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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- هفتم مجلس ارتجاعانتخابات دوره

  
  آراء نهايي انتخابات مجلس هفتم در حوزه تهران اعالم شد

  2004  فوريه 26  -1382 اسفند  7پنج شنبه 
 ٣٤٣٨ ، مستقر در فرمانداري تهران از مجموع )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

ي تهران، ري، شميرانات و اسالمشهر،  ي انتخابيه در حوزهصندوق فعال در انتخابات مجلس هفتم 
  . برگ راي به دست آمده است١٩٧١٧٤٨ 

  : اسامي منتخبان نهايي اين حوزه به شرح زير است
   ٨٨٨٢٧٦  غالمعلي حداد عادل -١ 
   ٧٧٦٩٧٩  احمد توآلي -٢ 
   ٦٩٣٦٠٣  اميررضا خادم -٣ 
   ٦٦٠٧٦٤  سيدمحمدمهدي طباطبايي شيرازي -٤ 
   ٦١١١٩٠  احمد احمدي -٥ 

   ٥٨٩٠٩١  حسين مظفر -٦ 
   ٥٨٢٦٧٩  سعيد ابوطالب -٧ 
   ٥٨١٩٢٥  نفيسه فياض بخش -٨ 
   ٥٧٨٦٧٤ چهره جمالي   محمد خوش-٩ 

   ٥٦٧٩٣٩  عماد افروغ -١٠ 
   ٥٦٣٥٠٦  داوود دانش جعفري -١١ 
   ٥٤٨٥٢٤ رضا زاآاني   علي-١٢ 
   ٥٣٥١٦٩  الله افتخاري -١٣ 
   ٥٣٠٣٠١  موسوي اهللا  فضل-١٤ 
   ٥٢٧٤٤٨  فاطمه آليا -١٥ 
   ٥٢٦٩٦٨  حسين نجابت -١٦ 
  ٥٢٤٥٦٨  حسين شيخ االسالم -١٧ 
   ٥٢١٧٨٢ زاده   الهام امين-١٨ 
   ٥١٩٨٠٩  عباسعلي اختري -١٩ 
   ٥١٩١٦٦  سيدعلي رياض -٢٠ 
   ٥١٧٧٤٣  فاطمه رهبر -٢١ 
   ٥١٦٦٠٠  الياس نادران -٢٢ 
   ٥١٤٣٣١  حميدرضا آاتوزيان -٢٣ 
   ٥٠٣٦٣٨  پرويز سروري -٢٤ 
   ٤٩٣٢١٤  منوچهر متكي -٢٥ 
  .  نفر در دور دوم، رقابت خواهند آرد١٠ .  نفر از اين ليست به مجلس راه يافتند٢٥ 
   ٤٩١٩٧٢ زاده   مهدي آوچك-٢٦ 
   ٤٩١٥٩٨  غالمرضا مصباحي مقدم -٢٧ 
   ٤٨٩٩٣١  حسين فدايي آشياني -٢٨ 
   ٤٧٢٢٠٨  زينب آدخدا -٢٩ 
   ٤٣١٢٥٦  علي عباسپور تهراني فرد -٣٠ 
   ٢٠٧٠٣٠  عليرضا محجوب -٣١ 
   ١٩٣٧٥٦  حسين غفوري فرد -٣٢ 
   ١٧٣٧٨٢  سهيال جلودارزاده -٣٣ 
   ١٧٣٦٥٠  مجيد انصاري -٣٤ 
   ١٤٠٣١١  علي عباسپور تهراني اصل -٣٥ 

  . اند نموده انصراف خود را اعالم ٥/١٢/٨٢ نيا در مورخ  مهدي آروبي و رسول منتجب
بعد از انتشار آگهي از فرمانداري تهران، : چنين گوديني، رييس ستاد انتخابات اظهار داشتýهم

داوطلبيني آه به هر طريق شكايتي دارند طي دو روز فرصت دارند آتبا شكايت خود را به دبيرخانه ستاد 
  . ت رسيدگي خواهند آردهاي نظارت و اجرايي به شكايا انتخابات تحويل دهند آه بعد از آن هيات

گرديد آه طي اعالم   اعالم مي٣٤٤١ هاي اخذ راي  شايان ذآر است آه در آمارهاي قبلي تعداد صندوق
  .  صندوق آاهش يافت٣٤٣٨ قطعي آراء از سوي فرمانداري تهران اين تعداد به 
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ي به دست آمده است، بندي نهاي ي مسووالن ستاد انتخابات فرمانداري تهران اين تغيير در جمع به گفته
 صندوق ديگر به آن اضافه ٣  صندوق غيرفعال بوده است آه ١١ هاي راي فعال  بنابراين از آل صندوق

