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 ژانويه، احتمال استعفا در اعتراض به رد صالحيت 21محمد خاتمی، رييس جمهور ايران روز چهارشنبه 
  . بان ورود به مجلس را رد کردتعداد زيادی از داوطل

آقای خاتمی که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به سوييس سفر کرده است، به خبرنگاران گفت 
  .تمام تالش خود را به خرج خواهد داد تا انتخابات مجلس منصفانه و آزادانه برگزار شود

ود تعدادی از وزرای دولت و پيشتر محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و پارلمانی آقای خاتمی گفته ب
معاونان رييس جمهور در اعتراض به رد صالحيت يا عدم احراز صالحيت حدود سه هزار نفر از داوطلبان 

  . نمايندگی مجلس هفتم ايران توسط شورای نگهبان، استعفای خود را تسليم کرده اند
  . ود را تسليم کرده اندتعدادی از استانداران ايران نيز در ميان کسانی هستند که استعفای خ

اين مقام ها گفته اند اگر شورای نگهبان تا آخر ماه ژانويه، در تصميم خود در رد صالحيت داوطلبان 
  .بازنگری نکند، استعفای آنها عملی خواهد شد

محمدعلی ابطحی، معاون رييس جمهوری ايران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود خود محمد 
  . ناره گيری از مقام رياست جمهوری استخاتمی هم آماده ک

آقای ابطحی گفت آن دسته از وزيران و معاونان رييس جمهوری که استعفای خود را تسليم کرده اند، در 
  ."منتظرند ببينند که مسائل چگونه پيش می رود"تصميمشان بسيار جدی هستند اما در عين حال 

ابطحی در تماسی با اين خبرگزاری، يادآور شده که اما خبرگزاری رويـتر گزارش داده است که آقای 
  . اظهارات امروز او تکرار تهديدهای هفته قبل است

وقت تلف "در همين حال عبدالواحد موسوی الری، وزير کشور ايران از شورای نگهبان خواسته است 
  ." نکند و هر چه زودتر صالحيت داوطلبان اصالح طلب را تاييد کند

. ی نگهبان تا کنون به توصيه های آيت اهللا خامنه ای، رهبر ايران عمل نکرده استوی گفته است شورا
آيت اهللا خامنه ای چند روز قبل و در پی باال گرفتن اعتراض ها به رد صالحيت داوطلبان، به شورای 

  . نگهبان توصيه کرد به بازنگری در رد صالحيت ها و عدم احراز صالحيت ها بپردازد
وز دوشنبه اين هفته اعالم کرد که صالحيت بيش از دويست تن از رد صالحيت شدگان شورای نگهبان ر

  .را تاييد کرده است
 

  دبير آل سازمان ملل و وزير امورخارجه آلمان برگزاري انتخاباتي عادالنه و آزاد در ايران را خواستار شدند
  2004 ژانويه 21 -1382 بهمن 1چهار شنبه  - راديو فردا -شيرين فاميلي

آوفي عنان، دبير آل سازمان ملل و يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان، در يك آنفرانس مطبوعاتي در 
آقاي عنان گفت ما مي دانيم . بادن بادن آلمان خواهان برگزاري انتخاباتي آزاد و عادالنه در ايران شدند

ريم آه رهبران ايران بتوانند آه درايران بحث ها و تحوالت سياسي مهمي در حال رخ دادن است و اميدوا
براي حل اختالفات خود بيابند تا امكان برگزاري انتخاباتي آزادانه و عادالنه با حضور همه احزاب فراهم 

  .آيد
  کوفي عنان نسبت به برگزاري انتخابات آزاد در ايران ابراز اميدواري کرد  

ايران براي شرکت تمامي احزاب سياسي دبيرکل سازمان ملل امروز اعالم کرد کرد که وي اميدوار است 
  . راه حلي بيابد ) اول اسفند ( در انتخابات پارلماني بيستم فوريه 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل بعد از ديدار با 
ي را براي حل اختالفات پيدا کنند؛ اميدوارم رهبران ايران راه: يوشکا فيشر وزير امور خارجه آلمان گفت 

  .آنها مي توانند راهي را براي برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه با حضورهمه احزاب پيدا کنند 
همچنين يوشکا فيشر نيز در اين ديدارضمن ابراز اميدواري ازبرگزاري انتخابات عادالنه در ايران و با اشاره 

ما از نزديک : زله بم به نمايش گذاشته شد خاطر نشان کرد به همبستگي بين المللي که بعد از زل
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بعد از زلزله دلخراش بم ، اين فرصت بزرگي . تحوالت مربوط به برگزاري انتخابات را نظاره گر هستيم 
  .براي ايران خواهد بود 

 گفتني است که کوفي عنان که براي يک سفر دوازده روزه راهي اروپا شده است وهم اکنون  براي 
  .بسر مي برد ) جنوب آلمان ( قبول جايزه بزرگ رسانه ها در بادن بادن 

  
  گزارش ايلنا از يازدهمين روز تحصن نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي  

  2004 ژانويه 21 -1382  بهمن1ه شنبچهار 
 در حمايت هاي سياسي   احزاب و تشكل  هاي  يازدهمين روز از تحصن نمايندگان در مجلس با قرائت بيانيه

  . هاي نظارتي آغاز شد  هاي صورت گرفته از سوي هيات  از متحصنين و اعتراض به رد صالحيت
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، در بيانيه انجمن اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي ساوه آه توسط دآتر 

 گسترده   بر رد صالحيتهاي نظارت مبني   اقدام غير قانوني هيأت: فهيمي فر خوانده شده، آمده است
آند، بيانگر   هاي زيادي، آشور را تهديد مي  آانديداهاي نمايندگي ملجس، آن هم در شرايطي آه بحران

اين است آه صاحبان تفكري آه قادر به تشخيص پيامدهاي اعمال خويش نبوده بار ديگر با رويكردي 
ر داده و در اين راه دچار تنگ نظري و گرفتار جانبگرايانه، حمله به عقل و منطق را سرلوحه آار خويش قرا

اند و با ادا و اصول متظاهرانه خويش سعي در توجيه   شهوت تكفير و افترا زني به شهروندان گشته
  .رفتارهاي غير قانوني خود در نزد مردم دارند

و عادالنه آه اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه آزاد ساوه در پايان بيانيه خود انتخابات آزاد 
  .خواسته ملت ايران است را خواستار شد

همچنين در بيانيه انجمن اسالمي جامعه پزشكي ايران آه توسط دآتر ساالري فر قرائت شد، آمده 
مردم شريف ايران خاطره تلخ انتخابات فرمايشي دوران رژيم پهلوي آه اقليتي در انتخابات : است

نمودند، فراموش نكرده و در آنار آن   ي موجود جمعي را انتخاب مينمودند و از بين آانديداها  شرآت مي
شيريني و حضور پرشور انتخابات متعدد پس از پيروزي انقالب را نيز در آام خويش دارد و بنابراين 

باشد،   توان در فاصله آوتاهي از پيروزي انقالب و در شرايطي آه هنوز نسل انقالب حاضر مي  نمي
  .نتصابي تشكيل دادمجلس فرمايشي و ا

هاي نظارت شوراي   انجمن اسالمي جامعه پزشكي ايران در بخش ديگري از بيانيه خود، عملكرد هيأت
و برخالف مصالح ملي دانست ) ره(اساسي، مغاير با ديدگاه و سنت امام خميني   نگهبان را خالف قانون

 و قانوني در دفاع از حقوق مردم و تحصن نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي را اقدامي مشروع
  .و آزادي انتخابات در مقابل نهادهاي غير پاسخگو عنوان آرد

هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي آرمانشاه    روزنامه نگاران و شخصيت  ها،  جمعي از احزاب، تشكل
هم در بيانيه خود ضمن حمايت از تحصن نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي، خطاب به 

ايستادگي امروز شما بر سر مواضع اصولي و قانوني در دفاع از حق حاآميت مردم، : مايندگان آورده اندن
هاي اميد و سرزندگي در فضاي لبريز از يأس و سرخوردگي آه در نتيجه رفتار و آردار ضد   پژواآي از بارقه

تن فرزندان نيك پندار و درست امروز ايران به داش. مردمي اقتدارگرايان پديد آمده، طنين انداخته است
  .اي روشن، آزاد و آباد دوخته است  بالد و چشم اميد به آينده  آرداري چون شما به خويش مي

همچنين جمعي از فعاالن سياسي شهرستان اسالمشهر در بيانيه خود ضمن حمايت از تحصن 
دهيم آه   ر ميما جمعي از فعاالن سياسي شهرستان اسالمشهر هشدا: نمايندگان تصريح آرد

هاي   دستاورد چندين سال مقاومت و پايداري دليرمردان و زنان نظام جمهوري اسالمي ايران در عرصه
مختلف سياسي، اجتماعي با چنين اقدامات نابخردانه مورد تهديد قرار گرفته است آه خوشايند هيچ 

  .باشد  يك از دلسوزان واقعي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران نمي
هاي صورت گرفته از سوي شوراي نگهبان   ه دوم خرداد استان مرآزي نيز در اعتراض به رد صالحيتجبه
  . اي منتشر آرد  بيانيه

در عرف حقوقي و قضايي و نظارت و داوري اصل بر برائت است، مگر : در بخشي از اين بيانيه آمده است
هاي نظارت شوراي   تفكر و سلوك هيأتآنكه خالف آن مستدل با مدرك مستند ثابت گردد، اما در طرز 

است و اين يعني اينكه در نگاه اول همگان فاقد صالحيت بوده و همگان " احراز صالحيت"نگهبان اصل بر 
بايد مسلمان بودن و اصول اعتقادي بنيادين خويش را براي مصون ماندن از نظارت ناصواب استصوابي 

  .ثابت نمايند
  

 از پشتيباني و رأي مردم نااميد 76آاران در دوم خرداد   زمانيكه محافظه: نماينده مردم آاشان گفت*** 
هاي گسترده داوطلبان   شدند، استراتژي عدم اعتقاد به رأي مردم را در پيش گرفتند آه اين رد صالحيت

مان ريزي شده و در پي ه  پرواي آنها آامًال برنامه  نماينده مجلس بدون توجه به افكار عمومي و حرآت بي
  .استراتژي رو به جلوست

به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، حسن توفيقي نماينده آاشان در مجلس آه در جمع نمايندگان 
من به اتهام عدم التزام به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي و : آرد، گفت  متحصن صحبت مي

ارد از طريق نمابر به من ابالغ شده و ام ولي چون اين مو  عدم التزام به قانون اسالمي رد صالحيت شده
نمابر از نظر حقوقي سنديت ندارد از شوراي نگهبان استدعا دارم تا زماني آه اصل آن به دست من 

  .نرسيده همچنان معتقد به اسالم باقي بمانم
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  و بيان تقاضاي معيشتي مردم و مقصر قلمداد آردن دولت76هاي بعد از خرداد   در سال: وي تصريح آرد
و مجلس و يك تصوير ناآارآمد از دولت اصالحات ساختن هيچ آدام نتوانست اعتماد و اعتقاد مردم به اين 

  .جناح را موجب شود
مردم از آنان دوري آردند و آنها را به اين نتيجه رساندند آه نبايد به پشتيباني مردم : وي تصريح آرد
  .معتقد باشند

 درصد 20ه جناح محافظه آار با به آارگيري تمام امكانات تنها از نماينده مردم آاشان با اشاره به اينك
 آرسي مجلس پيشاپيش تعيين 100اين در حالي است آه   : حمايت مردم برخوردار است، تصريح آرد

  .شده است و سعي دارند مجلس رام و سر به راه و نقطه مقابل مجلس ششم ايجاد آنند
  

تراتژي خطر براندازي نظام را در پي دارد و در عين حال آه اين تحقق اهداف اين اس: وي خاطرنشان آرد
  .تواند مانع حرآت آنها شود  مساله نقض آشكار قانون اساسي است، به خطر افتادن نظام نيز نمي

  . ما به عنوان جناح اصالح طلب و نماينده مجلس قصد داريم جلوي اين حرآت بايستيم: وي تصريح آرد
اين دو اليحه جهت : ا اشاره به اليحه اختيارات رئيس جمهور و اليحه انتخابات گفتنماينده مردم آاشان ب

جلوگيري از اين استراتژي جناح محافظه آار بود با اقدام شوراي نگهبان به عنوان يكي از پيش برندگان 
  .اين استراتژي مواجه شد

آند و ما احساس خطر    وارد ميوي با اشاره به اينكه اين اقدام به ارآان اصلي جمهوري اسالمي لطمه
ايم تا بر اساس   اندازد و ما تحصن آرده  ها قانون اساسي را به چالش مي  رد صالحيت: آنيم، گفت  مي

  .وظايف خود از حقوق مردم دفاع آنيم
  

هاي گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم را منجر به لطمه زدن   محسن امين زاده رد صالحيت*** 
اگر عنصر دموآراسي در آشور لطمه ببيند قطعًا صحنه سياست : سي دانست و گفتبه دموآرا

