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

------------------------------------------------------------------------------  
   منتشر نمي شود1382 بهمن 11بولتن خبري ايران نبرد فردا شنبه 

  
  رد صالحيتها

  
  ل اسفند امكان پذير نمي باشد  استانداران در نامه اي به وزير آشور اعالم آردند؛ برگزاري انتخابات در او

  2004 ژانويه 29 -1382  بهمن 9پنج شنبه 
استانداران سراسر آشور، امروز با ارسال نامه اي به وزير آشور اعالم آردند آه در شرايط موجود 

اعتماد عمومي و همگرايي و مشارآت عمومي در معرض آسيب جدي قرار گرفته و با بررسي هاي به 
مكان ايجاد يك رقابت قابل قبول و تامين حقوق اساسي مردم و برگزاري يك انتخابات عمل آمده هنوز ا

  .آزاد و سالم فراهم نمي باشد
به گزارش خبرگزاري آار ايران،ايلنا،به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت آشور، استانداران سراسر 

عالم آردند آه برگزاري انتخابات آشور در اين نامه ضمن تاآيد مجدد بر دفاع از حقوق اساسي مردم ا
  .در موعد مقرر تعيين شده امكان پذير نمي باشد

  :بر پايه ي اين گزارش،متن آامل نامه ي استانداران به وزير آشور به شرح زير است
  "موسوي الري"حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي

  وزير محترم آشور
  سالم علكيم

 مانده به هفتمين دوره ي انتخابات مجلس شوراي اسالمي، همانگونه آه مستحضريد از حدود يكسال
دلسوزان و مسووالن نظام بويژه استانداران و مسووالن محلي تالش مستمري را براي افزايش 

مشارآت مردم در امر انتخابات مصروف نمودند آه حاصل آن گرمتر شدن فضاي انتخابات و استقبال قابل 
مرحله ثبت نام بود، ولي با آغاز مراحل انتخابات و سپس رد توجه داوطلبان نمايندگي مجلس در 

صالحيت هاي گسترده و غير قانوني معتمدين و داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم توسط هيات هاي 
نظارت آه در طول تاريخ انقالب بي سابقه بود گسست و انقطاعي در اين روند رو به رشد ايجاد و 

 انقالب و سطح جامعه موجب گرديد آه استانداران به عنوان نگراني هاي عميقي را بين دلسوزان
نمايندگان عالي دولت و نظام و با درك حساسيت موضوع بالفاصله طي نامه اي دغدغه هاي خود و 
تبعات سوء اين اقدامات را آتبا به رييس جمهور محترم منعكس و در مالقات حضوري با مقام معظم 

ست محترم مجلس به تفصيل گزارشي از روند رد صالحيت ها و رهبري و رييس جمهور محترم و ريا
نظرات صريح و راهگشاي مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي . پيامدهاي احتمالي آن ارائه دادند

شوراي نگهبان و تالش ها و پيگيري هاي روساي محترم قواي مجريه و مقننه اميد فراواني براي حل 
ر صحيح قانوني مورد درخواست ايجاد نمود و با اينكه فرصت خوبي براي مساله و بازگشت اوضاع به مدا

شوراي محترم نگهبان جهت اصالح وضعيت پيش آمده فراهم گرديد اما متاسفانه اينك در شرايطي آه 
 ساعت به مهلت قانوني اعالم نظرنهايي شوراي نگهبان به شكايات داوطلبان رد صالحيت 48آمتر از 

 ،بر اساس مواضع اعالم شده و اطالعات موجود چشم انداز روشن و قرائن اميدوار شده باقيمانده است
آننده اي مبني بر تجديد نظر اساسي و تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در بررسي صالحيت ها 

  ."متصور نيست
گزارش و  ساعت گفتگو و تبادل نظر و ارايه ي 4لذا استانداران، در پايان روز هشتم بهمن ماه بعد از 

ارزيابي از حوزه هاي انتخابيه آشور به اين جمع بندي رسيدند آه در شرايط موجود اعتماد عمومي و 
 درصد 20همگرايي و مشارآت عمومي در معرض آسيب جدي قرار گرفته و عليرغم تاييد صالحيت حدود 

داوطلبان بود ولي از داوطلبان رد صالحيت شده آه در جاي خودگامي در جهت تامين حقوق تعدادي از 
با بررسي هاي به عمل آمده هنوز امكان ايجاد يك رقابت قابل قبول و تامين حقوق اساسي مردم و 

  .برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم فراهم نمي باشد
لذا، استانداران به عنوان مسووالن سياسي، امنيتي و اجرايي استانها، ضمن تاآيد مجدد بر دفاع از 

دم و اين نكته آه اين حقوق قابل چانه زني و معامله نمي باشد اعالم مي دارند آه حقوق اساسي مر
امكان پذير نبوده و الزم است به منظور فراهم ) اول اسفند(برگزاري انتخابات در موعد مقرر تعيين شده 

نمودن شرايط مطلوب و فرصت مناسب براي شوراي محترم نگهبان به منظور تجديد نظر اساسي در 
رسي صالحيت ها و نيز تامين فرصت برابر براي تبليغات انتخاباتي تمامي داوطلبان تدابير الزم اتخاذ بر

  .فرماييد
  استانداران آشور
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گفتني است، استانداران سراسر آشور در نشست فوق العاده خود با در نظر گرفتن شرايط موجود و 
ي آرده و در پايان جمع بندي نكات مورد نظر داليل مختلف خود، وضعيت حاآم بر فضاي انتخابات را بررس

  .خودشان را طي نامه اي به وزير آشور اعالم آردند
  پايان پيام

  
اول (برگزاري انتخابات در موعد مقرر تعيين شده :  ي وزير آشور به دبير شوراي نگهبان متن نامه
  امكان پذير نيست) اسفندماه

  2004 ژانويه 29 -1382  بهمن 9پنج شنبه 
ي استانداران به وزير آشور مبني بر اينكه در شرايط موجود، برگزاري انتخابات در  پي ارسال نامهدر 

االسالم والمسلمين موسوي الري  امكان پذير نيست، حجت) اول اسفندماه(موعد مقرر تعيين شده 
انداران، بر اله جنتي دبير شوراي نگهبان با انعكاس مراتب نگراني و درخواست است اي به آيت طي نامه

  .ضرورت تجديد نظر در روند موجود تأآيد آرد
، به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت آشور، موسوي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

الري در اين نامه به منظور تحقق شرايط مناسب براي برگزاري انتخابات واقعي و سالم، درخواست 
 را مطرح و اعالم آرد آه زمان مناسب بعدي براي برگزاري انتخابات متعاقبا تعويق زمان برگزاري انتخابات

  .پيشنهاد خواهد شد
  :ي وزير آشور به دبير شوراي نگهبان به اين شرح است به گزارش اينا، متن نامه

  جنتي... حضرت آيت ا«
  دبير محترم شوراي نگهبان

  سالم عليكم
شور مبني بر وجود شرايط نامناسب از جهات قانوني، ي استانداران سراسر آ به پيوست تصوير نامه

ي رقابت واقعي و قابل قبول و عدم تأمين حقوق اساسي داوطلبان  سياسي و امنيتي و فقدان زمينه
براي برگزاري انتخابات آزاد و سالم در اول اسفند ماه و اعالم عدم امكان برگزاري انتخابات در موعد مقرر 

هاي نظارت آه منجر به بروز شرايط مذآور شده و ضرورت تجديد  ه عملكرد هيأتبا توجه ب. شود ايفاد مي
نظر اساسي در روند موجود براي تحقق شرايط مناسب برگزاري انتخابات واقعي و سالم و همچنين 

ايجاد فرصت مناسب و آافي براي شوراي محترم نگهبان جهت تحقق اين امر، درخواست تعويق زمان 
خواهشمند است موضوع را به قيد فوريت در شوراي نگهبان مطرح و از . نمايد  را ميبرگزاري انتخابات

  . زمان مناسب بعدي براي برگزاري انتخابات متعاقبا پيشنهاد خواهد شد. نتيجه اينجانب را مطلع فرمائيد
  »سيد عبدالواحد موسوي الري

