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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
 آاظمي)ا زهر(زيباپرونده 

  
  امكان تحقق ارجاع پرونده قتل زهرا آاظمى به دادگاه بين المللى  

  2004 ژوئيه 23 – 1383 مرداد 2جمعه :  راديو آلمان-آيواندخت قهارى
اين واقعه براى . دادگاه رسيدگى به پرونده قتل زهرا آاظمى ژورناليست ايرانى آانادايى تعطيل شد

را » قتلهاى زنجيره اى«مان داده شده ى سياسى موسوم به آسانى آه بويژه جريان قتلهاى ساز
. دنبال آرده اند تعجب انگيز نبود، چون در آن مورد نيز تالش شده بود آه پرونده ى قتل ها بسته شود

موضوع ارجاع اين . براى خانواده ى خانم آاظمى اما پرونده ى قتل بسته نشده و نبايد بسته شود
  اما آيا اين خواست تا چه اندازه تحقق پذير است؟. المللى مطرح استپرونده به دادگاههاى بين 

  
تنها فرزند خانم آاظمى، آقاى استفان هاشمى، آه شهروند آانادايى ست به ارزيابى جريان دادگاه 

آقاى حسين ماهوتيها، هماهنگ آننده ى فعاليتهاى شبكه ى فعالين دفاع از حقوق بشر در . پرداخت
  :مالى، همزمان گفته هاى او را براى ما ترجمه آرداروپا و آمريكاى ش

  
در هر صورت من متعجب نشدم از آن چيزى . بسيار مضحك بود و يك اهانت بزرگى به دولت آانادا بود«

آه اتفاق افتاد و اضافه مى آنم آه هدف اين دادگاه براى پوشاندن آن افرادى بود آه در اين قتل شرآت 
  ».داشتندآرده بودند و نقش اصلى را 

  
پس از مختوم اعالم آردن دادگاه، بيش از هميشه لزوم ارجاع اين پرونده به محافل دادگسترى بين 

  :استفان هاشمى گام بعدى خود را براى رسيدن به حق براى ما شرح مى دهد. المللى مطرح گرديد
  
 موجود ما تمام نيروى با توجه به اينكه به دولت آانادا بسيار اهانت شده است، با توجه به امكانات«

از جمله و در مرحله ى اول با مراجعه به دادگاه جنايى . خود را در پيگيرى اين پرونده خواهيم گذاشت
من مصرا مى خواهم آه . بين المللى، تالش ما اين است آه جسد خانم زهرا آاظمى را تحويل بگيريم

دن نمايندگانش به دادگاه الهه، آه در آنجا و از جمله با فرستا. دولت آانادا اين موضوع را دنبال آند
دولتها و آشورهاى ديگر را هم تعقيب قضايى مى آنند، در اين دادگاه حضور يابد و از ايران شكايت آند 

  ».و تمام آوشش  خود را براى بازگرداندن جسد مادرم به من بكند
  

ست و براى آنها چه شرايطى بايد براى اينكه بدانيم آيا خواست استفان هاشمى تا چه حد تحقق پذير ا
دآتر عبدالكريم الهيجى حقوقدان، رييس جامعه دفاع از . برقرار باشد، نظرى آارشناسانه را جويا شديم

  :حقوق بشر در ايران، در اين مورد گفت
  
به خاطر اينكه تنها دادگاهى آه . تحقق خواسته ى استفان هاشمى موآل به تصميم دولت آاناداست«

به اختالف دو آشور، ايران و آانادا، رسيدگى آند ديوان بين المللى دادگسترى ست آه مقر مى تواند 
به لحاظ اينكه يك شهروند آانادايى آه ضمنا تابعيت ايرانى هم داشته توسط ماموران . آن در الهه است

 حكومت جمهورى اسالمى به قتل رسيده است، متاسفانه دادگسترى اين آشور به قضيه به صورتى
آه بايد و شايد در چارچوب مقررات بين المللى حقوق بشر و اصل برخوردارى از محاآمه ى عادالنه 

رسيدگى نكرده است، فرزند اين خانم آه او هم شهروند آانادا است مى تواند از دولت آانادا 
ى بكند درخواست آند تا از ديوان بين المللى دادگسترى خواسته بشود آه بين دو آشور يك نوع حكميت

و بگويد آه آيا جمهورى اسالمى به مسئوليت هاى خودش در ارتباط با اين پرونده عمل آرده است يا 
  ».خير

  
گذشته از نمونه هاى بسيار در تاريخ، اخيرا نيز ديوان بين المللى دادگسترى در ارتباط با ديوارى آه 

، حكمى داد و دولت اسراييل دولت اسراييل ميان سرزمين هاى اشغالى فلسطين و اسراييل مى آشد
. اما حكمى آه اين دادگاه صادر مى آند تنها به منزله ى تشخيصى ست حقوقى. را خطاآار شناخت

  :دآتر الهيجى در اين باره مى گويد
  
اين حكم ضمانت اجرايى به آن صورت آه بعد بتوان براساس آن از سازمان ملل فرضا خواست آه «

ولى به . رعايت آن حكم بكند، ندارد و بيشتر جنبه ى مشورتى داردجمهورى اسالمى را ناگزير به 
عقيده ى ما همين اندازه آه يك مقام بين المللى بگويد آه جمهورى اسالمى به مسئوليت هاى 

  ».قانونيش عمل نكرده است، در آشف حقيقت موثر خواهد بود_ حقوقى 
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ر رفتن پرده هاى سكوت و ابهام از مبرم ترين موضوع پرونده ى قتل زهرا آاظمى هنوز تا مدتها و تا آنا
  .موضوعهايى خواهد بود آه سازمانهاى مدافع حقوق بشر به آن خواهند پرداخت

  
  نيان سياسيدااعتصاب غذاي زن

  
  .انجمن دفاع از حقوق زندانيان براي پايان اعتصاب زندانيان بند يك زندان اوين بيانيه صادر آرد

  2004يه  ژوئ23 – 1383 مرداد 2جمعه 
  : به گزارش ايلنا متن اين بيانيه به اين شرح است

انجمن دفاع از , هاي متفاوت درباره اعتصاب غذاي جمعي از زندانيان زندان اوين  به دنبال انتشار گزارش
حقوق زندانيان اطالعات خود در اين زمينه را منتشر و از زندانيان تقاضاي پايان دادن به اعتصاب را 

  . نمايند  مي
در پي تخليه خانه سازماني پدر پيمان پيران دانشجويي , طبق اطالعات دريافت شده توسط انجمن

 تير 18تعدادي از زندانيان بند يك اوين به عنوان همبستگي با پيمان پيران و نيز به خاطر يادبود , زنداني
ز اعتصابيون در وضعيت دو تن ا, از آنجا آه طبق اطالع. اند   تيرماه دست به اعتصاب غذا زده14روز 

آند آه در اسرع وقت به اعتصاب   انجمن دفاع از حقوق زندانيان تقاضا مي, برند  نامناسبي به سر مي
زندانيان با توجه به موقعيت . خويش پايان دهند تا موجبات نگراني خانواده و دوستانشان فراهم نشود

آمادگي خود را , انجمن در همين حال. دمراقب سالمتي خود باشن, خاص زندان بايد بيش از هر چيز
  . دارد  براي پيگيري مشكل پيش آمده براي خانواده پيران اعالم مي

گفتني است؛ چندي پيش خانه مسكوني پدر پيمان پيران دانشجوي زنداني تخليه شد مصطفي پيران 
 دو سال پيش تخليه سازماني بود آه طبق قرارداد بايد  آارمند بازنشسته آموزش و پرورش و ساآن خانه

از آنجا آه مصطفي پيران و فرزندش پيمان پيران مدتي را در زنداني بودند و توانايي اقتصادي . شد  مي
با سپري شدن دو سال . امكان تخليه خانه براي آنان وجود نداشت, جايي محل سكونت را نداشتند  جابه

سرانجام در اوايل , هاي وزارت آموزش و پرورش  از پايان مهلت قانوني اقامت در خانه سازماني و اخطاريه
تيرماه سال جاري اين وزارتخانه اقدام به تخليه خانه مسكوني آرد و مصطفي پيران پدر خانواده نيز به 

پيمان پيران در اعراض به حادثه پيش آمده دست به . هاي اعتراض آميزش بازداشت شد  دليل واآنش
, بنابراين. يان بند يك اوين نيز به عنوان همبستگي با او اعتصاب آردنداعتصاب زد و چند تن ديگر از زندان

موضوع اعتراض سياسي نبوده و بيشتر جنبه اجتماعي و انساني داشته است و اميد است با همكاري 
  . اين مشكل به زودي مرتفع گردد, اندرآاران امور  دست

  
  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
  مه جمعی از دانشجویان دانشگاه اروميهمحاک

  2004 ژوئيه 23 – 1383 مرداد 2جمعه  -ايسنا 
ي دانشگاه اروميه، از سوي دادگاه انقالب  آننده در تجمعات سال گذشته تعدادي از دانشجويان شرآت 

  .اند اين شهر احضار شده
همان تعدادي آه : ن باره گفت ي دوم دادگاه انقالب اسالمي اروميه در اي قاضي آقازاده ، رييس شعبه

  .يابند سال گذشته احضار شده بودند، مجددا در دادگاه حضور مي
هاي الزم در صورتي آه نداشتن  ي تكميل تحقيقات هستم، پس از بررسي فعال در مرحله: وي افزود

و حكم سوءنيت دانشجويان احضارشده و پشيماني آنان براي ما محرز شود، براي آنها قرار منع تعقيب 
  .آنيم برائت صادر مي

ي بقيه نيز به مرور  اند و پرونده تعدادي از دانشجويان تاآنون بخشيده شده : قاضي آقازاده ادامه داد 
دادگاه انقالب در حال  4 و 2اآنون در شعب  ي دانشجويان دانشگاه اروميه هم پرونده. شود بررسي مي

  .رسيدگي است
  

  قه اي و منطبين الملليمهم رويدادهاي 
  

  کنگره آمريکا با افزايش بودجه پنتاگون موافقت کرد 
  2004 ژوئيه 23 – 1383 مرداد 2جمعه 

  . کنگره آمريکا روز گذشته با اکثريت آراء با افزايش بودجه وزارت دفاع اين کشور موافقت کرد 
 416بالغ بر به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دويچه وله ، کنگره آمريکا پيش نويس اعطای مبلغی 

  . را با اکثريت آراء تصويب کرد ) پنتاگون ( ميليارد دالر بودجه  برای وزارت دفاع 
 ميليارد دالر برای اعزام نيروی نظامی به عراق و 25بر اساس گزارشهای رسيده از اين مبلغ حدود 

ه تجهيزات جنگی  ميليارد دالر نيز به منظور خريد و تهي76حدود . افغانستان اختصاص داده شده است 
  . در نظر گرفته شده است 

جرج بوش رئيس جمهوری آمريکا با ابراز خرسندی از تصميم کنگره خاطر نشان : دويچه وله افزود 
وزارت دفاع می تواند با در دست داشتن اين مبلغ به طرحها و برنامه های خود جامه عمل : ساخت 

