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   به روز نشد2004 فوريه 3 -1382  بهمن 14 روز سه شنبه بولتن خبري ايران نبرد

  
  رد صالحيتها

  
  در دانشگاه اميرآبير"دفاع از جمهوريت"از تريبون دانشجويي ) ايلنا(گزارش آامل 

  2004  فوريه3 -1382   بهمن14سه شنبه 
صبح امروز در صحن مرآزي دانشگاه اميرآبير برگزار " دفاع از جمهوريت"يبون آزاد دانشجويي با عنوان تر

  . شد
اين مراسم آه توسط انجمن اسالمي دانشگاه اميرآبير , ايلنا, به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران

نمايندگان مجلس آغاز برگزار شد، با نمايش فيلم صحن علني مجلس در هنگام قرائت متن استعفاي 
  . شد

در ابتداي اين مراسم متين مشكين نائب دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير با تشكر از 
اقدامات نمايندگان هرچند آه بسيار دير هنگام انجام : اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسالمي گفت

يران ملتي فرصت سوز است و از مقاطع خوب شد، اما باز جاي تقدير و تشكر دارد، متأسفانه ملت ا
  .  استفاده نكرده است

در ادامه مسعود دهقان، عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير در 
آاران و چپ   سخناني با بيان اين مطلب آه امروز نزاع درون آشور ديگر نزاع بين اصالح طلبان و محافظه

نزاع ا صلي امروز آشور بين طرفداران دموآراسي و طرفداران اقتدارگرايي : دو راست نيست، تأآيد آر
  .است

 اآثر افراد رد صالحيت شده توسط شوراي نگهبان، افرادي هستند آه با خود آقايان براي   :وي ادامه داد
ام گونه برخوردها حاآي از اين است آه نظ  تحكيم نظام از هيچ آوششي فروگذار نكرده بودند و اين

  .تواند، منتقد خود را تحمل نمايد  نمي
اهداف جريان اقتدارگرا : اند، گفت  آاران تكليف خود را مشخص آرده  دهقان با طرح اين مطلب آه محافظه

در موضوع انتخابات آامًال روشن است، اگر آقايان بخواهند آه سناريوي خود را ادامه دهند، جريان 
  .ه را نخواهد داددانشجويي اجازه تكرار وقايع گذشت

شوراي نگهبان : مهندس محمد توسلي، عضو شوراي مرآزي نهضت آزادي ايران در ادامه مراسم گفت
آند آه نمايندگاني دست چين شده از ميان اقتدارگرايان رأي بياورند و نمايندگان جبهه   تالش مي

  .  اند  اصالحات در مقابل اين ترفند اقتدارگرايان ايستاده
در انقالب مشروطه نيز اين تقابل وجود : ه به تقابل آنوني اصالح طلبان و اقتدارگرايان گفتوي با اشار

هاي مردم پاسخ دهند در نتيجه شرايط   توانستند به خواسته  داشت و به سبب آن اصالح طلبان نمي
  . يأس و نااميدي در جامعه به وجود آمد و نهايتًا به آمك بيگانگان، رضاخان روي آار آمد

آند و از نااميدي   توانست واقع بينانه عمل  اگر جنبش اصالحات در آن دوره مي: وي در اين خصوص افزود
پس از پيروزي . توانست با نام جمهوري خواهي، استبداد ايجاد آند  مردم جلوگيري آند، رضاخان نمي

 گرفت و زمينه باز توليد آار ابزارهاي قدرت را به دست  انقالب نيز شرايطي ايجاد شد آه جريان محافظه
  .استبداد را در جامعه فراهم آرد

عملكرد شوراي نگهبان چيز نويي نيست بلكه در رد : توسلي در بخشي از سخنان خود اظهار داشت
ايم، اما در اين مقطع شوراي   هاي اين نهاد بوده  هاي گذشته نيز شايد اينگونه حرآت  ها در دوره  صالحيت

تر و آشكارتر سعي آرد آه عمل آند به طوري آه انتخابات مفهومي نداشته   ياننگهبان با حرآتي عر
  .باشد تا اقتدارگرايان در مجلس حاضر شوند

عضو شوراي مرآزي نهضت آزادي ايران، مهمترين مسؤوليت جنبش دانشجويي را در اين شرايط، مقابله 
  .آه مردم در صحنه سياسي حاضر شونددانشجويان بايد تالش آنند : با يأس و نااميدي خواند و افزود

از طريق برگزاري : وي همچنين مهمترين شعار در اين شرايط را برگزاري انتخابات آزاد خواند و افزود
شود و اين شعار بزرگان نيز بود آه گفتند؛ در   انتخابات آزاد، تأمين حقوق اساسي مردم ممكن مي

  .آنيم  يا رسوا ميشويم و  آنيم يا پيروز مي  انتخابات شرآت مي
پيام ما براي مردم حضور در صحنه و حمايت از جبهه : توسلي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح آرد

شان و سوگندي آه ياد   هاي  خواهيم آه در چارچوب برنامه  اصالحات است و از نمايندگان مجلس مي
  .اند، آوتاه نيايند و بر مواضع خود پافشاري آنند  آرده
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نين از وزارت آشور، استانداران و فرمانداران خواست آه تحت تأثير شرايط آنوني قرار نگيرند و وي همچ
  . به وظيفه خود عمل آنند

عضو شوراي مرآزي نهضت آزادي ايران در آخرين بخش از سخنان خود از دانشجويان خواست آه از 
نيز انتقال دهند تا ملت يا با شرآت يا طريق ارتباط با بدنه جامعه فضاي موجود در دانشگاه را به جامعه 
  .با عدم مشارآت مخالفت خود را به شوراي نگهبان نشان دهد

به گزارش ايلنا دآتر احمد شيرزاد نماينده مجلس شوراي اسالمي نيز در اين مراسم طي سخناني با 
 امام آسي آه به قول:طرح اين مطلب آه بايد جلوي فرايند غيرقانوني صورت پذيرفته را گرفت ، گفت 

هاي نسل جوان   فرياد نزد، مسلمان نيست، دانشجويان بايد اين شرايط خطير را درك آنند، اغلب گاليه
  .  ها وجود ندارد  باشد اما امروز فرصت اين گاليه  به جا مي

دد هاي آشور و فعاليت مج  دآتر شيرزاد در ادامه با ابراز خوشحالي از اتمام تعطيالت ميان ترم دانشگاه
فرصت زياد باقي نمانده است، اگر دست بر روي دست : دانشجويان در عرصه سياسي آشور گفت

  .بگذاريم ممكن باليي سر ملت بيايد آه جبران ناپذير باشد
جناح راست مصمم است آه پروژه خود را تكميل آند، ممكن است در مجلس قوانيني : وي ادامه داد

تر باشد، لذا نبايد اجازه دهيم آه مجلس به دست اقتدارگرايان   تصويب شود آه از قوانين شرعي محكم
  .بيافتد

مالك مردم ساالري اين نيست آه فقط : هاي مردمساالري واقعي، اظهار داشت  شيرزاد در تشريح مالك
وي . در ظاهر آن را مشاهده آنيم، مالك دموآراسي اين است آه قوانين با رأي مردم قابل تغيير باشد

  .شرايط آنوني نبايد آاري انجام دهيم آه آار به دست اقتدارگرايان سپرده شوددر : افزود
خواهيم حرمت آسي شكسته شود اما در برابر جور و ستم به مردم،   نمي: وي در پايان خاطرنشان آرد
هاي استبداد را   اگر همه به صحنه بيايند و اعتراض آنند، صدا ما زمزمه. هيچ آس نبايد آوتاه بيايد

  .موش خواهد آردخا
در ادامه مراسم مهدي حبيبي، دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير با حضور در تريبون 

امروز در يك بزنگاه تاريخي براي رسيدن يا نرسيدن به : گفت" دفاع از جمهوريت"دانشجويي 
حدود صد سال . داردهاي تاريخي ملت هستيم و اين دوره شباهت عجيبي به انقالب مشروطه   خواسته

اي از آزادي خواهان، مظفر الدين شاه بيمار را مجبور به امضاي فرمان   پيش مشيرالدوله و عده
آنند و سرانجام انقالب مشروطه به پيروزي رسيد، اما رهبران مشروطه ارزش حضور   مشروطيت مي

با روشنفكران محقق آنند در حالي توانند دموآراسي را صرفًا   آردند، مي  مردم را در نيافتند و گمان مي
  . رسيد  فهمند مشروطه به ثمر مي  آه اگر ارزش حضور مردم را مي

اند آه رسيدن به دموآراسي بايد خارج از چهارچوب قانوني     نمايندگان متوجه شده: حبيبي تصريح آرد
 آه مجلس و دولتي آه اند  نظام فعلي صورت گيرد و االن زمان فرياد است و مردم به اين نتيجه رسيده

توان انتظار تحول   گيري ندارد و قدرت مجمع تشخيص مصلحت از مجلس بيشتر است، نمي  قدرت تصميم
  .  داشت

اند آه جنبش بايد از داخل حاآميت   امروز آه نمايندگان اصالح طلب مجلس دريافته: وي همچنين افزود
نشانه حل شود و تأييد صالحيت نمايندگان نبايد به مردم منتقل شود، نبايد اين مشكل به روش آدخدا م

  .با حكم حكومتي رهبري صورت گيرد
دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير با بيان اين مطلب آه انتخابات فرمايشي از نظر ما 

قبل از اسالم و دينداري بايد مسئله آزادي حل نشود، دينداري و : تحريم است، خاطرنشان ساخت
  .ديني از نظر ما يكسان است  بي

: صد سال اخير را ناديده بگيرد، تصريح آرد  آوردهاي يك  وي با تأآيد بر اينكه جريان دانشجويي نبايد دست
استعفاي نمايندگان آامًال جدي است و نمايندگان پس از انتخابات آزاد بايد بحث مثمرثمر بودن انتخابات 

