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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

  
  ! مي باشد٪١٠٠درصد مشارآت در برخي از شهرستانها باالي : رسوايي در آمار رسمي شمارش آرا
  )٢٠٠۴ فوريه ٢٣ (١٣٨٢ اسفند ۴ -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  راي استدر برخي مناطق آراي بيرون آمده از صندوقها دو برابر جمعيت داراي حق 
 ۵٧/۵٠ ميليون راي مأخوذه شد آه ٢٣رژيم آخوندي در يك نمايش وقيحانه روزگذشته مدعي بيش از 

, اين آمار ساختگي آه چندين برابر بزرگنمايي شده است. درصد واجدان شرايط در آل آشور مي باشد
مت آخوندي در ربع با اين حال پايين ترين سطح مشارآت در انتخابات مجلس از آغاز روي آار آمدن حكو

  .قرن پيش است
درصد مشارآت در حداقل , بنا بر آمار آراي مأخوذه در هر استان آه از سوي وزارت آشور ارائه شده

لردگان در , ٪١١٠سميرم در استان اصفهان .  درصد اعالم شده است١٠٠شهرستان بيش از ۵
و پل , ٪١٠٧در آذربايجان شرقي و رزقان , ٪١٠٢ممسني در استان فارس , ٪١٠٨چهارمحال و بختياري 

يعني آراي شمارش شده از آل تعداد واجدان شرايط در شهرستانهاي مزبور , ٪١٠١دختر در لرستان 
  .بنحوي آه نمايش انتخاباتي رژيم را با رسوايي مضاعفي روبرو ساخته است! باالتر مي باشد

 هزار رأي بيشتر ١٣ار و در اورامانات  هز٣٠در آهكيلويه ,  هزار۵٠همچنين آراء شمارش شده در زاهدان 
  . از ميزان دارندگان حق راي در اين مناطق است

در تمامي استانها پايين ترين درصد مشارآت در انتخابات متعلق به مراآز استانها مي باشد و بزرگترين 
 العموم علي...) رشت و, آرمانشاه, آرج, اراك, مشهد, شيراز, تبريز, اصفهان, تهران(شهرهاي آشور 

به روشني پيدا است آه رژيم آخوندي در شهرهاي آوچك و . پايين ترين درصد مشارآت را ثبت آرده اند
  .روستاها دست بازتري براي رأي سازي و پرآردن صندوقها با آراي تقلبي داشته است

انتخابات  ميليون راي را به رغم مخالفت ستاد ٢٣در داخل رژيم آخوندي گفته مي شود وزارت آشور رقم 
خامنه اي اعالم آرده است و صحبت از استعفاي فرماندار تهران و همچنين » حكم حكومتي«و بنا بر 

  .تهديد موسوي الري وزير آشور به استعفا مطرح شده است
بر اساس گزارشهاي مقاومت ايران از هزاران حوزه اخذ رأي در سراسر آشور و همچنين بر اساس 

 ميليون ٣ تا ۵/٢شمار شرآت آنندگان در انتخابات مجلس بين , شور رژيمگزارشهاي محرمانه وزارت آ
  .نفر بوده است

  
  دو گزارش از يک جلسه اضطراری

  ٢٠٠۴ فوريه ٢۴ – ١٣٨٢ اسفند ۵ سه شنبه -اخبار روز
در گزارش های جداگانه ای که در اختيار اخبار روز قرار گرفته است، از جلسه ای در سطح سران : اشاره

سالمی سخن رفته است، که در شب اعالم قطعی نتايج رای گيری در اول اسفند تشکيل حکومت ا
شده است و در آن جلسه بنابر حکم حکومتی آقای خامنه ای تصميم گرفته شده است تعداد شرکت 

  .کنندگان در انتخابات، بيش از پنجاه درصد اعالم شود
ی فوق را داشته باشد، آن ها را جهت آگاهی اخبار روز، بدون آن که مستقال امکان تاييد گزارش ها

  :خوانندگان درج می کند
  

  :درج می شود، آمده است» امضا محفوظ«در گزارش اول که با 
  هموطنان عزيز با سالم به شما دالوران 

امشب تا ساعت يک و چهل پنج دقيقه بامداد سران جمهوری اسالمی اعم از آيت اهللا خامنه ای، علی 
نجانی و حجت االسالم سيد محمد خاتمی و آقای کروبی و چند روحانی ديگر از اکبر هاشمی رفس

در اين جلسه با . جمله آيت اهللا احمد جنتی و خصوصا يکی از علمای عراقی جلسه مهمی برگزار شد
مطرح شدن اينکه با همه کوشش هائی که شده با اعداد و ارقام دقيق برگه هايی که بصندوق های 

 16رای های تهران .  دهم درصد مشارکت مردمی بوده است2 درصد و 38ر کل ايران رای ريخته شده د
 درصد اعالم می کنيد 50 صدم درصد است و اينکه آقای خامنه ای گفته اند اگر بيشتر از 13درصد و 

بکنيد و گر نه اينجانب با در نظر گرفتن تمامی الزامات مجبور به صدور حکمی ديگر خواهم شد که کسی 
ايشان گفته اند حضرت محمد وقتی به پيامبری مبعوث شدند تنها . ر در باره انتخابات سخنی نگويدديگ

من از اول که . علی و خديجه را داشتند و اين مانع از صدور احکام الهيه نشد و در اينجا نيز نخواهد شد
  .پا در اين راه گذاشتم به دشواری آن آگاه بودم و اينک تا آخر کار ايستاده ام

الزم است هموطنان بدانند که در تصاويری که از تلويزيون پخش شده و وانمود شده که اين صفها و اين 
رای دهنده گان روز جمعه گذشته هستند يک خبرنگار خارجی ديده شده که اصوال بيشتر از دو سال 

ه با خواهرش مسئله ديگر شکايت مادری ست در تهران که فرزندش را همرا! است که به ايران نيامده
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در ميان تصاوير رای دهنده روز جمعه ديده در حالی پسرش و خواهرش در آخرين باری ) خاله آن جوان(
 ماه است که در آلمان 18که رای داده اند برای مجلس شورای گذشته بوده و اينک ن پسر 

ارداری را می خواهرش نيز اصال امسال رای نداده و در دهی در نزديکی اصفهان دوران ب. دانشجوست
  !گذراند

آقای خاتمی به رهبری گفته است آخر ما با اين مسائل چگونه می توانيم حکومت کنيم؟ و آقای جنتی 
  !گفته است با حکم حکومتی رهبر معظم

در کل ايران نيست و % 38هموطنان عزيز بدانند که مگر کسانی که تعدادشان بيشتر از اين رقم اندک 
از کسانی که چند بار رای داده اند، با شناسنامه جعلی اقدام به رای کرده اند، ازه اين رقم هم پر است 

کسی رای نداده است . تازه با اين همه تقلب يشتر از اين نبوده اند...باشناسنامه مرده رای داده اند و
ن مردم ايرا! تمام سر و صدائی که حکومت راه انداخته همانا از ترس همين کم بود و حتی نبود است

بايد بداند که کمتر از مردم هائيتی نيستند اگر چه آيت خامنه ای با کشيش آريستيد قابل مقايسه 
  ...نيست

آخرين جمله آيت اهللا خامنه ای در ساعت يک و چهل و چند دقيقه بوقت خيابان کاخ در تهران به 
 داريد که مردم را به گوئی شما آقايان بيشتر از ضد انقالبيون عجله: ميهمانانش اين بود توجه کنيد

  !خيابان بکشيد، اگر ميل داريد بکنيد ولی بدانيد که من اينجا نشسته ام
  امضاء محفوظ 

  
در گزارش دوم که از سوی آقای محمدهادی معصومی، که خود روحانی است، به اخبار روز رسيده 

  :است، چنين می خوانيم
. با خرد جمعيتان به حکومت اسالمی نه بزرگی گفتيدچرا که ! مردم بزرگوار ايران شما بايد بر خود بباليد

البته . الزم می دانم شما را از حقايقی که امروز صبح ساعت پنج و نيم بامداد بدستم رسيده آگاه کنم
در اين انتخابات گروهی شرکت کرده اند که چنانکه می دانيم درصدی از آنها سرسپردگان و خصوصا 

گروهی نيز از سر ترس در اين خود آزاری تاريخی . بوده و هستندجيره خواران اين حکومت شيطانی 
. شرکت کرده اند تا آن مهر ی را که خود شما آنرا شيطانی ناميده ايد در شناسنامه خود داشته باشند

چنانکه چندين فتوکپی برای نمونه از آراء را يکی از مليون برای من آورد تعداد بيشماری با نوشتن فحش 
  .ناخشنودی خود را از اين حکومت ابراز داشته بودند» ناسزاهای سزاوار«های رکيک و 

ولی درصد عظيمی از مردم در اين انتخابات شرکت نکردند که علما و روحانيون واقعی نيز در ميان آنها 
اينجانب با فرزندم و با کبر سن بر روی موتور سيکلت و در اتومبيل در روز جمعه تمام شهر . بوده اند

در خيابانها . ن و کرج و افسريه را در نورديدم، آن روز، روز قتل بود قتلی که حتی عزادار نيز نداشتتهرا
حاصل اين بود که همگی از . چند تن از دوستان ديگر ما نيز چنين کردند. حکومت می کرد» خلوت«

  .تحريم شديد انتخابات سرخوش بودند
ر صد رای داده شده اعالم شده، ودر کل ايران ولی چگونه شده است که در تهران بيش از بيست د