  .بپوشاند 
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  سپتامبر11گزارش نهايي آميسيون 

  2004 ژوئيه 23 – 1383 مرداد 2جمعه  -ستگي ملي همب
تامس «: 1/5/83. ان.ان.تلويزيون سي-سپتامبر11گزارش نهايي آميسيون :ان .ان.تلويزيون سي

آاتر و , مرد مسلح به چاقو19, 2001سپتامبر 11در : سپتامبر11رييس آميسيون ) Thomas Kean(آين
آنها ضربه غير قابلتحملي را روي مردممان اعمال . ردندبه دفاع قدرتمندترين آشور جهان نفوذ آ, چماق
در اين نقطه ما عالقمند هستيم آه از . نظم بينالمللي را زير و رو ساختند, و به طور هم زمان, آردند

غم و . شما بخواهيم براي لحظهاي به خاطر بياوريد آه آن روز چه احساسي به شما دست داد
اما نيز به خاطر داشته باشيد آه در آن روز ما چگونه به عنوان يك . احساس بسيار زياد از دست دادن

ما , مهم نبود آه جمهوريخواه هستيد يا دمكرات, ثروتمند و فقير, جوان و پير, آشور با هم متحد شديم
ما . يك احساس بزرگ هدفداري بيرون آمد, اما از اين احساس. احساس آزردگي بسيار داشتيم

اما بايد همچنين بگوييم در . يك آشور چگونه واآنش نشان دهيم و اينكار را آرديمميدانستيم آه بعنوان 
. ا فهم نكرده بوديم,ما تهديداتي را آه براي مدت زماني جمع شده بود. ما آماده نبوديم, آن روز سپتامبر

ندي و توانم, مديريتمان, اين يك شكست در سياستمان, همانطور آه در گزارش خود در جزييات گفتهايم
حساب , ما بعنوان اعضاي آميسيون با يك فهم واقعي از اتفاقات. شكست در ابتكارمان بود, وراي همه

از آنجاييكه طراحان حمله مبتكر و منعطف بودند ما نميتوانيم حدس بزنيم آيا گامي يا . پس ميدهيم
بگوييم هيچ آدام از اما ميتوانيم با اطمينان . مجموع گامي بوده آه ميتوانست آنها را شكست دهد

سپتامبر مانع پيشرفت توطئه القاعده يا حتي 11قبل از , اقداماتي آه دولت اياالتمتحده اتخاذ آرده بود
دولت ما هواپيماربايان آينده آزمين و ميدهال را قبل از . چندين فرصت وجود داشت. تاخير آن نميشد

 يا گامهاي مكفي براي پيدا آردن آنها برنداشته ,در ليست وارد نكرده بود, اينكه به اياالتمتحده برسند
دولت ما دستگيري ذآريا موسوي آه گفته ميشد به آموزش هواپيما با هدف عمل تروريستي . بود

دولت ما اظهارات غلط در فرم درخواست ويزا را . ربط نداده بود, به باال رفتن عالئم حمله, عالقه داشته
. تشخيص نداده بود,  را آه به شكل تقلبي دستكاري شده بودند راو يا پاسپورتهايي, متوجه نشده بود

قبل . آه دولت نتوانسته از مردم آمريكا حفاظت آند, بيانگر وضعيتي از امنيت ملي ميباشد, اين نمونهها
به خاطر وضعيت . دولت اياالتمتحده به قدر آافي فعال نبوده تا با تهديد تروريسم بجنگند, سپتامبر11از 

نيروي نظامي ما . نتوانستيم بن الدن را از پناهنگاهش در افغانستان بيرون بياوريم,  خارجيمانسياسِت
و توانمندي عملياتهاي مخفيانه ما براي شكست القاعده و يا آشتن بنالدن و فرماندهان عاليرتبه او 

رنخها را به طور موثر س. هيچ راه آاري را با آژانسهاي اطالعاتي و قانوني ما تطبيق و يا تبادل نميكردند
اداره مهاجرت و آژانس امنيتي , مرزها. تا سرعت خود را با دشمن برزخي حفظ نمايند, دنبال نمينمودند

غيرموثر و , سپتامبر11بسياري از واآنش ما در روز . هوايي وارد تالشهاي ضد تروريستي نشده بودند
اما افراد و , كست ما مسئول باشدهيچ فرد مجردي نيست آه در قبال ش. في البداهه بوده است

هر شخصي آه در دولت ما داراي موضع ارشد ميباشد در . نهادها را نميتوان از مسئوليت سلب آرد
. ما نميخواهيم سرزنش آنيم. گفتن اين مسئله هدف ما نميباشد. قبال اعمال دولت ما مسئوليت دارد

هدف ما اين است .  بتوانيم به جلو حرآت نماييمهمانطور آه در ابتدا گفتيم ما به عقب نگاه ميكنيم تا
حمله با ابعاد بزرگتر , به ما گفت, هر آارشناسي آه ما با او صحبت آرده. آه مانع حمالت آينده شويم

ما بايد آماده شويم و عمل . ما فرصت چنداني نداريم. امكانپذير و حتي محتمل است, در حال حاضر
اسامه بنالدن . صبور و با ديسپلين هستند, بوط به آن پيچيدهشبكه القاعده و گروههاي مر. آنيم

آموزش دهد و از نيروهاي جديد عليه اهداف , ساختار و سازماني ساخته است آه قادر است دنبال آند
آنها از . اسامه بنالدن و القاعده از آمريكا و سياستهايش متنفر هستند. جاه طلبانه بيشتر استفاده نمايد

آنها يكي از بزرگترين . ي و نااميدي در ميان اعراب و جهان اسالمي استفاده ميكنندنارضايتي سياس
آنها بدنبال شيوههاي ابتكاري هستند تا آمريكاييان را به تعداد . مذاهب جهان را منحرف آردهاند

ا بيولوژيك و هستهاي اينكار ر, آنها اگر بتوانند با استفاده از تسليحات شيميايي. نامحدودي بكشند
ما . اياالتمتحده با يكي از بزرگترين چالشهاي امنيتي تاريخ اين آشور مواجه است, ساده بگوييم. ميكنند

ما , ما مانع حمالت عليه آشورمان شدهايم. به تروريستها ضرباتي وارد ساختهايم, سپتامبر11از
چون . ن نميباشيماما ما ام. سپتامبر در شرايط امنتري بسر ميبريم11معتقديم هستيم آه نسبت به 

اين خطر براي سالها به طور قابل توجهي . القاعده ايدئولوژي و نه يك گروه از افراد را نمايندگي ميكند
, مهم نيست آه ما چه آسي را بكشيم يا دستگير آنيم از جمله اسامه بن الدن خودش را. وجود دارد

وابستگان و پيروان خودش الهام بنالدن به . آساني وجود خواهند داشت آه عليه ما توطئه آنند
ايدئولوژي تروريستي نيرومند . آسيبپذير است, جامعهاي آه آنها براي آن دام ميگذارند. بخشيده است

  ما نميتوانيم پاسخگوي خدا نباشيم. است و شيوه جهت اعمال خسارات در دسترس دارد
مطلب برويم ميخواهم بگوييم قبل از اينكه سر اصل : سپتامبر11لي هميلتون معاون رييس آميسيون 

ما از حمايت . آه ما بسيار مفتخر بوديم آه از رهبري فوقالعاده رييس اين آميسيون برخوردار بودهايم
گروهي از آساني آه خودشان را وقف اين مسئله آرده و آارآنان فوقالعاده بااستعدادي , فوق العاده
اما ما , يون البته پاسخ تمامي سئواالت را ندارداين آميس. من با توصيهها شروع ميكنم. مواجه بوديم

شيوههاي متفاوتي براي . فكر آردهايم, درباره اينكه استراتژي جهاني را چكارآنيم و چگونه پيش ببريم
بر اساس بررسي آامل ما از اجراي دولت و آزمايش دشمن . سازمان دادن به دولت خودمان وجود دارد

استراتژي بايد باالنس باشد و تمامي عناصر .  ضدتروريستي ارائه ميدهيمما عناصر زير را براي استراتژي

www.iran-archive.com 



, آمك خارجي, سياست اقتصادي, اجرايقانون, عملياتهاي مخفيانه, اطالعات, ديپلماسي, قدرت ملي
هيچ گلوله نقرهاي يا ضربه قطعي وجود ندارد آه . دفاع داخلي و قدرت نظامي را در خود داشته باشد

ما از اتحاد در تالشهايمان و ثاثير هر وسيلهاي آه در . هاي اسالمي را شكست دهدبتواند تروريست
به آنها پناه . ما بايد تهاجم آنيم تا تروريستها را آشته و دستگير نماييم. اختيار داريم استفاده ميكنيم

ضمين آنيم آه ما بايد ت. ندهيم و مانع توانمندي آنها براي جابجايي پول و افراد در سراسر جهان بشويم
توانمند و در مواجه با تروريسم , پاآستان و عربستانسعودي باثبات, آشورهاي آليدي مانند افغانستان

ما بايد ائتالفي از ملتها داشته باشيم آه به طور دوجانبه و چند جانبه با ما در . مصمم هستند
ورهاي غربي و جهان اسالمي ما بايد ديالوگ بهتري ميان آش. ماموريتهاي ضدتروريستي همكاري آنند

ما نيز روي ضرورت محدود آردن و عقب بردن تكثير تسليحات آشتار جمعي را تاآيد . داشته باشيم
تا , سياسي و آموزشي را ارائه دهيم, ما بايد دستور آار خود براي ايجاد فرصتهاي اقتصادي. ميكنيم

ما بايد به . پربار براي بيان و اميد باشندجوانان جهان عرب و اسالمي داراي خيابانهاي مسالمتآميز و 
زندگي را جاي , پيشرفت را جاي پيگرد, نبرد ايده ها در جهان اسالمي بپيونديم تا اميد را جاي نااميدي

اين پيام بايد سياستهاي را تشويق آند آه از اآثريت مسلمانان آه داراي اهداف . مرگ رواج دهيم
خل آمريكا ما بايد اولويتهاي جهت حفاظت از زيرساختها و امنيت در دا. حمايت مي آند, مشابه هستند

منابع بايد به اين اولويتها اختصاص داده شود و استانداردهاي . سيستم نقل و انتقال خود ارائه دهيم
بخش خصوصي و دولتهاي محلي بايد در اين پروسه نقش مهمي را بازي . آمادگي بايد تعيين شود

در رابطه با هويت آساني آه وارد اين آشور ميشوند و . امني داشته باشيمما بايد مرزهاي . آنند
اداره مهاجرت بايد . سپس خارج ميگردند بايد استاندارهاي يكدست و سفت و سخت داشته باشيم

اگر خداي . سيستمي داشته باشد تا بتواند اجازه ورود به افراد مناسب بدهد و مانع تروريستها شود
اولين افرادي . ما بايد مردم را آموزش دهيم. ما بايد آماده واآنش باشيم, گري باشدناخواسته حمله دي

