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  رد صالحيتها
  

  دانيم    اسالمي و ملت شريف را وظيفه حتمي خود مي  همگي ادامه خدمت به جمهوري
  2004 ژانويه 26 -1382 بهمن 6دوشنبه 

ها   د وزارتخانهجمهوري اسالمي ايران، به نامه جمعي از معاونان و مديران ارش  سيدمحمدخاتمي، رئيس
هاي گسترده آانديداهاي مجلس شوراي اسالمي   هاي دولتي در اعتراض به رد صالحيت  و سازمان
  .  پاسخ داد

جمهوري به نامه جمعي از معاونان و مديران   به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن آامل پاسخ رئيس
  :ل استهاي دولتي به شرح ذي  ها و سازمان  ارشد وزارتخانه

  
  خدا  نام  به

ساالر و پويا بر پايه موازين و معيارهاي اسالمي است   اسالمي، استقرار نظام مردم  دستاورد بزرگ انقالب
وظيفه مبرم ) س(خميني  و پاسداري از حاصل گرانسنگ انقالب بزرگ ملت ايران، به رهبري حضرت امام

  .ديشندان  همه آساني است آه به اسالم و ايران سرافراز مي
با تشكر از همكاري همه عزيزان و تالشي آه در دوران خدمت اين دولت، براى اعتالى ايران، پيشرفت 

اند ، همگي ادامه خدمت به جمهوري اسالمي و ملت شريف را وظيفه   آشور و مصلحت ملت انجام داده
  .دانيم  حتمي خود مي

ساالري است و هم نتيجه    مظهر واالي مردمبديهي است آه انتخابات آزاد، سالم، پرشور و رقابتي هم
  .آن، آه بايد همگان برآن اصرار بورزيم

اندرآاران   اميدوارم با ارائه طريق رهبر معظم انقالب اسالمي و اهتمام به آن از سوي همه دست
برگزاري انتخابات، بخصوص شوراي محترم نگهبان، شاهد چنين انتخاباتي باشيم تا وجهه نظام موقر ما 

زيباتر بماند و زمينه خدمت نمايندگان واقعي ملت فراهم آيد و امنيت و افتخار در جمهوري اسالمي بيش 
  .ازپيش تأمين شود
  سيدمحمدخاتمي

  پايان پيام
 

اين طرح در مواردي : نگهبان درمورد طرح سه فوريتي مجلس شوراي اسالمي  اعالم نظر شوراي
  ساسي استا   قانون99 و67شرع و مغاير اصول   خالف

  2004 ژانويه 26 -1382 بهمن 6دوشنبه 
روابط عمومي شوراي نگهبان قانون اساسي با ازسال نمابري، صمن تاآيد بر بررسي طرح سه فوريتي 

اين طرح را در  , 7/9/1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب ) 28(الحاق دو تبصره به ماده 
  .  ي دانستمواردي خالف شرع و مغاير قانون اساس

اي به رييس مجلس شوراي اسالمي با   به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، دبيرشوراي نگهبان در نامه
در سطر دوم تبصره چون ظهور در اين معني " هيات اجرايي يا هيات نظارت"اشاره به اين آه عبارت 

 نظارت شوراي نگهبان در اين ,درصورتي آه اين دو هيات اظهارات داوطلب را آافي تشخيص دهند, دارد
  . قانون اساسي دانسته شد99مورد منتفي است از اين جهت مغاير اصل 

معتبر دانستن تاييد , همچنين در اين نامه با اشاره به اين آه شرط طريق معتبر عرفي نيز وثاقت است
ير معتبر عرفي تجويز عمل به طريق غ,  نفر در صورتي آه وثاقت همه آنان احراز نشده باشد10آتبي 

است و اطالق تجويز عمل به اين تاييديه چون مستلزم ورود اشخاص غيرامين و عادل به مجلس شوراي 
  . قانون اساسي دانسته شد99 و 67لذا از اين جهت خالف شرع و مغاير اصول , اسالمي است

آور با طرق و ادله  نفر موضوع تبصره مذ10در صورتي آه تاييديه آتبي : در ادامه اين نامه آمده است
 نفر مذآور در 10معتبر دانستن اين تاييديه و اطالق معتبردانستن تاييديه , معتبر ديگر معارض باشد

يا بعضي از شرايط مذآور در داوطلب داشته   مواردي آه مرجع مسئول اجراء يا نظارت علم به فقدان همه
  .شد   دانسته99 و 67خالف شرع و مغاير با اصول , باشد
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پس از آلمه " و قانوني" با توجه به قيد آلمه : اظهار داشت) 4(چنين شوراي نگهبان در مورد تبصره هم
در ذيل پاراگراف اول اين تبصره چون اطالق آن مستلزم نفي اعتبار طرق معتبري است آه در " معتبر"

  .اساسي شناخته شد   قانون99 و 67لذا از اين جهت خالف شرع و مغاير اصول , قانون ذآري از آن نشده
  پايان پيام 

 
  روند  فرمانداران، استانداران و شخص خاتمي زير بار انتخابات غيرآزاد نمي: محمدرضا خاتمي

  2004 ژانويه 26 -1382 بهمن 6دوشنبه 
ها    فوريتي مربوط به حل مشكل رد صالحيت3رد طرح : محمدرضا خاتمي سخنگوي متحصنين، گفت

  .   در مقابل سخنان مقام رهبري نيز مي ايستدنشان داد آه شوراي نگهبان
 فوريتي 3نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب آه طرح 

با وجود اينكه از قبل مي دانستيم اراده اي در : هاي مقام رهبري بود، ابراز عقيده آرد  برگرفته از صحبت
رد صالحيت ها وجود ندارد، ولي مي خواستيم ثابت آنيم آه اعضاي شوراي نگهبان براي حل مشكل 

  .ايستند  هاي مقام رهبري هم مي  شوراي نگهبان نه تنها به قانون پايبند نيستند بلكه در برابر صحبت
هاي قانوني ايران آزاد نباشد، امكان ادامه خدمت   مطمئن هستيم اگر اين انتخابات در حد نرم: وي افزود 

  .عداد زيادي از نمايندگان مجلس و برخي اعضاي دولت خاتمي وجود نداردبراي ت
برنامه هاي متحصنين و : خاتمي با بيان اينكه همكاري خوبي ميان متحصنين و دولت وجود دارد، گفت

  .دولت تكميل آننده يكديگر است
ين و افرادي از متحصن: وي در پاسخ به اين پرسش آه گام بعد متحصنين آي آغاز مي شود؟ پاسخ داد

دولت در صورت ادامه اين روند امكان ادامه خدمت نمي بينند و قبل از برگزاري انتخابات گام بعدي خود را 
  .در اين خصوص به مرحله اجرا مي رسانند

تا آنجا آه من مي دانم فرمانداران، استانداران و شخص خاتمي زير بار انتخابات غير : وي در پايان گفت
  .ندرو  آزاد نمي
  پايان پيام

 
ماه تمام تالش خود را براي اجراي قانون انتخابات به آار   بهمن10آه تا  محمدرضا خاتمي با بيان اين

  .ي فعاليت، تصميم جدي خواهيم گرفت ماه در مورد ادامه تا دهم بهمن: خواهيم گرفت، گفت
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رييس مجلس شوراي اسالمي در  ، نايب)ايسنا(زاري دانشجويان ايرانبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگ
تا دهم :  فوريتي نمايندگان مجلس، به خبرنگاران گفت3خصوص اقدامات بعدي متحصنان بعد از رد طرح 

دهد آه اين بهترين شكل برگزاري انتخابات  مانيم، يا شوراي نگهبان به قانون تن مي بهمن منتظر مي
رود آه نظرمان اين است آه اين انتخابات  نوني است و يا شوراي نگهبان زير بار نميآزاد، سالم و قا

  .ي قانوني ندارد و نبايد برگزار شود برگزار نشود؛ زيرا وجهه
در اين شرايط، ديگر مجريان انتخابات نيز توجيهي براي برگزاري انتخابات فرمايشي ندارند : خاتمي افزود

  .ي اصالحات  شيوه برگزار شود، يعني فاتحهو اگر اين انتخابات با اين
آنيم اين  ي اينها اتفاق افتد، احساس مي اگر همه: رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد نايب

  .ساالري ندارد سيستم حكومتي با اين تفسير، سازگاري با مردم
 خواهيم داشت و ساالري جايگاهي ندارد ما فقط نقش ايوان را در نظامي آه مردم: وي خاطرنشان آرد

  .اين قابل قبول نيست
 بهمن تحصن نمايندگان ادامه خواهد يافت و تصميم جدي خود را تا آن زمان 10تا : خاتمي تصريح آرد
  .اعالم خواهيم آرد

 انتهاي پيام
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  مضا کرد  حامد کرزاي قانون اساسي جديد افغانستان را ا
  2004 ژانويه 26 -1382 بهمن 6دوشنبه 

  . حامد کرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان امروز قانون اساسي جديد افغانستان را امضا کرد
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، حامد کرزاي امروز در مراسم کوتاهي در وزارت 

اساسي جديد افغانستان را در جمع اعضاي کابينه دولت انتقالي ، امور خارجه درکابل رسما حکم قانون 
  .محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان و اعضاي جامعه بين المللي امضا کرد 

 ماده توسط 162من رسما تصويب قانون اساسي جديد راکه در دوازده فصل و : در اين حکم آمده است 
در کابل به تصويب رسيد ) 2004(تا چهارم ژانويه ) 2003 (اعضاي لويي جرگه در بين  سيزدهم دسامبر

  .اعالم مي کنم 
اين قانون اساسي بايد مردم افغانستان را در رعايت اصول مذهبي اسالم و : وي دراين مراسم گفت 

تقويت اتحاد ملي ، واقع نگري نسبت به اهداف دموکراتيک و تشکيل يک جامعه مدني ، فراهم کردن 
  .ابري و برادري در کشور افغاستان راهنمايي کند صلح ، عدل ، بر
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گفتني است قانون اساسي جديد افغانستان راه رابراي برگزاري اولين انتخابات دموکراتيک هموار مي 
طبق اين قانون اساسي مردان و زنان افغاني از حق برابر براي  شرکت در انتخابات . کند 

  . رلمان اين کشورنيز به زنان اختصاص يافته است برخوردارهستند و سهم مشخصي از کرسيهاي پا
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن6دوشنبه : ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 26 -1382  بهمن6  دوشنبه-بي بي سي 

  وزير امور خارجه ايتاليا امشب در تهران
ر اتحاديه اروپا راهی ايران می فرنکو فرانتينی، وزير امور خارجه ايتاليا، دوشنبه شب از بروکسل، مق

  .شود
  .ايتاليا در حال حاضر، رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد

آقای فرانتينی، پس از جلسه روز دوشنبه وزيران امور خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا درباره بررسی 
فتم در ايران، راهی تهران می وضعيت حقوق بشر و بحران پيش آمده بر سر برگزاری انتخابات مجلس ه

  .شود
ايتاليا در حال . اين سفر که قرار بود در ماه های گذشته انجام گيرد، تا کنون چند بار به تعويق افتاده بود

حاضر، شريک اول جمهوری اسالمی در زمينه های اقتصادی و سياسی در اتحاديه اروپا محسوب می 
  .شود

  باتتاکيد ايران و اتريش بر گسترش مناس
روسای جمهوری اتريش و ايران، در نشست مشترک اتاق های بازرگانی دو کشور در تهران، بر ضرورت 

