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  انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع
  

  انصراف گروهي از نمايندگان مجلس و نامزدهاي اصالحگرا از شرآت در انتخابات مجلس هفتم
  2004  فوريه 12  -1382  بهمن 23پنج شنبه ): راديو فردا(ارمست مينا به

همزمان با تبليغات رسمي نامزدهاي انتخاباتي، شماري از نامزدهايي آه صالحيت آنها توسط شوراي 
  . نگهبان تاييد شده از نامزدي انتخابات انصراف دادند

ن دوم خرداد مجلس شوراي علي اآبر محتشمي پور، رئيس فراآسيو): راديو فردا(مهدي خلجي 
. اسالمي از نامزدي نمايندگي براي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي انصراف داده است

وي آه به تازگي به رياست ستاد گروههاي دوم خرداد براي انتخابات برگزيده شده بود، از واپسين 
آقاي . اي انتخاباتي تاييد شدآساني بود آه صالحيت وي در شوراي نگهبان براي ورود به رقابته

مجمع روحانيون مبارز . محتشمي پور، عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز به رهبري مهدي آروبي است
با اعالم شرآت در انتخابات راه خود را از گروههاي ديگر دوم خردادي مانند جبهه مشارآت اسالمي و 

رآت و سازمان مجاهدين انقالب جبهه مشا. سازمان مجاهدين انقالب اسالمي جدا آرده است
اسالمي آه برخي از اعضاي آنها، حتي نماينده مجلس ششم هستند، در شوراي نگهبان فاقد 

برخي از اعضاي نماينده اين دو . صالحيت براي شرآت در انتخابات مجلس هفتم تشخيص داده شدند
م خواندن استعفا از سوي آيت گروه از نمايندگي مجلس هم استعفا دادند و با وجود غير قانوني و حرا

  . اهللا خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي همچنان بر استعفاي خود پافشاري مي آنند
 نفر از نامزدهاي حوزه انتخاباتي تهران از نامزدي انصراف داده 34فرماندار تهران امروز اعالم آرد تا آنون 

 نفر از نامزدهاي تاييد صالحيت شده 39بنابرگزارش خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي، ايرنا، . اند
چند نامزد در برخي شهرهاي ديگر مانند آبادان و . انتخاباتي در استان فارس نيز از نامزدي انصراف دادند

ناظران سياسي مي گويند . سنندج نيز انصراف خود را از نامزدي نمايندگي مجلس هفتم اعالم آردند
ابات، بازهم شماري از نامزدهاي تاييد صالحيت شده از ممكن است در هفت روز باقيمانده به انتخ

بخش عمده انصراف دهندگان مانند نمايندگان استعفا داده، به . رقابتهاي انتخاباتي آناره گيري آنند
تبليغات محافظه . عملكرد شوراي نگهبان در رد صالحيت گسترده نامزدهاي اصالح گرا اعتراض دارند

  . گهبان و عليه نامزدهاي رد صالحيت شده اصالح گرا همچنان ادامه داردآاران به نفع اقدام شوراي ن
با وجود آنكه به دستور رهبر جمهوري اسالمي صالحيت شماري از رد صالحيت شدگان در شوراي 

نگهبان تاييد شد، محافظه آاران نگراني و ناخرسندي خود را از ورود آنها به رقابتهاي انتخاباتي پنهان 
مد تقي مصباح يزدي از چهره هاي سرشناس محافظه آار و نزديك به آيت اهللا خامنه اي مح. نمي آنند

آقاي مصباح افزوده است . گفته است تاييد صالحيتهاي اخير به معناي اصلح بودن آن افراد نيست
آقاي يزدي تاآيد آرد . مخالفت با ولي فقيه، مخالفت با امامان و در حقيقت شرك به خدا است

آه وي آنها را گروه فشار مي نامد، براي تاييد صالحيتها به رهبري فشار آوردند و اين تاييد گروههايي 
  . صالحيتها بر اساس حكم حكومتي صورت گرفته است

 سالگي انقالب ايران، حسين اهللا آرم، يكي از 25در راهپيمايي ديروز در تهران به مناسبت سالگرد 
ندروي محافظه آار، سخنراني آرده و نامزدهاي اصالح گرا را به رهبران گروههاي فشار و از چهره هاي ت

مشروبخواري، نمازنخواندن و انجام عمل منافي عفت در درون مجلس شوراي اسالمي متهم آرده 
. انصراف نامزدهاي اصالح گرا راه را براي ورود محافظه آاران به مجلس هفتم بيشتر باز مي آند. است

كن است آار گروههاي اصالح گرايي مانند مجمع روحانيون مبارز را براي همچنين انصراف نامزدها مم
  .تشويق مردم به شرآت در انتخابات دشوار نمايد

  
  هاي ائتالف براي ايران منتشر شد    ليست نهايي اسامي گروه
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نديداي شرآت در هفتمين دوره انتخابات مجلس هاي ائتالف براي ايران آه آا  ليست نهايي اسامي گروه

  .شوراي اسالمي در حوزه انتخابيه تهران هستند، منتشر شد
هاي ائتالف براي ايران، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، با اشاره   يك مقام مطلع در گروه

ي هفتمين دوره انتخابات مجلس به اينكه پس از قطعي شدن اسامي تأييد صالحيت شدگان آانديداها
هاي ائتالف براي ايران آغاز شد،   ها براي بستن ليست مربوط به گروه  از سوي شوراي نگهبان،رايزني

همبستگي ، حزب اسالمي آار، مجمع    هايي نظير آارگزاران سازندگي ،  احزاب و گروه: تصريح آرد
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، )ره(، مجمع نيروهاي خط امام )طيف شيراز(حدت روحانيون مبارز، مجمع اسالمي بانوان، دفتر تحكيم و
هاي ائتالف براي ايران   انجمن اسالمي مهندسان و خانه آارگر جمهوري اسالمي از اعضاي گروه

  .هستند
 آانديداي هفتمين دوره 26هاي ائتالف براي ايران   ليست نهايي گروه: اين مقام مطلع خاطرنشان آرد

مهدي :  در خود جاي داده است آه اسامي اين آانديداها عبارتند ازانتخابات مجلس شوراي اسالمي را
فرد، اشرفي   آروبي، مجيد انصاري، رسول منتجب نيا، سيد محمود دعايي، الياس حضرتي، عباسي

اصفهاني، علي هاشمي، عليرضا محجوب، علي توآلي، جمشيد اوشان، عبداهللا نوروزي، مجيد 
ي، اسالمي تبار، حسن بيگي، ترابي، نجفي، منوچهري، قاسمي، عباس جاسبي، مير محمد صادق

  .ها نصيري و درخشنده  ميرزا بيگي، جميله آديور، سهيال جلودارزاده، الهه راستگو و خانم
 نامزد حوزه انتخابيه 30قاعدتا در ليست ائتالف بايد اسامي :اين مقام مطلع همچنين خاطر نشان آرد
 26 آانديداي مورد توافق ائتالف، در ليست مزبور اسامي 4يت تهران جاي مي گرفت آه بدليل رد صالح

  . تن از آانديداهاي نمايندگي هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي عنوان شده است
  پايان پيام

  
  بهمن ماه سايت امروز23خبار ا
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  محورهاي سخنراني رهبري در نماز جمعه

 بهمن امسال نسبت به سالهاي گذشته و مهم تر از آن نظرسنجي 22ت آمتر مردم در راه پيمايي شرآ
هاي انجام شده در باره ميزان آم مشارآت شهروندان در انتخابات هفته آينده، موجب شده است آه 

 اجازه مقام رهبري نگران شود و خود به صحنه بيايد تا با دعوت مردم به مشارآت گسترده در انتخابات
يك فرد مطلع با بيان مطلب .  با مقاومت منفي مردم مواجه شود82ندهد آودتاي پارلماني اول اسفند 

رئيس جمهور در سخنان خود مردم را به مشارآت گسترده در انتخابات دعوت : فوق به روزنت امروز گفت
اين مسأله نيز . م در ميان بگذاردنكرد زيرا بنا دارد در باره انتخابات و اوضاع پيش آمده مطالبي را با مرد

موجب نگراني رهبري شده است و احتماًال ايشان در خطبه هاي نماز جمعه فردا به گونه اي سخن 
خواهد گفت آه راه بر انتقادهاي رؤساي قواي مجريه و مقننه در زمينه رد صالحيت هاي غيرقانوني و 

د رهبري در سخنان خود خواستار عدم طرح به احتمال زيا: وي افزود. گسترده داوطلبان بسته شود
گاليه ها و انتقادها خواهد شد و آن را همسو با خواست دشمنان خواهد خواند ضمن آنكه از زحمات 