 انتهاي پيام
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن9 پنج شنبه :ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 29 -1382   بهمن9 پنج شنبه -بي بي سي 

  ابراز اميدواری برای آزادی چهار ديپلمات ايرانی
  .نماينده مردم تهران نسبت به روشن شدن سرنوشت و آزادی چهار ديپلمات ايرانی ابراز اميدوارى کرد

ت امور خارجه و کاظم اخوان، خبرنگار محسن موسوى، احمد متوسليان، تقی رستگار سه ديپلمات وزار
 خورشيدی در شمال لبنان ربوده شدند جمهوری اسالمی 1362خبرگزاری جمهوری اسالمی، در سال 

معتقد است که اين افراد در اختيار اسراييل هستند، اما اسراييل اين ادعا را رد کرده و گفته است که 
  .اين چهار نفر را در اختيار ندارد

 آقای محتشمی پور که به لبنان سفر کرده است، گفت اين اميد وجود دارد که در مرحله دوم با اين حال،
توافق مبادله اسيران ميان حزب اهللا لبنان و رژيم اسراييل، اطالعات دقيقی از سرنوشت و سالمتی 

  .ايرانيان ربوده شده به دست آيد
و يک آلمانی از زندان هاى اسراييل  اسير عرب ۴۶٣بر اساس اين توافق قرار است در مرحله نخست 

آزاد شوند و در مرحله دوم، يک کميته مشترک موضوع چهار ديپلمات ايرانی ربوده شده را مورد بررسی 
  .قرار دهد

کمک خلبان اسراييلی در ايران را رد و " ران آراد"علی اکبر محتشمی پور، در عين حال بار ديگر حضور 
طالعی از وضعيت و سرنوشت وى ندارد و مقامات ايران بارها ادعاى تاکيد کرد جمهورى اسالمی هيچ ا

  . نگهدارى ران آراد در زندان هاى ايران را تکذيب کرده اند
وی در راس يک هيئت به نمايندگی از دولت و مجلس شوراى اسالمی براى شرکت در آيين ويژه 

  .استقبال از اسيران لبنانی و عرب به بيروت سفر کرده است
  نفت سفيد ايران به عراقصدور 

رييس اداره بندر و کشتيرانی آبادان گفت نخستين محموله نفت سفيد ايران، امروز از طريق اسکله 
  .نفتی پااليشگاه نفت آبادان به مقصد بندر ام القصر عراق صادر شد

رای به گفته وى، ارسال نفت سفيد در چارچوب توافقات مسئوالن عراقی و جمهورى اسالمی ايران، ب
  .تامين بخشی از مواد سوختی مردم عراق صورت گرفته است
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به گزارش ايرنا، اين محموله که سه هزارتن وزن دارد به وسيله يک فروند کشتی پانامايی ارسال شده 
  .است

  همگرايی ضعيف
علی محقر، معاون امور بين الملل وزارت کشور، همگرايی بين کشورهاى حوزه درياى خزر را ضعيف 

  .ی کردارزياب
به گزارش ايرنا، وی در دومين روز همايش چشم انداز تجارت در درياى خزر در رشت افزود اين همگرايی 

به دليل ساختارهاى سياسی، فرهنگی، تاريخی و اقتصادی اين کشورها که تابع عوامل داخلی، 
منطقه ای منطقه ای و بين المللی است، ضعيف شده در حالی که اين کشورها، راهی جز همگرايی 

  .ندارند
کشورهای ساحلی دريای خزر، بويژه بر سر رژيم حقوقی اين دريا با يکديگر اختالف دارند و در سال های 

  .اخير نتوانسته اند به توافقی دسته جمعی در اين زمينه دست يابند
  اطالعات درباره خودسوزی يک ايرانی

 ايران در مالزی، گزارش داد که اين سفارت از ايرنا به نقل از يک منبع آگاه در سفارت جمهورى اسالمی
وزارت امور خارجه مالزی درخواست دريافت گزارش های مربوط به خودسوزی يک ايرانی در اين کشور را 

  .مطرح کرده، اما وزارت خارجه مالزی، هنوز به اين درخواست پاسخی نداده است
از آنکه درخواست پناهندگی وی رد غالمحسين انوری، يک ايرانی اهل سيستان و بلوچستان، پس 

شد، خود را در مقابل دفتر کميساريای عالی پناهجويان سازمان ملل در کواالالمپور، پايتخت مالزی به 
  .آتش کشيد و چند ساعت بعد در بيمارستان درگذشت

  . وی پيش از اقدام به خود سوزی، برخی روزنامه های محلی را از قصد خود آگاه کرده بود
   شورای نگهبان با طرح سربازیمخالفت

 قانون 75شورای نگهبان، روز پنجشنبه مصوبه مجلس درباره خدمت نظام وظيفه عمومی را مغاير اصل 
  .اساسی دانست و آن را به مجلس بازگرداند

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، شورای نگهبان با استناد به گفته های وزير دفاع به عنوان 
، اعالم کرد با توجه به مخالفت دولت به خاطر بار مالی شديد طرح و نظر به اينكه در طرح نماينده دولت

مذبور، منبع تامين هزينه مشخص نگرديده، اين طرح صرف نظر از اشكاالت ديگر شرعی و قانون 
  .اساسی آه در آن وجود دارد، مغاير قانون اساسی است

بع تامين هزينه، اين طرح از جهات ديگر قانون اساسی و شورای نگهبان تاکيد کرده که پس از تعيين من
  .موازين شرعی قابل بررسی خواهد بود

به اين ترتيب به نظر نمی رسد که با توجه به مخالفت ستادکل نيروهای مسلح، شورای نگهبان، حتی 
  .ی باشددر صورت رد ايراد فعلی، حاضر به تاييد مصوبه مجلس در زمينه قانون خدمت نظام وظيفه عموم

نمايندگان مجلس، پيش از اين با اعمال اصالحاتی، تسهيالتی را بويژه برای معافيت مشموالن باالتر از 
  .ديپلم در نظر گرفته بودند

  "بحرانی در کار نيست"
مهدی کروبی، رييس مجلس شوراى اسالمی گفت هيچ کس راضی نيست کسانی که که به گفته 

  .شدند، تاييد شوندوی براساس قانون نبايد تاييد می 
وی روز پنجشنبه در همايش سراسری چکاد آزاد انديشان، يک تشکل وابسته به جناح محافظه کار 

افزود ازشوراى نگهبان می خواهد داوطلبانی را که بر اساس سليقه رد صالحيت شده اند، تاييد 
  صالحيت کند؛ زيرا حذفی که 

  .داشتبخواهد رقابت را کم کند، نتيجه مفيدى نخواهد 
آقای کروبی در عين حال تاکيد کرد که انتخابات مجلس هفتم در زمان مقرر، يعنی اول اسفند ماه برگزار 

  .خواهد شد
وی اطالق نام بحران به مسايل پيش آمده بر سر رد صالحيت های گسترده را رد کرد و افزود بحرانی در 

  .هر انتخاباتی ممکن است پيش بيايدکار نيست، و آنچه روی داده تنش های انتخاباتی است که در 
اين درحالی است که استانداران سراسر کشور با ارسال نامه ای به وزير کشور، بار ديگر تاکيد کردند که 

برگزاری انتخابات در موعد مقرر تعيين شده امكان پذير نبوده و الزم است به منظور فراهم کردن شرايط 
ان به منظور تجديد نظر اساسی در بررسی صالحيت ها و مطلوب و فرصت مناسب برای شورای نگهب

  . نيز تامين فرصت برابر برای تبليغات انتخاباتی تمامی داوطلبان، تدابير الزم اتخاذ شود
  احزاب، بهترين فيلترهای انتخابات

حسن روحانی، دبير شوراى عالی امنيت ملی گفت احزاب می توانند بهترين و اصلی ترين فيلترها براى 
  .نتخابات باشند چون آنها براى حفظ قدرت و تثبيت خود بايد بهترين ها را معرفی کنندا

وی روز پنجشنبه در نخستين کنگره سراسرى حزب اعتدال و توسعه، افزود در صورت فعال بودن احزاب، 
  .نيازى به فيلترهاى ديگر نبود

