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  انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع

  
  بنديهاي انتخاباتي گروه -فهرست هاي سايه رقابت مي آنند

  2004  فوريه 14  -1382همن   ب25شنبه :  روزنامه شرقگروه سياسي
در حالي آه احزاب موثر و معروف ايران از حزب موتلفه اسالمي تا جبهه مشارآت و نيز جامعه روحانيت 

اند در قالب   مبارز و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي عمًال از صحنه انتخابات آناره گرفته يا ترجيح داده
اين .ي انتخاباتي از آخرين روزهاي هفته گذشته آغاز شدها هاي ناشناخته فعاليت آنند رقابت ائتالف
اند نظر مساعد شوراي نگهبان را براي ورود به  ها در واقع محدود به افرادي است آه توانسته رقابت

در فضاي انتخاباتي . خورند  انتخابات به دست آورند و در ميان آنها افراد سرشناس آمتر به چشم مي
اند از  ي است با اين تفاوت آه اين بار هر دو جناح راست و چپ آوشيدهآشور البته همچنان دوقطب

» ائتالف براي ايران«هاي  دو فهرست اصلي در تهران به نام. صفوف مياني خود افرادي را نامزد آنند
تر شناخته شده  ليست آم(» ائتالف آبادگران ايران«و ) طلبان رنگ و غيررسمي اصالح ليست آم(

هايي پوششي براي اين   هاي موازي در واقع فهرست  اند و همه فهرست  عرفي شدهم) آاران محافظه
  .شوند دو ليست مادر محسوب مي

  
مجمع روحانيون مبارز، حزب آارگزاران سازندگي، خانه (طلب  اتحاد چند گروه اصالح» ائتالف براي ايران«

روهاي خط امام و انجمن آارگر، حزب همبستگي، حزب اسالمي آار، مجمع اسالمي بانوان، مجمع ني
طلبان  بدين ترتيب اصالح. اند  نامزد براي انتخابات تهران معرفي آرده٢۶است آه ) اسالمي مهندسان
تهيه آنند و با انصراف )  نفره٣٠(اند فهرستي آامل   هاي گسترده نتوانسته موجود با ردصالحيت

 انتخابات، حضور آنان در انتخابات نيز از) چهره سرشناس مجمع روحانيون مبارز(پور  اآبر محتشمي  علي
طلبي آه  اصالح. در صدر اين فهرست مهدي آروبي رئيس مجلس ششم قرار دارد. تر شد محدود
آوشيد در مقام ريش سفيد از تعميق اختالفات جلوگيري آند و خواستار دخالت سران نظام براي  مي

يابد و  خواست دست ه آنچه ميبا وجود اين آروبي نتوانست ب. ها شد حل مسئله ردصالحيت
  . سرانجام پذيرفت وارد انتخابات شود

  
نماينده پارلمان بوده و در دوره سوم و ) مجالس اول تا سوم و نيز مجلس ششم( دوره ۴آروبي تاآنون 

او در عين حال دبيرآل مجمع روحانيون مبارز است آه . ششم رئيس مجلس شوراي اسالمي شد
طلبان  حضور آروبي در بهترين وضعيت نشانه تمايل اصالح.  آن عضويت داردرئيس جمهور خاتمي نيز در

موجود به تداوم وضعيت گذشته در مجلس هفتم است و احتماًال در صورت راهيابي نامزد آنان براي 
  . رياست مجلس خواهد بود

  
جيد انصاري و م(طلبان موجود دو نامزد عضو خود  به جز آروبي مجمع روحانيون مبارز در فهرست اصالح

نيز دارد آه ) محمود دعايي و محمد اشرفي اصفهاني(و نيز دو نامزد نزديك به مجمع ) نيا رسول منتجب
مجيد انصاري در مجلس ششم رئيس . اند قرار گرفته» ائتالف براي ايران«همه درصدر ليست 

ارگان نيمه (يم صبا نيا هم اآنون امتياز روزنامه نس فراآسيون روحانيون مبارز بود و رسول منتجب
  . را در اختيار دارد) رسمي اين مجمع

  
سيدمحمود دعايي نيز مدير مسئول روزنامه اطالعات در دو دهه گذشته بود و در عين حال تنها نماينده 

اي جنجالي يا خبرساز نشد و تعداد   دوره گذشته است آه هرگز چهره۶پارلمان جمهوري اسالمي در 
با وجود اين دعايي همواره به عنوان . و آمتر از هر نماينده ديگري بوده استهاي پيش از دستور ا نطق
ويژگي مشترآي آه در .هاي مخالف راست و چپ مطرح شده است اي مورد توافق و تفاهم جناح چهره

در فهرست . اآثر نامزدهاي مجلس هفتم وجود دارد و اينك ديگر تنها دعايي يا آروبي واجد آن نيستند
ن موجود مهمترين نامزد حزب آارگزاران علي هاشمي رفسنجاني برادرزاده و در واقع طلبا اصالح

فرزندخوانده رئيس جمهور سابق است آه در مجلس ششم نماينده رفسنجان بود و رئيس فراآسيون 
  .سازندگي
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در واقع حضور علي هاشمي به نمايندگي از آارگزاران در فهرست اصالح طلبان موجود بيش از پيش 
ترجيح ) آه در رأس آنان غالمحسين آرباسچي قرار دارد(ات گر اين نكته است آه جناح چپ اين حزب اثب

حزب همبستگي نيز رئيس فراآسيون پارلماني .مي دهد همچنان به سكوت سياسي خود ادامه دهد
الياس حضرتي نماينده اسبق رشت و نماينده . خود در مجلس ششم را وارد فهرست ائتالف آرده است

هران در مجلس ششم در حالي وارد انتخابات شده آه دبيرآل حزب همبستگي يعني ابراهيم ت
حضرتي از نمايندگان . اصغرزاده از ورود به رقابت ها به دليل ردصالحيت در شوراي نگهبان بازمانده است

لمان باسابقه جناح چپ در مجلس به شمار مي رود آه حتي در دوره در اقليت بودن اين جناح در پار
  . حضور داشت) دوره چهارم و پنجم(
  

زني آه گرچه سخنگوي . ديگر چهره مشهور اصالح طلبان در انتخابات مجلس هفتم جميله آديور است
با .  بود و گزارش مرگ زهرا آاظمي را در مجلس قرائت آرد اما صالحيتش تاييد شد٩٠آميسيون اصل 

جميله . حضرتي نيز در جمع متحصنين حضور داشتهمچنان آه . وجود اين او به جمع متحصنين پيوست
او از سويي . آديور از جمله آساني است آه به راحتي نمي توان موضع سياسي او را مشخص آرد

خواهر محسن آديور روحاني اصالح طلب نزديك به جناح چپ است و از سويي ديگر همسر عطااهللا 
، در عين حال آديور ترجيح مي دهد در مهاجراني سياستمدار عضو حزب آارگزاران سازندگي است

جميله آديور در مجلس پنجم در رقابت با محافظه . توصيف خود از واژه آلي اصالح طلب استفاده آند
  .آاران از راهيابي به مجلس به عنوان نماينده شيراز بازماند اما در مجلس ششم نماينده تهران شد

  
عليرضا : ا در فهرست اصالح طلبان موجود وارد آرده استخانه آارگر هم حداقل دو مقام عاليرتبه اش ر

خانه آارگر در عين حال به عنوان حزب اسالمي آار نيز در . و سهيال جلودارزاده) دبيرآل(محجوب 
از ميان ديگر چهره هاي سرشناس حاضر در فهرست اصالح طلبان نام . فهرست اصالح طلبان حضور دارد

