
  2004  فوريه 21  -1382  اسفند 2ه شنب  -)312(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http 

  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
   جنبش تحريم پيروز شد- هفتم مجلس ارتجاعانتخابات دوره

  
   !خلق نشد، مردم نيامدند» شگفتی سوم« خـريـد رای و تبـليـغ بـا پـول، اما

هر کس امروز تمامی شبکه های راديو و رژيم اسالمی را ديده باشد متوجه می شد که فقط ارتباط با • 
صالح تجريش، مسجد لرزاده بصورت مسجد امام حسين، مسجد امام صادق، حسينه ارشاد، امامزاده 

زنده برقرار بود، تا حضور سازماندهی شده نيروهای جناح رهبری را به حساب حضور پرشکوه کل کشور 
  معرفی نمايند

و حتی تهران رای از دو هزار تومان تا ... در شهرستانهای انزلی، رامسر، الهيجان، تنکابن، رشت• 
  بيست هزار تومان خريداری می شد

  
   ٢٠٠۴ فوريه ٢٠ – ١٣٨٢جمعه اول اسفند  -ت اخبار روزساي

گزارش زير توسط يکی از همکاران اخبار روز، ساعتی بعد از پايان انتخابات، برای نشر در اختيار : اشاره
  .ما قرار گرفته است

  
 بی ترديد وضعيت حوزه های رای گيری در ايران پيروزی سياست تحريم انتخابات را رقم زد و نشان داد

که اين سياست منطبق بر واقعيت، و در راستای جنبش دموکراتيک مردم ايران بود که اينچنين با حمايت 
  .وسيع و همه جانبه عموم همراه گرديد

اما الزم می بينم مجموعه اخبار موثق از چگونگی برگزاری انتخابات را در ايران بصورتی گذرا مطرح نمايم 
  .اميد که مفيد به فايده باشد

اکثر کانديداها با اطالع از وضع سياسی حاکم بر جامعه و اثر بخشی راهبرد تحريم بر اين اصل تکيه . 1
داشتند که با هزينه سنگين رای را از اقشار مستمند و محتاج جامعه خريداری نمايند چون اين افراد از 

شکل بی اعتباری فرط تنگدستی حاضر به فروش حق رای خويش بودند و هم آنکه شايد اساسا به اين 
  . انتخابات فرمايشی را نشان می دادند

و حتی تهران شاهد خريد ...  رشت- تنکابن– الهيجان - رامسر–دوستان ما در شهرستانهای انزلی . 2
دالالن . رای بودند که به تناسب از دو هزار تومان تا بيست هزار تومان برای هر رای داده می شد

  . انجام اين کار را عهده دار بودندمشخصی از سوی بعضی کانديداها
توسط تاکسی ها و آژانس های تلفنی ... بمنظور تبليغ اکثر کانديداها در ازای نصب پوستر و عکس. 3

  بشرح زير دستمزد دادند
   هزار تومان3 نصب عکس بر شيشه اتومبيل برای هر روز -
  ان هزار توم20در هر روز ) کارناوال( نصب عکس و حرکت دسته جمعی -
صد )  نفر20حداقل(در منزل بمنظور حضور کانديدا و گفتگو ....  دعوت از مردم محله و فاميل، دوستان و-

   هزينه پذيرائی توسط کانديدا پرداخت می شد–هزار تومان تا سيصد هزار تومان 
ين در  برخی عناصر لمپن هم برای دريافت پول، مسافر– هزار تومان 10 تبليغ و خريد شناسنامه روزی -

نمونه بارز آن امروز در شهر . شهرها را بزور وادار می کردند تا به کانديدای مورد نظرشان رای دهند
مرزی آستارا اتفاق افتاد که وقتی مسافرين يک اتوبوس از دادن رای امتناع کردند، شيشه اتوبوس را 

  شکستند
  

ته بودم کانديدائی که با بنده آشنائی شايد باور نکنيد اين هفته برای بازديد خانواده به شهرستان رف
داشت با التماس درخواست همکاری می کرد و می گفت برای جلب حمايت شما و اعالم اينکه به بنده 

  .  ميليون تومان بدهم3رای می دهيد حاضرم 
  
با حمايت از ...) مثل پزشک و دبير و( روسای ادارات، بعضی شخصيت های اجتماعی و حتی علمی -