ب نامزدهاى انتخاباتی دانست و وى ، مهمترين کارکرد احزاب را شکل دهی به افکار عمومی و انتخا
  .گفت احزاب بايد مردم را براى انتخاب افراد مورد نظر جهت دهی کنند

آقای روحانی، در عين حال نظام ايران را به دليل کم بودن تجربه اش در انجام رقابت هاى سياسی نوپا 
ده و تنها فرصتی  ساله انقالب در بحران هاى متعدد سپری ش25 سال از عمر 10توصيف کرد و گفت 
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 ساله در حرکت های سياسی 300 ساله وجود داشته، در صورتی که کشورهای غربی سابقه ای 15
  .دارند

  حمايت آشکار يک نماينده از نهضت آزادی
حسين انصاری راد، رييس کميسيون اصل نود مجلس به صراحت تاکيد کرد که از نهضت آزادی ايران 

  . و هيچ گروه سياسی ديگری نيستحمايت می کند، اما عضو اين گروه
به گزارش ايرنا، آقای انصاری راد افزود که در مقاطع مختلف حمايت خود را از برخی اعضای نهضت آزادی 

  .رسما اعالم کرده است
صالحيت وی برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم، به استناد آنچه ارتباط با گروه های غيرقانونی 

  . خوانده شده، رد شده است
نهضت آزادی ايران، در سال های اخير به شدت مورد انتقاد جناح محافظه کار بوده است و دادگاه انقالب 

  .نيز سال گذشته حکم به انحالل آن داده بود
 1357صالحيت هيچ يک از اعضای اين حزب، که اعضای اصلی دولت موقت را پس از پيروزی انقالب 

  .فتم تاييد نشده استتشکيل می دادند، برای انتخابات مجلس ه
 

 رژيم و روابط بين المللي
  

  ديدار نماينده دائم ايران در سازمان ملل با نمايندگان سنا و آنگره آمريكا
  2004 ژانويه 29 -1382  بهمن 9پنج شنبه 

محمد جواد ظريف، نماينده دائم ايران در سازمان ملل روز گذشته با نمايندگان سنا و آنگره آمريكا ديدار 
  .وگو آرد  تو گف

مقامات دو : به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، روزنامه واشنگتن پست نوشت
  .  آشور ايران و آمريكا اين ديدار را تاييد آردند

  .صورت گرفته است) wood draw wilson" (وود درو ويلسون"اين ديدار در مرآز بين المللي 
ت اين ديدار يك هفته پس از ديدار آمال خرازي با سناتور جوزف بايدن از به گزارش روزنامه واشنگتن پس

  .اعضاي عالي رتبه آميسيون روابط خارجي سنا صورت گرفته است
ديدار ظريف با مقامات : يكي از آارشناسان صاحب نظر در مسائل ايران در خصوص ديدار ظريف گفت

  . ن ديدار را تاييد آرده استهر چند دولت آمريكا اي. آنگره يك ديدار رسمي نيست
 25به دليل عدم روابط رسمي دو آشور، نمايندگان ايران در سازمان ملل حق سفر در خارج از محدوده 

  .مايلي نيويورك سيتي را ندارند
  .ظريف بدون تاييد مقامات آشور ايران، هرگز چنين اقدام سوال برانگيزي را انجام نخواهد داد: وي افزود

آند و از   فعاليت مي" وود درو ويلسون"هاي سابق آمريكا آه در مرآز   يكي، از ديپلمات" ويليام ميلر"
اين فرايند : جمله افرادي مي باشد آه زمينه اين ديدار را آماده آرده است به واشنگتن پست گفت

  .توسط هر دو آشور به دقت مورد تامل قرار گرفته است
آنگره از من دعوت آرده است تا در : ناهار آنگره اظهار داشتاي قبل از ضيافت   ظريف نيز در مصاحبه

  .وگو و مذآره آنيم  خصوص امنيت منطقه و ديگر مسائل با يكديگر گفت
تا وقتي آه عالقه براي پيش رفتن با ذهني باز و رويكردي نوين وجود داشته باشد، مذاآره در :وي افزود

  .اهد بودخصوص مسائل منطقه در جهت منفعت هر دو آشور خو
ديدار ظريف با نمايندگان آنگره نشان : نيز در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست گفت"هاش  شائول بك"

اند و همچنين   چندين نفر از نمايندگان آنگره خواستار سفر به ايران شده. دهنده يك تغيير است
  .هايي از تغيير در ايران هم وجود دارد  نشانه

، "ارلن اسپكتر"، سناتور جمهوري خواه و سناتور "رابرت دابليوني"گتن پست به گزارش روزنامه واشن
  .ميزبانان ضيافت نهار خصوصي بودند آه چندين نماينده از سنا و آنگره در اين مجلس حضور داشتند

 نفر مي خواستند آه در اين مهماني شرآت آنند، 60 تا 50: نيز در اين زمينه اظهار داشت: ني"سناتور 
  . دو جناح آنگره عالقه زيادي براي شرآت در اين مهماني وجود داشتاز هر

  .ايران موافقت نامه مهمي را امضاء آرده و قدم بزرگي را برداشته آه نشان از پيشرفت است: وي افزود
مسائل زيادي بين دو آشور وجود دارد اما االن زماني است آه ايران و آمريكا بايد بنشينند و : وي افزود

  .ديگر سالم آنندبه يك
  پايان پيام

  
  سکوت تهران و واشنگتن درباره جزئيات امضاي يک معاهده ميان ايران و آمريکا 
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با سخنگوي کنگره " مهر"با موضع گيري رسمي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي و نيز گفتگوي 

يدار محمد جواد ظريف با نمايندگان سنا و آنگره آمريكا تاييد شد آمريکا ، خبر واشنگتن پست مبني بر د
  . است" امضاي يک معاهده ميان تهران و واشنگتن "؛ اما آنچه هنوز درباره آن جزئياتي بدست نيامده ، 

 جمهوري  نماينده:  واشنگتن پست امروز در خبر خود آورده بود  ، روزنامه" مهر"به گزارش خبرگزاري 
 نفره از اعضاي آنگره آمريكا 6 ملل روز چهارشنبه به منظور ديدار با گروهي  ران در سازماناسالمي اي

  .وارد واشنگتن شد
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ديدار  :  آمريكايي در اين مطلب به نقل از مقاماتي آه نامي از آنها برده نشده بود، نوشت اين روزنامه
المللي محققان  ره آمريكا در مرآز بين ملل با اعضاي آنگ  ايران در سازمان نماينده محمدجواد ظريف، 

  . مورد تاييد تهران و واشنگتن بوده است وودرو وليسون، 
 ايران و  وزير امور خارجه  اين گزارش آمده است آه اين ديدار يك هفته پس از ديدار آمال خرازي،  در ادامه

  .بيدن، در داووس سوييس صورت گرفته است سناتور جوزف
 ميالدي نيز ظريف قصد داشت براي ديدار با نمايندگان آمريكا 2002پست، در نوامبر  به گزارش واشنگتن 

به واشنگتن سفر آند اما در پي درج اخباري مبني بر اينكه وزارت امور خارجه آمريكا براي خروج ظريف از 
  . نيويورك شروط سختي را تعيين آرده است، از سفر وي ممانعت شد

ر چه ديدار ظريف از سوي آمريكا تاييد شده است؛ اما اين يك ديدار رسمي به نوشته اين روزنامه ، اگ
  .نبوده است

 مايلي اطراف 25نمايندگان ايران در سازمان ملل تنها مجازند تا : چنين تصريح شده در اين مطلب هم
  .  و آمد آنند، زيرا تهران و واشنگتن روابط رسمي با يكديگر ندارند نيويورك رفت
 به نقل از آارشناسان مسايل ايران آه نام آنها را نيز اعالم نكرد، افزود آه ظريف چنين ديدار اين روزنامه

  . داده است برانگيزي را بدون تصويب تهران انجام نمي بحث
براي : اي گفت  اين مطلب آمده است آه ظريف پيش از صرف شام در آنگره آمريكا در مصاحبه در ادامه
ام؛ از آنجايي آه دو آشور عالقه  منيتي و ديگر مسايل به اين محل دعوت شده مسايل ا وگو درباره گفت

