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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليم مهرويدادهاي 

  
  آخرين تحوالت: بحران هائيتي

  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10 يكشنبه -راديو فردا 
  شيرين فاميلي

 سخنگوي جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا منتشر Scott McClellanدر بيانيه اي که اسكات مك آللن 
. وري هائيتي پاسخگوي بحران و ناآراميها در اين کشور ناميده شدکرد، ژان برتران آريستيد رئيس جمه

در اين بيانيه موقعيت آريستيد به عنوان اداره کننده کشور زير سئوال رفت و گفته شد که رئيس 
جمهوري بايد طرفداران خود را براي پايان دادن به خشونت فراخواند و شورشيان هم بايد براي يافتن راه 

 10بنا برگزارشها از روز جمعه تا کنون در پورتو پرنس پايتخت هائيتي حداقل .  کنندحلي سياسي تالش
آريستيد که از سوي مخالفان به تقلب در انتخابات پارلماني متهم است، اعالم کرد . نفر کشته شدند

ان گاي فيليپ رهبر شورشي.  استعفا نخواهد داد2006که تا قبل ازپايان دوره رياست جمهوريش در سال 
گفت تصميم به توقف پيشروي به سوي پايتخت را در واکنش به درخواست آمريکا براي پايان بخشيدن 

  .به خشونت اتخاذ کرده است
  در پي باالگرفتن ناآرامي و هرج و مرج، رئيس حكومت هائيتي آشور را ترك آرد
ائيتي، وي ناچار به ترک به دنبال شورش هزاران تن از مردم عليه ژان برتراند آريستيد، رئيس حكومت ه

گي فيليپ، فرانسه و آمريکا که آريستيد را در بازگشت به قدرت ياري دادند، روز گذشته در . کشور شد
آقاي آريستيد متهم به . پي گسترش شورش در اين کشور، از وي خواستند تا از قدرت کناره گيري کند

، در 1990ژان برتراند آريستيد در . ستفساد مالي و سوء استفاده از قدرت در دوران رياست خود ا
انتخاباتي دمکراتيک، به عنوان نخستين رئيس حكومت برگزيده مردم هائيتي، زمام امور را در دست 

در . چند ماه بعد با يک کودتاي نظامي، وي ناچار به کناره گيري از قدرت شد و به آمريکا رفت. گرفت
، رئيس جمهوري وقت هائيتي پيروز شد، اما Rene Prevalروال ، آقاي آريستيد بر رنه پ1995انتخاباتي در 

، به رياست حكومت 2000ژان برتراند آريستيد مجددا در سال . آقاي پروال حاضر به واگذاري قدرت نشد
 آغاز و 2003اما با گسترش بحران اقتصادي در دوران وي، تظاهرات و ناآرامي در اواخر سال . برگزيده شد

  .به گسترش گذاشتتا به امروز رو 
  رئيس ديوان عالي کشور کفالت رياست جمهوري را بر عهده گرفت: آخرين تحوالت هائيتي

  فاطمه امان 
 در پايان دادن به چندين دهه ديکتاتوري در 80ژان برتراند آريستيد، که نقش او در قيام مردمي در دهه 
 پس از آغاز يک شورش خونين  روز24هائيتي، وي را به قهرمان دمکراسي هائيتي تبديل کرد، 
خروج آريستيد بر اثر فشار فرانسه، آمريکا و چند . مسلحانه، کشور هشت ميليوني هائيتي را ترک گفت

 قرباني گرفته، 70کشور ديگر که خواهان استعفاي او و پايان دادن به شورشي که تا کنون نزديک به 
رئيس .  مقصد بعدي وي مشخص نيستآريستيد وارد جمهوري دومينيکن شد و هنوز. صورت گرفت

ديوان عالي کشور به موجب قانون اساسي، کفيل رياست جمهوري شد و پارلمان کشور بايد رياست 
. اما پارلمان هم به دليل برگزار نشدن انتخابات مياندوره اي، رسميت ندارد. جمهوري وي را تاييد کند

رد که نيروهاي نظامي اين کشور با نيروهاي چند سفير فرانسه در پورتوپرنس، پايتخت هائيتي، اعالم ک
دومينيک دو ويلپن، وزير امور خارجه فرانسه نيز پس از ترک کشور . مليتي اعزامي شرکت خواهند کرد

  .توسط آريستيد، خواستار کمک هاي فوري انساني به هائيتي شد
  نگاهي به موقعيت جغرافيايي و بافت مردمي هائيتي در منطقه کارائيب

  ي صدر ليل
 هزار کيلومتر مربع 28اين کشور با . کشور هائيتي بخشي از جزيره هيسپانيوال در منطقه کارائيب است

مساحت، تنها يک سوم اين جزيره را تشکيل مي دهد و دو سوم بقيه، خاک جمهوري دومينيکن به 
کي در هائيتي که به شکل نعل اسبي است، داراي دو شبه جزيره اصلي است، ي. حساب مي آيد

جمعيت هائيتي حدود هشت ميليون نفر، و فرانسه يکي از دو زبان رسمي در . شمال و يکي در جنوب
به دليل بر افتادن .  صحبت مي کنندCREOLEاين کشور است، و تمام شهروندان هائيتي، به زبان کرئول 

ست برده داري جمعيت بومي در آغاز قرن هفدهم در هائيتي، جمعيت اين کشور همه بازماندگان سيا
  .فرانسه اند که در قرن هاي فرانسه، قدرت استعماري حاکم بر اين جزيره بوده است

  چشم انداز پياده شدن نيروهاي آمريکايي در هائيتي
 مهديه جاويد

بيل گراهام، وزير امور خارجه . آمريکا در اواخر روز يکشنبه، پياده کردن نيرو در هائيتي را آغاز مي کند
به گفته يک مقام . پي گفتگو با کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا، اين خبر را اعالم کردکانادا، در 

 تفنگدار دريايي آمريکا، روز يکشنبه در اين 500آمريکايي، در صورت درخواست دولت هائيتي، حدود 
  .کشور پياده خواهند شد
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  هاي سختگيرانه دولتراهپيمايي گروهي از پناهجويان در هلند براي اعتراض به سياست 

  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10يكشنبه 
گروهي از پناهندگان در اعتراض به سياست هاي سختگيرانه دولت هلند، از روز ): راديوفرد(امير آرمين 

 سازمان سراسري و 18در اين حرکت اعتراضي، . جمعه اقدام به راهپيمايي به سوي شهر الهه کردند
 هزار پناهجو از آن 26به موجب پيشنهاد دولت، و تصويب پارلمان هلند، . دارند گروه محلي شرکت 33

  . کشور اخراج خواهند شد
پناهجوياني که روز جمعه راهپيمايي طوالني خود را از شهر خرونينگن در ): راديوفردا(سينا مطلبي 

د در زمينه مهاجرت و شمال هلند آغاز کردند، فردا به الهه مي رسند تا به سياستهاي اخير دولت هلن
 کيلومتري را بپيمايد، بلکه مي 234پاهاي تاول زده آنها نه تنها بايد اين فاصله . پناهندگي اعتراض کنند

 نفره راهپيماياني که از 60در ميان جمع . کوشد تا بر سرما و يخبندان شديد شمال اروپا هم غلبه کند
وترمير به سر خواهند برد، پنج شهروند هلندي شهرهاي آسن و اوترخت گذشته اند، و امشب را در ز