درضا عباسي فرد عضو مستعفي شوراي نگهبان و حسين ميرمحمد محم: دو تن جالب تر از همه است
علي . صادقي سخنگوي مستعفي قوه قضائيه آه اينك به ليست اصالح طلبان موجود پيوسته اند

توآلي عضو اسبق دفتر تحكيم وحدت و نيز الهه راستگو هم از جمله آساني هستند آه در فهرست 
  . اصالح طلبان موجود حضور دارند

  
لي آه نام هاي آمتر شناخته  شده اي چون جمشيد اوشال، عبداهللا نوروزي، شهريار اسالمي در حا

تبار، ابوالفضل حسن بيگي، آرامت اهللا ترابي، محمدرضا نجفي، محمد ميرزا بيگي، سيدمهدي 
عباس .  نفره به چشم مي خورند٢۶منوچهري، خديجه سفيري، اختر درخشنده هم در اين فهرست 

و ) ادر عبداهللا جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسالمي و مدير مسئول روزنامه آفرينش استآه بر(جاسبي 
از ديگر افراد نامزد ) رئيس اسبق بانك مرآزي در دوره نخست وزيري مهندس موسوي(مجيد قاسمي 

  .مجلس هفتم هستند آه در فهرست اصالح طلبان موجود حضور دارند
  

 سال گذشته جناح چپ جمهوري ١۶اشناخته ترين ليست فهرستي آه تقريبًا آم رونق ترين و ن
اين فهرست در عين حال، ليستي پوششي نيز در آنار دارد آه در آن سيدطه هاشمي . اسالمي است

و چند چهره آمتر شناخته شده ديگر جايگزين اصالح ) شاعر(عليرضا قزوه ) مديرمسئول روزنامه انتخاب(
به ) فهرست اصالح طلبان موجود(» ائتالف ايران«رين ليست به طلبان شده اند اما در مجموع نزديك ت

با اين تفاوت آه پس از مهدي آروبي به جاي مجيد انصاري، اين علي هاشمي است . حساب مي آيد
  . ليست به شمار مي رود و طه هاشمي هم در آن حضور دارد٢آه مرد شماره 

  
نفر اول فهرست .بيشتر از اين حرف هاستدر سمت راست انتخابات تعداد افراد آمتر شناخته شده 

همان فيلمسازي آه امسال چند ماهي را در زنداني آمريكايي ها در . ايثارگران سعيد ابوطالب است
نفر دوم اين فهرست احمد احمدي  . عراق به سر برد و حمايت تلويزيوني گسترده اي از او صورت گرفت

سوم عماد افروغ جامعه شناس مورد عالقه روزنامه عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي است و در رده 
  .هاي رسالت، آيهان و صدا و سيما قرار دارد

  
نماينده اسبق (و زهرا پيشگاهي فرد ) چهره نزديك به افكار و عقايد روزنامه آيهان(محمدعلي رامين 

  .هم در اين فهرست حضور دارند) اصفهان
  

 طلب و محافظه آار در فهرست هاي اصلي موجود مجيد قاسمي تنها نامزد مشترك دو جناح اصالح
حزب اعتدال . نفره است٣٠فهرست ايثارگران . است و عليرضا قزوه نيز در فهرست ايثارگران حضور دارند

آه نسخه راستگرايانه حزب آارگزاران سازندگي است و در مرآزيت آن افرادي چون نوبخت، (و توسعه 
جاني و نيز عليرضا شيخ عطار مديرعامل روزنامه نماينده سابق رشت، فاطمه هاشمي رفسن

  .نفره اي منتشر آرده اند٣٠نيز فهرست ) همشهري حضور دارند
  

مهدي آروبي نامزد شماره هفتم . در صدر اين فهرست مجيد قاسمي و سپس پيشگاهي فرد قرار دارد
 ششم نفر اين فهرست است و حداد عادل نماينده فعلي تهران و رئيس فراآسيون اقليت مجلس
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حسين مظفر اولين وزير آمورش و پرورش خاتمي نيز در فهرست حزب اعتدال و توسعه . هشتم است
حضور دارد و نام حسين شيخ االسالم سفير اسبق ايران در سوريه هم در اين ليست به چشم مي 

حسين ميرمحمد صادقي و . مجيد انصاري نفر سيزدهم و طه هاشمي نفر شانزدهم است. خورد
رضا محجوب در فهرست حزب اعتدال و توسعه حضور دارند و محمد خوش چهره اقتصاددان مورد علي

  . عالقه صدا و سيما و مشاور شهردار تهران هم در فهرست حزب اعتدال و توسعه حضور دارند
  

ز در ني) از مديران دانشگاه آزاد اسالمي و نماينده اسبق شيراز(در عين حال نام عماد افروغ و آريم زارع 
حزب اعتدال و توسعه در عين حال هسته اصلي ائتالفي به .فهرست اين حزب به چشم مي خورد

همان ائتالفي آه شوراي شهر تهران در . شمار مي رود آه به نام ائتالف آبادگران وارد انتخابات شده اند
ست حتي با احتمال انتخابات سال گذشته به دست گرفت و شهردار تهران را تعيين آرد و اينك اميدوار ا

  .مشارآت آمتر مردم نتيجه انتخابات را به نفع خود رقم زند
  

درصدر اين فهرست حداد عادل قرار .ائتالف آبادگران اصلي ترين فهرست انتخاباتي محافظه آاران است
چهره فرهنگي مورد عالقه نظام جمهوري اسالمي آه فلسفه و زبان فارسي عاليق اصلي او را . دارد

مي دهد حداد عادل در انتخابات مجلس ششم با ابطال آراي عليرضا رجايي توسط شوراي تشكيل 
در عين حال . نگهبان وارد مجلس شد وتنها نماينده تهران از جناح مخالف دولت به حساب مي آمد

حداد عادل يك محافظه آار تمام عيار و . خاتمي او را به رياست فرهنگستان زبان فارسي منصوب آرد
تي به حساب نمي آيد و همين نكته و حضور او در صدر فهرست آبادگران رويكرد اصلي جناح تشكيال

حضور چهره هاي غير تشكيالتي اما وفادار به جمهوري : راست را در انتخابات آينده نشان مي دهد
  .اسالمي در مجلس هفتم

  
يكي از . ت آبادگران قرار داردپس از حداد عادل، اقتصاددان جناح محافظه آار يعني احمد توآلي در فهرس

 بار نامزد ناآام ٢ استاد و در واقع مهم ترين منتقد استراتژي توسعه صنعتي خاتمي آه تاآنون ١٠
رياست جمهوري شده و با هاشمي و خاتمي هر دو رقابت آرده و در مجلس ششم نيز نتوانست 

هشهر وزير آار و سپس برآنار شد نماينده مجلس شود و در مجلس اول نيز پس از يك دوره نمايندگي ب
و روزنامه رسالت را راه اندازي آرد و سپس راهي انگليس شد و دآتراي اقتصاد گرفت و روزنامه فردا را 

در فهرست آبادگران نام اميررضا خادم . توآلي نيز عضو تشكيالتي محافظه آاران نيست. تاسيس آرد
احي سخنگوي جامعه روحانيت مبارز و عباسعلي همچنان آه غالمرضا مصب. قهرمان آشتي حضور دارد

