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  انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع

  
هر چه خامنه اى به يكى از گسترده ترين تصفيه هاى درونى روى آورده است نتيجه نمايش انتخاباتى 

  آه باشد رژيم آخوندى ضعيف تر و آسيب پذير تر از گذشته شده است
  )2004 فوريه 10 (1382 بهمن21 -دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران

در , خامنه اى و شوراى نگهبان تحت نفوذ وى, پس از چند هفته درگيرى ميان باندهاى مختلف آخوندى
شمار زيادى از آانديداهاى وابسته به جناح , ل گذشته سا25يكى از گسترده ترين تصفيه هاى درونى 

به اين ترتيب . رقيب را حذف نمود تا هرگونه مانع درونى را براى يك پايه آردن قدرت از ميان بردارد
آسانى آه در اآثر جنايات اين رژيم دست داشته و سالها باالترين مسئوليتها را در اين رژيم بر عهده 

  . آمه به آنارى گذاشته شده انداز هيأت حا, داشته اند
رژيم آخوندى بسا ضعيف تر و آسيب پذيرتر از , بعد از اين جراحى, نتيجه انتخابات هر چه آه باشد

:  بهزاد نبوى يكى از سران باند خاتمى چند روز پيش خطاب به باند غالب حكومت گفت. گذشته است
  .»د شما هم نخواهيد بودولى مطمئنا شش ماه بع, ممكن است ما را آنار بگذاريد«

.  باند خامنه اى به تصفيه آانديداها اآتفا نكرده و در تدارك اقدامات خشونت بارترى عليه آنان مى باشد
رسول منتجب نيا و على اآبر محتشمى پور سه تن از نمايندگان آنونى , ازجمله حسين انصارى راد

  .ت احضار شده انداز سوى دادگاه ويژه روحاني» نشر اآاذيب«مجلس به جرم 
دور اخير جنگ قدرت درونى رژيم نقش مخرب سياستهاى اروپايى در مماشات با رژيم آخوندى را بخوبى 

برمال مى آند و نشان مى دهد آه همه آمكهاى آنها به رژيم آخوندى تماما در جهت تقويت هارترين 
 خيال از عكس العمل جريانات فاشيستى در درون رژيم منجر شده است و خامنه اى با آسودگى

  . آشورهاى غربى دست به چنين تصفيه اى زده است
حتى , مواضع شخص خاتمى رييس جمهور ارتجاع و تسليم بدون قيد و شرط او در مقابل خامنه اى

يكى از سرآردگان باند خاتمى ضمن اعتراض به . مدافعان سرسخت او را سرخورده و مأيوس آرده است
  .»خط قرمز شما آجاست«و پرسيداز ا, عدم استعفاى خاتمى

بى توجهى مطلق مردم نسبت به درگيريهاى درونى رژيم و شكست آامل باند خاتمى در جلب حتى 
نشان از تحريم قاطع و همه جانبه اين انتخابات از سوى مردم ايران دارد و , بخش آوچكى از جامعه

 5انتخاباتى آه تنها . خواهد بودبسا آمتر » انتخابات شوراهاى اسالمي«ميزان شرآت آنندگان از 
  .درصد دارندگان حق راى در آن شرآت آرده بودند

برگزارى , متقابال جوانان و دانشجويان در تظاهرات و حرآتهاى اعتراضى خود خواستار تحريم انتخابات
برغم جو رعب و اختناق شمار زيادى از , در روزهاى گذشته. رفراندم و سرنگونى رژيم آخوندى هستند

خواستار سرنگونى , دانشجويان و جوانان و با شعارهايى مانند رفراندوم رفراندوم اين است شعار مردم
خاتمى «, »نه تسليم نبرد با ارتجاع, نه سازش, مرگ بر استبداد«: آنها شعار مى دادند. رژيم شدند

  .»زندانى سياسى آزاد بايد گردد«, »خاتمى خجالت خجالت«, »استعفا, استعفا
  

  شود    غات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي فردا آغاز ميتبلي
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 23فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي، پنج شنبه 
  .واهد يافتبهمن ماه، آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خ

