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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  ران ايران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد بگي

------------------------------------------------------------------------------  
  

  رد صالحيتها
  

  احمد مرادي نماينده طرقبه و چناران در مجلس استفعا داد  
  2004 ژانويه 14 -1382 دي 24چهار شنبه 

 مجلس شوراي اسالمي در اعتراض به رد صالحيت هاي احمد مرادي نماينده چناران و طرقبه در
، امروز استعفاي خود را  هاي نظارتي شوراي نگهبان آانديداهاي نمايندگي مجلس هفتم از سوي هيات

  .تقديم رئيس مجلس شوراي اسالمي آرد
ه به به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، احمد مرادي نماينده چناران و طرقبه در مجلس ششم با اشار

هاي شاخص سياسي، فرهنگي و دانشگاهي چهره نامطلوبي را از نظام ايجاد   اينكه رد صالحيت چهره
نمودند،   آردند و هزينه مي  ها تالش مي  اگر دشمنان اين آشور سال: آرده است، تصريح آرد

  .توانستند اين بي اعتمادي را ترويج آنند  نمي
گويم آه در حال حاضر، شرايط الزم جهت   ظ حقوق ملت ميبه عنوان نماينده و حاف: وي تصريح آرد

  . قانون اساسي در آشور وجود ندارد88تحقق اصل 
روند اداره آشور به سمت نفي جمهوري و آاهش اختيارات رئيس جمهور و دولت و : مرادي افزود

 و رواج بي آاهش قدرت مجلس و نمايندگان ملت و افزايش اختيارات نهادها و دستگاههاي غير پاسخگو
  .قانوني و عدم توجه به مشكالت واقعي مردم جامعه و برخالف منافع ملي در حرآت است

هيچ اقدام قانوني ديگري در جهت دفاع از حقوق مردم و تعداد زيادي از داوطلبين رد : مرادي تصريح آرد
توانم انجام    نميام چناران و بخش طرقبه مشهد  صالحيت شده آشور و استان خراسان و حوزه انتخابيه

هاي چهارم و ششم مجلس با   ام آه در دوره  دهم؛ بنابراين با عرض پوزش از مردم عزيز در حوزه انتخابيه
اعتمادي بي نظير مسووليت دفاع از حقوق قانوني و مشروعشان را بر دوش اينجانب نهادند، در اجراي 

ود از مقام نمايندگي مجلس شوراي  آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي؛ استعفاي خ92ماده 
  .اسالمي را تقديم مي دارم

  پايان پيام
 

  ي قبل بايد اصل برصحت گذارده شود درمورد نمايندگان دوره: رهبر جمهوري اسالمي
  2004 ژانويه 14 -1382 دي 24چهار شنبه 

ي نگهبان قانون اي رهبر معظم انقالب اسالمي عصر امروز در ديدار اعضاي شورا اهللا خامنه  آيت حضرت
آن چيزي آه تا آنون موجب آوتاه : اساسي، انتخابات را يكي از امور مهم آشور دانستند و تاآيد آردند

  .نشيني دشمنان عنود جمهوري اسالمي ايران شده، حضور مردم در انتخابات بوده است آمدن و عقب
  

اندرآاران انتخابات به   به دستبه گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، مقام معظم رهبري با توصيه مجدد
عمل به قانون و خط قانون بايد شاخص اصلي در : رعايت قانون و مالك قرار دادن آن خاطرنشان آردند

بيني شده است ولي برخي تالش دارند  تمام مراحل مختلف انتخابات باشد و در قانون همه مراحل پيش
  .و پيچيده تبديل آنندتا راههاي قانوني و آسان را به راههاي غيرقانوني 

ي وزارت آشور و شوراي نگهبان احراز صالحيت  آه وظيفه اي با تاآيد بر اين اهللا خامنه  آيت حضرت
البته در احراز صالحيت بايد حدود آن مشخص باشد؛ زيرا : داوطلبان نمايندگي مجلس است افزودند

لفي است، بنابراين بايد آن مقدار ها، داراي درجات و مراتب مخت حدود احراز صالحيت براي مسووليت
  .صالحيتي آه براي داوطلبان نمايندگي مجلس الزم است در نظر گرفته شود

آه در بررسي صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس، احراز يقيني ممكن نيست،  ايشان با تاآيد بر اين
 قرائن و شواهد به دست در اين مساله احراز عرفي و عقاليي آافي است آه اين احراز نيز از: افزودند
  .آيد و بايد در آنار نكات منفي، نكات مثبت فرد نيز مدنظر قرار گيرد مي

هاي  اي بسيار باارزش آه داراي شخصيت اي مجموعه شوراي نگهبان را مجموعه اهللا خامنه  آيت حضرت
اسي براي خوشبختانه در قانون اس: باشد دانستند و تاآيد آردند سابقه و امين مي خوشنام، خوش
ها مراحل مختلفي در نظر گرفته شده و اآنون نيز شوراي نگهبان با فرصت خوبي آه  بررسي صالحيت
  .ها را با دقت و بر اساس قانون مورد بازبيني قراردهد تواند بررسي صالحيت در اختيار دارد مي

اي باشد آه حق  ه گونهآه هرگونه بررسي شوراي نگهبان بايد با دقت، متقن و ب ايشان با تاآيد بر اين
خواهند گردن  البته شوراي نگهبان نبايد در مقابل آساني آه مي: آسي ضايع نشود تصريح آردند

  . آلفتي نمايند آوتاه بيايند
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ي مجلس هستند،  رهبر معظم انقالب اسالمي در مورد بررسي صالحيت داوطلباني آه اآنون نماينده
ي قبل مورد تاييد قرار گرفته است بايد  اگر صالحيت آنان در دورهدر مورد اين افراد، : خاطر نشان آردند

  . اصل بر صحت گذارده شود، مگر آنكه خالف آن ثابت گردد
توان به  هاي قبل صالحيت آنان تاييد نشده، نمي در مورد آساني آه در دوره: ايشان در عين حال افزودند

   .اين روش عمل آرد بلكه بايد صالحيت آنان احراز شود
اهللا جنتي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي،  در اين ديدار پيش از سخنان مقام معظم رهبري، آيت

هاي اين شورا در روند انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي،  ضمن ارائه گزارشي از فعاليت
ت قانوني و با در تمام مراحل تالش بر اين بوده و خواهد بود آه امور بر اساس قانون و مستندا: گفت

  . دقت آامل انجام گيرد
ها  شوراي نگهبان در مهلت قانوني خود با دقت به شكايت: دبير شوراي نگهبان خاطر نشان آرد

 .رسيدگي خواهد آرد تا حقي از آسي ضايع نگردد
  

ن طلبان در ايرا  فردا با روحاني درباره گشايش سياسي و وضع اصالح :وزيرامورخارجه فرانسه اعالم آرد
  آنم    مذاآره مي
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  .  ضروري است آه انتخابات آينده در ايران انتخاباتي آزاد باشد: وزيرامورخارجه فرانسه گفت

برد با   سر مي  به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، دومينيك دوويلپن آه در بحرين به
: اريم انتخابات آينده آه قرار است در ايران برگزار شود، انتخاباتي آزاد باشد، تصريح آردبيان اينكه اميدو

به نظر من ما براي روابط خود با ايران آه بر اساس اعتماد تنظيم شده است، نياز داريم آه شاهد چنين 
  .انتخاباتي باشيم

خليفه،    محمد بن مبارك البه گزارش خبرگزاري فرانسه، وي آه در آنفرانس مشترك خبري با شيخ
وفصل   وگوها براي دستيابي به حل  ما همچنان به گفت: گفت، افزود   مي  همتاي بحريني خود سخن

  .اي با ايران پايبند هستيم و اين موضوعي بسيار مهم است  هاي هسته  موضوع گسترش سالح
اين مذاآرات، : د در تهران، گفتدوويلپن با اشاره به مذاآرات خود و همتايان آلماني و انگليسي خو
المللي   المللي ايران در قالب آژانس بين  مذاآرات مهمي بود و توانست ضمن حفظ احترام به تعهدات بين

  .انرژي اتمي، زمينه را براي دستيابي به تعهد از سوي اين آشور فراهم آند
هاي دولتي ايران در اين    با دستگاهوگو  خواهيم مراحل بيشتري را طي آنيم و گفت  ما مي: وي ادامه داد

  .مورد نيز همچنان ادامه دارد
عالي   در همين راستا فردا با دآتر حسن روحاني، دبير شوراي: وزيرامورخارجه فرانسه اعالم آرد

وگوها بر ضرورت گشايش فضاي سياسي در   آنم و در اين گفت  وگو مي  ملي ايران ديدار و گفت  امنيت
  .صوصًا ايران تأآيد خواهم آردهمه آشورها و خ
طلبان در ايران مورد بحث و بررسي قرار خواهد   در اين ديدار همچنين وضعيت اصالح: وي اظهار داشت

