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  رد صالحيتها
  

ها به صورت قانوني درنيايد، از نمايندگي مجلس ششم استعفا و انتخابات را تحريم   اگر رد صالحيت
  آنيم     مي

  2004 ژانويه 28 -1382 بهمن 8چهار شنبه 
ربه شوراي نگهبان، تاييد بخشي از طيف سنتي آخرين ح: " عضو فراآسيون مشارآت مجلس اعالم آرد

هاي جبهه دوم خرداد از جهت ايجاد اختالف نظر در   طلبان و به وجود آوردن اختالف ميان گروه  اصالح
  ."  سالم و آزاد بودن اين انتخابات است

علي تاجرنيا نماينده مردم مشهد و عضو آميسيون امنيت ملي مجلس در خصوص وعده اصالح طلبان 
مبني بر پشتيباني متحصنين از آانديداهاي خارج از مجلس به خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران 

 نفري از احراز صالحيت 900به عقيده بنده اين آقايان در آخرين سياست خود يك جمع : ،ايلنا ، گفت
ييد صالحيت خواهند  نفر از آانديداهاي خارج از مجلس و نيمي از نمايندگان متحصن را تا300نشدگان و 

اي غير از   هاي غير قانوني، جنبه  خواهند نشان دهند آه تمامي اين رد صالحيت  آرد و بدين وسيله مي
  .آاري داشته است  سياسي

ما در صورتي از بحث تحصن آوتاه مي آييم آه تمامي آسانيكه به صورت : نماينده مردم مشهد گفت
هاي اجرايي رد صالحيت شده اند   ارت بلكه از سوي هياتغير قانوني نه تنها توسط هيات هاي نظ

پذيرفته شوند و اين عمل در صورتيكه تمامي نمايندگان متحصن قبول، اما طيف وسيعي از آانديداهاي 
  .شود  خارج از مجلس رد شوند جنبه ديگري خواهد يافت و از طريق استعفا و انصراف دنبال مي

ر اآثريت نامزدهاي بيرون مجلس تاييد شوند، ما به نفع آنها مردم را در غير اينصورت اگ: وي تصريح آرد
  .توصيه به حضور در انتخابات خواهيم آرد

اي آه روز   برند و در جلسه  متحصنين از نظر روحي در شرايط مطلوبي به سر مي: تاجرنيا خاطرنشان آرد
 امر شد آه اگر تا روز يكشنبه آينده گذشته تا پاسي از شب ادامه داشت، قرار بر اهتمام و جديت بر اين

هاي غير قانوني به صورت قانوني در نيايد، از نمايندگي مجلس ششم   رد صالحيت)  بهمن ماه 12( 
  .استعفا و انتخابات را تحريم خواهند آرد
شوراي نگهبان در آخرين حرآت سياسي خود بخشي از اصالح : عضو آميسيون امنيت ملي تصريح آرد 

هاي جبهه دوم   آند و از اين طريق حربه اساسي خود را ميان گروه  تر اين طيف را تاييد مي  يطلبان سنت
  .آنند  خرداد به جهت اختالف نظر در اين شيوه رقابتي از نظر آزاد و سالم بودن آن وارد مي

شوراي نگهبان در اين راستا به دو هدف عمده خود در خصوص آسب آرسي هاي مجلس و : وي افزود
  .رگزاري انتخابات خواهد رسيدب

استعفاي اصالح طلبان زماني محتمل مي شود آه ما تمامي تالش خود : نماينده مردم مشهد ادامه داد
را در اين زمينه براي نشان دادن اصالح پذير بودن حكومت از درون نشان داده باشيم و عاقبت آن نيز تنها 

  .متوجه بانيان آن خواهد بود
اصالح طلبان در هيچ مقطعي آن ذره آبروي باقيمانده خود را به مطامع جريان : ن ساختتاجرنيا خاطرنشا

  .دهند  سياسي خاص نمي
اگر مجموعه : عضو آميسيون امنيت ملي مجلس در رابطه با پيشنهاد تعويق برگزاري انتخابات، گفت

نتخابات غير قانوني را برگزار جبهه اصالحات به اين نتيجه برسد آه امكان رقابت آزاد و سالم وجود ندارد ا
خواهد آرد و در صورتي آه در جمع بندي هاي خود به حضور در انتخابات برسد، به لحاظ نبود زمان آافي 

  .براي انجام امور تبليغاتي اين انتخابات به صورت خودآار زير سوال مي رود
اين انتخابات را به آينده نزديك وظيفه دولت و وزارت آشور اين است آه تاريخ برگزاري : وي تصريح آرد 

موآول آنند و در غير اينصورت برگزاري اين چنين انتخاباتي به مثابه لكه ننگي بر دامان اصالح طلبان و 
  .شخص رييس جمهور به جهت مسوول اجراي قانون اساسي خواهد بود

  پايان پيام
  د صالحيت شده هم وجود ندارد   نماينده ر83شده، حتي يك نفر از   تأييد صالحيت463در بين : مبلغ
  گوي رئيس ستاد انتخابات آشور با ايسنا   و گفت
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رييس ستاد انتخابات آشور درپاسخ به برخي اظهارات مبني بر اين آه قرار است تعداد خاصي از 

 به نظر وزارت آشور را در اين رابطه هاي انتخابيه رقابتي شود، داوطلبان تأييد صالحيت شوند تا حوزه
البته من از اين قرار و مدارهاي احتمالي خبري ندارم، اما موضع وزارت آشور همچون : اشاره آرد و گفت

  . گذشته دفاع از حقوق قانوني داوطلبان است
  

 صرفا بر اساس ها بايد ما بر اين نكته تأآيد داريم آه رد صالحيت: وگو با ايسنا افزود مرتضي مبلغ در گفت
اسناد و مدارك و مستندات معتبر قانوني باشد و هيچ آس نبايد خارج از اين چهارچوب، رد شود و 

  . اند، بايد تأييد صالحيت شوند ي آساني آه خارج از اين چهارچوب رد شده آليه
  

 463و در بين ها تا آنون اميدوارآننده نبوده است  متأسفانه روند بررسي و تأييد صالحيت: مبلغ افزود
 نماينده رد صالحيت شده هم وجود ندارد و تعداد اندآي 83داوطلب تأييد صالحيت شده، حتي يك نفر از 

  . هاي مطرح هستند از آنان از چهره
  

اگر روند به اين گونه باشد، ما مجري چنين انتخاباتي نخواهيم : رييس ستاد انتخابات مجددا تأآيد آرد
  . آاسه شود ه شوراي نگهبان خودش انتخابات را برگزار آند تا همه چيز يكآنيم آ بود و پيشنهاد مي

مند شدن انتخابات و برگزاري  معاون سياسي وزير آشور در پاسخ به اين سؤال آه منظور شما از قانون
شود، ولي عمل به آن با اشكال  گرايي زياد تكرار مي متأسفانه شعار قانون: انتخابات آزاد چيست، گفت

  . قانون همه چيز را مشخص آرده است و ابهامي هم وجود ندارد. مواجه استجدي 
  

  : هاي قانوني براي حل بحران به وجود آمده عبارتست از مالك: وي اضافه آرد
  
  .  ـ هيچ آس نبايد بدون مستندات و اسناد و مدارك معتبر قانوني رد صالحيت شود1
  
در مورد داوطلبان را ندارند و اين صرفا وظيفه و حق هاي نظارت وظيفه و حق بررسي محلي   ـ هيأت2

هاي محلي عوامل نظارت آه تعداد بسياري را به استناد  ي بررسي هاي اجرايي است و لذا آليه هيأت
  . اند، فاقد اعتبار و وجاهت قانوني است آن رد صالحيت آرده

  
انوني است آه از يك سو مرتبط با  ـ فقط آن دسته از سوابق ارسالي مراجع چهارگانه داراي اعتبار ق3

ارتباط  ي بي  قانون باشد و از سوي ديگر همراه با داليل و مدارك معتبر باشد، نه هر سابقه30 و 28مواد 
  . اساس و فاقد اعتبار با قانون يا گزارش بي

وص هاي روشن ذآر شده قانوني، تعداد بسيار زيادي از داوطلبان به خص با رعايت مالك: مبلغ افزود
هاي معتبر و انقالبي و آساني آه عمرشان را در راه اسالم و انقالب و  هاي ارزشمند و چهره شخصيت

  . اند، تأييد خواهند شد جهت رد صالحيت شده اند و بي ايران صرف آرده
  

نداريم، رد ” عدم احراز”ي  با توجه به اين آه در قانون واژه: رييس ستاد انتخابات آشور تأآيد آرد
اند، فاقد وجاهت قانوني است و اين افراد بايد  ي آساني آه به دليل عدم احراز رد شده ت آليهصالحي

همچنين به استناد رهنمودهاي مقام معظم رهبري به اعضاي شوراي نگهبان، . تأييد صالحيت شوند
چه اسناد اند، چنان هاي قبل تأييد صالحيت شده و بعد از آن رد صالحيت شده ي آساني آه در دوره آليه

همچنين به استناد . و مدارك معتبر قانوني براي رد صالحيت آنان نباشد، بايد تأييد صالحيت شوند
اند و لزوم توجه به  رهنمود ديگر ايشان مبني بر مالك نبودن برخي اظهار نظرهايي آه داوطلبان داشته

 و به دليل 28 ماده 3 و 1 بندهاي برآيند گفتار و رفتار داوطلبان، بايد بسياري از افرادي آه به استناد
اند،  هاي محلي رد صالحيت شده اساس يا به دليل گزارش عوامل نظارتي در بررسي هاي بي گزارش

  . تأييد صالحيت شوند
آساني آه مدعي ذوب در واليت فقيه هستند، بايد نشان دهند آه تا چه ميزان در : وي اضافه آرد

  . ادعاي خود راستگو هستند
  

ي  در سه حوزه از چهار حوزه: وگوي خود گفت ياسي وزير آشور در بخش ديگري از گفتمعاون س
الواقع برگزاري انتخابات  انتخابات مجلس خبرگان فقط يك داوطلب در هر حوزه تأييد شده است و في

