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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

  
  گروگانگيرها در مجلس جديد آخوندي, شكنجه گران, تروريستها, پاسداران

  2004  فوريه 27  -1382 اسفند  8 جمعه -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
ارش آرا وزارت آشور رژيم آخوندي نتايج شم, يك هفته پس از انتخابات«:دبيرخانه شوراي ملي مقاومت

بر اساس اين نتايج آه به اعتراف . نفر اوليه تماما از باند خامنه اي هستند30. تهران را اعالم آرد
آانديد مشترك (حداد عادل اولين نفر تهران , مقامات خود رژيم مملو از تقلب و رأي سازي است

بر . آسب آرده است) درصد دارندگان حق راي در تهران13(هزار راي 880, )باندخامنه اي و رفسنجاني
به اين . هزار رأي آسب آرده است200اساس اين گزارش آروبي اولين نفر ليست باند خاتمي حدود 

هزار آن 800دست آم , هزار رأي اعالم شده در تهران900ترتيب بر اساس آمار خود رژيم از يك ميليون و 
  .درصد مي باشد15 خود رژيم حدود آراء سفيد و باطله مي باشد و ميزان مشارآت در تهران به اعتراف

بيانگر ماهيت مجلسي , نفر آنها قطعي شده است25نفر اول تهران آه انتخاب 30سوابق و مناصب 
نفر 30در ميان اين . تروريستها و چپاولگران مي باشد, شكنجه گران, است آه براستي مجمع قاتالن

الياس , مهدي آوچكزاده, حسين فدايي, پرويز سروري, سعيد ابوطالب, نفر يعني احمد توآل8دست آم 
  .از فرماندهان و اعضاي قديمي سپاه پاسداران مي باشند, عماد افروغ, عليرضا زاآاني, نادران

منوچهر متكي از مسئوالن صدور تروريسم و , فضل اهللا موسوي, حداد عادل, حسين شيخ االسالم
ارتباطات اسالمي و مجمع جهاني اهل عادل از شوراي عالي سازمان فرهنگ و . بنيادگرايي هستند

متكي دست اندرآار ترور مخالفان در ترآيه و شيخ االسالم از رابطان رژيم با سازمانهاي . بيت مي باشد
  .تروريستي در خارج آشور مي باشد

حميدرضا آاتوزيان و زيبا آدخدا از دانشجويان خط امام هستند آه در اشغال سفارت آمريكا در تهران در 
  .روز شرآت داشتند444 و گروگانگيري ديپلماتهاي آمريكايي به مدت 79سال

دادستان انقالب اسالمي مازندران و , سيد محمد مهدي طباطبايي حاآم شرع دادگاه شهرداري تهران
مسئول قتل و اعدام صدها نفر مي باشد و حسين نجابت در جهادسازندگي، بنياد جانبازان و 

  .سابقه بسيار طوالني داردمستضعفان در سرآوب و چپاول 
در يك تحول ديگر آخوند محتشمي از سرآردگان باند خاتمي طي نامه اي به شوراي نگهبان به گوشه 

هزار ريال بن آاال به 250اي از تقلبات انتخاباتي اعتراف نمود و فاش ساخت آه شهرداري تهران 
 مذهبی و مساجد به منظور شرآت فرهنگيان آموزش و پرورش و مبالغ هنگفتي به مدارس و هيأت های

وي افزود آليه امكانات مذهبی مساجد و هيأت ها آه جزو اموال . در انتخابات پرداخت شده است
عمومی هستند برای آانديداهای خاص در تهران به آار گرفته شد و بسيج مداخله گسترده اي در 

 .»تكليف شرعي است«ي دادن انتخابات داشت و آخوندها در برخي مساجد اعالم مي آردند آه رأ
  

  پيامدهای انتخابات مجلس در گزارشی از هفته نامه اکونوميست
  2004  فوريه 27  -1382 اسفند  8 جمعه -بي بي سي 

به نوشته اکونوميست انتخابات هفته گذشته ايران به وضوح نشان داد که جمهوری اسالمی ايران که 
ری شد، برخالف اميدواريهايی که بعضی ها داشتند، به  سال پيش توسط آيت اهللا خمينی پايه گذا25

  . يک دموکراسی تبديل نشده است
اکونوميست می نويسد که با اين حال، اين وضعيت به سبب عدم تالش ملت ايران برای دستيابی به 

  . دموکراسی پيش نيامده است
  . ب می خواندند رای دادندانبوه مردم در چند انتخابات اخير به سياستمدارانی که خود را اصالح طل

اما مطابق با قانون اساسی که از زمان آيت اهللا خمينی باقی مانده، تصميمهای مهم مجلس اصالح 
طلب از سوی، به نوشته اکونوميست، فقهای عادل و پرهيزکار شورای نگهبان که تنها به ولی فقيه، 

  . يعنی آيت اهللا خامنه ای پاسخگو هستند، متوقف شده است
نوميست می نويسد که آيت اهللا خامنه ای، شورای نگهبان و ديگر روحانيون محافظه کار با تعطيل اکو

روزنامه ها و جلوگيری از تصويب قوانين پيشرفته، نفس اصالحات را گرفتند و در آخرين ضربه با رد 
ده مجلس صالحيت بيش از دو هزار تن از نامزد های نمايندگی مجلس، از جمله بيش از هشتاد نماين

  . فعلی، انتخابات را از اهميت و اعتبار ساقط کردند
به همين . اکونوميست ادامه می دهد که در دموکراسی های جعلی، تعداد رای دهندگان کم است

جهت، انتخابات هفته گذشته ايران که به نوشته اکونوميست نتيجه آن از قبل روشن بود، يکی از بی 
  .مهوری اسالمی بودرونق ترين رای گيری های عمر ج

اما به . آيت اله خامنه ای گفت که آمريکا، صهيونيسم و دشمنان ملت ايران بازندگان اين انتخابات بودند
نوشته اکونوميست، بازندگان اصلی در اين انتخابات، خود مردم ايران اند که مجبور هستند مدت 

کردن حقی است که از سوی بيشتری تحت امر روحانيون مخالف اصالحات که می گويند حکومت 
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روحانيونی که ظاهرا، به نوشته اکونوميست، می خواهند . پروردگار به آنان داده شده، زندگی کنند
  .انگشت خود را بر روی دکمه بمب اتمی هم داشته باشند

اکونوميست می نويسد هر روز که می گذرد و هر چه بيشتر فعاليتهای هسته ای حکومت ايران فاش 
متر کسانی حرف رهبران اين حکومت را باور می کنند که طرحهای هسته ای ايران برای می شود، ک

  .مصارف غيرنظامی است
به نوشته اکونوميست، به دنبال جنگ عراق و کوتاه آمدن ليبی و مذاکرات کره شمالی، اکنون جهان بايد 

 حکومت ايران عدم پايبندی به ويژه اکنون که. مطمن شود که ايران به صورت تهديد اتمی درنخواهد آمد
  . خود به تحوالت دموکراتيک را هم ثابت کرده است

اکونوميست نتيجه گيری می کند که بنابراين، اروپا نبايد تا ايران به تمام تعهدات خود در مقابل آژانس 
حده انرژی اتمی عمل نکرده، در مقابل آن کشور کوتاه بيايد و در اين ميان، ادامه فشارهای اياالت مت

  . آمريکا نيز کمک بسيار بزرگی خواهد بود
 

  مجلس شوراي  انتخابات هفتمين دوره  متن آامل بيانيه شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد درباره
  اسالمي  

  2004  فوريه 27  -1382 اسفند  8جمعه 
  

اي  بيانيه مجلس شوراي اسالمي   انتخابات هفتمين دوره  شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد، درباره
  .صادر آرد

  : متن آامل اين بيانيه به شرح زير است  به گزارش ايلنا، 
ها و مباحثات چندين ماهه، سرانجام  ي مجلس شوراي اسالمي پس از چالش انتخابات هفتمين دوره
ملت ايران به خوبي . آار و ضداصالحات برگزار شد شده جريانهاي محافظه بيني مطابق الگوي پيش

هاي انقالب اسالمي و  ها و آرمان ترين ارزش گرايي و اخالق از بنيادي آزادي، عدالت و معنويتواقفند آه 
شده تاريخي ملت ايران ، به ويژه مبارزات يكصد ساله اخير است آه در هيات نظام  ميراث تجميع

قق ي تح ساالري ديني به عنوان مسير و شيوه جمهوري اسالمي و قانون اساسي تبلور يافت و مردم
حماسه دوم . هاي سياسي ظهوري نو و اميدآفرين پيدا آرد اين اهداف در عرصه مفاهيم و انديشه

اي اصيل و ستودني از اين انديشه به جهانيان عرضه و در پناه آن، خطرات و   جلوه76خرداد 
  .هاي بسياري از دشمنان را خنثي آرد ورزي طمع

را براي تحكيم مباني مشروعيت نظام جمهوري متاسفانه اين حماسه ملي آه فرصت بسيار خوبي 
نظري،  چنين افزايش انسجام ملي فراهم آورده بود، با تنگ اسالمي و تقويت پيوند دولت و ملت، هم

بست رسيدن اقدامات  هاي ضداصالحات مواجه شد و با توجه به بن هاي جريان ورزي طلبي و آينه قدرت
هاي متنوع براي دلسرد آردن مردم از جبهه  ي از روشهاي مستمر و ناآام امنيتي، بحران آفريني

