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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-وره هفتم مجلس ارتجاعانتخابات د

  
مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضاييه و شوراي نگهبان از : علي تاجرنيا نماينده مستعفي مشهد
  جمله حاميان مجلس هفتم خواهند بود

  2004   فوريه28  -1382  اسفند 9شنبه 
  

ز مردمي آه در هر انتخاباتي  درصد ا20در انتخابات مجلس هفتم : " نماينده مستعفي مشهد گفت
هاي گسترده شرآت نكردند و در ضمن بايد توجه داشت آه   شرآت داشتند، به دليل رد صالحيت

  ."  هاي خود به ميدان نيامدند  طلبان با تمامي پتانسيل  اصالح
علي تاجرنيا نماينده مشهد و عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي 

گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، با اشاره به روند انتخابات مجلس   و  گفتاسالمي در 
آبادگران روشي را آه در طي يك سال حضورشان در شهرداري پيگيري آردند، در انتخابات : هفتم، گفت

  .مجلس هفتم و رياست جمهوري بعدي نيز ادامه خواهند داد
بدين صورت آه وارد فضاهاي پرتنش نشوند و بيشتر توجه خود را به  خود را هاي   آنها فعاليت: وي گفت

  .سمت آارهاي عوام فريبانه و با حمايت و ساپورت صدا و سيما معطوف نمايند، ادامه خواهند داد
رفتار اين آقايان اعم از جلسه رفته گران در اجالس صدا و سيما و يا ديدار شهرداري با مردم : وي افزود
سري شوهاي تلويزيوني است آه تنها در جهت فضاسازي انجام مي شود و عمال آار    شبيه يكبيشتر

 45مفيدي را انجام نمي دهد، چرا آه عليرغم تمامي موضوعات هنوز قولي آه شهردار در خصوص حل 
  .روزه مشكل ترافيك داده بود، عملي نشده است
ه را در مجلس براي اعتماد عمومي دنبال مي آنند افزود تاجرنيا با عنوان اين موضوع آه اين افراد اين روي

قبول نكردن اتومبيل مجلس و يا آاهش حقوق نمايندگان از جمله اين اعمال عوام فريبانه است آه : 
  .البته ما مي دانيم آقايان اين موضوع را از مجراهاي ديگر جبران خواهند آرد

 با دولت در آنار سنگ اندازي هاي پنهاني اين همراهي ظاهري: نماينده مستعفي مشهد اظهار داشت
افراد و همچنين روي آوردن به آارهايي آه در آوتاه مدت سبب ايجاد يك رفاه نسبي مي شود را بايد در 

اين راستا ارزيابي آرد و اما بايد توجه داشت هزينه آردن از صندوق ذخيره ارزي آه از جمله اقدامات 
  .رخي اثرات تورم زا در آينده خواهد شدمجلس ششم مي باشد تنها سبب ب

به لحاظ نطق ها نيز سعي خواهد شد از وارد شدن به بحث : عضو آميسيون امنيت ملي مجلس افزود 
هاي تنش زا جلوگيري شود، چون عمال نيازي به اين آار ندارند و طبيعتا تنها مجرايي آه باقي مي ماند 

 سالي آرام از سوي جناح راست خواهد بود، آسب دولت است آه آنرا نيز طي يك سال آينده آه
  .خواهند آرد

اما مجلس تشكيل شده نشان داد اين مجلس بي صدا و ساآت توسط چندي آه به : وي اظهار داشت
مجمع . ها و نهادهاي ديگر حمايت مي شود  دهند به شدت از سوي صدا و سيما و مجموعه  آن خط مي

وراي نگهبان از جمله حاميان مجلس هفتم خواهند بود و بايد تشخيص مصلحت نظام، قوه قضاييه و ش
هاي خاصي نيز برخوردار خواهد بود و نهايتا هيچ مانعي براي   توجه داشت اين مجلس طبيعتا از حمايت

  .تبديل شدن ايران به يك ژاپن اسالمي وجود ندارد
لين گام براي انجام اين عمل، به اعتقاد بنده او: وي در خصوص لزوم تغيير موضع جبهه اصالحات گفت 

صادق بودن با مردم است، چرا آه حرآت جبهه دوم خرداد به شكل فعلي قابل ادامه دادن نيست و 
افرادي آه ما بين حقوق مردم و منافع خود دومين گزينه را برمي گزينند ديگر اصالح طلبان نيستند و اين 

 هستند به عمر خود ادامه دهد و به همين جبهه نمي تواند با افرادي آه داراي خط مشي متفاوت
  .سبب بايد با شفاف سازي در جهت موضع گيري ها به موفقيت جريان هاي سياسي آمك آنند

در انتخابات مجلس : ، گفت" گفتن اصالح طلبان به مردم ندارم" نه"اعتقادي به " تاجرنيا با بيان اينكه 
هاي گسترده شرآت   اشتند، به دليل رد صالحيت درصد مردمي آه در هر انتخاباتي شرآت د20هفتم 

  .هاي خود به ميدان نيامدند  طلبان با تمامي پتانسيل  نكردند و در ضمن بايد توجه داشت آه اصالح
در خصوص انتخابات رياست جمهوري نيز جناح راست مي تواند به هر شكلي آه مي : وي تاآيد آرد

، اما اين امكان براي گزينه جناح چپ به سبب فشارها و خواهد بر روي گزينه خود سرمايه گذاري آند
برخي مسايل حقوقي و قضايي آه براي وي ايجاد مي آنند وجود ندارد و نهايتا گزينه جناح چپ رد 

  .صالحيت خواهد شد
ريزي نيز امكان ندارد يك جريان سياسي بدون   با توجه به شرايط در عين برنامه: تاجرنيا تصريح آرد

  .برنامه اي را انجام دهد و جريان ديگر به راحتي در خصوص معرفي آانديداي خود عمل نمايددغدغه هر 
هاي اين   وي با عنوان اين مطلب آه اگر قرار بر ادامه آار جبهه دوم خرداد باشد مردم به برخي روش

بهه انتخابات مجلس مشخص آننده وزن گروههاي سياسي درون ج: جبهه اطمينان ندارند، تصريح آرد

www.iran-archive.com 

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


خرداد بود، چرا آه برخي از جريانات درون اين جبهه علي رغم حضور همه جانبه در ميدان نتوانستند به 
  .موفقيتي دست يابند

ما بايد تالش آنيم تا عرصه قدرت در آشور آامال شفاف شود و اين مهم را در چارچوب برنامه : وي افزود
م و مسلما اقدامات بعدي نيز بايد با توجه به گرايش ريزي هاي درازمدت و از مجاري قانوني دنبال نمائي

  .جامعه به آزادي هاي مدني، رفاه و معيشت به اين اصل استوار باشد
تاجرنيا در رابطه با سوال جمعي از نمايندگان از رئيس جمهور و حضور خاتمي در مجلس براي اداي 

وره از انتخابات، وجود ابهامات و يكي از معضالت اين د  : توضيحاتي چند در خصوص انتخابات گفت 
سواالتي بود آه در اين مدت به درستي اطالع رساني نشد آه مي توان به جلسه مشترك رئيس 

  .جمهوري و رئيس مجلس با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير جلسات اشاره آرد
بليغاتي صدا و سيما بحث هايي آه در روند انتخابات صورت مي گرفت در آنار جنگ ت: وي اظهار داشت

هايي است    شب روز انتخابات انجام شد، از جمله بحث10 بعد از ظهر تا 6و لحاظ اعمالي آه از ساعت 
آه بايد در اين رابطه به آن اشاره آرد و تاآيد آرد ورود نيروهاي مسلح به نفع جرياني خاص عليرغم 

ا آزاد، عادالنه و رقابتي داده بود؛ با لحاظ اي آه آقاي خاتمي در خصوص برگزاري انتخاباتي نسبت  وعده
 حوزه انتخابيه نشان دهنده عمل نكردن رئيس 100نبود امكان رقابت براي جناح هاي دوم خرداد در 

  .جمهور به وعده هاي خود است
همچنين آقاي خاتمي بايد به عنوان ناظر قانون : نماينده مستعفي مشهد در ادامه خاطرنشان ساخت

البته ما منظور . وص رد صالحيت گسترده اين دوره از انتخابات مجلس پاسخگو باشداساسي در خص
خاتمي را درك مي آنيم و مي دانيم آه بيشتر آارهاي صورت گرفته از سوي وي با توجه به ساختار 

  .اما مردم بايد در جريان تمامي امور باشند  قدرت از روي جبر بوده است، 
 ششم با بيان اين مطلب آه در اين دوره از انتخابات، مجلس هفتم عضو فراآسيون دانشجويي مجلس

در اين شرايط طرح سوال از : با اآثريت آرسي هاي خود در اختيار جناح راست قرار گرفت ، اظهار داشت
تواند عمدتا در جهت شفاف سازي و اطالع رساني دقيق در نزد اذهان مردم باشد، هر   رئيس جمهور مي
نتخابات اين دوره را به عنوان يك انتخابات فرمايشي مي دانند و آنرا به دليل رد صالحيت چند آه مردم، ا

  .دانند  اآثريت نيروهاي اصلي انقالب، انتخاباتي سالم نمي
خاتمي همچنين بايد راجع به تمديد : عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاآيد آرد

