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  انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع

  
ايت  نفر از آانديداهاي انصراف دهنده از نامزدي مجلس هفتم بر روي س179اسامي تعداد يك هزار و 

  .اطالع رساني وزارت آشور قرار گرفت
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رساني وزارت آشور، اين تعداد از داوطلبان،  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از پايگاه اطالع
گزاري انتخابات ها تا يك روز باقيمانده به روز بر انصراف خود را در فاصله پس از اعالم تأييد صالحيت

  .مجلس هفتم اعالم آرده اند
 انتهاي پايان

  
  اطالعيه ستاد انتخابات آشور درباره رعايت موارد قانوني در شعب اخذ رأي  
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اي ضمن اعالم زمان رأي گيري انتخابات هفتمين دوره مجلس   ستاد انتخابات آشور با صدور اطالعيه

 روز جمعه اول اسفند از تمامي هم ميهنان در سراسر آشور 18 تا 8راي اسالمي از ساعت شو
  .خواست برخي نكات قانوني را در هنگام مراجعه به شعب اخذ رأي رعايت آنند

به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از آميته اطالع رساني و روابط عمومي ستاد انتخابات 
  :العيه به شرح ذيل استآشور، متن اين اط

رساند، همانگونه آه مستحضريد اخذ رأي در انتخابات هفتمين دوره   به آگاهي هم ميهنان عزيز مي«
 بعد از ظهر ادامه 6 آغاز و تا ساعت 1/12/82 صبح روز جمعه مورخ 8مجلس شوراي اسالمي از ساعت 

حد افراد در شعبات اخذ رأي از شايسته است به منظور جلوگيري از ازدحام بيش از . خواهد داشت
هاي احتمالي   مراجعه دسته جمعي و گروهي به شعبات اخذ رأي، به منظور هرگونه سوء استفاده

همچنين الزم است هر فرد واجد شرايط به تدريج و در طول روز به صورت انفرادي با در . خودداري نمايند
نمايد و استفاده از هرگونه وسايل و دست داشتن شناسنامه شخصًا به شعبات اخذ ردي مراجعه 

امكانات دولتي در جابجايي و حمل و نقل رأي دهندگان ممنوع بوده و با متخلفين برابر مقررات رفتار 
  ».خواهد شد

   قانون انتخابات مجلس  10اطالعيه هيأت مرآزي بازرسي انتخابات درباره رعايت ماده 
اي از بازرسان   لس شوراي اسالمي با صدور اطالعيههيأت مرآزي بازرسي انتخابات هفتمين دوره مج
  . قانون انتخابات مجلس را به دقت رعايت آنند10انتخابات درآشور خواست تا مواد مندرج در ماده 

به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از آميته اطالع رساني و روابط عمومي ستاد انتخابات 
  : ذيل استآشور، متن اين اطالعيه به شرح

 قانون انتخابات مجلس شوراي 10به منظور حسن جريان انتخابات و در راستاي مراقبت بر اجراي ماده «
 آن الزم است بازرسان محترم نهايت دقت را در رعايت نكات ذيل داشته 2 و 1هاي   اسالمي و تبصره

  :باشند
آنهم فقط با ارائه شناسنامه خود رأي تواند يك بار    هر شخص واجد شرايط رأي دادن در انتخابات مي-1

  .دهد
  .باشد  ها نيز فقط با ارائه شناسنامه ميسر مي  ها و بيمارستان  ها، پادگان   اخذ رأي در زندان-2
  . شناسنامه رأي دهنده بايد فاقد مهر اين مرحله از انتخابات باشد-3
  ».مهور گردد پس از اخذ رأي شناسنامه رأي دهنده توسط مسؤول مربوط بايد م-4

  پايان پيام
 

ي مجلس شوراي  ي هفتمين دوره  نماينده290مردم آشورمان فردا اول اسفند آراي خود را براي انتخاب 
  .اندازند ي اخذ رأي به صندوق مي  شعبه885 هزار و 39اسالمي در 
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 542 هزار و 20اني وزارت آشور، در اين دوره از انتخابات، به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطالع رس

در )  درصد مجموع شعب48(  شعبه 343 هزار و 19در شهرها و )  درصد مجموع شعب52(شعبه 
  . روستاها قرار دارند

 34( شعبه 709 هزار و 13ثابت و )  درصد مجموع شعب66(  شعبه 176 هزار و 26همچنين در اين دوره 
  . سيار است) عبدرصد مجموع ش