به جاي آن با دعوت مردم و مسئوالن . رئيس جمهور، رئيس مجلس و شوراي نگهبان تشكر خواهد آرد
 و احيانًا افراد گردن آلفت خواستار شرآت همه به وحدت و بي اعتنايي به خواست احزاب و گروه ها

تمام نظرسنجي ها نشان مي دهد آه : اين فرد مطلع همچنين گفت. مردم در انتخابات خواهد شد
 15شهرهاي بزرگ آمتر از ( درصد در سراسر آشور در انتخابات شرآت مي آنند 50مردم آمتر از 

 ميليون 40 خواهد تصميم خود مبتني بر شرآت بنابراين معلوم نيست مقام رهبري چگونه مي) درصد
  .نفر در انتخابات را محقق آند

  !چرنديات
مسائل حقوق «رهبري در جلسه آخر خود با هيأت وزيران از طرح : يك فرد مطلع به تارنماي امروز گفت

راي در هيأت دولت به شدت انتقاد آرد و دولت را محلي ب» بشر، زهرا آاظمي و چرندياتي از اين قبيل
آبادگران ايران (بر اساس اين ايده تهيه آنندگان فهرست رهبري : وي افزود. خدمتگزاري به مردم خواند

به اطرافيان خود و نيز به نامزدها اعالم مي آند مجلس هفتم به پيروي از منويات مقام معظم ) اسالمي
  .رهبري جاي طرح مسائل فرعي و چرندياتي از قبيل مسائل فوق نيست

  کت مجاهدین انقالب در انتخابات اول اسفندعدم شر
  .قطعا در انتخابات نمایشی اول اسفند ماه شرکت نخواهيم کرد 

یک عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی با تکذیب خبر خبرگزاری فارس مبنی بر 
سازمان درباره بحث اصلی در جلسات : تردید سازمان در اعالم فهرست انتخاباتی به سایت امروز گفت 

وی افزود قدر مسلم آن است که سازمان مجاهدین . تحریم انتخابات و یا عدم شرکت در آن می باشد 
انقالب در انتخابات نمایشی شرکت نمی کند و کودتای پارلمانی اول اسفند را به رسميت نخواهد 

  . شناخت 
   ميليون رأي مردم40ادامه رياست علي الريجاني در گرو 

ما ظرف روزهاي آينده تمام برنامه هاي خود را متوجه برپايي انتخابات مجلس هفتم خواهد صدا و سي
  . ميليون آه رهبري دستور داده است، برساند40آرد تا آراي مردم را به 

 سال مديريت خود در 10آقاي علي الريجاني در : يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت
شرايط سختي مواجه نبوده است زيرا از يك طرف اآثريت مردم تصميم به تحريم صدا و سيما با چنين 

 ميليون برساند، ممكن است رياست خود را 40انتخابات گرفته اند و از سوي ديگر اگر وي نتواند آرا را به 
  .بر صدا و سيما در آينده نزديك از دست بدهد

  رهبري در تنگنا
لبان انتخابات مجلس هفتم به گونه اي است آه مقام رهبري را رد صالحيت غيرقانوني و گسترده داوط

يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به . در دفاع از آزاد و عادالنه بودن انتخابات در تنگنا قرار داده است
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  سازمان هاي اطالعات موازي در نقش ساواك
استراتژي نظام طاغوت سرگرم آردن و در نتيجه بي تفاوت آردن جوانان نسبت به مسائل سياسي بود 

يك فرد مطلع با . عل نمودن آنان استاما استراتژي محافظه آاران مأيوس آردن جوانان و در نتيجه منف
در رژيم شاه نمايندگان مجلس توسط ساواك و زيرنظر دربار تعيين : بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت

مي شدند و امروز نيز عده اي درصددند سازمان اطالعات موازي با هماهنگي آقاي حجازي همان نقش 
  .را ايفا آند

  اول اسفند دوم خردادي ديگر
يك مفسر سياسي با بيان مطلب فوق به سايت .  در حال مشورت براي خلق دوم خردادي ديگرندمردم

 بسياري از جهانيان را 82به نظر مي رسد تصميم مردم عليه آودتاي پارلماني اول اسفند : امروز گفت
به نامزدهاي  درصد مردم يا در انتخابات شرآت نمي آنند يا 90: وي افزود. مجددًا در بهت فرو خواهد برد

محافظه آاران در : وي همچنين گفت. رأي نخواهند داد) ائتالف آبادگران ايران اسالمي(فهرست رهبري 
 درصد 10دوم خرداد از حمايت بيست درصد واجدان شرايط برخوردار بودند اما اآنون اين ميزان به آمتر از 

  .رسيده است
  اجارشباهت هاي آالمي محافظه آاران و درباريان دوره ق

: تاج زاده با اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت. ادبيات قاجاري در محافظه آاران رو به رشد است
محافظه آاران روز به روز جنبه هاي ديني نظريات سياسي و عملكرد خود را بيشتر مي آنند به گونه 

از سوي . يرقابل تحمل استاي آه انتقاد به ولي فقيه را شرك به خدا مي خوانند آه البته از نظر آنان غ
ديگر با زبان نظامي و قضايي با رقبا و منتقدان مواجه مي شوند تا هم زمان توجيه اسالمي و امنيتي 

اساسًا استبداد ديني مرآب از : وي افزود. براي سرآوب منتقدان عملكرد نهادهاي انتصابي فراهم آنند
ل حكومت عين فرامين دين است و در همه ديني بودن آن يعني هر تصميم و عم. همين دو جزء است

استبدادي بودن آن نيز به اين . حوزه هاي عمومي و حتي خصوصي شهروندان بايد اعمال شود
معناست آه مقاومت در برابر تصميمات حكومت، يعني طغيان عليه خداوند و به تعبير آقاي مصباح شرك 

مردم ايران در پايان قرن نوزدهم :  در خاتمه افزودتاج زاده. مجازات اين نافرماني نيز روشن است. به خدا
راه نجات از استبداد را در مشروطه يافتند، يعني مقيد و محدود و مسئول آردن قدرت مطلقه سلطان و 

محافظه آاران غافلند از اينكه ملتي آه يكصد سال . به رسميت شناختن حقوق مردم و تشكيل پارلمان
گفت، اآنون استبداد ديني را برنخواهد تافت و دير يا زود حاآميت خود پيش به نظام مطلقه قاجاري نه 

  .را در عرصه تعيين سرنوشت اعمال خواهد آرد
  پيروزي محافظه آاران به نفع اسرائيل و غرب است: البي اسرائيل

 تا البي اسرائيل در اروپا و آمريكا فعال شده: يك فرد نزديك به وزارت امور خارجه به سايت امروز گفت
دول غربي را مجاب آند آه پيروزي محافظه آاران به نفع اسرائيل و غرب است زيرا محافظه آاران اقليت 

جامعه را نمايندگي مي آنند و در نتيجه مجبورند براي اداره آشور امتيازات زيادي به دول قدرتمند 
  .بدهند

  اصالحات چيني و محافظه آاران ايراني
 مدل چيني توسعه است اما آنان در حقيقت بخش سرآوبگر اين مدل را الگوي تبليغي محافظه آاران،

يك . برگزيده اند بدون آنكه توان پيشبرد آشور در عرصه هاي اقتصادي و فني و علمي را داشه باشند
محافظه آاران به دنبال سرآوب از نوع آنچه در : صاحب نظر سياسي در اين زمينه به سايت امروز گفت

وي . ن رخ داد هستند تا حداقل براي يك نسل دانشجويان را مرعوب و ساآت آنندميدان تيان آن م
محافظه آاران همچنين به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مايلند تعدادي از مديران آشور را آه : افزود

  .حاضر به تمكين از آنها نيستند، حذف نمايند
  گزينه دوم را انتخاب آردرهبري بين دو گزينه مشارآت گسترده و نتيجه مطمئن 

فضاي سرد انتخاباتي و در عين حال حذف گسترده داوطلبان اصالح طلب و مستقل آه احتمال رأي 
مشارآت گسترده مردم اما نتيجه  (76آوردن را داشتند، نشان داد آه رهبري بين دو الگوي دوم خرداد 

 درصد مردم در شهرهاي 15 آمتر از مشارآت (81و الگوي دور دوم شوراها در اسفند ) به سود اآثريت
يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به . دومي را انتخاب آرده است) بزرگ اما نتيجه به سود محافظه آاران

رهبري در انتخابات دور دوم شوراها رأي نداد و در اين انتخابات نيز با موافقت وي : روزنت امروز گفت
 اين دو مسأله ثابت مي آند آه رهبري از سياست قبلي .همه منتقدان نهادهاي انتصابي حذف شدند

: وي افزود. خود در دوم خرداد پشيمان شده است و تصميم به تك صدا آردن حكومت به هر قيمت دارد
در يكي دو سال آينده معلوم خواهد شد آدام انتخاب رهبري به نفع آشور و مردم و حتي جمهوري 