  .شود  خارجي نيز با مشكل بزرگي مواجه مي
ها و   به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ، ايلنا، وي در جمع متحصنين موضوع رد صالحيت

ي از مهمترين خبرهاي دنيا به جز صدا و تحصن نمايندگان مجلس ايران در اعتراض به اين روند را يك
ها نيستيم اما نگران آشورهايي هستيم آه به    دولت  ما خيلي نگران موضع: سيماي ايران خواند و گفت

  .اند  ساختار سياسي آشور ما اميد بسته
 آن تواند دموآراسي در  در جاي جاي دنيا جمهوري اسالمي را به عنوان محيطي آه مي: امين زاده افزود

آنند، لذا آنها خيلي   جان بگيرد باور دارند و از آن به عنوان الگويي براي آشورهاي جهان اسالم ياد مي
  .گيرد  شوند آه صالحيت سه هزار نفر در ايران به راحتي مورد ترديد قرار مي  متأثر مي

ن اشتباهات را اميدوارم هزينه سنگين اي: معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه تصريح آرد
  .شود را بگيرند  مسؤوالن درك آنند و جلوي لطمه بزرگي آه به سياست خارجي آشور وارد مي

ممكن : آنند گفت  اي بحث دخالت آشورهاي ديگر در امور داخلي ما را مطرح مي  وي با بيان اينكه عده
جنس در ساختار مردم اي مغرضانه دخالت آنند اما اين طبيعي است آه اگر چالش از اين   است عده

  .ساالري آشور بوجود آيد مخالفان و رقبا از آن سوء استفاده آنند
همانطور آه خود ما نيز در امور . آنند  توانيم بگوييم ديگران بيخود قضاوت مي  ما نمي: امين زاده گفت

  .برند  آنيم قطعًا رقباي ما نيز از فرصتي آه بوجود آمده بهره مي  ديگران قضاوت مي
  .گيري نمايندگان و تدبير مسؤوالن مشكل بوجود آمده رد شود  با موضع  : ي ابراز اميدواري آردو

معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه از تحصن نمايندگان در اعتراض به رد صالحيت غير قانوني 
متحصن با اين تحصن در واقع نمايندگان : آانديداها به عنوان يك اقدام بزرگ و ارزشمند ياد آرد و گفت

  . آند  آنند و اقدام و تدبير آنان به سياست خارجي ما آمك مي  دارند از ما حمايت مي
باشد،   اي از قدرت آشورش مي  وي با بيان اينكه يك ديپلمات در سطح دنيا نيازمند به پشتوانه قوي

ديپلماتي در سراسر نماينده و ديپلمات يك نظام ضعيف بودن آار بسيار سختي است و چنين : گفت
هاي محكم قدرت باشد ديپلماسي آن نظام نيز سربلند   شود، اما اگر نظامي داراي پايه  دنيا تحقير مي

  .خواهد بود
تحوالت : ها در سفر خارجي بوده است، گفت  امين زاده با اشاره به اينكه در هنگام حادثه رد صالحيت

پلماسي خواهد زد و تحقير و آسيب پذيري اين آشور اگر از اين جنس باشد لطمه سنگيني به دي
  .هاي ما در دنيا لمس آردند  ديپلماسي را تا حدي ديپلمات

معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه انتخابات دوم خرداد را موجب ارزشمند ساختن ديپلماسي 
  .آشور دانست

رد پديده رد صالحيت شدن چند در اين سفر همه در مو: وي با اشاره به سفر خود به پاآستان گفت
هاي اسالمي است سخن   هزار نفر در آشوري آه مدعي شكل گيري مجلسي با اتكاء به ارزش

  .گفتند  مي
اگر ما مدعي نبوديم آه حكومت ما متكي به دين و مردمساالري ديني است، شايد از : امين زاده گفت

  .آردند  هاي گسترده همه به راحتي عبور مي  آنار اين رد صالحيت
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ها و علي رغم وزن ناچيز از   ها و نارسايي  گناه مجلس ششم علي رغم ضعف: يگانلي گفت*** 
آرد و پا را از گليمي آه آنها برايش مقدر آردند، فراتر   ساختار قدرت اين بود آه اسرار را هويدا مي

  . گذاشت
ذربايجان آه در جمع نمايندگان متحصن به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، ميرمحمود يگانلي، نماينده آ

 سال از 25زياده خواهان و افزون طلبان جناح محافظه آار در حالي آه با گذشت : آرد، گفت  صحبت مي
آنند همه چيز را   انقالب به منافع ملت چنگ زده و حاال به انسجام تشكيالتي رسيده است، تالش مي

  .در دست بگيرند
هاي اين انقالب را   ه شعارهاي محوري انقالب اسالمي بياندازيم و ويژگياگر نگاهي ب: وي تصريح آرد

ها   آنيم، متوجه فاصله عميقي بين خواسته آه ضد استثماري و استبدادي بود با شرايط فعلي مقايسه 
  . شويم  و دستاوردها مي

ه دستاوردهاي هايي است آه در طول ساليان گذشته آگاهان  اين حاصل فعاليت جريان: يگانلي افزود
  . اند  انقالب را مورد تهاجم قرار داده

 سال پيش قيد مشروطه را زد و 100امروزه شاهد تالش و تقالي ملي هستيم آه : نماينده اروميه افزود
  . فرياد عدالت خواهانه سر داد

خوانند و   يانساني آه خدا او را متدين آفريده و از روح خود در او دميده است، بي دين م: وي تصريح آرد
  .آنند  انسان ايراني را احراز صالحيت مي

حتي اگر جانباز و : يگانلي با اشاره به اينكه اگر آسي با نظرات آنها موافق نباشد مردم نيست، گفت
  .رزمنده با آنها نباشد، رزمنده و جانباز نيست

خيلي شاآر باشند و حق آن بخشي از مردم آه با آنها نيستند، بايد : نماينده اروميه خاطرنشان آرد
  . زندگي به آنها داده شده است

دانند آه   مجلس را نه محل اعمال حاآميت مردم بلكه دستگاه حقوقي ساير قوا مي: يگانلي تصريح آرد
اين جريان در آستانه انتخابات مجلس چهارم نظارت قانوني را . تصميم گيري از ما بهتران را سامان دهد

  .ير داد و امروز گامي فراتر گذاشته استبه نظارت استصوابي تغي
گناه مجلس ششم آن است آه قوه مقننه را بخش مهجور و منفعل بوروآراسي و : وي در پايان گفت

  . داند  استبداد زده آشور نمي
در يازدهمين روز از نشست نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسالمي، مهندس رحمتي معاون 

ريزي، تعدادي از اعضاي سازمان مجاهدين شهرستان قزوين، فرماندار اليگودرز زيربنايي مديريت و برنامه 
  .و ازنا و دانش آموختگان ادوار تحكيم وحدت حضور داشتند

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، همچنين در اين تحصن مهين زورقي، شاعره 
  .راي دقايقي تغيير دادروشن دل با قرائت شعري فضاي سياسي مجلس را ب

  
  . سخنگوي متحصنين خواهم ماند: سخنگوي متحصنين در مجلس گفت*** 

گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار   و  محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي در گفت
ت برخي خبرها حاآي از احتمال تائيد صالحي"ايران ،ايلنا ، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 

درباره صحت و سقم اين اخبار اطالعي ندارم، ضمن اينكه معتقدم من بايد تائيد : ، گفت"شماست
هاي غير قانوني   شوم، اما مشكل فقط تائيد صالحيت بنده نيست؛ اعتراض ما به تمام رد صالحيت

  .است
مجلس اگر صالحيت شما تائيد شود، همچنان سخنگوي متحصنين در "وي در پاسخ به اين سوال آه 

حتي اگر رد صالحيت غير قانوني يك نفر هم باقي بماند، اين تحصن ادامه : ، گفت"باقي خواهيد ماند؟
  .خواهد داشت و من نيز سخنگوي متحصنين خواهم ماند

  
  

هاي   در پايان يازدهمين روز از تحصن نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي احزاب و گروه*** 
  .هاي جداگانه به حمايت از تحصن نمايندگان پرداختند  نيهسياسي نيز با انتشار بيا

در ) ادوار تحكيم وحدت( به گزارش سرويس پارلماني ايلنا، سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي 
هاي نظارت مبني بر رد   اقدام قابل پيش بيني هيأت: بيانيه پاياني نشست فوق العاده خود آورده است

 نمايندگي مجلس هفتم را از الزامات عيني و عملي نظريه خالفت اسالمي صالحيت گسترده نامزدهاي
  . دانيم  مي» سلطنت اسالمي« و تالش براي تحقق الگوي 

امروز يك راه روشن براي متحصنين و جريانات سياسي حامي پارلمان وجود دارد و : افزايد  اين بيانيه مي
ت پرده و در عوض اعتماد و تكيه به پشتيباني هاي پش  آن هم چيزي نيست جز آم توجهي به رايزني

  .ملت و در نتيجه ايستادگي و پايمردي در فراهم آمدن شرايط آزاد، عادالنه و قانوني براي انتخابات
در پايان بيانيه خود ابراز اميدواري آرد آه ) ادوار تحكيم وحدت(سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي 

هاي   هاي غير ملي همچون خودي و غير خودي و يا اعمال ديدگاه  تفكيكنمايندگان محترم مجلس با رد 
  .ايدئولوژيك غير قانوني، از رد صالحيت ساير نامزدهاي غير نماينده جلوگيري نمايند

  
اي ضمن اعالم   همچنين جمعي از دانشجويان آذربايجاني و فعاالن حرآت ملي آذربايجان با انتشار بيانيه

متأسفانه : اند  هاي رد صالحيت شده هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي آوردههمبستگي با آانديدا
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اي عمومي در سطح   قانون شكني، قانون گريزي و عدم تمكين در مقابل خواست و اراده ملت به قاعده
  . بخشي از حاآميت آشور بدل گشته است

ه خود ضمن حمايت از تحصن دانشجويان آذربايجاني و فعاالن حرآت ملي آذربايجان در پايان بياني
  . شدگان خواستار شد  نمايندگان در مجلس، تحصن نمايندگان را تا تأييد همه رد صالحيت

  
تحصن : شوراي مرآزي ائتالف روزنامه نگاران اصالح طلب استان قزوين نيز در بيانيه خود آورده است

حيت غير قانوني شوراي جمعي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در اعتراض به رد صال
نظارت بر انتخابات را بايد به عنوان برگ زريني در آارنامه مجلس ششم به ثبت رساند و اين همه حاصل 

شجاعت و شهامتي است آه ضرورت آن پيش از اين در جنبش اصالح طلبي دوم خرداد احساس 
  .گرديد  مي

اي ضمن حمايت از تحصن نمايندگان مردم در   يهنيز با انتشار بيان) رزا(انجمن روزنامه نگاران زن ايران 
هاي گسترده صورت گرفته در انتخابات هفتم بدون   رد صالحيت: مجلس شوراي اسالمي آورده است

نمايد و   گونه مستند قانوني بوده و در حقيقت دايره انتخاب را بيش از دوره قبل بر مردم تنگ مي  هيچ
  .ن معناستتوجهي عام و خاص به همي  نشان از بي

در آستانه بيست و پنجمين سال پيروزي انقالب : اين انجمن در پايان بيانيه خود ابراز اميدواري آرد
اسالمي شاهد تصميمي عاقالنه از سوي دست اندرآاران امر نظارت بر انتخابات باشيم آه مشارآت 

  .عمومي مردم را در انتخابات تضمين نمايد
  پايان پيام 

 
 آرسي 180ي اظهار داشت آه طبق گزارش وزير آشور در وضعيت فعلي براي سيد محمدعلي ابطح

  .مجلس، امكان رقابت وجود ندارد
  2004 ژانويه 21 -1382 بهمن 1چهار شنبه 

جمهور بعد از  ، معاون حقوقي و پارلماني رييس)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
در مورد مسأله ردصالحيتها به تفصيل بحث و قرار : ين مطلب افزودي امروز هيات دولت با بيان ا جلسه

  .شده آه بيشتر هم مورد بررسي قرار گيرد
وجود  ساالري به انقالب ما بر مبناي مردم: وي مسأله ردصالحيتها را داراي مشكل مبنايي خواند و گفت

انتخابات را به يك انتخابات ساالري آسيب وارد و  تواند به مباني مردم آمده اما برخي از روشها مي
  .فرمايشي تبديل آند

ابطحي با بيان اينكه اين موضوع حساسيت بسيار فراواني در مجلس، دولت، استانداران و فرمانداران 
ايجاد آرده است، يادآور شد آه هيات منتخب دولت، تالشهاي زيادي انجام داده تا مراحل، سريعتر طي 