  . گرديده است
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل روز پنجشنبه در بروکسل با کريس پتن کميسر روابط خارجی 
  . ديدار کرداتحاديه اروپا

  2004  فوريه 26  -1382 اسفند  7 پنج شنبه -بي بي سي 
  .وی در اين ديدار خواست تا اتحاديه اروپا از اعمال هر گونه مجازات وتحريم در مورد ايران خود داری کند

  .خانم عبادی افزود يگانه اميد اصالح طلبان ادامه گفتگوها با غرب است
تحاديه اروپا نسبت به توسعه دمکراسی در ايران ابراز ترديد کرد و کريس پاتن کميسر روابط خارجی ا

  .گفت اتحاديه اروپا از اين بابت و نيز در رابطه با حقوق بشر در ايران نگرانيهای جدی دارد
وی افزود با همه اينها اتحاديه اروپا درحال حاضر در صدد اعمال تحريم عليه ايران نيست ولی تاکيد کرد 

 بين اتحاديه اروپا و ايران در زمينه توسعه روابط بازرگانی و امور ديگر آغاز ٢٠٠٢ در سال گفتگوهائی که
شده با رعايت حقوق بشر، دمکراسی و جنبه های سياسی و همچنين برنامه اتمی ايران در ارتباط 

  .هستند
اروپا نگرانی شديد پس از پايان انتخابات پارلمانی در ايران، روز دوشنبه گذشته وزيران خارجه اتحاديه 

  .خود را نسبت به آينده اصالحات ايران اعالم کردند
اين وزيران در بيانيه خود تصريح کردند که با رد صالحيت گسترده داوطلبان نمايندگی مجلس امکان اينکه 

  .ملت ايران بتواند از يک انتخابات آزاد برخوردار شود از او سلب شده است
اين انتقاد اتحاديه اروپا را رد کرد و گفت ما انتظار داريم ) مجلس هفتم(هران غالمعلی حداد نماينده اول ت

  .تا اتحاديه اروپا از پيشداوری شتابزده خودداری کند
در حال حاضر گفتگوهای اتحاديه اروپا با ايران در باره يک پيمان بازرگانی متوقف است و آنگونه که 

  .ظار داشت که اين گفتگوها بزودی آغاز شودديپلمات های بروکسل می گويند نمی توان انت
 

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

محدوديت آزاديهاي مدني، نقض آزاديهاي بيان و مطبوعات، ممانعت از آزاديهاي مذهبي و خشونت عليه 
  آودآان و زنان

  2004   فوريه26  -1382  اسفند 7پنج شنبه 
با انتخابات مجلس شوراي اسالمي و رد گسترده صالحيتها در آستانه آن ): راديو فردا(بهمن باستاني 

راه افتادن اين موج تازه و ابراز . انتخابات، در غرب موجي تازه درباره نقض حقوق بشر در ايران آغاز شد
نگرانيهاي تازه همزمان شده است با انتشار گزارش ساالنه وزارت خارجه آمريكا درباره اوضاع حقوق 

بخش مفصل از اين گزارش به نقض حقوق بشر در ايران پرداخته . ر در آشورهاي گوناگون جهانبش
  . است

گزارش سي صفحه اي ساالنه وزارت امور خارجه آمريكا از جمله در ): راديو فردا(امير مصدق آاتوزيان 
 خوانده، سرفصل بخش مربوط به موارد نقض اعالميه جهاني حقوق بشر و آنچه اعدامهاي خودسرانه

در اين بخش مفصال به پرونده قتل زهرا آاظمي، خبرنگار عكاس ايراني آانادايي در تابستان . اشاره دارد
امسال در بازداشت جمهوري اسالمي پرداخته شده و همچنين به اعدام اعضاي احزاب آرد ايران در 

ره و جليل زوال و رامين سال گذشته، از جمله به اعدام ساسان آل آنعان و محمد گالبي، اعضاي آنگ
  . شريفي، اعضاي حزب دموآرات آردستان ايران

 دگر 1377اين بخش از گزارش همچنين به ادامه بحث بر سر پرونده قتلهاي سياسي زنجيره پاييز 
انديشان و نويسندگان اشاره دارد و نامعلوم بودن سرنوشت پيروز دواني، نويسنده پس از شش سال 

و همچنين به زنداني شدن اآبر گنجي، روزنامه نگار آه از جمله در . ي گذردآه از ناپديد شدندش م
  .ارتباط با نوشته هايش درباره همه اين موارد همچنان زنداني است

وزارت خارجه آمريكا در بخش بعدي متن گزارش به ناپديد شدن پانزده بهايي از انقالب به اين سو، 
ش براي ترك آردن ايران ناپديد شده اند و شش عضو ديگر  در پي تال1370دوازده يهودي آه از دهه 