 قانون 57رساني وزارت آشور، بر اساس ماده  به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از پايگاه اطالع
انتخابات، استفاده از هرگونه پالآارد، پوستر، ديوار نويسي و آاروان هاي تبليغاتي و استفاده از 

تثناي عكس براي تراآت و زندگي نامه و بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به اس
  .جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع است

ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است آه بدون ذآر عنوان و مسووليت   همچنين اعالم نظر شخصيت
  .ـان، تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشدآنها باشد و مدرك آتبي مربوط بـه امـضـاي آن

هاي مجاز   هيچ آس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را آه در محل: افزايد  اين آميته مي
الصاق شده، در زمـان قـانـوني تبـليغـات، پاره و يا معدوم يا مخدوش آند آه در صورت ارتكاب، جرم 

  . محسوب مي شود

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/
http://www.iransocialforum.org/


زارش، انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعالم رسمي اسامي نامزدهاي بر اساس اين گ
نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري آه جنبه رسمي و 

دولـتي دارد و نيز فـعالـيت آـارمـنـدان در ساعات اداري و همچنين استـفاده از وسـايل و ساير امكانات 
هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها وشـرآتها و   ها و ادارات ، شرآت رتخانهوزا

استفاده ) به هر مقدار(سـازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مـؤسساتي آه از بودجه عمومي 
ه آنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخت مي
  .شود مي

مؤسسات و نهادهايي آه دارايي آنان از اموال عمومي است ، نشريات و : اين آميته گزارش داد
ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ،  مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه

  .دحق تبليغ براي نـامـزدهاي انتخـاباتـي را ولـو بـه صورت درج آگهي ندارن
آميته اطالع رساني و روابط عمومي ستاد انتخابات آشور با تأآيد بر اينكه اعضاي هيأت هاي اجرائي و 

: نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت، مي افزايد
انندگي ، تابلوي بيمارستان الصاق اعالميه ، عكس ، هرگونه آگهي تبليغاتي بر روي عالئم راهنمايي و ر

ها ، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومي توسط بخش 
دولتي و وابسته به دولت و صندوق هاي پست ، باجه هاي تلفن ، پست هاي برق و تلفن ، تابلوها و 

مأمورين انتظامي در صورت امالك بخش خصوصي ، مگر با رضايت مالكين يا متصرفين ممنوع است و 
. دهند مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضائي تحويل مي 

فرمانداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام آنند و استنكاف از اين وظيفه جرم 
  .محسوب مي شود

اوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه د: اين آميته در پايان آورده است
داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح آنند و 

هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفان طبق مقررات 
  .مجازات خواهند شد

  پايان پيام
  

فعاليت ستادهاي انتخاباتي اين جبهه در : ي مشارآت ايران اسالمي گفت رييس ستاد انتخابات جبهه
  .سراسر آشور متوقف شده است
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 فوق ي از آنجا آه در آنگره: ، افزود)ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران راد در گفت علي شكوري

 انتخابات اول اسفندماه، غير - آه سيزدهم ماه جاري برگزار شد-ي مشارآت  ي ششم جبهه العاده
آزاد، غير عادالنه و غير قانوني تشخيص داده شد و با توجه به اينكه ستاد انتخابات جبهه مشارآت به 

ن نظر به اينكه در چني منظور شرآت در انتخاباتي واقعي و رقابتي تشكيل و ساماندهي شده بود و هم
اين آنگره به طور رسمي تصويب و اعالم شد آه جبهه مشارآت در انتخابات اول اسفند ماه شرآت 

  . نخواهد آرد، لذا فعاليت ستادهاي انتخاباتي اين جبهه در سراسر آشور متوقف شده است
ي جبهه مشارآت صادر ي آار ستادهاي انتخابات راد با بيان اينكه به زودي بيانيه اعالم خاتمه شكوري

