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  رد صالحيتها

  
  انتخابات مجلس حتي بدون يک روز تاخير برگزار خواهد شد : رهبر معظم انقالب اسالمي

  2004 فوريه 4 -1382  بهمن 15چهار شنبه 
ختلف مردم ، انتخابات رهبر معظم انقالب اسالمي صبح امروز در ديدار پرشور هزاران نفر از قشرهاي م

: را مظهر آزادي و اراده ملت در تعيين سرنوشت خويش و سرنوشت کشور خواندند و تاکيد کردند
  . انتخابات مجلس حتي بدون يک روز تاخير، در اول اسفند برگزار خواهد شد

ر اراده به گزارش خبرگزاري مهر، حضرت آيت اهللا خامنه اي ، انتخابات را مظهر حضور و قدرت مردم د
دولت، مجلس و "حضور مردم در انتخابات، نشان مي دهد که ملت صاحب : کشور برشمردند و افزودند

است که اين پديده بسيار مهم همچون سنگري مستحکم، کشور و نظام را در مقابل " همه مسووالن
  .توطئه ها حفظ مي کند و دشمنان اسالم و ايران را به هراس مي اندازد

 سال اخير دانستند و 25ه مردمي نظام را مهمترين عامل ناکامي دشمنان در ايشان، پشتوان
اگر انتخابات و مردم ساالري در ايران وجودنداشت و اراده هاي جوشان مردم در : خاطرنشان کردند

ميدانهاي مختلف، تجلي نمي يافت انقالب و نظام، حتي يک سال هم در مقابل توطئه هاي دولتهاي 
نمي آورد و به همين علت است که امروز، مراکز استکباري، از حضور مردم در سلطه طلب دوام 

 بهمن و شرکت ملت در انتخابات در هراسند و همه امکانات خود را براي جلوگيري از 22راهپيمايي 
  .تحقق اين دو پديده مبارک بکار گرفته اند

قدرتهاي سلطه گر در مورد انتخابات رهبر معظم انقالب با اشاره به تبليغات پر حجم مراکز رسانه اي 
مجلس هفتم به تشريح استراتژي و تاکتيک دشمنان براي تخريب اين انتخابات و به تعويق انداختن آن 

راهبرد و استراتژي کلي آنها اين است که انتخابات اول اسفند را تخريب کنند و مانع : پرداختند و افزودند
ا اين روزها در قالب تاکتيک به تعويق انداختن انتخابات دنبال برگزاري آن شوند که اين خط مشي کلي ر

مي کنند و با انواع تبليغات مستقيم و غير مستقيم و يا روشهاي ديگر، به مسووالن اجرايي کشور القا 
مي کنند که شما نمي توانيد انتخابات اول اسفند را برگزار کنيد و نبايد برگزار کنيد، اما دولت وملت در 

  .اين توطئه مي ايستندمقابل 
دشمنان با : ايشان با ابراز تاسف از تکرار حرفهاي دشمنان ملت از زبان برخي افراد غافل افزودند

تبليغات و روشهاي مختلف سياسي، برخي مسووالن اجرايي را به کنار رفتن و عمل نکردن به 
 برگزار شدن انتخابات حق مسووليت هاي قانوني شان تشويق مي کنند اما همه بايد متوجه باشند که

  .مردم است و هيچ کس اجازه ندارد با اين حق مهم مردم بازي کند
: رهبر معظم انقالب برگزاري انتخابات اول اسفند را، وظيفه دستگاههاي دولتي خواندند و تاکيد کردند

هد و شانه کسي نمي تواند به علت مخالفت با يک روش يا يک پديده ، وظايف قانوني خود را انجام ند
  .خالي کردن از مسووليت به شکل استعفا يا به هر شکل ديگر، خالف قانون و هم حرام شرعي است

حضرت آيت اهللا خامنه اي بااشاره به مناقشاتي که بين دستگاههاي اجرايي و نظارتي انتخابات مجلس 
ته و چيز تازه اي اين گونه مسائل، هميشه به نوعي وجود داش: هفتم بوجود آمده، خاطرنشان کردند

نيست، اما دشمنان با بزرگنمايي اين مسائل، از بروز آنها بسيار خوشحال شدند و متاسفانه عناصري 
  .هم در داخل، فريب آنها را خوردند

هيچ گره اي نيست که باز شدني نباشد و هر مناقشه اي راه : رهبر معظم انقالب خاطرنشان کردند
يات پربار خود همه بن بست ها را شکسته است و امروز هم به حلي دارد همچنان که انقالب در ح

  .فضل پروردگار هيچ بن بستي در مقابل نظام اسالمي و ملت ايران وجود ندارد
حضرت آيت اهللا خامنه اي اکثر مسووالن و اکثر نمايندگان مجلس را اشخاص متدين، عالقه مند به 

مجلس رکن نظام است، البته در داخل مجلس : افزودندانقالب و آماده خدمت به مردم ارزيابي کردند و 
مثل هر جاي ديگر ممکن است عناصري نفوذ کرده باشند و با وارونه کردن حقايق و فضاسازي براي 

  .برخي اشخاص، آنها را به کار نامناسبي وادار کنند
اسالمي، ما در نظام : ايشان خدمت به مردم را فلسفه وجودي مسووالن نظام برشمردند و افزودند

مسووالن ، خدمتگزار و نوکر مردم هستيم و اعتبار و آبروي خود را از خدمتگزاري به مردم کسب مي 
  .کنيم
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مسووالن نظام هيچ حقي بگردن مردم ندارند بلکه زير دين : حضرت آيت اهللا خامنه اي خاطرنشان کردند
 سال در مقابل 25نقالب و نظام مردم هستند و همين روحيه خدمتگزاري به مردم باعث شده است که ا

دشمنان حيله گر بايستد و اگر کسي اين روحيه را از دست بدهد و يا روحيه خدمتگزاري به مردم را در 
  .ديگران تضعيف کند به ملت خيانت کرده است

 رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به لزوم خدمتگزاري مجلس، دولت و دستگاه قضايي به مردم 
 قانوني، اخالقي -مجلس نيز وظايف بزرگي بر عهده دارد که انجام دادن آنها، وظيفه شرعي : افزودند

  .وملي است
بعد از پايان جنگ تحميلي، کارهاي بزرگي در کشور شده : حضرت آيت اهللا خامنه اي خاطرنشان کردند 

 خواهد ، با است و افقهاي روشن آن بتدريج در حال ظاهرشدن است که در اين ميان دشمن مکار مي
ترفند و حيله هايي که اين روزها بکار مي برد، جلوي اين پيشرفت را بگيرد اما مسووالن و ملت اجازه 

  .نمي دهند
رهبر معظم انقالب با تشکر و قدرداني از زحمات و تالشهاي دلسوزانه رييس جمهور، رييس مجلس و 

البته در اين ماجرا، کساني هم هستند : دشوراي نگهبان و ديگر دستگاههاي مسوول در انتخابات افزودن
که با زياده خواهي و گردن کلفتي مي خواهند کار خود را به پيش ببرند، اين افراد و گروهها فشارهاي 
زيادي بر رييس جمهور، رييس مجلس و شوراي نگهبان وارد آوردند اما روساي محترم دو قوه و شوراي 

  . خواه ايستادگي کردند که جاي تشکر داردنگهبان در برابر گروههاي فشار و زياده
حضرت آيت اهللا خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان با تبريک دهه مبارک فجر و عيد سعيد غدير به 

