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

  
   جنبش تحريم پيروز شد-وره هفتم مجلس ارتجاعانتخابات د

  
  بيانيه جبهه مشارآت ايران اسالمي در خصوص هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي  

  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13چهار شنبه 
اي صادر   جبهه مشارآت ايران اسالمي در خصوص هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي بيانيه

   .آرد
  :  به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن آامل اين بيانيه بدين شرح است

و ياران نستوه و ) ع(بن علي   حسين, جبهه مشارآت ايران اسالمي در ايامي آه نام و ياد سرور آزادگان
خود را ديدگاه تحليلي , دعوت به اصالح و تاآيد بر پايداري است, باوفايش برانگيزاننده ميل به آزادگي

  : دارد  نسبت به انتخابات دوره هفتم مجلس و مسائل پس از آن اعالم مي
هم » ساالري  مردم«,  بهمن ماه جاري آمد13 همانگونه آه در بيانيه پاياني آنگره ششم جبهه در -1

, اهتمام به مردم ساالري. هم مسئله روز و هم مسئله مطرح جهاني آنوني است, مسئله تاريخي
راه ورود به مسائل مختلف آشور از جمله مشكالت روزمره , ن در عرصه سياست نيستمحدود ماند
و جامعه نيك به عنوان يك ضرورت اساسي و مدرن » حكمراني خوب«ساالري مصداق   مردم. مردم است

اند و دفاع همه جانبه از   مهمترين سرمايه آشور مردم. براي اداره آشور و همزيستي شهروندان است
از . گيري و تصميم سازي مهمترين هدف ماست  آگاهانه و فعال مردم ايران در عرصه تصميممشارآت 

عامل «تاآيد بر , »سرمايه ملي«ساالري و پيشبرد آن را بايد دفاع از   اين رو تالش براي استقرار مردم
, ت مليدر مواجهه با تحوال» اقتدار آشور«و » حافظ امنيت«و تمرآز بر دو عنصر » پيشرفت و وحدت

  .اي و جهاني دانست  منطقه
از , وجه بارز مردم ساالري تكيه بر انتخابات آزاد و عادالنه و سخن گفتن تمامي ملت با حكومت و با خود

  . است» صندوق راي«طريق 
يك وجه مميز جمهوري اسالمي نسبت به » ميزان راي ملت است«آه ) ره(سخن امام خميني 

  .  خودآامه بوده و هستساالر و  هاي غير مردم  حكومت
, متاسفانه روندي آه براي برگزاري انتخابات مجلس هفتم از سوي اقتدار گرايان در پيش گرفته شد

  . اي جديد براي تغيير قاعده و نظم در مشارآت و رقابت سياسي بود  روندي مغاير با اين ضرورت و رويه
هاي سياسي رقيب و سرفصل جديدي براي   ياناي فراتر از حذف افراد و جر  آنچه به انجام رسيد پروژه

  . حذف حق ملت در اعمال اراده سياسي و حاآميت ملي بود
بايد حداقل در چارچوب قوانين , انتخابات آزاد. به اين سبب از نظر ما اين انتخابات آزاد و عادالنه نبود

هاي برابر    امكانات و فرصتموجود نظارت و محدود به موازين قانوني باشد و انتخابات عادالنه متكي بر
  . براي همه انتخاب شوندگان و انتخاب آنندگان است

در , بلكه فراتر از آن, توانست انتخابات را نه در ميان دو جناح سياسي  رعايت اين دو شرط است آه مي
 اقتدار گرايانه اي بود آه در رويكرد  مدار رقابتي آند اما اين مقوله  هاي قانون  ميان آحاد ملت و همه گرايش

تغيير نظم و قاعده انتخابات از اصالت راي مردم به , به انتخابات ناديده گرفته شد و در سنتي نادرست
  . مد نظر قرار گرفت, تطبيق راي مردم با اراده سياسي از پيش تعيين شده

هاي جناحي به   تبديل روند آزاد و عادالنه انتخابات در آشور به روندي مقيد به گزينش و اعمال سليقه
مضمون اين استصواب آن است آه ميزان . مسئله اصلي اين انتخابات بود, نام استصواب يا هر نام ديگر
تفاوتي نسبت به   اثر آردن نقش و راي مردم در عرصه سياسي ماال بي  راي مردم نباشد و حاصل بي

گان و مردم نسبت به آن مسائل اساسي آشور از سوي نخبگان و آحاد جامعه است و حكومت آه نخب
  . مسلمًا از توان و اقتدار الزم براي حفظ منافع ملي برخوردار نخواهد بود, تفاوت شوند  بي

داريم آه روند برگزاري اين انتخابات محصول تحميل يك گزارش خاص   براساس اين مسائل ما اعالم مي
تن حقوق مصرح ملت در اعمال حق به بهاي ناديده گرف, برآگاهي و اراده مردم شريف ايران, سياسي

گرايشي آه بارها در صحنه اداره آشور آزموده شده اما باز در انديشه انحصار قدرت . حاآميت است
  . ها و قواي آشور است  سياسي در همه دستگاه

ر دا  اي از عمليات رواني و تبليغاتي انبوه و جهت   حاصل اين اجبار تبديل فضاي سالم انتخابات به عرصه-2
محروم آردن بخش , ذي صالح و برجسته آشور از حق قانوني انتخاب شدن, حذف افراد مبرز, سياسي

آاهش , هاي سياسي برآمده از انقالب و جنبش اصالحات از شرآت در انتخابات  مهمي از جريان
چشمگير سطح مشارآت عمومي در انتخابات به ويژه در شهرهاي بزرگ و تشكيل مجلسي با ترآيب از 

  . يش تعيين شده استپ
 درصد 23/69به استناد آمارهاي رسمي مراجع قانوني سطح مشارآت مردم در انتخابات از ميزان 

  .  درصد در انتخابات مجلس هفتم آاهش يافت5/51واجدان شرايط در انتخابات مجلس ششم به ميزان 
زل سطح مشارآت مردم تن, اين ميزان آاهش مشارآت مردم شهرهاي بزرگ آشور را بيشتر در برگرفت

 19/32 به 45/47در اصفهان از ,  درصد79/31 به 225/54در تبريز از ,  درصد05/23 به 91/55در تهران از 
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 به 39/70در قم از ,  درصد86/31 به 82/48در شيراز از ,  درصد28/47 به 79/62در مشهد از , درصد
در اروميه از ,  درصد95/35 به 39/63شاه از در آرمان,  درصد66/41 به 77/53در اهواز از ,  درصد89/54
.  درصد در خالل اين دو دوره حامل هشدارهاي جدي است39/29 درصد و در سنندج از 06/36 به 81/58

به ويژه آنكه اگر بر اين آاهش مشارآت شاخص استفاده موثر شهروندان را از حق راي خويش يعني 
شاخصي آه در اين انتخابات در .افزائيم  شهر را نيز ميهاي هر   حق راي دادن به آنان به تمام آرسي

  . شهرهاي بزرگ با تنزل فاحش روبرو شد
هاي مجلس هفتم به يك جناح خاص سياسي در فضاي حذف    آرسي از آرسي200اختصاص بيش از 

ت عمليا, اما اگر اين نتيجه در وراي سرو صداهاي تبليغاتي, گسترده و غير قانوني رقيبان صورت گرفت
به واقع نه يك پيروزي , طلبان مورد بررسي قرار گيرد  هاي ناشي از حذف اصالح  رواني و ذوق زدگي

براي ميزان بودن راي ملت و براي در راس امور , بلكه تهديد براي اصل انتخابات, سياسي براي يك جناح
  . بودن نهاد مجلس است

داند آه در انتخابات گذشته    بدعتي ميمساله اصلي را بنياد و,  جبهه مشارآت ايران اسالمي-3
به سود منافع , ساالري  ما نتيجه هر انتخابات آزاد و عادالنه را به سود مردم, نسبت به اصل آن نهاده شد

اگر . انتخابات آزاد و عادالنه آن نيست آه نتيجه آن پيروزي ما باشد. دانيم  ملي و به سود خود مي
 چنانكه در انتخابات شوراهاي -هاي برابر برگزار شود    عادالنه و با فرصتانتخابات آزاد در روندي آزاد و

اي آه در پي داشته باشد از نظر ما مشروع و   هر نتيجه, -اسالمي شهر در اسنفدماه سال پيش رخ داد
اي   چون در نظم و قاعده, اي هم ندارد  اما اگر اين روند در انتخابات طي نشود به واقع برنده. مبارك است

  . گيرد و پيروزي حاصل رقابتي برابر نيست  اي و عادالنه شكل نمي  آزادانه
پيش از آنكه حتي ميزان شرآت يا عدم شرآت مردم و برنده يا بازنده شدن محافظه آاران يا اصالح 

ها معطوف به چرخشي باشد آه در جهت گيري و نحوه انجام انتخابات   بايد ديدگاه. طلبان برجسته شود
  . دادرخ 

مسئله . جبهه مشارآت معتقد است آه آثار مخرب اين آار براي آشور در آينده بيش از حال خواهد بود
از اين رو جبهه , مبناي حق اعمال حاآميت از طريق مشارآت آزادانه و عادالنه همه مردم است

اند و آن نيم   مشارآت به عنوان يك حزب سياسي براي آن نيمي از مردم آه در انتخابات شرآت نكرده
هيچگونه » ايران براي همه ايرانيان«ديگر آه شرآت آردند احترام قايل است و در برخورداري از حق 

  . هاي جدي بردارد  تمايزي قايل نيست و اميدوار است آه بتواند در استيفاي اين حق گام
  :جبهه مشارآت در ادامه اين بيانيه ابراز عقيده آرده است

ها و   رقابت آه با استفاده از همه رانت  براي برنده شدن در بازي بي» ف رقيبحذ« انتخاب روش -4
هاي مختلف حكومت و با اعمال نظارت استصوابي صورت گرفت حاآي از   امتيازهاي پنهان و آشكار بخش

دهي سراسري خود براي   را بخشي از سازمان» انتخابات مجلس هفتم«آار   آن است آه جريان محافظه
طلبان   دهي حذف اصالح  نقطه آانوني اين سازمان. داند  قوه مقننه و پس از آن قوه مجريه ميتسخير 

براي به پايان رساندن اصالحات يا تنظيم ساعت آن به دلخواه آنان است آه براي انجام آن استفاده از 
اين . شود  ياي نيز مجاز شمرده م  ظرفيت همه نهادهاي غير انتخابي و رسانه, همه امكانات عمومي

تابعيت و همه منابع مادي , شتابزدگي براي آسب قدرت موجب شد آه همه منابع معنوي آشور از دين
هاي نهادي به آار گرفته شود و به جاي پذيرش رقابت آزاد براي   دهي  هاي عمومي تا سازمان  از بودجه