 درصد مجموع شعب 93( شعبه 192 هزار و 19ي اخذ رأي شهري،   شعبه542 هزار و 20از ميان 
  . سيار است)  درصد مجموع شعب شهري7( شعبه 1350ثابت و ) شهري

 درصد 64(  شعبه 359 هزار و 12ي اخذ رأي روستايي در آشور،   شعبه343 هزار و 19همچنين از ميان 
  . ثابت است)  درصد مجموع شعب روستايي36(  شعبه 6984سيار و ) ستاييمجموع شعب رو

هاي ديني  ي اخذ رأي نيز به اقليت  شعبه84ي مجلس شوراي اسالمي،  در انتخابات هفتمين دوره
 69 شعبه در روستاها قرار دارد و 11 شعبه در شهرها و 73آشورمان اختصاص دارد آه از اين تعداد 

  .ي سيار است عبه ش15ي ثابت و  شعبه
  انتهاي پيام

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  : ايران در يک نگاه
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  "آبروريزی بزرگ"

در آخرین روز پيش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم، رئيس قوه قضائيه ایران پيشبينی کرد که آنچه وی 
 خواند بر ملت ایران اثر معکوس داشته باشد و تصریح کرد؛ ملت با حضور جو سازی های دشمنان

آبروریزی دیگری را برای کسانی که در خارج و داخل این جرکتها و جوسازی ها را "گسترده در انتخابات، 
  ."ایجاد می کنند، به وجود خواهند آورد

  آيت اهللا منتظری رای نمی دهد
يه ترين روحانی منتقد جمهوری اسالمی، اعالم کرده است که در آیت اهللا حسينعلی منتظری، بلندپا
  . انتخابات روز جمعه شرکت نمی کند

در پی تماس فرمانداری قم برای ارسال صندوق سيار جهت اخذ رای از آیت اهللا منتظری، وی گفته 
  ."در رای گيری شرکت نخواهم کرد و نيازی به ارسال صندوق سيار نيست: "است

  تعداد واجدان دادن رایدعوا بر سر 
بين شورای نگهبان و وزرات کشور بر سر تعداد افراد واجد شرایط رای دهندگی اختالف نظر چشمگيری 

عصر پنجشنبه ستاد انتخابات کشور با صدور بيانيه ای، رقم منتشر شده به نقل از . ایجاد شده است
   .شورای نگهبان را فاقد مبنای قانونی و غير واقعی توصيف کرد

 ميليون نفر اختالف دارد و شورای نگهبان مدعی است که 4آماری که اين دو مرجع ارائه می کنند حدود 
  .آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور باال است

   نفر رسيد1179تعداد انصرافی های انتخابات به 
 نفر 1179 انصرافی به پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور اعالم کرده که تا روز پنجشنبه تعداد کاندیداهای
بر اساس این گزارش، . رسيده است که نسبت به روز قبل از آن سيصد و نه نفر افزايش نشان می دهد

  . نفر از این افراد را کاندیداهای داوطلبی مجلس هفتم در حوزه تهران تشکيل می دهند93
  يکصد و پنجاه هزار نفر مامور برقراری امنيت انتخابات

 هزار مامور نيروی انتظامی مسئول 150حوالت، معاون انتظامی پليس ایران اعالم کرد به موازات این ت
سردار مومنی در این خصوص به ایرنا گفت، برای هر . برقراری امنيت انتخابات مجلس هفتم شدند

  .منطقه از کشور با توجه به شرایط امنيتی، به ویژه مناطق مرزی شرایط خاصی اندیشيده شده است
  از شرکت در انتخاباتامتناع 

 نفر از فعاالن مطبوعاتی، سياسی و فرهنگی استان گلستان با صدور بيانيه ای امتناع خود را از 53
در بخشی از این بيانيه، امضا کنندگان اعالم کرده اند که شرکت در . شرکت در انتخابات اعالم کردند

  .لقی نمی کنندانتخابات را یک حق مدنی می دانند و آنرا یک تکليف شرعی ت
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  آوري شد    ها جمع  روزنامه نسيم صبا، امروز از دآه
  2004  فوريه 19  -1382  بهمن 30پنج شنبه 

  .ها جمع آوري شد   روزنامه نسيم صبا به علت درج تبليغات انتخاباتي امروز از پيشخوان روزنامه فروشي
با , ب نيا صاحب امتياز روزنامه نسيم صبا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنارسول منتج

