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

  
   جنبش تحريم پيروز شد-ره هفتم مجلس ارتجاعانتخابات دو

  
  در انتخابات مجلس آخوندي شرآت آردند)  ميليون نفر٣ تا 5/2(درصد از دارندگان حق راي 6

  )٢٠٠۴ فوريه ٢١ (١٣٨٢ اسفند ٢ -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
گفت باقي ماندن در اين خانم مريم رجوي تحريم سراسري را به مردم تبريك و خطاب به آارگزاران رژيم 

  رژيم جز ننگ و خسران نتيجه اي نخواهد داشت
خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران تحريم سراسري نمايش انتخابات رژيم آخوندي را 

به عموم مردم ايران تبريك گفت و آن را نشانه عزم قاطع آنان براي نفي تماميت رژيم واليت فقيه و 
  .اسي و حاآميت مردم توصيف آرداستقرار دمكر

بر اساس گزارشهاي مقاومت ايران از هزاران حوزه اخذ راي در سراسر آشور و همچنين بر اساس 
 ميليون نفر ٣تا 5/2شمار شرآت آنندگان در انتخابات ديروز بين , گزارشهاي محرمانه وزارت آشور رژيم

به اين ترتيب عليرغم تمهيدات . مي باشد)  ميليون نفر۴٨از (درصد دارندگان حق راي۶يعني حدود 
چندماهه و بسيج تمامي ارگانهاي حكومتي و به ويژه نهادهاي نظامي و امنيتي براي رونق دادن به اين 

نمايش، نهضت سراسري تحريم انتخابات آه خانم مريم رجوي از آبان گذشته به آن فراخوانده بود روز 
  . بقه ملي عليه حاآميت ماليان به اوج رسيدگذشته در قالب يك همبستگي عظيم و بي سا

  
اين در حاليست آه سردمداران باندهاي مختلف رژيم اعم از خامنه اي و رفسنجاني و خاتمي بارها 

يك خبرنگار خارجي در تهران شمار راي دهندگان در . خواستار شرآت مردم در اين انتخابات شده بودند
وزير آشور رژيم نيز به اين بي رونقي . توصيف آرد» ل اخير سا٢۵پايين ترين ميزان در «پايتخت را 

تنها . اعتراف آرد و به همين خاطر با درخواست شوراي نگهبان براي تمديد زمان انتخابات مخالفت آرد
بعد از اين آه خامنه اي رييس دفتر ويژه خود آخوند ميرحجازي را نزد وي فرستاد تا دستور ولي فقيه را 

  . زمان راي گيري را تمديد آرد, به او ابالغ آند
خطاب به آن دسته از آارگزاران رژيم , رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران, بدنبال اين تحريم قاطع

آخوندي و بويژه آانديداهاي محذوفي آه دست در آشتار مردم و اعدام و قتل عام زندانيان سياسي 
مني خود به قيمت قرباني آردن نزديك ترين گفت تالش خامنه اي براي حفظ سلطه اهري, نداشته اند

دوستان و خيانت خاتمي به همكاران خودش با پذيرش شرايط خامنه اي و برگزاري انتخابات بنا به ميل و 
اراده او نشان داد آه باقي ماندن در درون اين رژيم هيچ آينده اي ندارد و جز ننگ و خسران نتيجه اي 

  . نخواهد داشت
مردم ايران و ,  با آنچه در اين ايام در جريان انتخابات هفتمين مجلس ارتجاع گذشت:خانم رجوي افزود

افكار عمومي بين المللي يك بار ديگر حقانيت مواضع و خطوط و سياستهاي مقاومت ايران را به چشم 
 نمي ديدند و دنيا به وضوح دريافت آه افعي ديكتاتوري ماليان در ايران اصالح پذير نيست و هرگز آبوتر

وي تاآيد آرد در عين حال ترديدي نيست آه رژيم آخوندي از اين انتخابات بسا ضعيفتر و آسيب .  زايد
 هزار زنداني سياسي را ١٢٠پذيرتر بيرون مي آيد و دور نيست آه طومار استبداد مذهبي آه تا آنون 

رزندان مبارز و مجاهد اين بدست تواناي مردم ايران و ف,  هزار زنداني را شكنجه آرده است۵٠٠اعدام و 
  .ملت در هم پيچيده شود

 ٢۵ تا ٢٠خامنه اي مدتي قبل از انتخابات بطور خصوصي گفته بود تعداد شرآت آنندگان بايد ميان 
محسن رضايي سرآرده سابق پاسداران و دستيار رفسنجاني نيز قبل از . ميليون نفر اعالم شود

جناح غالب پيش از آن آه حتي .  درصد خواهد بود۵٠االي انتخابات اعالم آرده بود ميزان مشارآت ب
حضور مردم در اين انتخابات «: شمارش آرا آغاز گردد از زبان سخنگوي ناظران شوراي نگهبان اعالم آرد

  . .»بيشتر از انتخابات مجلس ششم است
ا براي آنترل  هزارتن ازنيروهاي سرآوبگر خود ر٢٠٠در وحشت از اعتراض هاي مردمي، ماليان بيش از 

تعداد پاسداران و ماموران امنيتي در اغلب حوزه ها بيشتر از . حوزه هاي انتخاباتي به آارگرفته بودند
ناظران شوراي نگهبان نيز آه اساسا از جالدان قوه قضاييه و دادستاني و نيروهاي . رأي دهندگان بود

  . گيري حضور يافتندسپاه دستچين شده بودند با سالح آمري و بي سيم در اماآن راي
  

  گزارشهایی از تقلب های انتخاباتی و درگيری ها در شهرهای مختلف ايران
  2004  فوريه 21  -1382 اسفند  2شنبه : گزارشهای دريافتی پيک ايران

  
درگيري شديد در شهر دهدشت وکشته شدن چندين نفر به علت تقلب در انتخابات توسط کانديداي 

  محافظه کار
 تقلب کانديداي محافظه کار مثل دوره هاي گذشته در انتخابات محرز شد مردم خشمگين بعد از آنکه

دهدشت به خيابانها ريختند وکليه ادارات دولتي وبانکها ومنزل کانديداي محافظه کار را تخريب کردند به 

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


آمار کشته و زخميها متفاوت گزارش شده .گونه اي که شهر حالت جنگزده به خود گرفته است
آمار رايهايي که از صندوق بيرون آورده . نفر زخمي گزارش شده است10 نفر کشته و9تا 2بين .است

شده است سي هزار نفر بيشتر از آمار کساني است که طبق آمار رسمي وزارت کشور شرايط راي 
  .دليل اصلي باال بودن آمار شرکت کنندگان در انتخابات اين شهر تقلب باال مي باشد.دادن دارند

