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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-دوره هفتم مجلس ارتجاعانتخابات 
  

   هزار رسيد  323 ميليون و 22مجموع آراء ماخوذه در آشور به 
  2004  فوريه 23  -1382 اسفند  4دوشنبه 

 صندوق حوزه انتخابيه تهران، مجموع آراء 1628 حوزه شهرستاني، اقليتهاي ديني و 203با شمارش آراء 
  . راي رسيد413 هزار و 323 ميليون و 22شمارش شده در آل آشور به 

 راي از نتيجه نهايي 416 هزار و 574 ميليون و 21به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، از اين ميزان، 
 صندوق حوره 1628 راي نيز از حاصل از 997 هزار و 748 حوزه انتخابيه آشور و 203شمارش آراء در 

  .انتخابيه تهران است
  

  .  پذيرفته شد"  حقيقت جوفاطمه"استعفاي 
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به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، پس از بيان سخنان مخالف و موافق با استعفاي 
  .جو، اين استعفا به راي نمايندگان گذاشته شد  حقيقت
 راي سفيد در 124 راي ماخوذه، 168ز ميان  نفر حضار در جلسه علني امروز مجلس و ا200از بين 

 راي زرد به عنوان ممتنع با استعفاي 2 راي آبود در مخالفت با استعفا و 42موافقت با استعفا، 
  .جو به گلدان راي ريخته شده بود  حقيقت

  .جو با اآثريت آراء راي آورد  نهايتا استعفاي فاطمه حقيقت
  .طلب با صداي بلند صلوات ختم آردند  ايندگان اصالحگيري، نم  پس از اعالم نتايج اين راي

  
  .  جو متن استعفاي خود را از تريبون مجلس قرائت آرد  فاطمه حقيقت
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: جو نماينده تهران در استعفانامه خود تصريح آرد  به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، فاطمه حقيقت
 با نداي آزادي و استقالل اآثريت قريب به اتفاق ملت ايران و با اميد به 57مي در سال جمهوري اسال

اي آرماني مبتني بر فضايل اخالقي و سيره نبوي در حالي شكل گرفت آه رهبر آن از   گيري جامعه  شكل
يق آمد تا با تلف) ره(امام . اي بيرون آمد آه ديدگاهي خاص نسبت به سياست داشت  حوزه علميه

هيچ سنخيتي با تحجر، استبداد و اقتدارگرايي ) ص(سياست و ديانت ثابت آند آه اسالم ناب محمدي 
صاحبان آليساهاي قرون وسطايي آه نهايتٌا دين را به حاشيه راندند، ندارد، اما تحجر از درون و عناد از 

  . ه نمايش بگذاردبرون در سالهاي اخير آوشيد تا آگاهانه تصويري غير قابل جمع از اين دو ب
متحجران و تشنگان سيري ناپذير قدرت آه از طريق و راه امام راهي بر افزون طلبي قدرت : وي ادامه داد

هاي غير اخالقي، غير اسالمي و غير قانوني جمع اسالم و   يافتند، آوشيدند تا با عملكرد  نمي
اعمال قدرت آمرانه روي آورند و دموآراسي را به چالش بكشند و با نفي دمكراسي و مردساالري به 

آنگاه مطامع نامشروع خود را با به نمايش گذاشتن تصاوير زينتي از مردم دنبال آنند، غافل از اينكه 
  .تفاسير خشن و غير انساني و غير جهاني آنان اسالم به انزواي اسالم نزد جوانان منتهي خواهد شد

اصالح طلبان در آغاز دهه سوم انقالب با درك ايجاد : وي در بخش ديگري از استعفانامه خود آورده است
زمينه هاي انحراف در مباني انديشه و اصول بنيادين انقالب آوشيدند با اعمال اصالحات در اليه هاي 

قدرت در چارچوب قانون اساسي از نظام ارزشمند جمهوري اسالمي دفاع آنند و با الهام از رهنمودهاي 
ي ثابت آنند اسالم منافاتي با دموآراسي ندارد و اصالح طلبان آوشيدند با بنيان گذار انقالب اسالم

اما . ارايه چهره رحماني از اسالم ثابت آنند اسالم با حقوق بشر و حكمراني خوب قابل جمع است
اي آه سقف نظام را بسيار آوتاه مي ديدند، نه تنها تن به اصالحات ندادند بلكه نامه نمايندگان   عده

  . رهبري را نيز بر نتافتند و آوچكترين انتقادها به دستگاههاي زير نظر رهبري را نيز تاب نياوردندملت به
اينان سقف آزادي را حريم هاي قدسي قدرت تعريف آرده آه غير قابل نقد است تا ملت : وي ادامه داد

هرگونه . ه سر بردپس از يك ربع قرن از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي بار ديگر در حسرت آزادي ب
پرسشگري از نهادهاي حكومتي، در نگاه اين سستي زدگان قدرت بسان جرمي به بزرگي اقدام عليه 

امنيت ملي تعريف مي شد، اينان در پاسخ به تالش هاي منتخبان ملت آه براي اصالح در ساختار قدرت 
ا و اتهام زني روي آوردند و با آه به تداوم نظام منتهي مي شد به بحران آفريني، سرآوب، توهين، افتر