سران کشور ديشب تا دو و سه صبح در حضور . پنجاه درصد؟ پاسخش را حتما جلسه ديشب خواهد داد
تعداد رای دهندگان واقعی ولو سفيد بوده باشد يا توهين در آن باشد . ولی فقيه جلسه داشته اند

 در صد بوده است، البته سه گروه مختلف آنها را از همگی روی هم در کل ايران اندکی بيشتر از سی
همين سه گروه تعداد رای دهنده گان تهرانی را نيز بين . سی وسه تا سی و پنج درصد اعالم کرده اند

البته چنانکه گفته شد تمام اين اعالمها در اتاق بسته بيت رهبر ! سيزده تا شانزده درصد اعالم کرده اند
عات صد درصد مطمئن، بيشتر عکسها و تصاوير چشمگيری که از تلويزيون برای بنا بر اطال. بوده است

تحريک مردم و باوراندن آنها به اينکه رای دهنده وجود داشته پخش شده، همگی از دوران های پيشين 
ثال همين منبع موثق از شکايتهای بعضی افراد خبر داد که با اينکه رای نداده اند يا اينکه م. انتخابات بوده

حتی رای هم داده اند ولی آن گونه لباس نپوشيده بوده اند و در آن حوزه رای نداده اند یا اصوال در ايران 
  .نبوده اند خبر داد

! با اين حال رهبری حکم کرده است که نبايد تعداد اعالم شده رای دهنده گان کمتر از پنجاه درصد باشد
  .آگاه باشيد

 تهران محمد هادی معصومی
  

  انس مطبوعاتي ائتالف آبادگران ايران اسالميآنفر
  2004  فوريه 24  -1382 اسفند  5سه شنبه 

آنفرانس مطبوعاتي ائتالف آبادگران ايران اسالمي با حضور غالمعلي حداد عادل، احمدتوآلي، حسين 
  .  فدايي و سيد علي رياض برگزار شد
داي اين نشست مطبوعاتي، حداد عادل در پاسخ به ، ايلنا، در ابت  به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران

خواهيد ايران را به ژاپن اسالمي تبديل آنيد،   سئوالي مبني بر اينكه تعبير شما از اينكه گفته بوديد، مي
مقصود من از اين جمله اين بود آه ايران به لحاظ امكانات طبيعي و استعداد مردمي و : چيست؟ گفت

  . ارد آه به يك آشور پيشرفته با حفظ ارزشهاي اسالمي تبديل شودجوان بودن اين امكان را د
وي پيشرفت همه جانبه را هدف و برنامه ائتالف آبادگران ايران اسالمي پس از حضور در مجلس هفتم 

  . عنوان آرد
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بعد از انقالب اسالمي ما : هاي خارجي گفت  احمدتوآلي در خصوص موضع اين ائتالف در قبال سياست
ها تحت تاثير حوادث   ت پايدار و ايجاد رابطه دوستانه با همه دنيا داشتيم، البته اين سياستيك سياس

ها اعتقاد داريم و بر   هاي خود در قبال حفظ اصول و ارزش  شد ولي ما به سياست  مقطعي آند و تند مي
  . همين اساس با دنيا ارتباط برقرار خواهيم آرد

شعار ما از : ئتالف آبادگران در مجلس هفتم با دولت اصالحات گفتوي همچنين در خصوص نحوه تعامل ا
همان ابتدا آه مورد تاييد مردم هم است، اين بود آه خدمت رساني به مردم بايد در آانون توجه مجلس 

  . و حكومت قرار گيرد
ايشان ما هنوز هم با توجه به اينكه يك سال از فعاليت رئيس جمهوري باقي مانده از : توآلي افزود

  . حمايت خواهيم آرد، اما حق نظارت نمايندگان مردم در جاي خود باقي است
در ادامه اين آنفرانس مطبوعاتي، حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگاري آه پرسيده چرا به سئوال 

جو در جلسه ديروز مجلس درباره تخلف در انتخابات مجلس ششم آه منجر به ورود شما   خانم حقيقت
خواستم وقت مجلس را بگيرم، به اين   بنده چون نمي: لس شد پاسخ نگفتيد؟ اظهار داشتبه مج

بنده بر طبق ضوابط . سئوال پاسخ نگفتم زيرا علت آافي در مورد آن قبٌال در مجلس داده شده بود
  . قانوني وارد مجلس شدم و شوراي نگهبان هم صالحيت بنده را تاييد آرد

ها خوشحال   ما از بسته شدن روزنامه: هاي ياس نو و شرق گفت  روزنامهحداد عادل در خصوص توقيف 
دانيم و اين عمل را يك آار مستقل   نيستيم و بسته شدن اين دو روزنامه را مرتبط با انتخابات نمي

  . توانيم در اين مورد داوري آنيم  شود و ما نمي  هاي قضايي مي  اين اقدام مربوط به دستگاه. دانيم  مي
: اينده تهران پيرامون موضع اين ائتالف در قبال روابط با آشورهاي عربي و به خصوص مصر، گفتنم

هاي سياست خارجي ماست و اين   داشتن روابط حسنه با آشورهاي اسالمي و عربي از اولويت
در مورد روابط ايران و مصر هم ما خوشحاليم . سياست همچنان در مجلس هفتم هم دنبال خواهد شد

هاي موثري براي رفع موانع موجود برداشته شده و دو آشور با خوشبيني نسبت به آينده روابط   دمآه ق
  . آنيم  آنند و ما هم از بهبود روابط با آشور مصر استقبال مي  سياسي نگاه مي

در ادامه اين آنفرانس مطبوعاتي، توآلي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر موضع اين ائتالف در 
در مورد مسئله عراق، ما خواهان انتقال قدرت و اختيار به مردم اين :  مسئله عراق خاطر نشان آردقبال

  . آشور هستيم و معتقديم اشغالگران نبايد بيش از اين قوانين آنوانسيون ژنو را لغو آنند
مايل نيستيم ما اصوًال : حداد عادل در خصوص نحوه تعامل ائتالف آبادگران با اصالح طلبان، اظهار داشت

انديشيم به   استفاده آنيم و آن قدر آه به اداي وظيفه در آينده مي» بازنده«و » برنده«از اصطالحات 
آنيم با آن   تصور مي. انديشيم و آلماتي از قبيل انتقامجويي در ذهن ما جايي ندارد  پيروزي نمي

 ما در مجلس هفتم است، شعارهايي مانند پيشرفت، خدمت و آار براي مردم آه سرلوحه آارهاي
  . توانيم همه آساني را آه قصد خدمت صادقانه به مردم و آشور را دارند به همكاري دعوت آنيم  مي

هاي ما در آينده سياسي ايران، اين است آه اين تضاد و   اصوًال يكي از برنامه: وي افزود
  . آاهش دهيمها آه مردم را خسته آرده،   حاصل بين جناح  هاي بي  جويي  ستيزه

اي حق ملت ايران و   يابي به فناوري هسته  اي، با اشاره به اينكه دست  توآلي در خصوص مسائل هسته
هاي   ما از اين حق آه توسط دانشمندان جوان ايراني به شكل: همه آشورهاي جهان است، يادآور شد

  . مختلفي به دست آمده، دفاع خواهيم آرد
ما معتقديم آه وزارت فرهنگ و : زارت فرهنگ و ارشاد اسالمي گفتحداد عادل در خصوص عملكرد و

ما سعي . ارشاد اسالمي دو دوره را پشت سرگذاشته آه دوره فعلي آن بهتر از دوره اول آن بوده است
  . هاي قانوني آمك آنيم  هاي اسالمي به رشد فرهنگ در بستر آزادي  خواهيم آرد با حفظ ارزش

مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سئوال آه دستاورد مهم دولت آقاي نماينده مردم تهران در 
 درصدي سال گذشته دولت آقاي خاتمي آه ايران را 11رشد اقتصادي : دانيد؟ گفت  خاتمي را در چه مي

شود، اگر چه   به مقام نخست خاورميانه رساند، يك نتيجه مثبت در دولت آقاي خاتمي محسوب مي
  . قتصادي بايد با عدالت اجتماعي همراه شود تا مردم آن را بهتر احساس آنندمعتقديم اين رشد ا

همچنين حسين فدايي، سخنگوي ائتالف آبادگران ايران اسالمي نيز در پاسخ به سئوالي آه آيا اين 
آبادگران ايران اسالمي يك حزب سياسي نيست : ائتالف يك حزب سياسي است يا خير؟ اظهار داشت

نده همه گرايشات و ساليق مختلف نيروهايي آه نظام را قبول دارند، است و اساس بلكه در برگير
  . تشكيل اين ائتالف پيشرفت و خدمت هر چه بيشتر به مردم است

حداد عادل در خصوص تفاوت بين ائتالف آبادگران ايران اسالمي و آارگزاران سازندگي، خاطرنشان 
  . هاي اسالمي بيشتر از گروه آارگزاران سازندگي است  زشهاي فرهنگي و ار  تاآيد ما بر جنبه: ساخت

نگاه اقتصادي رشد بنياني آه آارگزاران به آن توجه آرده به توزيع درآمد : توآلي نيز در اين خصوص گفت
  . آم اعتناست، در حالي آه ما به رشد عدالت محور معتقديم

شما توسعه سياسي خواهد بود يا توآلي در پاسخ به اين سئوال آه در مجلس هفتم اولويت آار 
ما براي حكومت و دولت يك وظيفه را قائل نيستيم و معتقديم آه يك : توسعه اقتصادي؟ اظهار داشت

توسعه همه جانبه اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد تعقيب شود، ولي به دليل 
نگاه نشد و عدالت مفغول بود و اينكه در طول ساليان اخير به شكل درستي به مسائل اقتصادي 

