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  انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع

  
ي  مجلس شوراي اسالم  برگزاري انتخابات هفتمين دوره سيد محمد خاتمي رييس جمهور، در آستانه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ملت شريف ايران
نويسم پنداري  هرچه مي«: آنم آه عين القضات آغاز مي» بث الشكواي«سخن را به نام خداي عزيز با 

شتم هم آن است آه يقين ندانم آه نبشتنش بهتر دلم خوش نيست و بيشتر آنچه در اين روزها نب
  »است از نانبشتن

ساالري  انتخابات مسير استقرار مردم. ايم  در آستانه انتخابات هفتم مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته
توان به سطح ارتقا و  است و در نتيجه به ميزان درستي انتخابات و عادالنه و آزادانه بودن آن مي

االري پي برد، دستاوردي آه به برآت انقالب اسالمي براي اولين بار در تاريخ پرفراز و س استحكام مردم
  .شود نشيب ايران عزيز تجربه مي

 استحكام بنيان نظام و پيوستگي حكومت و مردم نيز هست و هرچه اين  حضور مردم در انتخابات نشانه
هاي دروني و بيروني براي  ها و تهديد فتتر و در نتيجه آ تر باشد، اين پيوند مستحكم حضور مشتاقانه

پس به ميزاني آه ما مسؤوالن اشتياق حضور . جامعه و آشور آمتر و امنيت و پيشرفت پايدارتر است
مردم را با فراهم آوردن زمينه آزادي و دلپسندي انتخابات و نيز خدمت صادقانه به مردم افزون آنيم به 

  :دانم  اآنون چند نكته را در خور تذآر مي.ايم انقالب و مردم و آشور خدمت آرده
 گفته شده است آه دولت با ارائه ليست مشخص به شوراي نگهبان درصدد اعمال فشار بر انتخابات -1

آنچه ما بر آن پافشرديم رقابتي، . اين گفته نادرست و دست آم ناشي از سوء تفاهم است. بوده است
هايي بود آه رقابت  ت بود و آنچه ارائه شد، نشان دادن حوزهآزادانه و عادالنه و قانوني بودن انتخابا

از آن پس هم آنچه . مطلوب در آن وجود نداشت و پيشنهادهايي آه براي رقابتي آردن آنها داده شد
هايي بود آه به نظر ما صاحبان بسياري از آنها به ناحق رد صالحيت شده بودند  خواستيم بررسي پرونده
فته آنان، آه رهبري نيز موافقت و به شوراي محترم نگهبان توصيه آردند اين نظر و اعاده حق از دست ر

ولي همانگونه آه قبال اعالم شد نظر ما تامين نگرديد و معتقديم چه بسيار افراد شايسته . تامين شود
اي  رهطرفه اينكه تاييد صالحيت پا. و خدمتگزار آه به خاطر ردصالحيت از حضور در انتخابات محروم شدند

اما آنان آه . اند آه به نظر ما آنچه بوده، توصيه رهبري بوده است از افراد مستند به حكم حكومتي آرده
  اند؟  اند بايد پاسخگو باشند آه چرا طبق آن عمل نكرده اين را حكم حكومتي قلمداد آرده

ينكه مبادا مبادي و  نظارت امري الزم است آه بايد همه جانبه و جامع و موثر باشد و فسلفه آن ا-2
ارآان و اجزا قدرت در انتخابات، بخصوص انتخابات مجلس آه مظهر حاآميت مردم بر سرنوشت خويش 

نظارت بر اجراي انتخابات آن است آه حقي از آسي ضايع نشود و هيچ آس . است، اعمال نفوذ آنند
به مجلس راه نيابد يا به با رانت و امتياز داده شده از سوي قدرت و براساس سازوآارهاي نادرست 

آنچه . قدرت نرسد و شرايط و حقوق انتخاب شونده نيز طبق قانون و بدون اعمال سليقه تامين شود
نگران آننده است اينكه قيموميت جاي نظارت را بگيرد، در حاليكه انقالب بزرگ اسالمي ملت ايران براي 

توانند قضاوت آنند آه ارائه اليحه  زرگوار مينفي هر گونه قيموميت در داخل و خارج بود و حال مردم ب
  دقيقا براي مرزبندي  انتخابات، آه متاسفانه مورد تصويب قرار نگرفت،

ساالري  ميان قيموميت و نظارت بود، امري آه بايد با تمام توان و همه وجود براي نگاهباني از مردم
 خود پيگيري شود و در حد توان نيز ديني، جمهوري اسالمي و آزادي مردم و حاآميت آنان بر سرنوشت

  .پيگيري خواهد شد
اي را خشنود و بسياري را نيز ناخشنود آرده است،اما سخن اينكه اين نارضايتي   آنچه پيش آمده عده-3

مطمئنًا آم نيستند . سبب دلسردي و عدم شرآت در انتخاباتي آه حق مسلم مردم است، نشود
ها نامزد مطلوب خود را در صحنه ندارند، ولي  از حوزهآنند در بسياري  آساني آه احساس مي

از اين . بينند انتخاب آنند تر مي توانند با تسامح آساني را آه به خواست و مطالبات خود نزديك مي
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توانند با حضور خود به سادگي اجازه  خواهند به مجلس بفرستند، مي گذشته اگر هم نتوانند آنكه را مي
  . پسندند، به مجلس بروند ندهند آساني را آه نمي

. تواند آنان را مجبور به پذيرش نظري آند آه آن را باور ندارند آس نمي مردم ما هوشيار و آگاهند و هيچ
اند آه نبايد با عدم حضور، به  دانند چه بكنند، در عين حال اين را نيز نيك دريافته آنان آزادند و خود مي

اي به آنان، نمايندگان مجلس و  ست پشت آنند ولو در مرحلهساالري ا اصل انتخابات آه مظهر مردم
بينند ممكن است اين عدم حضور باعث شود  عالوه بر آن مي. صالح ديگر جفا شده باشد نامزدهاي ذي

در حالي آه آنچه مايه قوام و دوام و مصالح آن و . آه اقليتي بتواند سرنوشت آشور را در دست بگيرد
  . ست، اينكه حاآميت در همه ارآان آن بايد با پشتوانه اآثريت تحقق يابدجلب منافع و دفع مضار ا

هاي   از همه مردم بزرگوار به خصوص نخبگان و انديشمندان و اهل فكر و تعهد و نيز از همه جريان-4
) ره( امام  سياسي آه در پي عظمت آشور، سربلندي ملت، اعتالي نظام و انقالب و تحقق انديشه

