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  انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع

  
 تصميم شوراي هماهنگي دوم خرداد بر شرآت :اي شوراي هماهنگي در گفتگو با فارس رئيس دوره

  نكردن در انتخابات است
  2004   فوريه10  -1382   بهمن21شنبه  سه

تصميم شوراي هماهنگي : اي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد گفت رئيس دوره: خبرگزاري فارس
توانند به طور منفرد  ها مي مبني بر شرآت نكردن در انتخابات است، اما طبق آيين نامه اين شورا، گروه

  .ندنيز تصميم گيري آن
علي محمد حاضري دبير و سخنگوي ستاد انتخاباتي جبهه دوم خرداد در گفتگو با خبرنگار سياسي 

: هاي دوم خرداد به صورت منفرد در انتخابات اظهار داشت خبرگزاري فارس، در خصوص شرآت گروه
 عنوان هاي دوم خردادي اجازه دارند، نه به طبق آيين نامه شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد، گروه

  . شوراي هماهنگي، بلكه به صورت منفرد براي شرآت در انتخابات تصميم بگيرند
  .  اين بار فاتحه انتخابات پرشور خوانده شده است :وي تصريح آرد
  /.انتهاي پيام

  
جمهوری اسالمي بايد امکان اطالع رساني آزاد از بحران انتخابات را برای خبرنگاران داخلي و خارجي 

 تامين کنند
  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20دو شنبه  -گزارشگران بدون مرز

در پي رد صالحيت گسترده اصالح طلبان در انتخابات اول اسفند ماه سال جاری ، سرکوب و حمالت به 
گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از اين امر ابراز از . آزادی اطالع رساني در ايران افزايش يافته است

هوری اسالمي مي خواهد امکان تهيه و انتشار آزادانه ی گزارش و خبر را از بحران مسئوالن جم
. سياسي که امروز کشور را به لرزه در آورده است، برای خبرنگاران داخلي و خارجي تامين کنند

همچنين ما خواهان صدور رواديد ورود برای همه ی روزنامه نگاران خارجي هستيم که قصد سفر به 
  . دارندايران را 

ياس نو، شرق، نسيم صبا، آفتاب يزد،اعتماد، مردمسا الری ، و :  هشت روزنامه اصالح طلب
. همبستگي از سوی مقامات قضايي به دليل انتشار اخبار تحصن نمايندگان مورد تهديد قرار گرفته اند

بود که به اين دادستان تهران سعيد مرتضوی از معاونت مطبوعاتي وزارت ارشا د رسما درخواست کرده 
چند روز بعد دادستان تهران دوباره تهديد کرده . اخطار داده شود" ايجاد اختالف" روزنامه ها به اتهام 

  ." هر روزنامه ای که اقدام به طرح مساله تحريم انتخابات کند توقيف خواهد شد" است که 
  :  ر شده انداز سوی ديگر پنج روزنامه نگار رسما توسط قوه قضاييه به دادگاه احضا

  .  شادی صدر روزنامه نگار ياس نو و مسئول تارنمای زنان ايران به دادسراي قزوين احضار شده است 
  .  احضار شد1083ي، مدير عامل ايرنا، براي پاسخگويي به چند شکايت، به دادگاه شعبه  عبداهللا ناصر 
 ماشا اهللا شمس الواعظين سردبير بسياری از روزنامه های توقيف شده ی اصالح طلب، بر اساس  

  . توسط شعبه شش دادگاه تهران احضار شده است" نشر اکاذيب"  دليلشکايت دادستان تهران، به
 عبدالرسول وصال مدير روزنامه ی ايران به دليل انتشار سخنان سخنگوی دولت و برخي اخبار تحصن  

  . توسط شعبه شش دادگاه تهران احضار شده است" اذيبنشر اک" نمايندگان اصالح طلب به اتهام 
 رسول منتخب نيا نماينده و روزنامه نگار به دليل انتقاد از سخنان ولي فقيه در باره ی مطبوعات در  

  . وحانيت احضار شده استمصاحبه ای با روزنامه ی نسيم صبا، به دادگاه رو
بنا بر اطالعاتي که به گزارشگران بدون مرز رسيده است، در سراسر کشور به ويژه در شهرهای بزرگ، 

برخي از . روزنامه نگاران برای انتشار اخبار در باره ی بحران سياسي کشور مورد تهديد قرار گرفته اند
 حتا سالها پيش دارای پرونده شکايت بوده اند، در مديران مسئول و روزنامه نگاران که ماه ها پيش و يا

  . به جريان افتاده است" پرونده شان"روزهای اخير دوباره احضار و 
  :  و همچنان توقيف مطبوعات ادامه دارد

به دليل انتشار اخباری در باره ی قتل های زنجيره ای  بهمن، هفته نامه ی حديث کرمان ماه 18 در  
  . کرما ن که توسط نيروهای بسيج و انتظامي انجام شده بود، توقيف شد