يا اين عمل از سوي وزارت آشور انجام گرفته و يا با تبليغات ساعت اين انتخابات جوابگو باشد آه آ
  رسانه ملي لحاظ شده است؟

اين عمل به دليل اينكه خاتمي معتقد به شعار شفاف سازي در عرصه سياسي : وي در پايان افزود
  .است انجام مي گيرد، هر چند آه مي دانيم وي از عملكرد خود در جريان انتخابات دفاع خواهد آرد

  ايان پيام پ
 

اگـر فـشار خـارجى وجـود نداشـته باشـد حتمـا فـضاى داخلـى تـوام بـا سـرآوب و                         / فاطمه حقيقت جـو     
  .بازداشت و دستگيرى خواهد بود

  2004   فوريه28  -1382  اسفند 9 شنبه -راديو آلمان 
در ايشان . استعفاى او را پذيرفت خانم فاطمه حقيقت جو، اولين نماينده ى مستعفى بود آه مجلس

انتخاباتى، گسست در ميان نيروهاى اصالح طلب و  مورد بحران سياسى آنونى در ايران، تخلفات
طلبان معترض و روند آتى تحوالت در آشور به پرسشهاى  همچنين احتمال سرآوب مخالفان و اصالح

 .اند صداى آلمان پاسخ داده
 بهنام باوندپور: مصاحبه گر
وارد فعاليت هاى درون  آيا پس از استعفاى از مجلس ممكن استخانم فاطمه حقيقت جو، : دويچه وله

 پرداخت؟ حكومتى بشويد، يا به شكل مستقل به فعاليت سياسى خودتان خواهيد
بنابراين عالقمندم . اجرايى بگيرم من از مجلس استعفا نداده ام آه حاال بروم پست :فاطمه حقيقت جو

 .ادامه بدهم  راآه بيشتر در نهادهاى مدنى فعاليت سياسى ام
چه داليلى مى تواند در  به نظر شما شايعاتى از اين دست آه شما به انگلستان رفته ايد،: دويچه وله

 پس خود داشته باشد؟
مى خواهند شايعاتى را دامن بزنند  من فكر مى آنم آه در واقع مخالفين برعليه من :فاطمه حقيقت جو

من در حال حاضر دانشجوى دوره ى دآترا . گيرد  هم مىو نمى دانم چرا اين نوع شايعات در جامعه
ايران آشور من . تحصيلى بگيرم و يا پناهنده بشوم هستم، بنابراين خيلى بى معنى ست آه بورس

البته منافاتى ندارد آه آدم چند صباحى در آشورهاى . باشم است و من ترجيح مى دهم در آشورم
. من در حال حاضر چنين قصدى را ندارم و در ايران مى مانم. ازدآارهاى ديگر بپرد  ديگر به مطالعه و يا

هم  طبيعى ست آه دعوتهايى آه از من به عمل مى آيد، آنها را مى پذيرم و به سفرهاى موقت البته
 .عالقمند هستم و انجام هم مى دهم

لس هفتم را به انتخابات مج شما از جمله آسانى بوده ايد آه مطرح آرده اند، مى خواهند: دويچه وله
 مواجه شده است؟ آيا فكر مى آنيد اين ايده با شكست. رفراندوم تبديل بكنند
احزابى آه ما در آنها فعاليت مى  يعنى از طريق احزاب ما،. اين ايده عملياتى نشد :فاطمه حقيقت جو

ه همانطور آه البت. آم و بيش بتوان اين را گفت آنيم، مورد پذيرش قرار نگرفت و عملياتى نشد و شايد
 درصد هستند آه موارد بسيار زياد ۵٠اعالم مى شود،  مى دانيد مجموع شرآت آنندگانى آه
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 درصد واجدين شرايط، آرا در صندوق بوده و ١٠٠دارد آه بيش از  مستندى در بعضى از حوزه ها وجود
ها ريخته شده  درصد هم آراى سفيد در صندوق١۵با توجه به اينكه . است تقلب هايى آه شنيده شده

 اين دارد آه بازار شايعاتى آه عدم راى دادن، در زندگى شخصى افراد تاثير خواهد است، حكايت از
هم  هم چنين من احساس مى آنم آه مردم نگران مداخله ى خارجى. گذاشت، بى تاثير نبوده است

گروههاى دوم خرداد  عالوه بر اين، بخشى از. بوده اند و يك درصدى هم به اين دليل شرآت آرده اند
طبعا اگر جبهه . تشكيل مى دهد  درصد را۵٠هم در انتخابات شرآت آرده اند، آه مجموع اينها همين 

مى آرد، ما شاهد چنين حضورى نبوديم  ى دوم خرداد يكدست شعار عدم شرآت در انتخابات را اعالم
 رفراندوم مورد پذيرش مردم واقع انتخابات به عنوان و شايد هم بشود پذيرفت آه بحث تبديل آردن اين

 .نشده است
آيا فكر نمى . آرديد به مسئله شرآت بخشى از نيروهاى اصالح طلب در انتخابات اشاره: دويچه وله

جبهه ى دوم خرداد، عمال  آنيد شرآت بخشى از اين نيروها و عدم شرآت بخش بزرگى از نيروهاى
 گسستى قطعى در اين جبهه به وجود آورده است؟

همانطور آه از عنوانش هم . نبود  يكدستى از ابتدا جبهه ى دوم خرداد نيروى :اطمه حقيقت جوف
حكايت از ديدگاههاى مختلف در درون اين   واژه ى جبهه به آار گرفته شده است، مشخص است آه

 .....جبهه دارد
 .شود ولى قاعدتا در يك جبهه بر سر يك حداقل به توافق رسيده مى: دويچه وله

آقاى خاتمى مى شود و  آن حداقل، حداقلى بوده است آه شامل طرفداران :اطمه حقيقت جوف
ولى در عين حال مى . نبوده است اين حداقل بيشتر از اين. مخالفت و نفى اقتدارطلبى در آشور

ما شاهد يك طيف وسيع از ديدگاهها بوديم  خواهم بگويم آه از ابتداى شكل گيرى جبهه ى دوم خرداد،
انتخابات مجلس هفتم هم . همديگر مى انديشيدند در مورد مسايل مختلف بسيار متفاوت ازآه 

 .ائتالفها در درون اين جبهه مقطعى بوده و دائمى نبوده است در واقع مى توان گفت آه. همينطور
به نظر شما چگونه مى  اگر نمايندگان آنونى مجلس از نظر شوراى نگهبان صالح نيستند،: دويچه وله

 بحران در نهايت چگونه حل خواهد شد؟ توانند از لحاظ قانونى قانون تصويب بكنند، فكر مى آنيد اين
عملكرده است و همواره هم  شوراى نگهبان خودش هم مى داند آه سليقه اى :فاطمه حقيقت جو

 را زير مشروعيت قانونى نمايندگان فعلى بنابراين من. شوراى نگهبان در اختيار يك ديدگاه بوده است
بعد هم ممكن است آه يك عده ى ديگر را آه در  همين شوراى نگهبان در دوره ى. سوال نمى برم

تاييد و يا عدم تاييد صالحيت نمايندگان . زيرسوال ببرد مجلس هفتم نماينده هستند، صالحيتشان را
 .نمى تواند صالحيت نمايندگان را زير سوال ببرد توسط شوراى نگهبان، قانونا

از يكطرف شوراى نگهبان  .منظور من خانم حقيقت جو مانعه الجمع بودن اين دو قضيه است: چه ولهدوي
سال آينده تصويب بشوند و از طرف ديگر  طبعا خواستار اين است آه قوانين، از جمله مثال قانون بودجه

 .است صالحيت اين نمايندگان را رد آرده
به لحاظ حقوقى قاعدتا اين   ولى مى خواهم بگويممى دانم منظور شما چيست، :فاطمه حقيقت جو

 .نمى تواند زير سوال برود
 ندارد؟ تناقضى هم در اين ميان در آار شوراى نگهبان وجود: دويچه وله

نه تنها در تاييد و رد صالحيت . است تناقض آه در آار شوراى نگهبان فراوان. مسلما :فاطمه حقيقت جو
در دوره اى آه مجلس در اختيار جناح ديگرى بوده،  يعنى.  و رد قوانيننمايندگان، بلكه حتا در تاييد

در دوره ى ديگرى آه ترآيب اآثريت مجلس مطابق نظر شوراى  قانونى تاييد مى شود آه همان قانون
به همين دليل من معتقدم . اين تناقضهاى رفتارى فراوان مى توان ذآر آرد از. نگهبان نبوده، رد مى شود

 صرفا مى توان اتكاى شكلى. توان اتكا به آن آرد و به لحاظ حقوقى آن را زير سوال برد نمىآه چندان 
 .آرد و نه اتكاى محتوايى

خود شما هم در . اند بعضى از نمايندگان مطرح آرده اند آه تلفنى به مرگ تهديد شده: دويچه وله
ارگان » حمايت«لب مندرج در روزنامه مطا از. اشاره آرده ايد» تهديدها و ارعابها«استعفانامه تان به 

ستاد «اخبار منتشرشده در رابطه با ستاد موسوم به  با توجه به. سازمان زندانها هم باخبر هستيد
مى دهند، ارزيابى شما از احتمال به آارگيرى خشونت عليه » سرآوب ترور و«، آه خبر از »ضداصالحات

 چيست؟ مخالفان در ايران
اعتقاد من، بستگى به ميزان  ن، آيفيت و حجم اين تهديدات و سرآوبها بهميزا :فاطمه حقيقت جو

