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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ئيسان دو قوه با تشكر از اعضاء محترم شوراي نگهبان آه امكان مذاآره طوالني شنبه گذشته را با ر

مقننه و مجريه فراهم آوردند و احترام به جايگاه واالي نهاد شوراي نگهبان و قبول حسن نيت اعضاء 
محترم آن از آنجا آه ممكن است سوء تفاهمي آه براي آيت اهللا جناب آقاي جنتي پيش آمده است در 

  .دانيم   آيد توضيح زير را الزم ميهاي نماز جمعه براي مردم بزرگوار نيز پيش  اثر سخنان ايشان در خطبه
ايم   بر خالف گفته ايشان آه در برابر مطالبات حضرات معظم حرفي براي گفتن نداشته و قانع شده

به . هاي نيز افزود  شايان ذآر است آه مطالب مطرح شده نه تنها قانع آننده نبود بلكه احيانًا بر ابهام
  .وز شنبه براي روشن شدن افكار عمومي مفيد استرسد آه انتشار مشروح مذاآرات ر  نظر مي

 آرسي آن امكان رقابت به هيچ وجه وجود 190آنيم آه انتخاباتي آه در حدود   بار ديگر اعالم مي
نداشته باشد و در بقيه موارد نيز غالبا رد و قبول صالحيت ها به صورتي باشد آه شانس يك طرف و يك 

در مورد ) ره(ظام مردم ساالري ديني و ديدگاه هاي حضرت امام گرايش را بيشتر آند ابدا شايسته ن
  .مجلس شوراي اسالمي و مناسب با شان واالي ملت شريف ايران نيست

ما همچنان بر برگزاري انتخابات، سالم، آزاد و رقابتي اصرار مي آنيم و اميدواريم در وراي فضاي 
زودتر با تجديد نظر اساسي در احكام هيات تبليغاتي و رواني موجود، شوراي محترم نگهبان هر چه 

  .هاي نظارت زمينه چنين انتخاباتي را فراهم آورد
  حجت االسالم والمسلمين سيد محمد خاتمي

  حجت االسالم والمسلمين مهدي آروبي
 
  

   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

  فـاجـعـه دوم بـم در راه اسـت
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هستند، امروز به دليل نرسيدن آب در آستانه نابودي  زدگان يددهنده زندگي براي زلزلههاي بم آه نو نخل

هزار نفر نخل فاجعه دومي خواهد بود آه حيات را در اين شهر  120قرار دارند، خشك شدن بيش از 
  .انداخت زده به خطر خواهد مصيبت

برنامه مناسب  مروز در صورت نداشتنماه بم آه هزاران نفر در آن جان باختند،ا پش از زلزله پنج دي
ها براي ادامه  تمام آرزوي بمي اي دوم واقع خواهد شد و هزاران نفر نخل از بين خواهند رفت آه فاجعه

  .شوند هاي شهر محسوب مي زندگي در خرابه
 200هزار و  19، شهرستان بم داراي )ايسنا(به گزارش خبرنگار آشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران

هكتار از اين باغات در زلزله  هزار  هزار تن خرما در سال است آه به هشت120كتار نخلستان با توليد ه
  .بم خسارت وارد شد

  .نابودي هستند هاي آب در معرض ها و چاه ها نيز به دليل تخريب قنات وسعت بيشتري از اين نخلستان
شدند آه به گفته  مي يادي چاه آب آبياري رشته قنات و تعداد ز300هاي بم بوسيله بيش از  نخلستان

هاي آب  ها و تعدادي از چاه از اين قنات  رشته60پور ـ معاون آب و خاك وزارت آشاورزي ـ به  بهرام اميني
  .آسيب جدي وارد شده است

ميليارد ريال اعتبار براي  35هرچند محمود حجتي ـ وزير جهاد آشاورزي ـ هفته گذشته از اختصاص 
هاي اين  رسد مشكالت نخلستان مي ها خبر داد، ولي به نظر ش آشاورزي بم بخصوص قناتاحياء بخ

تر رساندن آب به پاي درختان است؛  موضوع حياتي ها نيست؛ بلكه شهر تنها تامين اعتبار و احياء قنات
  .قرار گرفته است اي آه آمتر مورد توجه مسووالن نكته
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هاي ژنتيكي و  ويژگي هاي بم به دليل نخل« :گويند اي بم ميه هاي نخل باغداران بم در مورد ويژگي
هاي  آبياري بااليي دارند و برخالف نخل اند، نياز به شده اينكه از گذشته به صورت غرقابي آبياري مي

  «.آبي حساس هستند مناطق خشك به آم
نخلستان  بهحميدرضا ميراسدي ـ آارشناس مسائل آب ـ در مورد مشكالت موجود براي رساندن آب 

. آلي قطع شده است  قنات به طور16اند، آب   قناتي آه در مرآز زلزله بوده43از مجموع « :گويد مي
اند ولي به دليل  به بم آمده ها نيروهاي متخصصي از يزد، آرمان و هرمزگان براي بازسازي اين قنات

  «.آمبود امكانات پشتيباني و مالي نتوانستند فعاليت آنند
فقط يك اآيپ براي بازسازي  هر چند آه »:آند يد بر رسيدن آب به پاي درختان نخل تصريح مياو با تاآ

است؛ ولي اين نكته را بايد در نظر داشت آه  هاي آب به منطقه آمده و اين تعداد بسيار ناچيز موتور پمپ
امر امكانات وسيعي اين . آيلومتر آواربرداري انجام شود 80  تا70ها بايد  براي رساندن آب به نخلستان
 نفر نيروي بسيج سازندگي آه فقط بيل و آلنگ در اختيار 150آند و با  مي مانند بيل مكانيكي را طلب

  «.توان اين مسير را آواربرداري آرد و آب را به پاي نخل رساند نمي دارند
بازسازي  »:افزايد بم مي ها در زلزله ميراسدي با اشاره به از بين رفتن بيشتر باغداران و آبياران نخلستان