دم حتي اگر آراي آنان موافق ميل رهبري نباشد يا تحميل رأي اسالمي بود؛ تمكين به رأي اآثريت مر
 درصد مردم تنها به آن علت آه هر چه رهبري مي گويد آن اقليت گوش مي 90 درصدي به 10اقليت 
بعد از اين همه انتقادها مستقيمًا متوجه رهبري خواهد شد زيرا وي همه : وي همچنين گفت. آنند

  .ز آرده استاختيارات را در دست خود متمرآ
  منع حضور خبرنگاران خارجي در تجمع هاي دانشجويي

علت جلوگيري از حضور خبرنگاران خارجي در اجتماعات دانشجويي اين است آه فضاي تند انتقادي 
يك فرد آگاه با بيان اين موضوع به سايت امروز . دانشگاهيان عليه رهبري به خارج از ايران منعكس نشود
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  ي قوه قضاييه با فرماندهان سپاه و مدير مسئول آيهانهماهنگ
هر وقت چند فرمانده سپاه عليه فرد يا موضوعي سخنراني مي آنند و نماينده ولي فقيه در آيهان 

عليه وي سرمقاله مي نويسد به احتمال زياد رئيس قوه قضاييه با دستگيري يا برخورد با وي پس از چند 
يك فعال سياسي با .  دستور اقدام در باره آن موضوع را صادر مي نمايدروز موافقت مي آند يا رأسًا

اعالم مطلب فوق به اهانت هاي مكرر آقاي حسين شريعتمداري به نمايندگان مجلس اشاره آرد و به 
به احتمال زياد نهاد رهبري براي بعد از برپايي انتخابات برنامه هايي در دست تهيه : سايت امروز گفت

هرگاه : وي افزود. شه هايي از آن در تهديدهاي آقاي شريعتمداري منعكس شده استدارد آه گو
نماينده ولي فقيه در آيهان به شدت عصباني است، به احتمال قريب به يقين فضا در بيت رهبري تند 

  .است
  تمام حوزه ها رقابتي است: گزارش شوراي نگهبان به رهبري

اي از آن براي رهبري ارسال شده، ادعا آرده است در هر شوراي نگهبان با تهيه گزارشي آه نسخه 
: يك فرد آگاه با بيان موضوع فوق به سايت امروز گفت. حوزه انتخابيه حداقل دو نامزد رقيب وجود دارند

طبق استدالل شوراي نگهبان بسياري از حوزه ها آه نامزدهايش از جناح محافظه آار هستند، جزء 
شوراي نگهبان ادعا مي آند وجود برخي داوطلبان : وي افزود.  شوندحوزه هاي رقابتي محسوب مي

شوراي : يك فرد مطلع گفت. آه اصالح طلب اما فاقد رأي الزم هستند، حوزه ها را رقابتي آرده است
نگهبان توضيح نداده آه چگونه از گرايش سياسي داوطلبان آگاه شده است آه مي داند در همه حوزه 

  .ها رقابت وجود دارد
  آيا آودتاي پارلماني بدون زندان و بازداشت به سرانجام مي رسد؟

تالش محافظه آاران براي اينكه ثابت آنند نوشتن نامه به رهبري علت رد صالحيت داوطلبان انتخاباتي 
يك صاحب نظر با اعالم موضوع فوق به سايت . نيست، با تعجب ناظران سياسي مواجه شده است

 تهيه آنندگان نامه سرگشاده به خود را گردن آلفت مي نامد آه بايد قبل از مقام رهبري: امروز گفت
انتخابات از حقوق سياسي محروم شوند و بعد از انتخابات حقوق مدني خود را از دست بدهند يعني 

با وجود . روزنامه هايشان تعطيل و احزابشان منفعل شود و در صورت مقاومت به زندان انداخته شوند
به نظر : وي افزود. وغ ادعا مي شود آه اين نامه تأثيري در رد صالحيت داوطبان نداشته استاين به در

نمي رسد آه آودتاي پارلماني بدون بگير و ببند بعدي امكان استقرار داشته باشد زيرا ظرفيت نهادهاي 
ان گوي هفتم انتصابي اجازه طرح انتقادهاي علني و جدي را به انتخابات و مجلس فرمايشي يا بله قرب

بنابراين دير يا زود بايد منتظر سخنراني تند رهبري و در پي آن اقدامات قوه قضاييه عليه . نخواهد داد
  .اصالح طلبان بود

  مخالفت با طالبانيسم و حمايت از انتخابات آزاد و عادالنه: خط قرمزهاي صدا و سيما
 بهمن آما 21به رئيس مجلس در روز  بهمن ماه و مصاح22سخنان رئيس جمهور در مراسم بزرگداشت 

صدا و سيما نسبت به دو : يك فرد مطلع در اين زمينه به سايت امروز گفت. في السابق سانسور شد
يكي آزاد و عادالنه نبودن انتخابات و ديگري حمله . خبر بسيار حساس است و آنها را سانسور مي آند
اخبار صدا و سيما به گونه : وي افزود. ن اشاره آردبه طالبانيسم آه رئيس جمهور در سخنراني خود به آ

اي است آه ظاهرًا پذيرفته آه انتخابات آزاد و عادالنه نيست و قرار است در آينده نزديك طالبانيسم در 
  .آشور حاآم شود

  رأي مردم مشورتي است: مصباح در دفتر ولي فقيه در قم
 اينكه رأي مردم در انتخابات مشورتي است و سخنان مصباح يزدي در دفتر ولي فقيه در قم مبني بر

يك مفسر . رهبري هرگونه آه مصلحت بداند اقدام مي آند، تعجب هيچ ناظري را برنيانگيخته است
تنها مانده آه آقاي مصباح يزدي و دوستانش اين جمالت را : سياسي در اين زمينه به سايت امروز گفت
اگر زمان امام آسي در : وي افزود.  را به طور آامل برگزار آننددر مرقد امام بگويند تا مراسم ختم انقالب

دفتر وي اين سخنان را ايراد مي آرد، توسط امام اخراج مي شد اما امروز آقاي مصباح يزدي توسط مقام 
  .رهبري، عالمه طباطبايي و مطهري زمان خوانده مي شود و قدر مي بيند

  82فند نگراني از رسوايي آودتاي پارلماني اول اس
 موجب شده است با تمام توان 82نگراني محافظه آاران از شكست و رسوايي در آودتاي اول اسفند 

ظرف روزهاي گذشته : يك شخص مطلع با اعالم موضوع فوق به سايت امروز گفت. به صحنه بيايند
ن، حداد عادل، آقايان مصباح يزدي، خزعلي، ناطق نوري، واليتي، اهللا آرم، الريجاني، ده نمكي، حسينيا

به ايراد سخنراني و انجام مصاحبه ... اميني، توآلي، احمدي نژاد، عسگراولدي، بادامچيان، باهنر و 
  .پرداخته اند

  82انصراف از نامزدي در انتخابات فرمايشي اول اسفند 
انصراف شمس وهابي، فاطمه راآعي، حسن يونسي و دآتر حسيني از حوزه انتخابيه تهران، آن دسته 

يك . ز گروه هاي دوم خردادي را آه خواهان مشارآت در انتخابات هستند، با مشكل مواجه آرده استا
چنانچه آقاي محتشمي نيز از آانديداتوري انصراف : فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت

 ترتيب آار براي مجمع به اين. داده باشد، به احتمال زياد تعداد ديگري از نامزدها نيز انصراف خواهند داد
احتمال دارد آقاي دآتر توفيقي از آاشان، : وي افزود. روحانيون و آارگزاران سازندگي سخت خواهد شد
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  !صدقه
صالحيت شما در شوراي نگهبان قانون اساسي رد شد اما بنا به حكم حكومتي و براي يكبار .... آقاي 

يك مقام آگاه با اعالم جمالت فوق به سايت . ه داده مي شود آه در انتخابات شرآت آنيدبه شما اجاز
شوراي نگهبان در اقدامي بي سابقه داوطلبان را آه به زعم خود با حكم حكومتي تأييد : امروز گفت

  . آرده، به اين شكل تحقير نموده است
  

  آبادگران؛ تكنوآرات يا افراطي ترين محافظه آاران؟
 و سيما در بخش هاي مختلف خبري خود در باره دعوت تشكل ها و احزاب براي حضور در صدا

در اين خبر . راهپيمايي بيست و دوم بهمن ماه امسال به تشريح مواضع احزاب مختلف پرداخت
يك فرد آگاه در اين زمينه . آارگزاران سازندگي و اسالف آبادگران را به عنوان احزاب تكنوآرات معرفي آرد