خواهم  ها و انتقادهايشان مي ها و تضييقات و با محترم دانستن مواضع و ديدگاه م نارواييهستند، به رغ
آه با حضور خود و راهنمايي افراد هم براي شرآت و هم براي انتخاب اصلح در حد امكان زمينه حداقلي 

  . پيمايش راه نيمه پيموده را فراهم آنند
خواهم نهايت دقت و مراقبت را در برگزاري صحيح  ي مي از وزارت آشور و همه دست اندرآاران اجراي-5

انتخابات و صيانت از راي مردم بعمل آورند و پيشاپيش از ملت بزرگوار ايران و همه آساني آه إن شااهللا 
  .آنم در برگزاري انتخابات شرآت خواهند آرد، صميمانه سپاسگزاري مي

  پايان پيام
  

  ن اعالم شد  ليست آانديداهاي ائتالف روزنامه نگارا
  2004  فوريه 16  -1382  بهمن 27دوشنبه 

  .سخنگوي ائتالف روزنامه نگاران، فهرست آانديداهاي مورد حمايت اين ائتالف را در تهران اعالم آرد
سيد محمود : به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، ليست مورد ائتالف روزنامه نگاران به اين شرح است

هاي   مدير مسؤول روزنامه(، مهندس سيد محمد صفي زاده )وزنامه اطالعاتمدير مسؤول ر(دعايي 
هاي   مدير مسؤول روزنامه(، مهندس عباس جاسبي )ابرار، ابرار اقتصادي، ابرار ورزشي، و گنبد آبود

، دآتر محمد مهدي مظاهري )صاحب امتياز روزنامه نسيم صبا(، رسول منتجب نيا )آفرينش و شاپرك
مدير مسؤول (، دآتر سيد طه هاشمي )هاي پژوهش، درايت و بصيرت  سؤول فصلنامهمدير م(تهران 

مدير (، دآتر خليل علي محمدزاده )مدير مسؤول روزنامه اعتماد(، الياس حضرتي )روزنامه انتخاب
مؤلف ( دآتر آريم زارع   ،)آار و آارگر(، عليرضا محجوب )مسؤول فصلنامه سنا و ماهنامه سخن دانشجو

، )مؤلف دهها مقاله و تحقيق و پژوهش(، دآتر علي عباسپور تهراني فرد )ر علمي و پژوهشي اث226
مدير مسؤول (و دآتر بهنام ملكي ) هاي آموزشي و فرهنگي  مؤلف دهها مقاله در زمينه( حسين مظفر

  )قانون
  پايان پيام

 
 انتخابات شرآت ما در: عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي

  آنيم    نمي
  2004  فوريه 16  -1382  بهمن 27دوشنبه 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، فرزين محمودزاده، عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي 
ما در انتخابات : دانشجويان دانشكده ادبيات دانشگاه عالمه طباطبايي در تجمع نفي خودآامگي افزود

  .آنيم  شرآت نمي
هاي دولتي را در اختيار خود گرفته است و چپ   جناح راست در ايران تمام قدرت و رانت: وي افزود

خواهند   مذهبي آه با آقاي خاتمي مطرح شد ياري ايستادن در مقابل راست را ندارد، آساني آه مي
ز حاال انتخاب دهند در حالي آه نمايندگان مجلس ا  در انتخابات شرآت آنند، به چه آسي رأي مي

  .اند  شده
شايان ذآر است آه در اين تجمع دوربين عكاس ايلنا از سوي حراست دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  .توقيف و عكسهايي آه از مراسم گرفته شده بود، پاك شد
  پايان پيام

  
جلس هفتم در انتخابات م: بيانيه چند تشكل دانشجويي استان هرمزگان در مورد انتخابات مجلس هفتم

  .شرآت نخواهيم آرد و از هيچ آانديدايي نيز حمايت نمي آنيم
  2004  فوريه 16  -1382  بهمن 27دوشنبه 

جنبش دانشجويي استان هرمزگان با صدور بيانيه اي در مورد انتخابات مجلس هفتم بر پيگيري راه 
  .آرددموآراسي و عدالت از طريق اصالحات غير حكومتي تاآيد , رسيدن به آزادي
از , اگر قرار بر اصالح: در اين بيانيه با انتقاد از برگزاري انتخابات در اول اسفند آمده است, به گزارش ايلنا

طريق شرآت مردم در انتخابات باشد ديگر هرگز چنين حمايت از آسي به عمل نخواهد آمد و اگر اين 
سي به عمل نخواهد آمد و اگر اين تعداد تعداد راي مردم در انتخابات باشد ديگر هرگز چنين حمايتي از آ

راي نتوانست اصالحات مورد نظر مردم را به پيش ببرد قطعا بيشتر وآمتر از آن هم نخواهد توانست 
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وعده اي همچنان با ايستادگي بر مواضع قدرت غير انتخابي و قبضه آردن مسائل آشور در دست خود 
  .ولت و ساير نهادهاي انتخابي نموده و مي نمايدد, جهد عظيم و سعي بليغ در بايكوت نمودن مجلس

ي حكومتي پايان يافته است آه   اآنون در حقيقت اصالحات با صبغه: درا دامه اين بيانيه آمده است
نبايد اين دوره و تجاربي را آه در آن اندوخته ايم , حاوي درسهاي بزرگي براي همه ما بوده است 

دموآراسي و عدالت گام , وره اي جديد در راه رسيدن به آزاديفراموش نماييم بلكه بايد به سوي د
  .برداريم

در اين بيانيه ضمن انتقاد شديد از نمايندگان و دولتمرداني آه به گفته نويسندگان بيانيه از اقدام بيش از 
زه به خاطر منافع چهار رو:  تن از نمايندگان مجلس حمايت نكردند، خطاب به اقتدارگرايان آمده است130

اين گونه استقالل ايران را به حراج نگذاريد و از ترس نابودي بوسيله ي راي مردم به , ي گذران قدرت
لندن و واشنگتن اجتناب , دامن اجنبي پناهنده نشويد و از فرستادن پياپي نمايندگان خود به پاريس

  .د داشتآه اتخاذ اين گونه روش ها حاصلي از جز مطرود شدن در نظر مردم نخواه, آنيد
حل مشكالت اقتصادي راه : نويسندگان بيانيه همچنين با اشاره به مشكالت اقتصادي آشور آورده اند