  .شود و به نتيجه برسد
 مالقاتهاي متعدد اين هيات با افراد مختلف اشاره و اظهار اميدواري آه طي چند روز آينده، ابطحي به

  .روند متفاوت شود تا فرصت براي آانديداها باقي بماند
رسد، آانديداهاي  طبق اخباري آه مي: جمهور در ادامه اظهار داشت معاون حقوقي و پارلماني رييس

اند، اما در  ت غيررسمي آارهاي تبليغاتي خود را شروع آردهزيادي در شهرستانهاي مختلف به صور
  .مورد جناح طرفدار دولت به طور آلي مشخص نيست آه چه آار بايد بكند

 آرسي در وضعيت فعلي، امكان رقابت 180 در وضعيت فعلي براي  بنا به گزارش وزير آشور: وي گفت
  . آرسي از االن پر شده است180وجود ندارد و اين 

 آرسي آانديدايي وجود 180ريزي شده آه براي اين  ي همچنين اظهار عقيده آرد آه طوري برنامهابطح
  .اين چيز آمي نيست و چالشهاي بزرگي را به دنبال خواهد داشت: نداشته باشد و گفت

اي از چالشهاي  وي طرح استعفاي استانداران، بخشي از فرمانداران و بعضي از اعضاي دولت را نمونه
  . آمده عنوان آردبوجود

جمهور اظهار اميدواري آرد آه چالشهاي موجود با روندي سالم به  معاون حقوقي و پارلماني رييس
سوي نتايج مثبت پيش رود، زيرا در صورت به نتيجه نرسيدن، مشكالت بسيار زياد و چالشهاي فراواني 

  .را در داخل و خارج به وجود خواهد آورد
  .ر مشارآت مردم در انتخابات، تاثير زيادي خواهد گذاشتابطحي گفت آه اين وضعيت د

ي بيست و پنجمين سالش با  حيف است آه انقالب به آن بزرگي را در آستانه: جمهور گفت معاون رييس
  .هايي مواجه آنيم چنين چالش

 چارچوبي آه: ، محمد علي ابطحي در ادامه اظهار داشت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
تواند آشور را از بحران نجات دهد و  مقام معظم رهبري مطرح آردند چارچوب بسيار خوبي است آه مي

  . دستورالعمل آار شوراي نگهبان قرار گيرد
ها حل خواهد  وي تاآيد آرد آه اگر اين دستورات به طور جدي مورد عمل قرار گيرد، بسياري از بحران

  .شد
توان براي نمايندگان فعلي از اصل  ور با اشاره به اينكه ميمعاون حقوقي و پارلماني رييس جمه

هاي مختلف مورد تاييد شوراي نگهبان   نفر از آسانيكه در دوره360حدود : استصحاب استفاده آرد، گفت
  . توانند مورد تاييد قرار گيرند قرار گرفتند آانديدا هستند و اينها مي
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ايم و منتظريم شوراي نگهبان  راي راهكار رهبري را نديدهما در عمل هنوز نتايج اج: ابطحي ادامه داد
  . ترتيب اثر دهد

معاون رييس جمهور اظهار نظر بيشتر راجع به تصميمات و اقدامات شوراي نگهبان را به زماني آه نتيجه 
  . آار اين شورا مشخص شود، موآول آرد

استانداران آه استعفا آرده و : گفتي نامه استعفاي استانداران در فرودگاه به خاتمي  ابطحي درباره
  .روي استعفاي خود جدي هستند و وزير آشور نيز گزارش داد آه استانداران در استعفا جدي هستند

از معاون رييس جمهور سوال شد آه اگر مسائل حل نشود آيا استعفاهاي انجام شده، اجرا خواهد شد 
  آه 

  . رويم ، اگر قرار باشد برويم با هم ميآنم از تعبير رييس جمهور استفاه مي: ابطحي گفت
تعدادي از : اند، اظهار داشت ي آسانيكه استعفا آرده وي در پاسخ به سواالت مختلف خبرنگاران درباره

ي آار هستند و  اند و طبيعي است آه منتظر نتيجه وزرا و تعدادي از معاونان رييس جمهور استعفا آرده
  . اند، در اين قضيه بسيار جدي هستند ا آردهي استانداران و آسانيكه استعف همه

از ابطحي سوال شد آه آيا در صورت حل نشدن مشكل فعلي و استعفاي اعضاي دولت، خاتمي آابينه 
در همين حد صحبت آردن آافيست؛ منتظر هستيم تا : را تنها خواهد گذاشت آه او در پاسخ تنها گفت

  . ببينيم چه خواهد شد
 عليرغم تمام مسائل مطرح شده، تعدادي از نمانيدگاتن فعلي مجلس تاييد از ابطحي سوال شد اگر

صالحيت نشوند، اقدام دولت آه همواره بر حفظ حقوق همه شهروندان تاآيد دارد، چه خواهد بود؟ 
معاون رييس جمهور پاسخ داد، بحث ديگري آه در دولت مطرح شد اين است آه دولت به هيچ وجه 

  . صي را مورد حمايت قرار دهدي خا خواهد مجموعه نمي
براي دولت مهم اين است آه زمينه مشارآت : ي اظهاراتش در جمع خبرنگاران گفت ابطحي در ادامه

  .وجود آيد ي مراآز انتخاباتي به عمومي و رقابت در همه
ي گروههاي  ي رقابت براي همه در صورتي آه زمينه: جمهور افزود به گزارش ايسنا، معاون رييس

  .چيز بايد بر اساس قانون باشد  بوجود آيد، براي دولت آافي است و همهسياسي
  .آند ابطحي گفت آه اگر همه چيز بر اساس قانون باشد، ديگر تحصن ادامه پيدا نمي

جمهور سوال شد، آيا دولت رضايت دارد آه جمعي از نمايندگان فعلي تاييد صالحيت  از معاون رييس
براي دولت مهم تامين حقوق شهروندان و ايجاد يك : بطحي پاسخ دادشوند و جمع ديگري رد شوند؟ ا

انتخابات آزاد و امكان رقابت براي همه گروههاي سياسي است، در واقع فضايي بايد ايجاد شود آه 
انتخابات واقعا انتخابات باشد و همه بتوانند با هم رقابت آنند؛ ما بر اين مساله تاآيد داريم و بر آن 

  .آنيم  و مقاومت ميايم ايستاده
  از ابطحي سوال شد آه آيا انتخابات آزاد يعني حذف نظارت استصوابي؟

االن وقت اين بحثها نيست؛ تا چند روزي آه براي انتخابات وقت است، : جمهور پاسخ داد معاون رييس
  .گيرد بهتر است تعابيري را بكار نبريم آه با توجه به زمان آوتاهمان، زمان را از ما مي

ما بايد مراقب باشيم زمان از دست نرود آه در اين زمان از دست رفتن، نهايتا با عدم موفقيت : ي گفتو
  .مواجه شويم
آنچه مهم است، سرعت پيداآردن مسائل است، در حال حاضر بسياري از آانديداها به : ابطحي گفت

يانها به دليل رد صالحيت اند اما بسياري از جر صورت غيررسمي وارد آارهاي تبليغاتي غيررسمي شده
  .امكاني براي تبليغات ندارند

  .وجود خواهد آورد اين وضعيت جريان نابرابري را به: ابطحي گفت
اند آافي بوده است و اگر همان مورد توجه  آنچه رهبري انجام داده: جمهور در ادامه گفت معاون رييس

  .شود قرار گيرد بسياري از مشكالت حل مي
گيرد يا نه؟  مساله اين است آه در حال حاضر نظرات رهبري مورد عمل قرار مي: تابطحي اظهار داش

اند اصل واليت فقيه را قبول ندارند، اين مساله بايد در  اند، به دليل اينكه گفته آانديداهاي زيادي رد شده
  .نيز جاري باشد) عمل به نظرات رهبري( مورد شوراي نگهبان و دستگاههاي ديگر 

اند، سواالت متعددي شد ولي او اين  ي اسامي افراد و مديراني آه استعفا آرده ربارهاز ابطحي د
  .پاسخ گذاشت سواالت را بي
 انتهاي پيام

  
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
  :بيانيه ستاد ياري به آودآان و نوجوانان زلزله زده بم

  2004 ژانويه 21 -1382 بهمن 1چهار شنبه 
  .ن زلزله زده بم بيانيه اي صادر آردستاد ياري به آودآان و نوجوانا

  :به گزارش ايلنا متن اين بيانيه به اين شرح است
بدين وسيله . ياري ها و همدلي هاي شما هم ميهنان عزيز ساآن ايران و خارج از آشور ادامه دارد

  .سپاس و قدرداني ستاد را به حضور شما تقديم مي داريم
ت تلخ پي مي بريم آه مردم محنت آشيده ي پاره از تن هر چه زمان مي گذرد بيشتر به اين حقيق

وطن ما آه سالها خاآسترنشين محروميت بودند، نه تنها مغضوب قهر طبيعت بلكه قرباني فقر و ناتواني 
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اين عزيزان با گذشت زمان، آه . و سوء مديريت دولت و بي توجهي سنگدالن ي بهره آشان شده اند
چنان به انبوه مشكالت اجتماعي، نيازها، فقر و محروميت، درگيرند دوره ي فراموشي فرا مي رسد هم 

و بويژه آودآان و نوجوانان در معرض سخت ترين آسيب ها و تعدي هاي اجتماعي و ناامني به سر مي 
شماري از ناهمدلي ها، آارشكني ها و ناآارآمدي هاي محيطي آه براي همگان شناخته شده . برند

  .اي روبرو مي آنند آه اميد داريم باز بتوانيم از اين سدها عبور آنيماند، آار ما را با دشور
ما اآنون زنده ايم و مصمم به ادامه ي ياري به شما چشمگيري از امدادگران، معلمان، مربيان، پرستاران 
ن و ياران همدل مقيم در بم، با اين حال با محدوديت فراوان در مقابل نيازهاي بي شمار آودآان و نوجوانا

روبه رو هستيم، بويژه براي محل هاي امن، مكان هاي آموزشي، زمين و فضاي بازي، تجهيزات تربيتي 
و آمك آموزشي، وسائل سرگرمي و حداقل امكانات زيست براي معلمان و سرپرستاني آه اعزام مي 

  .شوند
تايج پيشرفت آار خود را الزم ديده ايم آه تا اين مقطع ن. ما به همت يارانمان به راه خود ادامه مي دهيم

  :به شرح زير به آگاهي برسانيم
 ميليون ريال پول نقد براي خريد ملزومات هزينه شده و در مجموع 135 در حدود 17/10/82تا تاريخ -1

 ميليون ريال شده بوده است آه به محل 270ارزش خريدهاي نقدي و آاالهاي جمع آوري در حدود 
  . و نه البته بي عيب و نقص، توزيع شده است-مطلوبترين شكل ممكنارسال و بنا به تائيد ستاد به 

مي خوانيم، يعني جوانان و ياري " بچه هاي اعماق"آساني آه ما آنها را به زبان شاملوي شاعر -2
  .رسانان به آودآان جنوب و جنوب شرق تهران، به بم اعزام شده اند

 بويژه با ياري مجموعه ي شوراي هماهنگي همكاران، آارشناسان و مددآاران در چارچوب سيب و-3
 امدادي هستند به بم - اجتماعي - سازمان مردمي 17آه مرآب از " تشكل هاي مردمي گياري به بم
  .رفته و مشغول انجام وظايف اند

  .هم اآنون دو تن از اعضاي آميته اجرايي ستاد سيب نيز در بم به سر مي برند-4
  .وحدت و هم در محل جداگانه احداث شده اندچادرهاي مورد نظر هم در محل -5
) صرفا انسان دوستانه(در شهر آرمان مشخص شده با ايشان توافق همكاري " سيب"نماينده ي -6

  .انجام گرفته است
آوشش الزم براي آشنا ساختن وزارت مسكن و شهرسازي در طرح هاي شهري با نياز گروههاي در -7

ن و نيز با سازمان بهزيستي آه حضانت قانوني آودآان را به عهده معرض آسيب بويژه آودآان و نوجوانا
  .صورت گرفته است) صرفا به اين دليل آه دست ما در انجام فعاليت هايمان باز بماند(دارد، 

براي احداث فضاي زندگي آودآان، " سيب"به رغم موافقت يك فرد خير براي انتقال مالكيت زمين به -8
مالك محترم آمادگي خود را براي طرح دعوي و .(ز ارگانها تملك شده است زمين مزبور از سوي يك ا

  ).انتقال قطعي زمين در صورت لزوم اعالم داشته است
يك شرآت ساختماني عهده دار احداث يك مدرسه در چارچوب طرح ها و فعاليت هاي سيب و در -9

داد و انتقال موافقت نامه صورت در صورت امضاي قرار . اختيار قرار دادن آن به اين ستاد شده است
  .جلسه هيئت مديره، نام اين شرآت به آگاهي همگان خواهد رسيد