اي براي دو   بخشي از موضوعات منطقه وگو درباره دارند تا با ديد باز و يك ديدگاه جديد پيش بروند، گفت
  . طرف سودمند خواهد بود

مربوط به عراق و افغانستان آنار تواند از هيچ بحثي  ايران نمي: بر اساس اين گزارش، وي در ادامه افزود
  . گذاشته شود، ايران بخش مهمي از منطقه است

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است آه ايران مرزهاي با اهميتي با عراق و افغانستان دارد و از 
  .  اين دو آشور با آمريكا انجام داده است هايي را درباره  ملل بحث طريق سازمان

خواه و سناتور آرين اسپكت، ميزبان  نين آمده است آه رابرت ني، سناتور جمهوريدر اين گزارش همچ
  . شام خصوصي با حضور ظريف بودند آه تعدادي از اعضاي آنگره نيز در آن حضور داشتند

با .  مهم را امضا آرد آه قدم مهمي در پيشرفت روابط بود ايران يك معاهده:  خاطر نشان آرد رابرت ني
رد زيادي بين دو آشور وجود دارند اما اآنون زمان آن است آه ايران و آمريكا بنشينند و به اين حال موا

  . يكديگر سالم آنند
 تاآنون تنها يك ديپلمات ديگر ايراني از واشنگتن ديدار آرده 1979از زمان انقالب اسالمي ايران در سال 

  .است

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  
  ارش سازمان ملل در مورد موانع آزادی بيان در ايرانگز

  2004 ژانويه 29 -1382   بهمن9 پنج شنبه -بي بي سي 
سازمان ملل متحد، گزارش فرستاده ويژه براى بررسى وضعيت آزادى عقيده و بيان در ايران را آه پس از 

  .  او به ايران تنظيم شده، منتشر آرد2003سفر ماه نوامبر 
بو گزارشگر ويژه سازمان ملل در تحليلى آه از اوضاع ايران داده، تمايل به اصالحات در اقشار آمبئى ليگا

جامعه، نمايندگان مجلس و بعضى مقامات ارشد دولتى را سرآغاز مناسبى براى بهبود وضعيت حقوق 
يه را بشر در ايران دانسته اما وجود تشكيالت موازى غير منتخب در برابر مجلس، دولت و قوه قضائ

  . مانعى در راه تحقق اين اهداف دانسته است
آمبئى ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت آزادى بيان و عقيده در جمهورى اسالمى ايران، 

 آميسيون حقوق بشر سازمان ملل از چهارم تا دهم نوامبر گذشته به ايران ٢٠٠٢به دنبال مصوبه سال 
  . سفر آرد

جريان اين سفر با مقامات دولت و شهروندان عادى ايران و سازمان هاى غير دولتى فعال آقای ليگابو در 
براى حقوق بشر در ايران ديدار آرد و پس از مطالعه گزارش هاى سازمان ملل تحليلى از اوضاع ايران را 

در يك گزارش بيست و پنج صفحه اى به آميسيون حقوق بشر شوراى اجتماعى و اقتصادى سازمان 
  .لل ارائه دادم

آقاى ليگابو در گزارش خود، بسيارى از محدوديت هائى آه در ايران بر آزادى عقيده و بيان اعمال مى 
شود را با مفاد آنوانسيون حقوق سياسى و اجتماعى مغاير دانسته و مى نويسد ضوابطى آه در ايران 

انيا به قدرى مبهم و فاقد شاخص اوال از حد مورد قبول آنوانسيون فراتر مى رود و ث"اعمال مى شود 
  ."هاى قضائى بى طرفانه است آه هر قاضى مى تواند به سليقه خودش آنها را تعبير آند

گزارشگر ويژه به خصوص از عملكرد دادگاه هاى انقالب در محاآمه جرائم عقيدتى به عنوان نيروى 
  .بازدارنده اى در برابر تحقق آزادى عقيده و بيان صحبت مى آند

اى ليگابو از تنوع برداشت ها حتی در ميان روحانيون در مورد اصول اسالمى، به خصوص در زمينه هاى آق
مربوط به آزادى بيان ابراز نگرانى مى آند و از مقامات جمهورى اسالمى مى خواهد آه به فوريت، آنچه 

  .شريح آنندبه عنوان اصول اسالمى مورد استناد دادگاه قرار می گيرد را تبيين و به دقت ت
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نظر آلى گزارشگر ويژه در مورد وضعيت آزادى بيان در ايران اينست آه در طى سال هاى اخير بستن 
مطبوعات و دستگيرى و محاآمه آسانى آه ابراز عقيده مخالفى در ايران آرده اند همراه با اعمال 

 و با ايجاد رعب و مجازات هاى بى تناسب با جرائم، وضعيت حقوق بشر در ايران را وخيم تر آرده
وحشت در ميان روزنامه نگاران، روشنفكران، دانشجويان، سياستمداران و مردم عادى به خود 

  . سانسورى انجاميده است
  . گزارشگر ويژه توصيه آرده است آه جمهورى اسالمى تمام زندانيان مطبوعاتى و عقيدتى را آزاد آند

ات دولت جمهورى اسالمى درتدارك مالقات هاى او با آقاى ليگابو ضمن قدردانى از مساعدت هاى مقام
گفته است عليرغم پيش بينى هاى قبلى، اعضاى شوراى نگهبان و مقامات راديو " زندانيان عقيدتى"

  . تلويزيون جمهورى اسالمى حاضر به مالقات با او نشده اند
به او اجازه مالقات با عباس وى با ارائه فهرستى از زندانيانى آه با آنها ديدار آرده نوشته است آه 

عبدى داده نشده و در مورد سرنوشت احمد باطبى آه يك روز پس از مالقات با نماينده ويژه و پيش از 
  . انقضاى مرخصى اش از زندان مجددا دستگير و به محل نامعلومى برده شده ابراز نگرانى آرده است

نظارت هاى ادارات سانسور و شوراى عالى هنر آقاى ليگابو نحوه دستگيرى و برخورد با زهرا آاظمى، 
بر توليد آثار هنرى و تضييع جمعى حق آزادى عقيده براى بهائيان ايران را نيز از موارد مهم تخلف 
  . جمهورى اسالمى از آنوانسيون هاى بين المللى مربوط به آزادى عقيده و بيان خوانده است

ه محدوديت آزادى بيان، فقط برای حفظ حيثيت افراد ديگر گزارشگر ويژه سازمان ملل با ياد آورى اين آ
مجاز است، از جمهورى اسالمى خواسته است آه با همكارى اهل فن براى تدوين ضوابط قضائى الزم 

  .در جهت تصحيح تخلفاتى آه به آنها اشاره آرده اقدام آند
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 ساعته به مقتدي صدر، خواهان منحل 48االجل   حكومت انتقالي عراق، با اعطاي يك ضربشوراي
هاي تشكيل شده توسط وي و آزادسازي زندانيان دربند توسط نيروهاي  ها و دادگاه شدن سازمان

  .طرفدار وي در عراق شد
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 شوراي -چاپ لندن-االوسط  ي الشرق به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
داري نجف و پليس  حكومت انتقالي عراق با تشكيل يك آميته آه اعضاي آن از وزارت دادگستري، استان
  .نجف تشكيل شده است، مسووليت رويارويي با اين مساله را به اين آميته واگذار آرد

 ساعته مقتدي صدر، يكي از روحانيون جوان شيعه در عراق 48االجل  در صورتي آه پس از پايان ضرب
ي اجرا نگذاشت، اين آميته موظف است  هاي شوراي حكومت انتقالي عراق را به مرحله خواسته

ق را دستور شكستن درهاي زندان و آزادسازي زندانيان آن و تحويل آنها به شوراي حكومت انتقالي عرا
  .صادر آند

 انتهاي پيام
 

آمريكا به مبارزه با حزب آارگران آردستان : ي خبري الجزيره اعالم آرد آه پل برمر گفته است شبكه
  .عراق و گروههاي وابسته به اين حزب، متعهد است