عادالنه و رقابتي آردن آليه روابط قدرت نداشته و , شفافيت , حلي جز حرآت در جهت دموآراسي 
  .ندارند

شرآت نخواهند آرد و از هيچ آنها همچنين در پايان بيانيه اعالم آردند آه در انتخابات مجلس هفتم 
  .آانديدايي نيز حمايت نمي آنند

انجمن اسالمي , اين بيانيه به امضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
انجمن , انجمن اسالمي دانشجويان مرآز آموزش عالي فني بندر عباس, دانشجويان دانشگاه هرمزگان

  .مجمع دانشگاهيان استان هرمزگان رسيده است, بندر عباسآالم دانشجو دانشگاه پيام نور 
  پايان پيام 

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  خالصه مهمترين اخبار جهان

  2004  فوريه 16  -1382  بهمن 27دوشنبه 
در صورت عدم «: گفتجالل طالباني رهبر اتحاديه ميهني آردستان عراق روز گذشته : خبرگزاري فارس

احتماال قدرت را در دست ) تيرماه10( ماه ژوئن 30برگزاري انتخابات، شوراي حكومتي عراق در 
  » .گيرد مي

گو با  و اهللا سيستاني در گفت به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، وي اين مطلب را پس از ديدار با آيت
  . خبرنگاران اعالم آرد

  
هاي جديدي از داوطلبان سني مذهبي  وفق به بكارگيري و جذب گروههاي مقاومت عراق م گروه* 

اند آه براي انجام حمالت انتحاري عليه نيروهاي آمريكايي و نيروهاي عضو ائتالف تحت رهبري اين  شده
  . اند آشور در عراق تخصص يافته

اي جديدي  گروهي تحت عنوان ارتش انصارالسني مهمترين شاخه از نيروهGeostrategyبه گزارش 
منابع نزديك به ارتش آمريكا ادعا دارند اين گروه . اند هاي مقاومت عراق فعال شده است آه در قالب گروه

  . در سپتامبر سال گذشته ميالدي توسط القاعده ساماندهي شده است
  
جهان متحده و ليبريا، به عنوان مالك دومين مجموعه بزرگ آشتيراني  براساس قراردادي آه بين اياالت* 

متحده در جستجوي تسليحات آشتارجمعي، محق به  مفقود شد از اين پس نيروي دريايي اياالت
  . المللي خواهد بود هاي بين هاي تجاري ليبيايي در آب بازرسي آشتي

هاي فزاينده در مورد استفاده  به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس اين توافقنامه در بحبوحه نگراني
ز شناورهاي دريايي براي حمله به منافع غرب منعقد شده و به ارتش آمريكا اجازه هاي تروريستي ا گروه
  . هايي آه با پرچم ليبريا در حال تردد هستند را متوقف آرده و مورد بازرسي قرار دهد دهد آشتي مي

  
 ساله اين آشور پانزده سال پس از خروج ارتش اتحادجماهيرشوروي از افغانستان و پايان اشغال ده* 

ژنرال بوريس گروموف، فرمانده وقت نيروهاي ارتش سرخ در افغانستان آه رهبري عمليات خروج 
نيروهاي شوروي از افغانستان را برعهده داشت مدعي شد اشغال افغانستان عامل اشاعه 

  . گري در جهان بوده است افراطي
گري  گيري افراطي ا منشاء شكلنيوز گروموف با انتقاد از اشغال افغانستان اين اقدام ر به گزارش عرب

تهاجم به افغانستان اشتباه بزرگي بود آه به عامل اشاعه تروريسمي تبديل : وي گفت. توصيف آرد
  . شد آه نه تنها افغانستان آه تمامي منطقه را در بر گرفت

  
فرانسه روز جمعه از عزم خود براي ساخت دومين ناوهواپيمابر اين آشور آه به نيروي محرآه * 

  . رسد، پرده برداشت برداري مي  ميالدي به بهره2015اي تجهيز خواهد شد و تا سال  هسته
به گزارش خبرگزاري فرانسه ناوهواپيمابر جديد فرانسه از سوي وزارت دفاع اين آشور عامل تقويت توان 

  . هاي دفاعي فرانسه و انگليس توصيف شده است دفاعي اروپا و افزايش همكاري
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ا، از فعاالن اجتماعي سابق سياتل آمريكا آه از سوي دادگاهي محلي به حمايت از عوامل جيمزاوجام* 

  . القاعده متهم شده بود به تحمل دو سال حبس محكوم شد
اي آه آوريل سال گذشته عليه جيمزاوجاما گشوده شد و به   به گزارش خبرگزاري رويتر بر اساس پرونده

 دادگاه بدون احتساب دوران 2002زداشت وي در ژوئيه سال  ماه از آغاز با20رغم گذشت بيش از 
  . بازداشت او را به تحمل دو سال زندان متهم آرد

  
  . حاآم آمريكايي عراق روز گذشته نخستين وزارت حقوق بشر عراق را افتتاح آرد* 

ر خصوص در اين باره گفت آه اين وزارتخانه د» پل برمر«به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از بغداد، 
  . ستمهايي آه در دوران حكومت صدام حسين انجام شده، تحقيقات خواهد آرد

  
عضو شوراي حكومت انتقالي " عقيله هاشمي"يك مقام پليس عراق روز گذشته از دستگيري قاتالن * 

  . عراق خبر داد
ديكي پنج روز پس از آنكه از سوي افراد ناشناس در نز) سوم مهرماه (سپتامبر 25عقيله هاشمي 

  . منزلش در بغداد هدف قرار گرفت، جان خود را از دست داد
  
از ديدار محرمانه هفته گذشته جرج تنت " مطلع پاآستاني"روزنامه سعودي الوطن به نقل از منابع * 

  . به پاآستان خبر داد) سيا(رييس اطالعات مرآزي آمريكا 
 24ارشنبه گذشته به همراه يك هيات الوطن در شماره امروز خود فاش آرد، جرج تنت رييس سيا چه

اي اين  هاي اسالم آباد در مورد مساله افشاي تكنولوژي هسته نفره راهي پاآستان شد و با مقام
  . گو آرد و آشور بحث و گفت

  
هاي جوالن و اراضي اشغالي عربي از سوي  وزير امور خارجه سوريه بار ديگر پايان اشغال بلندي* 