" سيب"با ) شامل هلند و ژاپن(مسئوالن چند بيمارستان و تشكل غير مردمي در آشورهاي مختلف -10
ان و تماس گرفته آمادگي خود را براي بازديد، جمع آوري آمك نقدي از نوع دوستان آشورهاي خودش

  .ارائه ي آمك هاي فني اعالم آرده اند
در صورت . هم وطنان عزيز مقيم خارج از آشور براي ادامه ياري رساني به ما اعالم آمادگي آرده اند-11

در ) و ساير سازمان هاي مردمي(قطعي شدن امر و موافقت آنان نام و نحوه بازرسي نمايندگان ايشان 
  .م وطنان خواهد رسيدنحوه هزينه آردن وجوه به آگاهي ه

ستاد تصميم گرفت در چارچوب موازين حقوق آودك بيشترين اقدام خود را براي ايجاد مراآز تربيتي، -12
رفاهي آموزشي آودآان و نوجوانان از يك سو و ايجاد محيط هاي اشتغال و فعاليت هاي آارآفريني براي 

  .ديگر سو اقدام آندزنان زلزله زده آه ناگزير به نگهداري آودآان هستند از 
آخرين گروه ياري و تربيتي شامل پرستاران آودك به اضافه لوازم مورد نياز براي اشتغال زنان وجوانان -13

مسئوالن ستاد ما بر اين عقيده اند آه . ذيربط به امور آودآان در مراحل نخست به بم اعزام شده است
از اين رو ما به اشتغال و توان توليد بازماندگان . ستتوانمند سازي عزيزان بهتر از نيازمند ساختن آنان ا

دادن تورماهيگيري و آموزش توان صيد بهتر از دادن ماهي ست، آه هر آينه ممكن است . مي انديشيم
  .قطع شود

  .فعاليت هاي ستاد در چهار حوزه متمرآز است-14
  .ياري رساني و نظارت بر خانواده هايي آه عهده دار آودآان اند)الف
   نفري30 تا 20ايجاد خانه هاي آموزشي و پرورشي موقت در آرمان در گروه هاي )ب
فعال تر آردن فعاليت هاي مقدماتي موجود در بم و فعاليت ستادي براي جمع آوري امكانات الزم در ) پ

  ستاد مرآزي
  .د مربوطهتدارك و تهيه ي نقشه هاي اوليه، برآورد هاي اقتصادي، طرحهاي آموزشي و رفاهي و موار)ت
  :مي توانيد با ما با شماره هاي زير تماس بگيريد و ما را ياري دهيد! ياران-15
  تهران (8758621شماره تلفن ستاد -1
   به نام فريبرز رييس دانا328آد ) بانك تجارت گيشا (32809820شماره حساب -2
  شماره پست الكترونيك-3
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  15875-3596تهراني صندوق پستي : ينشان-4
  .گفتني است اين گروه تحت نظارت شيرين عبادي فعاليت مي آند

  پايان پيام
  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 

  
ترديد نخواهد رئيس جمهوري آمريكا گفت آمريكا در مقابله با رژيم هاي خودآامه تهديدآننده امنيت خود، 

  آرد
  2004 ژانويه 21 -1382 بهمن 1چهار شنبه 
پرزيدنت بوش در نطق ساليانه اش خطاب به مجلسين اياالت متحده گفت که ): راديو فردا(فريدون زرنگار

اقدام دولتش در حمله به عراق درست بوده و در آينده نيز آمريکا در مقابله با رژيمهاي خودکامه که 
وي همچنين گفت که اياالت متحده بر تاکيدش در .  اين کشورند، ترديد نخواهد کردتهديدي براي امنيت

  . مورد توقف برنامه هاي توليد سالحهاي هسته اي توسط کره شمالي و ايران ادامه خواهد داد
...  

پرزيدنت بوش خطاب به نمايندگان دو مجلس آمريکا گفت که از آخرين گردهمايي کنگره و سنا، نيروهاي 
ح اياالت متحده، بريتانيا، استراليا، لهستان و ديگر کشورها اراده سازمان ملل را اعمال کرده، به مسل

پرزيدنت بوش ضمن دفاع از حمالت . حکومت صدام حسين خاتمه دادند و مردم عراق را آزاد ساختند
  .خواهد خواستآمريکا و ائتالف به عربستان عراق گفت که آمريکا هرگز براي دفاع از امنيتش اجازه ن

نطق ساليانه پرزيدنت خطاب به مجلسين اياالت متحده، مهمترين بيانات رئيس جمهوري به ملتش 
دو نطق گذشته بوش مملو از اشاراتي بود که بعدا ثابت شده که نقشي اساسي و عملي در . است

ق و کره شمالي را در ژانويه دو سال پيش پرزيدنت بوش ايران، عرا. اقدامات وي در طول سال داشته اند
در يک محور شيطاني قرار داد و در سال گذشته عراق را متهم به داشتن سالحهاي نابودي جمعي 

  . نمود که البته بعدا ثابت شد که از حقيقت به دور بوده است
اما آقاي بوش در اظهارات شب گذشته اش به نکته اي خاص يا خط جديدي در سياستهايش اشاره 

در عوض آن آقاي بوش عمدتا به . الحهاي نابودي جمعي در عراق به ميان نياوردنکرد و سخني از س
  .دفاع از سياستهايش در حمله به عراق پرداخت

...  
اگر ما در اين مورد اقدامي نکرده بوديم، برنامه هاي صدام براي توليد سالحهاي نابودي جمعي تا امروز 

 بوديم، قطعنامه شوراي امنيت در مورد عراق تهديداتي اگر تا امروز اقدامي نکرده. ادامه پيدا مي کرد
دخمه هاي شکنجه مملو از قربانيان . توخالي باقي مي ماندند و شالوده سازمان ملل متزلزل مي شد

بيگناه و وحشت زده بود و گورهاي دسته جمعي که درآن اجساد زنان، مردان و کودکان دفن شده اند 
براي آنان که خواهان صلح و آزاديند جهان بدون وجود صدام جايي امن . ودتنها بر قاتلين آنها معلوم مي ب

  .تر است
...  

آقاي بوش افزود که آمريکا همچنان در مقابل کشورهايي که از تروريسم حمايت کرده و در صدد توليد 
وي در اشاره به ايران و کره شمالي گفت که . سالحهاي نابودي جمعي هستند، ايستادگي مي کند

الت متحده و جامعه بين الملل بر تاکيد خود مبني بر اين که اين دو دولت بايد برنامه هاي توليد ايا
آقاي بوش مجددا تاکيد کرد که واشنگتن اجازه . سالحهاي اتميشان را متوقف کنند، ادامه خواهد داد

  .نخواهد داد که خطرناکترين تسليحات جهان در دست خطرناکترين رژيمها قرار گيرد
...  

هر چند اظهارات آقاي بوش در اغلب موارد با تشويق و تاييد حضار همراه بود، اما حزب مخالف بوش 
يعني حزب دموکرات، بعدا اظهارات وي را به باد انتقاد گرفته و خاطرنشان ساخت که آقاي بوش آمريکا 

. د آن وجود نداشترا بر اساس ارزيابيهايي به جنگ با عراق رهنمون شد که هيچ گونه مدرکي در تايي
او سياست افراط گرايانه حمله بدون تحريک از طرف مقابل : رهبر حزب دموکرات در کنگره همچنين گفت

  . را پيشه کرد که در تاريخ آمريکا بي سابقه است و در ايجاد يک ائتالف بين المللي شکست خورد
...  

ماه نوامبر به پاي صندوقهاي راي خواهد آخرين نظرسنجيها حاکي از آن است که ملت آمريکا بار ديگر در 
 به تساوي ميان جمهوريخواهان و دموکراتها در ترديد 2000رفت در حالي که همانند انتخابات سال 

  .است
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن1چهارشنبه : ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 21 -1382 بهمن 1 چهار شنبه -بي بي سي 

  اسراييل به لبنانمحکوميت حمله 
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 ايران، با اشاره به بمباران مناطقی در جنوب لبنان و آنچه  حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه
های اسراييل به قلمرو هوايی لبنان در روزهای اخير خواند، اين اقدامات را  که آن را تجاوزات مكرر جنگنده

  .به شدت محکوم کرد
 ايران، آقای آصفی، با اظهار نگرانی از اقدامات اسراييل که آن را تحريک به گزارش خبرگزاری دانشجويان

 حساس خاورميانه  گونه تجاوزات، امنيت و ثبات و استقرار منطقه  اين  آميز دانست، هشدار داد آه ادامه 
  .را بيش از پيش برهم خواهد ريخت

المللی به  ی و آليه قوانين بين جهان  جامعه وی تاکيد کرد تا هنگامی آه اسراييل برخالف اراده
تواند اميدی به  دهد؛ جامعه جهانی نمی  های فعلی خود مبنی بر تجاوز و اشغال ادامه می سياست

  .برقراری آرامش در منطقه داشته باشد
  خاتمی به داووس رفت

محمد خاتمی، رييس جمهورى اسالمی ايران که در صدر هيئتی بلندپايه به سوييس سفر کرده است، 
امروز برای شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد، برن، پايتخت سوييس را به مقصد شهر داووس 

  .ترک کرد
سی و چهارمين نشست مجمع جهانی اقتصاد عصر امروز با حضور بيش از دوهزار نفر از مقامات، 

  . کشور کار خود را آغاز می کند٩۴کارشناسان و صاحب نظران اقتصادى 
ران بلندپايه کشورهاى شرکت کننده در اجالس داووس و مالقات و مذاکره با ديدار با مقامات و س

روساى شرکت هاى تجارى از جمله برنامه هايی است که در سفر آقای خاتمی به شهر داووس پيش 
  .بينی شده است

وی همچنين قرار است در اين نشست سخنرانی و مواضع جمهوری اسالمی درباره افتصاد جهانی و 
  .ات را تببين کندصلح و ثب

محمد خاتمی در دو روز گذشته همچنين با رييس جمهوری، رييس پارلمان و رهبران دينی و مذهبی 
  ..سوييس ديدار و گفت و گو کرده بود

  باز هم زمين لرزه
 ريشتر، حدود ساعت پنج صبح امروز، بخشی از شهرستان جيرفت در ۴ / ٩زمين لرزه اى به قدرت 

  .دجنوب ايران را لرزان
بخشدار اين منطقه به ايرنا گفت زلزله بامداد امروز خسارت زيادى به واحدهاى مسکونی و راه هاى 

  .کوهستانی اين بخش وارد کرد، اما تلفات جانی به همراه نداشت
 هزار نفر از ساکنان اين بخش تا صبح در خيابان ها به سر بردند ۵به گفته وی، در پی اين زلزله بيش از

 است که هم اکنون ارتفاع برف در مناطق مسکونی اين ناحيه به پنج سانتيمتر و در اين در حالی
  .کوهستان ها به يک متر می رسد

 ريشتر، نيمه شب گذشته شهرستان سردشت در استان ٣ / ۶از سوی ديگر، زمين لرزه اى به شدت 
  .خوزستان را لرزاند

  . ريشتر، لرزيد٣ / ۴ای به قدرت جنوب استان فارس نيز شامگاه گذشته بر اثر زمين لرزه 
  .هنوز از ميزان خسارات و يا تلفات احتمالی اين زمين لرزه ها گزارشی مخابره نشده است

ايران در منطقه ای زلزله خيز واقع شده و تقريبا هر روز، زمين لرزه ای با شدت های مختلف، نقاط 
  .متعددی از اين کشور را می لرزاند

 هزار نفر شد و 40 ريشتر در بم، باعث کشته شدن بيش از 6.3لزله ای با قدرت کمتر از يک ماه پيش، ز
  .اين شهر را تقريبا به تمامی ويران کرد

  " دالر نمی خواهيم30نفت باالی "
رغم آاهش قدرت دالر در برابر يورو آه منجر به آاهش  علی :"بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران گفت

  ."خواهيم  دالر را نمی 30 اوپک شده، سطح قيمت باالی بخشی از قدرت خريد اعضای
  . دالر رسيده است36اين درحالی است که قيمت هر بشکه نفت هم اکنون به بيش از 

مروز به خبرنگران گفت سه ماهه دوم سال جاری ميالدی دوره حساسی است، زيرا آقای نامدار زنگنه ا
رو هستيم، ولی از طرفی  با روند فعلی به طور روشن با بيش از دو ميليون بشكه افزايش عرصه روبه 

  . ها هنوز باالست آه دليل آن فقط سطح پايين ذخاير نفت در آمريكا است قيمت
گيری برای اوپک را مشكل آرده، زيرا تصميم کلی اوپک اين نيست آه  وی افزود اين موضوع تصميم 

  .ها تا اين حد باال باشد قيمت
  تحويل چهارمين نفت کش غول پيکر

 هزار تنی، که به سفارش ايران در چين ساخته شده، امروز تحويل و ٣٠٠چهارمين نفتکش غول پيکر
  .عازم ايران شد