خراسان به مدت  دادگاه تجديد نظر استان 7 بهمن، هفته نامه ی نوانديش ، با حكم شعبه 15 در  
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سردبير و يكي از روزنامه نگاران اين , مدير مسوول, عالوه بر ممنوعيت انتشار. يكسال توقيف شد
 ميليون ريال جزاي نقدي و روزنامه نگار دطگر اطن 5نشريه به نام آقاي امير معصومي مقدم هر آدام به 

  . اند نشريه، امير شهال به يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده
در خاورميانه است، " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" ايران :  گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که

  . يازده روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر ميبرند
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که 

  . دون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده استاز سوی گزارشگران ب
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن21سه شنبه : ايران در يک نگاه
  2004  فوريه 10  -1382  بهمن 21شنبه   سه-بي بي سي 

  گفت و گوی تلفنی خرازی و ايوانف
 روسيه تاآيد آرد آه  زير امور خارجهکمال خرازی، روز سه شنبه در تماسی تلفنی با ايگور ايوانف، و

  .حاکميت بايد هرچه زودتر به مردم عراق بازگردد
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، وی همچنين بر حمايت قاطع و صريح ايران از ايفای نقش موثر 

اميدواری سازمان ملل متحد در روند استقرار حاکميت مردم و استقرار امنيت در عراق تاکيد کرد و ابراز 
  .های انتقال قدرت به مردم عراق به بهترين نحو و هر چه سريع تر فراهم شود کرد که زمينه

در اين گفت و گوی تلفنی، دو طرف همچنين بر تقويت تماس ها و رايزنی های ايران و روسيه در ابعاد 
  .دو جانبه، منطقه ای و بين المللی تاکيد کردند

  آزادی ايرانيان در عربستان
مد شريف مهدوی، سرکنسول جمهورى اسالمی ايران در بندر جده عربستان گفت با تالش هاى اين مح

نمايندگی، پنج نفر از زايران ايرانی که به اتهام حضور غير قانونی در عربستان بازداشت شده بودند، آزاد 
  .شدند

عمره مفرده ماه رمضان،  ايرانی بودند که بعد از حج 500وی به ايرنا گفت بازداشت شدگان جزو حدود 
  .برای مناسک حج تمتع به صورت غيرقانونی در عربستان سعودی باقی مانده بودند

  به گفته آقای مهدوی، برخی از اين افراد به دليل ترس از امکان بازداشت شدن از سوى مقامات 
  . کردندسعودى، امکان استفاده از هتل را نداشته و در محيط هاى نا امن و ناسالم زندگی می

سرکنسول ايران در بندر جده همچنين گفت که اين عده در مراجعه به فرودگاه نيز دچار مشکل شده 
اند، چرا که بليت هاى بازگشت آنها مربوط به ماه رمضان است و اکنون آنان برای بازگشت به ايران، 

  .ناچار به پرداخت مابه التفاوت بليت هستند
  سالگرد انقالب و سلطنت مذهبی

نجمن اسالمی دانشجويان تهران و علوم پزشكی تهران به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد پيروزی ا
هايی هستند آه   آفت ، با انتشار بيانيه ای اعالم کرد استبداد و استعمار به مثابه1357انقالب 

  .سرسبزی، نشاط و پويايی جوامع بشری را به پژمردگی و خمودگی بدل می آنند
 افزوده شده با گذشت بيست و پنج سال از انقالب اسالمی، آفت استبداد آه به صورت در اين بيانيه
 درخت نظام جمهوری اسالمی، زمان را سپری آرده، امروز بيش از گذشته فعال شده و  خفته در تنه

  .آورد زمينه را برای ابتال به آفت استعمار فراهم می
نام دين در صدد حذف جمهوريت و احيای سلطنت در   به در اين بيانيه همچنين آمده است استبداد امروز

اما دين هيچ مناسبتی با استبداد و سلطنت ندارد و در حقيقت آنچه در حال حذف  آسوت دين است، 
  .شدن است، اسالميت نظام است

 دانشجويان در بيانيه خود افزوده اند اآنون و پس از گذشت بيست و پنج سال از پيروزی انقالب، آزمونی
  .آند  اين انقالب را مشخص می  آزمونی آه خط مشی آينده. سخت در پيش است

ترين حق  ، بديهی 57به گفته انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران، امروز در سالگرد بهار آزادی 
ملت آه آزادی انتخاب است، نقض می شود و بدا به حال آسانی آه در بهار آزادی ناقض آنند، بدا به 

  .نان آه با انقالب مردم از زندان ها به در آمدند و آنها را به جرم ابراز عقيده به زندان انداختندحال آ
  اطالعيه هيئت نظارت

هيئت نظارت بر انتخابات تهران، ری، شميرانات و اسالمشهر با صدور اطالعيه ای در خصوص استقرار 
ک از نامزدها به تنهايی و يا به صورت نمايندگان آانديداها در محل شعب اخذ رای، اعالم کرد هر ي

  .مشترک می توانند نمايندگانی را جهت دريافت کارت معرفی به هيئت نظارت تهران معرفی کنند
  . صندوق می توانند يک نماينده معرفی کنند30بر اساس اين اطالعيه، نامزدها در ازای هر 

