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هاي گسترده با تصميمات مهمي در جلسات   سيزدهمين روز تحصن نمايندگان معترض به رد صالحيت
  . فتداخلي متحصنين ادامه يا

رضا يوسفيان نماينده رد صالحيت شده شيراز در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا 
متحصنين در غالب يك جلسه داخلي آه حدود سه ساعت به طول انجاميد، ورود اعتراض به فاز : ، گفت

  .جديد را مورد بررسي قرار دادند
 تن از متحصنين در اين جلسه، ضمن تبادل اخبار 50ا حضور ب: عضو آميسيون امنيت ملي مجلس افزود

ها مطرح شد و بر اين اساس فاز جديد   و اطالعات مباحثي در زمينه نحوه اجرايي شدن برخي برنامه
ادامه اعتراض متحصنين به رفتارهاي غير قانوني در رد صالحيت ها، از يكشنبه آينده اجرايي خواهد 

  .شد
 بهمن زمان ضرب العجل تعيين شده از سوي متحصنين براي تغيير در روند 2اينكه يوسفيان با اشاره به 

در جلسه داخلي متحصنين اين موضوع مورد بحث قرار گرفت و راهكارهاي : رد صالحيت ها بود، گفت
ديگر در نظر گرفته شد آه نوشتن نامه از سوي متحصنين به مقامات آشور، از موارد بررسي شده در 

ها را اجرا   ود و از روز يكشنبه آه جلسات علني مجلس آغاز مي شود، متحصنين اين برنامهاين جلسه ب
  .آنند  مي

در خصوص اين : يوسفيان در پاسخ به سوالي در خصوص استعفاي دسته جمعي نمايندگان، گفت
بتدا  بهمن ماه روشن خواهد شد و در واقع متحصنين ا11مساله نيز بحث شد اما اين موضوع حداقل تا 

  .از راهكارهاي ديگري استفاده خواهند آرد
  پايان پيام

 
  در استعفاي خود جدي هستيم

  2004 ژانويه 23 -1382 بهمن 3جمعه 
ما : زهرا شجاعي، مشاور رئيس جمهور در خصوص استعفاي خود و برخي ديگر از اعضاي آابينه گفت

توان   مجلس فرمايشي و نمايشي نميايم آه با   در استعفاي خود جدي هستيم و به اين نتيجه رسيده
  .  آار آرد

در : زهرا شجاعي، رئيس مرآز امور مشارآت زنان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران ايلنا، افزود
جريان انتخابات هفتم مجلس، عليرغم افزايش مشارآت زنان در داوطلبي و رشد درصد داوطلبان زن 

ريزان و ماحصل   هاي مسؤوالن و برنامه  وعي حاصل تالش و آوششنسبت به دوره قبل مجلس آه به ن
اجراي برنامه توسعه سوم از يك طرف و تقويت روحيه خود باوري و رشد آگاهي در زنان از سوي ديگر 

  . درصد از داوطلبان زن مواجه شديم49بود، متأسفانه با رد صالحيت 
تعيين شده براي ترآيب آينده مجلس و هاي از پيش   از طرف ديگر طراحي: شجاعي ادامه داد

 هزار نفر از ثبت نامه آنندگان در انتخابات 4هايي آه از احقاق حقوق شهروندي زنان و حدود   نگراني
ايجاد شد، اين گمان را در مجموعه ايجاد آرد آه شايد نتوان در فضايي آه قانون به تمامي اجرا 

گيرد، مردمساالري ديني   ي و وحدت عمومي پيش ميشود و ساليق جناحي و حزبي بر منافع مل  نمي
  .را در آشور اجرا آرد

اي از اعضاي هيأت دولت استعفاي خود را تقديم رياست   با توجه به شرايط به وجود آمده عده: وي افزود
جمهوري آردند تا بدين وسيله اعتراض خود را نسبت به تنگ شدن فضاي رقابت در يكي از مراحل 

  .ت ساز آشور يعني انتخابات مجلس ابراز آنندحساس و سرنوش
مشاور رئيس جمهور با تأآيد بر اينكه در استعفاي خود آامًال جدي است به عدم دريافت پاسخ از سوي 

البته من . دهيم  ما تا دريافت پاسخ از رئيس دولت به آار خود ادامه مي: رئيس جمهور اشاره آرد و گفت
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رويم   اند آه يا همه با هم مي  گيرند، اما خود آقاي خاتمي تصريح آرده  دانم ايشان چه تصميمي مي  نمي
  . مانيم  و يا همه با هم مي
من معتقدم اگر ايشان هم مشاهده آنند آه به آنچه پايبند هستند و بر آن قسم : شجاعي تصريح آرد

  .اختشود به همراهي با اين استعفاي دسته جمعي خواهند پرد  اند عمل نمي  ياد آرده
آنم همه ما آه ادعاي خدمتگزاري به نظام را داريم و همه آساني آه در جهت   من فكر نمي: وي افزود

امروز يكي از مراحل حساس . اند امروز در معرض امتحاني بزرگ قرار دارند  بنا و تأسيس نظام تالش آرده
ساني به حق، حافظ شود چه آ  اينجاست آه معلوم مي. و سرنوشت ساز آشور در حال تكوين است

  . دهند  منافع نظام هستند و چه آساني منافع حزبي و جناحي خود را ترجيح مي
در اين قضيه بهترين داور، مردم خواهند بود و تاريخ در آينده قضاوت خواهد آرد آه : شجاعي گفت

  .اند  دلسوزان واقعي نظام و خدمتگزاران وحافظان اصلي نظام چه آساني بوده
آنيد استعفاي شما در فضاي فعلي چه تأثيرات سياسي   اسخ به اين سوال آه گمان ميشجاعي در پ

ما احساس . ، ما مأمور به تكليفيم نه نتيجه)ره(به قول حضرت امام : و اجتماعي خواهد داشت، گفت
بهرحال دولت فعلي . توان آار آرد  اند نمي  ايم آه با مجلسي آه اعضاي آن از پيش تعيين شده  آرده