تمسك به شعارهاي اصالح , راه حذف رقيب, پيروزي و حضور رسمي و نام و نشان دار در انتخابات
بار و دراز مدت توسل به هر ابزاري   پيامدهاي زيان. طلبانه و تاآيد بر پيروزي به هر بهايي مبنا قرار گيرد

هاي فضيلت و   مخدوش شدن بنيان, براي توجيه هدف نيل به قدرت براي آشور بسيار فراوان است
ن رويكردها آم محتوا آردن انتخابات در آشور و عالوه بر اين اتخاذ اي, اخالق آشكارترين وجه آن است

اين پي آمد , جوانان و جامعه به دنبال داشت, سست آردن پايه جمهوريت نظام را در سطح نخبگان
در جهان » دموآراسي ديني«و استحاله مفهوم » جمهوري اسالمي خواهي«يعني تضعيف الگوي 
و نظام در حد يك خسارت ملي به حساب براي آشور , آه اگر نيك نگاه شود, انديشه و سياست

محصول تفسيرهاي يك جانبه و تنگ نظرانه از اسالم است آه در » جمهوريت«توجهي به   بي. آيد  مي
فرجام اين راهي را آه از . رساند  نهايت به هر دو وجه نظام در شرايط پر شتاب ايران و جهان آسيب مي

در اين فرجام عالوه بر اين آسيب در عرصه . چارچوب سنجيدبايد در اين , انتخابات مجلس هفتم آغاز شد
هايي آه نهايتًا تنزل شان نهاد   خسارت, هاي مهم در عرصه عمل نيز انديشيد  نظر بايد به خسارت

  . مجلس را به حد مشورت و نهاد دولت در ساختار سياسي آشور به دنبال دارد
ين انتخابات را در عرصه سياسي آشور نيز مهم  جبهه مشارآت ايران اسالمي عوارض آوتاه مدت ا-5

دهنده و اصالحًا برنده اين انتخابات با تاآيد بر   اين است آه جريان سازمان, آنچه روشن است. داند  مي
انعطاف در روابط خارجي و محدوديت در عرصه سياسي در پي تسخير , نرمش در عرصه اجتماعي

ها و تضييقات   آن حد از محدوديت, در اين الگو. جريه استانتخابات رياست جمهوري و تسلط بر قوه م
 در اين چهارچوب   .سياسي مجاز است آه به اين استراتژي تا انتخابات آينده رياست جمهوري لطمه نزند

هاي سياسي و فرهنگي، دانشجويي و   ها و ايجاد موانع جديد در حوزه فعاليت  اعمال محدوديت
اي، احزاب و نهادهاي مدني و نيز در مسير ايفاي وظايف قانوني دولت،   هدانشگاهي، مطبوعاتي و رسان

هاي ياس نو و شرق در آستانه برگزاري انتخابات نشانه   دور از واقعيت نيست، چنانكه توقيف روزنامه
ميل به امنيتي آردن حوزه سياست و فرهنگ و به خدمت گرفتن . هايي بود  وجود چنين اراده

ه دولت و مجلس اصالحات به ويژه حوزه اقتصاد به جهت اهداف انتخاباتي و تبليغاتي دستاوردهاي ارزند
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هايي است آه بايد مدنظر همه دلسوزان باشد و در   و منافع آوتاه مدت سياسي از جمله مخاطره
  .صورت تحقق آثار زيان بار آنها به آينده جامعه، نظام و آشور آسيب برساند

و جهت داري آه در داخل و خارج از آشور صورت گرفت، امروز حتي بيش از  به رغم تبليغات فراوان -6
اينكه جريان مخالف اصالحات . توان به حيات و پويايي جنبش اصالحي دوم خرداد وقوف يافت  گذشته مي

ها و شعارهاي اصالحي را در سراسر   ها و شعارهاي گذشته خود، انتخابات ديدگاه  به جاي طرح ديدگاه
زيد و به جاي استفاده از نام نهادها و تشكيالت گذشته از عناوين و اسامي مدني و مدرن آشور برگ

دار و پوياست و مسيري بازگشت ناپذير   بهره جست، نشان از آن دارد آه جنبش اصالحات در ايران ريشه
و شعارهاي ها   ها در پي مخالفت و نقد اصالحات بوده همان برنامه  قطعًا وقتي جرياني آه سال. دارد

اساس اين . ها را نخواهند خواست  اصالحي را برگزيد، مردم نيز از آنان جز اجراي همان شعارها و برنامه
هاي سياسي، تقويت نهادهاي مدني،   شعارها و برنامه تمكين به قانون، نفي خشونت، تضمين آزادي

بشر، عدالت و برابري همه اي و جهاني، پيشبرد حقوق   هاي منطقه  پرهيز از تنش گرايي در عرصه
پس جرياني آه امروز با تكيه بر . و جامعه نيك است» حكمراني خوب«ها و به طور خالصه تحقق   فرصت

شعارهاي با گذشته بر مجلس مسلط شده است، بايد صداقت خود را در عمل به اثبات رساند و راه اين 
 ادعاها، پذيرش نقد قدرت سياسي و آار قطعًا تالش براي تحقق آنها و تن سپردن به لوازم اين

  .پاسخگويي آن و نهايتًا پيشبرد اصالحات است
 جبهه مشارآت ايران اسالمي با قبول سنگيني هزينه سياسي و اجتماعي اصالحات در طول -7

ساليان اخير و با امعان نظر نسبت به رشد احساس ناآامي سياسي و نااميدي اجتماعي و با يادآور 
 نخبگان، جوانان و آنشگران جامعه در عرصه سياست بيش از هميشه دغدغه امروز و شدن خطر انفعال

مسأله ديروز، امروز و فرداي ايران استقرار دموآراسي است و براي گذار . فرداي جنبش اصالحات را دارد
. از راه دشوار دموآراسي بايد بر عقل جمعي، نقد جمعي و رفتار جمعي به صورت عملي متكي شد

  .انديشد  مشارآت از اين پس به مرحله جديدي از فعاليت در اين جهت ميجبهه 
جبهه مشارآت به اعتبار دستاوردهاي فراواني آه . ترديد اين مرحله جديد از گذشته آن جدا نيست  بي

در عرصه نظر و عمل داشته است، همچنان معتقد است آه راه سربلندي و پيشرفت همه جانبه ايران 
هاي ديني و    مردم ساالري و تأآيد بر اصالحات ميسر است، اين راه هم برآمده از آموزهتنها با پيشبرد

  .هاي گرانبار تاريخي ما است  هم در امتداد تجربه
هاي انقالب و تأمين   پس پيشبرد اين اصالحات به واقع چهارچوب مناسبي براي تحقق آرمان

  .رد استهاي ملت در نيل به آزادي، استقالل و پيشب  خواسته
جبهه مشارآت به رغم همه فشارها، تضييقات و اتهاماتي آه تاآنون متقبل شده است و از اين پس 

داند و همچنان به   هاي مدني و سياست را حق مسلم خود مي  هم هدف آنها خواهد بود، انجام فعاليت
  .پيشبرد آنها خواهد آوشيد

داند و به آن مباهات   اصالحات دانسته و ميجبهه مشارآت خود را همواره فرزند انقالب و محصول 
هاي   گذارد آه آرمان  بر اين اساس اين جبهه تا آنجا آه توان داشته است، نه گذاشته و نه مي. آند  مي

هاي تنگ نظرانه، مورد دستبرد قرار گيرد و قانون   انقالب و دستاوردهاي جمهوري اسالمي با قرائت
  . ردم ساالري گرفتار شوداساسي به تفسيرهاي تنگ و غير م

جبهه مشارآت از اين پس با تقويت هر چه بيشتر بنيادهاي نظري و سازماني خود به توسعه 
هاي عملي بلند مدت و آوتاه مدت به پيگيري   هاي مدني و حزبي خواهد پرداخت و با ارائه برنامه  فعاليت

جبهه در . ها اولويت خواهد داد  مينهها و نقد سياسي در همه ز  مطالبات اصالحي مردم در همه عرصه
عين حال در پي آن خواهد بود آه مسير استيفاي حق حاآميت ملت و برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه 

در همه سطوح به وضع قانوني خود باز گردد و اعتماد سياسي، اميد به اصالحات و تعامل ميان حكومت 
ما در اين راه نه .  رقابت سياسي در همه سطوح بازگرددو جامعه به نقطه قابل قبولي براي مشارآت و

تنها به همفكري و همراهي همه اصالح طلبان و جبهه دوم خرداد،بلكه به ياري همه منتقدان و مخالفان 
  .آنيم  منصف خود نيز نيازمنديم و از خداوند بزرگ در اين راه صبر، روشن بيني و توفيق طلب مي

  پايان پيام

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران  نيروها، دولتها،مواضع 
  

  پارلمان ايتاليا از مجاهدين) اآثريت مطلق( نماينده 318حمايت 
  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13 چهار شنبه -سايت همبستگي ملي

يم ماليان براي  نماينده ضمن محكوم آردن توطئه هاي رژ318اآثريت نمايندگان پارلمان ايتاليا شامل 
  .استرداد و اخراج اعضاي مجاهدين از عراق خواستار تضمين امنيت و سالمت آنان در عراق شدند

بيانيه اآثريت پارلمان ايتاليا بعدازظهر روز چهارشنبه در آنفرانس مطبوعاتي شماري از نمايندگان از 
  .احزاب مخلتف ايتاليا در محل پارلمان اين آشور اعالم شد

مايندگان پارلمان ايتاليا در بيانيه مشترك خود از جامعه بين المللي و دولت ايتاليا خواستار اآثريت ن
حمايت از حقوق به رسميت شناخته شده مجاهدين بنابر آنوانسيون ژنو و ساير قوانين بين المللي 

تار و اخراج آنها خاطر نشان آردند آه اخراج مجاهدين از عراق از آغاز توسط ماليان با هدف آش. شدند
  . آنها تدارك ديده شده است
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 نماينده پارلمان ايتاليا ضمن محكوم آردن دخالتهاي ماليان در عراق، تأآيد آردند ماليان مي خواهند 318
با اخراج مجاهدين از عراق هم تهديد اصلي موجوديت خود و هم مهمترين تهديد استقرار خود در عراق 

  . را از سر راه بردارند
نس بعد ازظهر چهارشنبه در محل پارلمان ايتاليا، دو تن از وآالي مجاهدين مستقر در عراق نيز در آنفرا