مدت رفتارى نشان داده اند آه وقتى  محافظه آاران در طول اين. فشار و يا عدم فشار خارجى دارد
دهند و وقتى فشار خارجى وجود ندارد، اقدام  فشار خارجى زياد است، اين نوع شيوه ها را آاهش مى

چنين پيش بينى مى آنم آه اگر فشارى وجود نداشته باشد،  من آينده را. ا مى آنندبه اين شيوه ه
سرآوب و بازداشت و دستگيرى خواهد بود، ولى اگر فشارى باشد حتما اين  حتما فضاى داخلى توام با

 .آاهش پيدا مى آند فشارها به شدت
از اصالح طلبان معترض  در دفاعارزيابى شما از عملكرد آقاى محمد خاتمى رييس جمهور : دويچه وله
 چيست؟

شرايط موجود بهتر عمل بكند و  من فكر مى آنم آه آقاى خاتمى مى توانست در :فاطمه حقيقت جو
را فراهم بكند، ولى از قدرتش به اندازه ى  زمينه ى عقب نشينى عملكرد غيرقانونى نهادهاى انتصابى

 .آافى استفاده نكرد
 مى بينيد؟آينده را چگونه : دويچه وله
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 .من خيلى به آينده خوش بين نيستم :فاطمه حقيقت جو
 مى توانم بپرسم چرا؟: دويچه وله

 .عقالنيت و خرد نيست به دليل اينكه محافظه آاران رفتارشان توام با :فاطمه حقيقت جو
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  امروز  اخبار ويژه سايت
  2004   فوريه28  -1382  اسفند 9شنبه 

  تحصن و نامه دادن باعث حذف اصالح طلبان شد: بادامچيان
ان شاءاهللا خاتمي طوري عمل آند آه پس : بادامچيان رئيس مرآز سياسي حزب مؤتلفه گفت... اسدا

جريان دوم خرداد و حزب . از پايان دوره خدمتش، به صورت يك شخصيت مقبول مردم و نظام باشد
ت مي خواهد آنها را بر نظام حاآميت ببخشد؛ در حالي آه اينها مشارآت سردمدار آن تصور آرد آه مل

آنها از سوي . جرياناتي درون نظام بودند آه مي بايست براي نظام و آشور و مردم آار مي آردند
همين امر موجب وارد شدن آسيب جدي به اين . بيگانگاني چون آمريكا و اروپا مورد حمايت قرار گرفتند

تحصن، استعفا و نامه دادن بازي هاي سياسي است آه بي . جلس هفتم شدجريان در انتخابات م
اين گروه نبايد با چنين برخوردهايي زمينه حذف خود را به دست خود فراهم آنند، بلكه . حاصل است

اگر آنها اين روش را در پيش گيرند، در صحنه . بايد در صحنه اجتماع بمانند و از گذشته خود عبرت بگيرند
اصالح طلبان هنوز هم خاتمي را . باقي مي مانند و ممكن است مردم دوباره آنها را انتخاب آننداجتماع 

خاتمي نيز پس از نوع انتخاب مردم در انتخابات مجلس هفتم، نمي تواند به . تحت فشار قرار مي دهند
  .اين طيف از دوم خردادي ها بهاي الزم را بدهد

  
  ي آمريكا و اسرائيل بودندنمايندگان زير سايه اصالحات بلندگو

در آل مي توان گفت آه در اين دوره نمايندگان بهتري از دوره قبل : قرباني، امام جمعه رشت گفت
, مردم از سياسي آاريهاي مجلس گذشته آه بعضا در زير سايه اصالحات . توسط مردم انتخاب شدند

شما هم اگر فردا به فكر تسويه . ندبه شما راي داد, بلندگوي اسرائيل و آمريكا بودند خسته شدند 
  . حساب و سياسي آاري باشيد هم همين بال را سر شما خواهند آورد

  
  هدف حضور در مجلس هدايت دولت است: محمد خوش چهره

حضور در مجلس قانونگذاري براي تمامي چهره هاي منتخب دور : محمد خوش چهره نماينده تهران گفت
تنها انگيزه اين حضور اميد به ارشاد و هدايت . سمي و علمي استهفتم داراي هزينه هاي روحي، ج

دولت در مسير آارآمدي نظام و حفظ مصالح و منافع ملي آشور است، چرا آه هر آاري آه به آارآمدي 
  .دولت منجر شود آارآمدي نظام را در پي دارد

  
   مؤلفه آمي و آيفي2حضور در انتخابات با 

شرآت مردم در انتخابات از اين جهت آه پرقدرت و گسترده : راز گفتحايري شيرازي، امام جمعه شي
پس از رحلت امام براي . حاضر شدند آمي و به خاطر اينكه به نيروهاي ارزشي رأي دادند آيفي بود

  .روي آار آمدن نيروهاي ارزشي حضور مردم در صحنه درست انجام نمي گرفت و ما ضرر مي داديم
  

  ي مقاومت بسيج دخالت بسيج در انتخابات را تكذيب آردمسئول روابط عمومي نيرو
هرگونه دخالت بسيج در : علي اشرف نوري، مسئول روابط عمومي نيروي مقاومت بسيج ادعا آرد

براي همگان و به خصوص شكست . انتخابات به نفع ائتالف هاي انتخاباتي بي پايه و اساس است
ش نيست و سعي مي آنند تا به بهانه تراشي رأي ملت خوردگان نتيجه اين حماسه آم نظير قابل پذير

  .را بي اثر و اراده استوار و هوشمندانه اقشار مختلف مردم را ناديده بگيرند
  

  درك سياسي اند ك و عبرت نگرفتن از انتخابات شوراها
 از حضور مردم در انتخابات تمام نقشه ها و تبليغات منفي را آه برخي: عبادي، امام جمعه مشهد گفت

متأسفانه برخي تندروها درك سياسي شان بسيار اندك . آنها هم منشاء داخلي داشت خنثي آرد
  .است و از نتايج انتخابات شوراها درس نگرفتند

  
  جمهوري اسالمي و سياست مبهم در مورد حجاب به نقل از حداد عادل

گربه « ثل معروف ضرب الم: چنين نوشت» جهت اطالع«در بخش ) 9/12(روزنامه جمهوري اسالمي
سرانجام فاطمه حقيقت . هفته گذشته در مجلس مصداق پيدا آرد» براي رضاي خدا موش نمي گيرد 

را به اين دليل آرد آه قرار است به زودي براي ! جو پذيرفت آه پيشقدم شود، البته او اين فداآاري 
  .جلس حضور يابدادامه تحصيل به خارج برود و اگر استعفا نمي داد نيز نميتوانست در م

مصاحبه تعدادي از انتخاب شدگان در : همچنين اين روزنامه در پاراگراف ديگري از اين بخش نوشت
انتخابات مجلس هفتم با رسانه هاي بيگانه عالوه بر آنكه اعتراض افكار عمومي در داخل را برانگيخته، 

خبرگزاري . د آنها را زير سوال ببردموجب شده محتواي اظهارات آنها نيز زير ذره بين قرار گرفته و خو
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فرانسه از قول حداد عادل گزارش داده است آه وي در پاسخ به سئوالي درباره بي حجاب ظاهر شدن 
عدم رعايت حجاب در خارج از آشور جرم نيست در غيراين « : شيرين عبادي در خارج از آشور گفت 

آقاي حداد عادل توجه دارد آه سخن بر سر البد . » صورت وي مي بايستي تحت تعقيب قرار ميگرفت 
جرم بودن يا نبودن از نظر دولتهاي خارجي نيست بلكه سخن از حرمت بي حجابي از نظر اسالم است 

  .آه وي سعي آرده در اين باره چيزي نگوييد
  

  مردم اصفهان در شهرهاي ديگر رأي دادند
 درصد در انتخابات 90 شهرستانها باالي در استان اصفهان برخي: طباطبائي، امام جمعه اصفهان گفت 

 درصد مردم واجد شرآت آرده اند، 32حضور داشتند و درشهر اصفهان برعكس مسئولين آه مي گويند 
حضور خوبي را پاي صندوقهاي رأي شاهد بوديم، زيرا خيلي از ساآنين اين شهرها مال جاي ديگر 

  .ندهستند و به شهرهاي خودشان رفتند و آنجا راي داده ا
  

  توجيه همراهي با آمريكا با چه ابزاري
با اشاره به اظهارات » از جرج آم شعور تا دونالد«در يادداشتي تحت عنوان ) 9/12(روزنامه رسالت 

برخي از مقامات آمريكايي در خصوص آشورمان در زمان جنگ با آشور عراق و همچنين سرنگوني 
ستي در بي شعور بودن سياستمداران و سوء نيت به را: صدام در عراق به دست آمريكايي ها نوشت

جنايت آاران آمريكايي و انگليسي آه شكي نيست و در طمع و فريب آنان در حمله و هجمه به منافع 
ما هم ترديدي نيست اما همراهي، هماهنگي و هم صدايي برخي موجهين داخلي با آنها را چگونه 

  مي توان تحمل آرد؟
  

  !ي است درصدي معجزه اله50حضور 
 درصد 20در حالي آه دشمنان ادعا مي آردند آه بيشتر از : مجتهد شبستري، امام جمعه تبريز گفت