در مجلسي آه در آن تضارب آرا نيست و اصًال مجلسي آه . يكسان و نيم ديگر با اين مجلس آار دارد
  .توان آار آرد  هاي آشور باشد، نيست نمي  اي از احزاب و گروه  بايد عصاره فضايل ملت و نمونه

وانيم آار آنيم، ت   رسيديم آه با مجلس فرمايشي و نمايشي نمي  در نهايت به اين نتيجه: وي تأآيدآرد
  .چرا آه ما از ابتدا بناي مجلس فرمايشي در آشور نداشتيم

  پايان پيام
 

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

  بيانيه  ژنو
 آميته بين المللي حقوق دانان مدافع مجاهدين ايراني در عراق

  2004 ژانويه 22
  ,انان مدافع اعضاي مجاهدين ايران در عراقما وآال و حقوقد

  , پس از بررسي وضعيت قانوني اعضاي مجاهدين خلق ايران آه هم اآنون در عراق به سر مي برند-
لرد اسلين و پروفسور ژان ,  با مطالعه نظريه هاي حقوقي جامعي آه توسط پروفسور شريف بسيوني-

  ,ين الملل در همين زمينه تدوين شده استايو دوآارا و ساير اساتيد و آارشناسان حقوق ب
آه مشمول قوانين الهه و ,  با در نظر گرفتن اينكه وضعيت فعلي در عراق وضعيت اشغال نظامي است-

  ,آنوانسيون چهارم ژنو مي باشد
 و قوانين الهه آه بر مبناي 1977 پروتكل الحاقي ژنو 48ماده ,  آنوانسيون چهارم ژنو27 با يادآوري ماده -
رفتار و سنن غيرنظاميان به عنوان افراد تحت حفاظت بايد مورد , اعتقادات, حقوق, شرافت, نفوس«ن آ

 49و ماده » اموال خصوصي آنان بايد به موجب قانون آشور تحت حفاظت باشد. احترام قرار گيرد
و ) 1992 (799و )1981 (497و ) 1980 (465و ) 1979 (452آنوانسيون چهارم ژنو و نيز قطعنامه هاي 

در مورد يوگسالوي و قطعنامه هاي ) 1992 (787غيره شوراي امنيت در مورد اسراييل و قطعنامه 
انتقال عناصري از جمعيت را در اراضي تحت اشغال به «شوراي امنيت  در مورد جنگ عراق وآويت آه 

  »,خارج از اين قلمرو براي قواي اشغالگر ممنوع ساخته است
در قوانين بين المللي و همچنين ماده سوم آنوانسيون منع » عدم بازگرداندن « با يادآوري مؤآد اصل-

شكنجه آه بازگرداندن يك فرد به آشوري آه در آن دالئل واقعي براي اين باور وجود دارد آه وي ممكن 
  ,است در آن آشور  در معرض شكنجه قرار گيرد را ممنوع مي سازد

كا به مثابه قواي اشغالگر آه با مجاهدين خلق ايران مستقر در  با در نظر گرفتن تصريحات رسمي آمري-
 13مورخ , از جمله اطالعيه فرماندهي مرآزي آمريكا(عراق بر اساس آنوانسيونهاي ژنو رفتار مي شود 

  )2003مه 
 با تأآيد بر اين آه مجاهدين خلق ايران به تصريح مقامات آمريكايي در جنگ اخير در عراق طرف تخاصم -

  , ه اند و لذا اعضاي آن از حفاظت مصرحه در آنوانسيون چهارم ژنو برخوردارندنبود
اعضاي مجاهدين در حال حاضر در خاك عراق « با تأآيد بر تصريحات آميته بين المللي صليب سرخ آه -

. تحت مسئوليت قواي اشغالگر قرار دارند و از اين رو تحت حفاظت آنوانسيونهاي ژنو مي باشند
به عنوان يك اصل در معاهدات قانون بين المللي انساندوستانه وحقوق ” ل عدم بازگرداندناص”بخصوص 

آه اخراج اشخاص به آشورهايي آه در آن ممكن است مورد آزار قرار گيرند را ممنوع , بين الملل سنتي
  ,»مي سازد

نوانسيون منع شكنجه در قوانين بين المللي و همچنين ماده سوم آ» عدم بازگرداندن« با يادآوري اصل -
آه بازگرداندن يك فرد به آشوري آه در آن دالئل واقعي براي اين باور وجود دارد آه وي ممكن است در 

همچنين با در نظر داشتن اينكه اين امر , آن آشور در معرض شكنجه قرار گيرد را ممنوع مي سازد
شناخته مي شود )  jus cogens(يهي و حتي قوانين بد, بعنوان استانداردي از حقوق بين الملل سنتي

  ,آه آشورها بايد مطابق آن رفتار نمايند
قطعنامه پارلمان اروپا ,  2003 دسامبر 23 با در نظر گرفتن قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد مورخ -

در مورد وضعيت حقوق بشر و ) 2002(گزارش ساالنه وزارت امور خارجه آمريكا , 2004 ژانويه 15مورخ 

www.iran-archive.com 



اي سازمانهاي معتبر بين المللي مدافع حقوق بشر نظير عفو بين الملل آه همگي بر وخامت گزارشه
بويژه گزارشات مربوط به شكنجه سيستماتيك زندانيان , وضعيت حقوق بشر در ايران تأآيد آرده اند

  ,سياسي در آن آشور
  
 خلق ايران از عراق را  مبني بر اخراج مجاهدين2003 دسامبر 9بيانيه شوراي حكومتي عراق مورخ . 1

چنين اطالعيه اي تالش براي انتقال اعضاي . و آن را مردود مي شماريم, غيرقانوني و خودسرانه
مجاهدين خلق ايران بر خالف ميل خودشان و ناقض اصول قوانين بين المللي انسان دوستانه و 