  انتخابات و ائتالف ها
 ايران گفت اين ائتالف از آانديداهای به  ای آبادانی و توسعهمصطفی نصيری، عضو سخنگوی ائتالف بر

  .آند گفته وی مفيد برای پيشبرد امور آشور حمايت می 
وی به ايسنا درباره اين ائتالف تازه تشکيل شده گفت تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی و 

  .ت دارندفعاالن سياسی، مطبوعاتی و فرهنگی و اجتماعی در اين ائتالف شرآ
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 اند و با  هايی داشته آقای نصيری نامی از اين افراد نبرد، اما گفت آنها از مدت ها قبل با هم رايزنی 
اند آه در اين   تصميم گرفته اند، آرده بينی می  توجه به فضايی آه برای انتخابات مجلس هفتم پيش 

 رسيده و آار را شروع  به نتيجهانتخابات ايفای نقش آنند و نهايتا حول يک سری اصول و محورها 
  .اند آرده

 علی  به گفته وی، اين ائتالف از ميان احزاب سياسی، تنها با حزب آارگزاران سازندگی و به ويژه
  . آه از اين ائتالف پشتيبانی کند  و در نهايت حزب آارگزاران متقاعد شده هايی داشته هاشمی رايزنی 

  ان رشدیتاکيد بنياد شهيد بر اجرای حکم سلم
بنياد شهيد انقالب اسالمی با صدور بيانيه ای، بارديگر بر اجرای حكم آيت اهللا خمينی، بنيانگذار 

  .جمهوری اسالمی در مورد سلمان رشدی، نويسنده کتاب آيات شيطانی تاکيد کرد
ه آيت اهللا خمينی، پس از انتشار کتاب آيات شيطانی، سلمان رشدی را به دليل آنچه آن را اهانت ب

پيامبر اسالم خواند، مرتد شناخت و پس از آن جوايزی برای کسانی که اين نويسنده را به قتل برسانند، 
  .تعيين شد

به گزارش خبرگزاری کار ايران، بنياد شهيد در بيانيه خود تاکيد کرده که حکم آيت اهللا خمينی، بيانگر آن 
ن و قلم نبايد تنها به مقابله زبانی و قلمی است آه در مقابله با سوء استفاده آنندگان از آزادی بيا

  .بسنده شود، بلكه عالوه بر اينها بايستی به تناسب موضوعات، احكام و حدود الهی نيز اجرا شود
در اين بيانيه با نقل اين جمله از آيت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی که گفته بود حکم آيت اهللا 

ت الهی متکی است و همانند آيات الهی، مستحکم و غير قابل خمينی در مورد سلمان رشدی به آيا
  .حذف است، تاکيد شده که اين حکم در گذر زمان تغيير ناپذير است

  آزادی يک دانشجو
ايسنا گزارش داد که پگاه حمزه ای، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شب گذشته 

  .آزاد شده است
  .تجمع روز يکشنبه گذشته در دانشگاه تهران بازداشت شده بودخانم حمزه ای، پس از اتمام 

 ای،  براساس اين گزارش، پس از پيگيری های حراست دانشگاه تهران مشخص شده بود آه پگاه حمزه
  .از سوی نيروی انتظامی بازداشت و تحويل دادگاه شده است

  تاکيد بر توزيع عادالنه علم
 اسالمی، روز سه شنبه در ديدار جمعی از دانشجويان و آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری

برندگان المپيادهای جهانی گفت تالش جدی برای توليد علم و دانش، وظيفه تاريخی نخبگان، عالمان و 
محققان آشور است و مسئوالن نيز در فراهم ساختن زمينه تحقق اين هدف بسيار مهم، وظايف 

  .سنگينی بر عهده دارند
آوردن بعضی از علوم و فن آوری ها، آنها را وسيله تحقق  بخشی از آشورها با به انحصار دربه گفته وی، 

اند، اما علم و ثروت بايد در جهان عادالنه توزيع شود و از انحصار عده ای  اهداف سياسی خود قرار داده
  .خاص بيرون بيايد

های  وسيع علمی آشور در سالهای  رهبر جمهوری اسالمی همچنين با اشاره به آنچه آن را پيشرفت
 ها فاصله زياد ايران با آشورهای پيشرفته را  پس از پيروزی انقالب اسالمی خواند، گفت اين پيشرفت

 . گونه آشورها فاصله زيادی دارد آاهش داده، اما ايران همچنان با اين

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  گرفتشيرين عبادی وکالت پرونده زهرا کاظمی را برعهده 

  2004  فوريه 10  -1382  بهمن 21شنبه   سه-بي بي سي 
شيرين عبادی می گويد به درخواست مادر زهرا کاظمی وکالت پرونده مرگ اين خبرنگار را بر عهده 

  گرفته است 
شيرين عبادی، حقوقدان ايرانی برنده جايزه نوبل صلح، روز سه شنبه دهم فوريه اعالم کرد که وکالت 