ايام سالگرد پيروزي انقالب اسالمي براي ملت ايران وهمه مسلمانان عيد است چرا : ملت ايران افزودند
  .طره قدرتهاي سلطه گر رها سازدکه اسالم توانست ملت ايران را از سي

: ايشان بااشاره به دهها سال چپاول و اقدامات مخرب انگليس و آمريکا در ايران قبل از انقالب افزودند
بيداري اسالمي خون تازه اي در رگهاي ملت ايران جاري کرد و مردم با رهبري امام بزرگوار بساط 

  .ون کردند و بر سرنوشت خود مسلط شدندديکتاتوري را از کشور برچيدند، آمريکا را بير
نسل جوان جهان : رهبر معظم انقالب با اشاره به بيداري روبه گسترش اسالمي در ميان ملتها افزودند

اسالم ونخبگان فرهنگي و سياسي کشور هاي اسالمي، همچون ملت ايران سالگرد پيروزي انقالب را 
  . مقدمه بيداري ونجات خود مي دانندجشن مي گيرند چرا که پيروزي انقالب اسالمي را

حرکت در اين : حضرت آيت اهللا خامنه اي با تاکيد بر لزوم حفظ و تقويت اصول و مباني انقالب افزودند
مسير ، دين و دنياي ملت ايران را بهبود خواهد بخشيد و زخمهاي پيکر ايران عزيز و مظلوم را ترميم 

  .خواهد کرد
م درگذشت قربانيان زلزله بم، شماري از مجروحان اين فاجعه ملي حضور دراين ديدار که بمناسبت چهل

داشتند رهبر معظم انقالب اسالمي با گراميداشت ياد قربانيان اين حادثه بسيار تلخ ، مردم و 
ملت ايران در کمک به : دستگاهها را به ادامه همدردي و ياري هموطنان زلزله زده توصيه کردند و افزودند

ن ايمان و مروت و اخوت اسالمي را متجلي ساخت و دستگاهها نيز تالش زيادي را انجام داده زلزله زدگا
اند اما اين تالشها بايد ادامه پيدا کند تا مردم مطمئن شوند که اين زخم بزرگ که در واقع به پيکر همه 

  .ملت وارد آمده تا حدممکن ترميم شده است
 

  رايزنى رييس مجلس و رييس جمهور
  2004 فوريه 4 -1382  بهمن 15 چهار شنبه -ه شرقروزنام

در پى عدم حل مسئله ردصالحيت ها آه منجر به استعفاى گسترده نمايندگان اصالح طلب پارلمان 
شد، ديروز ديدارهاى مهمى در سطح سران نظام انجام گرفت و طى چند جلسه پياپى رايزنى در اين 

 اين در حالى است آه رئيس مجلس نيز در روز .باره در گسترده ترين سطح حاآميت انجام شد
استعفاى نمايندگان خبر از رايزنى خود و رئيس جمهور با مقام معظم رهبرى داده و ابراز اميدوارى آرده 

با وجود اين تا ساعات پايانى شب هيچ خبرى از توافق .بود آه اين رايزنى به نتايجى مثبت منتهى شود
  . ات مخابره نشدو تفاهم درباره سرنوشت انتخاب

برخى منابع خبرى اعالم آرده اند آه پيشنهاد روساى مجلس و دولت در اين جلسه بر دو محور استوار 
اول اينكه انتخابات به تعويق افتد، دوم اينكه در صورت عدم تعويق، برگزارى انتخابات به شوراى . بود

يد سران نظام بر برگزارى انتخابات در تاآ. نگهبان سپرده شود آه با هر دو پيشنهاد مخالفت شده است
موعد مقرر و نيز پيدا آردن راهكارهاى قانونى براى آزاد بودن انتخابات اما از جمله مسائل مورد نظر در 

  . اين جلسات اعالم شده است
  

آنيم با توجه به دستور مقام معظم رهبري، فردا به نتايج مثبتي دست  فكر مي: سخنگوي دولت گفت
  . پيدا آنيم

  2004 فوريه 4 -1382  بهمن 15چهار شنبه 
زاده امروز پس از  ، عبداهللا رمضان)ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي آه در حضور مقام معظم رهبري برگزار  با توجه به جلسه: ي دولت در جمع خبرنگاران افزود جلسه
 آه از نظر دولت، امكان برگزاري انتخابات را فراهم آند، شده است، اميدواريم به نتايج قابل قبولي

  . برسيم
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آند آه انتخابات را با  ي دولت هنوز بر اين اصل پافشاري مي ي مجموعه به هر حال همه: وي گفت
  . شرايطي آه قبال اعالم آرده، برگزار آند

ت، بلكه بنا بر اين شده در مورد افراد به هيچ وجه عدد و رقم تعيين نشده اس: سخنگوي دولت افزود
  .  همه افراد رسيدگي شود ي شكايات است آه بر مبناي قانون به همه

آنيم با  ما فكر مي: زاده در خصوص اينكه اگر دولت به نتايج مثبتي نرسد، چه خواهد شد، افزود رمضان
  . توجه به دستور مقام معظم رهبري فردا به نتايج مثبتي دست پيدا آنيم

اساسا همه به اين مساله اعتقاد : شنبه است، افزودپنج بر اينكه از نظر دولت آخرين زمان، وي با تاآيد 
اند و در چارچوب قانون جايگاه دارند را در  نام آرده داريم آه بتوانيم حداآثر امكان حضور آساني آه ثبت

  . انتخابات فراهم آنيم
  . لت ايران در آن وجود داشته باشد، برسيمي قطعي آه منافع م اميدواريم به نتيجه: زاده گفت رمضان

ي متحصنان به خودشان مربوط است و دولت در اين  مساله: ي متحصنان نيز گفت سخنگوي دولت درباره
  . زمينه نظر خاصي ندارد

وي در پاسخ به اين پرسش آه آيا به وزارت اطالعات ماموريت داده شده است آه بحث پيگيري رد 
  . آنم من در اين زمينه صحبت نمي: ند، گفتها را دنبال آ صالحيت

سخنگوي دولت اظهار اميدواري آرد با نظر مساعد مقام معظم رهبري، انتخابات با حداآثر مشارآت 
  . انجام شود
ي ليست از سوي دولت به شوراي  ي برخي از اظهارنظرها مبني بر ارائه ي اظهاراتش درباره وي در ادامه
م و ليست در مورد تعيين صالحيتها مطرح نيست، دولت به دنبال اين بحث عدد و رق: نگهبان گفت

ما بر . هاي به گروههاي خاص داشته باشند شوند، وابستگي نيست آه افرادي آه تاييد صالحيت مي
ترين افراد، نبايد تضييع بشود و هرگونه رد صالحيت  آس حتي ناشناخته اين باور هستيم آه حق هيچ

قانوني اعالم شده توسط مراجع چهارگانه و در چارچوب ضوابط قانون انتخابات بايد مستند به موارد 
  .باشد

زاده، در خصوص فرصت آمي آه براي آساني آه قرار است  به گزارش خبرنگار ايسنا، عبداهللا رمضان
اين امر يكي از مسائلي بود آه امروز در دولت مطرح شد، به : صالحيتشان تاييد شود، وجود دارد، گفت

ر حال ما به دنبال اين هستيم آه بتوانيم انتخابات را با شرايط اعالم شده برگزار آنيم و حداآثر ه
  .بنديم تالشمان را در اين زمينه به آار مي