  .همچنين ناقض قانون بين المللي حقوق بشر مي باشد
تاآيد مي آند آه اعضاي سازمان مجاهدين خلق ,  هاي بين المللي حقوق بشرهمراه با سازمان. 2

  ,ايران در صورت باز پس فرستاده شدن به ايران در معرض اعدام و شكنجه خواهند بود
نگراني عميق خود را نسبت به آمپين گسترده رژيم ايران براي بازگرداندن اجباري  اعضاي  مجاهدين . 3

  ,ابراز مي داريم
تهديد آشورهاي اروپايي از سوي مقامات رسمي ايراني نظير بيانيه وزير اطالعات ايران مبني بر اين .  4

  ,آه در صورت پذيرش مجاهدين اين آشورها با عواقب شديدي مواجه خواهند شد را تقبيح مي آنيم
اج از عراق مي تواند تالش آند اخر, تحت فشار جامعه بين المللي, هشدار مي دهيم آه رژيم ايران. 5

  ,و ساير دالئل دروغين ديگر پرده پوشي آند» استرداد«, »بازگرداندن«به ايران را تحت عناوين 
توجه دولت اياالت متحده آمريكا را به ضرورت برخورد با مجاهدين مستقر در عراق در چارچوب قوانين . 6

عايت آليه حقوق آنان در اين ر,  بين المللي و بخصوص آنوانسيون چهارم ژنو و آنوانسيون منع شكنجه
  .رابطه و بخصوص تضمين حفاظت و سالمت آنان را جلب مي نماييم

آميته بين المللي صليب سرخ را به اجراي تام و تمام وظايف خود به مثابه نگاهبان قانون بين المللي . 7
دگانش در آمپ انساندوستانه در اين قضيه فرا مي خوانيم و خواستار مداخله فعال آن و حضور نماين

  .اشرف براي نظارت مستقيم بر فرآيند آنوني و گزارش هر گونه نقض حقوق احتمالي هستيم
دبيرآل ملل متحد و دولتهاي عضو آن و به ويژه دولتهاي عضو ائتالف را به اتخاذ موضع صريح و قاطع . 8

از بروز يك فاجعه انساني در مقابل فشارهاي رژيم ايران براي استرداد اعضاي مجاهدين فراميخوانيم تا 
  .جلوگيري شود

 آميته بين المللي حقوق دانان مدافع مجاهدين ايراني در عراق
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  پس از يک سال مجرم شناخته شد " وقت "مدير مسئول هفته نامه 
  2004 ژانويه 23 -1382 بهمن 3جمعه 

 پس از استماع متن کيفرخواست صادره از سوي مدعي العموم و اعضاي هيات منصفه مطبوعات
  . به اتفاق آراء وي را مجرم دانست" وقت"دفاعيات مدير مسئول هفته نامه 

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، جلسه محاکمه شهرام محمدنيا مدير مسئول نشريه 
از طريق معرفي و تجليل از " ت عمومياشاعه فحشا و منکرات و مطالب خالف عف"به اتهام " وقت"

استفاده ابزاري از تصاوير به قصد فروش بيشترو جذب "خوانندگان مبتذل و استفاده از الفاظ رکيک و
 دادگاه  عمومي استان تهران به رياست قاضي اسالمي 1076صبح روز چهار شنبه در شعبه " مخاطب

  .و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار شد
نابر اين گزارش اعضاي هيات منصفه مطبوعات پس از برگزاري جلسه دادگاه و استماع دفاعيات شهرام ب

محمد نيا و وکيل مدافع اش وارد شور شده و به اتفاق آراء راي به مجرميت مدير مسئول هفته 
  .داده  و به لحاظ کيفيت اعمال ارتکابي وي را مستحق تخفيف ندانست" وقت"نامه

 به 24/6/81جزوء اولين نشريات توقيف شده بوده است و در تاريخ " وقت"ش مذکور ، نشريه برپايه گزار
طور موقت از انتشار آن جلو گيري شد و دادگاه رسيدگي به اتهامات مدير مسئول آن  روز چهارشنبه 

  .هفته گذشته برگزار شد
رزشي که به ترتيب مدير همچنين بر اساس اين گزارش جلسه دادگاه دو نشريه پيک خزر و المپيک و

مسئول  اين دو نشريه به خاطر چاپ مطالبي به افترا و و نشر اکاذيب متهم شده بودند نيز برگزار شد و 
هيات منصفه پس از استماع دفاعيات صادقي مدير مسئول پيک خزر وي را مجرم ولي مستحق تخفيف 

  . نظر تبرئه کردرا از اتهام مورد " المپيک ورزشي"دانست و مديرمسئول نشريه 
 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ي فوريه گزارش ايران را در اختيار اعضاي آژانس قرار  نيمه: المللي انرژي اتمي گفت سخنگوي آژانس بين
  .دهيم مي

  2004 ژانويه 23 -1382 بهمن 3جمعه 
 دانشجويان ايران وگو با خبرگزاري المللي انرژي اتمي در گفت مارك گوازدآي، سخنگوي آژانس بين

هايي توسط افرادمان در  ما بررسي: ي ايران اظهار داشت درخصوص روند گزارش آژانس درباره) ايسنا(
  . ايم يي انجام داده ايران و آژانس درخصوص مسايل هسته
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آنيم و در نيمه فوريه آن را در  ي پيش نويس گزارش را آغاز مي در اوايل ماه فوريه ما تهيه: وي افزود
اين اعضا و به ويژه شوراي حكام براي بررسي اين گزارش تا قبل از . دهيم تيار اعضاي آژانس قرار مياخ

  . نشست بعدي در ماه مارس و تصميم گيري در اين خصوص سه هفته فرصت خواهند داشت
المللي انرژي اتمي هم چنين درخصوص سطح همكاري ايران با آژانس بعد از  سخنگوي آژانس بين

