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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
  

  .  امروز صبح از آانديداتوري نمايندگي مجلس هفتم انصراف دادم: آروبي 
  2004  فوريه 25  -1382 اسفند  6چهار شنبه 

در اين دوره از انتخابات احساس مي آنم عدم حضور بنده به ضرر : رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت
  .  نابراين امروز صبح از آانديداتوري نمايندگي مجلس هفتم انصراف دادمنظام نخواهد بود ب

به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، مهدي آروبي رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
تصميم گيري در اين خصوص آامال شخصي و پيش از طرح آن در مجمع روحانيون مبارز بوده است، 

در جلسه امشب مجمع روحانيون مبارز در خصوص انصراف بنده از آانديداتوري قرار بود : تصريح آرد
نمايندگي مجلس هفتم تصميم گيري شود آه من خودم امروز صبح زودتر نامه انصراف خود را به ستاد 

  .انتخابات وزارت آشور تحويل دادم 
جلس هفتم به هيچ در انتخابات م: آروبي در خصوص حضورش در انتخابات مجلس هفتم تصريح آرد 

قيمت من حاضر به آانديداتوري نبودم، اين حرف، حرف سياسي نبود، بلكه به يك استداللي رسيده 
  .بودم آه در صحنه حضور داشته باشم، ولي آانديدا نشدم

: وي با اشاره به اينكه بارها اعالم آردم به اصرار آمدم اما به اصرار خودم در صحنه انتخابات ماندم افزود 
 جلسات متعددي آه در مجمع با آقاي خاتمي و بسياري از بزرگان داشتيم عنوان آردند نيامدن حق با

  .شما نيست و معتقد بودند اين تصميم شخصي نمي تواند باشد و بايد شرآت آنيد
زماني آانديدا شدم آه هنوز رد صالحيت هاي گسترده صورت نگرفته بود و مشخص : آروبي تصريح آرد

سپس تفكر عكس شد، يعني بخش مهمي از آنهايي آه اصرار بر . ازه افراد حذف مي شودنبود چه اند
  .آمدن من داشتند معتقد بر انصراف و نيامدن شدند

به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، آروبي با تاآيد بر اينكه انصراف از آانديداتوري را در آن شرايط به 
 به اوضاع و احوال تاريخي و موضع گيري هايي آه در آمدن و با توجه: مصلحت نظام ندانستم تصريح آرد

يا نيامدن، برگزاري يا عدم برگزاري انتخابات و تاخير در آن صورت گرفته بود مرا به اين نتيجه رساند به 
  .هيچ قيمتي نبايد انصراف دهم

، در شرايط بد و رئيس مجلس شوراي اسالمي با تاآيد بر اينكه در زمان تصميم در ماندن در انتخابات
با توجه به اينكه از نتايج انتخابات مطلع بودم، اين را هم مي دانستم آه حتي : بدتر قرار داشتم گفت 

  . اگر من آسيب راي ببينم در مقابل حفظ نظام مهم نيست
  .ادماآنون انتخابات انجام شده و آناره گيري از آن ضرري براي نظام ندارد، بنابراين انصراف د: وي افزود 

آروبي با تاآيد بر اينكه در اين دوره از انتخابات آانديداهاي مجمع روحانيون مبارز فعال حضور خواهند 
  . حوزه فعاليت دارد و من خودم نيز به شدت فعال هستم40اين مجمع در حدود : داشت افزود 

مايندگان مجلس از  تن از ن50وي در پاسخ به سوال خبرنگار پارلماني ايلنا مبني بر علت طرح سوال 
من هم سوال نمايندگان از رئيس جمهور : رئيس جمهور در خصوص انتخابات مجلس هفتم، تصريح آرد

  .ام، ولي معتقدم آه اين سوال ضرورتي ندارد  در خصوص انتخابات را شنيده
  .متن نامه انصراف رئيس مجلس شوراي اسالمي ضميمه اين خبر است

  پايان پيام 
  

  از نامزدي نمايندگي مجلس هفتم  " نيا  رسول منتجب"آميز   انصراف اعتراض
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هاي نامزدهاي نمايندگي مجلس   اي به وزيرآشور با انتقاد از ردصالحيت  رسول منتجب نيا با ارسال نامه
  .  امه رقابت در اين حوزه انصراف دادهفتم به برگزاري انتخابات در حوزه انتخابيه تهران اعتراض آرد و از اد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن نامه عضو شوراي مرآزي مجمع روحانيون مبارز به 
  :شرح زير است

  وزير محترم آشور
  )ريه توفيقه(حضرت حجه االسالم والمسلمين آقاي موسوي الري

جانب به صحنه انتخابات در شرايطي آه همه قرائن و با اهداي سالم، چنانچه استحضار داريد ورود اين
گيري يك جناح سياسي آشور بر قبضه نمودن دوره هفتم مجلس شوراي   شواهد حكايت از تصميم

اي داشت صرفٌا به منظور تقويت و تثبيت نظام جمهوري اسالمي و   اسالمي به هر قيمت و با هر هزينه
 عرصه انتخابات بود، متاسفانه پس از گذشت دوران فراهم ساختن زمينه حضور گسترده مردم در

شماري آه در هفته تبليغات انتخاباتي   هاي وسيع و غيرقابل قبول داوطلبان و تخلفات بي  ردصالحيت
هاي غيرمسوول در روز اخذ   هايي آه مقامات ارگان  توسط جناح منتقد اصالحات صورت گرفت و مداخله

 متعدد و موثقي آه مبني بر تخلفات آشكار در امر شمارش آراء رسده راي انجام دادند و نيز گزارشات

www.iran-archive.com 

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


است و از سوي ديگر ضعف و سستي عوامل اجرايي انتخابات و عدم تصميم بر اجراي قانون ومقابله با 
تخلفات روشن آه گزارش مشروح آن با استناد به نقل بازرسان ويژه و افراد مورد وثوق تهيه و به پيوست 

  .رددگ  تقديم مي
با عنايت به مراتب فوق اينجانب انصراف خود را از آانديداتوري نمايندگي دوره هفتم مجلس شوراي 

  . دارم، استدعا دارم نام اينجانب را از فهرست مربوط فرمائيد  اسالمي اعالم مي
  پايان پيام

  
  ات مجلس هفتمنگاهي به سابقه چند عضو ائتالف آبادگران ايران اسالمي، برندگان اصلي در انتخاب

  2004  فوريه 25  -1382 اسفند  6چهار شنبه  -راديو فردا 
 30 تن از 27با پايان يافتن شمارش آراي تهران در انتخابات مجلس هفتم، ): راديو فردا(بهمن باستاني 

تشكلي با نام ائتالف آبادگران . آانديداي تشكل نه چندان مشهور به مجلس شوراي اسالمي راه يافتند
همكارم نيما تمدن، در گزارشي آه مي شنويم، تصويري از چند نماينده اين تشكل در . ن اسالميايرا

  . مجلس هفتم را ارائه مي دهد
ائتالف آبادگران ايران اسالمي براي حضور در انتخابات مجلس هفتم، همچون ): راديو فردا(نيما تمدن 

آانديداهايي . زه تهران آانديدا معرفي آردانتخابات شوراهاي شهر در اسفندماه سال پيش تنها در حو
آه شايد مشهورترين آنها، غالمعلي حداد عادل باشد، رئيس فراآسيون محافظه آاران اقليت در مجلس 