هاست آه براي اين منظور  رساندن آب به نخلستان هاي آب مهم است ولي از آن مهمتر ها و چاه قنات
  «.است آواربرداري نياز آالت سنگين  به ماشين

شوند تا   و بهمن آبياري ها بايد در اواخر دي بر اساس سنت و نياز آبي درختان نخل، نخلستان
به تعداد آم نيروهاي  ولي با توجه. رو نشود ها با مشكل روبه  به تبع آن باردهي نخلافشاني و گرده

اي آه در انتظار  فاجعه رسد هنوز مسووالن جهاد آشاورزي به عمق مستقر در بم به نظر مي
  .هاي بم است، واقف نيستند نخلستان

ها  نخلستان د بم بهميراسدي آه خود اهل اين شهرستان است، در مورد وابستگي شديد اقتصا
در باغداري، خريد و فروش و  آردند به نوعي  افرادي آه در بم زندگي مي بسياري از »:گويد مي

دهند به  قشر پايين جامعه را تشكيل مي بندي خرما شرآت داشتند و بازماندگان زلزله آه اآثرا بسته
  «.اند محصول اين درختان خرما دل خوش آرده

تامين منابع خاص  مسووالن بايد با« :افزايد نامد و مي ها را زلزله دوم بم مي او خشك شدن نخلستان
سريع و بسيج و استقرار  مالي و خارج از روال آند اداري، آمك گرفتن از نيروهاي متخصص، تدارك

 شروع آنند، چون امكانات و نيروهاي فعلي آالت مورد نياز امداد و نجات را قبل از وقوع فاجعه دوم ماشين
  «.ها نيست نجات نخلستان پاسخگوي عمق خسارات و نيازهاي ضروري براي

فاجعه و زمان آن اطالع  مسووالن وزارت جهاد آشاورزي آه ازعمق ماند آه باقي مي و اما، اين سوال
  اند؟ داده انجام  هاي بم دارند، آيا اقدام سريع و اساسي در مورد نجات نخلستان

توان بيش از  آلنگ مي  نفري بسيج سازندگي مجهز به بيل و150متخصص و آيا فقط با اعزام يك اآيپ 
آيلومتر آواربرداري آب را به  70 رشته قنات و تعداد زيادي چاه را بازسازي آرد و با بيش از 60

  هاي تشنه بم رساند؟ نخلستان
گر تا اواخر است آه ا اي مهمي آه حتما مسووالن جهاد آشاورزي نيز به آن واقف هستند اين نكته

خرماي سال بعد به شدت آاهش  عملكرد هاي بم آبياري نشوند با تاخير در آبياري،  بهمن ماه نخل
  .انجامد مي خواهد يافت و اين آاهش توليد چندين سال به طول
ها  رساندن آب با تانكر به نخل توان آبياري آرد؟ آيا هشت هزار هكتار را با چند تانكر و در چه مدتي مي

  تواند از بروز فاجعه دوم جلوگيري آند؟ مي
 انتهاي پيام

  

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

  معاون رياست جمهوري آمريكا از اروپا خواست براي گسترش دمكراسي در ايران با آمريكا همراهي آند
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ديک چني معاون رئيس جمهوري آمريکا امروز در مجمع جهاني اقتصاد ): راديو فردا(دق کاتوزيان امير مص

در داووس سوئيس از ادامه جنگ آمريکا با تروريسم دفاع کرد و تصميم به توسل به اقدام نظامي، و 
ت لزوم گفت توسل به اقدام نظامي بسيار دشوار است، اما کشورهاي آزاد بايد آماده باشند در صور

ديک چني همچنين در بخشي از سخنان خود به ايران پرداخت که جزئيات . چنين تصميمي اتخاذ کنند
  : بيشتر در اين باره را از همکارم گلناز اسفندياري مي شنويم

معاون رئيس جمهوري آمريکا در سخنراني امروز خود در نشست اقتصاد ): راديو فردا(گلناز اسفندياري 
، از حکومت جمهوري اسالمي خواست تا به تقاضاي مردم ايران براي دموکراسي و جهاني در داووس

آقاي چني از ايران خواست به تعهدات خود مبني بر عدم گسترش . پيش برد حقوق بشر احترام بگذارد
  . سالحهاي هسته اي پايبند بماند

کراسي در کشورهاي معاون رئيس جمهوري آمريکا روز شنبه از اروپا خواست در مسير گسترش دمو
  :وي پيشبرد مبارزه با دموکراسي را کليد مبارزه با تروريسم دانست. خاورميانه به آمريکا بپيوندد

ما بايد با ترويج دموکراسي در سراسر خاورميانه و ) : صداي ديک چني، معاون رئيس جمهوري آمريکا (
  . فراتر از آن، با ايدئولوژيهاي خشونت و منشاء آن مقابله کنيم
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ديک چني در ادامه سخنراني خود گفت که اروپا و اياالت متحده آمريکا بايد با هم متحد شوند تا حکومت 
  . ايران را تشويق کنند تا به آنچه که خواستهاي مشروع مردم ايران ناميد، احترام بگذارند

  
رميانه شکل گرفته حاکمان ايران بايد از الگويي که توسط ديگران در سراسر خاو) : صداي ديک چني (

در اين کشور بزرگ تقاضاي فزاينده اي براي دستيابي به دموکراسي و حقوق بشر وجود . پيروي کنند
اروپا و آمريکا بايد متحد شوند و از حکومت ايران بخواهند تا به خواستهاي مشروع مردم ايران . دارد

  .ي آزاد نمي خواهندمردم ايران چيزي بيش از حق خداداد براي زندگ. احترام بگذارند
مقامات رسمي ايران در گذشته اين گونه گفته هاي مقامات بلند پايه آمريکا را دخالت در امور داخلي 

  . هنوز واکنش ايران به گفته هاي امروز ديک چني منتشر نشده است. کشور دانستند و آن را رد کردند
  

