونده

 روحانيت ارجاع شده  پور، از رحانيون نزديک به جناح اصالح طلب به دادسرای ويژه علی اکبر محتشمی 
  .است

" نشر اآاذيب"العموم با عناوينی چون   اساس اين گزارش، در پی طرح شكاياتی از سوی مدعی بر
 آنها به دادسرای جرايم آارآنان دولت و  نسبت به اين نمايندگان مجلس و فعاالن سياسی، پرونده

  ويژههای مذآور را به دادسرای   ششم اين دادسرا نيز پرونده ها ارسال شد آه بازپرسی شعبه رسانه
  .روحانيت ارجاع داد

گفته شده که اتهامات اين افراد عمدتا به اظهار نظرهای آنها راجع به انتخابات، شورای نگهبان و مسايل 
  . ها مربوط می شود مربوط به تعيين صالحيت

ا  ه  اين افراد در بازپرسی دادسرای جرايم دولت و رسانه  ديگر نيز درباره به گزارش ايسنا، چند پرونده
  .باقی مانده است آه قرار شده مورد رسيدگی قرار گيرد

  "مساله قتل های زنجيره ای قديمی شده است"
محمد نيازى، رييس سازمان قضايی نيروهاى مسلح گفت مساله روز، مساله انتخابات است و مساله 

  .قتل های زنجيره ای قديمی شده است
 بود که در پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای و سازمان قضايی نيروهای مسلح، از جمله دستگاه هايی

بازجويی از متهمان اين پرونده، نقشی اساسی داشت و به همين دليل، بارها از سوی اصالح طلبان 
  .مورد انتقاد قرار گرفت

آقای نيازی در شرايطی در جمع طالب مدرسه فيضيه قم از قديمی شدن مساله قتل های زنجيره ای 
اندگان قربانيان قتل های زنجيره ای معتقدند که اين پرونده همچنان مبهم باقی سخن گفته که بازم

  .مانده و به سواالت اساسی در زمينه قتل روشنفکران و فعاالن سياسی پاسخی داده نشده است
در همين حال، ناصر زرافشان، وکيل خانواده های قربانيان اين قتل ها، به اتهام افشای اطالعات مربوط 

  .نده قتل های زنجيره ای، همچنان در زندان به سر می بردبه پرو
  نارضايتی قوه قضاييه از کميته های انضباطی

 قضاييه معتقد است آه کميته  محسن قمی، مسئول نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها گفت قوه
  .اند ها به وظايف خود به درستی عمل نكرده  های انضباطی دانشگاه 

ست که احکام صادر شده از سوی کميته های انضباطی با انتقاد شديد دانشجويان نيز اين درحالی ا
  .مواجه شده است

 قضاييه معتقد است آه مرجع عام برای  آقای قمی به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت اصوال قوه
ل دستگاه تظلمات و رسيدگی به جرايم، محاآم قضايی هستند و آنجايی آه تخلفات اداری باشد در داخ

شود، اما آنجا آه جرمی اتفاق افتاده باشد، دادگستری به عنوان مرجع عام به آن  ها رسيدگی می  
  .آند رسيدگی می 

درپی نا آرامی های دانشجويی خردادماه و تيرماه گذشته و برخوردهای قضايی با دانشجويان، بسياری 
  .داز پرونده های دانشجويان به کميته های انضباطی سپرده ش

 رسيدگی به جرايم دانشجويی در  با اين حال، آقای قمی از مصوبه شورای عالی امنيت ملی درباره
  .اطالعی آرد  ها اظهار بی  داخل دانشگاه

  مردم و مهار قدرت
  .محمد خاتمی، رييس جمهورى تاکيد کرد که قدرت بايد توسط مردم مهار شود

 قدرتمندانی که قدرت خود را ازمردم نگرفته اند و وی روز يکشنبه در هفدهمين جشنواره خوازمی گفت
قدرت خويش را نه براى مردم بلکه در مقابل مردم به کار می گيرند، حتی دين، علم، هنر و معنويت را 