آه در برابر حادثه واآنش نشان ميدهند را آموزش دهيم و مجهز آنيم و بدترين سنايورها را پيشبيني 
ه آيفيت ما ميدانيم آ. ما توصيه ميكنيم آه در سازمان دولتي تغييرات قابلتوجهاي بوجود بيايد. نماييم

روز و شب . افراد خوب ميتوانند بر ساختار بد فائق آيند. افراد مهمتر از آيفيت دياگرامها ميباشد
ما بايد مطمئن . خدمتكاران عمومي مبارزه ميكنند تا با تروريسم بجنگند و از اين آشور حمايت آنند

گ و اتوريته روشن افزايش تالشهاي هماهن, دولت ما تالشهاي آنها را از طريق تبادل اطالعات, شويم
تم مشخصي آه طي بررسي ما بيرون ميآمد سختي پاسخ به اين سئوال بود آه چه آسي در . دهد

چه آسي تضمين ميكند آه آژانسها از منابع استفاده آرده و از دوبارهكاري پرهيز . راس آار قرار دارد
 عمل ضروري براي امن نگه چه آسي روي تلفيق گسترده و اتحاد. شود و مشترآا طراحي ميكنند
به همين دليل ما يك مجموعه . غالبا پاسخ اين است آه هيچكس. داشتن اياالتمتحده نظارت دارد

ما بايد يك . ما به تالشهاي متحد در زمينه ضدتروريستي نياز داريم. ضدتروريستي ملي را توصيه ميكنيم
 ضدتروريستي و عملياتها در سراسر مجموعه ضدتروريستي ايجاد آنيم تا تمامي تالشهاي اطالعات

در حال حاضر اين تالشها در سراسر دولت بسيار . بخش داخلي و خارجي در يك سازمان متحد شود
ما در جامعه . ما توصيه يك مدير اطالعاتي ملي را ميكنيم. پراآنده ميباشند و بايد يكدست شوند

جامعه , ويتر در جامعه اطالعاتي نياز داريمما به يك راس ق. اطالعاتي به يكدستي تالشها نياز داريم
ما به . اطالعاتي آه خودش را براي آارهاي مشترك در ماموريتهاي مشترك ملي سازمان دهد

ما به اصالحات سكه گلد واتر براي . نياز داريم, اصالحاتي از نوعي آه ارتش دو دهه قبل انجام داد
تا .  تغييراتي در طرز تفكر و سازماندهي نياز داردجامعه اطالعاتي به. جامعه اطالعاتي نياز داريم

ما نياز به . با نرمن تبادل اطالعاتي, آژانسهاي اطالعاتي بر اساس اصول فرماندهي مشترك عمل نمايند
اتوريته و , در هر حال حاضر. ما به اتحاد عمل در آنگره نياز داريم. اصالحات در آنگره اياالتمتحده داريم

نظارت روي . آميتههاي اطالعاتي قدرت آافي براي اجراي آارنظارت ندارند. يباشدمسئوليت يكدست نم
ما به آميتههاي قويتري نياز داريم تا . امنيت اين آشور در ميان آميتههاي بسياري پخش شده است

ما در هر مجلس به يك آميته نياز داريم تا روي وزارت امنيت داخلي .روي اطالعات نظارت داشته باشند 
ما به يك نيروي آار قوي براي امنيت ملي . نياز داريم. آي.بي.ما به اصالحات در اف. ارت داشته باشندنظ

آي .بي.اما اف. ما خواستار ايجاد يك آژانس اطالعاتي جديد در آمريكا نميباشيم. آي نياز داريم.بي.در اف
.  تحليلگر و زباندان ميباشد,به يك نيروي آار ملي متخصص و تلفيق شده نياز داردآه متشكل از مامور

اين متخصصين بايد نيرويگيري و آموزش داده شوند تا از ايجاد يك فرهنگ نهادي با تخصص عميق در 
ما به اتحاد عمل در . ما در تبادل اطالعات به تغييرات نياز داريم. اطالعات و امنيت ملي مطمئن شويم

 گستردهاي اطالعات دسترسي دارد اما داراي پروسه دولت اياالتمتحده به ميزان. اين زمينه نياز داريم
سيستم ضرورت تبادل بايد جايگزين . ضعيف و يك سيستم ضعيف در استفاده از اين اطالعات ميباشد

اين . ما بايد پروسه بهتري براي انتقال ميان يك دولت به دولت ديگر باشيم. ضرورت دانستن شود
توصيههاي ما محدود و . دي در اين گزارش توضيح داده شدهاندتوصيهها و توصيههاي ديگر در جزييات زيا

ما به ضرورت حفاظت از آزاديهاي . متمرآز شده است, روي نواحي آه ما معتقديم بسيار ضروري است
ما بسياري از اعمال . بسيار حساس هستيم, خودمان در حاليكه امنيت خودمان حفظ و حراست ميكنيم

, سپتامبر اتخاذ شد را مورد تاييد قرار ميدهيم11قال اطالعات آه بدنبال براي تسهيل اعمال دولت و انت
. اما ما تاآيد آردهايم آه اين اقدامات بايد به همراه تعهد در برابر جامعه باز و اصول بررسي باشد

ما بايد بعد از اين حرف و عمل از . حفاظتي آه وارد اين پروسه شده است با نظارت قوي همراه باشد
  ...هاي آه براي آن ميجنگيم حراست آنيمآزادي
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, چرا شما بعنوان آميسيون با توجه به تمامي اطالعاتي آه طي اين مدت جمع آوري آردهايد: خبرنگار
  .نميتوانيد بگوييد آه آيا اين حمله قابل پيشگيري بود يا خير

در , ه به فاآتها نگاه ميكنيدشما همينطور آ. آاري آه ما آرديم اين بود فاآتها را ارائه داديم: تامس آين
اسناد مربوطه تمايز را نشان , افرادي وارد اين آشور شدند آه نبايد ميشدند, جزييات متوجه ميشويد

ما اعمالي را مستند آرديم آه دولت بايد , اطالعات را تبادل نميكردند, آژانسهاي اطالعاتي, نميدادند
آيا اگر هر آدام از اين موارد و يا حتي ترآيبي از , وال آرديداما شما سئ. اتخاذ ميكرد ولي اتخاذ نكرده بود

من نميتوانم اين را براي , سپتامبر ميشديم11مانع , اين موارد را ما به شيوه ديگري انجام ميداديم
اما به يك , ما فكر ميكنم ممانعت آردن از اين حادثه امكانپذير بود. ما مطمئن نيستيم, اطمينان بگوييم

  ...نرسيديم, ق آه مورد پشتيباني فاآتها قرار بگيردنتيجه مطل
بنظر ميرسد در اين گزارش نهايي شما برخي از اظهاراتي را , در زمينه رابطه عراق و القاعده: خبرنگار

شما اين ” رابطه همكارانه”در رابطه با آشف . به طرز ماهرانهاي پس گرفتيد, آه آارآنان مطرح آردهاند
آيا . در رابطه با حمله به اياالتمتحده وجود نداشته است” ابطه عملياتي همكارانهاير”بار گفتيد آه هيچ 

يا شهادت وزير , ميخواهم بدانم آيا ايميل ريچارد آالرك, ممكن است اين را توضيح دهيد و در همين حال
ر سال دولت آلينتون د, بنظر ميرسد. آوهن در برابر اين آميسيون در گزارش نهايي آمده است يا خير

 معتقد بود و امروز نيز معتقد است آه عراق تسليحات شيميايي و تخصص در اختيار القاعده قرار 1999
  .ميخواهم نظر شما را در اين زمينه بدانم. ميداده است
در . در ذهن ما هيچ شكي وجود ندارد آه رابطهاي ميان عراق و القاعده بوده است: تامس آين
وجود داشت آه القاعده ممكن است در عراق پناه بگيرد و اين بحثها براي حتي اين طرز تفكر , نقطهاي

در . ما درباره همكاري تسليحاتي چيزي نميدانيم, خب. برخا موفق و برخا ناموفق, سالها ادامه داشت
به طور خاص در رابطه با همكاري شيميايي , هنگامي آه آنها بمبي به آن آارخانه زدند, زمان آلينتون
, بنابر اين. احتماال از عراق آمده بود, اگر در واقع شيميايي در آنجا وجود داشت.  داشتشك وجود

ما هيچ رابطه از هيچ نوعي ميان عراق و حمله , بايد بگوييم, حال آه اين را گفتيم. رابطهاي وجود داشت
ه از آلمات حساس ما در استفاد, بنابر اين. اين رابطه صرفا وجود نداشته است. سپتامبر پيدا نكرديم11

  .آلمه رابطه همكارانه استفاده از زباني است آه روي شواهد سوار ميباشد. بوديم
فكر ميكنم تمايز زيادي ميان شواهدي مبني بر وجود , پاسخ بيشتر بخواهم بدهم: لي هميلتون

. اردگفتگوهاي ميان عراق القاعده از طرفي و بروز استراتژي و يا آمك موثق از طرف ديگر وجود د
بحث و . چيزي آه ما نداريم شواهد توافق همكارانه عملياتي موثق ميباشد, همانطور آه رييس گفت

  .اما هيچ چيزي موثق وجود نداشته است, بله, گفتگو
هنگام خواندن گزارش متوجه شدم , من سئوالي در مورد عربستانسعودي دارم: خبرنگار نيويورآپست

بسيار مبهم است و به طور واقعي بنظر , ي بكار گرفته شده استزباني آه براي توصيف عربستانسعود
نيز ميخواهم . اين را توضيح دهيد. ميرسد با توجه به رآورد آن آشور تا حدي شدت قضيه را آم ميكند

توضيح دهيد آه چرا شما هيچ آدام از موضوعاتي را آه اخيرا توسط ماييكل مور فيلمساز در باره رابطه 
  .خانواده بنالدن و دولت بوش مطرح شده است را مد نظر قرار ندادهايد, سعوديخانواده عربستان

ما به طور قطعي درباره . من فيلم آقاي مور را نديدهام و نميدانم اتهامات او چه ميباشد: تامس آين
اتهامات مبني بر بلند شدن هواپيما سعودي قبل باز شدن حريم هوايي با تاييد مقامهاي بلندپايه دولت 

آن . ما گفتهايم آه اين اتهامات درست نميباشند. صحبت نموديم, آي.بي.بدون بررسي اف, آمريكا
ما اين موضوع را حل و فصل . آي بلند شد.بي.بعد از بررسي اف, هواپيما بعد باز شدن حريم هوايي

هاي بنا شده بر ما ميگويم رابطه ما بايد فراتر از صرفا رابط. ما شدت موضوعات را آاهش ندادهايم, آرديم
چون تروريستها , ما بايد با دولت سعودي آار آنيم چون در حال حاضر با ما منافع مشترك دارد. نفت برود