ها و به ويژه بعد از امضاي پروتكل اين مساله مهم  در خصوص همكاري: روتكل الحاقي گفتامضاي پ
ي مشخصي ادامه يابد؛ زيرا آارهاي بسياري است آه بايد  هاي عميق براي دوره است آه اين همكاري

  .انجام دهيم
ي مستقل  ن به نتيجهاي طوالني براي رسيد ها تا دوره ما اميدواريم آه اين همكاري: وي در ادامه افزود

  .يي ايران ادامه يابد ي هسته درخصوص ماهيت صلح آميز برنامه
يي ايران با توجه به اين آه ايران پيش  گوازدآي در ادامه درباره فشارهاي غرب درخصوص مسايل هسته

ه مساله اين است آه ايران ب:  پايبند بوده است، اظهار داشتNPTاز امضاي پروتكل الحاقي به پيمان 
اش را فاش نساخته بود، آه البته اين امر در ماه نوامبر به طور  يي هاي هسته هر حال برخي فعاليت

  .جدي بررسي شد
در عين حال از ماه اآتبر تاآنون ما شاهد همكاري و شفافيت آامل از سوي مقامات ايران : وي افزود
اضر در موقعيت خوبي قرار داريم و به در حال ح. ما بايد هر دو مساله را واقعا در نظر بگيريم. بوديم

  .هاي جديد و فصل جديدي آه گشوده شده است اميدواريم همكاري
المللي انرژي اتمي هم چنين درخصوص اظهارات اخير البرادعي مبني بر اين آه  سخنگوي آژانس بين

: نيست، گفتي اين آه تجهيزات غني سازي اورانيوم از خارج ايران تهيه شده در دست  دليلي درباره
هاي غني سازي اورانيوم ايران يك معيار مهم اعتمادسازي است  البرادعي گفته است آه تعليق فعاليت

آنند تا شكاف اعتمادي بين ايران و بسياري آشورهاي غرب وجود داشت، را آم  آه به ما آمك مي
  . آنيم و اميدواريم اين اعتمادسازي صورت بگيرد

  . عهدات قانوني جداي از اعتمادسازي استي ت مساله: وي هم چنين گفت
 انتهاي پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  تيم سازمان ملل در عراق
  2004 ژانويه 23 -1382  بهمن3ه  جمع-بي بي سي 

خابات در اين يک گروه کوچک از سازمان ملل متحد، وارد بغداد، پايتخت عراق، شده است تا برگزاری انت
  .کشور را بررسی کند

کارمندان اين سازمان پس از بمب گذاری ماه اوت سال گذشته ميالدی در مقر اين سازمان در بغداد، 
  .عراق را ترک کردند

  . نفر ديگر کشته شدند20در اين بمب گذاری نماينده سازمان ملل متحد در عراق و 
لل متحد به عراق، کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل ساعاتی پيش از اعالم خبر ورود هيات سازمان م

متحد، گفت که وی بزودی تصميم خواهد گرفت که آيا اين سازمان کارش را در عراق از سر خواهد 
  .گرفت يا خير

اين تحول همزمان است با اعالم اين خبر به نقل از آيت اهللا علی سيستانی، بلندپايه ترين روحانی 
  .وادارانش خواسته است موقتا به تظاهرات خود در کشور پايان دهندشيعه عراق، که وی از ه

  .وی گفته سازمان ملل متحد در حال بررسی امکان انجام انتخابات سراسری در کشور است
نماينده آيت اهللا سيستانی در کربال، از مراکز مقدس شيعيان، در سخنان خود در نماز جمعه اين شهر 

  . لل متحد فرصت داد تا امکان بررسی انتخابات در عراق را بررسی کندگفته ضروری است به سازمان م
به گفته خبرنگار بی بی سی در بغداد اين اظهارات آيت اهللا سيستانی به نيروهای ائتالف به رهبری 

  .آمريکا در عراق برای احتمال انجام انتخابات در عراق کمی فرصت بيشتر می دهد
دهها هزار شيعه عراقی در اين کشور که خواهان انجام انتخابات در مقامات ائتالف بدنبال تظاهرات 

  . عراق بودند، تحت فشار قرار داشتند
پيشتر آيت اهللا سيستانی گفته بود اگر سازمان ملل به اين نتيجه برسد که امکان برگزاری انتخابات 

د ندارد وی با برگزار نشدن مستقيم در عراق تا پيش از انتقال قدرت به عراقيها در پايان ماه ژوئن وجو
  .انتخابات مخالفت نخواهد کرد

طبق برنامه ريزی حکومت موقتی نيروهای ائتالفی در عراق قرار است يک دولت انتقالی عراقی در پايان 
  .ماه ژوئن زمام قدرت را از نيروهای خارجی به دست گيرد

ماينده ارشد او به بی بی سی در همين خصوص آيت اهللا شهرستانی، داماد آيت اهللا سيستانی و ن
گفت که آيت اهللا سيستانی از شورای حکومتی عراق خواسته است هياتی از سازمان ملل را به عراق 

دعوت کند تا درباره صحت و سقم اين موضع آمريکايی ها که برگزاری انتخابات عملی نيست تحقيق 
  .کنند

يض قدرت به يک دولت انتقالی عراقی بدون آيت اهللا سيستانی تاکنون با طرح های آمريکا برای تفو
  .انتخابات مستقيم مخالفت می کرد
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وی هنوز پافشاری می کند که انتخابات مستقيم مشروع ترين و دمکراتيک ترين راه انتقال قدرت به 
  .مردم عراق است

 چنين انتخاباتی در مقطع حاضر عملی نيست و آنها برای انتقال آمريکايی ها می گويند که ترتيب دادن
قدرت به يک دولت انتقالی عراقی از طريق فرآيند گزينش اعضای آن در سطوح محلی برنامه ريزی می 