  . ششم و آسي آه پسرش، همسر دختر علي خامنه اي است
 نظام، آقاي حداد عادل آه از اعضاي بلندمرتبه شوراي عالي انقالب فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و فرهنگستان زبان و ادب فارسي محسوب مي شود، بيش از ده 
 تا آنون، نقشي عمده در 1360سال، معاونت وزير آموزش و پرورش را بر عهده داشت و از آغاز دهه 

ني و اجتماعي تاييد و تهيه آتابهاي درسي دبستان، راهنمايي و دبيرستان بخصوص در زمينه هاي انسا
از همين رو مي توان او را به عنوان يكي از مهمترين برنامه ريزان آموزشي در مدارس . داشته است

  . جمهوري اسالمي به شمار آورد
احمد توآلي، دومين چهره مشهور ائتالف آبادگران، به عقيده آارشناسان بخش مهمي از شهرت 

دهايش از برنامه هاي اقتصادي علي اآبر هاشمي آنوني اش در مطبوعات ايران را مرتبط با انتقا
آقاي توآلي آه از نخستين . رفسنجاني و حضور ناموفق در دو دوره انتخابات رياست جمهوري مي داند

فعاالن آميته انقالب اسالمي محسوب مي شود، پيش از اين نيز در بهشهر به نخستين مجلس 
ابينه ميرحسين موسوي، وزير آار شد آه اين دوره وي پس از آن مدتي در آ. شوراي اسالمي راه يافت

  . با استعفا پايان يافت و او را تا سالها از عرصه رسانه ها دور آرد
اميررضا خادم، قهرمان آشتي در چند دوره از رقابتهاي جهاني و المپيك آه آمي بيش از يك سال 

ن دوره، قهرمان جهان شد، از رياست فدراسيون آشتي را برعهده داشت و تيم جمهوري اسالمي در اي
با اين حال آارشناسان عملكرد آقاي خادم در فدراسيون آشتي را . ديگر نمايندگان مجلس هفتم است

 نيز با استفاده از 2002به طور آلي مثبت ارزيابي نمي آنند و معتقدند قهرماني آشتي ايران در سال 
عالوه بر اين، روزنامه نگاران .  گرفته استحق ميزباني ايران و دست بردن در جدول امتيازها صورت

ورزشي بارها نوشته اند آه حضور امير رضا خادم در آرسي رياست فدراسيون آشتي ايران، اقدامي بر 
اساس باندبازي و حتي فعاليتهاي صدا و سيما بوده است و از همين روي پس از مدتي آقاي خادم به 

  . گذاشته شددليل ناآارآمدي از رياست فدراسيون آنار 
مهدي طباطبايي، يكي از چهار روحاني ائتالف آبادگران، سابقه دادستاني انقالب در استان مازندران و 

احمد احمدي، ديگر روحاني اين فهرست، . معاونت دادسراي عمومي تهران را در پرونده خود دارد
تشاراتي آه با ان. موسس انتشارات سمت يا سازمان مطالعه و تدوين آتب علوم انساني است

بازگشايي دانشگاهها پس از انقالب فرهنگي اوايل دهه شصت، آار اسالمي آردن آتابهاي حوزه علوم 
  . انساني را برعهده گرفت و حاال سالها است آه تدريس اين آتابها در همه دانشگاهها الزامي است

تند آه اولي امام جمعه دو روحاني ديگر اين ائتالف، عباسعلي ابطحي و غالمرضا مصباحي مقدم هس
موقت شهر ري است و دومي از روساي دانشكده الهيات دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق و 

حسين مطفر، وزير آموزش و پرورش در نخستين آابينه . همچنين از متخصصان اسالمي آردن اقتصاد
ه معتمد طيف محمد خاتمي و آسي آه سه برادرش در جنگ ايران و عراق آشته شدند، هموار

آقاي مظفر نيز از نمايندگان . نيروهاي اصولگرا، همچون انصار حزب اهللا بوده و به او لقب ارزشي داده اند
عماد افروغ، ديگر عضو ائتالف آبادگران آه مديريت گروه فرهنگي شبكه . راه يافته به مجلس هفتم است

  . از تئورسينهاي روزنامه رسالت استيك تلويزيون جمهوري اسالمي را بر عهده دارد، همچنين يكي 
اين .  تن به مجلس هفتم راه يافتند5از شش بانويي آه ائتالف آبادگران آنها را در فهرست خود قرار داد، 

 تن يا همسران و برادران خود را در جنگ ايران و عراق از دست داده اند يا از اعضاي موسس جمعيت 5
از جمله فاطمه رهبر آه دبير شوراي عالي . ي شوندموتلفه اسالمي و جامعه زينب محسوب م

سياستگذاري اينترنت در سازمان صدا و سيما است و در وب سايت ائتالف آبادگران به تشريح لزوم 
  .آنترل و ايجاد محدوديت در استفاده از اينترنت مي پردازد

 
 

  هاي راي را خواستار شد    وقاي به آيت اهللا جنتي بازشماري آراء برخي از صند  پور در نامه  محتشمي
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والمسلمين سيدعلي اآبر محتشمي پور رئيس فراآسيون جبهه دوم خرداد مجلس و   االسالم  حجت

دبير شوراي نگهبان، بازشماري   اهللا جنتي   اي به آيت  عضو شوراي مرآزي مجمع روحانيون مبارز در نامه
  . گيري را خواستار شد  هاي راي  ي از صندوقآراء برخ

اي از آن امروز از طريق اداره   به گزارش سرويس مجلس خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، در اين نامه آه نسخه
  :گرفت، آمده است  هاي مجلس شوراي اسالمي در اختيار خبرنگاران پارلماني قرار   اخبار و رسانه

  حترم شوراي نگهبان حضرت آيت اهللا جنتي دبير م« 
احتراما گزارشات مكرر از نمايندگان تعيين شده از سوي اين ستاد و همچنين برخي آانديداهاي مورد 

در حوزه انتخابيه تهران، اسالمشهر، ري و شميرانات حاآي از وقوع " ائتالف براي ايران " حمايت 
حراف از ضوابط و مقررات قانوني تخلفات متعدد و گسترده مي باشد آه نتيجه قطعي اين تخلفات، ان
  .ناظر بر فرآيند اخذ راي و عدم رعايت حقوق شهروندان مي باشد
  :براساس گزارشات موثق و متواتر تخلفات ذيل صورت گرفته است

در حاشيه و حتي داخل بسياري از حوزه هاي راي " ائتالف آبادگران "  توزيع گسترده اقالم تبليغاتي -1
ه مي توان ادعا آرد آه عمال اين حوزه ها به ستاد انتخاباتي آن ائتالف تبديل گيري به نحوي بود آ

گزارشات واصله حكايت دارد آه اين روند حتي پس از تذآرات قانوني نمايندگان فرماندار و . گرديده بود
  .بازرسان و زارت آشور تداوم داشته است

 گيري در اين مورد هشدار دادند و رياست البته برخي از آانديداهاي اين ستاد از اولين ساعات راي
محترم مجلس نيز فقط چند ساعت پس از آغاز راي گيري موضوع را به اطالع رئيس جمهور محترم 

  .رساندند
 فرآيند شمارش آراء نيز در همين راستا برنامه ريزي و اجرا گرديده است به گونه اي آه بخشي از -2

قرائت نشده و در بعضي موارد براي آانديداي ديگر منظور شده " ائتالف براي ايران " آراي آانديداهاي
  .است