  . رقراري صلح عادالنه و فراگير در منطقه دانستاسراييل را تنها راه ب
الشرع در استقبال از يك هيات پارلماني  چاپ لندن، فاروق" الشرق االوسط"به گزارش امروز روزنامه 

و پيش از ترك دمشق به مقصد آويت براي شرآت در اجالس آشورهاي " جري آالينز"اروپا به رياست 
   .همسايه عراق اين سخنان را بيان آرد

  
رييس فرماندهي "زيد جان ابي"وليعهد عربستان سعودي روز گذشته با » عبداهللا بن عبدالعزيز«امير * 

  . مرآزي آمريكا در رياض ديدار آرد
خبرگزاري فرانسه به نقل از خبرگزاري رسمي عربستان سعودي گزارش داد، در اين ديدار شمار ديگري 

  . از مقامهاي سعودي نيز شرآت داشتند
  
اي به سفارتخانه آمريكا در اين آشور، اعتراض خود را نسبت به ادعاهاي جرج بوش  لزي در نامهما* 

اي، به اطالع مقامهاي اين آشور  رييس جمهوري آمريكا مبني بر دخالت آواالالمپور در بازار سياه هسته
  . خواهد رساند

» سيد حامد البار« امروز به نقل از "ساندي استار"به گزارش خبرگزاري فرانسه از آواالالمپور، روزنامه 
  . وزير امور خارجه مالزي نوشت، مالزي به ناحق هدف قرار گرفته است زيرا آشوري مسلمان است

  
اي خود به آشورهاي حوزه خليج فارس، امروز از  حسني مبارك رييس جمهوري مصر در سفر دوره* 

  .  شدآند و فردا راهي امارات عربي متحده خواهد عمان ديدن مي
به گزارش امروز روزنامه اماراتي البيان، مبارك در سفر به آشور امير نشين عمان آخرين اوضاع و تحوالت 

ها و  ها براي از سرگيري مذاآرات بين فلسطيني هاي اشغالي و اهميت به آارگيري تالش سرزمين
  .  دادرا مورد بحث و بررسي قرار خواهد" نقشه راه"ها بر اساس طرح صلح  اسراييلي
 /.انتهاي پيام

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن27دوشنبه : ايران در يک نگاه
  2004  فوريه 16  -1382  بهمن 27دوشنبه  -بي بي سي 

  افتتاح خط توليد يک موشک جديد
، نخستين موشک هدايت "کوثر"اداره کل تبليغات دفاعی وزارت دفاع اعالم کرد خطوط توليد موشک 

، از صبح دوشنبه کار "110فاتح "ای سيستم هدايت تصويری در ايران و پرتابگرهای موشک شونده دار
  .خود را آغاز کرده اند

براساس اين گزارش، موشک کوثر، يک موشک کوتاه برد با جستجوگر تلويزيونی است که بر روی 
  .  نيز داردشناورهای تندرو قرار می گيرد و قابليت شليک از ساحل و يا به وسيله بالگرد را

سرتيپ احمد وحيد، مديرعامل سازمان صنايع هوافضا نيز در همين زمينه گفت با راه اندازى خط توليد 
  .موشک کوثر، ايران به دانش طراحی سيستم موشک هاى کروز کوتاه برد دست يافته است
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توليد انواع وی همچنين در تشريح خط توليد پرتابگرهاى موشک فاتح نيز گفت اين خط توليد، امکان 
 را فراهم می آورد و در عين حال، ١١٠خودروهاى مورد نياز براى پرتاب موشک زمين به زمين فاتح 

  . را افزايش می دهد" ٣زلزال"ظرفيت توليد انواع خودروهاى مورد نياز براى پرتاب راکت 
  . مواجه شده استاين درحالی است که برنامه های موشکی ايران، همواره با انتقاد آمريکا و اسراييل

  احتياج حکومت اسالمی به فقه حکومتی
 و فقه بايد متناسب با زمان  اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت حوزه

 فقه حكومتی احتياج دارد و در اين صورت می تواند مسايل  حرآت آند و حكومت اسالمی به حوزه
  .حكومتی اسالم را پيگيری آند

 فيضيه قم  خبرگزاری دانشجويان ايران، وی در نوزدهمين گردهمايی بزرگ مبلغين در مدرسهبه گزارش 
 مسايل حكومتی حرف داشته باشيم و از لحاظ اطالعات رو به جلو حرآت  امروزه بايد برای همه: "افزود
  ."آنيم

رند، اظهار داشت آقای رفسنجانی با بيان اينکه امروز علومی مثل فلكيات و طبيعيات ديگر آارآيی ندا
هيچ موضوعی نيست آه فقه اسالمی بر روی آن نظر نداشته باشد و فقه ما بايد وارد مسايل اساسی 

  .حكومتی شود
 های علميه به  ترين مراآز دنيا به حوزه امروز چشم قوی : "رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت

رآن از اين نقطه چه بر سر منافع  فيضيه دوخته شده و آنان نگرانند آه اسالم و ق خصوص مدرسه
  ."نامشروع آنها خواهد آورد

  عارف به سوريه رفت
 اقتصادی وارد -محمدرضا عارف، معاون اول رييس جمهورى ايران در صدر يک هيئت بلندپايه سياسی 

  .دمشق، پايتخت سوريه شد
، اسحاق به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، علی عبدالعلی زاده، وزير مسکن و شهرسازى

جهانگيرى، وزير صنايع و معادن، محمد صدر، معاون عربی و آفريقايی وزارت خارجه و علينقی خاموشی، 
  .رييس اتاق بازرگانی، معاون اول رييس جمهورى را در اين سفر همراهی می کنند

بر اساس اين گزارش، در جريان اين سفر رسمی سه روزه، چهارمين کميسيون عالی همکارى هاى 
  .رک اقتصادى ايران و سوريه برگزار خواهد شدمشت

معاون اول رييس جمهورى ايران، همچنين در اين سفر که در پاسخ به دعوت رسمی محمد ناجی 
عطرى، نخست وزير سوريه انجام می شود، با مقامات بلند پايه اين کشور، از جمله بشار اسد، رييس 

  .جمهوری سوريه ديدار و گفت و گو می کند
   جنوب-ت اوکراين برای پيوستن به راهگذر شمالدرخواس

 جنوب اعالم کرد اکراين درخواست رسمی خود -محمد جواد عطرچيان، مسئول دبيرخانه راهگذر شمال
  .را براى پيوستن به اين راهگذر ارسال کرده است