  .کنند
آيت اهللا سيستانی عالی ترين مرجع تقليد در ميان شيعيان عراق با شمار بزرگی از مقلدان در ميان 

  .ن کشور استاکثريت شيعه اي
  .ديدگاه های ماليم او تا به امروز با استقبال نيروهای تحت رهبری آمريکا در عراق روبرو شده است
  .اما اصرار او بر انتخابات کامل پيش از انتقال قدرت تا حدودی باعث نگرانی آمريکايی ها شده است

ح های آمريکا برای آينده عراق حذف اگر او از موضع خود را تغيير دهد يکی از موانع عمده بر سر راه طر
  .خواهد شد

از سوی ديگر عدنان پاچه چی، رئيس شورای حکومتی عراق، گفته است اگر سازمان ملل متحد به اين 
نتيجه برسد که انتخابات سراسری در عراق ممکن است وی از انتخابات سراسری در کشور حمايت 

  .خواهد کرد
 

  . آمونيست عراق در بغداد، دو تن آشته شدندبراثر انفجار يك بمب در دفتر حزب
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، انفجار اين بمب يك ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي دفتر اين   تن از اعضاي حزب آمونيست عراق ساختمان دو طبقه50ساعت پس از آن روي داد آه 

  .ترك آرده بودندحزب را 
هاي عراق آه يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي اين  حميد مجيد موسي، رييس حزب آمونيست

  .گناه دانست باشد، اين اقدام را يك اقدام بزدالنه و تروريستي با هدف آشتن مردم بي آشور نيز مي
 انتهاي پيام

  
يي آشته شدند و ريـيس امنيتـي نيروهـاي    اي آه در جنوب بغداد صورت گرفت، دو سرباز آمريكا  در حمله 

  .اسپانيايي به شدت مجروح گرديد
بــه نقــل از خبرگــزاري آسوشــيتدپرس، از ســوي ديگــر ) ايــسنا(بــه گــزارش خبرگــزاري دانــشجويان ايــران 

ها  ي مهاجمان به يك اتومبيل آه زنان عراقي را براي آارآردن در بيمارستان پايگاه نظامي آمريكايي حمله
  .برد، موجب آشته شدن سه تن از اين زنان شد ميدر فلوجه 

انـد، مـورد هـدف     هـا را داشـته    رسد آه اين زنان به دليل آنكه قصد آارآردن در پايگاه آمريكايي             به نظر مي  
  .اند قرار گرفته

: شدن دو تـن ديگـر از سـربازان آمريكـايي گفـت              ي آشته   سخنگوي لشگر چهارم پياده نظام آمريكا درباره      
 نارنجك و خمپاره به پايگاه نظاميان آمريكا در خارج از شهر بغداد حمله آردند آه در اين حمله              مهاجمان با 

ايـن سـربازان    . دو سرباز آمريكايي آشته و ريـيس امنيتـي نيروهـاي اسـپانيايي بـه شـدت مجـروح شـد                    
  .آمريكايي هنگام حمله در خارج از پايگاه ايستاده بودند

  . تن رسيد505ايي، شمار آشته شدگان آمريكايي در جنگ عراق به با آشته شدن اين دو سرباز آمريك
ي يكي از افسران ارشد اطالعاتي صدام امروز به دسـت افـراد     ساله23پليس عراق نيز اعالم آرد، پسر   
  .ناشناس در بصره به قتل رسيد

ه بـا   ي شـوراي حكومـت انتقـالي عـراق گفـت، در ديـداري آـ                 در همين حال ابراهيم جعفري، عضو شيعه      
العظمي سيستاني، از مراجع شيعه داشته، وي موافقت خـود را بـا تـصميم سـازمان ملـل بـراي                       اهللا  آيت

  .برگزاري و يا عدم برگزاري انتخابات در عراق اعالم آرده است
افراد مسلح در عراق آه با نارنجـك        ) پنجشنبه(ي روز گذشته      خبرگزاري رويتر نيز گزارش داد آه در حمله       

سبك روي داد، يك پاسگاه نيروهاي پليس مورد حمله قرار گرفت آـه در پـي آن دو پلـيس و           هاي    و سالح 
  .يك غير نظامي آشته شدند

اي   ي عراق انجام شد، چند ساعت پس از حمالت خمپاره           به گزارش ايسنا، اين حمله آه در شهر فلوجه        
امي و زخمـي شـدن   به يك پاسگاه نظامي آمريكايي در ايـن شـهر بـود آـه موجـب آـشته شـدن دو نظـ            

  .ي ديگر شد تعداد
 مايلي غرب بغداد، اعالم آرد آه برخي افراد مسلح از داخـل خـودرويي در   30پليس شهر فلوجه واقع در  

  . به سوي آن شليك آردندAK-47حال عبور، نارنجكي را به سمت اين پاسگاه پرتاب آردند و با تفنگهاي 
  . به الرمادي قرار دارداين پاسگاه در مسير شهر فلوجه: رويتر افزود

مــا بيــرون پاســگاه ايــستاده بــوديم و : مــاهر محمــد يكــي از افــراد پلــيس مــستقر در ايــن پاســگاه گفــت 
  .آرديم آردند، بازرسي مي خودورهايي را آه عبور مي
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 AK-47از درون يكي از اين خودروها نارنجكي به سوي ما پرتاب شد و با تفنگهاي آالشـينكف                  : وي افزود 
  .ا شليك شدبه سوي م

  .در اين حمله پنج پليس نيز زخمي شدند: اين خبرگزاري در ادامه گزارش داد
  انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن3: هفته نامه های ايران

  2004 ژانويه 23 -1382  بهمن3ه  جمع-بي بي سي 
صالح طلب مجلس را در اعتراض به رد صالحيت هفته نامه های ايران، تحصن دوهفته ای نمايندگان ا

  .گسترده شورای نگهبان، در صدر اخبار خود بازتاب داده اند
اعتراضی :  نماينده متحصن را در صفحه اول خود چاپ آرده و نوشته است115 اسامی اميد جوان

