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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  ان ايران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد بگير

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

را در  آدرس زير ببينيد و در صورت تمايل » تحريم انتخابات و برگزاري رفراندوم تنها گزينه مردمي« بيانيه
 آن را امضا آنيد

org.iransocialforum.www://http/  
  

 آشتار آارگران 
  

آباد عازم شهر بابك   هياتي به سرپرستي دبير شوراي امنيت آشور براي بررسي حادثه روستاي خاتون
  اند  شده

  2004 ژانويه 25 -1382  بهمن5 يكشنبه
رستي دبير شوراي امنيت آشور، امروز با دستور رييس جمهور هياتي به سرپ: استاندار آرمان گفت

  . صبح عازم آرمان شده است و براي بررسي حادثه روستاي خاتون آباد به شهر بابك رفته اند
: محمدعلي آريمي، استاندار آرمان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، خاطرنشان آرد

ژه ذوب مس است آه در اين پروژه يك هزار و  آيلومتري شهر بابك، داراي پرو5روستاي خاتون آباد در 
  . نفر آار مي آردند آه بخش عمده اي از آنان آارگران ساده بوده اند500

 هفته است آه آار بهره برداري از اين پروژه آغاز شده 3 الي 2وي با اشاره به اينكه هم اآنون نزديك به 
 از پرسنل ترخيص مي شدند و فقط در اين  نفر200در دوران بهره برداري بايد يك هزار و : است گفت

  . آارگر نياز دارد250دوران اين پروژه فقط به 
ما از مدتهاي قبل متوجه اين موضوع بوديم آه به دليل ترخيص تعدادي زيادي از : آريمي تصريح آرد

سنل آارگران با مشكل مواجه خواهيم بود و به همين دليل پروژه اي را به عنوان ساخت خانه براي پر
  .براي آنان تعريف آرديم

ظرف دو هفته گذشته به طور مرتب شاهد تحصن و اعتراض آارگران بوديم و حتي : آريمي يادآور شد
جاده ورودي به سايت نيز توسط زنان و بچه هاي اين آارگران بسته مي شد تا بدينوسيله اجازه ورود 

  .پرسنل به داخل سايت داده نشود
در :  به مذاآرات متعدد نمايندگان متحصنين با مقامات شهرستان تصريح آرداستاندار آرمان با اشاره

نهايت در روز چهارشنبه در شوراي تامين استان تصميم گرفتيم تا از روز شنبه نيروي انتظامي اجازه 
ل تحصن را به آارگران داده و با مذاآره به آنان تفهيم آند آه بايد مطالبات خود را از مجاري قانوني دنبا

  .آنند
به دليل اينكه احتمال بروز درگيري وجود داشت، توان انتظامي شهر بابك با اعزام : وي يادآور شد 

تعدادي نيرو از گارد ويژه تقويت شد و به نيروي انتظامي توصيه آرديم تا تالش آنند با مذاآره و توصيه به 
  .متحصنين، اجازه ادامه آار مجتمع فراهم شود

ابتداي صبح متحصنين با نيروي انتظامي درگير شدند و در حالي آه هنوز درگيري در ديروز : آريمي گفت
  .روستاي خاتون آباد ادامه داشت عده اي در شهر بابك شلوغ آردند

در محل سايت آبرساني مجتمع سرچشمه، شوراي تامين شهرستان تشكيل شده بود : وي يادآور شد
  .ر آن واقعه نيز تعدادي تير مشقي شليك شده بودو تدبير صحنه را برعهده داشت هر چند آه د

با شلوغ شدن شهر بابك، مسئولين شوراي تامين و بخشي از نيروها به سمت : استاندار آرمان گفت
شهري دارند و در شهر به تحريك گروه هاي موتور و ماشين سوار، عده اي اقدام به شكستن شيشه 

  .هاي فرمانداري مي آنند
 شعبه بانك توسط اخالل گران 12 الي 10ب شيشه هاي چندين ساختمان اداري و وي همچنين از تخري

  .نهايتا اين عده به سمت نيروي انتظامي حرآت آرده و با آنان مقابله آردند: خبر داد و گفت
  هنوز مشخص نيست آه در درگيري پيش آمده تيرهاي جنگي آه شليك شده از چه: آريمي تصريح آرد
  . نفر شده است4ند آه اين تيرها باعث آشته شدن ناحيه اي بوده هر چ

 نفر در اين حادثه زخمي شده اند آه تعدادي زيادي از آنان به صورت 25به گفته استاندار آرمان، 
  .سرپايي مداوا شده اند

 گروهايي را تعيين آرده ايم تا از خانواده آشته: وي از اين حادثه به عنوان اتفاقي ناگوار ياد آرد و افزود
  .شدن عيادت آنند

  .اميدواريم آه تعداد آشته شدگان حادثه بيشتر نشود: آريمي در پايان گفت
   نفر در شهر بابك آار نيروي انتظامي باشد4معلوم نيست آشته شدن 

تمام اقدامات : فرمانده نيروي انتظامي استان آرمان در واآنش به حوادث روستاي خاتون آباد گفت
  .  حران قانوني بوده و برابر مصوبه شوراي تامين انجام شده استنيروي انتظامي در اين ب
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سردار دارايي، فرمانده نيروي انتظامي استان آرمان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، 
 نفر در شهر بابك آار نيروي انتظامي بوده يا خير، 4هيچ معلوم نيست آه آشته شدن : خاطرنشان آرد

  .ن اين امر گروهي در حال تحقيق در اين مورد هستندو براي مشخص شد
اعزام نيرو به شهر بابك جزء مصوبات اعضاي شوراي تامين است و اين امر مطابق : وي تصريح آرد

  .مصوبات انجام شده است
اين احتمال وجود دارد آه گروه مسلح :  نفر در حادثه خاتون آباد، گفت4دارايي با تاييد آشته شدن 

  . از نيروي انتظامي در اين قضيه دخيل بوده اندديگري غير
نيروي انتظامي در خاتون آباد ماموريت انجام داده و در آن : فرمانده نيروي انتظامي آرمان يادآور شد

  . نفر مرده در شهر بابك پيدا شده اند4روستا هيچ آس نمرده است، در حالي آه 
امين و نيروي انتظامي در روز حادثه در خاتون آباد آنچه مسلم است اينكه اعضاي شوراي ت: دارايي گفت

  .بوده اند و در آنجا نيز هيچ فردي آشته نشده است
گفتني است، منصور سليماني، نماينده شهر بابك در نطق پيش از دستور خود مجلس با اشاره به 

مس مشغول اعتراض عده اي از اهالي روستاي خاتون آباد شهر بابك آه به صورت موقت در طرح ذوب 
بوده اند، خاطرنشان آرده است، اين عده در رابطه با اشتغال خود اقدام به اعتراض و تعطيل نمودن 

آارهاي پيمانكاران آردند آه آنترل و مهار بحران به گارد ويژه نيروهاي انتظامي اعزامي از آرمان واگذار 
  .شد

تون آباد ادامه درگيري را به مرآز شهر نيروي انتظامي با سرآوب شديد اهالي خا: وي تصريح آرده است
  .بابك آشاندند آه تاآنون چهار نفر از اهالي آشته شده اند

  اند     نفر آشته و تعداد زيادي زخمي و مجروح شده4در درگيري روز گذشته در شهربابك 
اي نماينده مردم شهر بابك با اشاره به حادثه روز گذشته در شهر بابك از رئيس جمهور خواست بر

  .يابي اين مساله دستورات الزم را صادر نمايد  ريشه
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، منصور سليماني ميمندي نماينده مردم شهربابك در سخناني در 

اي از اهالي روستاي خاتون   در چند روز گذشته عده« : جلسه علني امروز مجلس ششم تصريح آرد
در طرح ذوب مس خاتون آباد شهر بابك مشغول به آار بودند در رابطه آباد شهر بابك آه به صورت موقت 

با اشتغال دائم خود اقدام به اعتراض و تعطيل نمودن آارهاي پيمانكاران نمودند و متاسفانه مسوولين 
  .سياسي و امنيتي و اجرايي نتوانستند اين بحران را مديريت نمايند

جانب به مسوولين ذيربط آنترل و مهار بحران به گارد ويژه علي رغم هشدارهاي مكرر اين: وي ادامه داد
  .نيروهاي انتظامي اعزامي از آرمان واگذار شد آه با هلي آوپتر به منطقه آمده بودند