  .گسترش هر چه بيشتر مناسبات اقتصادی تاکيد کردند
رييس جمهوری اتريش که در صدر يک هيئت بزرگ سياسی و اقتصادی به تهران سفر کرده است، روز 

هبر جمهوری اسالمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع دوشنبه با آيت اهللا علی خامنه ای، ر
  .تشخيص مصلحت نظام نيز ديدار و گفت و گو کرد

  .وی روز يکشنبه با محمد خاتمی، رييس جمهوری و مهدی کروبی، رييس مجلس ديدار کرده بود
يش منعقد گفته شده که در جريان اين سفر، قراردادهايی به ارزش سه ميليارد يورو بين ايران و اتر

  .خواهد شد
  مشکل آمريکا از نگاه سخنگوی دولت

شدن صداهای   جمهوری مبنی بر شنيده   اظهارات رييس عبداهللا رمضان زاده، سخنگوی دولت، درباره
شنويم و از طرف ديگر ما را  واقعيت اين است آه از يک طرف صدای مذاآره می : "مختلف از آمريكا گفت

خواهند هيئت هايی را  دهند و از سويی می  ا را در محور شرارت قرار می از سويی م. آنند محكوم می 
  ."به ايران اعزام آنند

 آنها را مقامات رسمی آمريكا   چنينی زياد است و همه موارد اين: "وی در جمع خبرنگاران تاکيد کرد
ن تكليف را دانيم سياست رسمی آمريكا چيست آه بخواهيم بر اساس آ مطرح می آنند، اما ما نمی 

  ."روشن آنيم
آقای رمضان زاده با اشاره به اينکه جمهوری اسالمی به جز اسراييل که آن را به رسميت نمی شناسد، 

می تواند با هر کشوری در دنيا در شرايط برابر وارد گفت و گو شود، اظهار داشت مشكل آمريكا اين 
  .است آه نمی خواهد در شرايط برابر مذاآره آند

خواهند  ها می  وی، هر آشوری به دنبال تامين منافع ملت خود است، اما در اين راه آمريكايی به گفته 
اند و در   وگو را برگزيده   گفت ها شيوه آردن استفاده آنند؛ حال آنکه اروپايی  از زور، اجبار، تهديد و متهم 

  .اين شيوه است آه توان آشورها مشخص می شود
  اسيراناستقبال ايران از مبادله 

کمال خرازى، وزير امور خارجه ايران با استقبال از توافق انجام شده بين حزب اهللا لبنان و اسراييل که با 
 اسير فلسطينی، لبنانی و اتباع ۴٣۵ميانجيگری آلمان صورت گرفته، گفت توافق منعقده براى آزادى 

  .ن استديگر کشورهای عربی يک پيروزى بزرگ براى مقاومت مردم و دولت لبنا
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، وی با اشاره به مفاد توافقنامه و گنجاندن بندى در ارتباط با 

ضرورت تالش براى يافتن ديپلمات هاى ايرانی که گفته شده در زمان اشغال لبنان ازسوى اسراييل به 
  . زودتر مشخص شودگروگان گرفته شده اند، اظهار اميدوارى کرد سرنوشت اين ديپلمات ها هر چه

 ديپلمات ايرانی برای جمهوری اسالمی بسيار 4آقای خرازى همچنين تاکيد کرد روشن شدن سرنوشت 
  .مهم است و وزارت امور خارجه تا کنون با جديت آن را پيگيری کرده است

  .اين درحالی است که اسراييل اعالم کرده که اين ديپلمات ها را در اختيار ندارد
  يران و ژاپننشست مشترک ا

نشست کارشناسی مقامات ايران و ژاپن درباره موضوع کاهش تسليحات و پيشگيرى از گسترش 
  .سالح اتمی روز سه شنبه در توکيو برگزار خواهد شد

ايرنا به نقل از وزارت خارجه ژاپن گزارش داد اين نشست با حضور مدير بخش نظارت بر تسليحات 
اپن و مديرکل امور سياسی بين اللملی وزارت خارجه ايران برگزار نظامی و امور علمی وزارت خارجه ژ

  .می شود
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اين نشست پس از حدود دو سال وقفه، تابستان گذشته مجددا از سر گرفته شد و قرار است هر 
  .شش ماه يک بار برگزار شود
  ربودن زايران ايرانی در عراق

 کيلومترى مرز خسروى از سوی ٣٠ شب درايرنا گزارش داد دو خودروى حامل زائران ايرانی، يکشنبه
کسانی که راهزنان مسلح خوانده شده اند، مورد حمله حمله قرار گرفتند و به همراه سرنشيان آنها 

  .ربوده شدند
براساس اين گزارش، مهاجمان پس از آنکه به سمت چند خودرو حامل زائران ايرانی آتش گشودند، دو 

  .ا متوقف کردند و آنان را به همراه خودروهايشان با خود بردند زائر ايرانی ر٢٠خودروى حامل حدود
هنوز از سرنوشت اين زائران اطالعی در دست نيست؛ با اين حال، خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از 

فرماندار قصر شيرين و يک مقام اتحاديه ميهنی کردستان، خبر ربوده شدن زايران ايرانی در عراق را 
  .تکذيب کرد

  آمد گمرکی ايران در سال آيندهدر
 ميليارد 600 هزار و 34مسعود کرباسيان، رييس کل گمرک ايران گفت در آمد سال آينده گمرکات کشور 

 ميليارد ريال آن مروبط به ترخيص خودروهای وارداتی و 475ريال در نظر گرفته شده آه شش هزار و 
  .ور است ميليارد دالری آش28مابقی آن درآمد حاصل از تجارت 

ها، درآمد گمرآات را  به گزارش ايسنا، وی در عين حال افزود در آشورهای ديگر با حذف يا آاهش تعرفه 
  .آمتر می آنند، ولی در ايران گمرک موظف به تامين بخشی از درآمدهای دولت است

ای آقای کرباسيان همچنين با بيان اينکه نقش گمرک انبارداری صرف نيست و رسيدگی به انباره
اگر محاآم، رای آاالی  متروآه نيز از جمله وظايف گمرک است، در مورد آاالهای قاچاق اظهار داشت 

  .شود قاچاق را حداآثر ظرف يک ماه صادر نكنند، پرونده به سازمان تعزيرات فرستاده می 
  طرح دو فوريتی برای معلمان حق التدريس
رشتخوار در مجلس اعالم آرد طرح دو فوريتی تعيين  خواف و  غالم حيدر ابراهيم بای سالمی، نماينده

 تقديم به مجلس شده   التدريس پاره وقت، آماده  هزار نفر از معلمان حق100تكليف و استخدام حدود 
  .است

 وزير آموزش و پرورش به دولت، برای تعيين تكليف معلمان  به گزارش ايسنا، وی افزود در صورتی آه نامه
 پاسخ  جه بماند و دولت تا پايان آار تصويب برنامه بودجه در مجلس به اين نامهنتي بی  حق التدريس 

  .ندهد، طرح ياد شده برای تصويب به مجلس تقديم می شود
درحالی که معلمان حق التدريس، بارها به شرايط استخدامی خود اعتراض کرده اند، معلمانی نيز که در 

 در سال های اخير همواره از وضعيت معيشتی و استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش هستند،
  .سطح حقوق خود انتقاد کرده اند

  آموزش راه های جلوگيری از ابتال به ايدز
مسعود پزشکيان، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت از دو سال پيش در برخی از دانشگاه 

به بيمارى ايدز به گروه هاى هاى علوم پزشکی، مطالعه درباره شيوه آموزش راه هاى مبتال نشدن 
  . داراى رفتارهاى پرخطر آغاز شده است

وی در جمع خبرنگاران افزود وزارت بهداشت امسال با اختصاص يک و نيم ميليارد تومان براى مبارزه با 
بيماری ايدز، سعی می کند با همکارى تشکل هاى غيردولتی گام هاى مثبتی در زمينه آموزش 

  .يدز برداردپيشگيرى از بيمارى ا
 درصد هزينه درمان بيماران مبتال به ايدز توسط وزارت بهداشت ٧۵به گفته آقای پزشکيان، در حال حاضر

  .تامين می شود و هزينه درمان اين بيماران رايگان است
وی با اشاره به کمبود امکانات اعتبارى در وزارت بهداشت، پيشگيرى از بيمارى ايدز و جلوگيری از آلوده 

  .وى را مهم ترين اولويت وزارت بهداشت در مبارزه با اين بيماری عنوان کرد. آى. به ويروس اچشدن 
 

  ارزش هاي اساسي نظام جمهوري اسالمي، توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي معرفي شد  
  2004 ژانويه 26 -1382 بهمن 6دوشنبه 

ه آميته تدوين شاخص هاي  جلس10 جلسه آميته منتخب شوراي فرهنگ عمومي و 6پس از تشكيل 
فهرست ارزش هاي اساسي نظام جمهوري اسالمي و شاخص هاي فرهنگي متناسب با , فرهنگي 

  .آن به شرح ذيل به تصويب رسيد
  :دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، اين ارزش ها عبارتند از, به گزارش ايلنا از آميته اطالع رساني

   مشروعيت الهي نظام اسالمي-1
  حفظ نظام اسالمي  اولويت -2
   آارآمدي نظام اسالمي -3
   عمل به تكليف-4
  ظلم ستيزي و استكبار ستيزي ,  استقالل طلبي-5
   آزادي مشروع -6
  اجتماعي و فرهنگي ,  مشارآت سياسي-7
   بسط و گسترش عدالت اجتماعي و حمايت از محرومان -8
  وحدت آلمه آحاد ملت و دولت و ملت-9
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  ضت نرم افزاري خودآفايي علمي و نه-10
   التزام علمي به دين اسالم -11
   ايثارگري و شهادت طلبي -12
   وجدان آار و مسئوليت پذيري -13
  پيوند دين و سياست و عدم جدايي آنها-14
  حفظ و احياي هويت ديني و ملي و مبارزه با تهاجم فرهنگي بيگانه -15
  احترام به قانون و انضباط اجتماعي -16
  ي معنويات و اخالق اسالمي و نفي مادي گري و تجمل گرايي حفظ و احيا-17
  پاي بندي به عقل و تجربه و مبارزه با خرافات و عوام فريبي ,  خرد ورزي و منطق گرايي-18
  خدمت رساني به مردم-19
  اسالمي شدن مراآز آموزشي و فرهنگي -20
  ن در جامعه جوانان و نخبگا,  حفظ آيان خانواده و تاآيد بر جايگاه زنان -21

 بند ارائه شده اند، وشاخص 25رفتاري نيز در , بينشي , بر پايه اين گزارش، شاخص هاي تحوالت فكري
 عنوان و با 130هاي مصرف آاالها و خدمات فرهنگي مصوب شوراي فرهنگ عمومي نيز در 

   مطبوعات،  سرفصلهاي، مطالعات،
تلويزيون، خبرگزاري، ساير رسانه , زش، راديو تئاتر و ساير فعاليت هاي هنري، ور, سينما، موسيقي

پژوهش و , تصويري، امور مذهبي، ميراث فرهنگي و امور سياحتي، اقتصاد فرهنگ, هاي صوتي
  .مشارآت فرهنگي، مبادالت فرهنگي و وسايل ارتباطي اعالم شده اند