  .وگو حل شود  گرفت و ما اميدواريم مسائل اصالح طلبان از طريق گفت
نبه هفته جاري آغاز خبرگزاري فرانسه در ادامه با اشاره به اينكه سفر روحاني به فرانسه آه از دوش

حسن روحاني همان آسي است آه مذاآرات : شده است، تا فردا ادامه خواهد يافت، آورده است
آرد آه در نهايت به امضاي پروتكل   المللي انرژي اتمي را هدايت مي  اروپا و آازنس بين  امنيتي با اتحاديه
  .الحاقي انجاميد

  پايان پيام
 

  هاي گسترده    تحصن نمايندگان در اعتراض به رد صالحيتگزارش ايلنا از چهارمين روز 
  2004 ژانويه 14 -1382 دي 24 شنبه چهار

مراسم تحصن نمايندگان معترض به رد صالحيت هاي گسترده در حالي وارد چهارمين روز خود شد آه 
 هاي علمي، سياسي،  رد صالحيت شدگان همانند روال روزهاي گذشته به بيان سوابق و فعاليت

  .  فرهنگي و اجتماعي خود پرداختند
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، جعفر آامبوزيا نماينده رد صالحيت شده زاهدان در مراسم تحصن 

خورند،   آساني آه فرهيختگان، تحصيل آردگان و دانشگاهيان را آه به درد نظام مي: نمايندگان گفت
  .اي به الفباي حكومتداري آشنا نيستند  هاند، ذر  براي ورود به مجلس رد صالحيت آرده

: وي با بيان اينكه پدر بنده چندين بار توسط ساواك دستگير و توسط آنها به شهادت رسيده است گفت 
 سالگي و يك 19ام و در    برادر خود به عنوان تمرد دستگير شده6 سالگي به اتفاق 15 و 14بنده در سن 

ام و اين در حاليست آه بنده را به علت عدم التزام به اسالم و قانون رد   هفته بعد از ازدواج به جبهه رفته
  .اند  صالحيت آرده

البته اين استدالل از طرف آسانيكه مي شناسيم تعجبي ندارد، اما تاسف بار است آه ما : وي افزود
گر هم فكرشان آار آند يا ا  دهد آه يا فكر برخي آار نمي  اين روند نشان مي. ايم  گير چه آساني افتاده

رسد آه برخي براي حكومتداري   متاسفانه به نظر مي: وي در ادامه گفت. آند قطعا خائن هستند  مي
  .خورند  دنبال افراد لمپن هستند، نه آسانيكه به درد اينها مي

هاي گروهي به جز صدا و سيما آه در پوشش خبري تحصن   از همه رسانه: آامبوزيا در پايان گفت
  .آنم  گان تالش مي آنند تقدير و تشكر مينمايند
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همچنين در پي وجود شايعاتي مبني بر پايان تحصن نمايندگان، متحصنين در هفتمين بيانيه خود خبر 
  .پايان تحصن خود را آه توسط برخي منابع انتشار يافته بود، تكذيب آردند

جلسه غير علني مجلس براي بررسي به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، در اين بيانيه با اشاره به 
وضعيت رد صالحيت ها آه با حضور رئيس جمهور تشكيل شد، هرگونه اخبار درخصوص پايان يافتن 

  .تحصن تكذيب گرديد
الزم به ذآر است، در اين جلسه غير علني امروز، خاتمي بسياري از مواضع صريح و روشن خود را براي 

  .رد متحصنين به طور موقت به تحصن خود پايان دهندنمايندگان تشريح و در ادامه توصيه آ
گفتني است نمايندگان متحصن در نشستي به منظور بررسي اين موضوع، ضمن قدرداني از مواضع 

وزرا و استانداران در همراهي با ملت براي حق قانوني خود به اتفاق آراء , معاونين, صريح رئيس جمهور
  .دهند  حصن خود ادامه ميتصويب آردند آه تا حصول نتيجه به ت

هاي نظارت و شوراي نگهبان در   مرادي، نماينده طرقبه و چناران در مجلس با ابراز تاسف از عملكرد هيات
  .هدف از اين تحصن تحكيم مباني قانون است چه ما نماينده باشيم يا نباشيم: ها گفت  رد صالحيت

اض به عملكرد شوراي نگهبان در رد صالحيت احمد مرادي آه در جلسه علني امروز مجلس در پي اعتر
مالك و معيار : ها استعفاي خود را به رئيس مجلس تقديم آرد، در سخناني در جمع متحصنين گفت

  .هاي نظارت در تاييد يا رد آانديداها به لحاظ قانوني و علمي وجود ندارد  براي هيات
ند، در حاليكه دو ماه بعد از آن براي در انتخابات دوره پنجم مجلس مرا رد صالحيت آرد: وي گفت

اي تاييد شدم و در مجلس ششم تائيد صالحيت شدم، ولي مطمئنم آه اگر اين   انتخابات ميان دوره
  .شد  آردم صالحيتم رد مي  دوره ثبت نام مي
 سال نماز جمعه 15) ره(اي را رد صالحيت آردند آه با حكم امام   آقايان امام جمعه: وي تصريح آرد

  .وانده است و اآنون امام جماعت مسجدي است آه چندين برابر نماز جمعه شهر نمازگزار داردخ
 عده آثيري از داوطلبان آه رد صالحيت   به حكم مقاومت شما، فشار مردم و اراده: وي تصريح آرد

  . اند تاييد خواهند شد  شده
يان نپذيرد تا پيامي براي ملت باشد زيرا افكار اگر قرار نمايندگي ما پايان بپذيرد، چرا امروز پا: وي افزود 

هاي   اي از دستگاه  افتد و مجموعه  آنند آه چه اتفاقي مي  عمومي مردم االن آماده هستند و تعقيب مي
  .گويند  حكومتي به مردم دروغ مي

رد تاييد مردم توانند انتخابات را فسخ آنند، مگر افراد مو  آقايان ديدند آه به هيچ نحوي نمي: مرادي گفت
  .  را از ليست انتخابات حذف آنند

هاي   به گزارش ايلنا محمدرضا خاتمي سخنگوي متحصنين آوتاه نيامدن در خصوص موضوع رد صالحيت
از آنجاييكه تاآنون هيچ تضميني براي تحقق : غير قانوني را نكته اشتراك دولت و مجلس خواند و گفت

  . دهند  نشد، متحصنين به اعتراض خود ادامه مي   هاي متخصنين داده  حداقل خواسته
رئيس مجلس در مراسم سخنراني متحصنين با اشاره به جلسه غير علني مجلس و آقاي خاتمي   نائب 
  .نقطه مشترك دولت و مجلس تحمل نكردن وضعيت رد صالحيت غير قانوني نمايندگان بود: گفت

هاي گسترده، چيدن   ولت، در انگيزه رد صالحيتنقطه مشترك ديگر بين مجلس و د: وي همچنين افزود
  .مجلس خاص براي آينده بود آه ادامه اين روند را قابل تحمل ندانستند

ها و امكانات بايد براي جلوگيري از اين روند استفاده آرد و   دو طرف معتقدند از همه ظرفيت: وي افزود
  .هر آس در چارچوب وظايف خود تالش خواهد آرد

هاي مهمي زدند و طي آن   رئيس جمهوري در جلسه غير علني با مجلس حرف: گفتوي همچنين 
تواند موثر باشد آه بعدها آنرا   شد آه بيان آن در روند و پيشبرد اصالحات مي  ها و آدهايي داده   نشانه

  .خواهيم گفت
بر پايان   بني آارانه و دوستانه م  همچنين رئيس جمهور اعالم آرد آه يك پيشنهاد محافظه: وي گفت

  .تحصن براي نمايندگان معترض دارم
ها هم پوشاني دارد   ها و تحصن در حل مشكل رد صالحيت  نائب رئيس مجلس با اشاره به اينكه رايزني

گوها به تحصن خود پايان   و  توان به صرف گفت  نمايندگان به اتفاق آرا به اين نتيجه رسيدند آه نمي: گفت
  .داد

به همين دليل . هاي اعتراضي مسالمت آميز را نبايد از دست داد  ا معتقديم ظرفيتم: خاتمي افزود
هايمان   هاي آينده در صورت عدم تحقق خواسته  استعفا يكي از راهكارهاست آه به تدريج در هفته

  .شاهد استعفاي بيشتر نمايندگان خواهيم بود
شود آه نبايد همه مشكالت را به گردن   ها مطرح مي  در روند صالحيت: نائب رئيس مجلس تصريح آرد

ما به   دهد بلكه اعتراض  ما نيز آاري نداريم چه آسي اين اقدامات را انجام مي. هيات نظارت انداخت
  .هاست  روش

افتد آه مورد قبول رهبري، دولت، مجلس و برخي   وقتي درخصوص رد صالحيت اتفاقي مي: وي افزود
  .اند  معلوم شود آه چه آساني آشور را دچار بحران آردهاعضاي شوراي نگهبان نيست بايد 

