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  بيانيه گروهی از فعاالن سياسی و فرهنگی در ايران
  !ما در انتخابات شرکت نمی کنيم

   ٢٠٠٣ ژانويه ٢٢ – ١٣٨٢ بهمن ٢پنجشنبه 
  بنام خداوند جان خرد

  :هم ميهنان عزير، ملت شريف ايران
ين دوره مجلس، مراحل نخستين خود را با صافی و گزينش چنان که پيش بينی ميشد، انتخابات هفتم

. هيئت های اجرايی گذراند، و سپس با حذف صالحيت های بی سابقه هيئت های نظارت روبرو شد
ازنامزدهای انتخابات بود که، درپی آن، اوضاع به )  درصد45يا (نتيجه آن، حذف حدود چهارهزار نفر 

اکنون روشن شده است که حاکميت انحصار طلب برآنست تا . مراحل بسيار پرتنش نزديک شده است
بوسيله نظارت استصوابی غير قانونی شورای نگهبان، همه چيز را برای دستيابی به يک مجلس 

از اين کارها چنين برداشت ميشود که تشنگان قدرت ديگر . يکدست شده و فرمانبردار در اختيار بگيرد
ته خود را ندارند و، از اينرو، بجز نظارت استصوابی راه گزينش حتا تحمل نقد و اعتراض همگامان گذش

چنين نظارت ها و گزينش های آمرانه، بهيچوجه با روح . های يکسويه و فرمانروايانه را نيز برگزيده اند
مردم ساالری، اين آرزوی ديرين و اشتياق پايان ناپذير امروز مردم، سازگارنيست و هدفی جز تشکيل 

  .در خدمت حاکميت موجود، ندارد"  اقتدار و توان تخصصی، ضد آزاد انديشی، و صرفامجلسی تهی از
يک مجلس ناتوان که در آن رای مردم بهيچ انگاشته ميشود، هيچ سودی برای امنيت، ثبات، 

در واقع، تشکيل چنين مجلسی . دموکراسی، رفاه، رشد و توسعه و آزادی های فردی و اجتماعی ندارد
شتن فرصتها و عاطل نگهداشتن توان ملت، و با خدمتگذاری به گروهها و جناح هايی که که هنری بجز ک

فقدان آزادی، عدم . تا کنون باعث ايجاد همه مشکالت اساسی کشور بوده اند، بسيار زيانبار خواهد بود
 رعايت حقوق بشر، عدم توسعه سياسی، تورم، بيکاری، بی عدالتی های قضايی، بی ثباتی، نا امنی،

فرار مغزها و سرمايه، سقوط ارزشهای اخالقی، نابهنجاری های اجتماعی، بازدارندگی فرهنگ ملی، 
وادادگی به قدرتهای سيطره جوی جهانی و بمخاطره افکندن امنيت و حاکميت ملی، از جمله مسائل 

  .موجود ما هستند که با چنين انتخاباتی حل نخواهد شد
آنها می دانند .  نامزدها و مجلس به دست آنان تعيين نمی شودامروز، مردم ما ميدانند که سرنوشت

که سازمانهای انتصابی شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و همانند آنها هستند که بخود 
اين حق را می دهند و می توانند که هرگاه اراده کنند، مصوبات مجلس را لغو يا قوانين را به ميل و 

اين سازمانها، بنا به ماهيت خود، برآنند که نگذارند اراده مردم در . وتو کنندسليقه جناحی تفسير يا 
انتخاب نمايندگان خود، و اراده نمايندگان در تصميم های اساسی، مانند تغيير ساختارهای تصميم گيری 

اين واقعيت، در همه دوره های قانونگذاری گذشته، . و اعمال قدرت و درخواست رفراندم، تحقق يابد
  .حتا در مورد مجلس ششم که ادعا ميشد بيشترين پشتوانه مردمی را دارد، به اثبات رسيده است

بنابراين، هيچ انسان خردمند و دلسوزی که با دردهای اقتصادی، نيازهای سياسی، واقعيت های روابط 
 و خارجی و مشکالت اجتماعی آشناست، نميتواند چنين مجلسی را که فاقد توان و اعتبار مردمی

  .مصوبات اين مجلس قابل پذيرش نخواهد بود. موجب فرصت سوزی است، بپذيرد
از اينرو، ما امضاء کنندگان زير، انتخابات مجلس را به شيوه کنونی و با ساختار موجود، بويژه با وجود 

نظارت استصوابی و محدوديت شديد آزادی بيان و قلم و با زندانی بودن فعاالن سياسی و مطبوعاتی، 
ما نگرانيم که زندگی اقتصادی و . مسو با منافع ملی، روح جمهوريت و مردم ساالری نمی دانيمه

  .اجتماعی مردم و ثبات و امنيت ملی بيش از اين دستخوش اعمال قدرت اقليتی محدود قرار گيرد
  :مردم آزادی خواه ايران

ا ملتمان، برعهده ما گذاشته با توجه به مسئوليت و وظيفه ای که روند تاريخ و هم پيمانی سرشتی ب
است، و با توجه به پيشينه و تجربه های تالش و مبارزه برای آزادی، بهروزی و سرفرازی ملت ايران، ما 

. مشارکت در انتخابات را موکدا ناموثر ميدانيم و نظر خود را با صراحت در پيشگاه مردم اعالم ميداريم
 و سياست خارجی، بويژه محدوديت فزاينده آزادی های ابعاد بحران های سياسی، اقتصادی، اجتماعی،

فردی و اجتماعی و نقض حقوق بشر، در کنار مسائل مزمن اقتصاد و مشکالت حاد اجتماعی، چنان در 
حال گسترش هستند که مجلسی اين چنين در برابر آن، چنان ناتوان می ماند که ما نمی توانيم 

مجلس "هنمان، بردوش مجموعه ای صوری و ناموثر، به نام سکوت کنيم تا بار تکليف مبرم تاريخی مي
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بيفتد که برگزيده راستين مردم نيست و زير نفوذ سازمانهای چون شورای نگهبان و مجمع " شورا
يک مجلس دستچين شده، نه تنها راه برون شد از بحران را . تشخيص مصلحت و همانند آنها قرار گيرد

 اينهمه هوشمندی، توان مادی، بنيه اجتماعی و فداکاری بسته تر می نمی پويد، بلکه راه را برملتی با
  .کند

  
  :ايرانيان شريف و آزاده

ما . ما به صراحت در پيشگاه ملت ايران اعالم می داريم که از شرکت در انتخابات خودداری می کنيم
ی جدی در تثبيت شرکت در انتخابات را نه تنها با منافع ملی همخوان نمی بينيم، بلکه آن را اقدام

ساختاری ميدانيم که با تمام نيروی خود بر آنست تا حاکميت ملی و حق تعيين سرنوشت از سوی 
مردم را ناديده بگيرد، فرصت ها را بسوزاند و با ادامه به حفظ منافع اقليتی محدود، گرفتاری های 

  .اقتصادی مردم و مسائل سياسی و امنيتی ملت را تداوم بخشد
م که شما مردم هوشمند نيز از مشارکت در چنين انتخابات از پيش تعيين شده ای ما شک نداري

حاکميت بايد دريابد که هيچ ترفندی نمی تواند مردم را به سياهی لشگر ميدان . خودداری خواهيد کرد
های انتخابات تبديل کند تا، به اعتبار شمار آرای آنها، موقعيت خويش را در داخل و در چانه زنی با قدرت

دراين شرايط، ضروری است که مردم ما نتايج تصميم خود را مبنی بر . سيطره جوی جهانی تثبيت کند
اميد بستن به يک مجلس بظاهر انتخابی، اما ناتوان و مطيع، در برابر موج مسائل و مشکالت موجود و 

ن چنينی، انديشيدن تکليف اساسی ما امروز بجای شرکت کردن در انتخاباتی اي. پيش رو، ارزيابی کنند
ما بايد مصرانه از حاکميت . و تذکر دادن نسبت به عاقبت ناخوشايند ناديده گرفتن اراده ملت است

انحصارطلب بخواهيم که در اين تنش بزرگ و نگرانی برای حاکميت ملی و منافع مردم ميهنمان، بخود 
  .آيد و به خواست ملت در راستای استقرار مردم ساالری تن در دهد
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خرسنديان، حسن خرمشاهی، محمد خوش طينت، غالمحسين خير، مهندس هوشنگ خيرانديش، 
دکتر پرويز دبيری، جمال درودی، رضا درودی، فريبا درودی، دکتر راشد محصل، حسين راضی، غالمرضا 
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  رد صالحيتها
  

، نمايندگان متحصن در دوازدهمين روز تحصن جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
  .اي قرائت آردند سوگندنامه
  2004 ژانويه 22 -1382 بهمن 2پنج شنبه 

ما نمايندگان « :، در اين سوگندنامه آمده است)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
ملت در مجلس شوراي اسالمي به نام خداوند قادر متعال سوگند ياد مي آنيم با تكيه بر شرف 
انساني خويش پاسدار حريم اسالم و نگاهبان دستاوردهاي انقالب اسالمي و مباني جمهوري 

بنديم براي دفاع از قانون اساسي و آزادي مردم و تامين مصالح و منافع  اسالمي ايران باشيم و عهد مي
  ».ايم گامي به عقب ننهيم آنها از راهي آه برگزيده

  :استمتن آامل اين سوگندنامه به شرح زير 
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

ما نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسالمي به نام خداوند قادر متعال سوگند ياد مي آنيم با تكيه بر 
شرف انساني خويش پاسدار حريم اسالم و نگاهبان دستاوردهاي انقالب اسالمي و مباني جمهوري 

 اساسي و ازادي مردم و تامين مصالح و منافع بنديم براي دفاع زا قانون اسالمي ايران باشيم و عهد مي
  .ايم گامي به عقب ننهيم آنها از راهي آه برگزيده

شويم براي احقاق حقوق قانوني مردم در برابر  بنديم و متعهد مي ما نمايندگان ملت با هم پيمان مي
 برگزاري انتخابات قانوني، فشار، تهديد و تطميع پايداري آنيم و از هدف بلند خود آه همانا تضمين بي