هاي انتخابيه نامزد انتخاباتي  بنابراين جبهه مشارآت در هيچ يك از حوزه: خواهد شد، خاطر نشان آرد
  . آند و هيچ گونه فعاليتي نيز در اين زمينه از سوي جبهه مشارآت صورت نخواهد گرفت معرفي نمي
 انتهاي پيام

 
» آار وتوليد«آارگر، آشاورز و صنعت و پرستار با محوريت ائتالف ملي آار و توليد ايران متشكل از خانه 

  .تشكيل شد
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خبرگزاري دانشجويان ايران، محور  وگو با خبرنگار  محمد شريفي مقدم، دبير آل خانه پرستار، در گفت
ر خانه پرستار در اين ائتالف خواستار با حضو: دانست و اظهار آرد» ها خانه«مشترك اين ائتالف را حضور 

  ».هاي مختلف جامعه هستيم گران و آشاورزان و بويژه پرستاران درصحنه حضور آارگران، صنعت
شريفي مقدم، هدف نهايي اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي، بهداشت و سالمت اجتماعي و امور صنفي 

آن آردن فساد اقتصادي، بيكاري،  ريشه« :يان آردوري برشمرد و ب اين ائتالف را افزايش توليد، آار و بهره
تبعيض ايجاد روحيه تعامل و تعاون در راستاي بحث اقتصاد منبعث از توليد، تالش در جهت افزايش سطح 

توليدات ملي در آليه بسترهاي اقتصادي و مردمي آردن فعاليتهاي اجتماعي از اهداف اقتصادي اين 
  ».ائتالف است

عنوان  در بعد اجتماعي ـ فرهنگي اهدافي از جمله ترويج فرهنگ آار به« :ر افزوددبير آل خانه پرستا
 همه جانبه و پايدار، تامين اجتماعي و فراگيرشدن امنيت شغلي، اشتغال پايدار  محور اصلي توسعه

براي آليه افراد جامعه تحقق و اجراي ظرفيتهاي قانون اساسي در جهت بسط عدالت اجتماعي 
  ».ودش گيري مي پي

وري، آيفيت خدمات بهداشت و درماني تامين نيروي انساني مورد نياز سيستم  وي ارتقاي آارايي، بهره
هاي بهداشتي و درماني  زايي، افزايش آگاهي بهداشت و درمان را با هدف بهبود خدمات و اشتغال
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ت را از اهداف هاي آاهش شرايط بحراني محيط زيس تامين حقوق مددجويان و پرستار و تدوين برنامه
  .بهداشت و سالمت اجتماعي اين ائتالف دانست

باال بردن سطح زندگي و « :دبيرآل خانه پرستار در مورد مهمترين اهداف صنفي اين ائتالف گفت
هاي تربيت و آموزش، ارتقاي سطح  گيري از مواهب زندگي، بهبود روش معيشت نيروي آار جهت بهره

د رابطه منطقي ميان حقوق بازنشستگي و زمان اشتغال با توجه به اي ، ايجا هاي فني و حرفه مهارت
  ».هاي هزينه از اهداف صنفي اين ائتالف است شاخص

اميدواريم آه مجلس هفتم به دور از جناحهاي سياسي باشد و بيشتر تالش « :وي در پايان تصريح آرد
  ».خود را براي بحث آار ، تخصص و توليد انجام دهد

 انتهاي پيام
  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم يدادهاي رو
  

آمريكا براي پانزدهيمن بار متوالي مانع از به ثمر رسيدن : خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش آرد
  .درخواست ايران براي عضويت رسمي در سازمان تجارت جهاني شد
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: ي اين خبر آورده است ، اين خبرگزاري آمريكايي در ادامه)ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري 

سال پس از به وجود   ميالدي، يك1996ايران روند پيوستن به اين سازمان تجاري را از سپتامبر سال 
ا ه هاي اخير مورد بحث قرار نگرفت چرا آه در آن سال اش تا سال ، آغاز آرد؛ اما درخواستWTOآمدن 

  .برخي از اعضا غيرممكن بود با عضويت اين آشور در سازمان تجارت جهاني موافقت آنند
ي   ميالدي در هر جلسه2001در اين گزارش آمده است آه موضوع پيوستن ايران به اين سازمان از سال 