 4 صبح امروز بوده است، در حاليكه روزنامه از ساعت 8 زمان پايان تبليغات انتخاباتي   :تاييد اين خبر گفت
  . منتشر مي شود 8صبح چاپ و قبل از 
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  يف شدندتوف" ياس نو" و " شرق" روزنامه هاي 
با حكم دادستاني توقيف شده و به " شرق"و " ياس نو"هاي   به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، روزنامه

  .محل چاپخانه هاي اين دو روزنامه هم اطالع داده شده است
, در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران" ياس نو"سعيد شريعتي، عضو شوراي سردبيري روزنامه 

داليل روشني   حكم توقيف در نيمه شب گذشته و خارج از ساعت قانوني اجرا شده است، : گفت, ايلنا
در مورد توقيف روزنامه ارائه نشده و تنها دليل مشخص، تاآنون انتشار نامه نمايندگان مجلس به رهبري 

  .عنوان شده است آه دليل توقيف روزنامه شرق نيز مي باشد 
بازپرس رسيدگي آننده به پرونده ياس نو صادر شده است و ,  حسنيان اين حكم از سوي  :وي افزود

  آنچه عجيب است اينكه چرا حكم نيمه شب و خارج از ساعت قانوني اجرا شده است؟
طبق آيين نامه دادرسي توقيف و بازرسي محل در نيمه شب غير قانوني است : شريعتي تصريح آرد

عت غير قانوني محل آار روزنامه را پلمپ آردند، اين اقدام ولي متاسفانه ماموران دادستاني در اين سا
  .بيش از اينكه قضايي باشد، اقدامي سياسي در آستانه برگزاري انتخابات است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

آسوشيتد پرس از آشف تجهيزات پيچيده غني سازي اورانيوم در پادگان هوايي دوشان تپه تهران خبر 
  .  داد

  2004  فوريه 19  -1382  بهمن 30پنج شنبه 
بازرسان آژانس بين المللي انرژي :  نوشتUSA TODAYخبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از روزنامه

  .اتمي اخيرًا تجهيزات پيچيده غني سازي اورانيوم را درپادگان هوائي دوشان تپه تهران آشف آرده اند
هاي   منابع غربي معتقدند اين آشف جديد، گفته: استاين خبر گزاري در ادامه گزارش خود آورده 

اي را زير سئوال   دولتمردان ايران مبني بر عدم وجود يك برنامه مخفي اتمي براي ساخت بمب هسته
  .مي برد

ايران يك سيستم دستگاههاي گريز از مرآز را :  مي افزايدUSA TODAYاين گزارش به نقل از روزنامه 
رده است آه چنين دستگاهي براي تصفيه اورانيوم براي رآآتور و ساخت بمب دراين پادگان آزمايش آ

  .اي استفاده مي شود  هسته
  

  . در مراآز نظامي ايران را قويا تكذيب آردP -2سخنگوي وزارت امور خارجه وجود سانتريفيوژ 
برخي به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه، انتشار 

اساس دانسته و آن را قويا   در يك مرآز نظامي ايران را آامال بيP-2گزارشات مبني بر وجود سانتريفيوژ 
  .تكذيب آرد

ي تحقيقاتي صرف است و هنوز   اصوال يك پروژهP-2سانتريفيوژهاي : سخنگوي وزارت امور خارجه گفت
آميز بوده و آشور ايران  ان صرفا صلحاي اير هاي هسته برداري نرسيده است؛ وانگهي فعاليت به بهره

  .اي نداشته و ندارد هيچ فعاليت نظامي هسته
شود و  يي دنبال نمي ي هسته آصفي تأآيد آرد در هيچ يك از مراآز نظامي ايران هيچ برنامه

  . در چنين مراآزي وجود نداردP-2سانتريفيوژهاي 
 انتهاي پيام

  

  وثر در آينده عراق  و نيروهاي مدولت آينده،عراق رويدادهاي 
 

  .دو سرباز آمريكايي و يك عراقي بر اثر انفجار بمب در نزديكي خالديه در غرب بغداد آشته شدند
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي نظاميان آمريكايي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . انفجار بمبي در نزديكي خالديه دو سرباز آمريكايي و يك تن ديگر مجروح شدنداعالم آرد، براثر

ي انفجاري آه در آنار يك جاده آار گذاشته  اين دو سرباز به همراه يك عراقي بر اثر انفجار يك وسيله
  .شده بود آشته شدند

  .جزييات بيشتري از اين انفجار منتشر نشده است
 انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعييران و عراقااوضاع تحليل 