  . حزب دموآرات آردستان ايران پرداخته است
از جمله مواردي آه در بخش بعدي گزارش ساالنه وزارت خارجه آمريكا درباره بازداشتهاي خودسرانه در 

اني تبار دانشگاه ايران به آن پرداخته شده، عبارتست از بازداشت و حبس داريوش زاهدي، استاد اير
آاليفرنيا در پي سفر به ايران در تابستان امسال، بازداشت مجدد احمد باطبي، دانشجوي زنداني در 

پي خروج موقت از زندان در پي مالقات با فرستاده ويژه سازمان ملل در امر حقوق بشر، محكوم و 
  . سالمحبوس آردن بيش از سي عضو نهضت آزادي و حبسهاي چهارماه تا دوازده

وزارت خارجه آمريكا در اين گزارش ساالنه در بخش ديگر به عدم وجود دادگاههاي عادالنه اشاره دارد و 
در اين بخش از قوه قضاييه جمهوري اسالمي به عنوان نهادي ياد آرده است آه از آن به صورت وسيله 

در اين بخش همچنين به . وداي براي محدود آردن آزادي و مقابله با اصالحات در جامعه استفاده مي ش
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نقش دادگاههاي انقالب و دادگاه ويژه روحانيت در اعالم اينگونه سياستها اشاره شده است و همچنين 
در اين بخش به گزارش هيات اعزامي سازمان ملل براي . به حذف زنان از دايره قضاوت در پي انقالب

 در گزارشي معايب قوه قضاييه، نتيجه بررسي بازداشتهاي خودسرانه اشاره شده آه در سال گذشته
عدم وجود يك فرهنگ قضايي معتبر در دادگاههاي ايران دانسته شده آه در آن همه چيز را به يك قاضي 

همچنين اين بخش از گزارش به . مي سپارد آه خود بازپرس، مامور تحقيق و صادر آننده حكم نيز است
ماندگان قربانيان قتلهاي زنجيره اي و محمد علي دادخواه بازداشت وآاليي مانند ناصر افشان، وآيل باز

وآيل شماري از اعضاي نهضت آزادي و ائتالف نيروهاي ملي مذهبي اشاره دارد آه به نوشته اين 
در ادامه همچنين به . گزارش در جريان دفاع از حقوق موآالن خود، متهم و محكوم به حبس شدند

دانشگاه و عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي اشاره شده و پرونده هاشم آغاجري، استاد زنداني 
  . حكم اوليه اعدام او به دليل انتقاد از روحانيت در يك سخنراني در همدان

در بخش ديگري از گزارش ساالنه وزارت خارجه آمريكا درباره نقض حقوق بشر در ايران، به مواردي از 
، تجسس غير قانوني منازل، شنود مكالمات تلفني و هتك حريم خصوصي و خانوادگي شهروندان ايران

  . باز آردن نامه هاي شخصي اشاره دارد و همچنين به جمع آوري بشقابهاي ماهواره اي از بام خانه ها
گزارش ساالنه وزارت خارجه آمريكا همچنين مفصال با ذآر مثالهاي متعدد به محدوديت آزاديهاي مدني، 

مطبوعات، جلوگيري از تجمعات مسالمت آميز، ممانعت از آزاديهاي مذهبي موارد نقض آزاديهاي بيان و 
براي اهل تسنن، يهوديان، بهاييان، آزادي سفر و مهاجرت پرداخته و به محدوديتهايي اشاره دارد آه 

اقليتهاي قومي در ايران از جمله اقليتهاي بلوچ، آرد، ترآمن، آرد و عرب با آن روبرويند و صفحات پياپي 
ري به محدوديتهايي آه زنان با آن مواجه هستند و خشونتهايي آه آودآان و زنان را هدف قرار مي ديگ

  .دهد، اختصاص دارد

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  گزارش آامل آژرانس بين المللي انرژي اتمي را در آدرس زير بخوانيد
htm.04022601/public/org.iransocialforum.www://http  

  
  'گزارش اتمی ايران نه کامل بود، نه درست': نماينده آمريکا

  2004  فوريه 26  -1382 اسفند  7 پنج شنبه - بي بي سي – خبرنگار بی بی سی در وين -بتانی بل
 شهر وين، پايتخت اتريش، می گويد آخرين گزارش فرستاده آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی در

اين آژانس درباره ايران، نقطه نظر واشنگتن داير بر پيگيری يک برنامه مخفيانه تسليحات اتمی از سوی 
  .تهران را تقويت کرده است

گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی می گفت که ايران در گزارش اکتبر گذشته خود، در اعالم برخی 
  .آوری ها و تحقيقاتی که ممکن است به برنامه تسليحاتی ارتباط داشته باشد، ناکام مانده استفن 