آنها در آار با ما عليه تروريستها و . بسيار بسيار خشنود خواهند شد آه دولت سعودي را از بين ببرند
داراي منافع مشترآي , حمله نموده, هر آس آه به آنها به همان اندازهاي آه به ما حمله آرده

ما معتقد هستيم آه رابطه ما با اين آشور نميتواند صرفا اينطور باشد آه آنها به ما نفت دهند . هستند
ما بايد به آنها آمك آنيم و از آنها خواستار اصالحات باشيم و از آنها بخواهيم آه . و همه چيز روبراه شود

  .پول را رديابي آنيم, به ما آمك آنند تا آنجاييكه به تروريستها برميگردد, ثبات در آن آشور برقرار سازند
تام ميخواهم اضافه آنم آه ما هيچ شواهدي از دخالت دولت عربستانسعودي در اين : لي هميلتون

ما شواهدي از افراد سعودي و سازمانهاي خيريه اين آشور پيدا آردهايم آه حال . توطئه پيدا نكرده ايم
 پولشان در مسير حمايت از القاعده و تروريسم خرج شده - اين را نمي دانيم-اهانه و چه ناآگاهانهچه آگ
همكاري عربستانسعودي با اياالتمتحده به طور تيزي بهبود يافته , 2003سپتامبر و از ماه مه 11از . است

ن قوانين و جامعه مالي آنها گامهاي در سفت و سخت آرد. و آنها به ما در زمينه مالي تروريسم ميكنند
همانطور آه رييس آميسيون مطرح ساخت اين يك . برداشتهاند تا مانع تامين مالي تروريسم شوند

اما ما ميخواهيم اين رابطه , رابطه بسيار سختي براي اياالت متحده بوده و مدتهاست آه اينطور ميباشد
 مشترك در زمينه اصالحات سياسي و اين رابطه شامل يك تعهد. تار و پود و عمق بيشتري پيدا آند

آنها براي مبارزه با , آنها تعهد مشترآي در زمينه بردباري در جامعه داشته باشند. اقتصادي شود
تعهد داشته باشند تا آيفيت آموزش را . تروريسم و نيز در ناحيه اصالحات تعهد مشترآي داشته باشند

چون در جنگ عليه . است آه بايد شكل گيرداين يك دستور آار بسيار گستردهاي . بهبود دهند
  .تروريسم اين آشور مهمي ميباشد
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. من فكر ميكنم به نوعي مشكل است آه پاسخ منفي بدهيم): Slade Gorton(سناتور اسليد گورتون
عربستانسعودي و عراق را در باره , اياالتمتحده, اما در گزارش ما تمامي فاآتهاي مربوط به القاعده

ما . ما زمان زيادي صرف نكرديم تا منفيها را به اثبات برسانيم. ا آن مواجه بوديم آوردهايماتهامي آه ب
نتيجهگيري اين فاآتها را به مردم آمريكايي واگذار نموديم به جزدر , شواهد و فاآتها را مشخص آرديم

ر رابطه با مادههاي آه در اينجا د, بنابر اين. موارد آه بنظر ما ديگر بسيار واضح و مشخص بود
يا مادههاي آه در رابطه , عربستانسعودي وجود دارد مادههاي است آه مربوط به گزارش ما مي باشد

  .»... با عراق ميباشد ماده هاي است آه به گزارش مربوط هستند
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   تير در ابن بابويه برگزار شد  30مراسم بزرگداشت شهداي 
  2004 ژوئيه 23 – 1383  مرداد2ه جمع

  
  .  تير در ابن بابويه برگزار شد30مراسم بزرگداشت شهداي : سخنگوي نيروهاي ملي مذهبي گفت

عده اي از عالقمندان براي بزرگداشت ياد و نام   : گفت" ايلنا" محمد بسته نگار در گفت و گو با خبرنگار
 70حدود :  حاضر شوند وي تصريح آرد  تير در ابن بابويه محل دفن اين شهدا30دآتر مصدق و شهداي 

 نفر از فعاالن سياسي از جمله آقايان؛ ورجاوند، اديب برومند، شاه حسيني، نظام الدين موحد و 80الي 
 تير 30رازي در اين مراسم شرآت آردند و آقاي رازي از مبارزان نهضت ملي ايران به شرح ماوقع جريان 

  .پرداخت
م همگي به سوي آرامگاه دآتر فاطمي حرآت آرده و بعد از قرائت فاتحه بعد از اتمام مراس: وي افزود

  .به سمت تهران حرآت آرديم
گفتني است؛ بعد از اتمام مراسم، متن سخنراني آقاي رازي به درخواست ماموران نيروي انتظامي در 

  .اختيار آنها قرار گرفت
 

  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  آورد  المللي انرژي اتمي به ايران فشار مي ي جهاني از طريق آژانس بين جامعه: پاول در ديدار با عنان
  2004 ژوئيه 23 – 1383 مرداد 2جمعه 

المللي انرژي اتمي، ايران را  ي جهاني از طريق آژانس بين جامعه: عنان گفت آالين پاول در ديدار با آوفي
  . تحت فشار گذاشته است

به نقل از پايگاه اينترنتي سازمان ملل، آالين پاول، وزير ) ايسنا(زارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گ
ما هنوز در جهاني خطرناك : ي آمريكا در ديدار با آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل گفت امور خارجه
هاي  آنار يكديگر فعاليتايم و به همين علت است آه بايد در  آنيم و اين را آشكارا بيان آرده زندگي مي

  .مان را با هم هماهنگ سازيم اجرايي و اطالعاتي
ها به سادگي شكست نخواهند خورد، براي اين آار زمان و شكيبايي الزم است،  تروريست: وي افزود

جورج بوش نيز از ابتدا همين را عنوان آرده بوده است و ما تا زمان پيروزي به اين مبارزات ادامه خواهيم 
  . داد

هاي اخير نه تنها شاهد آزادي افغانستان و عراق  ما از اين مساله خرسنديم آه در سال: پاول ادامه داد
ايم آه ليبي نيز متوجه شد آه رها آردن  ايم، بلكه شاهد بوده هاي بسيار بدشان بوده از دست رژيم

  . اهد بودالمللي به نفعش خو ي بين هاي آشتار جمعي و پيوستن دوباره به جامعه سالح
المللي انرژي  آند و اين آشور را از طريق آژانس بين المللي با ايران همكاري مي ي بين جامعه: وي گفت

  .گذارد اتمي و اقدام آشورهاي اروپايي تحت فشار مي
ي شمالي  چنين شاهد برگزاري مذاآرات شش جانبه در آره ما هم: ي آمريكا افزود وزير امور خارجه

  . تر ساختن اين جهان بايد آارهاي بسياري صورت بگيرد امنايم، براي  بوده
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نيروهای آمريکايی به شهروندان عراقی در فلوجه حمله کردند 
  2004 ژوئيه 23 – 1383 مرداد 2جمعه 

ق صبح امروز جمعه درحمله ای هوايی به نيروهای چند مليتی مستقر درعرا: ارتش آمريکا اعالم کرد 
  . جنوب غرب فلوجه در غرب بغداد يکی از مخفيگاه های طرفداران ابو مصعب الزرقاوی را بمباران کردند

: ، دکتر عدنان مهدی در بيمارستان شهر فلوجه به خبرگزاری فرانسه گفت " مهر"به گزارش خبرگزاری 
  . و دو مرد عراقی مجروح شدند  تن ازجمله يک ن و دو کودک5دراين حمله 

يک راکت به باغ : محمد جاسم يکی ازساکنان کوی جبيل درجنوب غرب اين شهر درباره اين حمله گفت
  .يکی ازمنازل عراقيها اصابت کرد که موجب ايجاد حفره ای بزرگی شد

ان را به ما مجروح: وی با بيان اين که ما ازصدای انفجار مهيب ازخواب بيدار شديم، اظهارداشت
  .بيمارستان اين شهر منتقل کرديم 
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 12 تا 10ارتش آمريکا با انتشار بيانيه ای ضمن تاييد اين حمله اعالم کرده است که  حمله بين 
  .تروريست عضو گروه ابو مصعب الزرقاوی را هدف قرار داده است 

ابو مصعب را  هدف راکت دراين بيانيه آمده است که نيروهای آمريکايی حيات منزل مخفيگاه طرفداران 
  .نيان اين حمله اشاره ای نشده استقرار دادند تا به کسی آسيبی نرسد اما دراين بيانيه به شمار قربا

خبرديگر اينکه ارتش آمريکا امروز جمعه  ازکشته شدن دو نظامی اين کشور و زخمی شدن اين تن ديگر 
  .اده ای درخارج از شهر سامرا خبر داد براثر برخورد کاروان نيروهای آمريکايی با يک بمب درج

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  حمله طرفداران صدر به فروشندگان مشروبات الكلي

  2004 ژوئيه 23 – 1383 مرداد 2جمعه 
شبه نظاميان ارتش المهدي وابسته به مقتدي صدر به فروشندگان مشروبات الكلي : خبرگزاري فارس

  . شهرهاي عراق حمله آردنددر برخي از
آلمان شيخ عبدالزهره سخنگوي دفتر صدر اعالم آرد،ارتش المهدي به .پ.به گزارش خبرگزاري د

نيروهاي ارتش .فروشندگان مشروبات الكلي در شهرهاي الحله و الديوانيه در جنوب بغداد حمله آردند
هاي اين فروشندگان حمله  ها و مغازه المهدي بر اساس قوانين اسالم و نه قوانين بين المللي به خانه

  . آردند
نظاميان وابسته به مقتدا صدر پانزده تن از فروشندگان مشروبات الكلي : شيخ عبدالزهرا در ادامه افزود

  . را بازداشت و مقادير فراواني از مشروبات الكلي را نابود آردند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  دوم مرداد: ای ايرانهفته نامه ه
  2004 ژوئيه 23 – 1383 مرداد 2جمعه  -بي بي سي 

  
دادگاه زهرا کاظمی، برخورد پليس با دختران شلوار کوتاه، انتقاد از نبود شرايط مطلوب کسب و کار 
  .اقتصادی و انتخابات آينده رياست جمهوری عناوين مهمترين مطالب هفته نامه های چاپ ايران است

 کانادايی واکنش نشان داده و -، به برگزاری دادگاه زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی سخنپرتو  و شما
درخواست سفير کانادا در تهران برای حضور گروهی از ناظران کانادايی در دادگاه را گستاخانه توصيف 

ان برخورد کرده و از مسئوالن خواسته اند با زياده طلبی و تهديدات کانادا برای احضار سفير خود از تهر
  .کنند
اگر آن روز که سفارت کانادا در تهران در مسئله مرگ زهرا : " ارگان حزب موتلفه اسالمی نوشتهشما

کاظمی دخالت می کرد سفير اين کشور به عنوان عنصر نامطلوب از کشورمان اخراج می شد، امروز 
  ."اين اظهارات و اقدامات گستاخانه را شاهد نبوديم