ها قول دريافت مجوز وام های کالن تبصره ای با بهره کم و مجوز راه اندازی شرکت را دريافت کانديدا
جالب . در اين مورد به يکی از دوستان ما پيشنهاد همکاری دادند، اما او هرگز قبول نکرد. داشتند

  اينجاست که اين فرداز نظر مالی در وضع نامناسبی بسر می برد
  
 اين مسائل تحريم انتخابات را منطقی می دانستند و می گفتند مگر نماينده  اکثر مردم با اطالع از-

مجلس چه درامدی دارد که اين آقايان برای رسيدن به اين مقام حاضرند اين همه هزينه کنند؟ يا اينکه 
اين همه پول را از کجا آورده اند؟ عواقب اين کار به کجا می انجامد و مجلسی که نمايندگانش وامدار 

هستند، در دوران نمايندگی معلوم است که نسبت به ) رانت خواران حکومت(الالن و تجار انگل صفت د
  چه خواهند کرد؟...استقالل کشور، امنيت ، توسعه و

از مجموع اين مسائل که به شکلی علنی و گسترده صورت می گرفت می توان انتخابات اسالمی را 
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به کجا رهنمون می گردند جالب آنکه همين آقايان علت شرکت درک کرد و اينکه نظام فقاهتی ايران را 
  .در انتخابات را دفاع از دين اسالم و اطاعت از رهبر اعالم می کنند

  
  اما در تهران و در روز انتخابات

اجير کرده و با هماهنگی صدا و ... سرکردگان جناح تحجر تحت امر رهبر از مدتها قبل جمعيتی را با پول و
صندوق هائی که تلويزيون دوربين ها را .  صندوق رای کردند6روز آنها را ملزم به حضور در سيما در ام

آماده کرده بود تا مثال ازدحام جمعيت و حضور پرشکوه مردم را به تصوير کشيده و با استفاده از تجمع در 
.  مردم را ممکن سازدو حتی تقلب در اعالم ارقام باال از حضور... اين صندوق ها تمديد زمان رای گيری و

هر کس امروز تلويزيون و کل شبکه های راديو و تلويزيون رژيم اسالمی را ديده باشد متوجه می شد که 
فقط ارتباط با مسجد امام حسين در ميدان امام حسين، مسجد امام صادق در صادقيه، حسينه ارشاد، 

تا حضور سازماندهی شده نيروهای جناح امامزاده صالح تجريش، مسجد لرزاده بصورت زنده برقرار بود، 
رهبری را به حساب حضور پرشکوه کل کشور معرفی نمايند و با مصاحبه ها اعالم می کردند که تحريم 

 حوزه رای داير بوده است اما هيچگاه جز 50در حاليکه تهران به تنهائی بيش از . شکست خورده است
ين ارتباط با شهرستانها نيز به کلی گوئی و مونتاژ همچن. اين چند صندوق جای ديگری نشان داده نشد

  .تصاوير محدود می گرديد
جالب آنکه عموم مردم خصوصا جوانان ضمن استهزا رهبر و حاميان او با خنده از عدم استقبال مردم 

سخن می گويند و تبليغات رهبر و الريجانی را مسخره می نمايند و حتی کسانی که از کانديدها پول 
  . ودن و از دادن رای امتناع کرده بودند داستان و ماجرا را برای خنده تعريف می کردندگرفته ب

در خاتمه اين پيروزی شيرين را به شما و خود و همه عزيزانی که برای دموکراسی و اعتالی نام ايران و 
  . آزادی می رزمند تبريک می گويم

  شب 41/10 ساعت 1/12/1382
 

  رسانه هاي بين الملليبازتاب تحريم انتخابات در 
  2004  فوريه 20  -1382جمعه اول اسفند  : پيک ايران 

تمام گزارشهاي رسيده از سوي خبرنگاران خارجي که در ايران به سر مي برند حاکيست که مردم ايران 
گزارشگر سي ان ان از تهران گفت  . بطور يکپارچه و سراسري انتخابات اول اسفند ماه را تحريم کردند

وي که از يکي از حوزه هاي اخذ راي بازديد . نان امروز براي راي دادن به پاي صندوقهاي راي نيامدندجوا
 در صد 70کرده بود گفت که اغلب کساني که در اين حوزه بودند افراد مسن بودند در حاليکه بيش از 