  .را مطرح آنندو انجام آارهاي مملكت به خواست مردم 
حبيبي در آخرين بخش از سخنان خود با اشاره به اينكه تجربيات نادرست گذشته نبايد دوباره تكرار 

  .تفاوتي در شرايط موجود بدترين لطمات را وارد خواهد ساخت  بي: شود، افزود
يي به گزارش ايلنا، محسن آرمين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در تريبون دانشجو

صد   در دانشگاه اميرآبير با اشاره به اين مطلب آه انقالب اسالمي ايران تجربيات يك" دفاع از جمهوريت"
را " نفي استبداد"و " نفي استعمار" انقالب اسالمي ايران دو هدف: سال تالش ملت ايران است، گفت

 را تشكيل داده و در آرد و اين دو ويژگي ماهيت انقالب اسالمي  در اين حرآت فراگير دنبال مي
  .  ترين شعار انقالب اين اهداف تجلي پيدا آرد  اصلي

لذا جمهوريت، جمهوريتي است آه . استقالل، آزادي و جمهوري چكيده اين انقالب است: وي ادامه داد
ه بر پايه نفي استبداد و استعمار استوار باشد، در تاريخ معاصر ايران تا دو رآن استعمار و استبداد هموار

  .در آنار هم و بر عليه منافع دولت قرار داشته است
آرمين با بيان اين مطلب آه جمهوريت در نظر معمار بزرگ انقالب همان جمهوريتي بوده است آه در 

آند آه از حضرت امام در هنگام   آقاي حبيبي نقل مي: ديگر آشورهاي جهان وجود داشته است، گفت
توانيد حكومت اسالمي تشكيل دهيد، اما چرا اينقدر بر   شما ميتدوين قانون اساسي پرسيده شد آه 

گوييم حكومت اسالمي آدام اسالم   جمهوري اسالمي اصرار داريد؟ ايشان جواب دادند؛ وقتي آه مي
گويم نظام جمهوري اسالمي   آنم يا ديگران؟ اما وقتي مي  مدنظر است؟ اسالمي آه من تفسير مي

  .آنند  المي آه فهم همه مردم بوده است و با آن زندگي مييعني اسالم جمهور، يعني اس
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اگر قرار باشد به جاي اين اسالم، . اسالم جمهور مردم و ملت ايران مدنظر امام بوده است: وي افزود
اي مردم همخواني ندارد، حاآم شود، نظام   اسالم ديگري و برداشت ديگري از اسالم آه با خواسته

  .م دستاوردهاي آن از بين خواهد رفتاستحاله خواهد شد و تما
، مسئله مهم امروز جامعه را حفظ انقالب و   عضو شوراي مرآزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي

امروز سخن ما اين است آه اگر به جاي اسالمي آه همه مردم : هاي آن دانست و تأآيد آرد  آرمان
شود انقالب مشروطه   نمي.  از بين خواهد رفتفهمند، اسالمي ديگر را قالب آنيد، جمهوريت نظام  مي

نتيچه چنين آاري به توپ . با ديدگاه عالمه نائيني آرد اما بعد اسالم شيخ فضل اهللا نوري را حاآم آنيد
  .شود  بستن مجلس مي
اگر انقالب اسالمي را بر اساس حرف و تفكر مطهري و شريعتي بنا آرديم و بعد : آرمين تصريح آرد

  . اند  شود آه آقايان به بار آورده  و مصباح را به خورد مردم بدهيم، همين افتضاحي مياسالم جنتي 
ها   ترين حكومت  ترين و مردمي  حرف ما اين است آه انقالبي: نماينده مجلس شوراي اسالمي تأآيد آرد

حق هاست،   ها نيست، مسئله فراتر از اين بحث  مسئله مهم رد صالحيت. رود  دارد از دست مي
  .شود  حاآميت ملت دارد مخدوش مي

ترين نهادهاي انتخابي مردم است در حال از بين   آرمين با بيان اين مطلب آه نهاد مجلس آه از اصلي
انتخابات آزاد و رأي دادن . گيرند  اند و به جاي مردم تصميم مي  شش نفر نشسته:  گفت رفتن است،

  .اند  ريت نظام را نقض آردهاند و جمهو  مردم را تبديل به انتصاب آرده
خواهند مجلس مطيع را تشكيل بدهند، اگر چنين اتفاقي بيافتد، ديگر   مي: وي در پايان تصريح آرد

رود، لذا ما تصميم   اساس همه چيز بر باد مي. مطبوعات آزادي وجود ندارد آه از آن بخواهيم دفاع آنيم
ار شود مجلس فرمايشي تشكيل شود، ديگر در مجلس اگر قر. گرفتيم در برابر اين قضيه استعفاء دهيم

  . توان از حق ملت دفاع آرد و حضور در چنين مجلسي ننگ هر آزاديخواهي است  نمي
بهاء الدين ادب، نماينده مردم سنندج در مجلس شوراي اسالمي ديگر سخنران اين مراسم بود آه با 

 با وجود اينكه من از نمايندگان منتقد عملكرد :اشاره به آنار گذاشتن دعواهاي خانوادگي ،اظهار داشت
مجلس ششم هستم اما معتقدم آه امروز بايد دعواهاي خانوادگي را آنار گذاشت، چرا آه خداي 

  . هاي اخير جلوگيري شود  بار ديگر به داد ملت ايران رسيده است تا از انحرافات سال  اليزال يك
همه بايد براي تحقق دموآراسي تالش :  دانشجويان افزودوي همچنين با تأآيد بر لزوم حمايت مردم و

  .آنند و ضمن داشتن انتقاد، امروز بايد در صحنه حضور داشته باشيد
دهم آه تالش اآثريت قريب به اتفاق نمايندگان معترض براي گرم   من شهادت مي: ادب در ادامه افزود

ت، بلكه اصل بحث بر سر تبديل انتخابات آردن تنور انتخابات، به خاطر رد صالحيت شدن خودشان نيس
تواند به   به انتصابات است و شما دانشجويان بايد حمايت آنيد چون متحصن با تعداد آم خود نمي

  .تنهايي از حقوق مردم دفاع آند
 ـ ادوار   در ادامه اين مراسم علي سياسي راد، عضو شوراي مرآزي سازمان دانش آموختگان ايران

در دانشگاه اميرآبير، با بيان اين " دفاع از جمهوريت" ي سخناني در تريبون دانشجوييتحكيم وحدت ـ ط
به عنوان : مطلب آه باالخره بايد حق تعيين سرنوشت براي ملت ايران به رسميت شناخته شود، گفت

بايست بعد از مشروطه و انقالب   وظيفه شهروندي خود از جمهوريت جامعه دفاع خواهيم آرد و مي
  .مي باالخره حق تعيين سرنوشت براي ملت ايران به رسميت شناخته شوداسال

اصل نظارت بر انتخابات در تمام دنيا پذيرفته شده است و بدين معني است آه مجريان : وي ادامه داد
  . انتخابات تقلب نكنند اما شوراي نگهبان با سوءاستفاده از اصل نظارت اين حرآات را انجام داده است

تواند به اميد دولت اقدامي را انجام دهند،   با طرح اين مطلب آه جريان دانشجويي نمي" ادسياسي ر"
هايي را داشته باشند، اما موظف هستيم براي رسيدن به   يان ضرورت  ممكن است دولت: تأآيد آرد

نتيجه ما اگر آقايان دولتي به اين . اهداف و مطالبات خود تا آخر بايستيم و به حرآت خود ادامه دهيم
  .رسيدند آه خوب ما را همراهي خواهند آرد

توانيم برويم خانه بنشينيم   ما نمي. توانيم آوتاه بيائيم  ما به عنوان جريان دانشجويي نمي: وي تأآيد آرد
رئيس جمهور دو . و بگوييم يك نفر براي ما تصميم بگيرد لذا به شدت پيگير مطالبات جامعه هستيم 

آند يا اينكه زير بار انتخابات   روي خود ندارد، يا انتخابات فرمايشي را برگزار نمي  گزينه بيشتر در پيش
  . فرمايشي خواهد رفت

در ادامه اين برنامه علي آميجاني، ديگر عضو انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير با پيچيده 
  .هوري استبحث آنوني ما پيگيري حقوق مدني و جم: دانستن فضاي سياسي آشور گفت

ما از : باشد، تصريح آرد  وي با بيان اين مطلب آه جريان اقتدارگرا به دنبال برقراري ارتباط با بيگانگان مي
خواهيم آه منافع زودگذر اقتصادي خود را بر منافع بلند مدت ملت ايران ترجيح ندهد و با   فرانسه مي

  .آقايان وارد معامله نشود
بايد بحث جمهوري خواهي را به : به بن بست رسيده دانست و افزودآميجاني گفتمان اصالحات را 

  .صورت جدي پيگيري آنيم
آيانوش راد، نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي در ادامه مراسم با حضور در تريبون آزاد 

همانطور آه اصل نظام جمهوري : دانشجويي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميرآبير گفت
تواند دچار تحول   مي با رأي مردم روي آار آمده است، قانون اساسي و امثالهم با رأي مردم مياسال
  .شود
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سياست در دوران جديد بر دو پايه استوار است؛ يكي تقسيم قدرت براي آنترل : وي همچنين ادامه داد
تواند زمام   ها نمي  قدرت و ديگري پذيرش مفهوم وآالت به اين معنا آه آسي از طرف خدا يا از آسمان

دهد و اگر رأي ندهند     امور را به دست گيرد، بلكه اگر مردم رأي بدهند حاآم به حكومتش ادامه مي
اگر قوانين آشورها اين دو مفهوم را نداشته باشد، حكومت آن آشورها تداوم . مشروع نيست
  .نخواهديافت

