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  اهللا الرحمن الرحيم  بسم 
  اي  اهللا خامنه حضرت آيت

  رهبر معظم جمهوري اسالمي ايران 
  

  با سالم و احترام و آرزوی سالمتی برای حضرتعالی، 
َِعْدٍل، َفإّني   َاْو َمْشِوَره بَِحقٍّ َفالَتُكّفوا َعن َمقاَله ب«: ما انشاءاهللا پيرو آن امام همامي هستيم آه فرمود

َلْسُت في َنْفسي ِبَفْوِق أْن ُاْخِطيُء َو ال آَمُن ذِلَك ِمْن ِفْعلي اّال أْن َيْكِفي اُهللا ِمْن َنْفسي ما ُهَو َاْمِلُك ِبه 
  ] 216 البالغه، خطبه  نهج[» ِمّني

 از آنم آه خطا آنم و نه در آار پس، از گفتن حق، يا راي زدن در عدالت بازمايستيد، آه من نه برتر« 
  » .مگر آه خدا مرا در آار نفس آفايت آند، آه از من بر آن تواناتر است. خويش از خطا ايمنم

ما نمايندگان معترض آساني هستيم آه سهم و نقشي در انقالب داشته و براي پيروزي و تثبيت آن در 
گويي و  درس عزت و سربلندي و حق) ره(ايم، از مكتب امام خميني  هاي مختلف تالش آرده صحنه
ايم و راه و سنت او را، راه نجات و سرافرازي جمهوري اسالمي ايران  مداري و آزادگي آموخته دين
  . دانيم مي

دانيم، با پيروي از آن پيشواي مؤمنان و اين رهبر آزادگان، از گفتن حق و يا  و اينك وظيفه خود مي
  : گذاريم  همين اساس با صراحت مطالبي را با حضرتعالي در ميان ميزدن به عدل باز نايستيم؛ بر راي

ترين انقالب جهان و به نام اسالم، آزادي و  حضرتعالي رهبر نظامي هستيد آه با پيروزي مردمي
هاي مشروع و  اي به نام همان اسالم، آزادي استقالل را براي آشور به ارمغان آورد ولي امروز عده
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ايد آه همواره و همه جا مدافع  حضرتعالي در جاي امامي نشسته. آنند مال ميقانوني مردم را پاي
اي رأي مردم آوچك شمرده شود و اينك نهادهاي  حقوق مردم بود و هيچگاه اجازه نداد با هيچ بهانه

تحت نظر حضرتعالي، پس از قريب چهار سال تحقير و وهن مجلس ششم و نمايندگان آن و نيز انسداد 
گذاري و محدود آردن شأن نظارتي مجلس در آستانة انتخابات مجلس هفتم، آشكارا مسير قانون

آنند و تفكرات متحجر و  ترين حق مردم، يعني حق انتخاب آردن و انتخاب شدن را سلب مي بديهي
  است آه با آنچه امام از نظام ترسيم آرده هاي متصلب آنان تصويري از نظام به نمايش گذاشته سليقه
  . اي بسيار دارد صلهبود، فا

هاي تاريخ حيات جمهوري اسالمي و بحث روز  اجازه بدهيد با اين مقدمه به يكي از مهمترين چالش
  . ايران و جهان، يعني نحوه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، بپردازيم

ت همة ما، حداقل در شرايط آنوني، در اين فرض مشترك هستيم آه، فارغ از نتيجة آن، هر چه مشارآ
اين وجه مشترك . مردم در انتخابات بيشتر باشد، براي نظام و آشور مبارك و مصونيت بخش خواهد بود

اگر اساس . تواند باعث همدلي و همراهي نيروهاي وفادار به انقالب و معتقد به مردمساالري باشد مي
ست، آه مهمترين آن شك تداوم اين حضور نيازمند تدابير خاصي ا قدرت آشور و اقتدار ملي مردمند، بي

  . اعتمادسازي ميان حكومت و مردم و ادارة حكومت بر اساس خواست و نظر مردم است
هاي مذهبي و ملي، نشانة عمق  ها و مناسبت هايي مانند راهپيمايي مشارآت مردم در عرصه
خاصي هاي ديني و انقالبي است و اين حضور به معناي رأي به جناح و تفكر  دلبستگي آنها به آرمان

هر چه تعداد آرا بيشتر باشد، نظام . آيد هاي رأي بيرون مي نظر مردم در ادارة حكومت از صندوق. نيست
هاي  اما چگونگي برگزاري انتخابات مجلس هفتم و بحران رد صالحيت. تر خواهد شد مستحكم

  . جر شودرود آه به يكي از عوامل آاهش مشارآت مردم در اين عرصه من غيرقانوني و گسترده، مي
احراز «هاي غيرقانوني و گسترده، نظرية  به عقيده ما ريشه همه مشكالت موجود، يعني رد صالحيت

اين نظريه هم بر خالف نص صريح قانون انتخابات و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت . است» صالحيت
قدانان نيز در بر اساس نظر اآثر حقو. هاي انتخاباتي نظام است و هم برخالف رويه معمول و عرف نظام

توان عدم صالحيت افراد را احراز نمود؛ بعالوه توافق شوراي  منع برخورداری از حقوق عمومی تنها مي
  . نگهبان و وزارت آشور در انتخابات مجلس ششم نيز متضمن همين امر بوده است

و سن، امري غير هاي متقن و معدود، مانند تابعيت  دانند آه احراز صالحيت، جز در مورد مالك همگان مي
ممكن است، زيرا همواره عوامل و داليلي براي شك و شبهه وجود خواهد داشت و اصوًال با اين منطق، 

  . خواهد بود» عدم احراز صالحيت«مساوي » عدم شناخت«
گونه آه حضرتعالي شخصًا مستحضر به تمام این امور هستيد، شوراي نگهبان در اقدامي  همان
 داوطلبان انتخاباتي، حسب رهنمود حضرتعالي در ديدارهاي خصوصي و  حيتسابقه در بررسي صال بي

، در جمع مردم قزوين، بنا را بر احراز صالحيت نامزدها گذاشت؛ به اين 26/9/1382سخنراني مورخ 
شگفت آن آه عالوه بر بيش از دو هزار . ترتيب نزديك به دو پنجم نامزدها را محكوم به رد صالحيت آرد

اي در مراجع چهارگانه استعالم نداشتند، آساني از سوي شوراي نگهبان   هيچ نوع سابقهنامزدي آه
هاي  ترين شخصيت  سال حاآميت جمهوري اسالمي، در زمرة خوشنام25رد صالحيت شدند آه در طول 

هاي انتخابيه خود بوده و در مواضع مختلف مصدر  سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اجرايي آشور و حوزه
شود  تر مي تر و بغرنج اين مسأله آنجا پيچيده. اند  خدمات مؤثر و مهم براي آشور، ملت و نظام بودهانواع

آه همة عوامل نظارتي از يك جناح خاص آن هم از تندروترين عوامل مخالف اصالحات گزينش شده 
ند نباشد، سر توان از احراز صالحيت هر آس آه ديدگاه او مورد پس با اين اوضاع به راحتي مي. باشند

  . باز زد، به ويژه آن آه ناظران و شوراي نگهبان خود را مدعي حق مطلق و اسالم ناب بدانند
واقعيت اين است آه آقايان از قبل فهرست آساني را آه حتمًا بايد رد صالحيت شوند در اختيار 

ي غير رسمي و موازي، اند و از دو سال پيش به این سو با آار اطالعاتي و امنيتي توسط نهادها داشته
تحت پوشش دفاتر نظارتي و با سرپرستي ستاد ضداصالحات، دقيقًا بر اساس مواضع سياسي مورد 

دهد آه توجيه شوراي نگهبان  مستندات موجود نشان مي. اند آرده» چيني مهره«نظر، مجلس آينده را 
افته در قالب مراجع چهارگانه ، در مواردي آه آار سازمان ي)نه احراز صالحيت(براي ردصالحيت افراد 

چين  ها و تحقيقات محلي بوده، آه توسط عوامل جناحِی دست آرده، استناد به گزارش آفايت نمي
ها و  ها، نامه  به عالوه معيار رد صالحيت اآثريت نمايندگان فعلي مجلس، نطق. شده تهيه شده است

 قانون اساسي، در آنها به 84 در اصل اظهار نظرهايي است آه آنان، بنا به وظايف نمايندگي مصرح
هاي  ها از یک سو و از سوی دیگر به دفاع از حقوق و آزادي ها، قانون شكني ها، بي عدالتي آاستي

  . اند ملت، مصرح در قانون اساسي، پرداخته
اي بود آه اعتراض رئيس جمهور، رئيس مجلس،  گستردگي اقدام غيرقانوني شوراي نگهبان به اندازه

، معاونين رئيس جمهور، معاونين وزراء، استانداران و فرمانداران را برانگيخت؛ تا جايي آه رئيس وزراء
 مردم دانست و به همراه رئيس  هاي جمهور اين شيوه را غير عادالنه، غير رقابتي و ناقض حقوق و آزادي

. ش تعيين شده اعالم آردقوه مقّننه، مجلس شكل گرفته از چنين انتخاباتي را فرمايشي و با نتايج از پي
اما شوراي نگهبان . حضرتعالي نيز شخصًا دوبار با صراحت به شوراي نگهبان براي تجديد نظر تذآر داديد

  . به هيچيك از آن اعتراضات و اين تذآرات وقعي ننهاد
اند آه حتي در مقابل دستورات  سؤال اينجاست آه آيا اعضاي شوراي نگهبان جسارت آن را يافته

و يا آن گونه آه شايع شده با ! بوده، ايستادگي آنند؟» حكم حكومتي«عالي، آه به زعم ايشان حضرت
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اي ديگر از سوي شما مأذون به اصرار و ابرام بر رّد غيرقانوني و  وجود ابالغ نظرات علني، به گونه
  اند؟  ها بوده گسترده صالحيت

 منظور برگزاري انتخاباتي درخور شأن نظام  الذآر، رؤساي جمهور و مجلس به با تكيه بر موارد سابق
اي از حضرتعالي درخواست تعويق تاريخ انتخابات را آردند، با اين وجود  انقالبي و اسالمي ما، طي نامه

 ، عالوه بر رد اين درخواست به نكاتي اشاره فرموديد آه جاي 15/11/82حضرتعالي در سخنراني مورخ 
  : بحث و گفت و گوي فراوان دارد

 به باور ما تعویق انتخابات و عدم برگزاري آن در روز اول اسفند نه اشكال شرعي داشت و نه قانوني؛ -1
درخواست آنندگان تعويق زمان برگزاري نيز شخص رئيس جمهور، رئيس مجلس، نمايندگان مجلس، 