  . متر عرض دارد۵٨ متر طول و ٣٣٣ به گزارش ايرنا، اين نفتکش غول پيکر
براساس قرارداد منعقده ميان شرکت ملی نفتکش ايران با شرکت کشتی سازى داليان چين در 

 هزار تنی براى ٣٠٠، اين شرکت مسئوليت طراحی و ساخت پنج نفتکش غول پيکر٢٠٠٠سپتامبر سال
ن نيز شش ماه ديگر تحويل داده ايران را به عهده گرفت که تا کنون چار کشتی تحويل شده و آخرين آ

  . خواهد شد
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ايران در زمينه تناژ نفتکش در خاورميانه رتبه اول را در اختيار دارد و اين پنج نفتکش کمک خواهد کرد که 
اين کشور همچنان جايگاه نخست خود را در زمينه قدرت، حجم و قابليت حمل مواد نفتی در اين منطقه 

  .حفظ کند
  رهبر و قوه قضاييه

آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، صبح امروز در ديدار رييس قوه قضاييه، معاونين 
دستگاه قضايی و روسای آل دادگستری های استان های مختلف آشور، از قوه قضاييه به عنوان معيار 

 نيز به سالمت جامعه ياد کرد و گفت اگر به هر علتی، قوه قضاييه ضعيف و ناسالم شد، جامعه سالم
  .سقوط و نزول کشيده خواهد شد

به گزارش ايسنا، وی قوت درونی دستگاه قضايی را موجب ايستادگی در مقابل فشارهای بيرونی 
  .دانست و افزود قوه قضاييه بايد با پرهيز آامل از هرگونه انفعال، در مقابل هر فشاری پايداری آند

وی آسانی آه با اين دستگاه و جهت گيری های آلی به گفته آيت اهللا خامنه ای، دستگاه قضايی از س
  .آن دشمنی و مخالفت دارند تحت فشار است

رهبر جمهوری اسالمی همچنين گفت اين دستگاه از سوی عناصر به گفته وی افراطی آه مخالف 
نها، تر آردن آ  ها و سنگين  آنند با تبليغات در مورد برخی پرونده دستگاه قضايی نيستند، اما تالش می 

  .قاضی را برای صدور حكمی خارج از حق و عدالت، تحت فشار قرار دهند نيز تحت فشار قرار دارد
هرچند اشاره اخير آيت اهللا خامنه ای، انتقادی تلويحی از طيف تندرو جناح محافظه کار محسوب می 

دهند، اما وی در شود که در زمينه پرونده های قضايی عليه اصالح طلبان، تبليغات فراوانی انجام می 
عين حال، منتقدان رويکردهای کنونی دستگاه قضايی را نيز به سوء نيت، عناد و يا بی مباالتی و غفلت 

  . متهم کرد
  مخالفت با مرخصی زرافشان

محمد شريف، وکيل مدافع ناصر زرافشان، وکيل زندانی خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای، پس 
  . کرد که با درخواست مرخصی آقای زرافشان موافقت نشده استاز مالقات با وی اعالم
 ماه است که در بازداشت به سر می برد و دوران محکوميت پنج ساله خود را 22آقای زرافشان حدود 

  .طی می کند
وی به اتهام نگهداری اسلحه، مشروب الکلی و اسناد مرتبط با قتل های زنجيره ای که از آن به عنوان 

  .ی ياد شده، محکوم شده استاسناد دولت
وکيل مدافع آقای زرافشان همچنين به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت موآلش آماآان مساله 

نگهداری اسلحه و مشروب الكلی در دفتر خود را ناشی از يک سناريوی ساختگی می داند و درعين 
ا هدف طی يک سير قانونی حال پس از رد درخواست فرجام خود توسط دادستانی آل آشور آه صرفا ب 

 قانون احياء دادسرا مخالفت 18  صورت پذيرفت، با پيشنهاد وی مبنی بر طرح مجدد پرونده از طريق ماده
  .آرده است

  مشمولين عفو در خارج از کشور
بهمن کارگر، معاون وظيفه عمومی نيروى انتظامی تاکيد کرد مشمولين عفو رهبرى که در خارج از 

  .رند، بايد دفترچه راهنماى خدمت وظيفه عمومی را از داخل کشور تهيه کنندکشور به سر می ب
وی امروز به ايرنا گفت اين دسته از مشمولين بايد دفترچه راهنماى خدمت وظيفه عمومی را توسط 

وکيل و يا اقوام درجه اول خود شامل پدر، مادر، برادر، خواهر و همسر دارای وکالتنامه قانونی، از داخل 
  . ر تهيه و پس ازدريافت، آن را تکميل کنندکشو

براساس اطالعيه جديد ستاد کل نيروهاى مسلح، مشموالن فرارى و غايب از خدمت نظام وظيفه داراى 
، فوق ليسانس تا پايان ١٣۵۴مدارک زير ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس تا پايان اسفند

 و دکتراى پزشکی و دامپزشکی تا پايان ١٣۵٠، دکتراى غير پزشکی تا پايان اسفند١٣۵٢اسفند
  .  مورد عفو فرماندهی کل قوا قرار می گيرند و براى آنها کارت معافيت صادر خواهد شد١٣۴۴اسفند

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
نگراني از بي تحرکي مقامات جمهوری : نامه گزارشگران بدون مرز به وزرای خارجه کانادا و اتحاديه اروپا 

   در پرونده ی قتل زهرا کاظمياسالمي
گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه های جداگانه خطاب به بيل گراهام  وزير امور خارجه کانادا و پانزده 

همکارش در اتحاديه اروپا، از بي تحرکي در پرونده ی  قتل زهرا کاظمي و عدم اشتياق مقامات مسئول 
  .ي کردجمهوری اسالمي در اجرای عدالت ابراز نگران

پس از به تعويق افتادن دادگاه " روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعالم نمود که 
تقاضای تعويق توسط وکالی . فرد مضنون به قتل، به نظر مي رسد که هيچ اقدامي صورت نگرفته است

. خود را آماده کنند، انجام شدخانواده ی قرباني که نتوانسته بودند پرونده را مطالعه و طبعا دفاع 
مقامات مسئول اما تاکنون  تاريخي را برای از سر گيری محاکمه تعيين نکرده اند و امروز هم ما نمي 

  ."دانيم که آيا وکال توانسته اند به همه ی پرونده دسترسي داشته باشند يا نه
مي خواهد که هر آنچه را در توان دارند گزارشگران بدون مرز از وزرای امور خارجه کانادا و اتحاديه اروپا 

همچنين گزارشگران بدون مرز . برای روشن کردن همه ی ابعاد و اجرای عدالت در اين پرونده بکار گيرند
پيکر زهرا کاظمي، بر خالف درخواست . خواهان آن است که پيکر زهرا کاظمي به کانادا انتقال يابد
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 کانادايي و مقيم کانادا است، چهارشنبه اول مرداد -ویپسرش استفان هاشمي که دارای مليت فرانس
خانم عزت کاظمي، مادر زهرا کاظمي که در ايران بسر . ماه در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد

مي برد، نيز خواهان انتفال پيکر دخترش به کانادا بود و در همين رابطه در روز شنبه بيست و هشت  تير 
ه ای را امضا کرد، مسئوالن کانادايي نيز با اين امر موافق بودند، با اين همه ماه  در سفارت کانادا نام

و از آن پس درخواست نبش قبر و انتقال پيکر زهرا . زهرا کاظمي با تعجيل در ايران به خاک سپرده شد
مادر زهرا کاظمي علنا اعالم کرده است که برای خاکسپاری . کاظمي به کانادا مسکوت مانده است

  .ش در ايران از سوی مقامات ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بوددختر
 سپتامبر 12 با استقبال از ابتکار کانادا که منجر به تصويب قعطنامه ی مجمع عمومي سازمان ملل در 

 پارلمان 2004 ژانويه 15و با توجه به دعوت .  در محکوم کردن نقض دائم حقوق بشر در ايران شد2003
رای اتحاديه اروپا، گزارشگران بدون مرز  مصرانه اتحاديه اروپا را برای ارايه طرح قعطنامه ای اروپا از شو

مشابه در اجالس آينده ی کميسيون حقوق بشر فرا مي خواند، به ويژه برای قاطعانه محکوم کردن 
  .بازداشت های خودسرانه که همچنان در ايران ادامه دارند 

   
 در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين زهرا کاظمي در دوم تير ماه

بازداشت شده بود، اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده 
  . در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية اهللا جان سپرد 

  
فظه کاران و اصالح طلبان، که يکديگر را به دست داشتن در درادامه جنگ قدرت ميان دو جناح رژيم، محا

يکي از ماموران وزارت اطالعات به نام محمدرضا اقدام احمدی  که در . قتل اين خبرنگار متهم مي کنند
متهم و " قتل شبه عمد" بازجويي  زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به 

 ٢٠٠٣شيرين عبادی جايزه صلح نوبل.  آبان تصميم به تعويق دادگاه گرفته شد١٣ در تاريخ . دستگير شد
  .وکالت خانواده ی زهرا کاظمي را برعهده گرفته است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

 
  يک بهمن: روزنامه های تهران

  2004 ژانويه 21 -1382  بهمن1ه شنبچهار  -بي بي سي 
برگزيده، گزارش می دهد » تحصن زير فشار تهديد و اتهام «  درشت صفحه اول خود را اعتماد که عنوان

که آيت اهللا نمازی دادستان کل کشور درباره تحصن نمايندگان گفته است فضايی که ايجاد شده، فضای 
  . مطلوب و قابل دفاعی نيست و از شأن آقايان به دور است

ری هستند اکنون با انجام اين کار، عمل غير قانونی انجام وی گفته کسانی که خود در کسوت قانونگذا
بنا بر همين گزارش دادستان کل کشور در پاسخ سوال مربوط به تعويق انداختن انتخابات گفته . داده اند

اين مربوط به مسئوالن رده باالی نظام می شود و . است اين تصميم در صالحيت تحصن کنندگان نيست
  .ين کار را بکند غير قانونی استاگر دولت هم بخواهد ا

بيشتر روزنامه های تهران سخنان حبيب اهللا عسکراوالدی دبيرکل حزب موتلفه اسالمی را نيز بازتاب 
  . داده اند که گفته است متحصنين ماجراجويی را کنار بگذارند

ابراز اطمينان  ياد آور شده که آقای عسکراوالدی هفته گذشته در گفتگو با خبرنگار اين روزنامه شرق
کرده بود نيروهای انتظامی و طالب معترض اجازه مداخله در تحصن را نخواهند يافت، اما وی ديروز گفته 

  . است متحصنين ماجراجويی را کنار بگذارند
 نيز از قول آقای عسکراوالدی نوشته است که طرفداران و برگزار کنندگان تحصن، به خراسانروزنامه 

 از – که گفته است در محافل آنان بی مهری به نظام شنيده می شود –شهادت رييس جمهور 
قانونگرايی و نظم مردم ساالری خارج شده اند و همين باعث دلگرمی بيگانگان به آنها و تأييد حرکت 

  .شان از آن سوی مرزها شده است
 که امروز در گزارش و تحليلی زير عنوان آينده تحصن، می نويسد تحصن نمايندگان مجلسياس نو 

يازدهمين روز خود را سپری می کند فضايی را خلق کرده که در آن اصالحات جان تازه ای يافته است و 
مردم هم به تدريج باور می کنند که اراده ای جديد و جدی، منسجم و هماهنگ در جبهه دوم خرداد 

ه مقننه و هم در ميان پديد آمده و همزبانی و همفکری دوباره ای را هم در قوه مجريه و هم در قو
روشنفکران و فعاالن سياسی و نيز احزاب دوم خردادی مشاهده می کنند که همگی يک هدف را دنبال 

  . انتخابات آزاد: می کنند
 زير عنوان تحصن ده روزه شد می نويسد عبداهللا سهرابی نماينده مريوان با اشاره به خراسانروزنامه 

مايت از نمايندگان متحصن گفت اين طومار که به ديوار محل تحصن طوماری از طرف مردم اين شهر در ح
  .  نفر آن را امضا کرده اند5500نصب شده بيست و هفت متر و نيم طول دارد و 

از همصدايی مجيد انصاری نماينده مجلس و عضو مجمع روحانيون مبارز، با جمهوری اسالمی روزنامه 
 شده است هيأت نظارت برای به دست گرفتن اکثريت متحصنين نوشته و ياد آور شده که وی مدعی

  . کرده است» مهره چينی « مجلس هفتم 
او گفته رد صالحيت داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم برخالف قانون است و چون موجب تضييع حقوق 

  . مردم و کاهش مشارکت در انتخابات می شود به هيچ وجه قابل قبول نيست
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مجمع روحانيون معتقد به برگزاری انتخاباتی آزاد با :  انصاری می افزايداز قول مجيدجمهوری اسالمی 
رقابتی سالم و قانونی است، بنابراين اگر در حداقل زمان ممکن، شورای نگهبان امکان انجام رقابت 