 حوزه منتفي است و اين امر براي فقهاي محترم شوراي نگهبان يك امر عادي تلقي 3واقعي در آن 
ترين نهادهاي   و قبال هم سابقه داشته است، در حالي آه مجلس خبرگان رهبري يكي از مهمشود مي

شدن مجلس  آند و تعميم اين روند به انتصابي چون اين نهاد شخص اول نظام را تعيين مي. آشور است
هيچ وجه به خواهيم تا در فرصت باقي مانده، در اين روند آه به  ما از آقايان مي. خبرگان خواهد انجاميد

  . صالح نظام نيست، تجديدنظر آنند
  

مانده، مشكالت حل شود  ما اميدواريم در فرصت آوتاه باقي: رييس ستاد انتخابات آشور در ادامه گفت
مند را در پيش رو داشته باشيم، اما اگر خداي ناآرده چنين نشود، ما همان طور  و انتخابات آزاد و قانون
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آنيم انتخابات  هاي غيرقانوني عمل نخواهيم آرد و سعي مي ردصالحيتايم، به  آه قبال هم گفته
مند و آزاد را برگزار آنيم و اگر هم امكان چنين امري را پيدا نكنيم، قطعا ما برگزارآننده چنان  قانون

  . انتخاباتي نخواهيم بود
  

ي  ي رسانه ت گستردهوگوي خود با ايسنا در واآنش به آنچه آن را تبليغا مبلغ در بخش ديگري از گفت
گيري از تجربه ساير آشورها  ملي صداوسيما در خصوص اثبات ضرورت نظارت بر انتخابات و بهره

آند، صرفا توضيح بديهيات است و  ي ملي به طور يك سويه دنبال مي آنچه اين رسانه: ناميد، گفت مي
جاي توضيح واضحات اين هيچ آس هم مخالف نظارت بر انتخابات نيست، اما اي آاش صداوسيما به 

جا  اي آه آقايان در اين آرد آه در هيچ آشور آزادي در دنيا، نظارت به اين شيوه نكته مهم را گوشزد مي
  . آنند، با اين برداشتي آه از آن دارند، وجود ندارد اعمال مي

 تالش متأسفم از اين آه فضاي بانشاط انتخاباتي ايجاد شده در آشور آه محصول: وي اظهارداشت 
هاي  الشعاع ردصالحيت مسؤوالن آشور، به ويژه استانداران و فرمانداران در سراسر آشور بود، تحت

گسترده و رفتارهاي ناصواب عامالن آن قرار گرفته است و فضاي انتخابات را منفعل آرده و مسؤوالن 
  ارشد نظام را در آستانه سالگرد انقالب اسالمي به خود مشغول آرده است 

آساني آه مسبب ايجاد چنين وضعيتي هستند، بايد در پيشگاه خدا و مردم ايران :  در پايان گفتمبلغ
  . پاسخگو باشند

  انتهاي پيام 
  

   دفتر تحکيم وحدت در خصوص انتخابات مجلس هفتم3بيانيه شماره 
  هيچ توجيهی برای شرکت در انتخابات باقی نمانده است

  ٢٠٠۴ ژانويه ٢٨ – ١٣٨٢ بهمن ٨چهارشنبه 
ها رقابتی تنگ در  اند عصری آه توسعه فزاينده انسانی در همه زمينه روزگار ما را عصر ارتباطات خوانده

بدين سبب منطق و اجماع همگانی مدتهاست آه به اين نتيجه . ميان جوامع مختلف پديد آورده است
ده عموم بر مسند تصميم و ای فراهم آيند تا امكان حضور ارا ها به گونه رسيده است آه بسترها و زمينه

ترين صورت ممكن بنا به خواست و نظر ملت  مديريت افزون گردد و امور اجرا، تقنين و قضا به شايسته
 اين -های مختلف مديريت نيز جز در سايه آزادی  اما امكان حضور اراده جمهور ملت در عرصه. انجام پذيرد

 اين روست آه آزادی و دموآراسی به عنوان زيربنای  ميسر نخواهد بود و از-يگانه اعتبار تاريخ بشر 
  .گردد ترين راه رسيدن انسان به سعادت و رفاه شناخته می توسعه و مطمئن

مع االسف در آشور ما تصميم گيری در مورد بسياری از امور اساسی و بنيادين در دست آسانی افتاده 
زادی و دموآراسی را درك نمی نمايند و يا است آه يا با تجربه های تاريخی آشنايی ندارند و منطق آ

آنچنان خواست عموم و تحقق آزادی و عدالت و دموآراسی را در تعارض با مطامع خويش می بينند آه 
ترين اصول منطقی و اساس مديريت نيز اباء دارند و امتناع می ورزند و چنان است آه   در پذيرش بديهي

خواهند و   يی ملت ايران هنوز سلطه سلطنت گونه ميبه رغم صد سال آزادی خواهی و عدالت جو
  .مردم را رعيت می دانند و انتخابات و دموآراسی و رای ملت را مضحكه آميز و ملعبه خويش می نمايند

ريزی   البته آنچنان آه انتظار آن می رفت بدعهدی و نابخردی ديرپای چنين حكمرانانی آه هرگونه برنامه
ان را ناممكن ساخته است به هنگامه ای حساس و سرنوشت ساز رسيده برای آينده بهتر شهروند

آوردند و آدخدا منشی را در حل منازعات   را به تكرار مي" شايد وقتی ديگر"است تا بدانجا آه آنانی آه 
ميسور می دانستند و با اميد به چانه زنی های فرصت سوز بر دريدگی دشمنان آزادی و دموآراسی 

اند و از گفت وگوهای ياس آور اعتماد شكن و بی نتيجه با   دند نيز فرياد و فغان برآوردهمسامحه می ورزي
اند و عمال آنچه آه نخبگان و روشنفكران پيش بينی می نمودند به وقوع پيوسته   اقتدارگرايان بريده

  .است
ايندگان متحصن دانيم ضمن تجديد احترام و حمايت از نم اآنون با توجه به شرايط پيش آمده الزم می

طلبان و و آنچه در طول چند سال گذشته به وقوع پيوسته است  نكاتی را يادآور شويم و البته نقد اصالح
دانيم از اينرو تنها پيشنهادات خودرا در راستای  را در موقعيت آنونی چندان اخالقی و منصفانه نمی

  .تحصن نمايندگان متذآر خواهيم شد
  
ای پيش رفته است تا آسانی آه در آسوت اصالح طلبی وارد عرصه قدرت امروز شرايط به گونه . 1

آزمونی آه اصالح طلبان با انتخاب از ميان امكان های . شده اند در معرض آزمونی دشوار قرار گيرند
مختلف درآن سنجيده می شوند و تنها انتخاب برخی از اين امكانهاست آه اعتبار و اعتماد عمومی از 

     ه ايشان برخواهد گرداند،دست رفته را ب
شكی نيست آه تحصن به لحاظ شكلی ابراز اعتراض مناسبی از سوی نمايندگان مجلس بوده است 

اما هرگونه سازش، اهمال و حتی به عقب انداختن اين آزمون فيصله بخش اصالح طلبان را متهمان 
  .اصلی سناريوی فريب خواهد نمود
جلس انتظار می رود تا يك بار و برای هميشه بر سر مطالبات تاريخی در نتيجه از نمايندگان متحصن در م

و ملی بايستند و به هيچ عنوان اين بار در برابر وعده هايی بی اجابت و يا اميد تعيين صالحيت سر 
تسليم و رضا فرود نياوردند و فرصت پيش آمده برای جلب دوباره اعتماد عمومی را در آتش منافع فردی 

 نسوزانند، و اتفاقا بيم توده جامعه نيز امروز آن است آه مبادا ايستادگی و مقاومت و حزبی خويش
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امروزين نمايندگان محترم به خواستی فرعی همچون تاييد صالحيت رد صالحيت شدگان تقليل يابد آه 
بر آورده شدن اين خواست آخرين فرصت برای دفاع از حقوق ملت و جبران آاهلی ها و سستی های 

  .ال های نيز از بين بروداين س
های انجام شده بر سر مواردی است آه مغايرت اساسی با مصونيت حوزه شخصی  رد صالحيت. 2

از اين رو حتی اگر . شهروندان و فراهم آمدن امكان حضور آنها در قدرت و تاثير بر سرنوشتشان را دارد
خالف اصول اساسی مدنی و صالحيت همه واجدين شرايط براساس چنين ظوابطی نيز تاييد گردد 

از ياد نبريم آه آزادی انتخابات نه در گرو تغيير ضابطين آه جز در سايه تغيير ضوابط . انسانی است
ضوابطی آه براساس اصول مدنی و حقوق شهروندی مبنتی بر حقوق بشر . موجود تضمين نخواهد شد

مام دراختيار همه شهروندان فراهم گيرد و حق برابر انتخاب شدن و انتخاب آردن را تام و ت شكل می
ای  آورد و بنابراين در شرايط حاضر تن دادن به برگزاری يا شرآت در انتخابات به هر نحو ممكن نتيجه می

سوزی نخواهد داشت و بر نمايندگان محترم است آه همانگونه آه تاآنون صادقانه ايستاده  جز فرصت
  .، بر عدم پذيرش برگزارى چنين انتخاباتی نيز پايدار باشنداند اند و بر دفاع از حقوق ملت هم قسم شده

و چه مطلوب ) آه مطلوب ما نيز هست(بنابراين امروز چه بخواهيم و چه نخواهيم و چه مطلوبمان باشد 
رود آه توده جامعه عزم و اراده خود مبنی بر عدم شرآت  رسد شرايط به سمتی می نباشد به نظر می

گردد و اراده نماينده و وآيل   آه حق انتخاب آننده و انتخاب شونده رعايت نمیدر انتخاباتی اين چنين
گيرد و با توجه به عدم تاثيرگذارى راى ملت در  اثر است رفته رفته شكل می ملت در اداره امور بی