دبير آل جمعيت ايثارگران (و نيز حسين فدايي ) تنها سهم اين گروه از انتخابات مجلس هفتم(اختري 
در فهرست آبادگران همچنين سهميه هايي . از نامزدهاي آبادگران محسوب مي شود) انقالب اسالمي

  .منظور شده است) نفيسه فياض بخش(ه زينب جامع) عليرضا زاآاني(براي بسيج دانشجويي 
  

در حالي آه . در دو فهرست اصلي انتخابات مجلس هفتم در تهران سهم زنان تقريبًا مساوي است
 زن براي انتخابات تهران حمايت آرده اند در حالي آه ۵ زن را نامزد آرده اند، اصالح طلبان از ۶آبادگران 

تعداد روحانيون حاضر .  نفره تنظيم آرده اند٢۶ح طلبان ليستي  نفره و اصال٣٠محافظه آاران فهرستي 
در حالي آه درصدر ليست قرار گرفته اند اما )  نفر۶(در فهرست اصالح طلبان بيش از دوره قبل است 

محافظه آاران تالش ).  نفر۴(تعداد روحانيون حاضر در فهرست محافظه آاران از دوره گذشته آمتر است 
فهرستي غير سياسي با حضور اقتصاددانان، جامعه شناسان، ورزشكاران، فيلمسازان و بسيار آرده اند 

ديپلمات ها آماده آنند اما اصالح طلبان فهرستي سياسي تهيه آرده اند آه افراد غير سياسي آن 
  . چندان مشهور نيستند

  
ت محافظه آاران در فهرس. در عين حال فهرست اصالح طلبان همچنان مشهورتر از محافظه آاران است

نامزد مشخصي براي رياست مجلس هفتم وجود ندارد مگر آن آه حداد عادل نامزد اين مقام شود آه در 
اين صورت اولين رئيس مجلس غير روحاني در جمهوري اسالمي از محافظه آاران خواهد بود اما اصالح 

لباني هستند آه از جناح خود اصالح ط. طلبان آشكارا از مهدي آروبي براي اين مقام حمايت مي آنند
جدا شده و به محافظه آاران پيوسته اند مشهورترين آنها حسين مظفر اولين وزير آموزش و پرورش 

خاتمي است اما محافظه آاراني هم وجود دارند آه به اصالح طلبان پيوسته اند آه حسين مير محمد 
  .صادقي مشهورترين آنهاست

  
را تشكيل مي دهد روح » ائتالف براي ايران«توانه هاي اصلي در حالي آه احزاب اصالح طلب اس

نهادهايي چون صدا و سيما، دانشگاه آزاد اسالمي، بسيج دانشجويي، جامعه روحانيت مبارز و 
گرچه اين امكان وجود دارد آه در روزهاي آينده . شهرداري تهران در ليست آبادگران حلول آرده است

ائتالف براي «د اما به نظر مي رسد رقابت اصلي ميان دو فهرست فهرست هاي ديگري نيز منتشر شو
 .خواهد ماند» ائتالف آبادگران«و نيز » ايران

  
آساني آه دشمن را در ماههاي اخير شاد آردند و بر طبل تعطيلي انتخابات : مقام معظم رهبري

  آوبيدند، بايد در رفتار ناصحيح خود تأمل آنند  
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مقام معظم رهبري امروز در اجتماع عظيم نمازگزاران تهراني با تشكر صميمانه از ملت بزرگ ايران به 

 جمعه آينده نيز ملت   :علت حضور باشكوه و وحدت بخش در راهپيمايي بيست و دوم بهمن تأآيد آردند
و در انتخاباتي باشكوه ، رود   هاي رأي مي  به پاي صندوق" مصالح خود، آشور و نظام"براساس 

فرستد و اميدهاي دشمنان را براي برگزاري انتخاباتي سرد و   نمايندگان شايسته خود را به مجلس مي
  .  آند  روح ، بار ديگر نقش بر آب مي  بي

اي در خطبه دوم نماز، انتخابات مجلس هفتم   به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، حضرت آيت اهللا خامنه
سيار مهم خواندند و با اشاره به توجه خاص دوستان و دشمنان انقالب اسالمي به اين انتخابات را ب

بايد براي انتخابات " عزت ايران ـ آباداني آشور و سرنوشت ملت"هر ايراني غيور و عالقمند به : افزودند
  .آار آند تا مجلسي قوي و آبرومند تشكيل شود

شرآت در انتخابات بارزترين مظهر : لس هفتم خاطرنشان آردندايشان در تبيين اهميت انتخابات مج
تواند همچون سنگري مستحكم   حضور مردم در صحنه و پشتوانه عظيم انقالب و آشور است و مي

  .سرنوشت ملت و آشور را از هر آسيبي مصون سازد و دشمنان را از تعرض و گستاخي باز دارد
تنها راه :  در پي دشمنان در بيست و پنج سال اخير افزودندمقام معظم رهبري با اشاره به ناآامي پي

باقيمانده براي دشمنان جدا آردن مردم از نظام و مسئوالن است، به همين علت مراآز قدرت جهان به 
اي نيافتند با تبليغ و القاي جدايي   اگر مردم در انتخابات حضور گسترده. اند  روز اول اسفند چشم دوخته

هاي خود در ايران هموار آنند اما ملت به آنها نشان   ها و سلطه طلبي   راه را براي دخالتمردم از نظام،
هاي نظام و آشور   خواهد داد آه همچون گذشته محكم و استوار در دفاع از مصالح و اهداف و آرمان

  .ايستاده است
ه آشور برشمردند و اي مجلس هفتم را تعيين آننده سرنوشت چهار سال آيند  حضرت آيت اهللا خامنه

سازد و در واقع   ها را مشخص مي  مجلس با قانونگذاري راه حرآت عمومي آشور و دستگاه: افزودند
زند به همين علت شرآت مردم در انتخابات به معناي دخالت در   سرنوشت آشور و ملت را رقم مي

  .سرنوشت خودشان و سرنوشت آشور است و اهميت فراواني دارد
: ها را از ديگر علل اهميت مجلس خواندند و افزودند   مجلس بر عملكرد دولت و دستگاهايشان نظارت
تواند با نظارت صحيح جلوي هرگونه حرآت غلط يا فساد را سد آند و هر قدر حضور مردم در   مجلس مي

اي ه  شود بنابراين حضور مردم در پاي صندوق  تر تشكيل مي  انتخابات بيشتر شود طبعًا مجلسي قوي
  .رأي از اين زاويه نيز مهم است

مجلس هفتم از زاويه چشم انداز بيست ساله آشور هم اهميت : مقام معظم رهبري خاطرنشان آردند
يابد چرا آه اولين گام عملي در اجراي اين چشم انداز و افق روشن آينده آشور در مجلس   خاصي مي

  .سازد  آينده را داراي اهميت بيشتري ميهفتم برداشته خواهد شد و همين مسأله انتخابات جمعه 
مقام معظم رهبري به سخنان دو روز قبل برخي نمايندگان مجلس آمريكا در مخالفت با برگزاري انتخابات 

دهند آه در انتخابات   دشمنان ايران از آمريكا به ملت ايران دستور مي: مجلس اشاره آردند و افزودند
حي است آه دشمنان اسالم و ايران خواهان برگزاري انتخابات اول شرآت نكنند و اين مسئله دليل واض

  .آنند آن را از رونق بيندازند  اسفند نيستند و تالش مي
هاي برخي مجالس اروپايي را هم در انتخابات ايران، آاري وقيحانه   اي، دخالت  حضرت آيت اهللا خامنه