  22 ساعت 2/12/83 شب
------------------------------------------------------------  

  .همانطور آه انتظار ميرفت ميزان آراي اعالم شده در آرمانشاه بسيار بيشتر از ميزان آراي واقعي بود
  : نتايج انتخابات در شهر آرمانشاه بدين شرح اعالم شد

  زار حدود دويست ه: ميزان آل آرا ماخوذه
هيچ يك از آانديدا ها قادر به آسب اآثريت آرا نشدند و انتخابات به دور دوم آشيده : نتيجه انتخابات

  )آه البته اين خود دليلي بر عدم شرآت مردم است . ( شد
بيشترين آراي آسب شده توسط نفر اول چهل و چهار هزار راي بوده آه حتا با فرض واقعي بودن اين 

  .ست هزار راي اخذ شده جاي بحث بسيار داردتعداد با وجود دوي
همچنين طي مصاحبه اي آه با يكي از آانديدا ها شد وي اظهار ميداشت آه انتظار بيش از ده هزار 
  !!راي را نداشته در حالي آه تعداد راي آسب شده توسط ايشان بيش از شانزده هزار راي اعالم شده

 مجلس ششم با اينكه جمعيت مشمول بسيار آمتر بود و سن از ديدگاه ديگر نظر به اينكه در انتخابات
مجاز شانزده سال تمام بود، تعداد راي دهندگان چهارصد هزار نفر اعالم شد و نفر اول با يكصد و ده 

  .در آن زمان ميزان مشارآت مردم شصت و هشت درصد گزارش شد. هزار راي به مجلس رفت
  حال خود بخوانيد حديث مفصل از اين مجمل

  
---------------------------------------  

  تشنج شديد در بلوچستان
   

از تعداد يكصدوپنجاه هزار نفر واجدين شرايط در شهر زاهدان تعداد شصت درصد مردم در انتخابات 
آراي واقعي شهر زاهدان بدين !شرآت آرده اند آه از اين تعداد حدود دويست هزار نفر راي داده اند

آقاي ضياءخزايي شصت وسه هزار راي -2-آقاي پيمان فروزش شصت ونه هزار راي:شرح مي باشد
وآقاي شهرياري پنجاه هزار وچهارصد راي آورده اند آه از اين تعداد پنجاه هزار راي هديه به آقاي 

حال شما عزيزان خود .شهرياري رسيده است آه آراي وي به يكصد هزار وچهارصد راي رسيده است 
 آه چگونه ممكن است از يكصد وپنجاه هزار راي واجدين شرايط حدود نصف جمعيت در محاسبه نماييد

تحريم به سر برند ولي حدود دويست هزار برگ راي شمارش شود ودر نتيجه شهرياري محافظه آار آه 
به نظر شما اين ممكن !در واقع نفرسوم بوده است با بيش از يكصد هزار راي اول شود 

علي نام دارد واز پيروان خط امام ويك تشيع خشك مذهبي وآامال محافظه آار شهرياري ؛حسين(است؟
همچنين در خاش آقاي بشنگ از مجموع )وذوب در واليت است آه با تقلب در شهر زاهدان ؛اول شد

وآقاي ربوشه در .سي وپنج هزار راي واجدين شرايط تعداد سي ونه هزار راي به دست آورده است 
اين است وضع وحال مجلس هفتم .يت شهرستان ايرانشهر راي آورده است ايرانشهربيش از جمع

خشت اول چون نهد معمار آج    تا ثريا مي رود ديوار آج؟؟؟همچنين اوضاع شهرهاي زاهدان ؛خاش :
  .وايرانشهربه علت تخلفات انتخاباتي به شدت ملتهب و نگران آننده وتا حدودي درآستانه متشنج است

----------------------------------------------------------  
  اعتراضات خياباني مردم فيروزاباد فارس چند آشته داد

  
بعد از اعالم نتايج اين حوزه با مشخص شدن اينكه روحاني با نام يونسي سر چشمه اي به عنوان 

 خيابان ريختند  ظهر در اعتراز به اين انتخابات به12نمايندهي مردم انتخاب شده مردم از حدود ساعت
آه اين اعتراض مردم با عكس العمل پليس روبه رو شود و مردم خشمگين بعداز درگيري با پليس و 

آشتن يك سرباز شروع به تخريب بانكها و اماآن دولتي آردن آه بر اثر ان تخريب ها بانك بسيج واقع در 
ن زند و چند بانك ديگر هم از جمله بولوار پاسداران به اتش آشيده شد و بانك ملي مرآزي واقع در ميدا

رفاه و صادرات هم تخريب شدند آسبه از ظهر به بعد از ترس به مغازه هاي خود نيامده و شهر ميدان 
 فروند هلي آوپتر و نيروهاي 2جنگ بين نيروهاي نظامي و مردم خشمگين است نيروي پليس با بسيج 

  . موفق بوده استآمكي سعي در ارام آردن شهر دارد و تا حدودي نيز 
---------------------------------------------------------  

  در گيري در خورموج
  

يک روز بعد از انتخاب اقاي سيد محمد مهدي پور فاطمي نماينده اصالح طلب با اکثريت ارا چماق 
ري نماينده بدستان به فرمانداري اين شهر حمله کرده به کمک نيروي سپاه که از طرفداران شهريا

  .اين شهر در حالت اظطراري مي باشد و در خواست کمک از بوشهر شده.چماق بدستان ميباشد 
  .هنوز از امار زخميها اطاليي در دست نيست 

  
  نويسنده يکي از کارمندان فرمانداري خورموج
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---------------------------------------------------------------  
  باد علنا مخدوش گرديدانتخابات در خرم آ

آانديداي هفتمين دوره مجلس ( » فتح اله حسنوند «صبح روز شنبه اخبار سراسري صدا و سيما ، نام 
را به عنوان برگزيده مردم اين اين شهرستان اعالم آرد و دو تن از آانديدا هاي ) در شهرستان خرم آباد 

) دو منتسب به جناح محافظه آار مي باشند فرهاد نظري و قدرت اله ايماني  آه هر ( اين شهرستان 
را به عنوان نفرات بعد از او جهت شرآت در مرحله دوم انتخابات معرفي نمود،اما ساعاتي بعد 

فرمانداري خرم آباد به شكل مبهم و وهم آلودي با اين بهانه آه شمارش آرا هنوز پايان نيافته ، تعداد آرا 
م آرد و به اين ترتيب او هم در رده دو آانديداي ديگر قرار گرفت تا او را آمتر از گزارش پيشين خود اعال