 در داووس موضوع برنامه اتمي ايران را معاون رئيس جمهوري آمريکا در بخشي ديگري از سخنراني خود
وي ضمن استقبال از گفتگوهاي اخير مقامات ايران با وزراي خارجه سه کشور . مورد توجه قرار داد

بريتانيا، فرانسه و آلمان که به تعهد ايران بر شفافيت کامل در خصوص برنامه هسته اي خود منجر شد 
ورد نظر را به دنبال خواهد داشت يا نه؟ وي گفت تهران در گفت بايد ببينيم که آيا اين نشست نتيجه م

مقامات ايراني . گذشته با جديت بسيار تالش کرده است تا به سالحهاي هسته اي دست پيدا کند
  . همواره بر صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود تاکيد کرده اند

واهدي مبني بر اين که ايران در حال آژانس بين المللي انرژي اتمي هم اعالم کرده است که تا کنون ش
  . توليد سالحهاي اتمي است، به دست نياورده است

پيش تر محمد خاتمي رئيس جمهوري اسالمي نيز که در داووس حضور داشت، در پاسخ پرسشي در 
مورد احتمال مالقات با ديک چني معاون رئيس جمهوري آمريکا گفته بود که دولت آمريکا هنوز آماده 

کمال خرازي وزير امور خارجه ايران هم که در داووس حضور . گو بر اساس احترام متقابل نيستگفت و 
در حال حاضر شانسي براي گفت و گو ميان ايران و :  گفتCNNدارد، در گفت و گو با شبکه تلويزيوني 

  .آمريکا وجود ندارد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

 آباد کرمان، در پي درگيري با نيرو هاي انتظامي به خشونت تحصن آارگران شرکت ذوب مس در خاتون
  آشيد
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بر اساس گزارش هاي رسيده، در جريان تحصن کارگران شرکت ذوب مس در خاتون آباد کرمان، خشونت 

  . مهديه جاويد گزارش مي دهد. هايي رخ داده است
در درگيري کارکنان شرکت ذوب مس خاتون آباد با نيروهاي انتظامي که از ): راديو فردا(يد مهديه جاو

بامداد روز شنبه آغاز شد، نيروهاي انتظامي با ضرب و شتم کارکنان، به گفته خبرنگاران محلي، حداقل 
 هشت روز حدود: سايت خبري کرمان گزارش داد.  نفر رخمي کرده اند100چهار نفر را کشته و بيش از 

. است که تعداي از مردم خاتون آباد شهر بابک کرمان در برابر دروازه کارخانه ذوب مس تجمع کرده اند
اين تعداد که اکثر آن ها را زنان مسن تشکيل مي دادند، تقاضاي خود را اشتغال اعضاي خانواده خود 

خدام کارگر از شهرهاي بر اساس گزارش هاي رسيده کارخانه ذوب مس دست به است. ذکر مي کردند
  .ديگر زده است و تحصن کنندگان خواهان آن هستند که کارگران محلي بيکار استخدام شوند

تحصن مردم خاتون آباد در حالي به روز هشتم خود رسيد که در روزهاي گذشته جمعيت متحصن شاهد 
 تا اين که روز شنبه، وقتي حضور تعدادي از نيروها و هلي کوپترهاي يگان ويژه نيروي انتظامي بوده اند

صحبت دو نفر از خانم ها، به عنوان نماينده از طرف گروه متحصن، با سرهنگ سعيد، فرماندار يگان ويژه، 
به نتيجه نرسيد و در حال بازگشت به سمت گروه متحصن بودند، در برابر تيراندازي تعدادي از سربازان 

با زدن تيرهوايي متحصنين را تهديد مي کردند، با حرکت دوباره اين سربازان که در ابتدا . يگان قرار گرفتند
  .مردم با تيرهاي زميني به تيراندازي ادامه دادند

در همين حال گزارش شده است که در حمله به ساختمان هاي بانک ها، تظاهر کنندگان شيشه هاي 
در : ي کرمان مي افزايدسايت خبر. برخي از آن ها را شکسته اند و شهر به حال تعطيل در آمده است

 امنيتي استانداري داشتيم، ايشان از وضعيت خاتون آباد –تماسي که با آقاي فرشاد، معاون سياسي 
ما هنوز نتوانسته ايم با آقاي شهدادنژاد، : اظهار بي اطالعي مي کرد و در جواب خبرنگار ما گفت

روي انتظامي، نيز از وقوع اين خبر اظهار بي سردار دارايي، فرمانده ني. فرماندار شهر بابک، تماس بگيريم
اين در حالي بود که صداي شليک تير توسط گوشي . اطالعي کرد و هر گونه تير اندازي را تکذيب نمود

  .همراه خبرنگار روزنامه صبح کرمان شنيده مي شد
  :مصطفي، يکي از ساکنان شهر بابک که خود ناظر وقايع بود، به راديو فردا مي گويد

 روز قبل يک روز تحصن داشتند که به تحصنشان اهميتي داده نشد 25-6): ساکن شهر بابک(في مصط
که هشت روز پيش دوباره تحصن کردند و هشت روز هم جلو دروازه کارخانه تحصن داشتند که بعد ديگر 

  .ودممن موقع تيراندازي، حدود ظهر، آن جا ب. نيروها با مردم درگير شدند و مردم را متفرق کردند
گزارش هاي ديگر حاکي است که زخمي شدگان برخوردهاي روز شنبه در بيمارستان هاي .: ج.م

  .سيرجان، سرچشمه، و شهر بابک بستري شده اند
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   بهمن4شنبه : ايران در يک نگاه

  2004 ژانويه 24 -1382  بهمن4  شنبه-بي بي سي 
  سردبير خرداد در دادگاه

 دادگاه 1083ه چهار سال پيش توقيف شد، امروز به شعبه علی حکمت سردبير روزنامه خرداد ک
رسيدگی به تخلفات مطبوعاتی و کارکنان دولت فراخوانده شد و اتهام توهين به بسيج و سپاه 