شت خاص خود، حق انتخاب آزادانه نمايندگان را اي با بردا  عده: نماينده مردم اهواز همچنين تصريح آرد
اگر قانون اساسي با تفسيرهاي اقتدارگرايانه در برابر نظر مردم بايستد، دير يا زود در . اند   از ملت گرفته

  .معرض تغيير قرار خواهد گرفت
  . نمايندگان متحصن نه در جلوي ملت، آه پشت سر ملت قرار دارند: وي در ادامه اظهار داشت

آيانوش راد در آخرين بخش از سخنان خود با انتقاد از عملكرد شوراي نگهبان، صدا و سيما و قوه قضائيه 
هاي   اند و اگر در اين شرايط سكوت آنيم نسل  اين نهادها در مقابل نهادهاي انتخابي ايستاده: افزود

  .آينده ما را نخواهند بخشيد
يكي از مهمترين داليل قلع و قمع همكاران ما با : گفتنماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
  . تفاوتي آنها است  تيغ نظارت استصوابي، انتقاد آردن و عدم بي

ها،   علي اآبر موسوي خوئيني" دفاع از جمهوريت"به گزارش خبرنگار ايلنا، در پايان تريبون دانشجويي 
ارفات را آنار بگذاريم، جرياني آه منتسب بايد تع: نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي گفت

بايد . به دانشگاه است بايد در چارچوب آامًال منطقي به اين موضوع بپردازد و آن را به سرانجام برساند
  . بحث نظارت استصوابي به آلي حل شود

ته دولت آقاي خاتمي به قول خودش آه گف: ها در آخرين بخش از سخنان خود بيان آرد  موسوي خوئيني
بود؛ خط قرمز من جمهوري اسالمي است، عمل آند و گرنه استعفا دهد و مردم را با محافظه آاران 

  .دانند آه چه بايد بكنند  تنها بگذارد آه مردم خود خوب مي
  : در حاشيه

در دست دانشجويان به " رفراندوم"و " هرجا ملت است مجلس همانجاست"پوسترهايي با عنوان -
  . نفر از دانشجويان در تجمع حضور دارند 500ب به قري. چشم مي خورد 

هاي داخلي و خارجي    مسئوالن حراست دانشگاه اميرآبير در ابتداي مراسم از ورود خبرنگاران رسانه-
  . اين مراسم با مسئوالن مربوطه شدممانعت آرده آه در نتيجه موجب ايجاد درگيري بين برگزار آنندگان

  پايان پيام
 

  آنيم  در انتخابات اول اسفند شرآت نمي: شارآتآنگره جبهه م
  انتخابات اول اسفند آزاد و عادالنه نيست 

  2004 فوريه 2 -1382  بهمن 13 دوشنبه -سايت رويداد
  ششمين آنگره مشارآت 

ترين حزب سياسي آشور در حالي در پنجمين  جبهه مشارآت ايران اسالمي، پرنفوذترين و گسترده
حضور در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي گرفت آه مخالفان  دمآنگره خود تصميم به ع

  . آنند فروغ آماده مي اصالحات خود را برگزاري انتخاباتي آم
با حضور خبرنگاران » وي پارك«ديروز پنجمين آنگره جبهه مشارآت در باشگاه وزارت آار حوالي چهارراه 

  . داخلي و خارجي برگزار شد
مهمترين بحث بين اعضاي جبهه » عدم شرآت«يا » تحريم«نتخابات بخصوص بحث تصميم درخصوص ا

خصوص به درازا آشيد و آنفرانس مطبوعاتي محمدرضا خاتمي  گيري در اين تصميم. مشارآت بود
  . دبيرآل جبهه مشارآت با تأخير برگزار شد

جدي در اين خصوص در هاي  گيري آه در آن به روي خبرنگاران بسته بود بحث در درون سالن تصميم
گيري، دبيرآل جبهه مشارآت برخاست تا خبرنگاران را بيش  گرفت و به محض مشخص شدن نتيجه رأي

  . از اين منتظر نگذارد
  

  . گرفت» عدم شرآت«جبهه مشارآت با اآثريت قاطع آرا تصميم به 
  

ا با اين م: دبيرآل جبهه مشارآت در پاسخ به سؤال خبرنگاري درخصوص تفاوت اين دو گفت
گيري و براساس مستندات موجود به عنوان يك حزب مواضع خود را اعالم آرديم ولي به مردم  تصميم

شرايط انتخابات آزاد، عادالنه و رقابتي وجود ندارد و ما . آنيم آه در انتخابات شرآت آنند يا نه حكم نمي
نتخابات اول اسفند ماه شرآت ها حل شود به دليل نبودن زمان آافي در ا حتي اگر مسأله ردصالحيت

  . آنيم چون در اين صورت شرايط عادالنه نيست نمي
رسد با توجه به تجربه اول اسفندماه و با حوادثي آه  به نظرم مي: وي در خصوص واآنش مردم گفت

دبيرآل جبهه . اين روزها اتفاق افتاده، مردم ما آمادگي دارند آه در انتخابات فرمايشي شرآت نكنند
آت در پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه پيام خود را به مردم چگونه منتقل خواهند آرد و توقع مشار

هاي ارتباطي خود را با مردم داريم و از همه  ما آانال: حزب متبوعش از دولت چيست پاسخ داد
ديم آنيم ولي همان طور آه پيش از اين اعالم آر ها براي رساندن نظر خود به مردم استفاده مي فرصت

در خصوص دولت نيز تنها توقع . ما قيم مردم نيستيم. هيچ گاه قصد نداريم براي مردم تعيين تكليف آنيم
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ما از دولت عدم برگزاري انتخابات فرمايشي است و از تصميمات دولت در اين خصوص تا به آنون حمايت 
: نگره حزب تأآيد آردخاتمي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر تصميمات گرفته شده در آ. آنيم مي

از همان زمان در ارآان مختلف حزب در . سال قبل نظريه خروج از حاآميت در آنگره چهارم مطرح شد
مشي  هاي اوليه صورت گرفته است اما در آنگره پنجم خط ريزي هاي آن صحبت و برنامه خصوص فعاليت

 پاسخ به سؤالي در اين وي همچنين در. و راهبرد اساسي حزب براي ادامه آار مشخص شده است
 سال چه عاملي باعث بروز چنين چالشي شده است، انحراف شوراي 25مورد آه بعد از گذشت 

  . را عامل آن دانست) ره(نگهبان از قانون اساسي و مباني امام 
  

دبيرآل جبهه مشارآت در جواب به اين سؤال آه آيا انتخاب اين راه براي حزب متبوع هزينه سياسي 
اگر حاآميت يكپارچه در اختيار نيروهاي اقتداگرا قرار گيرد براي فعاالن : اهد داشت يا خير گفتدرپي خو

اما اين در آوتاه مدت است و جبهه مشارآت در . آند اي ايجاد مي و نهادهاي سياسي مشكالت عمده
 براي رسيدن هاي مختلف تاآنون بيشترين هزينه را پرداخته است و آمادگي دارد آه ميان احزاب و گروه

  . هاي بيشتري نيز پرداخت آند به دموآراسي هزينه
به اعتقاد من اگر دولت قاطعانه بر مواضع خود بايستد انتخابات به صورت : وي در بخش ديگري گفت

  برنامه برخي اين بود . غيرقانوني و فرمايشي برگزار نخواهد شد
اگر دولت . اما اين امر ميسر نخواهد شدآه انتخابات فرمايشي به دست دولت اصالحات برگزار شود 

  . بخواهد انتخابات فرمايشي را برگزار آند ديگر دولت اصالحات نيست
  

ترين بخش اين مصاحبه مطبوعاتي شايد به سؤاالت خارج از چارچوب خبرنگار رسالت اختصاص  جالب
گيري يك سؤال دبيرآل جبهه مشارآت اولين بخش از سؤاالت خبرنگار رسالت را آه به پي. داشت

. شد را به پاسخي آه قبًال به همين سؤال داده بود ارجاع داد فلسفي از جلسات قبلي مربوط مي
پرسش دوم خبرنگار رسالت نيز در خصوص بيانيه آنگره جبهه مشارآت و عدم پايبندي به قانون 

دًا به عدم پاسخ نماند، مجد اساسي بود و سومين سؤال اين روزنامه از سوي محمدرضا خاتمي بي
خبرنگار رسالت پرسيد شما آه در بيانيه آنگره پنجم عمًال . التزام به قانون اساسي اختصاص داشت

مشخص آرديد به قانون اساسي التزام نداريد چگونه است آه شوراي نگهبان را به عدم اجراي قانون 
بان التزام به قانون گوييم شوراي نگه اين يك دور باطل ما مي: آنيد؟ خاتمي گفت اساسي متهم مي

نو،  گويد ياس گوييم رسالت التزام ندارد، رسالت مي گويد ما، ما مي اساسي ندارد، شوراي نگهبان مي
حل رفراندوم است، اگر شما راضي  تنها راه. بياييد اين را يك بار و براي هميشه به پيشگاه مردم ببريم

  . آنيم هستيد، ما راضي هستيم و از آن استقبال مي
  
ي همچنين در پاسخ به امكان انشقاق در جبهه دوم خرداد و احتمال شرآت برخي از احزاب در و

ما موضع خود را اعالم آرديم و هر آس در اين انتخابات تشريفاتي شرآت آند بايد : انتخابات گفت
  . پاسخگوي اعمال خود باشد

هاي  نظام ما ظرفيت:  پاسخ شنيدخبرنگار الجزيره پرسيد، آيا هنوز به امكان حل بحران اميدواريد و
سخنان مقام معظم . اما امكان حل اين بحران براي اول اسفند ماه وجود ندارد. بررسي حل بحران را دارد
آننده مشكالت باشد اما ظاهرًا بناي شوراي نگهبان بر حل مشكل  توانست حل رهبري در آن زمان مي