هدفي ..... راه اندازي آارناوال عصر عاشورا، ترور دآتر سعيد حجاريان و حمله به خوابگاه دانشجويان و 
  .جز تخطه جريان اصالحات را دنبال نكردند
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توسل به ابزارهاي غير قانوني و تفسيرهاي دگرگونه از قانون اساسي براي به بن : جو افزود  حقيقت
ست آشاندن مجلس اصالحات در دو بعد قانون گذاري و نظارت آيا دستاوردهايي جز اثبات اينكه ديگر ب

  در نظام جمهوري اسالمي ايران ميزان راي ملت نيست، به همراه داشت؟
جريان اقتدارگرا در پي اقدامات خود امروز آار را به جايي رسانده : وي در بخش ديگري از سخنانش گفت

آنها با ذبح جمهوريت، .  دهد قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي ديگر قابل اتكا نيستاست آه نشان
قانون اساسي را بال موضوع آرده تا به شيوه اي غير مشروع حاآميت خود را با توسل به اعمال شبه 

  .قانوني يكدست آنند
ن امكان اجراي جرم مجلس ششم وقتي سنگين تر شد آه بنا داشت با وضع قانو: حقيقت جو افزود 

اصول مغفول مانده قانون اساسي در باب جرم سياسي، تشكيل هيات منصفه، منع تفتيش عقايد، منع 
سانسور، منع دستگيري، منع شكنجه، منع هتك حرمت و ايجاد حق دادخواهي و حق انتخاب وآيل و 

  .مانع از تضييع حقوق ملت شود...... 
جرم مجلس . ر راه پاسخگوتر آردن قدرت برداشته بودجرم مجلس ششم اين بود آه گام د: وي گفت

  .اين بود آه از تنزل رسانه ملي به تريبون يك جناح و ابزار تبليغي يك جريان جلوگيري آند
حقيقت جو با بيان اينكه امروز ادعاي روساي محترم قواي مجريه و مقننه و نمايندگان مجلس بر همگان 

شغال منصوبان ستاد ضد اصالحات در آمده است، ادامه  آرسي مجلس به ا190روشن شده است و 
 طي سخنراني در شهرستان قزوين گفتم شوراي نگهبان با تشكيل دفاتر 1379در دهه فجر : داد

ها و شهرستان ها بنا دارد به رغم خودشان نگذارد اشتباهي را آه در دوم   نظارتي در سطح استان
آنروز تاآيد آردم آه آنها بنا دارند با تشكيل . را تكرار آنندخرداد انتخابات مجلس ششم مرتكب شده اند 

حال آنكه نماينده اي آه . چيزي شبيه وزارت اطالعات افراد را شناسايي و ارعاب آنند آه حرف نزنند
شجاعت نداشته باشد، نماينده اي آه نتواند حرف بزند ديگر نماينده بودنش به چه درد مردم مي خورد 

خنراني و نطق پيش از دستورم، منجر به بازداشتم شد و بر مبناي اين سخنراني آه البته همين س
 ماه 10 ماه محكوميت در دادگاه بدوي و نهايتا 20طي محاآمه اي خالف نص صريح قانون اساسي به 

  .حبس محكوم شدم
ر نظارتي نه امروز نه تنها صحت ادعاي اينجانب به اثبات رسيد بلكه روشن شد دفات: وي ابراز عقيده آرد

اي به دنبال مجلسي بودند آه خود   براي رد صالحيت گسترده اصالح طلبان تدارك شده بود بلكه عده
  .خواستند  مي

صميمانه پوزش مي طلبم و در پيشگاه شما و در برابر خداي يكتا سوگند ياد مي آنم در حد : وي گفت
ي استعفا مي دهم آه در پيش وجدان توان تالشي صادقانه داشتم و در حالي از مسووليت نمايندگ

  .خود سربلندم و نمايندگي شما را در دوره اي آوتاه همواره براي خود افتخار مي دانم
از همكاران خود در مجلس نيز سپاسگزارم آه در اين دوره علي رغم همه مشكالت و : وي در پايان گفت

 حالليت مي طلبم و درخواست مي از همه شما. سختي ها توفيق همكاري و همراهي آنها را داشتم
رسما و علنا درخواست مي آنم شوراي نگهبان داليل رد . آنم آه به استعفاي اينجانب راي مثبت دهيد

صالحيت اينجانب را از طريق رسانه ها به سمع و نظر مردم برساند تا خود قضاوت نمايند آه حد برخورد 
  .تا آجاست

جو   ت، مهدي آروبي در پاسخ به بخشي از استعفانامه حقيقتگزارش خبرنگار پارلماني ايلنا حاآيس
مبني بر اينكه نامه نمايندگان به مقام رهبري مالك رد صالحيت برخي از نمايندگان مجلس بوده است، 