  .پاسداران به او تفهيم گرديد
وی به دليل نوشتن سرمقاله ای متهم به توهين به بسيج و سپاه شده است که همزمان با ناآراميهای 

 در روزنامه خرداد به چاپ رسيد و در آن از افراد معروف به لباس شخصی سخن 78ويی تيرماه دانشج
  .گفته شده بود که به حمله به دانشجويان پرداخته بودند

آقای حکمت امروز به دادگاه گفت که يک سال و نيم پيش نيز در ارتباط با همين سرمقاله به دادگاه 
  . داده و موضوع را تمام شده می پنداشته استمطبوعات احضار و توضيحات الزم را

  بالتکليفی سه ملی مذهبی
همسر هدی صابر، يکی از فعاالن سياسی ملی مذهبی به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته است با 
اينکه همسرش در زندان دچار ضعف جسمی است و پرونده او و ديگر بازداشت شدگان ملی مذهبی 

  .يدگی قرار نمی گيردبالتکليف مانده و مورد رس
همسر تقی رحمانی، ديگر زندانی ملی مذهبی نيز به اين خبرگزاری گفته است که بيش از چهل روز 

است قرار بازداشت سه زندانی ملی مذهبی تمديد نشده و در واقع اين افراد اکنون به شکل 
  .غيرقانونی در زندان به سر می برند

همزمان با ناآراميهای اوائل تابستان گذشته در ايران و به هدی صابر، تقی رحمانی و رضا عليجانی 
اتهام ايجاد اغتشاش بازداشت شدند و از آن هنگام تاکنون به حکم دادگاه انقالب تهران در بازداشت به 

  .سر می برند
  آزادی يکی از دانشجوی زندانی

 دانشکده روانشناسی خبرگزاری دانشجويان ايران در اين ميان از آزادی عليرضا عظيمی، دانشجوی
دانشگاه تهران خبر داده است که دوم دی ماه گذشته پس از مراجعه به دادگاه ويژه روحانيت بازداشت 

  .و به زندان اوين انتقال داده شده بود
يکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشکده روانشناسی به اين خبرگزاری گفته است که 

  .از دوران بازداشت چهارهفته ای خود را در سلول انفرادی گذرانده استعليرضا عظيمی بيش از نيمی 
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  قانون خانواده يا قانون شريعت؟ تالش رهبران شيعی عراق برای تغيير قوانين عرفی و سکوالر
  2004 ژانويه 24 -1382 بهمن 4 شنبه -راديو آلمان - نيويورک-عبدی کالنتری

ظرف دو روز گذشته، در شهرهای شمال عراق، به ويژه مناطق کرد نشين، و در خيابان های بغداد، زناِن 
.  شورای حاکميت عراق اعتراض کنند١٣٧فمينيست تظاهراِت وسيعی برپا کرده اند تا به قطعنامهء

نده شده در اين قطعنامه، برخالف شورای حاکميـت عراق که توسط قوای اشغالی آمريکا روی کار نشا
تمايل اعضای زن اين شورا، تصويب کرد که قوانين موجود خانواده ملغا شوند و به جای آنها قانون 

اکنون اگر رييس آمريکايِی اداره کنندهء . شريعت اسالم در امور ازدواج، خانواده و حقوق زنان به اجرادرآيد
  . ن قطعنامه امضا بگذارد، آن به قانون رسمی تبديل خواهد شدعراق، يعنی آقای پل برمر، هم برپای اي

  
بيش از پنج هزار زن ُکرد چهارشنبهء پيش در شهر سليمانيه با تظاهرات خيابانی خشم شان را از اين 

ُمـاليان . تصميم رهبران عراق نشان دادند،  تصميمی که يک ماه پيش پشت درهای بسته گرفته شد
ر آنها پانصد زن مسلماِن حجاب دار را در شهر نجف به خيابان فرستادند تا از شيعی عراق نيز در براب
  .    قانون شريعت دفاع کنند

  
مقامات آمريکايی مصلحت انديشانه تاکنون از موضع گيرِی رسمی خودداری کرده اند و رسانه های 

اهی از بغداد زنگ هشدار تنها خبرنگار زن روزنامهء واشنگتن پست در گزارش کوت. آمريکا نيز ساکت اند
 تاکنون، برای مدت چهار دهه، زنان عراق از يکی از پيشرفته ترين قوانين ١٩۵٩ازسال . را به صدا درآورد

منع ازدواج پيش از هجده سالگی، منع طالق های خودسرانه توسط : خانواده در خاورميانه بهره برده اند
 برای مادراِن طالق گرفته، حقوق مساوی وراثت و مردان، حق طالق برای زنان، حق سرپرستی فرزندان

هيچ کدام از رهبران عراق، حتا ديکتاتوری چون صدام حسين، . مخارج نفقه، از جمله اين قوانين بوده اند
اما اکنون شورای . مسلمانان ُسـنی نيز آنها را پذيرفته بودند. به خود اجازه ندادند اين قوانين را ملغا کنند

آمريکا برسرکار نشانده می خواهد با زنان عراقی همان کند که بر سر » آزاد کنندهء«تش حاکميتی که ار
  .زنان افغانی و ايرانی زير حکومت ماليان آمد

  
 خانم زکيه اسماعيل حقی، قاضی بازنشسته و از زنان متجدد عراق به خبرنگار واشنگتن پست می 

به مردان اجازه می . ، خانواده های عراقی را به قرون وسطا رجعت می دهد]شيعی[اين قانون «: گويد
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 و آخوندی اجازه فرزندان را از مادران شان جدا می کند و به هر مال. دهد چهار يا پنج همسر اختيار کنند
ما بايد . می دهد که  محضری در خانه اش براه اندازد و تصميم بگيرد چه کسی حق ازدواج يا طالق دارد

  ».بايستيم] قطعنامه[جلوی اين 
 خود داری کند، پس از تاريخ سی ام ژوئن که قرار ١٣٧حتا اگر آقای پل برمر هم از امضای قطعنامهء 