تهران، که اصرار می ورزد در پی احراز تسليحات اتمی نيست، گفت که در گزارش اکتبر گذشته خود به 
  .آژانس بين المللی انرژی اتمی، کليه فعاليت هايش را اعالم کرده است

لمللی انرژی اتمی در آخرين گزارش خود، پرسش های تازه ای را درباره ماهيت برنامه اما آژانس بين ا
  .اتمی ايران مطرح می کند

کنت بريل، نماينده آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی، می گويد که گزارش تازه نشان داد که 
  .اعالميه ماه اکتبر ايران نه درست بوده است و نه کامل

از سوی ايران ارزيابی واشنگتن را داير بر اين که برنامه اتمی " الگوی فريبکاری" کردن وی گفت دنبال
  .تهران به سوی توسعه سالح های اتمی پيش می رود را تقويت کرده است

او افزود ايران بايد به آژانس بين المللی انرژی اتمی و جامعه بين المللی نشان دهد که از تالش های 
  .فيت توليد سالح های اتمی دست کشيده استخود برای توسعه ظر

  .ايران می گويد يک برنامه اتمی صلح جويانه برای توليد الکتريسيته را دنبال می کند

  
  بلر خواستار پايبندی ايران به پيمان اتمی شد

  2004  فوريه 26  -1382 اسفند  7 پنج شنبه -بي بي سي 
ياست اين کشور در ادامه ارتباط با ايران همچنين تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، ضمن دفاع از س

  .خواستار تابعيت کامل ايران از مقررات آژانس بين المللی انرژی اتمی شده است
آقای بلر گفت ايران نمی تواند تا نيمه راه از آژانس بين المللی انرژی اتمی پيروی کند و بايد به طور 

  .کامل به خواسته های اين آژانس پاسخ دهد
يتانيا، فرانسه و آلمان در ماه نوامبر سال گذشته ميالدی با ايران به توافقی در زمينه فعاليت های بر

  .هسته ای اين کشور رسيدند
بر اساس اين توافق، ايران تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم و بازرسی های دقيق تر از تاسيسات 

  .اتمی خود را پذيرفت
ی سازمان ملل متحد هفته گذشته در گزارشی ابراز نگرانی کرد که اما آژانس بين المللی انرژی اتم

  .ايران تمام برنامه هسته ای خود را افشا نکرده است
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آقای بلر در مورد سياست بريتانيا در قبال ايران گفت که رد صالحيت داوطلبان اصالح طلب از شرکت در 
ط و گفتگو با اين کشور ادامه می دهد تا روند انتخابات مجلس، غم انگيز بوده است، اما بريتانيا به ارتبا

  .تغيير در ايران را ترغيب کند و جهان را به مکانی امن تر تبديل کند
  رد ادعای معامله هسته ای با اسالم آباد

  در همين حال، حسن روحانی مسئول روابط با آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که 
  . از پاکستان دريافت نکرده استکشورش هيچ نوع تکنولوژی هسته ای

آقای روحانی که از هند بازديد می کند گفت که ايران از انرژی اتمی تنها با اهداف صلح آميز استفاده 
  .کرده است

موضوع اخذ اطالعات هسته ای از دانشمندان پاکستانی توسط ايران به يکی از موضوعات بحث برانگيز 
  .در هفته های گذشته تبديل شده است

قرار است آقای روحانی که دبير شورايعالی امنيت ملی ايران است در دهلی با مشاور امنيت ملی اين 
  .کشور ديدار و گفتگو کند

مسائل امنيتی و مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر و نيز تبهکاری سازمان يافته از موضوعات 
 .گفتگوهای دو طرف است

  

  يروهاي موثر در آينده عراق  و ندولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  يك پليس عراقي در انفجار بعقوبه آشته شد و هفت تن زخمي شدند
  2004  فوريه 26  -1382 اسفند  7پنج شنبه 

يك پليس عراقي در انفجار بمب در شهر بعقوبه در شمال عراق آشته شد و هفت تن : خبرگزاري فارس
  .ديگر زخمي شدند

، يك افسر پليس آه در صحنه حادثه حضور »محمد آريم«بعقوبه، به گزارش خبرگزاري فرانسه از 
عمار مهدي، افسر پليس در اين انفجار آشته شد و پنج پليس ديگر و دو غيرنظامي «:  داشت، گفت
  » .زخمي شدند

رخ داد اما علت آن هنوز » السراي« بعدازظهر امروز در منطقه 2:00اين انفجار آمي پيش از ساعت 
  . مشخص نشده است

هاي اطراف در اين انفجار  دو خودروي پليس آه در جلوي يك رستوران پارك شده بودند و همچنين مغازه
  . آتش گرفتند