ي حذف اصالح طلبان از دايره گزينه مردم در انتخابات مجلس هفتم آه متضمن ايجاد  طلبان، پروژه اصالح
محدوديت در حق انتخاب و آاهش مشارآت مردم بود، در دستور آار قرار گرفت و تيغ نظارت استصوابي 

  .  به آار گرفته شدبار ديگر و تيزتر از هميشه
هاي  ها و رايزني ها، دلسوزي ظن  حسن اين فرايند آنچنان خشن و عريان تعقيب شد آه عليرغم همه

دردمندانه عزيزاني چون خاتمي و آروبي، سرانجام در آستانه انتخابات با وضعيتي مواجه شديم آه غير 
هاي  ي جريان ديد، تقريبا همه چين شده را تدارك مي از جريان ضد اصالحات آه تشكيل مجلس دست

مندي و نارضايتي خود را از فرايند و مقدمات انتخابات ابراز داشته و غالبا آن را به  ديگر به نوعي گاليه
اي ارزيابي آردند آه از آن با تعابيري چون انتخابات غيرآزاد، غير رقابتي، ناعادالنه و غيرقانوني ياد  گونه
  . شد

 ساله پس از انقالب اسالمي و احتماال به عنوان 25 بود آه براي اولين بار در تاريخ اين ناماليمات تا بدان
جمهور و دولت، رييس مجلس، اآثريت  ترين وضعيت در تاريخ انتخابات پارلماني آشورها، رييس استثنايي

وانده نمايندگان مجلس و حتي وزير آشور و مسووالن رسمي برگزاري انتخابات، روند آنرا غيررقابتي خ
انديشي پرداختند و بعد از نااميدي از اصالح آن، اجراي آنرا با توجيه حكم  براي اصالح روند مذآور به چاره

     .دار شدند حكومتي آه در عرف سياسي نامانوس است، عهده
شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد در مواجهه با اين وضعيت بود آه حضور و مشارآت در چنين 

در اين ميان برخي از . را اعالم آرد شده يافت و رسما عدم مشارآت در آن ي سلبانتخاباتي را حق
ها و  آردند با عنايت به اينكه در بعضي از حوزه ها بنابر مالحظات و محذورات خاصي آه احساس مي گروه

هاي نمايندگي، امكان اندآي براي رقابت باقي مانده بود، در انتخابات طراحي شده شرآت  آرسي
چين شده، طبق الگوي  ند و اينك پس از انتخابات به وضوح معلوم است آه انتخابات مجلس دستنمود

با عنايت به اين . ها از تحليل به واقعيت مبدل شده است نگراني مورد نظر محقق گشته است و دل
  : سازد وضعيت شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد موارد زير را خاطرنشان مي

دانيم و بر اين  نتيجه انتخابات را نتيجه برآمده از انتخابات آزاد، عادالنه و رقابتي نمياالطالق،   ما علي-1
خورده از مسابقه انتخابات، قابل  اساس معتقديم ماهيتا مفهوم جريان پيروز و جريان شكست

  اههاي نسبتا رقابتي به مجلس ر ضمن احترام به آن تعداد از منتخباني آه از حوزه. يابي نيست مصداق
هاي پارلماني  اي نظام پاره" نمايندگان انتصابي" اند، ما بقيه راهيافتگان به مجلس را همچون  يافته
  . دانيم آه اميدواريم در چارچوب اين تلقي، بتوانند به مردم و جامعه خويش خدمت آنند مي
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يت داوطلبان  حقوقي مربوط به مفاهيم نظارت استصوابي، احراز صالح-هاي نظري و سياسي   چالش-2
آن هم در مقوالت آيفي و مفاهيم آشدار، بيطرفي نهادهاي داوري، ضرورت عدم مداخله نهادهاي 

هاي سياسي و جناحي، تقويم اجرايي انتخابات و تمايز محدوده نظارت و   انتظامي در فعاليت-نظامي 
ت صرفا نظري و تحليل و خطر از مقوال... هاي ملي و  اجرا، تخلفات انتخاباتي و تبليغاتي، بيطرفي رسانه

اند، لذا همه جريانهاي دلسوز و  ها و خطرات واقعي و عملي مبدل شده  احتمالي آنها فراتر رفته به آفت
هاي برآمده از ابهامات اين مفاهيم و اصالح نظام  مصلحان اجتماعي بايد براي رفع و آاهش آسيب

وام با وحدت و همدلي را براي پيشبرد آن به انديشي آنند و عزمي جمعي ت حقوقي مربوط به آن چاره
  . نمايش بگذارند

هاي مدافعان  نگراني ترين دل  آاهش مشارآت مردمي و تضعيف مشروعيت نظام يكي از اصلي- 3
هاي  ترين مدعا و مطالبات جريان ساالري ديني بوده است و اتفاقا اصلي حقيقي نظام مبتني بر مردم

ها و  انتخابات مجلس هفتم عليرغم آارشكني.  رقم خورده استاصالح طلب نيز حول اين موضوع
هايي آه در مسير اصالحات به وجود آمده بود، فرصت مجددي بود تا با تدبير و درايت مسووالن  مقاومت

هاي  مندي رغم گاليه اي نوين تبديل گردد و شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد نيز علي امر، به حماسه
  .  شده بود تا به سهم خود در خلق اين حماسه مشارآت آندجدي آه داشت، آماده
هاي معنوي و اجتماعي به جاي  ي سرمايه سوزي رقم خورد و عليرغم صرف همه متاسفانه اين فرصت

خلق حماسه و ثبت رآورد جديدي از مشارآت، انتخابات مجلس هفتم ظاهرا با آمترين ميزان مشارآت 
 درصد مردم در 50  عدم مشارآت حدود .  پس از انقالب مواجه شددر تاريخ انتخابات مجالس شش دوره

 درصد مردم در شهرهاي بزرگ و مجامع سياسي آشور، 70  آل آشور و نيز عدم مشارآت نزديك به 
در تهران مرآز ثقل . نظر و ضداصالحات براي نظام به ارمغان آوردند هاي تنگ افتخاري است آه جريان

درصد آراء واجدين شرايط را به خود اختصاص 12يان ضد اصالحات حدود سياسي و جمعيتي آشور، جر
دهد و گواه آن است آه  داده است آه البته اين سقف ظرفيت و پايگاه اجتماعي اين جريان را نشان مي

شايد به . از سال هفتاد و شش تاآنون اقبال مردمي به اين جريان، هيچ افزايشي پيدا نكرده است
ه است آه آنان تنها راه توفيق خود را اتكاء به همين سقف آراء و از طريق حذف همين دليل هم بود

اين وضعيت هر چند در برخي از جوامع ديگر ممكن است قابل .اند رقيبان از صحنه رقابت دنبال آرده
 درصدي 98  ترين انقالب عصر آه بنياد آن بر رفراندوم  مشاهده باشد،ولي براي نظامي برآمده از مردمي

آيد و ما به سهم خود از وقوع آن  است، نه تنها حماسه نيست آه زنگ خطري جدي به حساب مي
  . تقصيريم متاسف و در عين حال بي

 نگراني مضاعف ما آن است آه ضعف پشتوانه مردمي اين جريان، در نهايت به ضعف در مقابل -4
ين دستاوردهاي انقالب اسالمي ورزي و مطامع بيگانگان بينجامد و استقالل آه از ارزشمندتر طمع

پذيري از  ستيزانه، نرمش و انعطاف است، با خطر مواجه شود و در پس مواضع ظاهرا راديكال و دشمن
  . موضع ضعف را شاهد باشيم

ما بدون آنكه بخواهيم اصالت يا حقانيتي براي طرح مدعيات دفاع از منافع و مصالح ملت ايران از سوي 
هاي  اي از اقدامات در سياست ائل باشيم، روند نامطلوب انتخابات اخير و پارههاي جهاني ق بعضي قدرت

آوريم و معتقديم  تسليحاتي را خواه ناخواه نوعي بسترسازي براي طرح مدعيات دشمنان به حساب مي
ها و رفع موانع مشارآت مردم و تقويت بنيادهاي   سياست يكي از راههاي نجات از اين تهديدات، اصالح

زدايي و تعامل خردمندانه را در سياست خارجي  در همين راستا تداوم تنش. عيت نظام استمشرو
  . دانيم ضروري مي

هاي گذشته، از موضع اقليت رسمي و  هايي آه طي سال  نگراني ديگر ما اين است آه جريان-5
يروزي در هاي قدرت را عليه اآثريت رسمي به آار گرفتند، اينك مغرور از پ ي اهرم سياسي، همه
شده جديد، فشارها و تضييقات سياسي برخي  رقيب، و با سوء استفاده از مواضع تصرف مسابقه بي

مخالفان را شدت بخشند و آخرين نمودهاي آزادي و حقوق مدني مردم و مخالفان را با خطر جدي 
 سياسي و مواجه آنند و به اين ترتيب با توقف آامل راهبرد اصالحات، خطرات فروپاشي و اضمحالل

  . اجتماعي و پيامدهاي ناگوار آنرا تشديد آنند
داران  هاي دلسوز و مدافع حقوق مردم و ميراث آند جريان الذآر، ايجاب مي  مجموعه مالحظات فوق-6

نظر و متحجر و  هاي تنگ هاي معنوي و مردمي صفوف خود را در مقابله با جريان حقيقي ارزش
هايي آه ممكن است وجود داشته باشد، استراتژي و  مندي م گاليهطلب، يكپارچه سازند و عليرغ قدرت

