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  انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع

  
  'اصالحات ايران به بن بست رسيده است'

  2004  فوريه 15  -1382  بهمن 26 يكشنبه -بي بي سي 
هاشم آغاجری، از استادان دانشگاه و منتقد حکومت در جمهوری اسالمی، گفته است که حرکت 

اصالحات در ايران به بن بست رسيده و پيش بينی کرده است که مردم با شيوه منفی به آنچه که وی 
  .اقتدارگرايان تماتميت خواه می خواند، واکنش نشان خواهند داد

به اتهام توهين به اعتقادات دينی به اعدام محکوم شده بود و اينک در  2002آقای آغاجری، که در سال 
انتظار برگزاری محاکمه ديگری در زندان به سر می برد، در نامه سرگشاده ای، با تقدير از اعتراض 

نمايندگان مجلس به رد گسترده صالحيت داوطلبان نمايندگی دوره هفتم، برگزاری انتخاباتی غير آزاد را 
ه نقطه پايان اصالحات از درون رژيم دانسته و افزوده است که نسل حاضر حق آن را دارد که به منزل

  .ساختار حکومتی و قانون اساسی مورد نظر خود را برگزيند
 آن را مخابره و روزنامه ياس نو نيز آن را انتشار - ايلنا -در متن نامه آقای آغاجری، که خبرگزاری کار ايران 

اشاره به شرايط کنونی ايران و آنچه که تعارض پديد آمده در تفسير قانون اساسی داده است، وی با 
پارادوکس وجه دموکراتيک و وجه اتوکراتيک قانون "جمهوری اسالمی تلقی می شود، گفته است 

  ." اساسی اينک می رود تا در کوتاه مدت در چارچوب کنونی به سود وجه اتوکراتيک رفع شود
وه بر تکرار طنزآميز تاريخ، شرايط فعلی، تراژدی تلخ زمامداری محمد خاتمی، وی گفته است که عال

رييس جمهوری، را نيز به نمايش می گذارد و در مورد ديدگاه مردم نسبت به وی اظهار داشته است که 
اگر در گذشته فرصت سوزی های او را به حساب نتوانستن ها و نگذاشتن ها می گذاشتند، اکنون "

 هرگونه عمل سودمند در جهت احقاق حق آرمان هايشان از جانب وی را منتفی دانسته و صورت گرفتن
  ."از وی نا اميد گرديده اند

به گفته وی اکنون مردم ايران پس از شش سال به تجربه دريافته اند که با حفظ ساختار موجود اميدی 
  . به هيچگونه تحول و اصالحی نيست
 است که ممکن است انتشار اين نامه باعث شود حکم اعدام وی در اين نامه، هاشم آغاجری گفته

  . تاييد و ابرام شود يا همچنان در زندان بماند
  انصراف تعدادی از نامزدها

 فوريه، از تصميم تعداد بيشتری از داوطلبان 15همزمان، وزارت کشور با صدور بيانيه ای در روز يکشنبه، 
  . های انتخاباتی خبر داده استتاييد صالحيت شده برای خروج از رقابت

 نامزد انتخاباتی اعالم انصراف 607 فوريه، 14وزارت کشور اعالم کرده است که تا شامگاه روز شنبه، 
  . نفر زن بوده اند53 نفر مرد و 544داده اند که از اين تعداد، 

کانديداتوری در عين حال، سه تن از اعضای ارشد حزب موتلفه اسالمی نيز اعالم کرده اند که از 
  .انتخابات مجلس هفتم کناره خواهند گرفت

به گزارش خبرگزاری ايسنا، حبيب اهللا عسگر اوالدی، دبيرکل، و اسداهللا بادامچيان، رييس مرکز 
  .سياسی حزب و يحيی آل اسحاق، عضو شورای مرکزی اين حزب نامزد انتخابات نخواهند بود

 گفته است که علت ثبت نام آنان به عنوان نامزد انتخاباتی آقای بادامچيان در مورد تصميم اين نامزدها
عمل به دستور ولی فقيه در اين مورد بوده که هرکس در خود احساس شايستگی می کند بايد نامزد 

  .انتخابات شود
وی گفته است که اينک با اعالم فهرست ائتالف آبادگران و وجود ليست های انتخاباتی مناسب، اين 

  .  انتخابات به عنوان نامزد نمايندگی مجلس را ضروری نمی دانندافراد حضور در
   مذهبی ها-اعتراض ملی 

 مذهبی با صدور بيانيه ای نظر خود را در مورد -همچنين، گروهی از شخصيت های موسوم به ملی 
  .انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی بيان کرده اند

، اعظم طالقانی، حبيب اهللا پيمان، عليرضا رجايی و محمد اين بيانيه، که اسامی عزت اهللا سحابی
بسته نگار در ميان امضا کنندگان آن ديده می شود، جناحی از حاکميت جمهوری اسالمی را متهم می 

  .کند که در صدد نفی جمهوريت نظام و انسداد مسير حق انتخاب مردم برآمده است
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ه پس از سال ها مردم ايران با وحدت و يکپارچگی ، ک1376از دوم خرداد "به گفته امضا کنندگان، 
معنادار، اراده خود را برای اصالح امور از طريقی آرام و قانونی به منصه ظهور رساندند و آن را در انتخابات 

 تکرار کردند، تماميت خواهان ضد اصالحات در صدد انحراف اين راه 1380مجلس ششم و خرداد 
  ."برآمدند

چه که عملکرد جناح اقتدارگرا خوانده می شود محکوم و تصميم امضا کنندگان به عدم در اين بيانيه، آن
  .شرکت در انتخابات اعالم شده است

لذا در اين انتخابات دومرحله که توهينی آشکار به درک سياسی "در خاتمه اين بيانيه آمده است که 
ريق مجلس است شرکت نمی کنيم ملت ايران و نافی اصول مردمساالری و حق قانونگذاری مردم از ط

و همچنان در کنار مردم برای تحقق حقوق اساسی جامعه، آزادی بيان و آزادی انتخاب به طريق قانونی 
  ."و مسالمت آميز کوشا خواهيم بود

همچنين، انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير، با صدور بيانيه ای انتخابات مجلس را 
  .تحريم کرده است

اين تشکل دانشجويی گفته است که نظريه اصالح از درون، که آقای خاتمی مطرح کرده بود، به بن 
بست رسيده و وقايع هفت سال اخير نشاندهنده انعطاف ناپذيری نظام حاکم و فقدان عزم جدی در 

  .بوده است" مدعيان اصالحات"ميان 
 

از ارائه فهرست انتخاباتي و شرآت : اي اعالم آرد  سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در بيانيه
  آنيم    درانتخابات خودداري مي

  2004  فوريه 15  -1382  بهمن 26يكشنبه 
در انتخابات غيرآزاد و غيرعادالنه شرآت : اي اعالم آرد  سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با صدور بيانيه

  .آنيم  نمي
در پي اعتراض مسئوالن، نمايندگان : نيه آمده استبه گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين بيا

هاي   مجلس شوراي اسالمي، مديران دولت، دانشگاهيان، روحانيان و اقشارمختلف عليه رد صالحيت
طرفانه، قاطع   رفت موضوع به نحو بي  گسترده و غير قانوني داوطلبان انتخابات مجلس هفتم، انتظار مي

و با بازگرداندن روند انتخابات به مسير قانوني خود، امر رسيدگي به و قانوني مورد رسيدگي قرارگيرد 
  . ها مورد تجديدنظر جدي قرار گيرد، اما متأسفانه چنين نشد  صالحيت

ها و    تن از داوطلبان عالوه بر ابهام200تأييد مجدد صالحيت حدود : درادامه اين بيانيه آمده است
 اقدام در حدي بود آه حتي رئيس جمهور را مبني بر تأمين ترديدهاي مطرح درباره قانوني بودن اين

  . حداقل شرايط رقابت و نه لزومًا انتخابات آزاد و رقابتي برآورده نكرده است
 چيزي جز انتخابات آزاد و عادالنه   خواسته معترضان،: سازمان مجاهدين انقالب اسالمي آورده است
آنچه اتفاق افتاد اعم از رد . اشد، نبوده و نيستآنگونه آه در خور ملت شريف و رشيد ايران ب

هاي غيرقانوني و اعتراض به آن نه توطئه بيگانه بوده و نه حاصل اراده دشمن خارجي بلكه   صالحيت
هاي قانوني،   هاي گذشته همواره آزادي  تقابل آشكار دو جريان و دو ديدگاهي بود آه طي سال

 سرنوشت خويش، محور مهمترين چالش در ميان آنها بوده مردمساالري و حق حاآميت ملت در تعيين
  . است و مواضع آنها در اين خصوص امروز ديگر براي ملت ما آامًال آشناست

اگر در اين ميان قرار است در : سازمان مجاهدين انقالب اسالمي درادامه بيانيه خود آورده است
آند،   دخواهان آشور و ملت را تأمين ميجستجوي رفتار و عملكردي باشيم آه خشنودي بيگانگان و ب

بايد بر رفتار و عملكردي دست گذاشت آه با نقض حرف مردم در انتخابات آزاد نمايندگان خويش 
هاي انقالب   آورد بدخواهان ملت ايران از به تاراج رفتن آرمان  هاي جدايي مردم از نظام را فراهم مي  زمينه