اين جوانان هستند  سال سن دارند اين مسئله در انتخابات بسيار مهم است زيرا 25مردم جوان و زير 
. که خواهان تغييرات اجتماعي  اقتصادي و سياسي هستند و امروز اين افراد براي راي دادن نيامدند
تلويزيون سي ان ان در گزارش ديگري از گزارشگر خود پرسيد ايا اين پايان اصالحات در ايران است  

اين مرگ اصالحات در ايران است و گزارشگر سي ان ان گفت برخي اين نظريه را دارند و مي گويند که 
وي افزود . برخي هم فراتر رفته و مي گويند شرکت در انتخابات يعني شرکت در تشييع جنازه اصالحات

من وقتي تصوير خاتمي را در تلويزيون ديدم به شدت تعجب کردم چنانکه تصوير گرفته اي بر چهره 
گزارشگر سي ان ان گفت خاتمي از .  هستيمما با يک بحران بالقوه در سياست ايران روبرو. داشت

همان اول هم مي خواست با همين سيستم کار کند و بسياري هم او را به اين خاطر سرزنش مي 
 که خبر گزارشگر تلويزيون سوئيس از تهران را پخش مي TV5تلويزيون بين المللي فرانسه زبان . کنند

ليوني ايران را تشکيل ميدهند در يافتند که نميشود  مي60کرد گفت  جوانان که بيش از نيمي از جمعيت 
حکومت مذهبي را از درون اصالح کرد اين حکومت مشروعيت اخالقي خود را در چشم اين جوانان از 

وي گفت اکنون در انتظار طوفاني هستيم و يا کسي که تنه اين درخت يعني حکومت . دست داده است
ن تصميم گرفته اند که بطور گسترده اي انتخابات را تحريم کنند و تا ان موقع مردم ايرا. اسالمي را بزند

پيروزي که از قبل براي خامنه اي اعالم شده بود ممکن است  به زودي چهره يک شکست را به خود 
اليويه کلر فرستاده ويزه اين تلويزيون در ادامه گفت از همه شواهد اينطور بر ميايد که داريم به . بگيرد

 شديد مردم پيش ميرويم  بخصوص جوانان که از اصالح طلبان و خاتمي نا اميد شده اند  سمت  امتناع
تمام شواهد گواه اين است که راي دهندگان اين انتخابات را تحريم کرده اند  انتخاباتي که ان را 

وي گفت  حوزه هاي . نامشروع مي دانند و مي گويند که نتيجه اش از قبل مشخص شده است
 که صبح جمعه از ان بازديد کردم خلوت بودند و کساني هم که به انجا ميامدند اکثرا مسن انتخاباتي

زان پير پرن تحليل گر روزنامه فرانسوي ليبراسيون خبر داد که سفارتخانه هاي رزيم ايران در .  بودند
خبرنگاراني که کشورهاي خارجي براي خبرنگاران ويزا صادر نکرده و اجازه تهيه گزارش از انتخابات  به 

وي گفت در خواست ويزاي من يکبار ديگر از سوي . متخصص مسائل اين کشور هستند داده نشد
مقامات رزيم ايران رد شده و اين نشانه اين است که هر روزنامه نگار خارجي که بخواهد بيش از اندازه 

ا کاظمي دچار خواهد شد يا به سرنوشت زهر.( به تحقيق بپردازد از ورودش به ايران جلوگيري مي شود
زان پير پرن در باره انتخابات مجلس نيز گفت  تصور نمي کنم که مردم ايران ديگر اعتنائي به انچه در ). 

 .مجلس مي گذرد داشته باشند
  

  صفهاى بسيار آوتاه و مصنوعى مردم در پاى صندوقهاى راى/ رحمانقلى قلى زاده 
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  2004   فوريه20  -1382 جمعه اول اسفند 
صالحيت نامزدهاى اصالح طلب و  امروز اول اسفندماه، انتخابات مجلس هفتم با وجود رد گسترده

آودتاى «استقبال مردم از انتخابات چگونه بوده،  ميزان. اعتراض گروههاى مختلف، در ايران برگزار شد
ر رحمانقلى اى در انتظار نيروهاى معترض در ايران است؟ دآت به آجا رسيده و چه آينده» غيرنظامى

 گانه جبهه دوم خرداد، نماينده ١٨، عضو گروههاى »دانش آموختگان ايران مجمع«قلى زاده، دبيرآل 
مجلس پنجم و از نامزدهاى رد صالحيت شده مجلس هفتم به پرسشهاى صداى آلمان  مردم بجنورد در