يكي از شرايط دولت، عادالنه برگزار شدن انتخابات بوده است و اين “ از سخنگوي دولت سوال شد 
متاسفانه اين حرف : وي پاسخ داد“ ين خصوص چيست؟فرصت از دست رفته است، تدبير دولت در ا

  .شما درست است
اند، به اين  من اميدوارم آه دوستاني هم آه به مساله ليست بارها اشاره آرده: وي اظهار داشت

اند، با ديگري تفاوتي ندارند و بايد  مساله توجه آنند از نظر دولت هيچ يك از افرادي آه رد صالحيت شده
دولت ليستي ارائه نداده است و . ي آنها بر اساس اصول قانوني انجام بگيرد  مورد همهبررسي مجدد در

  .معتقديم آه همه بايد بر اساس ضوابط قانوني تعيين يا رد شوند
. اميدواريم شرايطي را فراهم آنيم آه انتخابات در آشور مطابق نظر مردم انجام شود: زاده گفت رمضان

هاي امروز و   به اينجا رسيده است آه آخرين مرحله اميدمان را به بررسيمجموعه تالشها تا به امروز
اند مورد  اميدواريم فردا شرايطي فراهم شود و نظراتي آه مقام معظم رهبري داده. فردا محول آنيم

توجه قرار گيرد تا ما بتوانيم بگوييم انتخابات را در حداقل شرايطي آه ممكن بوده است، نه شرايط 
  .مورد نظر دولت، به انجام برسانيمحداآثري 
خواهيم به مردم عرض آنيم تمام  ممكن است انتقاداتي هم وجود داشته باشد، اما ما مي: وي گفت

ي ابزارها استفاده و سعي آرديم مشكالتي را آه ديگران بوجود آورده  تالشمان را به آار برديم و از همه
ي آاري آه انجام داده و تالشي آه براي  اميدواريم آه نتيجه. ماي بودند، تشديد نكنيم و تا به اين جا آمده

ايم، فردا به نتيجه برسد و بتوانيم به مردم بگوييم آه حداقل  حفظ آرامش و ثبات در آشور به آار گرفته
  .شرايط مورد نظر دولت، نه حداآثر شرايط مورد نظر آن، تامين شده است

گوييم آه  در اين صورت با صراحت و صادقانه به مردم مي: دبه گزارش ايسنا، سخنگوي دولت ادامه دا
تالشهايمان تا به اينجا رسيده است و طبيعتا مردم در انتخابات با نوع مشارآت و نوع انتخاب خودشان 

  . تكليف همه چيز را روشن خواهند آرد
  . تمرجعي آه االن از سوي دولت مشغول بررسي است وزارت اطالعات اس: زاده گفت رمضان

اي  شرايط آشور به گونه: جمهور گفت وي در بخش ديگر سخنانش در خصوص وضعيت جسماني رييس
پزشكان . نيست آه ايشان بتوانند استراحت آنند، ايشان ديروز و امروز جلسات مستمري را داشتند

جمهور هستند، هم آارهاي به مناسبت دهه فجر و معضلي آه در مورد  نگران سالمت آقاي رييس
ي ديسك آمر  تخابات پيش آمده، باعث شده آه ايشان نتوانند استراحت آنند، اطالع داريد آه مسالهان

  . فقط با استراحت و عمل جراحي ممكن است مداوا شود
  .اند استراحت مطلق داشته باشد ي آرده پزشكان به آقاي خاتمي توصيه: وي گفت

 انتهاي پيام
  

ها اعالم و گفته  ن با رئيس جمهور و رئيس مجلس سير روند رايزنيدر ديدار هفتاد تن از نمايندگان متحص
  .شود شد آه نتايج فردا اعالم مي
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( وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران راد نماينده مردم تهران در گفت دآتر علي شكوري

اي با رئيس جمهور و رئيس  نفر از نمايندگان متحصن امروز جلسه، با اشاره به اينكه هفتاد )ايسنا
نام  اين تعداد شامل نمايندگاني آه رد صالحيت نشدند، آساني آه ثبت: مجلس برگزار آردند، گفت

  .اند، بودند نكردند و آساني آه ردصالحيت شده
 ظرف چند روز اخير هايي آه در اين جلسه، آقاي خاتمي سيري از رايزني: شكوري راد اظهار داشت

  .شود ي آار فردا معلوم مي انجام شده است، ارائه و اعالم آردند آه نتيجه
  . ابتدا متحصنين و سپس آقاي خاتمي و آقاي آروبي نقطه نظرات خود را بيان آردند: وي افزود
ا  را در جمع عمومي خود مطرح و متعاقب ي وي نمايندگان متحصن مطالب مطروحه در جلسه به گفته

  .آنند نقطه نظراتشان را اعالم مي
قرار بر اين بود آه اختتاميه تحصن امروز برگزار شود ،اما به دليل جلسه نمايندگان :راد اعالم آرد شكوري

   برگزار خواهد شد و در جلسه اختتاميه ضمن اعالم مواضع،3با رئيس جمهور ، اختتاميه فردا ساعت 
  .نگوي متحصنين نيز برگزار خواهد شدآنفرانس مطبوعاتي محمد رضا خاتمي سخ

 انتهاي پيام
 

  .بيني آند تواند تضميني بدهد يا نتيجه را از قبل پيش هيچ آس، حتي خاتمي هم در اين شرايط نمي
  2004 فوريه 4 -1382  بهمن 15چهار شنبه 

وگو با  محسن آرمين عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت
ي امروز  ، با بيان اين مطلب در خصوص جلسه)ايسنا(نگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران خبر

نمايندگان متحصن با روساي جمهور و مجلس با اشاره به اين آه براي شنيدن مطالب در اين جلسه 
بندي نظرات  ما صحبت خاصي در اين جلسه نداشتيم، اال جمع: حضور يافته بوديم، اظهار داشت

  .تحصنين آه تقريبا همان چيزي بود آه در چند بيانيه اخير منتشر شده استم
ها هم  ي اين مطالب را در اين جلسه خدمت آقايان عرض آرديم و آن بندي و فشرده جمع: وي افزود

ما نيز هيچ گونه بحثي . اقدامات صورت گرفته تا آنون و اقداماتي آه قرار است صورت بگيرد را بيان آردند
  .رسانيم يم و گفتيم آه ما اين مسأله را در جمع خود مطرح آرده و نظر جمع را به اطالع مينكرد

اين ديدار به دعوت خاتمي و نه متحصنين انجام شد، بنابراين : آرمين در خصوص نتايج اين ديدار گفت
ند و آقاي خاتمي دعوت آرده بود. ي خاصي حاصل شود متحصنين مستمع بودند و بنا نبود آه نتيجه

  .متحصنين هم خدمت ايشان رسيدند
تواند تضميني بدهد يا  هيچ آس، حتي خاتمي هم در اين شرايط نمي: ي مردم تهران ادامه داد نماينده

بيني آند، بلكه نتيجه را بايد در عمل ديد، متحصنين هم منتظر نتايج اقدامات در  نتيجه را از قبل پيش
بندي نظرات  اگر جمع. گيري آنند رسي نتايج اقدامات تصميمطي يكي دو روز آينده هستند، تا با بر

المراد، و در غير اين صورت اعالم خواهند  شان تأمين شده است، فبه هاي متحصنين اين بود آه خواسته
  .هاي ما تأمين نشده است آرد خواسته

ها  همان خواستهآنچه آه از نظر متحصنين مهم است و هيچ ترديدي در آن وجود ندارد، : وي تصريح آرد
چنين تأييد  ها مبني بر برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه آمده است و هم و مطالباتي است آه در بيانيه