آزاد، عادالنه و قانوني مجلس شوراي اسالمي است، جوانمردانه و صادقانه پاسداري آنيم و اجازه 
  .واسطه ملت مخدوش شود ندهيم حق گزينش بي

شويم منافع زودگذر فردي را بر منافع بلند  آنيم و متعهد مي ما نمايندگان ملت همراه هم سوگند ياد مي
ها و مصائب را به جان  قدم نداريم و در راه اعتالي آشور و حفظ حقوق ملت، سختيملت بزرگ ايران م

  .خريداري آنيم و با صبوري و استقامت در راه خدمت به ملت، مددآاري و پشتيباني يكديگر باشيم
شويم اگر حقوق قانوني داوطلبان نمايندگان  آنيم و متعهد مي ما نمايندگان ملت همصدا قسمت ياد مي

 شوراي اسالمي تامين نگردد و قانون ناديده انگاشته شود از داوطلبي نمايندگي در انتخاباتي مجلس
  .واسطه نمايندگان خود را نداشته باشند احترام آنيم آه مردم حق گزينش آزاد و بي

ا شويم اگر حقوق قانوني مردم در انتخابات زير پ بنديم و متعهد مي ما نمايندگان ملت با يكديگر عهد مي
  . در مجلس ششم نخواهيم ماند نهاده شود و انتصابات جايگزين انتخابات شود،

ي ما براي شرآت در  شويم اگر صالحيت همه بنديم و متعهد مي ما نمايندگان ملت با هم ميثاق مي
انتخابات تاييد شود اما حقوق قانوني مل استيفا نگردد گامي از مواضع اصولي و قانوني خود عدول 

  .تا احقاق حقوق پايمال شده ملت بايستيمنكنيم و 
ي لطف ازل از  بنديم تا با تكيه بر سابقه و ما با خداي سبحان و با ملت بزرگ ايران و با يكديگر پيمان مي

با برگزاري انتخاباتي ) ره(ي توان بكوشيم در تداوم راه امام  اي ندارد، بازنگرديم و با همه راهي آه آناره
  .  اميد در قلوب ملت ايران خاموش نگرددقانوني و آزاد، نور

 انتهاي پيام
  

  .دوازدهمين روز تحصن جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بعد از ظهر امروز برگزار شد
  2004 ژانويه 22 -1382 بهمن 2پنج شنبه 

ير علوم در ، دآتر هادي خانيكي، معاون وز)ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران
شود،  توجهي به برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه نصيب آشور مي خسارتي آه با بي: اين مراسم گفت
  .ي سياست نخواهد بود محدود به عرصه
  .ايم اگر مجلس از راس امور تنزل آند، يك منبع ملي را از دست داده: وي تصريح آرد

هدف، ايجاد مجلسي :  دانست و گفت76خرداد خانيكي تحصن نمايندگان را اصرار بر اهداف دوم 
  .قدرتمند است
  .براي ساختن ايراني ازاد و آگاه، راهي جز تن دادن به قواعد مردمساالري وجود ندارد: وي تاآيد آرد
  .ي ما را به هوش آورد اين هشداري است آه توسط نمايندگان آغاز شده است تا همه: خانيكي گفت

  .يام نمايندگان آه برگزاري انتخابات آزاد است محقق شوداميدوارم پ: وي اظهار داشت
  

 285از : ي مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي نيز در بين متحصنان گفت داود سليماني، نماينده
 180ها از سوي هيات نظارت، امكان رقابت در  آرسي مجلس شوراي اسالمي، پس از رد صالحيت

  . امكان رقابت حداقلي براي اصالح طلبان وجود دارد آرسي105آرسي وجود ندارد و تنها در 
 100 آرسي متعلق به نمايندگان اقليت است و در 5 آرسي باقي مانده، 105از : سليماني افزود

  .آرسي ديگر امكان رقابت حداقلي وجود دارد
در استان :  استان آشور امكان رقابت اصالح طلبان به اين شرح است28ي وي در  بر اساس گفته

 آرسي، 12 آرسي امكان رقابت وجود دارد، در آذربايجان غربي از 10 آرسي، در 19آذربايجان شرقي از 

www.iran-archive.com 



 آرسي امكان رقابت 13 آرسي در 19 آرسي، اصفهان از 4 آرسي در 7تنها يك آرسي، اردبيل از 
  .وجود دارد

 38ي، در تهران از  آرسي يك آرس4 آرسي امكان رقابت نيست، در بوشهر از 3در ايالم هيچ آدام از 
آرسي 26 آرسي و در استان خراسان از 2 آرسي در 4 آرسي، چهارمحال بختياري از 11آرسي در 

 4 آرسي، در سمنان از 3 آرسي در 5 آرسي، زنجان از 6 آرسي تنها 18 آرسي، خوزستان از 7در 
 آرسي 3يك از هيچ .  آرسي، يك آرسي قابل رقابت است4آرسي تنها يك آرسي و در قزوين نيز از 

 6 آرسي در 10در آرمان از .  آرسي استان آردستان قابل رقابت نيستند6استان قم و هيچ آدام از 
 آرسي، در 2 آرسي در 13 آرسي در دو آرسي، در آهگيلويه و بويراحمد از 8آرسي، در آرمانشاه از 

 7ستان مرآزي از  آرسي، در ا6 آرسي در 12 آرسي و در مازندران از 2 آرسي در 9لرستان از 
 آرسي نيز تنها در يك 9 آرسي تنها در يك آرسي، در همدان از 5 آرسي، در هرمزگان از 2آرسي 

  . آرسي قابل رقابت هستند4آرسي و امكان رقابت نيست، در يزد هر 
ها و اطمينان از اينكه  ها را سناريويي از قبل تعيين شده براي چيدن آرسي وي اين نوع رد صالحيت

دار و براي چيدن اين  هفتم در دست اصالح طلبان نخواهند بود، دانست و رد صالحيت را جهتمجلس 
اين اتهامات سياسي است اما محمل و پوشش قانوني آن عدم التزام به : نوع مجلس دانست و گفت

  .اسالم و قانون اساسي است
  

 نفر است، اما 117تحصنان بر اساس اين گزارش، سازگارنژاد، مجري برنامه، اعالم آرد آه تعداد م
  .اند ي خود رفته هاي انتخابيه تعدادي از آنان براي سخنراني به حوزه

ي علني خواهند  ي علني ندارند ولي شنبه بعد از ظهر مجددا جلسه وي گفت آه متحصنان فردا جلسه
  .داشت

 انتهاي پيام
  

  حتي اگر خاتمي هم نپذيرد ما به استعفا اصرار داريم 
  2004 ژانويه 22 -1382 بهمن 2ه شنب پنج

زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهور در امور بانوان در خصوص استعفاي تعدادي از وزرا و معاونين دولت 
 نفر از وزراي کابينه از شايعه گذشته و صحيح است ؛ من و تعدادي از اعضاي 12خبر استعفاي : گفت

ي کابينه را پاي آن ديدم ؛ البته خودم زودتر از  نفر از اعضا12کابينه متني را امضا کرديم که من امضاي 
  . آنان امضا کردم ، اما سپس امضاهاي ديگر را مشاهده کردم 

دولت به کار خود ادامه خواهد داد اما حتي در صورت  موافقت  نکردن رئيس جمهور براي استعفاي 
  اعضاي کابينه ، بر تصميم خود اصرار مي ورزيم 

ما : گفت" مهر"مهور در امور بانوان در گفتگو با خبرنگار سياسي زهرا شجاعي مشاور رئيس ج
  .استعفاي خود را تقديم رئيس جمهور کرده ايم اما هنوز با آن  موافقت نشده است

وي با اشاره به اصرار به استعفا حتي در صورت موافقت نکردن رئيس جمهور براي استعفاي اعضاي 
خواهد داد اما منتظر است که شوراي نگهبان به رهنمودهاي دولت به کار خود ادامه : کابينه ، گفت

  .مقام معظم رهبري عمل کند
ما در انتظار بسر ميبريم ، چون هنوز مهلت قانوني براي اعالم تاييد صالحيت هاي جديد : شجاعي گفت

  .و بررسي شکايات تمام نشده است
بحث ما نمايندگان مجلس : فتمشاور رئيس جمهور در خصوص مواضع دولت مبني بر ردصالحيتها  گ

نيستند ؛ بلکه ما به روند ردصالحيتهاي گسترده و بي سابقه اعتراض داريم بطوريکه حدود نيمي از افراد 
  .داوطلب را رد صالحيت کردند

بانوان در اين شرايط مظلوم واقع شدند و مورد کم : وي با ابراز تاسف از ردصالحيت گسترده بانوان گفت
 درصد ردصالحيت شده اند، در حاليکه از مجموع مردان 49ند و از مجموع بانوان داوطلب لطفي قرار گرفت

  . درصد ردصالحيت شده اند43داوطلب 
 درصد بيشتر از آقايان ردصالحيت شده اند و نکته اي که مهم است اينکه 6بانوان : شجاعي افزود

طق محروم بحث عدم تاييد متاسفانه بدليل نگرش هاي محدود فرهنگي بخصوص در برخي از منا
صالحيت به حيثيت و آبروي زنان لطمه وارد کرده است و گزارشهايي که به من منتقل شده است ، اين 

ردصالحيت منجر به بروز اختالفات خانوادگي و بي آبرو شدن زنان در محيط هاي زندگي آنان شده 
  .است

مجلس شوراي اسالمي شاهد افزايش مشاور رئيس جمهور متذکر شد که در هفتمين دوره انتخابات 
قابل توجه تعداد کانديداهاي زن بوديم به شکلي که نرخ رشد تعداد داوطلبان زن در مقايسه با دوره 

  .  درصد افزايش داشته است 60ششم حدود 
 نفر کانديدا شده 806 نفر خانم کانديدا شدند در حاليکه در دوره هفتم 504در دوره ششم : وي افزود 

 درصد از کل کانديداها را زنان تشکيل مي دهند که اين نشاندهنده اعتماد به نفس و 10حدود اند و 
خودباوري ، رشد و بلوغ سياسي زنان براي مشارکت در عرصه تصميم گيري در دوره اصالحات مي 