 کانادايی که سال قبل حين بازداشت در ايران جان سپرد را بر - کاظمی، خبرنگار ايرانی خانواده زهرا
  . عهده گرفته است

خانم عبادی که وکيل دادگستری در ايران است، به بی بی سی گفت که به درخواست مادر خانم زهرا 
  .کاظمی وکالت اين پرونده را پذيرفته است

ی، رسيدگی به پرونده کسانی که متهم به نقش داشتن در مرگ وی افزود طبق اعالم مقام های قضاي
  .خانم کاظمی هستند در ماه ژوئن آغاز خواهد شد

  .دو مامور وزارت اطالعات ايران در ارتباط با مرگ خانم کاظمی بازداشت شده اند
  .خانم کاظمی در اثر ضربه مغزی، ناشی از وارد آمدن ضربه به سرش جان خود را از دست داد

  .را کاظمی هنگام بازداشت، در حال گرفتن عکس در اطراف زندان اوين تهران بودزه
وزارت اطالعات ايران مسئوليت مرگ خانم کاظمی را قبول نکرده و گفته است اين خبرنگار وقتی توسط 

  .ماموران قوه قضائيه در حال بازجويی بوده، جراحاتی را که منجر به مرگ وی شد برداشته است
  

  ي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران ديدگاهها
  آنفرانس خبرى رضا پهلوى در پاريس
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  2004  فوريه 10  -1382  بهمن 21 سه شنبه -صفا حائرى گزارشگر صداى آلمان در پاريس
 فوريه در يك آنفرانس خبرى در پاريس از تمام نيروهاى ايرانى مخالف ١٠رضا پهلوى امروز سه شنبه 

آم بر ايران دعوت آرد آه براى انجام يك همه پرسى ملى پيرامون آينده آشورشان متحد رژيم آنونى حا
شوند و در عين حال به قدرتهاى غربى هشدار داد آه از فرستادن عالئمى آه از نظر مردم ايران به 

  .عنوان حمايت از جمهورى اسالمى تلقى مى شود، پرهيز آنند
، آه از امروز در سراسر فرانسه پخش »براى ايران«به نام رضا پهلوى آه براى معرفى آتاب جديدش 

شد و حاوى گفتگوى طوالنى او با احمد احرار، روزنامه نگار و مفسر باسابقه ايرانى است به پاريس 
آمده، خاطر نشان ساخت آه آشورهاى غربى بايد بين مردم ايران و رژيم نامشروعى آه با زور و تهديد 

تخاب آند و به ياد داشته باشد آه مردم ايران، پس از رهايى از چنگال اين رژيم برآنها حكومت مى آند ان
  .دينى، آنهايى را آه در روزهاى سختى بهشان پشت آرده بودند فراموش نخواهد آرد

  
شب قبل از اين مصاحبه، آقاى پهلوى، در ديدارى آوتاه با تعدادى از ايرانيان مقيم فرانسه، به روشنى از 

شاهزاده چارلز، وليعهد انگلستان به ايران و مالقاتش با محمد خاتمى، رييس جمهور سفر آنونى 
اگر غربى ها خواهان برقرارى دمكراسى و حقوق بشر “اسالمى ايران انتقاد آرده و توجه داده بود آه 

ت در ايران هستند، راه آن مالقات با خاتمى ها نيست، بلكه فشار به رژيم است آه حقوق بشر را رعاي
آند، مطبوعات را از بند رها سازد، زندانيان سياسى را آزاد آند و به مردم اجازه دهد آزادانه نمايندگانش 

غرب، اگر هم نخواسته باشد، ولى باز با سفرهايى مانند سفر آنونى پرنس چارلز، پيامهايى . را برگزيند
  ”.ده اند محكوم استمى فرستد آه از نظر مردمى آه با رژيم بيگانه اند و آن را طرد آر

  
رضا پهلوى آه بوضوح لحن حمالت و انتقادات خود را از جمهورى اسالمى و آيت اله هاى حاآم تندتر از 

ناميد و در پاسخ به » مرآز تمام تهديدات و ضايع تروريستى«گذشته آرده است، ايران آنونى را 
آشورىهاى غربى آه در اين جنجال نورى از “: پرسشى پيرامون بحران انتخابات در ايران گفت

دمكراسى مى بينند بايد بدانند آه آنجا و در چارچوب اين سيستم حكومت واليى آه راى مردم به 
  ”.پشيزى گرفته نمى شود و صحبت از انتخابات نيست، بلكه انتصابات است

  
تها و مبارزات تمام مخالفان وى تكرار آرد آه در حال حاضر، تمام تالشهايش متوجه همآهنگ آردن فعالي

رژيم در داخل و خارج براى برگزارى يك رفراندوم آزاد است و يادآور شد ايده اى آه او چند سال پيش 
براى اولين بار عنوان آرده بود اينك تبديل به يك درخواست عمومى، بويژه در ميان جوانان و دانشجويان 