حضور يافتند و با يادآوري سمينارهاي وآالي بين المللي در ژنو و برلين، تأآيد آردند آه تالش براي 
  . ه است انتقال مجاهدين از عراق ، ناقض آنوانسيون ژنو و قوانين بين المللي انسان دوستان

نمايندگان پارلمان ايتاليا با اشاره به انتخابات مجلس در ايران گفتند تحريم گسترده اين انتخابات مبين آن 
آنها ضمن يادآوري فراخوان خانم مريم رجوي براي . بود آه مردم ايران اين رژيم را آليت آن نفي آردند

ت آه رژيم ايران را براي پذيرش اين رفراندم تغيير نظام در ايران، گفتند اين وظيفه دولتهاي غربي اس
 .تحت فشار بگذارند

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   اسفند13چهارشنبه : ايران در يک نگاه
  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13 چهار شنبه -بي بي سي 

  واکنش ايران به انفجارهای ديروز در عراق
راز انزجار از آنچه که آن را حمالت ددمنشانه به سوگواران کمال خرازی، وزير امور خارجه ايران، با اب

حسينی در عراق خواند، اعالم کرد سفارت ايران در بغداد با استفاده از همه امکانات خود نسبت به 
  .شناسايی آسيب ديدگان اين حوادث دلخراش اقدام می کند

اشورا در شهرهاى کربال و کاظمين انفجارهاى متمادى روز گذشته، که همزمان با مراسم عزاداری روز ع
  .عراق صورت گرفت، منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زيادى از زائران، از جمله زائران ايرانی شد

هنوز آمار دقيقی از ميزان کشته شدگان و مجروحان ايرانی اعالم نشده است، اما بر اساس برخی 
  .ا کشته و يا زخمی شده انداخبار منتشر شده، ده ها ايرانی در جريان اين انفجاره

در همين حال، مقامات، سازمان ها و نهادهای مختلف در جمهوری اسالمی، همچنان به محکوم کردن 
  .انفجارهای روز گذشته ادامه می دهند

اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور پيامی، با محکوم کردن اين 
ار ديگر چهره سفاک، خون آشام و ضد انسانی دشمنان اسالم را به حادثه، تاکيد کرد اين فاجعه ب

  .جهانيان نشان داد
  .از سوی ديگر، سپاه پاسداران انقالب اسالمی نيز با انتشار بيانيه ای، اين انفجارها را محکوم کرد
  .پيش از اين محمد خاتمی، رييس جمهوری نيز انفجارهای روز عاشورا را به شدت محکوم کرده بود

  آصفی بيانيه شورای همکاری خليج فارس را رد کرد
های عربی   پارلمان   اجالس يازدهم اتحاديه حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، بيانيه

 شورای همكاری خليج فارس در رياض درباره جزاير  در دمشق و بيانيه نشست نودم وزيران امور خارجه
  .قبول خواند و آن را رد آرد ايرانی را غيرقابل  سه گانه

 ها، هيچ آمكی به صلح و  های اين گونه اجالس اساس در بيانيه  به گفته وی، تكرار برخی عبارات بی 
  .آند ثبات و مناسبات حسنه ميان آشورهای منطقه با يكديگر نمی 

مرو خود می در حالی که ايران جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزيی جدايی ناپذير از قل
داند، امارات متحده عربی مدعی مالکيت اين جزاير است و در اين راه از حمايت ديگر کشورهای عربی 

  .برخوردار است
آقای آصفی در واکنش به بيانيه های اخير که در آنها از موضع امارات متحده عربی دفاع شده، بر ضرورت 

   عربی به منظور آنچه که وی آن را رفع سوء  متحدهتداوم مذاآرات ميان جمهوری اسالمی ايران و امارات
  . ابوموسی خواند، تاآيد آرد  در خصوص جزيره1971تفاهم موجود پيرامون يادداشت تفاهم 

  ديدار دبير کل جديد اکو با خاتمی
محمد خاتمی، رييس جمهوری، امروز به طور جداگانه با خيرالدين عبدالرحيم اف، وزير امنيت تاجيکستان 

  .سخات اورازبای، دبيرکل جديد سازمان همکاری اقتصادی، اکو، ديدار و گفت و گو کردو ا
آقای خاتمی در ديدار با وزير امنيت تاجيکستان، با تاکيد برلزوم استقرار ثبات در افغانستان گفت ايران و 

کزى تاجيکستان بيشترين آسيب ها را از قاچاق مواد مخدر ديده اند و خواستار تقويت دولت مر
  .افغانستان و رفع اين آفت هستند

به گزارش ايرنا، محمد خاتمی در ديدار با آقای اورازبای نيز ابراز اميدواری کرد که با حضور دبير کل جديد 
  .اکو، اين سازمان به عنوان مهم ترين سازمان منطقه اى موجب تحول در روابط کشورهاى عضو شود

  خاتمی مشکلی برای پاسخگويی ندارد
اگر نمايندگان مجلس شوراى اسالمي درباره :"د خاتمی، رييس جمهورى اسالمی اعالم کردمحم

انتخابات مجلس هفتم از من سوال کنند، مشکلی براى پاسخگويی نخواهم داشت، اما فکر می کنم 
  ."نيازى به اين کار نباشد

اتمی، درباره چگونگی شماری از نمايندگان پيش از اين اعالم کرده بودند که قصد دارند از محمد خ
  .انتخابات جنجالی مجلس هفتم سوال کنند
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رييس جمهوری که امروز براى ديدار با مهدى کروبی، رييس مجلس شورای اسالمی به مجلس رفته 
بود، به خبرگزاری جمهوری اسالمی گفت سوال حق نمايندگان است، اما وی فکر می کند نيازی به اين 

  .کار نباشد
  .مهدی کروبی تاکيد کرده بود که نيازی به سوال از محمد خاتمی وجود نداردپيش از اين نيز، 

آقای خاتمی، قبل از انتخابات مجلس هفتم تاکيد کرده بود که حاضر به برگزاری يک انتخابات به گفته 
  .وی، غير آزاد و غير رقابتی نخواهد بود

ت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری با وجود اين، وی به همراه مهدی کروبی، در نامه مشترکی به آي
اسالمی اعالم کرد که به رغم انتقاداتی که به روند برگزاری انتخابات دارد، اين انتخابات را برگزار خواهد 

  .کرد
  پاسخ وزارت کشور به سازمان بازرسی کل کشور

شور، درباره علی اصغر احمدی، معاون انتظامی امنيتی وزير کشور، به اطالعيه سازمان بازرسی کل ک
حوادث پيش آمده در حوزه های انتخابيه فيروزآباد، ايذه و دهدشت پاسخ گفت و اتهامات مطرح شده در 

  .اين اطالعيه را رد کرد
روابط عمومی سازمان بازرسی آل آشور پيش از اين مسئوالن ذيربط را به عدم اهتمام جدی در کنترل 

  . انتخابيه فيروزآباد، ايذه و دهدشت متهم کرده بوداوضاع و سهل انگاری در خصوص وقايع حوزه های
در اين مناطق، در جريان برگزاری انتخابات مجلس هفتم در اول اسفند ماه و پس از آن درگيری های 

  .خشونت آميزی روی داده بود
آقای احمدی در نامه خود به رييس سازمان بازرسی کل کشور، تاکيد کرده که صدور اطالعيه هايی 

نچه اين سازمان منتشر کرده، نه تنها از ابهامات نمی کاهد بلکه می تواند منشاء بحران های نظير آ
  .محلی ديگری گردد

در اين نامه همچنين با تاکيد بر اينکه برابر قانون، وزارت آشور مسئول امنيت آشور است، از تشکيل 
 امنيتی و بدون حضور هيچ جلسه هيئت بازرسی با حضور نمايندگان دستگاه های نظامی، انتظامی و

  .نماينده ای از وزارتخانه متولی امنيت انتقاد شده است
معاون وزير کشور، در عين حال با انتقاد از نحوه عملکرد هيئت سازمان بازرسی کل کشور، نتيجه گيری 

  .های اين هيئت را قابل قبول ندانسته است
   حوزه38تاييد صحت انتخابات در 
 دبير شورای نگهبان ايران، با ارسال نامه ای به عبدالواحد موسوی الری، وزير آيت اهللا احمد جنتی،

  . حوزه را بررسی و آنها را تاييد کرده است38کشور اعالم کرد که اين شورا، صحت انتخابات 
براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی، شورای نگهبان وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و 

  .ج انتخابات رسمی و قانونی است که شورای نگهبان آن را تاييد کندزمانی نتاي
در نامه آقای جنتی، از جمله از حوزه های انتخابيه قم، همدان، کرمان، اردبيل، مريوان، آبادان، زابل، 

اراک، دزفول، پيرانشهر، مهاباد، نقده و سمنان به عنوان حوزه هايی نام برده شده که صحت انتخابات 
  .د تاييد شورای نگهبان قرار گرفته استآن مور

  مرکز آمار ايران و تعداد واجدان حق رای
مرآز آمار ايران در توضيحی رسمی در مورد جمعيت واجد شرايط برای شرآت در انتخابات مجلس 

  . هزار نفر حق شرکت در اين انتخابات را داشته اند300 ميليون و 46هفتم، تاکيد کرد که 
 کشور، با استناد به آمار ارايه شده از سوی اين مرکز همين رقم را اعالم کرده بود، اما پيش از اين وزارت

 ميليون نفر را 43 تا 41شورای نگهبان تاکيد کرد که تعداد واجدان حق رای کمتر از اين ميزان است و بين 
  .در بر می گيرد

طبق مصوبات شورای عالی آمار و مرکز آمار ايران در توضيح رسمی خود اعالم کرده است طبق قانون و 
های مختلف، تنها مرجع رسمی برای اعالم آمار مربوط به جمعيت،  های حاصله بين دستگاه  موافقت 

  .مرآز آمار است
اين مرکز در توضيح خود برای آن دسته از اشخاص حقيقی يا حقوقی آه با توجه به تعداد واجدان شرايط 

ی اسالمی، عدد واقعی را آمتر تصور کرده اند، يادآوری کرده در انتخابات ششمين دوره مجلس شورا
 سال تمام بود، حال آنکه اين سن در انتخابات مجلس هفتم 16که در آن انتخابات، سن واجدان شرايط 

  . سال تمام تقليل يافته است15به 
  باقی با قرار کفالت آزاد شد

 انجام تحقيقات و تفهيم اتهام، با صدور قرار کفالت عمادالدين باقی، نويسنده و روزنامه نگار، امروز پس از
  .از سوى شعبه ششم دادسراى انقالب اسالمی تهران آزاد شد

جلسه امروز تفهيم اتهام و بازپرسی از آقای باقی، تحت عنوان نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی 
  .برگزار شد" ياس نو" دى ماه امسال، در روزنامه توقيف شده ٢۴از طريق درج سخنانی در تاريخ 