  .باشد
وي اضافه کرد که متاسفانه مشاهده مي کنيم استقبال خوبي از سوي هياتهاي نظارتي شوراي  

  .گهبان مبني بر حضور داوطلبين زن صورت نگرفته استن
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اين نحوه برخورد موجب : شجاعي با اعالم اينکه ما از اين وسعت ردصالحيت بانوان نگران هستيم گفت 
دلسردي بانوان از شرکت در انتخابات و تعيين سرنوشت سياسي خود مي شود، لذا توصيه مي کنيم 

 در ارتباط با بررسي صالحيت بانوان به تبعات و نتايج و آثار که شوراي نگهبان و هياتهاي نظارتي
  .تصميمات خود بينديشند

ما درمرحله بسيار حساس و در برهه اي سرنوشت ساز و : وي با اشاره به شرايط فعلي کشور گفت 
 تاريخي قرار داريم و در واقع همه ما در يک آزمون بزرگ پايبندي به اصول و ارزشها و ابراز حساسيت

نسبت به سرنوشت نظام جمهوري اسالمي ايران قرار داريم و در اين آزمون سياسي ،  تصميم بازيگران 
عرصه سياست ،  منجر به بروز نتايجي خواهد شد که  نشاندهنده ميزان پايبندي  آنان به انقالب و 

  .سرنوشت انقالب خواهد بود
نافع جناحي و سياسي خود ترجيح مي دهند بازيگران عاقل که منافع ملي را بر م: شجاعي تصريح کرد

همواره در تاريخ به نيک نامي از آنها ياد خواهد شد اما کساني که حاضرند مصالح ملي و وحدت 
عمومي و حضور باالي مردم در انتخابات را فداي ساليق سياسي و مصالح و منافع حزبي و جناحي خود 

  .يد پاسخگو باشندکنند هم در پيشگاه خدا و هم در پيشگاه مردم با
  

   نفره معاونان وزرا که براي کناره گيري از دولت خاتمي اعالم آمادگي کردند 77ليست 
  2004 ژانويه 22 -1382  بهمن2ه شنب پنج

دکتر مهدي بخشنده معاون وزير جهاد کشاورزي امروز در جمع متحصنين در مجلس از استعفاي يکصد 
  . ليست تعدادي از اين افراد منتشر شدتن از معاونان وزرا خبر داد و همزمان 
جمعي از معاونان وزرا و مسووالن وزارتخانه ها در نامه اي به : به گزارش خبرگزاري مهر، وي گفت

سيدمحمد خاتمي رييس جمهوري در اعتراض به رد صالحيت هاي گسترده استعفاي خود را اعالم کرده 
  .اند

ر کشاورزي آن را در جمع متحصنين قرائت کرد  آمده در قسمتي از اين نامه که بخشنده معاون وزي
دستاوردهاي دولت اصالحات در عرصه هاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي واجتماعي، : است

بر اين نظريه علمي و تجربه تاريخ صحه مي گذارد که دستيابي به جامعه اي برخوردار و با نشاط جز از 
  .صل نمي گرددطريق تنظيم صحيح رابطه ملت، دولت حا

  
 در اين نامه از رئيس جمهور خواسته شده است  تالش خود را براي آنچه که  بازگرداندن امور برمنهج  

معاونان وزرا  در ادامه  نامه خود رئيس جمهوري را تهديد . مردمساالري خوانده شده است بکار بندد
  ." سپارنددرغير اينصورت  ادامه خدمت را به کساني ديگر مي"کرده اند که 

  : بنابر اين گزارش فهرست معاونان مستعفي وزارتخانه ها بدين شرح است 
  :آموزش و پرورش

درويش ...  اسدا-5 مختار موسوي  -4 نصراله سجادي -3 جعفر عالقمندان -2 محمدعلي افشاني -1
   عفت عباسي-8 محمود ابراهيمي -7 شهاب الدين غندالي -6اميري  

  : بازرگاني 
   محسن بهرامي-4 فيض اهللا عرب سرخي -3 فرهاد دژپسند -2نسي سينکي  حسن يو-1

  :وزارت تعاون 
   منوچهر يزداني-3 کامل تقوي نژاد -2 ابوالحسن حائري زاده -1

  :جهاد و کشاورزي 
 کاظم طباطبايي -5 بهرام اميني پور -4 لطف اهللا سعيدي -3 مهدي بخشنده -2 غالمرضا صحرائيان -1
 محمد -10 محمدعلي طهماسبي -9 علي روح االميني -8 علي اکبر مهرفرد -7ر  حسين شريعتمدا-6

   محمدحسين عمادي-12 علي آهون منش -11صمدي 
  :راه و ترابري 

   محسن پورسيدآقايي-5 جعفري -4 محمد سعيد نژاد -3 داود کشاورزيان -2 صادق بناب -1
  :سازمان مديريت و برنامه ريزي

   مهدي رحمتي-4 غالمرضا تاج گردون -3مجتبي  صديقي  -2 حميد برادران شرکاء -1
  :علوم، تحقيقات و فناوري

   هادي خانيکي -2 غالمرضا ظريفيان -1
  :فرهنگ و ارشاد اسالمي

   ابوالقاسم ايرجي -5 جواد حق شناس -4 مرتضي کاظمي -3 محمد صحفي -2 محمد بهشتي -1
  :کار و امور اجتماعي

   طاهايي-5 محمدامين سازگار نژاد -4 صادق بختياري -3نوري  محسن خواجه -2 محمد سالمتي -1
  :صنايع و معادن

 -6 سپهوند -5 محسن رادنيا -4 محمدجواد راستي الري  -3افخمي ...  ولي ا-2 محمدجعفر اسالمي -1
   رضا ويسه -10 مهدي نواب -9 مصطفي موذن زاده -8 محمدتقي کره اي -7جعفر سرقيبي 

  :مسکن و شهرسازي
  اس ميرزا ابوطالبي عب-1

  :نيرو
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   جواد امام-2 سعيد خرقاني -1
  :نفت

 محمد -5 محمود محدث -4 اردشير فتحي نژاد -3صالحي فروز ... اسدا-2 حسين کاظم پور اردبيلي -1
 -11 علي کاردور -10 احمد اديب -9 احمدرضا کاظمي -8 مصطفي زين الدين -7 احمد شفاعت -6آقايي 

 فريدون -15 محمدرضا شجاعي -14 سياوش منصوري -13ور کرامتي  همايون پ-12حسين کاشفي 
   احمد جمي-16ثقفيان 

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن2پنج شنبه : ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 22 -1382 بهمن 2 پنج شنبه -بي بي سي 

  ديدار خاتمی و استرا
ر حاشيه نشست مجمع جهانی اقتصاد محمد خاتمی، رييس جمهوری اسالمی ايران، شب گذشته د

  .در شهر داوس سوييس، با جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا ديدار و گفت و گو کرد
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، آقای خاتمی در اين ديدار با اشاره به مرحله جديد روابط 

يه تهران گفت ما اکنون از موقعيت جمهوری اسالمی با کشورهاى بريتانيا، آلمان و فرانسه پس از بيان
  .بهترى براى گسترش روابط براساس تعامل، گفتگو و احترام متقابل برخورداريم

وی افزود اعتماد متقابل ايجاب می کند همکاری هاى ايران و اروپا کامال درچارچوب بيانيه تهران ادامه 
 خود عمل کرده، سه کشوراروپايی يابد و ازآن تجاوز نشود و همچنان که جمهوری اسالمی به تعهدات

  .بريتانيا، آلمان و فرانسه نيز به تعهدات خود عمل کنند
جمهوری اسالمی، در جريان مذاکراتی که به صدور بيانيه تهران منجر شد، متعهد به پذيرفتن پروتکل 
اليت الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای شد و اعالم کرد که به صورت داوطلبانه، فع

  .های خود برای غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درخواهد آورد
سه کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا نيز در مقابل وعده دادند که در صورت تحقق اين شرايط، تسهيالت 

  .بيشتری در رابطه با جمهوری اسالمی برقرار خواهند کرد
  ديدارهای ديگر خاتمی

ه نشست داوس، با تعداد ديگری از مقامات بلندپايه کشورهای محمد خاتمی همچنين در حاشي
مختلف، از جمله روسای جمهوری گرجستان و نيجريه و نيز موسس مجمع جهانی اقتصاد ديدار و گفت 

  .و گو کرد
آقای خاتمی که از دوشنبه شب گذشته در صدر هيئتی بلندپايه براى ديدارى رسمی از سوييس و 

  .ی اقتصاد به اين کشور سفر کرده، امشب به تهران باز می گرددشرکت در نشست مجمع جهان
  ديدار وزيران بازرگانی ايران و فرانسه

 نفره به فرانسه سفر کرده 100محمد شريعتمدارى، وزير بازرگانی ايران که در راس يک هيئت اقتصادی 
  .شور ديدار و گفتگو کرداست، شب گذشته در پاريس، با فرانسيس مر، وزير امور اقتصاد و دارايی اين ک

در اين ديدار، دو طرف تاکيد کردند که هيچ مانعی بر سر راه گسترش همکاری های دوجانبه و روابط 
  .تجاری دو کشور وجود ندارد

سفر وزير بازرگانی جمهوری اسالمی به فرانسه مهم ترين سفر يک مقام اقتصادى و بازرگانی ايران به 
 محسوب می شود و انتظار می رود که نتيجه آن گسترش مناسبات 1357فرانسه پس از پيروزی انقالب 

  . تجاری و بازرگانی دو کشور باشد
  بازگشايی کنسولگری ايران در مزار شريف

لطف اهللا ذاکری، سرکنسول جديد ايران در مزارشريف، خبر از آن داد که کنسولگری جمهوری اسالمی 
  .وز ديگر، رسما فعاليت خود را از سر می گيرددر اين شهر، پس از وقفه ای پنج ساله تا ر

 خورشيدى تا کنون، به دليل کشته ١٣٧٧وی به ايرنا گفت کنسولگرى ايران در مزارشريف از مرداد ماه 
  . ديپلمات و يک خبرنگار ايرانی توسط شبه نظاميان طالبان تعطيل بوده است٩شدن 