شد ما مجبور هستيم براي جبران تلخ اين الگوها آه   داري مرسوم تعقيب مي  الگوهاي رشد سرمايه
  . شود وقت اصلي را صرف رفع مشكالت معيشتي مردم آنيم  رشد فقر و فساد را شامل مي
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ها و نتايج انتخابات در آشور   حيتگيري اتحاديه اروپا در قبال مسئله رد صال  حداد عادل در خصوص موضع
ما از اتحاديه اروپا انتظار داريم آه در داوري خود نسبت به انتخابات ايران دچار شتاب زدگي نشوند : گفت

  . و تاييد صالحيت نامزدهاي نمايندگي هم طبق قانون برعهده شوراي نگهبان است
 يكي از دو طرف رقابت انتخاباتي در ايران وارد توصيه ما به اتحاديه اروپا اين است آه خود را به عنوان

  . داوري تعقيب نكند  عرصه نكند بلكه مسائل داخلي ايران را با شتاب زدگي و پيش
انتخابات رئيس مجلس و هيأت رئيسه مجلس يك : وي در خصوص نحوه انتخاب رئيس مجلس گفت

عي است بالفاصله بعد از انتخابات، امريست آه همه نمايندگان بايد در مورد آن تصميم بگيرند و طبي
  . مجلس بايد در مورد آن تصميم بگيرد

  آنيم  ما مخالف اصالحات نيستيم، ساعت اصالحات را تنظيم مي: حدادعادل
  هر سياستي آه مخالف اشتغال باشد را اصالح خواهيم آرد  : توآلي

آلي در خصوص موضع اين ائتالف در ادامه آنفرانس مطبوعاتي ائتالف آبادگران ايران اسالمي احمد تو
هاي سياسي در آشور مخصوصًا   ما از آزادي: ها گفت  هاي سياسي در دانشگاه  درباره فعاليت

  . ها بر طبق قوانين موجود استقبال خواهيم آرد  دانشگاه
رت ها براي آسب قد  ما نگران استفاده ابزاري از دانشجويان دانشگاه: حداد عادل نيز در اين مورد گفت

ها هستيم در حالي آه بايد دانشجويان به عنوان مديران آينده آشور بدون اينكه ابزار   در خارج از دانشگاه
  .  هاي خارجي دانشگاه واقع شوند در مورد مسائل آشورشان اظهار نظر آنند  دست گروه

ما :  داشتتوآلي در مورد سياست ائتالف آبادگران ايران اسالمي در قبال مسئله اشتغال، اظهار
. هاي اقتصادي را تابع افزايش اشتغال خواهيم آرد  دانيم و سياست  بيكاري را متغير بحراني آشور مي

  . ما هر سياستي آه مخالف اشتغال باشد را اصالح خواهيم آرد
آنچه در مجلس : حداد عادل در خصوص پيگيري بحث پروتكل الحاقي در مجلس هفتم خاطرنشان آرد

سيده قانوني است و اگر هم به دليل آمبود وقت به خوبي به آن پرداخته نشده ششم به تصويب ر
  . باشد، آنگاه ما آن را در دستور آار مجلس هفتم قرار خواهيم داد

ما از حضور اعضاي القاعده در ايران : وي همچنين در خصوص حضور اعضاي القاعده در ايران گفت
از قضاياي افغانستان اين بود آه معدود اعضاي القاعده آه ترديدي نداريم ولي سياست دولت ايران بعد 

  . در ايران بودند و دستگير هم شدند را به آشورهاي متبوع خود آنها تحويل دهد و تحويل هم داده است
: فدايي وجود اختالف بين اعضاي اين ائتالف براي تصدي رياست مجلس هفتم را رد آرد و اظهار داشت

  .، خود نمايندگان مجلس هفتم بايد با هم به تفاهم نظر برسندبراي تصدي رياست مجلس
در آستانه انتخابات برخي : وي در خصوص ارائه ليست جعلي با استفاده از نام اين ائتالف، گفت

رفتارهاي غير اخالقي و غير قانوني چاپ و توزيع بروشورهاي مشابه آنچه آه آبادگران به مردم ارائه 
ما نيز در قبال اين حرآت، مراتب را به مراجع قضايي اعالم آرديم و ديديم آه . آردند را شاهد بوديم

  . هاي راي دادند  مردم ما نيز در قبال اين حرآت هوشيار بودند و جواب آنها را پاي صندوق
شد بلكه   فراموش نكنيم آه انتخابات به دست ما اجرا نمي: حداد عادل نيز در اين مورد يادآور شد

ما از اين اقدام . ه دست وزارت آشوري اجرا مي شده آه به رقباي انتخاباتي ما تعلق داردانتخابات ب
  .  متاسفيم ولي آنهايي آه دست به چنين اقدامي زدند، به پيروزي آبادگران مطمئن بودند

حداد عادل در خصوص موضع اين ائتالف در قبال اصالحات با اشاره به اينكه ما مخالف اصالحات نيستيم، 
خواهيم ساعت اصالحات را   خواهيم عقربه اصالحات را به عقب برگردانيم بلكه ما مي  ما نمي: افزود

انقالب ما خود بر اساس يك حرآت اصالحي پيروز شده اصالحات را يك امر موقت . تنظيم آنيم
  . دانيم  نمي

 داريم آه طبعًا يكي از هاي گذشته به اصالحات معروف شده انتقاد  ما به آنچه در سال: وي تصريح آرد
يكي از انتقادهاي ما . وظايف ما در مجلس آينده رفع معايبي است آه در اصطالحات مرسوم شده است

تجربه ما در انتخابات . به اصالحات آم توجهي به مسائل و مشكالت ملموس و واقعي مردم است
  . را به طور آامل قرار ندارندشوراي شهر نشان داد آه مردم تفسيري را آه تاآنون از اصالحات شده 

ها باشد يا   دهد رئيس جمهوري آمريكا از حزب دموآرات  حداد عادل در پاسخ به اين سوال آه ترجيح مي
ها در امور داخلي ايران   ها و اروپايي  ما همان طور آه انتظار داريم آمريكايي: جمهوري خواهان گفت

ينده آه يك امر داخلي در آمريكاست هم دخالتي دخالت نكنند، طبعًا در مورد رئيس جمهوري آ
توانيم بكنيم اين است آه اظهار اميدواري آنيم هرآسي آه رئيس   آنيم، تنها اظهار نظري آه مي  نمي

  . تري از آمريكا در جهان به نمايش بگذارد  شود، يك چهره منطقي  جمهوري آينده آمريكا مي
يم تا وقتي آه آمريكا، انقالب اسالمي ايران را باور نكند و آن معتقد: وي در خصوص رابطه با آمريكا گفت

را به عنوان يك واقعيت انكارناپذير و پيام اصلي مردم ايران در انقالب آه براي آن صدها هزار شهيد تقديم 
  . آرده است آه همان استقالل است، نشنود، قدم اول براي تغيير روابط برداشته نخواهد شد

ما از مجلس هفتم به عنوان نردباني براي آسب : فرانس مطبوعاتي حداد عادل گفتدر ادامه اين آن
اي براي خدمت از مجلس هفتم استفاده خواهيم   قدرت استفاده نخواهيم آرد، بلكه به عنوان يك جاده

  . آرد
نماينده مردم تهران در خصوص بررسي لوايح تصويب نشده مجلس ششم نظير اصالح قانون مطبوعات و 

ها در مجلس هفتم   احتمال مطرح شدن اين طرح: تيارات رئيس جمهوري در مجلس هفتم گفتاخ
بهرحال ما . ها در مجلس هفتم با خود مجلس است  گيري در مورد اين طرح  منتفي نيست لكن تصميم

توانيم   مواضع خود را به عنوان يك نماينده نسبت به اين طرح در وقت خودش اعالم آرديم ولي نمي
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. شاپيش از نتيجه نهايي برخي لوايح تصويب نشده در مجلس ششم، در مجلس آينده اظهار نظر آنيمپي
  . ها رد و يا بعضي ديگر با اصالحاتي به تصويب برسد  ممكن است بعضي از طرح

  پايان پيام 

  

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

   آمريکا از انتخابات مجلس در ايران انتقاد و اظهار نا اميدي کردرئيس جمهوري
  2004  فوريه 24  -1382 اسفند  5سه شنبه 
جرج بوش ، رئيس جمهوري آمريکا، از انتخابات پارلماني در ايران انتقاد کرد و ): راديوفردا(امير آرمين 

 کامل بيانيه اي که کاخ سفيد به اين مناسبت برگردان. رهبران ايران آزادي بيان را زيرا پا نهاده اند: گفت
  : منتشر کرده بدين شرح است

 400رد صالحيت بيش از دو هزار و . انتخابات پارلماني بحث انگيز اخير در ايران مرا بسيار نااميد کرد
داوطلب نمايندگي از سوي شوراي غير منتخب نگهبان، بسياري از ايرانيان را از امکان انتخاب آزادانه 

من هم هم صدا با بسياري از مردم در ايران و در سراسر جهان، . نماينده خود محروم کرده است
تالشهاي رژيم ايران براي خفه کردن آزادي بيان، از جمله توقيف دو روزنامه پيشرو اصالح طلب را در 

ش آشکاري چنين اقدام هائي حکومت قانون را تضعيف مي کند و تال. آستانه انتخابات، محکوم مي کنم
اياالت متحده آمريکا از خواست . در انکار خواست مردم ايران براي انتخاب آزادانه رهبران حکومتي است