 درصد مردم سراسر آشور يك معجزه الهي و 50مردم در انتخابات شرآت نخواهند آرد، حضور بيش از 
  .نشانه رشد فكري مردم بود

  
   دانشمند آمريكايي عليه ايران3000طومار 

به همت داود رهفي رئيس ايراني تبار شيمي دانان آمريكا، سه هزار : نوشت) 9/12(تكارروزنامه اب
  .دانشمند آمريكايي عليه تحريم هاي ايران طوماري تهيه آردند

  
   درصدي واجدان شرايط60ستايش از حضور 

يات جبهه سياسي تحريم آننده انتخابات را به سازگاري با واقع: دعاگو، امام جمعه شميرانات گفت
 درصد واجدين شرايط در حماسه 60چرا حضور . اجتماعي و عذرخواهي از ملت انقالبي فرا مي خوانم

ملي اول اسفند را نمي ستايند و به عذرخواهي از ملت ايران و اظهار پشيماني از گذشته خويش نمي 
 خردگريزي ,پردازند؟ آمرنگ جلوه دادن مشارآت مردمي در انتخابات مجلس هفتم ناهنجاري فرهنگي

  .سياسي و خيانت به ملت انقالبي است
  

  اول اسفند و تحميل نوميدي و يأس
در روز اول اسفند حماسه خندق تكرار شد و تمام ايمان در مقابل آفر : نوري، امام جمعه خرمشهر گفت

گشت و قرار گرفت و اين صف آرايي به پيروزي در برابر آفر جهاني و سرافرازي ملت با ايمان ايران مبدل 
  .نوميدي و ياس را به دشمن تحميل آرديد

  
  سلطاني اليحه حقوقي رفع توقيف ياس را به دادسرا ارائه آرد

روز پنج شنبه اليحه حقوقي رفع توقيف را به : عبدالفتاح سلطاني، وآيل مدافع روزنامه ياس نو گفت
اقدام انجام شده خالف قانون بازپرسي دادسرا ارائه آرده ايم و در آن خواسته ايم با توجه به اينكه 

ظاهرًا محل روزنامه را هم قفل آرده اندآه اين مسأله خالف . مطبوعات بوده از روزنامه رفع توقيف آنند
  .قانون است، به ويژه آنكه در دستور صادره چنين چيزي وجود نداشت

  
  محافظه آاران و ادعاي پشتيباني از آزادي سياسي منتقدان

ينكه ثابت آنند از الگوي سازش با آمريكا سرآوب آزادي هاي سياسي پيروي نمي محافظه آاران براي ا
آنند، بسيار مناسب است همزمان با دفاع از برقراري رابطه با آمريكا و نيز حفظ آزادي هاي اجتماعي و 

يك صاحب نظر سياسي با . فرهنگي، از حقوق و آزادي هاي سياسي منتقدان خود نيز پشتيباني آنند
متأسفانه تاآنون هيچيك از اعضاي حزب آبادگران موسوم به :  مطلب فوق به سايت امروز گفتاعالن

: وي افزود. حزب رهبري تعطيلي روزنامه ياس نو را محكوم نكرده و از انتشار مجدد آن حمايت نكرده اند
ح به مردم چنين رفتاري عالوه بر اينكه نشان مي دهد محافظه آاران به شدت نگران اطالع رساني صحي

  .و نقد عملكرد خود توسط اصالح طلبانند، به آزادي سياسي اعتقاد ندارند و از آن حمايت نمي آنند
  

  تبليغات صدا و سيما و سكوت در باره درصد مشارآت مردم در شهرهاي بزرگ
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آمتر  ميليون نفر از مردم در انتخابات مجلس هفتم بود، 45 تا 35با اينكه رهبري نظام خواهان مشارآت 
: يك فرد آگاه با بيان مطلب فوق به روزنت امروز گفت.  ميليون نفر در اين انتخابات شرآت آردند24از 

صدا و سيما بدون اشاره به انتظار محافظه آاران حاضر نيست درصد شرآت آنندگان را در شهرهاي 
حضور آمتر از يك بزرگ اعالم آند چون در آن صورت معلوم مي شود آه حماسه مورد ادعاي آنان با 

  .سوم هموطنان ما در اين شهرها خلق شده است
  

  آزادي زندانيان سياسي منوط به شرط عذرخواهي
يك فرد مطلع با بيان نكته فوق به . تحقير فعاالن سياسي و مطبوعاتي و دانشجويي همچنان ادامه دارد

قاضاي عفو آنان آرده و دادگستري تهران آزادي زندانيان سياسي را منوط به ت: سايت امروز گفت
دادستان تهران انتشار روزنامه ياس نو را مشروط به صدور درخواست انتشار به همراه عذرخواهي 

محافظه آاران با اقدامات : وي افزود. همين مسأله در مورد دانشجويان زنداني مطرح است. نموده است
آشور را مي برند، تازه انتظار دارند غيرقانوني خود هم حقوق شهروندان را نقض مي آنند و هم آبروي 

اگر آزادي افراد منوط به عذرخواهي : وي همچنين گفت! اصالح طلبان از عملكرد خود اظهار ندامت آنند
حال آنكه انتظار مي رفت پس از وعده و وعيدها، زندانيان بدن . بود، قبًال هم همين را گفته بودند

  .قيف شودتقاضاي عفو آزاد و از روزنامه ها رفع تو
  

  آزادي زندانيان سياسي با عذرخواهي: عليزاده
اگر زندانيان سياسي اظهار ندامت آنند نخستين : عليزاده، رئيس آل دادگستري استان تهران گفت
  .قدم براي انجام اقدام هايي جهت آزادي آنان است

  
  

  ...مذاآره با آمريكا ديروز بي غيرتي و امروز 
شده محافظه آار طرح مسائل مورد عالقه مردم را در دستور آار قرار داده تعدادي از چهره هاي شناخته 

يك فعال اصالح طلب با اعالم اينكه اين روند مورد حمايت اصالح . اند و در اين زمينه سخن مي گويند
امروز به جاي مچ گيري از محافظه آاران آه چرا تابحال نوشتن نامه نمايندگان : طلبان خواهد بود گفت

نگره آمريكا نشانه عدم آشنايي با الفباي سياست و بي غيرتي افراد بود، اما اآنون مجلس هفتم به آ
بايد از اقدامات آن دسته از محافظه آاران در جهت حفظ : مي تواند به آن بپردازد، به سايت امروز گفت

از اين آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي و سياست خارجي معقول حمايت آرد تا منافع آشور بيش 
محافظه آاران بنيادگرا در صدد استقرار طالبانيسم و نوعي استبداد ديني : وي افزود. آسيب نبيند

اما محافظه آاران عملگرا مي دانند آه . هستند آه نتيجه آن شورش گسترده مردم و جوانان خواهد بود
ياست خارجي نيز نمي توانند هم زمان آزادي هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي را محدود و در س

در سه ماه آينده معلوم خواهد شد آه آدام جناح دست : وي در خاتمه گفت. مشي راديكال اتخاذ آنند
  .باال را در محافظه آاران دارد

  
  آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي آري يا خير؟

وزنامه جمهوري انتقاد روزنامه آيهان از باهنر به علت دفاع از آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي و انتقاد ر
اسالمي از حداد عادل آه چرا اعالم آرده است خانم شيرين عبادي در خارج از آشوز جرمي مرتكب 

نشده است و گرنه به علت نداشتن حجاب بايد در ايران محاآمه مي شد، اولين چالش ها بين دو جناح 
 چندان دور به مسأله راديكال و عملگراي محافظه آار به شمار مي رود آه ممكن است در آينده نه

  .اصلي محافظه آاران تبديل شود
  

  مخالفت فراآسيون مشارآت و مجاهدين و روحانيون در مورد سؤال از رئيس جمهوري
مسئوالن فراآسيون هاي مشارآت، مجاهدين انقالب و مجمع روحانيون مبارز با طرح سؤال از رئيس 

يك نماينده مجلس در اين زمينه به سايت امروز . جمهوري در باره انتخابات مجلس هفتم موافق نيستند
همه مي : وي افزود. چيز پنهاني در اين انتخابات وجود ندارد آه رئيس جمهور بخواهد افشا آند: گفت

به گفته . دانند اين انتخابات غيرآزاد و غيرعادالنه بود و با مهره چيني قبلي، آودتاي پارلماني محقق شد
اي خاتمي زير بار اين انتخابات رفت با مسائل مطرح پيرامون اين انتخابات و اين نماينده اينكه چرا اق
  .تخلفات آن متفاوت است

  
  ابطحي و ابراز اميدواري براي تحقق شعارهاي نمايندگان مجلس هفتم

خاتمي، بر : سيد محمد علي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري در جمع خبرنگاران گفت
 جامعه رفتار مي آرد، اما انتخابات و فضاي سياسي فعلي، نشان داد واقعيت هاي اساس واقعيت هاي

روند . جامعه منطبق بر خواسته هاي ما نيست و نمي توان خارج از چارچوب واقعيت ها، عمل آرد
انتخابات، مسابقه اي بود آه يك حريف، اخراج شد و طرف مقابل، . انتخابات، ناسالم و ناعادالنه بوده

اينها، واقعيت است و فكر مي آنم خاتمي پاسخش همين است آه بر . ت گل هاي زيادي بزندتوانس
اميدوارم نمايندگان مجلس هفتم آه با . اساس قانون و تقسيم قدرت در آشور، انتخابات را برگزار آرد