آمريكا و وزراء، معاونين رئيس جمهور، استانداران، فرمانداران و اقشار مختلف جامعه بودند، نه 
دليل اصلي آنها هم اين بود آه انتخابات اول اسفند، نه آزاد است و نه عادالنه؛ لذا شأن . »دشمن«

اما آيا اصرار بر انجام چنين انتخاباتي در . جمهوري اسالمي نبايد با برگزاري اين انتخابات مخدوش شود
د، جز صحه نهادن بر اقدام موعد مقرر و بدون اينكه هيچيك از موانع به طور جدي رفع شده باش

  غيرقانوني شوراي نگهبان، تعبير و تفسير ديگري دارد؟ 
ايد، اما هنوز يك مدرك  اشاره آرده» ها نفوذي« حضرتعالي بارها و در همين سخنراني به موضوع -2

هاي عريض و طويل  هايي هستند آه دستگاه اين چه نفوذي. مستند دربارة آنها ارائه نشده است
توانند آنها را آشف آنند و به رغم هشدارهاي فراوان باز هم حضور دارند و روز  و اطالعاتي نميامنيتي 

  شود؟  به روز نيز بر تعداد آنها افزوده مي
 حضرتعالي در بخشي از بيانات خود استعفاي مسؤوالن اجرايي را غير شرعي و غير قانوني -3

مي به امنيت ملي و تماميت ارضي آشور ضربه بديهي است آه هر آس بخواهد با هر اقدا. دانستيد
اما براستي در برابر اعمال بنيان براندازي آه انتخابات . بزند، عمل او ناپسند و مستوجب مجازات است

را به سخره و رأي مردم را به بازي گرفته و مجلسي فرمايشي را تدارك ديده است، چه بايد آرد؟ وقتي 
اي  رسد، آيا براي نيروهاي مؤمن به انقالب و نظام چاره گر به نتيجه نمياعتراض، فرياد و همه اقدامات دي

ماند؟ در اين وضعيت آيا ماندن و عمل آردن بر خالف  گيري از اين روند غيرقابل قبول باقي مي جز آناره
اعتقاد و باور قلبي، غير شرعي و غيرقانوني است يا آنار رفتن از مسؤوليت و سپردن آن به طالبان 

  اند؟  ت آه بحمداهللا آمادة يكدست آردن حاآميت شدهقدر
ها چه   آلفت براستي اين گردن. آرديد» ها گردن آلفت« حضرتعالي در سخنراني ياد شده اشاره به -4

آند يا آساني آه بر اجراي قانون اصرار دارند؟ آيا  آساني هستند؟ شوراي نگهبان آه از قانون تخلف مي
تابند، از ابزارهاي قانوني براي مقابله و دفع آن بهره   چون ظلم را بر نميگردن آلفت آساني هستند آه

گيرند يا آساني آه عمًال عدم التزام خود را به قانون، با ارائه تفاسير عجيب و غريب از نظارت، اعالم  مي
آنند وحتي حاضر به رعايت مصلحت و پاسخگويي به هيچ مرجعي هم نيستند؟ آيا آساني آه  مي

آنند،  ا حق انتخاب آردن و انتخاب شدن را آه از اصول مصرح قانون اساسي است، نقض ميآشكار
ال يحّب اُهللا « ايستند و به حكم آيه شريفة  گردن آلفت هستند يا آساني آه در برابر قانون شكني مي

آنند   يا غلط تصور ميدهند و به درست فرياد دادخواهي سر مي» الَجهر ِبالّسوِء ِمَن اْلَقْوِل اّال َمن ُظِلم 
  حاآميت ملت، آزادي مردم و مردم ساالري به مذبح رفته است؟ 

را به شوراي » ها گردن آلفت«در چنين شرايطي متأسفانه شاهد هستيم حضرتعالي حكم رد صالحيت 
جاد آنيد، آه شائبه تأييد قانون شكنان و بحران آفرينان رد صالحيت آننده را در اذهان اي نگهبان صادر مي

دار است و ماده و قانوني یافت  ايد خود منشأ جــدلي دامنه آند، هر چند دستوري آه صادر فرموده مي
  . داده باشد» ها گردن آلفت«نمی شود آه حكم به رد صالحيت 

حكم «ها در آن،  در هر حال، اينك قرار است انتخاباتي برگزار گردد آه استناد برخي از تأييد صالحيت
 حكمي آه مبناي قانوني نداشته و در اصل يكصد و دهم قانون اساسي نيز احصاء است،» حكومتي

نشده است، ولي حتي با فرض قانوني بودن اين حكم، مگر فلسفه حكم حكومتي براي جلوگيري از 
و غير ملتزم به اسالم، انقالب، نظام و قانون » نامسلمان«اي  اي براي راه يافتن عده تخلف و يا وسيله

  به مجلس است؟ اساسي، 
  مقام معظم رهبري 

ما نمايندگان معترض، از آغاز حرآت غير قانوني شواري نگهبان، بارها تالش آرديم تا از سرخيرخواهي و 
بنا به وظيفه نمايندگي، آنچه را در جهت حذف ارادة ملت از ادارة حكومت و در نتيجه جدائي مردم از 

شود، به نظر ما نه  آه با انتخابات مجلس هفتم شروع ميدهد، هشدار دهيم، اما روندي  نظام روي مي
هاي امام و انقالب قابل توجيه است، نه با اصول مردم ساالري سازگاري دارد و نه  در چارچوب آرمان

  . آمكي به حرآت آشور در مسير توسعه و پيشرفت خواهد آرد
گيري، از پيش آرايش  عمجلسي آه با هدف خالي شدن از نمايندگاني شجاع در سخن گفتن و موض

 نفر از واجدان شرايط تشكيل شود، مجلسي آه اآثريت 2000شده باشد، مجلسي آه با حذف حدود 
آن توسط ستاد ضد اصالحات تعيين شده باشد، مجلسي آه نه با رأي ملت بلكه با رأي اعضاي شوراي 

اع از منافع ملي و آيان آشور و نگهبان و برداشت خاص آنها از قانون برسرآار آيد، نه تنها قادر به دف
  . حقوق ملت نخواهد بود، بلكه احتماًال به تهديدي براي امنيت ملي و استقالل آشور مبدل خواهد شد

اي هستيم آه نظام ما در حسرت پشتوانة عظيم مردمي از دست رفته، ناچار   نگران آينده ما سخت
  .  فرود آوردشود در برابر تهاجمات پيدا و پنهان بيگانه سر تسليم

www.iran-archive.com 



گرفتن  ها و ناديده قانوني ايم آه در بي  ما در محضر خداوند، در پيشگاه ملت و در برابر وجدان خود آسوده
  . ايم ايم و به وظيفه قانوني خود در اعتراض به اين اقدامات عمل آرده حقوق ملت، شريك نبوده

و فداآاري اين ملت را در راه استقرار اميد آن داريم آه خداوند بزرگ بر ما رحمت آورد و تالش عظيم 
حاآميت حق به دست مردم، پاداشي عظيم دهد و مشكالت خود ساختة ما را به واسطه تدبير بندگان 

  . خالص خود بر طرف فرمايد
  و ما توفيقنا اال باهللا العلي العظيم عليه نتوآل واليه نتوب 

  نمايندگان معترض در مجلس شوراي اسالمي 
28/11/1382   

   
  صحبتی اهل ريا؟ دورم باد  من و هم

  وهفتم بهمن ماه هزارو سيصد و هشتاد و دو   بيست- دانشگاه پرينستون -عبدالكريم سروش 
  

  بنام خدا 
  

  نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان 
  گر شما را نه بس اين سود و زيان، ما را بس 

  صحبتی اهل ريا؟ دورم باد  من و هم
  ران ما را بس از گرانان جهان رطل گ

  
پرورند تا به  بهمن رسيده است و گوسفند انتخابات را می. »چكد از ابر بهمنی صبح است و ژاله می«

اند  داران نظارت همه را به شمشير استصواب زده پرده. زنجيربافان سخت درآارند. مسلخ اسفندماه ببرند
اند و نامه تعزيت اخالق و  خوردهقهوه خاتمت جامعه مدنی را . و آسی مقيم حريم حرم نمانده است

ای برپا  اند تا بر جنازه آشتگان نظارت ، عروسی مستانه گرسنگان قدرت نشسته. اند عدالت نوشته
  . آنند

پرسند با انتخابات چه  تابانه از من می عدالتی ، دوستان همدل بی اخالقی و بی در اين برهوت بی
اين گوسفند اسفندی آه نه . را نه تبعيض و قساوت راآنم اما عدالت  انتخاب می: گويم آنی؟ می می

  ذبحش شرعی است نه گوشتش حالل، چه جای خوردن دارد؟ 
  

  باده با محتسب شهر ننوشی زنهار 
  ات و سنگ به جام اندازد  بخورد باده

  
  : سرود زيست شعرش را چنين می يقين دارم اگر حافظ در زمانه ما می

  
  ن فالی ، مز"برو"بنااميدی از اين در 

  آه قرعه دولت بنام ما افتد " مگو"
  

  عبدالكريم سروش 
  دانشگاه پرينستون 

  وهفتم بهمن ماه هزارو سيصد و هشتاد و دو  بيست
   

  آنم در انتخابات شرآت نمی: شيرين عبادی 
  2004  فوريه 17  -1382  بهمن 28سه شنبه 

، در مصاحبه با شبكه اول ٢٠٠٣نوبل حقوقدان و برنده ايرانی جايزه صلح » شيرين عبادی«: رويداد
آنم و اميدوارم مردم نيز چنين اقدامی  در انتخابات شرآت نمی«: گفت) رای(تلويزيون دولتی ايتاليا 

  » .انجام دهند
 بهمن اين 27، عبادی در اين مصاحبه آه در برنامه خبری دوشنبه شب »رويداد«بنابر خبر دريافتی 

از اين مسأله آگاه نيستم آه خاتمی به چه دليلی شرايط «:داشتشبكه تلويزيونی پخش شد، اظهار 
  » .آند موجود را پذيرفته و به آن اعتراض نمی

از شرايط آنونی متأسفم زيرا در آشورهای آزاد مردم بايد از حق انتخاب آزادانه افراد مورد «: وی گفت
بعد از پايان «::ر اين برنامه گفتهمچنين گزارشگر تلويزيون ايتاليا نيز د» .نظر خود برخوردار باشند

آور و  ها و سرآوبی بعد از برگزاری انتخابات را هراس مصاحبه، عبادی احتمال آغاز دوباره درگيری
  » .آننده خواند نگران