مردم ايران براي زندگي در آزادي وبر خورداري از حقوق خدادادشان و نيز تصميم گيري در مورد 
  .سرنوشت خويش پشتيباني مي کند

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  ليات اليحه بودجه سال آيندهتصويب ک
  2004  فوريه 24  -1382 اسفند  5سه شنبه 

 کل کشور را با اکثريت قاطع آرا ١٣٨٣نمايندگان مجلس شوراى اسالمی، امروز کليات اليحه بودجه سال
  .تصويب کردند

 ۵٠٩ هزار ميليارد ريال است که شامل بودجه عمومی ۵٣٧ هزار و۶٩رقم بودجه کل کشور، يک ميليون و
  . هزار ميليارد ريال است١٧٧ هزار و ۶٨4 هزار ميليارد ريال و شرکت هاى دولتی و بانک ها ١٣١هزار و

 / ٧ درصد و توليد ناخالص داخلی بدون نفت ٧ / ٣در اليحه بودجه سال آينده، رشد توليد ناخالص ملی 
  .  درصد پيش بينی شده است٧

ن دليل، نمايندگان پس از تصويب کليات اليحه در رسيدگی به لوايح بودجه يک شورى است و به همي
  .جلسه علنی، بالفاصله وارد بررسی جزييات می شوند

   ميليون ريال در اختيار وزارت دفاع قرار گرفت  300 ميليارد و 939 هزار و 8مبلغ 
در اختيار  ميليون ريال 300 ميليارد و 939 هزار و 8 مبلغ 83 اليحه بودجه سال 9به موجب بند الف تبصره 

گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي آل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي   وزارت دفاع قرار مي
  .  ريزي آشور هزينه گردد  هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه  ايران براساس موافقتنامه

جايي در اعتبارات مربوط به  نيز هر نوع جاب9به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، براساس بند ب تبصره 
حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل آادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيرويهاي 

  . مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع است
در صورتي آه آسور بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل آادر و وظيفه و همچنين آسور سهم دولت در 

ه به وسيله ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي به حساب صندوقهاي مربوط مورد پرسنل وظيف
هاي دفاعي و آشوري به   تواند بنا به درخواست وزارتخانه  ريزي مي  واريز نشود، سازمان مديريت و برنامه

  . طور مستقيم نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايند
  پايان پيام 

 
  مى و سه قرارداد اقتصادى عظيم خارجىجمهورى اسال
  2004  فوريه 24  -1382 اسفند  5سه شنبه  - راديو آلمان-جواد طالعى

سايه افكنده بود، رسانه هاى  در روزهائى آه انتخابات مجلس شوراى اسالمى بر همه خبرهاى ايران
رى از حوزه نفتى آزادگان از سوى بهره بردا: خبردادند غربى، از انعقاد چند قرارداد بزرگ اقتصادى در ايران

يك شبكه تازه تلفن همراه به ترك ها و عقد قرارداد تاسيس يك شبكه  ژاپنى ها، سپردن امتياز ايجاد
آنسرسيوم بين المللى به رياست اتريشى ها، معامالتى را تشكيل مى دهند آه  بزرگ آبرسانى با يك

  . ميليارد دالر فراتر مى رود۵آن ها از  حجم مجموع
از وظايف  به موجب قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، نظارت بر عقد قراردادهاى خارجى، يكى

قابل توجهى از  اما با توجه به تحصن و استعفاى بخش. اساسى نمايندگان مردم در مجلس است
 .تازه يافته باشد نمايندگان، تصور نمى رود آه مجلس مجالى براى ارزيابى قراردادهاى مهم

 :يات مربوط به قراردادهاى سه گانه به قرار زير استجزئ
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  ميليارد دالرى نفتى با ژاپن٢قرارداد 
به . را برانگيخت عقد يك قرارداد مهم همكارى نفتى ميان ايران و ژاپن، اعتراض اياالت متحده آمريكا

ر به منظور بهره بردارى دو ميليارد دال  قرار داد نفتى تازه ژاپن با حجم گزارش شبكه اول تلويزيون آلمان،
 ١٩٩٩ ميدان نفتى آزادگان در سال  .منعقد شده است از نفت حوزه آزادگان واقع در جنوب غربى ايران

با اين ميزان ذخائر نفتى، .  ميليارد بشكه تخمين زدند٢۶آن را   ميزان ذخائر  آشف شد و آارشناسان
 .حسوب مى شودغنى ترين ميدان هاى نفتى ايران م حوزه آزادگان يكى از

نفتى سال   سيراب آردن عطش نفتى خود آامال به واردات متكى است، از زمان بحران ژاپن آه براى
آه تاآنون بارها    سياست آامال مستقلى در برابر آشورهاى نفت خيز خاورميانه پيش گرفته ،١٩٧٣

افق هاى اخير ميان ژاپن و برابر تو دولت آمريكا در. منتهى به تنش با اياالت متحده آمريكا شده است
 آه ايران ممكن است از  خارجه اين آشور گفت ايران موضعى انتقادى اتخاذ آرد و يك سخنگوى وزارت

دولت ژاپن، در .  اتمى استفاده آند  سالح هاى توليد سرمايه گذارى ژاپن در مسير گسترش برنامه
  .عناى تاييد برنامه هاى هسته اى ايران نيست قرارداد به م امضاى اين   با صراحت اعالم آرد آه مقابل،

 واگذارى امتياز شبكه تلفن همراه به ترك ها
در روزهاى اخير ميان   همراه، قرارداد اقتصادى مهم ديگرى بود آه  تازه تلفن  شبكه واگذارى امتياز يك

  .جمهورى اسالمى و يك سرمايه گذار خارجى منعقد شد
اظهار  بنا به. به دست آورد  )TKC( راه را شرآت خدمات ارتباطى ترآيهشبكه جديد تلفن هاى هم امتياز

امتياز ايجاد و بهره بردارى  آلمان براى آسب” تله آوم “  ، BNP Paribas  الكساندر مارآاروف از مسئوالن
گسترده اى زده بود، اما شرآت ترك موفق به  از شبكه تازه تلفن هاى همراه ايران دست به تالش هاى

عقد قرار داد، مشاوره هاى الزم را در اختيار دولت ايران قرار  در زمينه BNP .راندن رقيب آلمانى شدپس 
 .داد

بزرگترين سرمايه گذارى هاى  ، قرارداد جديد در برگيرنده يكى ازBNP بنا به اظهار يكى ديگر از مسئوالن
 .مى شود  در ايران است و حجم آن سه ميليارد دالر پيش بينى خارجى

درآمدهاى شبكه جديد تلفن   سال از١۵ به مدت  شرآت خدمات ارتباطى ترآيه، با آسب اين امتياز،
سال هاى اخير در شهرهاى بزرگ ايران  استفاده از تلفن هاى همراه در. همراه برخوردار خواهد شد
 .رونق بسيار يافته است

 شبكه آبرسانى تازه آرمان
د يك شبكه آبيارى عظيم در منطقه آرمان ميان جمهورى منظور ايجا سومين قرارداد خارجى، به
هزينه  Kleine Zeitung  روزنامه اتريشى  به گزارش .بين المللى منعقد شد اسالمى و يك آنسرسيوم

 ۶٣/۵   متر پهنا و۴ ساختمان يك تونل آبيارى، با  .ميليون دالر پيش بينى شده است ١٣۵  اين طرح
  ساختمان آن را Östu -Stettin رح است آه شرآت تونل سازى اتريشىآيلومتر درازا، بخشى از اين ط

  .بر عهده خواهد داشت
 قرار  .است  تامين آب آشاميدنى شهر آرمان  به گفته مقامات اتريشى، هدف اجراى اين طرح عظيم،

ر  د از طريق اين شبكه   ميليون مترمكعب آب آوههاى الله زار١١٠ ساالنه  است تا پنج سال آينده
منظور، آب رودخانه اى آه از آوههاى الله زار  به اين.  هزار نفر ساآنان شهر آرمان قرار گيرد٣۴٠اختيار 

دارد، ابتدا در پشت يك سد جمع آورى مى شود و سپس  سرچشمه مى گيرد و به صورت فصلى جريان
 .تقال خواهد يافت آيلومتر طول آن است، به آرمان ان۶٣/۵عرض و  از طريق تونل جديدى آه چهار متر

اسالمى با يك  قرارداد ايجاد شبكه آبرسانى و تونل وابسته به آن، از سوى سازمان آب جمهورى
  .عهده دارد آنسرسيوم بين المللى بسته شده است آه رياست آن را يك شرآت اتريشى بر

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

   جويانه سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا غير قابل قبول است  اظهارات مداخله: آصفي
  2004  فوريه 24  -1382 اسفند  5سه شنبه 

  
   خبرگزاري آار ايران-تهران

سخنگوي وزارت امور خارجه با رد اظهار نظر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا و برخي از مسوولين 
يانه آه غير قابل قبول است و همراه با تناقض گويي اين اظهارات مداخله جو: اتحاديه اروپايي گفت

  .هاي تحوالت جاري در ايران است   هايي متعدد است، حاآي از بي اطالعي از واقعيات و پيچيدگي
انتخابات مجلس شوراي اسالمي يك مساله داخلي بوده و قانون اساسي : حميدرضا آصفي افزود

  . امر را تبيين آرده استجمهوري اسالمي ايران ساز و آار چگونگي اين
الزم است افرادي آه درخارج از اين مرز و بوم در مورد انتخابات ايران : سخنگوي وزارت امو رخارجه افزود 