  . ايرانى شده است
  

آوردن يك نهضت عمومى براى رفراندوم است، از راه گسترش نافرمانى هدف من به وجود “: او گفت
عمومى بدون خشونت، روشى آه در هند و آفريقاى جنوبى و سپس در آشورهايى چون لهستان و 

انتخاب نوع رژيم آينده، خواه سلطنت مشروطه يا . چكسلواآى و صربستان به آار گرفته شد و نتيجه داد
ساس دمكراسى پارلمانى و جدايى دين از حكومت باشد، به عهده مردم جمهورى، به شرط آنكه برا

  . در حال حاضر، تمام مخالفان در يك قايق هستيم و بايد با هم پارو بزنيم. است
  

در پاسخ به پرسشهاى گوناگون جمع خبرنگاران ايرانى، عرب، اروپايى و امريكايى در رابطه با سياست 
ق و بحران خاورميانه، رضا پهلوى آه پرسشها را به فرانسوى يا انگليسى هاى امريكا و اروپا، اوضاع عرا

 درصد ايرانى ها آه رژيم را طرد آرده اند و يا گروه رو به زوالى آه ٩٠خب بايد بين “: پاسخ مى داد گفت
  ”.به قدرت و منافع خود آويزان شده اند يكى را انتخاب آند

  
ى از شيعيان اين آشور، او خاطر نشان ساخت آه در نزاع در رابطه با عراق و حمايت جمهورى اسالم

ميان قم آه نفوذش را از دست داده و حوزه نجف آه بيدار و آزاد گرديده، برد با نجف خواهد بود و بهمين 
دليل جمهورى اسالمى از هيچ اقدامى براى گل آلودتر آردن آبها در آشور همسايه در گذار نخواهد 

با افغانستان و يا با عراق، آه هر دو مورد حمله » به هيچ وجه« آه اوضاع ايران او خاطر نشان آرد. آرد
در ايران يك دستگاه ادارى با “نظامى امريكا قرار گرفته اند، قابل مقايسه نيست زيرا، به گفته او، 

  ”.سابقه، آادرى پويا و جريانات آزاديخواهانه وجود دارد آه رژيم را به چالش گرفته اند
  

توصيف آرد و گفت با فرو ريختن رژيم رو به زوال ديكتاتورى دينى » روشن«هلوى آينده منطقه را رضا پ
حاآم بر ايران، صلح و آرامش نيز به خاورميانه بازخواهد گشت و ايران سهم مهمى در حفظ آن بازى 

انى ها ى در پايان آنفرانس آه مدت يكساعت به طول انجاميد، وى بارديگر از تمام اير. خواهد آرد
مخالف رژيم، از هر طيف سياسى، با هر سليقه و عقيده اى دعوت آرد با هم متحد شده و اختالفات 

 سال گذشته، ما ٢۵در طول “آنار بگذارند و هشدار داد آه » آوچك هستند«خود را، آه به توصيف او 
تا آنجا آه به من . ريمبر ما است آه از آن بيشترين استفاده را بب. هرگز يك چنين فرصتى نداشته ايم

  ”.مربوط مى شود، هدف ديگرى ندارم و انتظارى نيز غير از اين از من نداشته باشيد

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
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  دستگيري يك دانشجو در تجمع دانشگاه تهران توسط نيروي انتظامي  

  2004  فوريه 10  -1382  بهمن 21شنبه  سه
مي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در خصوص دستگيري يكي از دانشجويان انجمن اسال

  .اطالعيه اي صادر آرد
پس از اتمام تجمع دانشجويي روز گذشته دانشگاه تهران، خانم پگاه حمزه :در اين اطالعيه آمده است

  .ئي دانشجوي رشته ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دستگير شد
  .بر گفته دوستان و همراهان وي، ايشان توسط نيروي انتظامي دستگير شدندبنا

عليرغم تالشها و پيگيري هاي خانواده ايشان در يكشنبه شب هيچ اطالعي از : اين اطالعيه مي افزايد
  .علت بازداشت و محل نگهداري ايشان حاصل نشد

نهايتا پس از پيگيري هاي :ده استانجمن اسالمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ادامه دا
حراست دانشگاه تهران مشخص شد آه ايشان توسط نيروي انتظامي بازداشت و پس از تشكيل 

  .پرونده تحويل دادگاه انقالب گرديده اند
  . نامبرده تاآنون هيچ تماسي با منزل نداشته و محل بازداشت و عنوان اتهامي ايشان روشن نيست

 و جديد الورود دانشكده علوم اجتماعي مي 2نم حمزه ئي دانشجوي ترم الزم به ذآر است آه خا
باشند و تاآنون در هيچ يك از تشكل هاي اين دانشكده عضويت نداشته اند وهيچ فعاليت سياسي و 

  .اجتماعي از ايشان مشاهده نشده است
 هاي مسئوالن محترم اميد است با تالش ها و پيگيري:در پايان اين اطالعيه اظهار اميد واري شده است

در آستانه عيد غديرخم، با ازادي هر چه سريعتر ايشان موجبات رفع نگراني خانواده ودوستان ايشان 
  .فراهم آيد
  پايان پيام