 هزار ريال بن آاال از سوي شهرداري تهران به فرهنگيان آموزش و پرورش برخالف 250 پرداخت سرانه -3
قانون و وظايف ذاتي شهرداري از محل بودجه شهر آه توسط شهروندان و براي خدمات خاص به 

  .ود و آن هم در آستانه انتخاباتشهرداري پرداخته مي ش
 پرداخت مبالغي هنگفت آه به مدارس و هيات هاي مذهبي و مساجد از سوي شهرداري پس از -4

  .جلسه توجيهي آنان در مصالي تهران
رئيس حزب خود خوانده و فاقد مجوز از آميسيون ماده (  دعوت ستاد نماز جمعه تهران از شهردار-5
در جمعه قبل از اول اسفند به عنوان سخنران قبل از خطبه هاي نماز جمعه ) آبادگران -احزاب ) 10(

  .استثنايي تهراني به امامت رهبر معظم انقالب
 سازماندهي امور مساجد و ائمه جماعت از سوي مسوولين ذي ربط و سخنراني جناب آقاي ناطق -6

د و هيات ها آه در حقيقت جزو نوري براي آنان و مصادره به مطلوب نمودن آليه امكانات مذهبي مساج
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  للي و منطقه اي موثر بر تحوالت ايرانرويدادهاي مهم بين الم
  

  لغو قانون جزائي مطبوعات در مصر
  2004  فوريه 25  -1382 اسفند  6چهار شنبه  - راديو فردا -فريده رهبر

با لغو قانون جزائي مطبوعات در مصر از اين پس هيچ نويسنده و روزنامه نگاري به خاطر آنچه مي 
 به اجرا گذاشته شده بود و بيش از ده تن از 1995ون از سال اين قان. نويسد به زندان نخواهد رفت

 تا آنون 1995از سال . روزنامه نگاران مصري به اتهام جرائم مطبوعاتي به زندان محكوم شدند
 شهرت يافته بود، محكوم 93نويسندگان و روزنامه نگاران مصري بارها اجراي اين قانون را آه به قانون 

زنامه نگاران مصري مي گويند اجراي اين قانون با قانون اساسي مصر آه به نويسندگان و رو. آردند
  .آزادي بيان قائل است، مغايرت دارد
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  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

 ثبات بيشتر ضربه جدي به اصالحات و چشم انداز: »سيا«پيامد انتخابات مجلس از ديد رئيس سازمان 
  حكومت ايران

  2004  فوريه 25  -1382 اسفند  6چهار شنبه  -راديو فردا 
  

، روز سه شنبه گزارش مفصل خود را درباره CIAجرج تنت، رئيس سازمان اطالعات مرکزي آمريکا 
بخشي از اين گزارش که . وضعيت امنيتي جهان و آمريکا، به هيات ويژه اطالعات سناي آمريکا ارائه داد

به وضعيت افغانستان، عراق، روند صلح خاورميانه، مساله گسترش سالح هاي کشتار جمعي و نقش 
پاره اي از کشورها و تشکل ها در بي ثبات کردم امنيت جهان و خاورميانه پرداخت شده بود، ويژه 

رئيس سيا . گزارش ايران بعد از انتخابات مجلس هفتم و چشم انداز مناسبات آينده ايران و آمريکا بود
ايران بعد از انتخابات اخير را ايراني با ثبات قلمداد کرد و گفت که نتايج انتخابات، بيانگر شکست 

اما روبرو بودن جمهوري اسالمي با چالش هاي جهاني در زمينه : او افزود. اصالحات حکومتي است
ي، اين امکان را به وجود برنامه هسته اي اين کشور و همچنين روبرو بودن آن با آرايش جديد منطقه ا

  . نياورده است که رهبر جمهوري اسالمي به ناگهان سياست خارجي ايران را تغيير دهد
، در بخشي از CIAجرج تنت، رئيس سازمان اطالعات مرکزي آمريکا ): راديوفردا(امير مصدق کاتوزيان 

ات مجلس هفتم ايران در هفته گزارش خود به هيات ويژه اطالعات سناي آمريکا درباره پيامدهاي انتخاب
گذشته، پيروزي جناح منتقد دولت محمد خاتمي را در اين انتخابات، ضربه اي جدي به اصالحات 

پيشي بيني نتيجه احتمالي چنين روندي، افزايش : آقاي تنت گفت. حکومتي در ايران قلمداد کرد
  .سرکوب در ايران خواهد بود

با پشتيباني مجلس هفتم از افراطي ها، : ه هاي خود افزودرئيس سيا آنگاه در جاي ديگري از گفت
انتظار مي رود که حکومت روحانيان، به بستن شماري از مفرهاي ابراز نارضايتي سياسي بپردازد، و 

چشم انداز بروز خشونت هاي داخلي در ايران اکنون پديدار شده است و اقتدارگرايان ممکن : اضافه کرد
سختگيري هاي بيشتر روي آورند که خود باعث برانگيخته شدن خشم و است در واکنش به اعمال 
او در اين زمينه به گزارش ها درباره کشته شدن هشت نفر در ايذه و . اعتراض مردم خواهد شد
  . نفر ديگر در جريان اعتراض ها به نتايج شمارش آراء اشاره کرد30فيروزآباد و مجروح شدن 

فتم در تابستان آينده، حکومت ايران بيش از از پيش زير نفوذ اقتدار با گشايش مجلس ه: آقاي تن گفت
گرايان قرار خواهد گرفت، و مجلس هفتم اصالحات اقتصادي را در کانون توجه خود قرار خواهد داد، و يا 

  . به گسترش آزادي هاي سياسي کم توجه خواهد بود، و يا با آن اصال به آن توجهي نخواهد کرد
 سيا، پيش بني کرد با رو به افول گذاشتن برنامه اصالحات از باال، اصالحگرايان در ايران جرج تنت، رئيس

احتماال به نهادسازي در جامعه روي مي آورند و براي بازيابي حمايت مردم و روشن نگاه داشتن شعله 
اه اضافه رئيس سيا آنگ. اصالحات، به تقويت نهادهاي غير دولتي و تشکل هاي کارگري خواهند پرداخت

کرد که چيزي از نگراني هايي که او در سال گذشته درباره ايران ابراز کرده بود، کاسته نشده است و 
پيش بيني کرد که نتايج انتخابات مجلس هفتم، به منزوي شدن بيشتر از پيش جمعيت جوان و تحول 

، به گفته وي، اغلب چنانکه در گذشته: آقاي تنت در گزارش خود افزود. طلب ايران منجر خواهد شد
بارها در تاريخ ايران اتفاق افتاده است، به نظر مي رسد که احتماال رهبران ايران، واکنش هاي جزمي و 

  . عاري از ابتکاري به اين چالش ها نشان دهند
رئيس سيا نتايج انتخابات اخير را آخرين عقب نشيني از رشته عقب نشيني هايي قلمداد کرد که در آن 

تدار گرايان ايران، بر چالشگران اصالحگرا فائق آمده است و آقاي تنت، سهم اصالحگرايان و حکومت اق
محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي ايران، در فراهم آوردن زمينه چنين عقب نشيني هايي را قابل 

  . توجه دانست
 اعتراض هاي داشجويان به ، در پي1378آقاي تنت آنگاه با اشاره به نتايج نا آرامي هاي خياباني تيرماه 

به نظر نمي رسد : سرکوبي کوي دانشگاه توسط گروهي هاي فشار حکومتي و نيروي انتظامي، گفت
رئيس . که مردم ايران اشتياقي به کشاندن چالش هاي خود با حکومت، به خيابان داشته باشند