با حذف تعداد زيادی از «المللی فرانسه گفت آه  وگويی با راديو بين شيرين عبادی همچنين در گفت
گرفته شده است و تأآيد آرد » سخره«خابات مجلس، آزادی ايرانيان به طلب انت آانديداهای اصالح

  . پذيرد آه چگونه محمد خاتمی چنين وضعی را می» فهمد نمی«
  » .من از اين رويداد عميقًا متأسفم«: وی اعالم آرد
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ی به اش در آزادی آامل است و اين آزاد اولين آزادی برای هر انسان، انتخاب نماينده«به گفته عبادی، 
  » .سخره گرفته شده است

جمهور خاتمی اظهار تعجب آرد ولی در عين حال وی را در اين قضيه  برنده جايزه نوبل از رفتار رئيس
  . ندانست» مقصر«

وی در اين . آقای خاتمی گفته بود آه بايد اصالحاتی در شيوه انتخابات انجام گيرد«:عبادی تأآيد آرد
ولی . ه مورد تصويب مجلس قرار گرفت ولی شورای نگهبان آن را رد آردای را ارائه داد آ زمينه اليحه

اين اليحه رد شد . تواند به آار خود ادامه دهد آقای خاتمی گفته بود آه در صورت رد اين اليحه ديگر نمی
  » .توانم اين موضوع را درك آنم من نمی. و خاتمی هنوز در قدرت است

 ».شد د داده میچنين قولی نباي«: خانم عبادی افزود
 

   فاجعه ملي-زلزاه بم
  
  

ستاد ياري به آودآان و نوجوانان زلزله زده بم تحت عنوان سيب گزارش خود را از نحوه امداد رساني به 
  :در اين گزارش اعالم شده است. مردم اعالم آرده است

  2004  فوريه 17  -1382  بهمن 28 سه شنبه -شرق 
مستقر در » سيب«زارش هاي مسئوالن گروه اجرايي و هم ياران آخرين بررسي ها و مشاهده ها و گ

آمپ هاي بم حكايت از آن دارند آه مردم مصيبت ديده ما همچنان در محروميت هاي بهداشتي، 
وضع آودآان و نوجوانان، به رغم . سكونتي، غذايي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي به سر مي برند

) به ويژه شوراي هماهنگي تشكل هاي مردمي(ه هاي مردم ايجاد مدرسه در چادرها و همكاري گرو
براي آموزش، سرگرمي، مراقبت، همراهي ها و همدلي هاي شبانه روزي، به هيچ روي قابل قبول 

شرايط بهداشتي شامل توالت، حمام و آب رساني رقت بار است و از غذاي گرم تقريبًا خبري . نيست
  .نيست

، اعم از دختر و پسر و مرد و زن، بي »بچه هاي اعماق«امدادگران و اما همكاران ما، يعني مربيان و 
آنان در آخرين گفت و شنودي آه با حضور دبير . هيچ دغدغه و ترديد به ياري هاي خود ادامه مي دهند

ستاد در آمپ ها در دو روز متوالي داشتيم برآنند تا به هر قيمتي است به جز امدادرساني مرحله به 
اي سيب را براي احداث فضاهاي فرهنگي و فراغتي و آموزش براي آودآان و نوجوانان مرحله، هدف ه
موفقيت . ما اآنون به دستيابي به حداقل قابل قبولي از هدف ها مطمئن شده ايم. به انجام برسانند

  .بيشتر و موثر در گرو ادامه ياري هاي شما هم وطنان و جهانيان همدل است
 دالر ١٠٩٠وسائل پزشكي به ارزش :  را به اين شرح اعالم آرده استستاد سيب فعاليت هاي خود

تحويل مسئول اجرايي سيب در آمپ هاي مستقر در بم و به گونه اي مورد قبول، عادالنه و مطمئن 
 ميليون ريال آمك نقدي در بم از سوي خيران انگليسي در اختيار ٢٠همچنين در حدود .توزيع شد

با تخليه و آماده سازي ساختمان (آالس هاي ورزشي . گرفته استقرار) سيب(شوراي هماهنگي 
لباس و آفش ورزشي . آماده شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است) هاي غيرقابل استفاده قبلي
اقدامات اوليه براي ايجاد چند آمپ شادي، به جز آمپ هاي شادي آه .نيز تهيه و توزيع شده است

ب و شوراي هماهنگي در آن فعال اند و توزيع بيشتر وسائل بازي، در تاآنون احداث شده است و سي
  .آنها صورت گرفته است

  
 آودك براي آالس  هاي در چادر صورت ٣۵۴همچنين از اولين روزهاي برپايي آمپ بروات تاآنون ثبت نام 

  .گرفته است و اين فعاليت ها ادامه دارد
اك و لوازم منزل، اسباب بازي، لوازم ورزشي، دارو، شوينده  تريلي غذا و پوش٧ بهمن نيز حدود ۵تا تاريخ 

 آاميون به بم منتقل و توزيع شده ٢١ تن بود به آرمان حمل و توسط ٨٠آه جمعًا در حدود ... و
، امداد )بين المللي(سيب همچنين با سازمان هاي بين المللي از جمله سامارتين پرس .است

، بيمارستان )بين المللي(، پزشكان بدون مرز )آمريكايي(ر ريليف ، آالباما ديزست)بين المللي(اسالمي 
، سازمان توزيع )بين المللي) (اپريشن مرسي(ام _ ، او )مالزيايي(، سازمان مرسي )اوآرايني(اوآراين 

بين (، سيود چيلدرن )بين المللي(، اينترنشنال ريليف )ژاپني(، جي اي ان )بين المللي(غذاي جهاني 
و چند گروه ) بين المللي(ان . ، يو)بين المللي(، يونيسف )بين المللي(ي آورپز ، مرس)المللي

احداث يك آتابخانه .بشردوستانه آره اي، انگليسي و آمريكايي و لهستاني همكاري داشته است
 جلدي، اجراي برنامه هاي شعرخواني و نمايش و بازي، مقدمات انتقال مالكيت يك قطعه زمين ١۵٠٠
ستاد سيب . محل مناسب توسط يك خير از ديگر فعاليت هاي انجام شده اين گروه است متري در٢۵٠٠

اعالم آرده است افراد خير مي توانند براي اطمينان بيشتر از محل بازديد آرده و فعاليت هاي انجام 
  .شده را مورد نقد و بررسي دهند

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  من به28سه شنبه : ايران در يک نگاه

  2004  فوريه 17  -1382  بهمن 28 سه شنبه -بي بي سي  
  خليج فارس و نگرش نو
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محمدخاتمی، رييس جمهورى در پيامی به چهاردهمين همايش بين المللی خليج فارس تصريح کرد 
آنچه بيش از گذشته منطقه خليج فارس را تهديد می کند، روى آوردن به رفتارهاى سلطه طلبانه و 

ى به گفته وی تحميل گرايانه و بی توجهی نسبت به ريشه ها و علت هاى بروز و ظهور اتخاذ روش ها
  .پديده ها و فاجعه هاى نوين است

آقای خاتمی در پيام خود افزود منطقه خليج فارس، اکنون پس از چند دهه رويدادهاى غمبار و تحوالت 
 و موثر به درمان اين تهديدهای هولناک مبتنی بر آتش و خون نياز به آن دارد که با نگرش و رويکردى نو

  .حاد و مزمن بپردازد
چهاردهمين همايش بين المللی خليج فارس که دو روز به طول خواهد کشيد، کار خود را از امروز با 

  . کشور جهان آغاز کرد25حضور کارشناسان 
  تاکيد ايران بر استفاده از انرژی اتمی
ه به اخبار منتشر شده در مورد مساله آمادگی جمهورى اسالمی کمال خرازى، وزير امور خارجه با اشار

ايران براى عرضه سوخت هسته اى به بازارهاى بين المللی گفت اين ظرفيت و پتانسيل وجود دارد، اما 
  .بعضی ها تصور کردند که ايران اکنون سوخت آماده دارد

ده بودند که ايران آماده فروش سوخت پيش از اين برخی خبرگزاری ها، به نقل از آقای خرازی گزارش دا
  .هسته ای به ديگر کشورها است

اين حق مشروع ماست و سخنان من عکس العملی به سخنان :" اما وی امروز در جمع خبرنگاران گفت
  ."رييس جمهوری آمريکا بود که گفته بود تنها کشورهاى خاصی حق توليد فن آوری هسته ای را دارند

ن همچنين در پاسخ به پرسشی درخصوص کشف دستگاه هاى سانتريفوژ گفت وزير امور خارجه ايرا
  .برخی بر سر بعضی مسايل تالش می کنند جنجال بيافرينند

آقای خرازی افزود اين سخن که ايران دستگاه سانتريفيوژ ساخته، نادرست است و تنها در اين زمينه 
  . نيز از آن اطالع داردتحقيقات انجام شده است که آژانس بين المللی انرژی اتمی

   نشريه جديد28صدور مجوز برای 
  . نشريه موافقت کرد28هيئت نظارت بر مطبوعات در آخرين جلسه خود با انتشار 

به گزارش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اين نشريات شامل يک روزنامه، شش 
  . ماهنامه است١٢هفته نامه، نه دوهفته نامه و 

به صاحب امتيازی و " صدای زن"س اين گزارش، هيئت نظارت موافقت خود را با انتشار روزنامه براسا
  .مدير مسئولی جميله کديور، نماينده تهران در مجلس اعالم کرده است

به مدير مسئولی فائزه " زن"، نخستين روزنامه زنان بعد از روزنامه توقيف شده "صدای زن"روزنامه 
  .ب می شود که قرار است منتشر شودهاشمی رفسنجانی محسو
  محاکمه چند روزنامه نگار

به اتهام آنچه که توهين و نشر " انداز  چشم نشريه"لطف اهللا ميثمی، مدير مسئول و صاحب امتياز 
  .ها احضار شد اکاذيب خوانده شده، به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جرايم آارآنان دولت و رسانه

نيز " نسيم صبا " يان ايران، مجيد قاسمی فيض آبادی، مديرمسئول روزنامهبه گزارش خبرگزاری دانشجو
  .به دنبال شکايت نماينده مدعی العموم و شهرداری تهران از سوی همين شعبه احضار شده است

 مذهبی و مدير مسئول - اهللا سحابی، از فعاالن ملی درهمين حال، غالمعلی رياحی، وآيل مدافع عزت
 تجديدنظرخواهی خود نسبت به حكم صادره از سوی   خبر از آن داد که آخرين اليحه"ايران فردا"نشريه
  . دادگاه تجديد نظر استان تهران ارايه داد36   دادگاه انقالب را به شعبه26  شعبه