به سايت امروز با بيان اين مطلب آه ائتالف آبادگران ار افراطي ترين اليه هاي محافظه آاران تشكيل 
شده است اعالم آرد آه به نظر مي رسد محافظه آاران مي خواهند به هر صورت ممكن آارگزاران 

  .دزمان آرباسچي و نقش آن را در انتخابات مجلس پنجن در ائتالف آبادگران باز توليد آنن
  واآنش منفي افكار عمومي نسبت به سفر وليعهد بريتانيا به ايران

سفر وليعهد انگلستان به ايران پس از قلع و قمع داوطلبان اصالح طلب يا مستقل بازتاب منفي در افكار 
عمومي داشت و بسياري آن را در جهت حمايت از محافظه آاران و مشروع جلوه دادن انتخابات ارزيابي 

حدود دو ماه از فاجعه بم مي گذرد و اتفاق ويژه :  فرد مطلع در اين زمينه به سايت امروز گفتيك. آردند
بسياري اين سفر را ادامه : وي افزود. اي نيفتاده بود آه الزم باشد وليعهد انگلستان به ايران بيايد

 آن، محافظه آاران مي مذاآرات الريجاني با نيك براون پيش از انتخابات دوم خرداد مي دانند آه از طريق
  .خواهند آمبود پايگاه و مشروعيت مردمي خود را با حمايت خارجي ها به ويژه انگلستان پر آنند

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
 در   دموآراسي  گسترش  امريكا و اروپا براي  مشترك شود طرح  اجرا مي  بروآسل  نشست براساس

    ورميانهخا
  فوريه 12  -1382  بهمن 23 پنج شنبه - اعتماد2004  فوريه 12  -1382  بهمن 23 پنج شنبه -اعتماد
2004   
 در   دموآراسي  توسعه  برنامه  بطور مشترك  پس  از اين  آردند آه اروپا و امريكا توافق:  الملل  بين گروه

 چند  هاي  رايزني در پي( پريروز ) شنبه  سه  توافق ، اين ري خب  منابع  گزارش به.  آنند  را دنبال خاورميانه
 و   اروپايي هاي ، طرف  گزارش  اين برپايه.  گرفت  صورت  در بروآسل  و اروپايي  امريكايي  هاي  مقام ساعته

  دو طرف.اند  تاآيد آرده  عربي  آشورهاي  بويژه  در خاورميانه  دموآراسي  توسعه  بر ضرورت امريكايي
   به  و با توجه  منطقه  با آشورهاي  همكاري  بايد براساس  دموآراسي  توسعه اند آه  آرده  تصريح همچنين
  به(  اروپا مقر اتحاديه )  بروآسل  آگاه  منبع يك. شود ريزي  طرح  منطقه  آشورهاي  هر يك  بومي خصوصيات
   خبره  آارشناسان  بلكه  نبوده  رايزني  چند ساعت ل حاص  توافق  اين  آه  است  گفته  الحيات  لندني روزنامه
  در اين.  بودند  آغاز آرده  و بروآسل  در واشنگتن  پيش  ماه  را از يك مدتي  طوالني هاي  نشست دو طرف

  المللي  بين  پروژه  يك  طراحي  در حال  بوش  دولت  آرد آه  نيز اعالم پست  واشنگتن  امريكايي  روزنامه حال
  .  است  در خاورميانه  دموآراسي  و احياي  از اصالحات  حمايت رايب
   آشور بزرگ  هشت  خود را در نشست  امريكا قصد دارد طرح  جمهوري ، رييس  منابع  اين  گزارش به

 در   دموآراسي ، تقويت  است  آرده  اعالم ، بوش  اساس براين. آند  ارايه  آينده  دنيا در ژوئن صنعتي
   در دور دوم  وي  خارجي  در سياست  اصلي  از محورهاي  يكي  در منطقه  سياسي  و اصالحات يانهخاورم
   اروپايي  بزرگ  نهادهاي  حمايت  طرح  اين  در اجراي امريكا اميدوار است. خواهد بود اش  جمهوري رياست

  . آند  را جلب  صنعتي  آشور بزرگ  اروپا، ناتو و هشت نظير اتحاديه
 و يا   آمك  از طريق  ياد شده ، طرح  اظهار داشت  خصوص  امريكا نيز در اين ، وزير امور خارجه  پاول ينآال

  ، منابع  حال در اين.گيرد  مي  صورت  و اقتصادي ، سياسي  اجتماعي  پيشبرد اصالحات  براي تشويق
   توسعه  طرح  آليات  درخصوص ايي و اروپ  امريكايي  دو طرف  با وجود توافق  آردند آه  اعالم اروپايي

 در   و اسراييل  اعراب  درگيري  پايان  از هر چيزي  اصرار دارند تا قبل ، اما اروپاييان  در خاورميانه دموآراسي
   در بروآسل  و امريكايي  اروپايي هاي  طرف  در نشست  آگاه  منبع يك. باشد ها قرار داشته  برنامه اولويت
 مفاد   براساس  در خاورميانه  دموآراسي  توسعه اند تا طرح  پيشنهاد آرده  اروپايي آارشناسان:  گفت

 در   بسزايي  نقش  هلسينكي  معاهده  معتقدند آه اروپاييان. شود ريزي پايه( 1974 )  هلسينكي معاهده
   بود آه ييها  از مكانيزم  ايفا آرد و يكي  سوسياليست  آشورهاي  بشر در بلوك  حقوق بهبود وضعيت

   طرح  اين اند آه  هشدار داده  خود همچنين  در نشست اروپاييان.شد» ورشو «  پيمان  فروپاشي منجر به
  بيني پيش. شود  داده آباد تعميم  تا اسالم  گرفته  از نواآيشوت  خاورميانه  مشكالت  تمامي  حل نبايد براي
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   آشورهاي  پايتخت  آينده هاي  در هفته  بوش  آينده  طرح ها و همچنين  توافق  اين شود در چارچوب مي
   دموك  با توسعه  در رابطه هايي  همايش  شاهد برگزاري عربي
  . آشورها باشد  در اين راسي

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

     پارلماني  مبارزه  نام  به راهكاري
  2004  فوريه 12  -1382  بهمن 23 پنج شنبه - اعتماد  مدير مسوول يادداشت
 از   پس  روزهاي  و در نخستين  مدني  جامعه  اجتماعي  با ظهور جنبش  همزمان  در ايران اصالحات
   انقالب  اوليه هاي  آرمان  به  نيل  جهت  جنبش  اين  راهبرد اصلي  عنوان  خرداد، به  دوم  حماسه گيري شكل

   اين  زد آه شد حدس  روزها مي از همان.  مدنظر قرار گرفت  جانبه  همه  توسعه ه ب  و دستيابي اسالمي
 و  گرفت  مي  اوج  بسرعت  جنش  مطالبات  سطح  روبروخواهد شد، چرا آه  بسياري  با موانع راهبرد در آينده

   آن  اصلي از خصوصيات   آه  است يي  جويانه  و مسالمت ، آرام  بر روند تدريجي  متكي  اصالحات  آنكه حال
 را مورد   اصالحات  جويانه  روند مسالمت گاه  هيچ  گذشته  سال  در شش  طلبان  اصالح اگر چه.  است
، روند   نخست  دو سال  ها در همان  برنامه  برخي  شعارها و ارايه  بعضي  قرار ندادند، اما طرح خدشه
   حوادث  در آن  آه هايي دنه رساندأ گر  خطرناك هاي  گردنه  به يستبا  مي  آه  را زودتر از آن  در ايران اصالحات
 خود   هم  پياپي  در چهار انتخابات  طلبان  اصالح  قاطع پيروزي. بودند  نشسته  اصالحات  در آمين بسياري
   ششم  مجلس  در انتخابات  طلبان  اصالح  از پيروزي  پس تر تا آنجا آه  تازه  شعارهاي  طرح  بود براي بستري
   در دست هاي  از برنامه  بتدريج  آه  خود گرفت  به  سرعتي  از پارلمان ومي عم  مطالبات  سطح افزايش
  .   گرفت  نيز پيشي  طلبان  اصالح اجراي
   نشدن  محقق  و البته  آاران  محافظه  از نگراني  ناشي  گذشته  بر اصالحات  گذشته  در دو سال آنچه

   نهم انتخابات.  آند  آنها را محقق  بزرگتري  زماني  در بازده توانست  مي  اصالحات  آه  است مطالباتي
     براي  آاران  محافظه  برنامه  تحقق تواند به  مي  فاصله  اين  داد آه  نشان  گذشته اسفند سال

   خود گرفت را به« ها  ردصالحيت بحران »  روزها عنوان  اين آنچه.  آند  آمك  مدني  نهادهاي گيري بازپس
 آميز   بر مسالمت  عالوه بايست  مي  نخست  روزهاي  از همان  طلبان  اصالح  آه  بر اين ست ا شاهد ديگري