  . شود مشكالت هم بيشتر ميگيرد طبعًا  نبوده است و حاال آه بحران شكل مي
  

حرآت : هاي احتمالي اتحاديه اروپا دراين خصوص گفت دبيرآل جبهه مشارآت درخصوص حمايت
اسالمي و تحصن نمايندگان متكي به نيروهاي داخلي بوده است امااز آساني آه از حقوق بشر و 

 آه بتوان در آن حقي را دنياي امروز دنيايي نيست. آنيم طلبي در ايران دفاع آنند تشكر مي اصالح
» دفاع«دنيا روي مباحث حقوق بشر حساس است و اين . پايمال آرد و دنيا واآنشي نشان ندهد

  . دانيم از حق ديگران دفاع آنيم همانطور آه ما برخود واجب مي. ستودني است
  

مهم : توي در پاسخ به سؤالي درخصوص تغيير در اعضاي فقهاي شوراي نگهبان و احتمال طرح آن گف
وجود افراد نيست آه تأثيرگذار است همچنان آه در سال گذشته سه تن از فقهاي شوراي نگهبان هم 

اين تفكر حاآم بر شوراي نگهبان است آه بايد تغيير . تغيير آردند ولي تغييري در روند امور ايجاد نشد
 ولي اگر براي اين تفكر يابد همچنان آه اين تفكر در مواجهه با افكار عمومي درگذشته تسليم شدند

  . انديشي نشود با رفتن افراد مشكلي حل نخواهد شد چاره
: شد، گفت ها را از جبهه مشارآت جويا مي وي در پاسخ به سؤالي آه علت بيشترين ردصالحيت

هاي گسترده و سازماندهي حزبي بسياري  ها از جبهه مشارآت بود، چون فعاليت بيشترين ردصالحيت
آنند اگر انتخابات ازاد  اي احساس مي نكه چرا به اينجا رسيديم بسيار روشن است عدهداشتيم ولي اي
اند تا مردم  اي ازاين رو خواهان انتخابات چندمرحله. نها بايد به تدريج بساط خود را برچينند برگزار شود، آ

  . ابنداز شرآت در انتخابات مأيوس شوند و با حداقل ميزان مشارآت مردم به هدف خود دست ي
خاتمي در پاسخ به سؤال ديگري با اشاره به اينكه تمامي اعضاي مشارآت خواهان انتشار علل 

ايم آه تمامي آساني آه از سوي مراجع چهارگانه  ما درخواست آرده: اند، افزود  خود شده ردصالحيت
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ت خواهد بود اند، صالحيتشان مورد تأييد واقع شود، چون گام بزرگي براي حل مشكال ردصالحيت نشده
  . رسد آه نظر وزارت اطالعات نيز چنين است به نظر مي

دبيرآل جبهه مشارآت در پاسخ به آخرين سؤال را در اين خصوص آه با توجه به اصرار مخالفان 
هاي موجود، وضعيت چه خواهد شد،  چيني اصالحات به برگزاري انتخابات در اول اسفندماه و زمينه

ترين مشارآت مردمي  تعداد رونق و آم اسفندماه برگزار شود، انتخاباتي سرد، بياگر انتخابات اول : گفت
آن مجلس، مجلسي نيست آه نماينده آن نماينده مردم باشد چون پشتوانه . در انتخابات خواهد بود

اي را باز نخواهد آرد پس وارد بحران خواهيم شد، نظام با آاهش مشروعيت مواجه  مردمي ندارد، گره
شد و تاريخ نشان داده است آه سرنوشت نظامي آه با آاهش مشروعيت مواجه شده است، خواهد 
  . چيست

 
  تاکيد نمايندگان متحصن بر تغيير تصميم شورای نگهبان

  2004  فوريه3 -1382   بهمن14 سه شنبه -بي بي سي 
 از داوطلبان گروهی از نمايندگان مجلس که در اعتراض به تصميم شورای نگهبان در رد صالحيت جمعی

نمايندگی دوره هفتم مجلس دست به تحصن زده اند با رييس جمهوری و رييس مجلس مالقات و گفتگو 
کرده اند و وزير خارجه ايران نسبت به حل بحران سياسی موجود با مداخله رهبر جمهوری اسالمی ابراز 

  .اميدواری کرده است
 3يت وی نيز رد شده است، روز سه شنبه، به گفته محمد رضا خاتمی، نايب رييس مجلس که صالح

فوريه، حدود هفتاد تن از متحصنان در دفتر محمد خاتمی، رييس جمهوری، حضور يافتند و با وی و مهدی 
  .کروبی، رييس مجلس، مالقات و گفتگو کردند

 بر  محمد رضا خاتمی گفته است که در اين ديدار متحصنان- ايرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ايران 
مفاد آخرين بيانيه و دو خواست اصلی خود يعنی تاييد صالحيت تمام کسانی که به طور غيرقانونی رد 

  .صالحيت شده اند و نيز تعويق انتخابات تاکيد کردند
آقای خاتمی گفته است که متحصنان به روسای قوای مجريه و مقننه اعالم کردند که به هيچوجه از اين 

  .اهند آمد و حل مساله بايد شامل برآورده شدن اين دو خواست باشددو خواست خود کوتاه نخو
در اين مالقات، متحصنان از مواضع دولت و رييس مجلس در قبال بحران ناشی از تصميم شورای نگهبان 

  .در رد صالحيت داوطلبان قدردانی کردند
دداری ورزيد و نايب رييس مجلس از گزارش نظرات رييس جمهوری و رييس مجلس در اين جلسه خو

  .گفت که تنها می تواند از سوی متحصنان سخن بگويد
  نظر متحصنان

آقای خاتمی منظور از مالقات روز سه شنبه را اعالم نظر متحصنان به روسای دو قوه اعالم کرد و گفت 
  .که قرار نبود اين جلسه به نتايج قطعی برسد

حل اين مساله دارند و مواضعشان مورد توجه متحصنين به خاطر اينکه نقش عمده ای در "به گفته وی 
  ."مردم و جهان است بر مواضع خود تاکيد کردند

تاکنون بنای ما اين بوده که تا روز چهارشنبه "در مورد ادامه تحصن، محمد رضا خاتمی گفته است 
 می تحصن ادامه پيدا کند و پس از آن هم در باره ادامه يا ختم آن، متحصنان در جلسات خود تصميم

  ."گيرند
وی انتخابات در شرايط کنونی را مشروع و قانونی ندانسته و گفته است که متحصنان در آن شرکت 

  .نمی کنند
در عين حال، به گفته آقای خاتمی تغيير شرايط و تعويق در برگزاری انتخابات می تواند باعث شود 

  . متحصنان در تصميم خود تجديد نظر کنند
  اميدواری خرازی

، کمال خرازی، وزير خارجه ايران، در مورد بحران سياسی جاری در جمهوری اسالمی اظهار نظر همزمان
  .کرده است

آقای خرازی، که به اوکراين سفر کرده ، در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با وزير خارجه آن کشور، تحوالت 
  .مربوط به انتخابات مجلس را يک مساله داخلی ايران دانست

  .ت که ايران در حال تجربه دمکراسی است و بر اجرای قانون پافشار می کندوی در عين حال گف
وزير خارجه ايران تاکيد کرد که دولت محمد خاتمی، رييس جمهوری، اصرار دارد که انتخابات مجلس با 

  .مشارکت مردم و به صورت رقابتی برگزار شود
 رهبر جمهوری اسالمی، مشکل کنونی حل وی ابراز اميدواری کرد که با رهنمودهای آيت اهللا خامنه ای،

 .شود
  

   نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسالمي17بيانيه شماره 
  2004 فوريه 3 -1382  بهمن 14سه شنبه 

گذرد اميد به برگزاري   هر روز آه مي: به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين بيانيه آمده است
ها براي دست آشيدن نمايندگان شما در مجلس     شود و تالش   آمتر ميانتخابات آزاد، عادالنه و قانوني

  .يابد  ترين اصول دموآراسي افزايش مي  شوراي اسالمي از بديهي
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ها، نمايندگان ملت را تطميع نكرده بايد در انتظار شروع فشارها   اينك آه وعده: افزايد  اين بيانيه مي
 ما شده است اتكال به خداوند و فقط او و ايمان به راه خود باشيم، غافل از آنكه آنچه سبب پايداري

  . است
ايم در شرايط فعلي برگزاري انتخابات نه آزاد است و   ما صريحًا اعالم آرده: اين بيانيه در ادامه تأآيد آرد

نه عادالنه، و در اين شرايط به هيچ وجه حاضر به شرآت در انتخابات فرمايشي نيستيم و مطمئن 
  .هيچ اصالح طلب قانونگرايي حاضر به تمكين در برابر اين روند نخواهد شدهستيم 

ها و برگزاري انتخابات در اول   شود آه براي رقابتي آردن حوزه  اخيرًا شنيده مي: اين بيانيه ادامه داد
  : آنيم آه  اسفند قرار است، ليستي مورد تأييد قرار گيرد، ما اعالم مي

ات در اول اسفند قابل برگزار شدن نيست و دولت اصالحات نبايد زير بار چنين  در شرايط فعلي انتخاب-1
  .تحميلي برود

اعتمادي آامل مردم به همه   دانيم و مايه بي  تر شدن انتخابات مي   تأييد ليستي محدود را فرمايشي-2
  .آنيم و حاضر به تأييد چنين روندي نيستيم  ارآان حكومت تلقي مي

آنيم حاضر به قبول آن نبوده    تعدادي از ما در اين ليست قرارگيرد، صراحتًا اعالم مي حتي اگر اسامي-3
و همچون همه داوطلبان آه حق آنها پايمال شده است در انتخابات شرآت نكرده و رسمًا انصراف 