از نظر مقام : اند، گفت  اي آه به همراه رئيس جمهور در محضر مقام رهبري بوده  با اشاره به جلسه
 به ايشان، اشكالي ندارد، و قطعا اين نامه مالك رد صالحيت هيچ يك از نمايندگان رهبري نامه نمايندگان

  .مجلس شوراي اسالمي نبوده است
جو مبني بر اينكه نطق قبل از دستور وي   آروبي همچنين در پاسخ به بخش ديگري از سخنان حقيقت

اين مساله : رد آرد و گفتشده است، اين مساله را ) جو  حقيقت( درباره رهبري باعث بازداشت او 
  . جو نيز سفارش مثبت آرده بودند  درست نيست و مقام رهبري در جريان محكوميت خانم حقيقت

چيني شده است و همان هم  من قبال هم گفته بودم آه براي مجلس هفتم مهره: آروبي ادامه داد
در .  توهين به ملت ايران استراجع به ايران و مقايسه آن با طالبان هم بايد بگويم، اين. صورت گرفت

  .لطفي است اي مانند ايران و نظامي آه به اين صورت بوده مقايسه با طالبان آم جامعه
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  آراسي بود  انتخابات ايران عقب گردي از دمو:سخنگوي آميسر روابط امورخارجي اتحاديه اروپا
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آمسيون اتحاديه اروپا امروز در خصوص انتخابات ايران مدعي شد آه اين انتخابات عقب گردي از 
  .  دموآراسي بود و ممكن است روابط جمهوري اسالمي ايران و اتحاديه اروپا را تحت تاثير قرار دهد

ديگو د "زاري آار ايران، ايلنا، به گزارش سايت خبري اتحاديه اروپا به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگ
واضح است آه اين : ، آميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا مدعي شد"پتن  آريس"سخنگوي " اجدا

  .دانيم، صورت نگرفته است  انتخابات براساس آنچه آه ما استانداردهاي جهاني مي
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طلب در صحنه رقابت   جلوگيري از حضور داوطلبان اصالح: اشتوگو با خبرنگاران اظهار د  وي در گفت
انتخابات و بوجود آوردن مشكالت فراوان در راستاي فرايند انتخابات باعث شد آه ما انتخابات ايران را 

  . گرد از دموآراسي بدانيم  عقب
ديه اروپا نگاهي بياندازيم انداز آينده روابط ايران با اتحا  هرگاه بخواهيم به چشم: ديگو د اجدا تصريح آرد

  . گيرد  اين مسأله از فاآتورهايي خواهد بود آه حتمٌا مورد تأمل قرار مي
  .  در نظر گرفتن اين فاآتور بسته به ديدگاه اعضاي اتحاديه اروپا خواهد بود: وي افزود

يدي را تحميل  ما در اين موقعيت نيستيم آه شرايط جد :سخنگوي آميسر اتحاديه اروپا در ادامه افزود
  . آنيم اما جدا از اين قضيه، فرايند انتخابات يكي از فاآتورهايي خواهد بود آه ما آن را دنبال خواهيم آرد

اين مسأله : ديگو د اجدا در خصوص اتخاذ سياست اتحاديه اروپا در خصوص انتخابات ايران اظهار داشت
بيني   هاي اتحاديه اروپا پيش  گيري  صميمبه آمسيون روابط خارجي مربوط نيست آه در خصوص نتايج ت

  . آند
  پايان پيام

  
  انتخابات ايران از ابتدا اشكال داشت  :جك استراو 

  2004  فوريه 23  -1382 اسفند  4دوشنبه 
انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي : ، وزير امور خارجه انگليس، مدعي شد"جك استراو"

  .ايران، يك انتخابات ناقص بود
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران،ايلنا، جك استراو، وزير امور خارجه انگليس در آستانه 

ديدار وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا درخصوص انتخابات اخير مجلس شوراي اسالمي و پيروزي محافظه 
از ابتدا اشكال داشت، چرا آه توانند قضاوت آنند آه اين انتخابات   همه به راحتي مي: آاران، مدعي شد

  .ها به صحنه رقابتي انتخابات دعوت نشدند  طلب و تشكل  از همان ابتدا حداقل نيمي از نامزدهاي اصالح
 درصد آمتر از سطح رأي دهندگان در انتخابات آزاد سال 25ميزان رأي دهندگان : وي در ادامه ادعا آرد

  . بود1376
  

   نيروهاي موثر در آينده عراق  ودولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  بمبي در شمال عراق منفجر شد  
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منجر به تخريب آامل اين ساختمان " آرآوك"انفجار بمب در يك آميسارياي پليس در منطقه آردنشين 
  .شد

ماشين بمب گزاري شده در به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، يك منبع آگاه از عمليات انتحاري توسط 
  .خبر مي دهد" آرآوك"

به گزارش خبرگزاري رويترز از آرآوك،عمليات انتحاري در يك آميسارياي پليس دست آم شش آشته 
  .بر جاي گذاشت

اين عمليات يك عمليات انتحاري و به وسيله يك ماشين انجام :"يك منبع آگاه درباره اين حادثه گفت
  ". تن گشت25 آشته شدن شش نفر و زخمي شدن اين انفجار منجر به. گرفت