  پايان پيام
 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

اهد ايرانى در هامبورگ در باره ارتباط جمهورى اسالمى با حمله ادامه تحقيق درباره ادعاى يک ش
   سپتامبر11تروريستى 
  2004 ژانويه 26 -1382 بهمن 6دوشنبه : راديو فردا

. با پا پيش گذاشت حميدرضا ذاکرى، ايراد اتهام امنيتى به جمهورى در اسالم گره تازه اى خورد
جمهورى اسالمى بوده است در مصاحبه اى با يکى از حميدرضا ذاکرى که مى گويد از ماموران امنيتى 

شبکه هاى تلويزيونى آلمان، ادعا کرده است که اتهام همکارى جمهورى اسالمى با شبکه تروريستى 
پيش از اين گفته ها، ايرانى ديگرى نهادهاى . القاعده را با شهادت دادن در دادگاه ثابت خواهد کرد

 شهريور ماه 20 سپتامبر، 11 ايران به مشارکت در عمليات مرگباراطالعاتى و امنيتى جمهورى اسالمى
سفارت جمهورى اسالمى در برلين اين گفته ها را بى درنگ بى . به واشنگتن و نيويورک متهم کرده بود

اما آنچنان که گزارشگر راديو فردا مى گويد با به صحنه آمدن حميدرضا ذاکرى، ايراد اتهام به . پايه خواند
  .اسالمى بار ديگر رنگ گرفته استجمهورى 

خبرگزارى فرانسه در آغاز گزارش تاکيد مى کند اتهامات شخصى که نام مستعار حميدرضا ذاکرى را 
خبرگزارى فرانسه . انتخاب کرده است در آلمان مقامات جمهورى اسالمى را دچار دردسر کرده است

ن به شدت سخنان حميدرضا ذاکرى در اضافه مى کند به رغم آنکه سفارت جمهورى اسالمى در برلي
مورد همکارى سرويس امنيتى جمهورى اسالمى با سازمان تروريستى القاعده در عمليات مرگبار 

 سپتامبر در آمريکا را تکذيب کرده است حميدرضا ذاکرى در گفتگو با يک شبکه تلويزيونى 11تروريستى 
ه در شهر هامبورگ به اتهام دست داشتن در آلمان اعالم کرد در محاکمه عبدالغنى مذبدى مراکشى ک

  .  سپتامبر از ماه اوت گذشته محاکمه مى شود شهادت خواهد دارد11عمليات تروريستى 
 5خبرگزارى فرانسه تاکيد مى کند قرار بود حکم نهايى دادگاه هامبورگ در مورد عبدالغنى مذبدى روز 

م کرد مدارک و اسناد و شواهد تازه اى بدست شنبه صادر شود اما پس از آنکه دادستانى آلمان اعال
خبرگزارى فرانسه توضيح مى دهد حميدرضا . آورده است صدور حکم عبدالغنى مذبدى به تعويق افتاد

 ميالدى يک 2001ذاکرى، شخصى که اين نام مستعار را برگزيده است مدعى است تا اواسط سال 
ماموران پليس جنايى آلمان گفته است که در او به . عضو برجسته سرويس امنيتى ايران بوده است

اين لشگر ماموريت تدارک عمليات .  وجود دارد که سپاه پاسداران ايجاد کرده است43ايران لشگر 
 11و اين لشگر در عمليات . تروريستى و همکارى با سازمان تروريستى القاعده را نيز بر عهده دارد

به گزارش خبرگزارى فرانسه دو مامور بلندپايه . ستسپتامبر با سازمان القاعده همکارى کرده ا
سرويس امنيتى آلمان که نام آنها فاش نشده است به اين خبرگزارى گفته اند که سرگرم بررسى گفته 

اما به گزارش اين خبرگزارى هفته نامه دراشپيگل آلمان در شماره اى که . هاى حميدرضا ذاکرى هستند
ر مقاله اى خاطرنشان مى کند حميدرضا ذاکرى پيش تر نيز با ماموران روز دوشنبه انتشار خواهد داد د

به هر حال به گزارش فرانس پرس بايد در . امنيتى آلمان تماس گرفته بود اما آنها او را جدى نگرفته بودند
انتظار نتايج رسيدگى پليس آلمان و احتمال شهادت حميدرضا ذاکرى در محاکمه عبدالغنى مذبدى در 

  . بود تا مشخص شود تا چه حد سخنان حميدرضا ذاکرى جدى استهامبورگ
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  شرايط امنيتي براي برگزاري انتخابات در عراق مناسب نيست  : وزير کشور عراق 
  2004 ژانويه 26 -1382 بهمن 6دوشنبه 

شرايط امنيتي عراق براي برگزاري انتخابات زود : روز اعالم کرد نوري بدران وزير کشور موقت عراق ام
  . هنگام که آيت اهللا سيستاني خواستار برگزاري آن است مساعد نيست 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، نوري بدران در پاسخ به سوالي پيرامون عملي 
قدرت ) تيرماه( ت پس از اشغال که قرار است تا سي ژوئنبودن برگزاري انتخابات براي تشکيل اولين دول

شرايط امنيتي به اندازه کافي براي برگزاري انتخابات آزاد در عراق مناسب : را در دست بگيرد گفت 
  .نيست 

  .ما مي خواهيم که برگزاري انتخابات تا مدتي به تعويق بيافتد : وي افزود 
 عراق خواستار برگزاري انتخابات آزاد براي تشکيل يک گفتني است آيت اهللا سيستاني رهبرشيعيان

  .دولت منتخب در عراق شده است 
 

     جهان  سياسي  شخصيت270   عليه  عراق  دولت  جرم اعالم
  2004 ژانويه 26 -1382 بهمن 6دوشنبه 

 بغداد مورد   در نزديكي  ژاپني  ارتش  ادوات  حامل  آاروان يك:  آرد  اعالم  ژاپن  دفاع وزارت:  الملل  بين گروه
  .ها شد  از آاميون  يكي  اردني  راننده  شدن  آشته  منجر به  آه  قرار گرفت هدف

  به.   قرار گرفت  مـوشكي  مـورد حملـه  شـب  شهـر يكشنبـه  ايــن  فرودگاه  خبر رسيد آه  هم از آرآوك
  .  نداشت در بر  تلفاتي  حمله ، اين  امريكايي  نظاميان  منابع گفته

،   سـيــاســي  شـخصيــت270   جديد عراق دولت:  آرد  اعالم  عراق  وزير نفت  معاون  سلمان عبدالصاحب
 پيگرد   تحت  حسين  صدام  از رژيم  رشوه  دريافت  اتهام  را به  جهان  و دولتي ، پارلماني ، تبليغاتي حـزبـي

 270  ، اين  عراق  نفت  موجود در وزارت  مـدارك ، بـراسـاس ـي عـراق  مـســوول  اين  گفته به.قرار خواهد داد
.  هستند  آشور آفـريقايي4 و   آشـور آسيـايي9،   آشور اروپـايـي17،   آشور عربي16 از  شخصيت
   چشم  آنها به  در ميان  هم شمالي  و امريكاي  التين  امريكاي  آشورهاي هاي  از مقام  تعدادي همچنين

  .خورند مي
   تهديد آرده  شيعه  مرجع  خبر داد، اين  سيستاني اهللا  از آيت  نقل  به  القبس  آويتي ، روزنامه از سويي
   به  عراق  نيابد، ملت  شيعيان  خـواستـن  را براي  مناسبي حل  راه  ملل  سازمان  آه  در صورتي است

  .شود  مي وگو متوسل  غير از راهبرد گفت راهـبردي
   براي  راهي  است  موظف  سازمان اين:  گفت  ملل  سازمان  به  خطاب  رابطه  در اين  سيستاني اهللا آيت

  لشكر بدر وابـستـه:  آرد  فاش تايمز هم  ساندي روزنامه. پيـدا آنـد  عـراق  مـلـت  و اراده  خواست انعكاس
   مستقر در جنوب  انگليسـي ظـامـي نـ  نيروهاي  با همكاري  عراق  اسالمي  انقالب  اعـالي  مجلـس بـه

 از  ، تعدادي نامه  هفته  اين  نوشته به. اند  ايجاد آرده  را در بصره  و اطالعاتي  امنيتي ، سازمان عراق
 شد   اعالم  هم در آويت.  قرار گرفتند  جـديـد دستگير و مورد بازجويي  دستگـاه  ايـن  توسط  هم مظنونين

  .شود  آشور برگزار مي  در اين  عراق  همسايه  آشورهاي نـشست(  روز ديگر19 ) فوريه16
   انگليس  ويژه  نمـاينده  اسـتـاك گرين  امـريكـا و جرمي  غـيـرنظـامـي برمر حاآم  پل  خبر رسيد آه از سـويي

  .اند  آرده  آرد بررسي هاي  را در ديـدار با گروه  در عـراق  فـدراليسـم بحث
  
   ها حكومت سكوالر مي خواهندعراقي: پاچه چي 

  2004 ژانويه 27 -1382 بهمن 7سه شنبه  - شرق-علي عبدالمحمدي: ترجمه
 ساله هم اآنون رياست شوراي حكومت انتقالي عراق را بر عهده دارد؛ او پس از ٨٠» عدنان پاچه چي«
ي است آه آنچه در پي مي آيد متن خالصه شده گفت وگوي.  سال تبعيد به آشورش بازگشته است٣۵

  : چندي پيش با او انجام داده اند» واشنگتن پست«خبرنگاران و دبيران هيأت تحريريه روزنامه آمريكايي 
  
مرجع اعالي شيعيان [ از قانون اساسي عراق چه خبر؟ به نظر مي رسد آه آيت اهللا سيستاني -

  .با آن مشكل دارد] عراق
  

رسانده ايم آه قانون اساسي عراق باالخره بايد تدوين بله، همان طوري آه مي دانيد ما به استحضار او 
شود  ما فهرست بسيار خوب و جامعي از قوانين راهگشايي را آه مي تواند تضمين آننده اصل 

مساوات براساس قانون و مساوات ميان حقوق زنان و مردان عراقي باشد در متن قانون اساسي 
دين رسمي مردم عراق است اما آن را تنها » اسالم«ه ما قبول داريم آ. پيشنهادي خويش گنجانده ايم

مي دانيم و اين بدان معناست آه مصادر ] يا به عبارتي منابع مشروعيت[يكي از مصادر مشروعيت 
ديگري نيز وجود دارند؛ ضمن اينكه معتقديم قانون اساسي پيشنهادي ما تضمين آننده  آزادي انتخاب 

يقين دارم آه . اين يك قانون آامًال مترقي است. ي فرد فرد آنهامذهب براي همه مردم عراق است، برا
  .ملت عراق براي مدت هاي مديدي از داشتن چنين قانوني بي بهره بوده است
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 درباره انفجارهاي متعددي آه در عراق رخ مي دهد و همچنين درباره هدف قرار گرفتن هلي آوپترهاي -
  نشانه چه چيزي مي دانيد؟آمريكايي چه نظري داريد؟ اين آارها را 

  
هم ] خرابكاران[من فكر مي آنم آه تعداد حمالت خرابكارانه در عراق تا حدي آاهش يافته است و آنها 

غالبًا [من فكر مي آنم آه حمالت . اينك غالبًا به دنبال اهدافي در ميان شهروندان عراقي مي گردند
آنها نسبت به آينده اوضاع و تا حدي نيز ناشي از آنها تا حدي ناشي از نااميدي فزاينده ] آورآورانه