 .گيرند گذاري مهلكي قرار مي نيروهاي پليس عراق اخيرا هدف حمالت بمب
 

  آردهاي عراق برگزاري رفراندوم براي تعيين استقالل آردستان را خواستار شدند
  2004  فوريه 26  -1382 اسفند  7پنج شنبه 

گروهي از آردهاي عراق برگزاري رفراندوم براي تشكيل يك آشور مستقل در شمال اين آشور را 
  . خواستار شدند

ي جنگ، سخنگوي جنبش رفراندوم  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
خواهيم صداي مردم آردستان را به  بش غير سياسي هستيم و ميما يك جن: در آردستان عراق گفت

  . ي ما را مشخص آنند گوش جهانيان برسانيم تا آنها آينده
 هزار امضا جمع آرده و خواهان 700ما حدود يك ميليون و : هالكوت عبداهللا، سخنگوي جنبش افزود

  . برگزاري رفراندوم براي تعيين استقالل آردستان هستيم
 

   حكومت عرفي  يا مذهبي-و آينده عراقشيعيان 
  

   شد2004اهللا سيستاني خواستار تضمين شوراي امنيت براي برگزاري انتخابات تا پايان سال  آيت
  2004  فوريه 26  -1382 اسفند  7پنج شنبه 

اي آه امروز انتشار يافت، از شوراي امنيت  اهللا علي سيستاني با صدور بيانيه آيت:خبرگزاري فارس
 2004اي را مبني بر برگزاري انتخابات عمومي در عراق تا پايان سال  ان ملل خواست قطعنامهسازم

  .تصويب آند
مرجعيت خواستار تضميني روشن با «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، در اين بيانيه آمده است

 همانطور 2004ن سال اي توسط شوراي امنيت سازمان ملل براي برگزاري انتخابات تا پايا صدور قطعنامه
  » .آه از سوي آوفي عنان، دبير آل سازمان ملل مشخص شده، مي باشد

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  پنجشنبه هفتم اسفند: روزنامه های ايران
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  2004  فوريه 26  -1382 اسفند  7 پنج شنبه -بي بي سي 
 های هوادار اصالحات در مقاالت و گزارش هائی پايان کار روزنامه های آخر هفته تهران در غياب روزنامه

اصالح طلبان را اعالم داشته و به بررسی وضعيت محافظه کاران پس از پيروزی در انتخابات مجلس 
  .پرداخته اند
 در مقاله ای پيروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس هفتم را نشانه بازسازی جناح راست و انتخاب

ز تندرو ها و خشونت طلب ها دانسته و آرزو کرده که اين عقالنيت با توجه به خواست فاصله گرفتن ا
  .های مردم در آينده وضعيت ديگری را برای جامعه سياسی رقم بزند

علی شکوهی در مقاله انتخاب تقسيم بندی جناح های سياسی به راست و چپ و اصالح طلب و 
  .د بی فايده خوانده استمحافظه کار را با توجه به واقعيت های موجو

 خبر انصراف مهدی کروبی از شرکت در دور دوم کيهان، رسالت و جمهوری اسالمیدر حالی که 
انتخابات را کم اهميت ديده و در صفحات داخلی خود نقل کرده اند، نسيم صبا، آفتاب يزد و اعتماد آن را 

  .مهم ترين خبر روز گذشته دانسته اند
مجلس ششم گفته است که از قبل خواستار خارج شدن از دور سياست بود  رييس اعتمادبه نوشته 

اما به اصرار دوستان و از جمله آقای خاتمی نامزد شد و اما در ادامه کار آنان اصرار به انصراف او داشتند 
  .که موافقت نکرد و به تصميم خود ماند تا انتخابات تمام شود

يت شده نيشابور را منعکس کرده که گفته است اگر قرار بود اعتماد نظر انصاری راد نماينده رد صالح
 منفجر و نابود   و ملي ، سياسي ، معنوي  اخالقي  لحاظ  آشور به  آشور و اعتبار يك  يك  موجودي همه

  . آشور را نابود آرد شد دستاوردهاي  نمي شود، بهتر از اين
ت زندانيان سياسی را به شدت پی رييس کميسيون اصل نود مجلس که آزادی های سياسی و وضعي

 نظام، قطعا فضای سياسی   شدن  و يكدست  هفتم  مجلس  آار آمدن  از روي گيری می کرد گفته پس
  رئيس.  فضا نيستند  باز آردن اينها قادر به.   است  شدن  بسته  در حال  االن  خواهد شد و از همين بسته