اظهار نظر مي آنند به مشارآت گسترده مردم در اين انتخابات توجه آرده و به نظر و رأي آنان احترام 
  .بگذارند

 بار نيست آه آمريكا و برخي آشورهاي اروپايي به داليل سياسي متأسفانه اين اولين: وي ادامه داد
  .تحمل ناپذيري خود را نسبت به آراء مردم ايران و يك انتخابات قانوني نشان مي دهند

پيش از اين نيز مواردي از بي احترامي آنها نه تنها نسبت به مردم ايران بلكه به رأي : آصفي تصريح آرد
  . آشورهاي عضو اتحاديه اروپايي را شاهد بوده ايمو خواست مردم در برخي از
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جمهوري اسالمي ايران همواره در : سخنگوي وزارت امور خارجه در واآنش به اظهارات رامسفيلد گفت
جهت ايجاد ثبات و امنيت در عراق اقدام آرده زيرا امنيت و ثبات د ر عراق را موجب تقويت امنيت در 

  .داند    منطقه مي
دهد با سوء   جمهوري اسالمي ايران به هيچ گروهي اجازه نمي: به گزارش ايلنا حميدرضا آصفي گفت

استفاده از مرزهاي آشور به داخل عراق رخنه آند و با هر اقدام غير قانوني به شدت برخورد خواهد 
  .آرد

اقعيات در عراق و باعث تعجب است آه وزير دفاع آمريكا توان درك و: سخنگوي وزارت امور خارجه گفت
  .منطقه را ندارد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

آژانس بين المللی انرژی اتمی، وابسته به سازمان ملل متحد، می گويد از اينکه ايران برخی از جنبه 
  . های برنامه هسته ای خود را اعالم نکرده ، به شدت نگران است

  2004وريه   ف24  -1382 اسفند  5سه شنبه  -بي بي سي 
  

در گزارش تازه ای که بی بی سی هم آن را دريافت کرده، اين آژانس گفته است که ايران طرح ايجاد 
  .يک دستگاه سانتريفيوژ برای مواد مورد مصرف در ساخت بمب را مخفی نگاه اشته است

 به گفته می شود که ايران تاکنون توضيح کاملی برای چگونگی آلوده شدن دو منطقه صنعتی خود
  . اورانيوم غنی شده ارائه نکرده است

آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد نمی تواند تاييد کند که فعاليتها يا مواد هسته ای اعالم نشده 
  . ای در ايران وجود نداشته است

اين آژانس از تواق ايران برای تعليق غنی سازی اورانيوم و متوقف ساختن کار مونتاژ و آزمايش 
ههای سانتريفيوژ استقبال کرده و گفته بود اين توافق موجب جلب اعتماد نسبت به ايران خواهد دستگا
  . شد

. اياالت متحده آمريکا ايران را متهم کرده است که يک برنامه ساخت جنگ افزار اتمی را دنبال می کند
  .اما ايران می گويد که برنامه هسته ای آن کشور دارای مقاصد صلح آميز است

 
 ازرسان سازمان ملل متحد از فعاليت های اتمی بيشتر جمهوری اسالمی پرده برداشته اندب

   ٢٠٠۴ فوريه ٢۴ – ١٣٨٢ اسفند ۵سه شنبه راديو 
روزنامه واشنگتن پست گزارش می دهد بازرسان سازمان ملل متحد در ايران، از فعاليت های اتمی 

  . برداشته اندبيشتر که جمهوری اسالمی قبال فاش نکره بود، پرده 
پلونيوم عنصری است که می تواند . بنا به اين گزارش، بازرسان از توليد پلونيوم و آزمايش آن آگاه شدند

گزارش واشنگتن پست حاکی . واکنش های زنجيره ای را که برای انفجار اتمی الزم است موجب شود
در .  گفت آنها برای توليد برق بودنداست که ايران پذيرفت تجربه هائی با پلونيوم انجام داده است، اما

اين ميان، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد اين سازمان آماده است به ليبی در استفاده 
محمد البرادعی روز سه شنبه در طرابلس به خبرنگاران گفت . مسالمت آميز از انرژی اتمی کمک کند

ف برنامه اتمی کشور، بلکه در مطالعه امکان پذير بودن آژانس مواففت کرده است ليبی را نه فقط در حذ
  . استفاده صلح جويانه از انرژی اتمی ياری دهد

در تحولی ديگر، مقامات آمريکا می گويند دولت بوش قصد دارد روز سه شنبه لغو برخی از محدوديت 
ه ليبی اعالم کرد اين اقدام دو ماه پس از آن صورت می گيرد ک. های مسافرت به ليبی را اعالم کند

 . تمام برنامه های مربوط به توليد جنگ افزار کشتار جمعی را کنار می گذارد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  حمله افراد ناشناس در موصل سه آشته به جاي گذاشت  
  2004  فوريه 24  -1382 اسفند  5سه شنبه 

هاي ائتالف آار مي آردند در اثر حمله افراد ناشناس به خودروي آنان آشته و سه عراقي آه براي نيرو
  .دو تن ديگر نيز به شدت زخمي شدند

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، رئيس پليس شهر موصل درباره چگونگي حادث شدن اين عمليات 
 نيروهاي ائتالف آار مي دو مترجم عراقي و يك نفر آه به عنوان فرد اطالعاتي براي:"تروريستي گفت

آردند، توسط افراد ناشناس مسلح مورد حمله قرار مي گيرند، در اين حمله هر سه تن آشته و دو تن 
  .ديگر نيز زخمي مي شوند

  .به گزارش خبرگزاري فرانسه، افراد ناشناس به محض انجام عمليات به سرعت از منطقه گريخته اند
  پايان پيام

  
   نمي توان در عراق انتخابات برگزار آرد  2005سال تا قبل از : آوفي عنان
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  2004  فوريه 24  -1382 اسفند  5سه شنبه 
دبير آل سازمان ملل مشكالت فني و قانوني را براي برگزاري انتخابات در عراق از جمله علل تعويق در 

  .برگزاري انتخابات ناميد
 ارائه شده به شوراي امنيت سازمان ملل در گزارشي" آوفي عنان"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،

متحد بر نياز گذشت ماهها براي دستيابي به ثبات و برقراري امنيت در عراق به منظور برگزاري انتخابات 
  .عمومي تاآيد آرد

براي حل مشكالت فني و قانوني ماهها وقت :"اظهار داشت" آوفي عنان"به گزارش خبرگزاري فرانسه،
 تا قبل از برقراي امنيت و ثبات آامل جهت سالمت عملكردهاي انتخاباتي غير نياز است و اين موضوع

  ".ممكن خواهد بود
  پايان پيام

 
  اخبار راديو فردا در مورد مسائل عراق

  2004  فوريه 24  -1382 اسفند  5سه شنبه 
  ابات عراقابراز خرسندي نيروهاي ائتالف در عراق از گزارش سازمان ملل در باره تاريخ برگزاري انتخ

مقامات نيروهاي ائتالف نسبت به گزارش دوشنبه سازمان ملل در مورد اجراي انتخابات در عراق، ابراز 
خشنودي آردند و مسئوالن عراق اآنون مذاآرات همه جانبه اي را براي توافق روي موضع واحدي آغاز 

هها حتي بعد از آنكه مسئوالن اجراي انتخابات در عراق ما: سازمان ملل در گزارش خود گفت. نموده اند
آريناپيرلي، مشاور . عراقي روي يك سلسله مباني حقوقي و سياسي توافق آنند، طول خواهد آشيد

همه اين اتفاقات دقيقا محتاج به : انتخاباتي سازمان ملل در مصاحبه اي مطبوعاتي در نيويورك گفت
بت از انتخابات بدون اين توافقها غير از توافق نظر گروههاي مختلف عراق است و موسسات اجرا و مراق
پال برمر، نماينده مدني آمريكا در عراق، . اين آه خود را تضعيف آنند، آار ديگري نمي توانند انجام دهند
در حالي آه نيروهاي ائتالف نيز مانند : در بيانيه اي گزارش سازمان ملل را مفيد و موثر خواند و گفت

انتخابات سريع هستند، معتقدند بايد اين آار با دقت آامل انجام گيرد و آن سازمان ملل خواستار اجراي 
  .فرصت الزم خواهد داشت

  پيمان پژمان 
  دبيرآل سازمان ملل گفت اين سازمان به تشكيل دولتي دمكراتيك در عرا ق متعهد است

د تا اداره امور سازمان ملل متعهد است به مردم عراق آمك آن: آوفي عنان، دبير آل سازمان ملل گفت
آقاي عنان در سخناني در پارلمان ژاپن در توآيو . خود را به دست گيرند و دولتي دموآراتيك برقرار سازند

هشدار داد پيش از آنكه سازمان ملل بتواند براي ايفاي نقشي آامل در برپايي يك دولت موقت و 
  .بايد بوجود آيدسازماندهي انتخابات به عراق بازگردد، فضاي امن تري در عراق 

  فرين عاصمي 
  صدر اعظم آلمان خواستار انتقال سريع حکومت به مردم عراق شد

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

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

نطقه خاورميانه، خود در مورد همکاري نزديک با ترکيه در تالش ها براي برقراري اصالحات و نوسازي در م
آقاي شرودر پيشتر گفته بود که در گفتگوهاي روز جمعه در واشنگتن با جرج بوش، رئيس . 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
 ارشد شوراي موقت حکومتي عراق، روز دوشنبه گفت که پيشنويس قانون موفق الرباعي، عضو

 فوريه، يعني موعد تعيين شده از سوي نيروهاي ائتالف، حاضر 28اساسي موقت عراق، تا پيش از 
آقاي الرباعي که شيعه است، گفت . وي علت اين امر را مسائل زياد حل نشده دانست. نخواهد شد