  
   بهمن30: روزنامه های تهران

  2004  فوريه 19  -1382  بهمن 30 پنج شنبه -بي بي سي 
روزنامه های تهران در غياب شرق و ياس نو که در آخرين روز تبليغات انتخاباتی از سوی دادستانی 

ه اند که در انتخابات شرکت کنند و تهران توقيف شده اند در عنوان های اصلی خود از مردم دعوت کرد
  .پيش بينی کرده اند که روز جمعه حوادثی غيرقابل پيش بينی در پای صندوق های رای رخ خواهد داد
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 نوشته مخالفين برگزاری انتخابات مجلس هفتم دست به شب نامه جمهوری اسالمیروزنامه 
» انتخابات نه « هائی با عبارت نويسی و پخش آن در مناطق شمالی شهر تهران زده و دست نوشته 

  .در سعادت آباد و شهرک قدس در شمال تهران توزيع شده است
 که خبرهای کوتاهی از اصالح طلبان و نمايندگان مستعفی مجلس منتشر کرده در عنوان آفتاب يزد

  .اصلی خود از زبان رييس مجلس نوشته جواب رد صالحيت ها را پای صندوق های رای بدهيد
   چسبيده  رنگارنگ های  توصيف کرده و نوشته عکس  در گزارشی از تهران اين شهر را آرام مهرگان  کيوان

 از  يی  تتمه  که هايی گروه. کنند  می را التماس»  رای«،   رنگارنگ  با شعارهای  شهر همراه بر ديوارهای
  . باشند اند تا پيروز ميدان  کرده ده خود استفا  توان اند، از همه  خود داشته  هواداران  همراهی به» اميد«

 جمعه روزی تاريخی است که به گفته ماشاهللا شمس الواعظين نمی توان آن را پيش اعتمادبه نوشته 
  .بينی کرد البته محافظه کاران در همان رای پائين خواهند ماند

ز رهبران هيات موتلفه  با تاکيد بر اين که اصالحات پيروز شده است بدون نام بردن اآفتاب يزدسردبير 
نوشته وقتی رهبران يک جريان سياسی قبول کنند که فرد اصلح از جانب آنان کسی است که از نظر 

  .مردم مقبول نيست و از رای خود به نفع رای مردم در گذرند اگر پيروزی اصالحات نيست چيست
با کشورهای ديگر را نشانه ای  رو آوردن محافظه کاران به سوی بهبود روابط ايران آفتاب يزدسرمقاله 

  .بر آن دانسته که اصالحات به هدف های تعيين شده خود رسيده است
 در تحليل سياسی آخر هفته خود تحصن و اعتراض نمايندگان اصالح طلب جمهوری اسالمیروزنامه 

خوانده و نوشته ثابت شد که رای مردم به افراد، يک امر مشروط » فتنه بزرگ سياسی«مجلس را 
اين نکته نه تنها در مورد . است و تا زمانی اعتبار دارد که اصول و معيارهای انقالب رعايت شود

قطعا رای مردم به نمايندگان و مسئولين چک سفيد . نمايندگان بلکه ساير مسئولين نيز صادق است 
  .نيست که اعتبار آن دائمی باشد

منعکس می کردند پس از انتشار بخش هائی از در حالی که دو روزنامه ای که اخبار اصالح طلبان را 
  وجمهوری اسالمینامه نمايندگان معترض مجلس به رهبر جمهوری اسالمی توقيف شده اند، اما 

 از انعکاس گزارش های بی طرف درباره انتخابات روز جمعه توسط خبرگزاری جمهوری رسالت و کيهان
زارش ها از زبانی بعضی نوشته شده که ما در اسالمی انتقاد کرده و نوشته که چرا در بين اين گ

  .انتخابات شرکت نمی کنيم
، خبرگزاری جمهوری اسالمی در ادامه همراهی با برنامه های جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

دشمنان نظام همچنان به ارسال بيانيه های سازمان های ناشناخته برروی تلکسهای خود پيرامون 
در اين بيانيه ها ادعا شده است انتخابات مجلس . ين سازمانها ادامه می دهدتحريم انتخابات توسط ا

  . هفتم ناسالم و غيرقانونی و نامشروع است و افراد کمی در انتخابات شرکت خواهند کرد
 در سرمقاله خود خبر داده که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، چندی است که جنجال ها و کيهان

گروه های سياسی فروکش کرده و دانشجويان هيچ گونه رغبتی نسبت به افراطيون دعواهای احزاب و 
  .مدعی اصالحات نشان نمی دهند