دنباله روي آنها از اهداف آثيف شان مبني  بر نا امن جلوه دادن اوضاع داخلي عراق و جلوگيري از 
من فكر مي آنم آه در آينده اي نه . بازگشت اوضاع به حالت طبيعي و عادي خود صورت مي گيرد

ي و همچنين تشكيل دولتي فراگير در عراق خواهيم بود آه چندان دور شاهد برقراري حاآميتي قانون
يقينًا خواهد توانست امور آشور را فارغ از هرگونه فشار خارجي يا دخالت بيگانگان به بهترين نحو ممكن 

البته وضعيت اقتصادي آشور تأثير . اداره آند؛ من به بهبود نسبي اوضاع در آينده بسيار خوشبينم
اما همان طوري آه همگان شاهدند اقتصاد . عدم تحقق اين آرزو خواهد داشتمستقيمي بر تحقق يا 

  .عراق روزبه روز در حال بهبود و پيشرفت است
  
   چه آسي مسئول انجام اينگونه حمالت است؟-
  

و عناصري آه از آن سوي مرزها به » صدام«آامًال واضح است آه ترآيب وسيعي از بقاياي طرفداران 
در اين زمينه مي توانم به برخي تحرآات .  آنند در انجام اينگونه حمالت نقش دارندداخل عراق نفوذ مي

آنها دائمًا اعالم مي آنند آه جنگ مقدس خود با . ايذايي عناصر شبكه تروريستي القاعده اشاره آنم
را به عنوان اياالت متحده را تا ابد و تا رسيدن به پيروزي نهايي ادامه خواهند داد و در همين راستا عراق 

اما آنها هر جا و به هر طريقي آه . رزمگاه مناسبي براي دستيابي به اهداف عاليه خويش برگزيده اند
 ٩٩به اعتقاد من اگر نگوييم صد درصد يقينًا . بتوانند منافع آمريكايي ها را مورد هدف قرار خواهند داد

ي را بر عهده مي گيرند از آشورهاي درصد تروريست هايي آه مسئوليت انجام بمب گذاري هاي انتحار
انتحار يا خود «اين شيوه مقاومت، يا همان چيزي آه آمريكايي ها از آن به عنوان . خارجي مي آيند

اتخاذ چنين شيوه اي آامًال با ارزش هاي . ياد مي آنند، در تاريخ آشور عراق بي سابقه است» زني
اصر خارجي از طريق مرزهاي طوالني عراق با ورود عن. فرهنگي ساآنين شريف عراق مغايرت دارد

آشورهاي همسايه به راحتي امكان پذير است؛ اما من يقين دارم آه آنها دير يا زود به بيهوده بودن 
  .آمريكايي ها فعًال قصد ترك سرزمين عراق را ندارند. تالش هايشان پي خواهند برد

  
  در آشورشان را چگونه ارزيابي مي آنيد؟ واآنش مردم عراق نسبت به حضور نيروهاي آمريكايي -
  

از يك سو، مردم عراق با اشغال سرزمين . در اين مورد، تناقض آامًال آشكاري به چشم مي خورد
اجدادي شان توسط نيروهاي يك آشور بيگانه مخالفند و اين را به خوبي مي توان در نوع واآنش آنها 

حتمًا شما هم با نظر من .  جنگ مشاهده آردماهه پس از٩نسبت به حوادث و رويدادهاي دوران 
موافقيد آه حضور شمار آثيري از نظاميان آمريكايي در داخل خاك عراق طبيعتًا مي تواند حساسيت 

هاي عمده اي را در ميان توده مردم برانگيزد استقرار ُپست هاي بازرسي متعدد، سرآشي مداوم از 
 از جمله موارد مهمي -بازداشت ها و غيره و غيره منازل و سكونت گاه هاي مردم، سيل بي وقفه 

اما از سوي ديگر، . هستند آه يقينًا در تحريك احساسات و عواطف مردم عراق بسيار تأثيرگذار بوده اند
بسياري از مردم عراق به خوبي درك مي آنند آه راه ديگري براي مبارزه با تروريسم وجود ندارد و راه 

بنابراين، هنر واقعي در . وجود نداشته است» صدام«از شّر رژيم ديكتاتوري ديگري براي خالصي يافتن 
  .آن است آه بتوانيم موازنه دقيقي ميان آن دو برقرار آنيم

  
  در داخل عراق باشيد؟» صدام« آيا واقعًا انتظار داريد آه روزي شاهد محاآمه -
  
ده ايم تا به شكايات مردم عراق عليه دادگاه ويژه اي را تأسيس آر] در ماه هاي پس از جنگ[ما . بله

من معتقدم . متهميني آه احيانًا مرتكب جنايات جنگي و جناياتي عليه بشريت شده اند رسيدگي آند
را با قيد تمامي ضمانت هاي » صدام«آه اين دادگاه مي تواند مسئوليت محاآمه علني و منصفانه 

، و غيره براي متهم بر )تجديد نظرخواهي(تيناف قانوني و اجرايي الزم نظير حق انتخاب وآيل، حق اس
در » صدام«يقينًا شيوه برپايي چنين دادگاهي با نوع دادگاه هايي آه در زمان رژيم مخلوع . عهده گيرد

عراق برپا مي شد و طي آن متهم بيچاره در عرض آمتر از نيم ساعت به طور آامًال ظالمانه اي محاآمه 
ما سعي داريم در عراق . خه اعدام سپرده مي شد متفاوت خواهد بودشده و براي اجراي حكم به جو

سابقه نداشته است و شايد به همين علت است آه ] خاورميانه[آاري را بكنيم آه هرگز در منطقه 
مردم تا اين حد به توانايي هاي ما براي انجام چنين آاري ترديد دارند، البته ناگفته نماندآه قاطبه مردم 

ارزش هاي غربي را به نوعي با فرهنگ اصيل آشورشان متناقض مي بينند و لذا عمدتًا از عراق، برخي 
اما من معتقدم آه دموآراسي و حاآميت قانون، تحفه اي . پذيرش صادقانه آنها شانه خالي مي آنند

 مردم دنيا. نيست آه در انحصار آشورهاي غربي و ساآنين مغرب زمين باشد؛ نه، ابدًا اينگونه نيست
چيزي در حدود يك هزار ] به عنوان مهد دموآراسي در غرب[هنوز فراموش نكرده اند آه آشور فرانسه 
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سال از تاريخ گذشته خويش را تحت سيطره برخي از مستبدترين و خونخوارترين سالطين تمامي دوران 
 اروپايي ها و بنابراين شما هرگز نمي توانيد ادعا آنيد آه صرفًا فرانسوي ها و. ها سپري آرده است

. آمريكايي ها شايسته برخورداري از مزاياي دموآراسي هستند و مردم منطقه  ما از اين حق محرومند
ارزش هاي . حتمًا شما هم مثل من معتقديد آه اين ارزش ها، ارزش هايي فراگير و جهانشمول هستند

ه قانون و ساير ارزش هاي وااليي همچون آزادي، دموآراسي، حقوق بشر، تساوي آحاد مردم در پيشگا
  .بشري به عموم جهانيان تعلق دارند و مختص هيچ گروه يا سرزمين خاصي نيستند

  
 آيا اين خطر وجود دارد آه برخي تضمين هاي قانوني و برخي آزادي هاي اساسي آه وعده اعطاي -

 به ويژه وعده آنها به مردم عراق داده شده اساسًا با خواست هاي قلبي آنها تناقض داشته باشد،
هايي آه در مورد رعايت حقوق زنان و همچنين حق انتخاب مذهب و ساير موارد مشابه داده شده 

  است؟
  

در پاسخ به سئوال شما بايد بگويم آه ما هم مثل تمامي آشورهاي ديگر و از جمله خود اياالت متحده 
اي افراطي با عناوين آامًال در آشورمان شاهد بروز برخي تعصبات مذهبي خام و ظهور برخي گروه ه

اما چيزي آه هرگز نبايد از ياد ببريم اين است آه اآثريت مردم عراق در يك چشم انداز . مذهبي هستيم
ما هر روز حرف هاي زيادي درباره نظريات . آلي خواهان برقراري حكومتي سكوالر و غيرروحاني هستند

ره مي شنويم اما حقيقتًا بايد پذيرفت آه آنها نماينده آيت اهللا ها، علماي مذهبي، روحانيون و غيره و غي
البته بايد خاطرنشان ساخت آه آنها گروه هاي تحت نفوذ خويش را به . اآثريت مردم عراق نيستند

به نشانه اعتراض به برخي سياست هاي [خوبي سازماندهي آرده اند و هر لحظه قادرند آه آنها را 
اما اآثريت مردم . به خيابان ها سرازير آنند] گاه هاي شخصي خويشحكومت يا براي بيان برخي از ديد

عراق آه من در اينجا آنها را اآثريت خاموش مي نامم در يك چشم انداز آلي داراي تفكراتي آامًال 
آنچه آه باعث بروز انشقاق و نوعي تفرقه در صفوف انبوه ملت عراق شده وجود تزاحم . سكوالر هستند
ذاهب و ديدگاه هاي سّنتي رايج نيست بلكه وجود تفاوت هاي آشكار در نوع نگرش و برخورد ميان م

  .هاي سياسي آنها است
  
 به عنوان آخرين سئوال مي خواهيم از شما بپرسيم آه چه انگيزه اي باعث شد تا شما پس از -

  ساليان متمادي باالخره به زادگاه اصلي خويش بازگشتيد؟
  

ه من مي گفت آه بايد مغزت را از دست داده باشي آه مي خواهي چنين در اين باره همسرم دائمًا ب
 سال تبعيد به بغداد بازگشتم احساسات دوگانه و ٣۵اما وقتي براي اولين بار پس از تحمل . آاري بكني

يكي احساس شادماني و خرسندي از اينكه باالخره پس از سال ها : آامًال متناقضي به من دست داد
را از نزديك با چشمان خودم ببينم و ديگري احساسي توأم با افسوس و اندوه از اينكه توانستم آشورم 

با اين همه آرزو مي آنم آه آينده . مي ديدم چه بالهايي آه بر سر اين آشور مظلوم نيامده است
ر بسيار خوبي در انتظار ملت عراق باشد زيرا واقعيتي آه هرگز نبايد از آن غافل بود اين است آه آشو

ما نعمت هاي فراواني از قبيل منابع پايان ناپذير طبيعي، زمين هاي حاصلخيز، تاريخچه اي طوالني و با 
شكوه و ذخاير عظيمي از نفت و آب در اختيار دارد و حتي مهم تر از همه آنها مردماني سختكوش، آگاه 

، ١٩٧٨در سال . زشان رقم بزنندو بسيار فهميده آه مي توانند آينده اي زيبا و رويايي را براي آشور عزي
ميانگين درآمد سرانه مردم عراق با ميانگين درآمد سرانه مردم آشورهاي اسپانيا و پرتغال برابر بود اما 

 به آشورهاي پرتغال و اسپانيا تنزل حاال شاهديم آه اين رقم در عراق به حدود يك ششم ارقام مربوط
من . حكايت تاريخ معاصر عراق حقيقتًا حكايت بسيار غم انگيز و متأثر آننده اي است. يافته است

احساس آردم آه اگر آمكي از دستان ضعيف و ناتوانم بر آيد بايد هرچه سريع تر آن را به محضر ملت 
ن به سال هاي پاياني عمرم نزديك شده ام؛ همان طوري آه مي بينيد م. شريف عراق تقديم آنم