. نندشعار خدمت، آزادي و شادي آمدند، موفق شوند تا بتوانند طبق گفته خود، ژاپن اسالمي ايجاد آ
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مجلس و دولت اصالحات، تالش هاي خود را انجام داده اما موفق نبوده، ما شعارهايمان را فراموش 
  .نكرده ايم

  
  پافشاري اصالح طلبان بر افشاي آودتاي پارلماني

: يك نماينده مجلس در باره ضرورت استعفاي نمايندگان پس از تصويب قانون بودجه به سايت امروز گفت
محافظه آاران تصور مي آردند اين بار مانند دفعات گذشته پس از رد صالحيت داوطلبان اصالح طلبان 

 متوجه شوند آه چند روز اعتراض مي آنند و پس از آن مسأله را تمام شده تلقي مي نمايند اما بايد
اصالح طلبان اين بار مصممند آه از همه ظرفيت هاي خود براي افشاي اقدامات غيرقانوني شوراي 
نگهبان استفاده آنند تا هزينه رفتارهاي غيرقانوني آنقدر باال رود آه اين روش ها براي هميشه ترك 

ان مي دهد آه شهروندان از استقبالي آه مردم از سخنان خانم حقيقت جو آردند نش: وي افزود. شود
طرح اين مباحث خشنود مي شوند و اصالح طلبان مي توانند آن را دستمايه حرآت هاي آتي خود قرار 

  .دهند
  

  صدا و سيما و تحريف سخنان مقامات آمريكايي
يك صاحب نظر در اين زمينه به . تحريف سخنان مقامات آمريكايي در صدا و سيما همچنان ادامه دارد

صدا و سيما با نقض تمام ضوابط آار خبري و با تحريف عبارات مقامات آمريكايي آنچه : مروز گفتسايت ا
به : وي افزود. خود مي خواهد به شنوندگان و بينندگان تحويل مي دهد نه آن چيزي آه آنان گفته اند

طلبان را همسو با نظر مديران اين سازمان اين تحريف ها مي تواند اقدامات آنها را توجيه آند و اصالح 
به گفته وي محافظه آاران توجه ندارند آه به اين ترتيب بيش از دو سوم مردم . آمريكايي ها نشان دهد

  .شهرهاي بزرگ آشور و نيمي از ايرانيان را با دولت و سياستهاي آمريكا هماهنگ نشان مي دهند
 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

مجمع تشخيص مصلحت به مجلس سنا و مجلس شورا به مجلس مشورتي تبديل  الواعظين؛  شمس
  خواهد شد

  2004   فوريه28  -1382  اسفند 9شنبه 
  

آاران   به دليل تسلط محافظه: الواعظين در ميزگرد آينده تحوالت سياسي در ايران، گفت ماشااهللا شمس
دارد آه غرب بر سر منافع خود در منطقه با محافظه بر نفت و حوزه دفاعي در ايران اين امكان وجود 

  .  آاران سنتي ايران به توافق آامل برسد
ترديد جدي دارم آه امريكا تا : به گزارش خبرنگار ايلنا، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات افزود

  . اطالع ثانوي طرفدار واقعي دموآراسي در ايران باشد
 دموآراسي در ايران بسيار باالتر از معدل دموآراسي در آشورهاي معدل: اين روزنامه نگار گفت

آاران است و به دليل منافع مشترك هر   همسايه است و سر نخ آنترل همه تحوالت در دست محافظه
  . شود  نگري متمايل به مرآزيت و قطب قدرت در آشور مي  سياستمدار واقع

 امريكا پس از دخالت در اين آشور دارد، همچون عاليق امريكا در عراق و مشكالتي آه: وي افزود
آاران   دارد تا با محافظه  اهللا سيستاني قرار دارند، آمريكا را وا مي  موضوع شيعيان عراق آه تحت تاثير آيت

  . اهللا سيستاني دارند به توافق برسند  ايران آه ارتباط موثري با آيت
  

، استخراج و بازاريابي نفت و همچنين تسلط بر الواعظين تسلط بر فرآيند توليد، اآتشاف  شمس
دانست و از موضوع   آاران   سياستهاي دفاعي را از جمله موارد مثبت براي توافق ميان غرب و محافظه

  . آرد  سياستهاي اقتصادي و تفاوتهاي ايدئولوژيك به عنوان موانع اين اتحاد ياد 
ه به سياستهاي اقتصادي خود هستند و در موضوع آاران ناگزير از تغيير نگا  به گفته وي، محافظه

  . تفاوتهاي جدي ايدئولوژيك در اين اتحاد نيز تسامح خواهند آرد
آار با روزنامه فرانسوي لوفيگارو به عنوان   الواعظين سپس به مصاحبه يكي از سران محافظه  شمس

  . »بنديم  ب را ميما الي آتا«: داليل بروز اين تسامح ايدئولوژيك ياد آرد آه گفته بود
آاران عالوه بر در اختيار داشتن تمام   طلبان، محافظه  در دوران تصدي اصالح: نگار تاآيد آرد  اين روزنامه

اي خود به انتقادات جدي و حتي توهين   ابزارهاي قدرت و ثروت، به راحتي با ابزارهاي تبليغي و رسانه
  .طلبان پرداختند   به اصالح

آاران بهار مطبوعات آزاد، پارلمان مستقل و آزادي بيان در جامعه به اتمام   دوره محافظهبه اعتقاد وي در 
ها را به صورت يك   آاران رسانه  طلبان فاقد سالح تبليغي موثر خواهند بود و محافظه  خواهد رسيد و اصالح

  . طرفه مديريت خواهند آرد
طلبان آه آينده روشن و تكليف تاريك و   برخالف اصالح: سردبير روزنامه توقيف شده جامعه گفت

  . آاران آينده تاريك و تكليف روشني دارند  مغشوشي دارند، محافظه
شوند و   آاران در حوزه قدرت دچار چالشهاي جدي مي  الواعظين، به هر حال محافظه  به اعتقاد شمس
 صنعتي جهت گيري آرده و ها به سمت اقتصاد  تري خواهند داشت و جدال بين آقازاده  انشقاقهاي جدي

  . آاران طرفدار اقتصاد بازار، اختالف نظرهاي شديدتري رخ خواهد داد  ميان محافظه

www.iran-archive.com 



گيرد آه اين گروه در سالهاي   آاران سنت گرا در حالي صورت مي  چالشهاي جدي محافظه: وي افزود
وع آنان را به لحاظ تئوريك دچار اند و همين موض  گذشته پس از دوم خرداد به توليد فكر و انديشه نپرداخته

  . تري خواهد آرد  مشكالت جدي
طلبان در حوزه تاآتيك و استراتژي پرداخت و   آاران و اصالح  اين روزنامه نگار سپس به تمايزات محافظه

طلبان بيمه آردن نظام سياسي بود ولي در تاآتيك طوري عمل آردند آه در   استراتژي اصالح: گفت
  . گيز قدرت شائبه مخالفت با نظام را به ذهن متبادر مي آردساخت چالش بران
آيد، استراتژي نابودي   آاران بر مي  طلبان آنچه آه از عملكرد محافظه  برخالف اصالح: وي ابراز عقيده آرد

  . نظام است ولي در تاآتيك گويي به دنبال حفظ نظام هستند
ومين شماره روزنامه جامعه اشاره آرد آه الواعظين سپس به پيام تبريك خاتمي در سي و س شمس

ما : و سپس ادامه داد» مطالبات مردم را در بدنه اجتماعي مطرح آنند«طي آن خاتمي خواسته بود تا 
هاي   اعالم آرديم نگران به هم ريختن ظرفيتهاي موجود اجتماعي در ساخت قدرت هستيم زيرا ظرفيت

تر هستند و همين موضوع منجر به عدم توازن اجتماعي هاي ساخت قدرت فرو  اجتماعي فراتر و ظرفيت
  . خواهد شد آه فضاي چالش برانگيزي پديد خواهد آورد

آردند آه در ظاهر نظام سياسي   اي عمل مي  طلبان در تاآتيك نبايد به گونه  اصالح: نگار افزود  اين روزنامه
  .آردند  را تهديد آند و از انتقال وحشت به نيروي رقيب بايد پرهيز مي

طلبان در رويكرد بازگشت خود به بدنه اجتماعي در جستجوي   اصالح: الواعظين سپس توصيه آرد شمس
  .پيوند جدي با بخشهاي توليد ثروت و قدرت باشند

طلبان است آه عمدتًا خواستگاه   الزمه اين آار تغيير نگرش جدي در بنيادهاي فكري اصالح: وي گفت
  . چپ سنتي و مدرن دادند

طلبان براي بازگشت درباره به ساخت قدرت نياز به گروههاي   به هر حال اصالح: مس الواعظين افزودش
حامي جدي دارند و نبايد بازگشت به بدنه اجتماعي را يك شعار توخالي تلقي آنند و بايد به لوازم آن 

  . بند باشند  آامًال پاي
بند باشند،   طلبي و رفروم پاي  گربه لوازم اصالحطلبان ا  اصالح: تحليلگر مسائل اجتماعي و سياسي گفت

بايد در ميان طبقات موجود مولد ثروت و قدرت به دنبال طبقه حامي بگردند و هرگونه ائتالف ميان خرده 
انجامد و مطمئنًا   آورد آه به انقالب مي  طلبان راديكاليسمي پديد مي  بورژوازي و طبقات متوسط با اصالح