  .در مرحله دوم به مبارزه بپردازد 
  .اين مسئله موجب گرديد تا هواداران  حسنوند ملتهب شده و در آنار در فرمانداري اجتكماع آنند 

 رياضيات دبيرستان فتح اله حسنوند  مردمي ترين آانديداي مجلس هفتم شهرستان خرم آباد ، دبير
وي در طي چند سال فعاليت براي آسب آرسي مجلس به يك چهره . هاي خرم آباد مي باشد 

مردمي و پر طرفدار مبدل شده است ، وي وابستگي رسمي به هيچيك از جناح هاي درون حاآميت 
  .ندارد 

ي و سرآوبگر جنبش چهره جنجال( فرهاد نظري : نفراتي آه در اين رقابت بعد از اوقرار گرفته اند
  . مي باشند ) چهره متحجر و سنت گرا ( و قدرت اله ايماني ) دانشجوئي 

و مخدوش شدن آراء ، باعث شده است آه مردم خرم » حسنوند« وجود اين دو فرد به عنوان رقيبان 
آباد بپندارند آه ممكن است اين فضا سازي ، سناريويي است آه شرايط را براي پايمال نمودن حق 

بدين ترتيب آه با مخدوش نمودن نتيجه واقعي انتخابات ، .حسنوند و حذف وي ، نوشته شده است 
. فتح اله حسنوند به عنوان برگزيده معرفي نگردد و در آنار آن دو به مرحله دوم انتخابات آشانده شود 

 آرسي شهرستان در اين صورت اين دو فرد با هم تباني نموده و به اين صورت جناح محافظه آار هر دو
  .خرم آباد را به نا حق تصاحب آند

خرم آباد در اين لحضات در شرايط بحراني اي به سر مي برد و مردمي آه علنا به آراء آنها خيانت شده 
بطوريكه در ساعات اوليه اي آه راي فرمانداري خرم . است در آستانه واآنش هاي شديدي قرار گيرند 

 قصد حرآت هايي معترضانه داشتند آه با درايت اطرافيان حسنوند آباد برگشت ، مردم هيجان زده
  .شعله آن خاموش گرديد

-------------------------------------------------------  
    تقلب فاحش جناح راست در انتخابات شهرستان اسداباد

  
يباشد بر اساس کدام  نفر م1100074بر اساس امار اعالم شده مرکز امار ايران جمعيت شهرستان کال

 نفر ميشود يعني از 63000فرمول يا اعالم سازمان ثبت احوال ميزان افرادي که حايز راي دادن هستند 
  درصد شرايط راي دادن را دارنند؟50کل جمعيت اين شهرستان 

 برگه راي سفيد از طريق شوراي نگهبان 15000عجب امانت داري به گفته يک منبع موثق تعداد 
  سه شب قبل از انتخابات در اختيار مسيول دفتر تبليغات اقاي محمد باقر بهرامي قار گرفتهشهرستان 

  گزارش تکميل تر متعاقبا ارسال ميگردد
 نفر مسموم و در بيمارستان اميرالمومنين شهرستان 250تعداد ) چلو مرغ(ضمنا با تهيه غذاي مسموم 

  و استان بستري شدند
---------------------------------------------------------  

  اعتراف به تقلب فوق العاده گسترده در حوزه مياندوآب و تکاب وشاهيندژ
  

  ):محبي نيا( اعتراف بعضي از طرفداران نماينده نا مشروع ميانوآب 
ما با آموزشهاي خصوصي که ديده بوديم بعد از هر بار راي دادن شناسنامه هاي خود را در ستاد 

پاک کرده و با سشوار آن را خشک نموده و دوباره راي )مادر قهبه(حبي نيا توسط يک آخوند انتخاباتي م
  .ميداديم و تمديد زمان راي گيري فرست را براي باال بردن راي دو جندان کرد

  :در جواب سوال مبني بر دليل اين کار يکي از معترفين چنين ميگويد
ابراهيم علوي ساکن (مثال شش ماه پيش از برادرم! کنيمما از نماينده سود ميبريم و بايد برايش کار

ولي در .يک قبضه کالشينکف بهمراه ده خشاب و کلت کمري و ماهواره گرفته بودند)روستاي اوچتپه کرد
ياد آور !برادرم پس از دو روز آزاد شد و پرونده را از بين بردند) محبي نيا(سايه نعمت نماينده مجلس 

در حين تزريق مواد يک جوان معتاد ديگر را بقتل رسانده بود که با ) علوي اژدر(ميشوم خود ايشان 
  !تمهيدات نماينده دلسوز و اهرم عدالت

اسامي کساني که اگر صندوقهاي شهرستان .!خود ايشان هم آزاد و تبرئه شد)تو بخوان عداوت(
اژدر علوي ابراهيم علوي : ازمياندوآب مورد بازبيني دو باره قرار گيرد بکرات مشاهده خواهد شد عبارتند

واحسان قاسمي و بهمن قاسمي ...يونس علوي و جمشيد علوي شهين وشوکت و لطيفه علوي و
البته آمار فوق عده خيلي ناچيزي از باند قاچاقيان و خالفکاران است که چماقدار محبي نيا هستند .... و

صورت گيرد اوج افتضاح وتقلب فاش و اگر يک بازرسي و رسيدگي درست از صندوقهاي حوزه مياندوآب 
 .!خواهد شد و معلوم ميشود مسئولين نامشروع و خائن مملکت به کدام آمارو ارقام تکيه دارند
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   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

   نفره آسبه شهرستان بم؛ به نابساماني شرايط مردم شهرستان بم اعتراض شد  40در تجمع 
  2004  فوريه 21  -1382 اسفند  2شنبه 

ح امروز چهل نفر از آسبه و صاحبان مشاغل شهرستان بم درمحل ستاد فرمانداري اين شهرستان صب
  .تجمع آرده و خواستار رسيدگي به وضعيت نابسامان خود و مردم شدند

 ماه از وقوع زلزله بم هنوز 2به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، اين افراد آه پس از گذشت حدود 
 صبح امروز در 10ازگشت به شرايط شغلي پيشين خود ندارند؛ حدود ساعت تكليف مشخصي براي ب

  . ماه اخير شدند2محل فرمانداري بم جمع شده خواستار دانستن عملكرد ستاد فرمانداري در مدت 
اگر تاآنون اقدامات به آندي صورت گرفته به دليل : فرماندار بم در اين رابطه به خبرنگار ايلنا گفت

  . سود جو از زلزله زدگان واقعي بوده استشناسايي افراد
وگو با اين افراد   آميز نبوده و گفت  تجمع آسبه بم به هيچ وجه اعتراض: علي شفيعي در ادامه تاآيد آرد