 مردم روز جمعه با حضور پرشور و شادی آفرين خود در کيهانبه نوشته علی رضا ملکيان در سرمقاله 
د که هرگز اين انقالب و پای صندوق های رأی به دشمنان ايران و مزدوران داخلی آنها نشان خواهند دا

  . نظام مستحکم را که خود ساخته اند، تنها نخواهند
 غالمحسين برزگر نماينده مستعفی مجلس با ابراز نگرانی از تشکيل جبهه ای خبر انتخاببه نوشته 

داده که جمعه اول اسفند تشکيل می شود و گفته جبهه دوم خرداد تحول عظيمی ايجاد کرد و ما نبايد 
  . جبهه اول اسفند جايگزين آن شودبگذاريم

ما پس از از دست دادن مجلس هفتم به فعاليت های : عضو فراکسيون مشارکت مجلس تصريح کرد
خود بيرون از مجلس ادامه خواهيم داد ولی ا ين را ملکه ذهن خود می دانيم که در شرايط کنونی 

  .جامعه و مردم ما نياز به تحول دارند
 ميليون نفر 47 خالف وزارت کشور که بر اساس آمار واجدين شرايط رای دادن را  خبر داده که بررسالت

  . ميليون کاهش داده است43اعالم کرده بود اين رقم را به 
اختالف اين دو رقم از آن جا اهميت دارد که در پايان انتخابات بر اساس آن درصد ها تفاوت خواهد کرد و 

  .ندگان در انتخابات نشان خواهد دادارقام بيش تر و کمتری را از شرکت کن
، حسين شريعتمداری پيش بينی کرده که در انتخابات روز جمعه اصولگرايان برنده کيهانبه نوشته 

شوند و مردم پس از مشاهده عملکرد خاضعانه آنها در خدمتگزاری به مردم و دوری آنها از جنجال های 
  .ن ها رای دهندسياسی در شهر تهران، در انتخابات مجلس هم به آ

 برخی از اعضای معقول تر دوم خرداد از گذشته خود ابراز کيهانبه نظر نماينده واليت فقيه در روزنامه 
پشيمانی خواهند کرد و احتماال به عرصه فعاليت سالم سياسی برخواهند گشت و بخش ديگری از 

پيش روی، آينده سياسی اعضای اين حزب، تمام پل های پشت سرشان را خراب کرده اند و در افق 
  .روشنی برايشان ديده نمی شود

، وزير اطالعات شايعه وجود دو ميليون شناسامه تقلبی را تکذيب کرده و آن را ايرانبه نوشته روزنامه 
  .ساخته دشمنان خوانده و گفته با کسانی که از اين شايعات بپراکنند مقابله خواهد شد

 روز   مهمی  گفته است حوادثاعتماد به   وحدت  دفتر تحکيم  مرکزی  عضو شورای زاده  امينی مهدی
دارد، و از   برمی  شدن  يکدست  طرف  را به  گام ترين ، اساسی  نظام  اينکه افتد از جمله  می  اتفاق جمعه
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  وناگون گ  با ترفندهای  حال  تا به  که  افرادی شوند و بر ميزان  می  از قطار اخراج  ديگری  ديگر مسافران طرف
   خواهد شد اند افزوده  شده  پياده  با نظام از قطار همراهی

ها ياد کرده و از زبان وی   سال  اين  منتقدين ترين  از کهنسال  به عنوان يکی  يزدی  از ابراهيماعتماد
  رايی اج  کشور بازوی  وزارت  هر حال  کند به  صيانت  مردم  از آرای  دارد که  کشور وظيفه نوشته وزارت

  .  است  کار آمده  روی  مردم  اکثريت  با رای  که  است دولتی
   نبود ولی به  قايل  آن روز اهميتی  خرداد برای  از دوم  تا قبل  نوشته همان طور که کسیاعتماد
  اره درب کس هيچ.   است  چنين يی  حادثه  اسفند نيز آبستن  شد، اول  تبديل  ايرانيان  روز سياسی ترين پررنگ
  . سخن بگويد تواند با قاطعيت  نمی آن

با آن که اصالح طلبان در انتخابات حضور ندارند ولی انتقاد روزنامه های اصولگرا به روش های انتخاباتی 
 از پيام های ضبط شده کامپيوتری که از طريق تلفن جمهوری اسالمیادامه دارد چنان که روزنامه 

 فرستاده می شود انتقاد کرده و از زبان مردم نوشته که اين باعث برای تبليغات انتخاباتی در کرمان
 .مزاحمت مردم می شود
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