  .در جهت قدرت خويش و تحقير ديگران به کار می گيرند
رذايل خود را جامه فضيلت به گفته وی، چنين قدرتمندانی کوشيده و می کوشند تاريخ را تحريف کنند و 

  .بپوشانند، اما با گذشت زمان، خود مورد قضاوت تلخ، سخت و بی رحمانه تاريخ قرار می گيرند
آقای خاتمی افزود شاهان زورگو و قدرتمندان خودکامه می روند، اما انسان هايی که براى اعتالی روان 

  ر ديگر، سياستمداران ميهمانان به تعبي. مردم و بهبود وضع آنان تالش کرده اند، می مانند
تاريخ هستند و دير يا زود از سر سفره تاريخ برخواهند خاست، اما مصلحان، انديشمندان و عالمان 

  .ميزبان تاريخ و ماندگارند
   بهمن19بزرگداشت 
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آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی روز يکشنبه گفت قدرت هاى به گفته وی استکبارى و 
 آنها آمريکا که اکنون مدعی حقوق بشر، دموکراسی و آزادى هستند، پنجاه سال از رژيم در راس

  .ديکتاتوری حمايت کردند و اکنون نيز از رژيم های صد در صد ديکتاتور پشتيبانی می کنند
وی به مناسبت سالگرد ديدار فرماندهان و کارکنان نيروی هوايی با آيت اهللا خمينی، بنيانگذار جمهوری 

، در جمع فرماندهان و کارکنان اين نيرو افزود پايدارى و ايستادگی ملت ١٣۵٧ بهمن سال١٩سالمی در ا
  .ايران بر آرمان هاى انقالب و اصول خود،علت اصلی تمام فشارها بر نظام جمهورى اسالمی است

ت گوناگون برضد آقای خامنه اى با اشاره به آنچه آن را پافشارى ملت ايران براى مستقل ماندن و اتهاما
اين ملت و نظام جمهورى اسالمی خواند، تاکيد کرد اين فشارها تا زمانی که قدرت هاى استکبارى از 

  .ملت ايران مايوس شوند ادامه خواهد داشت
به گفته رهبر جمهوری اسالمی، زمان ياس دشمنان هنگامی خواهد بود که احساس کنند روند تحرک و 

  .ماندن در جمهورى اسالمی توقف ناپذير استتقويت خويشتن و عزم مستقل 
  قدرت کم خودروهای خارجی برای رقابت

اسحاق جهانگيری، وزير صنايع و معادن گفت با وجود خودروهای توليد داخل آه آيفيت باال و قيمت پايين 
  . دارند، خودروسازان خارجی توان رقابت در بازار ايران را ندارند

شود؛ حال آنكه اگر سال آينده   هزار دالر تمام می 10 آمی پايين تر از 206وی به ايسنا گفت خودرو پژو
يابد   ميليون می 18 هزار يورور وارد شود، قيمتی حدود 10 خارجی با قيمت 206 درصدی پژو 130باتعرفه 

  .آه مشتری نخواهد داشت
ش می يابد، افزود درآمد آقای جهانگيری همچنين با اشاره به اينکه تعرفه واردات خودرو سال آينده کاه

 ميليارد تومان را تامين می کند که از 600واردات خودرو مقدار ناچيزی از درآمد دولت درسال آينده، يعنی 
شود و عمال هم با توجه به آيفيت باال و قيمت پايين توليد داخل و  واردات خودروهای لوآس تامين می 

  .اهد داشتعوارض ورودی تنها خودرو لوآس صرفه واردات خو
وی گفت با افزايش توليد سال آينده، بحران برای خودروسازان از نظر بازار است و خودروسازان از طريق 

 .آنند آاهش قيمت وصادرات با اين بحران مبارزه می 
 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  پيگيرى پرونده هاى قتل فريدون فرخزاد و على اآبر محمدى توسط دادستانى آلمان
  2004  فوريه 8  -1382  بهمن 19 يك شنبه -راديو آلمان

بيش از ده سال اززمان وقوع قتل دو دگرانديش ايرانى در شهرهاى هامبورگ و بن آلمان مى گذرد و 
 دادستانى آلمان در باره قاتالن حرفه اى اين دو دگرانديش Focusاينك به گزارش نشريه آلمانى فوآوس 