  .شان رد شده است صالحيت آساني آه به صورت غير قانوني صالحيت
عت به دليل اين آه فرصتي بيش از اين وجود ندارد، احتماال ظرف بيست و چهار سا: آرمين يادآور شد

  .شود آينده تكليف روشن مي
توان يك ارزيابي از  ي مشخص و روشني وجود ندارد، اساسا نمي چون هيچ نتيجه: وي اظهار داشت

شود و در آن زمان  بيني آرد، همه منتظر هستند ببينند نتيجه چه مي آنچه اتفاق خواهد افتاد پيش
  .گيرند تصميم مي
يعني . ان چيزي است آه تحصن به علت آن شروع شدخواهيم هم اي آه ما مي نتيجه: آرمين گفت

ي آساني آه به صورت غير قانوني و بدون وجود  ها و تأييد مجدد صالحيت آليه تجديد نظر در صالحيت
  .ي متحصنين است اند و اين خواسته سند و مدرك معتبر و قانوني رد صالحيت شده

 انتهاي پيام
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن15چهارشنبه :  يک نگاهايران در
  2004 فوريه 4 -1382  بهمن 15 چهار شنبه -بي بي سي 

  رابطه ايران و آمريکا و ديگران
ايرنا به نقل از يکی از مسئوالن وزارت امور خارجه ژاپن گزارش داد ريچارد آرميتاژ، يکی از معاونان وزارت 

ی، وزير خارجه ژاپن گفته است که واشنگتن به امور خارجه آمريکا در ديدار اخيرش با يوريکو کاواگوچ
  .دنبال باز کردن راه هاى گفت و گو با ايران است

ريچارد آرميتاژ تاکيد کرده که سياست آمريکا در قبال ايران تغييری نکرده، اما آمريکا در عين حال تالش 
  .می کند که فضای گفت و گو ميان دو کشور فراهم شود
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 امور خارجه ژاپن نيز در اين ديدار پيرامون سفر اخير خود به ايران، توضيحاتی بر اساس اين گزارش، وزير
  .به آقای آرميتاژ ارايه کرده است

وی شانزدهم دی ماه، در سفری دو روزه به ايران، با مقامات بلندپايه جمهوری اسالمی، از جمله درباره 
  .برنامه های اتمی ايران به بحث و تبادل نظر پرداخته بودند

، گزارش داد که وزير "الستامپا"از سوی ديگر، خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از روزنامه ايتاليايی 
 ايتاليا گفته است که کالين پاول، وزير خارجه آمريکا در مکالمه ای تلفنی به وی اطمينان  امور خارجه

  .ی نخواهد گذاشت شرط داده که کشورش برای آغاز مذاآره با جمهوری اسالمی، هيچگونه پيش
  .وزير امورخارجه ايتاليا نيز اخيرا به ايران سفر کرده بود

  گزارش نشست مشترک ايران و ژاپن
وزارت خارجه ژاپن روز دوشنبه با انتشار گزارشی درباره نشست اخير دو کشور در زمينه کاهش 

ه توافق های تسليحات و پيشگيرى از گسترش سالح اتمی عنوان کرد که دو طرف در اين نشست ب
  .قابل توجهی دست يافتند

به گزارش ايرنا، ايران در اين نشست جزييات مربوط به امضای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ 
افزارهای هسته ای را به اطالع ژاپن رسانده و اين کشور نيز از پيوستن جمهوری اسالمی به اين 

  .پروتکل استقبال کرده است
ره ای خود درباره کاهش تسليحات و پيشگيری از گسترش سالح اتمی را دو کشور نشست های دو

  .پس از وقفه ای دوساله، از تيرماه گذشته آغاز کرده اند
  بازگشت خرازی از اوکراين

کمال خرازى، وزير خارجه ايران که روز سه شنبه برای ديداری رسمی به اوکراين سفر کرده بود، صبح 
  .چهارشنبه به تهران بازگشت

ه گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، وی در اين سفر در ديدار با رييس جمهورى، نخست وزير و وزير ب
خارجه اين کشور، راه های گسترش همکاری های دوجانبه در زمينه های مختلف، به ويژه تجاری و 

  .اقتصادی را بررسی کرد
ف اوکراينی در زمينه قطعات يدکی انتقال فن آورى ساخت موتور هواپيما به ايران، همکارى بيشتر طر

، احداث ١٣٨٣هواپيما، برگزارى چهارمين اجالس کميسيون مشترک اقتصادى دو کشور در ارديبهشت 
مرکز تجارى ايرانيان در شهر کيف و سرمايه گذاری طرف اوکراينی در طرح هاى نفت وگاز ايران از جمله 

  . ده استمسايل مورد بحث آقای خرازی با مقامات اوکراينی بو
  سرمايه گذاری در نفت

ميليارد دالر سرمايه گذارى براى توسعه فعاليت هاى پااليشی در ١٠محمد آقايی، معاون وزير نفت گفت 
ايران، از جمله انجام اصالحات در پااليشگاه ها به منظور افزايش ظرفيت انتقال نفت خام به پااليشگاه و 

  . صورت گرفته است سال اخير٢۵ساخت مخازن جديد در ايران در
 سال گذشته بيش ٢۵وی در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه ظرفيت پااليش نفت خام کشور در طول 

با اجراى طرح هاى توسعه ظرفيت پااليشگاه ها در سال هاى مذکور، : از دو برابر افزايش يافته، افزود
 ميليارد ليتر در سال بود، به ١١، 1366-1367روند واردات فرآورده هاى نفتی که در طول سال های 

 ٢ / ٧ ميليون تن و درآمد صادراتی ٢٢ / ۴ به فراز صادراتی 1378تدريج کاهش يافت و در اواخر سال 
  .ميليارد دالر رسيد

   ماهه اول امسال به ١٠آقای آقايی همچنين با اشاره به اينکه صادرات فرآورده هاى نفتی در
 ميليون تن برسد که به اين ١۵ينی کرد اين رقم تا پايان سال به  ميليون تن بالغ شده، پيش ب١٣/ 5

  . ميليارد دالر درآمد ارزى نصيب کشور خواهد کرد٢ / 5ترتيب 
  تاکيد بر برگزاری انتخابات در اول اسفند

آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، علنا در بحران ناشی از رد صالحيت جمعی از 
 مجلس توسط شورای نگهبان دخالت کرده است و نمايندگان متحصن از احتمال داوطلبان نمايندگی

  .خاتمه تحصن خود خبر داده اند
آقای خامنه ای در سخنان روز چهارشنبه خود مشخصا با به تعويق افتادن زمان برگزاری انتخابات دوره 

 تاخير، در اول اسفند انتخابات مجلس حتی بدون يک روز"هفتم مجلس مخالفت ورزيده و گفته است که 
  ."برگزار خواهد شد

در جريان اختالف نظر بين شورای نگهبان و مجلس و دولت بر سر رد صالحيت ها، وزير کشور در نامه 
هايی به شورای نگهبان خواستار تعويق تاريخ برگزاری انتخابات شده بود و نمايندگان متحصن مجلس 

 برای رفع بحران کنونی اعالم کرده بودند در حاليکه شورای نيز چنين امری را از جمله شرايط قطعی خود
  .نگهبان تعويق انتخابات را غير قابل قبول دانسته بود