شوند نه از پايداري و پافشاري بر انتخابات    معنا، شادمان ميو تهي شدن جمهوري اسالمي ايران از
آزاد و حق ملت در انتخاب نمايندگان واقعي خويش به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي انقالب و 

لذا انتصاب انگيزه و ريشه اعتراضات عليه نقض حق انتخاب مردم به . تعهد نظام اسالمي در قبال ملت
خواهي ملت در جريان   پايه است آه انتصاب جمهوري خواهي و اسالم  سست و بيبيگانگان همانقدر 

  .انقالب اسالمي ايران به بيگانگان
ها و مواضع اصولي خود همواره و در بدترين   سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران براساس ديدگاه

هاي قانوني منتقد و معترض   شرايط سياسي بر اصل مبارزه پارلماني و مشارآت تمامي احزاب و گروه
  .  است  ترين شيوه مبارزه تأآيد داشته  هاي سياسي از جمله انتخابات به عنوان مناسبت  در عرصه

هاي اصالح طلب آنوني نظر بر عدم مشارآت داشتند،   در انتخابات مجلس پنجم و در حالي آه اآثر گروه
ف از اين اصرار و تأآيد نه پيروزي آانديداهاي هد. فشرد  سازمان بر حضور فعال در انتخابات پاي مي

هاي سياسي جامعه و مهمتر از همه   اختصاصي سازمان، بلكه تحرك در عرصه سياسي، ارتقاي آگاهي
به همين دليل سازمان هيچگاه . نهادينه آردن مبارزات پارلماني در سنت و فرهنگ سياسي ايران بود

همواره از ليست نامزدهاي مورد اتفاق متحدان خود حمايت مستقًال فهرست انتخاباتي ارائه نكرد و 
  . نموده است

با آمال تأسف اآنون دخالت موثر برخي صاحبان قدرت در عرصه سياسي در امر انتخابات شرايط رقابت 
اي دعوت   هاي سياسي به انتخابات دو درجه  عادالنه را منتفي ساخته است، به اين ترتيب احزاب و گروه

  .هاي نظارت و شوراي نگهبان رأي داده شود  آه طي آن بايد به حسن انتخاب هيأتاند   شده
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اي از امور و   ها، بلكه فرايندي مرآب از مجموعه  ما معتقديم انتخابات نه صرفًا ريختن رأي به صندوق
گي قانوني هاي اجرايي و نظارت و ثبت نام آانديدا گرفته تا رسيد  اقدامات از تعيين افرادي امين در هيأت

مالك و جوهره انتخابات واقعي و آزاد موثر . گيري آزاد و عادالنه و غيره است  ها و رأي  به امر صالحيت
بودن و تعيين آننده بودن آراء مردم است آه بايد در تمام مراحل فوق مراعات شود در غير اين صورت 

ر اين اساس سازمان مجاهدين انقالب توان چنين فرايندي را انتخابات آزاد و عادالنه ناميد، ب  نمي
اسالمي ايران با ابراز تأسف شديد از دخالت غير مسئوالنه نهادها و محافل قدرت در امر انتخابات و 
داند و   اعتراضات نسبت به آم رنگ شدن رأي مردم، انتخابات مجلس هفتم را غيرآزاد و غير عادالنه مي

آند و اميدوار است واآنش قاطع نمايندگان ملت،   ودداري مياز ارائه فهرست انتخاباتي و شرآت درآن خ
ها و اقشار رشيد ملت ايران و نتايج حاصل از آن در آينده سبب پشيماني استبداد طلبان از   احزاب و گروه

  .آرده خود و مانع نهادينه شدن اين روند بدعت آميز در مسير انقالب اسالمي ايران گردد
  پايان پيام

 
  موتلفه اسالمي ازنامزدي مجلس شوراي اسالمي    عضو ارشد حزب  انصراف سه

  2004  فوريه 15  -1382  بهمن 26يكشنبه 
اي از آانديداتوري مجلس هفتم   حبيب اهللا عسگراوالدي، اسداهللا بادامچيان و ال اسحاق طي نامه

  .انصراف دادند
 حزب مؤتلفه اسالمي به شرح زير به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن نامه دبيرآل

  :باشد  مي
  فرماندار تهران بزرگ

  سالم عليكم
با حمد و سپاس الهي بر حسب وظيفه شرعي و ملي و پيرو رهنمودهاي مقام معظم رهبري توفيق 

 معرفي 42254ثبت نام و نامزدي نمايندگي دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي را يافتم و با آد شماره 
هاي فعال درون   ه به شرايط فعلي آه گوياي حضور عزيزان متدين، متعهد و آارآمد از جناحام با توج  شده

باشد، بدين وسيله ضمن حضور در محل فرمانداري درخواست خود   نظام در حد آفايت و رفع تكليف مي
را مبني بر اعالم انصراف از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي دوره هفتم از تهران، ري، 

  .نمايم  ميرانات و اسالمشهر را تقديم ميش
اميد است مردم عزيز و خوب ما با شعور سياسي و حضوري فعال و چشمگير خود در اين مرحله مهم 

  .بار ديگر بر شكوه و حماسه انقالب اسالمي بيفزايند
نگهبان اجر ايم، خداوند به دست اندرآاران اجرايي و نظارتي در وزارت آشور و شوراي   ضمن دعا خواسته

  .و مزد شايسته مرحمت فرمايد
آقاي ال اسحاق در عتبات : دبير آل حزب مؤتلفه اسالمي در گفت و گوي آوتاهي با خبرنگار ايلنا گفت

برند و نامه انصراف ايشان را بنده به فرمانداري بردم و آقاي بادامچيان نيز مصمم بودند   عاليات بسر مي
  .آه امروز اين مسئله انجام شود

  پايان پيام
  
   نفر را به مردم معرفي آرد  191در سراسر آشور " ائتالف براي ايران" 

  2004  فوريه 15  -1382  بهمن 26يكشنبه 
 نفر از 191طلب، با صدور اطالعيه اي تعداد   متشكل از هفت تشكل اصالح" ائتالف براي ايران " 

  .اين ائتالف قرار دارند، معرفي آردنامزدهاي نمايندگي مجلس هفتم در سراسر آشور را آه در 
  :به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين اطالعيه آمده است

متشكل از هشت گروه دوم خردادي "ائتالف براي ايران " به اطالع مردم بزرگوار و آگاه ايران مي رساند 
راسر آشور و بارعايت پس از بررسي دقيق و همه جانبه نسبت به داوطلبان تاييد صالحيت شده در س

معيارهاي مورد نظر و توافق گروههاي عضو ائتالف به رغم فقدان آانديداي دوم خردادي داراي زمينه راي 
 تن از نامزدهاي انتخابات دور هفتم مجلس شوراي 191در بسياري از حوزه ها انتخابيه موفق شد تعداد 

ر داده و به راي دهندگان عزيز معرفي نمايد اسالمي را به شرح زير مورد حمايت و پشتيباني خود قرا
باشد آه با حضور گسترده و هوشياري مردم شريف حوزه هاي انتخابيه و جلب اآثريت آراء آنها زمينه 

حضور آن نخبگان در خانه ملت فراهم شده و تداوم اصالحات و تحقق آرمانهاي بلند حضرت امام خميني 
  . تضمين گردد) ره(

  رز مجمع روحانيون مبا
  مجمع نيروهاي خط امام 

  مجمع اسالمي بانوان 
  مجمع آارگزاران سازندگي حزب همبستگي ايران 

  حزب اسالمي آار 
  انجمن اسالمي مهندسان ايران 

  خانه آارگر 
  در استان  تهران  " ائتالف براي ايران" اسامي آانديداهاي 
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طلب جبهه دوم خرداد    اصالحآه متشكل از برخي گروههاي" ائتالف براي ايران" ليست نهايي 
  .باشند، اعالم شد  مي

, محمد اشرفي اصفهاني , سيد محمود دعايي, رسول منتجب نيا, مجيد انصاري , مهدي آروبي 
, نوروزي .. عبدا, عليرضا محجوب, الياس حضرتي, علي هاشمي رفسنجاني , حميدرضا عباسي فرد
حسين مير محمد , باس جعفر علي جاسبيع, مجيد قاسمي , جمشيد اوشان , علي توآلي يرآي

, محمدرضا نجفي منش, ترابي.. آرامت ا, ابوالفضل حسن بيگي , شهريار اسالمي تبار, صادقي
اختر , خديجه سفري, سهيال جلودارزاده, جميله آديور, سيدمهدي منوچهري,محمدحسن ميرزابيگي 

  ,الهه راستگو, درخشنده
مجلس شوراي اسالمي؛ شاهد تحرآات و تمهيدات مشكوآي  نمايندگان معترض 20 بيانيه شماره ب

  گيري در همين انتخابات نيز روند طبيعي را طي نكند    هستيم تا رأي
  2004  فوريه 15  -1382  بهمن 26يكشنبه 

  .   خود را منتشر آردند20نمايندگان معترض مجلس شوراي اسالمي بيانيه شماره 
  :يران ، ايلنا، متن آامل اين بيانيه به شرح زير استبه گزارش سرويس مجلس خبرگزاري آار ا