، "زمان"  غالمحسين معتمدی، مديرمسئول نشريه ايسنا همچنين گزارش داد در پی رسيدگی به پرونده
  . هزار تومان پول نقد محکوم کرد300ان وی را به پرداخت دادگاه عمومی تهر

  .پيش از اين هيئت منصفه مطبوعات، وی را مجرم اما مستحق تخفيف دانسته بود
در همين حال قرار است به زودی به پرونده روزنامه ايران در زمان مدير مسئولی حسين ضيايی، مدير 

  .مسئول سابق اين روزنامه رسيدگی شود
 ميليون ريال 15لی است که عبدالرسول وصال، مدير مسئول فعلی روزنامه ايران، به پرداخت اين درحا

  .های مطبوعاتی محكوم شده است جزای نقدی بدل از حبس و سه ماه محروميت از تصدی مسئوليت
نيز روز گذشته در دادگاه حاضر شد و " ياس نو"از سوی ديگر، محمد نعيمی پور، مدير مسئول روزنامه 

  .ه سواالت قاضی در زمينه اتهام های مطرح شده پاسخ گفتب
با صدور حكم دادگاه " خرداد"ايسنا همچنين گزارش داد علی حكمت، سردبير روزنامه توقيف شده 

  . نيروی مقاومت بسيج تبرئه شد عمومی تهران نسبت به شكايت فرمانده
ای  قای حکمت به خاطر نوشتن مقاله  برای آ٧٨ ای آه از سال  اين حکم، در پی رسيدگی به پرونده 

  . اعمال غيرقانونی لباس شخصی ها مفتوح شده بود، صادر شد درباره
، ششم "آسيا"  توقيف شده   روزنامه پور، از اعضای تحريريه و سرانجام اينکه اعالم شد بهزاد زرين

  .شود  دادگاه انقالب محاآمه می ٢٦   اسفندماه در شعبه
 ايرج جمشيدی،  افع وی، در اين زمينه به ايسنا گفت به دليل آنكه پروندهنعمت احمدی، وآيل مد

 آقای زرين پور   دادگاه انقالب ارجاع شده، مقرر شد آه پرونده٢٦   سردبير زندانی اين روزنامه به شعبه
  .نيز در آنجا مورد رسيدگی قرار گيرد

  رای برائت وزير و شهردارسابق
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مدنی،  جامعی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و محمد حسن ملک دادگاه عمومی تهران احمد مسجد
  . مطرح در اين شعبه تبرئه آرد شهردار سابق را را را در رابطه با دو پرونده

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، چندی قبل به دنبال يک شكايت خصوصی از وزير فرهنگ و ارشاد 
  . ای عليه وی گشوده شده بود ، پرونده"هفتهآتاب "اسالمی، به عنوان مديرمسئول نشريه 

 ای بود آه شاآی به همين خاطر   چاپ مقاله شكايت مطرح شده نسبت به آقای مسجدجامعی، درباره
او را به نشر اآاذيب و خودداری از انتشار جوابيه متهم آرده بود، اما دادگاه نهايتا به خاطر احراز نكردن 

  .ه برائت وزير ارشاد دادوقوع جرم در اين پرونده، رای ب
 سابق جيرفت در مجلس،  بنا به اين گزارش، همچنين مدتی قبل نيز با شكايت علی زادسر، نماينده

 مدنی، شهردار اسبق تهران مفتوح شده بود آه دادگاه وی را نيز از  ای عليه محمدحسن ملک پرونده 
  .اتهام نشر اکاذيب تبرئه کرد

  به يک پرونده سقط جنينرسيدگی دادگاه ويژه روحانيت 
، در شماره امروز خود خبر از آن داد که دادسرای ويژه روحانيت قم، نخستين جلسه "شرق"روزنامه 

بازجويی از شوهر زنی به نام ستاره را برگزار کرده که متهم است به اجبار دست به سقط جنين به 
  .وسيله تزريق جوهر نمک به رحم همسرش زده است

  .انيت، تنها به جرايمی رسيدگی می کند که روحانيون مرتکب آن شده انددادگاه ويژه روح
، شوهر اين زن که نامش اعالم نشده، به انجام تمام اقداماتی که منجر به "شرق"به نوشته روزنامه 
  . ماهه اش شده اعتراف کرد5سقط جنين فرزند 

نين اقرار کرده که پس از در حالی که اساسا سقط جنين در جمهوری اسالمی ممنوع است، وی همچ
  .طالق همسرش دست به اين کارها زده است

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  تمهيدات گسترده برأي  تقلبات نجومي و چند برابر آردن ارقام آرا 
  اهند نمودشكست خفت باري را به آخوندها تحميل خو, مردم با تحريم همه جانبه انتخابات: مريم رجوي

  )٢٠٠۴ فوريه ١٧ (١٣٨٢ بهمن ٢٨-دبيرخانه شوراي  ملي مقاومت ايران
رژيم آخوندي در آستانه برگزاري انتخابات نمايشي سرگرم آماده سازي تقلبات نجومي و زمينه سازي 
براي  چند برابر آردن آمار مشارآت در انتخابات مي باشد و ارگانهاي مختلف حكومتي را در اين راستا 

  . يج آرده استبس
خامنه اي رهبر رژيم ستاد ويژه اي به همين منظور تشكيل داده و ارگانهاي مختلف حكومتي از جمله 

سازمان تبليغات اسالمي و ائمه , راديو تلويزيون, نيروي انتظامي, بسيج ضد مردمي, سپاه پاسداران
  . جمعه پيشبرد اين پروژه را به عهده دارد

در , ي  سازي و تقلبهاي آالن درحالي است آه يك نظرسنجي حكومتيتمهيدات گسترده براي  رأ
 ۵/١٠نشان داد آه تنها , يعني قبل از قلع و قمع آانديداهاي باند خاتمي,  ژانويه٢١ نوامبر تا ١٩فاصله 

ارزيابي وزارت آشور رژيم اين است آه اآنون . درصد دارندگان حق رأي  در انتخابات شرآت خواهند آرد
  .درصد هم نخواهد رسيد۵آت آنندگان به ميزان شر

از جمله تمهيدات چاپ چند ميليون شناسنامه سفيد و جمع آوري شناسنامه درگذشتگان و صدور چند 
طبق طرح رژيم مزدوران رژيم با اين شناسنامه ها چندين بار . صدهزار نسخه شناسنامه المثني است

  .رأي  خواهند داد
شده اند تا از چند صد هزار پرسنل اين ارگانها با استفاده از ارگانهاي نظامي و امنيتي موظف 

بسيج و ارگانهاي سرآوبگر در . گواهينامه و برگه خدمت بيش از يك بار رأي  گرفته شود, شناسنامه
 سال را به ١۶آارمندان و دانش آموزان باالي , مدارس و ادارات نيز موظف شده اند تا با تهديد و ارعاب

سپاه پاسداران با اعزام هزاران تن از پرسنل نظامي به تهران در صدد است .  بكشانندپاي صندوق رأي 
  . براي  صحنه سازي در مقابل خبرنگاران خارجي چند حوزه در تهران را شلوغ نشان دهد

بنياد مستضعفان و نهادهاي مالي و اقتصادي تحت آنترل باند غالب نيز با ارائه انگيزه هاي مادي نظير 
  .اي مجاني و بليط مجاني براي  سفرهاي سياحتي در صدد جمع آوري آرا استفيش غذ

امروز «: آخوند احمد پناهيان، سخنگوي انصار حزب اهللا در نشست سرآردگان بسيج در تويسرآان گفت
 ۵٠بسيجيان بايد در انتخابات حضور فعال داشته باشند زيرا آه پيروزي اسالم در مقابل دشمنان در گرو 

  .»رأي  مي باشدميليون 
انقالب «: با وعده جراحي جناح خاتمي نوشت, از ارگانهاي باند غالب, سرمقاله روزنامه رسالت

  .»اسالمي آساني را آه در راه وابستگي آشور و استبداد گام برمي دارند گوشمالي مي دهد
, ابراز اطمينان آرد برغم تمهيدات سرآوبگرانه, خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران

. شكست خفت باري را بر رژيم آخوندي تحميل خواهند نمود, مردم ايران با تحريم همه جانبه انتخابات
ان تحريم انتخابات و فراخو«وي بار ديگر تأآيد آرد حال آه هيچ ترديدي در حمايت عموم مردم ايران از 

زمان آن فرا رسيده است آه جامعه جهاني و بويژه , باقي نمانده است» برگزاري رفراندم تغيير نظام
رژيم آخوندي را براي  پذيرش رفراندم زير نظر ملل متحد تحت , بجاي امتياز دادن و نرمش, اتحاديه اروپا

  .فشار قرار دهند
  

  نمايش انتخابات مجلس آخونديدرگيري در خرم آباد و شيراز بر سر 
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  )٢٠٠۴ فوريه ١٧ (١٣٨٢ بهمن ٢٨ -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
روز گذشته درگيري شديدي ميان مردم و باندهاي وابسته به آانديداهاي انتخابات نمايشي مجلس 

ين درگيري ا. آخوندي در خرم آباد به وجود آمد آه در نتيجه آن چند تن زخمي و راهي بيمارستان شدند
هنگامي آغاز شد آه دو تن از آانديداهاي مجلس آخوندي همزمان در ميدان شهداي شهر خرم آباد 

باندهاي وابسته به آانديداها آه در ميدان گرد آمده بودند با مشت و لگد و چماق . سخنراني مي آردند
  .به مردم و جوانان معترض حمله آردند
شنبه درگيري شديدي ميان جوانان معترض و  دستجات اوباش در بخش آربال شيراز نيز عصر روز يك

جوانان ,  ساعت ادامه داشت٣در اين درگيري آه به مدت . وابسته به آانديداهاي اين منطقه رخ داد
خشمگين چند خودرو و موتورسيكلت ارگانهاي حكومتي را به آتش آشيدند و به تعدادي از ساختمانهاي 

  .دولتي نيز آسيب وارد آوردند
پيش از اين طي روزهاي جمعه و شنبه مردم مريوان عليه آانديداهاي نمايش انتخاباتي مجلس آخوندي 

, در تظاهرات روز دوم.  دست به تظاهرات زدند و مقر تبليغاتي يكي از آانديداها را مورد حمله قرار دادند
  .يوان را منهدم آردندمردم و جوانان مريوان ستادهاي تبليغاتي همه آانديداهاي انتخابات در مر