   ديگري  اهرم ، هيچ  غير از حضور مردم  به  آنان آردند چرا آه  تاآيد مي  آن  بر روند تدريجي  اصالحات بودن
  . نداشتند  در دست  اصالحات  تحقق براي

   مشابه  نيز حوادثي  چهارم  مجلس  انتخابات  در آستانه  ديد آه  خواهيم م بازگردي  گذشته  به اگر آمي
   اآثريت  آه  سوم  مجلس  شد تا برخالف  موجب  آه أ حوادثي  پيوست  وقوع  اخير به هاي  ماه حوادث
   همان  همه نبا اي.  آند  تبديل  و پنجم  چهارم  در مجلس  اقليتي  بود، آنها را به  چپ  جناح  در دست مجلس
   چون يي  حماسه گيري  شكل هاي  زمينه  پارلماني  و مبارزه  منسجم هاي  برنامه  با اتكا به  توانست اقليت
  . آند  را فراهم  اصالحات  خرداد و پاگيري دوم
   راه گرفته قرار   و توجه  آمتر مورد تدقيق  طلبان  از اصالح بسياري  رد صالحيت  دنبال  روزها و به  اين آنچه

  .  است  پارلماني  مبارزه هنوز گشوده
   اآثريت  آوردن  دست  از به  ممانعت  براي  آاران  اخير در تور محافظه هاي  در ماه  اگر چه  طلبان اصالح
   به  پارلمان  قرار دهند چرا آه  را مورد توجه  پارلماني توانند مبارزه اند، اما مي  گرفتار آمده  هفتم مجلس
  .  است  قرار گرفته  مردم  روي  پيش ماند آه  مي يي  شيشه خانه

 و با   طلبان  از اصالح  اقليتي  اگر از سوي  حتي  در ايران  و تاآيد بر روند اصالحات  عمومي  مطالبات پيگيري
   را به بيني  پيش  غيرقابل  گيرد، دستاوردهاي  صورت  هفتم  در مجلس  پارلمانتاريستي هاي اتكا بر روش

  ، عدالت ساالري  مردم  به  دستيابي  ناتمام  راه  عنوان  به  پارلماني  مبارزه  آه  منظر است از اين.  دارد همراه
  . باشد  داشته  در راهبرد اصالحي يي  تازه تواند جايگاه  مي  مدني  جامعه و تحقق
   طلبان ، اما امروز اصالح  قرار گرفت رد استفاده مو  ناخودآگاه  و پنجم  چهارم  در مجلس  اگر چه  آه تاآتيكي

   رفت  بيرون  براي  راهكاري  عنوان  را به  آن اش  بالقوه هاي  پتانسيل  از بازشناسي  و پس توانند آگاهانه مي
  . برگزينند  آنوني از موقعيت

  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

كيل آميسيونى براى تحقيق پيرامون برچسب تروريستى عليه مجاهدين ايران محدثين فراخوان به تش
 مى دهد

  2004  فوريه 11  -1382  بهمن 22شنبه  چهار
مسئول آميسيون خارجه شوراى ملى , در يك آنفرانس مطبوعاتى در پارلمان اروپا در استراسبورگ

ورده مذاآره با آخوندهاى حاآم بر مقاومت ايران به اتحاديه اروپا فراخوان داد آه سياست شكست خ
  .ايران را رها آند و به يك سياست قاطع در قبال ديكتاتورى مذهبى در آن آشور رو بياورد

آقاى اريك ماير , )دانمارك(خانم پرنيله فرام , )دانمارك(خانم اوال سندبك , )پرتغال(آقاى پائولو آازاآا 
در ميان نمايندگان پارلمان اروپا ) ايتاليا(ا مورگانتينى و خانم لوييز) سوئد(آقاى هرمن اشميد , )هلند(

  .بودند آه در هيأت شرآت آننده در آنفرانس مطبوعاتى حضور داشتند
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» دشمن آيت اهللا ها«آقاى محمد محدثين آه براى صحبت درباره وضعيت ايران و معرفى آتاب جديدش 
اتى پالگريو مك ميالن در اياالت  مؤسسه آتاب زد در لندن و مؤسسه انتشار منتشر شده توسط(

يك مرجع مورد احترام در مورد بنيادگرايى اسالمى مى , به استراسبورگ دعوت شده بود, )متحده
, انتشارات سون الآز(» تهديد جديد جهاني: بنيادگرايى اسالمى«, آتاب قبلى آقاى محدثين. باشد

آقاى . ن گسترده اى قرار گرفتمورد تحسي, )م-درست آن واشگتن است. اشتباه است(نيويورك 
و »  سال پيش تا امروز انقالب ايران را ربوده اند25خمينى و آخوندهاى او از «محدثين اظهار داشت آه 

يك ديكتاتورى خشن مذهبى را بنا , به جاى رهنمون شدن ايران به سوى يك جامعه دمكراتيك و شكوفا
 هزار فعال سياسى را زندانى و شكنجه 500است و هزار تن از مخالفان را اعدام آرده 120نهادند آه 

  .قرار داده است
امروز «: گفت, آقاى محدثين با اشاره به بحران سياسى آنونى در ايران در مورد انتخابات آتى مجلس

جهان پذيرفته است آه پوچ بودن افسانه مدراسيون و اصالح اين رژيم ديگر براى همه جهانيان به اثبات 
 سال 7رين شرآاى اين حكومت نيز آه به دروغ اصالح طلب معرفى شدند پس از رسيده و نزديكت

  .»توسط جناح غالب به دور افكنده مى شوند, آزمايش شكست خورده
جايى آه . مهمترين هدف صدور تروريسم و بنيادگرايى توسط ماليان دانست«آقاى محدثين عراق را 

  .» جمهورى اسالمى دست نشانده بكار بسته استتهران بيشترين تالش خودش را براى برپا آردن يك
بسيجى و جاسوس را به آن , آخوند, تهران هزاران پاسدار, براى تحقق اين روياى شوم«: وى افزود

بلكه , نه تنها مردم عراق, اگر آخوندها موفق شوند«: محدثين اخطار داد. »آشور اعزام آرده است
ان سعودى به آام بنيادگرايى مذهبى فرو خواهند بخصوص آويت و عربست, تمامى ملت هاى منطقه

  .»رفت
با يك سرنوشت مرگبار مواجه , آقاى محدثين گفت اگر مجاهدين ايران به رژيم آخوندى تحويل داده شوند

مهم اينست آه دستاويز رژيم براى اين درخواست وقيحانه آه مى تواند به يك «: وى افزود. خواهند بود
وجود نام مجاهدين در ليست سازمانها تروريستى اتحاديه اروپا و , تراژدى انسانى منجر شود

  .»آمريكاست
وى گفت رژيم تهران خواهان افزودن نام شوراى ملى مقاومت آه ائتالف گسترده اى از نيروهاى 

آقاى محدثين گفت برچسب تروريستى . به ليست تروريستى اتحاديه اروپا شده است, دمكراتيك است
 انگيزه هاى سياسى صورت گرفته است و هم مقامات آمريكايى و هم مقامات اتحاديه عليه مجاهدين با

اروپا در مقاطع مختلف تصريح آرده اند آه اين نامگذاريها بخاطر درخواستهاى رژيم ايران يا به مثابه ژست 
  ,حسن نيت به رژيم ايران صورت گرفته است

در زمانى آه سرآوب و .  است و ماليان رفتنى هستندتغيير در ايران اجتناب ناپذير«: آقاى محدثين گفت
مردم ايران از اروپا انتظار دارند در مبارزه براى , خفقان براى جلوگيرى از اين تغيير بيداد مى آند

دمكراسى در آنار آنها باشند و با اعمال فشار بر ماليان براى پذيرش يك انتخابات يا رفراندم به مسالمت 
نه اينكه با متهم آردن مقاومت به تروريسم راه را براى سرآوب بيشتر هموار , ك آنندآميز بودن تغيير آم

  .»سازند
وى همچنين فراخوان به تشكيل يك آميسيون براى تحقيق پيرامون فعاليت هاى شورا و مجاهدين و 

 و آقاى محدثين تعهد همكارى آامل را با چنان آميسيونى داد. برچسب تروريستى عليه مجاهدين داد
  .افزود آه مقاومت ايران نتايج آنرا برسميت شناخته و خواهد پذيرفت

آقاى پائولو آازاآا گفت آه آشورهاى اروپايى در پى يك سياست استمالت از رژيم ايران بوده اند آه 
او تصريح آرد آه تنها سياست واقعى در رابطه . آمكى به پروسه دموآراتيزاسيون در ايران نكرده است