پناهجويان همچنين با . هم ديده مي شوند که از گرايش هاي ضدمهاجرت در دولت خود راضي نيستند
  .استقبال برخي از ساکنان شهرهايي مواجه مي شوند که در مسير راهپيمايي آنان قرار دارند

شرکت کننده در اين تظاهرات، پيش بيني مي کند  گروه 18احمد پوري، سخنگوي گروه پرايم، يکي از 
که بعد ازظهر فردا، هنگامي که راهپيمايان به الهه برسند، گروه ديگري از پناهجويان به آنها بپيوندند تا 

 2پوري در مصاحبه با راديو فردا اعالم مي کند که راهپيمايان ساعت .  نفر برسد300شمار آنها به 
اه مرکزي شهر الهه خواهند رسيد، تا همراه با ساير پناهجويان به سمت بعدازظهر دوشنبه به ايستگ

هيئت منتخبي . کاخ صلح، مقر دادگاه بين المللي و کميسرياي عالي پناهندگان ملل متحد حرکت کنند
  .نيز، پس از بازگشايي پارلمان هلند، قطعنامه راهپيمايي را به نمايندگان تسليم خواهد کرد

ن هلند، پيشنهاد جنجالي خانم ريتا فردونک، وزير امور مهاجرت را به تصويب رساند تا پيش از اين پارلما
بر اساس آن به دو هزار پناهجو که بيش از پنج سال در انتظار رسيدگي به تقاضاي خود بوده اند، 

 پناهجوي ديگر نيز که موقعيت اضطراري داشتند و در صورت اخراج با 200حدود . پناهندگي داده شود
 هزار 26اما . خطرات و سختي هاي شديد در زادگاه خود روبه رو مي شدند، اجازه اقامت گرفتند

اين، گسترده ترين اخراج پناهجويان در کشورهاي غربي از زمان جنگ . پناهجوي ديگر اخراج خواهند شد
  .جهاني دوم تاکنون است

رامليتي است اما فعاالن ايراني به احمد پوري مي گويد که راهپيمايي طوالني پناهجويان، يک حرکت ف
پوري انتظار دارد که . دليل تجربه بيشتري که در سازماندهي دارند، نقش بارزي را در آن ايفا کرده اند

راهپيمايي در الهه با سختگيري پليس اين شهر مواجه شود، اما اميدوار است که با اين حرکت بتوانند 
  . ه در آستانه خطر اخراج قرار دارندچهره واقعي پناهجوياني را نشان دهند ک

مسعود جباني، از گروه پيام، يکي ديگر از تشکلهايي که در اين راهپيمايي حضور دارد، پيش از اين به 
به . ما مي خواهيم نشان بدهيم که براي ماندن حاضر به تحمل درد و رنج هستيم: خبرنگاران گفته بود

 پناهجو در موقعيت اضطراري قرار 200، بسيار بيشتر از گفته جباني، برخالف عقيده وزارت مهاجرت
  . دارند

در همين حال، دولت هلند و وزارت امور مهاجرت بر سياستهاي سختگيرانه خود در زمينه پناهندگي 
طي هفته هاي آينده، هلند براي نخستين بار از يک کشتي به عنوان زندان بهره . پافشاري مي کنند

تگاه شناور که در روتردام مستقر مي شود محل نگهداري مجرمان سابقه دار اين بازداش. خواهد گرفت
در کنار مهاجران غيرقانوني و پناهجوياني خواهد بود که در انتظار اخراج از سرزمين هلند به سر مي 

  .برند
  . درصد از ساکنان آن تبار خارجي دارند50روتردام نخستين شهر هلند است که بيش از 

 
   طی سه روز در شهر هراتخود سوزی زنان

  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10 يكشنبه -بي بي سي 
روزنامه اراده چاپ آابل  در خبری از چهار مورد خود سوزی زنان طی سه روز در شهر هرات خبرداده و از 

قول يکی از مسئولين موسسه های خارجی نوشته است که دليل اين خود سوزيها اعمال محدوديت 
  .لف عليه زنان از سوی خانواده ها ومقامات حکومتی استهای مخت

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   امروزاخبار ويژه سايت
  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10يكشنبه 

  واهمه جوانان تهراني نسبت به حاآميت فضاي طالباني در پايتخت
ها همزمان با  ط شهرداري تهران در پاركاستقرار ماموران ثابت آمران به معروف و ناهيان از منكر توس

خصوص در جوانان  هايي را در جامعه و به  مجددًا نگراني طرح تشكيل وزارت امر به معروف و نهي از منكر،
آاران با  يك آارشناس اجتماعي در اين زمينه به سايت امروز گفت محافظه. تهران ايجاد آرده است

هاي انتخاباتي شدند اما معلوم نيست چرا با طرح مسائلي آه  ابتشعار ايران آباد، آزاد و شاد وارد رق
وي اظهار . آورد، سعي در تلخ آردن ذائقه جوانان دارند دوباره اقدامات غلط گذشته را به ياد مي
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آاران از اقدامات غلط گذشته خود درس بگيرند و نكوشند آه فضايي طالباني  اميدواري آرد آه محافظه
  .نددر جامعه ايجاد آن

  رسالت و طرح سئوال نمايندگان از رئيس جمهور
اي از  رغم اين آه رئيس مجلس و اعضاي مجمع روحانيون مبارز با طرح سؤال عده رسالت ادعا آرد به
جمهور، همچنان پيگير اين موضوع  جمهور مخالفند، اما ابطحي معاون پارلماني رئيس نمايندگان از رئيس

 و سران مشارآت و مجاهدين انقالب، معتقدند با وادار آردن به گفته اين منبع، ابطحي. است
توان باعث تخريب چهره مجلس هفتم  هاي خود از روند برگزاري انتخابات، مي جمهور به بيان گاليه رئيس
  .جمهور، فراهم آرد سازي براي استعفاي رئيس و زمينه

  توجيه برگزاري انتخابات تك نفره خبرگان رهبري 
يك نفر آانديدا بوده آه البته آن ] مجلس خبرگان[در يك حوزه انتخابيه : ل آشور گفتدادستان سابق آ

هم اشكال دارد، اما اين موارد طوري بود آه آن فرد آانديدا، مورد اتفاق همه مردم بوده است و اگر دو يا 
  .آورد آردند باز هم آن خود، را مي سه نفر هم در اين رقابت شرآت مي

  طلبان رد صالحيت شده صالحتوهين رسالت به ا
طلباني  چند سالي خون جگرها خورديم و مجبور به مشاهده فرصت: رسالت در سرمقاله خود اعالم آرد

بديل مردم انقالبي ما  لوحان و ياري جستن از بيماردالن، آشش بي بردن از ساده شديم آه با بهره
اما گذر زمان آه از .  اصالح و افساد پرداختندسوي اصالحات را وجه آاسبكاري خود قرار دادند و به نام به

هايي آامًال  نشين شدن آثافات ايجاد شده اليه اي امكان ته هيچ هزينه اي مؤثرتر است بي تصفيه
نمايد، اين همان  جداگانه از آب زالل و لجني آه به زير آشيده شده و قابل تميز است را فراهم مي