  ملت شريف و آگاه ايران« 
هاي اجرايي و شخص رئيس   وقفه نمايندگان ملت در مجلس ششم، فعاليت دولت و دستگاه  تالش بي

سابقه نامزدهاي   هاي گسترده، غير قانوني و بي  جمهور و رئيس مجلس براي پيشگيري از رد صالحيت
 مجلس هفتم هر چند در عمل سبب آن نشد تا توطئه آودتاي پارلماني متوقف و حق حاآميت انتخابات

ملت در تعيين سرنوشت خويش محترم داشته شود، اما آمترين فايده آن افشاي اين سناريوي رسواي 
توان   آودتاگران بود، به نحوي آه امروز به ماهيت انتخاباتي آه هيچ وصفي جز غير آزاد و ناعادالنه نمي

براي آن برشمرد آامًال آگاه و آشفتگي و پريشاني و ترديد در همفكران و حاميان و متحدان محافل آودتا 
هاي ملتمسانه از مردم براي   نيز آشكار شده است و اين آشفتگي و به هم ريختگي را در درخواست

گر خارجي   به دشمنان سلطهاقبال به آنان و ترفندهاي تبليغاتي تكراري مبني بر انتساب مخالفان خود 
  .توان مشاهده آرد  به روشني مي

ها و تمهيدات   آنها اآنون با اين واقعيت مواجه هستند آه اصالح طلبان طي يكي دو ماه گذشته نقشه
آنها مطمئن هستند آه حتي اگر . اند  چند ساله اخير براي حاآميت استبداد و ارتجاع را نقش بر آب آرده

ا نيز تصاحب آنند از هم اآنون اين انتخابات با صفت نمايشي و مجلس بر آمده از  آرسي مجلس ر290
آن با نشان فرمايشي در تاريخ فرداي ايران ثبت شده است و ملت چنين مجلسي را زبان گويا و تأمين 

  .آننده مطالبات خود و تضمين آننده عزت و اقتدار خود در عرصه جهان نخواهد دانست
اند آه ديگر فرجام نيكي براي آن متصور نيست و از سوي   بازگشت وارد شده  يري بيآنان اآنون در مس

رويي صاحبان اين انديشه   ديگر عدم توفيق در آن به معني پايان عمر انديشه اقتدارگرايي در ايران و سيه
  .است

گيري   ا رأياز اين رو براي اجتناب از اين سرنوشت محتوم شاهد تحرآات و تمهيدات مشكوآي هستيم ت
ما نگراني عميق خود را در اين مورد با مسئوالن اجرايي . در همين انتخابات نيز روند طبيعي طي نكند

ايم و در صورت عدم توقف فوري بنا به وظيفه نمايندگي در دفاع از حقوق ملت   ذيربط در ميان گذاشته
  .اقدام به افشاي آن خواهيم آرد

  ملت شريف ايران
طلبان نمايندگي مجلس هفتم آه تنها براي اثبات شايستگي خود و فراهم آوردن زمينه ما به اآثر داو

گذاريم و معتقديم در صورت   اند احترام مي  هاي انتخاباتي گذاشته  خدمت بيشتر پا به عرصه رقابت
. شدتوانست مظهر تام و تمام مردمساالري با  برگزاري انتخاباتي آزاد، سالم و قانوني حضور ايشان مي

هايي آه بازيگر نقش   هاي سازمان يافته و غير قانوني و صحنه آرايي  ما متأسفيم از اينكه با رد صالحيت
اول و برنده مسابقه در آن از پيش تعيين گرديده حق مسلم اين عزيزان در رقابت سالم و قانوني پايمال 

نقش آفريني در تأمين و تقويت شده و به فرض امكان ورود به مجلس هفتم، عرصه و فضاي زيادي براي 
منافع و مصالح آشور نخواهند يافت، چون بنابر اين است مقدرات آشور در چهار سال آينده نه در 

  .مجلس آه در بيرون آن و توسط باندهاي مافيايي قدرت تعيين شود
  مردم آگاه ايران

افشاي آودتا بود و در وظيفه ما نمايندگان مجلس ششم اعتراض، فرياد و آگاهي بخشي در يك آلمه 
انجام اين تعهد آنچه در توان داشتيم عرضه آرديم و معتقد بوده و هستيم آه با درايت و جديت بيشتر 

توانستيم امروز شكست آامل آودتا را شاهد باشيم و ملت ايران در روز اول اسفند يكي از   مي
  .اومت در راه اصالح طلبي را بچيندهاي شيرين هفت سال ايستادگي در برابر اقتدارگرايي و مق  ميوه

ايم به دليل اينكه انتخابات اول اسفند آزاد   ما نمايندگان معترض در مجلس شوراي اسالمي اعالم آرده
نيست، عادالنه نيست و قانوني نيست، به عنوان آانديدا در آن شرآت نخواهيم آرد و با دادن رأي اين 

  .ناختانتخابات نمايشي را به رسميت نخواهيم ش
هاي اصلي نمايندگي ملت است وظيفه   اينك بنا به وظيفه نظارت بر امور آشور آه يكي از مسئوليت

هاي انتخابيه فاقد رقابت موثر را به اطالع شما برسانيم تا   دانيم آخرين وضعيت حوزه  خود مي
هاي مورد عالقه   رهاند با شناسايي مه  شهرونداني آه تصميم به شرآت در انتخابات و دادن رأي گرفته

  .آودتاگران آنها را از رأي خود محروم آنند
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) شود  حوزه تهران بعدًا اعالم مي(هاي انتخابيه زير   طبق اطالعات موجود و با لحاظ حداآثر تسامح حوزه
اي تنظيم شده است آه   فاقد حداقل رقابت جدي و موثر است و ترآيب آانديداها در آنها به گونه

  .ي آوتادگران حتي با آمترين آراء به مجلس راه يابندنامزدهاي اصل
 سلماس -9 بوآان -8)  نفر3( اروميه -7 ملكان -6 مراغه -5 بستان آباد -4 ورزقان -3 هشترود -2 آليبر -1

)  نفر3( اصفهان -16 پارس آباد -15)  نفر1( مياندوآب -14 نقده -13 ماآو -12 خوي -11 پيرانشهر -10
 -24)  نفر2( ايالم -23 نجف آباد -22 لنجان -21 سميرم -20 آاشان -19دستان  ار-18 شهرضا -17

 -31 شهريار -30 ساوجبالغ -29 رباط آريم -28 دير و آنگان -27 دشتستان -26 بوشهر -25دهلران 
 تربت -38گز    دره-37)  نفر1( سبزوار -36 قائنات -35 قوچان -34)  نفر5( مشهد -33 اردل -32ورامين 
 آبادان -44)  نفر3( اهواز -43 نهبندان -42) نفر 1( نيشابور -41 چناران -40)  نفر1( بجنورد -39يه حيدر

)  نفر 2( زاهدان -51 دامغان -50 سمنان -49 انديمشك -48 شوش -47 ماهشهر -46 دزفول -45) نفر1(
 -60 نيريز -59 آازرون -58 ممسني -57 داراب -56 جهرم -55 فيروز آباد -54 اقليد -53)  نفر3( شيراز -52

 شهر بابك -67 قروه -66 مريوان -65)  نفر2( سنندج -64)  نفر3(  قم -63 تاآستان -62 قزوين -61فسا 
 -75 گچساران -74 ياسوج -73 اسالم آباد -72 قصر شيرين -71 سنقر -70 آرمانشاه -69 رفسنجان -68

 -82 رودسر -81 لنگرود -80 آستانه -79) فر ن3( رشت -78 علي آباد -77 مينودشت -76) نفر2(گرگان 
 سلسله و دلفان -88)  نفر2( خرم آباد -87 آستارا -86 صومعه سرا -85 تالش -84 بندر انزلي -83فومن 

 -96)  نفر1( بابل -95 نور -94 بابلسر -93)  نفر2( قائمشهر -92 آمل -91)  نفر 1( بروجرد -90 پلدختر -89
 2( همدان -103 ميناب -102 ساوه -101 تفرش -100 خمين -99) سربند(ند  شاه ز-98 محالت -97اراك 
   نهاوند -109 رزن -108 آبودر آهنگ -107 اسدآباد -106 تويسرآان -105)  نفر1( مالير -104) نفر

   نفر 132جمع افراد 
  ملت بزرگوار ايران 

خواهد ماند و دير يا زود ما مطمئن هستيم اراده شما در تحقق مردمساالري و آزادي استوار باقي 
مجلسي قابل احترام خواهد بود آه برآورده از اراده آزاد شما . شاهد پيروزي را در آغوش خواهيد آشيد

مجلسي آه شجاعت گفتن و حق دفاع از حقوق ملت را داشته باشد هر چند پذيرش آن بر . باشد
اف و سرپوش گذاشتن بر زور و شك مطيع و منقاد جز سكوت در برابر اجح  بي. مستبدان گران آيد

  .هاي ملت نفعي رسالتي براي انجام نخواهد داشت  استبداد و بر باد رفتن آرمان
  نمايندگان معترض مجلس شوراي اسالمي

26/11/82«   
 

  بيانيه هاي تحريم تعدادي از تشكلهاي دانشجويي 
  

نمايد و آن را   را تحريم ميانجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرآبير انتخابات مجلس هفتم
  ترين رويكرد به انتخابات اول اسفند ارزيابی  بينانه واقع