اوتي سياسي است، و در تهران جو غالب، جو بي تف: سازمان اطالعات مرکزي آمريکا، سپس افزود
حاصل جمع اين واقعيات، به معني : وي افزود. سياست ارعاب حکومتي، مردم را سخت ترسانده است

  .ثبات بيشتر حکومت ايران در شرايط کنوني است
رئيس سيا در جاي ديگري از گزارش مفصل خود به هيات ويژه اطالعاتي سناي آمريکا، به بررسي 

عدم اطمينان به رويدادهاي سياسي : خارجي ايران پرداخت و گفتمسير تحوالت در سياستگذاري 
داخلي ايران، با تالش تهران براي وفق دادن خود با تحوالت منطقه اي و عراق بعد از حکومت صدام 

  . حسين همزمان شده است
وي به اين دليلي که به گفته او اين رهبر جمهوري اسالمي و حاميان : رئيس سيا آنگاه پيش بيني کرد

هستند که سياست خارجي ايران را تعيين مي کنند، انتظار نمي رود که شکست اصالح طلبان، به يک 
آقاي تنت پيش بيني کرد که تهران از طرق . تغيير ناگهاني در سياست خارجي اين کشور بيانجامد

رهاي مختلف از جمله فعاليت هاي رسانه اي، رساندن کمک هاي انساني و شرکت در بازسازي، مانو
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ديپلماتيک و عمليات زير زميني، کوشش خواهد کرد تا منافع خود را در عراق به پيش برد، و بر تالش 
  .هاي خود براي مقابله با آمريکا در اين کشور بيافزايد

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   اسفند 6اخبار ويژه سايت امروز در روز  
  2004  فوريه 25  -1382 اسفند  6چهار شنبه 

  آيا حزب رهبري علني خواهد شد؟
شود، تشكيالت خود را علني نخواهد  ناميده مي“ حزب رهبري”حزب آبادگران آه در محافل سياسي 

يك فرد مطلع با بيان . آرد زيرا در آن صورت وابستگي سران آن و منابع مالي حزب معلوم خواهد شد
فتم با محوريت آقايان حدادعادل، باهنر مطلب فوق به سايت امروز گفت فراآسيون رهبري در مجلس ه

وي افزود اگر حزب . شود اما نام آن را فراآسيون آبادگران اعالم خواهد آرد و احمد توآلي تشكيل مي
آبادگران علني شود بايد هيات رئيسه، شوراي مرآزي، اساسنامه و مرامنامه، منابع مالي و نحوه 

  .يت اين حزب سازگار نيستعضوگيري آن اعالم شود آه اين موارد با ماه
 درصد مردم ايران در انقالب 50 درصد مردم تهران و 70عدم شرآت : نتيجه منطقي سخنان ضرغامي

  اسالمي
اشغال  (1358 آبان 13و ) پيروزي ملت بر شاه (1357 بهمن 22 را با 82تيمسار ضرغامي اول اسفند 

يك تحليلگر سياسي . ن پيروزي اعالم آردمقايسه و خوشنودي خود را از اي) سفارت آمريكا در تهران
درباره ادعاي معاون آقاي علي الريجاني به سايت امروز گفت مقايسه تيمسار ضرغامي به اين 

 هفتاد و دو درصد مردم تهران و پنجاه درصد مردم ايران در انقالب 1357 بهمن ماه 22معناست آه در 
وي .  درصد شهروندان مسئوليت پذيرفتند13اي شرآت نداشتند و مقامات جمهوري اسالمي بر پايه ر

طلبان را همچون شاه و  افزود دو مقايسه فوق همچنين به اين معناست آه تيمسار ضرغامي اصالح
شايد هم به همين علت بود آه با  تهيه فيلم عصر عاشورا تالش آرد آقاي خاتمي . داند آمريكا مي

  .جمهور نشود رئيس
  بسيج ستاد ضداصالحات براي فتح وزارت آشور

تالش به منظور استعفاي وزير آشور و تهديدهاي غيرمستقيم درباره استيضاح وي به محض آغاز به آار 
يك . آاران است چيني براي در اختيار گرفتن ستاد انتخابات آشور توسط محافظه مجلس هفتم، زمينه

روز گفت با وجود آنكه وزارت آشور براي برگزاري انتخابات تمام فرد مطلع با ارائه تحليل فوق به سايت ام
آنند وزير آشور را مجبور به ترك آن وزارتخانه  اند و تالش مي آاران ناراحت تالش خود را آرد، اما محافظه

وي افزود در آن صورت . آنند تا خيالشان از نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري نهم آسوده شود
  . مشكل نخواهد بود84 ميليون واجد شرايط انتخابات در خرداد 48 ميليون نفر از 40ت اعالم شرآ

  عجله براي تصرف آامل صحنه قدرت
يك فرد مطلع به تارنماي امروز گفت هنوز مجلس هفتم تشكيل نشده و يكسال و نيم مانده به پايان آار 

تماس ...  از وزار، معاونان، استانداران و دولت آقاي خاتمي، مسئوالن دفتر رهبري با مديران اجرايي اعم
وي افزود به نظر . آنند همكاري آنان را با خود جلب آنند گيرند و با تهديد يا ترغيب سعي مي مي
طلبان را هر چه سريعتر از صحنه قدرت حذف آنند تا بدون مانع  رسد آقايان عجله دارند تا اصالح مي

  .بتوانند نيات خود را محقق نمايند
  جو ي خالي حقيقتجا

اي مبني بر اينكه  روز گذشته در مجلس، نمايندگان بر روي صندلي خالي فاطمه حقيقت جو نوشته
  .شما با استعفاي خود شرف، آزادگي و نمايندگي واقعي را جاودانه آرديد، الصاق آردند

   درصد مردم تهران به فهرست آبادگران راي ندادند86بيش از 
 5/13تنها ) فهرست رهبري(نشان داد آه آقاي حدادعادل نفر اول پست آبادگران نتايج انتخابات تهران 

نظر سياسي با اعالم درصد فوق به  يك صاحب. درصد آراي واجدان شرايط را به خود اختصاص داده است
 راي آسب آرده است 842645 راي آقاي حداد عادل 403 هزار و 842روزنت امروز گفت از يك ميليون و 

وي افزود . است)  راي1794365محمدرضا خاتمي با ( از نيمي از آراي نفر اول مجلس ششم آه آمتر
 راي آسب آرد 889986نفر بيست و ششم منتخب مردم تهران در مجلس ششم آقاي دعايي بود آه 

  . هزار بيشتر از راي آقاي حداد عادل نفر اول انتخابات مجلس هفتم است50آه 
  وسيما براي آاهش آمار واجدين شرايطناآامي شوراي نگهبان و صدا

تالش شوراي نگهبان و صداوسيما براي صدور حكم حكومتي درباره آاهش سه ميليوني جمعيت واجد 
شرايط راي دادن در سراسر آشور به نتيجه نرسيد و سازمان ثبت احوال و نيز سازمان آمار آشور 

 مطلب فوق به سايت امروز گفت ظاهرًا آقايان يك فرد مطلع با بيان. آنند همچنان از آمار خود دفاع مي
براي مصارف خارجي به خصوص نزد اتحاديه اروپا نياز دارند ثابت آنند دو سوم مردم در اين انتخابات 
شرآت آردند اما استقامت وزارت آشور و مسئوالن سازمانهاي آماري آشور مانع تحقق اين تخلف 