سفير کانادا پس از اطالع از مخالفت به حق ايران با حضور ناظران کانادايی که : " نوشتهپرتو سخن
حاکی از نوعی بی حرمتی و عدم اعتماد به روند قضايی کشورمان است، گستاخانه ما را به قطع روابط 

  ."ديپلماتيک و تحريم های شديد و سنگين تهديد کرده است
 اسماعيل شوشتری، وزير دادگستری از روند برگزاری دادگاه زهرا کاظمی، ابراز ايران جمعهبه نوشته 

اين دادگاه تحقيقات کافی را انجام داد و آن چه مورد نياز قاضی بود درباره آن : "رضايت کرده و گفته
  . "تحقيق شد و ختم دادرسی اعالم شد

کرد اما هر چه رای قاضی باشد نمی دانيم قاضی چه کسی را محکوم خواهد : "آقای شوشتری گفته
  ." از سوی همه پذيرفته می شود

 در صفحه اول خود گزارشی از برخورد پليس با دختران شلوار کوتاه در تهران چاپ کرده و اميد جوان
مستقر شدند و ) در شمال تهران( اواخر هفته گذشته نيروهای يگان ويژه دور تا دور ميدان ونک : نوشته

وار کوتاه پوشيده بودند، سوار بر ماشين های با آرم نيروی انتظامی کردند و گروهی دخترانی را که شل
از نيروهای دارای يونيفورم با در دست داشتن کارت انتظامات وارد پاساژ ونک شدند و به بازرسی لباس 

  .ها پرداختند
وتاه، مانتوهايی که سر آنها از ما خواستند شلوارهای ک: " از قول يکی از مغازه داران نوشتهاميد جوان

  ."آستين آنها جمع می شود و بلوزهای حرير را جمع کنيم
من لباس شب می فروشم به من : "يکی از مغازه داران هم که ويترينش از لباس خالی شده، گفته

  ."دستور دادند هر چه لباس شب رنگی دارم از داخل ويترين بر دارم
د زنانی که شلوار کوتاه پوشيده بودند به مغازه شان جلوگيری ، بوتيک داران از ورواميد جوانبه گزارش 

  .می کردند و می گفتند اگر افراد نيروی انتظامی شما را داخل مغازه ما ببينند، اينجا را پلمپ می کند
 گزارشی از چهارمين نمايشگاه اختصاصی جوانان چاپ کرده که از سيزدهم تا هفدهم تير در صدا

  .تاصفهان برگزار شده اس
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، همزمانی اين نمايشگاه با کنکور سراسری، عدم تبليغات مناسب و گرمای تابستان را علت عدم صدا
تعداد زيادی از تابلوهای تهيه شده بنا به برخی : "استقبال جوانان از اين نمايشگاه عنوان کرده و نوشته

  ."گرفته بودتوصيه ها در معابر عمومی نصب نشده و اطالع رسانی کمی در اين مورد صورت 
از همان ورودی نمايشگاه تناقضات کامال مشخص : " از قول آزيتا دانشجوی رشته مديريت نوشتهصدا
يک نفر را گذاشته اند که به خانم ها تذکر بدهد که با شلوار يا مانتوی کوتاه وارد نشوند، ولی در . است

يا روسری نازک بر سر داشته باشيم اگر ما آرايش کرده . نمايشگاه انواع همين لباس ها را می فروشند
از ورود ما جلوگيری می شود ولی در همين نمايشگاه برخی غرفه ها آخرين مدل لوازم آرايشی را می 

  ."فروشند
 ارگان انصار حزب اهللا در يادداشت هفتگی اش با نقد جنبش اصالحات، علت اصلی شکست يالثارات

آنچه بنام اصالحات در عرصه عمل تحقق : "نسته و نوشتهاصالح طلبان را عدم وجود تئوری و برنامه دا
يافت تالش برای استحاله تدريجی و حذف گام به گام اسالميت نظام در عرصه سياست داخلی، 

تسليم کردن کشور و برقراری روابط نابرابر گذشته ميان ايران و سلطه گران جهانی در عرصه سياست 
  ."خارجی بوده است

ه انتقاداتی که بر اصالح طلبان وارد می شود نوشته، گروه های اپوزيسيون معتقدند  با اشاره بيالثارات
اصالح طلبان از ظرفيت کشاندن مردم به صحنه رويارويی با نظام استفاده نکردند و تاکيد آنها بر حرکت 

در حالی که به عقيده ياداشت نويس . در چارچوب قانونی اساسی، اصالحات را دچار انسداد کرد
  .، آنها اتفاقا خواستند ولی نتوانستندلثاراتيا

   ارگان جامعه اسالمی مهندسين در سرمقاله اين شماره خود، نبود محيط کسب و کار مناسب راجام
کابينه آقای خاتمی و مخصوصا کادر : "فصل خشک اقتصاد ايران خوانده و با انتقاد از خاتمی نوشته

اقتصاد ايران از نظر . اد ايران و ضرورت های آن آشنا نيستنداقتصادی آن به حد کافی با واقعيات اقتص
بستر توسعه مانند شن زاری است که هر قطره آبی را به درون خود می کشد و در خشکی کام خود 

فرار سرمايه و فرار مغز از محصوالت بديهی چنين . فرو می بلعد و هيچ ثمری به دنبال نمی آورد
  ."شرايطی است

آيا وقت آن نرسيده است که مبتنی بر : " خطاب به رئيس جمهوری می نويسدمجاسرمقاله نويس 
شاخص کسب و کار اقتصادی، کارنامه وزرای کابينه مورد نقد و ارزيابی قرار گيرد و به جای بزرگ نمايی 
و سياه نمايی، حقايق آن گونه که هست مورد توجه قرار گيرد و سمت و سوی حرکت اقتصادی دولت 

  "الح شود که محيط اقتصادی هر روز شکوفاتر شود؟به نحوی اص
 که به محافظه کاران نزديک است يادداشتی درباره وضعيت جناح های سياسی در نسيم البرز

انتخابات رياست جمهوری چاپ کرده و آن را گام سوم اصولگرايان معرفی کرده که در دو سال گذشته 
  .شورای شهر و مجلس را از آن خود کرده اند

 با طرح اين سوال که نهمين رئيس جمهوری ايران چه کسی و از چه جناحی خواهد بود، م البرزنسي
آيا جريان راست که اکنون صندلی های سرخ مجلس را در اختيار دارد و سرمست از پيروزی : "نوشته

ا خواهد نشاند ي) رياست جمهوری( است، نامزد مورد نظر خود را بر صندلی ساختمان خيابان پاستور
 قرار گرفته و خاتمی ديگری را از درون ٧۶اين که جريان چپ باز هم در شرايطی مشابه شرايط سال 

  "خود معرفی خواهد کرد؟
، کليد پيروزی اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوری آينده، نوع رفتار در مجلس  نسيم البرزبه نوشته

 است و اصولگرايان نبايد سرمست از پيروزی هفتم است و مجلس هفتم پوستر تبليغاتی انتخابات آينده
در انتخابات مجلس هفتم بر اين باور باشند که کرسی رياست جمهوری بی چون و چرا در اختيار آنها 

  .قرار خواهدگرفت
 وضعيت جبهه دوم خرداد را بحرانی توصيف کرده که در حال فروپاشی است و نسيم البرزنويسنده 

ست جمهوری ندارد اما به اصولگرايان توصيه کرده، از تکرار اشتباهات بخت چندانی در انتخابات ريا
گذشته جلوگيری کنند زيرا در مجلس پنجم کمتر کسی پيش بينی می کرد که جناح چپ پيروز انتخابات 

  .رياست جمهوری باشد
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  دعوت ازمهندس ميرحسين موسوي
  2004 ژوئيه 23 – 1383 مرداد 2جمعه  -سنا اي

موسوي فرزند دانشگاهي حضرت امام خميني  در پي دعوت مجمع روحانيون مبارز از مهندس ميرحسين
جمهوري، تعدادي ديگر از  براي حضور در انتخابات رياست وزير دوران پرافتخار دفاع مقدس، ونخست)ره(

خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، . اند  اعالم نظرآردهدر اين باره گروهها و شخصيتهاي سياسي نيز
  .مخاطبان ارجمند ، آخرين ديدگاه ها را تقديم مي آند براي اطالع

  :دبيرآل مجمع روحانيون مبارز ***
  مهندس موسوي گرفتيم هايي آه شد، تصميم به دعوت از ي قرائن و شواهد و نقل با توجه به مجموعه

مير  مجمع روحانيون مبارز جهت جلب نظر مهندس: ين مهدي آروبي گفتاالسالم والمسلم حجت
با ايشان  اي نزديك اي را در آينده حسين موسوي براي حضور در انتخابات رياست جمهوري، جلسه

  .خواهد داشت
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، با )ايسنا(ايران  وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان دبير آل مجمع روحانيون مبارز در گفت
جمهوري مشخص شده و به آن  ه به اينكه امروز بيش از پيش، سمت و سوي انتخابات رياستاشار

ي پيش برگزار  روحانيون مبارز آه چند هفته ي سياسي مجمع در آميته: شويم، اظهار داشت نزديك مي
و قانون ) ره(جمهوري، وحدت نيروهاي وفادار به خط امام  شد بر اصل حضور در انتخابات آتي رياست

  .اساسي، بحث و بر آن تاآيد شد
اآثريت قاطع دوستان  اما. اي بر اين نظر بودند آه در مورد فرد صحبت نشود در اين جلسه عده: وي گفت

مورد توجه و تاآيد اآثر دوستان  بر اين مساله تاآيد داشتند و از آنجا آه مهندس مير حسين موسوي
ي  اي از حضور مهندس مير حسين موسوي در عرصه يانيهب بودند، تعيين شد آه مجمع روحانيون مبارز در

  .اي نزديك نيز داشته باشد اي را جهت جلب نظر ايشان در آينده جلسه انتخابات آينده حمايت آرده و
تلويحي مهندس  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به اينكه آيا مجمع روحانيون مبارز از نظر

هايي آه شد، اين  نقل ي قرائن و شواهد و  ما با توجه به مجموعه:موسوي اطالع دارد يا نه، گفت
  .تصميم را گرفتيم

روحانيون  مجمع: ي حزب متبوعش و حمايت از شخص مهندس موسوي اظهار داشت ي بيانيه وي درباره
 را به طور جدي نداشت و مبارز در رابطه با انتخابات رياست جمهوري و آانديداي مورد حمايت قبال بحثي

اي آه در اين  اما در جلسه. خاصي نداشت دانستيم بنابراين دليل البته پرداختن به اين موضوع را زود مي
خصوص اصل حضور و مشارآت در انتخابات شد، در رابطه  هايي آه در رابطه با اعضا داشتيم ضمن بحث
  .ها متبادر بودند همه مهندس موسوي به ذهن با آانديداي مورد نظر بيشتر از

جمله آيت اهللا موسوي  بنابراين بنا شد بعضي از دوستان معزز از: دبير آل مجمع روحانيون مبارز، افزود
داشته باشند و يك جلسه هم  بجنوردي و آيت اهللا توسلي از سوي مجمع ديداري با مهندس موسوي