  . واقعی و انتخابات آزاد را در همه حوزه ها فراهم نکند، وجهی برای شرکت خود در انتخابات نمی بينيم
گفت اين به معنای تحريم انتخابات نيست بلکه به معنای آن است که حاضر نيستيم در مسابقه ای او 

  . شرکت کنيم که برنده آن از پيش مشخص شده است
 عزت اهللا سحابی در جمع نمايندگان متحصن حاضر شده و گفته است اگر تحصن شرقبنا به گزارش 

جبهه دوم خرداد برسد ما نيز در انتخابات شرکت می به نتيجه قابل قبولی برای نمايندگان مجلس و 
  . کنيم

بايد : وی در پاسخ به سوال خبرنگاران، از تحصن نمايندگان به عنوان يک حرکت تاريخی ياد کرد و گفت
او افزوده است که تصويب لوايح رييس جمهور بايد خواست نمايندگان . زودتر به اين تحصن می آمدم

  . يب اين لوايح، مسأله نظارت استصوابی هم حل خواهد شدمتحصن باشد زيرا با تصو
آقای سحابی تحصن نمايندگان را مثبت ارزيابی کرده و گفت همين که حاضر شدند کمی اظهار کوتاه 

ما نمی خواهيم که مملکت به هم بريزد، هدف ما اين است که شرايطی . آمدن کنند موفقيت است
ر آميزی که بر آن نشسته و حاضر به هيچ گفتگو و پاسخگويی ايجاد شود که جناح راست از موضع تکب

  .نيست پايين بيايد و در سطح مردم و نمايندگان مردم حاضر به گفتگو و تفاهم شود
، ابراهيم اصغرزاده، دبيرکل حزب همبستگی با ابراز ترديد درباره شرکت در آفتاب يزدبه گزارش 

ضای موجود شرايط حداقل را برای رقابت انتخاباتی به انتخابات گفته است اين حزب نمی تواند در ف
  . دست آورد
 وزير کشور اعالم کرده است که استانداران در پايان مهلت يک هفته ای خود در نامه اعتمادبه نوشته 

ای مجددا بر استعفا تأکيد کرده و نگرانی خود را درباره اين موضوع اعالم داشته اند که عليرغم مواضع 
ننده مسئوالن ارشد نظام و انتظاراتی که در افکار عمومی به وجود آمده، تغيير رويه ای در اميدوار ک

  .مجموعه نظارتی مشاهده نشده است
  

  گوناگون
  

  در خبرگزاری جمهوری اسالمی " محبيان "و " علوى تبار"ميزگرد 
  ٢٠٠۴ ژانويه ٢١ – ١٣٨٢چهارشنبه اول بهمن : ايرنا

اصالح طلبان چه در انتخابات پيروز "مه نگار و پژوهشگر بر اين اعتقاد است که روزنا" عليرضا علوى تبار " 
شوند يا شکست بخورند بين طرفداران اصالحات محافظه کارانه و اصالحات بنيادين تمايز ايجاد خواهد 

  ". شد
در ميزگردى با موضوع " رسالت "عضو شوراى سردبيرى روزنامه " امير محبيان "وى که به همراه 

اينکه انتخابات چه تاثيرى در عرصه سياسی : نتخابات مجلس هفتم در ايرنا حضور يافت ، تاکيد کرد ا
  . ايران می گذارد بستگی به ويژگی هاى نظام سياسی دارد که انتخابات در آن انجام می شود

می آيد که در به نظر : علوى تبار ، درباره پيامدهاى انتخابات و تاثير آن بر آرايش سياسی نيروها گفت 
جناح محافظه کار وقتی تحولی رخ می دهد که در انتخابات پيروز شود در غير اين صورت اگر در انتخابات 

  .پيروز نشود و در بخش انتخابی کماکان به صورت اقليت باشد بافت کنونی خود را حفظ خواهد کرد
اما اکثريت محافظه : ، افزود وى با بيان اين نکته که جناح محافظه کار در حال حاضر يکدست نيست 

در درون محافظه کاران سه گرايش وجود دارد که عبارتند از .کاران رهبرى گروه خاصی را پذيرفته اند
گرايش راست سنتی ، راست افراطی و گرايش مصلحت عملگرا که مدتهاست رهبرى جناح راست 

  . نمی دهندافراطی پذيرفته شده است و دو گروه ديگر استقاللی از خود نشان 
 درصد مردم در ٣۵تا زمانی که جناح راست در اقليت باشد يعنی بيش از" به اعتقاد اين روزنامه نگار،

انتخابات شرکت کنند نيز اين روند ادامه دارد چون راست افراطی از بقيه تندتر و تهاجمی تر است، 
الح طلبان و خواسته هاى نهادهايی خاص را در اختيار دارد و می تواند سپرى در برابر هجوم اص

  اجتماعی 
  ". باشد که با ساخت آنها متفاوت است 

اما اگر جناح محافظه کار در انتخابات پيروز شود حاکميت اين گروه و خط مشی گذارى ها بر اساس "
گرايش هاى اين جناح يعنی هدايت اين سيستم به سوى بحران و به تشديد دعواهاى خارجی و ايجاد 

داخل می انجامد که آن چيزى نيست که کل جريان محافظه کار حاضر به همراهی با آن فضاى بسته در 
  ." باشد

از اين زمان جدايی ها و تمايزها شروع می شود و دو جريان ديگر سعی می کنند خود را : وى افزود 
مستقل کنند و در آن شرايط و مصلحت عملگراها غالب و هدايت کننده اصلی جريان محافظه کار 

 درصد مردم دوباره اين گروه در اقليت باشند، بازهم وضعيت به ٣۵واهند شد ولی اگر با شرکت بيش ازخ
  . شکل فعلی خواهد بود

به نظر من حتما بين طرفداران اصالحات : علوى تبار درباره گروههاى موجود در جبهه دوم خرداد گفت 
) عضی تغييرات جزيی به وجود آورندکسانی که می خواهند ضمن حفظ ساخت قدرت ب(محافظه کارانه 

کسانی که می خواهند از اصالحات براى تغيير ساخت قدرت در ايران (و طرفداران اصالحات بنيادى 
  . حتما تمايز روى خواهد داد) استفاده کنند
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اين تقسيم بندى تا حدودى منطبق بر تمايز بين سنتی و مدرن است يعنی "به اعتقاد اين پژوهشگر ،
ا در طيف اصالح طلبان خواهان اصالحات بنيادين و راديکال ترند و سنتی ترها خواهان اصالحات مدرن تره

  ". محافظه کارانه هستند
در يک : در خصوص وضعيت فعلی جريان هاى سياسی موجود در کشور نيز گفت " امير محبيان "

در جبهه دوم خرداد برداشت اوليه از نظر روش و رويکرد نسبت به مسائل می توان دو جريان را 
يک گروه که معتقد به اصالح به منظور روبه بهبودى بردن سيستم دارند و گروهی که . مشاهده کرد

  . معتقد به دگرگونی ساختارى هستند
، مجمع روحانيون مبارز و تشکلهاى همسو را نمونه اى از "رسالت "عضو شوراى سردبيرى روزنامه 

گرايش ليبرال دموکرات که بر ديدگاههاى پوپر : مرد و گفت گرايش هاى سنتی طيف اصالح طلب برش
تاکيد دارد در داخل دکتر سروش بيانگر ديدگاههاى تئوريک آنهاست و يک گرايش مدرن سوسيال 

  . دموکرات نيز وجود دارد که دکتر بشيريه از چهره هاى تئوريک اين جريان هستند
ه از جريان سنتی و مجمع روحانيون جدا شد اما سازمان مجاهدين انقالب اسالمی گرچ: محبيان گفت 

به خصوص پس از ترور آقاى حجاريان بحث هاى تئوريک آنها کمتر شد و اکنون بيش از آنکه جريانی 
تئوريک باشد يک جريان عملگراى سياسی است که قدرت براى آنها به نسبت جنبه هاى مشروعيت 

  . قدرت اولويت نخست دارد
يک گروه عملگراى ديگر کارگزاران هستند که جنبه هاى تئوريک در آنها قوى " ر ،به اعتقاد اين صاحبنظ

  ". اينها اگر بخواهند يارگيرى کنند از جهات ديگر به ليبرال دموکراتها نزديک می شوند.نيست 
اصالح طلبانی که : محبيان با اشاره به نوع رفتار سياسی حاکم در جامعه و ساختار قدرت در ايران گفت 

رد اليه هاى بااليی قدرت شدند در مواقع خاص نقش ترمز را براى گروههاى تندتر اصالح طلبان مانند وا
. اين عمل هم باعث ايجاد معضالت داخلی ميان اصالح طلبان شد.ليبرال دموکرات ها بازى می کردند

  . راديکالها راديکالتر و سنتی ها سنتی تر و نزديک تر به حکومت شدند
راين ميان عملگرايانی چون سازمان مجاهدين انقالب اسالمی تالش کردند که محوريت د: وى افزود 

برخی اصالح طلبان که تندتر عمل می کردند به سوى مرزهاى خارج از مرزهاى .عمل را به دست گيرند
نظام حرکت می کردند و اتحادهاى ناگفته بين سوسيال دموکرات ها و ملی مذهبی ها و بين ليبرال 

  . تها و نهضت آزادى به وجود آمد و اين باعث شد از جهاتی راديکالها دچار معضالتی شونددموکرا
اصالح طلبان براى آنکه افکار عمومی را در مقابل جناح رقيب تهييج کنند جناح منتقد را : محبيان گفت 

ی نتيجه اين شد يکپارچه کردند و آنها را افرادى با گرايش هاى طالبانی با افکار بسته معرفی کردند ول
  . که اتحادى در جناح مقابل ايجاد شد و اين اتحاد به ضرر اصالح طلبان تمام شد

اصالح طلبان با فرافکنی مشکالت و بيان اين ادعا که طرف مقابل نمی گذارد آنها کارى از : وى افزود 
  . ين قضيه وارد کردندپيش برند، قدرت کاذبی براى آن ايجاد کردند و برخی نهادهاى حکومتی را نيز در ا

اصالح : اين روزنامه نگار ، انتخابات شوراها را يک جذر سياسی براى اصالح طلبان توصيف کرد و گفت 
 بر ما وارد ١٣٧۶طلبان با افتی که روى داد شديدا به زمين خوردند، در واقع شوکی که پس از دوم خرداد

  . روحی زياد شدندشد اين بار به اصالح طلبان وارد شد و دچار يک ضربه 
هويت يکپارچه تحکيم وحدت : محبيان شکاف در جنبش دانشجويی را امرى بديهی دانست و گفت 

اولين .دچار شکاف شده است ، زيرا ظرفيت جنبش هاى دانشجويی براى تحمل فشارها پايين است 
با جناح راست پس از آن ديگر خيلی ها . جايی که ياس خود را در آن نشان داد جنبش دانشجويی بود

مساله نداشتند بلکه عدم کفايت رهبرى جنبش دوم خرداد را زير سئوال می بردند و اين اختالفات 
  درونی 

  . اضافه شد
پس از مدتی بازى از حالت تئوريک به صورت عملگرايانه درآمد ، چهره هاى شاخص : وى ادامه داد 

در اين ميان توده مردم . اى آنها قديمی تر شدتئوريک به حاشيه رفتند و بازى عملياتی شد ولی تاکتيکه
  از خوب ناتوان بريدند ولی به طرف مقابل نپيوستند، نتيجه اين شد که ما در انتخابات شوراها با 

  . راى بسيار پايين و حتی کمتر از راى سنتی خودمان برديم و اين اتفاق بحران مشارکت نام گرفت 
ريان چپ در دوره قبل از انتخابات را مشکل استراتژيک اين صاحبنظر در مسايل سياسی ،مشکل ج

اصالح طلبان از حمايت توده هاى اجتماعی استفاده کردند اما آفات اين امر را : دانست و گفت 
 ميليون نفر به ٢٠ نرخ مواليد افزايش يافت و همين باعث شد بيش از١٣۶٣ تا١٣۵٨بين سالهاى .نديدند

ف کسانی بودند که پس از انقالب به دنيا آمدند و همين گروه در اين طي. جمعيت کشور افزوده شود
 به سن راى رسيدند و با پايين بردن سن انتخابات اين مجموعه وارد صحنه شد و مطالبات ١٣٧۶خرداد 

  . جديد همين طيف موج دوم خرداد را ايجاد کرد
اين مطالبات را به سمت يک اصالح طلبان بايد : تاکيد کرد " رسالت "عضو شوراى سردبيرى روزنامه 

سيستم حزبی قوى هدايت می کردند و جنبش به يک تحرک حزبی تبديل می شد ولی برعکس احزاب 
پس از شش سال آن انگيزه هاى روانی که آقاى : وى افزود . پشت جنبش اجتماعی پنهان شدند