  
  بيانيه دوم شش حزب و سازمان سياسی اپوزيسيون

 1382 بهمن 26
  در روز انتخابات فرمايشی
  !در خارج از کشور به خيابان ها بيائيم! در ايران در خانه بمانيم

  !مردم آزاده ايران
برای رژيم انتخابات فرمايشی دوره هفتم رژيم اسالمی اکنون به يک رسوائی سياسی تمام عيار 

  .جمهوری اسالمی مبدل شده است
ما امضاکنندگان اين فراخوان که به گرايشات گوناگون عقيدتی و سياسی تعلق داريم در اين حقيقت 

متفق هستيم که دست يابی به آزادی های بی قيد و شرط سياسی، انتخابات آزاد، رهايی از استبداد 
زاد که در آن حق مردم برای تعيين نظام سياسی نهادی و برقراری جمهوری آ... دينی، موروثی، فردی و

شده باشد، جدائی دين از دولت و ساير موازين آزادی و عدالت از برچيدن رژيم اسالمی در کليتش گذر 
ما شما را فرا می خوانيم که با تحريم گسترده انتخابات دوره هفتم مجلس اسالمی جنبش . خواهد کرد

  !در کشورمان را پر توان سازيدهمگانی برای آزادی و عدالت 
اکنون که تحريم گسترده انتخابات به يک درخواست همگانی مبدل شده است، اين احتمال را نمی توان 
از نظر دور داشت که سران رژيم اسالمی از طريق يک حکم حکومتی ديگر ولی فقيه، برای حفظ مصالح 

های رای، خود را به شکل آبرومندانه ای از يک نظام اسالمی، تالش نمايند تا از طريق پر کردن صندوق 
بنابر اين در روز انتخابات در خانه . مهلکه شکت ويرانگر سياسی در برپائی انتخابات نمايشی به در آورند

بمانيم تا با خالی ماندن خيابان ها، تا با خالی ماندن حوزه های اخذ رای، تحريم همگانی انتخابات به 
 رژيم اسالمی مبدل شده و به اين ترتيب پيام اعتراض همه ايرانيان به رفراندمی عليه موجوديت

  .موجوديت رژيم اسالمی به سراسر جهان مخابره گردد
  

  !هموطنان ايرانی در خارج از کشور
در روز انتخابات با تشکيل تجمعات اعتراضی بزرگ و همگانی به نمايشی بودن انتخابات، به فقدان آزادی 

 ترور، شکنجه و اعدام به وسيع ترين شکل ممکن اعتراض کرده و به اين ترتيب صدای در ايران، به رژيم
سران رژيم . اعتراض جامعه ايرانيان خارج از کشور را به رساترين شکل ممکن به گوش جهانيان برسانيم

جمهوری اسالمی بايد در برابر افکار عمومی جهان پاسخگوی اعدام ها، ترورها، شکنجه های خارج از 
، قتل های زنجيره ای و کشتار 67شمار، نقض ابتدايی ترين موازين آزادی، پرونده قتل عام شهريور 

  .کارگران شهر بابک شوند
  

  حزب دموکرات کردستان ايران
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 
  شورای موقت سوسياليست های چپ ايران

  )راه کارگر( کارگران انقالبی ايران کميته مرکزی سازمان
   سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران–کومله 

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  دادخواهي دو دانشجوي دانشگاه سهند تبريز از آميسيون حقوق بشر اسالمي 
  در اعتراض به احكام سنگين آميته انضباطي 

  
  نامه نگار در تبريز  روز�پيمان پاك مهر 
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دبير " اتابك موسوي نسب " دبير سابق سياسي و " بهروز صفري : "سرويس سياسي : تبريز نيوز
راض به صدور احكام دو ترم محروميت تشكيالت انجمن اسالمي دانشجويي دانشگاه سهند تبريز در اعت

از تحصيل توسط آميته انضباطي اين دانشگاه نامه اي سرگشاده به رياست آميسيون حقوق بشر 
اسالمي و اعضا شبكه مدافعين حقوق بشر در تبريز منتشر آرده و خواستار رسيدگي به شكايات خود 

  .شده اند 
اي از سوي هيات نظارت دانشگاه به ýنامه , ٨٢در شهريورماه : در بخشي از اين نامه آمده است 

لغو » بنا به رافت اسالمي«ي انجمن را به قول خودشان ý ماهه۵/۴دستمان رسيد آه حكم تعليق 
اتابك موسوي , جالب اينجا بود آه بالفاصله پس از آن، احكام آميته انضباطي صادر شد و ما . نمودند
منع (هر يك به دو ترم تعليق )  اجتماعي�احد سياسي مسئول و(و بهروز صفري ) دبير انجمن(نسب 

 ترم تعليق با به) نائب دبير انجمن(با احتساب سنوات و سيد محسن نوربخش ) موقت از تحصيل
  .احتساب سنوات محكوم شديم 

ايم تا فرياد برآريم ستم هايي را آه بر ما رفته است، تا بدانيد آه بر سر ýدادخواهي نزد شما آورده"" 
  "". آورندýندان ملت چه ميفرز
  

  : متن آامل اين شكواييه به شرح زير است 
  رياست محترم آميسيون حقوق بشر اسالمي

  جناب آقاي ضيايي فر 
  و اعضا شبكه مدافعين حقوق بشر اسالمي در تبريز

  
  با درود و احترام

اسالمي دانشجويان بيانيه شوراي مرآزي انجمن «اي تحت عنوان ýدر اواسط تيرماه سال جاري، بيانيه
بالفاصله . هاي اينترنتي منتشر شدýدر برخي سايت» تير١٨دانشگاه صنعتي سهند تبريز به مناسبت 

هيات منصفه دانشگاه تشكيل جلسه داد و بدون آسب اطالع از نماينده انجمن اسالمي دانشجويان، 
  . انجمن را در اين مورد محكوم آرد

 نماينده انجمن برگزار شد، نماينده انجمن صدور بيانيه مذآور را در جلسه دوم هيات منصفه آه با حضور
ي شوراي مرآزي انجمن اسالمي ýاز سوي انجمن اسالمي دانشجويان تكذيب آرده و متن تكذيبيه

هيات منصفه دانشگاه تكذيبيه را مردود دانست و حكم به چهار . دانشجويان را به هيات منصفه ارائه داد
اي آه بعدها براي مردود شمردن تكذيبيه آوردند، اين بود آه اين ýبهانه.ي انجمن دادو نيم ماه تعليق برا

  . انعكاس نيافته است) آنگونه آه بيانيه آذايي منتشر شده بود(تكذيبيه در سطح گسترده 
 با. اند تكذيبيه را نيز درج آنندýي مذآور را درج آردهýهايي آه بيانيهýانتظار دانشگاه اين بود آه سايت

ها هنوز در دست داريم، ضمن آنكه ýاين حال ما برخي مدارك در مورد فرستادن تكذيبيه را به خبرگزاري
ي بعدي نهايت تالش خود را براي انعكاس تكذيبيه به آار برده و عليرغم مشقات فراوان، ýدر دو تكذيبيه

هاي ý، برخي از سايتهاýاي انعكاس داديم آه عالوه بر روزنامهýتكذيبيه را در سطح بسيار گسترده
  .اينترنتي خارج از آشور نيز تكذيبيه ما را درج آردند

ي اعضاي شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان در همين ارتباط به آميته ýدر مردادماه، همه
  .در آنجا نيز همه اعضاي شورا قويًا صدور بيانيه مذآور را تكذيب نمودند. انضباطي فراخوانده شدند

ي ý ماهه۵/۴اي از سوي هيات نظارت دانشگاه به دستمان رسيد آه حكم تعليق ýاه نامهدر شهريورم
جالب اينجا بود آه بالفاصله پس از آن، . لغو نمودند» بنا به رافت اسالمي«انجمن را به قول خودشان 

د مسئول واح(و بهروز صفري ) دبير انجمن(اتابك موسوي نسب , احكام آميته انضباطي صادر شد و ما 
با احتساب سنوات و سيد ) منع موقت از تحصيل(هر يك به دو ترم تعليق )  اجتماعي�سياسي 

   به ترم تعليق با احتساب سنوات محكوم شديم )نائب دبير انجمن(محسن نوربخش 
عليرغم اعالم آمادگي بسياري از دانشجويان براي برگزاري تجمع و تحصن در اعتراض به احكام، از آنجا 

نامه، راهكار قانوني براي تجديد نظر در احكام صادره وجود داشت، ما از هر اقدامي آه ýينآه طبق آي
  . ايجاد تشنج آند جلوگيري آرده و درخواست تجديد نظر خود را به آميته انضباطي دانشگاه ارائه داديم

م قطعي دو پس از چهار و نيم ماه در اواسط بهمن ماه راي آميته انضباطي تجديد نظر صادر شد و حك
حكم محروميت از تحصيل در . ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات در مورد ما به اجرا درآمد

  .پايه و اساس بودن اتهام وارده بر ما بر هيچ آس پوشيده نيستýشود آه بيýشرايطي صادر مي
انشگاه با آنچه واضح و بديهيست اين است آه دليل صدور اين احكام، تصفيه حساب شخصي حاآمان د

ما بود آه همواره خواسته هاي صنفي دانشجويان را تا آنجا آه در توان داشتيم دنبال آرديم، آه اين امر 
اند آه دليل تخفيف قائل ýحاآمان مستبد دانشگاه را تا آن حد به ستوه آورده آه خود اعتراف آرده

  . نشدن در احكام، شرآت آردن در تحصن دانشجويي است
  ميسيون حقوق بشر اسالميرياست محترم آ
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  و اعضا شبكه مدافعين حقوق بشر در تبريز

  
ايم چرا آه اميدي به اصالح توسط آنها آه دانشگاه را ملك پدري خويش ýدادخواهي پيش شما آورده

آنند، چرا آه ýدانند نداريم ، ما را به جرم حق طلبي و عشق ورزيدن به همنوعان خود محاآمه ميýمي
  .اساس استý تير تا چه اندازه پوچ و بي١٨ي ýام دروغين صدور بيانيهدانند اتهýخود مي

يكي از عوامل مهمي آه باعث شده اين احكام را براي ما صادر آنند، تالش براي پوشش خبري تحصن 
  .دانشجوي به حقي بود آه حاآمان مستبد دانشگاه تالش داشتند آن را در نطفه خفه آنند

تا فرياد برآريم ستم هايي را آه بر ما رفته است، تا بدانيد آه بر سر ايم ýدادخواهي نزد شما آورده
به راستي چرا با وجود چندين شبانه . آورند، تا بدانيد با چه آساني طرف هستيمýفرزندان ملت چه مي