اين نيروها، روز گذشته ابتدا مقابله خود را با معترضين در محل استقرار : نماينده شهر بابك مدعي شد
و جهت دستگيري و تعقيب آنها به روستاي خاتون آباد رفتند و ضمن ذوب مس خاتون آباد شروع نموده 

  .سرآوب شديد اهالي خاتون آباد ادامه درگيري را به مرآز شهرستان شهر بابك آشانده اند
وي با بيان اينكه متاسفانه تاآنون چهار نفر از اهالي آشته و تعداد زيادي زخمي و شديدا مجروح شده 

ت به خانواده هاي داغدار و همه همشهريان عزيز، اين عمل خالف شان و ضمن عرض تسلي: اند، گفت
منزلت مردم را محكوم مي نمايم و براي جلوگيري از بروز تنش بيشتر همشهريان داغدار خود را به صبر 

  .و آرامش دعوت مي آنم
به اين حادثه از رياست جمهوري تقاضا مي نماييم براي ريشه يابي و رسيدگي : وي در پايان تصريح آرد

  .اسفناك عاجالنه اوامر الزم را صادر فرمايند
وي همچنين از موريس معتمد نماينده آليميان در مجلس آه سه دقيقه از وقتش را به وي داده بود، 

  .آرد تشكر 
 :روابط عمومي استانداري آرمان

  نفر زخمي داشت20 نفر آشته و بيش از 4شهربابك، " آباد  خاتون" حادثه
 نفر و 4عمومي استانداري آرمان با ارسال نمابري به خبرگزاري آار ايران، ايلنا، از آشته شدن روابط 

 .شهر بابك خبر داد" آباد  خاتون" نفر در حادثه 20زخمي شدن بيش از 
به : به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اطالعيه روابط عمومي استانداري آرمان آمده است

از توابع شهرستان شهر بابك استان آرمان و " آباد  خاتون"مام آار پيمانكاران مجتمع ذوب مس دنبال ات
القاعده آارگراني آه با پيمانكاران مزبور   تحويل آار و پروژه توسط پيمانكاران به آارفرما و به دنبال آن علي

د آه آنها را در مجتمع مس شدند آه آارگران اصرار داشتن  بايست تسويه حساب مي  آردند مي  آار مي
 .هايي را بوجود آورند  خاتون آباد بكار گمارند و تنش

 آارگران تسويه حساب شده، اقدام به تجمع و 4/11/82در نهايت در مورخ شنبه : افزايد  اين اطالعيه مي
له به آرده و اعتراضات و تقاضاهاي خود را مطرح آردند آه مسئ" آباد  خاتون"تحصن در مجتمع ذوب مس 

صورت مسالمت آميز با توضيحات مسؤولين مربوطه خاتمه يافت و بعد از اين ماجرا به دنبال شايعه 
 موتور 150 تا 100شدن خبر زخمي و بستري شدن تعدادي از آارگران در بيمارستان شهر بابك حدود 

اماآن دولتي سيكلت سوار در سطح شهر شهر بابك شروع به جوالن دادن نمودند و با حمله به برخي 
ها آردند و حتي به اموال و   ها اقدام به شكستن شيشه بانك  از جمله فرمانداري، ثبت احوال و بانك

خودروهاي شخصي مردم خساراتي را وارد آردند آه باعث دخالت نيروي انتظامي گرديد و با تيراندازي 
 . ي شدند نفر زخم20 نفر از مهاجمين آشته و بيش از 4عوامل اين نيرو تعداد 
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صالح در   در حال حاضر موضوع از طريق شوراي تأمين استان و مراجع ذي: در پايان اطالعيه آمده است
 .حال پيگيري است

  
  رد صالحيتها

  
   قانون انتخابات مجلس ملحق شد  28دو تبصره به ماده 

  2004 ژانويه 25 -1382 بهمن 5يكشنبه 
 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ملحق 28ده با تصويب مجلس شوراي اسالمي دو تبصره به ما

  . شد
 ، ضابطه وجود شرايط موضوع 28به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا براساس تبصره الحاقي به ماده 

 32 ماده فوق عرفي است و با راي اآثريت نه نفره معتمدان موضوع قسمت اخير ماده 5 و 3 و 1بندهاي 
  .تشخيص داده مي شود

 اين ماده نيز صالحيت نامزدهايي آه در يكي از ادوار گذشته مجلس داوطلب بوده و 4تبصره بر مبناي 
اند استصحاب گرديده و تاييد شده تلقي مي گردد؛ مگر آنكه با اسناد و مدارك معتبر قانوني   تاييد شده

  .فقدان آن احراز شود
 ادوار آينده بالفاصله بعد از تصويب مفاد اين ماده براي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي و

  .الزم االجرا است
  پايان پيام

  
 گام بعدي استعفاي دسته جمعي -طرح سه فوريتي اتمام حجت متحصنين با شوراي نگهبان است

  است  
  2004 ژانويه 25 -1382 بهمن 5يكشنبه  

حجت متحصنين با آرمين تصويب طرح سه فوريتي درخصوص نحوه بررسي صالحيت آانديداها را اتمام 
به جز اين اقدام تنها ظرفيت قانوني آه براي ما در اعتراض به تضييع : شوراي نگهبان دانست و گفت

  . ماند، استعفا خواهد بود  حقوق آانديداها باقي مي
نماينده تهران در پاسخ به خبرنگار پارلماني ايلنا ، مبني بر اينكه دليل عدم اجرايي شدن استعفاي 

متحصنين براي آنكه حسن نيت خود را نشان دهند آه به : سوي متحصنين چيست؟ گفتتدريجي از 
دنبال حل مشكل هستند با آن آه با طرح سه فوريتي موافق صد در صد نبودند، ولي به آن راي مي 

  .دادند
اگر شوراي نگهبان به اين اقدام توام با حسن نيت متحصنين : وي در جمع خبرنگاران پارلماني افزود

  .دهيم و استعفا گام بعدي خواهد بود  اسخ مثبت ندهد، به تحصن خود ادامه داده ميپ
احتمال استعفاي : وي در پاسخ به اين سوال آه آيا اين استعفا به صورت تدريجي خواهد بود؟ گفت

  .دسته جمعي در صورت نتيجه ندادن طرح سه فوريتي وجود خواهد داشت
مبناي نظارت استصوابي در بررسي صالحيت آانديدا مخالفند و آنرا هر چند آه متحصنين با : آرمين گفت

دانند، اما براي آنكه حسن نيت نشان دهند آه احساس شود آنها به دنبال تشديد   غير قانوني مي
  .بحران هستند، لذا به اين طرح راي مثبت مي دادند

اجع نظارتي مبني بر اينكه تاييد اين اتمام حجت در راستاي رفع هر گونه توجيهي از سوي مر: وي افزود
صالحيت آانديداها دچار خالء قانوني است صورت گرفته است، درحالي آه اعتقاد ما اين است آه 

قوانين موجود آفايت مي آرد البته اگر اراده اي براي حل اين بحران وجود داشت اما ما تصميم گرفتيم را 
  ه را بر هر گونه توجيه براي شوراي نگهيان ؟

  يان پيامپا
  

   متحصنين را قرايت آرد  11داوود سليماني بيانيه شماره 
  2004 ژانويه 25 -1382  بهمن5 يكشنبه

  .   متحصنين را قرائت آرد11داوود سليماني نماينده مردم تهران در مجلس بيانيه شماره 
: لني مجلس تصريح آردبه گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، نماينده تهران با قرائت اين بيانيه در جلسه ع

هاي   اند، اين تحصن آه در پي رد صالحيت  امروز نمايندگان متحصن وارد پانزدهمين روز تحصن شده
هاي نظارت صورت گرفته است به منظور ايفاي وظايف نمايندگي مصرح در قانون اساسي   گسترده هيات

مي و حقوق اساسي ملت و براساس آن سوگندي است آه ياد آرده ايم تا پاسدار جمهوري اسال
  .باشيم

ما امروز از حقوق شهرونداني دفاع مي آنيم آه غير قانوني با نقشه اي : در ادامه اين بيانيه آمده است
از حقوق از دست رفته اي آه با سازماندهي و هدايت صحنه . از پيش تعيين شده رد صالحيت شده اند