ابل دارد، در شهرهای هرات و قندهار نيز دارای مرکز ايران در حال حاضر، عالوه بر سفارتخانه ای که در ک
  .کنسولی است

  شهرداری تهران در کابل شهربازی می سازد
معاون خدمات شهری شهرداری تهران، در جريان بازديد شهردار کابل از تهران اعالم کرد که شهرداری 

  .تهران، با کمک بخش خصوصی در کابل شهر بازی می سازد
 کار ايران، شهردار تهران نيز تاکيد کرده است که شهرداری تهران آماده است تا به گزارش خبرگزاری

های مختلف از جمله امداد، نجات و حريق، فضای سبز، زيبا سازی،   تخصص و تجربيات خود را در بخش
  . حمل و نقل و مسايل درآمدی، در اختيار همكاران افغانی خود قرار دهد

  ايران به عراق برق می دهد
هم السامرايی، وزير برق عراق که در روزهای اخير به تهران سفر کرده بود، پس از بازگشت از ايران، اي

  .نتايج سفر خود را مثبت ارزيابی کرد
به گزارش ايرنا، وی در جمع خبرنگاران گفت در جريان اين سفر توافق شده است که ايران در طول سه 

  .دهد مگاوات برق به عراق تحويل ١٣٠ماه آينده 

www.iran-archive.com 



وزير برق عراق گفت مسئوالن ايرانی برآمادگی خود جهت مشارکت دربازسازى عراق و تامين امکانات 
الزم براى بهبودى وضعيت برق اين کشور تاکيد کرده اند و قرار است در همين زمينه، کميته های 

  .همکاری مشترکی تشکيل شود
  برگزاری مراسم سالگرد درگذشت بازرگان

 درگذشت مهدی بازرگان، نخست وزير دولت موقت، بعد از ظهر امروز در حسينيه مراسم نهمين سال
  .ارشاد تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، در اين مراسم که اعضای نهضت آزادی ايران و جمعی از فعاالن 
 اعالم کرد که به سياسی و فرهنگی در آن حضور داشتند، جالل جاللی زاده، نماينده سنندج در مجلس

نمايندگی از جمع نمايندگان متحصن در مجلس در اين جلسه حضور يافته است و حامل درود نمايندگان 
  . به مهندس بازرگان و تسليت به حاضران است

  درگيری در همدان
تجمع حمايت از نمايندگان متحصن در مجلس شوراى اسالمی، عصر ديروزدر تاالر معلم همدان با حمله 

  .اى، که از آنان به نام حزب اهللا نام برده شده، به تشنج کشيده شدعده 
به گزارش ايرنا، پيش از اين، احزاب و گروه هاى دوم خردادی در اطالعيه اى از مردم، معلمان و رد 

صالحيت شدگان توسط هيئت نظارت شوراى نگهبان دعوت کرده بودند که عصر روز چهارشنبه برای 
  .متحصن، تجمع کنندحمايت از نمايندگان 

 تن از نيروهای هوادار طيف تندرو محافظه کاران، ٢٠٠اما اين تجمع پس از چند سخنرانی، از سوی 
  .موسوم به حزب اهللا، به درگيری و تشنج کشانده شد

براساس اين گزارش، در اين درگيری، حسين مجاهد، رييس خانه احزاب همدان ، حسين لقمانيان يکی 
ان درمجلس، رضا کاکاوند، از فعاالن جنبش دانشجويی و هادى احتزازى، عضو گروه از نمايندگان همد
  . مذهبی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند-موسوم به ملی

اين درگيرى، به دنبال دخالت نيروهاى امنيتی و انتظامی استان پايان يافت، اما گزارشی مبنی بر 
  . بازداشت مهاجمان مخابره نشده است

  

  سم  و سالحهاي آشتار جمعيتروري
  

  برادعی به ايران هشدار داد همکاری کند
  2004 ژانويه 22 -1382  بهمن2ه شنب پنج

محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، هشدار داده است که اگر ايران به طور کامل با 
  .خواهد داشتبازرسان هسته ای اين آژانس همکاری نکند، اين رويه عواقب جدی در پی 

در داوس سوئيس، گفت تائيد " مجمع جهانی اقتصاد"آقای برداعی در ادامه سخنان خود در نشست 
صلح آميز بودن فعاليتهای اتمی ايران در گزارش بازرسان آژانس بين المللی اتمی، موضوعی بسيار مهم 

  .است
تحقيقات در مورد ابعاد، طبيعت و رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت ايران بايد به طور کامل با 

  .محتوای برنامه های اتمی خود همکاری کند
جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، پس از مالقات با محمد خاتمی، رئيس جمهوری ايران، در داوس 

گفت که ايران هنوز به وعده های خود در مورد اجازه بازرسيهای دقيق تر از تاسيسات اتمی اين کشور 
  .نکرده استعمل 

اما راديو ايران گفت که آقای خاتمی به آقای استرا گفته است که کشورهای اروپايی بايد مانند ايران به 
  .تعهدات خود عمل کنند

آمريکا، ايران را متهم کرده است که تحت پوشش برنامه انرژی اتمی سرگرم ساخت سالحهای هسته 
  .ای است

  . داوس اين ادعا را يک بار ديگر به شدت رد کردرئيس جمهوری ايران روز گذشته در نشست
آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد تا کنون بازرسی ها در ايران به خوبی پيش رفته است، اما 

  .هنوز اين آژانس بايد مطمئن شود که اين کشور تجهيزات غنی سازی اورانيوم توليد نمی کند
ی برادعی همچنين از احتمال فعاليت هسته ای کره گزارشگر بی بی سی در داوس می گويد که آقا

شمالی اظهار نگرانی کرده و آن را يکی از خطرناک ترين موانع توقف روند گسترش سالح های اتمی در 
  .جهان امروز توصيف کرده است

 
   سپتامبر11ادعاي يک شاهد ايراني در هامبورگ در باره ارتباط جمهوري اسالمي با حمله تروريستي 

  2004 ژانويه 22 -1382 بهمن 2شنبه پنج 
يک شاهد ايراني در آلمان، مدعي شده است که سران جمهوري اسالمي، ): راديو فردا(مريم احمدي 

امير آرمين .  به آمريکا دست داشته اند2001 سپتامبر 11از جمله آيت اهللا خامنه اي، در حمله هاي 
  : گزارش مي دهد

يراني با شهادت غافلگيرانه خود، موجب به تاخير افتادن صدور راي شاهد ا): راديو فردا(امير آرمين 
دستگاه : اين شاهد گفت.  سپتامبر به آمريکا شد11دادگاه رسيدگي به اتهام مربوط به حمله هاي 

پليس فدرال آلمان در .  به آمريکا دست داشته است2001 سپتامبر 11اطالعاتي ايران در توطئه حمله 
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دگاه هامبورگ اطالع داد شاهد که مردي ايراني است، گفته است تا نيمه هاي روز پنج شنبه به دا
  . ميالدي در دستگاه اطالعاتي جمهوري اسالمي کار مي کرده است2001سال 

دادگاه فدرال آلمان عبدالغني مسعودي، دانشجوي مراکشي، را به اتهام دست داشتن در حمله، 
اين که در سلول تروريستي هامبورگ نقش رهبري مسعودي متهم شده است به . محاکمه مي کند

محمد عطا يکي از آن سه .  سپتامبر از اين هسته بوده اند11داشته است و سه تن از هواپيمکا ربايان 
دادگاه هامبورگ اعالم کرد در انتظار حضور اين شاهد ايراني مي ماند تا در دادگاه . نفر بوده است

  .دت او بپردازدشهادت بدهد و سپس به ارزيابي شها
شاهد گفته است علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي، اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع 

تشخيص مصلحت نظام، و سه روحاني ديگر با مسنترين پسر اسامه بن الدن در پايگاه هوايي در نزديک 
اين . ده اند ديدار کرده اند و آخرين مراحل حمله به آمريکا را مورد بررسي قرار دا2001 ماه مه 4تهران در 

 سپتامبر فعاليت 11شاهد گفته است عبدالغني مسعودي در ايران بوده است و در امر تدارکات عمليات 
تهيه و انتقال اطالعات به رده هاي مياني شبکه القاعده نيز با عبدالغني بوده . گسترده اي داشته است

نسته است و شبکه القاعده، عبدالغني مسعودي، به گفته شاهد، بسياري از رمزها را مي دا. است
 سپتامبر، در صدد نابود کردن عبدالغني برآمده است، چون مظنون شده بود که 11مسئول حمله هاي 

  .وي در بازجويي با مقام هاي آلماني دارد همکاري مي کند
ر شاهد که نام رمز خود را حميد ذاکري اعالم کرده، گفته است منبع اطالعاتي وي يک همکار بلندپايه د

الز .  و تلفن با وي دائما در تماس بوده استE-Mailدستگاه اطالعاتي جمهوري اسالمي بوده و از طريق 
به يادآوري است که منابع اطالعاتي امريکايي هرگز ارتباطي را ميان دستگاه هاي اطالعاتي جمهوري 

اي متعدد دادگاه، افسر آلماني، به رغم سوال ه.  سپتامبر کشف نکرده اند11اسالمي با حمله هاي 
حاضر نشد درباره موثق بودن اطالعات شاهد ايراني سخني بگويد و فقط گفت نمي توان گفته هاي 

افسر آلماني گفته است شاهد ايراني وي را قانع کرده که دارد راستش را . شاهد را يک سره رد کرد
پول درخواستي به وي به گفته او شاهد خواهان مبلغ هنگفتي شده است، اما نگفت که . مي گويد

  . داده شده است يا نه
کالوس روهر، رئيس دادگاه، به شدت به گفته هاي شاهد ايراني ابراز ترديد کرده و از دادستان خواسته 

  .است ذاکري را به دادگاه بياورد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

جنوب بغداد صورت گرفت، دو سرباز آمريكايي آشته شدند و رييس در ) پنجشنبه(اي آه امروز  در حمله
  .امنيتي نيروهاي اسپانيايي به شدت مجروح گرديد