ساختار حاکميت و عدم امکان برگزارى انتخابات آزاد و عادالنه ، هيچ توجيهی جهت شرکت در انتخابات 
اما آنچه مسلم است بزرگترين اشتباه و شكست اصالح طلبان در مقطع . راى مردم باقی نمانده استب

آنونی تن دادن مجريان و مسوولين دولت و نيز نمايندگان به برگزاری انتخابات می باشد، لذا با توجه به 
 می توان با دهن آجی های صورت گرفته از سوی شورای نگهبان و فرصت فراهم آمده از اين ميدان

ايستادگی بر عدم برگزاری انتخابات يك بار ديگر پيوندی ميان توده ملت و نمايندگان مجلس و اصالح 
طلبان برای ايستادگی در برابر خودآامگی اقتدارگرايان فراهم آورد و البته برای حداقل جلب اعتماد 

طرحی به منظور تعيين آف عمومی و اثبات همراهی اراده نمايندگان با خواست ملت شايد تصويب 
 درصدی از واجدين شرايط برای مشروع بودن انتخابات و ابطال انتخابات در صورت مشارآت 50حداقل 

  .آمتر از اين ميزان بتواند توجيه گر اعتماد عمومی برای همراهی و همگامی باشد
ه حلی مقتضی و ازاين رو دفتر تحكيم وحدت ضمن تاآيد مجدد بر همه پرسی ساختاری به عنوان را

منطقی برای برون رفت از بن بست و انسداد سياسی جاری پيشنهاد می نمايد تا عجالتا نمايندگان 
مجلس ششم در فرصت آوتاه باقی مانده بر تصويب طرح فوق الذآر همت گمارند آه گر چه چنين 

  .طرحی امكان اجرا را نيابد الاقل در اثبات صداقت نمايندگان موثر خواهد بود
خواهان و  ر پايان بار ديگر به مثابه فرزندان ملت ايران ضمن حمايت و همراهی خود با همه دموآراسید

داريم آه متحصنين را در دفاع از مطالبات تاريخی ملت ايران تنها  طلبان اين مرز و بوم اعالم می آزادی
شان به پايان  ن بدمستیدهيم آه دورا نخواهيم گذاشت و آنانی را آه مست از باده قدرتند انذار می

  .آمده و دير نخواهد بود آه عبرت آيندگان گردند
  والسالم

 شورای تهران دفتر تحكيم وحدت
  

  امكان برگزاري انتخابات وجود ندارد  : استانداران سراسر آشور
  ٢٠٠۴ ژانويه ٢٨ – ١٣٨٢ بهمن ٨ چهارشنبه -سايت رويداد

با توجه به :  روز چهارشنبه برگزار شد، اعالم شددر پايان نشست استانداران سراسر آشور آه عصر
  . شرايط موجود، امكان برگزاري انتخابات در اول اسفند ماه وجود ندارد

هاي انتخابيه و روند  استانداران سراسر آشور در پايان نشست خود پس از بررسي وضعيت حوزه
ه جميع جهات و با عنايت به اينكه امكان روند برگزاري انتخابات با توجه ب: برگزاري انتخابات اعالم آردند
هاي انتخابيه به علت  هاي انتخابيه فراهم نيست، و برگزاري انتخابات در حوزه رقابت در بسياري از حوزه

تواند تبعات شديد امنيتي داشته باشد عمال  رد صالحيت بسياري از چهره هاي مورد توجه مردم مي
 اسفند وجود ندارد، و الزم است آه انتخابات به زمان ديگري موآول امكان برگزاري انتخابات در تاريخ اول

شود تا پس از تعيين تكليف امكان برگزاري انتخابات آزاد عادالنه و توام با رقابت همه جريانات سياسي 
ها سياسي و نامزدهاي مستقل انتخاباتي؛ انتخابات در  هاي مورد توجه مردم از همه گروه آشور و چهره

هاي انتخاباتي و امكان يافتن داوطلبان براي معرفي خود به مردم  رگزار شود آه امكان فعاليتزماني ب
  . فراهم شود

  
اي  استانداران در پايان نشست خود با صدور بيانيه: يك مقام آگاه در وزارت آشور با اعالم اين خبر افزود

حتمال زياد، وزير آشور دستورات اين درخواست را به طور رسمي از وزير آشور خواهند خواست و به ا
  . الزم را در اين جهت صادر خواهد آرد

  
     است  فرمايشي  انتخابات  به  بزرگ  نه  يك  تحصن  نمايندگان  روز تحصن از هجدهمين» اعتماد«  گزارش
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اگر قرار :  آرد  اعالم  از متحصنين  نمايندگي سازگارنژاد به  ، جليل  روز تحصن در هجدهمين:   سياسي گروه
 تفسير و محدود شود   انتخابي  در هر حوزه  دو نامزد انتخاباتي  ميان  رقابت  به  رقابتي باشد انتخابات

  .  پذيرفت  را نخواهيم  و ما آن  نشده  و آزاد محقق  رقابتي  انتخابات  واقعي معناي
 ،  ، قانوني  آزاد، سالم  انتخابات  خود را برگزاري  هدف ، متحصنين»اعتماد «  پارلماني خبرنگار  گزارش به

   مورد تفسير خاصي  انتخابات  است  روزها ممكن اين:  سازگارنژاد گفت.  آردند  عنوان  و رقابتي عادالنه
   نيست  انتخابي  هر حوزه، صرفاص حضور دو آانديدا در  رقابت مفهوم.  شود  عنوان  و رقابتي قرار گرفته

   در عرصه  و اجتماعي  ، سياسي  فكري  مختلف  گرايشهاي  آانديداها از سوي  حضور پرشور تمام بلكه
   رقابت  دو نفر باشد معناي  محدود به اگر قرار باشد حضور فقط:  افزود وي.  است  انتخاباتي رقابتهاي
 و   است  رقابت  در عرصه  تكثر واقعي  معناي  به  انتخابات بودن  رقابتي:  آرد  تصريح وي.  است  نشده محقق

 خبرنگار ما،   گزارش به.اند تاييد شوند  شده  ردصالحيت  غير قانوني  آه  آساني  تمام  آه ما تاآيد داريم
 آشور   پزشكي  دانشگاههاي  از روساي  تن28   استعفاي  ديروز بيانيه  در تحصن  توجه  قابل  از نكات يكي
   شاهد حضور ابراهيم  روز گذشته تحصن. شد  قرائت  متحصنين  از تريبون  جمهور بود آه  رييس  به خطاب
   با استقبال  بود آه  آزادي ، ديگر عضو نهضت  سيدجوادي  و صدر حاج  ايران  آزادي  نهضت ، دبير آل يزدي

.  روبرو شد  متعدد خبرنگاران  با پرسشهاي روج خ  هنگام  به  شد و يزدي  مواجه  و نمايندگان خبرنگاران
 دو شهيد و   وارث  اينكه  در ايتاليا با اعالم  ايران  سفارت  و نيز دبير اول  در هندوستان  ايران  فرهنگي رايزن

  از شهدا  تن10   نام گل  تاج  اين روي.  آنم  مي  شهدا نثار متحصنين  را از طرف گل تاج:  ، گفت جانباز است
،  ، جهاد دانشگاهي  شهيد چمران  دانشگاه  دانشجويان  اسالمي ، انجمن  پاك حزب. بود  شده نوشته
   شهرستان  مرزنشين  و اهالي  مازندران  دانشگاه  و اجتماعي  انساني  علوم  دانشكده  اسالمي انجمن

   در پي  نيز خبرنگاران  تحصن  حاشيهدر.  آردند  اعالم  خود را از تحصن  حمايت هايي درگز نيز با صدور بيانيه
ها   ردصالحيت  به  از رسيدگي  دولت  عضو منتخب4 و   نگهبان  شوراي  مشترك  از جلسه  اخباري آسب

  .  داشت  نشست  وزرا از اين  رضايت  از عدم  حكايت  رسيده  گوش بودند اما اخبار به
   حمايت  نيز به  اسالمي  انقالب  مجاهدين  سازمان  دبير آل  و محمد سالمتي  تبريزي  موسوي روز گذشته
   سن  و آهولت  بيماري  دليل  به  آه  خراساني حضور عبايي.  حاضر شدند  آنان  در جمع از متحصنين
   خراساني عبايي.  روبرو شد  متحصن  مكرر نمايندگان زند نيز با استقبال  مي  و حرف  آرده  حرآت بسختي
  .ها حاضرشود آرد در اآثر نشست  مي تالش   سختي رغم علي
    است  فرمايشي  انتخابات  به  بزرگ  نه  يك تحصن
   بزرگ  هدف  يك  در راستاي  ايران  ماندگار در تاريخ  حرآت  را يك  تحصن  اين  ساوه ، نماينده اآبر جعفري علي

  آنند يك  مي  حمايت  قانوني  تحصن  از اين  آه  آساني  و تمام  متحصنين هدف:   و گفت  دانست و مقدس
  .  است  و انتصابي  فرمايشي  انتخابات  به  بزرگ نه

   دليل  به  آه آنيم  مي  و خاطرنشان دانيم  مي  تحصن  خود را در تداوم  نهايي موفقيت:  افزود  ساوه نماينده
   آه شدگاني  ردصالحيت قانوني   از حقوق  را حمايت  تحصن  اين وي.   نشديم  متحصن  خودمان ردصالحيت

   از طرف  گسترده  از ردصالحيت هدف:  آرد و افزود  خود ندارند عنوان  از مظلوميت  دفاع  براي  تريبوني هيچ
  طلبان  اصالح  و آودتا عليه  مجلس  انتخابات  عليه  خزنده ، آودتاي  شده  هدايت ، انتخابات آاران محافظه
  . است
    نيست  مذاآره  قابل  ملت حقوق