 .است پاسخ داده
 بهنام باوندپور: مصاحبه گر
روز برگزارى انتخابات  اده، فضاى عمومى سياسى ايران، امروز يعنىدآتر رحمانقلى قلى ز: دويچه وله

 مجلس هفتم چگونه است؟
زود تا غروب آفتاب، فضا بسيار سرد و  من آه امروز در شهر بجنورد بودم، از صبح :رحمانقلى قلى زاده

كه به پاى داشتم، مردم خوددارى آرده بودند از اين بى رمق بود و با دوستانى هم آه در تهران تماس
 .صندوقهاى راى بروند

اشاره آرده بودند و  عليه اصالح طلبان» آودتايى غيرنظامى«آقاى محسن ميردامادى به : دويچه وله
با برگزارى انتخابات به » آودتاى غيرنظامى» آيا به نظر شما اين. شما هم اين تعبير را تاييد آرده بوديد

 پيروزى قطعى رسيده است؟
پيروزى رسيده باشند، چون حد نسابى آه  من بعيد مى دانم آه آنها بتوانند به يك :هرحمانقلى قلى زاد

مردم در انتخابات شرآت مى آنند، ولى االن شواهد و   درصد٧٠فكر مى آردند، آنها مدعى بودند آه 
 درصد در ٣۵ يا ٣٠ شهر بزرگ آشور و آمتر از ۵ درصد در ٢٠از  گزارشات حاآى از اين است آه آمتر

در نتيجه اين آودتا با شكست مواجه شده و نمايندگان . خواهيم داشت ل آشور شرآت آنندهآ
گروههاى دوم خرداد و ساير تشكلها بعد از نتيجه انتخابات، آامال در موضع و  متحصن و معترض و

 .باشند قرار خواهند گرفت آه حرفى براى گفتن و دفاعى از حقوق پايمال شده مردم داشته موقعيتى
 داريد؟ شما چه اطالعات دقيقى از استقبال مردم از انتخابات در پايتخت: ويچه ولهد

دانشگاه و از گروههاى سياسى  فقط چند تماس تلفنى با دوستانم، از اساتيد :رحمانقلى قلى زاده
راى به طور خيلى جدى و قاطع حضور پيدا  داشتم، آه مردم همه در خانه بوده اند و در پاى صندوقهاى

 مقطع نگاه ۶ يا ۵تلويزيون پايتخت از صبح تا غروب گاها در  همينطور من تصاويرى هم آه از. رده اندنك
 .صفها بسيار بسيار آوتاه و قدرى هم مصنوعى به نظر مى رسيد آردم، حاآى از اين بود آه

امر را تا چه حد شما اين . اند بعضى از اصالح طلبان به احتمال تقلب در انتخابات اشاره آرده: دويچه وله
 محتمل مى دانيد؟
محمدرضا خاتمى هم در يك  حتا. شايعاتى مبنى بر اين تقلب وجود داشت :رحمانقلى قلى زاده

شناسنامه در تهران در يك انبار توقيف   روز پيش عنوان آردند آه حدود يكى دو ميليون٣مصاحبه اى 
را جعلى از طرف پاآستان يا افغانستان شناسنامه هايى  شده اند و همينطور گزارشهايى هم بود آه

چه حد صحت دارد، اين را بعدها بايد ديد آه چه هست، اما وزير اطالعات   تا حاال. وارد آشور آرده اند
 داشته و همينطور وزير آشور و اينها در پى مصاحبه ها گفته اند آه چشمهاى ناظر و مصاحبه اى

 .گونه تقلبى صورت نگيردچشمهاى مخفى ما آامال مواظب هستند آه هيچ
قمع معترضان اصالح طلب  خانم فاطمه حقيقت جو اشاره آرده بودند آه خطر احتمالى قلع و: دويچه وله
، آيا اين احتمال بيشتر »شرق«و » نو ياس«با توجه به ممنوع شدن انتشار روزنامه هاى . وجود دارد

 نشده است؟
 آوتاه مدت برخوردار  حداقل براى مقطع  از اين توان،من بعيد مى دانم آه آنها :رحمانقلى قلى زاده