  انتقاد شديد از اصالح طلبان
آيت اهللا محمد يزدی، از فقهای شورای نگهبان به تندی از عملکرد مجلس ششم انتقاد کرد و گفت 

 کشور حاکم نباشد و مشکل اصلی خود را در اين مساله می اصالح طلبان می خواهند اسالم و قرآن در
  .دانند

 ٢۵به گزارش ايرنا، وی افزود آنان به دنبال جدايی جمهوريت از اسالميت هستند و می گويند چرا طی 
  .سال گذشته همچنان دين خداوند و قوانين اسالم در اين کشور حاکميت دارند
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لبان به منظور تضعيف نظام قصد دارند که رهبری را که وی از به گفته اين عضو شورای نگهبان، اصالح ط
  .آن به عنوان عمود خيمه انقالب و نظام اسالمی ياد کرد، زير سوال ببرند

در همين حال، آيت اهللا مصباح يزدی، از نظريه پردازان طيف تندرو محافظه کاران نيز گفت عملکرد برخی 
  .مجلس مايه ننگی براى نظام باشدنمايندگان در مجلس ششم باعث شده که اين 

وی در عين حال تاکيد کرد در مجلس آينده بايد افرادى صالح و عادل وارد شوند تا مجلس هفتم مثل 
  .مجلس ششم نشود

وقتی که دشمنان با شمشير خود کنار خانه ايستاده اند، دفع آن از درس : "آقای مصباح يزدی گفت
  ." و ما درمجلس هفتم با اين وضعيت روبه رو هستيموبحث و ساير احکام شرعی واجب تر است
  حمله آيت اهللا خزعلی به شيرين عبادی

آيت اهللا ابوالقاسم خزعلی، از روحانيون پرنفوذ در بين طيف تندرو جناح محافظه کار، از حمايت گروهی از 
نوبل انتقاد کرد و نمايندگان مجلس و مسئوالن از شيرين عبادى و استقبال از وى به دليل دريافت جايزه 

شما خجالت نکشيديد در گردن اين زن کذايی که با رييس جمهورى فرانسه : "خطاب به آنان گفت
  "دست داده و صورت در صورت نامحرم قرار داده است گل انداخته و آن را حمايت کرده ايد؟
ی را قبول به گزارش ايرنا، وی همچنين مدعی شد زلزله زدگان شهرستان بم کمک هاى خانم عباد

  .نکرده اند
اين درحالی است که شماری از تشکل های غيردولتی، با افتتاح حسابی بانکی به نام خانم عبادی، 

  .خواستار جمع آوری کمک ها در اين حساب برای کمک به بازسازی بم شده اند
الب و نظام از آيت اهللا خزعلی همچنين با تاکيد بر اينکه فعاليت هاى خانم عبادی به منظور تخريب انق

  .داخل است، از کسانی که مانع سخنرانی وی در دانشگاه الزهرا شدند، تشکر کرد
   سايت اينترنتی350مسدود شدن 

 سايت غير مستهجن معرفی 350علی اکبر صنعتی، مدير عامل شرکت مخابرات ايران گفت تا آنون 
  .است شده از سوی شورای نظارت، از سوی اين شرکت فيلتر شده 

 درحالی است که پيش از اين مقامات مختلف تاکيد کرده بودند که تنها سايت های به گفته آنان اين
غيراخالقی، مستهجن و سايت هايی که به مقدسات و باورهای مردم توهين می کنند، مسدود 

  .خواهند شد
 مستقر با وجود اين، در ماه های اخير نه تنها بسياری از سايت های سياسی که در خارج از کشور

هستند، در ايران مسدود و فيلترگذاری شده اند، بلکه تعدادی از سايت های اينترنتی در خود ايران نيز 
  .مسدود شده اند

  توقيف يک ساله يک نشريه
 دادگاه تجديدنظر 7، به دنبال شکايت مدعی العموم با حکم شعبه "نوانديش"هفته نامه بين المللی 

  .توقيف شداستان خراسان، به مدت يک سال 
سال، مديرمسئول، سردبير و يكی  به گزارش ايسنا، عالوه بر ممنوعيت انتشار اين نشريه به مدت يک 

 ميليون ريال جزای نقدی و يكی ديگر از نويسندگان آن به يک ميليون ريال 5از نويسندگان آن هر آدام به 
  . اند جزای نقدی محكوم شده

  به صورت سراسری و از خردادماه سال جاری به صورت بين 1381از شهريورماه " نوانديش"نشريه 
  .المللی و به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر می شد

  مجرم شناخته شد" زمان"مدير مسئول 
را مجرم شناخت، اما " زمان"هيئت منصفه مطبوعات، امروز غالمحسين معتمدی، مديرمسئول ماهنامه 

  .ستدر عين حال وی را مستحق تخفيف نيز دان
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، وی به اشاعه فحشا و منکرات و درج مطالب 

  .خالف عفت عمومی متهم شده است
نيز " اقتصاد ايران"در جلسه دادگاه، همچنين قرار بود که به پرونده اتهامی مديرمسئول ماهنامه 

  .براى متهم قرار موقوفی تعقيب صادر کردرسيدگی شود، اما به دليل رضايت شاکی پرونده، دادگاه 
  تعداد زايران کشته شده ايرانی

 تن از ١٨محمدحسين ضيايی، رييس هيئت پزشکی حج ايران اعالم کرد از آغاز موسم حج تاکنون 
  .زايران ايرانی در شهرهای مدينه و مکه درگذشته اند

  .رين داليل فوت زايران ايرانی ذکر کردبه گزارش ايرنا، وی کهولت سن، سکته قلبی و تصادف را از مهمت
آقای ضيايی با بيان اينکه در حادثه جمرات در روز دهم ذيحجه و روزهاى بعد از آن هيچ زاير ايرانی فوت 

 نفر از زايران خارجی در روز عيد قربان در محل جمرات جان خود را از دست دادند ٢۴۴نکرده است، گفت 
 .شرق آسيا، آفريقا و کشورهاى عربی بوده اندکه بيشتر آنها از کشورهاى جنوب 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  دانشمند اتمی پاکستان طلب بخشش کرد
  2004 فوريه 4 -1382  بهمن 15چهار شنبه  -بي بي سي 

پدر بمب اتمی پاکستان ضمن اعتراف به انتقال اسرار اتمی به کشورهای ايران، ليبی و کره شمالی 
  .ده استطلب بخشش کر
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 فوريه با پرويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان مالقات کرد و سپس با 4عبدالقدير خان روز چهارشنبه 
  .شرکت در مصاحبه ای تلويزيونی، مسووليت کامل انتقال اسرار اتمی را به عهده گرفت

نين وی که يک قهرمان ملی به شمار می رود، خطاب به مردم پاکستان گفت که بدون اجازه دولت چ
  .کرده است و طلب بخشش کرد

دولت پاکستان تحقيق درباره کمک های اتمی به ساير کشورها را پس از آن آغاز کرد که سازمان ملل 
  .متحد اطالعات جمع آوری شده خود درباره برنامه های اتمی ايران و ليبی را در اختيار آن کشور قرار داد

دکتر عبدالقديرخان در برابر رئيس جمهور : "هارشنبه گفتدولت پاکستان با انتشار بيانيه ای در روز چ
  ."اعالم کرد که مسووليت کامل کليه فعاليت های مربوط به انتقال اسرار اتمی را می پذيرد

 سال رياست آزمايشگاه های اتمی پاکستان را به عهده داشت، روز چهارشنبه 25دکتر خان، که برای 
مشرف و ساير مقام های دولتی هيچ نقشی در انتقال اسرار و برنامه در بيانيه ای تلويزيونی گفت پرويز 