  .ايران مى بايد حمايت از نيروهاى دمكراتيك در آن آشور باشدبا رژيم 
خانم اوال سندبك به تجربه خودش با مجاهدين خلق در جريان سفرش به عراق در سال گذشته اشاره 

آرد و تأآيد آرد يك نيروى دمكراتيك را نمايندگى مى آند و مبلغ يك اسالم بردبار است و مى بايد از 
  .ه اروپا حذف شودليست تروريستى اتحادي

به نتايج مخرب آن , خانم پرنيله فرام ضمن انتقاد از سياست ديالوگ انتقادى اتحاديه اروپا با رژيم ايران
  .را در نقض حقوق بشر در ايران جرى تر آرده است] اين رژيم[اشاره آرد آه 

حقوق و آزادى هايى به عنوان بخشى از شورا آه براى همان , آقاى اريك ماير گفت آه مجاهدين ايران
مانع اصلى در برابر گسترش بنيادگرايى اسالمى است و , مبارزه مى آند, آه اروپا از آن بهره مند است

  .مى بايد در مبارزه اش براى دمكراسى از حمايت آامل اروپا برخوردار شود
ه اروپا داد و با خانم لوييزا مورگانتينى نيز فراخوان به حذف مجاهدين خلق از ليست تروريستى اتحادي

وى خواهان اتخاذ يك سياست جديد در مورد ايران توسط اتحاديه اروپا , توجه به وضعيت آنونى در ايران
  .گرديد

  
  نامه سرگشاده انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران به ملت شريف ايران 

  2004   فوريه11  -1382   بهمن22شنبه  چهار
نگال عريان استبداد بر آسمان ميهنمان به پرواز درآمده و انتظار شكاري را در چندي است شاهديم چ

سر مي پروراند آه پرورده قرني مبارزه در راه استبداد و حاصل ريزش خونهايي است آه اميد درختي 
ستبر را در سر مي پروراندند و با اميدهايي جان خويش را بر آف گرفته و به استقبال گلوله هاي سرخ 

جامعه اي آرماني را تجسم مي آردند .  شتافتند آه زخم هاي استبداد بر روح و جانشان هويدا بودمي
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آه در آن انسان بواسطه انسان بودنش و نه بواسطه تعلقان دنيوي مورد احترام بود و هيچگاه سايه 
د حق تعيين همايوني شاهانه اي بر گسترده آن چنگ انداز نبود، و آنچه در روياهايشان مي پروراندن

سرنوشت خويش توسط خويش بود و به اين اميد جان دادند و از خاآسترشان جواني روييد آه امروز 
گويي طلسم . پس از دو دهه در آستانه بيست و پنجمين سالگرد روييدنش در حال جان دادن است

ستانده شده و شده نفرين نياآانيم آه چنين در سير تاريخ دچار دور گشته و قدرت خالصي از آفمان 
  . استبداد نوين با لعابي ديني گريبانمان را مي فشارد

روزگاري در گذر تاريخ هر آس بر ما خرده گرفت تمدن بزرگمان را به رخش آشيديم، و اينك انقالبي را در 
ولي آجايند آن هم قسمان . معرض جهانيان قرار داده ايم آه افتخار مردمي ترين انقالب قرن را داراست

مروز سوگندشكنان به اعتبار آنكه بر اريكه قدرت چنگ يازيده اند و چوب حراج بر آن مي زنند و ديري آه ا
نخواهد پاييد آه ايران را نيز بسان يوگسالوي از صحنه گيتي محو خواهند نمود و جهانيان جهان بدون 

  ! ايران را تجربه خواهند آرد
  از استبداد؟ : عريان به شما سخن مي گوييم

چه پيش تر گفته ايم، دوباره نيز يادآور مي شويم، اگر ميثاق ملي و فصل الخطاب پذيرفته شده مان چنان
قانون اساسي است، پس اين همه به ظاهر حل و فصل امور و اختالفات در پشت پرده و مصالحه بر سر 

ه جمهور منافع ملت به سياق شيخوخيت و نه در قالب جمهوريت مجا نشان از تمكين به رأي و اراد
دارد؟ بي شك صدور اوامر همايوني و يا احكام حكومتي، چيزي جز خدشه بر همان مشروعيت جمهور و 
رأي مردم نخواهد داشت آه به عرياني نظام پيشين، فرامين همايوني تئوريزه مي گردد، و امروز پارلمان 

وريت همچو سكه فرمايشي اي در حال تمرين سرمشق وحدت همه با من است، تا آينده نهاد جمه
هاي عباسي بي ارزش گردد و اين همان خوب مشروطه سلطنتي است، و تبديل مجلس ملي به 

مجلس همايوني آخرين تير ترآش است، و در منازعات سياسي همان روزي است آه رداي امپراتوري 
 سرنگون سرانجام بر دوش لويي بناپارات افتاده و مجسمه مفرغي ناپلئوني در آن سوي ميدان در حال

  . شدن است
و امروز همراهي و همگامي شما مردم ايران را در حمايت از تحريم انتخابات پارلماني و برگزاري 

  : رفراندومي خواهانيم آه زير نظر سازمان ملل و در برگيرنده حدقل شروط ذيل باشد
  گنجانيدن حقوق و آزادي هاي مصرح در اطالعيه جهاني حقوق بشر در قانون اساسي  �
  ) بدون دخالت نهادهاي انساني(برگزاري انتخابات آزاد  �
جدايي نهاد دين از نهاد حكومت و عدم سلطه روحانيت غيرمنتخب از طريق ابداعاتي از قبيل مرم  �

  . ساالري ديني و يا هر قيد ديگري برپايي مردم ساالري جهت مصادره به مطلوب
  . ي آلمهبه رسميت شناختن آزادي عقيده به معناي واقع �
  . برابري آامل ايرانيان صرفنظر از عقيده، مذهب و جايگاه حكومتي آنان �
  . حفظ تماميت ارضي آشور �
اعطاي حق برابر به مردم ايران در بهره گيري از ثروت ملي و منابع طبيعي آشور و تضمين حداقل  �

  . هاي زندگي براي هر ايراني
   .نفي دخالت حكومت در زندگي شخصي افراد �
عدم تجويز قانوني اعمال خشونت عريان از سوي حكومت در قالب اعدام، شكنجه عريان و شكنجه  �

  . سفيد
اعتماد به تحول مسالمت آميز جامعه به سوي مردم ساالري و مبارزه با صور مختلف استبداد  �

  ) ديني. سلطنتي(
تقالل و تماميت ارضي بازگشت به جرگه جامعه جهاني در قالب منشور سازمان ملل و حفظ اس �

  . آشور
  . معرفي متجاوزين به حقوق ملت و رسيدگي به اتهامات آنان در دادگاه صالحه �

و در پايان آخرين انتظاري آه از دولت اصالحات مي رود، بازگشت به صفوف ملت و عدم تمكين به 
سداري از آراي برگزاري انتخابا فرمايشي و نگشتن علت تامه تشكيل مجلس همايوني به بهانه پا

خاموش و مصادره به مطلوب نمودن آن به نفع جرياني است آه هيچگاه صادق در امانت سپرده شده 
ملت در نزدشان نبوده است و امروز اشك بر مناصب از دست رفته مي ريزند و رشك بر فرصت هاي 

  . سوزانده مي برند

  
  اطالعيه روابط عمومی جبهه ملی ایران

 1382 بهمن 20
اعالميه شش سازمان "، که در خارج از کشور به عنوان 12/11/82نتشار اعالميه ای بتاریخ پيرو ا

که نام جبهه ملی ایرا ن نيز در زیر آن به چشم می خورد، صادر !" انتخابات مجلس و موضع ما: سياسی
 و از و پخش شده، بسياری از دوستان و فعاالن جبهه ملی در ایران و از کشورهای مختلف تماس گرفته

  .آگاهی یا نقش جبهه ملی ایران در این اعالميه پرسيده اند
جبهه ملی ایران به این وسيله به آگاهی همگان می رساند که هيچ آگاهی پيشين از این اعالميه 
. نداشته و هيچ تماسی با سازمانهای ششگانه نام برده شده یا کسی از اعضای آنها نداشته و ندارد

  . ام جبهه ملی ایران در زیر اعالميه نامبرده شگفت زده شدیمما خود نيز از دیدن ن
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هرچند که موضع اعالميه مذکور مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم و درخواست همه 
پرسی فقط تکرار، هرچند دیرهنگام، مواضع هميشگی جبهه ملی ایران است که نخست دراعالميه 

سپس، عالوه بر سرمقاله های نشریه پيام، در اعالميه مورخ ، اعالم شد و 17/2/82سه ماده ای مورخ 
، بر آنها تاکيد ورزیده شده است، ولی خط مشی آزادی 20/10/82 و در اعالميه مشترک مورخ 20/9/82