اينكه پس از تشكيل مجلس بخواهند به بهانه هاى  مگر. باشند آه بخواهند به قلع و قمع بپردازند
قلع و قمع دوستانى آه به عنوان اصالح طلب در موضع حق و  مختلف شروع آنند به انتقام گيرى يا

 .اند قانونى خود ايستادگى آرده
حوزه هاى انتخاباتى ديگر  به جز حوزه انتخاباتى خود شما يعنى بجنورد، از شرآت مردم در: دويچه وله

 چه اطالعى داريد؟
آه دوستان نزديكم آنجا بودند و  من از چند حوزه در شهرهاى استان خراسان هم :رحمانقلى قلى زاده

همين االن من در داخل يك روستايى . آرده اند تماس داشتيم اطالع دارم آه مردم بسيار سرد برخورد
 .به طور آلى خوددارى آرده اند از رفتن بر سر صندوقها آه اين روستا هم مردم) در خراسان(هستم 

 معترض است؟ از نظر شما چه آينده اى در انتظار ايران و نيروهاى اصالح طلب: دويچه وله
مفاهيم قانون و مردمساالرى و نظام  حققمن فكر مى آنم آينده نويدبخشى در ت :رحمانقلى قلى زاده

وارد يك آارآرد دمكراتيك در جامعه شده ايم آه آن  زيرا ما از دو سه ماه اخير. دمكراسى خواهيم داشت
 .بود پشت سر گذاشته ايم مقطع دوم خرداد را آه در حد بيان

 
  ت اخذ راي انتقاد آردستاد انتخابات وزارت آشور از تمديد مد: آخرين تحوالت انتخابات مجلس هفتم
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وزارت کشور با انتشار بيانيه اي، پايان راي گيري و مهر و موم شدن صندوق ): راديو فردا(مريم احمدي 
يک منبع آگاه در وزارت کشور به خبرگزاري فرانسه گفته است احتماال نتايج شمارش . ها را اعالم کرد

مقامات وزارت .  ساعت ديگر اعالم مي شود48اي کوچکتر اوائل صبح شنبه و نتايج قطعي تا آراء حوزه ه
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کشور حاضر نشده اند درباره ميزان مشارکت اظهار نظر کنند و ارزيابي هاي تقريبي ديگر منابع را رد 
ران مذهبي به گزارش خبرگزاري فرانسه با توجه به رد صالحيت ها، انتظار مي رود محافظه کا. کرده اند

انتخابات که از ساعت هشت بامداد آغاز شده بود، بايد در ساعت شش بعد از . در انتخابات پيروز شوند
  . ظهر به پايان مي رسيد، اما اين مدت تا ساعت ده شب تمديد شد

کميسيون انتخاباتي وزارت کشور که در کنترل اصالح طلبان است، در بيانيه جداگانه اي که منتشر کرده 
در بيانيه گفته شده است . ت به طور ضمني به اختالف محافظه کاران و اصالح طلبان اشاره مي کنداس

بيانيه از آن چه که مداخله شوراي . که طبق قانون تمديد مدت انتخابات تنها بر عهده وزارت کشور است
ول در تمديد بديهي است مداخله نهادهاي غير مسئ: نگهبان ناميده است، انتقاد کرده و گفته است

  .مهلت انتخابات و روند برگزاري انتخابات تاثير خواهد داشت
ادم ارلي، سخنگوي وزارت . اياالت متحده روز جمعه از انتخابات ايران انتقاد کرد و آن را غير عادالنه خواند

رد صالحيت داوطلبان نمايندگي اقدامي است در جهت محدود کردن حق : امور خارجه آمريکا، گفت
اين قبيل اقدامات نشانگر يک انتخابات آزاد و عادالنه نيست و با هنجارهاي بين المللي . خاب مردمانت

  .همخواني ندارد
 

  اين آه ببينيم بخشی از مردم ما به خاطر اين مسائل از دخالت در سرنوشت خود دريغ آنند تلخ است
  2004  فوريه 20  -1382جمعه اول اسفند  

مع تشخيص مصلحت نظام پس از انداختن رای خود در صندوق حوزه هاشمی رفسنجانی رئيس مج
هاشمی رفسنجانی در باره انتخابات مجلس هفتم و آاهش حضور .  جماران در يك مصاحبه شرآت آرد

  : مردم در آن گفت
از همان آغاز مقدمات انتخابات و لوايح دولت آه .  بسيار پر ماجرايی است اين دوره از انتخابات، دوره«