  .های اتمی به ساير کشورها نداشته اند
من مسووليت . دولت هرگز برای اين گونه فعاليت ها هيچ گونه مجوزی صادر نکرده است: "وی گفت

  ."کامل اعمال خود را به عهده می گيرم و از شما طلب بخشش می کنم
  .ز سمت خود به عنوان مشاور ويژه علمی و فنی رئيس جمهوری برکنار شده بودوی روز شنبه ا

مقام های پاکستانی سپس در روز يکشنبه اعالم کردند که وی با امضای اعتراف نامه ای به انتقال 
  .اطالعات فن آوری اتمی به ساير کشورها اذعان کرده است

  .اره تقاضای بخشش دکتر خان تصميم بگيردپرزيدنت مشرف قرار است در ادامه روز چهارشنبه درب
پل اندرسون خبرنگان بی بی سی در اسالم آباد می گويد طی چند هفته گذشته گفتگوهايی درباره 

اقدام قانونی عليه کليه کسانی که به انتقال دانش يا فن آوری هسته ای به ساير کشورها مظنون 
  .هستند جريان داشته است

و مقام ديگر که در برنامه اتمی پاکستان دست داشته اند نيز احتماال سرنوشت شش دانشمند ارشد 
  .به زودی روشن خواهد شد

مقام های پاکستانی گفتند که دکتر خان مديريت شبکه ای را به عهده داشت که به طور منظم به 
  .قاچاق تجهيزات اتمی به ساير کشورها می پرداخت

های سانتريفيوژ دارای قابليت توليد اورانيوم تسليحاتی را به گفته آنها، اين شبکه طرح ساخت دستگاه 
  .در اختيار ساير کشورها قرار داده بود

همچنين ادعا می شود که وی طی سفرهای مخفيانه به کشورهای خارجی، چگونگی ساخت بمب 
  .اتمی را برای ايران، کره شمالی و ليبی تشريح کرد

قب گرفته است، نزد مردم اين کشور محبوبيت زيادی دارد و با اين حال وی که پدر بمب اتمی پاکستان ل
  .برکناری او در روز شنبه خشم عمومی را برانگيخت

به گفته خبرنگار بی بی سی با اعتراف و پوزشخواهی عبدالقدير خان، دولت پاکستان احتماال راهی 
  .برای پرهيز از فرآيندی که ممکن است خشم عمومی را برانگيزد پيدا کرده است

حاميان دکتر خان می گويند که اگر نقل و انتقاالت اتمی به ساير کشورها صورت گرفته باشد، اين عمال 
  .نمی تواند بدون اطالع دولت انجام شده باشد

اما پرزيدنت مشرف اصرار می ورزد که هيچ مقامی اجازه صدور اسرار اتمی به ساير کشورها را صادر 
 .نکرده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقلت آيندهدو،عراق رويدادهاي 
  

  انفجار بمب در نزديكى شهر اسكندريه در جنوب بغداد يك سرباز ديگر آمريكايى را آشت 
  2004 فوريه 4 -1382  بهمن 15چهار شنبه 

به گفته سخنگوى . در انفجار بمبى در عراق يك سرباز آمريكايى آشته شد و يك نفر ديگر مجروح گرديد
  .  آيلومترى جنوب بغداد روى داد50ريكا اين حادثه در نزديكى شهر اسكندريه در حدود نظامى آم

در اين ميان، ارتش آمريكا اعالم آرده است شمار آشته ) ايسنا(به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران 
 تن 101شدگان دو بمب گذارى انتحارى عليه دفاتر احزاب آرد عراق در شهر اربيل در روز يكشنبه به 

  . افزايش يافته است
به گزارش راديو آمريكا مقامات آرد گروه انصاراالسالم را آه گفته مى شود با القاعده ارتباط دارد، 

مسوول دانسته اند، اما مقامات نظامى آمريكا مى گويند هنوز بسيار زود است آه بمب گذارى ها را به 
 .گروه خاصى ارتباط داد

 
   در اربيل در رابطه با خودمختارى و نوع حكومت عراق و انتحارى اخيرمصاحبه با يك تحليلگر آرد

  2004 فوريه 4 -1382  بهمن 15 چهار شنبه -راديو فردا
 نفر 101شمار قربانيان بمب گذارى ها انفجارهاى انتحارى در دفاتر دو حزب اصلى آردستان عراق به 

در .  نفر اعالم آرده است133ها را تلويزيون محلى اربيل در آردستان عراق شمار زخمى . رسيد
انفجارهاى انتحارى روز يكشنبه در مقر حزب دموآرات آردستان عراق و اتحاديه ميهنى آردستان عراق 

. در اربيل در مراسم عيد قربان شمارى از رهبران و مسئوالن ارشد اين دو حزب هم آشته شدند
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 حوادث در مقر دو حزب دموآرات آردستان و هوشيار زبارى وزيرخارجه شوراى حكومتى عراق وقوع اين
اتحاديه ميهنى آردستان را به فعاليت گروه القاعده نسبت داد اما بطورى آه سروع قادر روزنامه نگار و 

تحليل گر مسائل سياسى در شهر اربيل ميگويد بار قضيه اين بمب گذاريها اختالف نظر بين آردها و 
سروع قادر ميگويد در پى انفجارهاى سه . ق باال گرفته استشيعيان عراقى بر سر شيوه حكومت عرا

به . روز پيش در اربيل وضعيت امنيتى اين منطقه چندان تغييرى نكرده اما چشم انداز نگران آننده است
  .گفتگوى همكارم نيما تمدن با سروع قادرتحليل گر مسائل سياسى در آردستان عراق توجه آنيد

  
دستان عراق به طور عام و شهرهاى اربيل و سليمانيه در همين منطقه به آقاى قادر منطقه آر: سوال

 تاآنون خيلى عرصه 91طور خاص جاهايى هستند آه ميشه گفت از زمان جنگ خليج فارس در سال 
به طوريكه حتى در همين جنگ اخير هم تبعات جنگ آنچنان به منطقه آردستان وارد . درگيرى نبوده اند

ظر ميرسه آه رشته بمب گذاريهاى انتحارى از مناطق جنوبى و مرآزى عراق به اما حاال به ن. نشد
  تحليل شما از اين واقعه چيه؟, سوى شمال يعنى آردستان آشيده شده

  
درسته و در حقيقت اين آارهاى تخريبى انفجارى آه روى به آردستان آورده درست بعد از شروع : قادر

همونطور آه ميدونيد آمك اقليم آردستان قبل . اق شروع شدمناقشه بر سر مستقبل و آينده دولت عر
 سال تا به حال تونسته امنيت را در سه استانى آه زير آنترل حكومت آردستان بودند برقرار آنه و 13از 

نيروهاى امنيتى و حكومتى در اينجا آامًال مسلط هستند ولى بعد از اينكه دولت بعث از بين رفت و 
حكومت آردستان به نمايندگى از طرف مردم , ستند در جنوب عراق فيصله پيدا آنندنيروهاى ائتالف تون

ما اين مسئله را طرح آرديم آه بعد از صدام . آردستان شروع آردند به مناقشه بر سر مستقبل عراق
حسين بايد چجور حكومتى در عراق باشه و اين مستلزم اين است آه شكل حكومتى از لحاظ قانونى 