. م و با گذر شش سال از اولين روزهاي دوم خرداد اتفاق افتاداتفاقي است آه در انتخابات مجلس هفت
طلبانه آنان نسبت به آلمه  مردم هرچند آه از تفسير سياسي احزاب افرادي وردشمندي فرصت

اند، اما اين روزها بيش از هر زمان ديگري محتاج  خسته و بيزار، و رويگران گرديده» طلبي اصالح«
رسد بزرگترين مأموريت مجلس  با اين وصف به نظر مي. حقيقي هستندطلبان  اصالحات واقعي و اصالح

هاي اخير به آن   نمودن تاويالت اشتباهي است آه در طول سال و اصالح» اصالحات«هفتم احياء آلمه 
  .نسبت داده شده است

  آاران نه گفتند ها به محافظه  درصد تهراني85
تهران سفيد و باطله است، پس حداقل سه درصد ها در   درصد آراي ريخته شده به صندوق10حداقل 

يك . اند  درصد مردم تهران به نامزدها راي داده29آراي واجدان شرايط پايتخت باطله بوده و حداآثر 
آنندگان نيز به هيچ يك از  آارشناس انتخابات با اعالم آمار فوق به سايت امروز گفت نيمي از شرآت

ها در انتخابات   درصد تهراني71توان گفت  بنابراين مي. اند دهآاران فهرست رهبري راي ندا محافظه
وي با . اند راي داده) حزب رهبري( درصد آنان به نامزدهاي حزب آبادگران 15اند و آمتر از  شرآت نكرده

آقاي (مقايسه آراي منتخبان مردم تهران در مجلس ششم و هفتم گفت نفر اول انتخابات مجلس هفتم 
 889آقاي دعايي با (آمتر از نفر بيست و ششم انتخابات مجلس ششم )  هزار راي888حدادعادل با 

اين در حالي است آه بگوئيم هيچ تخلفي صورت . آراي مردم تهران را به خود اختصاص داد) هزار راي
وي .  هزار نفر شهروند واجد شرايط تهراني را در چهار سال گذشته نديده بگيريم700نگرفته و افزايش 

  . نفر اول بيش از يك ميليون راي آسب آردند18اتمه گفت در مجلس ششم در خ
  سابقه بود انتخابات پر شور مجلس هفتم بي: جنتي

آقاي جنتي درباره استقبال مردم در انتخابات مجلس هفتم آه در گذشته سابقه نداشته است،  سخنان 
نت امروز گفت معلوم نيست يك مفسر سياسي در اين باره  به روز. نظران شد موجب تعجب صاحب

هاي اطالعاتي آقاي جنتي چيست آه يكي از سردترين انتخابات آشور و تهران را پرشورترين  آانال
 درصد 65وي افزود فقط از دوم خرداد تا آنون چند انتخابات با مشارآت بيش از . خواند انتخابات مي

اما آقاي جنتي از حضور مردم ) 80رداد  خ18، 78 بهمن 29، 76دوم خرداد (واجدان شرايط برگزار شد 
اند، اظهار شگفتي  زده نشده بود اما در انتخاباتي آه در تهران بيش از دو سوم مردم راي نداده شگفت
  .  آند مي

  هاي آردنشين تحليل روزنامه انتخاب از روند انتخابات در استان
ارزيابي آرده و با بيان » قابل قبول«سرمقاله انتخاب ميزان مشارآت مردم در انتخابات مجلس هفتم را 

ميزان آم «: افزوده است» راي مردم در پايتخت و مراآز استانها، از تمامي مناطق ديگر آمتر بوده«اينكه 
هاي متمادي، نوعي گرايش به  در طي سال. آرا در مناطق آردنشين بسيار جاي بررسي و تأمل دارد

شد ولي به دليل تمايالت عمومي مردم آرد و نيز تدابير  ياستقالل از مرآز در اين مناطق دامن زده م
اتخاذ شده براي سپردن امور به اهالي بومي و آرد، به تدريج اين گرايش ضعيف شده، در انتخابات اخير 

ميلي مفرطي براي مشارآت در انتخابات در مردم مسلمان  با ردصالحيت گسترده نامزدهاي آرد، بي
در واقع در آردستان هر حرآتي آه روند ادغام اجتماعي . ان آننده استآرد ايجاد شد آه امري نگر

شود  اآراد در جامعه بزرگ ايران را آند و دچار وقفه آند، زيانبار است و به رونق بازار آساني منجر مي
  .آه ميل به بيگانه و تجزيه آردستان دارند

  هاي زندانيان سياسي دربند نگراني خانواده
قضائيه درباره احتمال به قتل رسيدن يكي از زندانيان مطبوعاتي و سياسي  گان قوهادعاي روزنامه ار
يك شخص مطلع با بيان اين مطلب . هاي زندانيان شده است طلبان، موجب نگراني خانواده توسط اصالح

ها نگران تكرار حوادث پيش از دوم خرداد درباره برخي منتقدان  به سايت امروز گفت خانواده
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قضائيه درباره اين ادعاي خطرناك توضيح ارائه  وي افزود هنوز قوه. ي جاري آشور هستندها سياست
اند  جمهور خواسته نكرده است با اينكه رؤساي دو آميسيون امنيت ملي و فرهنگ و هنر از رئيس

  .هاي الزم در اين مورد صورت گيرد  پيگيري
  نامه نمايندگان فراآسيون آرد به خاتمي

متاسفانه شاهد جامه عمل : گان عضو فراآسيون آرد مجلس به خاتمي آمده استدر نامه نمايند
پوشيدن نيات و اعمالي هستيم آه در صورت تحقق، هيچ اعتباري براي نظام در نزد افكار عمومي 

. گذارد و آن اينكه تحميل يك نماينده غيربومي با باطل آردن آراي يك حوزه است ايرانيان و جهانيان نمي
ها براي پيشرفت اهل سنت  طرح از جنابعالي اين است آه در نظام جمهوري اسالمي اآثر راهسئوال م

بسته شده است و تنها ابزار همين نمايندگي مجلس است آه امسال از ضربه تيغ نظارت استصوابي 
  .در امان نماند

  ارزش  درصد بي49 درصد نگران آننده و 33
 67 درصد از مردم ايران و 49ني آه امروز در مقابل عدم حضور آسا«آفتاب يزد با يادآوري اين نكته آه 

 درصد 33هايي هستند آه از عدم حضور  اند، همان درصد از مردم تهران در انتخابات مجلس سكوت آرده
 درصد مردم در انتخابات مجلس ششم ابراز نگراني 30 و 80جمهوري سال  مردم در انتخابات رياست

 ميليون 33بايد به اين پرسش پاسخ دهند آه قضاوت آنها در مورد ] آنها[ « :، آورده است»آرده بودند
ايراني آه در انتخابات اخير شرآت نكردند، چيست؟ اين افراد بايد پاسخ دهند چه عاملي باعث شده 

هاي نمازجمعه، سازمان   تريبون رغم تسلط دوستانشان بر نهادهاي مهمي چون صداوسيما، است آه به
درصد قابل توجهي از مردم در شرايطي قرار گيرند آه عدم شرآت آنها ... المي، مساجد و تبليغات اس

هاي راي،  اي را برنيانگيزد و حتي در تريبوني مقدس حضور نيافتند آنها در پاي صندوق در انتخابات دغدغه
 80ري سال جمهو  درصد آه در انتخابات رياست33آنند آن  اي فكر مي شايد هم عده. خيانت تلقي شود