  .خواهيم داد
هاي    و گروههاي اصالح طلب و قشرهاي مختلف اجتماع، به ويژه از احزاب   ضمن تشكر از همه گروه-4

خواهيم با هوشياري تحوالت جديد را مدنظر قرار دهند و به هيچ چيز جز انتخابات   جبهه دوم خرداد مي
  .آزاد در بعد از اول اسفند رضايت ندهند

  پايان پيام
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن 14سه شنبه : ايران در يک نگاه
  2004فوريه  3 -1382  بهمن 14 سه شنبه -بي بي سي 

  .حميد رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات روز گذشته دو مقام آمریکایی را رد کرد
روز گذشته ریچارد باوچر سخنگوی کاخ سفيد گفت که آمریکا از مقامات ایران می خواهد به انتخابات 

آمریکا هم روز گذشته در دمکراتيک و عادالنه گردن نهند و ریچارد آرميتاژ سخنگوی وزارت امور خارجه 
  .توکيو از جامعه جهانی خواست راه حل کارآمدی برای کنترل برنامه های هسته ای ایران اتخاذ کند

حميد رضا آصفی در پاسخ به این سخنان گفت اظهارات این مقام های آمریکایی حاکی است که آمریکا 
  .قصد دارد نظرات خود را بر نهادهای بين المللی تحميل کند

  سترش روابط با اوکراينگ
کمال خرازی وزیر خارجه ایران در دیدار با کنستنتين گریشچنکو همتای اواکراینی خود خواستار تاسيس 
مرکزی تجاری و بانک ایرانی در کيف پایتخت اوکراین برای گسترش روابط بازرگانی ميان دو کشور شده 

  .است
به اوکراین سفر کرده بر اهميت انتقال گاز ایران به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی آقای خرازی که 

  .از طریق اوکراین به کشورهای اروپایی تاکيد کرد
  انفجار مين در خوزستان

  .انفجار مين در استان خوزستان سه کشته و دو زخمی به جا گذاشت 
 با مين رخ به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی این انفجار در بستان و بر اثر برخورد یک دستگاه وانت

  .داد
از زمان پایان جنگ ایران و عراق در سال هزار و نهصد و نود و هشت ميالدی تا کنون در انفجار مين های 

  .به جا مانده از دوران جنگ تعداد زیادی از ساکنان این استان ها کشته و زخمی شده اند
  تسليت به کردهای عراق

عود بارزانی دبير کل حزب دمکرات کردستان عراق و نمایندگان کرد مجلس ایران در نامه هایی به مس
جالل طالبانی دبير کل حزب اتحادیه ميهنی کردستان عراق انفجار بمب در دفاتر این دو حزب در اربيل را 

  .عمليات تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده اند
ز اعضای بلندپایه حزب در جریان این حمله که روز یکشنبه رخ داد بيش از شصت نفر از جمله برخی ا

  .دمکرات کردستان عراق کشته شدند
  ايدز

دکتر محمد اسماعيل اکبری معاون وزارت بهداشت ایران گفته است که سه استان تهران کرمانشاه و 
  .فارس بيشترین آمار مبتالیان به ایدز را دارند

ین سه استان برای اقای اکبری یکی از علل این مساله را فعاليت های بيشتری دانسته که در ا
  .شناسایی بيماران صورت می گيرد

  نمايندگی اتاق تعاون در بغداد
ابراهيم تهرانی معاون اتاق تعاون ایران گفته است که اتاق تعاون در بغداد دفتر نمایندگی تاسيس کرده 

  .و از اسفند سال جاری فعاليت رسمی این اتاق در بغداد و کربال آغاز خواهد شد
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نا آقای تهرانی اضافه کرده که بخش تعاون ایران به زودی ساخت مراکز تجاری و مسکونی به گزارش ایر
  .در عراق را نيز آغاز خواهد کرد

  
   بهمن13دوشنبه : ايران در يک نگاه

  2004  فوريه2 -1382   بهمن13دوشنبه 
  انتقاد تلويحی رفسنجانی از اصالح طلبان

لحت نظام روز دوشنبه در خطبه های نماز عيد اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مص
قربان با اشاره به مسايل پيش آمده بر سر برگزاری انتخابات مجلس هفتم گفت مشاجرات سياسی که 

بين گروه ها و جريان هاى سياسی به وجود آمده، موجب ايجاد دلهره در داخل و زمينه اميد و شادی 
  .دشمنان شده است

د کسانی که فضاى ذهنی ديگرى دارند، هرکارى می خواهند انجام دهند، اما به گزارش ايرنا، وی افزو
اطمينان داشته باشند انقالبی که به گفته وی با حمايت مردم به پيش می رود، مورد حمايت خداوند 

  .است
آقای رفسنجانی نامی از اين افراد نبرد، اما به نظر می رسد که وی به طور تلويحی از اصالح طلبان 

  .ض به روند رد صالحيت ها انتقاد کرده استمعتر
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين گفت به رغم وجود افراد به گفته وی ناباب و دشمنان 

  .داخلی و خارجی، انقالب در مسير اصلی و مشخص شده خود پيش می رود
 تر باشد تا امسال که هجمه دشمنان بيشتر شده، حضور مردم در صحنه بايد گسترده: "وی افزود

  ." چشمان خيره دشمن را که در صدد ايجاد فاصله ميان مسئوالن و مردم هستند، کور کند
  شيرين عبادی به ايتاليا سفر می کند

، ماه آينده براى شرکت در مراسمی فرهنگی و هنرى، ٢٠٠٣شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل سال
  .به ايتاليا سفر می کند

گزارش داد که عالوه بر خانم عبادی، برخی ديگر از " ساندرتو ربا اوندنگو"د ايتاليايی ايرنا به نقل از بنيا
  .مشاهير بزرگ جهان سياست و فرهنگ نيز برای شرکت در اين مراسم دعوت شده اند

  .اين موسسه در شهر تورين ايتاليا و در زمينه ترويج هنر معاصر فعاليت می کند
شيرين عبادی به ايتاليا و ديگر ديدارها و برنامه های احتمالی وی در اين گزارش به زمان دقيق سفر 

  .اشاره ای نکرده است
خانم عبادی، پس از دريافت جايزه نوبل، با شماری از دولتمردان اروپايی، بويژه رييس جمهوری و چند 

اران در جمهوری مقام بلندپايه فرانسوی ديدار و گفت و گو کرد، که اين ديدارها با انتقاد شديد محافظه ک
  .اسالمی مواجه شد

   فروند هواپيما٣۶خريد 
 فروند هواپيماى مسافرى ٣۶احمد خرم، وزير راه و ترابرى گفت ايران براى افزايش پروازهاى خود، 

  .خريدارى کرده است
وی روز دوشنبه پس از ديدار با وزيران حمل و نقل ترکيه و عراق به ايرنا گفت از اين تعداد هواپيما، 

 فروند هواپيماى ديگر نيز گشايش اعتبار شده ٢۶اکنون هشت فروند وارد شبکه پروازى شده و براى ت
  .است

آقای خرم اشاره ای به نوع هواپيماهای خريداری شده نکرد، اما افزود براى توسعه حمل و نقل هوايی 
  . فروند هواپيماى مسافرى ديگر پيش بينی شده است٣٠ تا٢٠همچنين خريدارى 

ليل اعمال تحريم های آمريکا عليه جمهوری اسالمی، اين کشور برای نگهداری و گسترش خطوط به د
  . هواپيمايی خود با مشکالت عمده ای مواجه بوده است

  آزادی مدير عامل ايران مارين سرويس
محمد سعيدى، مدير عامل شرکت ايران مارين سرويس عصر روز يکشنبه به حکم مجتمع قضايی 

  . آزاد شدکارکنان دولت
به گفته آقای سعيدی، به دنبال پيگيری های کميسيون اصل نود مجلس و بر اساس مستندات اين 

  .کميسيون، دادگاه حکم آزادی وی را صادر کرده است
 به اتهام فروش ارز خارج از سيستم بانکی، به دستور سازمان تعزيرات ١٣٧۶وی از اواخر مردادماه سال 
  .شدحکومتی، محکوم به زندان 

شرکت ايران مارين سرويس شرکتی خصوصی است که در زمينه حمل ونقل دريايی فعاليت می کرد و 
 کار حمل نفت منطقه آسياى مرکزى از طريق خاک ايران را در دستور کار خود قرار داده ١٣٧٢از سال 

  .بود
ی نيز پيدا کرد پرونده مطرح شده عليه مديرعامل شرکت ايران مارين سرويس، بالفاصله ابعادی سياس

  .و به يکی از مسايل مورد مناقشه دو جناح بدل شد
آقای سعيدی، پس از آزادی به ايرنا گفت در ابتدا، مجازات نقدی برای وی تعيين شده بود که به علت 

  .تغيير يافت" حبس"عدم پذيرش اين مجازات از سوى وى به 
  حمله به دفتر نماينده تبريز
تبريز خبر از آن داد که افرادی که ناشناس خوانده شده اند، شب گذشته با دفتر اکبر اعلمی، نماينده 

  .حمله اين دفتر، خواستار انصراف آقای اعلمی از نامزدی برای نمايندگی مجلس هفتم شده اند
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به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، دو فرد مهاجم که مسلح به چاقو بودند، حوالی نيمه شب 
کنان دفتر آقای اعلمی، وسايل و تجهيزات اين دفتر را شکستند و با اسپری ديشب، ضمن تهديد کار

  .رنگ، شعارهايی عليه وی بر ديوارها نوشتند
اين درحالی است که فرماندار تبريز گفته است که نيروی انتظامی مشکوک است که اين حمله از 