خواهانه جبهه ملی ایران با هيچ سازمانی که بر پایه مکتب های محدود کننده آزادی، چه مذهبی و چه 
 شده باشد سازگار نيست و هيچگاه با اینگونه سازمانهای سياسی همفکری کمونيستی، بنيان گذارده

این در حاليست که جبهه ملی ایران حق ابراز عقيده را برای همه . یا همکاری نداشته و نخواهد داشت
  . سازمانها و همه افراد جامعه، بدون توجه به نوع یا کيفيت عقيده آنها، محفوظ می دارد

نام جبهه ملی ایران در خارج از کشور فعاليت ميکنند درخواست می شود که نام از سازمانهایی که ب
دراین . جبهه ملی ایران را درکنارسازمانهایی که بنياد اندیشه آنها ضد مردم ساالری است قرار ندهند

مورد خاص، لکن، از آنجا که اعالميه ازسوی شش سازمان سياسی خوانده شده، بعيد به نظر ميرسد 
  . نام مقدس جبهه ملی ایران را بعنوان سازمان هفتم در قعر آن قرار داده باشدکه کسی

  روابط عمومی جبهه ملی ایران
 1382 بهمن 20

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

يک روزنامه انگليسي مدعي شد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي نوع جديدي از دستگاه 
  .  اند که تاکنون وجود آن گزارش نشده است سانتريفوژ رادر ايران کشف کرده

  2004  فوريه 12  -1382  بهمن 23پنج شنبه 
امروزبه نقل از " فاينشنال تايمز" به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، روزنامه انگليسي

نس انرژي اتمي منابعي که از آنها به عنوان ديپلماتهاي غربي ياد کرده، ادعا کرده  است، بازرسان آژا
درايران پيدا کرده اند که مقامات تهران تاکنون هيچ اطالعي درمورد " سانتريفوژ"نوع جديدي ازدستگاه 

اين ديپلماتهاي بي نام و نشان  همچنين ادعا . اين دستگاه دراختيارآژانس انرژي اتمي قرار ندادند
ي مدير کل آژانس بين المللي انرژي کشف اين دستگاه جديد ماه آينده درگزارش محمد البرادع: کردند

البرادعي قراراست ماه آينده گزارشي درباره .اتمي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران ذکرخواهد شد
  .فعاليت هاي هسته اي تهران به شوراي حکام آژانس انرژي اتمي ارائه کند

ران عمال غني سازي اورانيوم در درحال حاضراي:  فاينشنال تايمزبه نقل از ديپلماتهاي ادعايي خود افزود
 کيلومتري جنوب تهران را متوقف کرده است اما همچنان به مونتاژدستگاه سانتريفوژ 250نطنز واقع در

  .ادامه مي دهد تا در زماني که تصميم به غني سازي اورانيوم گرفت اين دستگاهها آماده باشند
 

  . تعقيب برنامه توليد سالح اتمی خود ادامه می دهداياالت متحده آمريکا ايران را متهم کرده است که به
  2004  فوريه 12  -1382  بهمن 23 پنج شنبه -بي بي سي 

جان بولتون معاون وزير خارجه آمريکا گفت که ايران به تعهدات خود در مورد به تعليق درآوردن برنامه 
  .غنی ساری اورانيوم عمل نکرده است

ذيب کرده است که کشورش برنامه ای برای توليد سالح اتمی داشته کمال خرازی وزير خارجه ايران تک
وی گفت که ايران آماده است به پرسش های آژانس بين المللی انرژی اتمی در اين زمينه پاسخ . است
  .بدهد

ديپلمات ها می گويند بازرسان آژانس اتمی طرح هايی را کشف کرده اند که به يک سانتريفوژ جديد 
اين طرح ها را ايران قبال اعالم . اين دستگاه در غنی سازی اورانيوم به کار می رود. مربوط می شود

  .نکرده بود
يک ديپلمات گفت که گرچه آگاهی از اين طرح قابليت مهمی در توانايی اتمی ايران را آشکار نمی کند 

  . اما به اعتبار ايران در پايبندی به تعهداتش ضربه می زند
  کرده است' مخفی'ه هسته ای را ايران طراحی يک دستگا

 مدعی 2003در مقاله ای نوشت که ايران در ماه نوامبر ) فايننشال تايمز( پيشتر روزنامه تايمز مالی 
  .شد که تمامی برنامه های هسته ای خود را افشا کرده است

 و تجهيزات در اظهارنامه ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، فهرستی از مواد
  .همراه با اطالعات در مورد کشورهايی که آنها را به ايران فروخته اند ذکر شده بود

به نوشته روال خلف سردبير تايمز مالی در امور خاورميانه، به دنبال اعتراف عبدالقدير خان، طراح بمب 
برنامه های اتمی پاکستان، به فروش اسرار اتمی به ايران، ليبی و کره شمالی موضوع گسترش 

هسته ای با نگرانی های زيادی همراه است و گزارش بازرسان تسليحاتی سازمان ملل در مورد 
  . تجهيزات و برخی آزمايشات اظهار نشده توسط ايران در شرايطی حساس مطرح می شود

  فوريه، خواستار اقدام شديد بين المللی برای مهار11جرج بوش، رئيس جمهوری آمريکا، چهارشنبه، 
گسترش تسليحات اتمی شد و گفت دانش غنی سازی اورانيوم و بازيافت سوخت هسته ای نبايد در 

  .اختيار کشورهايی گذاشته شود که تاسيسات کامل اتمی ندارند
مقامات غربی به روزنامه فايننشيال تايمز گفته اند که يافته های تازه آژانس بين المللی انرژی اتمی 

ان به گزارش محمد البرادعی، رئيس اين آژانس، پيش از از برگزاری جلسه سازمان ملل در مورد اير
  .هيئت مديره اضافه خواهد شد
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با وجود نگرانی در غرب که ايران در صدد ساخت سالحهای هسته ای است، آژانس بين المللی انرژی 
ای مصارفی به جز اتمی در ماه نوامبر گفت هنوز مدرکی نيافته که ثابت کند فعاليت هسته ای ايران بر

  .توليد انرژی است
 ايران موافقت کرد برنامه غنی سازی اورانيوم خود را به حال تعليق در آورد اما 2003هر چند در ماه اکتبر 

بريتانيا، فرانسه و آلمان همچنان اين کشور را در اين زمينه تحت فشار قرار می دهند چون از آن زمان تا 
  . تعهد اختالف نظرهايی به وجود آمده استکنون در مورد نحوه تعبير اين

گفته می شود ايران همچنان به نصب دستگاه های گريز از مرکز خود ادامه داده است و اروپا اين اقدام 
  .را نقض توافق انجام شده می داند

از حاال تا جلسه هيئت مديره آژانس، ما اوقات : "يک مقام غربی به روزنامه فايننشال تايمز گفت
  ."ری خواهيم داشتدشوا

خطر بزرگتری که ايران با آن مواجه است تحقيقات آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد بازار سياه 
  . مواد و اطالعات ساخت سالح های هسته ای است

آژانس بين المللی انرژی اتمی در صدد کشف اين موضوع است که آيا ايران طرح های ساخت تسليحات 
  .ه به ليبی فروخته شده خريده است يا نهاتمی مشابه با آنچ

در صورت اثبات اين موضوع به اعتبار ايران که اصرار دارد برنامه های هسته ای اين کشور غيرنظامی 
  .است، ضربه سختی وارد خواهد آمد

جنجال ها در مورد فعاليت هسته ای ايران پس از تعهد اين کشور در ماه نوامبر به همکاری کامل با 
بين المللی انرژی اتمی و امضای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سالحهای غير متعارفی، آژانس 

  .که به بازرسان تسليحاتی اجازه بازرسی های دقيق تر را می دهد، تخفيف يافته بود
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  مالقات آردند  هيأتي از سازمان ملل با آيت اهللا سيستاني 
  2004  فوريه 12  -1382  بهمن 23شنبه  پنج

يك منبع آگاه از هيأت اعزامي سازمان ملل به عراق از ديدار دو ساعته اين هيأت با رهبر شيعيان عراق 
  .در شهر مقدس نجف خبر داد

خواست به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، رئيس اين هيأت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر در
ما متوجه ديدگاه آيت اهللا : رهبر شيعيان عراق براي برگزاري انتخابات مستقيم در عراق، گفت

  .ايم  سيستاني در خصوص برگزاري انتخابات شده
آيت ا هللا سيستاني بر موضع خود براي برگزاري : به گزارش خبرگزاري اروپا از نجف، وي در ادامه افزود

ددرصد عقيده وي بر اين استوار است آه برگزاري انتخابات تنها راه حل خروج ورزد و ص   انتخابات اصرار مي
  .عراق از اين اوضاع است