  . شود  طلبي ختم نمي  حبهرفورميسم و اصال
گيري   آاران به ساخت تصميم  الواعظين سپس به تحوالت مربوط به انتخابات آه طي آن محافظه  شمس

 آمد،  هايي آه در جريان انتخابات پيش  قاعدگي  صرف نظر از بي: نظام بازگشتند اشاره آرد و گفت
جلس ششم آخرين دوره نظام پارلماني در دانم، زيرا م  مجلس ششم را نقطه عطفي در تاريخ ايران مي

  . دانم  هاي جهاني مي  هاي نظام  ايران مطابق آموزه
تر آقاي هاشمي   ايم آه پيش  پس از مجلس ششم ما وارد يك فضاي مجلس مشورتي شده: وي گفت

  . رفسنجاني در گفت و گو با شبكه چهارم سيما به آن اشاره آرده بود
از اين   در آن مصاحبه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاآيد آرده بود؛ : الواعظين ادامه داد  شمس

هاي آلي نظام آه از سوي رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام   پس مجلس در چارچوب سياست
  . شود، فعاليت خواهد آرد  بررسي مي

 سياسي و هاي  الواعظين با بيان اين نكته آه مجلس ششم به دليل تبديل شدن به مرآز تزاحم  شمس
هاي پارلماني، آينده مخاطره   انتقال مطالبات از بدنه اجتماعي آقايان را به اين نتيجه رساند آه مزاحمت

بندي رسيدند و برچيدن بساط پارلمان و   آاران به اين جمع  محافظه: آميزي براي ساخت قدرت دارد، گفت
  .دجايگزيني آن با يك مجلس مشورتي را در دستور آار قرار دادن
 تصويب لوايح و طرحهايي آه با خواست -1: وي داليل مخالفت با چنين مجلسي را اين گونه بيان داشت

هاي آتشين نمايندگان آه عملكرد نهادهاي انتصابي را هويدا    نطق-2. نظام سياسي مغايرت داشت
 -4ا نهادهاي مدني هاي مداوم با نهادهاي قضايي و عيان آردن برخورد اين نهاد ب   درگيري-3. آرد  مي

  .  برقراري ارتباط با اپوزيسيون خارج از حكومت-5تحقيق و تفحص از نهادهاي تحت امر رهبري 
هاي نظام باالتر نرفته بود و اين در حالي بود آه براي اولين بار در تاريخ ايران   به گفته اين تحليلگر ظرفيت

  . ر رفته بودهاي سياسي نظام فرات  مطالبات مجلس به شدت از ظرفيت
تواند آار آند و   نظام سياسي به اين فكر افتاد آه با پارلماني از اين دست نمي: الواعظين افزود  شمس

به گروههاي مخالف اصالحات انرژي تزريق ) نظارت استصوابي(به همين دليل از طريق دوپينگ سياسي 
  . آرد تا پارلمان را فتح آنند

شود به يك مجلس سنا و مجلس   جمع تشخيص مصلحت تبديل ميبه نظر من م: الواعظين گفت  شمس
شوراي اسالمي نيز تبديل به يك مجلس مشورتي خواهد شد و اين گمانه زني نيست، بلكه قطعًا 

  . تحقق خواهد يافت
تحليلگر مسائل سياسي و اجتماعي سپس به تحولي تازه در ساخت سياسي ايران اشاره آرد و 

آند زيرا به دليل قرار داشتن   ريتي آشور از روحانيت به غير روحاني تغيير ميبه نظر من بافت مدي: گفت
روحانيت در موقعيت اجتهادي بين سران حكومت آه روساي روحاني داشتند، اختالف نظرهاي جدي 

آورد و به همين   آميزي در ساخت سياسي بوجود مي  هاي مخاطره  آرد و همين موضوع شكاف  بروز مي
جديدي در مديريت آشور بوجود آمده است و آن هم استفاده از نيروهاي مقلد به جاي دليل گرايش 

  . نيروهاي مجتهد در سطوح مديريت آالن است
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روحانيت براي ايفاي نقش دوگانه در قدرت دستخوش مشكالت زيادي شده : الواعظينادامه داد  شمس
خواهد آار سياسي و سكوالر در جامعه   ياست، چون از يك طرف نمايندگي دين را دارد و از طرف ديگر م

  . دهد  شان ديني روحانيت را آاهش مي  انجام دهد و همين موضوع 
هاي اجرايي را به   به گفته وي روحانيت در رويكرد جديد نقش نظارتي خود را تقويت خواهد آرد و بستر

  . ن نظريه تاييد خواهد شدآند و در انتخابات آينده رئيس جمهوري نيز اي  غير روحانيون واگذار مي
اآنون روند جذب روحانيون به ساخت قدرت توسط مردم رو به آاهش است و به : اين تحليلگر گفت

  . اند  همين دليل تصميم به حضور در نهادهاي نظارتي گرفته
هاي ديگري همچون ورود نظاميان و مشخصًا   وي در ادامه تحليل انتخابات مجلس، به نشانه

انتخابات نشان داد سپاهيان قديمي از : سپاه در انتخابات اشاره آرد و اينگونه تحليل آردبازنشستگان 
  . اند و اين حرآت بسيار براي مطالعات اجتماعي جالب توجه است  شهرهاي مختلف وارد مجلس شده

ي را به اعتقاد وي صرف نظر از مشكالت اجرايي اين حضور، اين برنامه الگويي جديد از جذب حامالن جد
  . همچون مدل دموآراسي ترآيه در پي خواهد داشت

از اول انقالب تاآنون نظام سياسي از فقدان طبقه حامل جدي و وفادار رنج : الواعظين افزود  شمس
رسد روحانيت در موقعيت گروه حامل فراگير به دليل نداشتن موقعيت   برده است و به نظر مي  مي

  . درت قرار گيردطبقاتي مسلط، نتوانسته پشتوانه ق
گر سياسي و اجتماعي آه در جمع آارشناسان خبرگزاري جمهوري اسالمي ،ايرنا، سخن   اين تحليل

هاي اقتصادي در حوزه نفت و دفاعي آه   سوق دادن نيروهاي بسيج و سپاه به فعاليت: گفت،افزود  مي
دند، دليل اصلي اثبات چنين تحليلي ها ندا  طلبان را به اين حوزه  آاران هرگز اجازه ورود اصالح  محافظه
  . است

دهد آه   به گفته وي، اگر مثبت به اين پديده نگاه شود، چيزي شبيه مدل ترآيه در ايران روي مي
  . آنند  نشينند و از موضع مدرنسيم دفاع مي  نظاميان بازنشسته در ارآان قدرت مي

ام دهد، زيرا عنصر وفاداري آنها از عرصه نظامي تواند اين وظيفه را به خوبي انج  به اعتقاد وي، سپاه مي
  . يابد  به عرصه سياسي گسترش مي

نگار، قرارگرفتن سپاه در اين موقعيت جديد اگرچه داراي امكانات مناسبي است اما   به اعتقاد اين روزنامه
  . با موانعي نيز همراه است

دارد ولي نسبت آنها با موضوع نفت و سپاه در بنيه دفاعي آشور ابتكار عمل : الواعظين افزود  شمس
سياستهاي اقتصادي نامشخص است و همچنين نسبت اين نيروهاي حامل جديد با مفاهيم حقوق 

  . بشر و دموآراسي نيز بايد روشن شود
آه سپاه با رويكردهاي دموآراتيك نسبت مثبتي برقرار آند، گروه حامل سپاه و   به باور وي در صورتي

شود و در جريان مبارزات دموآراتيك ذوب   ريشه دواند در غير اينصورت استحاله ميتواند   نظامي مي
  . خواهد شد و دوباره بحران گروه حامل براي نظام باقي خواهد ماند

  پايان پيام 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

نبع مشترك تكنولوژي هسته اي ليبي و جمهوري اسالمي م: سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي
 دارد

  2004   فوريه28  -1382  اسفند 9شنبه 
خانم مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگويي با شبكه دوم تلويزيون آلمان 

با اشاره به گستردگي بازار سياه داد و ستد تجهيزات و فن آوري هاي اتمي در جهان گفته است آه 
  . اي هسته اي خود را از يك منبع خريداري آرده اندايران و ليبي گويا دستگاهه

خانم مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين، در ): راديو فردا(شهرام ميريان 
 به Heute Journalگفتگويي با يك برنامه خبري پرتماشاگر شبكه دوم تلويزيون آلمان با نام هويته ژورنال 

ظرفيت برنامه هاي اتمي ايران، ليبي و آره شمالي پرداخته و در ابتدا در پيوند با فن آوري ها، دانش و 
با تحقيقات و بررسيهايي آه به تازگي به عمل آمده، روشن شده آه ليبي براي : ليبي گفته است

تصاحب سالحهاي اتمي سالها فاصله داشته است و مي توان گفت آه اين آشور مراحل نخستين 
گونه سالحها را پشت سر مي گذاشته است، ولي با اين حال اضافه مي آند آه دسترسي به اين 

  . هرگاه برنامه اتمي ليبي بدون آنكه جزئيات آن برمال شود، ادامه مي يافت، آنگاه مساله آفرين مي شد
 تاييد مي آند آه برنامه هاي ZDFخانم فلمينگ در بخش ديگر گفتگوي خود با شبكه دوم تلويزيون آلمان 