وقتي اين رفتارها در مرحله حرف است براي ما اينگونه آشورها بدانند تا : خواندند و خاطرنشان آردند
اهميتي ندارد اما اگر قرار شود به دخالت در امور داخلي ايران بينجامد ملت ايران تودهني محكمي به 

  .همه آنها خواهد زد
هايي آه تاآنون به وظايفشان در مسئله انتخابات   مقام معظم رهبري با تشكر از مسؤوالن و دستگاه

هايي دارند آه گاه بزرگ هم   ها و مسؤوالن از يكديگر گاليه  برخي دستگاه: د، افزودندان  عمل آرده
شود اما ا آنون وقت شكوه و گاليه نيست و بايد به مصلحت آشور و ملت فكر آرد و ديگر وظايفي   مي

   . ها قرار دارد به خوبي انجام داد  را آه براي برگزاري انتخابات بر دوش مسؤوالن و دستگاه
اي با اشاره به رفتار صحيح مردم در مقابل برخي آارهايي آه در يكي دو ماه اخير   حضرت آيت اهللا خامنه

آفرين بر ملتي آه آگاه و هوشيار، وظايف : در داخل صورت گرفت و دشمنان ملت را شاد آرد، افزودند
  .خود را در قبال اينگونه حرآات شناخت و به خوبي انجام داد

فرمود هرگاه دشمن از شما تعريف آرد، ببينيد   امام راحل عظيم الشأن مي: ان آردندايشان خاطرنش
هاي اخير شاد آردند و بر طبل   آجاي آارتان اشتباه بوده است و اآنون هم آساني آه دشمن را در ماه

  . تعطيلي انتخابات آوبيدند، بايد در رفتار ناصحيح خود تأمل آنند
امروز هم آساني آه در ميان ملت منزوي هستند در گوشه و آنار همان : مقام معظم رهبري افزودند

در انتخابات شرآت " ما"گويند مردم نبايد در انتخابات شرآت آنند و يا اينكه   زنند و مي  ها را مي  حرف
  .آنند  ها، غلط است و مردم به آن توجهي نمي  آنيم اما اين حرف  نمي

توجهي برخي عناصر و افراد صاحب قلم و تريبون به اهميت   ز تأسف از بياي با ابرا  حضرت آيت اهللا خامنه
آنند   برخي افراد با گفتار يا رفتار خود مردم را از حضور در انتخابات دلسرد مي: انتخابات مجلس افزودند
  .توجهي و غفلت است  آه اين آار نتيجه بي

ياري از نمايندگان مجلس و مسؤوالن مسؤوالن اصلي آشور، بس: مقام معظم رهبري يادآوري آردند
مند به اسالم و نظام و دلسوز مردمند، بنابراين در مورد آارهايي آه دشمن را   ها، عالقه  ديگر دستگاه
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هاي   شاد آرده است، نبايد اذهان عمومي به سراغ اين افراد برود چرا آه اينگونه رفتارها را جمع
  .ايي باشنددهند آه ممكن است هر ج  آوچكي انجام مي

رود،   گويند اگر فالن آار نشود اسالم از دست مي  مقام معظم رهبري با انتقاد از آساني آه مي
رود   گويند اگر اوضاع فالن جور نشود جمهوريت از بين مي  آساني هم هستند آه مي: خاطرنشان آردند

 شده نه از جاي ديگر ضمن از اسالم گرفته  ها غلط است چرا آه جمهوريت ما،   اما هر دوي اين حرف
  .دهد مردم ساالري نداشته باشيم  اينكه اسالم به ما اجازه نمي

اين ملت با تكيه بر قانون . خدا و مردم در نظام اسالمي، در طول هم قرار دارند: ايشان تأآيد آردند
  .اساسي توانسته است اسالميت و جمهوريت نظام را تضمين آند

تدين، : ا اشاره به لزوم توجه به معيارها در انتخاب نامزدهاي شايسته افزودنداي ب  حضرت آيت اهللا خامنه
آارآمدي، دلسوزي و شجاعت، چهار شرط اصلي انتخاب آانديداهاي مناسب و شايسته است آه 

توان با شناخت فردي و با مراجعه به افراد امين، اينگونه آانديداها را شناخت و به آنها رأي داد تا   مي
  .شود و وظايف سنگيني را آه بر عهده دارد انجام دهد  قوي و متكي بر آراي مردم تشكيل ميمجلسي 

نمايندگان ملت ضمن متدين بودن و آارآمدي بايد دلسوز : مقام معظم رهبري در همين زمينه افزودند
 در برابر مردم به خصوص طبقات محروم باشند و خود را وامدار پول و قدرت نكنند و با شجاعت و پايداري

  . دشمنان ملت به وظايف سنگين خود عمل آنند
مسؤوالن همه : هاي مسئول خواندند و افزودند  ايشان، صيانت از آراي مردم را وظيفه سنگين دستگاه

  .  حفظ شود   تالش خود را به آار گيرند تا انتخاباتي سالم برگزار شود و آراي مردم آامال
 نامزدهاي نمايندگي مجلس هفتم را به پرهيز از اسراف در تبليغات اي همچنين  حضرت آيت اهللا خامنه
هاي واقعي بزنند و عقايد واقعي خود را بيان آنند   آانديداها در تبليغاتشان، حرف: توصيه آردند و افزودند

تا مردم نيز با شناخت صحيح و در آمال آزادي، نامزدهاي مورد نظر خود را انتخاب آنند و مجلسي در 
  .ملت ممتاز ايران تشكيل شودشأن 

 بهمن را يك 22اي در خطبه اول نماز حضور گسترده و فراگير ملت در راهپيمايي   حضرت آيت اهللا خامنه
مسؤوالن بايد قدر اين پديده عظيم را بدانند و با : نظير در دنيا برشمردند و خاطرنشان آردند  پديده بي

  . هاي مختلف پاسخ مناسبي بدهند  ها در صحنهخدمتگزاري به ملت به حضور تعيين آننده آن
 22مقام معظم رهبري با اشاره به حضور پرشور و نشاط نسل جوان در آنار نسل انقالب در راهپيمايي 

حضور همه قشرهاي مردم در راهپيمايي سالگرد پيروزي انقالب، آگاهي و هوشياري : بهمن افزودند
را بار ديگر اثبات آرد و اين حضور ) ره(قالب، نظام و امام راحل مندي و دلبستگي آنها به ان  ملت و عالقه

  .براي آشور و نظام مصونيت ساز است
گيري انقالب اسالمي و تأثير آن در جهان به خصوص دنياي   مقام معظم رهبري در بيان علل شكل

المي ياد و اسالم، از استقالل، آزادي، خودباوري و پيشرفت به عنوان چهار رآن اساسي انقالب اس
انقالب اسالمي، ملت دولت وآشور ايران را مستقل آرد و امروز هيچ قدرتي در دنيا نمي : تاآيد آردند

  .تواند در مسائل آشور اعمال نفوذ نمايد و تمام تصميم ها براساس مصالح ملت است 
هم آزادي را آزادي ايشان با اشاره به آزادي موجود در آشور به ويژه آزادي فكر و بيان يكي از موارد م

آزاد است تا   , ملت ايران در چار چوب قانون خود: ملت براي انتخاب مسئوالن بيان آردند و افزودند
  مسئوالن آشور را 

اضي باشد انتخاب آنها را ادامه براساس راي و نظرات خود انتخاب نمايد آه اگر از عملكرد مسئوالن ر
  .انتخاب خود را تغيير خواهد داد , مي دهد و چنانچه رضايت نداشته باشد 