لس را قبل از انتخاب مردم بالرقيب نموده و به گردانان حذف جمهوريت نظام يكصد و هشتاد آرسي مج
نفع جريان و جناح خاصي مصادره آرده است و در يكصد آرسي ديگر نيز ميدان رقابت حداقلي را به 

  .نحوي رقم زده آه از هم اآنون مي توان ترآيب مجلس آينده را به نفع اين جريان مشاهده نمود
اگر اعتراض گسترده اصالح طلبان نبود چه بسا اين نقشه : وي در قرايت بخش ديگري از اين بيانيه گفت

انحرافي آه اصل نظام را با خطر استحاله مواجه مي سازد افشا نمي شد تا جلو اين بدعت خطرناك 
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خوشبختانه حضور آگاهانه شما ملت و حمايت و پشتيباني خالصانه و بي دريغي آه طي . گرفته شود
اظهار نظرهاي . بوديم، درستي اين حرآت را نشان داده است روز گذشته توسط شما شاهد آن 14

اصولي رئيس محترم جمهور و رئيس محترم مجلس، همراهي دوازده تن از اعضاي هيات دولت، 
استعفاي هشتاد و پنج تن از معاونين وزرا، اعالم آمادگي بسياري از استانداران و فرمانداران در مقابل 

الم همدلي و همراهي سي تن از روساي دانشگاههاي آشور، موضع رد صالحيت هاي غير قانوني، اع
گيري به موقع شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد و مجمع روحانيون مبارز و و صدها اعالميه و بيانيه و 

اظهار نظر شخصيت هاي سياسي و گروهها و نهادهاي مدني از همه اقشار جامعه و همه و همه 
  .الح طلبان بوده استنشانگر موضع به حق قانوني اص

اين حرآت مبارك آه در طول تاريخ يك : در بخش ديگر بيانيه با انتقاد از عملكرد صدا و سيما آمده است 
صد ساله ايران و تاريخ پارلمان آشور از اهميت ويژه و آم نظيري برخوردار است و ارزش خبري آن بر 

اري هاي جهاني واقع گرديده با تحريم خبري رسانه هاي حرفه اي پوشيده نيست و در صدر اخبار خبرگز
رسانه اي آه متاسفانه چون گذشته با تنزل از جايگاه ملي خود در حد . صدا و سيما مواجه گشته است

يك رسانه جناحي عمل آرده و عالوه بر عدم انعكاس حتي آنگاه آه خاتمي در جلسه غير علني 
صر عاشورا بيان نمود تنها يك بار آن هم براي استفاده مجلس، بسياري از ناگفته ها را نظير آارناوال ع

جناحي جرياني معلوم الحال، خبر غير مستقيم تحصن را با استفاده ابزاري از آن سخنان مبني بر پايان 
دادن تحصن به اطالع مردم رساند تا به جامعه القا آندآه رئيس جمهور نيز مويد سناريوي آنهاست، 

  .ماند  از ديد تيز بين ملت پنهان نميغافل از آنكه اين حرآات 
دانيم در چنين شرايطي به ناچار اين حقايق را از تريبون خانه ملت با شما در   ما بنا به وظيفه الزم مي

ميان بگذاريم تا شايد حرآت قانوني و مسالمت آميز نمايندگان در دفاع از حقوق ملت و انتخابات آزاد 
  .تحريف نگردد

م نظير آن القائات غير واقعي و روش هايي است آه در گذشته نيز در برنامه هاي بي سراغ داريد و داري
نظير چراغ و هويت و امثال آن مشاهده شده است آه اينكه نيز همان حرآت هاي قبل از دوم خرداد با 
برنامه هايي هدايت شده و آامال جناحي در برخي مصاحبه هاي جهت دار و طنزهاي آلوده به توهين 

ها شرعي و اخالقي و قانوني    و نمايندگان آنان تكرار مي شود آه البد به زعم برخي همه اينملت
  .است

مردم از آن مطلع اند و درصدر خبر خبرگزاري % 79اين رسانه اتفاقي را آه براساس يك نظر سنجي 
روش ها آنرا لوث هاي داخلي و بين المللي قرار دارند تحريم خبري نموده و تالش دارد آه با اين گونه 

  .نمايد
رسانه اي آه صدها ميليارد تومان از بودجه اين ملت و آشور ارزتزاق مي آند و اين چنين آن را در جهت 

اهداف جناحي خود مصروف مي دارد و اعتبار رسانه اي ملي را در نزدملت مخدوش ساخته و موجب 
روزي صدا و سيما بخواهد در جهت حفظ بي اعتمادي مي گردد نتيجه اين عملكرد آن است آه اگر فردا 

نظام هم تالش نمايد به جهت اين تخريب اعتماد، امنيت و حاآميت ملي را با خطر مواجه مي سازد و 
ما نگران عملكردي هستيم آه باعث مي شود مسير اطالع رساني صحيح آه حق اين ملت است به 

آه نتيجه مستقيم آن تعميق شكاف سمت رسانه هاي خارجي و خبرگزاري هاي جهاني معطوف گردد 
  .حاآميت ملت است

مگر در نامه روساي محترم دو قوه چه آمده بود آه از انعكاس و : در ادامه اين بيانيه تصريح شده است
بيان آن به مردم آه حق دارند نظر رئيس جمهور و رئيس مجلس خود را بدانند اين گونه وحشت زده 

ملت . ؟ گويا روساي دو قوه از عملكرد شوراي نگهبان تشكر آرده اندشده و به حذف خبر پناه برده ايد
بايد بداند آه روساي محترم دو قوه نگران بوده اند آه از پيش سرنوشت يك صد و نود آرسي مجلس 

تعيين شده است و در بقيه آرسي ها نيز نتيجه به نفع يك جريان و جناح خاصي در آشور رقم خواهد 
 عمل را با اصل مردم ساالري ديني ناسازگار دانسته اند آري آري اينها رفتارهايي آنان اين شيوه. خورد

است آه در جهت هدف جمهوريت نظام صورت مي گيرد چرا صدا و سيما مردم را نامحرم تلقي نموده و 
  از اينكه مردم در جريان واقعيت ها قرار گيرند سخت مي هراسد؟

خنان را ناحق مي دانيد به خود جرات دهيد همچنانكه بارها گفته ما در خاتمه اعالم مي آنيم اگر اين س
ايم تا در يك برنامه زنده تلويزيوني با شوراي نگهبان درباره عملكرد آنان در رد صالحيت ها و با   ايم آماده

خط دهندگان جريان حذف اصالح طلبان در آشور مناظره زنده داشته باشيم تا مردم شريف و بزرگوار از 
ني آه مي رود بساط جمهوريت را برچيند بيش از پيش آشنا شوند تا مشخص گردد قانون شكني و جريا

  .بدعت گذار چه آسي يا آساني هستند
   نمايندگان متحصن را قرائت آرد  12آرمين بيانيه شماره 

 نمايندگان متحصن را 12محسن آرمين در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسالمي بيانيه شماره 
  .ت آردقرائ

 مجلس شوراي اسالمي، 5/11/82شنبه  به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، در جلسه علني روز يك
محسن آرمين نماينده رد صالحيت شده تهران و نايب رئيس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 

 190اي هيات نظارت شوراي نگهبان تكليف  با رد صالحيت سليقه« : مجلس ششم در سخناني گفت
  ».آرسي مجلس براي مخالفان اصالحات روشن شده است
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اين . اند  است آه متحصن شده نمايندگان اصالح طلب در اعتراض به اين روند، پانزده روز« : وي افزود
را " حاآميت ملت"و حق " جمهوريت"اعتراض بر عليه روند نامبارآي صورت گرفته است آه حق اساس 

  .هدف گرفته است
هاي هيات نظارت، چهره از نقاب برداشته معلوم است  ات صحنه گردانان در آراء و داورياآنون آه اقدام

  ».آه چه آساني در صدد استحاله نظام هستند
  .شود  متن آامل اين بيانيه متعاقبا ارسال مي

  پايان پيام
  

هاي نماز  طبهاهللا جنتي در خ در پي صدور بيانيه مشترك روساي قواي مقننه و مجريه درباره اظهارات آيت
  .اي صادر آرد جمعه، دبير شوراي نگهبان جوابيه

  :متن اين جوابيه به اين شرح است) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
  2004 ژانويه 25 -1382  بهمن5 يكشنبه
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  »اللهم الهمنا طاعتك و جنبنا معصيتك«
منظور تنوير افكار عمومي نكاتي را  ر روساي محترم جمهوري و مجلس الزم دانستم بهدر مورد نامه اخي