  . زخمي رسيد35 آشته و 9شمار قربانيان انفجار آميسارياي پليس واقع در شمال عراق، به 
دو , در اين انفجار:"توضيح داد" آرآوك"در " آزادي"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، رئيس بيمارستان 
  ." تن رسيده است35ن عمليات تروريستي به مهاجم و هفت پليس آشته و شمار زخمي هاي اي

به گزارش خبرگزاري فرانسه، به گفته يك منبع آگاه پليسي، اين انفجار توسط دو مرد و به وسيله يك 
  .خودرو انجام گرفت

  پايان پيام
 

  2004  فوريه 23  -1382 اسفند  4 دوشنبه -اخبار راديو فردا در مورد عراق
  ال سريع حکومت به مردم عراق شدصدر اعظم آلمان خواستار انتق

گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه خواستار انتقال سريع حکومت عراق به مردم اين کشور 
وي که در سمينار مشترک . شد و گفت که ساختار دمکراتيک در اين کشور بايد به زودي استقرار يابد

نقش قوي سازمان ملل متحد، به عنوان : فتاقتصادي آلمان و ترکيه در استانبول صحبت مي کرد، گ
صدر اعظم آلمان همچنين بر آرزوي . پيش شرطي براي هر دولت جديدي در عراق، به شمار مي رود

خود در مورد همکاري نزديک با ترکيه در تالش ها براي برقراري اصالحات و نوسازي در منطقه خاورميانه، 
 در گفتگوهاي روز جمعه در واشنگتن با جرج بوش، رئيس آقاي شرودر پيشتر گفته بود که. تاکيد کرد

  .جمهوري آمريکا، نيز اين مسائل را مطرح خواهد کرد
  ليلي صدر 

  پيشنويس قانون اساسي موقت در موعد مقرر حاضر نخواهد شد: عضو شوراي حکومتي عراق
 قانون موفق الرباعي، عضو ارشد شوراي موقت حکومتي عراق، روز دوشنبه گفت که پيشنويس

 فوريه، يعني موعد تعيين شده از سوي نيروهاي ائتالف، حاضر 28اساسي موقت عراق، تا پيش از 
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آقاي الرباعي که شيعه است، گفت . وي علت اين امر را مسائل زياد حل نشده دانست. نخواهد شد
  .که اين مسائل شامل حکومت مرکزي، حقوق زنان، و نقش اسالم در قانون اساسي مي شود

  عود ملک مس
  وزير دفاع آمريکا وارد بغداد شد

دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، در يک ديدار از پيش اعالم نشده، براي ارزيابي اوضاع امنيتي عراق 
وي با مقامات ائتالف تحت رهبري آمريکا و فرماندهان نظامي و نيز اعضاي جوان . وارد بغداد شد

آقاي رامسفلد که از کويت به عراق پرواز کرد، در فرودگاه بغداد . نيروهاي جديد امنيتي عراق ديدار کرد
از آوريل گذشته و به دنبال . مورد استقبال پال برمر، مسئول آمريکاي اداره امور عراق قرار گرفت

  .سرنگوني رژيم صدام حسين، اين چهارمين سفر رامسفلد به منطقه است
  شيرين فاميلي 

  ن را از خيزش مسلحانه بر حذر داشترئيس شوراي حکومتي عراق شيعيا
عدنان پاچاچي، رئيس شوراي موقت حکومت عراق، در مصاحبه با هفته نامه آلماني ولتام زونتاگ، 

وي گفت که در هنگام . شيعيان آن کشور را از دست زدن به هرگونه خيزش مسلحانه برحذر داشت
وه هاي تندروي شيعه مذهب گرفته ضرورت، با توسل به زور، جلوي هرگونه حرکت آشوب طلبانه گر

  .خواهد شد
  ) کلن(شهرام ميريان 

  هشدار وزير دفاع آمريکا نسبت به فعاليت القاعده در عراق
دانلد رامسفلد، وزيردفاع آمريکا، روزيکشنبه هشدارداد که القاعده درعراق فعاليت دارد وشبکه هاي 

وزيردفاع آمريکا . ق توليد اختالف کنندتروريستي کوشش مي کنند ميان گروه هاي مذهبي وقومي عرا
درچهارمين ديدارخود ازمنطقه خاورميانه اززمان سرنگوني رژيم صدام حسين درماه آوريل گذشته، 

آقاي رامسفلد درجريان توقف کوتاهي درشانون درايرلند براي سوخت گيري . روزيکشنبه وارد کويت شد
اني آمريکا درمورد کوشش هاي تندروها درعراق براي ايجاد شکاف ميان جوامع هواپيمايش، به نگر

  .شيعيان، سني ها وکردها درآستانه انتقال حاکميت به عراقي ها اشاره کرد
  علي سجادي 

  يك سخنگوي نيروي هوايي آمريكا: علت انفجار هاي اطراف فرودگاه بغداد روشن نيست
راق به خبرگزاري فرانسه گفت روز يکشنبه يک رشته انفجار ها يك سخنگوي نيروي هوايي آمريكا در ع