   و صريح  دقيق  نمايندگان  سوال  به جمهور بتواند در پاسخ س ريي دانم بعيدمي:   گفت90   اصل آميسيون
  . دهد جواب
 دارد  آيا احتمال «  آه  سوال  اين  به در پاسخ» اعتماد « وگو با خبرنگار پارلماني راد در گفت  انصاري حسين
  .  خواهد بود  محترمانه جمهور با مجلس برخورد رييس:  اظهار داشت» جمهور بكشد  رييس  استيضاح آار به
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر داده که صد نماينده مجلس با طرح سئوالی خواستار ايران
ضور رييس جمهور در مجلس و توضيح او درباره انتخابات مجلس شده و بعضی از آن ها گفته اند که در ح

  .دصورت قانع کننده نبودن پاسخ ها به استيضاح محمد خاتمی دست خواهند ز
به نوشته ايران محسن آرمين و چهره های اصلی اصالح طلبان گفته اند که نامه به رييس جمهور را 

  .امضا نخواهند کرد
 نامه نمايندگان مجلس را تالش برای زير سؤال بردن سالمت انتخابات، فاش شدن تحرآات پشت کيهان

ر و حتي انجام تهديد وفحاشي پرده افراطيون مدعي اصالحات در جريان انتخابات توسط رئيس جمهو
  .عليه نظام دانسته است

به نوشته کيهان علی اکبر محتشمي پور رييس فراکسيون دوم خرداد گفته طرح را امضاء نخواهد آرد و 
آقاي : ضرورتي به انجام اين آار نمي بيند اما رضا يوسفيان نماينده جنبش دانشجوئی اظهار داشت

  . گزار آننده انتخاباتي آزاد نبودخاتمي علي رغم صحبت هاي خود بر
يوسفيان با اشاره به برگزار ی انتخابات توسط دولت گفته است اين اعمال از سوي شخصي آه با 

شعار توسعه سياسي و حقوق مدني به ميدان آمد در تضاد بوده و همخواني ندارد و هيچ عذري در 
  .پيشگاه ملت پذيرفتني نيست

امه ای به وزارت کشور و انتقاد منتجب نيا سخنگوی مجمع روحانيون اعتراض علی اکبر محتشمی در ن
از وقوع تخلف های متعدد توسط شهرداری تهران و نهادهای تحت تسلط محافظه کاران در روزنامه های 

  .پنجشنبه انعکاس چندانی ندارد
تخابات شكست علی مطهری در مقاله ای در کيهان نوشته گرچه گروه متمايل به رئيس جمهور در اين ان

خورد، اما اين امر برآاتي براي آقای خاتمی خواهد داشت و او را از شر يك گروه پرمدعا و بي عمل آه 
هيچ طرح و انگيزه اي براي اصالح امور مردم نداشتند و صرفًا به دنبال تغيير ساختار نظام جمهوري 

  .اسالمي بودندآسوده کرد
فظه کاران آقای خاتمی در يك سال و اندي آه از دوره صدارت به نظر نويسنده روزنامه های هوادار محا

ايشان باقي مانده است لذت آارآردن با افراد و گروه هاي مؤمن و معتقد به انقالب اسالمي و تشنه 
  .خدمت را خواهند چشيد

 به نظر نويسنده مقاله کيهان برخي از اطرافيان رئيس جمهور چنان از افراد مؤمن و حزب اللهي هراس
  .دارند آه جن از بسم اهللا

روزنامه های رسالت و کيهان نظر رييس جمهوری آمريکا و رييس سيا را درابراز ناميدی از روند 
دموکراسی سازی در ايران در صدر گزارش های خود آورده و به تحليل آن پرداخته و نتيجه گرفته اند که 

  .فق ماندندبار ديگر آمريکا و غرب در استحاله جمهوری اسالمی نامو
در مقاله ای در کيهان آمده است نتيجه انتخابات مجلس هفتم اين است آه يك بار ديگر شكست 

سياست دموآراسي سازي غربي در ايران و جهان اسالم را مسجل ساخته است و مانع از آن شود 
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سي در آمريكا بتواند نام ايران را به فهرست آشورهايي اضافه آند آه درجريان موج سوم دموآرا
  .چارچوب نظم جديد جهاني اداره و مهارشود 

روزنامه های آخر هفته تهران گزارش رييس سازمان بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته 
ای جمهوری اسالمی را بدون اشاره به انتقادهای آن به عنوان گزارشی مثبت در صفحات اول خود 

  . شورای عالی امنيت ملی را منتشر کرده اندمنعکس کرده و همراه آن پاسخ های دبير
 حسن روحاني در آستانه سفر به هند، در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش روز جام جمبه نوشته 

در مجموع گزارش نشان مي دهد آه روند همكاري : سه شنبه آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت
  .آت مي آندايران با آژانس خوب بوده و به سمت حل و فصل حر