  .در نهايت آرامش صورت گرفته است
گيري مشكالت صاحبان  پي: وي همچنين با اشاره به تخريب تمام واحدهاي تجاري شهرستان بم گفت

ل اين شهرستان در پي جلسه امروز با آسبه به اطالع وزارت بازرگاني و نهادهاي مربوطه رسيد مشاغ
و اقداماتي آه تا آنون از سوي فرمانداري براي رفع مشكل اين افراد انجام شده نيز براي معترضين بازگو 

  . شده است
  پايان پيام

  

  يرامون تحوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پدولتها، نيروها، مواضع 
  

 آشور از رفراندم پيشنهادي مريم رجوي حمايت ١١ پارلمانتر از ٧۵٠همزمان با تحريم انتخابات آخوندي 
  ميكنند

  )٢٠٠۴ فوريه ٢٠ (١٣٨٢ اسفند ١ -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
رلين و لندن اعالم طي دو آنفرانس مطبوعاتي در ب, همزمان با تحريم سراسري انتخابات مجلس ارتجاع

, سوئد, دانمارك, آلمان, ايتاليا, آانادا, آمريكا,  آشور شامل انگلستان١١ نماينده پارلمان از ٧۵٠شد 
پرتغال و استراليا حمايت خود را از فراخوان خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت , هلند, نروژ

انتظار . در ايران تحت نظارت ملل متحد ابراز داشتند» رفراندوم براي تغيير رژيم«ايران براي برگزاري يك 
مي رود طي هفته هاي آتي هزاران پارلمانتر از سراسر جهان به  اين ابتكار عمل پارلماني بين المللي 

آه در روزهاي اخير براي دفاع از خواست مردم ايران براي دمكراسي و حقوق بشر آغاز شده است 
  .بپيوندند

اعضاي مجلسين انگلستان نظير لرد آرچر از سندول عضو آميسيون ويژه اطالعات قانونگزاران شامل 
, لرد آوربت رييس آميته آزادي ايران در پارلمان, پارلمان و باالترين مقام قضايي سابق در دولت انگليس

وين گريفيث نماينده مجلس عوام از حزب , لرد آالرك عضو مجلس اعيان, لرد آلتون عضو مجلس اعيان
استيو مك آيب , ديويد ايمس عضو مجلس عوام از حزب محافظه آار, آم آارگر و عضو سابق آابينهحا

اد تاونز نماينده , دآتر رودي ويس نماينده مجلس عوام از حزب آارگر, نماينده مجلس عوام از حزب آارگر
, مور خارجي پارلمان نروژمورتن هوگلند عضو آميته ا, گرد هوفر نماينده پارلمان فدرال آلمان, آنگره آمريكا

آوين راد وزير خارجه سايه از حزب آارگر , لوييجي جاآو نماينده پارلمان ايتاليا از حزب دمكراتيك چپ
پال فارست نماينده پارلمان آانادا و پائولو آازاآا , مريديت برگمن نماينده پارلمان استراليا, استراليا

  .حمايت آنندگان از رفراندم براي تغيير نظام در ايران مي باشندنماينده پارلمان اروپا از پرتغال در ميان 
حقوق بشر و دمكراسي در , اين نمايندگان ضمن حمايت از آرمان مردم ايران براي برپايي حكومت قانون

از مراجع بين المللي و دولتهاي غربي خواستند تا با اعمال فشار روي رژيم آخوندي اين رژيم را , ايران
ذيرش رفراندومي تحت نظارت ملل متحد نمايند و به اين گونه به مردم ايران فرصتي براي وادار به پ

  .گزينش واقعي و آزادانه حكومت خودشان را بدهند
امروز درشرايطي آه شاهد تحريم يكپارچه انتخابات از سوي اآثريت قريب باتفاق مردم ايران مي باشيم 

د خاتمي گامي بلند در راستاي افزايش سرآوب در داخل و و در حالي آه آخوندهاي حاآم با جراحي بان
تنها راه تغيير مسالمت » رفراندم براي تغيير نظام«, صدور تروريسم و بنيادگرايي به خارج برمي دارند

  . آميز اين نظام قرون وسطايي است
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  اسفند سايت امروز2اخبار 
  2004 فوريه  21  -1382 اسفند  2شنبه 

  تالش شوراي نگهبان براي افزايش آمار شرآت آنندگان در انتخابات
شوراي نگهبان براي اولين تعداد واجدان شرايط آشور را اعالم آرد تا درصد شرآت آنندگان در انتخابات 

تاآنون : يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت!  درصد شود50مجلس هفتم بيشتر از 
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  !مرتضوي باز هم دروغ گفت
امه شرق و ياس نو و نيز اظهارات سخنان رئيس قوه قضائيه مبني بر بي اطالعي از تعطيلي دو روزن

آقاي حسن روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي مبني بر اينكه توقيف دو روزنامه را دبيرخانه شوراي 
درخواست نكرده است، يكبار ديگر ثابت آرد آه آقاي مرتضوي در بستن اين دو روزنامه با مرآز ديگري 

  .هماهنگ آرده است
  دادندبسياري از مراجع تقليد رأي ن

محافظه آاران سرانجام نتوانستند بسياري از مراجع تقليد را به صحنه تبليغات انتخاباتي وارد آنند و 
از صدور ... آقايان منتظري، موسوي اردبيلي، وحيد، صانعي، شبيري زنجاني، صافي، جواد تبريزي و 

ياري از آنان در انتخابات به گزارش رسيده بس. پيام دعوت مردم به شرآت در انتخابات خودداري آردند
  .شرآت نكردند

  پخش اقالم تبليغاتي آبادگران توسط ناظرين هيأت هاي نظارت
نظار شوراي نگهبان با دادن آارت هاي آبادگران از آساني آه به حوزه ها مراجعه مي آردند، مي 

شوراي نگهبان و : تيك مقام مطلع در اين زمينه به سايت امروز گف. خواستند آه به اين افراد رأي دهند
مديريت سپاه، بسيج و صدا و سيما با هماهنگي آامل آوشيدند به هر شكل ممكن اسامي نامزدهاي 

تاآنون سابقه نداشت آه ناظران شوراي نگهبان به صورت هماهنگ : وي افزود. آبادگران در رأي بياورند
  .ليست خاصي را تبليغ آند

  سي نشان دادن انتخابات فرمايشي اول اسفندطرح هاي رسانه ملي در حما
طرح جديد محافظه آاران در اين انتخابات اين بود آه ابتدا چند حوزه را در شهر تهران مشخص آردند و 