بنابراين اگر بتوانم در سال هاي باقيمانده عمرم قدم آوچكي در راه اعتالي نام ميهنم بردارم الاقل مي 
توانم اين احساس خوب را داشته باشم آه بخشي از زندگي ام را در راه تحقق آرمان هاي ملت شريف 

 . مي آندعراق فدا آرده ام و همين مرا آفايت
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن6: روزنامه های تهران
  2004 ژانويه 26 -1382  بهمن6  دوشنبه-بي بي سي 

روزنامه های دوشنبه تهران همزمان با خبر رد طرح سه فوريتی مجلس درباره حل مشکل رد صالحيت 
 در مجلس نوشته اند که روز سه شنبه استعفای ها توسط شورای نگهبان از زبان نمايندگان متحصن
  . جمعی نمايندگان تقديم رييس مجلس خواهد شد

 با اشاره به پاسخ محمد خاتمی و مهدی کروبی به احمد جنتی ياس نومحسن آرمين در مقاله ای در 
 دبيرشورای نگهبان که نشان می دهد وی در نماز جمعه اطالعات غلطی درباره جلسه خود با روسای

دو قوه به مردم داده است نتيجه گرفته که چنين کسانی چطور می توانند در تشخيص صالحيت 
  .نامزدهای انتخاباتی به دقت عمل کنند
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 نوشته وقتی يک فقيه در ارزيابی خود ياس نودر » احتياط واجب« نماينده اصالح طلب مجلس در مقاله 
تاثير گرايشات خود مرتکب چنين خطائی می از مذاکرات جمعی که خود هم در آن شرکت داشته تحت 

شود آشکار می گردد که چگونه افراطی ترين مخالفان اصالحات را به عضويت هيات های نظارت منصوب 
  .می کند و داوری افراد کم اطالع را می پذيرد

 اصالح طلبانی را که در مجلس متحصن شده اند در وضعيت دشواری شرقاحمد زيدآبادی در سرمقاله 
رسيم کرده و نوشته آنها چاره ای ندارند جز اين که مطالبات خود را راديکال تر بيان کنند و در آن صورت ت

  .بينشان تفرقه ای رخ خواهد داد
 انتخاب های متحصنان چندان هم آسان نيست و آنان چه از خواست شرقبه نظر نويسنده سرمقاله 

اما آار مؤثر . ات و مشكالتی روبه رو خواهند شدهای خود آم آنند و چه بر آن بيفزايند، با تناقض
سياسی در طول تاريخ بدون تناقض و مشكل نبوده است و معموال طرفی در اين آار موفق می شود آه 

  .آمادگی واقعی برای عملی آردن تهديدهای خود داشته باشد وگرنه بازنده قطعی است
روزنامه به طرح سه فوريتی نمايندگان مجلس  در سرمقاله اين کيهاننماينده ولی فقيه در روزنامه 

تاخته و آن را مغاير با قانون اساسی و به معنای امکان دادن به نامزدی کسانی دانسته که به واليت 
  .فقيه اعتقادی ندارند

به نظر حسين شريعتمداری عالوه بر اشکاالت قانونی، مشکل ديگر طرحی که نمايندگان داده اند در 
 آن انتخابات را به عقب می اندازد در حالی که مطابق قانون اساسی کشور نمی آنجاست که اجرای

  .تواند حتی برای يک روز بدون مجلس بماند
انتقاد محافظه کاران از طرح سه فوريتی روز يکشنبه مجلس که به پيشنهاد مجمع روحانيون مبارز تهيه 

 عده ای از اصالح طلبان هم آن طرح را شده بود در حالی که صورت می گيرد که به نوشته روزنامه ها
بی فايده ديده و گفته اند نه تنها اعضای شورای نگهبان که هيچکس ديگری هم حق ندارد درباره 

  .مسلمان بودن و يا نبودن کسی که خود اقرار به مسلمانی دارد اظهار نظر کند
 نفر مجتهد ۶قتی تشخيص  حسين انصاری راد رييس کميسيون اصل نود گفته است واعتمادبه نوشته 

عادل نتيجه اش ايجاد بحران در کشور است، چه تضمينی وجود دارد که تشخيص افراد جديد به بحران 
  .منجر نشود

گذشته از اين مسائل، اساسا هيچ کس حق ندارد درباره :  گفته استاعتمادانصاری راد به گزارش 
  .اعتقاد ديگران به مبانی اسالم اظهارنظر کند

ی که اصالح طلبان گله از آن دارند که چرا صدا و سيما اعتراض روسای دولت و مجلس را نسبت در حال
 روزنامه صدا و سيما با انتشار فهرستی از جام جمبه سخنان دبير شورای نگهبان منعکس نمی کند 

  .نامزدهای مجلس که صالحيتشان تائيد شده به تائيد نظر احمد جنتی پرداخته است
 ١٩٠نام بردن از رييس جمهور و رييس مجلس نوشته در حالی که گفته می شود در  بدون جام جم

اطالعات مربوط به گرايشهای جام جم حوزه انتخابيه، امکان رقابت جناحی وجود ندارد، خبرنگار 
سياسی نامزدها به تفکيک حوزه های انتخابيه آنان را به دست آورده که نشان می دهد در تمام حوزه 

  . گرايش غالب سياسی کشورحضور دارند٢بيه نامزدهايی از های انتخا
که تنها حوزه های انتخابيه در آن مشخص شده و نامی از نامزدها نيست تاکيد شده جام جم در جدول 

که گرايش های نيمی از داوطلبان قابل تشخيص نبوده و از يک سوم هم به عنوان چهره های مستقل 
  . در صد تائيد شده ها از محافظه کاران هستند٣٠ تنها نام برده شده و نتيجه گرفته که

رييس جمهور خاتمی و مهدی کروبی رييس مجلس در نامه روز يکشنبه خود به شورای نگهبان نوشته 
بودند تائيد صالحيت ها توسط آن شورا به ترتيبی صورت گرفته که در بيشتر حوزه های انتخابيه رقابتی 

  .پيش، محافظه کاران را برنده دانستدر جريان نيست و می توان از 
 در انتخابات مياندوره ای مجلس خبرگان که همزمان با انتخابات مجلس برگزار می اعتمادبه گزارش 

شود در سه حوزه انتخابيه استان اردبيل تنها يک نفر کانديدا باقی مانده و با هر ميزان رای مردم نامزده 
  .باقی مانده انتخاب خواهد شد

 از وضعيت حوزه های ديگری که در اسفند ماه نمايندگان مجلس خبرگان در آنجا اعتمادارقام آمار و 
برگزيده خواهند شد نشان می دهد که همه جا چنين وضعيتی حکمفرماست و بعد از رد صالحيت 

  . نامزدها و انصراف داوطلبان مردم با يک و يا دو نامزد روبرو هستند
 با بررسی سياست خارجی ايران و اوضاع اقتصادی جهان نتيجه رقشسعيد ليالز در مقاله ای در 

گرفته که اوضاع به نفع محافظه کاران در گردش است که خود را برای انتخابات دوره ديگر رياست 
  .جمهوری و پاسخ گوئی به خواست های مردم آماده می کنند

فته های او درباره روابط ايران و  با اشاره به سفرهای حسن روحانی به اروپا و گشرقنويسنده مقاله 
آمريکا تاکيد کرده است که محافظه کاران، حداکثر حاضرند در انتخابات جاری مجلس هفتم به مصالحه 

تر به مجلسی بيشتر صنفی و غيرسياسی » جهان پسند«ای تاکتيکی تن دهند تا بتوانند با چهره ای 
ست جمهوری آينده قرار دهند و پس از آن، با دست بيابند و آن را سکوی پرش به سوی انتخابات ريا

  .کمک انبوه دالرهای نفتی به حل و فصل اختالفات خود با غرب، به ويژه اياالت متحده آمريکا بپردازند
 هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت در يک سخنرانی علت انتخاببه نوشته 

 را تالش دشمنان برای نابودی اسالم و حساسيتی که جهان به انتخابات مجلس ايران نشان می دهد
  .دين خوانده و خواستار تقويت مبانی دينی در جامعه شده است
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اظهارات رييس جمهور سابق در زمانی اهميت می يابد که روزنامه های تهران از اظهار نظرهای مقامات 
 رقيبان اصالح طلب خود را اروپائی و آمريکائی درباره انتخابات آينده ايران خبر می دهند و محافظه کاران

  .متهم می کنند که با تحصن و اعتراض به شورای نگهبان سعی می کنند نظر خارجی ها را چلب کنند
دو روز پس از ديدار وزيرخارجه ايران با سناتور بايدن آمريکائی روزنامه های تهران همچنان به اظهار نظر 

  .درباره آن مشغولند
ه ديدار خرازی با سناتور بايدن اختصاص دارد از رييس ديپلوماسی ايران درسرمقاله ای که بآفتاب يزد 

پرسيده که حاال که برای حل مشکل محافظه کاران نود دقيقه با سناتور آمريکائی مذاکره کرده توضيح 
  .دهد که رد درخواست سفر هيات امداد آمريکائی به ايران با چه توجيهی صورت گرفت

 پرسيده گروه های تندرو که برخورد گذرای رييس کيهانم بردن از روزنامه  بدون ناآفتاب يزدسردبير 
توصيف کردند چرا " لوس بازی ديپلوماتيک"مجلس را با چند سناتور آمريکائی در موزه متروپوليتن نيويورک 
  در برابر ملوس گری در بوفه اجالس داووس سکوت کرده اند؟

اظهارات تازه وزير خارجه آمريکا تاخته و آن را نشانه ای در سرمقاله خود به جمهوری اسالمی روزنامه 
از اسالم آمريکائی دانسته و نوشته اسالم آمريکائی البته تئوريسين ها و مبلغان و مروجانی نيز در 

  .کشورهای اسالمی دارد که اسالم جهاد و شهادت را اسالم خشونت معرفی می کنند
رهائی که آيت اهللا خمينی در مزرعه وجود ملت های بذجمهوری اسالمی به نظرسرمقاله روزنامه 

مسلمان افشانده، اکنون در حال جوانه زدن هستند و آمريکا در هر نقطه ای که اين جوانه ها را قيچی 
  . کند از نقطه ای ديگر سربرميآورند و سرانجام همه جا را خواهند گرفت

عترض انجاميد در روزنامه های دوشنبه حوادث خاتون آباد شهربابک که به کشته شدن چهار کارگر م
تهران واکنش محدودی دارد و همه آنها خبر واحدی را منتشر کرده اند که در آن از زبان فرمانده نيروی 

انتظامی نوشته شده اين احتمال وجود دارد که گروه مسلح ديگری غير از نيروی انتظامی در اين قضيه 
  .دخيل بوده اند

 منصور سليمانی نماينده شهر بابک در مجلس تصريح حيات نونوشته روزنامه اين درحالی است که به 
کرده است که نيروی انتظامی با سرکوب شديد اهالی خاتون آباد، ادامه درگيری را به مرکز شهر بابک 

  . تن شده است۴کشانده و موجب مرگ 
 تعين هالل ماه در عيد  خبر داده که با تاسيس يک رصدخانه شرعی ديگر مشکل اختالفی بر سرکيهان

  .فطر وجود نخواهد داشت
 يک مرکز نجومی در بندر عباس، که کارکنان آن از تخصص و مهارت علمای دينی و کيهانبه نوشته 