  .اعالم آمادگي آرده است ايشان به مجمع بيايند آه البته تا االن آيت اهللا بجنوردي
در اين  :رييس سابق مجلس ششم، در رابطه با ديدار فراآسيون اقليت مجلس هفتم با ايشان گفت

ي  در آل جلسه نظراتي از سوي اين فراآسيون مطرح شد و مطالب و نقطه) دوشنبه بعدازظهر(جلسه 
 مجلس بيان شد آه بنا هايي در مورد موضوعات داخلي، خارجي و مسايل چنين بحث خوبي بود و هم

  .اي را منتشر آند فراآسيون اقليت بيانيه شده است در رابطه با نتيجه و موضوعات مطرح در اين جلسه
من قبال : گفت ي چهارم، وي در خصوص عملكرد مجلس هفتم در رسيدگي به ابهامات و ايرادات برنامه

ام و بنا ندارم  را زده هايم ي برنامه چه در مجلس و چه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، حرف درباره
  .بازگردد ديگر چيزي بگويم، چرا آه معتقد بودم نبايد برنامه به مجلس

آار و  از محافظه ي جوانب، آميسيون تلفيق، ديگر نمايندگان و صحن مجلس اما اميدواريم با رعايت همه
  .طلب برنامه را به طور احسن بررسي آنند اصالح

ي چهارم مسايل  ساله ي پنج در برنامه: ل آشور است تصريح آردآروبي با بيان اينكه برنامه متعلق به آ
و توجهي آه به منافع ملي و  انداز بيست ساله رعايت شده است لذا اميدوارم مجلس با آشنايي چشم
  .ارايه آند ي خوبي را به دولت ي پايدار دارد، در پايان برنامه توسعه

و تامين  زادگان وزير رفاه اد مجلس به شريفي راي اعتم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره
  .آنم در اين خصوص از عموم مجلسيان تشكر مي: اجتماعي گفت

معرفي يك وزير و راي  با توجه به اينكه مجلس هفتم در آغاز آارش است و دولت در پايان آار،: وي افزود
  .اعتماد به آن بسيار مثبت است

خبرنگار سياسي خبرگزاري  ي طرح استيضاح وزير راه و ترابري به دبير آل مجمع روحانيون مبارز، درباره
هايي دارند اما  هر آدام مسووليت دولت و مجلس به تناسب وظايف،: ، گفت)ايسنا(دانشجويان ايران 

  .طلبد هر يك از آنها زمان و مقطع خاص خود را مي
درست وظايف  و ضرورت انجامرييس سابق مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به سال پاياني آار دولت 

درازمدت هم هست،  هاي بعدي آه نسبتا ها براي برنامه گاهي تغيير و تحول: ها، گفت و مسووليت
خواهم در  البته بنده نمي. ندارد اما گاهي در پايان برنامه عواقب و نتايج خوبي در بر. مثبت است

تواند از اختياراتش  ادي بر اساس قانون ميهر نه اختيارات دولت و مجلس به اين معنا دخالت آرده باشم
  .گيري آن اختيارات بسيار مهم و موثر است استفاده آند اما مقطع و فصل به آار

  :پور حجت االسالم و المسلمين محتشمي ***
  حمايت از موسوي تقويت وفاق است

  جمهوري است هاي تصدي رياست ميرحسين موسوي داراي جميع شايستگي
هاي  ويژگي قطعا مهندس ميرحسين موسوي داراي جميع:  مجمع روحانيون مبارز گفتيك عضو ارشد

  .جمهوري است يك فرد شايسته براي تصدي پست رياست
وگو  ، گفت)ايسنا) پور، آه با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران االسالم والمسلمين محتشمي حجت
در انتخابات  موسوي براي شرآتآرد در ارزيابي خود از دعوت از مهندس ميرحسين  مي

خداوند : خط امام ، گفت جمهوري و ارزيابي از تاثير حضور وي در ايجاد انسجام در گروه هاي رياست
اين قول مبارك قرآني مسووليتي . سپرد متعال در قرآن آريم امر فرموده است آه امانت را به اهلش بايد

هاي آوچك و بزرگ را بايد به  ها، مسووليت مسلمان ي فرد فرد ملت ايران گذاشته آه همه را بر عهده
حال شايستگي الزم را براي ايفاي مسووليت و تكليف داشته  اهل آن بسپارند؛ به آساني آه به هر

توانند  دوجانبه است و هم صاحبان امانت و هم امانتداران و آساني آه مي باشند و طبيعتا اين امر
  .گيرد  در بر ميخوبي نگهداري آنند را امانت را به
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هايي است آه  فرصت ترين بحث انتخابات رياست جمهوري سال آينده به نظر من يكي از مهم: وي افزود
است و هم از نظر شرايط زماني و  ي مردم ايران و طبيعتا آانديداهاي مورد نظر قرار داده شده به عهده

طور نظام جمهوري اسالمي در همين  هاي انقالب و مكاني و هم از حيث حفظ و حراست از ارزش
آنم بايد از چند بعد و زاويه  بنابر اين تصور مي ي داخلي و خارجي حائز اهميت فوق العاده است، عرصه

  .اين مساله را مورد توجه قرار داد
بحث حضور مردم در  .اي برخوردار بوده اند بعد از پيروزي انقالب اسالمي نيز مردم از نقش تعيين آننده

المللي به عنوان  و بين هاي سياسي دس و حمايت از قلمرو سرزميني و همين طور در عرصهدفاع مق
آه اين مردم با اين بينش و آگاهي  ي انقالب اسالمي و نظام به روشني هويداست و تا وقتي پشتوانه

تواند طرفي  قدر هم قدرتمند باشد نمي در صحنه حضور داشته باشند، طبيعي است آه دشمن هر
  . و آاري از پيش ببردببندد

و انتخاب آقاي   است76ي مردم انتخابات دوم خرداد سال   اي از حضور آگاهانه نمونه: وي ادامه داد
سرزمين آهن و تمدن بزرگ  طبيعتا اين ملت با اين پيشينه، و اين. خاتمي در آن شرايط سخت و دشوار

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  سي،طبيعتا هر گاه آه احساس آند حضور و مشارآتش در روند سيا
يابند، اما اگر احساس آند آه حضور و  مي هاي امنيتي و نظامي، حضور تاثيرگذار است، حتي در عرصه

دهد و  از خود براي حضور و مشارآت نشان نمي مشارآتش تاثيرگذار نيست ، آنجاست آه رغبتي
 درصد از واجدان 50را پيدا آردند حدود وقتي چنين احساسي  ي آن انتخابات مجلس هفتم بود آه نمونه

مشارآت نكردند، پس اگر ملت احساس آند آه رايش تاثيرگذار است و  شرايط راي حاضر نشدند و
باشد و احساس آند آه براي آنها در سرنوشت آشورشان ارزش قائل هستند  تواند نقش آفرين مي
بيايد يا  ترين فرد هم اگر احساس آند شايستهولي اگر . آنند ترين فرد را انتخاب مي شايسته آيند و مي
تواند ايفا  ملت قائل شود، نمي تواند آاري را انجام بدهد و آن نقشي را آه بايد براي گذارند يا نمي نمي

  .آند طبيعتا حضور آم رنگي خواهد داشت
هوري در جم پس انتخابات رياست: ي سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد نماينده

و درخواست مجمع  پيشنهاد ي ديگر مساله. سال آينده از دو بعد به نظر من اهميت دارد آه گفته شد
هاي متعدد و  من ايشان داراي ويژگي به نظر. روحانيون مبارز از آقاي مهندس مير حسين موسوي است

لي تجمع اين ديگراني هم باشد و قطعا هست و ها ممكن است در مختلفي است البته اين ويژگي
شناختي آه مجمع از اين شخصيت دارد، سبب شده  ها در شخص آقاي مهندس موسوي و ويژگي

  .رياست جمهوري شود است آه از ايشان دعوت آند آه آانديداي
است آه  اولين چيزي آه در مهندس موسوي وجود دارد اين: محتشمي پور به خبرنگار ايسنا گفت

رييس دولت و . است  اجرايي در آشور بعد از پيروزي انقالب اسالميي ترين تجربه ايشان داراي غني
تدبير و مديريت بسيار قوي و  ها به يك ترين زمان نخست وزيري در هشت سال دفاع مقدس در بحراني

بيان آنم خيلي به درازا خواهد آشيد فقط عرض  اگر بخواهم شرايط آن دوران را. عاقالنه نيازمند است
هاي مديريتي آشور بود،  ترين دوران آشور بودم يكي از سخت دار وزارت  بنده عهده1365آنم سال  مي

 درصد آل درآمد آشور باالجبار بايد در دفاع 50درآمد نفت داشتيم و بيش از   ميليارد6سالي آه آمتر از 
  بههايي آه ي آشور ايران با آن حجم وسيع از تخريب مقدس ايران هزينه مي شد و اداره از سرزمين

ميليارد دالر درآمد  3گرفت با آمتر از  هاي مناطق مختلف صورت مي باران ها و موشك ي بمباران وسيله
بهترين وجه و با آمترين تنش و  نفتي آاري شبيه معجزه بود و مهندس موسوي و دولت او توانستند به

  .پشت سر بگذارندرا مديريت آنند و  هاي سخت با آمترين فشار روي مردم عزيز ايران، اين سال
پذيري بسيار  مهندس موسوي داراي تدين ،تعهد و مسووليت: عضو مجمع روحانيون مبارز ادامه داد

ي بين  در عرصه العاده و شناخت عميق مسايل سياسي در داخل و وي داراي هوش فوق. باالست
اي حل مشكالت و را بر تواند راهكارهاي مناسب العادگي آه دارد، مي المللي است و با همان فوق
و خارجي است بيابد و  ها و مسايل مختلفي آه در عرصه سياست داخلي پشت سر گذاشتن بحران

  .اجرا آند
دانشگاهي است و  ي آقاي مهندس موسوي برخوردار از مناسبات خوب با اساتيد و روشنفكران جامعه

اقشار مردم را داراست و ساير  هاي علميه و ساير همزمان قدرت و توان برقراري مناسبات خوب با حوزه
آارآمد و آامال مناسب براي  هايي آه از آقاي مهندس موسوي يك شخصيت شايسته و ويژگي

  . سازد آانديداتوري رياست جمهوري مي
ايشان موجبات  قطعا به نظر ما حمايت از مهندس موسوي و آانديدا شدن: محتشمي پور ادامه داد 

آه آقاي مهندس با  من اميدوارهستم. خارجي را تقويت خواهد آردي داخلي و  وفاق ملي در عرصه
اند، از هم اآنون بتواند با  بزرگوار آرده پذيرش پيشنهاد مجمع روحانيون مبارز و دعوتي آه از اين برادر

 ها ي  آنند برنامه فرهنگي آه خودشان انتخاب مي همكاري مشاوران مختلف سياسي، اقتصادي و
ي آشور در هشت سال آينده در نظر بگيرند و با  را براي اداره اي هاي مدبرانه ستجامع و مانع و سيا