سپس گروه هاي ثابت خبري صدا و سيما در هر يك از آنها مستقر آردند و نيروهاي خود را بسيج 
س از رأي دادن در همانجا بمانند تا همواره ازدحام جمعيت در نمودند تا در اين حوزه ها رأي بدهند و پ

يك فرد مطلع با افشاي اين طرح به سايت . حوزه اخذ رأي حتي بيش از دوره گذشته نشان داده شود
در اين حوزه يكي از اعضاي صندوق در . براي مثال مسجد لرزاده تهران يكي از اين مراآز بود: امروز گفت

 صبح در مسجد مستقر بود، در حالي 7 آرد آه واحد ثابت صدا و سيما از ساعت مصاحبه خود اعتراف
وي .  شب در مسجد باقي ماند22 صبح آغاز شد و اين واحد تا ساعت 8آه آار رأي گيري از ساعت 

محافظه آاران با اين اقدام سه هدف را دنبال مي آردند؛ يكي اينكه با پخش گزارش از چند : افزود
مشخص نشان دهند مردم تهران به شكل بسيار گسترده در انتخابات شرآت آرده اند، مسجد و مرآز 

دوم آنكه خبرنگاران خارجي را به آن شعب ببرند تا از نزديك شاهد حضور گسترده مردم در صندوق هاي 
هدف سوم اين بود آه چنين القا شود آه تمديد ساعت رأي گيري ضرورت دارد، با اينكه . اخذ رأي باشند

وي .  تمام شده بود و آماده شمارش آرا بودند18 حوزه از اخذ رأي آارشان در ساعت 99بيش از 
حوزه هاي اخذ رأي اطراف اين مراآز مراجعه آننده زيادي نداشت اما مراجعه آنندگان را : همچنين گفت

ه وي همين به گفت. به مسجد لرزاده يا حسينيه ارشاد هدايت مي آردند تا در آن حوزه ها رأي دهند
مسأله موجب شد آه اآثر قريب به اتفاق خبرنگاران خارجي از سطح شهر گزارش دهند آه اآثر حوزه 

ها خلوت است، اما چند حوزه مشخص در هر ناحيه با ازدحام مردم مواجه است و علت آن را نمي 
  .دانستند

  مشارآت پايين مردم در شهرهاي بزرگ
جيح الگوي انتخابات دور دوم شوراهاي شهر نسبت به انتخابات تر: يك فرد مطلع به سايت امروز گفت

مجلس ششم توسط نهادهاي انتصابي موجب شد آه ميزان مشارآت مردم شهرهاي بزرگ در 
مقايسه با انتخابات مجلس ششم به شدت آاهش يابد، اما در عوض نامزدهاي محافظه آار به مجلس 

  .راه يابند
   و شرقنكاتي چند در باره توقيف ياس نو

. دادگستري تهران دو نامه جداگانه براي توقيف روزنامه هاي ياس نو و شرق به وزارت ارشاد ارسال آرد
نامه اول دستور توقيف روزنامه ها به استناد : يك فرد مطلع با بيان موضوع فوق به سايت امروز گفت

در شده بود اما در نامه دوم با مصوبه شورايعالي امنيت ملي و به علت درج نامه نمايندگان به رهبري صا
جالب : وي افزود. حذف دو مورد فوق، اتهامات سابق اين روزنامه ها مبناي تعطيلي آنان خوانده شد

اينكه مدير مسئول شرق پس از ديدار با آقاي مرتضوي با ارسال نامه اي درج نامه نمايندگان به مقام 
  . شرق شدرهبري را اشتباه خواند و خواهان انتشار روزنامه

  عملكرد دوگانه
هنگام تهيه برنامه هاي طنز عليه اصالح طلبان و مجلس، صدا و سيما در پاسخ به منتقدان خود گفت 
آه در آشورهاي اروپايي از جمله ايتاليا نخست وزير آشور مورد شديدترين انتقادها و طنزها واقع مي 

ياسي با بيان مطلب فوق به سايت يك صاحب نظر س. شود و آسي به اين مسأله اعتراض نمي آند
با وجود ادعاهاي فوق، يك روز مانده به انتخابات دو روزنامه پرتيراژ و مهم آشور به علت درج : امروز گفت

نامه سانسور شده نمايندگان مجلس به رهبري تعطيل مي شود و صدا و سيما خبر تعطيلي اين دو 
هنوز راديو تلويزيون آشور خبر : وي افزود! شر نمي آندروزنامه را از ترس تأثير در آراي شهروندان منت
  .توقيف اين دو روزنامه را اعالن نكرده است
  جشن پيروزي محافظه آاران در غياب مردم
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يك فرد . محافظه آاران قصد دارند پيروزي بزرگ ادعايي خود را در انتخابات مجلس هفتم جشن بگيرند
آنان تصور مي آنند پس از هفت سال مجددًا مي توانند : فتمطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گ

با حذف رقبا به سمت به دست گرفتن رياست جمهوري و دولت گام بردارند و همه ارآان حكومت را در 
  .  همين بود اما شكست خوردند76برنامه آنان در دوم خرداد : وي افزود. اختيار بگيرند

   گيري ناظر شوراي نگهبان در يك مرآز رأي34
 ناظر شوراي نگهبان بر انتخابات و نحوه رأي 34در حسينيه ارشاد : يك فرد مطلع به سايت امروز گفت

  . دادن مردم نظارت مي آردند
  ما اشتهايي براي پيروزي در انتخابات نداريم: حداد عادل

 احزاب در حال حاضر همه و حتي مخالفان سياسي ما تصديق مي آنند آه همه: دآتر حداد عادل گفت
ممكن است اسم برخي روزنامه هاي گذشته را . و گروه هاي قانوني در ايران صاحب مطبوعات هستند

ما اشتهايي براي . نداشته باشيم، اما همان نويسندگان و انديشه را در مطبوعات و جاي ديگر داريم
  .پيروزي در انتخابات نداريم

  آبروي شهرداري تقديم پيروزي يك ليست خاص
در هفته آخر پيش از انتخابات، تمامي : به نقل از سايت بازتاب نوشت) 2/12( حيات نو اقتصاديروزنامه

. اعتبار و محبوبيت يك ساله شوراي شهر و شهرداري تهران تقديم ليست انتخاباتي يك جناح خاص شد
 نيز عوامل شهرداري و«و » همشهري«اين روند آه از آغاز هفته جاري با به خدمت گرفتن روزنامه 

پخش بن شهروند در ميان فرهنگيان تهراني آغاز شد، در آخرين روز تبليغات انتخاباتي در پروژه مشترآي 
اين رسانه در اين ايام برنامه هاي گوناگوني به تبليغ براي شهرداري و . با يك رسانه به اوج خود رسيد
  .شوراي شهر تهران پرداخت