 درصد مردم تهران آه در 67 درصد مردم در سراسر آشور و 49 درصد دلسوزي و 30اند و  شرآت نكرده
  .انتخابات اخير حاضر نشدند، شهروند درجه چندم، به طوري آه حتي نبايد نامي از آنها به ميان آورد

  هاي رسانه ملي در ترغيب مردم براي حضور در انتخابات روش
براي : گزارشي به روش تبليغاتي صداوسيما براي جلب نظر مردم اشاره آرد و آورده استنسيم صبا در 
حجاب نيز  شد دختران بي هايي را از اوايل انقالب پخش آرد آه در آن نشان داده مي اولين بار صحنه

 طريق  مدام از اند و در واقع، هاي آن پرداخته براي اين انقالب تظاهرات آرده و به حمايت از آرمان
آار نه تنها به  تشديد محدوديت  گرا و محافظه شد آه پيروزي جناح سنت صداوسيما پيام داده مي

هاي اجتماعي منجر نخواهد شد، بلكه برعكس امكان  اي از قبيل حجاب و آزادي موضوعات ممنوعه
درپي  اي پيه پيام.  سال نيز امكانپذير خواهد بود25بازگشايي اين محرمات براي اولين بار پس از 

وگو نيز نه تنها  خصوص آشوري چون آمريكا براي بازآردن راه گفت آاران براي دول خارجي و به محافظه
دهندگان داخلي را به سوي خود جلب آند بلكه واآنش آشورهاي خارجي را برانگيخت و  نتوانست راي
 درصد آل واجدان 60آرد  يان ميدرپي از سوي صداوسيما آه آرارًا ب رغم اعالم آمارهاي پي آنان نيز علي

اند به اين سودا  هاي راي حاضر شده  درصد شهروندان تهراني پاي صندوق50راي دادن در آشور و 
چيني بيشتر در ايران آه ناشي از آاهش مشارآت مردمي آه از ديد آنان نوعي رفراندم  افتادند، به ميوه
 اول اسفند به مثابه شكوه دوم خرداد و انتخابات به هر حال، قياس انتخابات. شد، بپردازند محسوب مي

اند اآثريت قريب به اتفاق  آاران توانسته اگر چه محافظه. باشد وجه، صحيح نمي مجلس ششم به هيچ
 درصدي در اختيار خود بگيرند اما چنين رايي هرگز يك پشتوانه 15هاي پارلمان را به يك راي  آرسي

روشن است آه امكان پاسخگويي به مطالبات اآثريت مردم شود و  محكم براي آنان محسوب نمي
زيرا . هاي امتيازدهي اجتماعي و انعطاف خارجي ميسر نخواهد بود خاموش با پناه جستن به روش

هايي،  آاران اقليت براي در پيش گرفتن چنين روش هاي محافظه همگان در داخل و خارج به انگيزه
  .اند آگاهي يافته

  گرايي بود نتخاباتي تنها شعاري آه مطرح نشد ارزشدر ايام تبليغات ا
 درصد ملت با 60اي ادعا آرد عمًال نتايج انتخابات هفتم نشان داد آه نزديك به  رسالت با درج مقاله

. هاي نو در آسمان سياست در ايران نشان دادند انتخاب طيف ارزشگرايان رويكرد خود را نسبت به پديده
 درصد مردم در انتخابات 50ن زمينه به سايت امروز گفت با اينكه جمعًا نظر سياسي در اي يك صاحب

اند، رسالت باز   درصد راي به محافظه آاران داده15و آمتر از ) بدون احتساب آراي باطله(شرآت آردند 
وي افزود جالب اين است آه در ايام .  اند  درصد مردم به طيف ارزشگرا راي داده60آند آه  هم ادعا مي

  .گرايي بود ليغات انتخاباتي تنها شعاري آه مطرح نشد ارزشتب
  شود؟ بودجه شهرداري تهران چگونه هزينه مي

بخش قابل توجهي از بودجه و امكانات تهران صرف همكاري با نهادهايي همچون صداوسيما، سپاه، 
. شود يبسيج و سازمان تبليغات اسالمي براي گسترش فرهنگ و معارف اسالمي در سراسر آشور م

يك فرد مطلع با بيان اين مطلب به سايت امروز گفت برگزاري مسابقه سراسري براي حفظ و قرائت 
قرآن با اهداي جوايز سنگين توسط شهرداري تهران و راديو قران صداوسيما از آخرين اقدامات فرهنگي 

  .شهرداري تهران است 
  د درصدي اآثريت جامعه ايران هستن15آاران  محافظه: رسالت

طلبان جناح اقليت  آاران جناح اآثريت جامعه و اصالح رسالت براي نخستين بار ادعا آرد آه محافظه
نظر سياسي در اين زمينه به سايت امروز گفت ظاهرًا ما در دوره آخرالزمان به سر  يك صاحب! اند شده
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 درصد 15ز براي مثال جناحي آه با آراي آمتر ا. بريم چون تعريف همه چيز عوض شده است مي
هاي مجلس را پس از حذف غيرقانوني رقبا و در آودتاي پارلماني بدست  شهروندان اآثريت آرسي

وي افزود وقتي انتخاباتي آه در . شود  روز پس از انتخابات جناح اآثريت جامعه خوانده مي9 است،  آورده
ها و  ها و اصفهاني ني درصد تهرا67ها،  ها و شيرازي  درصد تبريزي67 درصد مردم سنندج، 70آن 

 10ها و مردم اروميه در آن شرآت نكردند و حداقل   درصد آرمانشاهي64ها،   درصد رشتي65ها،  اراآي
آاران با آرايي  شود، تعجب ندارد چنانچه محافظه درصد آرا نيز سفيد بوده است، حماسه خوانده مي

آاران در  وي همچنين گفت محافظه.  درصد واجدان شرايط اآثريت جامعه خوانده شوند15آمتر از 
انتخابات دور قبل حروف الفبا را به هم زدند و اسم آقاي ناطق را قبل از اسم آقاي خاتمي نوشتند و در 

آنند و جناح   درصد ارزيابي مي85 درصد را بيشتر از 15اند و  اين انتخابات آمار و ارقام را از معنا انداخته
  .وانندخ  درصدي را اآثريت جامعه مي15

  سرآوب منتقدان: آاران در يك راهبرد آامًال متفقند محافظه
يك فرد آگاه با . نو به مدير مسئول آن نشان داده نشده است اي دال بر رفع توقيف ياس هنوز نشانه

آاران آزادي  اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت با اينكه در انتخابات اخير يكي از شعارهاي محافظه
آند و رفع توقيف آن را از  نو را محكوم نمي آار توقيف روزنامه ياس يك از نامزدهاي محافظه چ بود، اما هي

آاران در زمينه سرآوب  رسد تمام محافظه وي افزود به نظر مي. مرجع قضايي خواستار نشده است
آنان هاي اجتماعي و فرهنگي در بين  سياسي منتقدان خود اشتراك نظر دارند اگر چه درباره آزادي

  .شود اختالف نظر ديده مي
  نخستين انتقاد علني يك مقام قضايي درباره شيوه برخورد قوه قضائيه با مفاسد اقتصادي