  .آشكار شد
  ر نظر داريم ولي ديگران اين حق را ندارند؟چرا ما درباره ديگران حق اظها

مصاحبه سخنگوي وزارتخارجه درباره نظرات مقامات اتحاديه اروپا درباره انتخابات مجلس هفتم موجب 
يك فعال سياسي با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت انتخاباتي آه . طلبان شد نارضايتي اصالح
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ياري از مقامات دولتي و نمايندگان مجلس آن را غيرآزاد رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزارت آشور و بس
خوانند، نبايد توسط سخنگوي وزارتخارجه انتخاباتي آه سالم و قانوني بوده است  و غيرعادالنه مي

ناميده شود و انتقاد بسياري از دولتها و حتي دوستداران انقالب اسالمي به نحوه برگزاري آن دخالت در 
وي افزود مگر همين آقاي سخنگو درباره ضرورت برپايي انخابات آزاد در . امور داخلي محسوب شود
آند؟ آيا وي در امور داخلي عراق دخالت آرده است؟ اين فعال سياسي افزود  عراق مرتب مصاحبه نمي

گيرند و  امروز بسياري از آشورهاي دنيا درباره انتخابات غيرآزاد در هر آشوري آه برگزار شود موضع مي
ها يكي از راههاي  به عكس اين محكوميت. آند ن را دخالت در امور داخلي يك ملت تلقي نميآسي آ

وي در خاتمه گفت استقالل ملي به معناي آن نيست آه ما هر آار دلمان . احقاق حق هر ملت است
 بخواهد در آشور انجام دهيم و اگر آسي رعايت حقوق شهروندان را به ما تذآر داد، آن را به عنوان

  .دخالت در امور داخلي خود محكوم آنيم
  !از انتخابات رياست جمهوري آمريكا انتقاد نكنيد

آاران از حمله به انتخابات رياست جمهوري آمريكا خودداري خواهند آرد زيرا خود با شرايط  محافظه
بيان مطلب يك شخص مطلع با . اند مشابه و بلكه با درصد آراي آمتري اآثريت مجلس را در اختيار گرفته

فوق به سايت امروز گفت به علت غيرآزاد و غيرعادالنه برپا شدن انتخابات، جناح اقليت ملت، جناح 
وي افزود در مجلس پنجم نيز پس از انتخابات آقاي خاتمي به عنوان . دهد اآثريت مجلس را تشكيل مي

  .رئيس جمهور اآثريت مجلس پنجم جناح اقليت جامعه شد
  جو يقترسالت نطق خانم حق

روزنامه رسالت نتايج مجلس هفتم را به آخر خط رسيدن افراطيون حاآم بر مجلس ششم دانسته و 
 سال چه و چه 4 سال هجمه به نهادهاي قانوني، 4نمايي،   سال سياه4   سال تنش،4آورده است 

 و قهرمان اين گام تمام شد و در پرده آخر، اين نمايش به تئاتر تحصن و استعفا رسيديم و پيشتاز و پيش
جو بود آه حزب مشارآت و عناصر افراطي سازمان  اي به نام فاطمه حقيقت مأموريت، خانم محترمه

غيرمشروع مجاهدين به اصطالح انقالب از ظاهر اسالمي او نهايت استفاده را آرد و آنچه را آه خود 
گو آنند، از لسان اين بانوي خواستند از زبان خودشان باز جرأت ابراز نداشت و يا بنا به مصالحي نمي

  .محترمه بازگو آردند
  مطالبي آه اتحاديه اروپا بايد بفهمد

اتحاديه اروپا به زودي خواهد فهميد آه در تهران يك : محمدآاظم انبارلوئي سردبير روزنامه رسالت گفت
ت مقامات اظهارا. دولت و يك مجلس مقتدر وجود دارد آه بايد مناسبات خود را با آنها تطبيق دهند

تر از آن است  اروپايي نوعي مداخله و نقض حقوق ملت ايران است ولي آينده روابط ايران و اروپا روشن
  .ها آن را مخدوش ببينيم آه از البالي اين حرف

  جمهور سئوال نمايندگان از رئيس
ابات سئوال چند روزنامه اعالم آردند تعدادي از نمايندگان مجلس از رئيس جمهور درباره مسائل انتخ

شود اين سئوال  گفته مي. باشند آوري امضاء براي طرح اين سئوال مي آنند و هم اآنون در حال جمع مي
اي به رئيس جمهور براي  آوري نامه ضمنًا تعدادي از نمايندگان نيز در حال جمع.  امضا دارد50تا آنون 

  .باشند درخواست از وي در خصوص استعفا مي
  ن بايد رودربايستي را آنار بگذارنداروپائيا: بادامچيان

اي جز  اگر اروپائيان بخواهند با ايران روابط اقتصادي و سياسي داشته باشند، چاره: بادامچيان گفت
اظهارات مقامات اتحاديه اروپا پس از . پذيرش ثبات و استحكام نظام جمهوري اسالمي ايران ندارند

د دارد، از حالت تهاجمي خارج و به حالت انفعالي تبديل شده انتخابات، با تناقضاتي آه در ميان آنها وجو
توانند موضع  اند و نمي اين طبيعي است، چرا آه هم اآنون به حالت رودربايستي سياسي افتاده. است

ما بايد به آنها بفهمانيم آه در چند سال اخير در مورد ايران اشتباه فكر . خود را به سرعت تغيير دهند
المللي را به آار ببريم و احترام متقابل را به  آنون زماني است آه قوانين و حقوق بينهم ا. آردند مي

  .اجرا بگذاريم
  دولت مسئوليت جبران ضايعات حادثه نيشابور را پذيرفت

دولت مسئوليت حادثه نيشابور را پذيرفته و به : رسولي استاندار خراسان در جمع خبرنگاران گفت
دولت پيشنهاد وزيران آشور، راه و ترابري و اطالعات . آند عذرخواهي ميصورت رسمي از مردم منطقه 

را مبني بر پرداخت خسارت ناشي از حادثه به مردم را پذيرفت و مقرر شد خسارت وارده به مردم 
پس از طي مراحل حقوقي و آارشناسي، با مسئوليت استاندار خراسان ... آسيب ديده و آارآنان و 

  .پرداخت شود
  شان عضو جامعه روحانيت عليه دولتخط و ن

در ) هفتم(اگر دولت بنا بر انجام خدمت دارد، اين مجلس : علي سعيدي عضو جامعه روحانيت گفت
چنانچه برخي اجزاي دولت بخواهند برخي . اصول و مباني با آن همكاري بيشتري خواهد داشت

مجلس هفتم .  دو قوه فراهم شودهاي گذشته را ادامه دهند، ممكن ا ست زمينه چالش ميان اين روش
هاي برخي ضربه خورده  گري بنا بر معاوضه و ايجاد مزاحمت براي دولت ندارد و براي دولت آه افراطي

  .است، در اين دوره مجلس زمينه مساعدي فراهم خواهد شد
   نفر آشته شدند7
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اي بعد از اعالم نتايج ه درگيري: علي اصغر احمدي، معاون امنيتي انتظامي وزير آشور به ايسنا گفت
شمارش آرا در حوزه انتخابيه ايذه، چهار نفر آشته و در حوزه انتخابيه فيروز آباد سه آشته برجاي 

  .گذاشت، اما در حال حاضر اوضاع اين دو حوزه انتخابيه تحت آنترل است
  ام ه شخصًا استعفاي خود را به خاتمي تقديم آرد: معاون وزير امورخارجه