خودباوري را از جمله برآات انقالب اسالمي و درسهاي امام بزرگوار دانستند , حضرت آيت اهللا خامنه اي
: افزودند, ست آمده است سال گذشته بد25و با اشاره به پيشرفتهايي آه در عرصه هاي مختلف در 

البته هنوز راه زيادي تا رسيدن به اهداف عاليه انقالب باقي مانده ولي آنچه آه در طول سالهاي 
  .گذشته انجام گرفته تحسين برانگيز مي باشد

از برآات و موهبت , همه دستاوردهاي انقالب بويژه چهار رآن اساسي آن: ايشان خاطرنشان آردند 
ي آه با اسالم و احكام آن مخالفت مي آنند در واقع به آشور و ملت ضربه مي زنند اسالم است و افراد

.  
مقام معظم رهبري با تاآيد بر اينكه نظام اسالمي و مسئوالن آن هيچگاه دنبال دشمن تراشي نبوده 

يكي از علل اصلي دشمني دشمنان را برچيده شدن بساط غارت و چپاول قدرتهاي سلطه طلب در , اند
احياي روح اميد در ميان ملتهاي مسلمان و جهان عرب بواسطه : ن دانستند و خاطر نشان آردندايرا

  .پيروزي انقالب اسالمي از ديگر علل دشمني با نظام اسالمي ايران است 
مقام معظم رهبري با اشاره به روشهاي مختلف دشمني سلطه طلبان جهاني با انقالب اسالمي، 

دن دموآراسي در ايران را از جمله اين روشها دانستند و خاطر نشان آردند تبليغ نقض حقوق بشر و نبو
آم اهميت جلوه دادن و تحقير دستاورد بزرگ ملت ايران يعني مردم ساالري ديني از روشهايي است : 

  . آه دشمن همواره تالش دارد با استفاده از آن با انقالب اسالمي مردم ايران مقابله آند 
اي با تاآيد بر اينكه ملت ايران به مردم ساالري ديني و جمهوري اسالمي بعنوان   امنهحضرت آيت اهللا خ

, امروز در آمريكا آه مدعي دموآراسي است : افتخار مي آند، افزودند , دستاورد بزرگ انقالب اسالمي
 دولت آمريكا بر مردم حكومت مي آند و,  درصد آراء و با راي دادگاه 25رييس جمهور اين آشور با آمتر از 

با شعار دموآراسي از ديكتاتورترين رژيم ها حمايت مي نمايد آه اين نتيجه همراه نبودن دموآراسي با 
  .دين و معنويت است 
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مقام معظم رهبري تنها راه مقابله با دشمني ها و بي اثر آردن آنها را ايستادگي ملت، تمسك به 
, مسئوالن نيز بايد با آارآمدي : د و تصريح آردند آرمانها و اصول انقالب و حضور در صحنه دانستن

هوشياري و تالش عالمانه و دلسوزانه درجهت قوي تر شدن روزبه روز ملت ايران و حل مشكالت حرآت 
  .نمايند 

  پايان پيام 
 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اطالعيه اي آانديداهاي مورد حمايت خود را در انتخابات مجلس 
  .آردهفتم اعالم 
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  : به گزارش ايلنا در اين اطالعيه آمده است

  مردم شريف و قدرشناس استان قم
. هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي شما همشهريان عزيز را به انتخابي تازه فرامي خواند

مچون گذشته مورد رضايت حضرت اميد است آه پاسخ شايسته شما به اين دعوت اسالم و انقالب ه
وليعصر ارواحناه لترابمقدمه الفداء و مايه روشني دل دوستان و خاري در چشم دشمنان جمهوري 

  .اسالمي باشد 
اگر چه مجلس ششم آارنامه درخشاني در خدمت به شما مردم عزيز از خود به جاي نگذاشت و عمده 

 اجتماعي و فرهنگي جامعه اسالمي به -ي وقت خود را به جاي مصرف آردن به حل مشكل اقتصاد
مسائل غير ضروري و احيانا منازعات حزبي و جناحي پرداخت غافل از اينكه ساآنين خانه ملت بايد 
توجه داشته باشند آه دفاع از اسالم ، انقالب و خدمت به عموم مردم و تالش در جهت تامين رفاه 

رفيع مجلس شوراي اسالمي در دفاع از آيان نظام نسبي آنها مهمترين وظيفه آنهاست، اما جايگاه 
اسالمي و نقش آن نهاد در قانون گذاري و نظارت بر روند اجرايي آشور ايجاب مي آند آه همه اقشار 

مردم با حضور آگاهانه و انتخاب افرادي اصلح به انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي اهتمام 
  .ويژه اي ورزند

ه علميه قم ضمن احترام به آليه آانديدا هاي داوطلب شرآت در انتخابات و تشكر جامعه مدرسين حوز
از حضور متعهدانه و مسووالنه آنان با بررسيهايي آه در جلسات متعدد انجام داد افراد زير را به شما 

  .مردم قم معرفي مي نمايد آه البته انتخاب نهايي با شما مردم عزيز است
لمسلمين محمدرضا آشتياني از اساتيد محترم حوزه و دانشگاه آه داراي  حضرت حجت االسالم وا-1

 جلد آتب علمي و تفسيري ـ رياست جامعه ناصحين قم ـ معاونت تهذيب حوزه 60آثار علمي بيش از 
علميه قم ـ رياست دانشگاه پيام نور ـ عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ـ معاونت جامعه و مردم 

  .هاي مختلف آشور  رس حوزه و دانشگاهجامعه مدرسين ـ مد
 حجت االسالم والمسلمين علي بنائي قمي از فضالي حوزه علميه قم ـ نماينده طالب و فضالي -2

قمي در مجمع نمايندگان طالب و فضالي حوزه علميه قم ـ دبير مجمع طالب و فضالي قمي حوزه علميه 
مجتمع فرهنگي آموزشي طلوع مهر ـ نائب قم ـ دبير آانون نويسندگان فضالي قمي ـ عضو مؤسس 

  .رئيس بنياد علمي فرهنگي نشر معارف اسالمي
 15 دآتر سيد محمد مير محمدي عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي با سابقه بيش از -3

هاي مرآز و علوم پزشكي قم ـ معاونت نظامي و حسابرسي   سال تدريس عضو هيأت امناي دانشگاه
ظم رهبري ـ نماينده ششمين دوره مجلس شوراي اسالمي استان قم ـ بيش از دو دهه دفتر مقام مع

  ...)از جمله رياست سازمان امور اداري و استخدامي و (مديريت آالن اجرايي آشور 
 پايان پيام

  
  دهم    آنم و رأي نيز مي  در انتخابات مجلس هفتم شرآت مي: رئيس مجلس شوراي اسالمي

  2004  فوريه 13  -1382  بهمن 24جمعه 
  .دهم  آنم و راي هم مي  در انتخابات مجلس هفتم شرآت مي: رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت

وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا، در   االسالم والمسلمين مهدي آروبي در گفت  حجت
ز انتخابات مجلس هفتم در اين دوره ا: خصوص شرآت در انتخابات مجلس هفتم، خاطرنشان آرد

  . آنم  شرآت مي
( ره( بنا بر وظيفه خود و طبق فرمايشات امام خميني: وي درباره نحوه شرآت خود در انتخاب، گفت

  .دهم  آنم و رأي نيز مي  شرآت مي
  . در اين دوره آانديد هم هستم: آروبي افزود
 پايان پيام