 نوشته دبير شوراي عالي امنيت ملي در زمينه اشاره آژانس به وجود آلودگي هسته اي همشهری
ما به آژانس اعالم آرده ايم آه هرگونه آلودگي در ايران منشأ : برخي قطعات موجود در ايران گفت

. ان آلوده بوده استخارجي دارد خوشبختانه يكي از داللها اعتراف آرده آه قطعات فروخته شده به اير
  .بنابراين، آژانس بايد از دولت ثالثي تحقيق کند

 رييس دادگستری تهران اظهار عقيده کرده که در ايران زندانيان سياسی وجود  ايرانبه نوشته روزنامه
  .ندارند چون قانون جرم سياسی تهيه نشده است

 زندانيان اگر ابراز ندامت کنند، عباسعلی علی زاده گفته است زندانيان سياسی موجود مانند ديگر
  .مشمول عفو قرار خواهند گرفت

   و قاضيان ، عبدي ، آقاجري  گنجي  آينده  روزهاي  طي قرار است:   نوشته است  آگاه  منبع اعتماد از زبان يك
  . خود ديدار آنند هاي  و با خانواده  آمده  مرخصي به

د سه ميليون نفر از تهرانی ها به اختالالت رواني مبتال کيهان از قول مدير بهزيستي تهران نوشته حدو
  .هستند آه تنها يك چهارم از آنان به روان پزشكان مراجعه مي آنند

 
   درصد در قم 20 و فروتر از 100ربع قرن فراز و فرود انتخابات؛ مشارآتي فراتر از 

 اسـفند    6چهـار شـنبه      -سايت اطالع رساني استان قم      ،   تفسير سياسي سايت نقشينه    -حامد متقي 
  2004  فوريه 25  -1382

mottaghi@naqshineh.com  
  

هنوز جامعه از شوك رد صالحيت هاي گسترده و حذف اآثريت آانديداهاي اصالح طلب فارغ نشده بود 
سرد از آن جهت آه آانديداهاي . آه زمان تبليغات فرا رسيد و اين زمان در قم چه سرد بود و بي رمق

يز اميدي به مشارآت گسترده مردم نداشتند و ترجيح مي دادند آه به جاي صرف هزينه باقي مانده ن
 آانديدا در صحنه 84هاي گزاف تبليغات به حداقل ها اآتفا آنند و همين بود آه عليرغم باقي ماندن 

  .جز چند آانديداي خاص, تنوعي در تبليغات در سطح شهر قم ديده نمي شد, رقابت
ها در قم بي رمق بود چرا آه اآثريت تأييد صالحيت شدگان از يك طيف فكري خاص و تبليغات آانديدا

بودند و رقابتي نمانده بود تا شور و هيجان بيافريند؛ به همين سبب بود آه حتي تا آخرين ساعات مهلت 
در معابر عمومي و سطح شهر ديده مي شد آه عليرغم سال ها و انتخابات , تبليغاتي آانديداها

چسبانده ) پوسترهاي رقبا( اين بار پوسترها ديگر نه تنها تنوعي نداشت آه ديگر بر روي هم ,گذشته
بلكه پوستر آانديداهاي مختلف معموال در آنار يكديگر جاي مي گرفت و اين بار آانديداها , نمي شد

  .حاضر نبودند رقبا را آه اآثريتشان همفكر و همسو بودند از نظر تبليغاتي حذف آنند
 تبليغات ادامه پيدا آرد و جامعه مدرسين حوزه علميه قم و حزب تمدن آه براي يكي از آانديداها و زمان

از فرماندار تذآر آتبي , نماينده فعلي قم تبليغات مي آرد و هر دو ستاد انتخاباتي تشكيل داده بودند
  .ي ستاد تبليغاتي نبودنداحزاب و گروه ها طبق قانون مجاز به راه انداز, گرفتند چرا آه جز آانديداها

مجمع روحانيون مبارز نيز در قم آانديدا معرفي آرده بود و چند حزب و گروه نيز با , در آنار محافظه آاران
ائتالفي به نام ائتالف اصالح طلبان از ليستي حمايت آردند آه هيچكدامشان براي مردم شناخته شده 

  .تندحتي فعاالن سياسي نيز آنها را نمي شناخ, نبود
نظرسنجي ها نشان مي داد , سردي فضاي انتخابات احساس مي شد. زمان انتخابات فرا رسيد

اگر در ميان مردم مي رفتي و به طور تصادفي دست به .  درصد خواهد بود30مشارآت مردم قم آمتر از 
. حتي در روز انتخابات,  درصد مشاهده مي شد30ارقام آمتر از , نظرسنجي غير رسمي مي زدي

  .انتخابات در حالي برگزار شد آه حوزه هاي راي گيري معموال تا ظهر بسيار خلوت بود
 درصد واجدين شرايط را به صحنه 8/70 در حدود 58 اسفند 24انتخابات مجلسي آه در اولين دوره در 