. قی تحويل داده شود، سايهء آن بر قوانين مدنی سنگينی خواهد کرداست تمام قدرت به مقامات عرا
جورج بوش دو روز پيش، در گزارش ساالنهء خود به کنگره و مردم آمريکا، با لحنی پيروزمندانه گفت که 

اما نگفت که قدرت گرفتن سازمان های . مردم عراق هيچ گاه تا اين اندازه از آزادی بهره نبرده اند
و روی کار نشاندن کسانی چون عبدالعزيز حکيم رهبر شورای عالی انقالب اسالمی سياسی شيعی 

عراق که برنامه اش را از فقيهان جمهوری اسالمی ايران گرفته و قصد از ميان برداشتن قوانين سکوالر 
  .را دارد، چگونه خواهند توانست آزادی زنان عراقی را ضمانت کنند

  
  سانه هاي جمعي در رايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن4: روزنامه های تهران

  2004 ژانويه 24 -1382  بهمن4  شنبه-بي بي سي 
با گذشت دوازده روز از تحصن نمايندگان مجلس که به رد گسترده صالحيت نامزدهای نمايندگی مجلس 

 اختصاص اعتراض دارند گزارش هائی از اين تحصن هنوز عنوان های اصلی روزنامه های تهران را به خود
  .داده است

بيشتر روزنامه های اول هفته تهران مصاحبه ميرحسين موسوی آخرين نخست وزيرجمهوری اسالمی 
را با اهميت ديده اند که از تحصن جانبداری کرده و گفته نمی توان با حذف ديگران اکثريت کرسی های 

  .مجلس را فتح کرد
ف پست نخست وزيری از شغلی که در سال های ميرحسين موسوی که در پايان دهه اول انقالب با حذ

منعکس شده به پرهيز آفتاب يزدجنگ برعهده داشت کنار گذاشته شد با سخنانی که در صدر اخبار 
خود از دخالت در امور سياسی پايان داده و محافظه کاران را متهم کرده که در صدد برگزاری انتخاباتی 

  .نمايشی هستند
ن متحصن در مجلس ياد کرده که بر اساس آن نمايندگان وعده داده اند تا  از سوگند نمايندگاياس نو

  .بايستند" احقاق حقوق پايمال شده ملت"
عزت اهللا سحابی فعال سياسی که پيش از اين شرکت در انتخابات مجلس پنجم را تحريم کرده بود به 

اريخی خوانده و گفته من  با حضور در جمع متحصنين در مجلس اين عمل را درخشان و تياس نونوشته 
  .نمی خواستم در انتخابات شرکت کنم اما االن منتظر می مانم تا نتيجه تحصن معلوم شود

 علی اکبر محتشمی رييس فراکسيون دوم خرداد گفته است هر اتفاق ناگواری نسيم صبابه نوشته 
  .ن استکه در داخل و خارج کشور برای نظام بيفتد مسووليت آن بر عهده شورای نگهبا

 در سرمقاله خود نوشته تحصن کنندگان که به حمايت بيگانگان و رسانه های آنها جمهوری اسالمی
  .چشم دوخته اند جز آن آه بيشتر از چشم مردم بيفتند نتيجه ای نخواهد گرفت 

نسبت به خبر استعفای وزيران و " استعفا درمانی" با به کار بردن اصطالح جمهوری اسالمیسرمقاله 
  .ران دولتی واکنش نشان داده و نوشته اين سياست هم مشکلی از اصالح طلبان حل نخواهد کردمدي

 در هفته گذشته از دستگاه های اطالعاتی و امنيتی خواسته بود با توجه جمهوری اسالمیروزنامه 
  .به اين که استعفا ها ممکن است باعث فروريزی نظام سياسی کشور شود با آن مقابله کنند

خبر داده " بی اعتنائی مردم نسبت به تحصن و استعفاهای نمايشی" که در عنوان اصلی خود ازکيهان
در سرمقاله اول هفته خود تاکيد کرده استعفا ها در مردم اثری نگذاشته و کاری است برای مصون 

  .ماندن از پی گيری های قانونی
گان اصالح طلب بايد از شورای  به طعنه نوشته نمايندکيهانحسين صفارهرندی نويسنده سرمقاله 

  . نگهبان ممنون باشند که با رد صالحيشان کاری کرد که آن ها در معرض قضاوت عمومی قرار نگيرند
استعفای افراد هيچ : " محمد جهرمی معاون اجرايی شورای نگهبان گفته استشرقبه نوشته 

بيشتر در مقابل انقالب ايستاده اند و اهميتی در روند آار انتخابات ندارد و آسانی آه استعفا می دهند 
  ."انتخابات در زمان مقرر برگزار خواهد شد

به گزارش روزنامه های شنبه تهران مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان به بحث درباره مسائل 
روز کشانده شد و از جمله محسن کديور يادآور شد که رييس اولين دولت انقالبی که بنيانگذار جمهوری 

  .المی هم صالحيت های او را تائيد کرده بود توسط شورای نگهبان رد صالحيت شداس
 گزارش داده که محسن کديور روحانی ناراضی در سخنرانی خود در مراسم سالگرد درگذشت شرق

مهندس بازرگان گفته در آن دوران اصالحات به شيوه بازرگان آه شيوه ای گام به گام بود محلی از 
او می دانست چه زمان وارد عرصه شود و چه زمان . ما بازرگان سياستمداری صادق بودا. اعراب نيافت

حاال بايد ديد آيا . سياستمدار موفق آسی است آه هر دو نكته را بداند. عرصه قدرت را ترك گويد
  .خاتمی هم اين سئوال برايش مطرح شده است

 بازرگان پرداخته و نوشته آغاز و  در سرمقاله خود به مقايسه محمد خاتمی با مهندس مهدیشرق
پايان دولت بازرگان، راهی پيش پای اصالح طلب درون حاآميت قرار می دهد آه اصلی ترين مخاطب آن 