ت شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني در دستور آار قرار گرفته است اما هر بار آمريكا با تروريس
  .خواندن ايران، مانع از عضويت اين آشور در اين سازمان شده است

اعالم آرده ) چهارشنبه(ي اروپا، چين و ساير اعضاي سازمان تجارت جهاني در نشست امروز  اتحاديه
بودند آه اميدوارند اين موضوع به زودي حل شود و گفته بودند آه مالحظات سياسي نبايد مانع از 

  .عضويت ايران شود
 انتهاي پيام

  
رسما به عنوان يكي از ناظران سازمان تجـارت        ) چهارشنبه(منابع خبري از ژنو گزارش آردند، عراق امروز         

  .  باشدWTOتواند گام نخست در پيوستن اين آشور به  انتخاب شد آه اين امر مي) WTO(جهاني 
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بـه نقـل از خبرگـزاري آسوشـيتدپرس، شـوراي عمـومي            ) ايـسنا (يان ايـران    به گزارش خبرگزاري دانشجو   
  . سازمان تجارت جهاني امروز با اآثريت آرا با درخواست عراق موافقت آردند

هــاي ايــن ســازمان حــضور يافتــه و بــا اعــضاي آن    بــر ايــن اســاس، عــراق خواهــد توانــست در نشــست 
نظر دادن درخـصوص تـصميمات ايـن سـازمان در           وگوهايي را صورت دهد، اما هيچ حق رسمي براي            گفت
  . المللي نخواهد داشت ي تجارت بين زمينه

 بابت موافقـت  WTO آشور عضو 146احمد المختار، دبيرآل روابط اقتصاد خارجي وزارت بازرگاني عراق از     
  . با درخواست عراق تشكر آرد
المللـي    ر بـه ايـن سـازمان بـين        پـس از چنـدين دهـه انـزوا عـراق بـار ديگـ              : وي در اين خصوص اعالم آـرد      

  . ي آن است آه نسبت به رفاه مردم عراق متعهد هستيد پيوندد و موافقت شما نشان دهنده مي
  انتهاي پيام

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  سياست اتمی بوش سختگيرانه تر می شود
  2004  فوريه 11  -1382  بهمن 22 چهار شنبه -بي بي سي 

رئيس جمهوری آمريکا خواستار بازنگری در ترتيبات بين المللی برای جلوگيری از گسترش سالحهای 
  .اتمی شده است

جرج بوش در يک سخنرانی در دانشگاه ملی دفاع به ماجرای انتقال اطالعات هسته ای از طريق 
يران، ليبی و کره شمالی اشاره کرد و خواستار عبدالقدير خان دانشمند پاکستانی به کشورهای ا

  . تغييرات اساسی در نحوه کار سازمان های نظارتی مانند آژانس بين المللی انرژی اتمی شد
جرج بوش با اشاره به ايران و کره شمالی گفت کشورها نبيايد اجازه داشته باشند که با تظاهر به اينکه 

ه ای فعاليت می کنند به توليد موادی بپردازند که در ساخت برای کاربردهای صلح جويانه انرژی هست
  .سالحهای اتمی کاربرد دارد

تغييرات مورد نظر او می تواند شامل محدود کردن شمار کشورهايی بشود که اجازه دارند سوخت اتمی 
  .تهيه کنند
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ی برای صلح و تروريست ها تهديد" رژيمهای غيرقانونی"آقای بوش گفت که انرژی هسته ای در دست 
  .جهانی است

خبرنگار بی بی سی می گويد اظهارات پرزيدنت بوش اظهارات مهمی از نظر سياستگذاری دولت 
آمريکاست اما به اين نکته هم نظر دارد که بحران موجود بر سر انتقاد از نحوه عمل آمريکا در بحران 

  .عراق را تحت الشعاع قرار دهد
اتی آقای بوش قرار گرفته و به موقعيت او در نزد افکار عمومی صدمه موضوع عراق دستاويز رقبای انتخاب

  . زده است
در همين حال، کالين پاول وزير خارجه آمريکا گفته است که وی هيچ شکی ندارد که عراق يک سال 