 درصد شهروندان قم را با خود به همراه 5/61مشارآت , )78 بهمن 29(در ششمين دوره , آشانده بود
  . اشتد

در ساير انتخابات ها نيز تكرار مي ,  دوره انتخابات مجلس6 درصدي مردم قم عالوه بر 60مشارآت باالي 
دوره سوم ,  درصد9/69دوره دوم ,  درصد2/81شد بطوري آه در انتخابات رياست جمهوري در دوره اول 

 درصد و دوره هفتم 5/70دوره ششم ,  درصد5/59دوره پنجم ,  درصد1/56دوره چهارم ,  درصد5/103
  . درصد مردم شرآت داشتند6/81

 5/84حكايت از مشارآت مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبري دوره اول به ميزان , آمار, عالوه بر آن
 درصد و رفراندوم تأييد 7/104رفراندوم تغيير نظام ,  درصد3/59 درصد و دوره سوم 9/50دوره دوم , درصد

  .د دارد درص5/100قانون اساسي 
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 تا بيش از 60ميزان مشارآت مردم در انتخابات هاي مختلف در اين ربع قرن طي شده از انقالب آه از 
در نهم اسفندماه گذشته شوآي بزرگ بر همه تحليلگران وارد آرد چرا آه قم ,  درصد رسيده است100

اما . ه خود ثبت آرده بوددومين شهري بود آه آمترين ميزان مشارآت را در آارنام,  درصد مشارآت18با 
  علت واقعي قهر مردم با صندوق هاي راي چه بود؟ 

 به –مشارآتي آمتر از دوره هاي گذشته , اما, انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي در قم
آنچه ناظران بي طرف را نسبت به نتيجه انتخابات .  را تجربه مي آرد البته با تناقضات بسيار-جز شوراها 

چهار روايت از مشارآت مردم در , قم به شك واداشته ارائه آمار متناقض در چهار روز گذشته بوددر 
, 52, 56خبرگزاري ايلنا و وزارت آشور آه به ترتيب , فرماندار, انتخابات به روايت رئيس هيئت نظارت

 گوياترين  بوده در آنار نسبت شرآت آنندگان به صندوق هاي اخذ راي خود مي تواند5/50 و 5/47
 387 نفر آراي خود را در 321622بر طبق آمار ارائه شده . توضيح باشد و نياز به گزافه گويي را جبران آند

ثبت مشخصات و ممهور آردن شناسنامه و (صندوق اخذ راي در قم ريخته اند آه اگر براي اخذ هر راي 
 دقيقه براي اخذ بي 51 ساعت و 13فقط يك دقيقه زمان در نظر بگيريم با اين احتساب ) تطبيق عكس

 ساعت زمان 14وقفه راي همه شرآت آنندگان در همه صندوق ها زمان صرف مي شد آه با احتساب 
 دقيقه زمان براي صرف نهار و شام و 9اگر هيچ وقت هدر رفته اي را در نظر نگيريم تنها , براي اخذ راي

و اگر در اين ميان استقبال . ان باقي مي ماندانجام فريضه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا براي مجري
آم مردم تا ظهر روز جمعه را نيز بخواهيم در نظر بگيريم يا محاسبات دچار اختالل مي شود و يا نتايج؛ و 

در عين حال هيچ قضاوت و تحليلي نيز راجع به تخلفات در حوزه هاي راي گيري آه اخبار آن به تفصيل 
و شمار آنان زياد توصيف شده ! آه براي راي دادن به قم آمده بودندآمده و مسافران راي دهنده 

  .نخواهيم داشت
تحليل گران علت آاهش مشارآت مردم در پايتخت معنوي جمهوري اسالمي را آه طبق روايات مختلف 

م  درصد است را بي تأثير بودن راي آنان و تبليغ بر روي بي ارزش بودن راي مرد50زير و اندآي باالتر از 
اين در حالي است آه نمايندگاني آه تا آنون به مجلس فرستاده اند نتوانسته و يا نخواسته , مي دانند

فراموش نكنيم آه . اند نه تنها مطالبات واقعي مردم آه حتي بخشي از شعارهاي خود را محقق آنند
 و مردم آن آم دردهاي اين شهر.  استان هنوز از آمترين امكانات الزم برخوردار نيست–اين شهر 

  ...نيستند و اين دردها هر از چندي به گونه اي خود را آشكار مي آنند اما
بي تفاوت باشند وقتي مي , پس آيا مردم قم حق ندارند آه در عرصه تعيين سرنوشت نمايندگان خود

  بي توجهي شده است؟) مردم(بينند آه سال هاست نسبت به سرنوشت آنان 
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