  اخبار رسانه ملي در شب انتخابات
به گزارش رسيده در اين . نج شنبه شب شبكه هاي مختلف صدا و سيما شنيدني و ديدني بوداخبار پ

روز صدا و سيما با مخاطب قرار دادن شهيدان انقالب تا ايرانيان خارج از آشور، ورزشكاران، هنرمندان و 
دوم خرداد و حتي خبرنگاران خارجي و بعضًا به دروغ از قول استانداران، دفتر تحكيم وحدت، گروه هاي 

طبق اين گزارش، صدا و سيما با تحريف سخنان مقامات ! مردم را به شرآت در انتخابات دعوت آرد... 
آمريكايي اعالم آرد آه آنان گفته اند انتخابات اول اسفند غيرقانوني است زيرا در جهت منافع آمريكا 

سياري از حوزه هاي اخذ رأي طبق گزارش ديگر روز جمعه صدا و سيما با وجود خلوت بودن ب! نيست
چنين القا مي آرد آه بايد زمان رأي دادن تمديد شود تا مردمي آه پشت درب حوزه ها مانده اند بتوانند 

  .رأي بدهند
  خبر توقيف ياس نو و شرق را در صفحه اول منتشر نكنيد: مرتضوي

امه هاي اصالح طلب از آنها آقاي مرتضوي در تماس با مسئوالن روزن: يك فرد مطلع به سايت امروز گفت
خواسته است از درج خبر توقيف دو روزنامه ياس نو و شرق در صفحه اول خود خودداري و به جاي آن 

در مرحله جديد برخورد با مطبوعات، ديگر : وي افزود. نامه مدير مسئول روزنامه شرق را منتشر آنند
  . را در صفحه اول خود درج آندروزنامه حق ندارد خبر توقيف روزنامه هاي پرتيراژ آشور
  موضع جديد روزنامه رسالت در مورد استعفاي نمايندگان

مقام معظم : نوشت» استعفاي نمايندگان از سه منظر«در يادداشتي با عنوان ) 2/12(روزنامه رسالت
 يك بار ديگر ميزان پايبندي نمايندگان. رهبري در سخنراني خود استعفاي مسئوالن را تحريم نمودند

نويسنده سپس با . مستعفي به احكام اسالم و التزام عملي آنان به اسالم و واليت فقيه آزموده شد
اشاره به آئين نامه هاي داخلي مجلس استعفاي نمايندگان را منطبق با آئين نامه هاي مجلس 

  .ندانسته است
  مديريت شهري شهرداي تهران و برگزاري برنامه هاي متنوع در ماه محرم

مديريت شهري تالش مي آند با :  اجتماعي شهرداري گفت–ار رحيم مشايي، معاون فرهنگي اسفندي
ما برنامه هاي . برپايي برنامه هاي مختلف در ماه محرم فرهنگ عاشورا را در جامعه گسترش دهد

  متنوعي در ماه محرم 
 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  ه با آمريكا نه مثل نماز و روزه واجب و نه مثل شراب حرام است  رابط :احمد توآلي
  2004   فوريه21  -1382  اسفند 2شنبه 

دانيم و نه مثل   رابطه با آمريكا را ما نه از نظر اعتقادي مثل نماز و روزه واجب مي: احمد توآلي گفت
   . شراب حرام، اين مسئله جزء مصالح و منافع ملي ما در هر مقطعي است

آمريكا از موضع : استاد دانشگاه شهيد بهشتي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، افزود
ست آه زير پا گذاشته، در اين   آند و حقوق ملت ايران را سالها  برتر و استكباري با ملت ايران برخورد مي

از مراودات داشته باشيم، بلكه شرايط هيچ به مصلحت ما نيست آه در برابر اين سلطه جويي صحبت 
  .او بايد رفتارش را تصحيح آند تا نظام در مقابل اين تغيير رفتار واآنش الزم را از خود نشان دهد

نماينده اسبق مجلس شوراي اسالمي در خصوص مشارآت مردم در انتخابات و با اشاره به اينكه 
هاي انتخابيه   هايي آه ما داريم در حوزه  بر اساس گزارش: آنيم، گفت  مشارآت را مثبت ارزيابي مي

رسيد   تهران مشارآت مردم بسيار چشمگير بود و با توجه به اينكه دور قبل آه اوج هيجانات به نظر مي
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 درصد شرآت آرده بودند، مشارآت در اين دوره با توجه به 67 درصد و در آل آشور 42در تهران 
  .هاي قبل بيشتر نباشد آمتر نيست  تمديدهاي مكرر وزارت آشور اگر از دوره

در ارتباط با اقتصاد جهاني نيز تسليم جهاني سازي آه يك امرتحميلي از طريق صندوق : وي افزود
هاي آامًال   شويم و معتقديم بايد نسخه  شود، نمي  المللي پول و اياالت متحده آمريكا تحميل مي  بين

استفاده از تجربيات همه جهان تنظيم شود و مورد عمل ملي و مطابق با موازين قانون اساسي البته با 
  .قرار بگيرد

رسد آه بايد   در سياست خارجي تغيير خاصي به نظر نمي: وي در خصوص سياست خارجي هم گفت
بينيم تنش زدايي و ايجاد روابط صلح   هايي مي  انجام شود، واال دقت در موارد خاصي آه در آنها نارسايي

 همه جهان آه سياست تثبيت شده جمهوري اسالمي پس از انقالب بوده آه البته آميز و دوستانه با
  .باشد  همواره با تأآيد بر ارتباط برابر مي

البته بايد صبر آرد تا نتايج آامًال معلوم شود اما تا اينجا نشان : وي در خصوص نتيجه انتخابات گفت
  .ها پيش است  دهد آه ليست آبادگران از ساير گروه  مي

 ساله اخير آه 15، 10در مواضع اقتصادي اين روش : هاي آينده در مجلس گفت  توآلي در خصوص برنامه
آنيم رشد   تغيير رشد اقتصادي، بدون توجه به توزيع درآمد اين رشد است را قبول نداريم و فكر مي

م، متغيرهايي چون دهي  عدالت محور، وظيفه ماست آه تثبيت آنيم و متغيرهايي آه مورد تأآيد قرار مي
  .ها را تابع آن خواهيم آرد  مسئله بيكاري است آه ساير سياست

  پايان پيام
 

   ما بود  بيني  هيچ اتفاق جديدي نيفتاده، نتايج آامال بر اساس پيش: بهزاد نبوي
  تر است    متاسفانه ميزان مشارآت مردم از شش دوره گذشته مجلس پايين