  ٢٠٠۴ فوريه ١۵ – ١٣٨٢ بهمن ٢۶یکشنبه 
ستيزانه و تالش مستمر ملت بزرگ  خواهانه و ظلم  تاريخ يكصد سال اخير ايران مشحون از مبارزات آزادی
شاه   آه مظفرالدين١٢٨٥از تابستان .  ملك استايران برای حاآم شدن اراده خويش بر سرنوشت اين

 آه در فضايی انقالبی و پوپوليستی ٥٧قاجار به امضای فرمان مشروطيت گردن نهاد تا انقالب بهمن 
 آه پشتوانه عظيم اجتماعی خواهان تحوالت ٧٦شكل جديدی از استبداد نمايان گشت و تا خرداد 

قرن اخير را برای ملت ايران تبديل به يك , ی گرفتار شدسرانجام اصالحات حكومت در چاه بي, بنيادين
ها بر خانه و عصاره ملت باريده  در اين سده گاه از توپخانه استبداد گلوله. سده تالش و رؤيا نموده است

است و گاه دست استعمار از آستين مشتی اراذل و اوباش برای ممانعت از حاآميت ملت بر سرنوشت 
های فاشيستی از دين و مذهب  خواهی ملت قربانی برداشت  ندای آزادیخويش بيرون آمده و گاه

  .گرديده است
ربع قرن حيات خود را ” های دنيا جمهوری باشد مثل ساير جهموری”جمهوری اسالمی آه قرار بود 

ساز تاريخ  در انتهای ربع قرن اخير مردم و نظام سياسی در پيچ سرنوشت. پشت سر گذاشته است
از آنجا آه  طی چند سال اخير متاسفانه هشدارهای ناصحان و خيرخواهان . اند ر گرفتهمعاصر خود قرا

ناديده گرفته شد و ملك و ملت به لبة پرتگاه وحشتناك ويرانی و نابودی سوق داده شد و در آستانه 
ل داند نكات ذي هفتمين انتخابات مجلس  انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرآبير الزم مي

  :را خدمت دانشجويان و دانشگاهيان و ملت شريف ايران عرض نمايد
با تعاريفی آه سيدمحمد خاتمی در آستانه انتخابات رياست جمهوری دوم ” اصالح از درون” گفتمان -١

عدم تحقق . بست رسيده است هم در عرصه تئوری و هم در عرصه عمل به بن,  مطرح آرد٧٦خرداد 
ايران و روشن شدن ناآارآمدی حاآميت دوگانه به خوبی بيانگر وضعيت امروز مطالبات دمكراتيك مردم 

ترين آنها  دستاوردهای بيشماری داشته آه مهم, هفت سال تالش ستودنی ملت. آشور و نظام است
ناپذير حاآم از يك  ساختار صلب و انعطاف. های نظام حاآم برای اصالح بوده است نمايان گشتن ظرفيت

 جدی در ميان مدعيان اصالحات آه به دليل پيوندهای ايدئوژيك با ساختار حاآم و سو و نبود عزم
همچنين دل نكندن از مواهب و امتيازاتی آه بواسطه حضور در بخشی از ساختار قدرت بدست آورده 

طلب حاآميت حفظ نظم موجود را بر ريسك دفاع از مطالبات ملت  باعث گشت آه بخش اصالح, بودند
  .ترجيح دهد
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برانگيزی نظير تحصن نمايندگان مجلس در دفاع از برگزاری  هرچند آه اقدامات ديرهنگام اما تحسين
اما قدرتمندی نهادهای انتصابی و , رود طلبان به شمار مي نقطه عطفی در عملكرد اصالح, انتخابات آزاد

لمانتاريستی در ناآارآمدی اصالحات پار, طلبی ملت ايران آرايی اين نهادها عليه جنبش اصالح صف
بديهی است از اين پس طالبان . چارچوب نظم موجود برای استقرار حاآميت اراده مردم نمايان گشت

به شعور ملت , آورند گری و اراده مردم به ميان مي قدرت و حفظ وضعيت موجود آه سخن از اصالح
  .ه شمار نخواهد آوردطلب ب اند و ملت ايران از اين پس هيچ شيفته قدرتی را اصالح توهين نموده

آه بدليل عدم ,  اقدام اخير شورای نگهبان در رد صالحيت گسترده نامزدهای انتخابات اول اسفند -٢
باعث گشت آه فضای , آميز حاآم نيز فاقد مشروعيت است حتی با معيارهای تبعيض” ها خودی”حضور 

در چند سال اخير هر چه . شكسته شود, رآود و يأسی آه در عرصه سياسی آشور بوجود آمده بود 
نبود حداقل عقالنيت در جناح , طلب به زيان ملت تمام شده تدبيری و مماشات گروههای اصالح بي

ای بوده آه گاه آورسوی اميدی برای حرآت رو به جلوی ملت ايران باقی گذارده  اقتدارگرا تنها روزنه
همين آه , ای برای ملت نداشته باشد هسناريوی جناح اقتدارگرا برای انتخابات اگر هيچ فايد. است

خدمت بزرگی , آمك آند, خواهند توانسته به آنان در شناسايی آسانی آه مردم را نردبان قدرت مي
  .آرده است

  سلب آردن حق بديهی مردم يعنی حق انتخابات آردن و انتخاب شدن يك خيانت سياسی است -٣
. ابزار اين عمل گرديده است, دن پيمان خويش با ملتآه متأسفانه دولت اصالحات خاتمی با فراموش آر

انتخابات مجلس هفتم آه محروم آردن مخالفان از حقوق اجتماعی و سياسی و نظارت همه جانبه 
برای ارائه يك چهره و ژست , شورای نگهبان آن را به انتصابی با ظاهر انتخابات تبديل آرده است

ا به تمسخر گرفته و از اين آراء برای مشروعيت بخشی به دمكراتيك از ساختاری است آه رأی مردم ر
  .نمايد های مدنی آنان استفاده مي اراده مافيای حاآم در نقض حقوق شهروندان و سلب آزادي

لذا انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرآبير به منظور بازسازی پشتوانه اجتماعی جهت 
اجتماعی و اقتصادی و قرار گرفتن در مسير توسعه همه جانبه , های سياسي رفت آشور از بحران برون

با قاطعيت انتخابات مجلس هفتم را تحريم , در سايه حاآم شدن اراده ملت بجای اراده مافيای حاآم
و پيشاپيش اعالم . نمايد ترين رويكرد به انتخابات اول اسفند ارزيابی مي بينانه نمايد و آن را واقع اعالم مي

عدم حضور ملت در انتخابات اول اسفند بيانگر قضاوت ملت در قبال ديدگاه حاآم بر آشور و نيز داريم  مي
های ناصواب  دهندگان اين نمايش انتخاباتی است و هيچ شخص يا گروهی حق ندارد با تحليل سازمان

به های گسترده بلكه اعتراض  بديهی است اين تحريم نه به دليل رد صالحيت. آن را تفسير نمايد
  .ساختار قدرت در نظام سياسی است آه حضور مردم در انتخابات را عاری از هويت نموده است

داريم تحريم انتخابات نه به معنای انفعال و   به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران اعالم مي-٤
گيری  لتسليم در برابر ناقضان حقوق ملت بلكه مبدأ يك تحول جديد در حيات سياسی ايران جهت شك

خواهانه از داخل حاآميت به درون جامعه و تجمع  يك گفتمان جديد است آه در آن با انتقال جنبش تحول
گيری يك   شكل زمينه, خواه حول محور حقوق بشر و دمكراسی بدون پيشوند و پسوند نيروهای آزادي

  .بديل دمكراتيك فراهم گردد
تالش در چارچوب معيارهای پذيرفته , شود ياد مي” نیمبارزه مد”گفتمان جديد ملت ايران آه از آن به 

های  شده زندگی مدنی برای وادار نمودن حاآميت به پذيرش خواست ملت خارج از چارچوبها و رويه
  .تعريفی نظام موجود است

خيانت را برگزيده و لذا ممكن , در پايان و از آنجا آه آه دولت اصالحات بين دو راهی خيانت و استعفاء
های اجرايی به عنوان تنها بخش  از هيأت, مصالح پنهان نظام را بر مطالبات بحق ملت ترجيح دهداست 

انتظار داريم در اين دوره با جديت پاسدار حقوق و آراء رأی ندهندگان باشند و , مردمی برگزاری انتخابات
اهی نابخشودنی گن, عدم اعالم ميزان واقعی شرآت آنندگان در انتخابات به واسطه احكام حكومتي

  .است و مرتكبين اين خيانت هرگز در پيشگاه ملت بخشيده نخواهند شد
  

****  
  )ادوار تحکيم وحدت(بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران اسالمی 

  ٢٠٠۴ فوريه ١۵ – ١٣٨٢ بهمن ٢۶یکشنبه 
دبير پايدار نگاه  و خود را به هر ت ها در گذر زمان، يا درايت مندانه راه بقای خويش يافته حکومت. 1

اند که  و دير نپائيده  سر درجيب نادانی و ناآگاهی فرو برده  اند و يا مغرور و سرمست از باده قدرت داشته
  .اند طومارشان درهم نورديده و آئينه عبرت آيندگان گشته