روز تحصن دانشجويان در اواخر آذر، و در حالي آه چند نفر از دانشجويان در نتيجه اعتصاب نامحدود غذا 
 بيمارستان شدند، رئيس دانشگاه در ميان دانشجويان حاضر نشد و پس از چند روز آه تحت راهي

هاي حكومتي به ناچار در پايان روز چهارم تحصن در ميان متحصنين حاضر شد، ýفشارهاي شديد مقام
  .با قلدري تمام از مواضع مستبدانه خود دفاع آرد
اند آه به هيچ آس ýه آدامين مراجع ابرقدرتي وابستهدر آجاي دنيا چنين است؟ حاآمان اين دانشگاه ب

  پاسخگو نيستند؟
  ... داد ستانيد اين بيداد را 

  بهروز صفري
  اتابك موسوي نسب

  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  ٢@@@@@@@   

  
  عدم موافقت هيات نظارت دانشگاه سهند تبريز با ميزگرد دانشجويي
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ميزگرد "با درخواست برپايي , هيات نظارت دانشگاه صنعتي سهند تبريز : سرويس سياسي : تبريز نيوز
  . اين دانشگاه موافقت ننمود " دانشجويي در خصوص انتخابات 

با درخواست شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويي , گاه صنعتي سهند تبريز هيات نظارت دانش
دآتر باوند و اديب برومند دعوت , عماالدين باقي , دانشگاه سهند تبريز آه قرار بود از حسين مجاهد 

موافقت , در خصوص انتخابات شرآت آنند ,  بهمن ٢٩بعمل آمده تا در ميزگرد دانشجوي چهارشنبه 
  . ننمود 

هيات نظارت دانشگاه صنعتي سهند تبريز : تبريز نيوز گفت , يك منبع آگاه به خبرنگار سرويس سياسي 
" با برپايي مراسم ويژه, شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويي , ميزگرد دانشجويي , با لغو برنامه 

  .اين دانشگاه موافقت به عمل آورده است " بسيج دانشجويي
ت بارها با درخواست برپايي نشست ها و مراسم هايي آه به مناسبت هاي ويژه هيات نظار: وي افزود 

و تاريخي آه به پيشنهاد شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويي دانشگاه صورت مي گيرد موافقت 
 .ننموده است 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
   برمر استعفا آرد  پل

  2004   فوريه17  -1382   بهمن28 سه شنبه -عتمادروزنامه ا
   توسط  عراق  غيرنظامي  برمر، حاآم  پل  استعفانامه  از دريافت  خبرها حكايت  آه در حالي:  الملل  بين گروه
 و   عنان  آوفي  ويژه فرستاده»  االخضر االبراهيمي« دادند   گزارش  غربي  سفيد دارد، مطبوعات آاخ

 آشور راهكار   اين  مردم  به  آن  تحويل  تا زمان  عراق  موقت  حاآميت مزد در اختيار گرفتن نا مهمترين
   به ، برمر در پي  خبري  منابع  گزارش به. خواهد آرد  مطرح  در عراق  انتخابات  معضل  حل  را براي سومي

،   مورد سوءقصد قرار گرفت ر عراق بار د  دومين  براي  از آنكه  و پس  در عراق هايش  طرح  رسيدن بست بن
   برمر به  آه يي  نامه براساس. را بپذيرد  وي  استعفاي  آه  جمهور امريكا خواست ، رييس  بوش رسما از جرج

   تاآيد آرده  بوش  به  خطاب ، وي  درز پيدا آرده  مطبوعات  به  از آن هايي  و بخش  آرده  سفيد ارسال آاخ
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   براي  امنيتي  را در ايجاد حلقه  طوالني  و راه  داده  انجام  آشورش  خود را در مقابل  ملي  وظيفه  آه است
  .  است  پيموده  در عراق  امريكايي نظاميان

جمهور امريكا  ، از رييس  در عراق  فعال هاي  تروريست  عمليات  سيبل  به  شدنش  تبديل  به برمر با اشاره
   بوش  به  خطاب وي. آند  جديد فراهم  حضور مسووالن  را براي ، زمينه  استعفايش  با پذيرش  آه خواست
 را ايجاد   عراقي  گروهي  نشدم  موفق ، اما تاآنون  دادم  انجام  آه هايي  تالش ، با وجود تمامي  است گفته

   افشاي  از داليل شود، يكي  مي گفته. باشند  داشته  امريكا اطمينان  دولت  بطور صد در صد به  آه يا بيابم
   سازمان  به  عراق  حاآميت  و پردردسر تحويل  سنگين هاي  مسووليت  واگذاري  براي سازي ، زمينه  نامه اين
   ملل  سازمان  دبيرآل  ويژه  نماينده  آردند، االبراهيمي  فاش  انگليسي  ديگر، مطبوعات از سوي.  است ملل
»  سي. بي. اي «  تلويزيوني شبكه.  است  در عراق  انتخابات  بحران  به  دادن  پايان  براي  سومي  راه  دنبال به

   طرح  تا اين  است  آرده  را در اختيار دارد و ابراز اميدواري يي  شده  تعديل  خبر داد، برمر طرح امريكا هم
   مخالفت  به ر دادند، با توجه خب  شبكه  اين  به  آگاه منابع. قرار بگيرد  سيستاني اهللا  آيت بتواند مورد قبول

  ، ظاهرا دستياران يي  منطقه  انتخاباتي هاي  آنگره  از طريق  موقت  دولت  انتخاب  با طرح  سيستاني اهللا آيت
،  در مقابل. هستند  راهكار جديدي  با عنوان  آن  در طرح  سعي  آن  بر روي  مختلفي هاي  تعديل برمر با انجام

   سيستاني اهللا آيت:  آرد  در شهر آربال اعالم  سيستاني اهللا  آيت ، نماينده رباليي آ  عبدالمهدي شيخ
 در   انتخابات  را نيز در مورد برگزاري  متعددي  و راهكارهاي  داشته  رابطه  را در اين  فراگيري هاي ديدگاه

   به  اخبار مربوط  به ر واآنش د  آه وي.  است  وجود نيامده  آنها به  اعالم  هنوز فرصت اختيار دارد ولي
   فرانسه  خبرگزاري ، به گفت  مي  سخن  ژوئن  از پايان  پيش  انتخابات  با انجام  االخضر االبراهيمي مخالفت
   را اعالم  راهكارهايمان  ماند، آنگاه ، منتظر خواهيم  ملل  سازمان  نظر رسمي  اعالم تا زمان:  گفت
 و   انتقالي  شوراي يي  دوره رييس»  عبدالحميد محسن « شود آه  مي  اعالم لي نظرها در حا اين. آنيم مي

 را   ژوئن30 از   پيش  انتخابات  انجام يي  جداگانه  در اظهارنظرهاي  عراق وزير امور خارجه»  هوشيار زيباري«
   مجلس رييس»  مادي ح سعدون «  امريكايي  شد نيروهاي  گفته  خبر اينكه آخرين.  آردند  اعالم غيرممكن

او هفتاد و چهار .  بود  امريكايي  نيروهاي  در اسارت  پيش ماه9 از  حمادي. اند  را آزاد آرده  عراق  سابق ملي
  . دارد سال
   بازرگاني  وزارت وآيل(   ساله50)»   شنتاف  عبدالفتاح حسين «  از بغداد نيز خبر رسيد آه  حال در اين
   گروهي  عراق  مطبوعات  گزارش به.ترور شد( پريروز )  عصر روز يكشنبه و مالي   در امور اداري عراق

   قتل  به  شنتاف  در نتيجه  آردند آه  تيراندازي  وي  در بغداد به  وي  شخصي  خودروي  به  با حمله ناشناس
 .رسيد

 
  انفجار بمب شمال عراق را لرزاند  

  .از آمريكايي آشته شدبه دنبال انفجار بمب در شمال عراق يك سرب
در انفجار يك بمب آار : به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، ارتش اسرائيل طي بيانيه اي اعالم آرد

  گذاشته شده در 
مقابل آارواني آه به سوي شمال عراق در حرآت بود، يك سرباز آمريكايي آشته و يك تن ديگر زخمي 

  .شد
ته يك منبع آگاه در انفجار روز گذشته يك بمب در مقابل آاروان به گزارش خبرگزاري اروپا از بغداد به گف

  .نظاميان در بعقوبه نيز يك سرباز آمريكايي آشته شد
  پايان پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن28سه شنبه : روزنامه های تهران

  2004  فوريه 17  -1382  بهمن 28 سه شنبه -بي بي سي 
و شرق دو روزنامه صبح تهران پيام رييس جمهور خاتمی را مهم ترين گزارش خبری سه شنبه ياس نو 

  .خود قرار داده و از قلم وی نوشته اند مردم خود می دانند چه کنند
 اهميت کمتری به پيام رييس جمهور داده و در مقابل با تيترهای جمهوری اسالمی و کيهان، رسالت

  .خاباتی شدن فضای شهرهای کشور نوشته اندبزرگ و عکس های رنگی از انت
 سخنان مهدی کروبی رييس مجلس را که نامزد انتخابات مجلس آينده شده است در صدر اخبار اعتماد

خود آورده و از جمله نامه هفته گذشته او و رييس جمهور را که به رهبر جمهوری اسالمی نوشته شده 
  .بود در صفحه اول خود چاپ کرده است

 نوشته مهدی کروبی در پاسخ به اين سئوال که چرا در انتخاباتی که آن را عادالنه نمی دانيد، اعتماد
  ." قهرکردن با صندوق های رأی چاره مشکل نيست: "شرکت کرده ايد؟ گفت

 سخنان رييس مچمع تشخيص مصلحت نظام را منعکس کرده که با تاکيد بر اين که تهديدهای اطالعات
ز سر ترس است گفته ما به طور جدی مورد تهديد هستيم و حوزه بايد در مورد فقه آمريکا عليه ايران ا

  .حکومتی نظريه بدهد
 هاشمی رفسنجانی که در جمع طالب و مبلغين در قم سخن می گفت تأکيد کرد  اطالعاتبه نوشته

کومت نظريه امروز حوزه ها بيش از هر چيز ديگری به فقه حکومتی نياز دارد تا درباره تمامی مسائل ح
  . شرعی صادر کرده و پاسخگوی نيازهای روز باشد
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 در عنوان اصلی خود پيام مهدوی کنی دبيرکل جامعه روحانيت مبارز را منعکس کرده که بعد از رسالت
به " مدت ها از سکوت بيرون آمده و به اصالح طلبانی که در انتخابات شرکت نمی کنند نوشته است