كان امين زاده معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه درباره تكذيب خبر استعفاي معاونان وزير يكي از نزدي
خواهد نامش فاش شود و  خارجه از سوي يك مقام مسئول در وزارت خارجه آه معموًال در اين موارد نمي

از ديگر حتي اگر هيچ يك : گفت! مطمئن باشيد هيچ ارتباطي هم به سخنگوي اين وزارتخانه ندارد
زاده، شخصًا استعفاي خود را به رئيس جمهور  معاونان وزارت خارجه هم استفعا نداده باشند، آقاي امين

  . تسليم آردند و آقاي خاتمي هم استعفا را مطالعه آرده است
  شود تابلوهاي خيابان خالد اسالمبولي بعد از انتخابات مجلس هفتم عوض مي

تغيير تابلوهاي خيابان خالد :  رئيسه شوراي شهر تهران گفتاميررضا واعظ آشتياني، عضو هيأت
  .امكان ندارد يك مصوبه تغيير پيدا آند. شود اسالمبولي بعد از انجام مراحل اداري انجام مي

  برخي تخلفات انتخاباتي فرماندهان سپاه و بسيج
سيج در انتخابات به يك شخص آگاه به سايت امروز گفت دخالت فراوان بسياري از فرماندهان سپاه و ب

ها  وي افزود براي مثال در برخي پادگان. آاران در انتخابات گذشته سابقه نداشت نفع محافظه
گرداندند و خودشان برگه راي را پر  گرفتند و پس از مهر خوردن به آنان برمي شناسنامه سربازان را مي

  .آردند مي
   درصدي مردم60نشيني صداوسيما از ادعاي شرآت  عقب

آنندگان در انتخابات،  رساني صداوسيما درباره آمار شرآت جمهور درباره نحوه اطالع س از دستور رئيسپ
 درصد مردم در انتخابات اول اسفند دست برداشت و تلويحًا 65 تا 60اين سازمان از تبليغ شرآت 

يت امروز گفت در يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سا. اند  درصد مردم راي داده50پذيرفت آه حدود 
  .اند  درصد شهروندان تهراني راي داده50آند آه مورد تهران نيز صداوسيما ديگر ادعا نمي

  سابقه وزارت دفاع اقدام بي
يك . صدور اطالعيه تبريك توسط وزارت دفاع درباره انتخابات مجلس تعجب ناظران سياسي را برانگيخت

ابقه نداشت آه وزارت دفاع درباره انتخابات نظر مفسر سياسي در اين مورد به سايت امروز گفت س
اند به همتايان نظامي خود  دهد مگر اينكه فرض را بر اين بگذاريم آه مسئوالن اين وزارتخانه خواسته

  ! نباشيد، بگويند خسته
  انتخابات قابل قبول است نه حماسه: آبادگران

اخلي و خارجي، حماسه اول اسفند به در مصاحبه مطبوعاتي مسئوالن حزب آبادگران با خبرنگاران د
نگار با بيان موضوع فوق به سايت امروز گفت آقايان به تدريج  يك روزنامه. تنزل يافت“ انتخابات قابل قبول”

اند آه اعالم آنند انتخاباتي آه در بسياري از شهرهاي بزرگ آشور با عدم شرآت دو سوم  پذيرفته
  .رصد راي سفيد وجود دارد، حماسه نيست د15مردم برگزار شد و بين آنها حدود 

  يابد؟ هاي اجتماعي گسترش مي آيا آزادي
 درصد آراي واجدان شرايط را در تهران آسب آردند، به 13 تا 7پس از آنكه نامزدهاي حزب آبادگران 
 3از جمله به شهروندان تهراني آه اجازه داده شد آه تا ساعت . تدريج برخي تغييرات ايجاد شده است

يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت . مداد اوقات فراغت خود را در مراآز تفريحي سپري آنندبا
امروز گفت مصاحبه نمايندگان مجلس با راديوهاي فارسي خارجي نيز آزاد شد و احتماًال مشكل 

  .شود سربازي جوانان نيز به زودي حل مي
  ! آنتوبه: نو  درخواست ضمني مرتضوي از مدير مسئول ياس

دادستان مرتضوي انتظار دارد آه مديرمسئول ياس نو از درج نامه سانسور شده نمايندگان مجلس به 
يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت . مقام رهبري عذرخواهي آند تا شايد اين روزنامه باز شود

ز آار خود معذرت امروز گفت آقاي مرتضوي به مديرمسئول روزنامه شرق قول داده بود در صورتي آه ا
وي افزود هنوز هيچ يك . اند بخواهد شرق را در اين هفته باز خواهد آرد، اما تاآنون به قول خود وفا نكرده

با اينكه بسياري . توقيف اين دو روزنامه را محكوم نكرده است) حزب رهبري(از مسئوالن حزب آبادگران 
  .گويند ياز آنان از آزادي مطبوعات در دوره حكومت خود سخن م

  آاران اقدام جديد حسني مبارك و شرمندگي محافظه
آاران را در  اقدام جديد حسني مبارك در لغو قانون مجازات زندان براي اصحاب مطبوعات در مصر محافظه

نگاران زنداني مانند آقايان اآبر گنجي و عباس  تنگنا قرار داده است آه آنان نيز با اقدامي مشابه روزنامه
نظر سياسي در اين زمينه به سايت امروز گفت ليبي با اقدام ابتكاري خود  يك صاحب. زاد آنندعبدي را آ

اي و مصر با ابتكار جديد خود از جمهوري اسالمي آه از ابتدا با حضور و راي ملت  در زمينه انرژي هسته
 افزود اميدواريم آاران سوزي محافظه وي با اين اظهار تأسف از فرصت. اند مستقر شده است پيش افتاده

  .المللي را درك آنند و به جلب رضايت ملت بپردازند آاران شرايط ملي و بين آه محافظه
  ها آغاز شد؟ آيا اختالف

مصاحبه آقاي عماد افروغ عليه برقراري رابطه با آمريكا و اعالم اينكه اين رابطه به نفع مصالح ومنافع 
نظر  يك صاحب.  جناح اآثريت مجلس هفتم هويدا آردنظرها را در ملي ايران نيست، اولين اختالف

سياسي در اين زمينه به سايت امروز گفت در مجلس چهارم نيز بالفاصله پس از اآثريت يافتن جناح 
) در حقيقت دفتر رهبري(راست، آنان به دو گروه طرفداران آقايان هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري 
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رسد در آينده نه چندان  وي افزود به نظر مي. زاران منجر شدتقسيم شدند آه سرانجام به تشكيل آارگ
آاران عملگرا تقسيم  آاران به دو اردوگاه بنيادگرا و محافظه ها دوباره ظهور آند و محافظه دور اين اختالف

  .شوند
  حمله سايت حزب شوراي نگهبان به وزارت آشور

اعتباري آمار واجدان شرايط  يل و به دليل بيبه دالئل ذ: پايگاه اطالع رساني شوراي نگهبان اعالم آرد
برادران عزيز ما در وزارت . ارائه شده از سوي وزارت آشور، پاسخي به اين وزارتخانه داده نخواهد شد

هايشان براي شكست انتخابات و برگزار نشدن آن و آاهش آمار مشارآت مردم، نيازي  آشور آه تالش
 حضور غيرقابل باور مردم در صحنه و خلق يك افتخار ملي ديگر، تنها اينك در برابر... به استدالل ندارد 