گاه در چنين گسترده به روند تعيين صالحيت نامزدهای انتخابات، بزرگترين چالش سياسی دو ديد
  .حاآميت جمهوری اسالمی است

انتخابات مجلس هفتم را بازی آخر توصيف آرده آه سرنوشت اصالح اميد جوانمهرداد خدير نويسنده 
طلبان به آن گره خورده است و اآنون آه اراده ای جدی با تمام توان برای حذف و اخراج آنان به ميدان 

بنابر اين تحصن نمايندگان . دن ندارند تا مماشات آنندآمده است ديگر اين گروه چيزی برای از دست دا
  .راهی بی بازگشت است

اگر در تاريخ . آيا می خواهيم در آتب تاريخی و درسی مرتبا از حذف ها بگوئيم:"  نوشتهاميد جوان
انقالب اسالمی حذف اولين ها در چند سال اول همچون اولين رئيس دولت، نخستين وزرا، اولين رئيس 

 نماينده مجلس شورای 82 و مانند اينها قابل توجيه باشد، بعيد به نظر مي رسد بتوان حذف جمهوری
  ."اسالمي را در بيست و پنجمين سالگرد پيروزی انقالب را موجه جلوه داد

 آه در اصفهان منتشر می شود با ماشا اهللا شمس الواعظين سردبير روزنامه های توقيف شده صدا
  .ر آزادگان گفتگو آرده استجامعه، توس، نشاط و عص

وقتی بعد : "آقای شمس الواعظين با اشاره به داليلی آه برای رد صالحيت ها اعالم شده گفته است
 سال ما چنين تصويری از نخبگان جامعه آه برای آانديداتوری پارلمان، ارائه می دهيم آه آنها يا 25از 

شان ضعيف است، بيش از هر چيز حكومت مسئول دزدند يا به لحاظ اخالقی فاسدند و يا مبانی دينی 
  ."است نه خود آنها

آقای شمس الواعظين اقدام شورای نگهبان را خطرناك توصيف آرده و پرسيده است چرا تصويری از 
جامعه ارائه می دهيم آه مردم به اين نتيجه برسند تمام آسانی آه می خواهند وارد حوزه عمل 

  .سياسی شوند وضعشان خراب است
 ارگان حزب موتلفه اسالمی در سرمقاله خود تحصن نمايندگان مجلس را هياهوی شماهفته نامه 

سياسی خوانده و آنها را متهم آرده است تحت حمايت خارجی ها قرار هستند و با تحصن غيرقانونی 
  .نشان داده اند آه التزام عملی به قانون ندارند و در پی توسل به فشار هستند

چيان از نامه نگاريهای اصالح طلبان در چند سال اخير انتقاد و در عين حال پيشنهاد آرده اسداهللا بادام
است متحصنين دسته جمعي نامه ای به پارلمان اروپا بنويسند و دخالت آنها را در امور انتخاباتی ايران 

  .محكوم و تقبيح آنند
 خطاب به ملت ايران بنويسند و از اين آه آقای بادامچيان پيشنهاد آرده نمايندگان متحصن، بيانيه ای نيز

تحصن آنها خوراك و بهانه خوبی به غربي ها داده عذر خواهی آرده و التزام خود را به قانون اساسی و 
  . اصل واليت فقيه عادل اعالم آنند، شايد ملت آنها را ببخشد

 نماينده متحصن مجلس را 9 ارگان انصار حزب اهللا، دست به افشاگری زده و بدون ذآر نام، يالثارات
متهم آرده است آه يكی از آنها در اوايل انقالب عضو يك گروه تجزيه طلب بوده و ديگری به يك خانم 

 ميليون تومان از 300آلمانی تجاوز آرده و به پرداخت جريمه نقدی سنگينی محكوم شده و يكی هم 
  .شهرام جزايری رشوه گرفته است

در ورود خون های آلوده دست داشته و يكی افغانی است و هويت خود را  نوشته نماينده ای يالثارات
پنهان آرده و آن ديگر هم با همكاری بيگانگان اقدام به حفاری غير مجاز آرده و در غارت ميراث فرهنگی 

  .دست داشته است
تمی برخوردهای حذفی و افشاگريهايی از اين نوع در انتخابات گذشته نيز سابقه داشته و محمد خا

رئيس جمهوری نيز در جريان انتخابات رياست جمهوری از سوی گروههای مخالف به اقدامات خالف 
  .قانون متهم شده بود

 همچنين تحصن را نمايشی مضحك خوانده و سخنان نمايندگان متحصن را نشانه درستي يالثارات
 دهد آسانی آه سرسپردگی اقدام شورای نگهبان دانسته و تاآيد آرده است آه اين شورا نبايد اجازه

آنها به بيگانگان و خيانت آنها به آرمانهای ملت به اثبات رسيده، مجددا با زور پول، تبليغات و فريب دوباره 
  .به مجلس راه يابند

 در صفحه اول سخنان محمد خاتمی، رئيس جمهوری، را در آنفرانس خبری داووس چاپ ايران جمعه
  . دستيابی به دانش نوين هسته ای حق ايران استآرده و به نقل از وی نوشته است
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ما به شدت با توليد و گسترش سالح اتمی مخالفيم و همكاريهای ايران با آژانس : "آقای خاتمی گفته
هسته ای با قوت ادامه خواهد يافت و چون آار خطايی نمی آنيم طبيعی است آه از همكاری با آژانس 

  ."نيز ابايی نداريم
هر چه : "لت ايران در امور داخلی ديگران به خصوص فلسطينان را رد آرده و گفته استآقای خاتمي دخا

ملت فلسطين خواهان آن باشند بايد مورد احترام همه باشد و ما خواستار حكومتی هستيم آه در ذيل 
  ." آن حكومت، مسيحی، مسلمان و يهودی با برادری زندگی مسالمت آميزی داشته باشند