 
  .ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران شب گذشته آزاد شد يي دانشجوي دانشكده پگاه حمزه

  2004  فوريه 10  -1382  بهمن 21شنبه  سه
ي علوم  يي دانشجوي دانشكده ، پگاه حمزه)ايسنا(خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 

  .تر بازداشت شده بود، شب گذشته با قرار آزاد شد اجتماعي دانشگاه تهران آه پيش
  انتهاي پيام

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ته شدند نفر آش50بر اثر انفجار در بغداد 
  2004  فوريه 10  -1382  بهمن 21شنبه  سه

 50بر اثر انفجار خودرو بمب گذاري شده در مقابل پليس عراق در جنوب بغداد، حدود : خبرگزاري فارس
  .نفر آشته و دهها نفر نيز زخمي شدند

ر پليس به گزارش خبرگزاري رويتر از اسكندريه، انفجار زماني رخ داد آه اين خودرو با سرعت به مق
  . برخورد آرد

 نفر نيز 150 نفر آشته و 50از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه از بغداد گزارش داد در اين حادثه، حدود 
  . زخمي شدند
 /.انتهاي پيام

 
  عراق خبر داد" الرمادي"روبتر از حمله انتحاري در شهر 

  2004  فوريه 10  -1382  بهمن 21شنبه  سه
 انتحاري امروز در برابر خانه يكي از رهبران قبايل طرفدار آمريكا در غرب بر اثر حمله: خبرگزاري فارس

  .بغداد، چهار نفر زخمي شدند
به گزارش رويتر از شهر رمادي عراق، به گفته شاهدان يك عراقي آه آمربند انفجاري بسته بود بمب 

ب آمريكا در شهر رمادي ها را در برابر خانه عامر سليمان رهبر قبيله الديلمي و رئيس تشكيالت منصو
  . منفجر آرد

بنابر اين گزارش، عامل اين حمله انتحاري در دم آشته شده است و چهار تن از محافظان رهبر قبيله 
  . زخمي شدند آه حال برخي از آنان وخيم گزارش شده است

  .  آيلومتري غرب بغداد، قرار دارد110شهر الرمادي در 
 

   بعث عراق بازداشت شد ليست مسئوالن حزب48فرد شماره 
  2004  فوريه 10  -1382  بهمن 21شنبه  سه

يكـي از  " محـسن خـضر الخفـاجي   "مقامات وزارت دفاع آمريكا روز گذشته اعالم آردند، : خبرگزاري فارس 
  . در فهرست مسئوالن سابق رژيم بعث عراق، بازداشت شد48رهبران پيشين حزب بعث و فرد شماره 

سه از واشنگتن، به گفته اين منابع، محسن الخضر الخفاجي خود را روز شـنبه               به گزارش خبرگزاري فران   
  . به تسليم نيروهاي عراقي آرد
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  . در جنوب غربي بغداد بود" قادسيه"وي مسئول سابق حزب بعث در منطقه 
 عراقـي  11از سوي ديگر منابع نظامي آمريكـا اعـالم آردنـد، نيروهـاي لـشگر چهـارم پيـاده نظـام آمريكـا           

  . ون به دست داشتن در حمالت ضد آمريكايي را بازداشت آردندمظن
شش نفر از اين افراد آه مظنون به عضويت در گروههاي چريك عراق هستند، روز شنبه در سامرا بـدون                    
اينكه مقاومتي از خود نشان دهند، دستگير شدند و پنج نفر ديگـر نيـز آـه مظنـون بـه قاچـاق اسـلحه و                      

  . بازداشت شدند" المقداديه"ند در همين روز در خارج از شهر مهمات براي چريك ها بود
  . نيروهاي امريكايي در اين عمليات مقاديري سالح و مهمات آشف آردند

اين در حالي است آه يك سخنگوي نظامي آمريكا اعالم آرد، دو نظامي آمريكايي روز دوشنبه به هنگام 
  .  عراق آشته و شش نفر ديگر نيز زخمي شدندانتقال مواد منفجره در شمال غرب بغداد، پايتخت

 آيلومتري شمال غـرب بغـداد در نزديكـي موصـل     400در فاصله " سنجار"اين انفجار در منطقه  : وي افزود 
  . روي داد

  /انتهاي پيام
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  ردندهزاران نفر در حمايت از آيت اهللا سيستاني در نجف راهپيمايي آ
  2004  فوريه 10  -1382  بهمن 21شنبه  سه

هزاران نفر روز سه شنبه در شهر مقدس نجف اشرف در جنوب عراق، در حمايت از : خبرگزاري فارس
  .آيت اهللا علي سيستاني راهپيمايي آردند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، در اين راهپمايي آه به مناسبت عيد سعيد غدير از محل سكونت 
برگزار شد، راهپيمايان پارچه نوشته هايي به زبانهاي ) ع (آيت اهللا سيستاني تا مسجد امام علي 

  . عربي و انگليسي آه در حمايت از مرجعيت نوشته شده بود، با خود حمل مي آردند
 10( ماه مه 31آيت اهللا سيستاني خواستار برگزاري انتخابات مستقيم و تشكيل مجلس انتقالي تا 