دانشگاهی در زمينه علم نجوم استفاده هستند و به دستگاه های کامپيوتری مجهز است راه اندازی 
  .ان و شهود شرعی پی گيری می کندمی شود که حاالت ماه را با حضور صاحب نظر

  
  گوناگون

  
  

   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا
  2004 ژانويه 26 -1382 بهمن 6دوشنبه 

نظرهای او در مورد  رئيس جمهوری اسالمی ايران شکايت کرده است که راديو و تلويزيون دولتی، اظهار
 به گزارش  .سانسور می کند شورای اسالمی رارد صالحيت کانديداهای اصالح طلب نمايندگی مجلس 

 علی خاتمی رئيس دفتر –می کند   که جدا از رسانه های دولتی عمل–خبرگزاری جمهوری اسالمی 
صدا و سيما، می نويسد راديو و تلويزيون  محمد خاتمی، در نامه ای به علی الريجانی رئيس سازمان

 در نامه آمده است، جديدترين مورد   .می کند سخنان رئيس قوه مجريه را اغلب سانسور يا حذف
اصلی بيانيه مشترک رئيس جمهوری و رئيس مجلس شورای  سانسور زمانی بود که صدا و سيما نکات

 نفر از ٣۶٠٠اين بيانيه، خواهان بازنگری اساسی رد صالحيت  آنها در. اسالمی را سانسور کرد
 آنچه آنرا نظام مذهبی و دمکراتيک جمهوری اسالمی شورای نگهبان را برای کانديداها شده اند، اقدام

داوطلبان  ارزش توصيف می کنند و بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد، که در آن تمام می نامند، بی
يکشنبه انجام تغييراتی در قانون   در اين ميان، شورای نگهبان روز .بتوانند رقابت کنند، تاکيد می گذارد

تصويب رساند، رد کرد و آنرا با قوانين اسالمی و  ه مجلس در يک جلسه فوق العاده بهانتخابات را ، ک
  .دانست قانون اساسی جمهوری اسالمی مغاير

   
معترضين در شهر بابک ،  استاندار استان کرمان می گويد مقامات درباره زدوخورد بين نيروهای امنيتی و

خبرگزاری جمهوری اسالمی حاکی   گزارش .ی کنند مجروح برجای گذاشت، تحقيق م٢٠ کشته و ٤که 
مشاغل خود در يک کارخانه ذوب مس، در  است که زدوخورد در پی اعتراض کارگران به از دست دادن

زمانی ببار آمد که پليس ضد شورش برای جلوگيری  سيف اله شهداد نژاد، استاندار، گفت تلفات. گرفت
به گفته او، شهر بابک روز دوشنبه آرام . ه، با آنها در گير شدکارخان از ورود معترضين به ساختمان های

  .بود
   

  .تشکيل شود دبير کل سازمان ملل متحد پيشنهاد کرده است کميته ای برای جلوگيری از نسل کشی
مقام سازمان ملل متحد  کوفی عنان روز دوشنبه در کنفرانسی در استکهلم گفت او توصيه می کند يک
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برای جلوگيری از نسل کشی  ته قرار گيرد و شورای امنيت را از کوشش هائی کهدر راس اين کمي
برسد که جهان بتواند بسرعت و   کوفی عنان گفت اميدوار است روزی .صورت می گيرد آگاه سازد

رواندا و در يوگوسالوی سابق پيش آمد، پاسخ   در٩٠مسئوالنه به شرايطی نظير آنچه در سالهای دهه 
دست زدن به اقدامی کارساز و به موقع در آن دو مورد، شرم  انی جامعه بين المللی را دراو ناتو. دهد

  .آور خواند
   

زمينی آن کشور  در توکيو، مقامات وزارت دفاع ژاپن می گويند يک کاميون حامل تجهيزات برای نيروهای
 آنها می گويند بنظر  .شدکشته  در عراق، در نزديکی بغداد مورد حمله قرار گرفت و راننده اردنی آن

گرفته بود، زيرا نه کاميون و نه تجهيزات، هيچکدام  نمی رسد اين حمله، آگاهانه نيروهای ژاپنی را هدف
کاميون يک واحد مسکونی پيش ساخته شده را برای . نداشتند عالئم مشخص کننده ای همراه
  .می کرد استفاده نيروهای ژاپنی حمل

   
جاکارتا آغاز شده  مين متهم بمب گذاری مرگبار سال پيش در هتل ماريوت دردر اندونزی محاکمه دو

در انفجار به کار گرفته شد،   محمد رايس، به کمک به طرح ريزی بمب گذاری و انتقال موادی که .است
رايس در صورت اثبات جرم، . آلمانی کشته شدند  اندونزيائی و يک بازرگان١١در آن حادثه، . متهم است

 مرد  .نخستين متهم عمده اين پرونده است که محاکمه می شود او. ازات مرگ روبرو خواهد شدبا مج
دولت اندونزی، . وانگی در نوامبر در جزيره سوماترا به دادگاه کشيده شد ديگری به نام ساردونا سيلی

ک باشگاه منطقه ای جماعت اسالمی را در انفجار هتل ماريوت و نيز بمب گذاری در ي گروه تروريستی
  . تن را کشت، مسئول می داند٢٠٢، که ٢٠٠٢در جزيره بالی در سال  شبانه

   
دوباره کشور  حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان، قانون اساسی جديد را که با هدف وحدت

  .لويا جرگه رسيد اين قانون بيش از سه هفته پيش به تصويب. جنگزده تدوين شده است امضا کرد
اعضای کابينه، . بودند تبريک گفت  کرزی پس از امضای قانون به کسانی که در اطراف او جمع شدهآقای

بين المللی در مراسم امضای قانون  محمد ظاهر شاه پادشاه سابق، و برخی از اعضای جامعه
مبتنی بر يک رئيس جمهوری نيرومند ، با   بر اساس آن، يک سيستم دولتی .اساسی حضور داشتند

  .می آيد بانی يک پارلمان، در افغانستان به وجودپشتي
   

تکنولوژی سالح  رئيس جمهوری پاکستان گفته است دانشمندانی که به خاطر منافع مالی، در فروش
 ژنرال پرويز مشرف  .شد های اتمی به کشورهای ديگر دخالت داشته اند، به سختی مجازات خواهند

. دشمنان کشور شناخته شوند، اقدام کند فرادی که به گفته اوروز دوشنبه گفت دولت قصد دارد عليه ا
اجازه داد تکنولوژی تسليحاتی به کشورهای ديگر، از  مشرف بار ديگر اين گزارش ها را که اسالم آباد

 ١٠ مقامات پاکستان می گويند دست کم  .منتقل شود تکذيب کرد جمله ايران، ليبی يا کره شمالی
سابق نظامی در تحقيقاتی که دولت در نوامبر گذشته آغاز کرد، به عنوان  دانشمند اتمی و مقامات

عبدالغدير خان، معروف به پدر بمب اتمی پاکستان، از آن جمله . شناخته شده اند مظنونين اصلی
  .است

   
می کند که در  رئيس سابق بازرسان تسليحاتی آمريکا در عراق، سازمان های اطالعاتی آمريکا را متهم

ديويد کی، روز يکشنبه در  .ابی برنامه های تسليحاتی عراق، مرتکب خطاهای عمده ای شده اندارزي
های اطالعاتی نتوانستند تشخيص دهند  گفت و گو با شبکه راديوئی غير بازرگانی آمريکا گفت سازمان

ه کوشش برای توليد مواد شيميائی و ميکربی ب  خليج فارس،١٩٩١که صدام حسين پس از جنگ سال 
اطالعات محرمانه ای را که نشان می داد بغداد سالح های   پرزيدنت بوش .مقدار زياد را کنار گذاشت

دارد، به عنوان دليل اصلی خود برای حمله به عراق در سال گذشته به  شيميائی و ميکربی در اختيار
يای برنامه جمهوری همچنين به شواهدی که به گفته او از تالش عراق برای اح رئيس. کار گرفت
  آقای کی، که روز جمعه استعفا داد، می گويد در .اتمی پرده بر می داشت، استناد کرد تسليحات

  .عراق پس از جنگ هيچ نوع جنگ افزار ميکربی، هسته ای يا شيميائی پيدا نشده است
   

ن دو کشور را بي کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا و والديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه مناسبات
روز دوشنبه در کرملين با پوتين  آقای پاول، که. ستوده اند، اما می پذيرند که اختالف نظر ادامه دارد
آقای پاول گفت او و . افغانستان خوشنود است مالقات کرد، گفت از سطح همکاری مسکو در عراق و

 واشنگتن مسکو را برای  .تندملل متحد در عراق موافق هس آقای پوتين با اهميت درگير شدن سازمان
ساختن پايگاه های نظامی در گرجستان، که از دوره اتحاد شوروی بر  پای بندی به قول خود در خارج

روز يکشنبه، آقای پاول گفت در مورد اين اتهام که روسيه پيش از . گذاشته است جامانده، زير فشار
نشده   دارد که هنوز به آنها پاسخ دادهآمريکا به عراق اسلحه می فروخت، پرسش هائی وجود حمله
  .است

   
رهبران اتحاديه های  يک دادگاه نيجريه ممنوعيت دريافت ماليات جديد بر مواد سوختی و اعتصابی را که

 دادگاه استيناف ابو جا در حکم روز  .است کارگری تهديد کرده اند برپا کنند، به طور نامحدود تمديد کرده
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 دادگاه در حال   .سراسری را ممنوع ساخت، تائيد کرد فته گذشته را که اعتصابدوشنبه خود، تصميم ه
و رهبران اتحاديه های کارگری در مورد قانونی بودن وضع ماليات  حاضر سرگرم رسيدگی به داليل دولت

نيجريه می گويند برای نوسازی جاده های کشور به افزايش ماليات نياز است،  مقامات. و اعتصاب است
 اتحاديه ها می گويند مردم عادی مجبور نيستند هزينه اصالحات اقتصادی و اجتماعی را رهبراناما 

 .بپردازند
 
   

   سال30پس از 
  1973 سال -اسناد ارشيو ملي بريتانيا

  
  2004 ژانويه 27 -1382 بهمن 7سه شنبه  -شرق:مجيد تفرشي

 ميالدي از البه الي اسناد رسمي ١٩٧٣آنچه مي خوانيد گزارشي از رويدادهاي مربوط به ايران در سال 
آرشيو ملي بريتانيا طبق روالي در انتهاي هر . محرمانه و منتشر نشده در آرشيو ملي بريتانيا است

در متن حاضر نويسنده آه يكي از پژوهشگران . سال پيش خود را آزاد مي آند٣٠سال اسناد مربوط به 
زبيني اسناد مربوط به ايران آه حدود چهل هزار برگ سند تاريخ معاصر ايران و مقيم لندن است پس از با

مي شده گزارشي اجمالي از مهم ترين مطالب آنها براي شرق تهيه آرده است آه در چند شماره مي 
الزم به ذآر است آه اين اسناد تاآنون توسط هيچ پژوهشگري مورد ارجاع قرار نگرفته اند و . خوانيد 

  . في مي شوندبراي نخستين بار است آه معر
  

  اشاره نخست
  

آرشيو ملي بريتانيا مطابق سنت همه ساله خود در نخستين روز آاري از سال جديد ميالدي ميليون ها 
برگ از اغلب اسناد، مكاتبات و گزارش هاي سري، محرمانه و عادي دولتي در موضوعات مختلف و 