  2004 ژانويه 22 -1382  بهمن2ه شنب پنج
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، از سوي ديگر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها  زنان عراقي را براي آارآردن در بيمارستان پايگاه نظامي آمريكاييي مهاجمان به يك اتومبيل آه  حمله
  .برد، موجب آشته شدن سه تن از اين زنان شد در فلوجه مي
اند، مورد هدف قرار  ها را داشته رسد اين زنان به دليل آنكه قصد آارآردن در پايگاه آمريكايي به نظر مي

  .اند گرفته
: شدن دو تن ديگر از سربازان آمريكايي گفت ي آشته آمريكا دربارهسخنگوي لشگر چهارم پياده نظام 

مهاجمان با نارنجك و خمپاره به پايگاه نظاميان آمريكا در خارج از شهر بغداد حمله آردند آه در اين حمله 
اين سربازان . دو سرباز آمريكايي آشته و رييس امنيتي نيروهاي اسپانيايي به شدت مجروح شد

  .ام حمله در خارج از پايگاه ايستاده بودندآمريكايي هنگ
  . تن رسيد505با آشته شدن اين دو سرباز آمريكايي، شمار آشته شدگان آمريكايي در جنگ عراق به 

ي يكي از افسران ارشد اطالعاتي صدام امروز به دست افراد   ساله23پليس عراق نيز اعالم آرد، پسر 
  .ناشناس در بصره به قتل رسيد

ي شوراي حكومت انتقالي عراق گفت، در ديداري آه با  حال ابراهيم جعفري، عضو شيعهدر همين 
العظمي سيستاني، از مراجع شيعه داشته، وي موافقت خود را با تصميم سازمان ملل براي  اهللا آيت

  .برگزاري و يا عدم برگزاري انتخابات در عراق اعالم آرده است
 انتهاي پيام

 
  م انداز اعزام يک هيات از سوي سازمان ملل متحدچش: آخرين تحوالت عراق

  2004 ژانويه 22 -1382 بهمن 2پنج شنبه 
ارتش آمريکا روزپنجشنبه اعالم کرد در رگباري از خمپاره وراکت به يک اردوگاه ): راديو فردا(امير آرمين 

  . مجروح شدنظامي آمريکا در مرکز عراق، دو سرباز آمريکائي کشته شدند و سرباز ديگري به شدت 
به گفته سرگرد جوسلين ابرله سخنگوي لشکر چهارم پياده نظام آمريکا، ): راديو فردا(بهروز نيكذات 

شورشيان شامگاه چهارشنبه چندين خمپاره و راکت به يک اردوگاه نظامي آمريکا درحومه شهر بعقوبه 
 و يک سرباز ديگر را به شدت  کيلومتري شمال شرقي بغداد پرتاب کردند ودوسرباز را کشتند55واقع در 

  . مجروح کردند

www.iran-archive.com 



نيروهاي آمريکا دست به يک ضد حمله زدند، اما به گفته سرگرد ابرله، قرائني دردست نيست که نشان 
با کشته شدن اين دوسرباز، جمع نظاميان آمريکا که از زمان . دهد تلفاتي به آن ها وارد آمده باشد

  .  نفر رسيد505ته تاکنون کشته شده اند، به  ماه مارس سال گذش20آغازجنگ عراق در
در حادثه ديگري، مردان مسلح با کمين برسرراه يک ميني وانت، به چند زن عراقي که در يک 

راننده عراقي اين اتومبيل که . خشکشوئي دريک پايگاه نظامي آمريکا کار مي کنند حمله کردند
 کيلومتري 65اين حادثه درشهرفلوجه در. ه مجروح شداونيزبراي نيروهاي ائتالف کارمي کند، در اين حادث

  .غرب بغداد روي داد که به عنوان کانون مقاومت دربرابر نيروهاي ائتالف شناخته شده است
به گزارش خبرگزاري آسوسيتد پرس، عقيده براين است که اعضاي پيشين حزب بعث و ساير وفاداران 

حمالت چريکي اغلب . ي ائتالف در عراق دست دارندبه صدام حسين دربيشترحمالت چريکي به نيروها
. به وسيله اتومبيل هائي که درآن بمب جا سازي شده است ويا مواد منفجره ديگرصورت مي گيرد

تاکنون صدها تن از شهروندان زن ومرد عراقي نيز قرباني چنين حمالتي شده وجان خود را از دست 
  .داده اند

ت دفاع اسپانيا درمادريد، گونزالو پرز گارسيا فرمانده گارد مدني اسپانيا درهمين حال بنا به اعالميه وزار
درجريان يک حمله پيش از سپيده دم پليس عراق به خانه يک رهبر تروريست مظنون در روز پنجشنبه 

 کيلومتري جنوب بغداد، ازناحيه سر مورد اصابت گلوله قرارگرفت و در حالي که در 195درشهر ديوانيه در
  .  وخيمي قرارداشت به يک بيمارستان نظامي آمريکا دربغداد منتقل گرديدوضعيت

نيروهاي آمريکا تالش مي کنند در زماني که قراراست روزاول ژوئيه حاکميت به يک دولت انتقالي عراقي 
طبق اين طرح، اعضاي يک مجمع مقننه عراقي درماه مه . منتقل شود، اوضاع اين کشور را آرام سازند

تان عراق از سوي کميته هاي محلي انتخاب خواهند شد ومتعاقبا اين مجمع يک دولت انتقالي  اس18در
دولت انتقالي نيزبه نوبه خود ترتيب برگزاري انتخابات عمومي عراق را . عراقي را تعيين خواهد کرد

  .  خواهد داد2005درسال 
شيعه درعراق مواجه شده اين طرح با مخالفت آيت اهللا العظمي علي سيستاني، يک مرجع بزرگ 

آيت اهللا سيستاني خواستار برگزاري يک انتخابات زودرس است وخواسته او مورد تاييد طبقات . است
  . گسترده اي ازشيعيان عراق قرارگرفته است

درهمين حال به گفته مقامات مسئول، رهبران شيعه ومقامات دولت ائتالف روز چهارشنبه نسبت به 
هر دو طرف خاطرنشان ساختند ازهرگونه پيشنهاد . زودرس، انعطاف نشان دادندبرگزاري يک انتخابات 

کوفي عنان دبيرکل سازمان اعالم کرده است . سازمان ملل متحد دراين مورد تبعيت خواهند کرد
درنظردارد يک هيات حقيقت ياب را به عراق اعزام دارد تا بررسي کند آيا امکان برگزاري يک انتخابات 

  .يش ازاول ژوئيه که قراراست حاکميت تحويل عراقي ها شود، فراهم است يا نهعمومي تا پ
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   بهمن2: روزنامه های تهران 

  2004 ژانويه 22 -1382  بهمن2ه شنب  پنج-بي بي سي 
 معاون پارلمانی رييس تعدادی از روزنامه های تهران خبر استعفای شماری از اعضای کابينه توسط

  . جمهور و خبرهای پس از آن را در صفحه اول منعکس کرده اند
 با عنوان استعفای کابينه دروغ از آب در آمد، به اين کيهان با عنوان استعفا ها تکذيب شد و انتخاب

  .موضوع پرداخته اند
به جای تحصن مجلسيان،  نوشته که خبر استعفا ها هر چند کوتاه بود اما باعث شد تا اين بار شرق

کابينه اصالحات در صدر اخبار خبر گزاری ها ی جهان قرار گيرد، موضوعی که منجر به گفتگوی کوتاه 
  . آقای خاتمی با تلويزيون سويس شد

در اين گفتگو رييس جمهوری افزوده که در مقطع کنونی قصد ادامه فعاليت دارد و تمام تالش خود را به 
  . اباتی آزاد برگزار شودکار می گيرد تا انتخ

  . در همين رابطه از آقای خاتمی نقل کرده که می مانم و به مردم خدمت می کنمکيهان
 نوشته روند دروغ پردازی افراطيون مدعی اصالحات، آنان را به بازتوليد خبر قديمی خبرگزاری کيهان

  . صهيونيستی رويتر مبنی بر استعفای جمعی اعضای هيئت دولت واداشت
در پی ناکامی های زنجيره ای عوامل سياسی و رسانه ای افراطيون در دو "ن روزنامه ادامه داده اي

هفته اخير برای جلب اعتنای مردم نسبت به تحرکات نمايشی خود، چند روزنامه دوم خردادی 
 و آن  را با استفاده از فرصت غيبت خاتمی، بازتوليد- که هفته پيش منتشر شده بود-خبرخبرگزاری رويتر

  ."را به صفحه نخست خود کشاندند
 مدير باتجربه اجرايی با امضای نامه ای خطاب به مقامات ٩٠٠ در ادامه نوشته که حدود کيهاناما 

کشور آمادگی خود را برای خدمتگزاری فوری در مناصبی که دراثر استعفای احتمالی مسئوالن آن 
د بدون کمترين توقع و چشمداشت های رايج مادی و معطل می ماند، اعالم کرده اند و يادآوری کرده ان

  .سياسی، حاضرند از روی زمين ماندن امور اجرايی کشور جلوگيری کنند
، مهران کرمانی نوشته که شور و اشتياق برای انتخابات تنها در سطوح قدرت شرقدر سرمقاله 

 نخبگان دنباله روی مشاهده می شود و مردم به تشخيص خود عمل می کنند و از فعاالن سياسی و
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نمی کنند، هر چند سر مقاله نويس شرق نوشته که با تحصن نمايندگان مجلس کمی فضای سياسی 
  . کشور مسرت و انبساط خاطر يافته است

 ادامه داده که اين بار مردم به جای آنکه به دولت و حکومت نه بگويند به جامعه شرقنويسنده 
  .يی که جرات و جسارت را از دست داده استسياسی و مدتی نه گفته اند، جامعه ا

 نوشته هر چند تحصن و اعتراض حق قانونی نمايندگان است اما آن هنگام که اين اعتراضات انتخاب
ابعادی فراتر از مرز های داخلی می يابد و بعضا از منابعی غير از ملت و مردم تغذيه می شود چگونه 

   مشروع تلقی کرد؟ می توان آن را در عرف سياسی امری مجاز و
 ادامه داده که بر اين ماجرا بيفزاييد اظهارات صريح برخی چهره های اصالح طلب را در باب لزوم انتخاب