.   آنجاست  ملت  آه  آنجاست مجلس:   گفت  دآتر مصدق  از سخنان  با الهام  سنندج ، نماينده  ادب بهاءالدين
 باشندأ تا حضور ما   حضور داشته خواهند در آن  مي  آه  آساني  ارزاني  و فرمايشي  نمايشي انتخابات
   با انتقاد از نمايندگان وي.  باشيم  حضور داشته خواهيم ي نباشد هرگز نم  از ميز و صندلي  متفاوت حضوري
 ما رد شد و  هاي  و طرح ، لوايح  رفت  زيرسوال  نمايندگان  مصونيت  آه زماني:  ، اظهار داشت  ششم مجلس
   نمايش  تحصن  اين  اينكه  با بيان وي. داديم  مي  را انجام  اقدام  آرد، بايد اين  را مثله  همه  نگهبان شوراي
 تاآيد  وي.آنند  نمي  را از ما قبول  حرآت  اين  ما را باور دارند، االن  آه  آنهايي  حتي اما مردم:   گفت نيست
   اگر تمام پذيرد واال حتي  ما را مي  ملت  آنيم  استفاده اگر درست.   ما است  فرصت  آخرين اين: آرد

  . نخواهند داد  نشان وش خ  ما روي  به ها تاييد شوند مردم ردصالحيت
.  آيم  نمي آند، بنده  مي  دعوت  مذاآره  ما را براي  نگهبان  شوراي  آه شنويم  روزها مي اين:  افزود ادب

:  افزود وي.   رفت  و نخواهم  نرفته  نگهبان  نزد شوراي وجه  هيچ  به من.   نيست  مذاآره  قابل  آه  ملت حقوق
 و   جايزه  هتاآي  بابت آقايان.  آنند آنها بايد ثابت.  هستيم...  و ، بسيجي سلمان م  آنيم چرا ما بايد ثابت

   آسي  چه  از اينها رفته  آه آبرويي. اند  آرده  نفر را تاييد صالحيت600 حدود  گفتند تا االن. گيرند  مي صله
  .  است  آن پاسخگوي

    و اسالميت  از جمهوريت دفاع
   با حضور در جمع  قم  علميه  حوزه  و مدرسين  محققين ، عضو جامعه  تبريزي  موسوي سيدحسين
  ، قانون  مردم  خود از حقوق  با تحصن نمايندگان:   گفت  متحصن  نمايندگان  از اقدام  و دفاع متحصنين
  .آنند  مي  دفاع  توامان  اسالمي  جمهوري  آشور و نظام اساسي

   با خدا بستند و قسم  آه  است  پيماني  اول خواهند در مرحله  مي ن از نمايندگا  مردم آنچه:  افزود وي
،   آنيم  دقت  بعضا در عبارات دهم  تذآر مي من.  آنند  دفاع  اساسي  و قانون  مردم  از حقوق خوردند آه

 56 صلدر ا:  آرد  تصريح وي.  نيز هست  نظام  از اسالميت  بلكه  نيست  نظام  شما تنها از جمهوريت دفاع
   را بر سرنوشت  و او انسان  خداست  از آن  مردم  حاآميت  آه  است  آمده56   اصل  اساسي قانون
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   آند يا در خدمت  سلب  را از انسان  الهي  حق تواند اين  نمي  و هيچكس  ساخته  حاآم  خويش اجتماعي
  . قرار دهد  خاصي  فرد يا گروه منافع
   موجود مسلم  يا از مراجع  اساسي  قانون  در خبرگان  از مجتهدين آدام  هيچ  اصل  اين براساس:  افزود وي
  . نكردند  شبهه  اصل  در اين  زمان آن
 و   خبرگان  و مجلس  قم  و و علما و مراجع  از مجتهدين آدام  هيچ  مردم  حاآميت  با اصل موقع آن:  افزود وي

  براساس:   اظهار داشت  تبريزي موسوي. بود110   با اصل ه در رابط  نداشتند و حرفشان ساير جاها حرفي
   حقوق  هستند و از همه  قانون  در حمايت  و مرد يكسان  از زن  اعم  مردم  همه  اساسي  قانون20  اصل

   برخوردارند و هيچكس  اسالم  موازين  با رعايت ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي انساني
 تاآيد   اساسي  قانون62  اصل:  افزود وي.  است  بيشتر از ديگران  من  سياسي  آند حقتواند ادعا نمي
 و دو  گويند بطور غيرمستقيم  مي اما االن.  هستند  ملت  منتخب ، مستقيم  نمايندگان آند آه مي

 او در  شود مگر جرم  نمي  شناخته  مجرم  و هيچكس  است  برائت  اصل37  اصل:  افزود وي. يي مرحله
 ندارند   محكوميت  را آه  افرادي  حقي  چه  به  نظارت  و هيات  نگهبان  شوراي آقايان.  شود  ثابت  صالح دادگاه

   هم  شرعي  بود، از لحاظ  بدي  دادند بسيار طرح  نمايندگان  آه طرحي: افزود وي.آنند  مي ردصالحيت
  وي.  نفر را تاييد نكنيم  او را تاييد آند شايد ما ده  نفر هم گويند اگر ده  مي  آقايان  حال  نبود در عين درست
   شود، من  بايد ثابت  داوطلب  عدالت  آه  است  گفته  مجلس  مصوبه  در ايراد به  نگهبان شوراي: افزود
  با وي.  است  گذاشته  مردم  نماينده  براي  قانون  و در آجاي  آسي  را چه  عدالت  شرط آنم  مي سوال
 در نماز  ايشان:   گفت  قبل هاي  در دوره  در نماز جمعه  نگهبان  شوراي  از اعضاي  يكي  سخنان  به اشاره
   خوبي هاي  آدم ايم  آرده  ردصالحيت  را آه  شايد آساني  آه  تقوا بگويم  رعايت  براي  بود آه  گفته جمعه

 امروز   آه  است  راحل  امام  با نظرات  در تضاد مستقيم  مسائل اين:  افزود وي. ايم باشند اما ما احراز نكرده
   با ناراحتي  شد، امام  رد صالحيت  شخصي  در دور دوم وقتي. شود  مي  تمام  ايشان  نام  چيز به همه

   در آن  نظام  مخالف  عنوان  به  تهراني  علي شيخ: ها افزوديد  علي  تعداد شيخ  به  آارتان گفتند شما با اين
   صريحترين  نكرد، هر چند آنان  مخالفت  صدر و بازرگان  با بني  هيچگاه امام. بود  فرار آرده  عراق  به زمان

  . شد ها عزل  مجلسي  توسط  صدر در نهايت  بني حتي. آردند  مي ها را بيان مخالفت
   آزاد تاآيد بر انتخابات

:   جبر و زور، گفت  به  حاآميت  حق  بر اعالم  اخير مبني  عملكردهاي  با تحليل  تهران  نماينده  سعيدي ميثم
  ، بزرگترين  عمل اين.   از منكر است  و نهي  معروف  امر به  دادن  نشان  راه  آزاد بهترين  انتخابات برگزاري«

   با بيان وي». خواهد شد  ملي  حاآميت  حق  آردن  مخدوش  و موجب  است  اسالمي  جمهوري  عليه مبارزه
.  رسيد  تصويب  درصد آرا به98 با   اسالمي  جمهوري58  در سال«:  داد ، ادامه  ملي  امنيت  خطر افتادن به

 را   آشورشان  در حاآميت  مردم  دخالت  آه تصويري. شود  مي  ارايه  جمهوري  مغاير با آن اما امروز تصويري
   گرفتن  دست  به  براي  روش ، آيا اين  پرسم ياز شما م.   است  جمهوريت داند و منكر ماهيت مجاز نمي
  ».  است ، دموآراتيك  مردم مقدرات

   مردم  از شورش  تحصن  بايد با ادامه  باشد و ما نمايندگان  ملي  هويت  بايد ترجمه مجلس«:  افزود وي
  . ايم  خورده زيرا قسم.   را بازگو آنيم  و انحرافات جلوگيري

 را بپذيرند   آينده  فساد در مجلس آنند بايد مسووليت  مي  را فراهم  غير رقابتي  انتخابات  زمينه آه  آنان حال
   در يك  برود، حكومت  از دست  لنگرگاه اگر اين.  هستند  حكومت ، لنگرگاه  ملت  بدانند آه  بهتر است ولي

ايجاد .   خواهد رفت  از بين ي و خارج  داخلي هاي  خواهد ماند و در برخورد با توفان  سرگردان اقيانوس
   هزينه  هم  امروز، اگر ميلياردها ريال آما اينكه.   است  لنگرگاه  بردن  در آشور دقيقا از بين اغتشاش

   به  خطاب  در پايان وي».شدند  نمي  جوانان  در بين  سكوالريزم  و توسعه  رواج  به  نحو موفق شد بدين مي
،   قرمز من اند، نقطه  آرده  اعالم  در سخنانشان  هميشه  خاتمي آقاي«:  گفت(   جمهور ايران رييس) خاتمي
  .  است  اسالمي جمهوري

 وجود دارد؟  بازهم(   نظام  جمهوريت  شدن  مخدوش يعني )  مساله  مهمتر از اين  آه  را دارم  سوال  اين من
،   است  شده  متحمل  راه  را در اين  زيادي  دارد و زحمات  طلبي  اصالح  ادعاي  آه  هر آس  بهتر است پس

  اند، نخستين  شده  چيده  نفر از قبل190اند   آرده  اعالم  خاتمي  آقاي آه در حالي.  بيايد  صحنه امروز به
   و هم  است  مسوول  تاريخ  در مقابل  نكند هم اگر ايستادگي.   است  ايشان  شخص  بر عهده مسووليت
   مسوولي  گر رفتار هيچ ما توجيه« :   اظهار داشت  در خاتمه وي».  نخواهد داشت  آاران ه با محافظ تفاوتي
  ». بود نخواهيم
   با استعفا مخالفت
.  شد  مواجه  خبرنگاران  با استقبال  متحصنين  با حضور در جمع  ايران  آزادي  نهضت  دبير آل  يزدي ابراهيم