) به خصوص در کشورهای جهان سوم(ها  يخ در اين قرون اخير ثابت کرده است که حکومتتجربه تار
اند و به برکت حمايت مردمان آن جامعه ماندگار  برای بقاء و دوام خود يا مستظهر به پشتيبانی ملت بوده

قدرتشان ها چند صباحی  ها و امتيازدهي اند و يا پشت گرم به حمايت بيگانه تا از قبل باج دادن شده
  . دوام يافته و ادارة امور به کامشان گردد

ای نخواهد داشت جز آنکه آغوش برای  آنکه چشم بر سرمايه گرانقدر پشتوانه مردمی ببندد الجرم چاره
حمايت ساير کشورها بگشايد تا بلکه آن عدم مشروعيت را با اين حمايت برای حفظ قدرتش جبران 

اعتناترند، در   هر چه در برابر خواست و اراده عموم سرگرانتر و بينمايد و چنين بوده است که حاکمان
هر چند که . (ترند اعتنا و توجه و حمايت آنان راغب های خارجی را بهتر فهميده و به  عوض زبان زور قدرت

  )در ظاهر چنين ننمايند و بل بر قدرت خارجی لعن و نفرين فرستند
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دهد که اقتدارگرايان  ص چند ماه گذشته در کشورمان نشان ميهای اخير و به خصو روند تحوالت سال. 2
حاکم روز به روز با حرکت در مسير تماميت خواهی و خودکامگي، پشت به آمال و مطالبات ملت و 

دارند و فرمان  بازگشت اضمحالل برمي خيال از سيل بنيان کن نارضايتی عمومي، قدم در راه بي بي
دهند و دل  افزايند و در اين اثناء باج مي ه سمت سراشيب سقوط ميبريده، بر سرعت خود در حرکت ب

های اين چنين،  دارند بدان اميد که با امتياز دهي های نه چندان محکم دول خارجی خوش مي به وعده
فرصت سرکوب آزاديخواهان بيابند و اين گونه افسار قدرت در دستانشان نگاه دارند، و هم از اين روست 

اند و مقدمات بساط  های گسترده زده  و دست به چنين رد صالحيت به قدرت خود نازيدهکه مغرورانه 
دهند، غافل از آنکه اين بار ملت  کنند و قهقهه سر مي اند و ترکتازی مي سلطنت اسالمی گسترده
متياز اند و اروپا و غرب اگرچه در کوتاه مدت و به صورت تاکتيکی به بهانه ا قاطعانه بر انکارشان برآمده

و اينگونه امکان بستن فضای سياسی جامعه و سرکوب مخالفان و . (ستانی شايد کرنششان را بپذيرد
اما در درازمدت نه چنين ) های اجتماعی و اقتصادی را برايشان فراهم آورد منتقدان و تضييع سرمايه

  . امة آن خواهند گشتای برای اروپا و غرب مفيد فايده خواهد بود و نه آنان نيز حاضر به اد مصالحه
های اصالح  های صورت گرفته، تجربه هفت سال اصالحات درون حکومت و راه حل فرای رد صالحيت. 3

و نه رای ملت و ارادة مردمان » نه ميزان رای ملت است«پارلمانتاريستی نشان داد که در ساختار فعلی 
هايی ديگر بايد که با بهره  ارها و استراتژيدر اداره امور کشور چندان تاثير گذار و لذا اصالحات را راهک

دولت و (بردن از انسجام عمومی و تقويت هويت جمعی جامعه گرانيگاه اصالحات را از درون حاکميت 
ها و همراهان  ، به بطن جامعه و به سمت نهادهای مدنی سوق دهد تا با شناخت راه حل)مجلس

، با تشکيل يک )و نه قدرت حضور در حاکميت(معه واقعی خود و بهره بردن از قدرت ارادة عمومی جا
جريان قدرتمند و گسترده در داخل کشور، حاکمان را به تمکين خواست و مطالبات مردم وادارد و اصالح 

  . ها و ساختارهای خودکامه پرور کنونی را ميسر سازد رويه
دفاع از حقوق و آزادی های رئيس جمهور به عنوان نماينده جمهور ملت وظيفه دارد که شجاعانه بر . 4

ملت پايمردی کند و مانع از به يغما رفتن اين حقوق در پای اراده و مصالح قدرت شود، اما افسوس که 
خاتمی فرصت سوزانه و مسامحه کارانه در اين چند سال اميدهای فراوان ملت را نا اميد کرد و پشتوانه 

 های فراوان و بی مورد و مصلحت سنجی های گران سنگ شور اجتماعی و اعتماد عمومی را با تعلل
نابجا هدر داده و در دوراهی تاريخی انتخاب بين مردم و قدرت، حفظ مصلحت قدرت را ارجح دانسته و به 

ها ايرانی پشت کرده و به جای صيانت از جمهوريت دامن شيخوخيت  شور و شعور و اعتماد ميليون
مايشی فرمايشی با محتوای انتصابات و با جلوه انتخابات چسبيده و نهايتا نيز تن به خفت برگزاری ن

داده است و اکنون نيز چشمان ايرانيان، نگران قلب و دغل در چنين انتخاباتی است که مبادا خودکامگان 
، آرای ريخته نشده به صندوق ... با انواع ترفندها، اراده جامعه را به بازی بگيرند و به زور نمودار و جعل و

 اثر کنند و اين حداقل انتظاری است که از شخص رئيس جمهور و دولت ايشان و مسئووالن ها را بی
اجرايی می رود که اگر يارای آن ندارند تا ننگ برگزاری چنين انتخاباتی را نپذيرند، الاقل صادقانه بر 

ر اين صيانت از آرايی که در روز يک اسفند ماه به صندوق ها ريخته نخواهد شد همت گمارند تا د
هنگامه که دغل کاران برای هر صندوق به کشتن چراغ آمده اند نام ايشان به عنوان خائنين به ملت در 

  .تاريخ ثبت نگردد
در اين شرايط، چه به لحاظ عدم تاثير  ) ادوار تحکيم وحدت(سازمان دانش آموختگان ايران اسالمی . 5

، و چه به لحاظ کاستن از توان و امکان معامالت )با توجه به ساختار کنونی(اراده ملت در اداره کشور 
پشت پرده اقتدار گرايان برسر حفظ قدرت وذبح مصالح ملت وجود انتخاب آزاد و عادالنه و عدم وجود 

گزينه افراد مناسب برای پيشبرد اصالحات، عدم شرکت در اتخابات را بهترين راه حل ممکن می داند و 
يز می خواهد که با عدم شرکت در انتخابات فرمايشی يک اسفند ماه و لذا از ملت شريف و آگاه ايران ن

حفظ هوشياری در مراقبت از رای هايی که اين بار برای ندادن و نريختن به صندوق، نگاه خواهند 
داشت، پاسخی محکم به گردن کلفتی خودکامگان و نگهبانانشان نشان دهند، باشد که اين بار عبرت 

  .گيرند
  

**  
  

  ورای عمومی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهانبيانيه ش
  ٢٠٠۴ فوريه ١۵ – ١٣٨٢ بهمن ٢۶یکشنبه 

 سياسی ايران با نزديک شدن به انتخابات مجلس هفتم، فضايی بحرانی –بی شک فضای اجتماعی 
يران، کمتر برای تعيين آينده کشور است و شايد در تاريخ پرفراز و نشيب مبارزات آزادی خواهانه ملت ا

  .زمانی به حساسيت امروز بتوان يافت
با نگاهی گذرا به سال های گذشته می توانيم به روشنی دريابيم که اين انتخابات شايد از معدود 
انتخاباتی باشد که مشارکت يآ عدم مشارکت در آن برای بسياری از مردم و دانشجويآن و فعالين 

ت ملی دوم خرداد عليرغم وجود جنبه های مثبت در آن حرک. سياسی از اهميت خاصی برخوردار است
نتوانست است به وعده های خود در زمينه مردم ساالری، حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی 

عمل کند و از طرفی حاکميت اقتدارگرا با قدرتی افزون، کمر به سرکوب آزادانديشان و دانشجويآن و ... و
  .ه ای خاص بسته استتامين خواسته های نامشروع عد
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گفتار غالب در ميان اصالح طلبان در زمان به قدرت رسيدن اين بود که وضعيت فعلی ايران به واسطه 
عدم نهادينه شدن قانون گرايی در دستگاه های حکومتی است و امروز با نگرش در وضع وجود بايستی 

زدن قانون اساسی است يا اين که از ايشان پرسيد که آيا عملکرد شورای نگهبان فرای قانون و دور 
ضعف و اشکال از خود قانون حاکم است که بی هيچ منطق و دليل درست و محکمه پسندی عده ای را 

که منتخب مردم نيستند در موضعی قرار داده که با کردار قيم مابانه شان اين شائبه را پررنگ تر می 
  !سازند که يک نفر در راس همه امور است

 به چه دليل منطقی، سرنوشت کشوری که ملتی آزادی خواه با خون خود از آن پاسداری در اين قانون
کرده اند به افرادی سپرده شده است که منتخب ملت نيستند و ايشان نيز با تفسيرهای شخصی و 