  .پيش هنگامی که او از جنگ حمايت کرد دارای ذخاير سالحهای کشتار جمعی بوده است
يقات کنگره به کميته تحقيق گفت که با وجود پيدا نشدن نشانه ای از آن ذخاير آقای پاول در جريان تحق

او همچنان بر اين باور است که تصميم پرزيدنت بوش برای رفتن به جنگ عراق تصميم درستی بوده 
 .است

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
 

   بهمن22چهارشنبه : ايران در يک نگاه
  2004  فوريه 11  -1382ن   بهم22 چهار شنبه -بي بي سي 

  خرازی به واتيکان می رود
کمال خرازى، وزير امور خارجه ايران روز پنجشنبه براى ديدارى رسمی از واتيکان، عازم اين کشور خواهد 

  .شد
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، آقای خرازی در اين سفر عالوه بر ديدار و گفت و گو با پاپ ژان 

  .ليک هاى جهان، با نخست وزير و وزير خارجه واتيکان نيز مالقات خواهد کردپل دوم، رهبر کاتو
براساس اين گزارش، قرار است سمينار پنجاهمين سالگرد تاسيس روابط سياسی ايران و واتيکان، با 

  .پيام وزيران امور خارجه دو کشور افتتاح شود
  دعوت از رييس جمهوری نيجريه

 محمد خاتمی، رييس جمهورى اسالمی ايران با رييس جمهورى محمدحسين عادلی، فرستاده ويژه
فدرال نيجريه ديدار و پيام دعوت آقای خاتمی از وى براى شرکت در چهارمين اجالس سران کشورهاى 

  .را به وى ارائه کرد" ٨دى "عضو گروه 
  .اجالس گروه دی هشت، قرار است اواخر بهمن ماه امسال در تهران برگزار شود

  ايرنا، رييس جهوری نيجريه در ديدار آقای عادلی، با تاکيد بر اهتمام کشورش به توسعه به گزارش 
مناسبات درون مجموعه و افزايش حجم همکاری ها، بر عالقه مندى خويش به شرکت در اين نشست 

  .تاکيد کرد
  نفت، قيمت و عرضه

اين شرايط بايد بسيار مراقب بيژن نامدار زنگنه پس از پايان نشست اوپک در الجزاير اعالم آرد در 
  .وضعيت بازار نفت بود، چرا آه هم قيمت نفت باال است و هم بازار با موجودی نفت زياد مواجه است

مازاد توليد فصلی : "به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس، وی با بيان اين مطلب افزود
ر است صبر آنيم و هرگونه تصميم گيری را به بعد تواند به سه ميليون بشكه در روز برسد، پس بهت می 

  ." از ماه مارس موآول آنيم
 28 تا 22آقای نامدار زنگنه افزود اوپک عالقه مند است تا قيمت نفت را در سقف رسمی تعيين شده 

  . دالر به ازای هر بشکه نگه دارد و در اين شرايط بايد يک تعادل مناسب را ايجاد آند
  سپاه درباره انتخاباتاظهارات فرمانده 

يحيی رحيم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت عناصر به گفته وی، مساله دار در 
  .ضديت با اساس نظام می خواهند فضاى سرد و ياس و نا اميدى را در مردم تزريق کنند

اينها به دنبال عدم مشارکت و يا به گزارش ايرنا، وی در مشهد، بدون آنکه نامی از اين افراد ببرد، افزود 
  .مشارکت ضعيف مردم در انتخابات هستند

فرمانده سپاه همچنين با تاکيد بر اينکه مردم بايد در انتخابات شرکت کنند، گفت مردم بايد افراد 
متخصص و صادق را به مجلس شوراى اسالمی بفرستند که بتوانند معيشت مردم و مشکالت کشور را 

  .ضع قوانين، وضعيت مردم را بهبود بخشندحل کنند و با و
  فردا، آغاز تبليغات کانديداها