  ساالري  مردم  توسعه  براي يي برنامه:  ، گفت  اميدوار است  تحصن  به آيا  آه  سوال  اين  به  در پاسخ وي
  .  است  مملكت  نفع  شود به هر گونه.   است سابقه  بي  از فرازهاي  و يكي است
   عقب  ببندند و از قافله  وعده  به  دل طلبان  اصالح  آه  است  اين  و آن  است  خطرناك  صورت  در يك فقط

  .بمانند
   چنين  حق  نگهبان  شوراي  شدند بلكه  رد صالحيت يي  عده  آه  نيست  اين مساله:   اظهار داشت وي

 نهادها   را همه گويد اگر فردي  مي  نگهبان  عضو شوراي  آه  است  استصوابي نظارت.  را ندارد نظارتي
  . احراز شود  من  بدانند نيز بايد براي خوب
دهد   تغيير رفتار مي  در احراز صالحيت  نگهبان  شوراي  آه  است  در آن  تحصن  اين اهميت:  تاآيد آرد يزدي
  . را بپذيرد  بايد پيامدش  از آن آند و پس  برگزار مي  رقيب  بي  انتخابات يا يك
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   شوند چنانچه  تاييد صالحيت اگر رد شدگان:  و افزود  دانست  ملت  را حاآميت  ملي  اعتبار حاآميت وي
  . شوند  موفق توانند اميدوار باشند آه  دهند مي  مشترك  ليست  طلبان اصالح
توانند   آنها نمي  ولي  خواهد بود، اظهار داشت  راست  جناح  در دست  آينده  مجلس  اينكه  با بيان يزدي

   در دست  هفتم  را در دوره  مجلس  اآثريت  راست شايد جناح:  افزود وي. بردارند  مردم  را از دوش مشكلي
توانند   مي  طلب  اصالح  نيروهاي  هنگام  آنند در آن  را حل  مردم  قادر نخواهند بود مشكل  چون بگيرند ولي

 خود را   مردمي  جايگاه  طلبان  شود اصالح  مي  گفته  آه  سوال  اين  به  در پاسخ وي. ايفا آنند  مهمي نقش
 از   نيستند، بلكه  ناراحت  طلبي  از اصالح  مردم ، ولي  دارم را قبول   حرف اين:   داشت اند، بيان  داده از دست
  يزدي. آنند  را جبران توانند آن  آار آنند مي  بتوانند خوب  طلبان اند و اگر اصالح  نااميد شده  طلبان اصالح

 آنيد آيا در  آت شر  تحصن  بدهند در جلسه  اجازه  شما هم  اگر به  آه  سوال  اين  به  در پاسخ همچنين
   حرفم  بيايم  متحصنين  جمع  و اگر به  است  مردم  دادخواهي  براي  جايي مجلس:  مانيد، گفت  مي جمع
   را بايد بر عدم  ها را ندارد و اصل  صالحيت  چارچوب  به  وارد شدن  حق  نگهبان  شوراي  خواهد بود آه اين

  دانم  حاال نمي شد ولي  مي  انجام  اسالمي  شوراي  مجلس  اول  دوره  در سه  آه همانگونه. احراز بگذارند
 وزرا خاطر   از معاونين  و برخي  نمايندگان يد ياو استعفاي.  است  شده  عوض  نظرشان  آه  افتاده  اتفاقي چه

   اصال با استع من:   ساخت نشان
   نشيني  خود عقب  از مواضع  نگهبان اي آنند تا شور  افراد بايد آنقدر ايستادگي ، اين  نيستم فا موافق

   ادامه  تحصن  نيز بايد به  از انتخابات حتما پس.  بدهند  نيز ادامه  تحصن  آار خود و به آند، آنها بايد به
  . پيدا آنند  خود دست  اصلي  خواسته بدهند تا به

  نمايندگان:  افزود شود، وي  مي اند چه  داده  راي  آه  آنهايي  حق  استعفابدهند پس  عده اگر اين:  افزود وي
  . بدهند  دارند و بايد انجام يي  وظيفه  مردم  به نسبت
   خطر بزرگي  اين آنند آه  مي  ابراز نااميدي  حاآميت  درون  طلبان  اصالح  به  نسبت مردم:   اظهار داشت وي

  .آند  را تهديد مي  طلبان  اصالح  آه است
   بگيرد ، براي  را در دست  مجلس  راست  جناح  آه  نيستم  ناراحت  وجه  هيچ  به  من: افزود  همچنين يزدي
   اصالح  نفع  به اند و اين  داده  نشان  گذشته  را در دو دهه  آنند و اين توانند آاري  آنها مطمئنا نمي اينكه
   جنبش  اينكه آنند، براي  مي آار  خوب  طلبان  اصالح گويم  نمي من:   گفت  در پايان وي.  است طلبان

 بتوانند   طلبان  اگر اصالح  دارد ولي  و در مقابل  سر گذاشته  را پشت  پرفراز و نشيب  راه  يك اصالحات
  . باشند  جامعه  در عرصه  بزرگ  قدرت توانند يك  آنند مي  را جلب  مردم اعتماد عمومي

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن8چهارشنبه : هايران در يک نگا
  2004 ژانويه 28 -1382 بهمن 8 چهار شنبه -بي بي سي 

  عالمت برای رابطه با آمريکا
امروز عالمتی نمی بينيم که اميدوار به : "حسن روحانی، دبير شوراى عالی امنيت ملی اعالم کرد

  ."برقرارى رابطه نزديک با آمريکا باشيم
افزود آمريکا امروز دشمن و تهديد کننده جمهوری اسالمی به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، وی 

تلقی می شود و اينکه چه روزی بحث رابطه ايران با آمريکا مطرح شود، بستگی به خود آمريکايی ها 
  .دارد

حسن روحانی، در ماه های اخير به عنوان چهره اول جمهوری اسالمی در حوزه سياست خارجی وارد 
  .مذاکرات مربوط به برنامه های اتمی ايران، نقش اول را بر عهده داشتعرصه شده است و بويژه در 
  انتخابات و بم پس از زلزله

محمد جهرمی، سخنگوی هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات تاآيد آرد شورای نگهبان بر خالف نظر وزارت 
  .آشور بر برگزاری انتخابات بم مصر است

وجه به مشكالت شهر بم، انتخابات در اين شهر يک امر وی به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت با ت
  .ضروری است

توان  به گفته آقای جهرمی، وزارت آشور اعالم آرده است آه با شرايط پيش آمده ناشی از زلزله نمی 
، اما شورای نگهبان معتقد است آه با توجه به مشكالت آالن اين شهر،  در اين شهر انتخابات داشت

  .ام شودبايد اين امر انج
 هزار نفر در بم و مناطق اطراف آن در نتيجه زلزله مرگبار پنجم دی ماه جان خود را از دست 40بيش از 

  . درصد اين شهر نيز به کلی ويران شده است80دادند و گفته شده که بيش از 
ارت با اين همه، سخنگوی هيئت مرکزی نظارت تاکيد کرد که شورای نگهبان به رايزنی های خود با وز
کشور، برای برگزاری انتخابات مجلس هفتم در شهر بم در زمان مقرر، يعنی اول اسفند ماه ادامه 

  .خواهد داد
اين در حالی است که وزير کشور در پاسخ به اين اظهارات تنها گفته است که مجری انتخابات، وزارت 

  .کشور است
  ايران و نفت خزر
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ا اعالم نکرد، گزارش داد مذاکرات شرکت ملی نفت ايران و ايرنا به نقل از يک مقام آگاه که نامش ر
شرکت هاى تابعه آن در درياى خزر براى توسعه بلوک هاى نفت و گاز در اين دريا با طرف هاى عالقه 

  .مند درحال نهايی شدن است
هايی در اين دريا ن" بلوک هشت"وی افزود احتمال می رود به زودى قرارداد فعاليت در بلوک هايی نظير 

  .و اجرا شود
ايران با شروع عمليات لرزه نگارى سه بعدى در آب هاى جنوبی درياى خزر، نشان داده که در توسعه، 

  .اکتشاف و استخراج نفت و گاز دريای خزر جدی است
اين در حالی است که پنج کشور ساحلی دريای خزر، هنوز نتوانسته اند به توافقی درباره نحوه بهره 

  . دريا و منابع آن دست يابندبرداری از اين
مهدی صفری، مشاور وزيرامور خارجه در امور درياى خزر نيز روز چهارشنبه با تاکيد بر تقسيم مشاعی 
 ٢٠اين دريا گفت ايران با تقسيم بندى درياى خزر با سطح موافق است و حداقل سهم ايران از اين دريا

  .درصد است
 بر پنج نيست، بلکه در تقسيم بندى درياى خزر ١٠٠تقسيم  درصدى ايران براساس ٢٠وی افزود سهم 

بر اساس ترسيم خط ميانی، انصاف بايد رعايت شود و انصاف نيز به شکل و طول سواحل و جمعيت 
  .بستگی دارد

  اليحه جامع خصوصی سازی
تا طهماسب مظاهری، وزير امور اقتصادی و دارايی ابراز اميدواری کرد که اليحه جامع خصوصی سازی 

  .اوايل سال آينده به تصويب برسد
وی در جمع خبرنگاران اشاره ای به جزييات اين اليحه نکرد، اما گفت برای ايجاد شرايط و صدور مجوز 

 ريزی  هايی آه قبال در آن زمينه فعاليت داده نشده بود، برنامه گذاری بخش خصوصی در زمينه سرمايه 
  .هايی انجام گرفته است 

 اشاره به خالی بودن جای يک اليحه قانونی جامع در بخش خصوصی، اظهار داشت آقای مظاهری با
های پنج ساله انجام شده، اما  ها در جهت خصوصی سازی، در قالب برنامه بخش بزرگی از فعاليت

  .اکنون اين نياز احساس می شود که اليحه مستقلی برای خصوصی سازی اقتصاد کشور تهيه شود
  ن عليرضا جباریکاهش يک سال از زندا