اين سخنگو از فرودگاه بغداد، که بعنوان . در اطراف فرودگاه بغداد روي داد که علت آن هنوز روشن نيست
من صدايي از فاصله دور شنيدم که مي : پايگاه نظامي مورد استفاده نيروهاي آمريکايي است، گفت

  .تش باشد، ولي آژيرها به صدا در نيامدتواند صداي شليک ار
  ليلي آرمان 

 
   ادامه ، همچنان  در عراق  انفجاري  عمليات  برجا گذاشت  مجروح  و چهل  آشته10   حداقل انفجار آرآوك

  دارد 
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   باعث  عراق  در شمال ، واقع  شهر آرآوك  پليس اسگاه پ  مقابل  انفجار شديدي وقوع:  الملل  بين گروه
 دونالد رامسفلد   شد آه ، اعالم همزمان.  نفر ديگر شد  چهل  شدن  نفر و مجروح10   حداقل  شدن آشته

  .برد ، در بغداد بسر مي  از عراق  بازديد آوتاهي  امريكا براي وزير دفاع
   بود آه  بمب  حاوي  اتومبيل يك( ديروز )  انفجار دوشنبه عامل،   در شهر آرآوك  محلي  منابع  گزارش به

خبرنگار . منفجر شد  درآمد و در برابر آن  حرآت  به  پليس  پاسگاه  سوي  به  آن  انتحاري  راننده توسط
 شد  يي  گسترده  بروز خسارات  انفجار باعث شدت:  ، گفت  انفجار حضور يافت  در محل آه»  سي. بي. بي«
   محل  اين  در اطراف  پاسگاه  در آنار ساختمان  شده  پارك هاي  اتومبيل  و قطعات شدگان  اجساد آشتهو

 خود بودند و   آاري  شيفت  تعويص  مشغول  پليس  انفجار ماموران ، هنگام  وي  گفته به.شود  مي ديده
   متعددي  تروريستي  حمالت  وقوع ل مح شهر آرآوك.  بودند  گرد آمده  در برابر ساختمان  از آنان گروهي
   امريكايي  با نظاميان  آه  محلي نظامي  شبه  و نيروهاي  پليس  در اآثر موارد ماموران  آه  است بوده

   از سقوط  پس  جديد عراق  پليس  ايجاد نيروي از زمان.اند  قرار گرفته آنندگان  حمله  دارند، هدف همكاري
 يا   مختلف  در اثر حمالت  عراقي  از سيصد مامور پليس  بيش  آشور، تاآنون  آن ، رهبر سابق  حسين صدام

 دونالد   آه  است  شده  ديگر، گزارش در تحولي.اند  داده  خود را از دست  جان  با افراد مسلح درگيري
  ، وارد بغداد شده  محلي  از شرايط  و آگاهي  امريكايي  ديدار با نظاميان  امريكا، براي رامسفلد وزير دفاع

  . است
  وزير دفاع. وارد بغداد شد  از بازديد از آويت  پس  و وي  گرفته  صورت  قبلي  اعالم  رامسفلد بدون سفر آوتاه
   مارتين  و ژنرال  امور عراق  اداره  امريكايي  تشكيالت  برمر، سرپرست  بغداد با پل  از ورود به امريكا پس
  .  قرار گرفت  عراق  اوضاع  آرد و در جريان  امريكا مالقات  ارتش  زرهي كم لشكر ي ، فرمانده دمپسي

  .  آشور است  آن  سابق  رژيم  از سقوط  پس  ديدار رامسفلد از عراق  چهارمين اين
   شوراي  اعضاي  رفتار برخي  به  در شهر آربال نسبت  سيستاني اهللا  آيت  نماينده  اعتراض  در پي از سويي

   مذهبي  برجسته هاي  شخصيت  آليه  شورا شامل  دستور دادند يك  امريكايي ، نيروهاي هر مذهبي ش اين
  . شوند  شورا انتخاب  اين  شهر توسط  شوراي  و اعضاي  شهر تشكيل  عشاير اين و رييسان
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  آوفي. تشر آرد را من  عراق  ويژه  آميته  متحد گزارش  ملل  خبر رسيد، سازمان ، از نيويورك  حال در اين
   اطالعات  و در آن  آردم  را مطالعه  گزارش  اين من:  خبر افزود  اين  متحد با اعالم  ملل  سازمان  دبير آل عنان

 بسيار   گزارش  در اين  شده  اشاره هاي  دغدغه  آه ، بخصوص  آردم  را مالحظه  بسيار خوبي و راهكارهاي
  .  است حايز اهميت
 بتواند   گزارش  آردند، اين  ابراز اميدواري  ملل  در مقر سازمان  و انگليسي  امريكايي هاي  ديپلمات همچنين

  . پيشنهاد آند  عراق  انتقالي  دولت  تشكيل  را براي  جايگزيني راهكارهاي
   زمان برگزار شود، اما  دايمي  دولت  تشكيل  براي اند انتخابات ، پيشنهاد آرده  گزارش  ظاهر تدوينگران به
 ديگر،  از سوي.اند  آرده موآول( 1383  دي )  جاري  اواخر سال  يا حداقل  ميالدي  آينده  سال  اوايل  را به آن