رسانی و روابط عمومی ستاد انتخابات آشور اعالم آرد فعاليت تبليغات انتخاباتی  آميته اطالع 
 ساعت 24نامزدهای نمايندگی هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی، روز پنجشنبه آغاز می شود و تا 

  .رای در اول اسفند ماه ادامه خواهد يافتقبل از آغاز اخذ 
براساس قانون انتخابات، تبليغات نامزدها هشت روز قبل از روز اخذ رای آغاز می شود و به مدت يک 

  .هفته ادامه می يابد
به گزارش ايسنا، کميته اطالع رسانی و روابط عمومی ستاد انتخابات ايران همچنين اعالم کرده که 

 پالآارد، پوستر، ديوار نويسی و آاروان های تبليغاتی و استفاده از بلندگوهای سيار استفاده از هر گونه
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در خارج از محيط سخنرانی و امثال آن به استثنای عكس برای تراآت و زندگی نامه و جزوه و همچنين 
  .سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است

اين آميته، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتی از تاريخ اعالم رسمی اسامی نامزدهای نمايندگی بنابر اعالم 
مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگری آه جنبه رسمی و دولـتی دارد و 

نهادها و نيز فـعالـيت آـارمـنـدان در ساعات اداری و هـمچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات 
آنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات  مؤسساتی آه از بودجه عمومی استفاده می 

  . مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته می شود
  نشست تکميلی طيف شيراز دفتر تحکيم

 هادی پناهی، عضو شورای مرکزی طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت خبر از آن داد که نشست تکميلی
  .شود اين تشکل فردا با حضور رييس مجلس شورای اسالمی آغاز می 

طيف شيراز دفتر تحکيم وحدت، در پی باال گرفتن اختالفات درونی در اين تشکل دانشجويی، حدود دو 
سال پيش شکل گرفت و از آن هنگام به اين سو، اغلب مواضعی نزديک به محافظه کاران اتخاذ کرده 

  .است
ره برنامه های نشست طيف شيراز دفتر تحکيم به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت آقای پناهی دربا

پس از مراسم افتتاحيه، ميزگرد سياسی با حضور احزاب دوم خردادی آه در انتخابات مجلس شرآت 
  .آنند، برگزار خواهد شد می 

و خانه کارگر از مجمع روحانيون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی، حزب همبستگی، حزب اسالمی کار 
جمله تشکل های دوم خردادی هستند که به رغم عدم شرکت احزابی چون جبهه مشارکت و سازمان 

  .مجاهدين انقالب اسالمی در انتخابات مجلس هفتم شرکت خواهند کرد
  ولی فقيه و شرک به خدا

گر واليت فقيه در زمان  اهللا محمدتقی مصباح يزدی، از نظريه پردازان طيف تندرو محافظه کاران گفت ا آيت
  .عدم حضور امام معصوم وجود نداشت، امامت و رسالت ناقص می شد

 معصومين، مخالفت با ولی فقيه واجدالشرايط، مخالفت با  به گزارش ايسنا وی افزود بنابر سخن ائمه
  .امامان و در حقيقت شرک به خداست

 گذار هستند و مومن  دهند مرتد و بدعت ی به گفته آقای مصباح يزدی، آساني آه حكم الهی را تغيير م
واقعی آسی است آه از جان و دل حكم خداوند را بپذيرد، چنانچه حتی اگر به ضرر منافع خودش 

  .باشد، با رضايت آامل آن را انجام دهد و چون و چرا نكند
  درگذشت يک نماينده ديگر مجلس ششم

روزهای اخير به دليل سکته مغزی در بيمارستان  مردم ساری، که در  سيدمسيح سليم بهرامی، نماينده
  .بستری بود، درگذشت

  .وی عضو کميسيون فرهنگی و فراکسيون تربيت بدنی مجلس بود
  .کمتر از دو سال پيش، دو نماينده ديگر مجلس در جريان يک حادثه رانندگی جان خود را از دست دادند