خليل بهراميان، وآيل مدافع عليرضا جباری، مترجم و عضو زندانی کانون نويسندگان ايران اعالم کرد 
  .ديوان عالی کشور، يک سال از دوران زندان وی را تخفيف داده است

وی به ايسنا گفت که با احتساب يک سال تخفيف در مرحله تجديد نظر، آقای جباری جمعا به دو سال 
  .ندان محکوم شده استز

آقای جباری به آنچه که داشتن رابطه با مخالفان جمهوری اسالمی و تبليغ عليه نظام خوانده شده، 
  .وی در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج زندان است. متهم شده است

  مالقات پس از هفت ماه
 ماه با 7آسيا خبر داد که پس از  توقيف شده  ناصر چوبدار، وآيل مدافع ايرج جمشيدی، سردبير روزنامه

  .موکل خود در زندان اوين تهران مالقات کرده است
وی در همين زمينه به ايسنا گفت وضع جسمی آقای جمشيدی خوب است، ولی وضع روحی وی 

  .نگران کننده است
 پيگيری  اتهامی موکل خود را هنوز آامال نخوانده، اما به دنبال وآيل مدافع ايرج جمشيدی گفت پرونده

  .هايی آه انجام داده، قرار شده که از اين هفته پرونده برای مطالعه وی آماده شود 
آقای جمشيدی، پس از آنکه عکسی از مريم رجوی، همسر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدين 

  .خلق، گروه مسلح مخالف جمهوری اسالمی در صفحه اول روزنامه آسيا چاپ شد، بازداشت شد
 آذرماه بدون قرار بازداشت در زندان به سر می برد و از 15يل مدافع ايرج جمشيدی، وی از به گفته وک

هنگام دستگيری تا کنون، مدت زيادی را در انفرادی سپری کرده ، اما از هفت روز قبل به بخش عمومی 
  .منتقل شده است

  نظر هيئت منصفه درباره مديران مسئول سه نشريه
عات روز چهارشنبه پس از شنيدن دفاعيات مديران مسئول روزنامه های  دادگاه مطبو هيئت منصفه

را " نسيم صبا"، مدير مسئول روزنامه "آسيا"و روزنامه توقيف شده " کيهان ورزشی" ، "نسيم صبا"
  .مجرم شناخت و به بی گناهی دو مدير مسئول ديگر رای داد
رد هيئت منصفه با بررسی اتهام دادگستری آل استان تهران، با انتشار اطالعيه ای اعالم آ

 آسيا مبنی بر چاپ آنچه تصوير خالف عفت عمومی خوانده شده، با توجه به  مديرمسئول روزنامه
دفاعيات انجام گرفته، سوء نيت وی را احراز نكرد، اما تذآر جدی به وی داده شد آه در انتشار روزنامه 

  .دقت و نظارت آافی به عمل آورد
، در خصوص ساير اتهامات، وی را مجرم ندانست و در عين حال، مدير مسئول هيئت منصفه همچنين

  .را نيز مجرم تشخيص نداد" کيهان ورزشی"روزنامه 
مبنی بر نشر اآاذيب و توهين به دستگاه قضايی، " نسيم صبا " در خصوص اتهام مديرمسئول روزنامه

   دانست، اما به لحاظ عدم وجود سابقههيئت منصفه به اتفاق آراء، مديرمسئول اين روزنامه را مجرم
  .آيفری، وی را مستحق تخفيف دانست

  زمين لرزه های پراکنده ادامه دارد
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  .امروز نيز وقوع چند زمين لرزه، نقاطی را در ايران لرزاند
 ريشتر ظهر چهارشنبه، 5به گزارش موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، زمين لرزه ای به شدت 

  .ستان هرمزگان در جنوب ايران را تکان دادشهرستان ميناب در ا
 ريشتر، بامداد چهارشنبه شهرستان شهرضا در استان 3.5در همين حال، زمين لرزه ای به بزرگی 

  .اصفهان در مرکز ايران را لرزاند
 ريشتر، شهرستان بهاباد، در استان يزد در مرکز ايران 3از سوی ديگر، سه زمين لرزه به قدرت حدود 

  .تکان داد
  .از خسارات وتلفات احتمالی اين زمين لرزه ها گزارشی مخابره نشده است

ايران در منطقه ای زلزله خيز واقع شده و تقريبا به طور روزانه، زمين لرزه هايی با قوی يا ضعيف، نقاط 
  .مختلف اين کشور را می لرزاند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ي   تن از جمله شش سرباز آمريكايي، دو خبرنگار شبكه13 در بغداد، حداقل  ي جداگانه پنج حملهدر 
  . ان، چهار پليس عراقي و يك شهروند عراقي آشته شدند.ان.خبري سي
  ٢٠٠۴ ژانويه ٢٨ – ١٣٨٢ بهمن ٨چهارشنبه 

ان، در انفجار يك بمب .ان.ي خبري سي به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در مسير آاروان سربازان گروه ضربت سيا در نزديكي اسكندريه واقع در جنوب بغداد، حداقل سه تن 

  .آشته شدند
اي سه سرباز آمريكايي و دو شهروند عراقي را به  در خالديه واقع در غرب بغداد نيز انفجار يك بمب جاده

  . راقي ديگر را زخمي آردآام مرگ آشاند و يك سرباز آمريكايي و سه ع
ارتش آمريكا گفته است آه در حال . نشين قرار دارد خالديه حد فاصل فلوجه و رمادي و در مثلث سني

  . بررسي داليل اين انفجار است
ي بغداد  ي هيال واقع در حومه ان در منطقه.ان.ي خبري سي در حمله به خودروي حامل خبرنگاران شبكه

ي خبرنگاران بود، آشته و تصويربردار اين  ان آه يكي مترجم و ديگري رانندهنيز دو آارمند اين سازم
  . ي سر مجروح شد شبكه از ناحيه

ي مهاجمان به مقر نيروهاي لهستاني  در شهر آربال نيز يك پليس عراقي آشته و دو تن ديگر در حمله
  . مستقر در اين شهر زخمي شدند

  . ي را در خارج از پاسگاه پليس آشتمرد مسلحي در رمادي، سه افسر پليس عراق
شود از اعضاي يك گروه افراطي است به دفتر صليب  ي يك فرد مسلح آه گفته مي هم چنين در حمله

  .سرخ در بغداد، يك تن از آارمندان اين سازمان زخمي شد
ه در مقابل هتل شاهين بغداد حاآي است آ) چهارشنبه(ي انتحاري امروز  هاي تكميلي از حمله گزارش

  . تن زخمي شدند و پست امنيتي مقابل هتل نيز خراب شد١١ اين حمله حداقل سه تن آشته و 
به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين هتل توسط تجار خارجي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .گرفت مورد استفاده قرار مي
 تن زخمي ١١ سه تن در اين جريان آشته و حداقل : يكي از مقامات امنيتي عراق در اين رابطه گفت

  . صبح به وقت محلي رخ داد٣٠/٦ انفجار ساعت . شدند
  .ي سامي ازارا مرجان، وزير آشور عراق قرار داشت بخش وسيعي از اين هتل مورد استفاده

اما وزير هنگام انفجار در حال نماز خواندن بود؛ : عدي نوري، محافظ وزير آشور عراق در اين باره گفت
  .وي سالم است

  .گرفته است ي وزير و آارمندان امنيتي وي قرار مي ي دوم مورد استفاده هاي طبقه تمامي اتاق
ي بازار قراده اظهار داشت آه اين بمب در  سرهنگ حسين علي، رييس پليس گشتي بغداد در منطقه

 .يك آمبوالنس آارگذاشته شده بود
 

   بغداد   بزرگ  هتل انفجار مقابل
  2004 ژانويه 29 -1382   بهمن9 پنج شنبه -اد اعتم
   و دهها زخمي  آشته  سه آم  دست  در عراق المللي  بين  هتل انفجار شديد در برابر يك:  الملل  بين گروه

  . برجا گذاشت
  .د دا در مرآز بغداد روي»  الشاهين «  هتل در نزديكي(  چهارشنبه )  روز گذشته  اوليه  انفجار در ساعات اين
   شده  آار گذاشته  آمـبوالنس  يـك  در داخـل  آـه يـي  بغداد، ظاهراص مـواد منفجـره  پليس  منابع  گفته بـه

  .  است  انفجار شده  اين  بود، موجب  در حـرآت  الشاهين  هتل  سوي  بسيار به بود و با سرعت
  .  داشت  اقامت  هتل يز در اين ن وزير آار عراق»   معجون  آل  عزاره سـامي«شـود   مـي گـفتـه

 و   در ورودي  به  بود آه  حدي  انفجار به  شدت  داد آه  گزارش  عيني  از شاهدان  نقل  به  فرانسه خبرگزاري
  . آشيد  آتش  را نيز به  اتومبيل  شديد رساند و چندين  آسيب  از هتل  بخشي ديوارهاي
   در جنوب  عبوري  اتومبيل  يك  از داخل  ناشناسي  افـراد مسلـح  آـرد آـه نيز اعالم»  ان. ان. سي « شـبكه
  .   است  دو نفر شده  اين  شدن  آشته  منجر به  آردند آه  تيراندازي  شبكه  دو آارمند اين  سوي بغداد به

www.iran-archive.com 



 آرد  از عقيده متحد نيز ابر  ملل  سازمان دبير آل»   عنان آـوفي «  نيز خبر رسـيـد آـه ، از پاريس  حال در اين
  .  است  غيرممكن  عراق  به المللي  بين  نيروهاي  اعزام آه

  . مورد تاييد قرار داد  را در عراق  چند مليتي  استقـرار نـيروهاي  حـال امـا او در عيـن
 در   انتخابات  برگزاري  امـكـان  بررسي  براي  سازمان  ايـن  بـا حضور نـيـروهـاي  در رابطـه  هـمچنيـن وي