   منتقل  اروپايي  از آشورهاي  يكي  به  پناهنده  عنوان  به  حمادي  ظاهر سعدون  آردند به  اعالم  خبري منابع
  .خواهد شد

 55   جزو ليست  وجود ندارد و نامش  وي  عليه  اتهامي  نوع  هيچ  آنكه  دليل  به ي، حماد  منابع  اين  گفته به
  . اشغالگر آزاد شد  نيروهاي  نبود، از زندان  امريكايي  تعقيب  افراد تحت نفره
 بودند  آرده آوري  جمع  حسين  صدام  رژيم  عليه  عراقي  معارضين  آه شود او اآثر اسناد و مدارآي  مي گفته

 بود،   قرار داده  امريكايي  را در اختيار نيروهاي قيمتي  ذي هاي گيري  و نتيجه  بررسي  بازداشت را در مدت
  . شد  از وي  امريكايي  بازجويان  خرسندي  باعث  آه  نحوي به

  يها  را در بانك  حسين  صدام  رژيم  محرمانه هاي  از حساب  تعدادي  توانست  همچنين  حمادي اطالعات
  . آند  فاش  و اروپايي عربي
 و   بازداشت  در مورد نحوه  اطالعاتي  نوع  هيچ  آه  آزاد شده  شرط  اين  به  آردند، وي  اعالم  حمادي نزديكان
  . قرار ندهد  خبري هاي  در اختيار رسانه  از وي بازجويي

 
   گروه عراقي ،ائتالف ملي دمکراتيک تشکيل دادند 12
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  .  حزب و جريان ملي عراق در جريان کنفرانسي در بغداد ، ائتالف ملي دمکراتيک تشکيل دادند12

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق االوسط ، در اين کنفرانس سمير شاکر الصميدعي 
قالي ، نمايندگان احزاب دمکراتيک عضوشوراي حکومت انتقالي، نمايندگان احزاب در شوراي حکومت انت

  .، شمار زيادي ازشخصيت هاي ملي مستقل و نيز نمايندگان سازمان هاي حرفه اي حضور داشتند
الصميدعي عضوشوراي حکومت انتقالي تاکيد کرد نيروهاي دمکراتيک عراق توافق کردند راه مسالمت 

  .آميز را براي پس گرفتن قدرت ملي در پيش گيرند
 نفره به عنوان نمايندگان بغداد 21 نفره و شوراي مرکزي  7اين کنفرانس، شوراي رهبري موقت در پايان 

  .و استان ها تشکيل شد
در ائتالف جديد شکل گرفته در عراق، تشکل هايي همچون  تجمع دمکرات هاي عراق يکپارچه، اتحاديه 

 ملي مستقل در الناصريه و دمکراتيک عراقي، ، جنبش چپ دمکراتيک و کنگره ملي االنبار و تجمع
اتحاديه دمکراتيک عراق در واسط و حزب عدالت و اخوت و جنبش کميته هاي مردمي براي فعاليت ملي 

 .و چند تشکل ديگر حضور دارند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   اسفند4: روزنامه های تهران 

  2004ه   فوري23  -1382 اسفند  4دوشنبه  -بي بي سي 
روزنامه های دوشنبه تهران که خبر از پايان شمارش آرای شهرستان های کشور داده اند در مقاالت و 

گزارش های خبری به بررسی نتايج انتخابات پرداخته و از زوايای مختلف، قرار گرفتن محافظه کاران را در 
  .اکثريت تحليل کرده اند

ر دوم منتخبان تهران معرفی شده است نوشته مجلس  از زبان احمد توکلی که به عنوان نفانتخاب
  .هفتم تاثير باالئی بر انتخابات رياست جمهوری خواهد داشت

اين بخش از سخنان تازه هاشمی رفسنجانی را با اهميت ديده که گفته من مطمئن هستم جام جم 
رند، نسبت به ما اگر حضور مردم ضعيف بود، دشمنان ما که هميشه زبانهای تيز و تند و زخم زنی دا

  .بدتر می شدند
در سرمقاله اين روزنامه به بررسی نتايج آماری انتخابات مجلس پرداخته و نوشته در آفتاب يزد سردبير 

انتخابات گذشته، تبريز از يک ميليون و چهل هزار واجد شرايط حدود پانصد و شصت هزار نفر شرکت 
ای برگزيدند اما امسال نفر اول با نود و يک هزار رای انتخاب کردند و نماينده اولشان را با صد و نود هزار ر

  .شد
 با اشاره به نتايج مشابه در چند شهر بزرگ درباره مشهد نوشته در حالی که در آفتاب يزدسرمقاله 

انتخابات قبلی از يک ميليون و دويست هزار نفر، دويست و هشتاد هزار نفر رای دادند حالی که در 
  .با افزايش جمعيت، نفر اول فقط صد و هشتاد هزار رای داشته استانتخابات امسال 