 .ايی جان باخته بودندپيش از آن نيز، شماری از نمايندگان در يک سانحه هو
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  اصالحات راه حفظ اسالم و انقالب است: خاتمی
  2004  فوريه 11  -1382  بهمن 22 چهار شنبه -بي بي سي 
ن ، درنقاط مختلف ايرا1357 بهمن، سالگرد سقوط رژيم سلطنتی در ايران در سال 22با فرا رسيدن 

مراسم گسترده ای برای بزرگداشت پيروزی انقالب اسالمی سازمان داده شده و گروه ها و شخصيت 
های جمهوری اسالمی از جناح های مختلف، که خواستار حضور مردم در اين مراسم بوده اند، همراه با 

  .جمعی از مردم در آنها شرکت کرده اند
ه سوی ميدان آزادی آغاز شد و پس از اجتماع راهپيمايان مراسم سالگرد انقالب در تهران با راهپيمايی ب

  .در اين ميدان، محمد خاتمی، رييس جمهوری، برای آنان سخنرانی کرد
آقای خاتمی، که قسمتی از مسير راهپيمايی را همراه با مردم پيموده بود، در بخشی از سخنان خود 

ساالری است و اگر درست انجام شود و انتخابات مظهر مردم"به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت 
مردم دريابند که راه انتخاب کردن و انتخاب شدن آنان و انتخابات آزادانه باز است، به جمهوری اسالمی، 

  ."به امام و به انقالب و به رهبری خدمت کرده ايم
اری به وی هشدار داد که در صورتی که چنين انتخاباتی ميسر نشود، به گفته وی، خسارت های بسي

  .بار خواهد آورد که جبران آن اگر ناممکن نباشد، بسيار دشوار است
چنين "آقای خاتمی گفت که جمهوری اسالمی در صدد ايجاد مردمساالری بر پايه دين است و افزود که 
  ."جمهوری می تواند برای همه کشورهای تحت سلطه به خصوص کشورهای مسلمان الگو باشد

  .ود به سه نوع تفکر سياسی در ايران اشاره کردمحمد خاتمی در سخنان خ
  راه اصالحات

يک راه می خواهد آزموده را "وی با اشاره به طرفداران استقرار نظام دمکراسی الئيک در ايران گفت 
بيازمايد و تصور می کند بدون اعتنا به اعتقاد دينی و فرهنگ و هويت ملی اين مردم می تواند از غرب 

  ."ليکه اين تصوری سطحی استالگو بگيرد در حا
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آقای خاتمی، ظاهرا در اشاره به کسانی که از استقرار نظامی کامال دينی و بدون مشارکت مردم 
زمان "حمايت می کنند، از ديدگاه دومی نيز ياد کرد و آن را راه تفريط خواند و گفت طرفداران اين روش 

ای و نظر مردم ارزشی قايل نيستند، همچنين نمی شناسند، مطالبات مردم را درک نمی کنند و برای ر
  ."خواستار قيمومت بر مردم هستند

  .وی پيروی از اين تفکر را خطرناک دانست و گفت که باعث دلزدگی نسل جوان می شود
رييس جمهوری تصريح کرد که راه سومی هم وجود دارد که به نام اصالحات در انتخابات دوم خرداد سال 

  . تجلی يافت1376
عليرغم همه بدفهمی ها و سوء استفاده ها از دوم خرداد و مانع تراشی ها "ی خاتمی گفت که آقا

معتقدم راه حفظ اسالم و انقالب و سربلندی و آبادانی کشور و آزادی ملت و باالتردن اعتبار ميهن در 
  ."جهان همين راه است

سخنان خود تصريح کرد که به گزارش جيم ميور خبرنگار بی بی سی در تهران، رييس جمهوری در 
برخالف تصميم حدود يکصد و سی نفر نماينده دوره فعلی مجلس که در اعتراض به تصميم شورای 
  . نگهبان در رد صالحيت ها از سمت های خود استعفا داده اند، در نظر ندارد از کار کناره گيری کند

 خود را می گذراند و گفت که وی در سخنان خود اشاره کرد که ماه های آخر دوره رياست جمهوری
مطمئنم در عمق وجدان اکثريت قاطع مردم و " هدف وی پيروی از مسير اصالحات بوده است و افزود 