  . آينده شده است) 1383خرداد 
قرار ) 1382 آبان 24 (2003 نوامبر 15بر اساس توافق شوراي حكومت انتقالي عراق و نيروهاي ائتالف در 

انجام شود، مشروط بر اينكه ) 1384دي ماه  (2005است انتقال حاآميت به مردم عراق تا پايان سال 
  . اين مجلس، با انتخاب غير مستقيم اعضا تشكيل شود

مشاور ويژه دبير آل سازمان ملل متحد، روز شنبه وارد بغداد " اخضر ابراهيمي" در حالي است آه اين
  . شد تا امكان برگزاري انتخابات سراسري، مستقيم و زود هنگام را در عراق مورد بررسي قرار دهد

 /انتهاي پيام
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   بهمن20: روزنامه های ايران 

  2004  فوريه 9  -1382  بهمن 20 دو شنبه -بي بي سي 
روزنامه های دوشنبه تهران که پيش از چهار روز تعطيل مربوط به جشن های سالگرد انقالب منتشر 

شده اند در صدر اخبار خود از سفر پرنس چارلز وليعهد بريتانيا به ايران خبر داده اند که برای نخستين بار 
صورت می گيرد و در مقاالت و گزارش های خود از ادامه اصرار اصالح طلبان بر  سال ٢٨پس از 

  .غيرعادالنه بودن انتخابات نوشته اند
 با چاپ عکسی از پرنس چارلز هنگام گفتگو با يک روحانی نوشته هدف اصلی سفر يک روزه شرق

همدردی با زلزله زدگان بم پرنس چارلز به ايران که در آستانه انتخابات مجلس انجام می شود، ابراز 
  .است

 سالگی، مو سفيد کرده است در ۵۵ نوشته وليعهد بريتانيا که در شرقفرشاد محمودی در گزارش 
حالی به ايران سفر می کند که نزديک به شش سال است به اياالت متحده سفر نکرده و در محافل 

  .د می کندسياسی و خصوصی از سياست آمريکا در قبال صلح خاورميانه انتقا
 نظر داده که اگر پرنسس دايانا زنده بود به قاعده او می بايست به شرقمهران کرمی در سرمقاله 

شهر زلزله زده بم سفر می کرد و اينک در نبود دايانا، همسر سابقش پرنس چارلز به ايران آمده است 
ر وليعهد انگليس به کشوری تا پيام همدردی ملکه بريتانيا را به مصيبت ديدگان بم ابالغ کند اما سف

 سال پيش از ايران برچيد، پيام مهم تری را در روابط تهران و ٢۵انقالبی که بقايای سلطنت را درست 
  .لندن در بردارد
 ديدار پرنس چارلز از ايران سمبوليک و سرآغاز دوران تازه ای در روابط ايران و غرب شرقبه نظر مفسر 

ايان فرانسوی و آلمانی اش در پاييز گذشته پايه گذار آن بودند و راه را است که در واقع جک استرا و همت
برای پيوستن آبرومندانه ايران به پروتکل الحاقی پيمان منع تکثير سالح های هسته ای و در نتيجه 

  . بازگشت ايران به جامعه بين المللی هموار کردند
ی گفته است در زمان ما به لحاظ تئوری  نوشته محمد خاتمی در هنگام اهدای جوايز خوارزماعتماد

الاقل اجماع جامعه بشری بر اين است که قدرت بايد توسط مردم مهار شود و جلوی خودسری های 
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حاصل رنج، مشکالت، در به دری ها، تحقيرها و . مردم ساالری دستاورد کمی نيست. قدرت گرفته شود
  . ستتوهين هايی بوده است که انسان در طول تاريخ ديده ا

 رئيس جمهور گفته است قدرتمندانی که قدرت خود را از مردم نگرفته و برای مردم اعتمادبه نوشته 
نيستند، بلکه قدرتشان را در مقابل مردم به کار می گيرند، حتی دين، علم و هنر و همه معنويات را در 

ا تحريف و تاريخ سازی کنند جهت قدرت خويش و تحقير ديگران به کار می گيرند و کوشيده اند تا تاريخ ر
و رذايل خود را در جامه فضائل بپوشانند، با گذشت زمان مورد قضاوت تلخ و سخت و بی رحمانه تاريخ 

  .واقعی قرار می گيرند
نوشته روزنامه های دوشنبه نشان می دهد در حالی که دانشجويان در تجمع هايی در سه دانشگاه 

 و با نظارت استصوابی مخالفت کرده اند، روزنامه های هوادار کشور خواستار برگزاری رفراندوم شده
  .محافظه کار به انتقادهای خود از اصالح طلبان ادامه می دهند

 از سخنان رييس سازمان قضائی نيروهای مسلح خبر داده که عليه اصالح طلبان گفته است انتخاب
کومت دين را قبول ندارند و با حمله به مخالفان نظارت استصوابی با شورای نگهبان مخالفند و اينها ح