قضائيه با مفاسد اقتصادي و اينكه اين  انتقاد آقاي مقتدايي دادستان سابق آل آشور از نحوه برخورد قوه
ين انتقاد يك مقام قضايي از اين مساله به هايي در آشور شد، اول گذاري مساله منجر به عدم سرمايه

هاي  يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت هم مبارزه با ثروت. شكل علني است
باعث فرار . بادآورده و هم مبارزه با مفاسد اقتصادي دستاورد مثبتي آه براي آشور و مردم نداشت

آاران مبارزه با  رسد با قدرت گرفتن محافظه وي افزود به نظر مي. ها از ايران شد بسياري از سرمايه
 525هاي فعلي مانند تخلف  مفاسد اقتصادي چند سال به فراموشي سپرده خواهد شد و حتي پرونده

 .ميليارد توماني صداوسيما نيز مورد بررسي واقع نخواهد شد
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  جلوگيرى از برگزارى مجمع عمومى کانون نويسندگان توسط وزارت اطالعات/ بهانى سيمين به
  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10يكشنبه  -راديو آلمان 

برگزارى انتخابات مجلس هفتم، پنج  مقامات امنيتى جمهورى اسالمى ايران، روز اول اسفند يعنى روز
و از آنها خواستند که از برگزاری مجمع عمومى کانون  اخواندهتن از دبيران کانون نويسندگان ايران را فر

اطالعات اعالم کرده اند که مصلحت نيست اين مجمع در شرايط کنونى  مقامات وزارت. خوددارى کنند
 ارتباط با اين موضوع، سيمين بهبهانى شاعر سرشناس و دبير کانون نويسندگان ايران به در. برگزار شود

 . صداى آلمان پاسخ داده استپرسشهاى دويچه وله
 بهنام باوندپور: مصاحبه گر
برگزارى مجمع عمومى  خانم سيمين بهبهانى، وزارت اطالعات جمهورى اسالمى مانع از: دويچه وله

عمومى با چه هدفى مى خواسته  ابتدا بفرماييد برگزارى مجمع. کانون نويسندگان ايران شده است
 است صورت بگيرد؟
انتخاب دبيران آينده ى کانون مى  مجمع عمومى کانون به منظور انتخابات مجدد براى :سيمين بهبهانى

و دبيران جديد انتخاب بشوند و هر دبيرى مى  هرسال اين مجمع بايد داير بشود. بايستى صورت بگيرد
ند انتخاب شد، سال ديگر هم اگر بخواهند او را انتخاب بکن يعنى امسال که. تواند دو دوره دبير باشد

دوسال نمى تواند دبير باشد، مگر آنکه يک سال اين ميان فاصله بيفتد و بعد  ولى بيش از. مانعى ندارد
 بنابراين بايستى هرسال اين مجمع تشکيل بشود و دبيران کانون انتخاب. انتخاب بشود سال بعدش

 .بشوند
برگزارى مجمع عمومى   ازفکر مى کنيد چرا وزارت اطالعات در شرايط کنونى، بايد مانع: دويچه وله

 کانون نويسندگان بشود؟
 .جز اينکه مصلحت نيست در اين مورد هيچ نوع توضيحى به ما نداده اند، :سيمين بهبهانى

اند و در آنجا اين دستور را  گويا مسئوالن کانون نويسندگان به وزارت اطالعات احضار شده: دويچه وله
هم جزو کسانى بوده ايد که به وزارت  آيا شما.  ندارندشنيده اند که حق برگزارى مجمع عمومى را

 اطالعات احضار شده اند؟
از ما در نهايت . عنوان دعوت مطرح کنيم بله، ولى اين کلمه احضار را بهتر است که به :سيمين بهبهانى

ر سر ساعت هم ما پنج نفر از دبيران کانون آنجا حاض احترام دعوت کردند که آنجا حاضر باشيم و در
هرچه خواستيم بدانيم . تشکيلش در اين اوضاع به صالح نيست شديم و به ما گفته شد که اين مجمع

 .يعنى توضيحات کافى نداشتند. باالخره متوجه نشديم که چرا به صالح نيست،
 حدس خود شما چيست؟: دويچه وله
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 يک سازمان صنفى سياسى نيستيم، ما توضيح داديم که يک سازمان. من نمى دانم :سيمين بهبهانى
مى کنيم، و شايد اين آزادى انديشه و بيان و  هستيم و صرفا براى آزادى انديشه، بيان و قلم فعاليت

و شايد به اين علت نخواسته اند که ما دوباره مجمعى  قلم در اين شرايط زياد مورد توافق نباشد
ايطى که نتوانيم به علت بحرانها اساسنامه پيش بينى کرده ايم که در شر البته ما در. تشکيل بدهيم

 .تشکيل بدهيم، دبيران کانون کماکان بايستى به وظايف خودشان ادامه بدهند مجمع عمومى را
آيا اين . سخن گفته اند« ارعابها تهديدها و»نيروهاى معترض اصالح طلب در ايران بارها از : دويچه وله

 اوضاع اخير وجود داشته است؟ درتهديدها در مورد اعضاى کانون نويسندگان ايران هم 
يکى آقاى ناصر زرافشان است و . داريم البته مى دانيد که ما در حال حاضر دو زندانى :سيمين بهبهانى

البته اين دو نامى را که بردم فقط از . زودى آزاد بشوند ديگرى آقاى عليرضا جبارى، که اميدوارم هردو به
 که خود مطلع هستيد از اصالح طلبها و يا از دانشجويان هنوز در زندانيان ديگر کانون نويسندگان است و

 .به سر مى بردند و اميدوارم که اين زندانيان هرچه زودتر آزاد بشوند زندان
اطالعات به شما براى عدم  خانم بهبهاني، گويا امروز در ارتباط با توصيه اى که وزارت: دويچه وله

 اين بيانيه حاوى چه مسايلى است؟. ايد ه اى را منتشر کردهبرگزارى مجمع عمومى کرده، شما بياني
گذاشت و به روزنامه ها هم خواهيم  ما البته روى سايت کانون نويسندگان خواهيم :سيمين بهبهانى

 :بخواهيد من همين االن آن را مى خوانم ولى اگر. فرستاد که اميدوارم مفاد آن پخش بشود
 درباره ى عدم تشکيل مجمع عمومى اطالعيه ى کانون نويسندگان ايران

، کانون در دو نوبت با ١٣٨١کانون نويسندگان ايران در آذرماه  در طى ممانعت از برگزارى مجمع عمومى“
گفتگو با مسئوالن وزارت ارشاد اقدام کرد تا مجوز الزم براى تشکيل مجمع عمومى  تعيين هياتهايى، به

 الن وزارت ارشاد، با تاسف در نهايت توفيق حاصل نشدبه رغم وعده هاى مساعد مسئو. کند را کسب
  ٧  و هيات دبيران به خواست اعضا و بنابه وظيفه خود تصميم گرفت مجمع عمومى را در تاريخ

انتخابات با  اما مقامات امنيتى صبح روز برگزارى.  در يک منزل شخصى برگزار کند١٣٨٢اسفندماه 
به . برگزارى مجمع خوددارى کنند يسندگان از آنها خواستند که ازفراخواندن پنج تن از دبيران کانون نو