  .هاي ارزشمند خود تنظيم و به پيش ببرند ها و سرمايه راهبردهاي جديد خود را با حضور همه شخصيت
  پايان پيام

  
  :اطالعيه ستاد انتخابات آشور در پايان برگزاري انتخابات مجلس هفتم

  2004  فوريه 27  -1382 اسفند  8جمعه 
  .صادر آرد? انتخابيه ، ستاد انتخابات آشور اطالعيه ا? حوزه ها? با پايان شمارش آراء در تمام

وزارت آشور ، در اطالعيه ستاد ? به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از پايگاه اطالع رسان
تخابات مجلس هفتم شرآت  نفر از واجدان شرايط در ان23 725 724انتخابات آشور ، با اشاره به اينكه

 نفر از نامزدها حّد نصاب آراي الزم براي نمايندگي را به دست آوردند 225آرده اند، اعالم شده است آه 
  . نفر به مرحله دوم را يافتند64 نفر از نامزدها نيز براي انتخاب 128و تعداد 
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ستانهاي؛ آذربايجان شرقي ، اي مجلس خبرگان از ا   نفر از نامزدهاي انتخابات ميان دوره3همچنين 
  .زنجان و هرمزگان انتخاب شدند

  : متن آامل اطالعيه ستاد انتخابات آشور به شرح زير است
با عنايت خداوند متعال شمارش آراي مرحله اول انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي پايان 

 نفر از نامزدها حّد نصاب آراي الزم 225 نامزد انتخاباتي در سراسر آشور ، تعداد 4679يافت و از بين 
 نفر به مرحله دوم را 64 نفر از نامزدها نيز براي انتخاب 128براي نمايندگي را به دست آوردند و تعداد 

 نفر از نامزدهاي انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري از استانهاي 3همچيني تعداد . يافتند 
  .ن انتخاب شدندو هرمزگا.آذربايجان شرقي ، زنجان 

 شعبه در سراسر آشور براي ثبت نام و اخذ رأي انتخابات مجلس شوراي اسالمي و تعداد 39885تعداد 
 شعبه براي ثبت نام و اخذ رأي انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري در سه استان 4066

  .ش نمودند نفر ايفاي نق600000آشور در نظر گرفته شد و براي اجراي انتخابات حدود 
 نفر از واجدان شرايط رأي دادن در انتخـابـات شرآت نموده و رأي خـود را بـه 23725724در مجموع 

 نفر از 1971748در حوزه انتخابيه تهران ، اسالمشهر ، ري و شميرانات نيز . صندوقهاي رأي انداختند
 نفر در مرحله اول 25 انتخاباتي ،  نفر نامزدها1193واجدان رأي دادن در انتخابات شرآت نموده و از بين 

  . نفر ، بـه مرحله دوم انتخابات راه يافتند5 نـامزد نيز بـراي انتخاب 10حائز حـد نصاب آراي الزم شده و 
اميد است پس از رسيدگي به شكايات در هيأت هاي اجرايي و نظارت ظرف مهلت قانوني ، نتيجه 

نگهبـان اعـالم شود تا بالفاصله زمان برگزاي انتخابات قطعي انتخابات هـر چه زودتر تـوسط شـوراي 
  .مرحله دوم با هماهنگي آن شورا تعيين و اعالم گردد

وزارت آشور بر خود الزم مي داند از مردم شريف و بزرگوار ايران اسالمي آه در تمام مراحل انتخابات 
، سپاسگزاري و قدرشناسي آند هوشيارانه عمل آرده و دست اندرآاران انتخابات را دلگرمي بخشيدند 

و مراتب تقدير و سپاسگزاري خود را از آليه دست اندرآاران انتخابات در بخشهاي مختلف اجراء و نظارت 
، استـانـدارن ، فـرماندارن ، بخشداران ، معتمدان مردم و اعضاي هيأت هاي اجرايي ، اعضاي شوراهاي 

تظامي و نظامي ، مطبوعات ، خبرگزاريها و خبرنگاران صداو تأمين ، پرسنل وزارت اطـالعـات ، نيروهاي ان
  .سيما اعالم نمايد

  پايان پيام
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  :جهان در هفته اى آه گذشت
  2004  فوريه 27  -1382 اسفند  8 جمعه - راديو آلمان –جواد طالعي 

  
خاورميانه، جاسوسى سرويس مخفى  س جمهور آمريكا و اثر آن بر تحوالتديدار صدراعظم آلمان و رئي

بنيادگرايان اسالمى در ترآيه، مهمترين رويدادهاى  انگلستان عليه دبيرآل سازمان ملل متحد و محاآمه
  .اين هفته جهان بودند

  مناسبات استقبال آاخ سفيد واشنگتن از گرهارد شرودر صدراعظم آلمان غربى، پس از دوسال سردى
  مخالفت آلمان و فرانسه. آرد دوآشور، احتماال يخ ها را ميان دو قاره اروپا و آمريكاى شمالى آب خواهد

. مناسبات آمريكا با اين دو آشور شد با حمله نظامى به عراق، از بهار سال گذشته، سبب سردى
گ و نيويورك، نتوانست به بهبود آلمان در سنت پترزبور ديدارهاى آوتاه ماه هاى گذشته رهبران آمريكا و

در ماه هاى گذشته، هنگامى آه آمريكا بار ديگر . آمريكا منتهى شود مناسبات سياسى ميان آلمان و
فرانسوى را از مشارآت در طرح هاى اصلى بازسازى عراق محروم ساخت، تنش  شرآت هاى آلمانى و

 .رامش يابدگرفت و گمان نمى رفت آه به اين زودى ها آ ها دوباره اوج
اآنون مدت ها است دريافته آه بدون همكارى اروپاى آهن، توانائى آرام   آاخ سفيد واشنگتن،  اما

  در پى همين واقعيت است آه احتمال نزديكى آلمان و آمريكا را. عراق را نخواهد داشت ساختن اوضاع
 .ديدارهاى تازه آاخ سفيد، تقويت مى آند

خود به واشنگتن، به صورتى غير منتظره از عدم مخالفت   هاى ورودگرهارد شرودر، در نخستين لحظه
. خاك عراق سخن گفت و آاهش ارزش دالر را نيز خطرناك توصيف آرد آلمان با اعزام نيروهاى ناتو به

 .آلمان، در واقع نخستين قدم ميهمان براى نزديكى با جورج دبليو بوش بود اظهارات صدراعظم
 اوضاع بحرانى خاورميانه

عراق و افغانستان شاهد تداوم درگيرى هاى  همزمان با ديدار رهبران آمريكا و آلمان، در فلسطين،
 .خونين هستيم

بار عليه سازندگان ديوار تازه اى آه قرار است آن ها را براى هميشه از  فلسطينى ها براى نخستين
  ارتش اسرائيل جان  تيراندازى در  و سه نفر از آن ها جدا آند سر به شورش برمى دارند اسرائيل هم
برانگيخته  ديوار فلسطين، هم در اسرائيل و هم در عرصه جهانى اعتراضات گسترده اى را. مى بازند

 . همچنان به بناى آن ادامه مى دهد است، اما دولت آريل شارون
آه در بازسازى  انىافغانستان، همزمان با سفر دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا، به يك گروه از خارجي در

اين واقعه، درست در  .آشور مشارآت دارند حمله مى شود و پنج تن از آن ها به قتل مى رسند
مى آند طالبان ديگر خطرى  شرايطى رخ مى دهد آه حامد آرزاى رئيس دولت موقت افغانستان ادعا
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 .ى گيردبزهكار صورت م براى اين آشور نيست و حمالت تروريستى بيشتر از سوى باندهاى
در عمليات انتحارى روزهاى پانزدهم و   نفر در ترآيه به اتهام شرآت۶٩همزمان با اين رخداد خونين، 

پليس .  زخمى برجاى گذاشت ۶۴۴آشته و  ۵٧    بيستم نوامبر سال گذشته محاآمه مى شوند آه
ن القاعده در نشان مى دهد تروريست ها با رهبرا ترآيه در تحقيقات خود سرنخ هائى يافته است آه

 .اند اروپا و ايران ارتباط داشته
انتخابات آزاد در   حمله به نيروهاى اشغالگر، خواست مردم براى برگزارى در عراق نيز، ضمن ادامه

 .تابستان امسال هر روز ابعاد گسترده ترى مى يابد
 اتخاذ يك طبيعى به نظر مى رسد آه سرنوشت عراق، فلسطين و افغانستان و همچنين به هر حال،
آمريكا  مشترك در برابر ترور و گسترش سالح هاى آشتار جمعى در دستور آار رهبران آلمان و سياست
 .ضرورت تاآيد ورزيد نشست امنيت جهانى، آه چند هفته پيش در مونيخ برگزار شد، بر اين. قرار گيرد

 رسوائى تازه در انگلستان
متهم به دادن اطالعات نادرست براى توجيه حمله به  تا آنونو اما در انگلستان، دولت تونى بلر، آه  ....