گوها و مذاآراتي آه پيش از اين براي   و  از ديدگاه نمايندگان متحصن همه گفت: وي همچنين ادامه داد
خواهيم از   پيشبرد برخي مسائل مطرح شده بود در نطفه خاموش شده و عقيم مانده است؛ لذا ما مي

  .ي خود را اندآي بلندتر از هميشه به گوش مسووالن مردم و جهان برسانيمطريق تحصن و استعفا صدا
تحصن يكي از آارهاي بسيار بزرگي است آه شروع به انجام آن آرده ايم و : همچنين محمد دادفر گفت

  .هدفمان افشاي چهره اقتدارگرايي و انحصارطلبي است
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ما آشوري هستيم آه :  در جمع متحصنين گفتبه گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ،دادفر نماينده بوشهر
ايم و دولت ما همواره در طول تاريخ باج   مدام در طول تاريخ مورد باج خواهي آشورهاي استعمارگر بوده

  .ده بوده است و مشكالت زيادي از حيث اجتماعي و اقتصادي داريم
رد صالحيت ( نين اقدامي آسي آه در چنين آشوري زندگي مي آند نمي تواند دست به چ: وي افزود 

  .  بزند) هاي گسترده 
ها قادر به   اند با اين هدف است آه گردانندگان سيستم  آاري آه انجام داده: وي خاطرنشان آرد

هاي راي بياورند و از پتانسيل درون   آشاندن مردم به صحنه نباشند و نتوانند مردم را به پاي صندوق
زده و عليه جمهوري   فاده آرده و با چنين بازي همه را شگفتطلب است  حاآميت و نيروهاي اصالح

  .آنند  اسالمي ايران تحريك 
شايد اين روش در مرحله اول پاسخگو باشد ولي در مراحل بعدي به ضرر نظام : نماينده بوشهر گفت

  .خواهد بود
ا براي  ساله مجلس ششم حس مقاومت در دوستان م4در مورد تحصن هم در طول دوره : وي افزود

مبارزه وجود داشت ولي آنچه وجود نداشت رهبري منسجم بود آه به هزار دليل شكل نگرفت آه يكي 
  .آاران بود  از آن داليل مشغله اندازي محافظه

در هر حال ما سپاسگذار مقاومت دوستان هستيم و براي تحقق اهداف دوستان : دادفر خاطرنشان آرد
  .به تحصن ادامه خواهيم داد

هاي   مد حاضري، رئيس شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد نيز در جمع متحصنين بيانيه گروهعلي مح
  .دوم خرداد را قرائت آرد

هاي دوم خرداد بحث اصلي   در جلسه ستاد انتخابات گروه: به گزارش ايلنا، وي قبل از قرائت بيانيه گفت
م، نظر شوراي نگهبان در خصوص اين است آه اگر بخواهيم در قبال اين وضعيت پيش آمده صبر آني

آشد آه نتيجه اين تأخير اين است آه عمًال همه    بهمن طول مي23ها تا   تجديد نظر در رد صالحيت
هاي دوم خردادي و آليه آانديداهايي آه خارج دوم خرداد هستند، امكان هرگونه برنامه ريزي از   تشكل

  . آنها سلب خواهد شد
رف يك هفته خاتمه نيابد، عمًال امكان برگزاري انتخابات پرشور منتفي اگر موضوع ظ: وي تصريح آرد

  .است
 شدگان مجلس حاضر به مباهله با آساني هستيم   بنده و همه رد صالحيت: احمد پورنجاتي نيز گفت

  . اند  آه آنها را رد صالحيت آرده
س آميسيون فرهنگي در مجلس به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، احمد پورنجاتي نماينده تهران و رئي

اين تحصن امكاني را فراهم آرد آه از آسانيكه : شوراي اسالمي در سخناني در جمع متحصنين گفت
اند و از جان مردم و انقالب   اند، بپرسيم آه آجا بوده  براي رد صالحيت فرهيختگان آشور تصميم گرفته

  .خواهند  چه مي
برخي از آنها در    :آنيم، گفت  هاي دوران زندان آنها را زنده   ندهخواهيم پرو  وي با بيان اينكه ما نمي

شدند و اآنون به دنبال اين هستند آه ببينند آدام    مرداد در مراسم سپاس حاضر مي28هاي   جشن
  .راديوي خارجي چند خط تعريف از اصالح طلبان آرده است

سي بود و بعد از آنكه از . بي. بال راديو بيچطور در دوران انقالب چشم همين آقايان به دن: وي افزود
  .زنند  بوسيدند و امروز انگ وابستگي به اصالح طلبان مي  شد، راديو را مي  آنان تعريف مي

ها بايد   بندي  به جاي قداره: تابند، گفت  هاي ما در قم اين تحصن را برنمي  وي با بيان اينكه همشهري
  . ها رخ داده را پيگيري آرد   رد صالحيتروند نگران آننده و انحرافي آه در

بايد رويكرد راهبردي را پي گرفت تا ببينيم آه آيا آزمون حاآمان، آزمون موفقي بوده است و : وي افزود
  .خواستند، چقدر فاصله گرفته است  مي) ره(اين انقالب با انقالبي آه امام راحل 

اند،    به دليل عدم التزام به اسالم و انقالب رد شدهوي با بيان اينكه تعداد زيادي از رد صالحيت شدگان
  اند بايد ثابت آنند آه آيا به اسالم و انقالب التزام دارند يا نه؟   آسانيكه رد صالحيت شده: گفت

اند   آنم صالحيت اآثر آسانيكه رد صالحيت شده  به عنوان يك بازنشسته سياسي فكر مي: وي گفت
اين در حاليست آه اينها . توانند از اين روند فرياد بكشند  دگان است و ميبيشتر از خود رد صالحيت آنن

  .اند  اند و تحصن آرده  مظلومانه نشسته
فاضل ميبدي عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز با حضور در جمع نمايندگان متحصن 

اميدواريم آسانيكه اين تلخي را ها حادثه تلخي بود آه در تاريخ آشور ما ثبت شد و   رد صالحيت: گفت
اند بر سر عقل بيايند و اين تلخي جز با عمل راستين و پايداري به انقالب از بين نخواهد   به وجود آورده

  .رفت
آيا آسانيكه چهار :   آرد، گفت  به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، وي آه در جمع متحصنين صحبت مي

  اند، االن التزام عملي به اسالم ندارند؟   آردهسال معمم و غير معمم، قانون وضع
اگر قيامتي هست و ,   اگر به آسي تهمت وارد آرديد، التزام و توجيه شرعي آن چيست؟:   وي گفت

  .ها جايگاهي ندارد  بحث حق و حقيقت مطرح است، اين صحبت
زي و بازي با منافع ملت از هاي سياست با  بيش از اين نبايد بگذاريم منافع ملت بر چرخه: وي تصريح آرد

  گوئيد التزام عملي به اسالم ندارند؟  چگونه يك عده مسلمان زندان رفته زمان شاه را مي. بين برود
  پايان پيام
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يك نظام سياسي مقتدر با آارهاي سياسي دشمن پسند زيربار تهديد  :دبيرآل حزب مؤتلفه اسالمي
  رود    نمي

  2004ه  ژانوي14 -1382 دي 24چهار شنبه 
پسنديده نبود آه نماينده ملت در خانه ملت تحصن آند، بنده همانند : حبيب اهللا عسگراوالدي گفت

اي آه دشمن از اين   آنم به اين آار خود پايان دهند زيرا تغذيه  مسؤولين نظام از متحصنين درخواست مي
  .  آند بيشتر از اثرات آن در داخل است  حرآات مي

برگزاري آار ايران، ايلنا، دبيرآل حزب مؤتلفه اسالمي در جلسه مطبوعاتي آه امروز به گزارش خبرنگار خ
در محل اين حزب برگزار شد، با بيان اينكه بعضي از اظهارات متحصنين آه از صداهاي بيگانه پخش 

آساني آه خودشان قانونگذار هستند و : شود به معناي جنگيدن با قانون اساسي است، گفت  مي
  .ند براي قانونگذاري تعيين شوند خودشان بايد بيشتر از ديگران براساس قانون رفتار نمايندخواه  مي

اند و   دانيد تعدادي از اآثريت و تعدادي هم از اقليت تأييد صالحيت نشده  همچنان آه مي: وي افزود
د متأسف شدم ان  اي از نامزدهاي نمايندگي مجلس تأييد صالحيت نشده  وقتي شنيدم آه تعداد گسترده

هاي   ها و صحنه  هايي آه در متن مردم، انقالب، حوزه  و تأسف من به دليل از بين رفتن حيثيت انسان
  .اند، است  اجتماعي حضور داشته

حزب مؤتلفه و بنده به عنوان دبيرآل آن در اين خصوص آنچه آه الزم بود تذآر داده   :عسگراوالدي گفت
  .آرديم اثرگذار است، اقدام آرديم  يي آه فكر ميها  شود، تذآر داديم و از راه