 به تازگی به صاحب امتيازی آميل آاوه يكی از عبرت های عاشوراه دو هفته نامه دومين پيش شمار
  .وابستگان انصار حزب اهللا در چهار صفحه رنگی منتشر شده است

اين نشريه آه در نماز جمعه سراسر آشور و در دآه های مطبوعاتی تهران، قم و اصفهان توزيع می 
نوز چيزی از انصاف و ديانت در آنها باقی مانده است بايد شود از نمايندگان متحصن خواسته است اگر ه

  .از درگاه خداوند استغفار و از مردم ايران عذرخواهی آنند
 همچنين حكمی از آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهور اسالمی، در باره تضعيف عبرت های عاشورا

  .نظام جمهوری اسالمی چاپ آرده است
پرسيده، حكم تضعيف نظام مقدس جمهوری اسالمی از سوی برخی افراد اين نشريه از آقای خامنه ای 

  ."حرام است و مجازات دارد: "نا آگاه يا مغرض در مجالس و محافل، چيست؟ آقای خامنه ای پاسخ داده
 
   

  گوناگون
  
  

   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا
  2004 ژانويه 23 -1382  بهمن3ه جمع

که ممکن  شورای محافظه کار نگهبان می گويد شورا مايل است هر اشتباهی رادر تهران يک عضو 
احمد جنتی روز   .است در رد صالحيت کانديداهای نمايندگی مجلس مرتکب شده باشد، اصالح کند

کانديداها هميشه حساب  جمعه در خطبه نماز در دانشگاه تهران اظهار عقيده کرد که بررسی سوابق
در بازنگری رد صالحيت کانديداها،  با اين حال، او گفت شورا. ق انجام می گيردشده، قانونی و دقي

 کانديدا ٣٠٠شورای نگهبان تاکنون صالحيت دست کم   .رهنمودهای آيت اله خامنه ای را دنبال می کند
  .را تائيد کرده است

   
موقت را ، که  ل دولترهبر ارشد شيعيان عراق، از پيروان خود خواسته است تظاهرات عليه طرح تشکي

مورد امکان پذير بودن  آمريکا از آن پشتيبانی می کند، دست کم تا زمانی که سازمان ملل متحد در
کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد   انتظار می رود  .انتخابات زودرس تصميم بگيرد، متوقف سازند
ذير بودن انتخابات مستقيم به عراق خواهد مطالعه امکان پ هفته آينده اعالم کند که آيا هياتی را برای

 اند پيش از انتقال حاکميت به مردم عراق در پايان ماه ژوئن، انتخابات آمريکا گفته  مقامات .فرستاد يا نه
دولت موقت  طرح آمريکا يک روند غير مستقيم را برای انتخاب يک. عادالنه نمی تواند برگزار شود

  .يستانی اين را غير قابل قبول می داندآيت اله علی س. پيشنهاد می کند
   

 ١٧دو نفر از . است يک کشتی باربری متعلق به يونان در دريای مديترانه، در غرب جزيره کرت غرق شده
هنگامی که دقايقی پس از نيمه شب   کشتی . نفر ناپديد هستند١۵خدمه آن نجات داده شده اند، اما 

استانبول به طرف بندر نامشخصی در آفريقا در حرکت  تن سيمان از هزار ٨گرفتار امواج متالطم شد، با 
  .اوکرائينی و ديگری آمريکائی، سرگرم عمليات جستجو و نجات هستند  دو کشتی باربری، يکی .بود
   

القاعده را از هم  پرزيدنت بوش می گويد جنگ عليه تروريسم به آرامی اما به يقين، شبکه تروريستی
  .می پاشد

گفت مديران شبکه ممکن است هنوز فعال  وش روز جمعه در کنفرانس شهرداران در واشنگتنآقای ب
رئيس جمهوری آمريکا، نبرد با تروريسم را نوع  .باشند، اما مديريت ميانی آن باز نشسته شده است

اميده نياز دارد ، خواند و به ويژه به آنچه قانون وطن پرستی ن تازه ای از جنگ، که به شيوه های جديد
اين قانون اختيارات گسترده ای برای دنبال کردن تروريستها به سازمان های   .می شود، استناد کرد

 فعاالن طرفدار حقوق و آزادی های مدنی می گويند قانون وطن. امنيتی واگذار می کند انتظامی و
نبايد اجازه  گفتپرستی آزادی های اساسی مردم را نقض می کند، اما آقای بوش روز جمعه بار ديگر 

  .داد که اين قانون منقضی شود
   

اين . مالقات کند انتظار می رود آتال بيهاری واچپائی نخست وزير هند با رهبران جدائی خواه کشمير
می گيرد که جدائی طلبان  ديدار به درخواست جدائی خواهان در دهلی نو و يک روز پس از آن انجام

 به گفت ١٩٨٩منطقه کشمير در سال  ين بار از زمان آغاز شورش درمسلمان و مقامات هند برای نخست
چتری که گره های جدائی خواه و مسلمان   يک رهبر کنفرانس حريت، يک سازمان .و گو نشستند

اميدوار است مالقات با نخست وزير از رد و بدل کردن تعارف  افراطی کشمير را در بر می گيرد، می گويد
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  .فراتر رود
   

دست گرفتن قدرت  ه بين المللی طرفدار حقوق بشر می گويد دولت جديد آذربايجان از هنگام دريک گرو
 سازمان  .کرده است در سه ماه پيش، مبارزه ای شامل دستگيری های سياسی و شکنجه را آغاز

 ١٠وخيم ترين بحران حقوق بشر در  آذربايجان: نظارت بر حقوق بشر، در نيويورک، در گزارشی می گويد 
يک هزار نفر و ضرب و شتم گسترده در کشور  سال گذشته را تجربه می کند و به دستگيری نزديک به