ماعی کمتر شد و پس خاتمی در مورد آزادى و قانون گرايی مطرح کرد با برداشته شدن فشارهاى اجت
از شش سال اين جوانان برخوردهاى گذشته را به ياد نمی آورند و خطر را به آن شدت احساس نمی 

  . کند
اين جوانان گرچه ممکن است هنوز خاتمی و آزادى را دوست داشته باشند اما آنها کار و : محبيان گفت 

نابراين آن انگيزه هاى دوم خردادى کم از طرفی سطح زندگی هم باالتر رفته است ب.زندگی می خواهند
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  . رنگتر می شود
اصالح طلبان در مورد جناح منتقد يک تحليل اشتباه داشتند و آن اينکه جناح منتقد در واقع دو : وى افزود 
يک بخش طيف هاى محافظه کار آرامی هستند که جنبه هاى درون گراى آنها بيشتر است و .بخش دارد

 جهان نو را می شناسند، برون گرا هستند و به بازى هاى دموکراتيک هم بخش ديگرى که اقتضائات
  .اعتقاد دارند

موضوع ترکيب اينده مجلس هفتم از ديگر محورهاى اين ميزگرد بود که علوى تبار و محبيان به طرح ...
  . ديدگاههاى خود در ارتباط با ان پرداختند

 درصد از واجدين شرايط راى ۴٠درصورت شرکت : د علوى تبار درمورد ترکيب آينده مجلس پيش بينی کر
  . در انتخابات مجلس هفتم اصالح طلبان به خانه ملت راه خواهند يافت 

در صورتی که اصالح طلبان نامزدهايی براى برگزيده شدن داشته باشند، در انتخابات مجلس : وى گفت 
  . پيروز خواهند شد

 درصد ۴٠شرکت بيش از"ن پيش بينی به دو شرط اصلی در واقع تحقق اي: اين پژوهشگر توضيح داد 
  . بستگی دارد" وجود نامزدهاى اصالح طلبان "و " واجدين راى 

براساس نظرسنجی هاى موجود به شرط وجود رقابت واقعی در انتخابات : علوى تبار همچنين گفت 
  . م شرکت می کنند درصد از مردم در انتخابات مجلس هفت۶٠ تا۴٠می توان پيش بينی کرد که بين 

براساس اين آمارها اصالح طلبان مجددا به مجلس راه خواهند يافت و اکثريتی ضعيف : وى معتقد است 
  . و يا اقليتی قوى خواهند بود

 درصد از مردم معتقد به ٢٠آخرين نظرسنجی ها همچنين نشان می دهد که کمتر از: علوى تبار افزود 
 درصد از جامعه خواهان اصالح تدريجی در ۵٠ند و نزديک حفظ وضع موجود سياسی در کشور هست

  . جامعه هستند
اين پژوهشگر با بيان اينکه يک گروه اقليت نيز در کشور وجود دارد که معتقدند مسايل جامعه اصالح 

گروهی در جامعه نسبت به مسايل سياسی : پذير نيست و بايد تغيير اساسی بوجود آورد، گفت 
  . را از اين عرصه کنار می کشندحساس نيستند و خود 

محبيان صاحبنظر در مسايل سياسی و عضو شوراى سردبيرى روزنامه رسالت در ارتباط با اين موضوع 
 از واجدين شرايط راى در تهران در انتخابات مجلس هفتم شرکت خواهند ۵٠ تا۴٠: پيش بينی کرد 

  . هد رسيد درصد خوا۶٠ تا۵۵داشت که در ديگر شهرها نيز اين رقم به 
وى با بيان اينکه نتايج نظرسنجی هاى انجام شده تا ساعات نزديک به برگزارى انتخابات مجلس متغير و 

  . مردم ايران ، سنتی هستند و تا لحظات آخر ديدگاه خود را بيان نمی کنند: متفاوت است ، تاکيد کرد 
عيت جناح منتقد روبه بهبود خواهد بود وض: اين روزنامه نگار در مورد ترکيب دو جناح در مجلس نيز گفت 

  . و جبهه مشارکت ايران اسالمی جايگاه خود را از دست می دهد
براساس . طيف مستقل و بی تابلو نيز وزن بيشترى در مجلس آينده کسب خواهند کرد: محبيان افزود 

سی و عملگرا وضعيت موجود رويکرد مجلس هفتم تغيير خواهد کرد بدين معنا که اين مجلس کمتر سيا
  . خواهد شد

شوراى اسالمی شهر تهران در دوره اول : وى ، با مقايسه دو دوره شوراى اسالمی شهر تهران گفت 
توجه بسيارى به مسايل سياسی کشور کرد، اما دوره دوم اين شورا براى بقاى خود مجبور به توجه به 

  . مسايل اجتماعی شد
تاکيد براين مطلب که ما بايد به توازنی در ترکيب مجلس عضو شوراى سردبيرى روزنامه رسالت ، با 

  . گفت و گوها با جناح مقابل درصورت توازن انجام خواهد شد: برسيم ، اظهارداشت 
در اين ميزگرد همچنين به انتشار مطالبی در برخی سايتهاى اينترنتی مبنی براينکه موج سومی در 

نمايندگان مجلس هفتم را تنظيم کرده ، اشاره کشور در حال شکلگيرى است و جناح راست ليست 
  . شد

موج . نمايندگان مجلس را بايد مردم انتخاب کنند و ليستی وجود ندارد: محبيان ، در اين ارتباط پاسخ داد 
سوم زمانی شکلمی گيرد که دو موج و جناح موجود نتوانند مشکالت را حل کنند و در واقع احساس بی 

  . کفايتی شود
جناح چپ و منتقد در جامعه : وصيف اينکه موج سوم کف روى آب است ، خاطرنشان کرد وى ، با ت

  . ريشه دار هستند و مردم با توجه به مطالبات خود به دو جناح روى می آورند
جريان و موج سوم به اين معنا است که خط ثابت و : عضو شوراى سردبيرى روزنامه رسالت يادآور شد 

  .  چنين جريانی در کشور وجود نداردمستقلی داشته باشند که
: ، گفت "اختالفات ، تفاوتها و شکافهايی در درون جبهه دوم خرداد وجود دارد"محبيان ، با بيان اينکه 

برگزارى انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسالمی به متالشی شدن جبهه دوم خرداد منجر 
  . خواهد شد
محبيان ، در عين حال . ت مجلس هفتم متحول خواهد شدجناح منتقد پس از انتخابا: وى افزود 

انتقادات در جناح منتقد نسبت به عملکرد شوراى نگهبان و قوه قضاييه وجود دارد که : خاطرنشان کرد 
  . اين انتقادات صريحتر مطرح خواهد شد

ح اگر مجلس هفتم با راى حداکثرى مردم بدست جنا: عضو شوراى سردبيرى روزنامه رسالت گفت 
منتقد، عملگرا بيفتد، تحوالت و شعارهايی که جناح چپ وعده داد و نتوانست عمل کند، با قدرت بيشتر 

  . اجرا خواهد کرد
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اگر جناح منتقد از نقطه ضعف کنونی خارج شود سکوت را درباره نهادها : محبيان ، همچنين تصريح کرد 
  . و برخی جريانات خواهد شکست 

عملگرايان جناح منتقد نسبت به رفتارهاى انجام : ه رسالت توضيح داد عضو شوراى سردبيرى روزنام
  . شده نظر مثبتی ندارند و تنها هزينه آن را می پردازند

مطالبات جديدى در ميان مردم شکل گرفته است که رنگ و اصل آن : اين روزنامه نگار تاکيد کرد 
ند که داراى مطالبات خاص خود اجتماعی است ، موج جوانی درحال ورود به عرصه اجتماع هست

  . هستند
 سال آينده جامعه ايران در پيگيرى سياست معتدلتر و محافظه کارتر و در مطالبات ١٠در: وى يادآور شد 

  . اجتماعی راديکالتر و جدى تر خواهد بود
جريان دوم خرداد بحثهاى سياسی زيبايی مطرح می کند، "به اعتقاد اين صاحبنظر مسايل سياسی ،

  ". ا بايد به زبان اجتماعی ترجمه شودام
محبيان ، با تاکيد براين مطلب که در نظرسنجی هاى انجام شده مطالبات اصلی مردم از مجلس هفتم 

حتی مطالبات نسل جوان در رده ششم اين : ، حل مشکالت و معضالت اقتصادى است ، گفت 
  . نظرسنجی ها قرار دارد
نشان می دهد که جريان اجتماعی با مسايلی که ما برداشت می اين مطلب : اين روزنامه نگار گفت 

  .کنيم متفاوت است ، اکثر ما آنچه را که دوست داريم می بينيم 
اين : محبيان ، به يک نظرسنجی درباره ميزان اطالعات مردم از جريانات سياسی اشاره کرد و گفت 

  . سياسی در کشور را نمی شناسند درصد از پاسخگويان ، گروههاى ٧۵نظرسنجی نشان می دهد که 
: نيز با تاييد اين مطلب که مشکالت مردم در کشور ريشه در مسايل اقتصادى دارد، گفت " علوى تبار"

  . اما مهم اين است که چه راه حلی را مردم براى حل مشکالت دنبال می کنند
ريشه : ان برمی گردد، گفت وى ، با تاکيد بر اينکه ريشه مسايل و مشکالت ايران به عرصه سياست اير

  . مسايل به مديريت کالن کشور برمی گردد و نه به منابع و موقعيت استراتژيک ايران 
. رييس جمهور به نمايندگی قدرت عمومی مردم بايد در ساخت قدرت عمل کند: اين پژوهشگر افرود 

هيچکس را . وافق رسيدباب گفت و گو ميان دو جناح بسته نيست و می توان در جهت منافع ملی به ت
  . نبايد از صحنه سياست پاک کرد، بايد پذيرفت که به اندازه وزن اجتماعی در کشور قدرت داشت 

اگر دوستان بپذيرند به اندازه وزن اجتماعی خود قدرت در کشور داشته "به اعتقاد اين روزنامه نگار ،
  ".  درصد جامعه را نمايندگی خواهند کرد١۵ تا١٠باشند،
ايرانيان : با بيان اينکه انتخابات آزاد و منصفانه به نفع تمامی ايرانيان تمام خواهد شد، تاکيد کرد وى ، 

  . نمی خواهند کشور از هم بپاشد و قيم خارجی نيز داشته باشند
: اين صاحبنظر در مسايل سياسی با مقايسه وضعيت کنونی اقتصاد کشور با دهه هاى گذشته گفت 

  . دهد که تمام شاخصهاى اقتصادى از وضعيت بهترى برخوردارنداين بررسی نشان می 
چرا مردم با وضعيت اقتصادى بهتر نسبت به سالهاى "علوى تبار، در اين ميزگرد با طرح اين سوال که 

مردم احساس می کنند کسی به حرفشان گوش نمی : ؟ گفت "گذشته همچنان ناراضی هستند
  . دهد

دگان خود در مجلس انتظار دارند که در بعضی موارد بايستند و مقاومت مردم از نماين: وى تاکيد کرد 
  . کنند

تحوالت اجتماعی در کشور وجود دارد که : تاکيدکرد "رسالت "محبيان ، عضو شوراى سردبيرى روزنامه 
بايد تحوالت اجتماعی "اين روزنامه نگار با بيان اينکه . تبعات مسايل سياسی جدا از آن صورت می گيرد

نخبگان کشور بسيارسياسی هستند و چيزى جز : افزود " ا پيش از حل مسايل سياسی درک کنيم ر
  آن 

  . ياد نگرفته اند و به اين جهت تمامی مسايل را سياسی تفسير می کنند
عقل حکم می کند براى حکومتدارى مسايل اجتماعی را اجتماعی و مسايل اقتصادى را : وى تاکيد کرد 

ما اگر نتوانيم به مشکالت پاسخ مناسب بدهيم ، خطراتی را بدنبال خواهد داشت . م اقتصادى نگه داري
 .  