خواهند جايي جمع شوند بهترين جا مجلس يعني خانه     به نظر من نمايندگان اگر هم مي: وي گفت
ملت است و وقتي من آنها را در حال اداي نماز جماعت ديدم خيلي خوشحال شدم، البته آنهايي آه 

اي قانوني چيست، هنوز آار تمام نشده چون حرف آخر را شوراي ه  اند بايد ببينند آه راه  متحصن شده
  .زند  نگهبان مي

گويند در شأن قانونگذاران نيست، اين آه   ها آه اين آقايان مي  بعضي از اين حرف: عسگراوالدي افزود
م را عزيزاني آه در آنجا متحصن شده و در شرايط آه در آنجا قرار دارند، بخواهند مسؤوالن و ارآان نظا

  .آند آه آنها صالحيت قانونگذاري ندارند  تهديد آنند خود ثابت مي
شود با   نظام را آه نمي: وي با بيان اينكه تحصن اگر از مسير قانوني پيش برود اثرگذار خواهد بود، گفت

يك نظام سياسي مقتدر با آارهاي سياسي دشمن پسند زير بار . تهديد به خواست خود وادار آرد
  . رود  يتهديد نم

صالحيت : صالحيتي نيست، گفت  عسگراوالدي با اشاره به اينكه صالحيت نداشتن در امري معنايش بي
اند يك دوره در   افرادي آه االن رد صالحيت شده. يك امر متقن نيست و هميشه در حال ثبت شدن است

  .اند ولي شأن مجلس را رعايت نكردند  مجلس بوده
هر فرد در : ستصوابي در تمام دنيا وجود دارد، به خصوص راجع به منتقدين گفتوي با بيان اينكه نظارت ا

وقتي آسي در هنگام ثبت نام بر . هر آشوري بايد نسبت به قانون آن آشور التزام عملي داشته باشد
حتي . دهد آه فرد نظام را قبول دارد يا خير  روي اسالميت و يا واليت فقيه خط بكشد، اين نشان مي

  .آند  هايش از نظارت استصوابي استفاده مي  شود براي تعيين معاونت   آه وارد وزاتخانه ميوزيري
 اينكه نامزدي آه ردصالحيت شده در سخنان انتخاباتي و شبه انتخاباتي اعالم آند   :عسگر اوالدي گفت

  .شود بايد آتبًا اين مسئله را بخواهد  داليل رد صالحيت مرا اعالم آنيد آه نمي
آزادي : با اشاره به تهديد تعدادي از طالب و روحانيون حوزه علميه قم به تجمع در برابر مجلس گفتوي 

  . ها را هم دارد  اين هزينه
ها هم انجام دادند آه جلوي مجلس جمع شدند و   چنين حرآتي را ملي ـ مذهبي: عسگراوالدي افزود

البته اين حرآتي قانوني نيست زيرا ما در . حتي بر عليه رئيس جمهور و رهبري مطالبي را بيان آردند
  .مجاري قانوني دو يا سه مرحله داريم آه بايد از طريق اين مراحل پيش برويم

دبيرآل حزب مؤتلفه اسالمي با اشاره به اينكه استانداراني آه در استان خود بايد قانون را رعايت آنند، 
ن آشور يك آزموده را قبًال آزمودند و آن زماني بود آه استاندارا: نبايد بر عليه قانون موضع بگيرند، گفت

شدند و اين آقايان در وزارت آشور جمع شدند و ستاد ضد قوه قضائيه تشكيل   شهرداران محاآمه مي
آن زمان در مؤتلفه به آنان عرض آردم شما به عنوان . نوشتند  هايي به مجموعه آشور مي  دادند و نامه

نيد عمل آنيد چون هر چه تهديد شما قوي و پر رنگ باشد نظام تهديد شما توا  يك جبهه سياسي نمي
) سخنانشان( هاي خود و محل آار خود برگشتند ديدند آه ديگر   پذيرد و زماني آه آنها به استان  را نمي

يد به هاي آاري خود لطمه زدند بنابر اين استانداران با  آن جا هم اثري ندارند چون با عملكرد خود به حوزه
  .هوش باشند

بينم آه توجه   شرايط را طوري مي: وي در خصوص ميزان مشارآت مردم در انتخابات مجلس هفتم گفت
ها و تبليغات   در رقابت. باشد  به انتخابات از شرايط بااليي برخوردار است و بهتر از دوره ششم مي

ن هستند، توجه داشته باشند و طوري هايي آه در حال جوانه زد  انتخاباتي بايد هر دو جناح حتي جناح
  .عمل آنند آه تعامل و رقابتشان در انتخابات نقش داشته باشد
نقاط ضعف ما از بيرون، نقاط قوتمان در : دبيرآل حزب مؤتلفه اسالمي در خصوص عملكرد اين حزب گفت

اآثريت بايد «: ندآنيم آه فرمود  گيري اين فرمايش امام را لحاظ مي  درون است و ما هميشه در تصميم
شود و اگر درست   اقليت را قانع آند نه ساآت، اقليت هم بداند اگر درست عمل آند روزي اآثريت مي

  .»شود  عمل نكند، حذف مي
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حزب مؤتلفه اسالمي در انتخابات مجلس هفتم در هماهنگي با نيروهاي خط امام و رهبري : وي افزود
  .گويد  ه باشد، ميآند و هر نظري داشت  با افتخار شرآت مي

عسگر اوالدي با بيان اينكه بنده و آقاي بادامچيان با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري آه در قزوين 
تواند در مجلس شوراي اسالمي خدمت آند، ثبت نام   بيند و مي  هر آسي آه در خود توان مي"فرمودند 

هيچ آدام قبل از سفر مقام : گفت" نصراف دهدآند و اگر به اندازه آفايت نيرو باصالحيت وجود داشت ا
  معظم رهبري تصميم به 

آنم آه با توجه به قسمت اول   من از طرف خودم و از طرف ايشان عرض مي. ثبت نام نداشتيم
بينيم اما فرصت قسمت دوم سفارش ايشان نرسيده و بايد   فرمايشات ايشان ما در خود اين توان را مي

تر در   اند از ما اصلح  هايي آه ثبت نام آرده  اگر از شخصيت. مانيم  روز هم ميمنتظر باشيم تا آخرين 
  .گيريم    فهرست وجود داشت آن وقت تصميم مي

شوراي مرآزي حزب مؤتلفه انتخاب شده و از هفته آينده فعاليت خود را با انتخاب : وي در پايان گفت
  .دبيرآل و هيأت اجرايي آغاز خواهد آرد

  پايان پيام
  

   نفر از فعاالن سياسي، فرهنگي و دانشگاهي آشور از تحصن نمايندگان مجلس  340حمايت 
  2004 ژانويه 14 -1382 دي 24 شنبه چهار
 نفر از فعاالن سياسي، فرهنگي و دانشگاهي آشور ضمن حمايت از تحصن نمايندگان مجلس و 340

  .دفاع از آزادي انتخابات تأآيد آردنداقدامات وزرا و اقدامات وزرا و استانداران سراسر آشور بر 
  :به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين نامه آه خطاب به ملت ايران نوشته شده، آمده است

. اي از تنگ نظري و انحصار طلبي بار ديگر آشور را در آستانه يك تنش جدي قرار داده است  آميزه
رد صالحيت گسترده داوطلبان نمايندگي دوره هفتم رفت بخش انتصابي با   همانطور آه انتظار مي

با وجود تذآرات خيرخواهانه . مجلس مانعي جدي در برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه ايجاد آرده است
همه طرفداران دموآراسي و سربلندي ايران، يكبار ديگر منافع گروهي و جناحي بر منافع ملي ترجيح 

خوشبختانه نمايندگان شجاع و مردمي مجلس ششم، همچون . دداده شد و حقوق ملت قرباني گردي
اند و نام مجلس ششم را در تاريخ   موارد پيشين در برابر اين نقض آشكار حقوق اساسي ملت ايستاده

  . اند  آزادي خواهي، عدالت طلبي و پيشرفت جويي مردم ايران سربلند گردانيده
ي همه جانبه از نمايندگان متحصن در خانه ملت و نيز ما امضاء آنندگان اين متن ضمن اعالم پشتيبان

اقدام شجاعانه و مسؤوالنه وزرا و استانداران سراسر آشور اعالم مي داريم آه دفاع از آزادي انتخابات 
رود همه اصالح طلبان و دموآراسي   انتظار مي. دانيم آه به هيچ وجه نبايد نقض شود  را از اصولي مي

ايم همگام با   آنيم آماده  ما همچنين اعالم مي. از اين اصل اساسي دفاع آنندخواهان با تمام قوا 
آارآمد و قانوني را براي مقابله با هاي مسالمت جو،   نمايندگان آزاده و اصالح طلب مجلس، تمامي روش

موضع . نقض حقوق مردم و تالش براي تبديل انتخابات آزاد به انتخابات نمايشي مورد استفاده قرار دهيم
ها براي برگزاري انتخابات آزاد و   ما در مورد انتخابات آامًال به ميزان پيشرفت و نتيجه بخشي آوشش