  2004 ژانويه 29 -1382  بهمن 9پنج شنبه 
خبري به نقل از پل برمر، حاآم آمريكايي ي  ، اين شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

به مبارزه با حزب آارگران آردستان و يا هر گروه و سازماني آه با اين حزب سر و آار : عراق اعالم آرد
  .داشته باشد، متعهديم

حزب آارگران آردستان عراق و گروههاي وابسته به آن از جمله سازمانهايي هستند آه : برمر تاآيد آرد
  .ي آمريكا قرار دارند وريستي وزارت خارجهدر ليست تر

  .ي عراق هيچ جايگاهي نخواهد داشت اين حزب در آينده: حاآم آمريكايي عراق اظهار داشت
آمريكا نسبت به تسليم قدرت به :  به نقل از برمر نوشت-چاپ بحرين-ي االيام  از سوي ديگر، روزنامه

  . ژوئن متعهد است30ها در تاريخ  عراقي
برد؛ اما اين به معناي آن  به رغم آنكه صدام از عنوان اسير جنگي بهره مي: ي صدام گفت بارهبرمر در

ي وي در يك دادگاه علني توسط مردم عراق شود و وي  نيست آه عنوان اسير جنگي مانع از محاآمه
  .بايد نسبت به جنايتهايي آه مرتكب شده است، محاآمه شود

 انتهاي پيام
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-قشيعيان و آينده عرا
  

  انتخابات عراق و روياروئي شيعيان با طرحهاي آمريكا 
  2004 ژانويه 29 -1382  بهمن 9 پنج شنبه -جمهوري اسالمي

بار ديگر اين , ) عمومي يا استاني (چگونگي برگزاري انتخابات در عراق : خبرگزاري جمهوري اسالمي 
  . هاي جهان قرار دادآشور اشغال شده را در صدر اخبار رسانه 
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فعال شدن شيعيان به رهبري آيت اهللا سيستاني در مورد انتخابات نشان داد آه آمريكايي ها نمي 
, توانند در موضوع مهم انتخابات آه توزيع قدرت را در ساختار سياسي آينده عراق مشخص مي سازد 

 خواهند در طرح هاي آمريكا براي شيعيان را ناديده بگيرند و البته خود شيعيان نيز به هيج وجه نمي
  . ساختار سياسي آتي عراق متضرر شوند

نمايندگان مجلس موقت عراق با برگزاري يك انتخابات غيرمستقيم و با استفاده از , بر طبق طرح برمر 
  .  انتخاب خواهند شد 83 مرداد 9فراآسيونهاي محلي و منطقه اي در تاريخ 

هداف آمريكا در اين انتخابات مظنون هستند و معتقدند آه برگزاري شيعيان عراق نسبت به انگيزه و ا
انتخابات را تحت آنترل مقامات آمريكايي حاآم در عراق قرار , انتخابات از طريق تشكيل فراآسيونها 

  . خواهد داد
آيت اهللا سيستاني تاآيد آرده آه فقط برگزاري انتخابات سراسري ضامن حقوق شيعيان عراقي است و 

  . ق آنان را به نسبت جمعيتشان در نظام سياسي آشور تضمين مي آندحقو
  . به نظر مي رسد مقامات آمريكايي تالش مي آنند راه ميانه اي را براي حل اين موضوع پيدا آنند

آيت اهللا (يكي از راه هاي پيشنهاد شده براي تامين خواسته « : واشنگتن تايمز در اين باره مي نويسد 
ن است آه انتخابات آزاد در مناطقي برگزار شود آه خشونت و درگيري ها در آن ها سيستاني اي) 

انتخابات از , آنترل شده است و در مناطق پرتنش و بي ثبات و مرآز فعاليتهاي طرفداران حزب بعث 
  » . طريق فراآسيونها برگزار شود

 مشورت وي با روساي خود در اما سفر برمر به واشنگتن و, هرچند اين امر تاآنون محقق نشده است 
بر حسب خواسته آيت اهللا (آاخ سفيد و هم چنين مذاآرات شوراي انتقالي عراق با آوفي عنان 

  . احتماال نتايج دلخواه را به همراه خواهد آورد) سيستاني 
تحوالت آتي اين آشور را پيش بيني , نمي توان خيلي دقيق , با توجه به شرايط سياسي فعلي عراق 

  . آرد
اما به نظر مي رسد برگزاري انتخابات در عراق با مشكالت خاصي روبه رو باشد و آنچه بيشتر مطرح 

  . است رودررويي آيت اهللا سيستاني با مقامات آمريكايي است 
ناديده ,  درصد جمعيت عراق را تشكيل مي دهند 60ايشان مايل نيست حقوق شيعيان آه بيش از 

  . گرفته شود
 ميان شوراي حكومتي و نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا به 82 آبان 24 قدرت آه در روز توافق واگذاري

 83 خرداد 10تاآيد آرده است آه بايد تا پيش از » مجلس ملي موقتي « بر تشكيل , امضا رسيد 
  . تشكيل شده باشد 
 محلي  شوراي18شامل شخصيتهاي منتخب از » مجلس ملي انتقالي « , بر اساس اين توافق 

  . استانهاي هجده گانه عراق خواهد بود
 دولت موقت را همين مجلس انتقالي براي تصدي مسئوليت قواي 83 تير 9همچنين قرار است در 

تشكيالت ائتالف و دولت انتقالي را , حاآمه تشكيل دهد و در همان تاريخ نيز شوراي حكومتي عراق 
  . منحل اعالم خواهد آرد

 به مردم عراق منتقل خواهد شد و بنا بر اظهارات 83 تير 10قدرت سياسي در تاريخ , طبق برنامه آمريكا 
تا چندين , براي حفظ ثبات , نيروهاي آمريكايي با وجود انتقال قدرت سياسي به مردم عراق , بوش 

  . سال در اين آشور باقي خواهند ماند
اني اين بود آه بتوانند پيشتر يك طرح به نظر مي رسد علت توجه آمريكايي ها به انتخابات از نوع است

هفت مرحله اي مورد توافق برمر و شوراي انتقالي را آه براي فراهم آردن زمينه هاي انتقال قدرت به 
مردم عراق تدوين شده بود و بر اساس آن نخست بايد قانون اساسي تدوين شده و سپس انتخابات 

  . اجرا آنند, برگزار شود 
نشان داد آه طرح فوق آنار گذاشته شده و , خ سفيد و تصميمات جديد واشنگتن اما حضور برمر در آا

  . قانون اساسي تدوين شود, قرار است بعد از برگزاري انتخابات 
البته شرايط دولت بوش در عراق بار ديگر اين آشور را وادار آرد تا براي بار سوم تغييراتي را در برنامه 

  . برگزاري انتخابات است ,  محور اين تغييرات هاي سياسي خود در عراق بدهد آه
  . تغيير بزرگ و عمده اي در برنامه دولت بوش در عراق محسوب مي شود, برگزاري انتخابات 

زيرا دولت بوش مدتهاي مديدي بر اين نكته اصرار مي آرد آه فقدان قوانين انتخاباتي و نبودن فهرست 
برگزاري انتخابات سراسري وقت گيري مي شود آه نتيجه آن منجر به , دقيق و آاملي از راي دهندگان 

تحت تاثير نفوذ و قدرت افراطي ها و وفاداران به صدام خواهد بود و از اين نظر غيرمطمئن و غير قابل اتكا 
  . است 

 مورد شناسايي رسمي نيروهاي ائتالف قرار گرفته و حاآميت 1383 تير 10دولت موقت جديد تا روز 
.  برگزار مي شود 83 خرداد سال 10انتخابات مجلس نيز تا پيش از . ق را به عهده مي گيرد آامل در عرا

 فراآسيون منطقه اي در داخل مجلس موقت 18يك دولت موقت عراقي از طريق , بر طبق اين طرح 
  . انتخاب مي شود

د مورد تائيد آمريكا اعضاي فراآسيونهاي منطقه اي را آميته هايي آه اعضاي آن باي, بر طبق طرح برمر 
در مورد انتخابات هم اآنون ديدگاه شيعيان به . انتخاب مي آنند, و شوراي حاآميت عراق باشند 