ها،  ها و دخالت رهبری و بعد هم تاييد بعضی از صالحيت ايل سياسی فراوانی داشت و ردصالحيتمس
: وی افزود. قهر آردن بعضی از نيروهای انقالب، همه از مواردی است آه مقداری از آنها قابل تامل است
يغ آنند تلخ ولی اين آه ببينيم بخشی از مردم ما به خاطر اين مسائل از دخالت در سرنوشت خود در

بدتر از همه اينها تهاجم : هاشمی گفت. افتاد بهتر بود گرچه اگر اين مسائل اتفاق نمي. است
های رای است؛ آه  ها برای دلسرد آردن مردم از حضور در پای صندوق ها به خصوص آمريكايي خارجي

 حرآات و  ن را مقدمهبينم و آ من اين حرآت را خيلی ساده نمي.  مهم حساب آنيم بايد روی اين پديده
  . دانم تهاجمات ديگر مي

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينكه آيا پس از انتخابات 
آنم اين مشاجرات برای مدتی  من فكر مي: وفاق بين چپ و راست قابل تحقق خواهد بود يا خير گفت

معموال طرفين . در حد نياز مملكت به وجود خواهد آمدباز هم ادامه خواهد داشت؛ اما توافق نسبی 
ها منافع ملی را در معرض خطر ببينند مصالح ملی را بر منافع  حسن نيت دارند و با وجود اختالف سليقه

 مشاجرات آاسته خواهد شد و به حرآت  آنم آم آم از دامنه دهند و فكر مي جناحی ترجيح مي
  . معتدلی خواهيم رسيد

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-آينده عراقشيعيان و 

  
اهللا  آيت: اهللا العظمي سيستاني اعالم آرد يي الحيات به نقل از منابع نزديك به آيت ي فرامنطقه روزنامه

سيستاني در ديدار با اخضر ابراهيمي آه اخيرا جهت ارزيابي اوضاع داخلي عراق با وي ديدار آرده بود، 
ه ديگر جهت فعال بودن شوراي حكومت انتقالي عراق و بحث انتقال موافقت خود را با تمديد چهار ما
  . قدرت به اين شورا اعالم آرد
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يي الحيات، اين منابع اظهار  ي فرامنطقه به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ستاني موافقت خود را نسبت به اين موضوع مشروط به تعيين اهللا سي در اين ديدار آيت: داشتند
يي از سوي شوراي امنيت براي تعيين تاريخ دقيق برگزاري  هاي اين شورا و صدور قطعنامه صالحيت

  . انتخابات در عراق آرد
اهللا سيستاني بر همزمان برگزار شدن انتخابات عمومي با  آيت: اين منابع هم چنين تصريح آردند

ات اعضاي شوراي تدوين قانونگذاري پيش از پايان سال جاري موافقت آرد و از اخضر ابراهيمي انتخاب
  .هاي اهل سنت در عراق را رفع آند خواست آه نگراني

اهللا سيستاني هم چنين در ديدار با ابراهيمي بر ضرورت تعهد نسبت به زمان انتقال قدرت به  آيت
اين . مرجعيت ديني عراق نبايد اين مرحله را مسدود آند: تام ژوئن تاآيد آرد و گف عراقيان در سي
اهللا سيستاني بر ضرورت توافق همگان نسبت به  زماني آه ابراهيمي در ديدار خود با آيت: منابع افزودند

اهللا سيستاني در پاسخ به وي  گفت، آيت برگزاري انتخابات و تعيين زماني مشخصي براي آن سخن مي
 سال ديگر نيز صبر 20اق نظر همگان بر اين موضوع امر سختي است و اگر تا اظهار داشته است اتف

  . آنيم خواهيم ديد آه آساني وجود خواهند داشت آه اعتراض آنند
ي گسترش شوراي  زماني آه اعضاي هيات فني اعزامي به عراق درباره: اين منابع هم چنين افزودند
اهللا سيستاني در پاسخ به آنها گفته   گفتند، آيتاهللا سيستاني سخن حكومت انتقالي عراق با آيت

 ژوئن پيش رو داريم و اين درست است آه اعضاي ضعيفي را در اين 30است ما مدت زمان آوتاهي را تا 
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توان  هاي اين شورا را تشخيص و تعيين آنيم و مي ها و بدي شورا داريم اما به هر حال توانستيم خوبي
اما براي تمديد . ي آار اين شورا را تمديد آرد تا انتقال قدرت صورت بگيرد تا چهار ماه ديگر نيز ادامه