  .  آننده  مذاآره  و نه  است  ميانجي  نه  گروه اين:   گفت عراق
   اعزام  نيز موضوع  در آينده  حتي  بلكه  آنوني  تنها در شرايط ، نه  وي  عقيده  به  آه  است  گفته عنان

  . نخواهد بود  ممكن المللي  بين نيروهاي
  . دارد  در عراق  آار بازرسي  امريكا نيز اصرار بر تكميل هوريجم ريـيس»   بـــوش جــــرج «  حــــال در ايــــن

   آشتار جمعي  سالحهاي  آشف  عمليات  آه  است  گفته ، بـوش  لندن  چاپ  الحيات  روزنامه  نوشته به
  ش ارت  آرد آه  نيز اعالم  عراق  امريكايي  غيرنظامي حاآم»  برمر پل« ديگر  از سوي. يابد  بايد ادامه عراق

  . آند  بروز خواهد آرد، مقابله  از ژوئن  پس  آه  با خطراتي  قادر نيست جديد عراق
   عــراق  انتقالي  حكومت  دارد با شوراي  سعي اند واشنگتن  آرده  نيز اعـالم  ملل  سازمان  به  نزديك منابع

  . برسد  توافق  به  آينده  از ژوئن  پس  در عراق  حـضــور نيروهايش بــر ســر ادامــه
  توانند امنيت  نمي  نزديك هاي  تا آينده  ديگر آشورها حداقل  آمك ها بدون  عراقي  معتقدند آه امريكاييان

 .خود را برقرار آنند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن8چهارشنبه : ايران در يک نگاه
  2004يه  ژانو28 -1382 بهمن 8 چهار شنبه -بي بي سي 

  عالمت برای رابطه با آمريکا
امروز عالمتی نمی بينيم که اميدوار به : "حسن روحانی، دبير شوراى عالی امنيت ملی اعالم کرد

  ."برقرارى رابطه نزديک با آمريکا باشيم
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، وی افزود آمريکا امروز دشمن و تهديد کننده جمهوری اسالمی 

شود و اينکه چه روزی بحث رابطه ايران با آمريکا مطرح شود، بستگی به خود آمريکايی ها تلقی می 
  .دارد

حسن روحانی، در ماه های اخير به عنوان چهره اول جمهوری اسالمی در حوزه سياست خارجی وارد 
  .اشتعرصه شده است و بويژه در مذاکرات مربوط به برنامه های اتمی ايران، نقش اول را بر عهده د

  انتخابات و بم پس از زلزله
محمد جهرمی، سخنگوی هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات تاآيد آرد شورای نگهبان بر خالف نظر وزارت 

  .آشور بر برگزاری انتخابات بم مصر است
وی به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت با توجه به مشكالت شهر بم، انتخابات در اين شهر يک امر 

  .ضروری است
توان  به گفته آقای جهرمی، وزارت آشور اعالم آرده است آه با شرايط پيش آمده ناشی از زلزله نمی 

، اما شورای نگهبان معتقد است آه با توجه به مشكالت آالن اين شهر،  در اين شهر انتخابات داشت
  .بايد اين امر انجام شود

لزله مرگبار پنجم دی ماه جان خود را از دست  هزار نفر در بم و مناطق اطراف آن در نتيجه ز40بيش از 
  . درصد اين شهر نيز به کلی ويران شده است80دادند و گفته شده که بيش از 

با اين همه، سخنگوی هيئت مرکزی نظارت تاکيد کرد که شورای نگهبان به رايزنی های خود با وزارت 
مقرر، يعنی اول اسفند ماه ادامه کشور، برای برگزاری انتخابات مجلس هفتم در شهر بم در زمان 

  .خواهد داد
اين در حالی است که وزير کشور در پاسخ به اين اظهارات تنها گفته است که مجری انتخابات، وزارت 

  .کشور است
  ايران و نفت خزر

ايرنا به نقل از يک مقام آگاه که نامش را اعالم نکرد، گزارش داد مذاکرات شرکت ملی نفت ايران و 
ى تابعه آن در درياى خزر براى توسعه بلوک هاى نفت و گاز در اين دريا با طرف هاى عالقه شرکت ها

  .مند درحال نهايی شدن است
در اين دريا نهايی " بلوک هشت"وی افزود احتمال می رود به زودى قرارداد فعاليت در بلوک هايی نظير 

  .و اجرا شود
آب هاى جنوبی درياى خزر، نشان داده که در توسعه، ايران با شروع عمليات لرزه نگارى سه بعدى در 

  .اکتشاف و استخراج نفت و گاز دريای خزر جدی است
اين در حالی است که پنج کشور ساحلی دريای خزر، هنوز نتوانسته اند به توافقی درباره نحوه بهره 

  .برداری از اين دريا و منابع آن دست يابند
در امور درياى خزر نيز روز چهارشنبه با تاکيد بر تقسيم مشاعی مهدی صفری، مشاور وزيرامور خارجه 

 ٢٠اين دريا گفت ايران با تقسيم بندى درياى خزر با سطح موافق است و حداقل سهم ايران از اين دريا
  .درصد است
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 بر پنج نيست، بلکه در تقسيم بندى درياى خزر ١٠٠ درصدى ايران براساس تقسيم ٢٠وی افزود سهم 
ترسيم خط ميانی، انصاف بايد رعايت شود و انصاف نيز به شکل و طول سواحل و جمعيت بر اساس 

  .بستگی دارد
  اليحه جامع خصوصی سازی

طهماسب مظاهری، وزير امور اقتصادی و دارايی ابراز اميدواری کرد که اليحه جامع خصوصی سازی تا 
  .اوايل سال آينده به تصويب برسد

ای به جزييات اين اليحه نکرد، اما گفت برای ايجاد شرايط و صدور مجوز وی در جمع خبرنگاران اشاره 
 ريزی  هايی آه قبال در آن زمينه فعاليت داده نشده بود، برنامه گذاری بخش خصوصی در زمينه سرمايه 

  .هايی انجام گرفته است 
ظهار داشت آقای مظاهری با اشاره به خالی بودن جای يک اليحه قانونی جامع در بخش خصوصی، ا

های پنج ساله انجام شده، اما  ها در جهت خصوصی سازی، در قالب برنامه بخش بزرگی از فعاليت
  .اکنون اين نياز احساس می شود که اليحه مستقلی برای خصوصی سازی اقتصاد کشور تهيه شود

  کاهش يک سال از زندان عليرضا جباری
 و عضو زندانی کانون نويسندگان ايران اعالم کرد خليل بهراميان، وآيل مدافع عليرضا جباری، مترجم

  .ديوان عالی کشور، يک سال از دوران زندان وی را تخفيف داده است
وی به ايسنا گفت که با احتساب يک سال تخفيف در مرحله تجديد نظر، آقای جباری جمعا به دو سال 

  .زندان محکوم شده است
لفان جمهوری اسالمی و تبليغ عليه نظام خوانده شده، آقای جباری به آنچه که داشتن رابطه با مخا

  .وی در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج زندان است. متهم شده است
  مالقات پس از هفت ماه

 ماه با 7 توقيف شده آسيا خبر داد که پس از  ناصر چوبدار، وآيل مدافع ايرج جمشيدی، سردبير روزنامه
  .مالقات کرده استموکل خود در زندان اوين تهران 

وی در همين زمينه به ايسنا گفت وضع جسمی آقای جمشيدی خوب است، ولی وضع روحی وی 
  .نگران کننده است

 اتهامی موکل خود را هنوز آامال نخوانده، اما به دنبال پيگيری  وآيل مدافع ايرج جمشيدی گفت پرونده
  .برای مطالعه وی آماده شودهايی آه انجام داده، قرار شده که از اين هفته پرونده  

آقای جمشيدی، پس از آنکه عکسی از مريم رجوی، همسر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدين 
  .خلق، گروه مسلح مخالف جمهوری اسالمی در صفحه اول روزنامه آسيا چاپ شد، بازداشت شد

ندان به سر می برد و از  آذرماه بدون قرار بازداشت در ز15به گفته وکيل مدافع ايرج جمشيدی، وی از 
هنگام دستگيری تا کنون، مدت زيادی را در انفرادی سپری کرده ، اما از هفت روز قبل به بخش عمومی 

  .منتقل شده است
  نظر هيئت منصفه درباره مديران مسئول سه نشريه

ی  دادگاه مطبوعات روز چهارشنبه پس از شنيدن دفاعيات مديران مسئول روزنامه ها هيئت منصفه
را " نسيم صبا"، مدير مسئول روزنامه "آسيا"و روزنامه توقيف شده " کيهان ورزشی" ، "نسيم صبا"

  .مجرم شناخت و به بی گناهی دو مدير مسئول ديگر رای داد
دادگستری آل استان تهران، با انتشار اطالعيه ای اعالم آرد هيئت منصفه با بررسی اتهام 

 چاپ آنچه تصوير خالف عفت عمومی خوانده شده، با توجه به  آسيا مبنی بر مديرمسئول روزنامه
دفاعيات انجام گرفته، سوء نيت وی را احراز نكرد، اما تذآر جدی به وی داده شد آه در انتشار روزنامه 

  .دقت و نظارت آافی به عمل آورد
 مسئول هيئت منصفه همچنين، در خصوص ساير اتهامات، وی را مجرم ندانست و در عين حال، مدير

  .را نيز مجرم تشخيص نداد" کيهان ورزشی"روزنامه 
مبنی بر نشر اآاذيب و توهين به دستگاه قضايی، " نسيم صبا " در خصوص اتهام مديرمسئول روزنامه

  هيئت منصفه به اتفاق آراء، مديرمسئول اين روزنامه را مجرم دانست، اما به لحاظ عدم وجود سابقه
  . دانستآيفری، وی را مستحق تخفيف

  زمين لرزه های پراکنده ادامه دارد
  .امروز نيز وقوع چند زمين لرزه، نقاطی را در ايران لرزاند