همين روز نامه در صفحه سه درمطلبی مفصل، تحصن را بی فايده خوانده . تغيير ساختار قدرت در کشور
  . است

 که نگران وقت کشی در بررسی صالحيت ها  در صفحه اول از وزير کشور نقل کردهايرانروزنامه 
وی افزوده که به همين دليل به آقای جنتی گفتم به عنوان يک قدم مثبت به شما کمک می .. هستم

 نفر از افرادی که در مراحل قبل به ۶١٨کنيم تا در تصميم گيری بتوانيد سريع تر اقدام کنيد و ليست 
  .ه شورای نگهبان می دهيمتاييد شورای نگهبان رسيده اند را تهيه و ب

 سخنان جواد الريجانی از چهره های محافظه کار را خالصه کرده که در آن آقای الريجانی با جام جم
اشاره به رد صالحيت برخی از داوطلبان هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی گفته دشمنان ما می 

  .، تاييد شوندخواهند کسانی که به واليت فقيه و نظام اسالمی اعتقاد ندارند 
 ميليون مسلمان زندگی می کنند اين سوال مطرح می ۶٠در ايالتهای آمريکا "وی تصريح کرده است 

 ميليون حتی يک نماينده در کنگره آمريکا ندارند و کجا رد صالحيت می شوند و يا در ۶٠شود که چرا اين 
  ."ه پارلمان نخواهد داشتکشور فرانسه کسی که اصول سکوالريزم را ثابت نکند اصال حق ورود ب

 در مطلبی ديگر از اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نقل کرده جام جم
شورای شهر و شهرداری فعلی تهران به دور از جنجال های سياسی و جناح بازی های گذشته با "که 

اشاره ." عه يافته تبديل کنندايجاد موج جديد سازندگی، تهران را برای ساکنان آن به شهری امن و توس
آقای رفسنجانی به بحث های مربوط به امکان انتقال پايتخت از تهران است که اين روز ها به دنبال زلزله 

  .بم بيشتر مطرح می شود
در شروع برنامه های "آقای رفسنجانی با بيان اين مطلب در مراسم افتتاحيه بوستان پليس افزوده 

ميلی وقت زيادی را برای توسعه تهران صرف کردم که در آن زمان اولويت های دولتم در بعد از جنگ تح
اصلی رفع مسائل بحرانی چون حمل و نقل و ترافيک ، محيط زيست ، فرسودگی ساختمان ها و ايجاد 

  ."آمادگی برای مقابله با حوادث غيرمترقبه احتمالی بود
در اين مطلب آمده که اعتصابات . ر ايران  در صفحات داخلی مطلبی دارد در باره حق اعتصاب دشرق

  .کارگری در طول برنامه چهارم توسعه، قانونمند می شود
 افزوده که اين خبر به بی سروصداترين شکل ممکن از سوی وزير کار در جمع چند خبرنگار اعالم شرق
  . شد

ر حالی مطرح  قانونمند شدن حق اعتصابات کارگری در طول برنامه چهارم توسعه دشرقبه نوشته 
می شود که همواره در محافل قانونی، وزارت کار، سنديکاها و شوراهای اسالمی کار، اين موضوع به 

  . عنوان يکی از مهم ترين چالش های فراروی حقوق کارگران قرار داشت
، با قانونمند شدن اين حق، ايران قادر خواهد بود از فهرست شرقاز سوی ديگر، بر اساس مقاله 

اما اينکه اين قانونمند شدن حق . خارج شود) ILO( حقوق کار سازمان جهانی حقوق کار ناقضان
اعتصاب، مشروط به چه بايدها و نبايدهايی است، مستلزم فعال شدن به موقع سنديکاها و انجمن 
  .های صنفی کارگری است تا همه بايدها و نبايدها را به نفع کارگر و با حفظ اصول کار، تعريف کنند

 
  ناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  ع

  2004 ژانويه 22 -1382 بهمن 2پنج شنبه 
عناوين امروز پنجشنبه روزنامه هاي الشرق االوسط ، الحيات و : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر
  . القدس العربي به اين شرح است

  الحيات* 
 تن ديگر در ايست بازرسي 8شته و  يک فلسطيني به ضرب گلوله نظاميان اسراييلي در شرق غزه ک-

  .ايريز زخمي شدند
  .اصالحات، امسال از اهميت برخوردار است: اميرعبداهللا-
  . به نشست اصالح طلبان در همدان ايران حمله شد-
  . نظامي آمريکايي در نزديک بعقوبه کشته شدند3 -
  . زن عراقي در پايگاه آمريکايي در الرمادي کشته شدند4 -
  . عدم تمايل خود به استعفا تاکيد کرد شارون بر-
  .وزير آموزش بعيد ندانست که ممنوعيت حجاب به ممنوعيت داشتن ريش هم منجر شود:  فرانسه -
  . بوش، تبليغات انتخاباتي خود را با اعالم دستاوردهاي خود درجنگ بر ضد تروريسم آغاز کرد-
  . آنها را به زحمت خواهم انداختفرانسوي ها براي من ايجاد دردسر کردند من هم:  پاول-

www.iran-archive.com 



 يک گروه پاکستاني براي تحقيق در مورد ادعاهاي فروش اسرار هسته اي در پايان سال گذشته به -
  .ايران و ليبي سفر کرده بود

  . کودک را براي جنگ به خدمت گرفته اند709جنگجويان سريالنکايي ، :  يونيسف-
  .ن را جشن مي گيرند ميليون ها چيني امروز ورود به سال ميمو-
  . سازمان بهداشت جهاني نسبت به خطر انتقال آنفونزاي مرغي به انسان هشدار داد-
  . بندر مصري به دليل بدي شرايط آب و هوائي بسته شد7-
طرح صلح آمريکا باعث حکومت ديکتاتوري البشير در سودان و ) : رهبر حزب کنگره ملي سودان(الترابي-

  . شدگارانگ در جنوب خواهد
  القدس العربي* 
  . بوش ، رژيم هاي عرب مخالف اصالحات را به واژگوني و تغيير تهديد کرد-
 بوش به افزايش فشار بر مصر، عربستان و اردن براي برگزاري انتخابات آزاد در اين کشور تلويحا اشاره -

  .کرد
  .ه گرفت سخنراني بوش به طور کامل مساله فلسطين و عقب نشيني از عراق را ناديد-
  اصالحات گام به گام:  اميرعبداهللا خطاب به زنان سعودي-
  . سلطان بن ترکي بر ضد دو وزير به اتهام ربودنش، اقامه دعوا کرد-
 اسراييل از طرح صلح تعديل شده از سوي عربستان که متضمن حل ابداعي براي حق بازگشت و -

  .عادي سازي کامل اعراب با اسراييل باشد، خبر داد
بارک به دليل افزايش بهاي اجازه وياليي که وي در سفرهايش به سوئيس در آنجا اقامت مي کرد،  م-

  .سفر به اين کشور را لغو کرد
 حاجي فلسطيني که از عراق آمده بودند، امتناع کرد، اين تعداد از سه روز 280 عربستان با پذيرفتن -

  .پيش در صحراء سرگردان هستند
   و معاونين خاتمي در اعتراض به رد صالحيت اصالح طلبان  استعفاي برخي وزيران-
  . يک وزير انگليسي با عرفات ديدار کرد-

  الشرق االوسط* 
  .مسير اصالحات را گام به گام به پيش مي بريم:  اميرعبداهللا-
  . سعودي متالشي شد و خلبانان آن به همراه يک آشپزمصري کشته شد15 يک فروند جنگنده اف -
  منيتي و تشديد اقدامات ديپلماتيک ميان لبنان و اسراييل آرامش ا-
 بوش ، روند صلح خاورميانه را درسخنراني ساليانه خود درکنگره ناديده گرفت و خواستار افزايش -

  .بودجه براي دموکراسي شد
  . دهه به ليبي سفر مي کند4اولين هيات کنگره آمريکا پس از -
  دولت خاتمي از جمله ابطحي  تن از مسووالن 7استعفاي : ايران -
  . نمايشگاه و کنفرانس بين المللي اطالعات و ارتباطات در قاهره پايان يافت-
 شخصيت جهاني ، آينده عراق را در اجالس مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس بررسي 2200 -

  .مي کنند
  .باشد را رد کرد يک زن فلسطيني، پيشنهاد اسراييل براي اينکه سفير افتخاري اين رژيم -
 
  :آيهان امروز" يادداشت روز"به قلم محمد ايماني عنوان " به خاطر اصالحات"

  2004 ژانويه 22 -1382 بهمن 2پنج شنبه 
ديروز پس از آن آه چين اعالم «: روزنامه انگليسي گاردين روز گذشته طي يك گزارش اقتصادي نوشت

ست، صاحب نظران بار ديگر پذيرفتند آه در حال  درصد داشته ا١/٩ آرد در سال گذشته رشدي معادل
 ١٩٩٧ از سال ( سال گذشته ٦ اين رشد چشمگير آه در . حاضر، چين نيروي محرآه اقتصاد جهان است

بي سابقه است موجب نگراني برخي آارشناسان اقتصادي شد زيرا آنان نگرانند سرمايه ) تاآنون
صادرات چين در سال . ونق غيرقابل آنترل اقتصاد شودگذاري فراوان و توليد انبوه ممكن است موجب ر

چين در حال حاضر ششمين قدرت اقتصادي بزرگ جهان است و در .  ميليارد پوند رسيد٧٨٠ گذشته به 
نقش . دو سال آينده انگلستان را آه چهارمين قدرت اقتصادي جهان است پشت سر خواهد گذاشت

ت و ده درصد رشد جهاني در سال گذشته با مشارآت چين در چرخه تجارت جهاني رو به افزايش اس
 ميليارد پوند بالغ شد و صادرات ٢٩ سرمايه گذاري خارجي در چين در سال گذشته به . چين حاصل شد

برآورد مي شود نيمي از سيمان و يك سوم فوالد جهان در .  درصد افزايش يافت٣٥ برخي از استانها تا 
  ».چين توليد شده است