 سال تمام از نگارش آنها آزاد آرده و ٣٠مربوط به اين آشور و ديگر آشورهاي گوناگون را پس از گذشت 
نگارنده در طول ده سال اخير تالش آرده تا ده ها . در اختيار عالقه مندان و پژوهشگران قرار مي دهد

هزار برگ از مدارك تاريخي جديدًا آزاد شده مربوط به ايران در اين آرشيو را در آوتاهترين زمان ممكن پس 
با اين همه در طول دو سال اخير اين امكان براي من حاصل .  منتشر آنداز آزادسازي آنها تهيه آرده و

شده آه به همراه شماري از پژوهشگران و روزنامه نگاران برگزيده اجازه يابد تا اسناد مورد درخواست 
خود را مدتي قبل از آزادسازي قانوني مطالعه و آپي برداري آرده و در اختيار ديگر پژوهشگران و عالقه 

نيازي به تكرار اين نكته نيست آه مجموعه اسناد دولتي آه هر سال .ان تاريخ معاصر ايران قرار دهممند
 درصد از ٩٠توسط آرشيو ملي بريتانيا آزاد مي شوند اگرچه بسيار مهم و گسترده بوده و شامل حدود 

مثًال ( سال ٣٠از اسناد است، بقيه مكاتبات رسمي بايگاني هاي دولتي در اين آشور يا در زماني بيش 
آزاد مي شود، يا به داليل مختلفي با حذف بخش هايي )  سال پس از نگارش و بايگاني اوليه٧۵ يا ۵٠

بر همين اساس . از آنها منتشر شده و يا اين آه اساسًا منتشر نشده يا به آلي امحا مي شوند
ه تبعات مختلف ملي شدن احتماًال در طول يك سال آينده بخش هايي از اسناد آزاد نشده مربوط ب

 ٢٠٠۴نيز ممكن است در طول سال )  ميالدي١٩۵٣ (١٣٣٢مرداد ٢٨صنعت نفت در ايران و آودتاي 
ديگر آن آه اين اسناد تاريخي را .ميالدي از طبقه بندي اطالعاتي خارج و در اختيار محققان قرار گيرند

اين منابع در حقيقت دستمايه . تلقي آردنبايد به هيچ وجه تاريخ ناب و بدون بحث تاريخ معاصر ايران 
ولي همچنان آه با اتكاي محض به اسناد و . هاي مهمي براي تاريخ نويسي ميهنمان به شمار مي آيند

منابع داخلي نمي توان و نمي بايست تاريخ ايران را نوشت، اتكاي مطلق به منابع خارجي و اسناد 
به نظر . ند منابع آاملي براي اين امر به شمار آيندرسمي آرشيوهاي خارجي نيز به تنهايي نمي توان

نگارنده با ترآيبي مناسب از منابع داخلي و خارجي و با استفاده از متدولوژي هاي نوين تاريخ نويسي 
واپسين آالم اين آه نگارنده در .است آه مي توان آثار ماندگاري در زمينه تاريخ معاصر ايران خلق آرد

ل مطرح شده در اين نوشته داراي راي و تحليل خاص خود است، ولي تالش موارد متعددي از مسائ
آرده تا جايي آه ممكن بوده بدون ارزش داوري و اظهار شخصي تنها راوي و گزارشگر اسناد به تازگي 

اميدوارم آه چه خودم و چه ديگر بررسان و . آزاد شده مربوط به ايران در آرشيو ملي بريتانيا باشد
اريخ معاصر ايران بتوانند با استفاده انتقادي از اين گونه اسناد و نه با اتكاي صرف و صد پژوهشگران ت

  .درصد به آنها به بررسي و تحليل رويدادهاي آشورمان بنشينند
  

  مقدمه
  

، سالي پرحادثه و پر تب و تاب براي ايران ) شمسي١٣۵٢ دي ١٠ تا ١٣۵١ دي ١١( ميالدي ١٩٧٣سال 
 ٢٨ (١٣۵١درست سه روز قبل از آغاز اين سال در روز هشتم دي ماه . فتو جهان به شمار مي ر

با روانه شدن اردشير زاهدي به عنوان سفير آبير ايران در واشنگتن و افزايش قابل توجه ) ١٩٧٢دسامبر 
اقتدار اميرعباس هويدا نخست وزير سيزده ساله نظام پهلوي، وي براي اولين بار توانست خود را به 

در همين سال بود آه پس از سال ها سردي و تنش، گرم شدن . يس واقعي دولت تثبيت آندعنوان رئ
روابط ايران با اتحاد جماهير شوروي و سفر صدر هيات رئيسه آن آشور براي افتتاح ذوب آهن اصفهان و 
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مسافرت ديگر مقامات شوروي به ايران موجب بروز نگراني هايي جدي در ميان متحدان غربي رژيم 
  .لوي شدپه
  

با اين همه سفر شاه به آمريكا و ديدار آوتاه و عبوري وي از انگليس و ديدار عبوري ملكه اليزابت دوم از 
تهران و سفر نخست وزير و ديگر وزراي انگليسي به ايران به همراه ديگر رويدادهاي مربوط به روابط 

ندهاي ايران با جهان سرمايه داري اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي ايران و غرب نشان داد آه پيو
مستحكم تر از آن است آه چند سفر مقامات شوروي، ديدار نخست وزير ايران از مسكو و يا مشارآت 

ايران و بريتانيا در سال . شوروي ها در ساخت چند آارخانه در ايران بتواند خللي در اين روابط ايجاد آند
 عقد قراردادهاي جديد آموزشي، اقتصادي، امنيتي و  عالوه بر گسترش روابط گوناگون خود و١٩٧٣

نظامي در  برخي از زمينه ها از جمله مسئله نفت و تبليغات شبكه خبري بي بي سي تنش هايي با 
در اين سال دولت ايران ظاهرًا براي نخستين بار دستور رسمي تعطيل دفتر بي بي . يكديگر داشتند

  .سي در تهران را صادر آرد
  

ل مناقشات ميان ايران و عراق بعثي از حالت تنش سياسي محض خارج شد و به درگيري در اين سا
 رخدادهاي منطقه اي و بين المللي نيز رخ دادند آه خواه ١٩٧٣در سال . هاي متعدد مرزي انجاميد

نگ از اين ميان جنگ اعراب و اسرائيل معروف به ج. ناخواه ايران و منافع آن را نيز با خود درگير آردند
. رمضان يا جنگ يوم آيپور و تحوالت نفتي ناشي از آن را مي توان تاثيرگذارترين مسئله  بر ايران دانست

عالوه  بر تاثيرات جنگ اعراب و اسرائيل، حكومت ايران موفق شد تا پس از يك دهه و به دنبال مذاآراتي 
همزمان .ر را تا حدي افزايش دهدطوالني با انجام تغييراتي در قرارداد آنسرسيوم درآمدهاي نفتي آشو

شدن اين مسئله با افزايش بهاي نفت در جهان پس از تحريم نفتي غرب توسط آشورهاي مختلف 
عربي موجب شد تا يكباره درآمدهاي ايران از اين نظر افزايش يابد و اين مسئله خود موجب دگرگوني 

ي ناآرامي هاي  سياسي  و در عرصه داخل. هاي قابل توجهي در صحنه داخلي آشور نيز شود
به اين مسئله بايد افزايش مخالفت هاي . خشونت هاي چريكي همچنان به سير صعودي خود ادامه داد

دانشجويي در خارج از آشور و همچنين ظهور پديده نسبتًا نوظهور حضور شبه نظاميان مخالف ايراني در 
در اين سال اعزام گسترده نيروهاي . ز افزوداردوگاه هاي آموزشي چريكي در سوريه، لبنان و ليبي را ني

نظامي ايران به منطقه بحران زده ظفار براي مقابله برابر شورشيان چپ گراي آن ناحيه و دفاع از دولت 
  .عمان همچنان ادامه يافت

  
  ١٩٧٢گزارش ساالنه 

  
شمار و گزارش  نيز روز١٩٧٣سفارت بريتانيا در تهران با پيروي از سنت همه ساله خود در آغاز سال 

در اين گزارش آه نوشته پيتر . منتشر آرد) ١٩٧٢(تحليلي مبسوطي را در مورد ايران در سال گذشته 
 ٢٢رمزباتوم سفير آبير وقت بريتانيا در تهران خطاب به بخش شرقي وزارت خارجه انگليس و به تاريخ 

ثبت و منفي در روابط است موضوعات مختلفي از قبيل جنبه هاي م) ١٣۵٠اول دي  (١٩٧٢دسامبر 
دوجانبه، تداوم ناآرامي ها و مخالفت هاي سياسي و نظاِمي، نيروهاي مسلح و قراردادهِاي خارِجي 

نظامي، شرايط اقتصادي ايران و تداوم مذاآرات ايران با آنسرسيوم بين المللي نفت از مهمترين 
  .موضوعات مطرح شده در اين گزارش است

  
 خود در مورد ايران را با اين ١٩٧٢بريتانيا گزارش محرمانه ساالنه مربوط به پيتر رمزباتوم سفير آبير 

يك سال موفق ديگر  براي شاه و خوشبختانه براي «: عبارت پرمعنا و بسيار تامل برانگيز آغاز مي آند
  با توجه به١٩٧١با اين همه در همين گزارش تاآيد شده آه در مجموع سال » .منافع بريتانيا در ايران

برگزاري جشن هاي دو هزار و پانصد ساله، اعزام نيروهاي نظامي ايران به جزاير تنب بزرگ، تنب آوچك 
در بخش ديگري از اين . داراي موفقيت بيشتري براي شخص شاه بود١٩٧٢و ابوموسي، نسبت به سال 

در مورد آنان آساني آه بيشتر اخبار «: گزارش محرمانه در مورد فعاليت هاي مخالفان رژيم آمده است
فعاليت هاي مخالفان به خصوص در زمينه بمب گذاري مشخص تر و با . بود مخالفان و يا چريك ها بودند

با اين » .بود] از تهران[ بود و اوج شدت در زمان ديدار پرزيدنت نيكسون ١٩٧١تاثيرگذاِري آشكارتر از سال 
 تا حد زيادي آاهش يافته و اوضاع ١٩٧٢ حال رمزباتوم معتقد است آه ناآرامي هاي دانشجويي در سال

اين گزارش همچنين نشان مي دهد آه به رغم افزايش .دانشگاه ها از سال قبل از آن آرامتر بوده است
اقتدار داخلي و شهرت بين المللي محمدرضا شاه، وي عميقًا نسبت به انتقادات گسترده مطرح شده 

 رسانه هاي خبري و سازمان هاي حقوق بشري در گزارش هاي راديويي، تلويزيوني و مطبوعاتي
به گفته سفير بريتانيا اين انتقادها و حمالت . اروپايي نسبت به اوضاع ايران ناراضي و خشمگين بود

رسانه اي به ويژه پس از فيلم برداري و گزارش علني دادگاه مهدي رضايي يكي از متهمان سياسي و 
رآوب و شكنجه در ايران آه براي اولين بار در دادگاهي افشاگري هاي وي در مورد ابعاد گسترده س

در اين زمان به اعتقاد رمزباتوم شاه .علني و با حضور خبرنگاران مطرح مي شد به اوج خود رسيده بود
همچنان بر سر يك دو راهي سرنوشت ساز براي ايجاد رقابت هاي سياسي و حزبي ميان دو حزب 