  ."ر صف دشمنان نظام در آيندخاطر خدا کاری نکنند که د
 در يادداشتی ضمن سپاسگزاری از رييس جمهور که از مردم دعوت به شرکت در انتخابات کرده کيهان

  .است از جمله ای از پيام محمد خاتمی که در آن از شورای نگهبان انتقاد شده بود گاليه کرده است
 می توانست بگونه ای تنظيم شود که خدای  نوشته اين بخش از بيانيه ديروز جناب آقای خاتمی،کيهان

  .نخواسته مفهومی متفاوت با آنچه ايشان در نظر داشته اند، القاء نکند
 پيش بينی های مختلف در صورت پيروزی محافظه کاران را شماره شرقاحمد زيدآبادی در سرمقاله 

ی بی سابقه ای روبه رو کرده و از آن جمله نوشته، با يکدست شدن قدرت، محافظه کاران با تنگناها
  .شوند که برای عبور از آن دچار انشعاب و دو دستگی خواهند شد

آنها که از واقعيات ايران و جهان کمابيش آگاهند با دسته ای که منافع خويش را در حفظ وضع موجود 
  .می بينند، به مقابله برخيزند

نوشته است که بر اساس آن آينده  در پايان گمانه زنی خود از احتمالی شرقنويسنده اصالح طلب 
ايران نه در دست محافظه کاران که در گرو تحوالت منطقه ای و جهانی و نحوه رفتار طبقات مختلف 

  .اجتماعی و گروه های متعدد سياسی در برابر ساخت يکپارچه قدرت محافظه کاران است
يد بر آن که اين گروه ها در  با تاکانتخابمسوول شورای هماهنگی گروه های دوم خردادی به نوشته 

انتخابات شرکت نمی کنند گفته است که صدا و سيما اخبار مخدوشی را درباره شرکت ما منتشر می 
  .کنند که با واقعيت منطبق نيست

 محمد حاضری گفته است صدا و سيما در حالی که هيچ گاه اعالميه ها و بيانيه های انتخاببه نوشته 
خردادی را پخش نکرده است موضع برخی گروه ها را به عنوان موضع دوم گروه های اصالح طلب دوم 
  .خردادی ها منعکس می کند

 در سرمقاله خود از مردم خواسته پای صندوق های رای گيری حاضر شوند ولی با جمهوری اسالمی
ل عظيم من و تو، در پای صندوقهای رای، حاضر شويم يا نشويم، به هرحال خي" اين وجود تاکيد کرده که

 ساله ٢۵عاشقان انقالب، برای حفظ انقالبی که خودشان آنرا بوجود آورده اند و برای يک دوره طوالنی 
  ."از آن با تمامی وجودشان حفاظت کرده اند، باز هم در انتخابات حاضر خواهند شد

ی يک نامزد  به يادها آورده که در زمانياس نواحمد شيرزاد نماينده مستعفی اصفهان در مقاله ای در 
برای انتخابات رياست جمهوری معرفی می شد و يک حزب فراگير وجود داشت و يکی دو جمع پدرساالر 

  .کانديدای اصلح را معرفی می کردند و کار تمام بود اما آن وضعيت پايدار نماند
 به به نظر نماينده مستعفی اصفهان در اين روزها عده ای در صدد هستند که با ضرب و زور باز هم

نيابت از سوی جامعه نابالغ تصميم بگيرند و تمام ماجرا در اين است که اين عده مردم را مانند دختربچه 
  .های نابالغ فرض می کنند که به قول خودشان در انتخاب خواستگار برای او بايد بزرگ ترها دقت کنند

ذشته در توجيه نظارت اشاره احمد شيرزاد به گفته ای از سوی آيت اهللا مشکينی است که سال گ
استصوابی شورای نگهبان گفته بود در حالی که برای خواستگاری برای دخترمان بارها دقت و تحقيق 

  .می کنيم چطور در کار مهمی مانند نمايندگی مجلس بدون تحقيق عمل کنيم
چهار سال  با عنوان چيزی فراتر از انحصار طلبی جناحی نوشته در ياس نوجعفرگالبی در مقاله ای در 

گذشته اقتدارگرايان هر کار خواستند پيش بردند اما حاال در صددند که خود را از شر مزاحمت يک نهاد 
  .انتخابی به نام خانه ملت هم نجات دهند تا ديگر هيچ کمبودی احساس نکنند

 تاکيد کرده که با پاک کردن صورت مسئله انتخابات و مجلس از سوی  ياس نونويسنده مقاله
ارگرايان کشور در حالی گذر به حالتی فراتر از حرکت های جناحی است و رفع حاکميت جناح ها اقتد

  .حتی جناح محافظه کار هستيم
 نوشته در حالی که مردم، گروههای سياسی و مسئولين در تالش برای جمهوری اسالمیروزنامه 

لکس های ويژه خود تالش برگزاری انتخاباتی پرشور هستند، خبرگزاری جمهوری اسالمی از طريق ت
  .می کند چنين جلوه دهد که فضای انتخاباتی در تهران و شهرهای ديگر کشور سرد است

 خبرگزاری و روزنامه ايران را به خاطر يک گزارش خبری از وضعيت تهران و جمهوری اسالمی،روزنامه 
ه خط تبليغاتی چاپ عکسی که کسی را پشت به پوسترهای انتخاباتی نشان می دهد متهم کرده ک

  .بيگانگان را می پيمايند
 نوشته چون واژه هائی مانند آزادی و جامعه مدنی در پوسترهای کيهانمحمد مهاجری در سرمقاله 

انتخاباتی به چشم نمی خورد معلوم می شود واژگانی مثل اصالحات، توسعه سياسی و حتی آزادی 
  .هم زشت و بدنما به چشم می آيند

اشاره به اصالح طلبانی که حاضر به شرکت در انتخابات شده اند آن را وزيدن نسيم  با کيهانسرمقاله 
  .اعتدال به تفکر دوم خرداد خوانده است

 در حالی که به نظرسنجی هائی که نشان می دهد مردم چندانی در انتخابات شرکت نخواهند کيهان
درصد پاسخ دهندگان در انتخابات  ٨٨کرد انتقاد کرده نوشته است که در يک نظرسنجی معلوم شده که 

  .درصد گفتند در انتخابات شرکت نمی کنند١٢تنها . شرکت خواهند کرد
 درصد پاسخگويان به ترکيب مورد حمايت محافظه ١٧ در عين حال خبر داده که کيهاناخبار ويژه روزنامه 

 درصد به ۶تگی و  درصد به حزب همبس۶درصد به خانه کارگر، ٧درصد به مجمع روحانيون، ١٣کاران، 
  .کارگزاران رای خواهند داد
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 خبرنگار خارجی برای پوشش خبری انتخابات هفتمين دوره مجلس ٢۶٠ بيش از کيهانبه نوشته 
  .شورای اسالمی آماده شده اند

 نماينده ٩۵ گفته است هم اکنون بيش از کيهانمديرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد به نوشته 
  . خبرنگار هم به آنان اضافه می شوند٢۶٠در ايران بسر می برند و خبری رسانه های خارجی 

 با چاپ عکسی از وزيرخارجه در حال سخنرانی در اجالس وزيران خارچه گروه دی هشت خبر شرق
داده که اين اجالس به عنوان مقدمه ای بر اچالس سران هشت کشور مسلمان در حالی آغاز به کار 

پاکستان، مالزی در اين نشست حضور ندارند و تنها وزيران خارچه اندونزی، کرده که وزيران مصر، ترکيه، 
  . نيجريه، بنگالدش و ترکيه و وزير مشاور دولت پاکستان در آن حاضر شده اند

 در مقاله ای با اشاره به سابقه اجالس هشت که وقتی به پيشنهاد نجم الدين اربکان همشهری
ور صنتعی و روسيه هم در آن شرکت داشتند نوشته در نخست وزير وقت ترکيه برپا شد هفت کش

اجالس سران هم جز رييس جمهور ترکيه فقط آقای خاتمی شرکت خواهد داشت و بقيه کشورهای 
  .عضو در سطحی پائين تر در تهران حاضر می شوند

 اتحاديه هائی مانند اجالس هشت که بين کشورهای مسلمان شرقبه نوشته نفيسه کوهنورد در 
ل شده در سال های اخير با تفاوت هائی که در سياست های اين کشور ها به وجود آمده از تشکي

  .رونق افتاده و شايد راه حل آن باشد که همه يک کاسه شوند
 ضمن بررسی روابط ايران و بريتانيا که به مناسبت سفر هفته شرقعلی رضا حقيقی در مقاله ای در 
شته شده به نقش رسانه های انگليسی اشاره کرده و نوشته اکنون گذشته وليعهد بريتانيا به تهران نو

بخش فارسی بی بی سی مهم ترين راديو در ميان زبان هايی است که در بخش جهانی بی بی سی 
  .پخش می شود

بخش جهانی بی (انگلستان بيشترين خبرنگار خارجی مقيم را در تهران دارد شرق به نظر نويسنده 
و همين امر نشانگر اين )  اينديپندنت، گاردين و خبرگزاری رويتر-ايننشال تايمز ف- اکونوميست-بی سی

است که بعد جديدی در روابط ميان دو کشور شکل گرفته است که در آينده در تعامل ميان دو کشور 
  نقشی مهم ايفا خواهد کرد

 به نسبت ساير  به پائين بودن حجم مبادالت تجاری تهران و لندنشرقدر زمينه اقتصادی مقاله 
کشورهای اروپائی اشاره کرده و نوشته با وجود اين لندن به مرکز اصلی خريد بسياری از نهادهای 

دولتی، تجهيزات نفتی و محل برگزاری سمينارهای مناقصه برای جذب سرمايه گذاری درصنعت نفت 
می را با ايران به امضا ايران تبديل شده است گرچه شرکت بريتيش پتروليوم هنوز هيچ قرارداد نفتی مه

 .نرسانده است
   

  
  گوناگون

  
   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار صداي آمريكا

  2004   فوريه17  -1382   بهمن28سه شنبه 
کنار گذاشته  ده ها عضو اصالح طلب پارلمان ايران با ارسال نامه ای برای رهبر جمهوری اسالمی از

اين نامه، نهادهای زير نظارت   .ات روز جمعه انتقاد کرده اندشدن صدها کانديدای اصالح طلب از انتخاب
ترين حق ، يعنی حق انتخاب کردن و انتخاب  آيت اله خامنه ای را متهم می کند که مردم را از اساسی