رالى باشه و اينجور فدراليسمى آه ما در آردستان مطالبش هستيم براساس منطقه براساس فد
حاال متاسفانه نيروهاى سياسى عربى داراى همان . جغرافيايى و وجود قومى يا ملى بايد باشه

اين مناقشه اى آه بين آردستان و . ديدگاهى هستند آه قبل از صدام حسين حكمت را اداره ميكرد
يا جنوب عراق شروع شده و اين مسائلى آه تو آردستان مطرح ميشه ارتباط نزديك بخش عربى عراق 

داره با آينده دموآراسى در عراق با آينده تعددى و پلوراليزم در عراق و با آينده درخشانى آه ما براى 
ما عراق يك عراق متحد و متعدد از لحاظ قومى و فدرالى از لحاظ ادارى طرح آرديم دولت هاى همجوار 

نيروهاى بنيادگرايى , نميخوان عراق ثبات داشته باشه و نميخوان اين مشكل به طور ريشه اى حل بشه
پل عبور پيدا آردند به داخل عراق ريختند و , اين انتحارى از دولت هاى همجوار ما ترانزيت پيدا آردند

مستقبل عراق ميشه و داخل عراق هم ديدند آه آردستان داره مرآز پروژه هاى سياسى و فكرى براى 
همه اينها باعث شده آه يورشهايى به داخل آردستان روى آوردند و , از لحاظ ديگه هم آرام هست

مشكل منطقه . شيرازه امور را برهم بزنند و ما از اين پروژه هاى فكرى و سياسى عقب نشينى آنيم
 .اى ما آقا اين است آه تحمل دموآراسى و تعدديت را نميكنند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن15: روزنامه های تهران

  2004 فوريه 4 -1382  بهمن 15چهار شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های چهارشنبه تهران با گزارش های موافق و مخالفی درباره استعفای نمايندگان مجلس 

  .ادث روزهای آينده پرداخته اندصفحات خود را آغاز کرده اند و در مقاالت خود به پيش بينی حو
روزنامه های تهران آخرين بيانيه نمايندگان متحصن در مجلس را منتشر کرده اند که در آن بر مواضع 
قبلی پافشاری شده و بدون اشاره مستقيم به تبليغاتی که شورای نگهبان و محافظه کاران درباره 

ه راه انداخته اند، هر نوع تفاهمی ميانجی گرانه ليست تهيه شده توسط وزيران کابينه برای حل بحران ب
  .را رد کرده اند

در بخشی از بيانيه آخر متحصنين آمده است اخيرا شنيده شده است برای رقابتی کردن انتخابات، 
ليستی تهيه شده است که عده ای از نامزدها بر اساس آن تائيد صالحيت شوند در حالی که در شرايط 

  .ات در اول اسفند ماه ممکن نيست و دولت نبايد زير بار چنين تحميلی برودحاضر برگزاری انتخاب
 در عنوان اصلی خود خبر داده که بر اساس گفتگوهای سران نظام با رهبر، تعويق انتخابات کيهان

  .غيرممکن اعالم شد
 با اشاره به دولت های مهندس بازرگان، ميرحسين موسوی و هاشمی رفسنجانی کيهانسرمقاله 

ظهار نظر کرده که افتخار همه اين دولت ها برگزاری انتخابات به موقع بود ولی حاال برادر حاتم طائی ا
خواستار به تعويق افتادن انتخاباتی شده که از هشت هزار نفر نامزد آن پنج هزار نفر تائيد صالحيت 

  .شده اند
خاتمی دبير کل جبهه مشارکت و  به بردار حاتم طائی، به محمدرضا کيهاناشاره طعنه آميز سرمقاله 

سخنگوی نمايندگان مستعفی و متحصن در مجلس است که در چند روز گذشته اعالم داشته است که 
  .برگزاری انتخابات در اول اسفند ماه غيرممکن می نمايد
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 با اشاره به تصويب قانون اساسی جمهوری اسالمی نوشته ياس نوسعيد رضوی فقيه در مقاله ای در 
نون قراردادی بود که مانند هر قرارداد ديگری اگر يک طرف آن را زير پا گذاشته باشد از سوی ديگر اين قا

  .هم فسخ شدنی است
 بر اين اساس نوشته چون بخش انتصابی حکومت، بارها و بارها با نديده گرفتن مفاد ياس نونويسنده 

  .قانون اساسی قرارداد را نقض کرده حاال تکليف مردم چيست
 تاکيد شده که وقتی شورای نگهبان تفسيری دارد که با علت اصلی رای دادن ياس نوايان مقاله در پ

مردم به قانون اساسی جمهوری اسالمی مغايرست چاره نيست جز آن که برای اين قانون اساسی 
تازه که به رای و تصميم شورای نگهبان شکل گرفته بايد همه پرسی صورت گيرد و از مردم سئوال 

  . شود
را که هاشمی رفسنجانی » مجادالت مشمئز کننده« اصطالح ياس نواحمد پورنجاتی در مقاله ای در 

در نماز جمعه اين هفته تهران برای مناقشات مجلس و شورای نگهبان به کار برد، به نقد کشيده و 
د؟ نوشته مگر در مجلس اول شما با هماهنگ شدن مجلس با رييس جمهور بنی صدر مخالفت نکردي
  .چه فرقی می کند هر قوه ای که بخواهد مجلس را تحت انقياد خود درآورد ديکتاتوری کرده است

رييس کميسيون فرهنگ مجلس که از جمله استعفا دهندگان است و برای انتخابات آينده نامزد نشده 
دن عبارت است در پايان مقاله خود از رييس مجمع تشخيص مصلحت پرسيده بهتر نبود به جای به کار بر

در حالی که نمايندگان مجلس برای ايفای حقوق مردم ايستادگی می کنند » مجادالت مشمئز کننده « 
برای گژتابی هائی که نسبت به قانون و حتی تصميم های مجمع تشخيص مصلحت نظام رخ داده، 

  .موضع می گرفتند
 نشريات محافظه کاران تبليغاتی را از روز دوشنبه به دنبال مصاحبه صدا و سيما با دبير شورای نگهبان،

شروع کردند که نشان می داد چهار تن از وزيران که از جانب دولت برای گفتگو با شورای نگهبان انتخاب 
شده بودند ليستی را با آن ها در ميان گذاشته و خواستار تصويب آن ها برای فرونشاندن بحران شده 

  .اند
اره های روز سه شنبه خود بر اساس ادعای آيت اهللا  در شمجمهوری اسالمی و رسالت، کيهان

جنتی نوشته بودند که به اين ترتيب دولت قصد دارد مجلس فرمايشی و موافق خود و مطيع الدوله برپا 
  .دارد و شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است

ب مجلس  در تحليل استعفا و اعتراض نمايندگان اصالح طلياس نوحسين مسلم در مقاله ای در 
نوشته اين اعتراض ها و استعفا ها باعث خواهد شد که اصالح طلبان فاصله ای منطقی بين خود و 

  .کسانی ايجاد کنند که قدرت را ملک طلق خود دانسته اند
 تاکيد کرده است که از اين پس اصالح طلبان می ياس نودر » ورود مطلقا ممنوع« نويسنده مقاله 

اده از راهکارهای قانونی و افشای آن ها که دفن کردن جمهوريت را در برنامه توانند با استيضاح و استف
  .قرار داده اند، به وظيفه خود عمل کنند

 در عنوان اصلی خود خبر داده که رايزنی های رهبران کشور برای حل بحران در حالی که فرصت شرق
  .به جائی نرسيده استچندانی باقی نمانده است به شکست انجاميده و بر خالف تصور قبلی 