  .تحقيق مى آند
  

آوس در شماره اين هفته خود، آه روز شنبه هفتم فوريه منتشر شده است، گفته سخنگوى نشريه فو
 را نقل مى آند، آه طبق آن Franke Katrin Scheutenدادستانى آلمان، خانم فرانكه آاترين شويتن 

اين سخنگو . ماموران دادستانى چند مورد را آه در رابطه با سازمانهاى امنيتى اند بررسى مى آنند
حاضر به بيان جزييات بيشترى آه ممكن است موجب آسيب رساندن به روابط ميان آلمان و ايران شوند، 

  .نشد
طبق اطالعاتى آه نشريه فوآوس منتشر آرده است، يكى از مقتوالن افسر نيروى هوايى ايران على 

ايران على اآبر اين افسر عالى رتبه آه خلبان رييس جمهور پيشين .  ساله بوده است٣۶اآبر محمدى، 
هاشمى رفسنجانى بوده، با هواپيماى جت دولتى به بغداد فرار آرده و از آنجا به هامبورگ پناه آورده 

گفته مى شود آه وى در آلمان اطالعاتى به سازمان امنيت امريكا در باره سيستم دفاعى . بوده است
  .ايران داده است

ى محمدى را با شليك پنج گلوله به سر وى به قتل  دو قاتل حرفه ا١٩٨٧در تاريخ شانزدهم ژانويه 
  .رساندند

قربانى دوم قاتالن حرفه اى به نوشته نشريه فوآوس، آه دادستانى آلمان در حال بررسى پرونده قتل 
وى است، فريدون فرخزاد، خواننده مشهور و برادر شاعر شهير ايران فروغ فرخزاد است، آه به هنگام 

  . سال داشت۴٨قتلش 
افرادى ناشناس با .  در آپارتمانش در شهر بن يافت شد١٩٩٢فريدون فرخزاد در روز ششم اوت جسد 

  .زدن ضربات چاقو به ناحيه دهان و پشت وى ، او را آشتند
به گزارش فوآوس فرخزاد در ويدئوهاى موسيقى خود به اين اشاره آرده بود آه هم جنس گراست و 

گفته مى شود آه اين گونه سخنان وى انگيزه اى براى به . استروابطى نيز با مالها در تهران داشته 
  .قتل رساندنش بوده است

شاهد اصلى دادستانى آلمان به نوشته فوآوس يكى از ماموران پيشين سازمان امنيت ايران است، آه 
وى در دادگاهى آه هفته گذشته در هامبورگ براى محاآمه . نام مستعارش حميدرضا ذاآرى است

عبدالغنى مزودى متهم بود در .  مزودى تشكيل شده بود نيز به عنوان شاهد حضور يافتعبدالغنى
اما قاضيان دادگاه هامبورگ به . طراحى عمليات تروريستى يازدهم سپتامبر امريكا دست داشته است

  .خاطر نبود مدارك آافى عليه وى ، او را تبرئه آردند
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يرفته نشدند و گفته شد آه اطالعات وى دسته اول در دادگاه مزودى گفته هاى حميدرضا ذاآرى پذ
  .نيستند

اما در تحقيقات اخير در باره قاتالن حرفه اى ايرانى گفته مى شود آه دادستان و پليس جنايى آلمان 
  .معتقدند آه ذاآرى اطالعاتى قابل اعتماد عرضه آرده است

 تن از ۴ ايران را به خاطر قتل  دادگاه برلين رهبرى حكومت١٩٩٧هفت سال پيش نيز در دهم آوريل 
  .رهبران اپوزيسيون ايران در رستورانى در برلين به نام ميكونوس مسئول دانست

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آارشناسان سازمان ملل با شوراي حكومت در عراق ديدار آرد ند  
  2004   فوريه8  -1382   بهمن19شنبه  يك

  . تيم آارشناسي سازمان ملل با شوراي حكومت انتقالي در بغداد ديدار آرد
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا اين ديدار به منظور بررسي شرايط انتقال قدرت در ماه ژوئن در عراق 