محمد صالح نيکبخت، وکيل مدافع عمادالدين باقی در همين زمينه به ايرنا گفت احتماال برای موکل وی، 
  .قرار مجرميت صادر شده و پرونده به دادگاه خواهد رفت

  .آقای باقی، سه سال را به دليل اتهامات مشابه در زندان سپری کرده است
  بامحکوميت مدير مسئول نسيم ص

  .امروز به او ابالغ شد" نسيم صبا " رای محكوميت مجيد قاسمی فيض آبادی، مديرمسئول روزنامه
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 آبادی به   دادستان، آقای فيض به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، پس از آنكه با اعالم جرم نماينده
ی از طريق توهين و اهانت نسبت به دستگاه قضايی و نشر اآاذيب به قصد تشويش اذهان عموم

 هاشم آغاجری متهم شد، پس از برگزاری دادگاه،   سازمان مجاهدين انقالب اسالمی درباره انتشار نامه
  . از حبس تعزيری محكوم آرد  دادگاه عمومی تهران وی را به جزای نقدی بدل1083  رييس شعبه

ه مديرمسئول روزنامه اين رای محكوميت آه تا بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر است، امروز ب
ابالغ شده و طی آن سيصد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس برای وی در نظر گرفته " نسيم صبا" 

  .شده است
  خودداری يک ورزشکار ديگر از بازگشت به ايران

عليرضا سمندر، نايب رييس فدراسيون کاراته ايران تاييد کرد که جعفر حسين زاده، عضو تيم منتخب 
ايران، پس از شرکت در مسابقات کاپ آزاد کاراته انگلستان، از بازگشت به ايران خودداری کرده کاراته 
  .است

وی به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت نيم ساعت پيش از پرواز به تهران، به ناگاه جعفر حسين زاده 
وی حاصل نشد و به های صورت گرفته، هيچ اطالعی از  محل اقامت تيم را ترک آرد و علی رغم پيگيری 

  .اجبار، تيم بدون وی عازم تهران شد
با اين حال، وی خبر از آن داد که با صحبت های انجام شده با خانواده اين ورزشکار، وی احتماال هفته 

  .آينده به ايران بازخواهد گشت
 جعفر از سوی ديگر، محمد محمدپور، مدير آل حراست سازمان تربيت بدنی نيز در توضيح عدم بازگشت

  .حسين زاده گفت ماندن اين ورزشكار را نبايد پناهندگی عنوان آرد
اين درحالی است که در سال های اخير، شماری از ورزشکاران ايرانی از جمله در رشته های کاراته و 
قايقرانی، پس از شرکت در رقابت های ورزشی در خارج از ايران، از بازگشت به کشور خودداری کرده 

  .اند
  مترو در تهرانقيمت 

 شورای اسالمی شهر تهران، قيمت پيشنهادی  نادر شريعتمداری، رييس آميسيون برنامه و بودجه
  . تومان خواند و افزود اين قيمت در حال بررسی است75بليت مترو برای سال آينده را 

 گذاری،  يههای سرما به گزارش ايسنا، وی افزود قيمت واقعی بليت مترو، بدون در نظر گرفتن هزينه 
 های نگهداری، تعميرات و مديريت می   تومان است آه اين رقم نيز تنها صرف تامين هزينه250بيش از 

  .شود 
آقای شريعتمداری با اين حال تصريح کرد که شورای شهر تهران بر اساس توافقاتی آه با دولت داشته، 

  .حداقل افزايش را در قيمت بليت مترو در نظر خواهد گرفت
   از زلزلههراس

عبداهللا آورا، مديرآل سياسی انتظامی استانداری بوشهر گفت در اثر زلزله روز گذشته بوشهر، تعدادی 
  .ها تخريب و جمعی از مردم شب گذشته را از بيم تكرار وقوع زلزله در چادر سپری آردند از خانه 

 ريشتر، ١/٥ ه بزرگی  ای ب لرزه  صبح ديروز زمين ١١ وی به خبرگزاری ايسنا گفت حدود ساعت 
 نفر از شهروندان جراحات سطحی برداشته ٤ شهرستان تنگستان را به لرزه در آورد آه بر اثر آن حدود 

  .اند 
ها ويران  آقای آورا خسارات مالی اين زمين لرزه را زياد عنوان آرد و گفت بر اثر اين حادثه تعدادی از خانه

  .برند ر چادر به سر می اآنون د ها هم  شده و ساآنان اين خانه 
به دنبال زلزله مرگبار پنجم دی ماه شهر بم، وقوع زمين لرزه در نقاط مختلف ايران، بيش از گذشته 

  .موجب هراس مردم شده است
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  گذرد  اسالم مي  در ايران از دل  دموآراسي. شود اسالم را دور زد  در ايران نمي: عليرضا علوي تبار
  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13چهار شنبه 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايرزان، ايلنا، عليرضا علوي تبار در بخش پرسش و پاسخ در آانون 
سه اصل را شروط دموآراتيك : اظهار داشت» هاي غاصب و قيام مشروع  حكومت«توحيد، ذيل بحث 
دانم؛ حاآميت مردم، برابري سياسي و حكومت اآثريت سه اصل اساسي در   يتي ميشدن هر حاآم

  .  اين ميان هستند
ها پرسيده بود، اظهار   علوي تبار در پاسخ به پرسش ديگري آه نظرش را در مورد خشونت در قيام

ن است در آنيم و يا معتقديم ممك  اين نكته مهمي است آه آيا خشونت را به طور مطلق رد مي: داشت
  . جايي مشروعيت پيدا آند

آند، خشونت را به عنوان هدف مطرح   همه آساني آه از خشونت در جاهايي دفاع مي: وي افزود
آنند و معتقدند خشونت ابزاري است براي رسيدن به هدفي خاص آه آن هدف معموًال غير خشن   نمي
  . است

اما آسي . تا ريشه خشونت را از بين ببرندبرند   حتي برخي خشونت را به آار مي: وي تاآيد آرد
  . شود، خودش به عنوان هدف در نيايد  تواند تضمين آند آه وقتي خشونت شروع مي  نمي
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اما بايد ديد آه آيا هميشه : وي با نگاهي اجمالي به جامعه اصل را بر پرهيز از خشونت دانست و گفت
ي مشروع است آه به ما تحميل شود، ولي اصل آن پس خشونت وقت. آنيم  ماييم آه ابزار را انتخاب مي

  . غير مجاز است
خشونت را هم گاهي انتخاب : شود، افزود  استاد دانشگاه با اظهار اين آه انقالب خودش متولد مي

  . آند  آنيد، بلكه اين خشونت است آه شما را انتخاب مي  نمي
حتي براي .  هيچ انساني را قرباني آنيمهر انساني غايت است، ما حق نداريم: وي در عين حال افزود

  . انسان خودش يك هدف است. هاي عزيز  هدف
قيام ممكن است غير قانوني باشد، اما لزومًا خشن : وي در مورد قيام و نسبت آن با خشونت گفت

هاي غير قانوني اما غيرخشونت آميز   هاي متعددي از قيام  حداقل در جهان آنوني ما تجربه. نيست
  . ايم  داشته

هاي يك حكومت   نافرماني مدني شكستن قانون: اي از آن دانست و گفت  وي نافرمان مدني را نمونه
البته مرز نافرماني مدني با جرم عادي هم آامًال . شود  است، اما لزومًا به خشونت منجر نمي

  . يعني در نافرماني مدني شما منتظريد آه توسط قانون مجازات شويد. مجزاست
اجبار ابزاري همان است آه : ها به دو اجبار ابزاري و ساختاري، اظهار داشت  ا تفكيك اجبار حكومتوي ب

اجبار ساختاري در بطن قوانين و نهادهاي پذيرفته شده، گذاشته . شود  توسط نيروي امنيتي ايجاد مي
  . ار را بشكندتواند هر دو نوع اجب  و قيام مردم مي. برد  شده و مردم را به يك مسير خاصي مي

هاي خشونت آميز را براي   استفاده از روش: وي رد خشونت را آزمون فيصله بخش ايران دانست و گفت
ايم و امروز ميل نداريم به روش و ابزارهاي خشن    ساله رد آرده20مقاصد سياسي، ما در يك تجربه 

  . بازگرديم
هايي آه مبتني بر نهادهاي   راه.  جويانه گشتهاي نوين مسالمت  بايد دنبال راه: علوي تبار تاآيد آرد

  . مدني، رهبري دسته جمعي و مرحله به مرحله باشد و نخواهد به صورت انفجاري به اهدافش برسد
  .هاي يك شبه ندارد  راه حل نيست ولي راه  مشكالت ايران بي: وي افزود

  .شوند  در اين مسير همه تصفيه مي: خواهد، افزود  علوي تبار با تاآيد بر اين آه اصالحات حوصله مي
اين انتخابات باعث شد تا در آادر رهبري : وي با اشاره به انتخابات اخيرمجلس شوراي اسالمي گفت

  . مانند  اصالحات تصفيه آنيم و عناصر قدرتمندتري را انتخاب آنيم آه تا آخر آار مي
تصرف خشونت آميز قدرت «ه عنوان اين مدرس دانشگاه در پاسخ به پرسش ديگري با تعريف انقالب ب

» اي، براي به آارگيري اين قدرت در جهت ايجاد تغييرات بنيادي در جامعه  توسط رهبري يك جنبش توده
شود از لحاظ هدف انقالبي بود و از   مي. اند  برخي بين هدف انقالبي و روش انقالبي فرق گذاشته: گفت

  . لحاظ روش اصالح طلب
بعضي هم در هدف و هم در روش . يكي وضعيت محافظه آارانه است.  داريمچند وضعيت: وي افزود

. آارانه است آه هم در روش و هم در هدف اصالحي است  ديگري اصالحات محافظه. انقالبي نبودند
مدل ديگر اصالحات بنيادي است آه در هدف انقالبي و در روش اصالح طلب است و تعريف انقالب 

  . خشونتتاآنون پيوند خورده با 
هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگ و منزلت و اطالعات   وي بهترين استراتژي را براي ايران در عرصه

  . دانست» اصالحات بنيادي«
در تفسير : هاي اول انقالب داشت، گفت  هاي سال  علوي تبار در پاسخ به پرسش آه اشاره به خشونت

اي از آن دوران بسازيم   ن آه ما بيابيم تصوير بهشت گونهاي. آنيم  هاي اول انقالب افراط و تفريط مي  سال
  . شد با واقعيت تناسبي ندارد  و هيچ ستم نمي