  .مرکزي، حقوق زنان، و نقش اسالم در قانون اساسي مي شودکه اين مسائل شامل حکومت 
  مسعود ملك 

   نفر بر اثر يک حمله انتحاري در عراق کشته شدند10
حمله در روز دوشنبه در مرکز پليس .  نفر کشته شدند10بر اثر يک حمله انتحاري در عراق دستکم 

 وقت روز و هنگامي روي داد که حادثه در اوايل. شهر کرکوک روي داد و دهها تن نيز زخمي شدند
  .ماموران پليس در حال تعويض پست بودند

  ليلي آرمان 
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند5سه شنبه : روزنامه های تهران
  2004  فوريه 24  -1382 اسفند  5سه شنبه  -بي بي سي 
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مقاالت خود درباره انتخابات روز جمعه گذشته روزنامه های سه شنبه تهران همچنان به گزارش ها و 
مجلس شورای اسالمی ادامه می دهند و در حالی که روزنامه های هوادار محافظه کاران آن را حماسه 

می خوانند يک روزنامه باقی مانده از جمع مستقل ها آرای خاموش و مطالبات مردم را مطرح کرده 
  .است
می اين نظر رييس جمهور خاتمی را در صدر اخبار خود آورده که  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالايران

  .گفته است حق و آزادی را بايد گرفت
 روبرو شده موضوع زندانيان کيهانکه با اعتراض روزنامه » آرای خاموش «  در گزارشی با عنوان اعتماد

 گذاشته و نشان داده سياسی را با کسانی که به عنوان منتخب انتخابات تهران مطرح شده اند در ميان
  .که آن ها نظری در اين باره ندارند

 منتخبان مجلس آينده را نو محافظه کاران ناميده و از زبان تحليگران سياسی نوشته اعتمادگزارشگر 
 و علمکرد خود شان باشد و   و خاموش  نيمه  مطالبات آن ها از يک تناقص مهم رنج می برند که

  .   آنها در تضاد است  اساسی يت خاموش با باورهای اکثر  مطالبات ترين اساسی
 اميررضا قهرمان سابق کشتی و منتخب تهران درباره مطالبات سياسی مردم و اعتمادبه نوشته 

   شده  افراد و مطبوعات  اين  در حق  که هايی  و اجحاف  حوزه  در اين زندانيان سياسی گفته است من
  .  اظهار نظر کنم  و مشخص ر دقيق بطو توانم  و نمی  ندارم اطالعی

علی رضا زاکانی مسوول سابق بسيج دانشجوئی که جز منتخبان مجلس آينده است در مورد مطالبات 
  ، و عدم  نيست  نکردند معلوم  شرکت  که  آنان مردمی که انتخابات را تجريم کرده بودند گفته مطالبات

  . ندارد و هميشه بوده است  اختصاص  دوره  اين  به  فقط  از مردم يی  عده ا شرکت
 نشان می دهد تنها کسی که از مطالبات مردم سخنی گفته مسعود ده نمکی از سران اعتمادگزارش 

. دهد  خرداد را نمی  از دوم  قبل  به  بازگشت  اجازه  جامعه  عمومی شرايط: انصار حزب اهللا است که گفته 
 و   سياسی های توانند آزادی  نمی رسانی  اطالع  نحوه ا و دگرگونیه  تحصيلکرده  افزايش  به آنها با توجه
  . را محدود کنند مطبوعاتی

 در مقاله ای با حمله به فاطمه حقيقت جو تنها نماينده دوره ششم که با کيهاننماينده واليت فقيه در 
ت نظارت شورای اعتراض از مجلس خارج شد، از کروبی، انصاری و عليخانی، به علت دفاعشان از ضرور

  .نگهبان، تحسين کرده است
 نوشته جلسه ديروز مجلس و سخنان فاطمه حقيقت جو کيهانحسين شريعتمداری در سرمقاله 

نماينده تهران نشان داد که شورای نگهبان در رد صالحيت اين افراد محق بوده و حضورشان در مجلس 
  .به صالح جمهوری اسالمی نبود

اين حماسه قبل از آن که يک جريان "اول اسفند را حماسه خوانده و نوشته  انتخابات کيهانسرمقاله 
و اگر هيچ . خزنده و مشکوک داخلی را به وحشت اندازد؛ آمريکا و متحدانش را به لرزه انداخته است
  ..."دليلی برای اثبات عظمت اين واقعه عظيم نبود، وحشت و اضطراب دشمنان کافی بود

 خوانندگان خود را به حمالتی عليه فاطمه حقيقت جو نماينده مستعفی  ابتدای ستون تلفنکيهان
تهران در مجلس اختصاص داده و از زبان يکی از خوانندگان خود نوشته چطور بعضی وقيحانه نان اين 

  .ملت را می خورند و نمکدان می شکنند
نفر از نمايندگان ١٠يف  خبر داده که با پايان شمارش آرای تهران بزرگ معلوم می شود که تکلجام جم

  . نامزد با هم رقابت خواهند کرد٢٠به دور دوم انتخابات موکول شده است که در آن جا 
 روزنامه وابسته به آبادگران اسالمی که برنده انتخابات دوره هفتم مجلس شناخته شده اند همشهری

  . دور دوم برگزيده می شوند نماينده در دور اول به مجلس راه می يابند و تنها پنج نفر در٢۵نوشته 
اهميت تعداد کسانی که انتخابش به دور دوم کشيده می شود در آن جاست که بايد با مهدی کروبی و 

  .نام هائی از اصالح طلبان مبارزه کنند که در فهرست انتخاباتی در نفرات سی و يکم به بعد قرار دارند
حضور اصولگرايان در مجلس به صورت محکم  اولين نشانه های جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

شدن حجاب دختران خبرنگار خود را نشان داد که در روزهای گذشته بدون توجه به حجاب در مجلس 
  .ظاهر می شدند اما ديروز حجاب خود را محکم کرده بودند

ا توجه  از دست زدن نمايندگان اصالح طلب مجلس برای خانم حقيقت جو انتقاد کرده و نوشته بکيهان
به سرزمين کربال، بود در ) ع(به آن که ديروز مصادف با دومين روز محرم و سالگرد ورود اباعبداهللا الحسين

  . دو هيئت بزرگ مذهبی تهران با واکنش منفی روبرو شد
 بر اين خبر افزوده که گفته می شود دليل رد صالحيت برخی نمايندگان مجلس ششم، عدم کيهان

  .نی از جمله نماز نخواندن بوده استالتزام به احکام دي
 را بدون توضيحی در کيهاناين دو پيش بينی روزنامه » دو روز و دو پيش بينی «  با عنوان آفتاب يزد

  .کنار هم گذاشته است
 است که انهدام اياالت متحده آمريکا در آن کيهان به عنوان اصلی روز دوشنبه روزنامه آفتاب يزداشاره 

د و خبر همان روزنامه در مورد انتخابات بابلسر که در آن پيش بينی شده بود که اگر پيش بينی شده بو
آرا دوباره شمارش شود سه هزار رای به آرای نجف مقداد زاده افزوده خواهد شد و او بار ديگر به 

  .مجلس راه پيدا خواهد کرد
نفجار قطار نيشابور را  استاندار خراسان داليل فنی اهمشهری و حيات نودر حالی که به نوشته 

برشمرده و گفته است که به زودی کسانی که تقصيری کرده بودند معرفی و مجازات می شوند روزنامه 
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 نوشته بی ترديد اين حادثه عمدی و برای تحت تاثير قرار دادن انتخابات و به تعويق جمهوری اسالمی
  .انداختن آن بوده است

ش ساخته که به جز تنبيه خطاکاران بايد از کسانی که با  استاندار خراسان فا همشهریبه نوشته
  .فداکاری و هوشياری مانع نزديک شدن قطار مسافری با هفتصد مسافر به حادثه شدند تقدير کرد

 برای اثبات نظريه عمدی بودن انفجار نيشابور نوشته ساعاتی بعد از انفجار جمهوری اسالمیروزنامه 
 در مسير قطار ورودی غرب تهران در حوالی شهريار درحال وقوع بود که با قطار در نيشابور توطئه ای نيز

  .هوشياری افراد بسيجی خنثی شد
 در توطئه قطار شهريار، انفجار يک قطار حامل چند تانکر پر از جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

  . نيشابور باشدبنزين تدارک ديده شده بود که ظاهرا قرار بود حلقه ديگری از انفجار قطار در
 با اشاره به وعده های انتخاباتی محافظه کاران که در انتخابات اخير  اعتمادجعفرگالبی در مقاله ای در

   عمومی  رفاه  اگر سطح اند که  هستند و متوجه  کامال آگاه  ها  تناقص برنده اعالم شده اند نوشته آنان به
 ارتقا   آزادی  مطالبه  به  نان  از خواستن  توقعات ود و سطحش ها بيشتر می  آگاهی را باال ببرند بالفاصله

   به  با آن  بشدت  گذشته  سال۶   طی خواهند و حداقل  نمی  که  است  چيزی  همان  درست يابد و اين می
  . برخاستند مقابله

سير    فشار محافظه کاران را بر دولت حتمی دانسته و نوشته مگر اين کهاعتمادنويسنده مقاله 
  .  بستاند  را از آنان کاری  محافظه  وا دارد و صفت  از مطالبات  بعضی  ادای  در جهت  تسليم  را به  آنان تحوالت