  
  !   ميليون نفر رأي دهند40 نفر واجد شرايط رأي هستند  ميليون5/46ميخواهند در انتخاباتي آه : تاجرنيا 

  2004  فوريه 13  -1382  بهمن 24 جمعه -سايت امروز
در ارتباط با تخلف و : نماينده مستعفي مشهد در خصوص ابهامات موجود در سالمت انتخابات گفت

  .  خود رفع ابهام آنندهاي ناظر هستند آه بايد با برگشتن به نظارت از  تقلب متهم رديف اول مجموعه
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نماينده مستعفي مشهد و عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح   علي تاجرنيا، 
در محافل خصوصي بحثي مطرح شده است آه براي آنكه جواب دندان شكن ديگري به اصالح : آرد

  .  ميليون نفر رأي دهند40 ميليون نفر واجد شرايط رأي هستند 5/46طلبان داده شود در انتخاباتي آه 
 بهمن نشان داد آه بخشي از مردم و نيروهاي انقالب اعتراض 22وي با اشاره به اينكه راهپيمايي 

 ناظر، 12اينكه شوراي نگهبان در تهران براي هر صندوق رأي : شديدي به اين نحوه عملكرد دارند، گفت
هاي گذشته    برابر دوره3 را به   پاي صندوق نفر را تعيين آرده و به نوعي ناظرين 6ها   در شهرستان

  . دهد عمًال اداره و اجراي انتخابات را به دست گرفته است  افزايش داده است، نشان مي
اي در تهران توسط شوراي نگهبان عالمتي است آه نشان   نپذيرفتن شمارش رايانه: تاجرنيا افزود

آند، جلوگيري   ف و تقلب در انتخابات را محدود ميدهد به دنبال اين هستند آه از شرايطي آه تخل  مي
  . نمايند

ها و   به ادعاي نماينده مستعفي مشهد، خبرها حاآي از آموزش افراد براي پاك آردن مهر شناسنامه
هاي المثني و جعل آن وجود دارد آه نشان دهنده عدم اطمينان در بحث انتخابات   صدور شناسنامه

به صندوق " علي"شد آه در انتخاباتي،   اي گذشته نيز بسيار مشاهده ميه  است، همچنانكه در دوره
  ! آمد  از صندوق بيرون مي" محمد"شد و   راي انداخته مي

با توجه به اينكه تأييد و يا رد انتخابات و نتايج نيز بر عهده شوراي نگهبان است دغدغه آلي : وي گفت
هاي اجرايي، وزارت    نيازمند پر رنگ شدن نقش هيأتدر زمينه سالمت انتخابات وجود دارد آه رفع آن

  . آشور و بازرسي است
تاجرنيا با اشاره به اينكه اصالح طلبان آانديدايي در اين دوره ندارند آه بخواهند براي آنها تخلف و تقلب 

با هاي ناظر هستند آه بايد   در ارتباط با تخلف و تقلب، متهم رديف اول مجموعه: آنند، تصريح آرد
  . برگشتن به نظارت عادي از خود رفع ابهام آنند

  . هاي رأي قابل توجيه نيست  حضور تعداد زياد ناظرين در پاي صندوق: وي افزود
هاي وزير اطالعات مبني بر تأمين امنيت انتخابات و نتايج   نماينده مستعفي مشهد در خصوص صحبت

از نظر امنيتي مشكلي ايجاد : تخابات گفتنظرسنجي اين وزارتخانه در حضور گسترده مردم در ان
شويم آه قرار است اقتدارگرايان   شود زيرا هنگامي از نظر امنيتي در انتخابات با مشكل مواجه مي  نمي

بازنده باشند، ولي زماني آه همه شرايط براي پيروزي آن جريان وجود دارد نگراني از لحاظ امنيتي وجود 
  . ندارد

 بايد درصد باالي حضور مردم را تعريف آنند، آنچه آه ما در فضاي عمومي جامعه آقاي يونسي: وي افزود
دهد نگراني از آاهش مشارآت در بين همه آنها وجود   هاي مسئولين، نشان مي  بينيم و دغدغه  مي
  . دارد

: تاجرنيا همچنين درخصوص اظهارات جهرمي مبني بر شمارش مجدد آراء توسط شوراي نگهبان گفت
ها به نوعي دغدغه و ظن و گمان را نسبت به احتمال تخلف و تقلب در انتخابات بيشتر   حبتاين ص
  . آند  مي

   
  .جميله آديور، احتمال انصراف از نامزدي انتخابات مجلس هفتم را تكذيب آرد

  2004  فوريه 13  -1382  بهمن 24جمعه 
ي  ه اطالع رساني وزارت آشور، اين نمايندهبه نقل از پايگا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

 چهار روز قبل احتمال انصراف من از ��تا سه : مردم تهران در مجلس ششم، با اعالم اين خبر افزود
ي رويدادها به اين نتيجه  وجود داشت، ولي در حال حاضر با جمع بندي مجموعهنامزدي مجلس هفتم 

  .تهران در مجلس باشمام آه همچنان نامزد نمايندگي مردم  رسيده
ي مجلس شوراي اسالمي در سراسر آشور   نفر از داوطلبان نمايندگي هفتمين دوره550تاآنون حدود 

  .اند از آانديداتوري انصراف داده
  2004  فوريه 13  -1382  بهمن 24جمعه 

، اين تعداد از به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت آشور) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .اند  روز به انتخابات مجلس هفتم باقي مانده، انصراف خود را اعالم آرده7زمان ثبت نام تاآنون آه 

 نفر از آانديداتوري مجلس هفتم 60 نفر و امروز نيز حدود 80اين خبر حاآي است در روز گذشته حدود 
  .اند هاي انتخابيه سراسر آشور انصراف داده حوزه

 داوطلب نمايندگي مجلس از آانديداتوري تا روز جمعه تعداد داوطلبان 52سنا با انصراف به گزارش اي
  . نفر رسيد1265ي مجلس شوراي اسالمي در تهران به  انتخابات هفتمين دوره

  .اند  داوطلب از آانديداتوري انصراف داده52در تهران طي روزهاي گذشته تاآنون، تعداد 
 نفر از داوطلبان در اين 34وگو با خبرنگاران، از انصراف  ز روز گذشته در گفتگفتني است فرماندار تهران ني
  .حوزه انتخابيه خبر داده بود

 نفر از روز گذشته تاآنون از آانديداتوري مجلس در شهر تهران انصراف 18بنا به اين گزارش حدود 
  .اند داده

 انتهاي پيام

  

  اسي جهان پيرامون تحوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سيدولتها، نيروها، مواضع 
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  کميسيونر روابط خارجي اتحاديه اروپا، تالش اقتدارگرايان براي توقف اصالحات در ايران را بيهوده خواند

  2004  فوريه 13  -1382  بهمن 24جمعه 
بات به کميسيون اروپا رهبران محافظه کار ايران را به تالش براي تحريف انتخا): راديو فردا(مهديه جاويد 

جزئيات بيشتر را در . منظور جلوگيري از راه يافتن گسترده اصالح طلبان به مجلس متهم کرده است
  . گزارش مريم احمدي مي شنويم

 داوطلب اصالح 2500در نخستين اظهار نظر اتحاديه اروپا درباره حذف بيش از ): راديو فردا(مريم احمدي 
نان توسط شوراي نگهبان کريس پتن، کميسيونر روابط خارجي طلب از مبارزات انتخاباتي و رد صالحيت آ