اما اين آه آن دروان را سراسر ظالمانه و پر از آژي و آاستي ببينيم، اين هم با واقعيت آن : وي افزود
  . دوران تطبيق ندارد

 بر اين آه يك انقالب عظيم سياسي اجتماعي بدون عضو شوراي سردبيري روزنامه صبح امروز با تاآيد
در حالي . هاي اول انقالب نه دموآرات بود و نه مسالمت جو  اپوزيسيون غالب سال: پيامد نيست، افزود

  . آه اين وضعيت را امروز نداريم و اپوزيسيون غالب امروز، هم دموآرات است و هم مسالمت جو
از دل . آمد  ها، دموآراسي بيرون نمي   استالينيزم برخي از اپوزيسيوندر اول انقالب از دل: وي تصريح آرد

آمد، همان طور آه از دل بنيادگرايي ديني هم اين   ناسيوناليسم رمانتيك هم دموآراسي بيرون نمي
  .افتد  اتفاق نمي

ن حكومت حكومت امروز هم، هما: هاي ديگر شرايط امروز با اول انقالب گفت  علوي تبار در مورد تفاوت
  . هاي بعد از انقالب سير نزولي داشته  به خصوص وجه انتصابي طي سال. نيست

هيچ آدام از نهادهاي انتصابي اول : ها از جمله امامان جمعه اشاره آرد و گفت  وي به برخي از انتصاب
  . انقالب با امروز قابل مقايسه نيستند

جه انتخابي نظام اين گونه نبوده است و رئيس و: اين تحليلگر مسايل سياسي در عين حال تاآيد آرد
رغم همه انتقاداتي آه به ايشان داريم و البته ارادت هم داريم، از تمام رئيس   جمهور فعلي ما علي

  . جمهورهاي قبل از خودش يك سرو گردن باالتر است
  . توان پيدا آرد  معتقدم نظير مجلس ششم را فقط در مجلس اول مي: وي افزود
هاي اول انقالب افتاده، اگر قرار است از آنها توبه آنيم،    وقايع خشني آه در سال  :بار تاآيد آردعلوي ت

اي از انتقام آشي از   خيلي هم فايده. ها دخيليم  يعني همه ما به طريقي در آن. بايد توبه ملي آنيم
  . بينيم  گذشته نمي
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  . بوده است» ببخش و فراموش نكن و يا فراموش آن«طلبي   شعار جنبش اصالح: وي افزود
را محكوم " زندان اوين"ام بايد همان قدر آه   من بارها به اپوزيسيون گفته: استاد دانشگاه تاآيد آرد

را محكوم " هاي زندان اوين  اعدام"به همان اندازه آه . را هم محكوم آنيد" زندان دولتو" آنيم،   مي
  . را هم محكوم آنيد" ترورهاي خياباني" آنيد،  مي

ما خدا :  وي راه برآمده از انقالب تاآنون را بهترين راه ممكن در مورد امثال خودش معرفي آرد و گفت
  . ها و ما نه معصوميم و نه مرده  آنند، معصومين و مرده  نيستيم و فقط دو گروه گناه نمي

توانست آن گونه بسيج آند و    اين حكومت و نظام اگر مشروعيتي نداشت، نمي:علوي تبار تصريح آرد
  . خودش را حفظ آند

تواند   بايد ديد چه مقدار مي: وي در پاسخ به پرسش ديگري در مورد جبهه دموآراسي خواهي گفت
گيرند تا اش قرار ب  چون بايد نيروهاي سياسي، با ثبات اطمينان بخشي در هسته. نيروها را پوشش دهد
  . جامعه را جذب آنند

تواند جنبش دموآراسي خواهي   اين جنبش نمي: علوي تبار با اداي احترام به جنبش دانشجويي گفت
  . ايران را رهبري و تاسيس آند

به همين دليل هيچ وقت : وي علت اين ناتواني را در سيال بودن نيروهاي اين جنبش دانست و گفت
توانند بخش   ولي آنها مي. گيرد  براي هدايت يك جنبش ملي صورت نميانباشت دانش و تجربه آافي 

  . فعال و پرقدرت و تاثيرگذار اين جنبش باشند
جنبش دموآراسي خواهي در ايران وقتي ملي خواهد بود آه نيروهاي : تحليلگر مسايل سياسي افزود

  . ضور داشته باشنداند، در آن ح  داري آه اغلب آنها ادامه جنبش دانشجويي  سياسي سابقه
امروز زنده آردن بحث آجروي و راست روي آه در : وي با توصيه به عدم عجله در چنين آارهايي افزود

گذشته وجود داشت، امر خوبي است اما اگر امروز قبل از اين آه شرايط آاري مساعد شود و موعدش 
  . ايد  برسد، دست به اقدامي بزنيد، آجروي آرده

هيچ نيرويي :  ساله در جنبش دموآراسي خواهي، گفت25  گيري از تجربه  يد بر بهرهعلوي تبار با تاآ
هاي اين سال را   نبايد خودش را به تنهايي محور اين جنبش بداند و ما نبايد برگرديم به نقطه اول و تجربه

  . تكرار آنيم
شما :  تبديل شود، افزودخواهي نبايد به دشمن روحانيت  وي با تاآيد بر اين نكته آه جنبش دموآراسي

ها را پوشش   و اين جنبش بايد بتواند همه ايراني. با يك انديشه مخالفيد، چه روحاني و چه غير روحاني
  . دهد و اين آار يكي دو محفل نيست

اند و به قول   نخبگان جامعه ما تسليم نشده: وي همچنين با تاييد فراز و نشيب در مسير اصالحات گفت
  . آند  ترمان مي  اي آه ما را نكشد، قوي  ضربه: عرفات

پردازد   هزينه بلند مدت آن را گروهي مي: استاد دانشگاه در مورد انتخابات مجلس هفتم و نتايج آن گفت
  . آه از دل آن به قدرت رسيد

تر   رهبري اصالحات و نيروهاي آن خالص: وي در مورد نتايج انتخابات مجلس هفتم بر اصالح طلبان گفت
مانند آه براي   شوند و آنهايي مي  شوند و آساني آه براي آسب يا حفظ قدرت آمده بود تصفيه مي  مي

  . اند  تغيير ساختار قدرت آمده
اين جامعه ممكن است دچار فروپاشي سياسي شود، اما از : وي با رد احتمال فتنه دايم در ايران گفت

  . نظر اجتماعي دچار فروپاشي نخواهد شد
هاي آن   دموآراسي ماندگار، دموآراسي است آه ويژگي:  در پاسخ به پرسش ديگري گفتعلوي تبار

گوييم، اما به هر حال بايد   آشور را رعايت آند، به همين دليل ما از دموآراسي ايران سخن مي
  . هايش است  باشد با شرايطي آه حداقل» دموآراسي«

دموآراسي در ايران از دل . شود اسالم را دور زد  در دموآراسي خواهي، در ايران نمي: وي تاآيد آرد
  . شود دموآراسي را در ايران تحقق داد  يعني بدون يك تعبير دموآراتيك از اسالم نمي. گذرد  اسالم مي
به همين دليل دموآراسي ماندگار در ايران، مردمساالري ديني است و تعابيري از واليت فقيه : وي افزود

  . تواند با مردمساالري ديني قابل جمع باشد   ميآه فاقد حق ويژه باشد،
بايد الگوي غالب رفتاري اين : هايش مرتبط آرد و افزود  وي مشروعيت هر گروه را به حقانيت انديشه

  . گردد  گروه را بررسي آرد و براي حكومت آردن مشروعيت به مردم برمي
مشروعيت اصالح : ي از حضار بود، گفتعلوي تبار در مورد مشروعيت اصالح طلبان آه مورد سئوال يك

شان و به هنگام حكومت آردن به پشتوانه راي مردم باز   شان، الگوي رفتاري غالب  طلبان به آراي
  . گردد  مي

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  احضار روزبه شفيعي و هادي اميري به دادگاه انقالب  
  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13چهار شنبه 

نصير به دادگاه انقالب احصار  دو عضو سابق شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه خواجه
  .شدند

 8من و هادي اميري به شعبه : روزبه شفيعي در تماس با خبرنگار ايلنا با اعالم اين مسلب گفت
  .هامي ذآر نشده است، ات ي احضاريه بازپرسي دادگاه انقالب احضار شديم ولي در برگه
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  . اسفندماه به دادگاه مراجعه آنيم16بايد روز شنبه : شفيعي تصريح آرد
  پايان پيام

 
  دادگاه عمادالدين باقي امروز برگزار شد  

  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13چهار شنبه 
 تهران برگزار  بازپرسي دادسراي6دادگاه عماد الدين باقي، روزنامه نگار و پژوهشگر، امروز در شعبه 

  .شد
وگو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در خصوص جلسه   صالح نيكبخت، وآيل عمادالدين باقي در گفت

آقاي باقي به اتهام نشر اآاذيب و توهين بابت قسمتي از : امروز دادگاه و موارد اتهامي پرونده گفت
 دفتر مرآزي جبهه مشارآت برگزار شده  بهمن ماه سال جاري آه در محل24مطالب سخنراني وي در 

  .بود، احضار شد
بازپرس پرونده : وي با بيان اينكه بازپرس پرونده رفتار متناسب و خوبي با بنده و آقاي باقي داشت، افزود

آساني "و نيز " واپسگرايان و جناح سلطه طلب"در مورد قسمتي از مطالب روزنامه ياس نو تحت عنوان 
سواالتي از آقاي باقي سوال آردند " خواهند سلطنت را احيا آنند   مخالفند و ميآه با جمهوريت نظام

  .باشد  آه منظور شما چه آس يا آساني مي
آقاي باقي نيز در ادامه جلسه در پاسخ گفت؛ من به عنوان يك محقق و پژوهشگر، : نيكبخت تصريح آرد
اسم هيچ آس هم در اين سخنراني . ارمآنم و با افراد و اشخاص خاص آاري ند  ديدگاهها را نقد مي

هايي هر آس داراي آن مشخصات باشد، مشمول اظهارات   برده نشده است و با نقد اين چنين ديدگاه
  .باشد  من مي

بازپرس دادسرا در ادامه آخرين دفاع را از آقاي باقي گرفتند و : وآيل باقي در ادامه خاطرنشان ساخت
عيات خود را به استحضار ايشان رساندم و نامبرده با قرار آفالت تا من هم طبق قانون توضيحات و دفا

  .تواند آزاد باشد  مرحله دادگاه و با صدور قرار نهايي مجرميت يا منع تعقيب مي
وآيل باقي در خاتمه از نحوه برخورد بازپرس با متهم آه توأم با احترام بود، قدراني آرد و در خصوص 