يت نسبت به اعمال نظارت مطلقه استصوابي توسط عادالنه بستگي خواهد داشت و با حساس
  .نهادهاي انتصابي همراه خواهد بود

به نظر امضاء آنندگان زمان آن رسيده است آه همه نيروهاي سياسي، فرهنگي و دانشگاهي، آگاه و 
حمايت مردم از نمايندگان شجاع مجلس شرط . متحد در جهت حفظ و احياي حقوق ملت اقدام آنند

  .ام پيروزمندانه در جهت دستيابي به دموآراسي استهرگونه اقد
  :خورد  گفتني است؛ در انتهاي اين نامه اسامي زير به چشم مي

حميدرضا ابك، عباس ابوذري، حميد احراري، بهمن احمدي امويي، نعمت احمدي، نعمت احمدي، 
، مرتضي اشفاق، پور، اسماعيل آزادي، سعيده اسالميه، مرتضي اشرفي  حسن اربابي، آريم ارغنده

حميد آصفي، علي افصحي، زهره آقاجري، زهره آقاياني، ساسان آقايي، مسعود آقايي، جالل اقتداري، 
پروين امامي، حسن اآبرزاده، محمد جواد اآبرين، علي اآرمي، ناصر آملي مقدم، محمود امير احمدي، 

 بازرگان، فرشته بازرگان، محمد بهمن اوصيا، حسن ايزدي، مصطفي ايزدي، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلي
نويد بازرگان، آمال الدين بازرگاني، حسين باستاني، عمادالدين باقي، حسن بنانج، پروين بختيارنژاد، 

ماشاء اهللا بديهي، علي اآبر بديع زادگان ، مجتبي بديعي، محمد بذرپور، رحمت اهللا برهاني، محمد 
 ژيال بني يعقوب، داود بهرامي، محمد بهزادي، نگار، محمد بلوري، محمدحسين بني اسدي،  بسته

محمد بهفروزي، صفا بيطرف، پيمان پاك مهر، حسين پايا، علي پايا، مسعود پدرام، آرش پهلوان نصير، 
وحيد پوراستاد، عباس پوراظهري، محسن علي پورثاني، سعيد پورعزيزي، رضا پويان، محمود پيش بين، 

زاده، مصطفي تنها، رضا تهراني، آامبيز   د پيمان، سيد مصطفي تاجصفر پيش بين، حبيب اهللا پيمان، مجي
توانا، سارا توسلي، عبداهللا توسلي، غالمعباس توسلي، محمد توسلي، محمدرضا توسلي، خالد 

توآل، محمد توآل، مجيد توالئي، مجيد جابري، افشين جعفرزاده، حميدرضا جالئي پور، ايرج جمشيدي، 
جهانگير، نعمت اهللا حاج اميري، رضا حاجي، بهمن حافظي، سعيد فريده جمشيدي، علي محمد 

حجاريان، طه حجازي، حسين حريري، مهدي حسني، سيد حسن حسيني، بهزاد حق پناه، علي 
حكمت، ابوالفضل حكيمي، عبدالكريم حكيمي، مجيد حكيمي، محمدرضا حمسي، آاظم حيدري، 

بخش، ابراهيم خدادادي، اميد خرم، نازنين محمد حيدري، جعفر خائف، ابراهيم خانيكي، علي خدا
خسرواني، محسن خسروي، حشمت اهللا خضوعي، محمد خليل نيا، مريم خورشند، اسماعيل خوش 
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محمدي، جالل خوش چهره، هوشنگ خيرانديش، سيد محمد علي دادخواه، رسول دادفر، بهمن 
يد درودي، محمد حسين دارالشفائي، محمد مهدي دانشيان، مصطفي درايتي، محمود دردآشان، سع

دار، پروين دخت دفتري، محمود دل آسايي، عباس دهقان نژاد، مسيب دواني،   دروديان، وحيد دستگاه
اآرم ديداري، خشايار ديهيمي، حسين ذوالفقاري، رضا رئيس طوسي، آرش راهب، محمد جواد 

لي، سعيد رشتيان، رجائيان، عليرضا رجايي، مهدي رحمانيان، امير حسين رسائل، محمد صادق رسو
احمد رضايي، اصغر رضايي، بيوك رضايي، عبدالعلي رضايي، محمد رضايي، بهمن رضاخاني، سعيد 

رضوي فقيه، مهدي رعيتي، شهرام رفيع زاده، حسين رفيعي، محمد رهبر، مهدي رهنما، محمد جواد 
محمد ابراهيم زماني، ساز، حسين زمان،   روح، فرزانه روستايي، فياض زاهد، حسن زرافشان، مجال زره

خاني، احمد ساعي، بنفشه سام گيس، معصومه   نيا، محمدرضا زهدي، عليرضا ساري  پرويز زندي
ستوده، نسرين ستوده، داريوش سجادي، عزت اهللا سحابي، فريدون سحابي، هاله سحابي، عيسي 

هيم سلطاني، فر، ابرا  سحرخيز، محمد سرچمي، عبدالكريم سروش، فريدون سعيدي، جعفر سعيديان
عبدالفتاح سلطاني، سيد رضا سيدزاده، سيد محمد سيف زاده، وحيد سينائي، محمود شاددل بصير، 

چي، حسين شاه حسيني، مسعود   ابراهيم شاآرين، تقي شامخي، علي شاملو، محمد شانه
شجاعي، سعيد شريعتي، محمد شريف، اهللا وردي شمبوري، ماشاء اهللا شمس الواعظين، بهناز 

ي، محمود صادقي، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيد جوادي، رضا صدر، مهدي صراف، عباس صادق
صفايي فر، فضل اهللا صلواتي، آيوان صميمي، علي اشرف ضرغامي، فريدون ضرغامي، اعظم طالقاني، 

حسام طالقاني، طاهره طالقاني، نرگس طالقاني، اآبر طاهري، رئوف طاهري، فرهاد طاهري، محمد 
زاده، روئين عطوفت، شهين علوي،   زاده، فيض اهللا عرب سرخي، حسين عزت   حسن عربطاهري،

تبار، محمود عليزاده طباطبايي، علي عليزاده نائيني، محمد آيانوش راد، جعفر گالبي،   عليرضا علوي
بيژن گل افزا، فاطمه گوارايي، مسعود لدني، مجتبي لطفي، يوسف لواليي، محمود مؤمني، سيد 

تقي، زهرا مجردي، عليرضا محسني، محسن محققي، احمد محمدي اردهالي، محمد محمدي حميد م
اردهالي، داود محمدي، نرگس محمدي، نرگس محمودي، سعيد مدني، علي مدني، مرضيه مرتاضي 

لنگرودي، مصطفي مسكين، رضا مسموعي، ليال مصطفوي، مصطفي مصطفوي، عباس مصلحي، 
فرد، بدرالسادات مفيدي، مرتضي   علي معظمي، علي اآبر معينيمحمد جواد مظفر، فيروز مظفري، 

مقدم، فهيمه ملتي، محمد ملكي، هرمز مميزي، اآبر منتجبي، احمد منتظري، سعيد منتظري، خسرو 
منصوريان، امير حسين مهدوي، اميد مهرگان، محمد موسوي، روزبه مير ابراهيمي، امير ميرخاني، وحيد 

ي، حسين ميرزايي، مير شمس شهشهاني، ابوالفضل ميرآخوري، محمد جعفر ميرزاده، اهللا آرم ميرزاي
عمادي، فريدون خليلي عموزاده، علي اصغر غروي، عليرضا غروي، سام غفارزاده، سعيد غفارزاده، 

مسعود غفاري، علي غفراني، محمد جواد غالمرضا آاشي، احمد غالمي، مهدي غنمي، محمد تقي 
، مجيد فراهاني، غفار فرزدي، حسن فريد اعلم، مرتضي فالح، علي چي  فاضل ميبدي، نادر فتوره

فوالدي، احمد قابل، هادي قابل، سهيال قاسمي، فرشته قاضي، ثمانه قدرخاني، ابوالفضل قدياني، 
زاده، سينا قنبرپور، عبدالمجيد   مسعود قريشي، خسرو قشقايي، ماهرو قشقايي، رحمانقلي قلي

في قهرماني، محمد قوچاني، حجت اهللا قياسي، رحمان آارگشا، امير قندي زاده، نظام قهاري، مصط
آاظمي، مرتضي آاظميان، مهدي آاعالن، محسن آاآاوند، فرهاد آاوه، محسن آديور، منوچهر آديور، 

مهرام آرمي، رويا آريمي مجد، فاطمه آمالي احمد سرايي، ناصر آميليان، پروين آهزادي، يعقوب 
پور،   امير عباس نجفي، حسن نراقي، داور نظري اردبيلي، محمود نعيمآوثري، غالمحسين نادري، 

خواه، سعيد نوحي، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش،   محمود نكو روح، اميد نكوفر، سحر نمازي
فر، ناصر هاديان، ناصر هاشمي، عليرضا هندي، احسان هوشمند، مسعود   آامبيز نوروزي، محمد نوري