  .استناد می کند از زمان به قدرت رسيدن الهام علی اوف،
   

دومينيک دو ويل پن  .وزير امور خارجه فرانسه می گويد جنگ در چچن بيش از اندازه طوالنی شده است
سياسی برای حل مناقشه تاکيد  مع گروهی از دانشجويان بر نياز به يک روندروز جمعه در مسکو در ج

 وزير  .ترکيه و ايران را تهديد می کند گذاشت و گفت جنگ در چچن کشورهای ديگر در منطقه، از جمله
همتای روسی خود درباره مناسبات دو جانبه و عراق گفت و  امور خارجه فرانسه همچنين با ايگور ايوانف

گفتند آنها با تشکيل يک کنفرانس بين المللی برای حل مساله عراق موافق  هر دو به خبرنگاران. ردگو ک
امور خارجه روسيه در تکرار موضع مسکو گفت مناقشه در چچن يک جنگ نيست، بلکه   وزير .هستند
  .ضد تروريستی است عملياتی

   
مسائل فوری توسعه  ه خود را بار ديگر بردبيرکل سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است توج

جهان در شهر داووس در  کوفی عنان روز جمعه در اجالس مجمع اقتصادی. اقتصادی متمرکز سازند
تحت الشعاع قرار داده است و  سوئيس گفت مناقشه عراق و جنگ جهانی با تروريسم اين مسائل را

  .فقر، بهداشت و آموزش را دور کرده است ندافزود مسائل امنيتی ، توجه از ديگر مسائل عمده، مان
 نه تنها صلح و ثبات - مانند خود تروريسم -بين المللی  کوفی عنان هشدار داد که جنگ عليه تروريسم

تواند شکاف های فرهنگی، مذهبی و قومی را عميق تر سازد و بر نگرانی  را تهديد می کند، بلکه می
 ل سازمان ملل متحد اين نظر را پيش از آن ابراز داشت که جان دبير ک .بيافزايد در مورد حقوق بشر

تروريسم و استقرار  اشکرافت وزير دادگستری آمريکا از تمام جامعه بين المللی خواست به از بين بردن
  .دمکراسی در عراق کمک کند

   
آمريکا با طرحی  مقامات کميساريای عالی آوارگان و پناهجويان، وابسته به سازمان ملل متحد، ترکيه و

عراق زندگی می کنند، اجازه می  موافقت کرده اند که به کردهای ترکيه، که به عنوان آواره در شمال
کرد ترکيه و اکثرا در اردوگاه هائی که کميساريا   هزار آواره١٣ در عراق حدود  .دهد به ترکيه باز گردند

عه در آنکارا به دست آمد، کردهائی که از توافقی که روز جم بر اساس. اداره می کند، بسر می برند
 گريختند، در صورتی که بخواهند شمال ٩٠ و ٨٠شورشيان کرد در دهه های  جنگ بين ارتش ترکيه و

 در بخشی از توافق. کنند، اجازه خواهند يافت باز گردند و دوباره در ترکيه ساکن شوند عراق را ترک
  . برای خروج زير فشار نخواهند گذاشتگفته می شود مقامات عراق کردهای ترکيه را

   
از مذاکرات  يک روزنامه با نفوذ ژاپنی گزارش می دهد چين در کوشش برای ترتيب دادن دور جديدی

و برگشت ناميده می  شش جانبه در باره برنامه اتمی کره شمالی، بزودی آنچه را که ديپلماسی رفت
پکن پس از تعطيالت سال نو   ايچی حاکی است که گزارش روزنامه ماين .شود، از سر خواهد گرفت

پکن از زمان بر عهده گرفتن . فرستاد چينی، ديپلمات هائی را به کشورهای شرکت کننده خواهد
گفت و گوهای جديدی را ترتيب دهد، اما موفق  ميزبانی مذاکرات قبلی در ماه اوت، تالش کرده است

 امور خارجه ژاپن روز جمعه در توکيو به خبرنگاران گفت وزير  .آن مذاکرات به جائی نرسيد. نشده است
وی اظهار داشت به نظر می رسد پيونگ . کره شمالی صورت گرفته است چندين تحول مثبت در مورد

 دو کشور هرگز مناسبات. مذاکرات ديپلماتيک جداگانه با ژاپن عالقه مند می شود يانگ به تجديد
  .ديپلماتيک نداشته اند

   
کشور اسرار اتمی  هوری پاکستان می گويد مقامات درباره اين موضوع که آيا دانشمندان ارشدرئيس جم

 پرويز مشرف روز جمعه   .کنند را برای منافع مالی خود به کشورهای خارجی فروختند يا نه، تحقيق می
 عمل او آنها را دشمنان کشور ناميد، به تلويزيون سی ان ان گفت دولت قصد دارد عليه کسانی که

مقامات دولت يا ارتش در انتقال احتمالی تکنولوژی   مشرف همچنين گفت مدرکی که ثابت کند  .کنند
پاکستان اخيرا به عنوان بخشی از تحقيقات، مامورانی را به  .تسليحاتی دست داشتند، وجود ندارد

  .ليبی و ايران فرستاد
   

جمله داماد   تن ، از۴۵جنوب هند، دست کم در حريقی در يک تاالر عروسی در ايالت تاميل نادو در 
در اثر سوختگی يا  به گفته پليس، اکثر قربانيان.  نفر ديگر مجروح شدند۶٠عروس و . جانسپردند

مهمانان وحشتزده در يک راه پله  استنشاق دود از پای در آمدند، در حالی که ديگران زير دست و پای
شدگان ممکن است بيشتر شود زيرا وضع   شمار کشته يک مقام محلی گفت .باريک به دام افتادند

است که حريق احتماال از يک نقص الکتريکی  تحقيقات اوليه حاکی. بسياری از مجروحين وخيم است
 .برگهای نخل ساخته شده بود، گسترش يافت ناشی شد و بسرعت از طريق سقف تاالر که با
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