بعد از نمايش تحصن و اعتصاب " در سرمقاله خود در ادامه حمالت خود به اصالح طلبان نوشته کيهان
غذای نمايندگان، بعيد نيست نمايندگان چند صباحی هم با خيمه شب بازی استعفا، خودشان را سرکار 

  ."يکر خود را هم در باتالق فروببرندبگذارند و الباقی پ
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محمد مهاجری خطاب به کسانی که به مجلس راه يافته اند نوشته است مردم، می خواهند عزتمندانه 
چنگ و دندان نشان دادن گروه ها و احزاب، خسته شان . زندگی کنند و آرامش خيال داشته باشند

  .ن را متشنج کندنمی خواهند تنش های سياسی کانون محبت خانه شا. کرده
 در خبری نشان داده که مراکز رای گيری در مسجدها بيش از مراکز ديگر موفق به جلب رای کيهان

  .مردم در حوزه هائی که در مدارس برپا بود ده در صد کمتر از مسجدها رای داده اند. مردم شده اند
أی بوده اند، در اقدامی سؤال  در برخی مساجد مهم که از ابتدای انقالب شعبه اخذ رکيهانبه نوشته 

  .برانگيز از فهرست شعب اخذ رأی حذف شدند
 نوشته در روز جمعه مردم در مقابل پديده ضددمکراتيک قهر و رسالتاز قول مفسر روزنامه جام جم 

  .تحريم صندوق ها ايستادند و درس بزرگی به همه نخبگان سياسی با هر گرايشی دادند
موج : گفته است وی معتقد است جام جم مه های هوادار محافظه کاران به امير محبيان نويسنده روزنا

سال گذشته ناديده ۶اجتماعی مردم ، گفتمان خاصی را غالب ساخته است که متاسفانه در فرصت 
انگاشته شده بود و حاال نمايندگان مجلس هفتم بايد با تمام توان بکوشند با اثبات کارآمدی خود اعتماد 

  . بشناسندمردمی را قدر
 روزنامه شهرداری تهران که در اختيار جناح برنده انتخابات مجلس هفتم است در مقاله ای همشهری

نوشته در گذر ايام ممکن است مردم دل از گروهی بريده و به گروهی ديگر دل خوش کنند، پس شگفت 
 اما آنچه که رای مردم نيست که يک بار اين گروه و ديگر بار آن گروه رای اکثريت مردم را جلب کنند،

  .نسبت به آن نوسان پذير نيست، کليت نظام است
 در گزارشی که از گفتگو با صاحب نظران فراهم آورده تسخير مجلس توسط محافظه کاران را اعتماد

   مـردم  ملزومات  بـه  کـاران  نوشته محـافظـه  زيبا کالم پيروزی کم هزينه توصيف کرده و از زبان صادق
  . پايبند نيستند  مردم  گيری  تصميم  خود و نيز حق  سـرنوشـت  در تعيين  مردم  و مشارکت یساالر

   ایـن  تـوسـط  استصوابی  نظارت  از اهرم  اسـتفاده  به  اين استاد دانشگاه، با اشارهاعتمادبه نوشته 
   انتظار ها نبوده  خالف ، رفتاری  عمل  ایـن  کنند که  را حذف  کردند دگرانديشان آنها تالش:  افزوده جناح
  .است

  يی  هزينه   هـيچ  کاران  محافظه  اينکه  به  اشاره  ضمناعتماد دانا نيز در گزارش  دکتر فريبرز رييس
   اصالح  کارانه  محافظه  دارند توانستند از رفتارهای  که  و ثروتی  قدرت  واسطه  به آنان:  اند، گفت نپرداخته 
  . خود بيافزايند ، سود ببرند و بر قدرت در مجلس حاضر  طلبان

   نکردند در بازوی  استفاده  مردم  از نيروی طلبان  اصالح  هر چه:  افــــزود  اقتصاددان  ايناعتمادبه نوشته 
  . آورند  چنگ  آرا به  را با حداقل ، مجلس  برنامه اند بدون آنهـا تـوانسته .  شـد  ذخيره  کاران محافظه

 در   که  از هر ابزار و قدرتی  کاران  تاکيد کرده است محافظهاعتماد در گفتگو با گزارشگر   صباغيان شـمهـا
  . خود را بر سر کار بياورند  دلخواه  داشتند مدد گرفتند تا مجلس دست

  مطلب   مويد همين  جريان  امر اين  تـحت  صدا و سيما و ساير نهادهای ، فعاليت  نگهبان عملکرد شورای
  . اســت

 آنها   در توان  جامعه  گفته است اوال حل مشکالتاعتماد بازرگان به نوشته   مهنـدس وزیــر کـشـور دولـت
  هـای  را در حـوزه   ملت  مطالبات  ندارند که يی  ديگر بهانه   آنان  قـدرت  شدن ، ثانيا با يکدست نيست
  . بگذارند  پاسخ  بی مختلف

ف دوشنبه در خبرهای کوتاه خود از درگيری های چند شهر در جريان انتخابات خبر روزنامه های مختل
  .داده و از کنار آن بی اهميت گذشته اند