  .معروض دارم
ضمن تشكر از حضور آقايان محترم خاتمي و آروبي در جمع اعضاء شوراي نگهبان اميدوارم با وحدت و 

ز پيش برگزار تر ا ساز انتخابات مجلس هفتم باشكوه همدلي و با محوريت قانون اين امر مهم و سرنوشت
  .گردد

در اين ديداري «آنچه در خطبه نماز جمعه درباره مذاآرات با اين بزرگوارها مطرح شد به اين شرح است 
آه با رياست محترم جمهوري و رييس محترم مجلس داشتيم، اينها مطالبي بيان آردند آه معلوم شد 

ت آافي داديم آه اينطورها نيست، يك گزارشهايي به آنها داده شده آه دقيق نبوده، ما هم توضيحا
از همان مرحله . آيفيت رسيدگي به صالحيتها آامال حساب شده و آامال قانوني و آامال دقيق است

هياتهاي نظارت استانها آه مرحله اولش بود تا اين مرحله هيات مرآزي نظارت تا مرحله شوراي نگهبان، 
گفتيم هر جا به نظر . مانجا هم اين مطالب را گفتيمما با اين دوستان در اصول هيچ اختالفي نداريم ه

دهيم، شما  پذيريم اگر اشتباه نبود توضيح مي اگر اشتباه بود ما مي. شما اشتباهي هست به ما بگوييد
  .»قبول بكنيد در هر صورت اجماال تفاهم خوبي بود

 آقايان عزيز باشد، خوب بود آار نرفته آه حاآي از قانع شدن فرماييد آه عبارتي به بنابراين مالحظه مي
فرمودند تا  اي به مشروح خطبه نماز جمعه مراجعه نموده و يا از خودم سوال مي قبل از صدور چنين نامه

  .مطلب روشن گردد
گيري،  ها همانطور آه مكرر توضيح داده شده، مالك عمل و تصميم آنم در بررسي صالحيت اضافه مي

تاآنون . در تاييد يا رد صالحيتها، گرايشات سياسي لحاظ نگرديدهقانون بوده است و تحت هيچ شرايطي 
اند و براي هر آرسي نمايندگي  حدود پنج هزار نفر داوطلب با گرايشات مختلف سياسي تاييد شده

 190 نفر امكان رقابت دارند، آيا اين به معني عدم امكان رقابت است؟ و ادعاي اينكه در 17بطور ميانگين 
  .ابت نيست با ادله و شواهد قابل تاييد نيستآرسي امكان رق

اميدوارم همه دوستان عزيز در ايجاد فضاي سالم و مناسب براي برگزاري انتخابات پرشور و قانونمند 
همكاري نموده و اآنون آه رسيدگي به شكايات داوطلبان در شوراي نگهبان مطرح است در تقويت 

  .ق و جلوگيري از تضييع حقوق، هر چه بيشتر فراهم گرددآرامش جامعه آمك نمايند تا زمينه احقاق ح
رجاء واثق دارم آه از افراد فاقد شرايط قانوني حمايت نكرده و شورا را در اجراي وظايف قانوني خود ياري 

  .طبيعتا شورا نيز آمادگي دارد همچون گذشته اطالعات صحيح و روشنگر را در اختيار قرار دهد. نمايند
  احمد جنتي

   شوراي نگهباندبير
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

آنترل اينترنت در / ديپلماسى جهانى آلمان/ تداوم خشونت در عراق: جهان در هفته اى آه گذشت
  آوبا، چين و ايران

  2004 ژانويه 25 -1382 بهمن 5 يكشنبه -  راديو آلمان-جواد طالعى 
ونين در عراق، تاآيد دوباره رئيس جمهور آمريكا بر حقانيت جنگ، سفر صدراعظم و تداوم درگيرى هاى خ

وزير خارجه آلمان به آفريقا و ترآيه و اعمال شديد آنترل بر استفاده از اينترنت در آوبا، چين و ايران، 
  . مهمترين رويدادهاى خبرى اين هفته جهان بودند

  تداوم درگيرى هاى خونين در عراق
آه جورج دبليو بوش، در آنگره اياالت متحده  ضمن تشريح موقعيت ملت آمريكا يكبار ديگر بر در حالى 

حقانيت جنگ عراق تاآيد مى ورزيد، درگيرى هاى خونين ميان گروه هاى عراقى و نيروهاى آمريكائى در 
  . خاك عراق همچنان تداوم يافت و چندين آشته و زخمى برجاى نهاد

شيعيان طرفدار آيت اهللا سيستانى در بغداد و ديدار پاول برمر با آوفى عنان در در پى تظاهرات گسترده 
  . نيويورك، اآنون در زمينه تعيين سرنوشت مردم عراق، دو ديدگاه در برابر هم قرار گرفته اند
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آيت اهللا سيستانى، آه از روحانيون برجسته و معتدل عراق به حساب مى آيد، تهديد مى آند آه 
مجبور آردن آمريكا به انجام انتخابات آزاد در عراق، به مبارزه مسالمت آميز خود ادامه خواهند شيعيان تا 

وى حاضر نيست انجام انتخابات را به بعد از تشكيل دولت موقت موآول آند و دولتى را آه با نظر . داد
  .اشغالگران بر سر آار آيد، موجه نمى داند

ب اعضاى شوراى حكومتى موقت عراق، انجام انتخابات را، پيش اين در حالى است آه پاول برمر و اغل
  .از بر سر آار آمدن يك دولت موقت، غير ممكن مى دانند

به گزارش خبرگزارى آلمان، مسعود بارزانى رهبر  آردها و عضو شوراى حكومتى موقت عراق، از جمله 
  .مخالفان برگزارى انتخابات تا پيش از تعيين دولت است

ل، روزنامه گاردين آه در لندن منتشر مى شود، مى نويسد آه آمريكا و انگلستان نيز، در در همين حا
پى مذاآراتى با آيت اهللا سيستانى، مجاب شده اند آه برگزارى انتخابات، پيش از استقرار دولت موقت 

  . بهتر است
 صدر روحانى جوان و دو دولت، همزمان با اتخاذ اين سياست تازه، تبليغات گسترده اى را عليه مقتدا

  .متعصب شيعه آغاز آرده اند
گاردين، ضمنا به نقل از هواداران مقتدا صدر مى نويسد آه ميان آمريكا، انگلستان و جمهورى اسالمى 

  .ايران، بر سر تحكيم موقعيت آيت اهللا سيستانى مذاآرات محرمانه اى صورت گرفته است
  رانآنترل ارتباطات اينترنتى در آوبا، چين و اي

از عراق بحران زده آه بگذريم، اعمال آنترل شديد بر شبكه هاى اينترنتى در جوامع بسته، مساله اى 
  . است آه اهميت مى يابد

ز همين امروز، مقامات امنيتى آوبا آنترل شديد  ارتباطات شخصى اينترنتى را، در آشور خود، رسما به 
مر به منظور جلوگيرى از دزدى رمزهاى ورود به شبكه دولت آوبا اعالم آرده است اين ا. عهده مى گيرند

جهانى اينترنت صورت مى گيرد، اما سازمان عفو بين الملل معتقد است آه اين آنترل، دنباله تعقيب 
  . هزار نفر از مردم آوبا در ماه مارس سال پيش است٧۵

ت، مانع دسترسى مردم به جمهورى اسالمى ايران، از چند ماه پيش  با فيلتر آردن شبكه جهانى اينترن
  . تارنماهاى خارج از آشور مى شود

تنها : در همين حال، روزنامه فرانكفورتر روند شاو، در گزارشى پيرامون آنترل اينترنت در چين مى نويسد
سى هزار پليس چينى، ماموريت دارند آه بيست و چهار ساعته ارتباطات اينترنتى مردم را تحت آنترل 

  .قرار دهند
همه اين موارد نشان مى دهند آه حاآمان جوامع بسته، دريافته اند آه مدرنترين و سريع ترين وسيله 

  .ارتباطى امروز جهان، بزرگترين دشمن قدرت انحصارى آن ها است
  آلمان و ديپلماسى جهانى