ر قرار مجرميت صادر شود، آنگاه تاريخ برگزاري جلسه دادگاه مشخص اگ: جلسه آينده دادگاه گفت
  .شود  مي

 پايان پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

پل برمر حاکم آمريکايی عراق اعالم کرده است که کنترل مرزی از اين پس افزايش قابل توجهی پيدا 
  . خواهد کرد

  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13 شنبه  چهار-بي بي سي 
  .اين اقدام تحول تازه ای در مسائل امنيتی عراق به شمار می رود

آقای برمر گفت که هر روز روشن تر می شود که مقدار زيادی از عمليات تروريستی توسط کسانی که 
  .از خارج عراق وارد اين کشور می شوند انجام می شود

  "فجارها سهيم انداشغالگران در مسئوليت ان"
آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی در بيانيه ای که روز چهارشنبه سوم مارس به مناسبت 

' اشغالگران عراق را در مسئوليت اين انفجارها سهيم'انفجار بمب در شهرهای مذهبی عراق صادر کرد، 
  . خواند

توانند ثابت کنند که در طراحی اين توطئه اشغالگران اگر ب: "آقای خامنه ای در اين بيانيه گفته است
دخالت نداشته اند، هرگز نمی توانند مسئوليت ناشی از سهل انگاری خود را در حفظ امنيت عمومی 

  ."اين کشور انکار کنند
توصيه ى موکد اينجانب به ملت مومن و غيور : "رهبر جمهوری اسالمی در ادامه بيانيه خود آورده است

  ." ير ترفند دشمنان نشوند و خود را در دام اختالفات فرقه ای گرفتار نسازندعراق آن است که اس
  اعالم سه روز عزای عمومی در عراق

با اعالم سه روز عزای عمومی در عراق، جمعيت های عظيمی از عزاداران در شهرهای کربال و بغداد در 
  . ا شرکت کردندمراسم تشييع جنازه کشته شدگان انفجارهای روز عاشورا در اين شهره

در کربال تابوت های چوبی قربانيان حمالت روز سه شنبه در خيابان ها به حرکت درآمد و در بغداد 
که هدف حمله بمب ) در کاظمين(خانواده های کشته شدگان در خارج از مسجدی در شمال اين شهر 

  .گذاران انتحاری قرار گرفته بود، گردآمدند
ان جنگ عراق مرگبارترين حمالت در عراق بود، مسلمانان شيعه را هدف قرار اين انفجارها که از زمان پاي

  . داد و اين گمان ها را تقويت کرد که هدف، ايجاد يک نزاع فرقه ای با اهل تسنن است
  رهبران مذهبی عراق مردم را دعوت به آرامش کردند

ن خود خواسته اند مراقب باشند رهبران شيعه عراق خواستار آرامش مردم اين کشور شده اند و از پيروا
  . که به دام يک جنگ داخلی نيافتند
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آيت اهللا علی سيستانی، از مراجع شيعيان در عراق، با صدور بيانيه ای ضمن انتقاد از سياست اياالت 
  .متحده در آن کشور، ازمردم عراق خواسته است وحدت خود را حفظ کنند

  .ت دستگير شده انددست کم پانزده نفر در ارتباط با اين حمال
مقام های عراقی می گويند بيش از صد و هشتاد نفر در انفجارهای کربال و بغداد کشته شده اند اما 

  . آمريکايی ها رقم کشته شدگان را صد و هفده نفر اعالم کرده اند
  القاعده دست داشتن در انفجار عراق را تکذيب کرد

هرنوع ارتباطی با انفجارهای عاشورا در عراق را تکذيب در پی انفجارهای روز عاشورا، شبکه القاعده 
  . کرده است

در نامه ای به يک روزنامه مستقر در لندن که ظاهرا از سوی شبکه القاعده ارسال شده، اين گروه 
 مارس، که در جريان عزاداری عاشورا در کربال و 2ضمن رد هرنوع ارتباطی با انفجارهای روز سه شنبه، 

 نفر منجر شد، اياالت متحده را به دست داشتن در 180د و به کشته شدن دست کم کاظمين روی دا
  .اين انفجارها متهم کرده است

در اين نامه، که خبرنگاران بی بی سی متن آن را مشاهده کرده اند، آمده است که هدف اياالت متحده 
  . از اين اقدام شعله ور کردن جنگ فرقه ای در عراق بوده است

 افزوده است که اياالت متحده در صدد است چهره مجاهدين را مخدوش کند زيرا قوای اين گروه
  .مجاهدين تلفات سنگينی را بر نيروهای آمريکايی در عراق وارد کرده اند

بسياری از عراقی ها بر اين باور هستند که شهروندان خارجی مرتبط با شبکه القاعده با ورود 
ات تروريستی دست می زنند و در صدد زمينه سازی برای ايجاد جنگ غيرقانونی به اين کشور به عملي

  . فرقه ای بين شيعيان و سنی ها هستند
  بيانيه آيت اهللا سيستانی

پيشتر، آيت اهللا سيستانی در بيانيه خود آنچه را که ناتوانی نيروهای ائتالف تحت رهبری آمريکا در 
 و در عين حال، ازمردم دعوت کرد ضمن حفظ وحدت، در تضمين امنيت عراق خوانده مورد انتقاد قرار داده

  .برابر توطئه برای ايجاد تفرقه در صفوف مردم از خود هشياری به خرج دهند
وی در بيانيه خود خطاب به مردم گفته است که بايد با وحدت کلمه تالش کنند روند کسب حاکميت و 

  .استقالل و تضمين ثبات عراق تسريع شود
هبی و سياسی عراق نيز از مردم خواسته اند وحدت ملی خود را حفظ کنند واعضای ساير رهبران مذ

شورای حکومتی، متشکل از نمايندگان مذاهب و قوميت های مختلف آن کشور، يکصدا حمالت روز 
  .عاشورا را محکوم کرده و گفته اند که چنين اقداماتی نخواهد توانست به ايجاد نزاع فرقه ای منجر شود

 يک عضو شورای حکومتی عراق گفته است که امضای پيش نويس قانون اساسی موقت اين همزمان،
  . مارس، توسط اعضای شورا صورت گيرد به تعويق افتاده است3کشور، که قرار بود روز چهارشنبه، 

وی با تاکيد بر اينکه متن قانون به تاييد تمامی اعضای شورا رسيده، گفت که هنوز تاريخ ديگری برای 
  .ضای آن تعيين نشده استام

  تلفات زايران ايرانی
  .همزمان، منابع جمهوری اسالمی آماری از تلفات زايران ايرانی در اين حوادث انتشار داده اند

به گزارش خبرگزاری ايرنا، يک مقام مسوول در سفارت جمهوری اسالمی در بغداد گفته است که در 
 نفر ديگر زخمی شده اند و 100 زاير ايران کشته و 25ا  ت22انفجارهای روز عاشورا در عراق دست کم 

 زاير زخمی ايرانی را اعالم کرده 29سرپرست يک گروه پزشکی ايرانی مستقر در کربال تاکنون اسامی 
  .است

به گفته مقامات وزارت کشور نيز عمليات انتقال کشته و زخمی شدگان حوادث عاشورا درعراق به ايران 
 دستگاه آمبوالنس در مرز مشترک دو کشور 55س، آغاز شده و به همين منظور،  مار3روز چهارشنبه، 
 فروند هلی کوپتر برای انتقال مجروحينی که وضع وخيمی دارند اختصاص يافته و چند 12مستقر شده و 

  . صد دستگاه ا توبوس نيز برای انتقال سريع زايران ايرانی به مرز اعزام شده است
کشور گفته است که براساس آماری که در دست است، در روزهای قبل از يکی از معاونان وزارت 
 هزار زاير ايرانی از طريق مرز وارد عراق می شدند و افزوده است با صدور 35حادثه، روزانه بيش از 

اطالعيه ای، از کسانی که در کاروان ها به صورت رسمی ثبت نام نکرده اند از سفر به عراق خودداری 
  .ورزند
اس برخی گزارش ها، قرار است دو فروند هواپيمای نظامی ايرانی نيز به منظور انتقال زخمی ها و براس

  . اجساد قربانيان عازم بغداد شود
  . اجساد سه زاير افغانی نيز از طريق خاک ايران به کشورشان منتقل خواهد شد

  تسليت متقابل مقامات ايران و عراق
 محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، با صدور بيانيه ای اين در واکنش نسبت به انفجارهای عراق،

بايد در پشت اين جنايت دست اهريمنانی را ديد که "حمالت را به شدت محکوم کرده و گفته است که 
  ."ثبات، امنيت و حاکميت ملی در عراق را بر نمی تابند

به دليل ناتوانی در جلوگيری از وقوع در واکنش های ديگر، سپاه پاسدار نيز با صدور بيانيه ای آمريکا را 
  .حمالت عاشورا مورد انتقاد قرار داده و نيروهای آن کشور را مسوول دانسته است
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چند شخصيت و نهاد جمهوری اسالمی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص 
ورا در کربال و کاظمين مصلحت و آيت اهللا محمود شاهرودی، رييس قوه قضاييه، نيز در مورد حادثه عاش

  .اظهار نظر کرده اند
همچنين، محمد بحرالعلوم، رييس دوره ای شورای حکومتی عراق، با ارسال پيامی خطاب به مردم 

  .ايران حوادث خونين روز عاشورا در کربال و کاظمين را به آنان تسليت گفته است
رخی از افراد تروريست و جنايتکار مانند ب"وی در گفتگويی با خبرگزاری ايرنا اظهار نظر کرده است که 

گروه الزرقاوی به داخل خاک عراق نفوذ کرده اند تا اراده جنايتکارانه خود را بر ملت اين کشور تحميل 
  ."کنند

در همان حال، يک عضو ديگر شورای حکومتی عراق در يک اجالس خبری در بغداد در مورد شايعات 
  .جارهای روز عاشورا اظهار نظر کرده استدست داشتن شهروندان ايرانی در انف

زوار ايرانی "موفق الربيعی، از اعضای شورا، با رد ارتباط زايران ايرانی با اين انفجارها، گفته است که 
  ."قربانيان مستقيم اين حادثه بوده اند

رهای آقای ربيعی نيز مصعب الزرقاوی، از سران اردنی تبار شبکه القاعده را مسوول مستقيم انفجا
  . عاشورا در عراق دانسته است

در پی حمله به عزاداران عاشور را در کربال، برخی خبرگزاری ها گزارش کردند که مردم خشمگين، که 
تندروهای خارجی را مسبب اين انفجارها می دانستند، به يک زاير ايرانی حمله و او را به شدت مضروب 

  .کردند
  ادامه حضور خارجی 
  .مات عراقی از بازداشت شش نفر به ظن ارتباط با بمب گذاری بغداد خبر داده انددر همان حال، مقا