اتحاديه اروپا، گفت ترديدي ندارم که در ما حال حاضر شاهد تالش روحانيان محافظه کار ايران براي 
آن ها مي کوشند روند انتخابات را تحريف کنند، زيرا فکر مي کنند در غير . تحريف روند انتخابات هستيم

  . ها، اصالح طلب ها، و دموکرات هاي واقعي پيروز خواهند شداين صورت ميانه رو
با اين حال آقاي پتن از سياست اتحاديه اروپا مبني بر گفتگوي سازنده با ايران دفاع کرد و گفت در 

کميسيونر اتحاديه اروپا . هرگونه گفتگوي جدي و سازنده در مورد خاورميانه، نمي توان ايران را حذف کرد
ت نيست که ايران را محکوم کنيم و بگوييم که کشوري است که صرفا توسط نيروهاي اين درس: گفت

کريس پتن از اين که اصالح طلبان مجلس ششم به خاطر رد لوايح و طرح . شرور اداره مي شود
بايد : هايشان توسط شوراي نگهبان نتوانسته اند عملکرد خوبي داشته باشند، ابراز تاسف کرد و افزود

تالش در اين راه همانند تالش براي . تا ابد نمي توان روند دموکراتيک در ايران را متوقف کردبگويم که 
  .متوقف کردن مد دريا است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  زمينه هاي نگراني آمريكا درباره فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي از ديد يك آارشناس
  2004  فوريه 13  -1382  بهمن 24جمعه 

روز گذشته جان بولتون ، معاون وزارت امور خارجه آمريکا، نگراني واشنگتن را ): راديو فردا(مريم احمدي 
از ادامه برنامه هاي هسته اي ايران اعالم کردو گفت تهران همچنان به غني سازي اورانيوم ادامه مي 

هاي گريز از مرکزي در ايران همزمان سازمان بين المللي انرژي اتمي اعالم کرد طرح دستگاه . دهد
موضوع را با خانم رز . کشف شده است که ايران بر خالف تعهد خود وجود آن ها را اعالم نکرده بود

او مي . گاتمولر، کارشناس منع گسترش جنگ افزارها در بنياد آارنگي در واشنگتن در ميان گذاشتيم
  : گويد

ايران به تالش براي ):  بنياد آارنگي در واشنگتنکارشناس منع گسترش جنگ افزارها در(رز گاتمولر 
 P2دستيابي به جنگ افزارهاي هسته اي ادامه مي دهد و به نظر من کشف دستگاه هاي گريز از مرکز 

در ايران به برکت حضور بازرسان تسليحاتي ملل متحد نشان مي دهد که ايران اين دستگاه ها را ارائه 
. اييدي است بر حقيقت نگراني که جان بولتون ابراز کرده استبه نظر من اين کشف ت. نکرده است

اکنون اين مساله مهم است که ايران به شفاف کردن برنامه ها و همکاري هاي واقعي با بازرسان ادامه 
  .دهد

در پاسخ به اين سوال که اگر ايران همکاري نکند و بگويد استفاده از برنامه ): راديو فردا(امير آرمين 
آميز هسته اي و غني کردن اروانيوم حق آن کشور است، چه خواهد شد؟ خانم گاتمولر مي مسالمت 

  :گويد
به نظر من چنان رفتاري شديدا مغاير گام هاي اميدوار کننده اي است که در ماه اکتبر ايران : رز گاتمولر

سه، بريتانيا، و آلمان ايران موافقت کرد با وزيران امور خارجه فران. برداشت و در فصل پائيز ادامه داد
همکاري کند و غني کردن اورانيوم را متوقف سازد و به صورت واقعي با جامعه بين المللي همکاري کند 

تا نگراني ها درباره برنامه هاي هسته اي خود را از بين ببرد، ولي چنان رفتاري شديدا با موضع مثبت 
  .جدي منتهي گرددحکومت ايران مغايرت دارد و مي تواند به پيامد هاي 

  :مي پرسيم مثال کدام پيامدها؟ و رز گاتمولر مي گويد: آ.ا
در وحله نخست مساله در هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي مطرح مي شود و : رز گاتمولر

به باور من کامال امکان دارد اگر ايران کامال همکاري نکند، موضوع به سرعت به شوراي امنيت سازمان 
  .متحد احاله شودملل 

در پاسخ به اين سوال که آيا عمليات نظامي هم عليه ايران در دستور کار دولت بوش قرار دارد، مي : آ.ا
  :گويد

. من باور ندارم که اقدام نظامي بخشي از گزينه اي باشد که در حال حاضر مد نظر باشد: رز گاتمولر
وري و يا هر کدام از رهبران دولت چنان گزينه آمريکا کامال دلمشغول بازسازي عراق است و رئيس جمه

  .اي را جدي نمي گيرند و من فکر نمي کنم به نيروي نظامي توسل جسته شود
در پاسخ به اين سوال که آيا اسرائيل ممکن است تاسيسات اتمي ايران را مورد حمله قرار دهد، : آ.ا

  :خانم گاتمولر مي گويد
ابقه بمباران تاسيسات هسته اي اسيراک در عراق توسط اسرائيل، مي دانيد با توجه به س: رز گاتمولر

. اين تصور وجود دارد که اسرائيل با استفاده از نيروي هوايي تاسيسات هسته اي ايران را بمباران کند
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در حال حاضر که فعاليت هاي ديپلماتيک شدت گرفته است، فکر . اين يک تهديد بعيد به نظر مي رسد
  .بخواهد دست به چنان عملي بزندنمي کنم اسرائيل 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  انتخابات تا قبل از سي ام ژوئن درعراق برگزار نمي شود  : احمد فيضي
  2004  فوريه 13  -1382  بهمن 24جمعه 

يي قدرت را به دست مردم قبل از آنكه مقامات آمريكا: "يك مقام مسوول در سازمان ملل تصريح آرد 
  ."امكان برگزاري انتخابات وجود نخواهد داشت, عراق نسپارند

سخنگوي فرستاده ويژه سازمان ملل به عراق اين " احمد فيضي",به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
اظهارات را پس از مالقات فرستاده ويژه اين سازمان بين المللي با آيت اهللا علي سيستاني رهبر 

  .يان عراق بيان داشت شيع
انتخابات در عراق زماني : " گفت BBCفيضي در مصاحبه خود با راديو , به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن

برگزار مي شود آه اين آشور آمادگي آامل برخوردار باشد و اين امكان تنها پس از انتقال قدرت 
  ."سياسي به دست مردم عراق حاصل شود

از موافق ,  آگاه پس از مالقات فرستاده ويژه سازمان ملل با رهبر شيعيان عراقگفتني است آه منابع
مبني بر برگزاري هر چه سريعتر انتخابات "آيت اهللا سيستاني "بودن صد در صد اين سازمان با پيشنهاد 

  .در عراق خبر دادند
  پايان پيام 

 
  يك سرباز آمريكايي به اتهام جاسوسي براي القاعده دستگير شد  

  2004  فوريه 13  -1382  بهمن 24جمعه 
يك سرباز آمريكايي آه سعي داشت از يك پايگاه نظامي واشنگتن از طريق اينترنت با شبكه تروريستي 

  .دستگير شد, القاعده تماتس برقرار آند
, ه  سال26" رايان اندرسون"به گفته منابع آگاه وزارت دفاع آمريكا، , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