سيدمحمد خاتمی است آه امروز نزديك ترين ياران دولتش را مستعفی و همراهانش را در پارلمان 
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خاتمی امروز . اه به يك نقطه ختم می شودمتحصن می بيند و ظاهر امر هم نشان می دهد آه هر دو ر
  .بيش از هر زمان به خروج از حاآميت نزديك شده است

 نوشته خاتمی امروز در حالی بر سر سوگند خويش ايستاده آه شرقمحمد جواد روح در سرمقاله 
ايستادگی خاتمی تا آنجا معنا دارد آه به نقض . فضای اجتماعی نيز با آرمان های او همراه است

است و " بقا در قدرت"در غير اين صورت، آنچه رخ خواهد داد نه ايستادگي، بلكه . سوگند او نينجامد
  .مقاومت و ايستادگی در اين حال، جز بهانه ای برای ماندن نخواهد بود

 تن از مديران ارشد کشور را به رييس جمهوری و اظهار آمادگی آنان برای استعفا از 90 نامه شرق
  .با اهميت يافته و خبری از آن را در راس اخبار خود منعکس کرده استسمت های خود 

احمد جنتی دبير شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران که انعکاس محدودی در روزنامه های 
اول هفته دارد گفته اين شورا تحت تاثير فشارها قرار نمی گيرد و ممکن است خطای خود را در بعضی 

  .د اما از موضع خود عقب نشينی نخواهد کردزمينه ها بپذير
 يکی از نمايندگان مجلس با آماری از حوزه های انتخاباتی نشان داده شرقدر حالی که بنا به گزارش 

که محافظه کاران در صد حوزه انتخابی با رد صالحيت ها برای ورود به مجلس رقيبی نخواهند داشت به 
نفر تائيد صالحيت شده اند تا به رقابت 16 برای هر حوزه  احمد جنتی گفتهايراننوشته روزنامه 

  .بپردازند
 زهرا شجاعی، معاون رييس جمهور، گفته وزيران در استعفای خود جدی هستند در شرقبه نوشته 

 وزير را برای استعفای از سمت خود بی اهميت نشان 12حالی که محافظه کاران سعی دارند آمادگی 
  .دهند

 به بررسی اظهار نظرهای اصالح طلبان درباره تحصن پرداخته ياس نودر مقاله ای در عليرضا علوی تبار 
و با تاکيد بر اين که همه خواست ها را نمی توان در حرکتی دنبال کرد پيشنهاد کرده که نمايندگان 

  .متحصن در مجلس حدی برای کار خود تعيين کنند
 در صد نمايندگان 95شته می توان تائيد صالحيت  نوياس نونويسنده مقاله خواست ها و ظرفيت ها در 

فعلی و حداقل هشتاد در صد داوطالبان را مبنا و هدف تحصن قرار داد و در صورت نرسيدن به آن در صدد 
  .يافتن راه کارهای ديگری باشيم

 در ادامه مخالفت های گذشته خود امروز هم در مقاالتی تحصن  جمهوری اسالمی وکيهان،رسالت
امی نمايشی برای گرم کردن بازی انتخابات از سوی اصالح طلبان دانسته و در نوشته های خود را اقد

  .نمايندگان مجلس را به همصدائی با بيگانگان متهم کرده اند
 ماه 6 در سخنانی در قم گفته است برنامه تحصن اخير، حداقل از کيهاننماينده ولی فقيه در روزنامه 

 بود و متحصنين قبل از آن آه در پی تائيد صالحيت خود باشند، به نقش قبل پيش بينی و طراحی شده
  . های حاصل از تحصن و حمايت بيگانگان از آن اميد بسته اند

 با اشاره به سفر خاوير سوالنا، مسئول آميسيون سياست کيهانحسين شريعتمداری به نوشته 
آه سفر سوالنا با هدف حمايت از رد خارجی اتحاديه اروپا به ايران و اعالم رسمی اين آميسيون 

صالحيت شده ها صورت پذيرفته است، گفت، اگر تحصن آنندگان، وابسته به قدرت های بيگانه نبودند، 
  .بايستی حمايت بيگانگان از اقدام خود را محكوم می آردند

ا آه بخش  گزارش داده که علی اآبر موسوی خوئينی نماينده اصالح طلب تهران با ابراز اين ادعشرق
قابل توجهی از مذاآرات حسن روحانی در فرانسه در هاله ای از ابهام است و حتی به اطالع نمايندگان 

مجلس هم نرسيده و مشخص نيست دستور آار اين سفر چه بوده است از وزير خارجه خواست که 
  .درباره سفر دبير شورای عالی امنيت ملی به مجلس گزارش بدهد

در ميان نمايندگان متحصن گفته است در سفر حسن روحانی به پاريس مطالبی نماينده دانشجويان 
گفته شده که برای مجلس هفتم است و معلوم نيست چه ربطی به مسووليت های دبير شورای 

  .عالی امنيت ملی دارد
 به اقدام دانشجويان ايرانی مقيم فرانسه اشاره کرده و شرقموسوی خوئينی به نوشته روزنامه 

 در حاشيه سفر حسن روحانی به فرانسه مسائل زيادی وجود داشته است آه هنوز از جزئيات نوشته
آن بی اطالعيم ولی به نظر می رسد محافظه آاران تالش می آنند برای سرپوش گذاشتن بر 
  .عملكردهای داخلی خود بحث هائی مانند رابطه با آمريكا را در سطح بين المللی مطرح کنند

اصالح طلب تهران به گفته هائی از دبير شورای عالی امنيت ملی است که در مصاحبه اشاره نماينده 
ای با فيگارو بيان شده بود که روز بعد متن آن تکذيب شد در حالی که فيگارو اعالم داشت که گفته 

  .های حسن روحانی را به دقت منعکس کرده که برقراری رابطه بين ايران و آمريکا را نزديک دانسته بود
 خبر داده که عده ای از گروه های فشار در حمله به جلسه جبهه مشارکت در جمهوری اسالمی