 دبيرآل سازمان ملل متحد با يك رسوائى بزرگ  جاسوسى عليه عراق بوده است، اين بار به خاطر
وزير پيشين آمك هاى توسعه اقتصادى انگلستان اعالم آرده است آه در   .سياسى ديگر روبرو است

نگلستان به جاسوسى برنامه ريزى شده عليه آوفى عنان سرويس مخفى ا  جنگ عراق، آستانه
 گفته است آه خود  وزير پيشين، براى اثبات اين ادعا. متحد اشتغال داشته است دبيرآل سازمان ملل

 زمان وزارتش نسخه بردارى هاى سرويس مخفى انگلستان از گفت و گوهاى تلفنى عنان را وى در
 .است ع در برابر اظهارات وزير پيشين خود پرهيز آردهتونى بلر، از اعالم موض. خوانده است

مهمترين متحد جورج   بعيد نيست آه دولت تونى بلر را به عنوان رسوائى هاى سياسى ماه هاى اخير،
نزديكى آاخ سفيد به آلمان  دبليو بوش دستخوش بحران سازد و اين مى تواند خود عامل ديگرى براى

  .عراق و خاورميانه نيست وپائى قادر به حل مسالهشود آه مى داند بدون متحدان ار
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  هيچ وجه مانند اپوزيسيون خارج از نظام عمل نخواهيم آرد  به: وگو با ايلنا  بهزاد نبوي در گفت
  آنيم    آاران با آمريكا استقبال مي  از مذاآره محافظه

  2004  فوريه 27  -1382ند   اسف8جمعه 
وگويي تفصيلي با خبرگزاري آار ايران،ايلنا به   بهزاد نبوي، نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي در گفت

بررسي شرايط اصالح طلبان پس از انتخابات مجلس هفتم، آينده سياست خارجي ايران، عملكرد 
  .  آاران در ايام انتخابات پرداخت  صداوسيما در زمان انتخابات و بررسي شعارهاي تبليغي محافظه

وگو در پاسخ به پرسشي   بهزاد نبوي نماينده تهران و نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي در اين گفت
نكته جالبي آه در : آاران براي ورود به مجلس هفتم، گفت  در خصوص نوع شعارهاي تبليغاتي محافظه

آاران حاضر نشدند به نام   آجاي ايران محافظهجريان انتخابات هفتم رخ داد اين بود آه در هيچ 
آاران در انتخابات شرآت آنند آه البته اين يك پيروزي بزرگ براي اصالح طلبان است آه نشان   محافظه

آاران با شكست آامل در افكار عمومي مواجه شده و لذا مجبور   دهد ديدگاهها و تزهاي محافظه  مي
ي استتار آنند آه ماهيت ديدگاههاي آنان براي مردم مشخص هاي  شدند آه خودشان را تحت پوشش

  . نشود
شود اينگونه قضاوت آرد آه انشاءاهللا به خواست خدا،   بينانه مي  البته در يك نگاه خوش: وي افزود

  . ديدگاههايشان عوض شده است
 خود براي ارزشهايي هاي تبليغاتي  آار در هيچ آدام از برنامه  هيچ آدام از گروههاي محافظه: نبوي گفت

آه مدعي بودند مجلس ششم آنها را زير پا گذاشته و آنها آمدند آنرا احيا آنند آوچكترين تبليغي 
  . نكردند

در مجلس ششم تعداد آثيري از نمايندگان به دليل عدم التزام و اعتقاد به واليت مطلقه فقيه : وي افزود
يك آدام از اين گروهها در تبليغات انتخابي خود اين در حالي است آه من نديدم . رد صالحيت شدند

  . دفاع از واليت مطلقه فقيه را به عنوان شعار خودشان مطرح آنند
مباحثي چون آزاد آردن ماهواره، برقراري رابطه با آمريكا و عدم مداخله در حريم : نبوي تصريح آرد

آاران بود آه با نام و نشان ديگري   زندگي خصوصي افراد، از محورهاي تبليغاتي همين گروههاي محافظه
در حاليكه وقتي در انتخابات مجلس ششم برخي از دوستان ما راجع به . وارد صحنه انتخابات شدند
آرديم و   آردند ما به عنوان ستاد هماهنگي جبهه دوم خرداد به آنها انتقاد مي  آزادي ماهواره صحبت مي

  .  نيست نبايد مطرح شودمعتقد بوديم شعارهايي آه االن جاي طرح آن
آار در انتخابات مجلس هفتم   هاي محافظه  بينيم آه اين جريان  ولي مي: نايب رئيس مجلس ششم افزود
گفتند آه   البته بايد يادشان باشد همانگونه آه به اصالح طلبان مي. از اين نوع شعارها استفاده آردند

  . هاي خود عمل آنند  اند آه به وعده  كلفشما بايد به شعارهايتان عمل آنيد، خودشان نيز م
نبوي، پيشرفت، توسعه، آباداني، رفاه، خوشي و شادي را از محورهاي اصلي شعار انتخاباتي 

آردند آه شادي ضد ارزش و گريه ارزش محسوب   تا به حال تصور مي: آاران خواند و گفت  محافظه
  . شود  مي
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به ديدگاهي آه مطرح آرديد، آيا براي تحقق شعار رابطه با با توجه " نبوي در پاسخ به اين سوال آه 
آاران   هاي محافظه   از شعارهاي اصالح طلبان بوده و با آارشكني آمريكا و شعارهاي ديگري آه برگرفته

هر آس در جهت تنش زدايي و : گفت" طلبان مخالفت خواهند آرد؟  ها مواجه شده اصالح  طي اين سال
هت منافع ملي و دفع خطر تهاجم و تجاوز خارجي تالش آند از نظر ما مورد تاييد بهبود روابط ما در ج

ها عمل آنيم   ما معتقد نيستيم آه چون نگذاشتند ما در راستاي اين برنامه. آنيم  است و استقبال مي
  . ها مخالفت آنيم  پس ما نيز با تحقق اين برنامه

اند در عمل و اجرا حرآت آنند، اصالح   هايي آه دادهآاران در جهت اين شعار  اگر محافظه: وي افزود
  . آنند  طلبان از اين اقدامات استقبال مي

آاران از اين پس در جهت تنش زدايي در سياست خارجي، حل مشكالت ما   اگر محافظه: وي تاآيد آرد
 نه تنها مورد با همه آشورها، مذاآره با آمريكا و حتي حل مشكل فيمابين ايران و آمريكا تالش آنند،

  . گيرد، بلكه از آن استقبال هم خواهيم آرد  مخالفت ما قرار نمي
هاي معترضين به رد   رغم خواسته آيا امكان استيضاح دولتي آه به "نبوي در پاسخ به اين پرسش آه 

ور و من معتقدم وزارت آش: ، گفت"ها، انتخابات را برگزار آرد، از سوي اصالح طلبان وجود دارد؟  صالحيت
دولت در عين حال آه مايل به برگزاري انتخابات غير عادالنه، غير آزاد و غير رقابتي نبود، ناچار شد آه 

  . آنيم  چنين انتخاباتي را برگزار آند، لذا ما آسي را آه ناچار باشد را مواخذه نمي
اي آه ايشان و   و در نامهآقاي خاتمي بارها اعالم آرد آه انتخابات غير آزاد، غير رقابتي است : وي افزود

رئيس مجلس به رهبري داشتند، به غير عادالنه بودن اين انتخابات اشاره داشتند و اعالم آردند آن 
دهند   الوصف چون رهبري دستور برگزاري انتخابات مي  اشكاالتي آه ما داشتيم برطرف نشد و گفتند مع

  . آنيم  ما اين انتخابات را برگزار مي
هاي خودشان مصالح   رئيس جمهوري و رئيس مجلس براساس تحليل: لس تصريح آردنايب رئيس مج

شود انتخابات برگزار شود، اين انتخابات را برگزار   ديدند آه وقتي از آنها خواسته مي  ملي را در اين مي
  . آنند

 با دولت آاران است  تعامل مجلسي آه اآثريت آن در اختيار محافظه"وي در پاسخ به سوالي در خصوص 
  . توان االن پيش بيني آرد و اين بحث امروز ما نيست  در اين زمينه نمي: ، تصريح آرد"اصالح طلب

با توجه به بسته شدن دو روزنامه اصالح طلب در آستانه انتخابات، "نبوي در پاسخ به اين پرسش آه 
: گفت" د بود؟آاران بر مجلس هفتم چگونه خواه  فضاي سياسي آشور به دنبال تسلط محافظه

ها و   آاران اين است آه در آينده سياست قلع و قمع اصالح طلبان، روزنامه  توان گفت بناي محافظه  نمي
دانند آه اين آار نه به سود آنهاست و نه با شعارهايي آه   احزاب آنها را در پيش بگيرند و خودشان مي

  . در انتخابات دادند، تطابق دارد
: المللي ندانست و تصريح آرد  سي آشور را مطابق با شرايط داخلي و بينوي بسته شدن فضاي سيا

آاران در جهت ايجاد محدوديت و بسته شدن فضاي سياسي آشور گام بردارند اين به ضرر   اگر محافظه
آاران براي اين بود آه   خودشان خواهد بود و البته همه اين اقدامات تا قبل از انتخابات از سوي محافظه

  . نند مجلس را به دست آورندبتوا
محافظه آاران در اين آار موفق شدند و مجلس هفتم را به دست آوردند، لذا بعيد به نظر : وي افزود

هاي بيشتري براي خود ايجاد آنند و از همان روز اول نشان دهند،   رسد آه بخواهند هزينه  مي
ها   آزادي بيشتر به مردم و از اين حرفشعارهايي نظير توسعه، پيشرفت و شادي و زندگي سبز، دادن 