ها ظاهر شده  بدان دليل آه نتيجه انتخابات خالف نظرات اين عزيزان بوده، حتي حاضر نيستند در رسانه
اي نيز  آه هر انسان ساده(ها  در برابر توضيحات ما مبني بر ماهيت آمارسازي. و با مردم سخن بگويند

، اين پايگاه را به ) با همكاري اين و آن، براي جبران شكست روحي تهيه شده استفهمد مي
  .اند اطالعي يا تغافل متهم آرده آم

  تواند ژاپن اسالمي شود در خارج از آشور گفته شده آه ايران مي: حدادعادل
ه عقب خواهيم عقربه اصالحات را ب ما نمي: غالمعلي حدادعادل رئيس فراآسيون اقليت مجلس گفت

در توضيح اظهارات قبلي خود مبني بر . [خواهيم ساعت اصالحات را تنظيم آنيم برگردانيم بلكه مي
آنچه از من نقل شد دقيق نبود و مقصود من اين بود آه در خارج از آشور ] تبديل ايران به ژاپن اسالمي

 جامعي در وزارت عملكرد احمد مسجد. تواند به ژاپن اسالمي مبدل شود گفته شده آه ايران مي
  .بهتر است) مهاجراني(فرهنگ و ارشاد اسالمي از دوره قبل از آن 

  در توقيف ياس نو و شرق استحضار قطعي وجود داشته است: قضائيه سخنگوي قوه
در اين  : گفت] در واآنش به پاسخ خاتمي به نامه وزير ارشاد[قضائيه  غالمحسين الهام سخنگوي قوه

قطعيت چنين . استحضار قطعي وجود داشته و همين آافي است] نو و شرق استوقيف روزنامه ي[باره 
ما هم عنوان نكرديم آه اين نهاد . موضوعي براي دادستان آافي بوده و شكل آن موضوعيت ندارد

ايم مشخص شد آه  با اطالعاتي آه ما به دست آورده. دستوري مبني بر توقيف اين نشريات داده است
اند آه نامه مديرمسئول شرق نيز   از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تخطي آردهاين دو نشريه صريحًا

هاي ويژه سياسي  آنند آه در فرصت برخي تصور مي. بيانگر اين تخلف از سوي اين روزنامه است
اين فكر باعث . آيد و در دوره خاص اجراي قانون متوقف خواهد شد وجود مي احساس مصونيت به

استفاده  تفاده به وسيله برخي اشخاص باز شود آه اين اقدام دادستان باب سوءاس شود باب سوء مي
  .تحت عنوان تسامح قانون را بست

  توقيف مطبوعات به خاطر تخلفات از منافع ملي بوده است: باهنر
مجلس هفتم بيشتر شبيه مجلس چهارم خواهد بود اما : سي گفت.بي.محمدرضا باهنر در گفتگو با بي

آساني آه تحت عنوان آبادگران در تهران آار آردند باتعداد زيادي از منتخبين . آن به روز استهاي  برنامه
در . جهت هستند آه قاعدتًا فراآسيون اآثريت مجلس هفتم را شكل دهند شهرستانها همسو و هم

 نيز هاي اجتماعي قابل قبول آه در حد بسياري االن هاي اجتماعي سعي خواهيم آرد آزادي مورد آزادي
آند و  مجلس هفتم از تكثر نشريات و باال رفتن تيراژ مطبوعات استقبال مي. وجود دارد، ادامه دهيم

نشرياتي آه توقيف شدند اينها به خاطر . گونه مشكلي با آزادي بيان و مطبوعات نخواهيم داشت هيچ
  .بعضي تخلفاتي بوده آه حفظ منافع ملي را نايده گرفته بودند

  

  حهاي آشتار جمعيتروريسم  و سال
  

  دبيرآل آژانس انرژي اتمي، ايران را متهم به سكوت در برابر سوالت مطروحه آرد  
  2004  فوريه 25  -1382 اسفند  6چهار شنبه 

، دبيرآل آژانس انرژي اتمي ايران را متهم به سكوت در پاسخ به سواالت مطروحه "محمد البرادعي"
  .  آرد

درگفت وگو با خبرنگاران در " محمد البرادعي"رگزاري آار ايران ايلنا، به گزارش سرويس ديپلماتيك خب
اين آخرين باري باشد آه ايران برنامه هاي : خصوص بيانيه اخير سازمان انرژي اتمي،اظهار اميدواري آرد

  . خود را به اطالع آژانس انرژي اتمي نمي رساند
ار ديگر مدعي شدند آه ايران داليلي دال بر به گزارش خبرگزاري رويترز، يكي از مقامات آمريكايي ب

  .داشتن برنامه هاي پيشرفته تسليحات هسته اي خود را مخفي آرده است 
آمريكا براساس چندين اطالعات طبقه : اين مقام آمريكايي آه نخواست نامش فاش شود، مدعي شد

  .بندي شده از اين امر مطلع شده است
  .ري اين موضوع به اين واقعيت دست خواهد يافتآژانس انرژي اتمي باپيگي: وي افزود

  پايان پيام 
  

  پسر الظواهري دستگير شد  
  2004  فوريه 25  -1382 اسفند  6چهار شنبه 

از معاونان " ايمن الظواهري"در پي حمالت نظاميان پاآستان به دنبال اعضاي القاعده و طالبان، پسر 
  .دستگير شده است" بن الدن "
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در عمليات نظاميان "ايمن الظواهري"پسر"خالد الظواهري"بين الملل ايلنا، به گزارش سرويس 
  .پاآستاني، در مرزهاي افغانستان دستگير شد

  .پس از دستگيري وي تسليم نيروهاي آمريكايي شد و اندآي بعد پاآستان خارج گرديد
سير و توضيح اين خبر را نه نمايندگان آمريكايي در افغانستان و نه مقامات پاآستاني تا به حال قصد تف

  .اند  نداشته
تاييد شود، گامي موثر براي آمريكا "الظواهري"به گزارش خبرگزاري فرانسه، چنانچه خبر دستگيري پسر

  .رهبر شبكه تروريستي القاعده مي باشد"اسامه بن الدن"به دنبال 
ا مضمون تهديد به را ب"الظواهري"گفتني است شبكه تلويزيوني العربيه روز سه شنبه نوار صداي 

  .حمالت جديد پخش آرده است
  پايان پيام

 
  ايران نگرانی درباره برنامه هسته ای خود را بی مورد خواند

  فوريـه    25  -1382 اسـفند      6 چهـار شـنبه       - بـي بـي سـي        -خبرنگار بی بی سی در تهـران       -جيم ميور 
2004  

سته ای ايران را بر عهده دارد، گفته حسن روحانی، از مقامات بلندپايه ايران که مسووليت پرونده ه
است کشورش مجبور نيست آژانس بين المللی انرژی اتمی را در جريان طرح های خود برای ساخت 

  . دستگاه های سانتريفوژ غنی سازی سوخت هسته ای قرار دهد
ره را که دبير شورای عالی امنيت ملی ايران همچنين اتهامات آژانس بين المللی انرژی اتمی در اين با

ايران در بعضی از اماکن هسته ای خود از پلونيم برای غنی سازی سوخت هسته ای استفاده کرده، رد 
  .کرد

در گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی که در اختيار اعضای شورای حکام اين آژانس قرار گرفته، 
 و همچنين درباره 2 -پی شکايت شده که ايران درباره طرح های مربوط به سانتريفوژهای پيشرفته 