  پايان پيام
 

اعالم آردند، بر اثر انفجار بمبي در بغداد دو سرباز آمريكايي آشته و ) پنجشنبه(مقامات آمريكايي امروز 
  . تن از سربازان نيروهاي ائتالف مجروح شدند9

  2004  فوريه 12  -1382  بهمن 23شنبه  پنج
به نقل از خبرگزاري فرانسه، نيروهاي امنيتي عراق، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .دانند القاعده را مسوول اين انفجارها مي

اي را آه به نزديكي پايگاه  مهاجمان امروز خمپاره: از سوي ديگر يكي از مقامات ژاپني نيز اعالم آرد
  .بازان ژاپني در جنوب سماوه در عراق پرتاب آردند، اما اين حمله هيچ تلفاتي نداشته استسر

گردان يكم زرهي ارتش آمريكا اعالم آرد، بمبي آه باعث آشته شدن دو : خبرگزاري رويتر نيز اعالم آرد
ي منفجر  شب گذشته همزمان با عبور خودروهاي نظاميان آمريكاي9:30سرباز آمريكايي شد، در ساعت 

  . شد
اي اعالم آرد، مجروحان اين انفجار به بيمارستاني براي درمان منتقل شدند آه دو  اين گردان طي بيانيه

  .سرباز آمريكايي به دليل شدت جراحات آشته شدند
 انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  بررسی مطبوعات پنجشنبه تهران 

  2004  فوريه 12  -1382  بهمن 23به پنج شن -بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران که در روز ساکتی در بين تعطيالت و در غياب روزنامه فروشی ها در تيراژی 

کمتر از اندازه روزهای عادی خود منتشر شدند، عکس ها و گزارش های صفحه اول خود را به انعکاس 
  .که به نوشته کيهان از هر سال باشکوه تر برگزار شده است بهمن اختصاص داده اند ٢٢راه پيمائی روز 
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کيهان، جمهوری اسالمی و رسالت گفته هائی از رهبر جمهوری اسالمی را در صدر اخبار خود منعکس 
کرده اند که با تاکيد بر حضور پر شور مردم در راه پيمائی سالگرد انقالب گفته است که شرکت مردم در 

  .ا تعجب زده خواهد کردانتخابات هم مخالفان ر
آفتاب يزد سخن رييس جمهور را منعکس کرده که گفته آن ها که زمان و مکان را نمی شناسند برای 

  .رای مردم حقی قائل نيستند
محمد خاتمی به نوشته آفتاب يزد تاکيد کرده است که آن سوی دموکراسی خودکامگی و استبداد 

  .است
شد به حمالت تندی که در روزهای گذشته در جلساتی در قم اشاره رييس جمهور می توان پاسخی با

  .توسط روحانيون محافظه کار عليه اصالح طلبان و دموکراسی مطلوب آن ها شده است
به نوشته رسالت ری شهری وزير پيشين اطالعات با اشاره به حرکات اعتراضی نمايندگان اصالح طلب 

  . امام و مردم جدا نکنندمجلس گفته است نمايندگان مجلس راه خود را از
جام جم نظر رييس مجمع تشخيص مصلحت را با اهميت ديده که در حاشيه راه پيمائی سالگرد انقالب 
گفته است است امسال يک جريان مرموز حقيقتا آمريکايی که خيلی فعال است لذا حضور مردم برای 

  .تما معنای ديگری دارد که نشان از معرفت و هوش و دانايی آنان اس
آفتاب يزد بياتنيه مجمع روحانيون مبارز را با اهميت ديده که در آن با تاکيد بر آن که انتخابات با دخالت 

شورای نگهبان از حضور نامزدهای بسياری بی بهره است از مردم خواسته با شرکت خود در انتخابات 
  .ر نگيردکاری کنند که کرسی های مجلس به تمامی در اختيار مخالفان اصالحات قرا

شرق با اشاره به آغاز تبليغات هفتمين دوره مجلس تاکيد فعاالن جبهه اصالحات به عدم شرکت در 
انتخابات را همراه با نظر مجمع روحانيون مبارز به شرکت در انتخابات منعکس کرده و از نگرانی اصالح 

  .طلبان برای آينده اصالحات خبر داده است
اران را منعکس کرده که گفته است مجلس مقتدر يا دولت کارآمد در رسالت سخن فرمانده سپاه پاسد

  .پی خواهد داشت
 تن از داوطلبان نمايندگی مجلس انصراف خود را از شرکت ٢٩آفتاب يزد خبر داده که تنها در حوزه شيراز 

  .در انتخابات اعالم کرده اند
 و   نهاده و از ترکيب بعضی از احزاب احزاب نام  ايران  برای به نوشته اعتماد گروهی خود را ستاد ائتالف

  های  خود را را با اشاره به فعاليت  بيانيه  تشکيل شده اند در نخستين خردادی  و دوم طلب  اصالح های گروه
 از  يی  مالحظه  تعداد قابل  در نتيجه  و مقننه  مجريه  قوای  محترم  روسای  توسط  که  يی گسترده

   در انتخابات  شرکت  شده اند آغاز کرده و نظر داده اند که گروهی امکان يدصالحيت تاي شدگان ردصالحيت
  .اند را يافته

ها و   از استان  در تعدادی  رقابت به نوشته اعتماد ستاد ائتالف برای ايران تاکيد کرده که امکان
  اين ستاد بر اين تشکيل دهنده  ها و احزاب  گروه  اساس بر همين. کشور وجود دارد های شهرستان
   رای های  صندوق  در پای طلبان  اصالح  و حضور فعال  در انتخابات  موجود شرکت  شرايط اعتقادند که

   از انديشه  پاسداری  برای طلب  اصالح  از نمايندگان  حضور تعدادی  را برای  مناسب تواند فرصتی می
  . باشد اصالحات

   برای  کاران  اخير در تور محافظه های  در ماه  اگر چه  طلبان حالياس حضرتی مدير اعتماد نوشته اصال
 را مورد   پارلمانی توانند مبارزه اند، اما می  گرفتار آمده  هفتم  مجلس  اکثريت  آوردن  دست  از به ممانعت
  .  است ته قرار گرف  مردم  روی  پيش ماند که  می يی  شيشه  خانه  به  پارلمان  قرار دهند چرا که توجه

   ششم العاده  فوق  در کنگره از آنجا که: وگو با ايسنا افزود راد در گفت  شکوری شرق خبر داده که علی
   شرکت  اسفند ماه  اول  در انتخابات  اين جبهه  شد که  و اعالم  تصويب  مشارکت بطور رسمی جبهه

  .  است  شده  سراسر کشور متوقف در  جبهه  اين  انتخاباتی  ستادهای نخواهد کرد، لذا فعاليت
جمهوری اسالمی در ضمن تاکيد بر پرشور بودن انتخابات آينده مجلس خبر داده که زندگی نامه يک 

روز يکشنبه يعنی چهار روز قبل از مجاز شدن , داوطلب نمايندگی مجلس از حوزه انتخابيه ساوجبالغ 
مه جام جم توزيع شده که عملی غير قانونی تبليغات انتخاباتی در شهرستان ساوجبالغ همراه روزنا

  .است
به نوشته جمهوری اسالمی با اشاره به وابستگی جام جم به سازمان صدا و سيما نوشته به دليل آن 

حتی در ايام مجاز نمی , که اين روزنامه متعلق به دستگاهی است که از بودجه دولتی اداره می شود 
  .ندگی کندتواند اقدام به تبليغ داوطلبان نماي

اشاره روزنامه جمهوری اسالمی به قانونی است که در انتهای دوره پنجم به تصويب مجلس رسيد که 
بر اساس آن چاپ آگهی های تبليغات انتخاباتی در روزنامه هائی که از بودجه عمومی اداره می شوند 

چاپ اين آگهی ها ممنوع شده است و بر آن اساس کيهان، اطالعات، همشهری، جام جم و ايران از 
  .محروم شده اند

روزنامه جمهوری اسالمی به عنوان اعتراض نوشته که خبرگزاری جمهوری اسالمی نيز اجازه اجتهاد 
  .صادر می کند

اشاره روزنامه صبح به خبری است از جلسات اعتراضی دانشجويان که در آن انصاری راد رييس 
نی کرده بودند و در خبرها از نماينده رد صالحيت کميسيون اصل نود مجلس و بهاء الدين ادب سخنرا

  .شده نيشابور به عنوان آيت اهللا ياد شده بود

www.iran-archive.com 



روزنامه جمهوری اسالمی تنها روزنامه ای است که از سال ها پيش از هاشمی رفسنجانی با عنوان 
وان هائی مانند آيت اهللا ياد می کند و در عين حال مراجع مقلد ناراضی مانند آيت اهللا منتظری را با عن

  .دشيخ مطرود و يا بدون اشاره به مقام مذهبی هر يک مخاطب قرار می ده
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