  . سوی مخالفان اکبر اعلمی صورت گرفته باشد
ايندگان فعلی است که صالحيت وی از سوی شورای نگهبان تاييد شده، با اين آقای اعلمی، از جمله نم

حال، وی نيز در اعتراض به روند رد صالحيت ها، استعفای خود را به همراه ديگر نمايندگان معترض، 
  .تقديم هيئت رييسه مجلس کرده است

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  روههاى راديكال اسالمى در رابطه با انفجارهاى اربيلانگشت اشاره به سمت ايران، ترآيه و گ
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ترآيه و , انگشت اشاره به سمت ايران, بعد از بمبگذارى انتحارى مرگبار در شمال عراق, روز دوشنبه
حمالت دوگانه روز يكشنبه . اشاره رفت, گروه ها راديكال اسالمى آه تماما متهم به مشارآت هستند

حزب سياسى آرد آه به طور 2تن در دفاتر 200تن و مجروح شدن بيش از 65آه موجب آشته شدن 
. هنوز بايد مسئوليتش به عهده گرفته شود, شد, مشترك ناحيه بزرگ شمال عراق را آنترل مى آنند

, ش عزادارى مى آنداما در حاليكه عمليات پاآسازى پيش مى رود و آشور براى آشته شدگان
هم حزب ميهن . مقامهاى غمزده سريعا مظنونين غير عراقى را براى اين عمل مورد سرزنش قرار دادند

پرستان آردستان و هم حزب دمكراتيك آردستان رهبران ارشد خود را در انفجاراتى آه تقريبا به طور 
, نده عملياتى ائتالف در عراق گفتسرتيپ مارك آيمت معاون فرما.از دست داده اند, همزمان انجام شد

رزمندگان خارجى از القاعده گرفته و يا انصار االسالم هر دو ممكن است در عمليات مشارآت آرده 
حمالت روز شنبه مى تواند واآنشى در برابر دستگيرى حسن , بر طبق يك مقام ارشد ائتالف. باشند

بر .....مرز شمالى آشور با ايران دستگير شدگل پاآستانى مى باشد آه در حوالى . گل در عراق باشد
گل توسط حزب دمكراتيك آردستان هنگامى , طبق يك منبع آردى آه نمى خواست نامش برده شود
عبدل بوتانى .....دستگير شد, آيلومترى اربيل100آه در حال عبور از ايران به عراق بود در حج عمران در 

اين حمالت توسط ” :گفت, حمله مجروح شده استسخنگوى حزب دمكراتيك آردستان آه در اين 
اسالميست ها انصار االسالم انجام شده و توسط آشورهاى همسايه به آنها براى پول داده شده 

شيوه هاى نيستند آه مورد استفاده عراقيان باشد بلكه شيوه هاى هستند , چون اين شيوه ها. است
نگ خونين عراق با ايران بعنوان منبع حمالت اربيل ديگران به ج. ”آه از آشورهاى حول و حوش مى آيد

عليرغم اينكه ايران در مبارزه آردها با رژيم صدام حسين از آردها حمايت آرده , نگاه مى آنند
حزب دمكرات (ما”: از حزب دمكرات آردستان گفت) Tashlo Khodr(تاشلو خودر نجم الدين .....بود

تروريستهاى آه از ايران و ديگر : ك دشمن مشترك داريمي) آردستان و حزب اتحاديه ميهن پرستان
طى يك بيانيه اى آه بالفاصله بعد ازحمالت منتشر .....”آشورها مى آيند و ما بايد با آن ها مواجه شويم

آردها از خواسته ها سياسى خود آوتاه , مسعود بارزانى رهبر حزب دمكراتيك آردستان گفت, شد
آنها اتحاد مردم عراق و خواسته : ه دشمنان آردستان و عراق مى گوييمما ب” :او گفت. نخواهند آمد

  .    ”آردها براى داشتن يك ايالت فدرال را نمى توانند از بين ببرند
 

پدر بمب هسته اى پاآستان اعتراف آرد اطالعات در باره فن آورى هسته اى را در اختيار  ايران قرار 
  داده است 
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عبدالقدير خان پدر بمب هسته اى پاآستان سرانجام اعتراف آرد اطالعات در باره فن آورى هسته اى 
براى نخستين بار جمهورى اسالمى . در اختيار آشور هاى ايران ليبى و آره شمالى قرار داده است 

خبر گزارى فرانسه امروز . رژى اتمى قرار داد ايران نام عبدالقدير خان را در اختيار آژانس بين المللى ان
چكيده اى از . گزارشى در باره اعتراف هاى پدر بمب هسته اى پاآستان و آارنامه او مخابره آرده است 

  : اين گزارش را ميشنويد 
خبر گزارى فرانسه در آغاز مينويسد پس از دو ماه بررسى سرانجام مسئولين دولت پاآستان اعالم 

دآتر عبدالقدير خان پدر بمب هسته اى پاآستان در بطن ماجراى خروج اطالعات فن آورى آردند آه 
فرانس پرس ياد آورى , هسته اى اين آشور به سوى آشور هاى ايران ليبى و آره شمالى بوده است 

 دآتر عبدالقدير خان موفق شد چند هفته بعد از هندوستان رقيب پاآستان بمب 1998در سال . ميكند 
ه اى اين آشور را توليد آند و از آن زمان به عنوان قهرمان ملى اين آشور به حساب ميايد به هست

همين دليل محافظان خانه عبدالقدير خان همان قدر آه بايد حضور او را در خانه آنترل آنند به همان 
. يز به خطر بياندازد زيرا افشاى خبر اعترافهاى او ميتواند جانش را ن. اندازه هم بايد حافظ جانش باشند 

 در هندوستان ديده بر جان گشود و پس از جدايى خونين امپراتورى هندوستان 1936او در سال 
 به بندر آراچى پاآستان آوچ آرد و در رشته ذوب آهن در آلمان و 1947انگلستان از پاآستان در سال 
ر خان در يك البراتوار تحقيقاتى  ميالدى عبدالقدي70در اوائل دهه . بلژيك به ادامه تحصيل پرداخت 

البراتوارى آه متعلق به . ساختن سانتى فيوژ آه در صنايع هسته اى به آار ميايد مشغول آار شد 
 1976پدر بمب هسته اى پاآستان در سال . آنسرسيومى از آشو رهاى انگلستان و آلمان و هلند بود 
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ى بوتو مسئوليت برنامه هاى هسته اى غير به آشور ش بازگشت و در زمان نخست وزيرى ذوالفقار عل
 آنسرسيوم انگليسى آلمانى و هلندى او را متهم به 1983نظامى پاآستان را بر عهده گرفت و در سال 
آه در محاآمه تجديد نظر دادگاه او را بيگناه شناخت ولى . سرقت اسناد و مدارك سرى هسته اى آرد 
 قادر به غنى ساختن اورانيوم 1978عبدالقدير خان از سال به گفته فرانس پرس پاآستان با تالش هاى 

   ميتوانست بمب هسته اى توليد آند 1984بود و از سال 
 ميالدى سر نخ تمام برنامه هاى هسته اى 2001به گفته خبر گزارى فرانسه عبدالقدير خان تا سال 

ز به قدرت رسيدن پرويز مشرف  ميالدى پس ا2001تا اينكه از ماه مارس . پاآستان را در اختيار داشت 
در پاآستان او از رياست برنامه هاى هسته آنار گذاشته شد و به عنوان مشاور رياست جمهورى 

پاستان در برنامه اى هسته پاآستان به آار ادامه داد آه بيشتر يك شغل تشريفاتى بود آه آنرا نيز از 
 صفحه اى اعترافات 11گزارش : يسد فرانس پرس در پايان مينو. جمعه گذشته ازدست داده است 

عبدالقدير خان پدر بمب هسته اى پاآستان در دست پرويز مشرف رياست جمهورى اين آشور قرار دارد 
آه بايد سرنوشت آينده اين پرونده خروج اطالعات فن آورى پاآستان به ايران ليبى و آره شمالى را 

 .تعيين آند
  

  ا مذهبي حكومت عرفي  ي-شيعيان و آينده عراق
  

محسن عبدالحميد، دبيرآل حزب بنيادگرايان اسالمى عراق، رياست شوراى حكومت انتقالى عراق را 
  عهده دار شد 
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يك مسلمان اهل تسنن و دبيرآل حزب بنيادگرايان اسالمى عراق به عنوان هفتمين رييس دوره اى 

  . صوب شدشوراى حكومت انتقالى عراق من
به نقل از خبرگزارى آسوشيتدپرس، محسن عبدالحميد، ) ايسنا(به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران 

از مسلمانان اهل تسنن و دبيرآل حزب بنيادگران اسالمى عراق، اين پست را براى يك دوره ى يك 
  . ماهه از عدنان پاچه چى تحويل گرفت

نتقالى عراق را بر عهده مي گيرد آه آارشناسان سازمان عبدالحميد در حالى رياست شوراى حكومت ا
ملل احتماال تا هفته ى آينده درباره ى امكان برگزارى انتخابات زود هنگام در عراق تصميم گيرى خواهند 

  . آرد
.  آتاب در رابطه با درك و مفاهيم قرآنى نوشته است30عبدالحميد در شهر آرآوك به دنيا آمده و تاآنون 

 به اتهام سازمان دهى مجدد 1996 سابق دانشكده ى آموزش در بغداد است و در سال وى استاد
 . هنوز معلوم نيست آه وى چرا و چه زمانى آزاد شده است. حزبش توسط صدام دستگير شد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن 14: روزنامه های تهران
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بيشتر روزنامه های سه شنبه تهران در حالی استعفای اکثريت نمايندگان مجلس را در صدر اخبار خود 
به عنوان مهم ترين حادثه سياسی سال های اخير نقل کرده اند که سه روزنامه صبح و عصر در عنوان 