. نگاه جناح چپ به قدرت ، ايده آليستی و آرمانی است : محبيان ، در بخش ديگرى از اين ميزگرد گفت 
تحميل مطالبات اجتماعی به عرصه سياست در جامعه ديده می شود، اصل جنبش در جامعه از اليه 

  . اى اجتماعی است ، اما سواالت اجتماعی مردم با رنگ سياسی همراه است ه
  . هر دو جناح در کشور به سواالت مردم سياسی پاسخ می دهند: اين روزنامه نگار تاکيد کرد 

محبيان ، با پيش بينی اين مطلب که انتخابات مجلس هفتم موجب تحوالتی در جناح اصالح طلب و 
جريان محافظه کار ، مواضع شفاف داشته باشد که با انشقاق : د، احتمال داد محافظه کاران خواهد ش

  . جريان سنتی از مدرن خواهد بود
اصالح طلبان نيز ممکن است جريان اصالح طلب باتوجه به تجربه دوره ششم به راهکار : وى افزود 

  . جديدى روى آورد
صالح طلبان درمورد چگونگی ادامه برنامه علوى تبار، در ادامه اين ميزگرد به ديدگاههاى موجود ا

اصالح طلبان پس از شکستهاى مکرر سه راهکار همراهی به " : اصالحات در کشور پرداخت و گفت 
  . اميد آينده ، تامل و بازسازى ، تعميق اصالحات را مطرح می کنند

عت و همراهی مجمع روحانيون مبارز ، حزب همبستگی و خانه کارگر سعی در اطا: وى توضيح داد 
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  . گروهی ديگر از اصالح طلبان تالش در شناسايی چارچوبهاى موجود اصالحات دمکراتيک دارند. دارند 
بخشی از اصالح طلبان : علوى تبار، در مورد راهکار تامل و بازسازى اصالح طلبان نيز اظهار داشت 
  . ستان جديد را شناسايی کردمعتقدند بايد مدتی از عرصه دعواهاى سياسی کنار رفت و ايده ها و دو

اين : اين صاحبنظر مسايل سياسی ، تعميق اصالحات را توجه و نقد عميقتر به مسايل بيان کرد و گفت 
  . اصالح طلبان نيز معتقدند شعارها، نگاه و نقد در ساختار سياسی بايد عميقتر شود

ما بايد تالش کنيم که حاکميت  : علوى تبار، بر حضور اصالح طلبان در درون حاکميت تاکيد کرد و گفت
  . يکپارچه نباشد و دوگانگی حاکميت رعايت شود

اصالحات بدين معنا است که از دولت و حکومت روى برنگردانيد و هر وقت فرصت پيش آمد در : وى گفت 
  . دورن حکومت اصالحات را انجام دهيد

می و روشهاى ان سوال شد که پاسخ از محبيان در اين ميزگرد درباره سازمان مجاهدين انقالب اسال
روش و منش سازمان مجاهدين انقالب اسالمی غيردمکراتيک است که بايد از صحنه سياست به : داد 

  . حاشيه بروند
  . رفتار سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ، فرهنگ غيردمکراتيک را تشديد می کند: محبيان گفت 
 سال آينده را از آن خود کند اما کسانی ١٠نی نباشد و نتواندجناح راست شايد برنده کنو: وى تاکيد کرد 

  . که بهرقيمتی بدنبال پيروزى با روشهاى غيردمکراتيک هستند بايد رفتارشان را نقد کرد
حزب موتلفه اسالمی حزبی : عضو شوراى سردبيرى روزنامه رسالت درباره حزب موتلفه اسالمی گفت 

اعضاى اين گروه افراد متدينی . د کارکرد خود را داشته باشداست که در جامعه دمکراتيک می توان
  . هستند

آيا جناح منتقد بدنبال جداکردن ملی مذهبی ها از جبهه اصالحات و : از محبيان همچنين سوال شد 
  پيوند با اين جناح است ؟ 

يت را در گروه ملی مذهبی ها برگ برنده جناح منتقد نيست ، اين گروه تنها رانت مظلوم: وى گفت 
  . اختيار دارد

محبيان ، با طرح اين مطلب که برخورد با ملی مذهبی ها موجب می شود که چهره گروهها زشت يا 
اگر ملی مذهبی ها از صحنه بازى کنار بروند و نقش جريانی مستقل را ايفا : زيبا ديده شود، تاکيد کرد 

  .کنند، هزينه پرداختی آنها کمتر خواهد شد
 
  

   ارسالي به وسيله اي ميل- آمريكااخبار راديو
  2004 ژانويه 21 -1382 بهمن 1چهار شنبه 

دبير کل سازمان ملل متحد می گويد اميدوار است محافظه کاران و اصالح طلبان در ايران بتوانند اختالف 
ی عنان کوف.  نظرهای خود را بر طرف سازند و اجازه دهند انتخابات به گونه ای آزاد و عادالنه برگزار شود

بحران سياسی ناشی از تصميم شورای : که به آلمان رفته است، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت
نگهبان به رد صالحيت بيش از سه هزار کانديدای نمايندگی مجلس شورای اسالمی را از نزديک دنبال 

  . بات پيدا کنندمی کند و اميد وار است ايرانيان راهی برای شرکت تمام احزاب و گروه ها در انتخا
   

پرزيدنت بوش چند ساعت پس از آن که سخنرانی در اجالس مشترک کنگره آمريکا را برای پيشبرد 
سياست های اقتصادی خود و توجيه حمله به عراق به کارگرفت، سفری دو روزه به ايالت هائی را که 

ايو، نيو مکزيکو و آريزونا توقف آقای بوش در اوه.  در انتخاب دوباره او کار ساز هستند، آغاز کرده است
او سه .  خواهد کرد و در مورد برنامه های آموزش ضمن خدمت و جنگ با تروريسم سخن خواهد گفت 

ائتالف برای آماده ساختن زمينه انتقال حاکميت کامل به مردم : شنبه در اجالس مشترک کنگره گفت 
رئيس جمهوری آمريکا همچنين . ی می کندعراق، با سازمان ملل متحد و شورای حکومتی عراق همکار

اين اتهام را که صدام حسين سرگرم اجرای برنامه هائی برای توليد جنگ افزار کشتار جمعی بود تکرار 
  . کرد و گفت شواهدی که به دست آمده است نشان می دهد فعاليت هائی در اين زمينه جريان داشت

    
ان برای شرکت در اجالس ساالنه ای که انتظار می رود بر رهبران دولت ها و سازمان های بازرگانی جه

پيش بينی می .  تروريسم و اقتصاد جهان متمرکز باشد، در شهر داوس، در سوئيس، جمع شده اند
 روز ۵ رئيس کشور يا دولت، در مجمع اقتصادی جهان در ٣٠شود بيش از دو هزار نفر، از جمله بيش از 

ث ها، که روز چهارشنبه آغاز شد، جک استرا وزير امور خارجه بريتانيا، در جريان بح.  آينده شرکت کنند
او همچنين از سازمان ملل متحد خواست برای کمک به . از تصميم ائتالف به جنگ با عراق دفاع کرد

قرار است محمد خاتمی .  ارزيابی زمانی که انتخابات می تواند در عراق برگزار شود به آن کشور بازگردد
ديک چينی، . هوری اسالمی ايران، سخنرانی اصلی را ايراد کند و کنفرانس را رسما بگشايدرئيس جم

معاون رئيس جمهوری آمريکا، پال برمر، مدير ارشد آمريکا در عراق، و پرويز مشرف رئيس جمهوری 
  . پاکستان، از ديگر رهبران سياسی هستند که انتظار می رود در کنفرانس حضور يابند

    
مجمع ساالنه اجتماعی جهان، با راه پيمائی شرکت کنندگان در خيابان های بمبئی، در هند چهارمين 

آنها . به پايان رسيد و برگزار کنندگان ، شش روز سخنر انی، جلسه و اعتراض را يک موفقيت خواندند
گفتند در کنفرانس، که به قصد مقابله با گشايش مجمع اقتصادی جهانی در شهر داووس در سويس 
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هدف از تشکيل مجمع، پيشبرد حقوق .   کشور حضور داشتند١٣٢ هزار نفر از ١٠٠برپاشد، بيش از 
اجتماعی و اقتصادی مردم سراسر جهان بود و در آن، افزون برمسائل اقتصادی، دگرگونی سياسی در 

  . سرزمين هائی مانند برمه و تبت نيز مورد بحث قرار گرفت
    

ار اتمی به قانونگزاران آمريکا گفته است به اعتقاد او کره شمالی قادر يک کارشناس آمريکائی جنگ افز
سيگ فرايد هکر، رئيس سابق آزمايشگاه ملی لوس .  نيست يک اسلحه اتمی با پلوتونيوم توليد کند

 نفری از يک مجتمع اتمی کره شمالی ديدن ۵ ژانويه همراه با يک هيات غير رسمی ٨آالموس، که روز 
کره شمالی ممکن است بتواند : شنبه در کميته مناسبات خارجی سنای آمريکا گفتکرد، روز چهار

در اين ميان، .  پلوتونيوم بسازد، اما او ترديد دارد که از چگونگی کار برد آن در يک بمب اتمی آگاه باشد
د يک عضو ديگر هيات، در تفسيری در نيويورک تايمز می نويسد او متوجه عالئمی شد که نشان می دا

  . پيونگ يانگ ممکن است برنامه تسليحات اتمی خود را از سر گرفته باشد
    

شاهدان فلسطينی می گويند سربازان اسرائيل يک فلسطينی را در باريکه غزه کشتند و دست کم 
به گفته آنها، سربازان روز چهارشنبه ، بی آن که عمل تحريک کننده ای .  سه نفر را مجروح کردند

مقامات .   ساله ای را کشتند٣١شد، در اردوگاه آوارگانَ َرفح به تيراندازی پرداختند و زن صورت گرفته با
ارتش اسرائيل می گويند سربازان پس از آن که مورد حمله مردان مسلح فلسطينی در اردوگاه قرار 

جستجوی تونل آنها می گويند سربازان در .  گرفتند، تيراندازی کردند و درباره اين حادثه تحقيق می کنند
پيشتر، در حادثه ای جداگانه، .  هائی که برای قاچاق اسلحه از مصر به کار می رود وارد اردوگاه شدند

  . يک جوان فلسطينی از ناحيه سر هدف گلوله سربازان اسرائيل قرار گرفت و به شدت مجروح شد
    

 ميلياردها دالر از بدهی های نخست وزير کويت می گويد کشور او آماده است در صورت تصويب پارلمان،
شيخ صباح االحمد الصباح، روز چهارشنبه، پس از مالقات با جيمز بيکر فرستاده ويژه .  عراق کم کند

مذاکره درباره بخشودگی بدهی ها فقط با يک : رئيس جمهوری آمريکا، به خبرگزاری دولتی کويت گفت
باشد، صورت خواهد گرفت و شامل غرامت دولت عراق، که مورد شناسائی بين المللی قرار گرفته 
در اين ميان، در انفجار بمبی که در کنار جاده .  های جنگی که عراق به کويت بدهکار است نخواهد بود

  .  نفر مجروح شدند١٠ای در نزديک شهر موصل کار گذاشته بود، دست کم 
    

اين اقدام . ل تعليق در آورده انددر نيجريه اتحاديه های کارگری برپائی يک اعتصاب سراسری را به حا
رئيس .  پس از آن صورت می گيرد که دولت موافقت کرد اخذ ماليات بر بنزين را موقتا متوقف سازد

بزرگترين اتحاديه کارگری روز چهارشنبه هشدار داد که اگر دولت تصميم بگيرد ماليات يک ِسنتی را 
تصميم به لغو اعتصاب در حالی اعالم شد . ته شوددوباره بر قرار سازد، اعتصاب ممکن است از سر گرف

روز سه شنبه، يک دادگاه استيناف رای داد که اعتصاب بايد .  که بسياری از کارگران در خانه مانده بودند
دادگاه گفت به اين اختالف در جلساتی که هفته . متوقف شود و دولت بايد ماليات بر بنزين را لغو کند

  . سيدگی خواهد کردآينده آغاز می شود ، ر
    

يکی از رهبران جدائی خواه کشمير می گويد اتحاد اصلی جدائی طلب از دولت هند خواهد خواست در 
موالنا عباس انصاری، رهبر کنفرانس حريت، .  جريان مذاکرات پيش رو، در کشمير آتش بس اعالم کند

 نفره ای را که قرار ۵تی هيات يک گروه چتری که احزاب سياسی و مذهبی را در بر می گيرد، سرپرس
است روز پنجشنبه در دهلی نو با لعل کريشنا ادوانی، معاون نخست وزير هند، مالقات کند ، بر عهده 

اين نخستين بار است که ديداری رسمی بين کنفرانس حريت و دولت هند صورت می .  خواهد داشت
  . مه ای تعيين نشده استبرای مذاکرات، که فقط يک آغاز توصيف می شود، برنا. گيرد

    
وزير امور خارجه آلمان به آنکارا رفته است و قصد دارد درباره درخواست ترکيه برای پيوستن به اتحاديه 

يوشکا فيشر روز چهارشنبه، پيش از آن که رهسپار آنکارا شود، به .  اروپا با رهبران آن کشور مذاکره کند
: ه برای منافع استراتژيک اروپا بسيار مهم است و اضافه کردروزنامه حريت گفت ورود ترکيه به اتحادي

قرار است اتحاديه اروپا در پايان سال جاری .  بهای بستن در به روی ترکيه، بسيار سنگين خواهد بود
ترکيه را از اين موضوع که آيا تمام معيارهای الزم برای آغاز مذاکرات عضويت را رعايت کرده است يانه، 

فته پيش، رومانو پرودی، رئيس کميسيون اروپا به ترکيه رفت و دولت را به دليل انجام ه. آگاه سازد
  .اصالحات ستود، با اين حال گفت طرح های اصالحی بايد کامال اجرا شود
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