 “.همچنان به وظايف خود ادامه خواهد داد  اساسنامه ى کانون، هيات دبيران۴١استناد ماده ى 
دارد، آيا به آينده خوش بين  خانم بهبهانى، با توجه به جنگ قدرتى که امروز در ايران وجود: دويچه وله

 هستيد يا نه؟
هرچه مى گويم روى يک شم  .من فکر نمى کنم که آينده ى چندان روشنى باشد :مين بهبهانىسي

فعال در حال حاضر وجود دارند، به  من فکر مى کنم که در آينده اين دو نيرو که. بخصوص زنانه است
 .هرحال با هم جدلهايى خواهند داشت

  

  عراق  و نيروهاي موثر در آينده دولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  تعويق در تصويب قانون اساسى موقت عراق
  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10 يكشنبه -راديو آلمان 

اينكه آيا قوانين اسالمى و شريعت اسالم وارد قانون اساسى جديد عراق شود، اختالف نظر شديدى 
لى شوراى و. وجود دارد و به همين جهت تصويب پيش نويس قانون اساسى به تعويق افتاده است

  . حكومتى به رايزنى ها همچنان ادامه خواهد داد
يك نماينده شيعيان در شوراى حكومتى . تصويب طرح قانون اساسى موقت و جديد عراق به تعويق افتاد

بهرحال، هم او و هم يك نماينده سنى مذهب ها ابراز . اشاره آرد” مسائل جدى“در اين زمينه به وجود 
اين مذاآرات طى روزهاى گذشته به . ى راه حلى در اين زمينه پيدا خواهد شداطمينان آردند آه بزود

طرح قانون . دليل مشاجره درباره نقش آتى قوانين اسالمى در آشور به بن بست رسيده بودند
اساسى موقت عراق در ابتدا قرار بوده روز شنبه به تصويب رسيده و به پاول برمر، فرماندار آمريكايى 

  . اق ارائه گرددغير نظامى عر
اين قانون اساسى موقت قرار است تا تشكيل يك دولت رسمى در عراق در ماه ژوئن امسال معيار قرار 

شوراى حكومتى قصد دارد موضوع تصويب را به پس از مراسم . گيرد و اصول دمكراتيك در آن تصريح شود
 .عاشوراى حسينى آه روز سه شنبه آينده است موآول آند

  
   تن در بند نيروهاي اشغالگر عراق هستند  446 هزار و 8

  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10يكشنبه 
  . تن در بازداشت نيروهاي اشغالگر عراق هستند446 هزار و 8

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نيروهاي اشغالگر در پايگاه اينترنتي خود، ليست زندانيان در بند را 
  . تن غير عراقي هستند71عداد، منتشر ساختند آه از اين ت

 تن غير عرب و بقيه 21 تن غير عراقي در بند نيروهاي ائتالف 71االوسط چاپ لندن، از   به نوشته الشرق
 7 تن سوري، 11 تن آويتي، 3 تن اردني،8 تن از عربستان سعودي، 11آه عرب هستند به اين ترتيب 

  .هستند تن فلسطيني 4 تن يمني و 2 تن سوداني،4تن مصري،
  .شوند   تن ايراني و يك آلماني عراق االصل نيز ديده مي19 تن غير عرب و 21در اين ميان 
  پايان پيام
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  سعدون حمادي وارد اردن شد

  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10يكشنبه 
سعدون حمادي رييس پيشين پارلمان عراق آه اواسط فوريه توسط نيروهاي امريكايي : خبرگزاري فارس

  .اد شد، وارد اردن شداز
به گزارش خبرگزاري فرانسه از امان يكي از نزديكان حمادي گفت حمادي اخيرا وارد اردن شده است و 

  . قصد دارد در اين آشور زندگي آند
وي شيعه .  در خانه خود در بغداد دستگير شد2003 ماه مي سال 29بنابراين گزارش حمادي در تاريخ 

  .  دارد اهل آربال است و پنج پسر
 /انتهاي پيام

 
  تواند به اهداف استكباري خويش برسد   آمريكا در آشور عراق نمي: رفسنجاني

  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10 يكشنبه -ايلنا 
امروزه نبض : هاي اخير آشور عراق گفت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به حوادث سال

تواند به  زند، و آمريكا نمي زمان ملل، در عراق و سرزمين آربال ميتاريخ دنيا بيش از شوراي امنيت سا
اهداف استكباري خويش در آشور اسالمي عراق برسد، زيرا مسلمانان با تأسي از راه امام 

گران را از سرزمين خويش آوتاه  ، حريت و آزادگي خويش را به هر قيمت حفظ و دست اشغال)ع(حسين
  .خواهند آرد

 
 ميليارد دالري را آه ٣٣ اعالم آردند آه حدود يك ميليارد دالر از ) شنبه يك(المللي امروز  يناهداآنندگان ب

ي مالي آه تحت نظارت  براي بازسازي عراق در آنفرانس مادريد قول داده بودند، به دو صندوق سپرده
  .پردازند سازمان ملل و بانك جهاني هستند، مي

  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10يكشنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، اين در حالي است آه چندين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي آمريكا به عراق مخالف بودند از جمله فرانسه و آلمان، اعالم آردند آه اگر آمريكا و  آشور آه با حمله
ارت داشته باشند، هيچگونه آمكي ند بر اين دو صندوق نظ ا اآنون عراق را اشغال آرده انگليس آه هم

  .آنند نمي
ها را به طور مستقيم به عراق بدهند و يا در  دهند اين آمك اين آشورها اظهار داشتند آه ترجيح مي

  .يي قرار دهند آه به طور مستقل عمل آنند هاي سپرده اختيار صندوق
 در -ي عربي   امارات متحده-بي ايرل آنتوني واين، رييس هيات آمريكايي اعزامي به اين نشست در ابوظ

هايش را به صورت مستقيم به عراق  يي از آمك چنان بخش عمده جمع خبرنگاران گفت آه آمريكا هم
ي درنظر گرفته شده براي عراق اختصاص  هاي سپرده دهد؛ اما در همين حال پولي را نيز به صندوق مي
  .دهد مي

 ١٠ اند آه حدود  اختصاص داده است و مقامات آمريكايي گفته ميليارد دالر به بازسازي عراق ٦/١٨ آمريكا 
ها درنظر  هاي ماه ژوييه و زمان تحويل گرفتن قدرت از سوي عراقي ميليارد دالر از اين مبلغ براي پروژه

  .گرفته شده است
، هاي شرآت آننده در اين آنفرانس دو روزه اعالم آرد آه آمريكا، قطر، سوئد يكي از نمايندگان هيات

ي اهداآنندگان   ميليون دالر از اعضاي آميته١٠ ي جنوبي، اسپانيا و نروژ هر يك با اختصاص  هند، آره
  .شدند

 ميليارد دالر براي بازسازي عراق قول آمك داده است، ٥/١ عالوه بر اين آشورها، ژاپن آه مجموعا 
 ميليون ١٢٠  دالري، انگليس با آمك  ميليون٧٢  ميليون دالري، آانادا با آمك ٢٠٠ آميسيون اروپا با آمك 

  . ميليون دالر از ديگر اعضاي اين آميته هستند٢٠ دالري و استراليا با 
 ميليون ١٠ هاي سپرده به صورت ادواري آمتر از  در اين آميته، دو آرسي به آشورهايي آه به صندوق