جناحی، حق نظارت را به حق تصويب و تاييد بدل نموده و عمال نظارت را به دخالت مبدل ساخته و 
  .مجلس شورای اسالمی را به انتخاباتی فرمايشی و صورت تبديل کرده اندانتخابات 

امروز ما معتقديم که سرنوشت نامزدها و مجلس به دست مردم تعيين نمی شود و اين نهادهای 
انتصابی هستند که به خود اين حق را می دهند و می توانند هر گاه اراده کنند مصوبات مجلس را لغو يا 

اين نهادها بنابر ماهيت خود بر آن . ل و سليقه شخصی و جناحی خود تفسير يا رد کنندقوانين را به مي
هستند که نگذارند اراده مردم در انتخاب نمايندگان خود و اراده نمايندگان در تصميم گيری های 

  .اساسی، نظير تغييرات در ساختار قدرت تحقق يابد
در مورد مجلس ششم که بيشترين پشتوانه اين واقعطت در همه دوره های گذشته مجلس و حتی 

آن چه گذشت به همگان نشان داد که تفويض اختيارات و حق . ملی را داشت به اثبات رسيده است
  .ويژه در حاکميت برای يک شخص در عمل هيچ سازگاری و سنخيتی با مردم ساالری ندارد

  :و حال روی سخنمان با اصالح طلبان است
بر خود نمی شناسيد، به اعتبار چه کسی در مسائل بيرونی و درونی اگر شما حاکمی جز مردم 

حاکميت باالخص مسايل مربوط به مجلس و دولت، آن ها را برای ملت روشن و شفاف نساختيد؟ مگر 
  سوگند ياد نکرده بوديد که پاسدار حق ملت باشيد؟

اخت کرده و می کنند و آيا تا به حال انديشيده ايد که تاوان فرصت سوزی شما را چه کسانی پرد
  خواهند کرد؟ آيا فکر نمی کنيد اندکی دير به خود آمده ايد؟

  !آقای خاتمی
آيا ننگی بزرگ تر از اين وجود دارد که در زمان رياست جمهوری شما، دولت به برگزاری انتخاباتی 

  فرمايشی و يا به بيان روشن تر انتصاباتی ننگين تن می دهد؟
 دانشجويی و با توجه به پيشينه تاريخی مبارزه در راه –يت و وظيفه ملی امروز با توجه به مسئول

رسيدن به دموکراسی و آزادی، نياز با بازنگری در روش ها و انديشه ها و نقد بيش از پيش عملکردمان 
را احساس می کنيم تا با بازگشت به متن اجتماع و گسترش جنبش های فکری، زمينه را برای برگزاری 

  .ی آزاد فراهم آوريمانتخابات
و اينک در پيشگاه بلندمرتبه ملت ايران و دانشجويان فرهيخته و آزادانديش ايرانی، اعالم می داريم که 

 شرکت نخواهيم کرد و از ملت آگاه ايران نيز دعوت می کنيم که در اين 1382در انتخابات اول اسفند 
ودشان را با حذف جمهوريت که از اصلی ترين انتخابات فرمايشی شرکت ننمايند و بدينوسيله مخالفت خ

  .ارکان نظام است اعالم کنند
  

   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

   هزار نفر آشته شدند  50درزلزله بم بيش از : رييس شوراي اسالمي شهر بم
  2004  فوريه 15  -1382  بهمن 26يكشنبه 

 هموطنان بيگناه را به آام مرگ  هزار نفر از50زلزله بم بيش از : رييس شوراي اسالمي شهر بم، گفت
  .فرو برد

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، دآتر عباس اسماعيلي، رييس شوراي اسالمي شهر بم در 
اي آه در محدوده جمعيتي   زلزله: همايش يك روزه زمين لرزه ايمن سازي ساختمانها در هشتگرد، گفت

  . هزار نفر را به آام مرگ فرو برد50تفاق افتاد بيش از  هزار نفر ا130منطقه بم با جمعيتي بالغ بر 
اسماعيلي در همايش آارشناسان بتون آه به همت مجتمع توليدي و تحقيقاتي ايران فريمكو با بيان 

گسل اصلي از شمال شرقي به سمت جنوب شرقي شهر بم توسعه يافته بود ولي : مطلب فوق افزود
  .د آردضربه اصلي و آاري را به شهر بم وار

 ساعت قبل آغاز شده بود ولي متأسفانه 48 ديگري از   بيش از زلزله اصلي بم زلزله: وي تصريح آرد
  .اطالع رساني ديرهنگام باعث شد آمار تلفات در اين شهر فزوني يابد

  پايان پيام
 

  زدگان بم    نويسنده برزيلي به زلزله" پائولو آوئليو"آمك نقدي 
  2004  فوريه 15  -1382  بهمن 26يكشنبه 

، نويسنده برزيلي به زلزله زدگان بم، در اختيار سازمان بهزيستي آشور قرار "پائولو آوئليو"آمك نقدي 
  .گرفت
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يومالنتو "به گزارش سرويس اجتماعي خبرگزاري ايلنا، به نقل از روابط عمومي سازمان بهزيستي، 
 700 ميليون و 86، نويسنده برزيلي آمك نقدي "پائولو آوئليو"، سفير برزيل در ايران و نماينده "نيونتو

سرپرست زلزله بم در ديدار با دآتر راه چمني،   هزار ريال وي را، براي آمك به آودآان، معلوالن و زنان بي
  .رييس سازمان بهزيستي آشور در اختيار اين سازمان قرار داد

 4سرپرست به جاي گذاشته است آه    هزار نفر بي9حادثه غم انگيز بم : راه چمني در اين ديدار گفت
  .دهند  هزار نفر از آنها را آودآان تشكيل مي

المللي   هاي بين  هاي جهان خصوصا سازمان  ها و ملت  آمك و همياري ملت ايران و دولت: وي افزود
  .نقش قابل توجهي در ساماندهي خدمات به زلزله زدگان داشته است" يونيسف"همچون 

با وجود :  اين ديدار با ابزار همدردي دولت و ملت برزيل ما حادثه ديدگان زلزله بم گفتسفير برزيل نيز در
مسافت دور و فاصله طوالني جغرافيايي ميان دو ملت ايران و برزيل اما با حضور انديشه و افكار نويسنده 

  . تاي ميان دو ملت و دولت پديده آمده اس  برزيلي در ايران عقايد مشترك انسان دوستانه
از طريق آتاب و نوشته ها خود جايگاه وااليي در ميان مردم ايران دارد و اين امر " پائولو آوئليو: "وي افزود
دهد و موجبات دوستي و تعمق روابط فرهنگي اجتماعي، اقتصادي   هاي جغرافيايي را آاهش مي  فاصله

  .آند  و سياسي را فراهم مي
  پايان پيام

 

  يرانبرخي از رويدادهاي مهم ا
  

   بهمن26يکشنبه : ايران در يک نگاه
  2004  فوريه 15  -1382  بهمن 26 يكشنبه -بي بي سي 

  8نشست مقدماتی دی 
روز يکشنبه با حضور شرکت "  هشت -دى "پانزدهمين نشست مقامات ارشد کشورهاى عضو گروه 

  .کنندگانی از هشت کشور اسالمی در حال توسعه، در ايران آغاز به کار کرد
 اين نشست يک روزه، معاونين وزيران امور خارجه هشت کشور جمهورى اسالمی ايران، اندونزى، در

  .مالزى، پاکستان، مصر، ترکيه، بنگالدش و نيجريه حضور داشتند
، با ارايه گزارشی از دومين نشست " هشت -دى "نشست مقام هاى ارشد کشورهاى عضو گروه 

 را که قرار است در 8نشست سران کشورهای عضو گروه دی تجاری خود، پيش نويس بيانيه چهارمين 
  .روزهای سه شنبه و چهارشنبه اين هفته در تهران برگزار شود، تهيه خواهند کرد

در اين نشست، همچنين پيش نويس دستور کار وزيران امور خارجه و نشست سران کشورهای عضو 
  .  تدوين می شود8گروه دی 

  بازگشت خرازی از کويت
رازى، وزير امور خارجه ايران که براى شرکت در نشست کشورهاى همسايه عراق روز شنبه کمال خ

  . وارد کويت شده بود، بعدازظهر يکشنبه اين کشور را به مقصد تهران ترک کرد
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، وی عالوه بر شرکت دراين نشست، همراه با ديگر وزيران 

  .شيخ جابر االحمد، امير کويت ديدار کردخارجه کشورهاى همسايه با 
  .پنجمين نشست کشورهاى همسايه عراق ظهر يکشنبه با صدور بيانيه اى به کار خود پايان داد

دراين نشست وزيران امور خارجه شش کشور همسايه عراق و وزيران امور خارجه عراق، مصر، بحرين و 
  .نماينده سازمان ملل متحد شرکت داشتند

  راق از نگاه رفسنجانیراه نجات ع
اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت تنها راه نجات ملت عراق را 

برگزارى انتخابات آزاد و واگذارى امور به مردم آن کشور براى تعيين سرنوشت خود تحت نظارت سازمان 
  .ملل متحد و خروج اشغالگران دانست
 همچنين بر موضع ايران در قبال حفظ يکپارچگی و تماميت ارضی وی در ديدار سفير ترکيه در تهران،