ساختماني و فن آوري هاي اتمي آه در ليبي يافت شده است، نشان از آن دارد آه متعلق به پاآستان 
دستگاههاي غني سازي اورانيوم و برنامه هاي توليد سالحهاي اتمي نيز در ليبي : است و مي افزايد
مي پردازد و خانم فلمينگ آنگاه به بررسي برنامه هاي اتمي دو آشور ايران و ليبي . يافت شده است

يادآور مي شود آه اين دو آشور گويا فن آوري هاي اتمي خود را از يك منبع خريداري آرده اند و سپس 
به توسعه بازار سياه خريد و فروش تجهيزات و فن آوري هاي اتمي در سطح جهان مي پردازد و مي 

  . رده داشته استآژانس بين المللي خبر نداشته است آه اين بازار ابعادي چنين گست: گويد
سخنگوي اين آژانس جهاني در اين مصاحبه بيشتر به فن آوريهاي اتمي ليبي اشاره مي آند و مي 

بازرسان در ليبي به شبكه اي از دستگاهها و ابزار و ادواتي برخورد آردند آه جملگي بوسيله : گويد
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يي آه بوسيله آساني در دستگاهها. عبدالقديرخان، دانشمند پاآستاني توسعه و تكميل يافته است
  . دبي، مالزي، اروپا و آفريقا برپا شده است

برنامه اتمي آره شمالي را خانم مليسا فلمينگ در پايان خطرناآترين برنامه ذآر مي آند و عينا مي 
براي . آره اي ها اظهار مي دارند آه داراي سالحهاي اتمي و برنامه غني سازي اورانيوم هستند: گويد

 اين برنامه هاي خطرناك، خانم فلمينگ خواهان همكاري گسترده و قاطع همه آشورهاي مقابله با
  .جهان مي شود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اخبار مربوط به عراق از راديو فردا
  2004  فوريه 28  -1382 اسفند  9شنبه 

  هاي خارجي عراق توسط طلبكاران ميليارد دالر از بدهي 120بخشودگي حدود 
اگرچه عراق يکي از کشورهاي نفت خيز وبالقوه ثروتمند جهان محسوب مي شود، در سال هاي 

حکومت رژيم صدام حسين به دليل درگير شدن در دو جنگ عمده و مديريت فاسد يکي از بدهکارترين 
 ميليارد دالر 120م او، حدود کشورهاي جهان به شمار مي رود و بدهي هاي باقيمانده از دوران رژي

ماه ها است که دولت آمريکا مشغول فعاليت است تا بلکه کشورهاي طلبکار . تخمين زده مي شود
روز شنبه وزير برنامه ريزي عراق اعالم کرد اين تالش ها . عراق از ميزان طلب خود از اين کشور بکاهند

  .استفايده داشته و حجم بزرگي از اين بدهي ها کاسته شده 
  علي سجادي 

  عراق تقاضاي دريافت چهار ميليا رد دالر کمک فوري آرد
حافظ مهدي وزير موقت برنامه ريزي و توسعه عراق در کنفرانس دو روزه حدود چهل کشور وسازمان بين 

 پروژه داراي اولويت در 700المللي اهداء کننده کمک، در امارات متحده عربي گفت اين پول براي اجراي 
او از شرکت کنندگان خواست به وعده هاي خود در کنفرانس ماه اکتبر گذشته . اري الزم است سال ج

 مليارد دالر وعده داده 33بانک جهاني گفت عراق احتماال فقط نيم مليارد دالر از . در مادريد عمل کنند
 گفته حافظ در همين حال به. شده در کنفرانس مادريد را در سال جاري ميالدي در يافت خواهد کرد

 در صد بدهي هاي خارجي اين کشوربه آنها 60مهدي، کشورهاي طلبکار از عراق در اصول با بخشيدن
جيمز بيکر نماينده ويژه امريکا براي تشويق فرانسه، روسيه، چين، عربستان سعودي و . موافقت کردند

  . ژاپن به کاهش بخشي از بدهي هاي عراق چند ماه پيش به اين کشورها رفت
   ميليارد دالر از آمك هاي تعهد شده را تقاضا آرد4راق دريافت فوري ع

حافظه . عراق تقاضاي دريافت چهار ميليارد دالر آمك فوري از آشورهاي اهدا آننده را نموده است
مهدي، وزير موقت برنامه ريزي و توسعه عراق در آنفرانس دوروزه حدود چهل آشور و سازمان بين 

اين پول براي اجراي هفتصد پروژه داراي اولويت : آمك در امارات متحده عربي گفتالمللي اهدا آننده 
او از شرآت آنندگان خواست به وعده هاي خود در آنفرانس ماه اآتبر سال . در سال جاري الزم است

 ميليارد 33بانك جهاني گفته است عراق احتماال فقط نيم ميليارد دالر از . گذشته در مادريد عمل آنند
  .دالر وعده داده شده در آنفرانس مادريد را در سال جاري ميالدي دريافت خواهد آرد

  مريم احمدي 
اختالف ميان اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق درمورد گنجاندن شريعت اسالم به عنوان مرجع 

  اصلي قانونگذاري
 پيش نويس قانون شوراي حكومت انتقالي عراق مي آوشد پيش از پايان مهلت در نيمه شب امشب،

اساسي موقت را آماده آند، اما به نظر نمي رسد به دليل اختالف نظر عميق در ميان اعضاي شورا 
هشت تن از اعضاي شيعه شورا جلسه ديروز را در اعتراض به پذيرفته نشدن . بتواند موفق شود

پذيرفتن چنين . ك آردندپيشنهادشان براي قرار دادن شريعت اسالم به عنوان مرجع اصلي قانونگذاري تر
 و جايگزين آردن آن با قانون خانواده و ارث اسالمي 1959پيشنهادي به معناي لغو قانون خانواده سال 

  . نفر ازميان شيعيان اند13 عضو شورا 25از . خواهد بود
  ليلي آرمان 

  ي آشور براي رسيدگي به وضع بدهي هاي خارجي عراق در ابوظب30نشست نمايندگان بيش از 
وزرا و نمايندگان بيش از سي آشور و سازمان جهاني، شنبه براي آنفرانس دو روزه اي در ابوظبي، 
. پايتخت امارات متحد عربي جمع شدند تا در مورد اوضاع و نيازهاي مالي و مادي عراق مشورت آنند

ر زمان ديگري احتياج مهدي حافظ، وزير برنامه ريزي عراق بر اين نكته مكررا تاآيد آرد آه عراق بيش از ه
يكي از موضوعات مهم مورد بحث در اين آنفرانس دو روزه اين است . به آمك مالي و تكنيكي جهان دارد

 ميليارد دالري را آه سازمانها و آشورهاي مختلف در آنفرانس مادريد قول داده 33آه عراق چه مبلغ از 
  .بودند، دريافت خواهد آرد

  ) بغداد(پيمان پژمان 
  نقش اسالم در حكومت و خودمختاري آردها: ات در باره قانون اساسي موقت عراقمذاآر

قرار است اين . امروز شنبه، آخرين مهلت رهبران عراقي براي تدوين قانون اساسي موقت عراق است
قانون اساسي موقت تا زمان تهيه قانون اساسي دائم عراق آه در سال آينده انجام خواهد شد، به 
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اين حكومت در پايان ماه ژوئن و پس از انتقال . قانوني براي حكومت موقت عراق به آار رودگونه مبناي 
با اين حال اختالف نظر در باره اين قانون اساسي بسيار است . حاآميت به عراقي ها تشكيل مي شود

ز رو. آه مهم ترين آن به نقش اسالم در حكومت و خودمختاري آردها در شمال عراق مربوط مي شود
گذشته اعضاي شوراي اداره موقت عراق ساعتها در باره اصول اين قانون به مذاآره پرداختند و سرانجام 

مذاآرات در باره قانون اساسي . با بيرون رفتن عده زيادي از شرآت آنندگان، جلسه به پايان رسيد
  .موقت امروز نيز ادامه مي يابد

 نازي عظيما
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  !  قرار نبود اين خبر منتشر شود - رآارشناسان خدمات شهري ايراني در عراقحضو
  2004   فوريه28  -1382  اسفند 9شنبه 

  
 تهران آار 20 ماه است آه آارشناساني از سوي شهرداري منطقه 7در حدود :  گفت20شهردار منطقه 

  .خدمات شهري و آارشناسي انجام مي دهند
 در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، با اشاره به 20نطقه مهندس نادر آرمي، شهردار م

چون : اينكه بنا به دالئلي قرار نبود، اخبار حضور نيروهاي شهرداري تهران در عراق منتشر شود، گفت
مسائل مربوط به سياست هاي آلي آشور و حضور آمريكايي ها در عراق مطرح است، نمي توان به 

  .اين خبر آار آردصورت خبري بر روي 
 در شهر نجف به 20 ماه است آه آارشناس شهرداري منطقه 8 تا 7هم اآنون نزديك : وي تصريح آرد

  .آار خدماتي و آارشناسي مشغول هستند
 در شهر نجف هستند و تعدادي ديگر از آارشناسان از مناطق 20آارشناسان منطقه : آرمي يادآور شد