 اولين آشورهاي واجد شرايط براي يابد آه فنالند، هلند و ايرلند از جمله اند اختصاص مي دالر آمك آرده
  .ها هستند آسب اين آرسي

هايشان را از طريق آميسيون اروپا  توانند آمك فرانسه و آلمان آه هياتي به ابوظبي اعزام نكردند، مي
  .ارسال آنند

در ابوظبي آغاز ) شنبه(ي اهداآنندگان براي عراق آه از روز گذشته  المللي دو روزه در آنفرانس بين
المللي   آشور جهان به همراه سازمان ملل، بانك جهاني و صندوق بين٣٠ بود، نمايندگان بيش از شده 

  . پول شرآت داشتند
 انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند10: روزنامه های تهران
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  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10يكشنبه  -بي بي سي 
به تهران يک روز مانده به تاسوعا و روزهای سوگواری شيعيان صفحات اول خود را با روزنامه های يکشن

باندهای سياه به عکس ها و شعارهايی درباره عزاداری عاشورا اختصاص داده و پيش بينی کرده اند که 
  .در اولين عاشورای بدون صدام حسين در عراق تظاهرات مذهبی وسيعی برپا شود

فحه اول خود در زمينه سياه نوشته کرباال غوغاست امسال تاکيد کرده که دشت  که در باالی صکيهان
  .نينوا در جنوب عراق پذيرای دو ميليون زائر باشد

 روزنامه وابسته به آبادگران اسالمی که برنده انتخابات روز جمعه گذشته اعالم شده اند در همشهری
ه ها افروختيم از تاثير عزاداری عاشورا در مردم باالی صفحه اول خود با عنوان پرمعنای از چراغش شعل

  . نوشته است
 باالی صفحه اول خود را به نقش های تعزيه داری و مراسم  آفتاب يزد وجمهوری اسالمی، رسالت

حسين . سوگواری عاشورا اختصاص داده و شعارهای عزاداری را همانند علم ها و کتل ها چاپ کرده اند
 سرمقاله يکشنبه خود را به عزاداری عاشورا اختصاص کيهانفقيه در روزنامه شريعتمداری نماينده ولی 

  .داده و چيزی از مسائل سياسی روز در آن ننوشته است
 سرمقاله خود را به عاشورا در عراق اختصاص داده و با اشاره به آزادی هائی که جمهوری اسالمی

ط حکومت صدام حسين به دست آورده اند شيعيان عراق برای برگزاری مراسم مذهبی خود بعد از سقو
نوشته هيچ عقل سليمی، آزادی نسبی مردم اين سرزمين برای برگزاری آئين های مذهبی را به 

  .حساب اراده متجاوزين آمريکائی نمی گذارد
 ، آزادی ملت عراق فقط سرپوشی برای توجيه مداخله نظاميان جمهوری اسالمیبه نظر سرمقاله 
در اين کشور بود و آمريکا برای غارت ثروتهای ملی عراق نظاميان متجاوز و ميگسار متجاوز آمريکائی 

  .خود را روانه عراق ساخته است 
 آيت اهللا مکارم شيرازی از کيهاندر ادامه بحث های پيرامون انتخابات اول اسفند مجلس، به نوشته 
 با فاصله کمی به رياست جمهوری گروه های حزبی خواسته مانند آمريکا در زمان انتخاب جورج بوش که

  .انتخاب شد، به هم تبريک بگويند و دست از زير سئوال بردن انتخابات بکشند
 اين مرجع سنت گرای روحانی مقيم قم در پيام خود تاکيد کرده نبايد کام شيرين هشمهریبه نوشته 

سخنی که حداقل توهين به  (مردم را با تعبيرات زننده ای تلخ کنند، يکی بگويد انتخابات فرمايشی بود
  .و ديگری تعبيرات زشت ديگر) بيش از نيمی از مردم کشور است

 در با نقل گفته ها و نوشته های محافظه کاران در زمان پيروزی اصالح طلبان در انتخابات آفتاب يزد
ز رقيب رياست جمهوری که با اشاره به سی و سه در صدی که رای نداده و يا رای منفی داده بودند، ا

 در صد مردم کشور و ۴٩خواسته بودند به نظر اين سی و سه در صد توجه کنند نوشته امروز آيا امروز 
  . در صد مردم تهران شايسته دلسوزی هستند يا شهروندان درجه دوم اند۶٧

ن  ، اصالح طلبانی که برنده انتخابات اول اسفند اعالم شده اند در آن زماآفتاب يزدبه نوشته سردبير 
آمار سی و سه درصدی را نشانه بی رغبتی مذهبی ها به انتخابات دانسته بودند و حاال بايد با وجود 
تسلط دوستانشان بر صدا و سيما و تريبون های نماز جمعه و سازمان تبليغات اسالمی و مساجد به 

  . عملکرد ضعيف آنان انديشه کنند
لس هفتم پرداخته و نوشته چه بسا مردم در دوره بعد انتخاب در مقاله ای به بررسی نتايج انتخابات مج

به اصالح طلبان روی خوش نشان دهند اما آن ها نيازمند به بازسازی خود و تغيير رفتارها و چهره های 
  .مساله ساز هستند

به نوشته علی شکوهی ميزان کم آرا جمع آوری شده در کردستان را با اهميت ديده و نوشته اين 
توسعه شهرنشينی به به ظهور طبقه متوسط جديدی انجاميده که نماسی با مسائل نشانه می دهد 

  . اسالمی و انقالبی و حتی ملی ندارد
 بدون اشاره به منبع خبری خود نوشته يک سرباز زن آمريکايی با تغيير لباس نظامی و پوشيدن کيهان

شد و برای ) ع( حسينلباس شخصی در حالی که پرچم سبزی در دست داشت وارد حرم مطهر امام
  .بچه دارشدن به امام حسين متوسل شد

 در اين ماجرا که اواسط ماه گذشته اتفاق افتاده است زائران آن حضرت با آگاهی يافتن کيهانبه نوشته 
از موضوع و شنيدن ضجه های اين سرباز آمريکايی شگفت زده او را در ميان گرفتند و اين بانوی 

خواهد گذاشت و خود نيز مسلمان خواهد » حسين«چه دار شدن نام او را آمريکايی گفته در صورت ب
  .شد

 در گزارشی به بررسی جايگاه مهدی کروبی رييس فعلی مجلس در آينده سياسی کشور اعتماد
 اما   است  شده  سياسی  بازنشسته  کروبی  باور نمود که توان  می  بسختی پرداخته و نوشته گرچه

   برخی  در آن  که  است  جديدی  نيز سرفصل  وی ، برای  ايران  سياسی  در حيات  نوين  ای مسلما آغاز دوره
  . شود  می  تحول  دستخوش  وی  خاص های  آفرينی نقش

 با اشاره به مقاومت های کروبی در جريان دستگيری يک نماينده مجلس اعتمادنويسنده گزارش اصلی 
   زندانيان  آزادی  برای  پرده  پشت های زنی طلب نوشته چانهو هم در جريان استعفای نمايندگان اصالح 

 جديد   و تدبيرات  جديد نيازمند تمهيدات  در دوره  وجود آمده  به ها و مشکالت  بحران  و يا رفع سياسی
  .  است