 با اشاره به خبری که به نقل از برندگان جايزه نوبل در صدر روزنامه های هوادار آفتاب يزدطنز نويس 
دگان جايزه نوبل را تبريک گفته و به يادشان محافظه کاران چاپ شده بود توجه محافظه کاران به برن

آورده که همزمان با انتخاب شيرين عبادی به عنوان برنده جايزه صلح نوبل در رد آن چه ها که ننوشته 
  .بودند

 و دو روزنامه ديگر تهران اين بود که برندگان جايزه نوبل گفته اند که رييس کيهانروز دوشنبه عنوان 
  . را سرکوب می کندجمهور بوش معرفت علمی

 از زبان فرمانده نيروی انتظامی نوشته که ما آماده همکاری برای راه اندازی مراکز تفريحی حيات نو
  .شبانه هستيم

اهميت اين گفته آن جاست که تا کنون نيروهای انتظامی و اداره اماکن به شدت با باز شدن مراکز 
 مخالفت خود حوادثی آفريده اند، در حالی که از تفريحی در شب ها مخالفت کرده و گاه گاهی در اين

  . اجتماع شبانه در پارتی ها و عروسی ها هم جلوگيری و آن را محدود می کند
روزنامه های مختلف تهران از بلندی صف های نام نويسی برای پيش خريد تلفن های همراه خبر داده 

ها روزنامه های که به انتقاد از اين عمل دولت اند که در روز گذشته در برابر بانک ها ديده شده است، تن
 است که نوشته يک نفر تا چند هزار تلفن همراه کيهاندر پيش فروش تلفن همراه پرداخته روزنامه 

  .پيش فروش کرده است
  . ميليارد تومان با اين عمل از سرمايه های سرگردان جمع آوری شده است٣٢۵ نو خبر داده که حيات

  
  گوناگون

  
  راديو آمريكا، ارسالي به وسيله اي ميلاخبار 

  2004  فوريه 24  -1382 اسفند  5سه شنبه 
روزنامه واشنگتن پست گزارش می دهد بازرسان سازمان ملل متحد در ايران، از فعاليت های اتمی 

د بنا به اين گزارش، بازرسان از تولي.  بيشتر که جمهوری اسالمی قبال فاش نکره بود، پرده برداشته اند
پلونيوم عنصری است که می تواند واکنش های زنجيره ای را که برای . پلونيوم و آزمايش آن آگاه شدند

گزارش واشنگتن پست حاکی است که ايران پذيرفت تجربه هائی . انفجار اتمی الزم است موجب شود
يس آژانس بين المللی در اين ميان، رئ. با پلونيوم انجام داده است، اما گفت آنها برای توليد برق بودند

انرژی اتمی می گويد اين سازمان آماده است به ليبی در استفاده مسالمت آميز از انرژی اتمی کمک 
محمد البرادعی روز سه شنبه در طرابلس به خبرنگاران گفت آژانس مواففت کرده است ليبی را نه . کند

ودن استفاده صلح جويانه از انرژی اتمی فقط در حذف برنامه اتمی کشور، بلکه در مطالعه امکان پذير ب
در تحولی ديگر، مقامات آمريکا می گويند دولت بوش قصد دارد روز سه شنبه لغو برخی از .  ياری دهد

اين اقدام دو ماه پس از آن صورت می گيرد که ليبی . محدوديت های مسافرت به ليبی را اعالم کند
  .  جنگ افزار کشتار جمعی را کنار می گذارداعالم کرد تمام برنامه های مربوط به توليد

  
مقامات جمهوری اسالمی می گويند يک مرد متهم به تجاوز جنسی به کودکان در شهر مرودشت در 

 ٨در ماه اکتبر يک قاضی، مرد را که محمد علی فيروزی نام داشت، به .  جنوب ايران، به دار آويخته شد
گفته قاضی دادگاه، حکم پس از تائيد ديوانعالی جمهوری به .  ضربه شالق محکوم کرد٧١بار مرگ و 

  . اسالمی به اجرا در آمد
  

دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا برای ديداری سه روزه و گفت و گو با اسالم کريم اوف و ديگر مقامات 
ز امنيت منطقه ای، اوضاع افغانستان و نگرانی های ناشی ا. ارشد ازبکستان به تاشکند رفته است

چند ساعت پيش از ورود آقای .  نقض حقوق بشر در ازبکستان در راس دستور مذاکرات قرار دارد
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 ساله يک زندانی سياسی مسلمان را صادر کرد، او ۶٢رامسفلد، يک دادگاه ازبک دستور آزادی مادر 
ير دفاع آمريکا انتظار می رود وز.  مقامات زندان را متهم کرده بود که پسرش را تا پای مرگ شکنجه دادند

ازبکستان نخستين جمهوری شوروی سابق در . درباره مناسبات واشنگتن و تاشکند نيز بحث کند
آسيای مرکزی بود که به آمريکا اجازه داد از يک پايگاه نظامی در آن کشور برای جنگ با تروريسم در 

  . افغانستان استفاده کند
  

ت دفاع آمريکا درخواست آنها را برای حضور در سه گروه عمده طرفدار حقوق بشر می گويند وزار
محاکمه تروريست های مظنون که در پايگاه دريائی آمريکا در خليج گوانتانامو، در کوبا، زندانی هستند رد 

  . کرده است
مقامات عفو بين الملل، سازمان نظارت بر حقوق بشر می گويند پنتاگون گفته است در دادگاه جای 

سه گروه، پنتاگون را متهم می کنند که از قول خود .  ن آنها وجود نخواهد داشتکافی برای نمايندگا
 نفر ۶۵٠تاکنون هيچ دادگاه نظامی برای محاکمه حدود . برای برگزاری علنی محاکمات، عدول می کند

  . زندانيان مظنون طالبان و القاعده در گوانتانامو تشکيل نشده است
  

 شنبه در جلسه ای توصيه های سازمان ملل متحد در مورد اعضای شورای حکومتی عراق روز سه
در گزارش سازمان ملل متحد که روز دوشنبه .  زمان امکان پذير بودن برگزاری انتخابات به بحث پرداختند

 برگزار ٢٠٠۵منتشر شد تخمين زده می شود که انتخابات می تواند در اواخر سال جاری يا اوائل سال 
امنيتی از جمله داليلی که انتخابات نمی تواند در آينده ای نزديک صورت گيرد گزارش به مسائل . شود

شورشيان پياپی حمله می کنند و شامگاه دوشنبه در حمله ای به دفتر حزب دمکرات .  استناد می کند
در بغداد، مقامات نظامی آمريکا می .  کردستان عراق در نزديکی موصل، يک محافظ کرد کشته شد

زان در جريان حمله ای که پنجشنبه گذشته در شمال بغداد صورت گرفت، يک همدست گويند سربا
در رويدادی ديگر، سربازان آمريکا يک مقام . عمده ابو موصب الزرقاوی، فعال مظنون القاعده را کشتند
  . امنيتی سابق حزب بعث را در شهر بغوبه دستگير کردند

    
  

ام اسرائيل در ساختن ديوار امنيتی در دادگاه بين المللی در حالی که رسيدگی به قانونی بودن اقد
الهه ادامه دارد، بولدوزرهای اسرائيل مناطق جديدی از زمين های متعلق به فلسطينيان را برای 

  . ساختن ديوار هموار کرده اند
ندند، ده ها فلسطينی ساکن روستائی در کرانه غربی روز سه شنبه تالش کردند راه را بر بولدوزرها بب

در اين ميان آريل .   معترض زخمی شدند١٠دست کم . اما سربازان اسرائيل با باتون آنها را متفرق کردند
شارون، نخست وزير اسرائيل به روزنامه يديوت آهارانوت گفت جلسات دادگاه بين المللی حرکتی 

 کيلومتر فراتر خواهد رفت، ٧٠٠رياکارانه است و قول داد به ساختن ديوار امنيتی که طول آن سرانجام از 
  . ادامه دهد

  
رئيس سازمان مرکزی اطالعات آمريکا می گويد القاعده آسيبی جدی ديده است، اما همچنان خود را به 

جرج تنت روز چهارشنبه در توضيحاتی در جلسه کميته اطالعات سنا .  حمله به آمريکا متعهد می داند
آنقدر که برای به وجود آمدن شکاف های بزرگی در سلسله گفت نيروهای آمريکا رهبران القاعده را 

با اين حال او گفت مصاحبه با . مراتب گروه تروريستی کافی باشد دستگير کرده اند يا کشته اند
بازداشت شدگان القاعده حاکی است که اين شبکه حمله به آمريکا را هنوز هدف مهمی برای خود می 

 مطبوعاتی گفته می شود بيش از دو سال پيش از حمالت سپتامبر در اين ميان، در يک گزارش.  داند
 به نيويورک و واشنگتن، نام اول و شماره تلفن يکی از هواپيماربايان به تحقيق گران آمريکائی داده ٢٠٠١

  .شد، اما به نظر می رسد مسئوالن نتوانستند اين سرنخ را فعاالنه دنبال کنند
  

 اخبار سايت امروز
  2004  فوريه 24  -1382فند   اس5سه شنبه 

  سانسور متن استعفاي حقيقت جو
همچنانكه سايت امروز پيش بيني مي آرد متن استعفانامه خانم حقيقت جو در روزنامه هاي آشور 

صدا و سيما نيز بدون اشاره : يك روزنامه نگار با يادآوري موضوع فوق به روزنت امروز گفت. سانسور شد
خانم حقيقت جو، صرفًا جمالت خداحافظي و بخشي از سخنان آقاي مجيد به استدالل ها و سخنان 