نامه اين موضوع را که آيا شورای نگهبان در رد صالحيت  امضا کنندگان نامه. شدن محروم کرده اند
گرفته بود يانه، زير سئوال می کشند و شورای نگهبان را متهم می کنند که  له اجازهکانديداها از آيت ا

به   قانونگزاران می گويند .سال سرگرم توطئه چينی برای رد صالحيت کانديداهای ليبرال بود بيش از دو
هرچند از اسالمی،  اما محمد خاتمی رئيس جمهوری. اعتقاد آنها به تاخير انداختن انتخابات قانونی بود

 شيرين عبادی، برنده   .خواهد شد رد صالحيت ها ناراحت بود، گفته است انتخابات روز جمعه برگزار
می گويد از رد صالحيت انبوه کانديداها متاسف  جايزه صلح نوبل نيز از انتخابات انتقاد کرده است و

 انتظار می رود . کرسی مجلس خواهد بود٢٩٠سرنوشت   رای گيری روز جمعه برای تعيين .است
سياستمداران می گويند اين موضوع و نيز حذف بسياری از اصالح  .شمار رای دهندگان پائين باشد

  .به معنای پيروزی محافظه کاران خواهد بود طلبان تقريبا بطور مسلم
   

 کامل ديپلماتيک وزيران امور خارجه مصر و جمهوری اسالمی ايران، برای بررسی از سرگيری مناسبات
امور خارجه جمهوری اسالمی  کمال خرازی، وزير.  سال، در تهران به گفت و گو نشسته اند٢۵پس از 

  .کامال از سر بگيرند ، اما تاريخی ارائه نداد روز سه شنبه گفت انتظار می رود دو کشور روابط خود را
 روز چهارشنبه، رهبران هشت کشور مسلمان در حال رشد در ديدار دو وزير پيش از اجالس اقتصادی

اخير مناسبات بين تهران و قاهره، حسنی مبارک، رئيس جمهوری  علی رغم گرم شدن. صورت گرفت
 پس از آن که مصر ١٩٧٩ روابط ديپلماتيک دو کشور در سال  .را رد کرد مصر دعوت شرکت در اجالس

  .اسرائيل را امضا کرد، قطع شد قرارداد صلح با
   

که در آنها  ی دهد روسيه، اوکراين و استونی از جمله کشورهائی هستندسازمان ملل متحد گزارش م
برنامه عمران سازمان ملل   اين گزارش، که .نرخ رشد موارد ابتال به ويروس اچ آی وی بسيار باال است
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 ٢٨اين ويروس و بيماری ايدز در  متحد در وين منتشر کرده است، حاکی است شمار افراد مبتال به
 گزارش به ويژه بر روسيه،   .نفر بالغ شود  هزار٨٠٠شرقی ممکن است به يک ميليون و کشور اروپای 

بالتيک به عنوان کشورهائی که در آنها رشد بيماری  اوکراين، بلو روس، مولداوی و سه کشور حوزه
 از رهبران آنها می خواهد فعاالنه در صدد مقابله با اين وضع بر بسيار سريع است تاکيد می گذارد و

می شود که در غير اين صورت، بحران ايدز رشد اقتصادی منطقه را به شدت ضعيف   گزارش ياد آور .آيند
  .کرد خواهد

   
امنيتی جديد که  صدها فلسطينی مرز اصلی بين اسرائيل و باريکه غزه را بسته اند، آنها به اقدامات

  .اندازد، معترض هستند ير میرسيدن کارگران به محل های کار در اسرائيل را ساعت ها به تاخ
برای آغاز اعتصاب يک روزه جاده را  معترضين پيش از سحر گاه سه شنبه در گذرگاه ارز جمع شدند و

که روز دوشنبه هنگامی که در محل بازرسی در  انگيزه اعتراض، مرگ يک کارگر فلسطينی بود. بستند
حمد قريع، نخست وزير فلسطينی می گويد در اين ميان ا  .صف انتظار ايستاده بود به زمين افتاد
کارکنان ارشد دفتر آريل شارون، نخست وزير اسرائيل مالقات خواهند  مشاوران ارشد او روز پنجشنبه با

  .برنامه نخستين ديدار دو رهبر با آنها به تبادل نظر خواهند پرداخت کرد و درباره تهيه
   

امور خارجه دو کشور در  ين روز درباره برنامه ديدار وزيرانمقامات هند و پاکستان روز سه شنبه برای دوم
بودند که برای حل تمام مسائل  هر دو طرف بر اين عقيده. روز چهارشنبه به گفت و گو نشستند

 در نخستين روز مذاکرات در روز   .مداوم نياز است باقيمانده، از جمله اختالف کشمير، به گفت و شنودی
درباره ماهيت مذاکرات و يک چارچوب زمانی برای انجام آن به تبادل  اکستاندوشنبه، مقامات هند و پ

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت راه های کاهش خطر يک مناقشه اتمی  يک. نظر پرداختند
 او گفت دو طرف متوجه شده اند که تمام اختالفات بايد به. دو کشور نيز مطرح خواهد شد تصادفی بين

  .لمت آميز برطرف شود و جنگ راه حل نيستشيوه ای مسا
   

اتمی چين در  چين می گويد از گزارش رسانه های آمريکا که در آن گفته می شود طرح های جنگ افزار
نشده است اين گزارش را  با اين حال وزارت امور خارجه چين حاضر. ليبی پيدا شده است، نگران است

 روز يکشنبه روزنامه واشنگتن   .کرد يانه  اين اتهام تحقيق خواهدتائيد کند يا روشن سازد که پکن درباره
نوشت اسنادی که ليبی اخيرا تحويل داده، شامل طرح های  پست به نقل از کارشناسان آمريکا و اروپا
 به گفته  . تهيه شد١٩۶٠ظاهرا به وسيله چين در دهه  ساختن يک کالهک هسته ای است که

نوامبر، زمانی که ليبی قول داد برنامه اتمی خود را متوقف سازد، به  همقامات نامشخص، اسناد در ما
 روز  .کارشناسان گفتند طرح ها احتماال از طريق پاکستان به ليبی رسيد. تسليم شد مقانات آمريکائی

نگرانی  شنبه در پکن، يک سخنگوی وزارت امور خارجه چين نسبت به گزارش واشنگتن پست ابزاز سه
اين که انتشار آن بر مناسبات  ر نشد در اين باره که آيا پکن گزارش را باور دارد يانه، و ياکرد، اما حاض

  .چين با پاکستان اثر خواهد گذاشت، توضيحی بدهد
   

سيستم راه  سرويس امنيتی فدرال روسيه می گويد يک تروريست عامل انفجار مرگبار ماه جاری در
می گويند قدرت   روسيه به نقل از يک سخنگوی اف اس بی منابع خبری .آهن زير زمينی مسکو بود

  .کيلوگرم ماده منفجره تی ان تی بود ٤ فوريه به کار برده شد، معادل حداقل ۶بمبی که در انفجار روز 
انفجار، جدائی خواهان چچن را مسئول دانست،  والديمير پوتين، رئيس جمهوری روسيه اندکی پس از

 نفر ١٠٠ تن جان باختند و بيش از ٤٠در انفجار . تکذيب کرد اخله ای رااما رهبری چچن هر گونه مد
  .مجروح شدند

   
طريق  چندين عضو شورای حکومتی عراق می گويند آنها ديگر از طرح برگزيدن يک دولت موقت از

برخوردار است، با اين  اين طرح از پشتيبانی آمريکا. برگزاری جلسات منطقه ای پشتيبانی نمی کنند
  .هستند، آنرا بسيار بحث انگيز می دانند ال اعضای شورا، که نمايندگان شيعيان، اهل تسنن و کردهاح

زمانی که برگزاری انتخابات ممکن شود، به شورای حکومتی  برخی می گويند ائتالف بايد حاکميت را تا
 سياسی و پيشنهاد کرده اند يک کنفرانس ملی با شرکت شخصيت های ديگران. فعلی واگذار کند

  .رهبری جديد از آن بيرون آيد مذهبی تشکيل شود و
گويد آمريکا در انتظار توصيه های سازمان ملل متحد  پال برمر، مدير آمريکائی امور غير نظامی عراق می

 در تحولی  .را به جای طرح خود برای انتقال حاکميت بررسی کند است و آماده است گزينه های ديگری
آمريکا می گويند شامگاه دوشنبه در برخورد يک خودرو حامل سربازان   نظامیجداگانه، مقامات

در شهرَ الَ َعفر در شمال عراق، در نزيکی موصل، يک سرباز جان باخت و يک نفر  آمريکائی به يک بمب
  .شد مجروح

   
ت حمال آنها به طرح ريزی. پليس پاکستان می گويد دو ستيزه جوی مسلمان را دستگير کرده است

به نام لشکر  تروريستی در بندر کراچی مظنون هستند و ظاهرا به يک گروه غير قانونی اهل ُسَنت
عليه شيعيان و افراد   اين گروه مسئول تعدادی از حمالتی که در گذشته .جهانگ وی ، تعلق دارند

مظنونين و مواد منفجره از   پليس کراچی مقادير زيادی اسلحه .پليس صورت گرفت شناخته می شود
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  .کردند گرفته است و می گويد آنها حمالت جديدی را طرح ريزی می
   

پارلمانی  در سری النکا، شورشيان تاميل می گويند آنها آماده هستند نقش عمده ای در انتخابات
تاميل می گويد اين   رهبر شاخه سياسی سازمان آزاديبخش ببرهای . آوريل ايفا کنند٢کشور در روز 
ببرهای تاميل در انتخابات . کرد تماال از کانديداهای اتحاديه ملی تاميل پشتيبانی خواهدسازمان اح

  .گذشته هرگز جانب هيچ طرفی را نمی گرفتند
   

مساله باقيمانده  دولت سودان و گروه شورشی اصلی کشور مذاکرات صلح را از سر گرفته اند و به چند
مذاکرات علی عثمان طاها، معاون  مقامات می گويند. ردازندکه آنها را از هم جدا نگاه می دارد، می پ

منطقه مورد اختالف و مساله تقسيم قدرت  رئيس جمهوری سودان و جان گرنگ رهبر شورشيان بر سه
دولت و گروه شورشی جنوب، ارتش آزاديبخش خلق   در جريان دور قبلی مذاکرات، .متمرکز است

 تخمين زده   .کشور، از جمله در آمدهای نفت امضا کردند وتسودان، قراردادی برای تقسيم مساوی ثر
 ميليون تن، و اکثرا در اثر قحطی و بيماری های ناشی ٢سودان   سال جنگ داخلی٢١می شود که در 

 .اند از جنگ، جانسپرده
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