به رغم شكست «:  و آنترل قدرت در دست خودش از سوي ديگر بودايران نوين و مردم از يك سو و حفظ
در انتخابات شهر و روستا در ماه اآتبر، شاه ] حزب مردم[آامل حزب ساختگي اپوزيسيون آنوني 
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ولي وي با يك تنگناي واقعي ... همچنان براي ايجاد يك نظام معتبر دو حزبي پارلماني مصمم است 
ه غلط تمامي قدرت و همه دستاوردهاي دولتش را به شكلي اغراق آميز تا زماني آه او ب. مواجه است

به خودش اختصاص و نسبت داده و در نقش يك داناي آل ظاهر شود نمي تواند به سادگي اعتراضات 
  ».گسترده اي را آه حق طبيعي يك حزب اپوزيسيون سالم است تحمل آند

  
 فرهنگ تك صدايي شاه امري بود آه در مسئله افزايش حس خودآامگي و عميق تر شدن رفتار و

قسمت هاي مختلف اين گزارش و ديگر يادداشت هاي مربوط به سال هاي آغازين دهه هفتاد ميالدي 
سرسپردگي «:در بخش ديگري از همين گزارش ساالنه سفير بريتانيا تاآيد آرده است. تكرار شده است

] ١٩٧٢[وقعيت اقتدارگرايانه شاه در طول سال اعضاي دولت و نيروهاي مسلح و حقيقتًا مطبوعات به م
تبديل ) مونولوگ(گفت وگوهاي او با وزرايش و ديگر مقامات عالي رتبه به يك تك گويي . ادامه داشت
در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به تغييرات عمده در سطح فرماندهي نيروي » .شده است

در وفاداري هيچ يك از اين افراد شكي نبوده «: ده استدريايي و زميني به تصميم و فرمان شاه ذآر ش
اقدام شاه در برآناري اين عده بدون شك از جهتي يادآوري به جانشينان آنها است آه انتصاب . است

  ».آنان منحصرًا به شاه مربوط بوده و تداوم شغل آنان نيز بستگي به لطف وي دارد
  

ستحكام قدرت داخلي خود موجب توجه بيشتر وي به به نوشته رمزباتوم، اعتماد به نفس شاه از ا
از يك سو وي نگران نفوذ بلوك شرق در خاورميانه بود و از سوي . تحوالت منطقه اي و خارجي شده بود

بر همين اساس بود آه . ديگر در انديشه قطعي آردن مسئله جزاير سه گانه با امارات متحده عربي بود
م در خريدهاي تسليحاتي و باال بردن توان رزمي ايران در آن سال عطش سيري ناپذير حكومت پهلوي دو

در بيشتر اين مشكالت و به خصوص در مسئله «: به گفته سفير آبير بريتانيا. نيز همچنان ادامه داشت
خليج فارس، شاه و وزير خارجه اش ارتباط نزديك خود را با ما حفظ آرده و ظاهرًا از راهنمايي هاي ما 

وقتي آه مسئله جزاير حل و فصل شد روابط ايران و انگليس نيز به سرعت . ... آردنداستقبال مي 
  ».بهبود يافت

  
سفير بريتانيا با آن آه در گزارش خود تاآيد مي آند آه روابط دفاعي و تسليحاتي ايران با آشور متبوع 

چ وجه جاي آمريكايي ما به هي«: وي همچنان حسنه و گسترده است، ولي بر اين واقعيت تاآيد دارد آه
ها را به عنوان متحد اصلي و تامين آننده اصلي تجهيزات نظامي ايران نگرفته ايم و آمريكايي ها نيز 

  ».همه تالش خود را به آار مي گيرند آه اين مسئله هرگز اتفاق نيافتد
  

  مخالفان رژيم پهلوي 
  

 سال پس از رخدادهاي خرداد ٩حدود  براي نخستين بار ١٩٧٢سفارت انگليس در تهران از ابتداي سال 
 ١٧در آن سال طي گزارش محرمانه مورخ . به اهميت مبارزات مذهبي پي برده بود) ١٩۶٣ژوئن  (١٣۴٢
 خرداد نوشت بر ١۵ خود آه به مناسبت ناآرامي هاي مختلف به مناسبت سالگرد واقعه ١٩٧٢ژوئن 

از سوي ديگر . و نوگرا تاآيد آردمسئله رشد جنبش مذهبي در ميان طبقات جوان تحصيل آرده 
دستگيري، اعترافات تلويزيوني و ابراز ندامت آورش الشايي يكي از سران حرآت هاي چپ دانشجويي 

 و به دنبال آن سخنان تحقيرآميز محمدرضا شاه در مورد مخالفانش موجب شد تا ١٩٧٣مخفي در سال 
محورهاي گزارش هاي سفارت انگليس در بار ديگر مسئله جناح هاي مختلف مخالف رژيم به يكي از 

  . تهران تبديل شود
  

شاه در يكي از سخنان خود نهضت روحانيان ايران و آيت اهللا خميني رهبر تبعيدي آن را داراي ديدگاه 
سفارت بريتانيا آه رشد مخالفت هاي فكري و سياسي با حكومت . هاي چپ گرايانه عنوان آرده بود

طري براي حكومت پهلوي آه براي منافع خود در تهران قلمداد مي آرد اين پهلوي را آشكارا نه تنها خ
هيو آرباتنات دبير اول وقت سفارت بريتانيا در تهران در . رويدادها را با دقتي خاص پيگيري مي نمود

ما فكر مي آنيم آه شاه خود را با طرح «: خود به لندن نوشت)  دي١۴( ژانويه ۴گزارش سري مورخ 
با اين حال ما معتقديم آه يك نهضت . ...  مارآسيسم در ميان ماليان فريب مي دهدمسئله نفوذ

 سفارت بريتانيا براي ١٩٧٣در سال ».راديكال احياي اسالمي، اگر چه نه چندان بزرگ، فعاليت دارد
نخستين بار البته به شكلي ناقص و نادرست متوجه پديده جديدي به نام علي شريعتي و حسينيه 

ما اخيرًا اطالعاتي «: رمزباتوم در گزارشي به تاريخ اول مارس همان سال مي نويسد.  شودارشاد مي
آه پدرش از (!) شريعتي يك مالي جوان . را در مورد يك حادثه در اواخر سال گذشته دريافت آرده ايم

ر يك سالن هواداران ارشد جبهه ملي بوده و خود داراي ديدگاه هايي چپ گرايانه است از ايراد خطابه د
عده زيادي نيز به عنوان اعتراض در . موعظه آه براي تجمع مخالفان ساخته شده ممنوع شده است

براي لندن ممكن است درك . ... بيرون از اين سالن تجمع آرده بودند و تعدادي از آنان نيز دستگير شدند
من فكر .  تاثير دارداين مطلب سخت باشد آه چرا چنين حوادث آوچكي در رويدادهاي سياسي ايران

مي آنم جواب اين است آه اسالم، دست آم از نظر تئوري، يك دين اساسًا دموآراتيك بوده و منادي 
ايران در حال حاضر به طرز چشمگيري فاقد هر دو اين مسايل است . توزيع عادالنه ثروت و فرصت است

واند بهتر از هر فرد مارآسيستي از و يك مال با اعتقاد راسخي آه آماده فدا آردن جان خود است مي ت
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احساس سرخوردگي طبقات فرودست نسبت به شيوه زندگي لوآس و غير مذهبي طبقه نخبه حاآم و 
  ».نبود آزادي انديشه بهره برداري آند

  
  مشكالت شهري در ايران 

  
عيت تغيير ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در ايران اوايل دهه هفتاد موجب دگرگوني هايي در وض

سفير بريتانيا در تهران طي گزارشي تحليلي مبتني  بر ديدگاه . ساختاري شهرنشيني در ايران شد
 به بررسي اين مسئله ١٩٧٣ ژوئن ١١هاي دونالد مكينسون دبير اول سفارت بريتانيا در تهران به تاريخ 

 از مردم اين آشور در اين گزارش با اشاره به موفقيت هاي شاه تاآيد شده آه بخش عمده اي. پرداخت
توسط حكومت شاه ناديده گرفته شده، تا جايي آه آمتر ماهي را مي توان در اين آشور بدون بروز يك 

  .حادثه سياسي سپري ساخت
  

نبود ارتباط ميان شاه و مردم و همچنين فقدان يك احساس ملي آه «در بخشي ديگر از اين گزارش  بر 
به نوشته اين گزارش ضعيف بودن وضعيت خدمات . تتاآيد شده اس» متضمن اهداف ملي باشد

بهداشتي و پزشكي در مناطق شهري ايران يكي از عوامل اصلي نارضايتي مردم از حكومت به شمار 
در اين گزارش همچنين عدم آارآمدي احزاب سياسي دولتي در جذب نظر و آراي مردم در . مي آيد

كته قابل توجه در اين گزارش تاآيد رمزباتوم بر اين ن. شهرها و روستاها مورد توجه قرار گرفته است
مسئله است آه توجه به موفقيت هاي مختلف سال هاي اخير رژيم شاه به هيچ وجه به معناي ثبات 

سياست داخلي و خارجي وي و حكومتش نيست و ناظران مسايل ايران نبايد نقاط ضعف اين حكومت را 
  .ناديده انگارند

  
  زارت خارجه ايرانبرآناري قائم مقام و

  
 ميان اعراب و اسرائيل از جهات مختلفي به صورت مستقيم و يا غير ١٩٧٣چنان آه گفته شد، جنگ 

يكي از مهمترين تبعات اين ماجرا برآناري احمد . مستقيم  بر مسايل داخلي ايران نيز تاثير گذاشت
رار پنهاني با دولت هاي عربي ميرفندرسكي قائم مقام وقت وزير امور خارجه ايران به دليل افشاي ق
ميرفندرسكي آه در آن زمان . درگير جنگ براي استفاده از حريم هوايي ايران در جنگ با اسرائيل بود

يكي از پرسابقه ترين ديپلمات هاي ايراني بود آه به گفته سفير بريتانيا نسبت به عباسعلي خلعتبري 
شدت ناراحتي . ن سفير آبير ايران راهي لندن شودوزير خود ارشديت داشت قرار بود به زودي به عنوا

شاه از نافرماني و خودرايي ميرفندرسكي به حدي بود آه ضمن دستور برآناري وي اساسًا سمت قائم 
 اآتبر ١٩رمزباتوم در گزارش محرمانه .مقامي براي هميشه در دوره پهلوي از نظام اداري ايران حذف شد

اين يك نمونه از قساوت شرقي آه من از آن مي ترسم و يكي از «: خود در اين باره به لندن نوشت
او اين هنر را در برآناري سريع و بيشتر در مورد فرماندهان ارشد نظامي و . خصوصيات ويژه شاه است

اين بدان جهت است آه وي مطمئن شود وفاداري آنان از . انتظامي خود تجربه آرده و به آار مي گيرد
 اين حال بر اساس گزارش سري اول نوامبر هيو آرباتنات از سفارت بريتانيا در با» .طريق وحشت است

تهران، موضع بي طرفانه ايران در جنگ اعراب و اسرائيل عمًال به بسياري از تنش هاي ميان ايران و 
  .آشورهاي عربي خاتمه داد و موضع منطقه اي ايران را تا حد چشمگيري تقويت آرد

  
  آينده پي بگيريددنباله مطلب را هفته
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