  .همدان رييس اين جبهه را مجروح کرده اند
 که مهاجمان را عده ای از مردم توصيف کرده که با اهانت به ارزش ها جمهوری اسالمیروزنامه 

مرگ بر . جای منافقين نيست, جلس شورای ما مخالفت داشته اند خبر داده که آنان شعار می دادند م
  .هديه به رهبر ماست, خونی آه در رگ ماست،. اين جبهه مردم فريب

به دنبال برداشتن نام خالد اسالمبولی عامل ترور انورسادات رييس جمهور سابق مصر از خيابانی در 
ب شورای شهر تهران صورت تهران که با وجود مخالفت محافظه کاران به پيشنهاد وزارت خارجه و تصوي

 خبر داده که مقامات وزارت خارجه خواستار برداشتن تصوير بزرگ  جمهوری اسالمیگرفت روزنامه
  .خالد اسالمبولی از روی ساختمان بلندی در همان خيابان شده اند
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 که با تعويض نام خيابان خالد اسالمبولی هم مخالف است جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
ن بنياد مستضعفان که نقاشی بر ديوار ساختمان آنها کشيده شده با اعالم اين نكته آه تصوير مسئولي

خالد اسالمبولی توسط نيروهای حزب اللهی نقش بسته است به درخواست وزارت خارجه پاسخ منفی 
  .دادند

  
  گوناگون

  
   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا

  2004  ژانويه24 -1382  بهمن4 شنبه
معاون رئيس جمهوری آمريکا، رهبری محافظه کار جمهوری اسالمی را ترغيب کرده است به خواست 

  . مردم ايران برای استقرار دمکراسی گردن نهد
  ديک چينی روز شنبه در اجالس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس  در سويس، گفت در ايران 

  رعايت حقوق بشر شدت می گيرد  و  رهبری درخواست عمومی برای گسترش دمکراسی واقعی و
نگرانی نسبت . کشور بايد  از ديگر کشورهای خاورميانه که در جستجوی دمکراسی هستند پيروی کند 

به حقوق دمکراتيک در ايران اخيرا بر انتخابات پارلمانی که قرار است ماه آينده برگزار شود متمرکز بوده 
سالمی را به پای بندی به قول هائی که برای خودداری از توليد آقای چينی همچنين  جمهوری ا. است

  . جنگ افزار اتمی داده است  فرا خواند
 در اين ميان، روز شنبه به نقل از رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته شد که ايران بايد بخش 

 ، زيرا  اين ماده می بيشتری از فعاليت های پژوهشی مربوط به  غنی سازی اورانيوم را متوقف سازد
محمد البرادعی روز شنبه  در حاشيه اجالس  داووس   .    تواند برای توليد جنگ افزار اتمی به کار رود

با کمال خرازی وزير امور خارجه جمهوری اسالمی مالقثات کرد و پس از آن به خبرگزاری رويتر گفت  يک 
دن اورانيوم،  به بهبود مناسبات ايران با جامعه بين اقدام جامع برای پايان دادن به فعاليت های غنی کر

  . المللی کمک خواهد کرد
  

معاون رئيس جمهوری آمريکا  از ملت های جهان خواسته است برای پيشبرد دمکراسی در خاورميانه 
  . به آمريکا به پيوندند  و می گويد  چنين کوششی  کليد پيروزی در جنگ با تروريسم است

 در اجالس مجمع اقتصادی جهان در سويس  سحن می گفت،   از اروپا درخواست   ديک چينی ، که
ناظران، لحن آقای چينی را آشتی جويانه  توصيف .   کرد برای انجام اصالحات با آمريکا همکاری کند

کرده اند و آنرا کوششی برای کاهش تنش در مناسبات بين آمريکا  و برخی از کشورهای اروپائی ، که 
اما  او در حالی که بيشتر بر ديپلماسی تکيه می کرد،  .   عليه عراق  مخالف بودند، می دانندبا جنگ 

گفت  کشورها بايد آماده باشند در صورتی که کوشش های ديپلماتيک  به جائی نرسد، از نيروی 
  . نظامی استفاده کنند

  
ست کم سه سرباز آمريکائی در انفجار بمبی در نزديکی يک پست بازرسی نظامی آمريکا در عراق،  د

  . جان باختند و شش نفر ديگر مجروح شدند
به  گفته مقامات ارتش آمريکا،   بمب که در اتومبيلی کار گذاشته شده بود  روز شنبه در شهرک  

در اين حادثه، که سومين حمله به  نيروهای عراقی و ائتالف بود،  . خالديه  در غرب  بغداد منفجر شد 
پيشتر،  يک اتومبيل حامل بمب در شهر سامره در شمال بغداد .   نيز مجروح شدندچندين عراقی 

و در فلوجه، در غرب . حد اقل  سه عراقی از پای در آمدند  و ده ها نفر مجروح شدند.   منفجر شد
پايتخت،  بمبی که در کنار خيابانی پنهان شده بود  هنگام عبور  يک کاروان نظامی آمريکا منفجر شد و 

  . دو سرباز را کشت
  

  . اياالت متحده جمعه اعالم کرد که مخالف برنامه ايران برای محاکمه اعضای القاعده است
مقامات دولت آمريکا می گويند اين مظنونين بايد به آمريکا يا کشورهای متبوعشان تحويل داده شوند تا 

دولت پرزيدنت بوش معتقد است که . در مورد اطالعات مربوط به حمالت تروريستی از آنها بازجويی شود
اين احتمال وجود دارد که برخی اعضای ارشد القاعده در ايران هستند و به روشنی می گويد که طرح 

اعالم شده توسط وزير امورخارجه ايران برای محاکمه دوازده نفر از مظنونين عضويت در اين شبکه ترور را 
  . نمی پذيرد

يران در يک مصاحبه تلويزيونی در سوئيس، هويت کسانی را که محاکمه کمال خرازی، وزير امور خارجه ا
  ." دادگاه آنها وقتی آغاز خواهد شد که پرونده هايشان آماده شود"می شوند فاش نکرد و گفت 