ن آن توسط شورای نگهبان شده های اصلی خود همچنان آن را نمايشی خوانده و خواستار ناديده گرفت
  .اند

 در عنوان های اصلی خود از نمايش استعفا بعد از نمايش رسالت و جمهوری اسالمی، کيهان
  .تحصن نوشته اند

  . از زبان اکثريت نمايندگان در صدر اخبار خود نوشته شرايط انتخابات آزاد فراهم نيستياس نو
  . به تعويق افتادن انتخابات شده است سخن وزارت کشور را نقل کرده که خواستارشرق
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در صدر اخبار خود از زبان رييس جمهور خاتمی نوشته آنان ايران

  .که در برابر مردم ايستاده اند، محکوم به فنا هستند
  . از قول سخنگوی دولت نوشته وضع بدتر از اين را هم پيش بينی می کنيمآفتاب يزد
 نماينده مجلس منتشر کرده اخبار و گزارش های مربوط ١٢۵ در ويژه نامه ای که برای استعفای ياس نو

  .به اين حرکت مجلس را منتشر کرده است
 در عنوان اصلی خود و چند مقاله و گزارش به تائيد نظر دبير شورای نگهبان، دولت را متهم رسالت

تصويب صالحيت تعدادی از اصالح طلبان را تقاضا کرده که فهرستی را تهيه کرده و از شورای نگهبان 
  .کرده است
 هيات منتخب دولت در اطالعيه ای تاکيد کرد که هيچ فهرستی از هيات منتخب در شرقبه نوشته 

اختيار شورای محترم نگهبان قرار نگرفته و خبر منتشره از سوی خبرگزاری ها و صدا و سيمای جمهوری 
  .ذب محض استاسالمی ايران در اين زمينه ک

 از قول واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سيما خبر داده که احمد جنتی با اشاره به برگزاری کيهان
نشست هايی با برخی وزيران، گفته است مسئله ای که برای اولين بار در بيست و پنج سال گذشته 
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فتند اگر اين افراد مشاهده شد و سابقه نداشت اين بود که به ما فهرست هايی می دادند و می گ
  .تاييد شوند، نظر ما تامين می شود

 نوشته دبير شورای نگهبان گفته است که مذاکرات چهار وزير تعيين شده از سوی دولت را با کيهان
  .اعضای اين شورا منتشر خواهد کرد

 قرار گرفته که با رسالت و جمهوری اسالمی و کيهاننظر دبير شورای نگهبان مستند سرمقاله 
شاره به آن دولت محمد خاتمی را متهم کرده اند که در صدد است مجلسی فرمايشی از افراد مطيع ا

  .دولت برپا کند
 در سرمقاله خود نمايندگان استعفا داده مجلس را متهم کرده که به راهنمائی محمد رضا رسالت

 نيست و کار آن ها يعنی خاتمی و بهزاد نبوی و مصطفی تاج زاده به راهی افتاده اند که آن را پايانی
  .تعطيل و انحالل مجلس تيرخالصی است به حيات سياسی خودشان

 اظهار نظر کرده که شورای نگهبان فقط به قانون عمل کرده است رسالتکاظم انبار لوئی در سرمقاله 
ت و نمايندگان مجلس به زودی نتيجه عمل خود را خواهند فهميد چون مردم اگر يک کيش کنند آن ها ما

  .خواهند شد
 با باالگرفتن تشنج در فضای سياسی کشور که بر سر رد صالحيت گسترده ياس نوبه نوشته 

نامزدهای نمايندگی مجلس توسط شورای نگهبان صورت گرفته است بورس تهران به شدت کاهش 
  .يافت و مردم عادی به فروش اوراق بورس خود رو آورده اند

ه فيلم بين المللی فجر با سردی روبرو شده و عالوه بر آن که  حاکی است که جشنوار ياس نوگزارش
بسياری از بزرگان سينما از شرکت در آن خودداری کرده اند مردم هم مانند سال های گذشته از آن 

  .استقبالی به عمل نمی آورند
ح مقابل  نوشته اگر وزارت کشور حاضر به برگزاری انتخابات نشود، جناشرقاحمد زيدآبادی در سرمقاله 

بنابراين تعويق انتخابات می تواند به . به لحاظ اجرايی و قانونی، رأسًا امکان برگزاری انتخابات را ندارد
بر طبق استانداردهای » انتخابات آزاد«نيروهای اصالح طلب جان تازه ای بخشد به طوری که برگزاری 

  .بين المللی را شعار خود کنند
راه های متعددی که در ادامه بحران وجود دارد يکی هم آنست که  در ميان شرقبه نوشته سرمقاله 

محافظه کاران بر انجام انتخابات اصرار ورزند که در آن صورت کناره گيری کامل اصالح طلبان باعث کاهش 
بی سابقه حضور مردم در پای صندوق های رأی خواهد شد، به طوری که در خوشبينانه ترين حالت، 

  .خابات از عدد انگشتان دو دست و دو پا فراتر نخواهد رفتمشارکت مردم در انت
 اعتراض اصالح طلبان با شکست مواجه خواهد شد و شورای جمهوری اسالمیبه نظر روزنامه 

اول آن که خالف قانون است، دوم آن که اقدام کنندگان پشتوانه . نگهبان نبايد زيربار اين فشارها برود
 دشمنان ومعاندان و مخالفان نظام جمهوری اسالمی از داخلی و مردمی ندارند و سوم آن که همه

  .خارجی از اين افراد حمايت تبليغاتی و سياسی می کنند
 با تائيد ادعای دبيرشورای نگهبان نوشته اين که عده ای از موضع قدرت جمهوری اسالمیسرمقاله 

ورای نگهبان بروند در واقع فهرست هائی از اسامی داوطلبان نمايندگی را در دست بگيرند و به ش
بازگشت به دوران استعمار و استبداد است که به قول شاه سابق فهرست وکال از سفارت انگليس می 

  .آمد و فهرست وزرا از سفارت آمريکا
 از زبان رييس هيات نظارت انتخابات منصوب از سوی شورای نگهبان نوشته استعفای مسئوالن کيهان

آقايان حتمًا می دانند استعفا در اين شرايط اخالل : اسی است و افزوده استاجرايی تنها يک بلوف سي
در امور انتخابات و عملی غيرقانونی محسوب می شود که می تواند مورد پيگرد قانونی و قضايی قرار 

  .گيرد
ال  مقاله ای را از بهاءالدين ادب به چاپ رسانده که در آن نوشته شده در روزهای آينده چند احتمشرق

وجود دارد اول آن که ملت يکپارچه حذف گسترده کانديداها و اعمال سليقه به جای قانون را محکوم و از 
  .به نتيجه رسيدن آن جلوگيری کند، در اين صورت ملت به سوی دموکراسی راه خواهد پيمود

د شده به نظر نماينده مردم سنندج که از جمله کسانی است که صالحيت وی توسط شورای نگهبان ر
است امکان دوم اين است که نه مردم حضوری پيدا کنند و نه حذف گسترده کانديداها را محکوم کنند 

که در آن صورت مقدمه ای برای حذف اراده ملی ملت از تمام صحنه هاست و رسيدن به يک 
  .اقتدارگرايی همه جانبه

راندوم از ملت نظرخواهی شود برای  در ادامه مقاله خود پيشنهاد کرده که با برگزاری رفشرقنويسنده 
مثال مردم بگويند، آيا در واقعه اخير و حذف گسترده کانديداها به شورای نگهبان، حق می دهند يا حق 

  .نمی دهند و رفتار شورای نگهبان را در جهت منافع ملی می دانند يا نمی دانند
هميت ديده که گفته است در تدوين  نظر آيت اهللا طاهری امام جمعه سابق اصفهان را با اآفتاب يزد

قانون اساسی نظارت استصوابی مد نظر نبود و در شرايط حاضر هم راه حل، تشکيل مجلسی برای 
بازنگری قانون اساسی است وهمچنين در بيان راهکاری که می تواند فضای سياسی کشور را از حالت 

  .ايجاد شده خارج کند
که به عنوان اعتراض از سمت خود استعفا داد، گفته است اين عضو مجلس اول تدوين قانون اساسی 

تنها راه حل اين معما اين است که رهبر مثل آيت اهللا خمينی دستور بدهد تا بازنگری در قانون اساسی 
  .انجام شود
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 استعفای اکثريت نمايندگان مجلس را بی سابقه ترين بحران ياس نوجعفرگالبی در مقاله ای در 
  .انده و نوشته عمل شورای نگهبان بازگشت به ده ها سال پيش استجمهوری اسالمی خو

 اظهار نظر کرده که اقتدارگرايان اگر خطری از جانب روشنفکران، روحانيون، استادان و ياس نونويسنده 
  . دانشجويان و به ويژه مردم احساس نکنند بعد از مجلس، اين بازگشت را انتهائی نيست

رهبران جمهوری اسالمی اگر به موقع وارد کارزار » رگان ميان تلخ و تلخ تربز« به نظر نويسنده مقاله
  .نشوند به زودی تن به وضعيتی خواهند داد که حسرت روزهای انتخاب را خواهند خورد

 شرقفياض زاهد داوطلب نمايندگی مجلس که شورای نگهبان صالحيت او را رد کرده در مقاله ای در 
ضو شورای نگهبان را با خود شرح داده و ضمن اشاره به سوابق خود در گفتگوهای صادق الريجانی ع

انقالب و جنگ و دانشگاه ها نوشته وقتی از اين جلسه بيرون آمدم احساس کردم که در حال پاک 
  .شدن هستم

 اضافه کرده از شورای نگهبان که خارج شدم حس غريبی داشتم ناگاه تلفن شرقنويسنده مقاله 
چه خبر؟ جلسه چطور بود؟ ناگاه زبانم به : خبرنگاری آن سوی خط می پرسيد. رآمدهمراهم به صدا د