هاي اين  ها تعيين صالحيت هايي را خواهيم داشت آه يكي از اين شرط هاي اين شورا شرط صالحيت
  . اي از سوي شوراي امنيت جهت تعيين تاريخ انتخابات است شورا و شرط دوم آن صدور قطعنامه

اهللا سيستاني اظهار داشته  ابراهيمي در پاسخ به اين درخواست مشروط آيت: آردنداين منابع تاآيد 
اهللا سيستاني ندارد اما  هاي آيت است آه وي هيچ صالحيتي براي پاسخگويي به اين درخواست

  . توان اين پيشنهادات را بررسي و براساس آنها عمل آرد مي
عراق جديد بايد يك عراق : براهيمي گفته استاهللا سيستاني در پايان اين ديدار خطاب به ا آيت
  . مند باشد و موسسات اين آشور بايد مبتني بر قانون، عدالت و احترام به راي ديگران نهاده شوند قانون

اهللا سيستاني تعهد داده است آه تمام تالشهاي خود را در اين زمينه انجام دهد و  ابراهيمي نيز به آيت
  .يي در عراق تشويق آند نين آيندههمگان را براي رسيدن به چ

 انتهاي پيام
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  اول اسفند: هفته نامه های ايران

  2004   فوريه20  -1382  جمعه اول اسفند -بي بي سي 
همزمان با برگزاری انتخابات، هفته نامه های چاپ تهران عناوين اصلی خود را به انتخابات مجلس 
  .اختصاص داده و نشريات وابسته به محافظه کاران مردم را به شرکت در انتخابات تشويق کرده اند

 ارگان حزب موتلفه اسالمی در اين هفته دو شماره منتشر کرده و در آخرين شماره شماهفته نامه 
  ".همه می آيند"خود تيتر زده است 

وز برگزاری انتخابات اول اسفند را جشن حبيب اهللا عسگر اوالدی دبير کل حزب موتلفه اسالمی ر
مردم با شرکت در انتخابات اين دوره به مثابه جشن استحکام : "جمهوريت نظام خوانده و گفته است

  ."نظام اسالمی پس از ربع قرن افتخار و سرافرازی نگاه می کنند
اند بايد مصالح نظام کسانی که به هر دليل از شرکت در انتخابات محروم شده : "آقای عسگراوالی گفته

را در نظر بگيرند و گفتن حرف های دشمن شادکن نه دردی از آنها دوا و نه مردم را نسبت به حضور در 
  ."پای صندوق های رای نا اميد و دلسرد می کند

 ارگان انصار حزب اهللا در عنوان اصلی خود پيروزی در انتخابات را پيشاپيش جشن گرفته و تيتر يالثارات
  ". روز هجران و شب فرقت يار آخر شد: "تزده اس
اکنون نوبت مردم است تا روز جمعه اول اسفند ماه با حضوری گسترده و باشکوه، : " نوشتهيالثارات

حماسه ای ديگر خلق کنند و با انتخاب نمايندگانی متدين، دلسوز، و کارآمد، رويکرد افراطی و نامتعادل 
 نظام را دچار بحران عظيمی ساخته، تبديل به فرصتی مجلس ششم را تصحيح و تهديد بزرگی که

  ."سازنده کنند
در حالی که بخش عمده ای از اصالح طلبان رد صالحيت شده و فرصت رقابت را در انتخابات مجلس از 

 در ياداشت تندی عليه محمد خاتمی رئيس جمهوری، وی را متهم کرده با يالثاراتدست داده اند، 
ی دهندگان، از آنها خواسته است برای مقابله با اقليت به ميدان انتخابات بيايند و تحت فشار قراردادن را
  .به اصالح طلبان را دهند

نگرانی شديد آقای رئيس جمهور از رجوع مردم به جبهه ای جديد از نيروهای : "يالثاراتبه نوشته 
 است که کوس سياسی با برچسب اقليت، آن روی انحصار طلبی به شيوه مدعيان اصالح طلبی

  ."رسوايی آن ماههاست افکار عمومی را رنجانده است
 به بيانيه خاتمی در باره انتخابات است که گفته بود عدم حضور مردم در انتخابات باعث يالثاراتاشاره 