پيمان منطقه وی به ايرنا گفت در حال حاضر، پنج کشور ايران، هند، روسيه، قزاقستان و بالروس در اين 
ای شرکت دارند و در صورتی که کشور جديدى متقاضی پيوستن به اين راهگذر باشد، بايد درخواست 

رسمی خود را به ايران ارسال کند تا از طريق دبيرخانه براى نظرخواهی به ساير کشورهای عضو ارسال 
  .شود

ا و اروپا در زمينه عبور کاال  جنوب بزرگ ترين پيمان منطقه اى بين آسي-موافقتنامه راهگذر شمال 
  .محسوب می شود

  واردات خودرو و تصميمات دولت
رضا ويسه، رييس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران اعالم کرد واردات خودرو يا وارد 

  .نشدن آن جزو تصميمات دولت است و ربطی به سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران ندارد
 خبرنگاران گفت آنچه که در روزهاى گذشته در مورد منتفی شدن واردات خودرو در وی امروز در جمع

 در جرايد عنوان شده بود، مربوط به وارد نشدن خودرو در اجرای طرح جايگزينی خودروهای 1383سال 
  .فرسوده بود

 ۵٠ با توجه به پيش بينی افزايش ١٣٨٣آقای ويسه همچنين در خصوص کاهش قيمت خودرو در سال
درصدى توليد گفت آنچه وظيفه بخش صنعت بود، رسيدن بازار به تعادل در عرضه و تقاضاى خودرو بود 

  .که اين امر محقق شده است
به گفته وی، در شرايط فعلی قيمت خودرو را بازار تعيين می کند و سازمان گسترش از هر حرکتی که 

  .استقبال می کنددر صنعت خودرو به نفع مردم و در جهت رضايت مشتری باشد، 
  جذب توريست و مناقشات سياسی

 آرج، قايق توريست زن ژاپنی را  وقتی وسط درياچه: "عبداهللا رمضان زاده، سخنگوی دولت گفت
آنند، يا در ميدان چهارباغ اصفهان، با يک خانم خارجی آه شرعا هم واجب نيست حجاب  سرنگون می 

رون از روسری، برخورد فيزيكی می آنند، ديگر نبايد اسالمی داشته باشد، به خاطر چند تار موی بي
  ."انتظار جذب توريست داشته باشيم

وی به ايسنا گفت عملكرد چند سال اخير دولت محمد خاتمی، فضايی برای ايجاد اعتماد و حضور 
 ها قطعا وجود داشته و بر عدم گسترش توريسم  جهانيان در ايران فراهم آرده است، اما برخی تنش

  .گذارند  تاثير می آشور
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زاده تاکيد کرد بايد فضای فرهنگی، اجتماعی و سياسی مناسب برای جذب توريست  آقای رمضان
  .فراهم شود آه در حال حاضر اين فضا در آشور فراهم نيست

  مناطق ممنوعه برای ايرانيان
، تصريح آرد علی رحيم پور، مدير نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی سازمان ايرانگردی و جهانگردی

سازمان ايرانگردی و جهانگردی، در حال بررسی مقاصد خارج از آشور برای ايرانيان است و به دليل 
وجود برخی مشكالت اخالقی و بهداشتی قصد دارد مناطق ممنوعه و دارای محدوديت خارجی را 

  .معرفی آند
ور آمار دقيقی در دست نيست، وی به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت از تعداد خروج ايرانيان از آش

ولی مشخص است آه ساليانه بيش از چهارصد هزار ايرانی از آشور خارج می شوند و عمده مقاصد 
  .گردشگران ايرانی نيز آشورهای امارات، ترآيه، تايلند و روسيه بوده است

ز اين مناطق، نسبت به  مارماريس و شهر آنتاليای ترآيه را پرخطر خواند و به غير ا آقای رحيم پور، جزيره
سالمت و بهداشت شهروندان ايرانی مسافر تايلند نيز اظهار نگرانی آرد و افزود آمار بسيار وحشتناآی 

  . های واگيردار ديگر در اين آشور وجود دارد  مبتاليان به ايدز و بيماری در زمينه
 متعلق به اتباع اسراييل های وی همچنين گفت سازمان ايرانگردی و جهانگردی در حال شناسايی هتل

ها به روحيه و  است تا از اقامت ايرانيان در آن اماآن خودداری شود، زيرا به گفته وی، اقامت در اين هتل
  .زند هويت ايرانی ضربه می 

  تاکيد بر ساخت ترن هوايی
هران حميد بهبهانی، معاون شهردار تهران گفت سر و صداهاى ايجاد شده براى احداث ترن هوايی در ت

  .بی خود است و شهردارى کار احداث آن را به زودى آغاز خواهد کرد
اين در حالی است که روز گذشته يکی ديگر از معاونان شهردار تهران سخن از آن گفته بود که به دليل 

مخالفت کسانی در بيرون از شهرداری که وی نامی از آنها نبرد، کار ساخت ترن هوايی در تهران متوقف 
  .تشده اس

اما آقای بهبهانی، روز دوشنبه به ايرنا گفت مشکل کوچکی بر سر آغاز مراسم کلنگ زنی ترن هوايی 
  .پيش آمد که ربطی به مسايل مطرح شده در رسانه ها ندارد

مراسم کلنگ زنی احداث خط شش کيلومترى ترن هوايی در مسير صادقيه تا فرودگاه مهرآباد تهران، 
  .ته برگزار شود، اما اين مراسم برگزار نشدقرار بود دوشنبه هفته گذش

از سوی ديگر محمد رئوفی، دبير شوراى عالی ترافيک وزارت کشور نيز پيش از اين اعالم کرده بود که 
  .شهردارى تهران در اجراى طرح ترن هوايی از کمک هاى دولت بی بهره خواهد بود

  چند زمين لرزه در ايران
، بامداد روز دوشنبه، جنوب فيروز )ريشتر(ه درمقياس امواج درونی زمين درج4.1زمين لرزه اى با بزرگی 

  .آباد، در استان فارس در جنوب ايران را لرزاند
 ريشتر، حوالی شهرستان جم در استان 4.3از سوی ديگر، نيمه شب يکشنبه نيز زلزله ای به قدرت 

  .بوشهر در جنوب ايران را لرزاند
رى موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، وقوع زمين لرزه ای با بزرگی درهمين حال، شبکه هاى لرزه نگا