هاي مربوط به بستن اين دو روزنامه را مربوط به فضاي قبل   لذا من حرآت. دهد  در عمل نتايج ديگري مي
  . دانم و نه الزامٌا براي آينده  از انتخابات مي

ه شرق وجود دارد احتمال باز شدن ياس نو اندك است، اما احتمال باز شدن روزنام: بيني آرد  نبوي پيش
آه البته اگر آقايان به مصلحت خودشان توجه آنند ياس نو را هم بايد رفع توقيف آنند، چون بستن ياس 

  . نو و شرق آامٌال غير قانوني است، مگر آنكه داليل ديگري باشد آه من خبر ندارم
اگر : ، ابراز عقيده آردنبوي در ادامه اين مصاحبه با اشاره به ميزان مشارآت در انتخابات مجلس هفتم

ميزان مشارآت زياد هم باشد، ما آماآان بر اين اعتقاديم آه به دليل عملكرد غير قانوني شوراي 
نگهبان، انتخاباتي غير آزاد، غير عادالنه و غير رقابتي داشتيم و لذا نتايج اين انتخابات براي ما قابل قبول 

  . نيمدا  نيست و مجلس هفتم را يك مجلس فرمايشي مي
آرديم؛ اول آنكه   بيني مي  ما از اول آه وارد تحصن شديم دو آينده را براي اين تحصن پيش: وي گفت

شوراي نگهبان در اقدامات غير قانوني خود تجديد نظر آند، دوم آنكه اين شورا تجديد نظري در رد 
تجديد نظر شوراي توانستيم در صورت عدم   ها صورت ندهد و مهمترين اقدامي آه ما مي  صالحيت

نگهبان انجام دهيم اين بود آه از شرآت در انتخابات خودداري آنيم و به عنوان اعتراض به اقدام غير 
قانوني شوراي نگهبان از نمايندگي در مجلس ششم نيز استعفا دهيم آه هر دوي اين اقدامات را نيز 

  .انجام داديم
هاي گسترده    متحضين و معترضين به رد صالحيتانجام اين دو اقدام از سوي: نايب رئيس مجلس گفت

دهد آه ما از همان موقع دريافتيم و اعالم آرديم آه قرار است مجلس هفتم با يك برنامه از   نشان مي
  . قبل تهيه شده در اختيار يك جريان خاص قرار گيرد

اد لذا تحصن، اعتراض و آرديم در انتخابات مجلس هفتم اتفاق افت  بيني مي  آنچه آه ما پيش: نبوي گفت
  . استعفاي ما به دليل اطالع از اين روند بوده است
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هاي آتي اطالح   برنامه"وگوي خود با ايلنا در پاسخ به پرسشي در خصوص   بهزاد نبوي در ادامه گفت
ما آماآان دنبال يك حرآت اصالحي قانوني هستيم و : ، گفت"طلبان مجلس پس از اين انتخابات

  .  چارچوب قانون اساسي و نظام خواهد بودفعاليتمان در
تالش محافظه آاران اين بوده آه ما را وادارند آه به صورت مخالفان و اپوزيسيون خارج از نظام : وي گفت

عمل آنيم، ولي ما به هيچ وجه زير اين بار نخواهيم رفت و آماآان به عنوان يك جريان قانوني مخالف 
آنيم با استفاده از تمام   عاليت خودمان ادامه خواهيم داد و تالش ميهايي از نظام به ف  عملكرد بخش

  . آاران را وادار به رعايت قانون، رعايت آزادي و برگزاري انتخابات آزادانه آنيم  ابزارهاي قانوني محافظه
اصالح طلبان همواره روي راي مردم حساب آردند و هيچ وقت روي اينكه : نايب رئيس مجلس تاآيد آرد

  . ك جمعيتي بيايند در خيابان حساب باز نكردندي
چون به اصالح طلبان : وي در خصوص آن دسته از آساني آه در انتخابات حضور نيافتند، اظهار داشت

اي جز   براساس يك برنامه از پيش تدارك ديده شده امكان حضور در صحنه انتخابات داده شد، لذا ما چاره
م را نداشتيم و اين فرصتي است آه مردم ارزيابي آنند آه آيا عدم شرآت در انتخابات مجلس هفت

  . هاي راي بيشتر مثمر ثمر است يا مشارآت فعال آنها در صحنه انتخابات  نيامدن آنها در پاي صندوق
  

نبوي در پاسخ به پرسشي در خصوص تغيير سياست صدا و سيما در جريان انتخابات مجلس هفتم، 
ابات مجلس، بعد از پيروزي انقالب اسالمي تا به امروز صدا و سيما هرگز در طول شش دوره انتخ: گفت

اي براي جلب مشارآت مردم انجام نداده است آه البته در اينجا، جا دارد آه از   يك چنين آار گسترده
  . آنها تشكر آنيم

مانده است، وي با بيان اينكه عملكرد گسترده صدا و سيما در جريان انتخابات اخير در حافظه مردم 
خواهند آه صدا و سيما در تمام ادوار يك   ما بايد از صدا سيما بخواهيم و البته همه مردم مي: افزود

بعد از اين نيز صدا و . چنين برخوردي با انتخابات داشته باشد، نه يك دوره خاص و به صورت گزينشي
توان گفت در يكي دو هفته    مي اقعٌاسيما بايد به اين نوع برخورد با مشارآت مردم پايبند باشد چون و

  . اخير بحث تبليغ براي يك جناح خاص آمرنگ بوده است
البته اگرچه صدا و سيما عمومي آسانيكه بايد براي مجلس هفتم انتخاب : نماينده تهران افزود

  . آوردند ولي به طور رسمي اقدام نكرد  هايشان مي  شدند را در برنامه  مي
توجه به اينكه خيلي اوقات صدا و سيما به طور علني و رسمي از نامزدهاي دلخواه با : وي ادامه داد

ترين آارش اين بود آه سعي آند تا ميزان مشارآت مردم در انتخابات باال   آرد ولي اين بار عمده  دفاع مي
  . برود

صدا و : د، تصريح آرداعتمادي به اين رسانه ملي در اثر عملكرد غلط آن وجود دار  نبوي با بيان اينكه بي
سيما در دوره انتخابات مجلس ششم سكوت مطلق آرده بود و تبليغاتش در جهت جلب مشارآت مردم 

آردند،   به قدري اندك بود آه همه اصالح طلبان در آن زمان شديدٌا به عملكرد صدا و سيما انتقاد مي
يما اينچنين ساآت و آرام با اي در آشور در حال رخ دادن است آه صدا و س  چنانكه گويي فاجعه

  . انتخابات برخورد آرده است
نماينده رد صالحيت شده تهران با بيان اينكه بررسي مقايسه عملكرد صدا و سيما در انتخابات مجلس 

صدا و : هاي صدا و سيما قابل بررسي است، اظهار داشت  ششم و هفتم، از طريق موتورينگ برنامه
راي جلب مشارآت مردم تبليغات آرده است و متاسفانه آنقدر در بين سيما صدها برابر مجلس ششم ب

 29 درصدي مردم به 58اعتمادي وجود دارد آه ميزان مشارآت   افكار عمومي نسبت به اين رسانه بي
  . درصد آاهش يافته است

روزي صدا و   هاي عجيب، گسترده و شبانه  رغم همه آن تالش  اين آاهش مشارآت علي: وي گفت
  . هاي آشوري و استاني صورت گرفته بود، رخ داد آه تامل برانگيز است  ما آه از طريق تمام آانالسي

  پايان پيام
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  پيام شيرين عبادي به اولين آانون دانشجويي حقوق بشر
  2004  فوريه 27  -1382 اسفند  8جمعه 

مي به مراسم افتتاحيه اولين آانون دانشجويي حقوق بشر با ابراز برنده جايزه صلح نوبل با ارسال پيا
  .  تاآيد آرد) i.c.c( خرسندي از تاسيس اين آانون بر پيوستن ايران به ديوان دادگاه جنايي بين المللي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن پيام شيرين عبادي به اولين آانون دانشجويي حقوق 
  : شرح زير استبشر به

  به نام خداوند جان و خرد 
توجه به شخصيت و حيثيت انساني و لزوم حمايت از آن در عرصه بين المللي منجر به صدور اعالميه 

جهاني حقوق بشر شد تا ضمن آاهش اختالف فاصله طبقاتي در جامعه بشري برابري و برادري ملت 
ي است ملي آه درعرصه بين المللي مورد حمايت قرار ا  ها را تضمين آند و از اين رو حقوق بشر مقوله

  .گيرد و خارج از حاآميت ملي و دور از اقتدار حكومت هاست  مي
) i.c.c(تا مدتها نقض حقوق بشر فاقد ضمانت اجرايي موثر بود اما با تشكيل دادگاه جنايي بين المللي

مي توان به اتهام نقض حقوق اين نقض نيز برطرف شده است و هم حكومت ها و هم دولتمردان را 
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بشر مورد مواخذه و محاآمه قرار دهد و از اين پس افرادي آه به حقوق بشر تخطي مي نمايند، بايد به 
  .آينده مبهم خويش انديشيده به راه عدل و انصاف برگردند

دولت  آشور به ديوان فوق الذآر ملحق شده اند، از مهمترين مخالفين اين دادگاه 90تاآنون بيش از 
آمريكا و اسراييل است، متاسفانه دولت جمهوري اسالمي ايران هم تاآنون به اين دادگاه ملحق نشده 