خبر از تجمع روز شنبه معلمان در برابر مجلس داده و از زبان آن ها نوشته است که تا زمانی توسعه 
  . وضع معيشت ما روشن نشود کار نخواهيم کردکه
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با اشاره به اين که اين گونه تجمع ها در طول سال های گذشته در برابر مجلس به دفعات توسعه 
 است که بايد به شدت از آن   سياسی  ای  برنامه  تجمع برگزار شده از قول محافظه کاران نوشته اين

  .جلوگيری شود
   سراسر کشور طومارهايی درباره خواست هايشان از جمله های  استان فرهنگيانتوسعه به نوشته 

   ذخيره  صندوق  اساسنامه  و اصالح  و ساير کارمندان  معلمان  بين  تبعيص ، رفع  شغلی  امنيت تامين
  . داشتند  در دست معلمان
 همراه هياتی از   سويس  امور خارجه  وزارت  بلندپايه  از مقامات ، يکی  امن  خبر داده سايموناعتماد

   با مسوولين  وارد کشور شد و ديدارهايی  اسفند در ايران  اول  انتخابات  از برگزاری سازمان ملل پيش
  .  داد  انجام  مشهور ايران های  زندان  از برخی  و بازديدهايی قضايی
  ار شد نوشته البته با تاکيد بر آن که سفر هيات کارشناسی سويس در سکوت کامل خبری برگزاعتماد

 شد ولی پيتر مور   انجام  خبری  کامل ، در سکوت  گرفت  اسفند صورت  اول  به  منتهی  در هفته  سفر که اين
   کرده  و اعالم  دانسته  و برجسته  سفر مهم  در مصاحبه ای مطبوعاتی در سويس آن را يک رييس هيات

  . پيگير و مستمر ادامه می يابد  صورت  به که
   و تاثيرگذار در معادالت  مهم  وزنه  است  ممکن  گفته است سويساعتماد به نوشته   امن سايمون
 مورد نظر   استانداردهای  کشور به  اين  و دستيابی  ايران  در زمينه خواهيم  نباشد، اما ما می سياسی
    شويم وارد عمل

  
  گوناگون

  
   آل آشور نهايي شد  83اليحه بودجه سال 

  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10ه يكشنب
اي، با تصويب نمايندگان مجلس   آل آشور پس از بررسي بندهاي درآمدي و هزينه83 سال   بودجه اليحه

  .  شوراي اسالمي نهايي شد
  . به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، ماده واحده اين اليحه امروز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد

 320 هزار و 154 آل آشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و 83ه واحده، بودجه سال بر اساس اين ماد
  :  هزار ريال به شرح زير است841 ميليون و 784ميليارد و 

اي و مالي و مصارف  هاي سرمايه  عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي  منابع بودجه-الف 
 828 هزار و 488اي و مالي بالغ بر  هاي سرمايه ا و تملك داراييه  عمومي دولت از حيث هزينه بودجه

  :  هزار ريال شامل602 ميليون و 649ميليارد و 
هاي   هزار ريال و هزينه و تملك دارايي846 ميليون و 622 ميليارد و 738 هزار و 429 منابع عمومي مبلغ -

  .  هزار ريال846 ميليون و 622و  ميليارد 738 هزار و 429اي و مالي از آن محل مبلغ  سرمايه
 756 ميليون و 26 ميليارد و 90 هزار و 59ها و موسسات دولتي مبلغ   درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه-

  .  هزار ريال756 ميليون و 26 ميليارد و 90 هزار و 59ها از آن محل مبلغ  هزار ريال و هزينه و ساير پرداخت
ا و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير ه هاي دولتي و بانك  بودجه شرآت-ب 

ها و   هزار ريال و از حيث هزينه239 ميليون و 598 ميليارد و 920 هزار و 688منابع تامين اعتبار بالغ بر 
  .  هزار ريال239 ميليون و 598 ميليارد و 920 هزار و 688ها، بالغ بر  ساير پرداخت

شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين  به دولت اجازه داده مي
ها و  اي و مالي وزارتخانه هاي سرمايه ها و تملك دارايي  وصول و هزينه83و مقررات مربوط در سال 
هاي  ها و ساير اعتباراتي را آه در جداول قسمت چهارم و پيوست چنين آمك موسسات دولتي و هم

 با 83اين قانون منظور شده است، در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال ) 2(و ) 1(شماره 
هاي مبادله شده و  هاي موافقتنامه رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت

  . هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد تبصره
ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت  هاي دولتي و بانك هاي شرآت ت هزينهوصول درآمدها و پرداخ

هاي  هاي تملك دارايي اي آه منابع آن از محل منابع عمومي طرح هاي سرمايه به استثناي هزينه
باشد بر طبق  شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معامالتي دولت مي اي تامين مي سرمايه

ها و موسسات انتفاعي مذآور مجاز خواهد  ها و بانك ن و مقررات ناظر بر شرآتاساسنامه و ساير قواني
  . بود

اي و تملك  به طور متوسط بيست و سه صدم درصد تا مبلغ هفتصد ميليارد ريال از اعتبارات هزينه
  . شود جويي ضمن اجراي بودجه تامين مي اي مندرج در اين قانون از محل صرفه هاي سرمايه دارايي
جويي در اعتبارات  اي انجام دهد آه ميزان صرفه جويي در اعتبارات را به گونه  مكلف است صرفهدولت

  . جويي باشد اي حداآثر معادل سي درصد آل رقم صرفه هاي سرمايه تملك دارايي
  :شود اي به شرح زير تعيين مي هاي سرمايه اولويت تخصيص اعتبارات تملك دارايي

  . رسند تمام مي به ا83هايي آه سال   طرح-
  . رسند  به اتمام مي84هايي آه سال   طرح- 

  . دار هاي مهم و اولويت  طرح-
  . دار هاي ادامه  طرح-
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 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در 61رعايت ماده 
  . هاي جديد الزامي است تمام پروژه
  پايان پيام

 
  

   نفر در ايران ايدز دارند  300هزار و 6بيش از 
  2004  فوريه 29  -1382 اسفند  10 يكشنبه -ايلنا 

 نفر در 6337هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،   براساس آخرين آمار مرآز مديريت بيماري
المت،  نفر مبتال به ايدز وجود دارند آه از مبتاليان بدون ع213 بدون عالمت و HIVايران آلوده به ويروس 

  . نفر زن هستند19 نفر مرد و 194 نفر زن و از مبتاليان به ايدز نيز 307 نفر مرد و 30هزار و 6
 نفر در ايران به 736ببه گزارش سرويس اجتماعي خبرگزاري آار ايران، ايلنا، بر اساس اين آمار، تاآنون 

  .اند   نفر زن بوده29مرد و  نفر 707اند آه از اين تعداد،   دليل ابتال به بيماري ايدز فوت آرده
 نفر از تعداد آل افراد آلوده و مبتال به ايدز از طريق اعتياد تزريقي منتقل 841هزار و 3اين ويروس در مورد 

  .شده است
هاي خوني و    نفر به واسطه خون و فرآورده201 نفر از آلودگان به اين ويروس نيز به دليل آميزش، 445
  .اند  ودك دچار ايدز شده نفر از طريق مادر به آ27

 نفر نيز به داليلي آه از سوي متخصصان ناشناخته مانده است، به اين ويروس مبتال 823هزار و 
  .اند  شده

  پايان پيام
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