  . ريشتر را در حوالی شهرستان خرم آباد در استان لرستان در غرب ايران ثبت کرده اند3.3
 .هنوز گزارشی از خسارات احتمالی ناشی از اين زلزله ها مخابره نشده است

  

   آينده عراق  و نيروهاي موثر دردولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  شود    محاآمه صدام تا دو سال آينده انجام نمي
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اي با يك وآيل عراقي، از عدم محاآمه صدام حسين تا دو سال آينده   روزنامه گاردين انگليس در مصاحبه
  .دهد  خبر مي

خصوص محاآمه رييس جمهور سابق به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، سالم چلبي، آسي آه در 
به عقيده من دو سال تا محاآمه صدام وقت الزم : عراق در حال همكاري است به روزنامه گاردين گفت

  .است
به گزارش خبرگزاري رويترز، آمريكا ماه گذشته اعالم آرد آه صدام حسين يك اسير جنگي است و طبق 

  .قوانين ژنو با وي رفتار مي شود
 عراق تظاهرات گسترده اي در خصوص اين تصميم آمريكا برپا شد و مردم خواستار اعدام به دنبال آن در

  .صدام حسين شدند
  .صدام حسين از سيزدهم دسامبر سال گذشته ميالدي در نزديكي تكريت دستگير شد

 
  انفجار بمب در بعقوبه يك آشته بر جاي گذاشت  
  .ان نظاميان آمريكايي در بعقوبه يك تن آشته شدبه گفته منابع آگاه در انفجار بمب در مقابل آارو

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، سخنگوي ارتش آمريكا از آشته شدن يك سرباز آمريكايي و زخمي 
  .شدن چهار تن ديگر خبر مي دهد
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  . آيلومتري شمال غربي بغداد واقع شده است60به گزارش خبرگزاري فرانسه، شهر بعقوبه در 
  

   ماه آزاد شد9جلس عراق پس از رييس سابق م
  . ماه حبس توسط نيروهاي آمريكايي آزاد شد9رييس سابق مجلس عراق به دنبال 

: به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نگهبان خانه رييس سابق مجلس عراق درباره آزادي وي گفت
  . انه بازگشت در حاليكه به شدت خسته به نظر مي رسيد، به خ14سعادون حمادي روز شنبه ساعت 

: به گزارش خبرگزاري فرانسه، يك منبع آگاه آه نخواست نامش فاش شود ضمن تاييد اين خبر تاآيد آرد
با ديدن وي حقيقتا دچار تعجب شديم، وي در سالمت آامل به سر مي برد و اوضاع جسمانيش خوب 

  .است
و در ) جنوب(، ام القصر )بغر(به گفته اين منبع آگاه حمادي در سه مكان متفاوت همچون ابوقريب 

  .فرودگاه بغداد حبس شده بود
  

  انفجار بمب بغداد را لرزاند
  .انفجار بمبي در بغداد دست آم يك آشته و يك زخمي بر جاي گذاشت

اي واقع در بغداد در مقابل   به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، انفجار بمب آار گذاشته شده در جاده
  .، يك سرباز آمريكايي آشته و يك تن ديگر نيز زخمي شدآاروان نظاميان آمريكايي

به گزارش خبرگزاري رويترز از بغداد، سخنگوي ارتش آمريكا بدون شرح جزئيات اين حادثه ساعت انفجار 
  . اعالم آرد20/9را 

  پايان پيام
  

  وزارت حقوق بشر عراق افتتاح شد
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  . حاآم آمريكايي عراق روز گذشته نخستين وزارت حقوق بشر عراق را افتتاح آرد:خبرگزاري فارس
در اين باره گفت آه اين وزارتخانه در خصوص » پل برمر«به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از بغداد، 

  . ستمهايي آه در دوران حكومت صدام حسين انجام شده، تحقيقات خواهد آرد
ين وزارتخانه ضمن تهيه يك اعالميه حقوق بشر، گروههاي خصوصي را برمر همچنين خاطرنشان آرد، ا

  . هاي مدني در آشور خواهد آرد تشويق به دفاع از آزادي
  . حاآم آمريكايي عراق همچنين از سياستهاي آمريكا در عراق دفاع آرد

 امر بحث شما بر اين مساله واقفيد آه در آشور ما و ديگر آشورهاي اروپايي درباره اين«: وي گفت
وجود دارد آه آيا نيروهاي ائتالف با ورود به عراق براي آزاد آردن مردم اين آشور از دست صدام، اقدام 

  » .اند درستي انجام داده
خواهم به عراق بيايند و از  من از مردمي آه نسبت به آنچه ما انجام داديم، شك دارند مي«: برمر افزود
  » .جمعي بازديد آنند گورهاي 

 /.اي پيامانته
 

  آغاز مباحثات شورای حکومتی عراق درباره آينده سياسی کشور
  2004  فوريه 16  -1382  بهمن 27 دوشنبه --خبرنگار بی بی سی در بغداد - جانی دايموند

 15(شورای حکومتی عراق در پی مالقاتی با همسايگان اين کشور در شهر کويت در روز يکشنبه 
  .ياسی اين کشور را آغاز کرده است، بحث درباره آينده س)فوريه

پل برمر، رئيس تشکيالت اداری نيروهای ائتالفی در عراق، بار ديگر برگزاری انتخابات مستقيم تا پيش از 
  .انتقال قدرت به يک دولت عراقی را مردود دانسته است

 انتخاب بسياری از شخصيت های برجسته و گروه های عراقی شيوه پيشنهادی نيروهای ائتالفی برای
  .يک دولت موقتی را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند

تا جايی که مساله به نيروهای ائتالفی مربوط می شود يک بخش از اين طرح تحت هيچ شرايطی قابل 
  . تغيير نيست

 ژوئن انجام خواهد شد، اما 30مقام های ائتالفی اصرار می ورزند که انتقال حاکميت ملی در روز 
  ی اين است که قدرت به چه نهادی واگذار خواهد شد؟پرسش اساس

 استان عراق برگزيده خواهد شد، 18براساس طرح اوليه، يک مجمع ملی که توسط شخصيت های بارز 
  .هسته مرکزی دولت انتقالی را تشکيل خواهد داد

  .اين طرح چنان مورد انتقاد قرار گرفته است که اکنون غيرقابل اجرا به نظر می رسد
  .نه ديگر، برگزاری انتخابات مستقيم استگزي