  .عراق تاکيد کرد
ايران و ترکيه به ويژه با حساسيت در قبال وضعيت کردهای عراق، بارها بر ضرورت حفظ يکپارچی اين 

  . کشور تاکيد کرده اند
  الحاق ايران به اتحاديه عمومی بين المللی

ارت دادگستری، اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومی بين هيئت وزيران با تصويب پيشنهاد وز
  .المللی معروف به پاريس را براى حمايت از مالکيت صنعتی و تجارتی و کشاورزی تصويب کرد

به گزارش ايرنا، هدف از تصويب اين قانون، حمايت بين المللی از محصوالت و توليدات سنتی داخلی که 
ک منطقه يا محل جغرافيايی خاص شهرت دارند و مقابله با سوءاستفاده از به دليل انتساب آنها به ي

اسامی مبدا آنها توسط خارجيان و تاکيد بر رعايت قوانين و مقررات داخلی مربوط به صادرات و واردات 
  . است 

بر اساس اين مصوبه، تمام کاالهاى حاوى نشانه غير واقعی يا گمراه کننده که با آن نشانه يکی از 
کشورها واقع است، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به عنوان کشور يا محل مبدا معرفی شده، 

  .هنگام ورود به هر يک از کشورهای مذکور توقيف خواهند شد
  جايزه برای کشتن سلمان رشدی
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روزنامه جمهوری اسالمی در شماره يکشنبه خود خبر از آن داده است که تشکيالتی به نام ستاد 
شهدای جهانی اسالم، صد هزار دالر جايزه برای مجريان حکم اعدام سلمان رشدی، پاسداشت 

  .نويسنده کتاب آيات شيطانی تعيين شده است
سلمان رشدی، پس از انتشار کتاب آيات شيطانی، از سوی آيت اهللا خمينی، بنيانگذار جمهوری 

  .ه شداسالمی به اتهام اهانت به پيامبر اسالم مرتد و واجب القتل شناخت
در همين حال، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بنياد شهيد انقالب اسالمی نيز با انتشار بيانيه های 

جداگانه ای به مناسبت سالگرد صدور فتوای قتل سلمان رشدی، تاکيد کرده اند که حکم آيت اهللا 
  . هد شدخمينی درباره اين نويسنده غطرقابل تغيير است و گذشت زمان موجب لغو آن نخوا

  بازگشت اشکوری به زندان
  . روز مرخصی، به زندان بازگشت9حسن يوسفی اشكوری، شنبه شب پس از 

محترم گل بابايی، همسر حسن يوسفی اشكوری به خبرگزاری دانشجويان ايران به خبرگزاری 
 آن نيز   روزه4 روزه آمده بود آه با تمديد 5دانشجويان ايران گفت آقای اشكوری طبق روال به مرخصی 

  . روزه، شب گذشته به زندان مراجعه آرد9موافقت شد و با پايان اين مرخصی 
، 2000آقای اشکوری که پس از جنجال به وجود آمده بر سر کنفرانس معروف به کنفرانس برلين در سال 

  .در زندان به سر می برد، به دليل بيماری، ماهانه به مرخصی می رود
 ماه است آه   علی رغم اينكه پنج  آزادی همسرش اشاره آرد و گفتهمسر وی همچنين با درخواست

  .ايم ه  ايم، اما هنوز هيچ اطالعی از روند آار به دست نياورد درخواست آزادی مشروط داده 
  سه هزار و ششصد کودک بی سرپرست در بم

 اثر زلزله  کودک و فرد بی سرپرست شده بر٣۶٠٠محمد ستايش، مديرکل اداره بهزيستی کرمان گفت 
  .پنجم دى ماه در شهرستان بم شناسايی شده اند

 ٢۵ تا ١٨ نفر ديگر افراد ١۴٠٠ سال و١٨ نفر از اين افراد در سنين نوزادى تا ٢٢٠٠وی به ايرنا گفت 
  .ساله هستند

 کودک از اين افراد در مراکز شبانه روزى اداره بهزيستی کرمان ١٠٠آقای ستايش افزود هم اينک بيش از
  .اری می شوندنگهد

به گفته وی، افراد بی سرپرستی هم که به سبب بافت فاميلی نزد خويشاوندانشان نگهداری می 
شوند، اما از تمکن مالی مناسب برخوردار نيستند، برای دريافت کمک نقدی مورد شناسايی قرار می 

  .گيرند
که کار شناسايی آنها  زن بی سرپرست شدند ١٩٠٠آقای ستايش همچنين افزود در واقعه زلزله بم 

  .تقريبا پايان يافته و اين اداره در حال تکميل پرونده آنها است
  منزل شاعر، اثر ملی شد

اداره ميراث فرهنگی تهران اعالم کرد منزل مسکونی محمد علی سپانلو، شاعر معاصر به شماره ثبت 
  .، در فهرست آثار ملی ايران قرار گرفته است10406

يکی از بانک ها، در ازای وام بانکی اخذ شده از سوی دوست اين شاعر، مدعی اين درحالی است که 
  .اين خانه شده بود

  .کارشناسان اداره ميراث فرهنگی سال گذشته اين خانه را مورد بازديد قرار داده بودند
 به منزل مسکونی محمد علی سپانلو، در تقاطع خيابان جمال زاده و بلوار کشاورز واقع شده و در نزديک
چهل سال گذشته، نوعی مرکز ادبی ومحل رفت و آمد بسياری از شاعران و نويسندگان معاصر بوده 

  .است
اين خانه همچنين محل برپايی جلسات شعرخوانی و نقد ادبی بسياری از بزرگان ادب معاصر همچون 

 آبادی و   دولتيادان مهدی اخوان ثالث، هوشنگ گلشيری، غزاله عليزاده و حاضرانی چون محمود زنده 
  .بسياری ديگر از شعرا و نويسندگان معاصر بوده است

  جلوگيری از احداث ترن هوايی
محمد علی آبادی، معاون فنی و عمرانی شهردار تهران گفت با ايجاد مانع، جلوی احداث ترن هوايی از 

  .سوى شهردارى در تهران را گرفته اند
ما می خواستيم اين کار را شروع کنيم، اما : "ه ايرنا گفت وی نامی از فرد يا گروه مشخصی نبرد، اما ب

  ."افرادى خارج از شهرداری تصميم گرفتند و نگذاشتند که اين کار انجام شود
مراسم کلنگ زنی احداث خط شش کيلومترى ترن هوايی در مسيرصادقيه تا فرودگاه مهرآباد، قرار بود 

سانه ای شهرداری تهران اعالم کرد اين مراسم به دوشنبه هفته گذشته برگزار شود، اما معاونت ر
  . علت کسالت شهردار به تعويق افتاده است

با اين حال، آقای علی آبادی تاکيد کرد که شهردارى مصمم است طرح ترن هوايی را که از ضرورت های 
نشود، امکان ترافيکی تهران است، اجرا کند، اگرچه تا زمانی که به گفته وی، موانع ايجاد شده بر طرف 

  . کار وجود ندارد
  افزايش پنج درصدی طالق و ازدواج

 ماهه امسال نسبت به ٩سازمان ثبت اسناد و امالک ايران از افزايش پنج درصدى آمار ازدواج و طالق در 
  . مدت مشابه در سال گذشته خبر داد

ور به ثبت رسيده که  مورد ازدواج در کش١٣٠ هزار و477 ماهه امسال، ٩به گزارش اين سازمان، در 
  .نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پنج درصد افزايش داشته است
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 کورد بوده که اين آمار 94 هزار و ۵١همچنين در همين مدت ، مجموع آمار طالق به ثبت رسيده در ايران 
  . ماهه سال قبل حکايت دارد9هم از افزايش پنج درصدى طالق در کشور نسبت به 

 مورد ازدواج موقت هم در دفاتر ثبت کشور به ثبت ٢۴٢ ماهه امسال ٩عالم شده دردر اين گزارش ا
رسيده که شمار آن مانند دو مورد نخست ، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، پنج درصد افزايش 

  . داشته است 
  نرخ بی سوادی در ايران

ن گفت بر اساس برآوردهای پرويز کوثری، معاون ادارى و پشتيبانی سازمان نهضت سوادآموزى ايرا
 ميليون نفر از جمعيت کشور را 9 درصد است که حدود 15غيررسمی، نرخ بی سوادی کشور حدود 

  .شامل می شود
به گزارش ايرنا، وی مطالب برخی از رسانه ها را که نامی از آنها نبرد، درباره آمار جمعيت روستايی بی 

 درصد زنان ٣٠ / ٧ مرکز آمار ايران،١٣٧۵شمارى سال سواد ايران بی اساس خواند و گفت بر اساس سر
  .و مردان روستايی بی سواد مطلق بوده اند

 درصد روستاييان کشور، بی سواد مطلق 47پيش از اين برخی رسانه ها اعالم کرده بودند که حدود 
 .هستند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  غداد  ادامه حمالت در ب
  2004  فوريه 15  -1382  بهمن 26يكشنبه 

  .در پي حمله به يك خودروي آمريكايي در بغداد چندين نفر زخمي شدند 
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا تمامي سرنشينان اين خود روي شخصي آمريكايي هاي غير نظامي 