  . رهبري آيت اهللا سيستاني مورد توجه ناگزير مقامات آاخ سفيد قرار گرفته است 
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هاي تصميم گير براي مردم عراق در تعيين نهاد) برمر(در طرح آمريكا « : آيت اهللا سيستاني اعالم آرد 
عراق چندان دخيل نيستند و لذا اعضاي تمامي اين نهادها چه در سطح منطقه اي و چه در سطح 

ضمن آن آه در طرح مذآور به قدر آافي به . آشوري بايد از طريق انتخابات سراسري آزاد انتخاب شوند
  » . هويت اسالمي ارج داده نشده است 

اسي برمر در عراق بر اساس توافق صورت گرفته با شوراي انتقالي اما در حالي آه برنامه هاي سي
شوك خفيفي بود آه بار ديگر آمريكا را متوجه ديدگاه هاي , بيانيه آيت اهللا سيستاني , پيش مي رفت 

  . شيعيان در مورد آينده سياسي عراق آرد
شيعيان عراق دوباره رييس جمهوري آمريكا براي جلب رضايت رهبر » جرج بوش « تا جايي آه دولت 

  . مجبور به تغيير برنامه جديدش براي انتقال قدرت در عراق شد
دولت بوش مجبور است , به نظر مي رسد با مخالفت قاطع آيت اهللا سيستاني با تشكيل فراآسيونها 

  . طرح خود را با تغييراتي به اجرا در بياورد
ربط در واشنگتن و بغداد سرگرم يافتن نوعي گفته مي شود مقامات ذي« , در اين مورد گاردين نوشت 

اين امر نشان مي دهد آه آمريكايي » . مصالحه ميان طرح آمريكا و موضع آيت اهللا سيستاني هستند
وگرنه نمي توانند به آسودگي , ها بايد سخن آيت اهللا سيستاني را در فضاي سياسي عراق بشنوند 

حتي از نظر شكلي نيز مي تواند براي آمريكا , ريكا البته تن دادن آم. در اين آشور باقي بمانند
  . چالشهايي جديدي را ايجاد آند

برگزاري انتخابات عمومي بطور قطع مي تواند به پيروزي قاطع شيعيان آه اآثريت جمعيت را تشكيل 
  . منجر شود, مي دهند 

اند سني ها را ناخشنود اما مي تو. اين امر شايد خيلي با طرح هاي بلند مدت آمريكا در تضاد نباشد
  . سازد

هم , برگزاري انتخابات به شكل فراآسيوني نيز با ديدگاه آيت اهللا سيستاني آه مرجع شيعيان است 
, خواني ندارد و برگزاري چنين انتخاباتي آه اآثريت جمعيت عراق يعني شيعيان را بر خواهد انگيخت 

يچ وجه نمي تواند با برنامه آمريكايي ها در چند اين امر به ه. براي آمريكا حكم سم را خواهد داشت 
  . ماه آتي منطبق باشد

به نظر مي رسد توجه آمريكايي ها به سازمان ملل و هم چنين آيت اهللا سيستاني راه مناسبي براي 
هرچند ورود اين نهاد بين ـالمللي به مسائل سياسي عراق آن هم در اين مقطع . حل اين موضوع باشد

, به عبارتي مقامات آمريكايي حاآم در عراق . تواند خواسته ـهاي آمريكا را نيز تامين آندتا حدودي مي 
, ضمن افزايش وجهه و مشروعيت آن , مي توانند با دعوت از سازمان ملل به همكاري در اين انتخابات 

  . خطر بروز درگيريها در روز انتخابات را آاهش دهند
اآم آمريكايي عراق ممكن است از اين ايده آه يك روحاني به تنهايي پل برمر ح« به نظر واشنگتن تايمز 

سيستاني ) آيت اهللا (اما نبايد از توان و نفوذ , خرسند نباشد , تعيين آننده آينده سياسي عراق شود 
روند انتقال قدرت سياسي را حتي , سيستاني مي تواند با تحريم انتخابات ) آيت اهللا (زيرا . غافل باشد

  » . متوقف سازد, ز اين آه شروع شود قبل ا
نمايندگان مجلس موقت عراق با برگزاري يك انتخابات غيرمستقيم و با استفاده از , بر طبق طرح برمر 

   انتخاب خواهند شد 83 مرداد 9فراآسيونهاي محلي و منطقه اي در تاريخ 
 حقوق شيعيان عراقي است و آيت اهللا سيستاني تاآيد آرده آه فقط برگزاري انتخابات سراسري ضامن

 »      حقوق آنان را به نسبت جمعيتشان در نظام سياسي آشور تضمين مي آند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهممن9: روزنامه های تهران
  2004 ژانويه 29 -1382   بهمن9 پنج شنبه -بي بي سي 

 مربوط به اعتراض ها به شورای نگهبان و دخالت هايش در روزنامه های آخر هفته تهران در حاشيه اخبار
انتخابات مجلس به سخنانی که موسوی خوئينی ها برای دانشجويان دانشگاه تهران گفته است 

  .اهميت داده و آن را در صدر اخبار خود نقل کرده اند
ران را به حساب  مدير روزنامه تعطيل شده سالم به دانشجويان گفته عمل متحجآفتاب يزدبه نوشته 

  .دين اسالم نگذارند و از آن روی بر نگردانند
 از قول دادستان و رييس سابق صدا و سيما نوشته است اينها دچار عقب ماندگی هستند آفتاب يزد

مگر شش نفر آدم می تواند معيار باشد که تقوای بقيه را بسنجند، اگر آدم ها خيلی هنر کنند، 
مسلمان، مسلمان است اين چه کاری است که بروند در خانه تحقيق کنند . خودشان باتقوا خواهند بود

  .نماز می خواند يا نه؟ اين روشها به خاطر اسالم نيست
موسوی خوئينی ها که پس از تعطيل روزنامه سالم در جلسات مجمع تشخيص مصلحت هم شرکت 

. ام آن را اسالم می گذارندنمی کند به دانشجويان گفته است بزرگترين گناه را مرتکب می شوند و ن
به آقای عبداهللا نوری حمله کنند . ترور آقای حجاريان را چه کسی باور می کند به خاطر اسالم است

  . همه برای حفظ قدرت است
 رييس دانشگده و دانشگاه به رييس جمهور خبر داده که در آن خواستار خودداری ٢۵ از نامه شرق

  .شی شده انددولت از برگزاری انتخابات فرماي
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استانداران سراسر کشور از رييس جمهور خواسته اند که به دليل آن که شرايط برای اعتماد به نوشته 
  .برگزاری انتخابات آزاد فراهم نيست آن را به تعويق بيندازد

 در صدر اخبار خود از زبان رييس جمهور نوشته اند رسالت و کيهان، جمهوری اسالمیروزنامه های 
هائی که در جلسه سران سه قوه با رهبر جمهوری اسالمی گرفته شد نيازی به تحصن با تصميم 

  .نيست و انتخابات در موقع خود و با شور برگزار خواهد شد
 گزارش داده که رييس جمهور خاتمی به خبرنگاران گفته است جلسه سران نظام هيج ويژگی شرق

سران سه قوه نظرات خود را منتقل کردند و بنای خاصی نداشت که الزم آيد با خبرنگاران مطرح شود و 
  .رهبری اين بود که شخصًا در اين مسئله دخالت نکنند

به بررسی احتماالتی پرداخته که در » گام بعد«  با عنوان ياس نوعلی رضا علوی تبار در مقاله ای در 
ه که اگر شورای نگهبان روزهای آينده ممکن است در مقابل تحصن نمايندگان اتفاق بيفتد و نتيجه گرفت

بر نظرات خود پافشاری کرد نمايندگان و وزيران و مديران اجرائی بايد استعفا دهند و نامزدهای انتخابات 
  .هم انصراف خود را اعالم دارند

به نوشته اين روزنامه نگار اصالح طلب احتمال بيش تر آن است که شورای نگهبان بخشی از رد 
و در آن صورت اصالح طلبان بايد بررسی کنند که آيا هنوز امکان آن وجود دارد صالحيت ها را اصالح کند 