در پی درخواست های اکثريت شيعه، نيروهای ائتالفی با اعزام تيمی از سوی سازمان ملل برای 
  .ارزيابی مساله آمادگی عراق برای برگزاری انتخابات موافقت کردند
  .گزارش سازمان ملل احتماال طی دو هفته آينده منتقل خواهد شد

ت سرپرست هيات سازمان ملل و سخنگوی او را مالک قرار دهيم، آنها عمدتا امکان اما اگر اظهارا
  . ژوئن را مردود می دانند30برگزاری انتخابات پيش از روز 
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اکنون صحبت از تعميم شورای حکومتی عراق به گونه ای که ساير گروه های عراقی را که به هنگام 
  .به ميان آمده استتشکيل شورا در ماه ژوئيه به آن ملحق نشدند 

  . چنين اقدامی برخی از انتقادات وارده به شورای حکومتی را خنثی خواهد کرد
همچنين صحبت هايی از ايجاد يک مجمع بزرگ تر ملی که تا زمان انتخابات نقش دولت انتقالی را بازی 

 و برگزاری آن تا به گفته آقای برمر امکان جلو کشيدن تاريخ انتخابات. خواهد کرد به ميان آمده است
  .پيش از پايان سال جاری وجود دارد

اما او می داند که هيچ کدام از اين طرح ها . آقای برمر می گويد که او تقريبا ده ها طرح پيش رو دارد
  .همه را راضی نخواهد کرد

اما او همچنين می داند که وقت برای انتخاب يک دولت عراقی که کنترل کشور را پس از خروج 
 .الت اداری تحت کنترل آمريکا به دست گيرد تنگ استتشکي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن27دوشنبه : روزنامه های تهران

  2004  فوريه 16  -1382  بهمن 27دوشنبه  -بي بي سي 
 اصالح روزنامه های دوشنبه تهران در گزارش های خبری و مقاالت خود نشان داده اند در حالی که

طلبان اميدی به انتخابات روز جمعه مجلس نبسته اند، محافظه کاران همه کوشش خود را برای طبيعی 
  .جلوه دادن و گرم نگاه داشتن آن به کار انداخته اند

مهم ترين خبر انتخاباتی که روزنامه های هر دو جناح آن را منعکس کرده اند اين است که سران جمعيت 
نصراف خود را از نامزدی انتخابات اعالم داشته اند آشکار کرده اند که از آن فهرست موتلفه اسالمی که ا

انتخاباتی حمايت می کنند که در انتخابات شوراهای شهر که اکثريت مردم تهران از شرکت در انتخابات 
  .سر باز زده بودند، موفق شد با حداقلی از آرا شورای شهر و شهرداری تهران را از آن خود کند

 به طعنه يادآوری کرده که وقتی در انتخابات شرايط رقابت نيست ياس نواحمد زيدآبادی در مقاله ای در 
و مجريان هم از ترس پی گيری قضايی به آن تن داده اند چه کاری است که ميلياردها صرف برپايی آن 

ل و هزينه بی جا که افراد مورد نظر خود را معرفی و راهی مجلس کنند و از اين همه بحث و حد. شود
  .اعصاب مردم را زير فشار می گيرد جلوگيرند

اين روزنامه نويس که سال گذشته را در زندان گذرانده يادآوری کرده که از تسلط محافظه کاران بر 
نهادهای حکومتی و پا گذاشتن در باتالقی که خود آن را ايجاد کرده اند نگران نيست و همين پيشنهاد را 

  .مطرح کرد و به خاطر آن زندان رفتسال ها قبل 
 يادآوری کرده که دو سال پيش به خاطر پيشنهاد رها کردن قدرت توسط اصالح ياس نونويسنده مقاله 

طلبان و همچنين هشدار درباره ظهور فاشيسم و معضالت اجتماعی محاکمه و به کوشش برای 
  . شده استبراندازی نظام و جايگرينی فاشيسم به جای آن متهم و زندانی

 خبر حمايت حبيب اهللا عسگراوالدی را از ائتالف آبادگران در رسالت همراه با آفتاب يزد و حيات نو
صدر اخبار خود آورده و در عين حال خبر داده اند که رهبر و دبيرکل و اعضای اصلی جمعيت موتلفه از 

  .نامزدی انتخابات انصراف داده اند
کروبی با پذيرفتن انتقاد همفکران اصالح طلب خود در انتخابات نامزد مجيد انصاری که خود همراه مهدی 

  . گفته است که در تهران شور انتخاباتی ديده نمی شودانتخابشده است به نوشته 
در همين حال حميدرضا ترقی نامزد نمايندگی مشهد از سوی جمعيت موتلفه اسالمی در مصاحبه ای 

 مردم خبر داده و گفته است که اصالح طلبان بازنده انتخابات آينده  از وجود شور انتخاباتی درانتخاببا 
  .اند اما معلوم نيست کامال حذف شوند

 اين سخن هنری کيسينجر وزير خارجه پيشين آمريکا را در باالی صفحه اول خود نقل کرده آفتاب يزد
  .ی پيروی کندکه گفته است بعيد می نمايد آمريکا از روش اروپا در حمايت از رقيبان خاتم

 متهم شده اند که با جمهوری اسالمی و کيهانهواداران اصالحات در حالی که از سوی روزنامه های 
حمايت اروپائيان و ديگر بيگانگان دست به اقدام های اعتراضی عليه انتخابات و تندروی های شورای 

پا و آمريکا به تفاهم دست يافته نگهبان زده اند، رقيبان خود را متهم می کنند که با جناح هائی از ارو
  .اند

 در سرمقاله خود با تحليل بيانيه پارلمان اروپا و مجلس آلمان در دفاع از آزادی جمهوری اسالمی
انتخابات در ايران نتيجه گرفته که اين ها دخالت در امور داخلی ايران است که به حمايت از اصالح طلبان 

  .صورت می گيرد
 از اين که روزنامه های هوادار اصالحات بيانيه پارلمان اروپا را در ری اسالمیجمهوسرمقاله روزنامه 

صفحات اول خود منعكس آرده اند نتيجه گرفته که آن ها مورد حمايت اروپائيان هستند و همين نشان 
  .می دهد که شورای نگهبان به وظيفه خود به درستی عمل کرده است

 چه را که در انتخابات روز جمعه رخ می دهد با هيجدهم برمر  در دو مقاله متفاوت آنياس نو و شرق
کارل مارکس تطبيق داده اند که بر اساس آن اقتدارگرايان با استفاده از اهرم های پارلمانی به قدرت 