شورای نگهبان به واليت فقيه حمله می کنند، تهاجم به واليت فقيه برای اين است که اين حکومت 
  .دينی را قبول ندارند

حجت االسالم نيازی بدون نام بردن از رييس جمهور گفته است امروز از زبان چهره های موجه حرف 
ی اينکه در دنيا همه جا نظارت استصوابی وجود دارد و مگر انتخابات بدون برا. های باطل زده می شود

  .نظارت می شود، نظارت استصوابی قبل از اين و از زمان امام هم بوده است
 عطاهللا مهاجرانی که برای دادن توضيحاتی درباره شکايت يک زن به دادگاه مراجعه شرقبه نوشته 

 با خبرنگار اين روزنامه گفته است اين شکايت ها به قصد کرده بود همراه همسرش در مصاحبه ای
  .تخريب چهره ها صورت می گيرد و دعوا بر سر لحاف مالست

 در کنار عکسی از وزير سابق ارشاد و همسرش جميله کديور که به اتفاق هم در دادگاه حاضر شرق
لبان نسبت به رد صالحيت ها شده بودند نوشته کديور با اشاره به دستاورد اعتراض های اخير اصالح ط

. همين که شورای نگهبان از مواضع اوليه خود عقب نشست، يک پيروزی برای اصالح طلبان است: گفت
با وجود اين که جناح مخالف اصالحات، با مهره چينی در مجلس هفتم، برای دولت بعد از خاتمی نيز 

  . با زور بر مردم حکومت کندبرنامه ريزی کرده است اما چون مشروعيت مردمی ندارد، بايد
عطاهللا مهاجرانی با اشاره به حمالتی که در دوره های مختلف به او شده است گفته زمانی بنده مقاله 

ای نوشتم درباره مذاکره مستقيم با آمريکا، ديديد چه مسائلی پيش آمد اما امروز وزير خارجه ما با 
البته . ايران با سناتورهای آمريکايی مذاکره می کندسناتور آمريکايی جلسه برگزار می کند و نماينده 

  .نمی گويم که اين کارها اشتباه است، هر چند زمان مذاکره مهم است
نمايندگان معترض در مجلس شورای اسالمی با تجديد عهد با آرمان های انقالب اسالمی و امام امت 

يران در راهپيمايی های سراسری  بهمن همگان با ملت شريف ا٢٢رحمت اهللا عليه، در روز تاريخی 
شرکت می کنند و اجازه نمی دهند مشارکت مردم در اعياد ملی و دينی به نفع يک جريان سياسی 

  .مصادره شود و حضور مردم را که رای به انقالب و نظام است حمايت از جريانی خاص تفسير کنند
ناح محافظه کار به علت کارکرد در مصاحبه ای گفته است جياس نو حميدرضا جالئی پور به نوشته 

  .غيردموکراتيک خود دائم مملکت را در حالت غير قابل پيش بينی قرار می دهد
 تاکيد کرده که نمايندگان اصالح طلب مجلس با تحصن و ياس نواين استاد دانشگاه به نوشته 

  .استعفای خود وفاداريشان را به جامعه مدنی نشان دادند
 نوشته در ايران جمهوری والئی برپاست که کسانی معتقدند ياس نواله ای در عليرضا علوی تبار در مق

اين دو با هم نمی خوانند اما در آغاز انقالب به علت وجود آيت اهللا خمينی که اصراری از استفاده از 
  .قدرت نداشت و حتی فرماندهی قوا را هم به کسی ديگر واگذار کرده بود مردم اين را پذيرفتند

گفته است جريان های اخير آزمونی برای آن دسته ياس نو نامه نگار جامعه شناس، به نوشته اين روز
  .از نيروهای سياسی بود که هم به مردم ساالری معتقدند و هم دغدغه دينی دارند

نام محمد خاتمی به عنوان شخصيتی عزير می ماند گرچه جنبش ياس نو به اعتقاد نويسنده مقاله 
 بر دوش کسی قرار می گيرد که به غير از شرافت مدنی از شجاعت مدنی هم اصالحات در آينده
  .برخوردار باشد

 در سرمقاله خود که به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد انقالب نوشته شده، با يادآوری ياس نو
روزهای اول انقالب تاکيد کرده است که در سال های اخير بر سر سه اصل جمهوريت، قانون اساسی و 

  .لس کاری آورده اند که عمال نزديک نشدنی شده و به افسانه های دست نيافتنی پيوسته استمج
آيت اهللا منتظری در مصاحبه ای گفته است که نه در نفی و نه در اثبات انتخابات ياس نو به نوشته 

  .دسخنی نمی گويد اگر انتخابات آزاد باشد مردم بايد شرکت کنند و اگر نباشد شرکت نخواهند کر
به نوشته روزنامه های دوشنبه، رييس جمهور خاتمی که نتوانست امکان برگزاری انتخاباتی آزاد و 

آنچنان که خود گفت رقابتی را فراهم آورد، در يک سخنرانی به شدت قدرت و قدرت طلبی در جهان را 
 .مورد حمله قرار داده است
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