  .که با شرکت در انتخابات و حضور در مجلس آينده بعضی از خواست های مردم را نمايندگی کنند يا نه
 به اقدامات چهار وزيری که مقرر شده تا به موضوع رد صالحيت ها رسيدگی کنند و گزارشی کيهان
ايند اهميت داده و علی شمخانی را عضو هيات چهار نفره ای دانسته که خود نام آن ها را تهيه نم

  .جهانگيری، زنگنه، يونسی و شريعتمداری ذکر کرده است
 در عين حال و بدون ذکر منبع خبر خود نوشته که وزيران تعيين شده در جلسه با اعضای کيهانروزنامه 

 و خواستار تائيد صالحيت آن ها برای رفع بحران شده اند که مورد شورای نگهبان فهرستی را ارائه داده
  .تائيد شورای نگهبان قرار نگرفت

 رييس جمهور گفته است استعفا را قبول ندارم و اميدوارم که بتوانيم کيهاندر حالی که به نوشته 
اينده مجلس گفته  ميثم سعيدی نمآفتاب يزدشرايط را برای رقابت در حوزه ها فراهم آوريم به نوشته 

  .است اگر خاتمی در مقابل رد صالحيت ها ايستادگی نکند در برابر تاريخ بايد پاسخ گو باشد
 در هيجدهين روز از تحصن نمايندگان اصالح طلب در مجلس يکی از ياس نوبه گزارش روزنامه 

 مقابل نمايندگان متحصن گفته است اگر در روزهای نخستين فعاليت مجلس ششم با اقتدار در
مشکالت می ايستاديم و در آن زمان از خود اقدام قاطع نشان می داديم و درواقع در برابر مثله شدن 

بسياری از مصوبات با روحيه تساهل و تسامح برخورد نمی کرديم، امروز اينجا نبوديم و اين صحنه ها را 
  آزمايش نمی کرديم

ه درصورتی که صالحيت همه ما را تأييد کنند و ما  تاکيد کرده است کياس نوبهاء الدين ادب به نوشته 
  .بدون توجه به وضعيت ساير کانديداها در انتخابات شرکت کنيم، قطعًا مردم ما را طرد خواهند کرد

 موسوی تبريزی دادستان سابق کشور در جمع متحصنين به عنوان نشانه ای بر اين شرقبه نوشته 
استصوابی و سخت گيری در تعيين نامزدهای انتخاباتی مخالف که بنيادگذار جمهوری اسالمی با نظارت 

بود نقل کرده است که آيت اهللا خمينی در مقابل رد صالحيت يکی از نامزدها در مجلس دوم گفته مگر 
  .شما با اين کار خود می خواهيد شيخ علی ها درست کنيد

 از ايران به عراق رفته و به موسوی تبريزی توضيح داده است که در آن زمان تازه شيخ علی تهرانی
  .تبليغات مخالف با جمهوری اسالمی و رهبران آن مشغول شده بود

 از رييس جمهور خواسته تن به برگزاری انتخابات فرمايشی شرقجليل سازگار نژاد در مقاله ای در 
  .ندهد

 دولت خاتمی هم سازگار نژاد مقابله با روند فعلی برایشرق به نوشته نماينده اصالح طلب شيراز در 
يک وظيفه و هم يک مسئوليت است تا با سالمت و آزادی کامل ماموريتی را که در انتخابات قانونی به 

  .دست آورده به دولت و مجلس قانونی بعد از خود واگذارد
 در مقاله ای ضمن گاليه از اين که شورای نگهبان افکارعمومی را برای تصميم های خود هشمهری

از نمايندگان اصالح طلب انتقاد کرده که با تحصن و اعتراض خود کشور را دچار التهاب قانع نمی کند 
  .کرده اند

به ابزاری برای فشار تبديل شود آيا » استعفا«و » تحصن« پرسيده يراستی اگر بنا باشد همشهری
لت بهره ببرند مثال ديگران از اين ابزار نمی توانند در همين مقطع و يا مقاطع ديگر در مخالفت با جريان دو

نيز بخواهند ... اعضای هيأت های نظارت، ائمه جمعه، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان و
  .با تحصن يا استعفاء يا ترک پست چنين رفتاری از خود نشان دهند

ی  نظر چند تن از نمايندگان اصالح طلب را منعکس کرده که گفته اند دنبال کردن خواست هاآفتاب يزد
حداقلی محکوم به شکست است و اگر متحصنين در مجلس با تجديد نظر اندکی از سوی شورای 

  .نگهبان به اعتراض خود پايان دهند توسط مردم طرد خواهند شد
 محسن ميردامادی در پاسخ به رييس جمهور که از برگزاری انتخابات رقابتی به ياس نوبه نوشته 

 جمع متحصنين اظهار داشته انتخاباتی رقابتی به جای عنوان خواست فعلی خود سخن گفته در
  .انتخابات آزاد مشکلی را حل نمی کند
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 به ميان آمدن اصطالح انتخابات رقابتی را بدون نام بردن از ياس نوسعيد رضوی فقيه در مقاله ای در 
نه نباشد محمد خاتمی يک اشتباه خطرناک دانسته و نوشته انتخابات رقابتی می تواند آزاد و عادال

  .چنان که برقراری رقابت بين دو طيف جناح حاکم آزاد و عادالنه نيست
نويسنده عضو جنبش دانشجوئی که خود صالحيتش برای نامزدی انتخابات از سوی شورای نگهبان رد 

 تاکيد کرده آزمون دشوار کنونی در نظر مردم شفاف تر از آن است که با ياس نوشده است در مقاله 
  .هام و راه های بينابينی بتوان استخوان را الی زخم نگاه داشتخلط و اب

  
  گوناگون

  
   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا

  2004 ژانويه 29 -1382   بهمن9پنج شنبه 
  استانداران ايران در نامه ای به وزير کشور جمهوری اسالمی خواسته اند انتخابات

نمايندگی، رای گيری  می گويند پس از رد صالحيت جمعی کانديداهایپارلمانی به تاخير افتاده شود و 
 ٣۶٠٠شورای نگهبان صالحيت حدود   ايران در اوائل ماه جاری، زمانی که .عادالنه برگزار نخواهد شد

شورا از آن . يک بحران سياسی دست بگريبان شد کانديدا را، که اکثرا اصالح طلب بودند، رد کرد، با
اما محمد خاتمی رئيس جمهوری اسالمی . تائيد کرده است  نفر را دوباره۶٠٠يش از هنگام صالحيت ب

صالحيت ناعادالنه را قبول نخواهد کرد، و انتظار دارد بزودی صالحيت  ايران می گويد او حتی يک رد
  .ديگر تائيد شود صدها کانديدای

   
خبرنگاران  سخنگوی پليس به. پليس نيجريه يک مرد ايرانی را به ظن جاسوسی دستگير کرده است
مرد ايرانی را اعالم  سخنگو، نام. گفت او سرگرم عکسبرداری از ساختمان ها در ابوجا، پايتخت، بود

اولسگون اوباسانجو، رئيس جمهوری   به گفته مقامات دفتر .نکرد اما گفت او تحت بازجوئی قرار دارد
فرهنگی که به وسيله دولت بريتانيا اداره می شود،  نيجريه، وزارت دفاع، کنسولگری بريتانيا و يک مرکز

 پليس نيجريه نسبت به خارجيانی که  .ايرانی از آنها عکس گرفت از جمله ساختمان هائی بود که مرد
سفارت جمهوری اسالمی در . عکسبردازی می کنند بسيار حساس است از ساختمان های دولتی
  .نظر نکرده است ابوجا در اين باره اظهار

   
آمريکا تحت  مقامات يمن می گويند آنها مردی را که به اتهام آموزش تروريستی در افغانستان ، در

 نفری مردان ساکن ٧يک گروه   مظنون، که جابر البانه نام دارد، آخرين عضو .تعقيب بود دستگير کرده اند
ی القاعده در در اردوگاه ها ٢٠٠١در غرب نيويورک است که متهمند در سال  Lackawana شهر