غالب نخبگان منصف هم اين خواست نهفته است هرچند سازش ها، فشارها و عمليات دشمن 
  ." خارجی و نيز در داخل، آشفتگی موقت در وضع و حال ما ايجاد کند

  ن اخيربحرا
مراسم سال جاری در حالی برگزار می شود که به دليل بحران ناشی از رد صالحيت گروهی از 

داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم توسط شورای نگهبان قانون اساسی، که در تسلط جناح محافظه کار 
ويارويی با است، اخيرا رييس جمهوری همراه با مجلس، که جناح اصالح طلب در آن اکثريت دارد، درگير ر

  .محافظه کاران بوده است
آقای خاتمی و بسياری از مقامات و شخصيت های طرفدار وی، همانند شخصيت های وابسته به جناح 

 و 1357محافظه کار، معموال ديدگاه های خود را براساس وفاداری به آرمان های انقالب اسالمی سال 
می، و دفاع از هويت دينی نظام حکومتی توجيه نظرات آيت اهللا خمينی، پايه گذار نظام جمهوری اسال

  .می کنند و خود را نماينده واقعی نظرات آيت اهللا خمينی می دانند
، گروه ها و جريان های 1357گرچه در جريان قيام گسترده مردم ايران عليه نظام سلطنتی در سال 

ياسی نداشتند، شرکت گوناگون سياسی، که عموما در زمان رژيم سلطنتی امکان فعاليت آشکار س
  .کردند، اما رهبری انقالب و تعيين آينده کشور سرانجام در دست آيت اهللا روح اهللا خمينی قرار گرفت
با سقوط نظام سلطنتی، رژيم ايران به جمهوری اسالمی تغيير يافت که براساس استنباط آيت اهللا 

س آن، روحانيون نقش اصلی خمينی از احکام سياسی اسالم شکل گرفته است و در بخش های حسا
  .را ايفا می کنند

با اينهمه، با گذشت بيش از دو دهه از انقالب، تغيير در شرايط اجتماعی و اقتصادی ايران، از جمله به 
 حضور نداشت و مشکالتی مانند از رشد 1357صحنه آمدن نسل جوانی که در جريان قيام سال 

تحوالت جهانی که از طرق مختلف بر افکار و خواست های ماندگی اقتصادی و بيکاری گسترده، در کنار 
  .مردم ايران تاثير می گذارد، به تقاضا برای اصالحات در کشور منجر شده است

به گفته کارشناسان، توانايی و تمايل نظام حکومتی در بروز واکنش مناسب به اين تحوالت و 
  ظام جمهوری اسالمی خواهد بودپاسخگويی به خواست های مردم تعيين کننده آينده سياسی ن

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

در انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مرآز استخدام نيرو متعلق به ارتش جديد عراق در مرآز 
  .  تن آشته شدند25بغداد، 

  2004  فوريه 11  -1382  بهمن 22چهار شنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، سخنگوي ارتش آمريكا در اين ) ايسنا(ي دانشجويان ايران به گزارش خبرگزار
 صبح امروز 7:40در اثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده حدود ساعت : رابطه اعالم داشت

 تن آشته 25 تا 20به وقت محلي در مرآز جذب نيرو براي ارتش جديد عراق در بغداد، ) چهارشنبه(
  . شدند

معروف است، مسدود “ فرودگاه موتانا”ي شاهدان، نيروهاي آمريكايي اين منطقه را آه به  گفتهبه 
  .آردند

هاست آه متروآه مانده؛ اما ارتش جديد عراق به تازگي آن را مورد استفاده قرار داده  اين محل دهه
  . است

  .ي مسلمان در نزديكي اين محل واقع است دفاتر گروه بنيادگرايان شيعه
. آنند هايي است آه با نيروهاي اشغالگر آمريكايي همكاري مي ي مرگ بار عليه عراقي ن دومين حملهاي

  .  تن آشته شدند55ي مشابهي در روز گذشته در مرآز پاسگاه پليس در جنوب بغداد،  در حمله
  انتهاي پيام

www.iran-archive.com 
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