ني چرا جوابي اين چنين محيرالعقول در پي داشته است؟ چيني ها چگونه توانستند خود اصالحات چي
را از قواره يك آشور مستعمره، به مملكتي داراي ادعاي سروري در دنيا تغيير دهند؟ اين تغيير و تحول 
و را اصالح طلبانه چگونه بارور شد و نتيجه داد؟ اين قبيل پرسش ها، چيزي نيست آه ذهن هاي آنجكا

  .به خود واگذارد
اما دراين ميان يك چيز روشن . در تحليل و تعليل آنچه رخ داده، از جهات متعدد مي توان سخن گفت

. در سيستم برنامه ريز و مجري اصالحات چيني، خبري از پرگويان بي عرضه و هنر نيست. است
مقامات اجرايي . ايراد آنندمجلسيان و دولتمردان چيني، هنرشان به اين نيست آه خطابه هاي آتشين 

در آشور آنفوسيوس حكيم، نمي توانند قابليت خود را با ژست هاي روشنفكرانه نشان دهند يا 
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آنجا عفونت فساد اقتصادي را . فسادانگيزي اقتصادي و آم آاري خود را زير نقاب سخنوري پنهان دارند
در دنيا براي ساماندهي و سالمت حتي با اعدام هم داغ مي زنند، در آنار همه تدبيرهاي رايج 

علت جهش انفجاري چيني ها در عرصه اقتصاد و قدرت دنيا و سر بر آوردن در ميان ابرقدرت . اقتصادي
يعني تصور نمي آنم آساني در قد و . ها هرچه باشد، اين حقيقتي است آه آنجا مانع مفقود است

هند و رئيس جمهور يك سو برود و معاون او به قواره هاي فالن آقاي معاون را در دستگاه اجرايي راه د
  .جانبي ديگر

فكر نمي آنم آنجا نماينده مجلسي داشته باشند آه مدام بخواهد به سمت قطب هاي قدرت در اروپا و 
آمريكا غش آند و بگويد حق با آنهاست سال ها گفتيم هرچه عليه ما مي گويند دروغ است اما االن دم 

چيني ها اگر مي خواستند نماينده ! ناوري اتمي را مي خواستيم چه آنيمخروس ما پيدا شده، ما ف
هاي صاحب بيماري صرع در پارلمان خود داشته باشند صد سال سياه نمي توانستند چندمين موشك 

ولي ما چنين عتيقه هايي را . فضاپيما را با موفقيت آامل به آسمان بفرستند چون آمريكا راضي نبود
فرصت برنامه ريزي و تدبير و خدمت را با خاآستر يكي آنند و تحمل شوند و بست داريم آه سال ها 

بنشينند و به ريش مردم منتظر اصالحات بخندند و آب هم از آب تكان نخورد هيچ، آه حتي مباهات هم 
بكنند آه ببينيد ما چه موجي در دنيا به راه انداختيم و چه جلب توجهي آرديم و چه حيرتي را در نگاه 

  !ناظران خارجي افكنديم
 يا فرقي نمي آند در آمريكا و انگليس يا فرانسه و آلمان و بورآينافاسو و -آيا شما سراغ داريد در چين

 يك معاون وزارت خارجه در قواره هاي آقاي امين زاده خودمان داشته باشند آه به جاي -گينه بيسائو
عصبيت هاي قبيله اي پيشه آند و قاطي همان نشان دادن چهره يك ديپلمات برجسته، رفتاري از سر 

من نه به قصد حمايت بلكه تشكر از آار بزرگ و ارزشمند شما به «هنرمندان آمدي تحصن شود و بگويد 
نماينده نظام ضعيف بودن ... آار شما بزرگ است. شما با اين آار از ما حمايت مي آنيد. اينجا آمده ام

در پاآستان در مورد پديده رد . ين ديپلماتي تحقير مي شودچن. آار بسيار سختي است[ در خارج]
  .»صالحيت ها با من صحبت و ابراز نگراني مي آردند

 ðعنصر مرعوب و داراي احساس حقارت در مقابل بيگانه آه حتي به طرف پاآستاني نتواند بگويد لطفا
ديپلماسي آشور مي به چه درد . شما فكري براي حكومت آودتايي ژنرال ها در آشور خود بكنيد

هم مردم و .  چنين مديران و نمايندگاني است- بلكه برآناري-خورد؟ نگارنده به نوبه خود موافق استعفا
هم دستگاه هاي حاآميتي وظيفه دارند براي واقعيت بخشيدن به اصالحات، ابتدا چنين خودباختگان 

. رصه سياستگذاري و مديريت پااليش آنند صاحب اطوار روشنفكرانه را از عðفاقد توانايي و تدبير و صرفا
اين اليروبي و رسوب زدايي مقدمه حرآت ضربتي براي رساندن ايران به جايگاه شايسته خويش در 

  .عرصه قدرت بين المللي است
 از مديران و متوليان ما هنوز آنقدر جربزه يا استقالل شخصيت ندارند آه سرزنش ها و - نادر-بعضي

. آلود ديپلمات هاي اروپايي و آمريكايي را با ادبيات طعنه آميز خود آنان پاسخ دهندجانبداري هاي شبهه 
بلكه حتي استقبال هم مي آنند آه ادعاهاي قدرت هاي غربي را مانند شمشير داموآلس باالي سر 

ه به آنها اگر چ. ملت و دولت ايران داشته باشند و به امتيازخواهي ها و لجبازي هاي آودآانه دامن بزنند
  .ص در همان اندازه هاي پيش از بلوغ باقي مانده اندøلحاظ قيافه و هيبت بزرگ، اما از نظر ذهن و تشخ

در حالي آه اين روزها موج پيام هاي محبت و همبستگي ميان محفلي مشخص در وزارت خارجه و 
ز آميسيون سياست خارجي مجلس با طرف آلماني بر سر تحصن آذايي مبادله مي شود، ديرو

استاد علوم سياسي دانشگاه برلين با » ولف ديترتار«خبرگزاري دولتي ايرنا به نقل از مصاحبه پروفسور 
  :مي نويسد» يونگه ولت«روزنامه 

. در اوضاع آنوني جهان نه آمريكا و نه هيچ آشور اروپايي بدنبال يك ايران قدرتمند و مستقل نيست«
هيچ :  برخي گروه هاي ايراني به حمايت آمريكا از آنها گفتاين استاد علوم سياسي آلماني درباره اميد

متفكر واقع بين سياسي چه در ايران و يا هر جاي ديگر جهان نبايد سرنوشت خود را در گرو اتفاقات 
مردم ايران در طول تاريخ معاصر . روزمره سياسي و يا تاآتيك هاي پيچيده يك آشور مثل آمريكا قرار دهد

هيچ فرقي بين آمريكا و اروپا درباره ايران وجود ندارد و همه از يك سياست روشن اما خود مي دانند آه 
مردم ايران به جاي توجه به خارج احتياج به يك برنامه مستقل براي . به ظاهر متفاوت پيروي مي آنند

  ».پيشرفت و استقالل آشور خود دارند
از طرف هاي اروپايي، بر دستان مداخله جوي اگر محفل مورد اشاره به جاي ابراز دلگرمي و شكرگزاري 

آنان مي زد و مي گفت فضولي موقوف، امروز نمي رسيديم به اينجا آه با وجود ابراز حسن نيت ايران و 
امضاي پروتكل الحاقي و انجام آامل بازرسي ها، جك استرو وزيرخارجه انگليس در حاشيه اجالس 

هنوز به تمام قول هايي آه براي بازرسي از تجهيزات ايران «بگويد ) داووس(مجمع جهاني اقتصاد 
  ).گزارش ديشب راديو دولتي انگليس(» هسته اي خود داده عمل نكرده است

برخي روزنامه ها دوباره بر مدار سناريوي سوخته استعفا حرآت مي آنند و شايعه تكراري استعفاي در 
 جنگ ðاين شايعه ها واقعيت دارد يا صرفا. گوشي چند عضو آابينه يا معاون وزير را منتشر مي آنند

 برآناري برخي مديران اجرايي دور از آفايت به صالح ðاما يقينا. رواني و ابزار چانه زني است، بماند
چه عيبي دارد اين بار متولي اشتغال در آشور از ميان . اصالحات و تحول مثبت در آشور است

 انتخاب شود يا براي -ز شرآت سهامي قدرت گرفتند و نه آنها آه سهمي ا-آارشناسان و متخصصان 
تعبير رئيس فراآسيون دوم (» بيمار اقدامات سياسي«مديريت و برنامه ريزي آسي را بگماريم آه 

به گمانم رئيس جمهور . نباشد) خرداد درباره نامزدهاي برخي احزاب افراطي براي انتخابات شوراها
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 يا - اگر ادعاي استعفاي برخي حضرات فقط يك بلوف نيستمحترم امروز آه از سوئيس باز مي گردند
 فرصت را غنيمت بشمارند و عناصر فاقد حداقل آفايت الزم مديريتي را آنار -حتي اگر هم هست

  .اصالحات، اين گونه استارت خواهد خورد و به شتاب الزم خواهد رسيد. بگذارند
¤ ¤ ¤  

 بست نشينان را امضا و مرخصشان مي آنند؛ انتخابات مردم ما آمتر از يك ماه ديگر استعفانامه ابدي
آاش رئيس جمهور محترم . شوراها طليعه و بشارت چنين رويكردي بود و بايكوت آمدي تحصن، ادامه آن

  .بيش از اين نبايد فرصت هاي طاليي را به تاراج باد داد. و دلسوز نيز به اين آهنگ تغيير شتاب بخشد
 محمد ايماني

  
  

  گوناگون
  
   ارسالي به وسيله اي ميل-بار راديو آمريكااخ

  2004 ژانويه 23 -1382  بهمن3ه جمع
همدان ترتيب  يک گرد همائی که به منظور پشتيبانی از نمايندگان متحصن مجلس شورای اسالمی در

به گزارش . کشيده شد داده شده بود، با حمله ده ها نفر از اعضای گروه انصار حزب اله به تشنج
و به منظور محکوم ساختن  جمهوری اسالمی، گرد همائی به دعوت گروه های اصالح طلبخبرگزاری 