ي واعظ عبايي، علي اآبر والي، حميد وحيد دستجردي، رسول ورپايي، جليل هوشمند رضوي، مهد
  .ولي بيك، ناصر وهدالو، مراد ويسي، رحيم ياوري، علي فريد يحيايي، ابراهيم يزدي و حامد يوسفي

 پايان پيام
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   دی 24چهارشنبه : ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 14 -1382  دي24 چهار شنبه -بي بي سي 

  روحانی در پاريس
حسن روحانی، دبير شوراى عالی امنيت ملی که به فرانسه سفر کرده، امروز با رييس و اعضاى 

  .کميسيون سياست خارجی مجلس سنای فرانسه ديدار و گفت وگو کرد
ار جمعی و بررسی مسايل منطقه ای، مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر، مساله سالح های کشت

  .روابط دو جانبه، مهم ترين محورهای اين گفت و گوها گزارش شده است
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، برنار دوله، رييس کميسيون سياست خارجی مجلس سنای 
فرانسه نيز در اين ديدار اعالم کرد که هفته آينده به همراه وزير فرهنگ اين کشور برای بررسی نحوه 

  .نسه در بازسازى منطقه زلزله زده بم، به اين شهر سفر خواهد کردمشارکت فرا
آقای روحانی قرار است در جريان سفر خود به فرانسه، با ديگر مقامات بلندپايه اين کشور، از جمله 

  .رييس جمهوری و وزير امور خارجه اين کشور ديدار و گفت و گو کند
  تاکيد بر گسترش روابط اردن و ايران
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 محمد   و فرستاده ويژه  دوم، پادشاه اردن در ديدار با محمد صدر، معاون وزير امور خارجهملک عبداهللا
  خاتمی، رييس جمهوری اسالمی اعالم آرد نخست وزير اردن در آينده نزديک برای تحكيم روابط دوجانبه

  .اقتصادی راهی ايران خواهد شد
افزود ملک عبداهللا دوم، همچنين بر تمايل اردن خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از خبرگزاری اردن 

  .جهت پيشرفت روابط خود با ايران در همه زمينه ها و حمايت از اين روابط تاکيد کرد
پادشاه اردن در اين ديدار همچنين ضمن دريافت نامه رييس جمهوری ايران، دعوت رسمی خود را جهت 

  .ديدار محمد خاتمی از اردن به محمد صدر تحويل داد
  ديدار خرازی با رييس جمهوری ترکمنستان

کمال خرازى، وزير امورخارجه ايران که به ترکمنستان سفر کرده، امروز با صفر مراد نيازاف، رييس 
  .جمهوری اين کشور ديدار و گفت و گو کرد

تار ادامه به گزارش ايرنا، در اين ديدار دو طرف بر توسعه روابط دو جانبه تاکيد کردند و در عين حال خواس
  .رايزنی ها برای تعيين رژيم حقوقی دريای خزر شدند

آقای خرازی همچنين در ديدار با وزير امور خارجه ترکمنستان، راه های گسترش مناسبات دو کشور را 
  .مورد بررسی قرار داد

  وزير امور خارجه ايتاليا در راه تهران
ه با مقام هاى جمهوری اسالمی در زمينه مناسبات فرانکو فراتينی، وزير امور خارجه ايتاليا براى مذاکر

  .دو جانبه و مسايل منطقه ای، تا هفته آينده راهی ايران خواهد شد
خبرگزاری جمهورى اسالمی، به نقل از ريکاردو سسا، مديرکل حوزه مديترانه و خاورميانه وزارت امور 

کند و باعث توسعه روابط دو جانبه ايران و خارجه ايتاليا گزارش داد ايتاليا اين سفر را مهم ارزيابی می 
  .ايتاليا خواهد شد

پيش از اين، سفر وزير . با اين حال در اين گزارش به زمان دقيق انجام اين سفر اشاره ای نشده است
  .امور خارجه ايتاليا به ايران که قرار بود در سال گذشته ميالدی صورت گيرد، لغو شده بود

 کشور عضو اتحاديه ١۵، به نخستين شريک سياسی و اقتصادى ايران در جمع ايتاليا در سال های اخير
  .اروپا تبديل شده است

  اهداف برنامه چهارم توسعه
محمد خاتمی، رييس جمهوری، امروز هنگام تقديم اليحه برنامه چهارم توسعه به مجلس، از رسيدن به 

  .رين اهداف اين برنامه ياد کردت  درصدی به عنوان مهم ٩/٩  درصدی و تورم ٤/٨ نرخ بيكاری 
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، آقای خاتمی افزود برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستين گام 

ای تدوين شده است آه بتواند  انداز بلندمدت آشور به گونه  در رسيدن به اهداف تعيين شده در چشم 
 های اقتصادی هستند، به عددی يک رقمی تبديل   ترين شاخص نرخ بيكاری و نرخ تورم را آه از مهم

  .آند
 ٩ وی گفت به منظور تحقق اهداف رشد اقتصادی هشت درصدی آه در برنامه پنجم توسعه به حدود 

 ٣/١٣  و ٤/١٣ های چهارم و پنجم به ترتيب  درصد افزايش خواهد يافت، رشد بخش صنعت در برنامه
  .ريزی شده است ال برنامهدرصد در سال و رشد کشاورزی شش درصد در س

  اصالح يک طرح مربوط به انتخابات
 داوطلبان نمايندگی مجلس که پيش از اين به تاييد شورای نگهبان نرسيده بود،   انتخابيه طرح تغيير حوزه

  .امروز بار ديگر با اصالحاتی، برای تامين نظر اين شورا به تصويب نمايندگان رسيد
ح، از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی  اين طر  واحده بر اساس ماده

 اند و صالحيت آنها تاييد شده   های انتخابيه ثبت نام آرده آه در موعد مقرر قانونی در يكی از حوزه
 اخذ شود تا پانزده روز قبل از روز  اول انتخابات هر دوره اجازه داده می  است، فقط برای يک بار در مرحله

  .اند، تغيير دهند  ای آه در آن ثبت نام کرده  انتخابيه خود را از طريق وزارت آشور يا حوزه رای، حوزه
 اين ماده انجام دادند، داوطلبان موضوع اين قانون، نياز به 2براساس اصالحيه ای که نمايندگان در تبصره 

 جديد به دست آمده   انتخابيه حوزهثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی آه مدارک جديدی در 
  .است، نياز به بررسی مجدد صالحيت آنها نيست

به موجب مصوبه پيشين مجلس، برای داوطلبان موضوع اين قانون، نيازی به بررسی مجدد صالحيت در 
  . حوزه انتخابيه جديد وجود نداشت
  لغو مصاحبه هفتگی اعضای دولت

ی هيئت دولت با خبرنگاران آه هر چهارشنبه در نهاد رياست  هفتگی اعضا ايسنا گزارش داد مصاحبه
 چهارم به مجلس   برنامه  تقديم اليحه شود، اين هفته به علت طوالنی شدن جلسه جمهوری برگزار می 

  .شورای اسالمی لغو شد
  .اين در حالی است که جلسه هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران نيز روز دوشنبه لغو شده بود

 روابط عمومی نهاد رياست جمهوری، ضمن بی اطالعی از علت لغو مصاحبه هفتگی سخنگوی مدير کل
  ريزی انجام شده، قرار بود آه نطق رييس دولت، درباره علت لغو مصاحبه های امروز گفت طبق برنامه 

 غيرعلنی برگزار   پايان يابد و وی در هيات دولت حاضر شود، ولی مجلس، جلسه10جمهوری ساعت 
  . امروز خبرنگاران با اعضای هيئت دولت لغو شد د و به همين دليل جلسهآر

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
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نامه ی گزارشگران بدون مرز به ژاک شيراک رييس جمهور فرانسه، به مناسبت سفر حسن روحاني به 

  پاريس
  آقای رييس جمهور 

ورای عالي امنيت ملي ايران، گزارشگران بدون مرز، انجمن در آستانه ی سفر حسن روحاني دبير ش
بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات خواهان توجه شما به وضعيت آزادی مطبوعات درايران و عملکرد اين 

  .شورا در اين رابطه است 
ام وظيفه  روزنامه نگار در اين کشور به جرم انج١٠.ازآزادی مطبوعات در ايران خواب و خيالي مانده است

خود در زندان بسر مي برند و اعمال سانسور گسترده بر بسياری از موضوعات، سکوت را حاکم کرده 
اين . شورای عالي امنيت ملي ايران يکي از نهادهای فعال در اعمال کردن اين سانسور است. است

وزنامه ها ارسال را به تحريريه ی ر" ليست موضوعات ممنوعه" شورا هر هفته با ارسال دستورالعملي 
مي کند، تاکنون مسائلي چون مذاکره با امريکا، سالروز هيجده تير ، پرونده ی زهرا کاظمي و يا اخيرا 