  2004يه   فور21  -1382 اسفند  2شنبه 
نائب رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره نتايج اوليه انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي 

نتايج انتخابات مجلس هفتم آامًال بر اساس پيش بيني ما بوده و هيچ اتفاق : اسالمي تاآيد آرد
  .  جديدي رخ نداده است
ران، ايلنا، با اشاره به سخنان روساي جمهور وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار اي  بهزاد نبوي در گفت

به دنبال تجديد :  آرسي مجلس تصميم گيري شده بود، گفت190و مجلس مبني بر اينكه از ابتدا براي 
 آرسي مجلس در سراسر آشور بدون رقيب باقي 160نظر و تغييرات بعدي اين رقم تغيير يافت و حدود 

  .ماند
هاي از پيش تعيين شده در اختيار محافظه    آرسي با برنامه160 اين تحليل ما اين بود آه: نبوي افزود

گيرد و نتايجي آه تاآنون از شمارش آراء اعالم شده نشان از صحت پيش بيني ما  آاران قرار مي
  .دهد  مي

آاران آه به ليست    نفر از ليست محافظه133: نبوي در خصوص تحليل نتايج انتخابات ابراز عقيده آرد
 نفر از افراد اصالح طلب و غير مستقل 39 نفر از افراد مستقل و 17. مشهور بود وارد مجلس شدندآودتا 

  .هاي ديني وارد مجلس شدند   نفر از اقليت5و 
 نفر بايد 108 حوزه انتخابيه وارد مرحله دوم شدند آه از بين 36 نفر ديگر نيز از 54: نبوي خاطرنشان آرد
  .ميان آنها رقابت شود

ر پاسخ به اين سوال آه با توجه به نتايج به دست آمده آيا پيش بيني اصالح طلبان از شرايط نبوي د
دهد آه آامًال بر اساس همان پيش بيني ما   اين آمار نشان مي: موجود درست بوده است، گفت

له هاي مجلس هفتم صورت گرفته بود با اندآي تغيير به مرح  هايي آه براي تصاحب آرسي  گيري  تصميم
  .اجرا درآمد

: وي اين اندك تغييرات را در اثر مداخله و حضور عناصر مستقل و اصالح طلب در انتخابات دانست و گفت
  .البته اين تغييرات چندان تعيين آننده نيست

اگر ما نيز در انتخابات شرآت نكرديم دليلش همان عدم تغيير در نتايج از پيش تعيين شده : نبوي گفت
  .بود

متأسفانه پيش بيني :  مجلس هفتم در خصوص ميزان مشارآت شهروندان در لنتخابات گفتنايب رئيس
 50 تا 45ديگر ما در مورد آاهش مشارآت نيز در اين انتخابات به تحقق پيوست و در آل آشور بين 

  .درصد واجدين شرايط در انتخابات شرآت آردند
ا آمترين ميزان مشارآت در مقايسه با شش نبوي اين ميزان مشارآت مردم در انتخابات مجلس هفتم ر

آمترين ميزان مشارآت مردم در شش مجلس گذشته بيشتر از : دوره گذشته مجلس دانست و گفت
  . درصد بوده است52

 ميليون واجدين شرايطي است آه مرآز آمار ايران اعالم 46البته اين آمار با توجه به : وي تصريح آرد
  آرده است، 

 ميليون نفر اعالم آرده آه حتي 43ان نيز در يك اقدام جديد ميزان واجدين شرايط در البته شوراي نگهب
 باز هم ميزان مشارآت مردم - آه البته نبايد در نظر گرفته شود-ما اگر بخواهيم اين آمار را در نظر بگيريم

  .ترين سطح باقي مانده است  در اين دوره در پايين
  . بسيار متأسفيم و آساني آه باني اين آار بودند بايد پاسخگو باشندالبته ما از اين واقعه: وي افزود
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هاي گسترده شروع   به رغم تالش گسترده و عجيب صداوسيما آه بعد از رد صالحيت: نبوي تصريح آرد
ترين حدش نسبت به انتخابات مجالس   آرده بود، متأسفانه باز هم نتوانستند ميزان مشارآت را به پايين

  .نندگذشته برسا
پيش : آاران در سراسر آشور گفت  نبوي در پاسخ به سوالي در خصوص چگونگي تحليل آراء محافظه

  . درصد خواهد بود15بيني ديگر ما اين بود آه آراء محافظه آاران در شهرهاي بزرگ آمتر از 
 طور اي است و مسائل سياسي به  هاي قومي و قبيله  نبوي با بيان اينكه در شهرهاي آوچك رقابت

هاي   در شهرهاي بزرگ اآثريت قاطع آراء مردم بر اساس ديدگاه: گيرد، گفت  مطلق مورد توجه قرار نمي
 نفري محافظه آاران آه بيشترين آراء را به خود اختصاص داد، 30در تهران ليست . سياسي آنان است

  . درصد آل آراء واجدين شرايط را به خود اختصاص داده است10آماآان آمتر از 
اي بگويند در تهران ميزان مشارآت مردم در مقايسه با انتخابات دوم شوراها   ممكن است عده: وي گفت

افزايش يافته است، اما دليل اين افزايش آن است آه انتخابات مجلس بسيار بيشتر از شوراها براي 
  .مردم اهميت دارد

مله آقايان خاتمي و آروبي آه سعي هايي از اصالح طلبان از ج  از سوي ديگر تالش بخش: نبوي گفت
اي آه هدف آودتاي پارلماني بود را بر هم بزند نيز نبايد   ها بياورند تا موازنه  آردند مردم را به پاي صندوق

  . در افزايش آراء را ناديده گرفته شود
ند آقايان خاتمي و آروبي و برخي اصالح طلبان تأآيد آرد: نائب رئيس مجلس ششم خاطر نشان آرد

آه اگر مردم در اين انتخابات حضور نيابند سرنوشت آشور به دست اقليت خواهد افتاد و قطعًا اين 
  .مسأله به افزايش ميزان مشارآت نسبت به انتخابات شوراها آمك آرده است

ايد،   وي در پاسخ به اين سوال آه چرا اصالح طلبان در اين افزايش مشارآت آه به آن اشاره آرده
 هزار نفر از مردم در 900 ميليون و 2در انتخابات مجلس ششم : د پيروز انتخابات شوند، گفتنتوانستن

.  هزار نفر است700انتخابات تهران شرآت آردند اما در انتخابات مجلس هفتم اين ميزان يك ميليون و 
 ششم و  هزار نفر اختالف ميان مشارآت مردم تهران در انتخابات مجلس200بنابراين يك ميليون و 