هاي مختلف به عنوان همكار در دولت بتوانند  پذير در زمينه شايسته و مسووليت انتخاب نيروهاي اليق و
عنوان به )ره) خوبي براي ايران باشند، همان طور آه دولت او در دوران حيات پر برآت حضرت امام مدير

بودند آه امام آن گونه از  اي براي ملت ايران دولت خدمتگزار مطرح شد و حتما خدمتگزاران شايسته
ايشان هست ثابت آرده است آه در  ايشان حمايت مي آردند و اين محبوبيت و گرايش وسيعي آه به

 و نظام را اجابت هاي انقالب مسلمان ايران و ارزش هاي ملت آن دوران توانسته اند مطالبات و خواست
  .آنند و به جا بياورند
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اين آه ملت  البته موفقيت هر دولتي و از جمله دولت مهندس موسوي به اين است آه ضمن: وي افزود
گونه نباشد آه هر نهاد و ارگاني  اين آند ديگر قوا هم در اين راه همكاري و ياري آنند و از او حمايت مي

مفهوم مقابله مثال دستگاه قضايي يا هر نهاد ديگر با  قالل نبايد بهبخواهد دم از استقالل بزند؛ است
انشاءاهللا دولت مهندس موسوي تشكيل شود بايد با او همياري و  دولت و مديران اجرايي باشد، اگر

  .همدلي وجود داشته باشد
هندس مخالفين م :ي توصيه به مخالفين احتمالي مهندس موسوي به ايسنا گفت محتشمي پور درباره

دگرانديشان و منافقين و  آساني مثل. دو دسته اند يك دسته آساني آه با اصل نظام مخالفند
مهندس موسوي هم به تبع آن آينه دارند و  اپوزيسيون خارج از آشور ،آه اين ها با آل نظام و انقالب و

دشمني موسوي را مورد دشمني قرار مي دادند  همان طور آه در دوران هشت سال دولت مهندس
  .هاي خود را ادامه خواهند داد

هاي  برنامه ها و دسته ديگر آساني هستند آه در آن هشت سال با مهندس موسوي و با سياست
شان تأمين نمي  منافع مادي مردمساالرانه و حمايتگرانه از اقشار محروم جامعه مخالف بودند چرا آه

بيرون آنيد از پنجره وارد مي شوند و آنها سعي   درثروت اندوزان و پول پرستاني آه اگر آنها را از. شد
نخورد و هر گاه احساس خطر آنند ثروتشان را از آشور خارج  هايشان اي به سرمايه دارند آه لطمه

  .آنند مي
اسالمي با  هايي آه با لباس دين و جمهوري به اين: حجت السالم والمسلمين محتشمي پور افزود 

خود هم هستند  ند توصيه مي آنم آه اگر حتي خواهان حفظ منافعمهندس موسوي مخالفت مي آن
ها و  صورتي آه چهره اين نظام در. ي نظام جمهوري اسالمي به آن بيانديشند بايد در سايه
مي شود و با حضور  هايي مثل مهندس موسوي در عرصه مديريت آن حاضر باشند تقويت شخصيت

  .يابد  مهوري اسالمي تداوم مينسل جوان است آه پايداري اسالم و نظام ج
آانديدا معرفي  نمي گويم شما رقابت نكنيد و يا: وي در ادامه خطاب به مخالفان مهندس موسوي گفت

  .اسالمي رقابت آنيد نكنيد شما اين آار را مي آنيد اما توصيه مي آنم آه به صورت انساني و
روحانيون مبارز،  مجمع:  حفظ نظام گفتهاي مجمع روحانيون مبارز در محتشمي با تأآيد بر دغدغه

لطف حضرت امام بودند و  هاي برجسته روحاني است آه مورد عالقه و اي از چهره متشكل از مجموعه
هايي همچون آيات محترم  وجود چهره هايي آه در اين مجموعه با امام با توجه به افكار و انديشه

امام جماراني و ديگران ، و با توجه به  دي،ها ، آروبي ، توسلي ، موسوي بجنور موسوي خوئيني
  داشتند آه اين مجموعه باشد و حضور فعال داشته باشد اصرار)ص(انديشه و تفكر اسالم ناب محمدي 

آه امام چنين بود و  ي اسالم و مردم را دارد ، همچنان  بيشتر از هر چيز دغدغه اين مجموعه: وي افزود
ي  ي بدنه آه آشور به وسيله امام معتقد بودند. الش مي آردندبراي مستضعفين و محرومين جامعه ت

نخبگان تأثيرگذار هستند اما . نخبگان  ي هاي مردم حفظ خواهد شد نه صرفا به وسيله جامعه و توده
مردم بايد همه . بايد براي مردم آار آرد و خدمت آرد بر اين اساس. توانند بدون مردم آاري آنند نمي
  .ندي مملكت باش آاره

. وجود ندارد ها مي گردد و هيچ تعصب صنفي هم ترين چهره اين مجموعه در اين شرايط دنبال شايسته
  .همچنان آه در گذشته هم چنين بوده است

بر اين  در موضوع آانديداي رياست جمهوري هم هيچ تعصبي وجود ندارد آه حتما روحاني باشد و
به شخصه از  و اولويت اول مهندس موسوي است آهاساس اولين آانديداي مجمع روحانيون مبارز 

مديريت آند و به جامعه  خداوند مي خواهم آه اين توفيق را بدهد آه بتواند هشت سال اين آشور را
  .و در تاريخ اين آشور ماندگار شود خدمت آند و برگ زرين ديگري در حيات سياسي خود به جاي بگذارد

  :محسن ميردامادي ***
  اي دوم خردادي در حمايت از موسوي حاضر هستنده تمام گروه

  بنديم تا انتخابات آتي، محدود و بسته نباشد ي تالش خود را به آار مي همه
است آه  بر آن باوريم آه مهندس موسوي آسي: ي مشارآت ايران اسالمي گفت معاون دبيرآل جبهه

  .هاي دوم خردادي حاضر به حمايت از او هستند تمام گروه
، در )ايسنا) وگويي با خرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران  ميردامادي، طي گفتمحسن
رياست جمهوري، اظهار  ي سراسري اين حزب با مهم ارزيابي آردن انتخابات ي هفتمين آنگره حاشيه

را براي انتخابات رياست جمهوري،  اي شبيه انتخابات مجلس جناح مخالف اصالحات برنامه: عقيده آرد
  .شده، يكدست آنند خواهند حاآميت را به هر قيمتي دنظر دارند و ميم

تبعات داخلي و  ي رغم همه آاران بر اين باورند آه در انتخابات مجلس هفتم علي محافظه: وي افزود
رويه را در انتخابات رياست  از همين رو قصد دارند آه اين. اند اي آه در پي داشت، موفق بوده خارجي

  .ار آنندجمهوري تكر
اي آه به  آه مجموعه ميردامادي تكرار اين روند را بدترين اتفاق دانست و با ابراز نگراني نسبت به آن

: امور را در دست بگيرند، ادامه داد هاي مصرح در قانون اساسي و انقالب معتقد نيستند، تمامي آزادي
المللي ايران  ت و جايگاه بينشده و به موقعي به اين ترتيب فضاي سياسي و اجتماعي آشور بسته

  .افزايد المللي مي فشارهاي بين آيد و بر ميزان شديدا آسيب وارد مي
مقابله با اين روند در  آاران قصد دارند به علت ي مشارآت، با تاآيد بر اينكه محافظه معاون دبيرآل جبهه

تالش خود را به آار تمامي  :انتخابات رياست جمهوري حضوري آامال فعال داشته باشند، افزود
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از همين . و انتخابات قابل قبولي برگزار شود بنديم تا انتخابات آتي، انتخاباتي محدود و بسته نباشد مي
  .آنيم بيرون حزب ، آانديداي مشخصي را معرفي مي رو با بررسي آانديداهاي مختلف در درون و

: گذاشت، متذآر شد در انتخابات خواهندوي با بيان اينكه به عنوان يك حزب سياسي، بنا را بر حضور 
باشد و امكان انتخابات آزادانه  چون انتخابات پيشين غير قابل قبول چنانچه شرايط انتخابات آتي هم

  .فراهم نباشد، در انتخابات شرآت نخواهيم آرد
چنان آه  انفعالي، هم البته عدم حضورمان، عدم حضور فعاالنه خواهد بود و نه: ميردامادي تاآيد آرد

  .عدم حضورمان در انتخابات مجلس هفتم، عدم حضوري فعاالنه بود
داشته باشد، و چنين  وي با تاآيد بر اين آه بايد هر ديدگاهي، آانديداي مطلوب خود را در انتخابات

  .اين افق حاصل شود خواستي تحقق نيافتني نيست، اظهار اميدواري آرد آه هر چه زودتر
موسوي جهت  واآنش به دعوت مجمع روحانيون مبارز از ميرحسين ي مشارآت، در معاون دبيرآل جبهه

ي مشارآت نيز  آنگره آنم دوستان حاضر در فكر مي: آانديداتوري براي انتخابات رياست جمهوري، گفت
  .صورت نگرفته است نسبت به وي نظر مثبت داشته باشند، البته هنوز بحثي در اين رابطه

در پاسخ به  ي انتخابات رياست جمهوري، دانست و ي خوبي براي حضور در عرصه وي موسوي را گزينه
اين : آرد يا نه؟، گفت ي مشارآت از او حمايت خواهد اينكه در صورت اعالم آانديداتوري وي جبهه

به ويژه آنكه بر . مثبتي خواهد داشت آنم نظر تصميمي است آه بايد در آنگره اتخاذ شود، آه فكر مي
  .دوم خردادي حاضر به حمايت از او هستند هاي م آه موسوي آسي است آه تمام گروهآن باوري
ايم و  نرسيده بندي قطعي به جز مهندس موسوي در رابطه با آانديداي ديگري به جمع: وي افزود

  .خواهيم در آنگره راجع به آن بحث و بررسي آنيم مي
  :زاده رمضان ***

  طلبانه مردم است  در حرآت اصالححضور ميرحسين موسوي گامي به جلو
مهندس  با توجه به شناخت جامعه از: ي مشارآت ايران اسالمي گفت عضو شوراي مرآزي جبهه

  .دانم طلبانه مردم مي ، گامي به جلو در حرآت اصالح موسوي، آمدن وي را به صحنه
به سوال خبرنگار   در پاسخزاده ، عبداهللا رمضان)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

ي مشارآت ايران  سراسري جبهه ي ي هفتمين آنگره ، در حاشيه)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران
ميرحسين موسوي در خصوص  شده از سوي حزب متبوعش با هاي انجام اسالمي به صحبت

هاي  يرحزبي گزينهصورت حزبي يا غ ما به: آانديداتوري انتخابات رياست جمهوري اشاره و تصريح آرد
  .ديگري هم غير از ميرحسين موسوي داريم