مان در عرصه ديپلماسى جهانى، سفرهاى گرهارد شرودر صدر اعظم و يوشكا فيشر وزير امور خارجه آل
  . فدرال به آفريقا و ترآيه را مى توان مهم تلقى آرد

در سفر صدر اعظم آلمان، همكارى هاى اين آشور براى توسعه قاره سياه، مبارزه با ايدز و يافتن راه 
زيمبابوه، اآنون در سايه ديكتاتورى خشن روبرت موگابه، . حلى براى زيمبابوه مورد ارزيابى قرار گرفت

  .ين خانگى استدرگير يك جنگ خون
سفر صدراعظم آلمان، از قضا همزمان بود با اعطاى جايزه آلمان به نلسون ماندال رئيس جمهور پيشين 

  .ماندال براى تنش زدائى در قاره سياه تالش بسيار آرده است. آفريقاى جنوبى
وى خود را يوشكا فيشر، وزير امور خارجه آلمان نيز، آه در سال هاى اخير، بخش قابل توجهى از نير

صرف تنش زدائى در  خاورميانه و نزديك آرده است، در سفر دو روزه خود به آنكارا، ضمن پشتيبانى از 
  .پيوستن ترآيه به اتحاد اروپا، از رهبران اين آشور خواست آه در مسير حل مساله قبرس بكوشند

ير، دست به اصالحاتى در ترآيه، در جهت تامين پيش شرط هاى پيوستن به اتحاد اروپا، در دو سال اخ
اما بزرگترين مانع، بر سر . زمينه حقوق اقليت ها و منع مجازات اعدام زده است آه هنوز آامل نيست

  .راه اين آشور، اشغال شمال جزيره قبرس است
رهبران اتحاد اروپا، همراهى ترآيه را با مساله اتحاد قبرس، در چارچوب طرح آوفى عنان، يكى از 

  .شرط ها، براى پذيرش اين آشور مى دانندمهمترين پيش 
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن5يکشنبه : ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 25 -1382 بهمن 5 يكشنبه -بي بي سي 

  مذاکرات رييس جمهوری اتريش در تهران
يران سفر توماس کلستيل، رييس جمهوری اتريش که در راس يک هيئت بزرگ سياسی و اقتصادی به ا

کرده است، روز طکشنبه پس از آنکه به طور رسمی از سوی محمد خاتمی، رييس جمهوری در کاخ 
  .سعد آباد مورد استقبال قرار گرفت، مذاکرات خود با مقامات ايرانی را آغاز کرد

 ميليارد 3به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، در جريان سفر آقای کلستيل قراردادهايی به ارزش 
  .رو بين دو کشور به امضا خواهد رسيديو
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پيش از اين نيز محمد خاتمی يک . اين دومين سفر رييس جمهوری اتريش به ايران محسوب می شود
  .بار به طور رسمی از وين ديدار کرده بود

  سفر وزير خارجه ايتاليا به ايران
مقامات جمهورى اسالمی درباره راه فرانکو فراتينی، وزير امور خارجه ايتاليا عصر دوشنبه براى مذاکره با 

  .های گسترش مناسبات دو جانبه و مسايل منطقه ای و بين المللی وارد تهران می شود
  .اين سفر يک روزه پس از آنکه چندين بار در ماه های گذشته به تعويق افتاد، انجام خواهد گرفت

انه و خاورميانه وزارت امور خارجه خبرگزاری جمهوری اسالمی، به نقل از ريکاردو سسا، مدير کل مديتر
ايتاليا، گزارش داد آقای فراتينی، در جريان سفر خود به تهران، با محمد خاتمی، رييس جمهوری و کمال 
خرازی، وزير امور خارجه و حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران ديدار و گفت و گو خواهد 

  . کرد
ره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در سال های اخير به نخستين ايتاليا که در حال حاضر رياست دو

  .شريک اقتصادی و سياسی جمهوری اسالمی در اتحاديه اروپا بدل شده است
  دو پروژه موشکی ايران

خبرگزاری دانشجويان ايران گزارش داد در آستانه سالگرد انقالب اسالمی، خطوط توليد موشک 
موشک نور با حضور علی شمخانی، وزير دفاع و "  بی٣-دى ام " رادار و" رعد"پيشرفته ميان برد 

  .پشتيبانی نيروهاى مسلح مورد بهره برداری قرار گرفت
يکی از اجزاى موشک نور است که وظيفه هدايت موشک در فاز نهايی را برعهده "  بی3 -دی ام"رادار 

  .ی برخوردار است خود کنترل-نيز از قابليت هدايت اينرسی" رعد"دارد و موشک 
آقای شمخانی در اين باره گفت توانمندى هاى به دست آمده در صنايع موشکی وزارت دفاع نقطه 

  .عطفی در افزايش قابليت هاى دفاعی ايران به شمار می رود
وزير دفاع افزود براساس استراتژى دفاعی ايران، اين کشور شروع کننده هيچ جنگی نخواهد بود، اما 

ه جانبه از تماميت ارضی، استقالل، امنيت ملی و ارزش هاى اسالمی بايد توان دفاعی براى دفاع هم
  . کشور را تقويت کرد

اين درحالی است که بويژه آمريکا و اسراييل، همواره نگرانی شديد خود از برنامه های موشکی ايران را 
  .اعالم کرده اند

  تاييد طرح جامع بم
ى مديريت و ساختار نوين ادارى و بازسازى اين شهرستان در کليات طرح جامع شهربم، شامل الگو
  .شوراى عالی ادارى ايران تصويب شد

به گزارش ايرنا، شورای عالی اداری اعالم کرده که هدف اين طرح پاسخگويی به نيازهای شهروندان 
ونه داغديده، تسکين آالم مردم منطقه و الگوسازى براى ساير شهرستان ها، ايجاد شهرستانی نم

درکشور با بهره گيرى ازالگوهاى نوين مديريتی براى اداره شهرستان جديد بم است که با استفاده ازفن 
  .آورى هاى نوين و متناسب عملی خواهد شد

  . درصد شهر بم، در جريان زلزله مرگبار پنجم دی ماه گذشته به کلی ويران شد80بيش از 
  زلزله در کرمانشاه

  . ريشتر، بامداد امروز، شهرستان کرمانشاه در غرب ايران را لرزاند٣/  ۴زمين لرزه اى به قدرت 
  .از خسارات و تلفات احتمالی اين زمين لرزه گزارشی مخابره نشده است

ايران يکی از نقاط زلزله خيز در جهان محسوب می شود و تقريبا هر روز، نقاط مختلف اين کشور شاهد 
  .استزمين لرزه های متعدد، اما اغلب ضعيف 

  وضعيت حساب ذخيره ارزی
محمدجعفر مجرد، معاون ارزى بانک مرکزى گفت ميزان مانده حساب ذخيره ارزى کشور تا پايان سال 

  . ميليارد دالر خواهد رسيد٧ / ٣جارى به 
وی در کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزى افزود مانده حساب ذخيره ارزى تا پايان 

 ميليارد دالر ٨ / ٨١ ميليارد دالر رسيد، در حالی که در پايان سال گذشته ۶/ ١ به معادلآذرماه امسال
  .بود

، وجوه واريزى ١٣٨١ تا پايان سال١٣٧٩آقای مجرد گفت از ابتداى تشکيل حساب ذخيره ارزى در سال 
د درآمدهای  ميليارد دالر بوده است که حدود سه ميليارد دالر از مازا١٣ / ٣٧٨به اين حساب معادل 

  .نفتی نيز تا پايان آذرماه گذشته به اين حساب واريز شد
 ميليارد دالرى به منابع ارزى کشور ٢وى همچنين اظهارات صورت گرفته در خصوص وارد شدن خسارت 

  .ناشی از تغييرنيافتن ذخاير ارزى از دالر به يورو را غيرکارشناسی دانست و آن را رد کرد
 گفت نوسانات نرخ ارز در ماه هاى اخير نه تنها به اقتصاد کشور صدمه نزده، معاون ارزی بانک مرکزی

  .بلکه معادل همين ميزان، سبد ارزى کشور تقويت شده است
  برگزاری مناقصه نفت ايران در هلند

 بلوک اکتشافی را اواخر هفته ١۶براى " اکتشاف و توسعه"شرکت ملی نفت ايران اولين دور مناقصه 
  . برگزار می کندجارى در هلند