  .مقيم عراق بوده اند
  . نظاميان آمريكا درحال مشايعت اين خودرو بوده است به گزارش شبكه تلويزيوني العربيه يك آاميون

  پايان پيام 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   بهمن26: روزنامه های تهران 

  2004  فوريه 15  -1382  بهمن 26 يكشنبه -بي بي سي 
يروزی محافظه کاران را چهار روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس هفتم، روزنامه های يکشنبه تهران پ

حتمی تلقی کرده و در اخبار و گزارش های خود از اين که محافظه کاران امکانات وسيعی در اختيار 
  .دارند انتقاد کرده اند

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در عنوان اصلی خود خبر داده که همه نامزدهای انتخاباتی ايران
  .ی کنندخود را مستقل و غير سياسی معرفی م

 در حالی که محافظه کاران از معرفی نام های مشهور خود خودداری کرده اند، ايرانبه گزارش روزنامه 
افرادی تحت عنوان های ديگر به صحنه انتخابات آمده و با تبليغات فراوان اساس تبليغات انتخاباتی خود 

  .را بر زندگی معيشتی مردم گذاشته اند
ظر کرده که برنده کشمکش های سياسی چند سال اخير مجمع روحانيون  در مقاله ای اظهار نرسالت

مبارز شده است و نه گروه های محافظه کار، نه جبهه مشارکت و نه کارگزاران سازندگی از اين پيکار 
  .پيروز به در نيامده اند

 –ملی  با بررسی وضعيت گروه ها به اين نتيجه رسيده که گروه های رسالتناصر ايمانی در مقاله 
  .مذهبی و جناح راست هم هر کدام به گونه ای از چالش های سياسی اين سال ها صدمه خورده اند

با پيش بينی پيروزی محافظه کاران در انتخابات پرسيده که آنها ياس نو محمد جواد روح در مقاله ای در 
  پس از به دست گرفتن دولت و مجلس با خواست های مردم چه می کنند؟

 با اشاره به گزارش های روزنامه های هوادار محافظه کاران در سال های اخير ياس نوقاله نويسنده م
در جانبداری از مطالبات مردم نوشته که آنها مانند روزنامه های ارگان حزب های کمونيست برای مبارزه 

يگر رقيبی با اصالح طلبان شعارهای آب، نان و مسکن را با تيترهای بزرگ منعکس کردند و حاال که د
  نيست که تقصير را به گردن وی بيندازند، در مقابل مطالبات مردم چه خواهند کرد؟

 در سرمقاله خود به محافظه کاران هشدار داده که بدون اصالح طلبان نخواهند با مسائل رو به ياس نو
اهند شد که در روی خود مقابله کنند و از جمله آن که مجبور به دادن امتيازهای بزرگ به بيگانگان خو

  .عمل بين آنان شکاف عميقی ايجاد می کند
 محافظه کاران که ماشين شورای نگهبان را به راه انداختند تا رقيب را از ياس نوبه نوشته سرمقاله 

صحنه به در کنند نمی دانستند که در مقابل زياده خواهی بيگانگان اگر بخواهند به مردم رو آورند نياز به 
  .ند که فقط اصالح طلبان خواهند بودواسطه هائی دار

 پيش بينی کرده محافظه کاران قادر نيستند فضای شرقحميد احمدی در گفتگوئی با روزنامه 
سياسی کشور را کامال بسته نگاه دارند، آزادی های مدنی و آزادی مطبوعات را سلب کنند و عرصه را 
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کر برقراری يک اقتدارگرايی تام و تمام باشند، به بر نيروهای روشنفکر و اصالح طلب ايران تنگ و اگر در ف
  .طور قطع با واکنش شديد غرب مواجه خواهند شد

اين استاد دانشگاه تهران تاکيد کرده که فرضيه ای قديمی که از زمان آقای رفسنجانی مطرح بوده 
ی و نيز مبنی بر اينکه به لحاظ اقتصادی با نظام جهانی و غرب همکاری کنيم ولی به لحاظ سياس

داخلی همچنان سياست های خود را ادامه داده در زمان فعلی و با توجه به وضعيت داخلی ايران، 
  .شرايط جديد منطقه و جهان کارآيی نداشته و اجرای آن اصال امکان پذير نخواهد بود

انی که در مقاله ای اظهار نظر کرده که آمريکائی ها با دادن چراغ سبز به محافظه کاران ايرياس نو 
آماده گفتگو با آنها شده بودند، دامی در راه آنها نهاده اند که همانند دامی است که قبل از حمله 

  .نظامی نيروهای عراق به کويت بر سر راه صدام حسين نهاده بودند
 به همين جهت هم مقامات و رسانه های آمريکائی ياس نوبه نوشته داوود محمدی نويسنده مقاله 

دن رد صالحيت ها و مسلط شدن محافظه کاران به طرح مباحث مربوط به فعاليت پس از مشخص ش
  .های هسته ای و نقض حقوق بشر در ايران پرداخته اند

 با بررسی حوادثی که در ماه های اخير در رابطه ايران و آمريکا اتفاق افتاده نوشته شرقمقاله ای در 
ی شد و حتی پيگرد قضايی را به دنبال داشت تابوهايی که روزگاری لمس آن از محرمات محسوب م

  . چنان عادی و بی سر و صدا می شکند که گويا هيچ گاه وجود نداشته است
 با اشاره به عضويتش در کميسيون شرقرضا يوسفيان نماينده اصالح طلب شيراز در مقاله خود در 

از اين که حتی نيروهای امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نوشته از اين تحوالت بی اطالع است و 
به اصطالح ارزشی چنان به حذف اصالح طلبان مشغولند که فرصت نوحه سرايی در سوگ نزديکی 

  .روابط با آمريکا از آنان گرفته شده، تعجب نمی کند
 گفته های جميله کديور نماينده شيراز را منعکس کرده اند که از جمع نمايندگان آفتاب يزد و حيات نو

ز شرکت در انتخابات منصرف شده اند جدا شده و اعالم داشته که نبايد فرصت فعلی را مستعفی که ا
  .به تمامی به محافظه کاران داد

آماده شدن بخشی از نمايندگان اصالح طلب که به دنبال مهدی کروبی قصد شرکت در انتخابات را 
از آنها استقبال می کنند و دارند، در حالی اتفاق می افتد که روزنامه های هوادار محافظه کاران 

  .حضورشان را نشانه ای بر وجود رقابت در انتخابات می خوانند
در مقاالت و گزارش های خود همچنان اصالح طلبان را با صفت هائی جمهوری اسالمی  و کيهان

  .مانند عامل بيگانه و فاسد که فرصت های کشور را در چهار سال گذشته از دست داده اند می خوانند
 در سرمقاله خود، ضمن برشمردن اتهاماتی که به عباس عبدی و ديگر اصالح طلبان وارد شده يهانک

است بدون بردن نام از کسانی که سردمدار تسامح فرهنگی بودند و حاال به ششمين همسر خود 
  .وعده زمين داده اند تا از ثبت رسمی ازدواجشان خودداری کنند ياد کرده است

ه به همين اتهام به دادگاه فراخوانده شده بود هفته گذشته همراه جميله کديور عطاهللا مهاجرانی ک
همسر خود در دادگاه حاضر شد و همه اين اتهامات را ساخته مخالفان اصالحات خواند و گفت شتر 

  .خوابيده از بسياری از حيوانات بلندترست
اسفند آژانس بين المللی انرژی  اظهار نظر کرده که گزارش دهم شرقاحمد زيد آبادی در سرمقاله 

  .اتمی درباره تعليق غنی سازی اورانيوم در ايران تاثير فراوانی بر سياست خارجی ايران خواهد داشت
اين کارشناس مسائل خارجی پس از اختالف اخير دولت های ايران و اياالت متحده بر سر تفسير متن 

نتيجه گيری کرده اگر ]  در تهران به امضا رسيد که با حضور سه وزير خارجه اروپا[ معاهده سعدآباد 
آژانس برخالف نظر ايران، تعليق غنی سازی اورانيوم را دايمی بدانند، ايران برای پرهيز از رودررويی با 
جامعه بين المللی، چاره ای جز پذيرش آن ندارد چرا که پيشاپيش اين حق را برای آژانس به رسميت 

  .شناخته است
حتمال داده که در گزارش آژانس از ايران خواسته شود که عمليت غنی سازی اورانيوم  اشرقسرمقاله 

را به طور کامل متوقف کند و حتی گمان می رود که برای يافتن اطمينان از اين امر، خواستار پياده شدن 
  .قطعات دستگاه های سانتريفوژ و خروج آنها از کشور شود

مه نگار و وکيل دعاوی به دادگستری داده و از زبان وی نوشته که خبر از رجوع شادی صدر روزناياس نو 
هيچ شکايت مدللی در دست نبود و با دادن نوار سخنرانی خود کار را به پايان رسانده و از دادگاه خارج 

  .شده است
 در گزارشی از وضعيت زندانيان سياسی از زبان خانواده های هاشم آقاجری، رضا علی جانی، شرق
رانی، هدی صابر نوشته است که آنان همچنان از ديدار با وکيالن خود محرومند و الغر شده اند و امير طي

  .مسائل سياسی باعث شده که فراموش شوند
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