امضای پروتکل الحاقي از جمله مواردی بوده اند که نوشتن در باره ی آنها برای مطبوعات توسط شورای 
احبه با رسانه های امريکايي را برای از سوی ديگر اين شورا مص. امنيت ملي ممنوع اعالم شده است

  . بسياری از روزنامه نگاران ممنوع کرده است
نظر به اينکه عالي ترين مقامات فرانسه تصميم دارند، اين مقام مسئول ايراني و از نزديکان آيت اهللا 

بسيار خرسند خواهيم شد که موضوع آزادی . خامنه ای رهبر جمهوری اسالمي را به حضور بپذيرند
مطبوعات در ايران و نقش اعمال سانسورتوسط نهادی که آقای روحاني هدايت آن را بر عهده دارند، با 

  . ايشان طرح شود
آيت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، 

از بهار .مطبوعات برگزيده شده اندکه از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان درندگان و دشمنان آزادی 
 بنا بر دستور ايشان، بيش از صد نشريه در ايران توقيف و صدها روزنامه نگار دستگير و به زندان ١٣٧٩

  .محکوم شده اند
شما در ديدار اخيرتان با خانم شيرين عبادی برنده جايزه نوبل با تاکيد بر اهميت انتخابات آزاد مجلس 

شما نيک . ال جاری، آرزوی تحقق و پيشرفت دمکراسي در ايران را ابراز کرديدايران در اسفند ماه س
  . مي دانيد آزادی مطبوعات شرط اجتناب ناپذير دمکراسي است

آقای رييس جمهور بهترين آرزو های ما را پذيرا باشيد و آرزومنديم که برای آزادی ده روزنامه نگار در بند و 
  . لي امنيت ملي ايران، هر آنچه را که در توان داريد، بکار گيريدتضمين لغو سانسور توسط شورای عا

  
  روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز 

  2004 ژانويه 13 -پاريس
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  رئيس شعبه حزب منحله بعث در آربال دستگير شد
  2004 ژانويه 14 -1382 دي 24شنبه  چهار - راديو فردا-علي سجادي

 ليست مهمترين افراد مورد تعقيب رژيم سابق 54نيروهاي ائتالف در عراق گزارش دادند نفر شماره 
. محمد که روز چهارشنبه دستگير شد، رئيس حزب بعث در شهر جنوبي کربال بود. عراق بازداشت شد

هار نفر از بستگان عزت ابراهيم الدوري نيز روز در ضمن چ.  نفر ديگر از ليست دستگير نشده اند13هنوز 
  .چهارشنبه بازداشت شدند

  مرگ دو تن در اثر انفجار يك اتوموبيل در يك ايستگاه پليس در بعقوبه
 نفر را 50 نفر را کشت و 2روز چهارشنبه انفجار يک اتومبيل در خارج از يک ايستگاه پليس در بعقوبه 

از .  روز اخير در بعقوبه در شمال عراق روي داده است5 که در اين دومين انفجاري ست. زخمي کرد
  . سرنوشت بمب گذار خبري در دست نيست

  ناآرامي و تظاهرات در شهرهاي شيعه نشين جنوب عراق در اعتراض به بيكاري و شرايط زندگي
نويـه   ژا 14 -1382 دي   24 چهـار شـنبه      - راديـو فـردا    -فريبا مودت، براساس واشنگتن پست علي سجادي      

2004  
واشنگتن پست مي نويسد تحت رژيم صدام حسين، شيعيان جنوب عراق مرتبا زير فشار رژيمم منكوب 

و مرعوب مي شدند و اآنون تنها پس از چند ماه آرامش نسبي ناشي از حضور نيروهاي ائتالف، 
شان به شيعيان بار ديگر در شهرهاي آوت، عماره و بصره و حتي بغداد به اعتراض به وضع زندگي

تظاهرات شيعيان با عميق تر شدن شكاف ميان مقامات آمريكا و يكي از رهبران . خيابانها ريخته اند
برجسته شيعيان آيت اهللا علي سيستاني همزمان شده است، وي خواهان برقراري انتخابات زودرس 

 از حقوقشان شيعيان مردمي صلح طلب و شريفند، اما: يكي از ناظران بر اعتراضات مردم گفت. است
آنها تروريست نيستند، تنها به جايي . محروم شده اند، هيچ نيروي خارجي قادر به مقابله با آنها نيست

  . از نااميدي رسيده اند آه جانشان برايشان بي ارزش است
  دستگيري چهارتن از نزديكان معاون صدام حسين در سامره: آخرين تحوالت عراق
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  2004 ژانويه 14 -1382 دي 24 چهار شنبه - راديو فردا-ديعلي سجا) بغداد(پيمان پژمان 
 تن از نزديکان عزت ابراهيم 4سربازان آمريکايي امروز در حمله اي به دو منزل در شهر سامره عراق 

فرماندهان آمريکايي مي گويند شواهدي در دست دارند . رهبر شماره دو سابق عراق را دستگير کردند
. فاي عزت ابراهيم مطلع بودند و حتي ممکن است به وي کمک کرده باشندکه اين دو تن از محل اخت

 ميليون دالري را براي اطالعاتي که منجر به دستگيري يا کشته شدن عزت 10نيروهاي ائتالف جايزه 
آنها معتقدند اين رهبر سابق عراقي مسئول هماهنگي بسياري از . ابراهيم شود را تعين کرده اند

پس از دستگيري صدام حسين، عزت ابراهيم عالي رتبه ترين مقام . ط عراق استعمليات پس از سقو
  . عراقي است که هنوز در فرار است

همچنين به گفته دبير کل سازمان ملل هياتي از سازمان ملل به اين کشور سفر خواهد کرد تا بسنجد 
  .بازگشت کارمندان سازمان ملل به بغداد ممکن است يا نه

  
   در رسانه هاي جمعييران و عراقااوضاع تحليل 

  
   آذر24: روزنامه های تهران 

  2004 ژانويه 14 -1382 دي 24چهار شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های چهارشنبه تهران در گزارش هائی از سومين روز تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد 

ه اند که به استانداران گفته صالحيت آنان توسط شورای نگهبان سخن محمد خاتمی را با اهميت ديد
  .قاطعانه بايستيد اگر نخواستند با هم می رويم

روزنامه مخالف اصالحات در عنوان اصلی خود از بی اعتنائی مردم به آنچه آن را جمهوری اسالمی 
خوانده خبر داده و آن را هرج و مرج طلبی و مقاومت در برابر قانون معرفی " نمايش تحصن اصالح طلبان"

  .ه استکرد
 نوشته تحوالت چند روز گذشته پس از تحصن نمايندگان در مجلس و شرقمهران کرمی در سرمقاله 

تهديد به استعفای استانداران و چند تن از اعضای هيأت وزيران از بزرگترين چالش های داخلی جمهوری 
  . سال گذشته بوده است٢۵اسالمی در 

بر بسياری از پيش بينی ها و تحليل ها از مشارکت در  سرعت تحوالت در اين چهار روز شرقبه نوشه 
در اين شرايط کمتر کسی . انتخابات آينده و چگونگی آرايش نيروهای سياسی خط بطالن کشيده است

  .است که بتواند با قاطعيت تحليلی از آينده ارائه دهد يا سمت و سوی تحوالت را پيش بينی کند
هرودی روسای دو قوه اجرائی و مقنن را در حال خنديدن  عکسی از محمدخاتمی و هاشمی شاکيهان

در باالی صفحه اول خود چاپ کرده و در صدر اخبار خود از زبان رييس جمهور نوشته با رعايت معيارهای 
  .رهبری نگرانی ها رفع می شود

 گزارش داده که در سومين روز تحصن نمايندگان معترض در مجلس چهره های سرشناسی اعتماد
 مصطفی معين وزير سابق علوم، مرتضی الويری شهردار سابق تهران و سفير فعلی ايران در مانند

  .اسپانيا و خانواده های زندانيان سياسی و دانشجويان دفتر تحکيم وحدت به آنها پيوسته اند
 دکتر مصطفی معين که خود سه ماه پيش در اعتراض به رفتارهائی که با دانشجويان اعتمادبه نوشته 

دانشگاه ها می شود از سمت خود استعفا داد، در جمع متحصنين گفته است گاه استعفا از بهترين و 
  .مقاومت هاست

 از زبان دو تن از اعضای شوراهای نظارت وابسته به شورای نگهبان نوشته نامه به رهبری شرق
  .صالحيت شده اندجمهوری اسالمی در رد صالحيت ها موثر بوده است و عده ای به دليل امضای آن رد 

 به نامه ای است که شش ماه پيش به امضای اکثريت مجلس برای رهبر جمهوری شرقاشاره 
اسالمی فرستاده شد و در آن نمايندگان خواستار تغييرات اساسی در نحوه اداره کشور شدند و 

  .نوشتند بايد جام زهر را در موقع خود سربکشد قبل از آنکه دير شود
 اين نامه، گروه های فشار و تندروها به کار افتادند و در چندجای کشور نمايندگان امضا همزمان با انتشار