چارچوب  وي خاطرنشان آرد آه ما به عنوان يك حزب سياسي، حداآثر تالشمان اين است آه در
  .ي دوم خرداد آار آنيم جبهه

سياسي قطعا  ما به عنوان يك حزب: ي مشارآت ايران اسالمي ادامه داد عضو شوراي مرآزي جبهه
اين مسير با تمام نيروهاي  ديداتوري انتخابات رياست جمهوري آانديد داريم و اميدواريم دربراي آان
  .طلب به توافق برسيم اصالح
  :سعيد حجاريان ***

  آنيم قطعا از ميرحسين موسوي حمايت مي
  اي خاص در مورد استيضاح وزرا مهم نيست حرف و تصميم عده

او  ي مشارآت از ي انتخابات رياست جمهوري، جبهه در صورت حضور ميرحسين موسوي در عرصه
  .آند حمايت مي

خبرنگار خبرگزاري  وگو با ي مشارآت ايران اسالمي، در گفت سعيد حجاريان عضو شوراي مرآزي جبهه
موسوي جهت آانديداتوري براي  ، دعوت مجمع روحانيون مبارز از ميرحسين)ايسنا(دانشجويان ايران

ي انتخابات رياست  چنانچه او وارد عرصه : را دعوت مناسبي دانست و افزودانتخابات رياست جمهوري
  .خواهد آرد ي مشارآت قطعا از او حمايت جمهوري شود، جبهه

دانشكده  من با وي در: ي ميزان احتمال حضور مهندس موسوي در انتخابات آتي، گفت وي درباره
و نظرش را  ين خصوص با او صحبت آنمگروه و همكار هستم ولي تاآنون فرصت نشده آه در ا هم

  .بپرسم
هيات رييسه  حجاريان همچنين در پاسخ به سوال ديگري با بيان اينكه طرح استيضاح وزرا از سوي

مورد مهم  اي خاص در اين حرف و تصميم عده: مجلس هفتم مطرح نشده است، خاطرنشان آرد
همكاري خواهند  دولت خاتمي هماهنگي واند آه با  البته نمايندگان مجلس هفتم مدعي شده. نيست
  .داشت

موآول به  ي مشارآت، هرگونه اظهارنظر در مورد حكم هاشم آقاجري را عضو شوراي مرآزي جبهه
  .ي حكم نهايي پس از اظهارنظر دادگاه تجديدنظر آرد ارائه
  جهت دعوت براي آانديداتوري انتخابات رياست جمهوري؛ ***

  آنند ديدار مي اهللا موسوي بجنوردي فردا با مهندس موسوي آيتآيت اهللا محمد توسلي و 
نمايندگان مجمع روحانيون مبارز  بجنوردي به عنوان اهللا سيد محمد موسوي اهللا محمد توسلي و آيت آيت

آانديداتوري انتخابات رياست جمهوري  با مهندس ميرحسين موسوي جهت دعوت از وي براي قبول
  .ديدار خواهند آرد

وگو با خبرنگار  در گفت مبارز بجنوردي عضو شوراي مرآزي مجمع روحانيون اهللا سيدمحمد موسوي آيت
وزير مورد تاييد  اين مطلب آه مهندس موسوي نخست ، با يادآوري)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران
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سالم و و خط امام، ا) ره(وي از حسن مديريت، تعهد به امام بود، خاطرنشان آرد آه) ره(حضرت امام
  .سال دفاع مقدس توانست به نحو احسن دولت را اداره آند 8انقالب برخوردار است و طي 

به همين  :وي با تاآيد بر اين آه مهندس موسوي در عين حال يك شخصيت دانشگاهي است ادامه داد
گان براي عنوان نمايند جهت شوراي مرآزي مجمع روحانيون مبارز بر آن شد آه چند عضو اين شورا را به

  .آانديداي رياست جمهوري معرفي آند دعوت از ايشان به مالقات بفرستد تا وي خود را به عنوان
احتمال  به همين جهت فردا مالقاتي با ايشان خواهيم داشت و: موسوي بجنوردي اظهار داشت

  . آنيمنظام تالش ي ما بايد براي حفظ انقالب و دهيم ايشان دعوت ما را بپذيرند زيرا همه مي
وفاق و قبول  مهندس موسوي مورد: وي با بيان اين آه حفظ انقالب و نظام يك واجب عيني است، گفت

بيشتر مردم در  است، و حضور ايشان سبب مشارآت) ره(طلب و خط امام هاي اصالح ي گروه همه
  .شود انتخابات مي

آفريده شود و  76 مانند دوم خرداداي ديگر  وي ابراز اميدواري آرد آه با حضور مهندس موسوي، حماسه
به تقويت نظام و باال رفتن  جمهوري منجر مشارآت باالي مردم در انتخابات رياست: باره گفت در اين

در امنيت و تماميت ارضي بيگانگان به  شود و در نتيجه جلوي هرگونه دخالت مشروعيت آن در دنيا مي
  .شود آشور گرفته مي

  :آذروش ***
  ن موسوي براي نظام و حاآميت مفيد و موثر استحضور ميرحسي

ميرحسين موسوي تمايل به  اگر» : مردم اردبيل در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان آرد نماينده
  «.و موثر خواهد بود  اجرايي را نشان دهد، براي نظام و حاآميت مفيد حضور در صحنه

پارلماني  وگو با خبرنگار مي در گفتاهللا آذروش، مخبر آميسيون عمران مجلس شوراي اسال ولي
خواهد در مسند  مي شخصي آه«: ، با بيان اين مطلب اظهار داشت)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 

تواند  هايي را آه در يك فرد مي توانمندي يي از شرايط و رياست جمهوري ايفاي نقش آند، بايد مجموعه
  «.وجود داشته باشد دارا باشد

سوابق و  اي سياسي و فرهنگي است، بايد داراي شخص آانديدا در عين اينكه چهره«: وي افزود
  «.آارنامه شفاف، روشن و درخشان در امور اجرايي آشور هم باشد

حيات حضرت  آذروش با اشاره به دوران مسووليت اجرايي مير حسين موسوي در زمان جنگ تحميلي و
نيز بود، لذا اگر خود  (ره(وي مورد تاييد حضرت امام ميرحسين موس«: ، تصريح آرد)ره(امام خميني 

  جهت براي نظام، آشور و مجموعه ايشان مجددا به حضور در صحنه اجرايي تمايل داشته باشد، از هر
  «.حاآميت مفيد و موثر خواهد بود

ي رياست اليق برا نماينده اردبيل با اعتقاد بر اينكه ميرحسين موسوي از هر حيث توانمند، شايسته و
تواند  رياست جمهوري مي هاي انتخابات  رقابت حضور ايشان در صحنه«: جمهوري است، تاآيد آرد

  «.حضوري پويا باشد و صحنه را آامال رقابتي آند
مشكالت آشور به  تواند پس از انتخابات نيز در ارتباط با حل و فصل  وي ميرحسين موسوي مي به گفته

  .هاي آشور موثر باشد ريزي مهدار مجموعه برنا عنوان سكان
بگيرند، ما هم استقبال  اگر آقاي ميرحسين موسوي تصميم به آمدن به صحنه: محمدرضا خاتمي ***
  آنيم مي

در انتخابات رياست  موسوي ي آانديداتوري ميرحسين ي مشارآت ايران اسالمي درباره دبيرآل جبهه
به آمدن به صحنه بگيرند، ما هم استقبال  يماگر آقاي ميرحسين موسوي تصم: جمهوري آينده، گفت

  .آنيم مي
ميرحسين موسوي  :، افزود)ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران محمدرضا خاتمي در گفت

تواند تحول جديدي در وضعيت  مي ي بسيار مناسبي است و براي انتخابات رياست جمهوري آينده گزينه
  .خردادي شود اعث وحدت در گروههاي دومسياسي ايران ايجاد آرده و ب

هايي را  تالش حزب مشارآت: وي آانديداتوري ميرحسين موسوي را بسيار مناسب دانست و افزود
ي آقاي  تصميم بر عهده ي مطلوب در اين زمينه انجام داده است، اما همچنان براي رسيدن به نتيجه

  .موسوي است
  :(ره(عضو فراآسيون خط امام  ***
  آنند ههاي دوم خرداد از مهندس موسوي حمايت ميگرو

موسوي با آانديداتوري در  اگر مهندس» :مجلس اظهار داشت) ره(يك عضو فراآسيون خط امام 
گروهها هم از ايشان حمايت خواهند  انتخابات موافقت آند، نه تنها گروههاي دوم خرداد بلكه ساير

  «.آرد
پارلماني  وگو با خبرنگار مجلس شوراي اسالمي در گفت مردم پاآدشت در  محمد قمي، نماينده

موسوي محبوب مردم  مهندس«: ، با بيان اين مطلب تصريح آرد)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 
  «.است نشان داده  وفاداري خود را به اسالم، انقالب و مردم) ره(است و در زمان امام 

بايد در انتخابات شرآت   گروهها گذار انقالب بود و همه نيانشرآت در انتخابات مورد تاآيد ب«: وي افزود
  «.آنند

: آرد و گفت قمي يكي از راههاي حفاظت و حراست از انقالب را مشارآت سياسي در انتخابات عنوان
اي عمل آنند  به گونه براي بهتر و بيشتر شدن مشارآت الزم است آه وزارت آشور و شوراي نگهبان«

  «.يشتر شودآه مشارآت مردم ب
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خرداد،   گروهها و بخصوص گروههاي دوم همه«: خاطرنشان آرد) ره(اين عضو فراآسيون خط امام 
اي  از نيروي ارزنده در مجلس به دنبال اين هستند آه) ره(مجمع روحانيون مبارز و فراآسيون خط امام 

تر است،  ه از همه مناسبافراد آ يكي از اين. براي جلب مشارآت مردم براي آانديداتوري دعوت آنند
  «.مهندس موسوي است

در انتخابات،  وي با اشاره به مذاآرات مجمع روحانيون مبارز با مهندس موسوي براي پذيرفتن شرآت
وفادار هستيم در انتخابات  (ره(ما چون به اسالم، انقالب، رهبري و وصيت حضرت امام «: يادآور شد

دهيم و اين  آه شايسته باشد مي  راي خود را به آسيآنيم و رياست جمهوري فعاالنه شرآت مي
  «.ايم شايستگي را در مهندس موسوي ديده

 چون سياست عين«: وي در خصوص ضرورت بازگشت مهندس موسوي به عرصه سياسي تاآيد آرد
و تاآيد  (ره(همه بايد در صحنه باشند و اين وصيت امام . آند ديانت است آسي از سياست قهر نمي

  «.است و حفظ و حراست انقالب به اين مساله بستگي داردرهبري 
دانند بايد به  تر مي نزديك (ره(آساني آه خود را به امام «: ادامه داد) ره(اين عضو فراآسيون خط امام 

سياسي دخالت داشته باشند و تالش آنند فرد  تر در انتخابات و امور وصيت او بيشتر عمل آنند و فعال
  «.ر آار بيايدتري بر س ارزنده
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