 بلوک اکتشافی جديد در مناطق مختلف ايران است که قرار است به تدريج ۵١ بلوک از مجموع ١۶اين 
  .به مناقصه بين المللی گذاشته شوند
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شرکت ملی نفت ايران اعالم کرده که به منظور جذاب کردن قراردادهاى اکتشافی مصمم است 
توصيف و توسعه برگزار کند و مدت اجراى اين قراردادهاى قراردادهاى اکتشافی را به صورت اکتشاف، 

  . سال ادامه يابد٢۵جامع می تواند تا بيش از
بلوک های اکتشافی که مناقصه آن اواخر اين هفته در شهر الهه هلند برگزار می شود، شامل بلوک 

ن، زابل، های مغان، کوهدشت، خرم آباد، کرمانشاه، بيجار، مکران شرقی و غربی در درياى عما
  .جازموريان شرقی، سراوان، طبس، گرمسار، ساوه، راز و مروه تپه است

   نفر4تاييد حادثه شهربابک و کشته شدن 
شدن چهار نفر و مجروح شدن بيش از بيست نفر را در وقايع روز شنبه شهر  استانداری آرمان آشته 

  .بابک تاييد آرد
، در پی تجمع و تحصن کارگرانی که در پروژه مجتمع به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، روز شنبه

آباد از توابع شهرستان شهر بابک استان آرمان کار می کنند، درگيری ها و تنش هايی  ذوب مس خاتون 
  .پديد آمد که در نهايت به کشته شدن چهار نفر انجاميد

ی مجلس گفت که اعتراض منصور سليمانی، نماينده ميمند و شهر بابک نيز، روز يکشنبه در جلسه علن
  .کارگران، توسط نيروهای انتظامی سرکوب شد

 انتظامی وزارت کشور، خبر داده که رييس جمهوری -در همين حال، علی اصغر احمدی، معاون امنيتی 
  .هيئتی را به رياست وی مسئول پيگيری اين حادثه آرده است

  مساله فروش کليه
 درصد اهداآنندگان آليه 95ران آليوی از بيكاری بيش از مصطفی قاسمی، رييس انجمن حمايت از بيما

خبر داد و اعالم آرد پول اين افراد پس از دريافت آنچه وی آن را هديه ايثار خواند، پس از چند ماه تمام 
شوند آه همسر خود را برای اهدای آليه و دريافت مجدد پول به اين مرآز  می شود و آنها مجبور می 

  .بياورند
و جايگزينی سياست های تشويقی " هديه ايثار"ش ايسنا، وی با تاکيد بر ضرورت حذف به گزار

ها استفاده شود،  زمانی آه از سياست های تشويقی مانند استخدام رسمی در اداره : اظهارداشت
 را هايشان توان اين افراد و خانواده  عالوه بر ايجاد اشتغال برای اين قشر آه اآثرا نيز جوان هستند، می 

  . مند آرد از خدمات بيمه موجود در آشور بهره
وی با اشاره به جانبه خريد و فروش آليه خاطرنشان آرد طرح حذف هديه ايثار و اعمال سياست های 

  . ای در فرهنگستان علوم پزشكی مطرح و مورد تاييد واقع شده است تشويقی طی جلسه
اری از دوش دولت دانست و گفت دولت چند آقای قاسمی، اجرای اين برنامه را موجب برداشتن ب

ماهی است که پولی برای پرداخت هديه ايثار ندارد و اجرای طرح سياست های تشويقی در عين حال 
  . شود، بکاهد می تواند از ميزان بزهكاری هايی آه به علت فقر و عدم اشتغال ايجاد می

  برخورد قطار با چند خود رو
رد سه دستگاه خودرو با قطار، در نزديکی کرج در حومه تهران، تعدای کشته و ايرنا گزارش داد بر اثر برخو

  .مجروح شدند
دراين حادثه، که صبح امروز رخ داد، يک دستگاه قطار که از تهران عازم تبريز بود به هنگام عبور از مسير 

تا برخورد محمدشهر کرج، به يک دستگاه تريلی، يک دستگاه وانت نيسان و يک دستگاه سوارى تويو
  .کرد و خودروهاى مذکور را تا مسافت زيادى بر روی ريل کشاند

  .اين سانحه به کشته و مجروح شدن تعدادی از سرنشينان خودروها و مسدود شدن مسير انجاميد
  .در سال جارى اين سومين بار است که در اين مسير، بين قطارها و خودروها تصادف رخ می دهد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقآيندهدولت ،عراق رويدادهاي 
  

 تن 40ي مهاجمان در شمال بغداد پنج سرباز آمريكايي و چهار عراقي آشته و حدود  در چندين حمله
  .ديگر زخمي شدند

    2004 ژانويه 25 -1382 بهمن 5يكشنبه 
مالت در حالي  اين ح به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي خود را براي امكان بازگشت آارمندان  دهد آه آارشناسان امنيتي سازمان ملل بررسي رخ مي
  .اند آغاز آردهýسازمان ملل به عراق 

  .رخ داد، ناامني موجود در اين آشور را تشديد آرد) شنبه(انفجار مهيب بغداد آه اواخر روز گذشته 
ي انتحاري يك عراقي در ايست  اد، سه سرباز آمريكايي در حمله مايلي غرب بغد70در خالديه، حدود 
  .ي فرات آشته و شش تن نيز زخمي شدند ها در نزديكي پلي بر روي رودخانه بازرسي آمريكايي

ها  گويند يك خودرو به سوي ايست بازرسي حرآت آرد و در مقابل آاروان آمريكايي شاهدان عراقي مي
حداقل هشت عراقي آه شش تن از آنها زن بودند، . ت، منفجر شدآه سعي در متوقف آردن آن داش

  .اند در اين حادثه زخمي شده
اي نزديك   در اثر انفجار بمب آار گذاشته شده نيز دو سرباز ديگر آمريكايي) شنبه(اوايل روز گذشته 

  .مسير عبور نظاميان آمريكايي در شمال فلوجه آشته شدند
  . تن رسيد512ها از آغاز جنگ عراق تاآنون به  يكاييبه اين ترتيب تعداد تلفات آمر
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 70هاي حكومتي در سامرا حدود  سومين حمله در اثر انفجار يك آاميون صبح شنبه نزديك ساختمان
 تن از جمله هفت 40مايلي شمال بغداد رخ داد آه در اين حادثه چهار شهروند عراقي آشته و حدود 

  .شود حال آنها وخيم نيست  مي زخمي شدند آه گفته سرباز آمريكايي
زني  ي منصور در حال گشت در اثر تيراندازي يك تك تيرانداز در بغداد نيز يك سرباز آمريكايي آه در حومه

  .بود، زخمي شد
 انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن5: روزنامه های تهران

  2004ژانويه  25 -1382  بهمن5  يكشنبه-بي بي سي 
روزنامه های يکشنبه تهران در حالی نامه مشترک روسای دو قوه را در رد گفته های دبير شورای 
نگهبان در نماز جمعه تهران در صدر اخبار خود آورده اند که حمله نشريات محافظه کاران به تحصن 

ات مجلس شدت گرفته نمايندگان مجلس و اعتراض آن ها به رد صالحيت های گسترده نامزدهای انتخاب
  .است
بدون اشاره مستقيم به رييس جمهور و رييس مجلس از نامه جمهوری اسالمی  و رسالت، کيهان

  .آنها انتقاد کرده و در عوض لبه تيز حمله خود را متوجه مجلس کرده اند
 محمدرضا خاتمی بر اين اعتقاد است آه بيانيه مشترك رئيس جمهوری و رئيس شرقبه نوشته 
 موضع قاطع دولت و مجلس را نشان می دهند آه به هيچ وجه زير بار انتخابات فرمايشی آه مجلس،

  .تدارك ديده شده نخواهند رفت
اينکه با پخش بيانيه روسای دو قوه ، :  نايب رييس مجلس در جمع خبرنگاران گفتهشرقبه گزارش 

لوست چون که متاسفانه صداوسيما از تحصن و بحران کشور اطالع رسانی می کند، يک گام به ج
رسانه ملی ما به وضعی افتاده که مهم ترين مسئله کشور، يعنی انتخابات را که جهانی شده است، 

  .به سخره می گيرد
 از زبان يکی از نمايندگان اقليت محافظه کار مجلس نوشته بيانيه مشترک رييس جمهور و رسالت