قبال نيز گزارش شده بود سه نفر ديگر در ارتباط با انفجارهای شهر کربال دستگير شده اند و به نظر می 
  .رسد که اکثر بازداشت شدگان شهروندان عراقی هستند

کا خروج نيروهای خود از عراق را قبل از برقراری امنيت و در واکنش به انفجارهای روز سه شنبه، آمري
تکميل برنامه استقرار دولت منتخب ملی در آن کشور منتفی دانسته است و بر اجرای برنامه انتقال 

  .حاکميت به شهروندان عراقی تا آخر ماه ژوئن سال جاری تاکيد کرده است
آمريکايی برای هر مدتی که بهبود شرايط سخنگوی رياست جمهوری آمريکا گفته است که نيروهای 

امنيتی عراق ايجاب کند در آن کشور خواهند ماند و تسليم فشار و ارعاب گروه های تروريستی 
  .نخواهند شد

همچنين، جرمی گرينساک، نماينده ارشد دولت بريتانيا در عراق، گفته است که انتظار دارد نيروهای به 
  . ل ديگر در عراق باقی بمانندرهبری آمريکا دست کم برای دو سا

تونی بلر، نخست وزير بريتانيا نيز گفته است که عراق صحنه مقابله خير و شر است و اظهار داشته که 
  .حمله کنندگان روز عاشورا در صدد ممانعت از استقرار ثبات و دمکراسی در عراق بوده اند

  
      امضاي پيش نويس قانون اساسي عراق به تعويق افتاد

  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13هار شنبه چ
  .شوراي حكومت انتقالي عراق جشن امضاي پيش نويش قانون اساسي اين آشور را به تاخير انداخت

، علت اين تاخير در برنامه جشن از پيش تعيين شده شوراي حكومت   به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  انتقالي عراق،

  .بال و بغداد استحمالت خونين روز گذشته در آر
  . روز عزاي عمومي اعالم آرده است3شوراي حكومت انتقالي،

به گزارش خبرگزاري آلمان، با توجه به عزاي عمومي در عراق ،روز جمعه آتي پيش نويس قانون 
  .اساسي عراق به امضا خواهد رسيد

  .شدند نفر زخمي 400 نفر آشته و 185در حمالت روز گذشته در آربال و بغداد دست آم 
  پايان پيام

 
  دو انفجار مهيب نيز صبح امروز بغداد را لرزاند  

  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13چهار شنبه 
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،يك روز پس از حمالت خونين در آربال و آاظمين،صبح امروز بغداد، 

  . انفجار مهيب بود2پايتخت عراق بار ديگر شاهد 
  . انفجار هنوز مشخص نشده است2ت اين جزئيات محل و عل

 نفر 185همچنين خبرگزاري آسوشتيدپرس، اعالم آرد آه در انفجارهاي روز گذشته در عراق دست آم 
  .اند آشته شده

  .اند   نفر خبر داده223منابع آگاه از احتمال افزايش شمار قربانيان تا 
  .انفجار سوم روز چهارشنبه بغداد را لرزاند

ويس بين الملل ايلنا، در پي اين انفجار يك تن به شدت زخمي و يك مرآز مخابراتي نيز به گزارش سر
  .تخريب شد

  . انفجار ديگر نيز بغداد را تكان داده است2به گزارش خبرگزاري آسوشتيد پرس، صبح امروز 
  . آشته است185گفته مي شود اين انفجارات در ادامه حمالت ديروز در آربال و بغداد با 
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع يل تحل

  
   اسفند13: روزنامه های تهران

  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13 چهار شنبه -بي بي سي 
روزنامه های چهارشنبه تهران اخبار و گزارش های مربوط به انفجار کربال را در صدر اخبار خود منعکس 

بيش تر روزنامه ها به نقل از منابع خبری انگشت اتهام را به کرده و به گمانه زنی درباره آن پرداخته اند، 
  .سوی القاعده نشانه رفته اند

 بدون اشاره به منبع اطالع خود دولت آمريکا را عامل جمهوری اسالمی و کيهانروزنامه های 
  .انفجارهای روز عاشورا دانسته اند

اسی جديد عراق که قرار بود امروز جمهوری اسالمی در سرمقاله خود با اشاره به تصويب قانون اس
صورت گيرد نوشته آمريکائی که با اين قانون مخالفند به هيچ طرحی که مخالف منافع آن ها باشد امکان 

  .اجرا نمی دهند
 نوشته شيعيان انتظار داشتند نخستين عاشورای پس از صدام حسين شرقمهران کرمی در سرمقاله 

ی کنند، اما عاشورايی ديگر پديد آمد که عامالن آن نه حکام جور که را در کنار مرقد امام حسين عزادار
افرادی هستند با داعيه مسلمانی و تالش برای ايجاد آرمانشهری که در آن اسالم راستين آن گونه که 

  .خود می پندارند اجرا می شود
  نبض: "  است گفته   سپاه نيروهای  در جمع گروهی از   رفسنجانی اکبر هاشمی  علیاعتمادبه نوشته 

   اهداف  به  نخواهد توانست  متحده زند و اياالت  و در کربال می ، در عراق  امنيت  از شورای  دنيا بيش تاريخ
  ." يابد  دست  کشور اسالمی  خود در اين استعماری

 گويا  با اشاره به آرزوی بنيادگرايان تندرو نوشته بهشتی که آن ها می خواهندشرقنويسنده سرمقاله 
با سنگفرشی از جمجمه های انسانی درست شده است و ديوارهای هدم و ويران شده اشجار آنند و 

  .لهيب آتش و دود ميوه های آن
 در تحليلی درباره نتايج انتخابات مجلس هفتم نوشته اگر چه جناح محافظه کار توانست با شرق

يروزی به نفع خود به ثبت برساند اما هيچ تبليغات تلويزيونی و با به کارگيری شيوه های مختلف يک پ
کدام از نامزدهای جناح محافظه کار و سنت گرا نتوانستند به بيش از يک سوم آرای نامزدهای اصالح 

  .طلب در انتخابات گذشته دست پيدا کنند
به عنوان نشانه هائی از سنت هائی که برای تشويق مردم به شرکت شرق ايرج جمشيدی در مقاله 

خابات شکسته شد از نشان دادن دختران بد حجاب در سيما نوشته و اشاره کرده که يکی از در انت
چهره های اصلی اين جناح بالفاصله ابراز عقيده کردند که رابطه با آمريکا گناه کبيره نيست و حفظ 

  .حجاب در خارج از مرزها ضرورتی ندارد
ان مجلس را به نسبت دوره های قبل نشان  همراه با جدولی که کاهش تعداد آرای منتخبشرقمقاله 

می دهد نوشته با نگاهی به جدول مقايسه ای آشکار می شود که چرا جناح محافظه کار شعارهای 
 ساله خود را کنار گذاشته و سعی می کند جهت برنامه هايش را نه با خواست رأی دهندگان خود ٢۵

  .ده اند، تنظيم کند درصدی که به آنها رأی ندا٨٠بلکه با خواست اکثريت 
ها و   روزنامه  که به ميان مردم رفته و نظر آن ها را پرسيده در مقدمه نوشته ستوناعتمادگزارشگر 

 سفيد   يقه  پيراهن  که  و تفسير از کسانی  صدا و سيما مملو بود از تحليل  خبری  مختلف های بخش
   دنبال به.  بودند  کرده  و تحليلگر را سنجاق س خود پسوند و يا پيشوند دکتر، کارشنا  نام  و به پوشيده
 نسازند اما   قهرمان  قرار است  که شود، مردمی  می  آنها ختم چيز به  همه  که ، مردمی  گشتم مردم

  . ناگزير به خيابان ها رفتم  نيافتم اما .  باشند قهرمان
مهوری اسالمی که در آن با اشاره همزمان با خبر روزنامه ها درباره تشويق مهدی کروبی توسط رهبر ج

 در انتخاببه مجلس ششم از تالش های وی برای اداره قوه قانون گزاری سپاس و قدردانی شده بود 
  .مقاله ای کروبی را کسی خوانده که بايد از وی درس گرفت

به با  خبر داده که احمد توکلی منتخب دوم تهران در انتخابات اخير حاضر به مصاحنسيم صباروزنامه 
کند،   می  خود چاپ  اول  را در صفحه  فاسقه  زن  عکس  که يی  با روزنامه اين روزنامه نشده و گفته من

  . کنم  نمی هرگز مصاحبه
   توسط  نوبل  جايزه  برنده  عبادی  شيرين  حجاب  بدون  عکس  چاپ  به  احمد توکلی  اشارهاعتمادبه نوشته 
 ، صبا نسيمگذشته اتفاق افتاد و با حمالت محافظه کاران روز بعد، است که ماه صبا  نسيم  روزنامه
خواند و از »  انگاری سهل« از   را ناشی  عبادی  خانم  مراسم اهدای جايزه صلح نوبل به   عکس چاپ

  .  خواست خوانندگان خود پوزش
خبان مجلس آينده اظهار نظر احمد توکلی در زمانی اتفاق می افتد که حداد عادل نفر اول فهرست منت

دو روز پيش گفته بود عمل خانم عبادی در برداشتن حجاب در خارج از کشور مخالف قانون نيست و اين 
 اتفاق افتاد که اولين حمله سنت جمهوری اسالمیگفته منتخب اول تهران با واکنش تند روزنامه 

  . گرايان به پيروزمندان انتخاب اخير بود
لت برای استفاده از ذخاير ارزی کشور در ماه های پايانی سال در مجلس، به دنبال تصويب پيشنهاد دو

،   ارزی  ذخيره  از صندوق  ميليارد دالر1.5   در مقاله ای به مجلس انتقاد کرده و نوشته برداشتاعتماد
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   از محل و  مردم  خود را با فشار به  ضعف خواهند   می  که  است  دولت  اقتصادی  مديران  ناکارآمدی نشانه
  . کنند  جبران  جاری های  هزينه  برای  عمرانی های هزينه

 انتشار   از محل  بانک  شود و اين  مرکزی  بانک  بايد تحويل  برداشت  نوشته ايناعتمادبهروز بهزادی در 
  يی جه با کسر بود  چندانی  تفاوت  ريال  حجم  افزايش اين.  کشور بيفزايد  نقدينگی  جديد بر حجم اسکناس

   برای  خطرناک يی  عارضه  آن زايی  باشد ندارد و تورم  شده  تامين  بانکی  از سيستم  استقراض  از محل که
  . خواهد بود جامعه
 روزنامه ای که دو روزمانده به برگزاری انتخابات به علت چاپ نامه تند نمايندگان اصالح طلب شرق