و فوايد الحاق به آن هنوز براي ) i.c.c(است، نظر به اينكه ماهيت حقوقي دادگاه جزايي بين المللي
زش اصول مندرج در افكار عمومي ايران ناشناخته است و با تشكيل آانوني آه هدف آن ترويج و آمو

حقوق بشر مي باشد، هرچه سريعتر بتوان افكار عمومي را آماده الحاق به دادگاه مذآور نمود تا از آن 
  .طريق روند الحاق سرعت بيشتري مي گيرد

  .براي فرزندان عزيزم در راه پر افتخاري آه انتخاب نموده اند آرزوي توفيق دارم 
  پايان پيام 

  توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق بشر 
  

  اولين آانون دانشجويي حقوق بشر
  2004  فوريه 27  -1382 اسفند  8جمعه 

اولين آانون دانشجويي حقوق بشر با حضورمسوولين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جمعي از 
  .  از به آارآردتئاتر اين دانشگاه آغ  دانشجويان دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور در تاالر آمفي

از اعضاي " آيوان شهرآئين" به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در مراسم افتتاحيه اين آانون؛
هيات موسس آانون دانشجويي حقوق بشر با قرائت بيانيه افتتاحيه اين آانون، هدف از تاسيس آانون 

بشر براي دست : يان ذآر آرد و گفت دانشجويي حقوق بشر را ايجاد بستر فرهنگي در ميان دانشجو
و چه " زياده خواه" يافتن به حقوقش با چنگ و دندان در جنگل منافع و خواسته هاي بي پايان آدم هاي

با سايه ها جنگيده است و آنهايي آه در سايه امن و آرام خويش آرميده اند مي " تماميت خواه"بسا 
د چنگ و دندان نشان مي دهند، جنگل باقي است و آنها دانند؛ تا وقتي آه يك نفر براي گرفتن حق خو

  .توانند آرام بيارامند و لبخند بزنند  مي
الزم به توضيح است آه قرار بود در اين مراسم دآتر محسن آديور هم حضور داشته باشد آه به علت 

  .مخالفت مسووالن دانشگاه با حضور آديور، سخنراني وي لغو شد
  پايان پيام

 
توجه آنيد آه هر زمزمه دفاع از حقوق بشر ممكن است : آانون مدافعان حقوق بشر ايراننايب رئيس 

  واقعي نباشد  
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نايب رئيس آانون مدافعان حقوق بشر ايران از شكل گيري آانون دانشجويي حقوق بشر به مثابه به 
روند آه به شكل خشونت بار اخطار مي دهد   ا حوادثي ميميدان آمدن سواراني ياد آرد آه به مقابله ب

به تاسيس چنين آانوني بسيار خوشبين هستم و به عنوان نايب رئيس آانون مدافعان حقوق : و گفت
بشر ايران با توجه به سابقه هاي تلخ گذشته جريان دانشجويي به شدت توصيه مي آنم آه از 

  .  شاخصه هاي قدرت بايد پرهيز آنيد
يابي به   در بيشتر آانون هاي حقوق بشر، شرطي گذشته اند آه براساس آن عدم دست  : افزودوي 

اهرم هاي قدرت و شاغل دولتي به عنوان آنار رفتن اعضاي آانون حقوق بشر از سمت خود مي باشد 
.  

استاد حقوق دانشگاه تهران با بيان اين مطلب آه اين رسم باعث مي شود آه نهاد دانشجويي از 
از اين حيث به اين تشكل اميد وار هستم و اعضاي موسس اين   : بالهاي گذشته دور بماند تصريح آرد

  .دانم آه در زمان خطر خاموش نمانده اند   تشكل را سواراني مي
حقوقي هستند آه چنان با انسان عجين : وي در تشريح مباني حقوق بشر در سطح دنيا اظهار داشت 

وق از آنها سلب شود به مرحله حيوان شدن آشانده مي شوند، انسان در شده اند آه اگر اين حق
سرنوشت اجتماعي خود حاآم است و اين سه مرحله تمامي حقوق بشر است و انسان حقوق بشر، 

  .مسلمان، يهودي، آمريكايي، ايراني، فاقد ايديولوژي، سفيد، سياه، زن يا مرد: انساني است
ر در ايران با دسته بندي موضوعات حقوق بشر در دو محور و با اشاره نايب رئيس آانون مدافع حقوق بش

گويند   در ميثاق اول حقوق درج شده آه به آنها حقوق الهي مي: به اعالميه جهاني حقوق بشر گفت 
مثل؛ حق آزادي بيان، حق عدم شكنجه، حق انتخاب آزادانه نمايندگان پارلمان وحاآمان و ميثاق دوم؛ 

  .و فرهنگي و اجتماعي است حقوق اجتماعي 
وي با طرح اين سوال آه چرا يك مقام اتريشي ايران را محور دوستي مي خواند ؟ اما آشوري ديگر آه 

طرح چنين ديدگاههايي آيا غير : دهد؟ گفت   در جهان حضور نظامي دارد ايران را در محور شرارت قرار مي
 اين حيث است آه اصرار بر حقوق و ميثاق دوم در از تسلط بر حقوق اجتماعي و اقتصادي نيست؟ لذا از

  گيرند، آيا واقعا حضور نظامي آمريكا در منطقه براي آينده حقوق بشر است ؟   اولويت قرار مي
نايب رئيس آانون مدافعان حقوق بشر ايران در تشريح برنامه هاي ديگر آشورها براي بدست آوردن 

جذب نخبگان آشور است و دوم؛ روي آار آمدن نخبگان ظاهري راههاي آنها اول؛ : منابع آشور ما گفت 
  .و توخالي و اين مساله جاي سوال دارد 
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اند و اين باعث شده آه   تشكل هاي دانشجويي بعضا به سوي مناصب سياسي روي آورده: وي افزود 
 صفا و پاآي آنها مخدوش شود و لذا تاآيد مي آنم؛ فعاالن تشكل هاي حقوق بشري نبايد به

  .جايگاههاي سياسي دست يابند
درست است حرفهاي ما گاهي جلوه سياسي دارد اما مساله اين است آه سياسي : شريف ادامه داد

آور است اين است آه؛ فعاالن اين   بودن بر نهادهاي حقوق بشري تحميل مي شود، اما آنچه خوف
ر وقت در پي تحقق آرمانهاي تشكل ها به سياست بازي روي آورند، در آشور نهادهاي حقوق بشري ه

  .خود هستند، الجرم به سمت سياسي شدن سوق داده مي شوند
شما به عنوان آينده ساز اين مملكت تمامي مسايل رادر نظر بگيريد، ما بايد دراين : وي در پايان افزود 

ست جهان با واقعيت ها پيش برويم و توجه داشته باشيم آه هر زمزمه دفاع از حقوق بشر ممكن ا
  .واقعي نباشد

  .فعاالن حقوق بشر در سطح دانشگاههاي آشور بايد هوشمندانه به سرنوشت خود بينديشند
  پايان پيام

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  چشم انداز انتشار پيش نويس مقدماتي قانون اساسي عراق
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درحاليكه . ق تاريخ قرار است فردا پيش نويس مقدماتي قانون اساسي عراق منتشر شودبر طب

بسياري از ناظران در مورد انتشار به موقع اين پيش نويس ترديد دارند، شوراي موقت عراق اميدوار 
  . است آه فردا اين پيش نويس را منتشر آند

براي انتشار قانون اساسي موقتي در عراق، اعضاي يك روز قبل از موعد مقرر ): راديو فردا(پيمان پژمان 
مذاآرات بين . حكومت موقت، جمعه تشكيل جلسه مي دهند تا احتماال اختالف نظرهايشان را حل آنند

خود اعضاي حكومت موقت از يك طرف و بين اين اعضا و رهبران نيروهاي ائتالف از طرف ديگر ظرف چند 
. غم اين تالشها هنوز نتيجه آاملي حاصل نشده استروز گذشته شدت يافته است، ولي علير

نيروهاي ائتالف مي گويند هنوز معلوم نيست آيا حكومت موقت آارش را تا شنبه تمام خواهد آرد يا 
حميد آفايي، سخنگوي حكومت موقت عراق مصر است آه به هر ترتيبي آه شده، شنبه سندي به .نه

قانون موقت طبق موعد : وي مي گويد. لل خواهد گرديدعنوان قانون موقت تقديم مردم و سازمان م
تمام موارد مورد بحثند، روي برخي توافق شده و هنوز روي بعضي ديگر گفتگو . قبلي اعالم خواهد شد

 28فقط مي توانم بگويم آه مورد مشاوره قرار گرفته و تا . من بيشتر از اين نمي توانم بگويم. است
  . فوريه اعالم خواهد شد

واب به اين سئوال آه آيا اين احتمال وجود دارد آه بعضي از مفاد قانون اساسي آه روي آن توافق در ج
اگر اعضا : شده، اعالم گردند و اعالم موضوعات جنجالي تر به بعد موآول شوند، آقاي آفايي گفت
چيزي آه . ندتصميم بگيرند، ممكن است اين انجام شود، ولي فكر نمي آنم اعالم آن را به تاخير انداز

هنوز موارد : مسئوالن آمريكايي و عراقي مي گويند. مهم است، تدوين قانون است، نه تاريخ آن
اساسي مختلفي مورد بحثند، گرچه همين منابع نيز اعتراف مي آنند آه پيشرفتهاي اساسي زيادي 