د با خويشتن داری و گفتگوهای رودر رو حل رييس مجلس به پيچيدگی ها می افزايد و مشکالت باي
  .شود نه از طريق تريبونهای عمومی مانند نماز جمعه و روزنامه ها

در سرمقاله خود ضمن تائيد رد صالحيت نامزدها توسط شورای نگهبان موردی را جمهوری اسالمی 
ه پذيرش پروتکل هم اضافه کرده و نوشته نمايندگانی که طرح دو فوريتی برای وادار کردن دولت ب

الحاقی تهيه کرده بودند، فقط بخاطر همين اقدام خائنانه عالوه بر فقدان صالحيت حتی بايد تحت تعقيب 
  .قانونی قرار گيرند و به جرم خيانت به کشور مجازات شوند

 که با امضای پروتکل الحاقی مخالف بود، در خبر خود اشاره نکرده است که جمهوری اسالمیروزنامه 
  .پروتکل سرانجام با تصويب رهبران جمهوری اسالمی به امضا رسيداين 

:  جمله ای که يکی از نمايندگان اقليت محافظه کار مجلس بر زبان رانده استکيهانعنوان اصلی 
  نمايندگان مجلس در اوج درآمد نفتی برای مردم چه کرده اند؟

 و روزنامه های وابسته به آنان مدام می در نوشته ای به طنز يادآور شده که محافظه کارانآفتاب يزد 
نويسند نمايندگان مجلس مورد تائيد مردم نيستند در حالی که گفتن چنين سخنی جرات و اعتماد به 

  .نفس بسيار می خواهد
 اشاره کرده که راديو وتلويزيون زير تسلط آفتاب يزدمحمد حسن روان بخش در ستون طنز خود در 

باره تحصن نمايندگان مجلس پخش نکرده و روزنامه های وابسته به همين محافظه کاران هيچ خبری در
  .جناح تحصن را نمايشی مسخره می دانند

، رجبعلی مزروعی در تحصن نمايندگان با اشاره به اليحه چشم انداز بيست ساله شرقبه نوشته 
 ساله را ٢٠داز کشور که در دستور کار مجلس قرار دارد گفته است در شرايطی می توان يک چشم ان

  .برای کشور تدوين کرد که با حاکميت قانون و تبعيت همگان از الزامات قانونی مطمئن بود
 تاکيد کرده است که خوشحال بوديم از اين که شرقنماينده رد صالحيت شده اصفهان به نوشته 

له را برای آن تدوين  سا٢٠باالخره کشور در موقعيتی قرار گرفته که می توان اميدوار بود يک چشم انداز 
  .کرد ولی با اين اوضاع و احوال نمی توان چشم انداز دوماهه آينده و حتی فردا را پيش بينی کرد

با چاپ متن نامه رييس جمهور خاتمی و مهدی کروبی رييس مجلس آفتاب يزد  و شرق، ياس نو
  .کنندنوشته اند که روسای دو قوه قصد دارند در مقابل رد صالحيت ها ايستادگی 

 تنها روزنامه تهران است که خبر داده رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در وزارت کشور حاضر اعتماد
  .شده و به مالقات وزيرکشور رفته اما خبری از مفاد گفتگوهای وی منتشر نشده است

 مقاله ای از سعيد حجاريان چاپ کرده که در آن نوشته شده جمهوری اسالمی زمانی ياس نو
  .خواهد شد که انتخابات در آن مستقيم باشدمستقيم 

غيرمستقيم سازی انتخابات مردم و فرمايشی کردن صبح امروز به نوشته مدير روزنامه توقيف شده 
  .انتخابات به طور مستقيم به اعوجاج کل نظام جمهوری اسالمی می انجامد
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 مشترک شورای نگهبان با  در گزارشی نشان داده به جز سخنان آيت اهللا يزدی درباره جلسهياس نو
روسای دو قوه، محافظه کاران در اجتماعات ديگری هم به شايعه پراکنی و دادن گزارش های بی 

  .اساس از آن جلسه اقدام کرده اند
حجت السالم ذوالنور در اجتماع طالب قم گفته است که در جلسه آقايان خاتمی و ياس نو به نوشته 

نها با واقعيت هائی روبرو شده اند که که در نتيجه گفته اند اصراری به کروبی با اعضای شورای نگهبان آ
  .حمايت از رد صالحيت شده ها نداريم

سخنران تندرو جمع طالب قم به عنوان مثال به امام جمعه ای اشاره کرده که روسای دو قوه به رد 
 عزل شده و سه بار صالحيت وی برای نامزدی انتخابات اعتراض داشتند ولی روشن شده که وی قبال

  . ضربه شالق خورده است٣٠به تعزير محکوم گشته و آخرين بار 
آن را منعکس کرده، با شنيدن اين حرفها رييس جمهور گفته است چه ياس نو به گفته ذوالنور که 

  .اشتباهی کرديم که قبال با شورای نگهبان مذاکره نکرديم
مه ای که در صدر اخبار روزنامه های تهران آمده، گفتنی است که محمد خاتمی و مهدی کروبی در نا

مطالب انتشار يافته درباره جلسه خود با شورای نگهبان را تکذيب کرده و گفته های آيت اهللا جنتی را 
  .خالف واقع اعالم داشته و خواستار آن شده اند که متن گفتگوها منتشر شود

 نماينده ولی فقيه هم برای دومين روز برای  عالوه بر ذوالنور، حسين شريعتمداریکيهانبه گزارش 
طالب قم سخنرانی کرده و در آن ضمن دفاع از رد صالحيت های گسترده توسط شورای نگهبان، 

  .مقايسه کرده است) گروه مخالف جمهوری اسالمی(نمايندگان متحصن در مجلس را با مجاهدين خلق 
تنها با شناخت ماهيت و مأموريت خط جديد نفاق ، مدير اين روزنامه در قم گفته است کيهانبه نوشته 

می توان برخی از اقدامات ضدميهنی و بيگانه پسند آنها نظير نمايش تحصن، بازی استعفاء و تهديد 
  .مسخره به خروج از حاکميت را ارزيابی کرد

 را از  با اشاره به اينکه نمايندگان متحصن تهديد کرده اند با استعفای خود مجلسکيهانمديرمسئول 
با استعفای اين عده آب از آب تکان نمی خورد و اگر استعفای اين عده : رسميت می اندازند گفت

  .مجلس را از رسميت بياندازد، اليحه بودجه به مجمع تشخيص مصلحت سپرده خواهد شد
ناصر قوامی رييس کميسيون قضائی مجلس گفته است خاتمی به لحاظ شعار آفتاب يزد به نوشته 

  .گرائی خود نمی تواند برگزار کننده انتخاباتی غير قانونی باشدقانون 
 گفتگوی وزيرخارجه ايران با سناتور بايدن را سرآغاز فصل تازه ای شرقعليرضا حقيقی در مقاله ای در 

در روابط ايران و آمريکا دانسته و نوشته سناتور آمريکائی معتقد به تعامل مثبت با ايران بوده و از 
  .دی خط مشی نئوکانسرواتيوهای حاکم بر پنتاگون در قبال ايران استمنتقدان ج
 درباره ديدار کمال خرازی با سناتور دموکرات آمريکائی نوشته اين مالقات از آن جا اهميت دارد اعتماد
   رياست  به  ايران  به  بشردوستانه  هيات  يک  بر اعزام  اخيرا با پيشنهاد آمريکا مبنی  خارجه که وزارت

   شمالی  کارولينای  ايالت  خواه  و سناتور جمهوری  جهانی  سرخ  صليب  سابق ، رييس  دال سناتور اليزابت
  . بود  کرده مخالفت

در حالی که به نوشته روزنامه های تهران اصالح طلبان از شايعه آزادسازی زندانيان سياسی استقبال 
 يک نهاد رسمی شرقتخابات دانسته اند، به نوشته کرده و آن را گام مهمی برای آزاد کردن فضای ان

  .خبر از دستگيری های تازه ای داده است
 کميسيون حقوق بشر اسالمی اعالم کرده که بر اساس تحقيقاتش انصافعلی شرقبه نوشته 

هدايت، روزنامه نگار تبريزی پس از بازگشت از يک سفر خارجی بازداشت شده است و بستگان ارژنگ 
  .دس مقيم تهران، از خارج کشور از وضعيت وی پس از بازداشت اعالم بی خبری کرده اندداودی، مهن
 کميسيون حقوق بشر اسالمی تائيد کرده که عبدالرضا صدقيانی که برخی از محافل شرقبه گزارش 