  .تازگي در شهر آاظمين مشغول به آار شده اندديگر در آربال و عده اي نيز به 
براي حضور اين آارشناسان در شهرهاي عراق، سيستم شهرداري تهرا :  گفت20شهردار منطقه 

  .هماهنگي هايي را ايجاد آرده است
تعداد نيروها متغير است و بنا به : وي در خصوص تعداد آارشناسان حاضر در نجف اشرف، گفت

  . نفر در شهرهاي مختلف مشغول آار هستند33ا  ت15مقتضيات آاري از 
 نفر از آارشناسان شهرداري در شهر نجف 20 تا 15ممكن است در يك مقطع زماني : آرمي افزود

  .حضور داشته باشند
، آارشناسان ايراني حاضر در شهرهاي عراق، با استفاده از نيروهاي 20به گفته شهردار منطقه 

  .تي به عراقيان ارائه مي دهندخدماتي عراق، فعاليت هاي خدما
  پايان پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  شنبه نهم اسفند: روزنامه های تهران

  2004  فوريه 28  -1382 اسفند  9شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های تهران در شماره های اول هفته خود از زبان چهره های سياسی و امامان جمعه به تحليل 

  .نتايج انتخابات جمعه گذشته پرداخته و آن را از ديدگاه های جناحی خود بررسی کرده اند
 خبر داده که رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است يک بار ديگر اثر اصل مترقی واليت کيهان

فقيه معلوم شد و با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت، تقريبا هيچ بن بستي نداريم و هر جا مشكل 
  .نظام مي تواند حل آندباشد، 

 گفته است اگر جمعيت انبوه ايرانيان مقيم خارج و زائران رسالتامام جمعه موقت تهران به نوشته 
ايراني حج و آربال را از سرجمع واجدين شرايط راي دادن آم آنيم بايد بگوييم آه هنوز از نصاب باالي 

  .داريمحضور مردم در صحنه در مقايسه با اروپا و آمريكا برخور
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی امام جمعه قم گفته است اگر مردم با لبيك گفتن ايرانبه نوشته 

درصد رأي نمي دادند، ضربه اي 60به مقام رهبر معظم انقالب در اين انتخابات حاضر نمي شدند و باالي 
  . به نظام مي خورد آه دشمن شادآن بود

 رييس مجلس با اشاره به طرح های محافظه کاران گفته است آن  بهزاد نبوی نايبتوسعهبه نوشته 
  .ها با آمريکا روابط برقرار خواهند کرد که ما هم با اين کار موافقيم

گفته های نبوی با اعتراض روزنامه کيهان روبرو شده که با عنوان دو احتمال پرسيده مگر قرارست که 
وابط برقرار کنند که اصالح طلبان از حاال با آن موافقت اصولگرايان پس از پيروزی در مجلس با آمريکا ر

  . کرده اند
روزنامه رسالت سخنان فرمانده سپاه پاسداران را نقل کرده که گفته است عده اي به رهبر فشار آوردند 

ما معتقد هستيم آه . آه انتخابات را عقب بيندازند، اما ايشان نپذيرفتند و شما ديديد چه اتفاقي افتاد
  . فقيه نايب امام زمان است آه همه معادالت دشمن را به هم ريختولي
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   گذاشت  را در ميان  طلب آار و اصالح  محافظه  دو جريان با صاحبنظران» اعتماد «  روزنامه  سياسي گروه
 از  رج و خا  در داخل  آنان هاي  را بر سياستگذاري  تاثيراتي ، چه  در قدرت  آاران  محافظه  آم  مشروعيت آه

  آند؟ آشور وارد مي
انصاری راد رييس کميسيون اصل نود مجلسی که آخرين روزهای خود را طی می کند به اعتماد گفته 

   آه  است  و حاال  شكسته  محافظه کار آامال در هم  جناح  مشروعيت  آمده  پيش  وضع  به است با توجه
  . بود  آشور نگران  به بيگانگان   طمع  و افزايش  ملت  عمومي  امنيت  به بايد نسبت

   مواجه  صفر آيلومتر در مجلس  نماينده230نعمت احمدی وکيل دعاوی به اعتماد گفته است ما با 
   قانونگذاري  در روند نحوه  تغييري  آه  خود در صورتي  هستند و اين  وآالت  تجربه  فاقد هر گونه  آه هستيم
  .شود  مي  تحميل  بر ملت  آن  هزينه  روبرو خواهد آرد آه  متعددي هاي  را با چالش  نيايد، آنان پيش

کيهان به تصور آن که گفته های نعمت احمدی از انصاری راد است به پاسخ گوئی وی پرداخته و نوشته 
با فرض صحت ادعاي جناب انصاري راد، بايد ديد دوستان ايشان در چهارسال گذشته چه بر سر مردم 

  .رجيح دادند صفرآيلومترها را انتخاب آنندآوردند آه آنها ت
کيوان مهرگان در پايان گزارش سياسی اعتماد از منتخبان مجلس آينده خواسته در تصويب قوانين 

خواست مردم را در نظر داشته باشند و به عنوان مثال از قانون منع استفاده از برنامه های تلويزيونی 
 از نظر  در مجلس پنجم به تصويب رساند و نوشته حاال اگرچهماهواره ای نام برده که محافظه کاران 

   از اين  همگاني  منكر استفاده  آه شود اما آيست  مي  محسوب  خالف  وسيله  از اين  استفاده قانوني
   باشد وسيله

علی زاد سر نماينده تندرو مجلس پنجم که بار ديگر راهی مجلس می شود به اعتماد گفته است 
ح طلبان را شوم خوانده و به نمايندگان انتخاب شده جديد نوصيه کرده که متوجه باشند سرنوشت اصال

 تقليد ما   مرجع ترين  زمان و در عين حال اعلم  امام  به ترين ، شبيه ترين ،عاشورايي که سياستمدارترين
  .  آبير است يي  خامنه  معظم اهللا آيت

 آفتاب يزددر نامه ای به رييس جمهور که روزنامه روسای دو کميسيون فرهنگ و امنيت ملی مجلس 
آن را نقل کرده با توجه به اظهار نظرهای گروه های تندرو که پس از انتخابات مجلس صريح تر از هميشه 

 و   تام  بازسازي  قادر به ديگران را تهديد می کنند از رييس دولت پرسيده اند که آلترناتيو برانداز امـروزه
  .خـواهـد بود...  و   دانشگـاه  آـوي ، حادثه يي  زنجيره هاي  مانند قتل  گذشته  چند سال ـط شـراي تـمـام

 وابسته به سازمان حمايتاحمد پورنجاتی و محسن ميردامادی با اشاره به مقاله ای که در روزنامه 
 با   ارتباطي  آـه ـي در نشـريـات  حـتـي  مطالبي  چنين زندان ها نوشته شده بود هشدار داده اند که طرح

 چه رسد به رسانه زندان ها   است آننده  نگران ها ندارند نيز بطور جدي  زندان  و سازمان  قضايي دستگاه
  .که مسوول حفظ جان افزاد در بازداشت است

به نوشته دو نماينده اصالح طلبی که در مجلس آينده حضور نخواهند داشت سناريوی تندروها و گروه 
 خواهد کرد و باعث ايجاد   و نـاخـواستـه بينـي  پيـش  غـيـرقـابـل  چــالــش  نظام را وارد يـكهای خودسر

  . خـواهـد شـد  نظام  دشمنان  به  بخشيدن  و جسـارت  و حـكــومـتــي  اداری  قواي  مقامات  ميان اختالف
ه عهده گرفته و در کيهان پاسخ گوئی به نامه روسای کميسون های مجلس به رييس جمهور را ب

سرمقاله شنبه خود بدون نام بردن از اين دو نماينده کوتاه قد فراکسيون اصالح طلب از کوتوله های 
سياسی نوشته که با نظراتی کودکانه وارد عرصه سياست شده اند و در شش سال گذشته در مقاالت 

  .و اظهار نظرهای خود به پختگی نرسيده اند
اده که محافظه کاران انتخاب شده برای نمايندگی مجلس آينده در قم برپا کيهان از جلسه ای خبر د

کرده اند و از قول يکی از آن ها نوشته قوه مجريه امور عزل و نصب افراد، پول و ارز را در اختيار دارد و 
تمام تالش ما در مجلس اين خواهد بود آه با انتقادهاي دلسوزانه، راه را با محبت به دولت نشان 

  .هيمد
آفتاب يزد از نامه جمعی از مراجع تقليد قم خبر داده که با اشاره به وضعيت تازه دولت ليبی از رييس 

جمهور خاتمی خواسته اند مساله ناپذيد شدن امام موسی صدر را از طريق محاکم بين المللی عليه 
  .ليبی دنبال کند

رونده از سوي ايران در مجامع بين در نامه علمای قم از رييس دولت خواسته شده با طرح رسمي پ
المللي حقوق بشر، پيگيري قضايي پرونده، بسيج اطالعاتي آشور جهت آشف تمام حقايق ماجرا و با 

  .تدابير ديپلماتيك برای نشان دادن نارضايتی ايران از عملكرد دولت ليبي آن را پی گيری کنند
تی قبل از سقوط رژيم پادشاهی در ايران در امام موسی صدر از علمای شيعه و رهبر شيعيان لبنان مد

چريان سفری به ليبی ناپديد شد و در همه ربع قرن گذشته پی گيری ها برای کشف سرنوشت وی 
  .بی نتيجه مانده است
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