  . نيز حاصل شده است
هاي موجود نيست، هنوز مسائلي مساله مانع : انتفاض قنبر، سخنگوي آنگره ملي عراق مي گويد
چطور حكومت خود را اداره خواهد آرد، مساله . مانند فدراليسم و غيره آه بايد مورد بحث قرار گيرند
گرچه : مسئوالن آمريكايي و عراقي مي گويند. زبان، ولي پيشرفتهاي بسياري نيز حاصل شده است

حال توافق شده مردم به صورت مستقيم رئيس ممكن است در آخرين لحظات آنها نيز تغيير آنند، تا به 
ضمنا توافق شده . جمهور انتخاب خواهند آرد و وي دو نايب رئيس و يك نخست وزير انتخاب خواهد نمود

آه گرچه عربي زبان رسمي آشور اعالم خواهد شد، به آردها نيز اجازه داده خواهد شد در مدارس 
 محلي خود را داشته باشند، ولي مواردي آه مورد خود از زبان آردي نيز استفاده آنند و مجلس

. اختالفند، مساله اسالم است و اين آه آن را منبع اصلي يا يكي از منابع قوانين آشور اعالم آرد
مساله ديگر تفسير دقيق فدراليسم و قدرت دولتها محلي است و اين آه اصوال آيا هر هجده منطقه 

مساله حاد .  خواهد شد و يا مناطق جديدي تعيين خواهد گرديداداري عراق تبديل به استانهاي مختلف
آخر نقش زنان و اينكه آيا تعداد معيني از نمايندگان مجلس آينده و حكومت آينده به آنها اختصاص داده 

  .خواهد شد يا نه
 

  شود   منتشرمي  عراق  موقت  اساسي امروزقانون
  2004   فوريه28  -1382  اسفند 9 شنبه -اعتماد 

   
:   است  آمده  قانون در اين. شود در بغداد منتشر مي)  شنبه( امروز   عراق  اداره قـانـون:  الملـل بيـن گـروه
   اسالم  جمله  درج  قانون  در اين  توجه  قابل از نكات.   است يي  و غيرطايفه  فدراتيو، غيرقومي  دولت عـراق

  پل »  ميل  بر خالف  جمله ، اين  آارشناسان  گفته به.  ر است در آشو  قانونگذاري  اصلي  منبع  عنوان به
   بقيه ، به  در قـانونگذاري  آه  است  آمده  آن  در ادامه  حال ، اما در عين  شده  گنجانده  قانون در اين« برمر
  . خواهد شد  گذارده  احترام  هم اديان
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   بر زبان ، عالوه  جديد عراق  و در دولت نشانده   آرسي  خود را به  آخر حرف  شدند دست آـردهـا موفق
   اقليم  بر آن عـالوه.  خـواهـد شـد  اعـالم  دولـت  رسمـي  از دو زبـان  يكي  عنوان  به  هم  آردي ، زبان عربي

  در حالي.   است  شده  اعالم  رسمي  دولت  يك  خـود مختـار در داخـل  منطقه  يك  عنوان  به  عراق آردستان
 متحد   ملل  سند در سازمان  اين  ثبت  و خواهان  بوده  دستاورد بزرگ  از اين  آردها، خرسند و خوشحال آـه

   انتخابات  اجراي ناپذير بودن  بر امكان  مبني  ملل  نظر سازمان  پـذيرش  ضمن  سيستاني اهللا آيت. هـستنـد
 با   در رابطه هايي  تـضمين  آـه  خـواسـت  ملـل ان سـازمـ  امــنيـت  از شوراي2004   سال  از ژوئن پيش
  . بدهد2004   سال  در پايان  انتخابات  اين انجام

   شوراي  آه  است  آن  خـواهان  عراق  شيعيـان مـرجـع:  آـرد  اعـالم يي  بيانيه  طي  سيستاني اهللا دفتر آيت
   و محدودي  واضح  اختيارات گيـرد، داراي  مـي  دسـت ـه بـ  را در عــراق ، قدرت  از ژوئن  آه  غيرمنتخب رهبري
  . دهند  سوق  سراسري  انتخابات  اجراي  سوي  و آـشـور را به بوده

، « اياد عالوي»، « عبدالحميد مـحـســـن»، «  جـعـفـــري ابـــراهـيـــم» خبر دادند   هم  اروپايي  آگاه مـنـابع
  يي  و بطور دوره  گرفته  عهده  را به  عراق  رهبري  نفري  پنج شوراي«  چي  باجه عدنان»و «   طالباني جالل»

 خـبر،   اين  صحت در صورت.   خواهند گرفت  دست  به  اشغال  از پايان  پس  را در دوره  عراق  جمهوري رياست
 در اختيار خواهند   عراق  رهبري را در شوراي)   و اياد عالوي  جعفري ابراهيم (  تنها دو نماينده شيعيان
 بر   شورا حضور دارد را هم  از آردها در اين  نمايندگي  به  آه  طالباني  اگر جالل  آه ، در حالي داشت
  . خواهد بود  و دو شيعه  سني  سه  جديد داراي  رهبري ، شوراي  آنيم بندي  تقسيم  مذهب اساس
   آه است«  آرآوك» خيز   شهر نفت  سرنوشت  رسيدن ستب  بن ، به  قانون  ديگر در اين  توجه  قابل از نكات

   هرنوع  جديد تشكيل ، قانون  بر آن عالوه.  شـود  گـذاشتـه  مسكوت  ثانوي  تا اطالع  مساله قرار شد اين
  .  است  آرده  اعالم  ممنوع  را در عراق  نظامي  شبه نيروي
 امريكا   مرآزي  اطالعات  سازمان  بين  اما پنهاني ه گسترد  خبر دادند همكاري  آگاه  ديگر منابع ازسوي

   ايـن  گفتـه بـه.   اسـت  انجـام  در حـال  در عـراق  عــربـي  آشـورهاي  امنيتـي هـاي و سـازمـان) سيا(
   عـربـي  تـروريستـي هاي  سازمان  فعـاليت  گستـرش  بـه  دادن  پايان  در چارچوب  همكاري ، ايـن منـابـع

  .  است  در عراق اسالمي
 در   و مهمات حد و حصر سالح  وفور بي  به  معتقـدنـد، با توجه  عـربـي  آشورهاي  امنيتـي آـارشنـاسـان

   عليـه  مـخـتلـف هــاي  عــمـلـيــات  و انجام  حمله  بـراي  پـايگـاهـي  آشور بـه ، اين  آن  ناآرام  و فضاي عراق
  .  است  شـده  مبـدل  همسـايـه آـشــورهـاي

  ، به  است  و مهمات  سالح  تهيه  و فراگير براي  بزرگ  فروشگاه  يك ، امروز عراق  آارشناسان  اعتقاد اين به
 در   سالح  و داللي آيند و بازار خريد و فروش  آشور مي  اين  به  سالح  تهيه  اآثر تروريستها براي  آه نحوي
  . ست ا  آشور بسيار پر رونق اين

  . اسير دربند خود را منتشر آرد8447   و مشخصات نام) پريروز (  پـنجشنبـه  ائـتــالف نــيــروهــاي
  .  است  سال99 تا 13   موجود بين  اسيران ، سن  منتشر شده  اطالعات براساس

   و محل د و تاريخ تول ، محل خانوادگي  و نام شود، اآثراص نام  نمي  ديده  آنان  در ميان  حسين  صدام نام
 بلند   در مورد مسووالن  چنداني امـا اطالعات.   اسـت  شده  از آنها ثبت  هر يك  اسم  در مقابل بازداشت

  .  است اند، منتشر نشده  شده  بندي  طبقه  بسيار مهم  از نظر امريكا اسيراني  آه يي پايه
،   مصري  تعدادي  همچنين  عربستاني11،   ســـوري16،   ايــــرانــــي17   خارجي  اسيران  ليسـت در ميـان

  .شوند  مي  ديده  اوآرايني  و يـك  هنـدي ، يـك  فلسطينـي ، ســه ، چهار يمني ، چهار سوداني  اردني9
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

 آمادگي روحانيون حاآم براي معامله با آمريكا: نقش جمهوري اسالمي در آينده عراق
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نقش حساس ايران در شكل بخشيدن به آينده عراق در هفته جاري به گونه اي ظريف بر زبان علي اآبر 
واشنگتن پست با اين مقدمه، به ارزيابي . هاشمي رفسنجاني، رئيس سابق جمهوري اسالمي آمد

ري از راديو فردا و فشرده اي از همين عليرضا طاه. نقش ايران به رقم زدن آينده عراق پرداخته است
  . نوشته در شماره امروز واشنگتن پست

علي اآبر هاشمي رفسنجاني، در مصاحبه اي با روزنامه آيهان گفته ): راديو فردا(عليرضا طاهري 
آمريكا در مرداب عراق گرفتار شده و آمريكاييها مي دانند آه اگر ايران مي خواست، مشكالت آنها : است
آقاي رفسنجاني با شرم و آمرويي درهاي گفتگو ميان واشنگتن و تهران را . ي توانست شديدتر آندرا م

. براي من حرف زدن مساله اي نيست: درباره عراق و قضاياي ديگر باز آرده و يادآور شده است
روحانيون افراطي اين روزها در تهران خوش نشسته اند، چون : واشنگتن پست سپس مي نويسد

ا صدام حسين، دشمن تاريخيشان را سرنگون آرده و اآنون با شورش ملموس دوران پس از جنگ آمريك
همزمان آيت اهللا العظمي علي سيستاني، متولد ايران، به عنوان چهره . در عراق دست به گريبان است