با وجود اين، سخنان خانم حقيقت جو بازتاب گسترده : وي افزود. انصاري و آقاي حداد عادل را پخش آرد
  .اي در جامعه داشت

  پايين ترين ميزان مشارآت مردمي در مقايسه با انتخابات هاي مجلس
 محافظه آار در باره تعداد واجدان شرايط به ايجاد شبهه پرداخته اند مرآز آمار در حالي آه روزنامه هاي

يك فرد مطلع با . آشور و نيز سازمان ثبت احوال از انجام مصاحبه و ارائه توضيحات فني ممنوع شده اند
أي دهنده محافظه آاران در باره نتايج انتخابات و تعداد افراد ر: اعالم موضوع فوق، به سايت امروز گفت

هيچ تشكيك نمي آند، اما از مشخص شدن درصد شرآت آنندگان در انتخابات مجلس هفتم ناراحت 
 درصدي را آه آمترين ميزان مشارآت دو مجلس اول تا ششم است، حماسه 50هستند و آراي 
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   درصد رأي باطله در شهرهاي بزرگ15
يك فرد .  درصد آراي ريخته شده به صندوق ها در شهرهاي بزرگ سفيد و باطله بوده است15حدود 

اين ميزان رأي سفيد و باطله در انتخابات گذشته سابقه : ايت امروز گفتمطلع با بيان اين موضوع به س
 درصد واجدان شرايط است آه در اعتراض به انتخابات يا 5اين تعداد آرا معادل : وي افزود. نداشته است

وي نتيجه گرفت آه به اين ترتيب معلوم مي . از ترس مهر خوردن شناسنامه ها رأي سفيد داده اند
  . درصد واجدان شرايط به نامزدها رأي داده اند45شود آه 

  تشويش اذهان عمومي توسط روزنامه ارگان قوه قضاييه
سرمقاله روزنامه حمايت ارگان سازمان زندانها وابسته به قوه قضاييه در باره احتمال خودزني و ترور 

توضيح الزم در باره آنها را اصالح طلبان توسط خود آنان، سؤالهاي زيادي ايجاد آرده آه قوه قضاييه هنوز 
از قوه قضاييه انتظار مي رود : يك فرد مطلع با بيان موضوع فوق به سايت امروز گفت. ارائه نكرده است

چنانچه اطالعاتي در اين زمينه بدست آورده است آن را پيگيري آند و نتيجه را به اطالع مردم برساند، 
با توجه به اينكه چند : وي افزود. يق اذهان عمومي شودنه اينكه با طرح مسأله در روزنامه موجب تشو

روز پس از انتخابات مجلس ششم آقاي سعيد حجاريان ترور شد، طرح مسأله ترور توسط روزنامه ارگان 
  .قوه قضاييه با هيچ منطقي سازگار نيست مگر آنكه زمينه سازي براي برخي اقدام ها محسوب شود

  
  ي سيتوضيح باهنر به بخش فارسي بي ب

محمدرضا باهنر به عنوان نماينده منتخب مردم آرمان در مصاحبه با بخش فارسي راديو بي بي سي 
با توجه به : يك فرد آگاه در اين باره به سايت امروز گفت.برنامه هاي انتخاباتي جناح راست را توضيح داد

وي . احبه آرداينكه وي قرار است نايب رئيس مجلس هفتم شود، با بخش فارسي بي بي سي مص
هيچ يك از محافظه آاران به اقدام وي اعتراض نكردند و به اين ترتيب معلوم شد آه اين اقدام با : افزود

هماهنگي جناحي صورت گرفته است و شائبه تالش براي جلب همكاري بيشتر دولت انگلستان را 
  .دامن مي زند

  تهديد مجدد بهزاد نبوي به محاآمات قضايي
با اشاره به رويداهاي ديروز » مهره هاي سوخته«در يادداشتي تحت عنوان ) 5/12(روزروزنامه سياست 
آه پس از ناآامي در فشار بر شوراي نگهبان براي تأييد صالحيت » ن.ب«ظاهرًا سازمان : مجلس نوشت

چهره هاي برجسته خود تمامي تالش خويش را مبذول عدم برگزاري انتخابات و دلسرد آردن مردم براي 
ور در آن آرده اند، در پي شكست در اين پروژه، بدين فكر افتاد تا با قرباني آردن مهره هاي سوخته حض

خويش در مجلس آه به دست داشتن در آشوب هاي خرداد ماه متهم اند و سپردن آن به دستگاه 
هد شد اما قضايي، اين شبهه را القاء آند آه با روي آار آمدن مجلس هفتم، دوران قلع و قمع آغاز خوا

را قبول آرده و در » ن.ب«زهي خيال باطل، چه آنكه مردم مدتهاست آه استعفاي سران سازمان 
انتخابات اخير هم آن را به تأييد نهايي رسانيده اند و آم آم، زمان آن فرا رسيده آه پرونده هايي نظير 

مفتوح و رأي آن، پس از ... انفجار دفتر نخست وزيري و هزاران پرونده قتل مشكوك و فساد اقتصادي و 
  .سالها معطلي، صادر گردد

   درصد تهراني ها در انتخابات شرآت آردند25با احتساب آراي باطله، فقط 
يك فرد آگاه با بيان آمار فوق به سايت امروز .  درصد آراي شهروندان تهراني باطله و سفيد است16

 درصد 4 باشد، به آن معناست آه بايد حدود  درصد آراي ريخته شده به صندوق ها باطله16اگر : گفت
: وي افزود.  درصد رأي هاي واجدان شرايط آه به صندوق ها ريخته شده است، بايد آسر شود28آرا از 

 درصد تهراني ها انتخابات را 75 درصد تهراني ها رأي دادند و 25آمتر از : به اين ترتيب مي توان گفت
  .تحريم آردند

   هفتمتبعات انتخابات مجلس
از مجلس شوراي اسالمي خبر مي رسد انتخابات مجلس هفتم : نوشت) 5/12(جمهوري اسالمي

دختران جواني آه تا قبل . اولين اثر خود را در رفتار خبرنگاران روزنامه هاي زنجيره اي، ظاهر آرده است
ارد مجلس مي شدند از انتخابات اول اسفند با وضع زننده اي آه از نظر حجاب براي تهيه خبر و گزارش و

  .ديروز با حجاب بهتري به مجلس مراجعه آرده بودند
  جاللي زاده و ادب مرحوم شده اند: نماينده ولي فقيه در آردستان

از جمع يكصد و هفت هزار رأي مأخوذه حوزه انتخابيه سنندج بين بيست و چهار هزار تا چهل هزار رأي 
 رأي آورده و آانديداي دوم بيست و سه 39000ب اول به نام ادب و جاللي زاده ريخته شده آه منتخ

از امكانات شهرداري، صدا : يك فرد آگاه با اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت. هزار رأي آورده است
و سيما، دانشگاه آزاد اسالمي و نيروي مقاومت بسيج براي پيروزي آقاي مرتضي زرين گل استفاده 

ه در آردستان به برخي از روحانيون اهل سنت ابالغ آرد از باال دستور نماينده ولي فقي: وي افزود. شد
  .آقايان جاللي زاده و ادب مرحوم شده اند. رسيده است آه آقاي زرين گل بايد حتمًا نفر اول شود

  پرونده سازي هاي جديد عليه اصالح طلبان
آه مجري هك » يانهن را«شرآت : نوشت» پشت پرده سياست«در بخش ) 5/12(روزنامه سياست روز

پيش از اين در . آردن پايگاه هاي اينترنتي اصولگرايان بود، به يك نهاد عالي اجرايي واگذار شده بود
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  حق مصاحبه مستقيم با وزير آشور و رئيس ستاد انتخابات را نداريد: دستور مديريت صدا و سيما
ت در آنچه برخالف رويه ثاب: وزارت آشور در زمينه مصاحبه مسئول آن وزارتخانه با صدا و سيما اعالم آرد

ساليان گذشته رخ داد رفتار صدا و سيماي جمهوري اسالمي در عدم برقراري مستقيم در ستاد 
انتخابات آشور با حضور وزير محترم آشور و رئيس ستاد انتخابات بوده است آه در طي ساليان 
 رئيس گذشته، بي سابقه بوده و هنگامي آه مسئوالن اين دفتر علت عدم ارتباط با وزير محترم آشور و

ستاد انتخابات آشور را جويا شدند نماينده رسمي معاونت سياسي سازمان صدا و سيما از برقراري 
  .مستقيم، عذر خواست و آن را دستور مافوق خود، ذآر آرد

  ادعاي جديد آشف وسايل شنود در دفتر پلمب شده يكي از احزاب
در دفتر . ون و حزب پيرو آن، پلمب شددفتر دو تشكل سازمان ن: ادعا آرد) 5/12(روزنامه سياست روز

سه عضو شاخص اين حزب . حزب مذآور ابزار اطالعاتي از جمله دستگاه هاي شنود، آشف شده است
  .نيز به اتهام همكاري با پروژه توليد انبوه شناسنامه هاي بي صاحب بازداشت شده اند

  ايت رويداد موجود نيستهيچ مصوبه اي در باره مسدود شدن س: معاون مطبوعاتي وزير ارشاد
خبر رسمي پيرامون بسته شدن سايت رويداد توسط : صحفي، معاون مطبوعاتي وزير ارشاد گفت

اگر سايت رويداد با دستور مقام هاي قضايي : وي افزود. شرآت مخابرات ايران به ما داده نشده است
ورد بررسي و پيگيري قرار  نفره صادر شده و بايد م3مسدود شده، اين دستور بدون هماهنگي آميته 

  .گيرد
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