 بنا به اين گزارش،  .شده بود رد صالحيت جمعی کانديداهای انتخابات مجلس شورای اسالمی برپا
نفر از اعضای انصار حزب اله وارد سالن  ٢٠٠خشونت شامگاه چهارشنبه و زمانی آغاز شد که حدود 

مجلس شورای ما، جای منافقان نيست، به تشنج  :لسه را با سردادن شعارهائی از جملهشدند و ج
گزارش می . را به پائين پرتاب کردند و با حاضران درگير شدند آنها به روی صحنه رفتند، تريبون. کشيدند

ان  در اين ميان، شورای نگهب .جمله قانونگزاران اصالح طلب مجروح شدند رسد که چندين نفر، از
 شورا می. نفر از بيش از سه هزار کانديدای نمايندگی مجلس را بار ديگر تائيد کرد ٢٠٠ صالحيت حدود

  .گويد ممکن است در روزهای آينده صالحيت افراد بيشتری را تائيد کند
   

اسرائيل را از  شاهدان فلسطينی می گويند سربازان اسرائيل روز پنجشنبه در نزديکی حصاری که
 يک سخنگوی  .زخمی کردند زه جدا می کند، يک جوان فلسطينی را کشتند و يک نفر ديگر راباريکه غ

نردبانی را حمل می کردند و ظاهرا سعی  ارتش اسرائيل می گويد دو نوجوان همراه گروهی بودند که
 هدف سربازان به تير اندازی پرداختند و پاهای جوانان را او گفت. داشتند به خاک اسرائيل رخنه کنند

در اين . خبرگزاری فرانسه گفت پسران سرگرم شکار پرنده بودند  يک شاهد فلسيطنی به .گرفتند
اسرائيل می گويد سربازان به حمله به عمليات مظنون قاچاق اسلحه در اردوگاه  ميان، راديو ارتش

حمالت  ئيل در اين روز چهارشنبه، شاهدان فلسطينی گفتند سربازان اسرا  .ََرفح پايان داده اند آوارگان
  .يک فلسطينی را کشتند و سه نفر ديگر را مجروح کردند

   
که برای  در عراق شورشيان در سلسله حمالتی عليه سربازان آمريکا، پليس عراق و غير نظاميانی

مسلح دو پليس را در   در جديد ترين حادثه، مردان . تن را کشتند٨ائتالف کار می کنند، دست کم 
پيشتر، به گفته مقامات  چند ساعت.  شهرهای فلوجه و رمادی در غرب بغداد کشتندپاسگاهی بين

آمريکائی جان باختند و يک نفر به شدت مجروح  آمريکا، در يک حمله خمپاره ای در شهر بغوبه، دو سرباز
تيراندازی به سوی يک مينی بوس حامل کارگرانی که   شورشيان همچنين شامگاه چهارشنبه با .شد
آمريکا در نزديکی فلوجه باز می گشتند، سه زن عراقی و راننده  حل کار خود در يک پايگاه نظامیاز م

اين ميان، مقامات اسپانيا می گويند مسئول امنيت يک تيپ نظامی اسپانيا در  در. مينی بوس را کشتند
  .ديوانيه در جنوب عراق هدف گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شد شهر

   
می گيرد که  کنگره آمريکا برای سفر به ليبی آماده می شوند، اين اقدام پس از آن انجامدو هيات 

 تام  .دست بردارد طرابلس تصميم گرفت از کوشش برای توليد جنگ افزار کشتار و انهدام جمعی
می گويد او قصد دارد با  النتوس، عضو ارشد دمکرات کميته بين المللی مجلس نمايندگان آمريکا،

گروه ديگر به سرپرستی کورت ولدون،   يک .ات ارشد ليبی و احتماال با معمر قذافی مذاکره کندمقام
مسلح مجلس نمايندگان نيز سفر جداگانه ای به  نماينده جمهوريخواه کنگره و معاون کميته نيروهای

بين المللی انرژی کارشناسات تسليحاتی آمريکا، بريتانيا و آژانس   در اين ميان، .ليبی را تدارک می بيند
می برند و قصد دارند کار از بين بردن توانائی های جنگ افزار اتمی، شيميائی و  اتمی در طرابلس بسر

  .ليبی را آغاز کنند ميکربی
   

زير فشار قرار  يک مقام ارشد ضد تروريسم درآمريکا می گويد شبکه تروريستی القاعده هرچند به شدت
سيار آمريکا روز پنجشنبه به   کوفر بلک، سفير .هديد عمده ای باقی استدارد، اما همچنان به صورت ت

آمريکا، حدود دو سوم رهبران القاعده کشته يا   سپتامبر در١١راديوی بريتانيا گفت از زمان حمالت 
جديدی از هواداران تروريست هستند که تحت تاثير آنچه در  اما مقامات، نگران نسل. دستگير شده اند

 آقای بلک گفت در تصميماتی  .گيرند و در معرض باورهای افراطی قرار دارند  می بينند قرار میتلويزيون
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ربوده  ماه برای به تاخير انداختن يا لغو چندين پرواز بين واشنگتن و لندن، به دليل تهديد که در اوائل
  .شدن هواپيماها گرفته شد، او از نزديک دخالت داشت

   
 ١١حمالت   حکم در محاکمه يک مراکشی را که به کمک به تروريست های عامليک دادگاه آلمان صدور

هامبورگ حکم خود را در   انتظار می رفت دادگاه  .سپتامبر در آمريکا متهم است، به تاخير انداخته است
دادستان ها درخواست کردند اظهارات  اما پس از آن که. مورد عبدالغنی مزودی روز پنجشنبه صادر کند

 دادستان ها، شاهد را يک مأمور سابق   .بياندازد  جديدی را بشنوند، موافقت کرد آنرا به تاخيرشاهد
 ١١بازجويان گفته بود که متهم مستقيما در طرح ريزی حمالت  او به. اطالعاتی ايران توصيف کردند

ن حقوقی از ظاهر شدن ناگهانی شاهد جديد، ناظران دادگاه و کارشناسا پيش. سپتامبر دخالت داشت
  .که عبدالغنی مزودی تبرئه خواهد شد پيش بينی می کردند

   
تمام شکل های  دولت هند و رهبران ميانه رو جدائی خواه مسلمان کشمير موافقت کرده اند که بايد به

پنجشنبه در پايان نخستين   دو طرف در بيانيه مشترکی که روز .خشونت در اين منطقه پايان داده شود
در دهلی نو انجام گرفت، نخستين گام  ی مستقيم و سطح باال صادر کردند، مذاکرات را کهگفت و گوها

آغاز شد، می دانند و اضافه می کنند آنها موافقت  عمده در روند گفت وشنود ، که به ابتکار دولت هند
 هند،  لعل کريشنا ادوانی، معاون نخست وزير .ديگری تشکيل دهند کردند در ماه مارس دوباره جلسه

خواه کشمير همچنين درخواست کرده اند با آتال بيهاری واج پائی، نخست  می گويد رهبران جدائی
  .کنند، و اين ديدار در فوريه انجام خواهد گرفت وزير هند مالقات

   
تايلند را به حال تعليق  ژاپن به عنوان يک اقدام احتياطی عليه آنفلونزای مرغی، واردات مرغ و جوجه از

 روز  .اقدام مشابهی به عمل آورد آورده است و اتحاديه اروپا نيز تهديد می کند که ممکن استدر 
تايلندی را در سرپوش گذاشتن بر موارد  پنجشنبه پس از آن که دولت بانکوگ ادعای يک سناتور

رانی وارد کننده بزرگ جوجه تايلندی در ژاپن ابراز نگ گسترش بيماری در سراسر آسيا تکذيب کرد، دو
گفتند اگر شيوع آنفلوآنزای مرغی در تايلند تائيد شود، آنها بی درنگ وارد   مقامات اتحاديه اروپا .کردند

در حالی که مقامات پزشکی در تايلند منتظر نتيجه آزمايش های انجام شده به روی . شد عمل خواهند
 .ساخته اند شور را موقتا ممنوعبيمار هستند، مسئوالن کشاورزی در ژاپن ورود مرغ و جوجه از آن ک سه

 
   

درباره جديدترين  در واشنگتن، مقامات آمريکا، ژاپن و کره جنوبی برای انجام گفت و گوهای سه جانبه
طلبی های اتمی کره شمالی،  کوشش های ديپلماتيک، به منظور پايان دادن به روياروئی ناشی از جاه

سياست آمريکا در شرق آسيا، به عنوان  مسئول اصلی در اين مذاکرات جيمز کلی،   .آماده می شوند
وزير امور خارجه روز چهارشنبه گفت به اعتقاد او   کالين پاول، .نماينده واشنگتن حضور خواهد داشت
اتمی خود را رها خواهد کرد و وقتی چنين اتفاقی بيافتد، وضع  پيونگ يانگ سرانجام برنامه تسليحات

 کره شمالی پيشنهاد کرده است برنامه اتمی خود را در برابر  .دخواهد ش مردم کره شمالی بهتر
  .امتيازاتی، از جمله پايان تحريم های آمريکا، متوقف می سازد دريافت

   
تشکيل داده،  دادگاهی که سازمان ملل متحد برای رسيدگی به جنايات جنگی در کشور آفريقائی رواندا

دادگاه، که در آروشا در   .ه زندان ابد محکوم کرده استيک وزير سابق آموزش را به جرم نسل کشی ب
همچنين به دليل شرکت در خونريزی در سال  تانزانيا قرار دارد، روز پنجشنبه ژان دو دی يو کاموهاندا را

 کاموهاندا متهم بود که شخصا حمالت سربازان  .شناخت  در ارتکاب جنايت عليه بشريت گناهکار١٩٩٤
داشتند در يک کليسا و يک مدرسه در مرکز رواندا پناه بگيرند،  ی را، که سعیبه غير نظاميان توتس

دادگاه نشان می دهد که در تيراندازی و پرتاب نارنجک چندين هزار تن کشته  اسناد. هدايت می کرد
 هزار توتسی و هوتو های ميانه ٨٠٠، حدود ١٩٩٤ روز در سال ١٠٠روهای هوتو طی حدود   تند .شدند

 .تندرا کش رو
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