 .پايان يک انقالبی: هيچ، بنويس: حرکت درآمد و بی اختيار و طنز آميز پاسخ دادم
  

  گوناگون
  

   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا
  2004  فوريه3 -1382   بهمن14سه شنبه 

اعتراض به رد  ی راه پيمائی دانشجويان در روز چهارشنبه را، که قرار بود درمقامات جمهوری اسالم
 مقامات اين  .اند صالحيت کانديداهای اصالح طلب نمايندگی مجلس انجام گيرد، ممنوع ساخته

اصالح طلب برای بحث درباره بحران  ممنوعيت را روز سه شنبه و در حالی اعالم کردند که قانونگزاران
آنها از او خواستند بر ابقای . نشسته بودند حمد خاتمی، رئيس جمهوری به گفت و گوسياسی با م

 ده ها عضو  .افتادن زمان برگزاری انتخابات پافشاری کند کانديداهای رد صالحيت شده و به تاخير
شورای نگهبان در ممنوع ساختن بسياری از کانديداهای اصالح طلب از  پارلمان در اعتراض به تصميم

محمدرضا خاتمی، رهبر حزب مشارکت ايران اسالمی روز سه . متحصن شده اند کت در انتخاباتشر
 خبرگزاری جمهوری اسالمی گفت قانونگزاران معترض برای تاکيد بر درخواست های خود به شنبه به

مجلس در   نماينده١٢٠ روز يکشنبه، حدود  .تحصن در مجلس در روز چهارشنبه ادامه خواهند داد
  .دادند اض به رد صالحيت کانديداها استعفا نامه های خود را به رئيس مجلس ارائهاعتر

   
برای ابقای  در تهران، ده ها قانونگزار اصالح طلب در ديداری با محمد خاتمی، درخواست خود را

 بر از رئيس جمهوری خواستند  به گفته مقامات، قانونگزاران .کانديداهای رد صالحيت شده، تکرار کردند
آنها بخشی از گروهی . برگزار شود، پافشاری کند  فوريه٢٠به تاخير افتادن رای گيری، که قرار است روز 

نگهبان به ممنوع ساختن بسياری از کانديداهای اصالح طلب  هستند که در اعتراض به تصميم شورای
 روز يکشنبه،  . پيدا کندقرار است اعتراض روز چهارشنبه ادامه. شده اند از شرکت در انتخابات، متحصن

  .کردند نماينده مجلس در اعتراض به رد صالحيت کانديداها، استعفا نامه های خود را تقديم ١٢٠حدود 
   

مرکزی و شرقی   برنامه به زبان های اروپای١٠صدای آمريکا اعالم کرده است تا پايان ماه جاری پخش 
اقدام در پی تصميم کنگره به  آمريکا می گويد اين ديويد جکسون، مدير صدای  .را متوقف خواهد ساخت

 پخش برنامه ها به زبان  .صورت می گيرد قطع اعتبار اين سرويس ها، بر اساس پيشنهاد دولت بوش،
ليتوانی، لهستانی، رومانيائی ، اسلواکی و  های بلغاری، استونی، چک، مجارستانی، لتونی،

ن برنامه به زبان های اوکرائينی و ارمنی کاهش خواهد زما  . فوريه قطع خواهد شد٢٧اسلوانی، روز 
گويد اين سازمان بايد توجه خود را به شنوندگان و ارجحيت های تازه تغيير  مدير صدای آمريکا می. يافت
  .دهد

   
جمله پرويز  يک دوست بنيانگذار برنامه اتمی پاکستان می گويد بسياری از مقامات ارشد ارتش، از

 او به نقل از   .آگاه بودند ری، از انتقال تکنولوژی اتمی به ايران، ليبی و کره شمالیمشرف رئيس جمهو
گفته می شود او همچنين به . رؤسايش بود عبدالغدير خان می گويد آنچه وی انجام داد با آگاهی
  .ژنرال مشرف، از تمام کارهای وی خبر داشتند دوست خود گفت دو فرمانده نظامی سابق و حتی

 بدون ٢٠٠٠ و ١٩٨٩خان به درز اسرار اتمی بين سالهای  ، مقامات پاکستان گفتند عبدالغديرپيشتر
  .اطالع دولت ائتالف کرده است

   
انساندوستانه در عراق،  برای نخستين بار از زمان جنگ جهانی دوم، سربازان ژاپن برای انجام ماموريتی

کارشناسان مهندسی هستند، روز سه   که اکثرا سرباز،٨٠ حدود  .به يک منطقه جنگی اعزام شده اند
قرار است آنها روز چهارشنبه . عراق ترک کردند شنبه يک پايگاه نظامی در جزيره هوکايدو را به سوی

  .راه خود را به طرف شهر سماوه در جنوب عراق ادامه دهند برای آموزش وارد کويت شوند و از آنجا
فيه آب کمک خواهند کرد و به انجام ديگر وظايف بشر دوستانه استقرار، به تص سربازان ژاپنی پس از

  .آنها بخشی از يک واحد يک هزار نفری هستند که به منطقه فرستاده می شوند. پرداخت خواهند

www.iran-archive.com 



سربازان را  علی رغم مخالفت نزديک به نيمی از مردم ژاپن، دولت قانونگزاران را ترغيب کرد اعزام
ايمنی سربازان و به  ت وزير روز سه شنبه گفت دولت برای اطمينان ازجونيچيرو، نخس. تصويب کنند

انجام دهند، تمام توان خود را به کار  وجود آوردن محيطی که آنها بتوانند در آن وظايف خود را با کارآئی
  .خواهد گرفت

   
 بمب که  .شد در انفجار بمبی در نزديکی يک مرکز بازرگانی در جنوب روسيه، دست کم يک تن کشته

نزديکی بازار مرکزی شهر  در اتومبيلی کار گذاشته شده بود، روز سه شنبه در يک توقفگاه اتومبيل در
چندين نفر، از جمله سربازان وزارت کشور   در اين حادثه .والدی کافکاز، پايتخت اوسِت شمالی روی داد
ز، محل چندين بمب گذاری مرگبار والدی کافکا. مجروح شدند که هنگام انفجار بمب از آنجا می گذشتند،

  . کشته برجا گذاشت۵٠ که بيش از ١٩٩٩در سال  بوده است، از جمله انفجاری
   

برای ديداری   کشور اروپائی و آفريقائی، روز سه شنبه٤رئيس جمهوری چين در آخرين مرحله سفر به 
 قرار است او  .جمهوری قرار گرفت دو روزه وارد الجزاير شد و مورد استقبال عبدالعزيز بو تفليغه، رئيس

 هم اينک  .با مقامات الجزاير گفت و گو کند در اين مدت درباره همکاری های اقتصادی و مسائل ديگر
 قرار دادی ٢٠٠٢از جمله يک شرکت نفتی، که در سال  چندين شرکت چينی در الجزاير فعال هستند،

  .کشور امضا کرد برای توسعه يک ميدان نفتی در جنوب
   

زودتر حل   روسيه می گويد اين مساله که عراق جنگ افزار کشتار جمعی داشت يانه، بايد هرچه
  نظارت، تائيد و بازرسی  گفت کميسيون  معاون وزارت امور خارجه روز سه شنبه  يوری فدوتوف، .شود

جنگ افزاری مجهز شود آيا عراق به چنين   ماموريت خود را تکميل کند تا معلوم  سازمان ملل متحد بايد
 يک   اظهار داشت او می خواهد شورای امنيت  کميسيون  در پی مالقات با کفيل  فدوتوف،  . يانه بود،

 در عراق پيدا شده است صادر  در جريان جستجوهای تسليحاتی گزارش نهائی درباره آنچه تا کنون
 در صورت تصويب  ج شدند، که در ماه مارس از عراق خار بازرسان،   کفيل کميسيون گفت   .کند

  . مخالف بود  روسيه در حمله به عراق  .خواهند گشت شورای امنيت باز
   

طرح های وی برای  نخست وزير اسرائيل می گويد در صورتی که شريکان ائتالف در صدد برآيند از اجرای
   .يل خواهد دادجديدی تشک جمع کردن محله های يهودی نشين در باريکه غزه جلوگيری کنند، او دولت

وی تابع جناح هائی که می خواهند او را از  : آريل شارون روز سه شنبه به روزنامه يديوت آهارانوت گفت
حزب مذهبی ملی هشدار داده است که دولت اگر طرح برچيدن   رهبر .اداره کشور باز دارند نخواهد بود

ساکنان محله ها نيز گفته اند در صورتی . دکابينه ارائه ندهد، سقوط خواهد کر محله ها را برای بحث در
  . محله در باريکه غزه برآيد، برای برکناری او وارد عمل خواهند شد١٧در صدد برچيدن  که شارون

   
 تشکيل  چگونگی سازمان ملل متحد برای کمک به حل اختالف بين شيعيان و مقامات اشغالگر در مورد

سازمان ملل متحد روز سه   کوفی عنان دبير کل   .د فرستاد هياتی را به عراق خواه يک دولت موقت،
خبرنگاران گفت هر دو بر اين عقيده   در واشنگتن با پرزيدنت بوش مالقات کرد و پس از آن به شنبه

 پرزيدنت بوش    .به مردم آن کشور واگذار شود هستند که حاکميت عراق پس از جنگ بايد هر چه زودتر
مهم در عراق دارد و او منتظر است با کوفی عنان برای  ن ملل متحد نقشی سازما به خبرنگاران گفت

 اين   هيات سازمان ملل متحد در عراق  آقای عنان گفت .کند  همکاری دست يابی به اين هدف
 .ساخت  خواهد  مشخص  تا پايان ژوئن وجود دارد يانه، انتخاب يک دولت موقت موضوع را که آيا امکان
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