 در حالی منتشر می شود که روز سه شنبه روزنامه ها از ديدارهای مهمی در سطح سران شرقخبر 
نظام خبر داده بودند و رئيس مجلس نيز ابراز اميدواری کرده بود که اين رايزنی به نتايجی مثبت منتهی 

  .شود
ميرکبير خبر داده و نوشته اند که دانشجويان در روزنامه های چهارشنبه از اجتماع تريبون آزاد دانشگاه ا

اين جلسه ضمن انتقاد از عملکرد ديرهنگام نمايندگان از حرکت آن ها حمايت کرده و خواستار همه 
  . پرسی قانون اساسی شده اند

دبير انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير سخنران اين جلسه از سفر دبير شورای عالی امنيت ملی به 
نسل ما اين حق را دارد که در مورد مسائل اساسی اظهارنظر کند، اين که : تقاد کرد و گفتفرانسه ان

  .چند نفر بخواهند برای يک ملت تصميم گيری کنند برای ما قابل قبول نيست
 بعد از سخنرانی چند تن از نمايندگان مستعفی در تريبون آزاد دانشگاه  شرقبه نوشته روزنامه

وسوی خوئنيی نماينده دانشجويان در مجلس گفته است مجلس ششم همواره اميرکبير، علی اکبر م
سعی کرده از کنار نقد کردن هيچ احدی نگذرد و به همين دليل مورد غضب جريان محافظه کار قرار 

  .گرفته تا امروز که ستاد ضداصالحات در برخی از مراکز تصميم گيری کشور نفوذ کرده است
 در ادامه سخنان خود گفته درخواست مان از دولت خاتمی که بخش قشرنماينده تهران به نوشته 

عمده تشکيل شدنش مرهون تالش قشر دانشجويی بوده اين است که اگر می توانند به قول خود که 
اگر . عمل کنند، حاال که جمهوريت حذف شده به آن بپردازند» خط قرمز من جمهوری است«: گفته اند

  .عمل کنند از مقام خود شرافتمندانه استعفا دهندهم نمی توانند به قول خود 
 خبر داده عده ای از نمايندگان مستقل رد صالحيت شده که چهره های سرشناس در ميان آن شرق

ها ديده نمی شوند در مقابل شورای نگهبان اجتماع کرده کردند گفته اند ما حذف شده ايم چون مزاحم 
  .مواجه شده ايمپيروزی ديگران بوديم با چنين سرنوشتی 

 شعار اجتماع کنندگان در برابر شورای نگهبان همان بوده است که نمايندگان متحصن شرقبه نوشته 
  »اين چه شکل دموکراسی است؟«هم به زبانی می گويند 

در حالی که گفته می شود رهبر جمهوری اسالمی هم مانند محافظه کاران معتقد به برگزاری انتخابات 
 خبر داده که استانداران سراسر کشور در نامه دوم خود به رييس اعتمادشده آن است در تاريخ تعيين 
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جمهور از غيرممکن بودن برگزاری انتخابات در اول اسفند ماه خبر داده و خواستار به تعويق افتادن زمان 
رقابتی و برگزاری انتخابات دوره هفتم مجلس شده اند چرا که به گفته آن ها امکان برگزاری انتخابات 

  .عادالنه فر اهم نيست
 نوشته بعد از ابراز همبستگی مردم در زلزله بم، با بشارت آفتاب يزدمحمد رضا تابش در مقاله ای در 

آزادی زندانيان سياسی، اختصاص ميلياردها برای پرداخت مطالبات بازنشستگی معلمان و پيدا شدن 
د بخش ديگر مژده برگزاری انتخاباتی پرشور داده روش های تازه در همکاری با مطبوعات و خبرهای نوي

  .شده بود
نماينده اردکان در مجلس اظهار نظر کرده که با تصميم شورای نگهبان به رد گسترده صالحيت نامزدهای 
نمايندگی مجلس و کارهای فراقانونی يک جناح سياسی در هيات های نظارت بر انتخابات، اميدها نقش 

  .دچار آمده ايم که مگر خداوند خود چاره کندبر آب شد و به وضعيتی 
 در مقاله ای نوشته امروز عملکرد عده ای در شورای نگهبان جمهوريت نظام را به طور جدی آفتاب يزد

در معرض خطر قرار داده و کسانی که اين بازی خطرناک را آغاز کرده اند خود نمی دانند چه می خواهند 
  . و به کجا می روند
 با اشاره به اين که چشم ها به دهان رهبر جمهوری اسالمی کيهانندی در سرمقاله حسين صفارهر

 مسير و راه - به عبارتی فوق قانونی-دوخته شده تا گره ماجرا را بگشايد نوشته سازوکارهای قانونی
ا شکستن انسداد را پيش بينی کرده و جايگاه واليت امر و رهبری را با قيد مطلقه معرفی کرده و اين ج

  .الزم می آيد که پيشوا وارد صحنه شود و واليتش گره از بن بست بگشايد
 بر اساس اخبار مربوط توجه دانشجويان به استعفاهای نمايندگان مجلس و مقاومت آنان با کيهان

  .استبداد شورای نگهبان نوشته افراطی ها نقشه شورش دانشجوئی را طراحی کرده اند
ايت می کند که در پی مذاکرات فشرده افراطيون با عوامل  نوشته خبرهای رسيده حککيهان

تا «ورشکسته خود در بعضی دانشکده ها، آنها در ازای گرفتن وعده های مالی و تحصيلی قول دادند 
  . راه اندازی کنند» دفاع از جمهوريت«تجمعاتی را با نام » حد امکان

  کاران  معدود محافظه  هواداران  که  اصالحات ان هوادار  حاضر نه  در حالاعتمادبه نوشته جعفرگالبی در 
 را تا   خويش  درونی های  انرژی  جامعه  تعبير ديگر کل اند و به  شده  انگيزه  افت  و همچنين  دچار کاهش هم

  .   است  داده  از دست حدود زيادی
اند و   برده   پی  به خوبی ت واقعي  اين  به  کاران  اظهار نظر کرده است که محافظهاعتمادنويسنده مقاله 
 در خود   ای  عمده های  تضاد و تناقض   جناح  اين  هستند اما از آنجا که  از آن  حداکثری در صدد استفاده
  .  او نخواهد داد  را به  ای  اجازه  چنين  هم  کلی  درازا نخواهد انجاميد و شرايط  مذکور به دارد استفاده

  توان  نمی  که  فرو رفته  و ابهام  در هاله  امروز کشور، آنچنان  سياسی  فضای در مقاله ای نوشتهاعتماد
   ديگری  از هر مطلب  بيش ، و آنچه  آتی  روزهای  رسد به  کرد چه بينی  يا پيش  ديگر را تحليل»  دقايق«

  .»تفسير«و »  لتحلي «  نه است» خبر« کند،   باز می  روزنامه  خود را در صفحات  تر جای بهتر و راحت
 با اشاره به بحران های سياسی صد ساله گذشته نوشته همه چيز در اعتمادکيوان مهرگان در مقاله 

و »   مسووالن وحدت« بر   هميشه  که  ايران  ملت  از انقالب  قرن  ربع آن تجربه ها بود اما اينک بعد از گذشت
   نهاد پرقدرت  در برابر يک  و دولت مجلس»  بیانتخا « ، دو قوه رفت  می  داد سخن»  آنها هماهنگی«
 .د ان قد برافراشته»  غيرانتخابی«
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