  .رسيدند و آزادی ها را سرکوب کردند
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وشته اگر در اول  با تحليل رويدادهای اخير و پيش بينی مجلس آينده نشرقمهران کرمی در سرمقاله 
اسفند بازنده انتخابات اصالح طلبان باشند بايد پذيرفت که محافظه کاران سنتی مانند رهبران جمعيت 

  .موتلفه هم ناگزير به کناره گيری از صحنه رقابت ها شده اند و راست سنتی هم بيرون می رود
ت مدرنی خوانده که پايگاه  جريانی را که دارد برنده انتخابات می شود راسشرقنويسنده سرمقاله 

اصلی اش به جای بازار و اصناف در مسجدهاست و در سال های اخير با به راه انداختن صندوق های 
  .خيريه پايگاه اجتماعی يافته است

 به اشاره به هجدهم برمر مارکس آن را توصيف کافی برای حرکت ياس نونادر فتوره چی در مقاله 
  .سی های مجلس آينده ديده استمحافظه کاران برای تسخير کر

 گفتگوی سردبير اين روزنامه را با مهدی کروبی رييس مجلس که از اصالح طلبان جدا شده و شرق
نامزدی برای نمايندگی مجلس آينده را پذيرفته در صدر اخبار خود با اين تيتر منعکس کرده است در 

  .انتخابات توفانی در راه نيست
محمد قوچانی از دغدعه های خود برای آينده اصالحات گفته و علت نامزد مهدی کروبی در مصاحبه با 
  .شدن خود را بازشکافته است

 حوزه انتخاباتی در انتخابات روز جمعه رقابتی در کار 109 در صدر اخبار خود خبر داده که در ياس نو
فظه کار برای حضور در  در صد از اصالح طلبان، نامزدهای وابسته به جناح محا90نيست و با رد صالحيت 

  .مجلس با مشکلی روبرو نيستند
 609 تعداد نامزدهای انتخاباتی که از شرکت در انتخابات انصراف داده اند به ياس نوبر اساس خبری در 

 در صدر اخبار خود خبر از مبارزه جمهوری اسالمینفر رسيده است و اين در حالی است که روزنامه 
  .حب کرسی های مجلس داده است نامزد برای تصا5000پرشور 

 روزنامه شهرداری تهران که بعد از انتخابات نهم اسفند شورا ها در اختيار محافظه کاران همشهری
قرار گرفته در گزارشی از وضعيت رقابت های گروه ها بدون اشاره به تحريم انتخابات توسط شاخه های 

  .تالف های اعالم شده را فاش کرده استاصلی جناح اصالح طلب منابع مالی و حمايت کنندگان ائ
 ائتالف خدمتگزاران انقالب اسالمي که در شعارهای خود دو جناح سياسی همشهریبه نوشته 

کشور را ناکارآمد دانسته با حمايت مالی و سياسی پشت صحنه محسن رضائی و گروهی از 
  .فرماندهان سابق سپاه پاسداران شکل گرفته است

خود فهرست آبادگران را که سران جمعيت موتلفه و شهردارفعلی تهران  که در گزارش همشهری
حامی آن هستند فعال ترين گروه درگير انتخابات دانسته و به حاميان و منابع مالی آن اشاره ای نکرده 

در عين حال يادآور شده که ائتالف چكاد آزادانديشان مورد حمايت مالی و سياسی گروهی از فعاالن 
  .جمله جاسبی رييس دانشگاه آزادستسياسی و از 

 خبر داده که حبيب اهللا عسگراوالدی در پايان نشست هيات موتلفه گفته است آبادگران ياس نو
اسالمی که به عملياتی چشم انداز بيست ساله اعتقاد دارند که توسط رهبر نظام تهيه شده در 

  .فهرستشان بيست و يک متخصص و چهار روحانی هست
اطق نوری مشاور رهبر جمهوری اسالمی گفته بود که ليست مورد حمايت ما آن است هفته گذشته ن

که چهار روحانی در آن هستند و از فدائيان واليت فقيه خواسته بود به همين نشانه به ليست مورد نظر 
  .رای بدهند
  رداد آه خ  دوم  از قول ناصر قوامی نماينده مستعفی مجلس نوشته آن دسته از اعضای جبههاعتماد
  . پيدا آنند  راه  مجلس توانند به  حاضر شده اند نمی  در انتخابات  شرآت برای

رييس کميسيون قضايی مجلس شش با تاکيد بر اين که معتفدان واقعی به اصالحات از شرکت در 
  .انتخابات حودداری کرده اند گفته است که انتخابات روز جمعه آزاد و عادالنه نيست

 تاکيد کرده که در سال های اخير اصالح طلبان بارها شرط بالغ را ياس نور مقاله ای در ياشار هدائی د
با محافظه کاران گفته اند و حاال هم اگر قرار بر بستن پرونده هفت ساله اصالحات باشد آن ها بايد 

  .جواب بدهند که چطور می خواهند سعادت ملتی را که آن ها را بايکوت کرده است فراهم آورند
 اظهار عقيده کرده که محافظه کاران با به دست گرفتن مجلس و دولت نه که با ياس نونويسنده مقاله 

بحران های هر نه روز يک بار روبرو نخواهند بود که با هيچ بحرانی روبرو نمی شوند اما بايد به مردم 
  .حذف شدندجواب دهند که اصالح طلبان به کدام گناه ناکرده از ورود به عرصه رقابت ها 

 محافظه کاران پس از به دست پيروزی بايد به آن پاسخ ياس نوسوال آخری که به نظر نويسنده مقاله 
  .گويند مطالبات عمومی مردم برای اصالحات است

 خبر داده که شيرين عبادی پس از مالقاتی با ناصر زرافشان وکيل زندانی در زندان اوين اعالم ياس نو
  .زده اسفند ماه از زندان آزاد شودداشته که وی بايد شان

برنده جايزه نوبل با اشاره به قانونی که به آزادی زندانی بعد از گذراندن يک سوم دوره محکوميت خود 
  .تاکيد دارد گفته اميدوارست که با رعايت مقررات موکل او به جمع خانواده خود برگردد

مقتوالن قتل های زنجيره ای را به عهده داشت به ناصرزرافشان وکيل و روزنامه نگار که وکالت خانواده 
اتهام داشتن اسلحه غير مجاز و مشروب الکی در دفتر خود و فاش کردن اسراز دولتی به پنج سال 

  .زندان محکوم شده است

www.iran-archive.com 
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