کننده با حمله هايی روبرو شده و در دو شهر هم مجروح شدند اما ماه پيش روزنامه ها خبر داده بودند 
ت نامزدها که آيت اهللا خامنه ای از شورای نگهبان خواسته از دخالت دادن اين نامه در تعيين صالحي

  .خودداری کنند
در سرمقاله خود استعفای هيات دولت را بهترين کار در شرايط حاضر دانسته و نوشته ياس نو 

استعفای يک دولت شفاف و پاسخ گو نه تنها مذموع نيست بلکه بر اساس قواعد دموکراسی پسنديده 
  .و حتی ضروری است

وز نوعی وسيله برای چانه زنی به نظر آيد ولی شايد استعفای دولت در شرايط امرياس نو به نوشته 
از امروز ماندن و نماندن در قدرت، فراتر از اهداف جناحی و سياسی است و به داوری نسل های آينده 

  .از عملکرد امروز ما شکل می دهند
 در پايان سرمقاله خود از دولت و رييس جمهور خواسته خط قرمز تحمل های خود را معين کنند ياس نو

و بر سر آن بايستند وگرنه نسل های آينده چنين قضاوت خواهند کرد که اصالح طلبان برای ماندن در 
  .قدرت به هر شرايطی تن دادند و بر همه آرمان های مردمی يک جنبش عظيم پشت پا زدند

گفته  در مقاله ای از رييس جمهور به خاطر آنچه در جمع استانداران گفته انتقاد کرده و نوشته کيهان
های وی نه تنها به عنوان رييس جمهور بلکه به عنوان يک شخصيت فرهيخته و انديشمند هم دور از 

  .انتظار بود
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انتظار اين بود که آقای خاتمی، اگر " با اشاره به تهديد به استعفای استانداران نوشته کيهانروزنامه 
 زشت و ناپسند آنها نيز حمايت دستور عزل استانداران خاطی را صادر نمی کنند حداقل از اقدام

ولی ديروز جناب آقای رئيس جمهور در مقابل چشمان حيرت زده و نگاه ناباورانه مردم، خطاب . نفرمايند
  ."و نفرمودند به کجا! به استانداران فرمودند که اگر قرار بر رفتن باشد همه با هم می رويم

 که در آن ضمن مخالفت با تحصن و جنجال  بيانيه اقليت محافظه کار مجلس را منعکس کردهرسالت
سازی کاذب نوشته شده که اعالم عدم صالحيت افرادی که واقعا صالحيت نمايندگی مجلس شورای 

اسالمی را ندارند نه تنها تضييع حقوق ملت نيست بلکه دقيقا اقدامی در جهت حفظ حقوق مردم 
  .محسوب می شود

الح طلبان پرسيده اند اگر رد صالحيت گسترده نامزدها  محافظه کاران مجلس از اصرسالتبه نوشته 
عملی نادرست است، چرا در جريان انتخابات رياست جمهوری که شورای نگهبان از هشتصد و چند 

  .نامزد تنها ده تن را تائيد صالحيت کرد اعتراضی نکرديد
 اين تحصن تا روز ده  از زبان علی شکوری راد نماينده ای که در جمع متحصنين است نوشته کهانتخاب

  .بهمن ادامه خواهد داشت
دهم بهمن آخرين مهلت قانونی برای اعالم نظر شورای نگهبان نسبت به اعتراض هاست و از آن پس 

  .هيچ تدبيری نخواهد توانست موثر واقع شود
نطق اکرم مصوری منش را در جلسه روز سه شنبه مجلس منعکس کرده که در بخشی از آن ياس نو 

شده است در صورتی که به اين وضع پايان داده نشود و اوضاع رو به وخامت گذارد، يا مملکت گفته 
دچار هرج و مرج و پريشانی خواهد شد و يا اوضاع غير قابل کنترل می شود و شرايط نظامی و شبه 

  .نظامی پديد می آيد
فعلی مراجعه به آرای مردم نماينده اصالح طلب تبريز گفته است تنها راه برای بيرون رفتن از بحران 

  .يعنی رفراندومی است که در آن مردم نظر خود را برای اداره امور کشور معين کنند
در سرمقاله خود به دفاع از رد صالحيت شده ها و پاسخ گوئی به اتهاماتی پرداخته که آفتاب يزد 

ردند و نوشته روزنامه روزنامه های وابسته به محافظه کاران به نمايندگان مجلس ششم وارد می آو
هائی که امضای پرتکل الحاقی را ننگ ابدی می دانستند و تعويض نام خيابان خالد اسالمبولی را 

تصميمی ننگ آلود و حاال دم از اين همه نمی زنند به راحتی وقتی خود از مردم رای نگرفتند نوشتند که 
  .بی دين ها رای داده اند به دين ها

 ضمن حمله شديد به اصالح طلبان که در مجلس متحصن شده اند کيهانقاله عليرضا ملکيان در سرم
نوشته اين ها افراد غرب زده و نفوذی هايی هستند که در برخی مراکز نظام جا خوش کرده اند و انواع 

  .مفاسد اخالقی و اقتصادی را اصالح طلبی نام نهاده اند
ده اند افراد بسياری وجود دارند که به خاطر  در بين کسانی که ردصالحيت شکيهانبه نظر سرمقاله 

فساد اخالقی، فساد مالی، اعتياد، قاچاق موادمخدر، محکوميت قضايی، وابستگی و هواداری از گروه 
های غيرقانونی و ضدانقالب، اختالس، کالهبرداری، خيانت در امانت، عدم تابعيت ايرانی، قاچاق کاال، 

  .م عليه امنيت کشورهستندعدم التزام به قانون اساسی و اقدا
 بدون ذکر منبع به عنوان دليل رد صالحيت ها آورده از اين کيهانچند نمونه ای که نويسنده سرمقاله 

 زن بوده و به علت ترک نفقه يکی از زن ها در مراجع قضايی محکوم شده ٣قبيل است فردی که دارای 
بقه زندان است و به اتهام درگيری و بريدن است، يا فردی که به خاطر شرکت در کالهبرداری دارای سا

گوش يک نفر و نيز رشوه خواری در مراجع قضايی برای او پرونده تشکيل شده است و يا فردی که به 
  .اتهام قاچاق کاال و نشراکاذيب محکوم گرديده است

 در  محمدرضا خاتمی نايب رييس مجلس و سخنگوی متحصنين گفته است کهانتخاببه نوشته روزنامه 
صورت بی اثر شدن تحصن و باقی ماندن شورای نگهبان در موضع خود، راه کار ديگری انتخاب خواهيم 

  .کرد
 گزارش داده پس از آن که جمعيت موتلفه اسالمی و جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور شرق

بان اعالم کردند، بيانيه هايی حمايت خود را از اقدام شورای نگهبان در رد صالحيت گسترده اصالح طل
  .تجمع و اعتراضات نيروهای نزديک به اين جريان ها در قم نيز آغاز شده است

در مدرسه » جمعی از طالب و مدرسين حوزه علميه قم« در اجتماع اعتراض آميز شرقبه گزارش 
خواهان حفظ اقتدار شورای نگهبان در مسئله «فيضيه، تجمع کنندگان که حدود دو هزار نفر بودند 

برخی از آنها به شراب خواری، شراب سازی، فساد «: شدند و سخنرانشان گفت» بررسی صالحيت ها
کسی که اين . اخالقی، تضعيف قانون اساسی، اعتياد و اهانت به ارزش ها و غيره متهم هستند

  ».مشکالت را دارد چگونه می تواند نماينده مجلس شود
حانيونی است که در حرکت های گروه فشار هم آنان عضو شورای شهر قم که از رو» قاسم روانبخش«

بسياری از طالب و فضالی « در اجتماع مدرسه فيضيه قم گفته شرقرا همراهی می کند، به نوشته 
قم بر اين اعتقادند که بايد از قم به سمت تهران برويم و تکليف آنها را مشخص کنيم، ما يک روز صبر 

  ».اييمخواهيم کرد و شايد به سمت تهران بي
در سرمقاله خود از همه فعاالن سياسی دعوت کرده به يک سفر يک روزه به شهر جمهوری اسالمی 

زلزله زده بم بروند دعوت می کند تا قدرت خدا را ببينند که چگونه و در چند ثانيه يک شهر بيش از يکصد 
همين جا پی ببرند که هزار نفری را با ساکنان و خانه ها و همه چيزش با خاک يکسان می کند و از 

  .همه چيز دست خداست

www.iran-archive.com 



بازسازی بم و ترميم زخم های مردم درصورتی ميسر است که جمهوری اسالمی به نظرسرمقاله 
کشور دچار جنگ قدرت نباشد و مجلس و بدنه اجرائی کشور از نيروهائی برخوردار باشند که منافع 

 خود ترجيح می دهند و از کارهائی مانند مردم و مصالح کشور را بر منافع شخصی و گروهی و جناحی
  .تحصن بپرهيزند
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