آيت اهللا سيستاني، : واشنگتن پست ادامه مي دهد. غالب و مسلط در عراق جديد سر برآورده است
پل برمر، مدير امور مدني نيروهاي اشغالگر آمريكا در عراق را ناگزير ساخت آه از اجراي برنامه گزينش 

به نوشته واشنگتن پست، آيت اهللا سيستاني . حكومتي انتقالي برپايه اجماعي محلي چشم بپوشد
اما .  خواهد پذيرفتاگر انتخابات تا پايان سال جاري ميالدي برگزار شود، حكومت انتقالي را: ديروز گفت

حكومت انتقالي نبايد تصميماتي بگيرد آه تعهداتي هميشگي همراه : او در همين بيانيه اخطار آرد

www.iran-archive.com 



اين اخطار حكومت انتقالي را بر خالف خواست و اميد آمريكا از تاييد نقشي نظامي در آينده عراق . آورد
  . مي تواند باز دارد

آنها مصمم .  ايران نيز سلطه سياسيشان را استوار ساخته اندروحانيون در: واشنگتن پست مي افزايد
براي در هم آوبيدن مخالفان در انتخابات اخير مجلس نامزدهاي اصالح طلب را صرفا رد آرده اند و از گود 

: واشنگتن پست مي نويسد. اين چنگ زدن آشكار به قدرت بود و آارگر هم شد. بيرون فرستادند
ن آند آه ايرانيها به دليل اردو زدن بيش از يكصد هزار سرباز آمريكايي در هرآسي در آاخ سفيد گما

از ديدگاه جمهوري . همسايگي ديوار به ديوارشان وحشت زده در حال فرارند، روزنامه ها را نخوانده اند
اسالمي، آمريكا در عراق ميخكوب، زمين گير و آسيب پذير است و به دليل نفوذ آشكار و پنهان جمهوري 

اسالمي بر اآثريت شيعه عراق، روحانيون احتماال در موضعي بالفعل براي شكل بخشيدن به جدول 
  . زماني و شرط و شروط خروج آمريكا از عراق جاي دادند

جمهوري اسالمي با قاطعيت : واشنگتن پست در اينجا از قول اليويه روا، تحليلگر فرانسوي مي نويسد
از سوي ديگر اين . ر تالشي براي تغيير رژيم در ايران نخواهد آردمطمئن شده آه آمريكا در حال حاض

روحانيون حاآم بر ايران درواقع خواستار سربر آوردن عراقي قدرتمند، حتي با رياست : تحليلگر مي گويد
واشنگتن پست . آنها صرفا در پي آنند آه پاتيل عراق همچنان در جوش و خروش بماند. شيعيان نيستند

جمهوري اسالمي فعال عالقه اي به عراقي با ثبات ندارد و برايش فرقي نمي : يجه مي گيرددر پايان نت
اما روحانيان ايران، همچنان آه هاشمي رفسنجاني نظر داده . آند آه فرمانرواي عراق چه آسي بشود

  .است، احتماال آماده معامله اند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
  

   اسفند8:  های ايرانهفته نامه
  2004  فوريه 27  -1382 اسفند  8 جمعه -بي بي سي 

با پايان شمارش آرا و مشخص شدن نتايج انتخابات مجلس هفتم، هفته نامه های چاپ تهران به بحث 
  . در باره سرنوشت اصالحات، مجلس آينده و افزايش انتقاد از خاتمی پرداخته اند

  .  استاميد جوانعنوان اصلی اين شماره " يستاول اسفند پايان دوم خرداد ن"
از اين واقعيت هيچ گريزی نيست که چه واقعی و چه : " با اشاره به انتخابات مجلس نوشتهاميد جوان

اصالح طلبان منتظر راهکارهای تازه سعيد حجاريان برای ادامه آن . مجازی اصالحات بايد ادامه يابد
ادگران مجلس را در دست می گيرند در انديشه آن که چهره تازه ای هستند و محافظه کاران که با نام آب

  ."به اصالحات بدهند
 محافظه کاران پيشتر به دفعات گفته اند که مدل چينی را بيشتر می اميد جوان،به عقيده نويسنده 

مدل چينی به آزادی های سياسی مطلقا روی خوش نشان نمی دهد و بستر ) اصالحات(پسندند، 
را در جای ديگری می گشايد، اما آيا می توان با آرمانگرايی و شعارهای ايدئولوژيک، آزادی اصالحات 

  های اجتماعی هم داد؟
 با اشاره به تناقض هايی که محافظه کاران با آن روبه رو خواهند شد، اميد جوانمهرداد خدير نويسنده 

گزير بايد گشايش هايی در حوزه اگر قرار بر بستن فضای سياسی و فرهنگی باشد به نا: "می نويسد
آيا محافظه کاران می خواهند چشم خود را به . های اجتماعی رخ دهد تا واژه اصالح مصداق پيدا کند

روی تقليل حجاب در دختران و صدای بلند موسيقی و اختالط دختر و پسر ببندند؟ در اين صورت پاسخ 
 مدرسين با واژه متدينين توصيف شده اند چه شهروندانی که همواره از سوی جمعيت موتلفه يا جامعه

  "خواهند داد؟
نوبت عمل : " با چند نماينده مجلس گفتگو کرده و با اشاره به پايان انتخابات تيتر زده استايران جمعه

  ."به وعده ها فرا می رسد
ست در شرايطی که هنوز تا پايان کار مجلس ششم زمان باقی ا: "فاطمه راکعی نماينده مجلس گفته

برخی گمان می کنند کار اصالح طلبی در ايران به پايان رسيده است و از هم اکنون برخوردهايی را آغاز 
  ."کرده اند اين نشان می دهد سالی که نکوست از بهارش پيداست

خانم راکعی از عقالی محافظه کاران خواسته است پا پيش بگذارند و گرنه مشکالتی پيش خواهد آمد 
  .ی نخواهد بودکه قابل پيشگير

است که روزهای صداعنوان اصلی اين شماره هفته نامه " اصالح طلبان در مسير انتقاد از خاتمی"
  .شنبه در اصفهان منتشر می شود

محمد خاتمی حتی اگر خود بخواهد هرگز قادر به مقاومت در برابر زور و بازوی محافظه : " نوشتهصدا
ز دوستان وی در مجلس نتوانستند در مقابل محافظه کارانی کاران نخواهد بود، همانطور که عده ای ا

اما عقب . که اصلی ترين کانون های قدرت جمهوری اسالمی را در دست گرفته اند، ايستادگی کند
نشينی خاتمی از مواضع اصلی خود، موجب شده است تا سيلی از انتقادات فعاالن سياسی به ويژه 

  ."اصالح طلبان، به جانب او روانه شود
که خاتمی را به ) دفتر تحکيم وحدت( با اشاره به انتقادهای انجمن های اسالمی دانشجويان صدا

اين گروه که اصلی ترين حاميان خاتمی در : "فرصت سوزی و مسامحه کاری متهم کرده اند، نوشته
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کاران دانشگاه ها به شمار می رفتند هم اکنون وی را به خاطر عقب نشينی هايش در مقابل محافظه 
  . "مورد انتقاد قرار داده اند

 اين انتقادات را نشانه ای يافته که می تواند بخشی از نارضايتی اجتماعی برای پيشبرد صدانويسنده 
  .اصالحات سياسی در کشور باشد

 ارگان انصار حزب اهللا در اولين هفته بعد از انتخابات و پيروزی اصولگران لحن ماليم تری گرفته و يالثارات
وشته، مردم با برگزيدن نمايندگانی اصولگرا، متعهد و دلسوز، رويکرد خطرناکی که می رفت تمامی ن

  .بنيان های نظام و جامعه را به خطر اندازد تصحيح کردند
اکنون حجت بر اصولگرايان تمام شده و آنها بايد مسيری را در پيش گيرند که تا چهار : " نوشتهيالثارات

  ." اعتماد مردم به آنها کاسته نشود بلکه عملکرد آنها بر اعتبارشان بيفزايدسال ديگر، نه تنها از
 انتخابات اول اسفند را حماسه جاويد خوانده که مردم نه تنها با شرکت در آن سرنوشت پرتو سخن

  .چهار سال آينده را تغيير دادند بلکه مسير تاريخ را نيز عوض کردند
 عنوان بازوی توانمندی برای همکاری با دولت ياد کرده اما  از مجلس آينده بهپرتو سخننويسنده 

  .نوشته، دولت بايد بحث های جناحی و سياسی را کنار بگذارد
 از عبدالواحد موسوی الری وزير کشور به خاطر اقداماتش در انتخابات مجلس، به عنوان پرتو سخن

 است برای نشان دادن حسن وزيری قانون شکن نام برده و از محمد خاتمی رئيس جمهوری خواسته
  . نيت خود، او را قبل از آنکه از سوی مجلس هفتم استيضاح شود، برکنار کند

 ارگان اين تشکل از آمريکا، شماحبيب اهللا عسگراوالدی دبير کل حزب موتلفه اسالمی در هفته نامه 
  .نداسرائيل وانگليس به عنوان مثلث شرارت ياد کرده که در انتخابات شکست خورده ا

همه کسانی که به پای صندوق های رای آمدند چه کسانی که رای آوردند و : "آقای عسگراوالدی گفته
  ."چه کسانی که رای نياوردند پيروز صحنه نابرابر با بيگانگان بودند
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