 در جريان درگيری قومی قبيله ای بين هواداران برخی از داوطلبان نمايندگی مجلس در کيهانبه نوشته 
اين درگيری ها در شهرهای ايذه، .  تن نيز زخمی شدند٢٨ نفر کشته و ٧چند شهر جنوبی کشور 

  .انديمشک و فيروزآباد رخ داده است
 با اشاره به حادثه انفجار قطار در نيشابور که خبر آن در ميان اخبار مربوط به آفتاب يزدطنز نويس 

انتخابات مجلس گم شده است به طعنه نوشته با توجه به اين که انفجار در آستانه حماسه نهم اسفند 
ا حماسه اول اسفند رخ داد می توان گوگرد، بنزين، پنبه و قطار را جزو مخالفين حماسه و همزمان ب

  .دانست و عليه آن ها شعارهای کوبنده داد
 از زبان گروه های تند رو نوشته ما را از زلزله و انفجار آفتاب يزدمحمد حسن روان بخش در ستون طنز 

  .ودی امضا کرديمو استکبار نترسانيد پروتکل الحاقی را هم بی خ
 دهنو،   نيشابور در روستاهای ديده  حادثه  از مردم  خبر داده که در دو روز گذشته تعدادیآفتاب يزد

  ، نسبت  مسير آن  شهر و بستن  اين آهن  راه   از خط  در بخشی آباد با تجمع  آباد، کاريز نو و قديم  هاشم
  . کردند  اعتراض  مسوؤوالن و نبودن و پاسخگ  امدادرسانی  نحوه  بودن  نامناسب به

   در نيشابور، جان  قطار باری  انفجار واگنهای  از حادثه  دهنو که  روستاهای  از ساکنان ، يکی محمد کرمانی
 داده   خود را از دست  عزيزان  که  کسانی  عنوان ما به: " خبرنگاران گفته است  بود، به  در برده  به سالم

  ."  است  داده  رخ يی  فاجعه   چنين  که ها بوده  واگن  اين  داخل  موادی  چه  بدانيم  خواهيم  می ايم 
 دادستان کل کشور که مشغول رسيدگی به حادثه انفجار قطار در نيشابور است آفتاب يزدبه نوشته 

ازمان احتمال خرابکاری در اين ماجرا را رد نکرده و گفته به دليل قانع نشدن از گزارش های اوليه س
  .بازرسی کل کشور خود به بررسی علل حادثه مشغول است

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر داده که به دنبال توضيح دبير شورای امنيت ملی که ايران
 را تکذيب کرده بود رئيس جمهور نيز به عنوان ياس نو و شرقصدور دستور برای توقيف روزنامه های 
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به وزير ارشاد با تاکيد بر همين امر خواستار رسيدگی به موضوع توقيف دو رييس آن شورا در نامه ای 
  .روزنامه اصالح طلبی شده است که دو روز مانده به انتخابات از سوی دادستانی تهران توقيف شدند

يادآوری از نقش شورای عالی امنيت ملی در توقيف دو روزنامه از آن جهت اهميت دارد که به نوشته 
صالح طلبان، سعيد مرتضوی در هنگام صدور حکم توقيف علت آن را دستور شورای عالی سايت های ا

  .امنيت ملی بيان کرده بود
 در نامه ای به دادستان تهران از چاپ نامه شرقدو روز پيش به نوشته روزنامه ها، مدير روزنامه 

ه علت اصلی توقيف نمايندگان مجلس به رهبر جمهوری اسالمی معذرت خواهی کرده و نشان داده ک
  .آن روزنامه خالصه ای بوده است که از آخرين نامه نمايندگان اصالح طلب منعکس کرده بود

 گفته است که برای انتشار دوباره روزنامه ياس نو خبر داده است که محمد نعيمی پور مدير حيات نو
  .از کسی گدائی نخواهيم کرد

 در اختيار داشتند و با توقيف آن سايت اينترنتی نزديک به  تنها روزنامه ای بود که اصالح طلبانياس نو
  . داده است که به زودی منتشر خواهد شدحمايتجبهه مشارکت خبر از انتشار روزنامه تازه ای به نام 

 روزنامه صبح در سرمقاله خود عراق را باتالق آمريکا خوانده و با اشاره به مخالفت جمهوری اسالمی
برگزاری انتخابات در عراق پيش بينی کرده که به زودی حوادث تازه ای در آن کشور مقامات آمريکائی با 

  .رخ دهد
نوشته اگر آمريکا به مخالفت با خواست مردم عراق در زمينه برگزاری يک جمهوری اسالمیسرمقاله 

 سقوط انتخابات آزاد و تدوين قانون اساسی اسالمی اصرار ورزد با فاجعه ای بزرگ مواجه خواهد شد که
  .ديکتاتوری کاخ سفيد را تسريع خواهد کرد

خبری را به نقل از روزنامه های اروپائی در صدر گزارش های خبری خود آورده اند که حيات نو و کيهان
  . آمريکا به زير آب خواهد رفت و انگلستان يخ خواهد زد٢٠٢٠در آن نوشته شده تا سال 
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