  .صورت گرفته است 
  .ي عراق رفتند نفري آارشناسان سازمان ملل براي انجام مذاآرات به مقر شوراي حكومت انتقال9تيم 

به گزارش خبرگزاري فرانسه آارشناسان سازمان ملل ماموريت دارند شرايط انتقال قدرت و نيز امكانات 
  .الزم براي انجام انتخابات تا پيش از پايان ماه ژوئن بررسي آنند
  . روزه را به انجام برساند10گفتني است اين هيئت روز شنبه وارد بغداد شد تا ماموريتي 

  ي ژاپني تحت هيچ شرايطي از عراق عقب نشيني نمي آنند  نيروها
زخمي يا آشته شدن حتي : وزير دفاع ژاپن گفت " شيگرو اشيبا" ,به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

يك تن از سربازان ژاپني مستقر در عراق درپي حمالت تروريستي موجب عقب نشيني نيروهايمان از 
  .اين آشور نمي شود

وي همچنين بر ضرورت متمايز بودن بحث بازسازي عراق و ارايه آمك هاي , گزاري آويتبه گزارش خبر
  .انساني به ملت عراق از مساله قانوني بودن جنگ در عراق يا غير قانوني بودن آن تاآيد آرد 

يراد الزم به ذآر است آه اين سخنان وزير دفاع ژاپن بعداز ورود اولين گروه از سرباز هاي ژاپني به عراق ا
  .شد

  يك گور دسته جمعي در نزديكي شهر نجف آشف شد  
به گزارش سرويس بين . منابع خبري از آشف يك گور دسته جمعي در نزديكي شهر نجف خبر دادند

 جسد را در گوري دسته 30الملل ايلنا، اهالي روستاي آيفال واقع در نزديكي شهر نجف روز گذشته 
  .جمعي اي آشف آردند

" صدام حسين" اه اينترنتي بوابه، از زمان آغاز جنگ آمريكا بر ضد عراق و سرنگوني رژيمبه گزارش پايگ
  .تاآنون هزاران جسد ازداخل گورهاي دسته جمعي حفر شده در مناطق شيعه نشين عراق آشف شد

 آاميونها و اشخاصي را در حال حفر قبر مشاهده 1991در سال : يكي از اهالي روستاي آيفال گفت
  .ما در آن زمان متوجه نشديم آه اين افراد مشغول انجام چه آاري هستندآرديم ا

  انفجار مقر پليس بغداد را لرزاند  
  .صبح امروز يكشنبه انفجاري درمقابل مقر پليس عراق واقع در شهر سوايره رخ داد 

ات در به گفته شاهدان عيني انفجار صبح امروز بغداد آه تلف, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  .رخ داد ,  آيلومتري جنوب بغداد50برداشت در شهر سوايره واقع در 
شهر سوايره آه از مناطق سني نشين به حساب مي آيد شاهد , به گزارش پايگاه اينترنتي بوابه
  .حمالت ضد آمريكايي است

س محلي الزم به ذآر است آه براساس آمار داده شده از سوي نيروهاي آمريكايي از زمان تشكيل پلي
  . پليس عراقي جان باختند300در عراق تاآنون 

  آشف مقر شورشيان عراق  
  .در پي حمله به يك مقر شورشيان در شمال بغداد يك شورشي آشته و يك تن ديگر زخمي شد

 راآت در مقر شو رشيان در شهر 2 , 4 بالگرد جنگي يگان 2به گزارش سرويس بين الملل ايلنا خلبانان 
به محض نزديك شدن اين خلبانان به اين مقر خود را .  آيلومتري شمال بغداد آشف آردند80بال واقع در 

  . خلبان نيز به سوي آنها آتش گشودند2در ميان بوته زار پنهان آردند 
در يكي از آنها .  دستگاه پرتاب راآت آشف شد3به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس در منطقه مذآور 

  . ميلي متر به همراه يك ساعت براي تنظيم زمان انفجار آشف شد80ه يك آالهك احتراق به انداز
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