آدام ارلی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واشنگتن در يک جلسه مطبوعاتی گفت که اين اولين بار 
لقاعده ای ها را مطرح می کند، و موضع آمريکا همچنان اين است که اين نيست که ايران محاکمه ا

مظنونين بايد به کشورهای خودشان تحويل داده شوند تا درباره عمليات تروريستی گذشته يا آينده 
منابع اطالعاتی غربی می گويند ممکن است در بين اعضای القاعده در ايران، سعدبن . بازپرسی شوند
دولت بوش از اين . مه و سيف العادل، مصری مسئول امنيت گروه وجود داشته باشندالدن، پسر اوسا

که ايران حاضر به تحويل دادن مظنونين و يا مبادله اطالعات در اين مورد نيست، ناراحت است و مقامات 
سخنگوی کاخ سفيد نيز می گويد که . می گويند هرگونه بهبود روابط با ايران بسته به اين امر است
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. ايران همچنان درخواست شماری از کشورها برای تحويل دادن مظنونين القاعده را ناديده می گيرد
ايران گفته است که صدها عضو القاعده را که پس از حمله آمريکا به افغانستان به آن کشور گريخته 

 نفر را که 255در سپتامبر گذشته، ايران فهرستی از . بودند، دستگير و از خاک خود اخراج کرده است
  . ادعا می کرد اعضای باقيمانده القاعده در ايران هستند به سازمان ملل داد

  
رئيس ْآژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد سازمان او برای دنبال کردن بازار زير زمينی پيچيده ای 

  . دکه  گفته می شود  سرگرم تجارت تکنولوژی اتمی بوده است،  با پاکستان همکاری می کن
  محمد البرادعی روز شنبه در حاشيه  مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس  در سويس  به خبرنگاران 

البرادعی .   اميد وار است آژانس بزودی بتواند از فعاليت های اين شبکه غير قانونی آگاه شود: گفت
يد کرد امکان دارد اين موضوع را پس از آن عنوان کرد که  پرويز مشرف  رئيس جمهوری پاکستان تائ

  . دانشمندان پاکستانی اسرار اتمی را به کشورهای ديگر فروخته باشند
  

حكام نظامی  برمه  و گروه شورشی اصلی ،  اتحاديه ملی  کِاِرن،  می گويند آنها با آتش بس به قصد 
  .  اند  دهه  نبرد بين  شورشيان قومی  کارن    و  دولت برمه، موافقت کرده5پايان بخشيدن به 

 بيانيه ای که شورای نظامی حاکم  در رانگون منتشر کرده است حاکی است دو طرف  برای همکاری 
.   در جهت وحدت ملی، همبستگی ملت  و صلح و توانگری،  به تفاهمی دو جانبه دست يافته اند

گزارش . ئيد کردندمقامات  کارن،  که پس از مذاکرات در رانگون  به بانکوک رفتند برقراری آتش بس را تا
  . می رسد دو طرف ظرف يک ماه بارديگر مالقات خواهند کرد

  
 ميليون دالر به شرکت  مهندسی آمريکائی بکتل   واگذار 500 ميليارد و 2دولت قطر قرار دادی به ارزش 

  . کرده است
له انجام  اين قرار داد ساختن نخستين مرحله از تاسيس فرودگاه جديدی را که قرار است در سه مرح

بيشتر قسمت های فرودگاه  در زمينی که از خليج فارس گرفته می شود، بنا .  گيرد، شامل می شود
پس از تمام شدن هر .    تکميل شود2008قرار است نخستين مرحله طرح  تا اواخر سال . خواهد شد

در سال جابجا کند و  ميليون مسافر را 50، فرودگاه قطر  قادر خواهد بود 2015سه مرحله در حدود سال 
  .  ميليارد دالر  هزينه بر خواهد داشت5حدود 

  
نيروهای امنيتی پاکستان يک فرماندار سابق طالبان را که به مال محمد عمر،  رهبر طالبان، نزديک بود 

  . دستگير کرده اند
رزی  به گفته مقامات پاکستان، مولوی  عبدالمنان خَوجهَ زی  روز شنبه  هنگامی که در شهرک م

خبرگزاری رويتر به نقل  از يک مقام   نامشخص پاکستان . چامان  از اتومبيل پياده می شد  دستگير شد
می گويد نيروهای امنيتی  پس از آن که آگاه شدند خوجه زی  در ناحيه مرزی جنوب شرقی پاکستان 

. لی واليت باقديس بودخوجه زی، در رژيم طالبان  وا. بسر می برد،  چندين روز  در تعقيب او بودند 
مقامات .  نيروهای اطالعاتی پاکستان  به رويتر  گفتند او زمانی  امور مالی  طالبان را اداره می کرد

افغان  دستگيری خوجه زی را ستوده اند و از دولت پاکستان خواسته اند عليه  اعضای  طالبان که گفته 
 تند، گام های بلندتری برداردمی شود در مناطق بی قانون مرزی  پاکستان پنهان هس

  

www.iran-archive.com 


	انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع را تحريم مي كنيم
	بولتن خبري ايران نبرد(287)-  يكشنبه 5 بهمن 1382- 25 ژانويه 2004
	http://www.iran-nabard.com
	http://www.iransocialforum.org/
	رد صلاحيتها
	شنبه 4 بهمن 1382- 24 ژانويه 2004
	زلزاه بم- فاجعه ملي
	شنبه 4 بهمن 1382- 24 ژانويه 2004
	شنبه 4 بهمن 1382- 24 ژانويه 2004
	علي سجادي(راديو فردا): شنبه 4 بهمن 1382- 24 ژانويه 2004
	بي بي سي - شنبه 4 بهمن 1382- 24 ژانويه 2004
	عبدی کلانتری- نيويورک- راديو آلمان- شنبه 4 بهمن 1382- 24 ژانويه 2004
	بي بي سي - شنبه 4 بهمن 1382- 24 ژانويه 2004
	شنبه 4 بهمن 1382- 24 ژانويه 2004