  .توليد پلونيم به اين آژانس گزارش نداده است
  . پلونيم ماده ای است که می توان از آن برای به جريان انداختن انفجارهای هسته ای استفاده کرد

در واکنش به اين گزارش، حسن روحانی، مسوول پرونده هسته ای ايران، گفت کشورش مجبور نيست 
 که هنوز توليد نشده، به آژانس بين المللی انرژی اتمی 2 -ربوط به سانتريفوژهای پی درباره تحقيقات م

  .گزارش دهد
وی همچنين اين موضوع را تکذيب کرد که ايران از پلونيم برای غنی سازی سوخت هسته ای استفاده 

  . کرده باشد و گفت اين موضوع نيز هنوز تنها در مرحله تحقيقات است
ايران طرح های ديگری نيز در دست تحقيق دارد که درباره آنها نيز به آژانس بين آقای روحانی گفت 

  . المللی انرژی اتمی گزارش نداده زيرا ضرورتی در اين مورد احساس نمی کند
رييس شورای عالی امنيت ملی ايران درباره پاسخگويی کشورش نسبت به آثار به جا مانده از اورانيوم 

سط بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در تعدادی از اماکن هسته ای ايران دارای غلظت باال که تو
کشف شده گفت تمامی اين آثار به استثنای تعدادی از آنها که غلظت بسيار پايينی دارند، در قطعات 

تمی آلوده ای بوده اند که در بازار سياه از خارج خريداری شده اند و بنابراين آژانس بين المللی انرژی ا
  . بايد در جای ديگری به دنبال پاسخ اين سوال باشد

حسن روحانی از سطح همکاری ميان ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی ستايش به عمل آورد و 
  . ابراز اميدواری کرد که اين آژانس برای حل و فصل نهايی مساله برنامه هسته ای ايران اقدام کند

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفته است نکات مطرح شده در در همين حال، حميدرضا آصفی، 
گزارش آژانس بين المللی اتمی، عمدتا موضوعات شکلی است و صلح آميز بودن برنامه هسته ای 

  . ايران را مورد ترديد قرار نمی دهد
ده سال قبل اما وی درباره موضوع پلونيم گفت اين برنامه، يک برنامه ناتمام تحقيقاتی است که به سيز

  . مربوط می شود و در مورد آن، سوء تفاهمی به وجود آمده که به زودی رفع می شود
در گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران خواسته شده به منظور روشن ساختن مسائل مهم، 

  . همکاری خود را با اين آژانس افزايش دهد
ند که به رغم فشارهای آمريکا، آژانس بين المللی انرژی اما به نظر می رسد مقامات ايران اطمينان دار

اتمی ايران را برای نقض تعهدات خود به پيمان منع گسترش سالح های هسته ای، به شورای امنيت 
  . سازمان ملل ارجاع نخواهد داد

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  شته شدند  دو مقام امنيتي عراق در موصل آ
  2004  فوريه 25  -1382 اسفند  6چهار شنبه 

به دنبال دو حمله جداگانه از سوي افراد ناشناس مسلح، يك مقام بلند پايه پليسي و ژنرال سابق 
  .جان باختند" موصل"ارتش عراق در 
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 ژنرال به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، به گفته يك مقام بلند پايه پليسي از يك اتومبيل به سوي
  .در اين حمله ژنرال آشته و افراد ناشناس موفق به فرار شدند. شليك شد" حكمت محمود محمد"

به گزارش خبرگزاري فرانسه، از سوي ديگر پليس موصل از آشته شدن ژنرال سابق ارتش صدام 
شدت در اين حمله پسر وي نيز به , به گفته منابع آگاه. حسين از سوي افراد ناشناس خبر مي دهند

  .زخمي شد
  مسئول عمليات انتحاري آرآوك شناخته شد  

  .را به عهده گرفت" آرآوك"يك گروه ناشناس ضد بيگانه عمليات انتحاري روز دوشنبه در 
 پليس آشته و 8" آرآوك"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،در پي حمله اين گروه به يك مقر پليس در 

  . نفر نيز زخمي شدند35
هايي آه با نيروهاي ائتالف   عراقي, "ارتش مجاهدين" به نام" آرآوك"نامه به پليس اين گروه طي 

  .همكاري مي آنند را به انجام حمالت بعدي تهديد آرد
هر عراقي آه آمريكاييها را حمايت آند، به :"به گزارش خبرگزاري فرانسه، در اين نامه آمده است

  ".ه آمريكا خدمت آنندها نبايد ب  عراقي. مجازات مرگ محكوم مي شود
 

  واکنش مثبت مقامات بغداد به گزارش سازمان ملل متحد درباره عراق
  2004  فوريه 25  -1382 اسفند  6چهار شنبه  -راديو فردا 

در گزارش سازمان ملل متحد درباره عراق آمده است که سازمان دادن يک انتخابات عمومي در عراق تا 
گزارش در عين حال مراتب حمايت خود را .  عملي و امکان پذير نيستپيش از پايان سال جاري ميالدي،

مقامات عراقي نسبت به نتيجه گيري . از تشکيل يک دولت موقت عراقي، تا پايان ماه ژوئن اعالم کرد
سازمان ملل متحد درباره اينکه برگزاري يک انتخابات آزاد و منصفانه تا پيش از سي ام ژوئن به علل 

ت فني عملي و امکان پذير نيست، واکنش مثبت و در عين حال محتاطانه اي نشان امنيتي و مشکال
  .دادند

   در راديوآزادي Valentinas Miteمريم احمدي، بر اساس گزارش والنتيناس مايت 
  

  آمريکا از احتمال عدم آماده شدن قانون اساسي موقت عراق در مهلت تعيين شده خبر داد
  2004  فوريه 25  -1382اسفند   6چهار شنبه  -راديو فردا 

آمريكا گفت که ممكن است شوراي حكومت انتقالي عراق نتواند در مهلت تعيين شده قانون اساسي 
 فوريه، شنبه آينده مهلت دارد پيش 28شوراي حكومت انتقالي عراق تا .  آماده آند موقت اين آشور را

نون تا تدوين قانون اساسي جديد به اجرا قرار است اين قا. نويس قانون اساسي موقت را تهيه آند
جان نگروپونته، نماينده آمريكا در سازمان ملل، گفت که شوراي حكومت انتقالي عراق . گذاشته شود

هدف از . پيشرفت قابل توجهي در اين زمينه آرده است، اما شايد نتواند تا شنبه آينده آن را تكميل آند
ل قدرت، از تشكيالت آمريكايي عراق به خود عراقيها در سي ام تهيه قانون اساسي موقت آمك به انتقا

ژوئن آينده و فراهم آردن زمينه انتخابات سرتاسري و همچنين آمك به تدوين قانون اساسي جديد در 
  . است2005عراق سال 

  کيان معنوي 

www.iran-archive.com 


	بولتن خبري ايران نبرد(317)-  پنج شنبه 7 اسفند  1382-  26  فوريه 2004
	http://www.iran-nabard.com
	انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع- جنبش تحريم پيروز شد
	چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	راديو فردا - چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي موثر بر تحولات ايران
	فريده رهبر- راديو فردا - چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	راديو فردا - چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	جيم ميور- خبرنگار بی بی سی در تهران- بي بي سي -  چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	راديو فردا - چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004
	راديو فردا - چهار شنبه 6 اسفند  1382-  25  فوريه 2004