  .خواهد شد اقليتی سرنوشت کشور را در دست گيرد
 وابسته به عبرت های عاشوراره عنوان اصلی اين شم" اول اسفند دومين تو دهنی به گردن کلفتان"

  .انصار حزب اهللا است
 اصالح طلبان را خيانت کار معرفی کرده و از مردم خواسته است با شناخت عبرت های عاشورا

  .خائنين، آنان را همچون گذشتگان به زباله دان تاريخ بيندازند
در باره انتخابات، به  همچنين نوشته آيت اهللا خامنه ای پيش از سخنرانی خود عبرت های عاشورا

  .مدت سه روز در مشهد اعتکاف کرده و از خدای متعال مدد جسته است
اکثريت مجلس ششم : " انتخابات اول اسفند را خانه تکانی مجلس دانسته و نوشته استپرتو سخن

در تصويب طرح ها و لوايح غيرشرعی، موجب تضعيف جايگاه مردم شده است بنابر اين بايد در مجلس 
  ."م آن را جبران کردهفت

 که روزهای جمعه منتشر می شود تعداد رای اولی ها را هفت ميليون نفر برآورد همشهری جوان
رای نوجوانانی که برای اولين بار در انتخابات شرکت می کنند بسيار مهمتر از آن : کرده و نوشته است

  .است که خودشان تصور می کنند
 است که در آن نتايج انتخابات را نقطه ايران جمعه شماره عنوان اصلی اين" گزينش هوشمندانه"

  . عطفی در تحوالت چند سال اخير ارزيابی کرده است

www.iran-archive.com 



 برنامه محافظه کاران برای حذف رقيب را در عنوان اصلی خود بازتاب داده و با اشاره به حذف صدا
ايط برای کنار زدن به نظر می رسد بهترين شر: "گسترده اصالح طلبان در انتخابات نوشته است

  ."هميشگی اصالح طلبان از صحنه سياسی فراهم آمده است
هر چند محافظه کاران بر حذف هميشگی اصالح طلبان می انديشند اما : " در عين حال تاکيد کردهصدا

ديگر شرايط اجتماعی اجازه بازگشت تحوالت سياسی و اجتماعی دوران پيش از دوم خرداد را نخواهد 
  ."داد

 نيز از مردم خواسته با ارزيابی عملکرد جناح های چپ و راست در انتخابات شرکت صداله نويس سرمقا
متاسفانه امروز آنانکه خود را مسلمان تر و عين دين می پندارند بيشتر دروغ می : "کنند اما تذکر داده 

 قانو ن را زير پا می گويند و تهمت می زنند و آنانکه بيشتر از مردم و قانونگذاری سخن می گويند بيشتر
  ."گذارند و توجهی به مردم ندارند

  . استاميد جوانداستان انعطاف خاتمی در چند سال گذشته موضوع بخشی از گزارش هفتگی 
نويسنده با رديف کردن کوتاه آمدن های خاتمی در ماجرای قتل های زنجيره ای، توقيف مطبوعات، 

تن دادن خاتمی به : "ح انتخابات و رياست جمهوری نوشته استدادگاه عبداهللا نوری، ترور حجاريان، لواي
برگزاری انتخاباتی در چارچوب نظرات شورای نگهبان نشان داد که حتی رد صالحيت اصالح طلبان خط 

  ." قرمز او نبوده است و او درون نظام تر از آن است که پيش از اين تصور می شد
ن نظام است که اگر کسی نداند گمان می کند که او در خاتمی اکنون چنان نگرا: " نوشتهاميد جوان

سال های اول انقالب عضو شورای انقالب يا دولت موقت بوده است در حالی که او خبر پيروزی انقالب 
  ."را در هامبورک آلمان شنيد و بعد به ايران بازگشت تا در انتخابات اولين دوره مجلس شرکت کند

کرده قصد ندارد نقش آقای خاتمی را در تعميق ارزشهای دموکراتيک  تاکيد اميد جوانياداشت نويس 
آقای خاتمی هر جا که بيم عدول از ساختار پديد آمده مصلحت را بدون درنگ : "انکار کند اما تاکيد کرده

  ." ترجيح داده و شايستگی خود را برای عضويت دائم در مجمع تشخيص مصلحت نظام ثابت کرده است

www.iran-archive.com 
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