 ريشتر ظهر چهارشنبه، 5به گزارش موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، زمين لرزه ای به شدت 
  .شهرستان ميناب در استان هرمزگان در جنوب ايران را تکان داد

 ريشتر، بامداد چهارشنبه شهرستان شهرضا در استان 3.5زه ای به بزرگی در همين حال، زمين لر
  .اصفهان در مرکز ايران را لرزاند

 ريشتر، شهرستان بهاباد، در استان يزد در مرکز ايران 3از سوی ديگر، سه زمين لرزه به قدرت حدود 
  .تکان داد

  .ده استاز خسارات وتلفات احتمالی اين زمين لرزه ها گزارشی مخابره نش
ايران در منطقه ای زلزله خيز واقع شده و تقريبا به طور روزانه، زمين لرزه هايی با قوی يا ضعيف، نقاط 

  .مختلف اين کشور را می لرزاند
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  گوناگون

  
   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا

  2004 ژانويه 28 -1382 بهمن 8چهار شنبه 
پس از پيروزی جان  يک روز. انتخابات ايالت نيوهمشاير به پيروزی رسيددر آمريکا سناتور جان کری در 

سوی حزب دمکرات آمريکا وارد  کری در انتخابات نيو همپشاير رقابت برای نامزدی رياست جمهوری از
حوزه های اخذ رای در ايالت نيوهمشاير   درصد از٩٧ نتايج حدود  .مرحله تاکتيکی جديدی شده است

 درصد از آرا پيشتاز است و پس از ٣٩سناتور کری با  رش شده است نشان می دهد کهکه تا کنون شما
سناتور کری، آقای دين و نفرات برتر مبارزات خود را . مرتبه دوم قرار دارد  درصد آرا در٢۶او هاوارد دين با 

بيش از   .ندايالت که انتخابات مقدماتی را روز سوم فوريه برگزار خواهند کرد، ادامه می ده در هفت
در اين مرحله . کرد  نماينده کنفوانسيون ملی دمکراتيک در رقابت های هفته آينده شرکت خواهند٢۶٠

 هفت ايالت مجموعًا به  .می کند حزب دمکرات نامزد اصلی خود را برای مبارزه با پرزيدنت بوش اعالم
خستين انتخابات مقدماتی ايالتی به  اين ن .دارد دوازده در صد نمايندگان برای کسب عنوان نامزدی نياز

  .شرکت در مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری امريکاست منظور گزينش نامزد حزب دمکرات برای
ارتش امريکا، و جان ادوارد، سناتور ايالت کارولينای شمالی، برای احراز  وسلی کالرک، ژنرال بازنشسته

  .است نها جو ليبرمن، سناتور ايالت کانتيکت قرار گرفتهيکديگر در رقابت هستند و پس از آ مرتبه سوم با
   

سالح های شيميايی  يک قاضی بريتانيايی می گويد تحقيقات او در مورد خودکشی آشکار يک متخصص
عراق مشخص می کند که  ناشی از يک گزارش بحث برانگيز در مورد برنامه سالح های قبل از جنگ

او کامًال قانع شده است : گويد می— برايان هوتون– قاضی  .ستدولت مسئوليتی درمرگ او نداشته ا
اين نتيجه رسيده است که هيچ رفتار  به: آقای هوتون گفت. که ديويد کلی خود کشی کرده است

بريتانيا در ارتباط با مرگ آقای کلی صورت نگرفته  نامناسبی از سوی دولت تونی بلر، نخست وزير
خود کشی کرد پس از آنکه به عنوان منبع يک گزارش بی بی سی  به آقای کلی آشکارا اقدام  .است

دولت آقای بلر متهم شده است برای توجيه اقدام نظامی سال گذشته به  در اين گزارش. اعالم شد
 قاضی اتهام بی بی سی را بی  .مورد تهديد سالح های عراقی مبالغه کرده است رهبری آمريکا در

  .خواند اساس
   

دو دانشمند  رش يک روزنامه آمريکايی بازپرسان پاکستانی به اين نتيجه رسيده اند کهبنا به گزا
برای انتقال تکنولوژی  برجسته اتمی کشور از يک شبکه واسطه ای که در بازار سياه فعاليت می کنند،

 به نقل از مقام های اطالعاتی  روزنامه واشنگتن پست .اتمی به ايران و ليبی استفاده کرده اند
عبدالقدير خان و —اين دو دانشمند :برجسته پاکستانی که نامشان فاش نشده است، می نويسد

استفاده از بازار سياه مستقر در امارات   کمک ها را هم به صورت مستقيم و هم با—محمد فاروق
 روز  .دکتر خان، پدر بمب اتمی پاکستان شمرده می شود  .عربی دوبی به ايران و ليبی ارائه داده اند

هفت مرد، از جمله دکتر خان، به دليل : خارجه پاکستان گفت سه شنبه، يک سخنگوی وزارت امور
  .های اتمی تحت باز جوئی های شديد هستند اتهام فروش تکنولوژی سالح

   
در مدارس  وزيران کابينه فرانسه يک اليحه جنجالی را که حجاب اسالمی و ساير مظاهر مذهبی را

فرانسه مورد بحث و  اين اقدام در هفته آينده در پارلمان.  کند، تصويب کرده انددولتی ممنوع می
است اين پيشنهاد تا سپتامبر   ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، که اميدوار .بررسی قرار می گيرد

صرفًا در جهت تالش فرانسه برای حفظ  اين پيشنهاد: سال جاری از تصويب پارلمان بگذرد، می گويد
با اعالم اينکه اين عمل تبعيض آميز است و   رهبران مسلمان فرانسه، .ئی کليسا و دولت استجدا

مقامات مصرانه درخواست کرده اند ممنوعيت حجاب  احساسات مسمانان کشور را تحريک می کند، از
  .را تصويب نکنند

   
برای مبارزه  رسيده اندکشورهای آسيايی در يک کنفرانس مخصوص يک روزه آنفلونزای مرغی به توافق 

نيروهای مشترکی تشکيل  با اين بيماری که در حداقل نه کشور و همچنين تايوان رديابی شده است،
خوانده شد، هيات های نمايندگی تصميم   دريک بيانيه مشترک، که توسط وزير امور خارجه تايلند .دهند

 و يک شبکه دامپزشکی منطقه ای افزايش دهند گرفتند نظارت خود را نسبت به شيوع اين بيماری
پيش گيرانه مرغ ها در مناطق آلوده شده بهترين روش   اين هيات موافقت کرد کشتار .تاسيس کنند

 مقام های سازمان بهداشت جهانی که در کنفرانس بانکوگ  .است برای متوقف کردن گسترش بيماری
 تا بحال  . های مالی و فنی برسانندکشورهای مبتال به اين اپيدمی کمک شرکت کردند قول دادند به

  .اثر ابتال به اين ويروس مرده اند حداقل ده نفر در
   

شدن يک سرباز  حمالت بمب به دو پايگاه نيروهای حافظ صلح وابسته به ناتو در افغانستان به کشته
ارشنبه در حمالت روز چه  مقام ها می گويند .بريتانيايی و مجروح شدن چند نفر ديگر منجر شده است
سرباز بريتانيايی وقتی : يک مقام گفت. گرفت کابل و بيرون از اردوگاه های نظامی بريتانيا و آلمان صورت

www.iran-archive.com 



يک بمب گذار انتحاری، :  پليس افغانستان گفت .کشته شد که خود رو گشت او مورد حمله قرار گرفت،
وهای حافظ صلح هدايت کرد و را به سوی دو خودرو متعلق به نير يک تاکسی مملو از مواد منفجره

حمالت روز چهار شنبه پس از آن صورت گرفت که برای يک سرباز حافظ   .سپس ضامن بمب را کشيد
يک بمب گذاری انتحاری در پايتخت افغانستان روز سه شنبه کشته شد، مراسم  صلح کانادائی که در

به  البان مسئوليت اين سه حمله را ستيزه جويان وابسته به رژيم سرنگون شده ط .برگزار شد يادبودی
  .عهده گرفتند

   
کم نه  در يک درگيری شديد و خشونت آميز بين ستيزه جويان فلسطينی و نيروهای اسرائيلی دست

منطقه در کناره  اين درگيری پس از آن روی داد که نيروهای اسرائيل به يک. فلسطينی کشته شده اند
آمريکا با احمد قريع، نخست  ديد درست قبل از مالقات مقام های خشونت های ج .نوار غزه يورش بردند

راه " سرگيری طرح به بن بست رسيده  اين مالقات تالشی است برای از. وزير فلسطينی، صورت گرفت
پس از مالقات از فرستادگان در : آقای قريع گفت  .برای استقرار صلح در منطقه خاور ميانه" صلح

  .می نامند، تالش کنند" تجاوز اسرائيل " که فلسطينيان  قف ساختن آنچهخواست کرده بود برای متو
گويند مقام های فلسطينی برای پيشروی روند صلح بايد ستيزه جويان ضد  اسرائيل و اياالت متحده می

  .متوقف کنند اسرائيلی را
   

مسلمانان و بوداييان  مقامات در جنوب تايلند بيش از هزار مدرسه را به دليل باال رفتن تنش ها بين
 روز  .بودايی در حمالت کشته شده اند در روزهای اخير، حداقل ده نفر از جمله سه راهب. بسته اند

 پليس  .اصابت گلوله بشدت مجروح شده است چهارشنبه گزارش شد که يک پليس محلی در اثر
 کشتارها، مدارس در سه در پاسخ به. درگيری ها می داند اوباشان و جدائی طلبان مسلمان را مسبب

مقام ها :  روزنامه بانکوگ پست می نويسد .معلوم بسته شده اند استان جنوبی تايلند به مدت نا
 حدود  .مقررات منع رفت و آمد شبانه را در آن مناطق مورد بررسی قرار می دهند همچنين امکان اعمال

 .است ت متهم نشدهنفر بازداشت شده اند اما تاکنون هيچ کس به انجام حمال بيست
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