  .هفتم وجود دارد
 هزار نفر 200 ميليون و 1اگر در تهران ليست جامعي وجود داشت آه اين : بهزاد نبوي در پايان گفت

آردند   تواند منشأ خير باشد، قطعًا در انتخابات شرآت مي  آردند رأي آنها به اين ليست مي  احساس مي
  .دشون  و با اين حضور اصالح طلبان پيروز انتخابات مي

  
  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  مذاآرات حساس روحاني در وين 

  2004  فوريه 21  -1382 اسفند  2 شنبه -سايت بازتاب 
گزارش داد، حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، امروز وارد وين شد تا » بازتاب«خبرنگار 

  .المللي انرژي اتمي را دنبال آند مذاآرات حساس با آژانس بين
اي را با مقامات آژانس درباره گزارش آتي برادعي به  بنا بر اين گزارش، امروز روحاني مذاآرات ويژه
  .دهد شود ـ انجام مي شوراي حكام ـ آه در هفته آينده ارايه مي

شود، در اين مذاآرات، جمهوري اسالمي انتقاد شديدي به عملكرد آژانس طي يك ماهه اخير  گفته مي
هاي گروهي غرب، منتقل آرده  دار برخي اخبار و اطالعات محرمانه آژانس در رسانه جهتدرباره انتشار 

  .است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  پذيرد    انتخابات در عراق تا يك سال ديگر انجام نمي: پل برمر
  2004  فوريه 21  -1382 اسفند  2شنبه 

وهاي آمريكايي در عراق برگزاري انتخابات در اين آشور را دست آم تا يك سال حاآم غير نظامي نير
  .ديگر امكان ناپذير مي داند

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، براساس اظهارات پل برمر آه از سوي شبكه تلويزيوني الجزيره 
 سال ديگر غير ممكن دست آم تا يك, پخش شد، انتخابات عراق به داليل فني در سازماندهي انتخابات

  .است
براي : "به گزارش شبكه خبري الجزيره، پل برمر حاآم غير نظامي نيروهاي آمريكايي در عراق تصريح آرد

سازماندهي انتخابات، اصلي ترين مشكل، مسائل فني است و حل اين مشكل نيز احتياج به زمان دارد 
  ." ماه است15و اين مدت زمان دست آم 

  ي به شوراي حكومت انتقالي عراق  انتقال قدرت سياس
  .آمريكا در نظر دارد قدرت سياسي را در عراق به شوراي حكومت انتقالي عراق واگذار آند

  .به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، اين پيشنهاد از سوي وزير امور خارجه آمريكا ارائه شد 
ده تر از شوراي حكومت انتقالي قدرت سياسي عراق به شوراي گستر" آالين پاول"در طرح پيشنهادي 

  .عراق منتقل مي شود
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به گزارش خبرگزاري اروپا از واشنگتن، شوراي حكومت انتقالي عراق آه در حال حاضر مشغول به 
  . عضو از مناطق مختلف عراق تشكيل شد25 با 2003فعاليت است،از سوي آمريكا در ماه جوالي سال 

  ي در عراق يك آشته بر جاي گذاشت  حمله افراد ناشناس به نيروهاي آمريكاي
  .منابه آگاه از حمله افراد ناشناس مسلح به آاروان نيروهاي آمريكايي در نزديكي بغداد خبر مي دهند
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در اين حمله يك مترجم عراقي آشته و يك سرباز آمريكايي نيز 

  .زخمي شد
افرادي : "درباره چگونگي حادث شدن اين حمله تصريح آردندبه گزارش خبرگزاري فرانسه، شاهدان 

  .آتش گلوله را به سوي سه خودروي نظاميان آمريكايي گشودند, ناشناس از سوي يك ماشين
  .يك خودرو آتش گرفت و ديگري از جاده خارج گشت، تنها به خودروي سوم خساراتي آم وارد شد

  .ي بغداد اتفاق افتاد آيلومتري جنوب غرب30گفتني است،اين حمله در
  حمالت در بغداد ادامه دارد  

  . نفر آشته شدند2 مهاجم در عراق 2در پي حمله 
 آاميون اردني آه در حال حمل 2 مهاجم در شهر فلوجه به 2به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 

  تجهيزات نظامي براي 
  .آمريكاييها بود، حمله آردند

  .در اين حمله يك راننده آشته شد
به گزارش خبرگزاري آلمان،حمله به خودروي نظاميان آمريكايي در جنوب بغداد نيز يك آشته و يك 

  .زخمي بر جاي گذاشت
  آفايتي تغيير آرد     در بغداد به دليل بيCIAرئيس : روزنامه لس آنجلس تايمز

در عراق به دليل بي روزنامه آمريكايي لس آنجلس تايمز از تغيير رئيس سازمان اطالعات و امنيت آمريكا 
  آفايتي در 

  .مسئوليتش خبر داد
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، اين روزنامه در چاپ امروز خود در مصاحبه با منابع آگاه سازمان 

  اطالعات و امنيت
رئيس اين سازمان را به دليل بي آفايتي در رهبري اين سازمان بسيار مهم در  ,CIA:"آمريكا نوشت

  . آردتعويض, بغداد
به نوشته روزنامه لس آنجلس تايمز، اين دومين باري است آه رئيس سازمان اطالعات در عراق تعويض 

  .مي شود
 در بغداد به يكي از مهمترين سازمانها در تاريخ فعاليت اين سازمان به شمار  CIAگفتني است سازمان 

 .مي رود
  

با صدام آه در بازداشت نيروهاي ) شنبه(المللي صليب سرخ امروز  دو تن از آارآنان سازمان بين
  .آمريكايي است، ديدار آردند

  2004  فوريه 21  -1382 اسفند  2شنبه 
ي  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سخنگوي آميته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 آنها پزشك بود، با صدام ي صليب سرخ آه يكي از المللي صليب سرخ اعالم آرد آه اين دو نماينده بين
  .در يك مكان نامعلوم ديدار آردند

  .ي رفتار با او بود هدف از اين ديدار بررسي وضعيت بازداشت صدام و شيوه: وي افزود
خواستين ببينيم آه آيا غذا و آب آافي در اختيار صدام گذاشته  ما مي: سخنگوي صليب سرخ ادامه داد

چنين خواستيم اگر صدام  هم. ت سالمت صدام چگونه استشود و نيز بررسي آنيم آه وضعي مي
  .اش برسانيم پيامي دارد، به خانواده

سخنگوي صليب سرخ اظهار داشت آه قرار شده است تا ديدار ديگري نيز با صدام صورت گيرد؛ اما 
 .اي به زمان آن نكرد اشاره
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