بين المللی مدعی شده اند به داليل سياسی دستگير و در زندان اعتصاب غذا کرده است و غالمرضا 
که ادعا شده به دليل نوشتن يک پالکارد سياسی دستگير شده است و چند مورد ديگر هم در اعظمی 

  . دست بررسی است
  

  گوناگون
  
  

   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا
    2004 ژانويه 25 -1382 بهمن 5يكشنبه 

  . مجلس ايران تغيير در قانون انتخابات عمومی را به تصويب رسانيد
ن گذشته ، هزاران تن از نامزدان انتخاباتی اصالح طلب توسط تندروان شورای نگهبان از طبق قانو

پس از مذاکرات روز يکشنبه مجلس، که اکثريت آنان را . شرکت در انتخابات ماه آينده منع شده بودند
  . نمايندگان اصالح طلب تشکيل می دهند، متمم هائی به قانون ناظر بر انتخابات اضافه شد

آن اساس شورای نگهبان از رد صالحيت نامزدان انتخاباتی منع می شود ، مگر آنکه فرد داوطلب بر 
اين اقدام فشار بيشتری بر محافظه کاران شورای نگهبان .شرکت در انتخابات،  مرتکب جرم شده باشد

ه جاری، در اوايل ما. وارد می آورد که قدرت رد مصوبات مجلس از جمله مصوبه روز يکشنبه را دارند
 نفره شورای نگهبان، که عمدتا از محافظه کاران مذهبی تشکيل می شود، بيش از يک ١٢شورای 

 نماينده اصالح طلب مجلس است ، رد ٨٠سوم داوطلبين نامزدی مجلس اسالمی را که شامل حداقل 
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ری به آيت اهللا خامنه ای رهبر ايران ، سپس به شورای نگهبان دستور داد تابا سختگيری کمت.کرد
نامزدان انتخاباتی برخورد کنند ، اما ، تعداد آنانکه صالحيت اشان مورد بازبينی قرار گرفته و تاييد شده 

  .  نفراست که کمتر از چهار در صد مجموع داوطلبين انتخاباتی را تشکيل می دهند٣٠٠است بالغ بر 
  

 شده از منابع اطالعاتی،  که ادعا کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا،  که بر اساس اطالعات دريافت
کرده بودند بغداد تسليحات کشتار جمعی دراختيار دارد، از مدافعين جنگ با عراق بوده است، تغيير 

جهت داده و می گويد وی چندان اطمينانی ندارد که صدام حسين  تسليحات کشتار جمعی در اختيار 
  . داشته است

در جمع خبرنگاران  ايراد کرد گفت، اين سوال مطرح است که آيا آقای پاول در سخنان روز شنبه خود که 
عراق،  در قبل از آغاز  جنگ ، و پيش از اشغال اين کشورتوسط  نيروهای ائتالف به رهبری آمريکا ، که 

آقای پاول اين . در ماه مارس گذشته روی داد، تسليحات کشتار جمعی  در اختيار دشته است يا نه
 از استعفای رئيس هيئت تحقيقاتی برای يافتن تسليحات کشتار جمعی در عراق ، سخنان را يکروز پس

ديويد کی، رئيس هيئت تحقيقاتی، در سخنان خود با رويتر گفت، وی باور ندارد که پس از جنگ .ايراد کرد
  .  ، ذخائری از اين دست در عراق وجود داشته است١٩٩١خليج فارس در سال 

  
اشتی تايلند ادعا کرده اند از شيوع آنفلونزای مرغی، جلوگيری می کنند، اين در حاليکه کارشناسان بهد

  . بيماری به هفتمين کشور آسيائی شيوع پيدا کرده است
  . دولت اندونزی روز يکشنبه اعالم کرد که ميليونها مرغ ازابتالء به نوع خاصی از  آنفلونزا کشته شده اند

می را گرفته و تعداد بسياری از مردم تايلند را بيمار کرده آنفلونزای مرغی،  تاکنون جان شش ويتنا
  . است

روز يکشنبه ، معاون وزير کشاورزی تايلند به يک آژانس خبری گفت، آنها می دانند که تا کنون سه 
صدها سرباز و افراد زندانی ، برای کشتن مرغها ی . مزرعه به ويروس اين بيماری آغشته شده است

  . ور مبارزه با شيوع بيشتر اين بيماری به منطقه اعزام شده انداولين مزرعه ، بمنظ
  

مقامات نظامی آمريکا می گويند، در حمله روز شنبه شورشيها در عراق ، دست کم پنج سرباز 
  . آمريکايی و چهار عراقی ،به قتل رسيدند

اسگاه بازرسی مقامات می گويند در نتيجه انفجار يک اتومبيل حامل مواد منفجره در نزديکی يک پ
در .نظامی آمريکا در شهر خالديه واقع درغرب بغداد، سه سرباز آمريکايی جان خود را از دست دادند

حادثه مشابه ديگری در شهر سامّره نيز دست کم چهار عراقی کشته و دهها تن از مردم از جمله هفت 
 در انفجار يک بمب در نزديکی همچنين در  شهر فّلوجه در غرب بغداد،. سرباز آمريکايی مجروح  شدند 

بيشتر اقدامات خشونت آميز عليه نيروهای .  يک کاروان نظامی آمريکا ، دو  سرباز آمريکايی جان باختند
مثلث سنی "آمريکايی و عراقيهايی که با آنها همکاری می کنند ،در اين سه شهر که معروف به 

  . هستند ، صورت می گيرد"
  

نيا ، موضوع  دريافت اطالعات و مبالغه در مطالب دريافت شده برای توجيه تونی بلر نخست وزير بريتا
  . جنگ با عراق را موضوع  گزارش اين هفته خود قرار داده است

آقای بلر،  که گفته بود اگرثابت شود که وی در اين زمينه چيزی بجز واقعيت گفته است از سمت خود 
آبزرور چاپ لندن ،  گفت ، او مطمئن است که در سمت خود کنار خواهد رفت،  روز يکشنبه،  به روزنامه 

  . باقی خواهد ماند
مخالفان آقای بلر،  بشکلی مداوم ، وی را به دروغگوئی در رابطه با تسليحات کشتار جمعی در عراق 

اما ، آقای بلر ، در پاسخ می گويد ، وی به اطالعات دريافت شده از  منابع اطالعاتی . متهم می کنند
  . ينان کرده و بر آن اساس عمل کرده است، و آنچه کرده صحيح بوده استاطم

  
ديپلماتهای سازمان ملل می گويند، کوفی عنان ، دبير کل سازمان ملل متحد،  هيئتی را به عراق اعزام 
خواهد کرد تا احتمال برگزاری انتخابات را تا قبل از تاريخ تعيين شده که سی ام ماه ژوئن است بر رسی 

  . ندکن
دولت ايالت متحده،  مايل است تا ماه ژوئن آينده  به اشغال عراق پايان داده و قدرت را به يک حکومت 

اما، اين .عراقی که  پس از يک سلسله جلسات درون سازمانی به روی کار خواهد آمد،  تحويل دهد
خابات،  بشکلی تصميم با اعتراض گسترده رهبران شيعی عراق روبرو شده است، که می خواهند انت

  . آزاد و سراسری بر گزار شود
  

گرجستان،  ميخائيل ساکاشويلی، رئيس جمهوری جديد منتخب اين کشور را ، که رهبر حزب 
  . اپوزيسيون نيز هست ، رسما معرفی کرد

" مراسم معرفی ، روز يکشنبه ،  درساختمانی در مقابل پارلمان و در پايتخت اين کشور موسوم به 
اين همان محلی است که آقای ساکا شويلی،  از آنجا رهبری يک انقالب آرام و . ر پا شدب" تبليسی 

صلحجو يانه را آغاز کرد که منجر به استعفای پرزيدنت شوارد نازه، رئيس جمهور اسبق گرجستان در 
 ساله که حقوقدان تحصيل کرده آمريکا،نيز هست به ٣۶انتخاب آقای ساکا شويلی . دوماه قبل شد
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آقای ساکا . ی محسوب می شودست جمهوری گرجستان در ماه جاری ، يک پيروزی اساسريا
 . ، به مردم گرجستان قول داده است که کشور را از فساد ، فقر و تفرقه نجات داده و متحد کندشويلی
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