  .متهم به همكاري با دشمن است, آه قرار بود به زودي به عراق فرستاده شود
متهم سعي : يك مقام بلند پايه وزارت دفاع آمريكا درباره اين مظنون گفت, به گزارش خبرگزاري فرانسه

در برقراري ارتباط با شبكه تروريستي القاعده و جاسوسي براي اين شبكه را داشته و در اين حين 
  .سط نظاميان شناسايي و دستگير شدتو

مقامات نظامي آمريكا اين موضوع را آه اين سرباز قصد  , BBCاز سوي ديگر به گزارش شبكه خبري 
  .خارج آردن اطالعات مخفي آشور را داشته، منتفي مي دانند

يي و مأموران قضا , FBIمتهم طي يك عمليات مشترك آه درآن ماموران  , CNNبه گزارش خبرگزاري 
  .آمريكا شرآت داشتند، دريك پايگاه نظامي غافلگير شد
اند ،دستگيري اين سرباز هيچ ارتباطي با اعزام   به رغم اين دستگيري منابع نظامي آمريكايي تاآيد آرده

  .وي طبق برنامه پيش بيني شده به عراق فرستاده خواهد شد.وي به عراق ندارد 
  پايان پيام 

 
  آشته برجاي گذاشت  انفجار بمب در بغداد يك 

  2004  فوريه 13  -1382  بهمن 24جمعه 
  .يك سرباز آمريكايي در انفجار يك بمب در محله اي واقع در بغداد جان سپرد

به گفته سخنگوي ارتش آمريكا، شب گذشته يك بمب خودآار در , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
ريكا منفجر و منجر به آشته شدن يك سرباز آمريكايي و در پايگاه نظاميان آم) غرب بغداد(محله ابوقريب 
  . نظامي ديگر شد2زخمي شدن 

براساس آمار انتشار داده شده از سوي پنتاگون اين حمله جديد شمار , به گزارش خبرگزاري فرانسه
  . تن رسانيد258آشته شدگان نظاميان آمريكايي را از زمان پايان جنگ در عراق به 

  پايان پيام 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع ل تحلي
  

   بهمن24: هفته نامه های ايران
  2004  فوريه 13  -1382  بهمن 24جمعه  -بي بي سي 

يک هفته مانده به انتخابات مجلس، بحث رد صالحيت ها و ترکيب آينده مجلس همچنان عنوان اصلی 
  .هفته نامه های چاپ تهران است

از محمد خاتمی رئيس جمهور را در صفحه اول خود چاپ کرده که  عکسی اميد جوانهفته نامه 
  " ميليونی٢٢دست های خالی مرد "دستش را به سينه گذاشته و تيتر زده است 
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اصالح طلبان تلخ ترين :  ضمن بررسی آخرين وقايع انتخابات مجلس هفتم نوشته استاميد جوان
در اعتراض به روند رد صالحيت ها استعفا  نماينده مجلس ١٣٠. روزهای خود را پشت سر می گذارند

کرده اند، اما رئيس جمهوری همچنان در پی حداقل ها می دود نه راه پس دارد نه راه پيش و تنها 
  .کسی است که به صراحت مواضع خود را روشن نکرده است

ات آزاد واقعيت اين است که هيچ يک از محافظه کاران، مدعی برگزاری انتخاب:  می نويسداميد جوان
آنان ميانه ای با اين واژه ندارند و چون با تبعات آن . نشده بودند که اکنون به خلف وعده متهم شوند

  .آشنايند می کوشند از واژه ها و عبارات ديگری بهره گيرند
 ارگان انصار حزب اهللا با روح اهللا حسينيان رئيس مرکز اسناد انقالب اسالمی گفتگو يالثاراتهفته نامه 

البته باورم . امروز دولت تالش می کند انتخابات فرمايشی برگزار کند: ه و به نقل از وی نوشته استکرد
نمی شود که دولت در تالش است تا از حق مردم دفاع کند چون تاکنون نشان داده که جاهايی که اين 

 نظر بوده شائبه وجود داشته، اين دفاع صورت نگرفته است بلکه بيشتر منافع گروهی و حزبی مد
  .است

متاسفانه اين :  را مرتد خوانده بود اضافه کرده٧٧آقای حسينيان که مقتوالن قتلهای زنجيره ای پائيز 
دولت تصميم دارد با ارائه يک ليست از هواداران خود و تحميل آن به مردم يک انتخابات فرمايشی برگزار 

  . ايمکند و ما تا به حال چنين موردی را در هيچ دولتی نداشته
 تحصن نمايندگان در اعتراض به رد صالحيت ها را آخرين بدعت خوانده و نوشته ماهينهفته نامه 

برخی متحصنين که دارای پرونده سنگينی هستند در صدد تهيه بليت و عضوگيری در گروه پرواز : است
ند مصونيت پارلمانی استدالل آنها اين است که اگر انتخابات برگزار شود و آنان انتخاب نشو. آخر هستند

  .خود را از دست می دهند و ممکن است در اثر سرعت عمل قوه قضائيه دستگير و به مجازات برسند
 ارگان انصار حزب اهللا نيز از احتمال خروج برخی نمايندگان رد صالحيت شده از کشور خبر داده يالثارات

اند برای اقامت کوتاه يا بلند مدت چند تن از نمايندگان مستعفی تندرو قصد داشته : و نوشته است
  .کشور را ترک کنند که از آن جلوگيری شده است

 چاپ شده صداعنوان گزارشی است که در هفته نامه "  ميليون ايرانی حق رای دارند۴۶بيش از "
  .است

 به  هزار نفر باالترين آمار واجدين شرايط رای دادن را٢۶١بر اساس اين گزارش تهران با هشت ميليون و 
 ١١۶ هزار نفر و اصفهان با سه ميليون و ۵۴٢خود اختصاص داده و استان های خراسان با چهار ميليون و 

  .هزار نفر به ترتيب در رده های بعدی قرار دارند
  . هزار نفر دارای شرايط رای دادن بودند٧٢۶ ميليون ٣٨در انتخابات مجلس ششم 

ده اصفهان را در دانشگاه علوم پزشکی اين شهر چاپ  سخنان احمد شيرزاد نماينطبرستانهفته نامه 
در آينده ای نزديک حرکت های اعتراضی شروع خواهد شد و آن : کرده و به نقل از وی نوشته است

  .وقت معلوم می شود که چه گروهی چه ميزان طرفدار دارد
: ع می کند گفته است درصد مردم از حاکميت فعلی دفا٢٠ تا ١٠آقای شيرزاد با تاکيد بر اين که تنها 

اين حکومت نمی تواند در مقابل تند باد های سياسی که از داخل و خارج به ايران وارد می شود 
  .مقاومت کند و قطعا اين حاکميت لرزان خواهد بود

 سخنان آقای شيرزاد را همسو با رسانه های خارجی ارزيابی کرده که برای مرعوب کردن طبرستان
  .طالبی از اين دست را مطرح می کنندمسئوالن ايران دائم م

 به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد پيروزی انقالب به بررسی واژه هايی پرداخته که در زمان صدا
  .انقالب مطرح شدند

شعارهای :  ضمن طرح واژه هايی نظير انقالب، انقالب اسالمی و انقالب فرهنگی می نويسدصدا
يشه و عمل متفکران نوگرای مسلمان بود و گر نه سنت اسالمی عصر انقالب محصول صد سال اند

گرايان به آزادی، مشروطه، جمهوری و لوازم آن عقيده ای نداشته و ندارند و اساسا اهل انديشه 
  .نيستند که خالق ايدئولوژی انقالب باشند
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