البانه در يمن در بازداشت بسر می برد،   گزارش های خبری حاکی است که .افغانستان آموزش ديدند
شدن با اتهام کمک به يک سازمان تروريستی به آمريکا  اما هنوز معلوم نيست او چه زمانی برای روبرو

ر برای دستگيری البانه پيشنهاد  ميليون دال۵آمريکا جايزه ای به مبلغ  مقامات. بازگردانده خواهد شد
 Lackwanna تنها عضو گروه بود که پس از آموزش در افغانستان به محل سکونت خود در او. کرده بودند
  .بازنگشت

   
کشت و   تن را١٠يک بمب انداز انتحاری با منفجر کردن اتوبوسی در مرکز بيت المقدس دست کم 

در محلی که کمتر از   در ساعات پر رفت و آمد بامداد پنجشنبه اتوبوس  . نفر را مجروح کرد١٢نزديک به 
 گروه ستيزه جوی  .منفجر شد  متر با اقامتگاه رسمی آريل شارون نخست وزير فاصله داشت،١٠٠

 فلسطينی ٨گرفت و آنرا انتقام مرگ  فلسطينی تيپ های شهدای االقصی مسئوليت انفجار را بر عهده
باريکه غزه کشته شدند ناميد و مهاجم را يک پليس  سربازان اسرائيل درکه روز چهارشنبه در نبرد با 

صاِئب عريقات، وزير تشکيالت خود گردان فلسطينی، حمله را   .فلسطينی اهل بيت اللحم معرفی کرد
  .معقول صلح، تنها راهی است که می تواند به خشونت پايان دهد محکوم کرد و گفت يک روند

   
نيروهای مستقر در عراق را  ليات در عراق و افغانستان آنرا در تنگنا قرار داده است،ارتش آمريکا، که عم

 Skoo- maker افزايش را روز چهارشنبه ژنرال پيتر  اين . هزار نفر افزايش خواهد داد٣٠موقتا به ميزان 
 دفاع ، قانون دونالد رامسفلد، وزير. در کنگره آمريکا اعالم کرد رئيس ستاد نيروی زمينی در توضيحاتی

 هزار نفری که کنگره تصويب ٤٨٢که به ارتش اجازه می دهد شمار سربازان را از  اختيارات اضطراری را
و می   رامسفلد ماه ها در برابر يک افزايش دائمی مقاومت کرده است  .باالتر ببرد، احيا کرد کرده است

نيروهای آمريکا وارد  اند فشاری را که برگويد اقداماتی در جهت تغيير ساختار و افزايش کارآئی، می تو
  .می شود کاهش دهد

   
جانسپرد و دست  در سلسله انفجارهائی که روز پنجشنبه در عراق روی داد، يک افسر امنيتی عراقی

ها چند آر پی جی به سوی   افسر در نزديکی کرکوک و زمانی که چريک  . نفر ديگر مجروح شدند١١کم 
عراق، در انفجار بمبی که در داخل يک   در شهر بغوبه، در مرکز . کشته شديک پاسگاه پرتاب کردند

 گزارش  .عضو نيروی شبه نظامی مجروح شدند ٨  نفر از جمله حداقل١٠گاری کار گذاشته شده بود، 
در اين ميان، يک ژنرال آمريکائی . غير نظامی مجروح شد می رسد که در حمله مشابهی در بصره، يک
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القاعده نشان می دهد اين گروه تروريستی سعی دارد جای پائی  ری يک فراری ارشدمی گويد دستگي
  .در عراق پيدا کند

   
 سال ۵به   ميليون دالر رشوه از شرکت هاندی ،١٧يک سياستمدار متنفذ کره جنوبی به جرم گرفتن 

 يک کازينو و تاسيس به گفته دادستان ها، اين پول بابت کمک به شرکت در. زندان محکوم شده است
 سياستمدار  .او پرداخت شد بازکردن فروشگاه هائی در يک استراحتگاه توريستی در کره شمالی به

او اتهام گرفتن رشوه را . نزديک بود سالخورد کره جنوبی به کيم دای جونگ، رئيس جمهوری سابق
نجشنبه جديدترين  حکم روز پ .خواهد خواست تکذيب کرده است و می گويد از حکم دادگاه استيناف

ها در جريان رسيدگی به پرونده هایِ اعمال نفوذ  مورد در سلسله احکام مشابهی است که دادگاه
  .جمهوری کره جنوبی قول داده است چهره دولت خود را پاک کند رو مو هيون، رئيس. صادر کرده اند

   
با ميانجيگری  اين کار که. است فلسطينی و اعراب ديگر را آغاز کرده ٤٠٠اسرائيل آزاد ساختن حدود 

جوی حزب اله لبنان انجام می گيرد،  آلمان و بر اساس يک قرار داد پيچيده مبادله زندانيان با گروه ستيزه
حمله ای در نزديکی مرز لبنان کشته شدند،   در٢٠٠٠به شناسائی سه سرباز اسرائيلی که در سال 

ائيلی که حزب اله به گروگان گرفته بود، روز اسر  اجساد سربازان و يک بازرگان .بستگی داشت
  .آلمان انتقال يافت و به مقامات اسرائيل تحويل داده شد پنجشنبه از بيروت به يک پايگاه نظامی

. ساختن بسياری از فلسطينيان را در کرانه غربی و باريکه غزه آغاز کرد دقايقی بعد، اسرائيل آزاد
 رزمنده حزب اله را ۵٩ز لبنان و ديگر کشورهای عرب، و اجساد  زندانی ا٣٠بيش از  اسرائيل همچنين

  .داد تحويل
   

مبارک، رئيس  رئيس جمهوری چين روز پنجشنبه وارد قاهره شد و در فرودگاه مورد استقبال حسنی
جيان تو، از فرانسه به   هو .ديدارهای رسمی وی روز جمعه آغاز می شود. جمهوری مصر قرار گرفت

با بازديدی از کارخانه سازنده هواپيماهای   روز در آنجا اقامت کرد و ديدار خود را٤او . فتپايتخت مصر ر
پيشتر، هو جيان تو اعالم کرد شرکت هواپيمائی چين قصد دارد   دو روز .ارباس در تولوز به پايان رساند

  .پس از مصر، او رهسپار الجزاير و گابون خواهد شد . جت ارباس خريداری کند٢١
   

آغاز شد و  چين گزارش يک مجله بريتانيائی را که اپيدمی بيماری مرغی، سال پيش در خاک چين
چهارشنبه در هفته نامه   در اين گزارش که روز .مقامات کشور بر آن سرپوش گذاشتند، تکذيب می کند

تقاد بهداشت گفته می شود به اع منتشر شد، به نقل از کارشناسان نامشخص New Scientist معتبر
 روز پنجشنبه  .مرغان در اوائل سال پيش بود آنها شيوع بيماری، نتيجه اجرای نادرست طرح مايه کوبی

گزارش را تکذيب کرد و آنرا نادرست، بی پايه و  در پکن، يک سخنگوی وزارت امور خارجه چين،
ت آنرا می  سال اس١٠٠مرغی يک بيماری است که بشر حدود  او گفت آنفلوآنزای. گستاخانه ناميد

برخی از . نشان دهد جديدترين موج بيماری در چين آغاز شد شناسد و مدرکی وجود ندارد که
  .تهديد آنفلوآنزای مرغی می تواند از سارز بيشتر باشد کارشناسان بر اين باورند که

   
خاب کشور انت در سومالی، جنگ ساالران و سياستمداران با تشکيل پارلمانی که رئيس جمهوری برای

نايروبی پايتخت کنيا امضا شد،  بر اساس قرار دادی که روز پنجشنبه در. خواهد کرد، موافقت کرده اند
امور خارجه کنيا ابراز اميدواری کرده است   وزير . عضو خواهد داشت٢٧۵سومالی پارلمان جديدی با 

ورت موفقيت، راه را برای اين توافق، در ص. را آغاز کند دولت جديد ظرف يک ماه تشکيل شود و کار خود
 . سال هموار خواهد کرد١٣مرکزی شناخته شده در سومالی در مدت  روی کار آمدن نخستين دولت
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