ا ياس نو توقيف شد روز گذشته به سيزده روز توقيف مجلس خطاب به رهبر جمهوری اسالمی همراه ب
خود پايان داد و در گزارشی نوشته توقيف روزنامه ها دو روز مانده به انتخابات نشان داد اين تصور که 

  .قبل از انتخابات نشريه ای توقيف نخواهد شد پايدار نبود
ز دستور شورای عالی امنيت ملی دادستان تهران که دستور توقيف دو روزنامه را به عنوان سرپيچی ا

 نوشت و عذرخواهی کرد ابراز داشت که دستور داده است با شرقصادر کرد بعد از نامه ای که مدير 
  .اين روزنامه با ماليمت روبرو شوند

 نوشته که نامه مدير روزنامه به دادستان تهران که برای ادامه انتشار بود از جانب بعضی ها مال شرق
  .آن را محکوم دانسته اند... ی درست توصيف شده و بعضی به عنوان عقب نشينی و انديشی و عمل

 يکی از نمايندگان مجلس که خواستار استيضاح وزير راه شده در نامه ای به رسالتبه نوشته روزنامه 
رئيس جمهور نوشته است گمان نمی کنم در تاريخ حمل و نقل و راه و ترابری ايران اين همه حوادث 

  .اک و وحشتناک به وجود آمده باشددردن
 با اشاره به سقوط هواپيماها و انفجار قطار نيشابور که هفتصد رسالتآيتی نماينده بيرجند به نوشته 

کشته باقی گذاشت خطاب به رييس دولت نوشته نمی دانم چرا وزير راه استعفا نمی دهد و نمی دانم 
  .شما چرامسامحه می کنيد

اه خود به صدور حکم اعدام برای يکی از دستگيرشدگان حوادث آشوب های  در بين اخبار کوتشرق
 اشاره کرده که به گفته خانواده اش به دليل نبودن قانونی که از زندانيان سياسی حمايت کند ٧٩سال 

  .به اعدام محکوم شده است
ست، که به خاطر  تاکيد کرده اند فرزند ما از جمله زندانيانی اشرقخانواده سعيد ماسوری به نوشته 

اين که مطابق تعريف قانون، هيچ زندانی سياسی وجود ندارد، هيچ گاه اسم آن ها به عنوان زندانيان 
  . سياسی ثبت نمی شود که البته او تنها نيست که چنين وضعيتی دارد

   
  گوناگون

  
   نظام استدر حكومت مانع تحقق دموآراسي در آن  اي خاص  پذيرش حق ويژه براي عده: علوي تبار 

  وگوست   عقالنيت در سياست، عقالنيت در گفت
  2004  مارس 3  -1382 اسفند  13چهار شنبه 

جوهر سياست مشارآت است و مشارآت هم امري است آه درگيري : رضا علوي تبار گفت  علي
  .  رسد و نه تك گويي  طلبد و اين راهي است آه به حقيقت مي  عملي، عاطفي و ذهني فعاالن آن را مي

به گزارش خبرتگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، وي آه در مراسم برگزار شده از سوي جبهه مشارآت ايران 
حكومت غاصب و قيام «با موضوع » از انقالب نبوي تا سلطنت اموي«اسالمي تحت عنوان آلي 

عليه يزيد آغاز حرآت قهرمانانه خود را ) ع(هنگامي آه امام حسين : آرد، افزود  سخنراني مي» مشروع
  . آرد و نهايتًا فرجام آن در عاشورا مشخص شد، اين قيام به طور آامل مورد حمايت شيعيان قرار گرفت

 آنها را 3مواجهيم آه شيعه هر ) ع( قيام عليه حكومت حضرت علي 3ما در تاريخ با : علوي تبار گفت
با تمام قوا دفاع ) ع(امام حسين اما اينك شيعه از قيامي عليه حكومت توسط . دانست  نامشروع مي

  . آرد  مي
در واقع :  قيام بود، اظهار داشت3با آن ) ع(وي با طرح اين پرسش آه چه تفاوتي ميان قيام امام حسين

 قيام قبلي 3چون شيعه بر خالف ) ع(شود آه آيا در قيام امام حسين  اين سئوال به اين نكته منتهي مي
 زد؟ يا ضوابطي وجود داشت آه قيام مشروع را از قيام نامشروع جدا بيرون حاآميت بود، دست به قيام

  آرد؟   مي
تحت عنوان   اين پرسش اساسي به حوزه فقه سياسي، راه پيدا آرد و مبحث بزرگي باز شد : وي افزود

  . ها مشروع است  و اين آه چه زماني قيام عليه حكومت» قيام مشروع«
مربوط به شرايط توانايي اخالق و شرعي است و نه توانايي » مشروعقيام «وي با تاآيد بر اين آه بحث 

  . قيام عليه حكومت گاهي اوقات نه تنها جايز است، بلكه واجب است: امكانات، افزود
وي شرايط الزم براي قيام مشروع را چنين برشمرد، اولين شرط طبق مباحث فقه سياسي اين است 

  . توان دست به قيام زد  ها عليه اين حكومت است آه ميآه حاآم بايد فاسق و ستمگر باشد و تن
دهد عليه آن   اين پاسخ اجمالي است، زيرا به محض مشاهده خطا و ظلم به ما حق نمي: وي تاآيد آرد

بايد تفكيكي قايل شد بين تخلف و ظلم جزئي، موردي و خاص با تخلف و ظلم . دست به قيام بزنيم 
  . وگرنه بايد عليه همه حكومت قيام آرد. آلي، سيستماتيك دايمي و عام
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هر حكومتي . يك شاخص بحث مشروعيت نظام است: هاي ظالمانه گفت  وي در مورد شناخت سيستم
خواند بايد توجيهي براي حكومت آردن خودش و توجيه ديگران   آه مردم را به اطاعت خودش فرا مي

  . گويند  داشته باشد آه به آن مشروعيت نظام مي
برخي طبق ديدگاه واليت انتصابي خداوند : اشاره به مبناهاي مختلف براي مشروعيت نظام گفتوي با 

. گيرد  دانند و معتقدند خداوند آساني را براي حكومت در نظر مي  را مستقيمًا مبناي مشروعيت مي
 -هي و منشأ آن را ال. دهد  برخي ديگر معتقدند در غيبت آبري، خداوند حق حكومت را به مردم مي

  . آنند  داند و آن را واليت امت بر خودش معرفي مي  مردمي مي
بين اجزاء يك سيستم : اين مدرس دانشگاه دومين معيار مشروعيت را ساختار حكومت دانست و گفت

  . يك سري ارتباطات موقتي و يك سري ارتباطات ثابت و پايدار. دو نوع ارتباط وجود دارد
و اگر اين ساختار ساختار . گردد  اي به آن روابط نسبتًا ثابت و پايدار باز مي  ساختار هر مجموعه: وي افزود

  . توان در مشروعيت آن تامل آرد  موقت ظالمانه نبود، مي
اي خاص را در حكومت به طور ساختاري، مانع تحقق دموآراسي در آن   وي پذيرش حق ويژه براي عده

تارهاي دموآراتيك از چنين حكومتي سربزند، يكي از  حتي اگر در مقاطعي رف :نظام دانست و افزود
  . رفتارهاي خلل ناپذير دموآراسي يعني برابري سياسي شهروندان دچار خدشه شده است

چون معموًال در تمام . شود  البته در هيچ دموآراسي، عمًال اين برابري رعايت نمي: وي تاآيد آرد
ها در عمل امكان حضور برابر را در عرصه    اين نابرابريهاي اقتصادي وجود دارد آه  دموآراسي نابرابري
  . گيرد  سياسي از افراد مي

ها بر حق برابر استوارند، اما پذيرش حق برابر، لزومًا   به لحاظ حقوقي همه دموآراسي: وي تصريح آرد
  . ها هم الزم است  به معناي برابري سياسي نيست و برابري اقتصادي و ساير برابري

اگر حكومتي بر نابرابر بودن حق سياسي استوار باشد، نبايد از آن انتظار دموآراسي : ه گرفتوي نتيج
  . ها ايجاد شده باشد  داشت، چون ساختارش غير دموآراتيك است، حتي اگر با بهترين نيت

مثل . در بسياري از موارد تالش براي ساختن بهشت برروي زمين، جهنم آفريده است: وي تاآيد آرد
  . هاي توتاليتر آه در آشورهاي آمونيستي بنيان گذاشته شد و از دل آنها استالين بيرون آمدنظام

» عملكرد و نتايج حكومت«هاي ساختاري،   علوي تبار نكته سوم را پس از مبناي مشروعيت و بنيان
مت شود به اسم حكو  مي. شود با اسم حكومت پيامبر، پسر پيامبر را شهيد آرد  مي: دانست و گفت

  . پس بايد به پيامدها نگريست. عدل، حكومت ظلم معاويه را برقرار آرد
مردم برخالف مباحث نظري عدل آه : عضو شوراي سردبيري روزنامه توقيف شده صبح امروز تاآيد آرد

  . اند، تشخيص راحتي از آن دارند  بسيار گسترده
به همين دليل .  هم به همين ترتيبتر از تعريف عدل است و تشخيص آن  تعريف ظلم راحت: وي افزود

  . اي باشد  تواند حكومت عادالنه  حكومتي آه اآثر برون دادش ظالمانه باشد، نمي
حكومت ّشر الزم است و همه آنها : دانست و گفت» اصالح پذيري سيستم«علوي تبار معيار چهارم را 

  . توان اصالح آرد  صالح آرد و برخي را نميتوان ا  اما برخي را مي. اي دارند  آم و بيش رفتارهاي ناعادالنه
فقط واقعيت اهميت ندارد، :  ذهني توصيف آرد و افزود-وي اصالح پذيري حكومت را يك پديده عيني 

مثل آنشي آه ممكن است آسي را به يك واآنش دچار آند و . بلكه برداشت ما هم از آن اهميت دارد
  . آس ديگري را به واآنش ديگر

اگر ذهن اآثريت فعالين سياسي يك جامعه به اين نتيجه برسد آه يك سيستم اصالح : وي تاآيد آرد
شود   ناپذير است، حتي اگر در آن حكومت عناصري باشد آه اصالح پذيري آن را تاييد آند، ديگر نمي

  .  نگرند هم هست  پس بسته به ذهنيت ديگران آه به آن حكومت مي. اصالح پذيري آن را انتظار داشت
برخي مواقع آزمايشي : مطرح آرد و گفت» آزمون فيصله بخش«لوي تبار اين مساله را تحت عنوان ع

. آند  آند و غلط بودن آن تئوري را اثبات مي  افتد آه يك تئوري را به طور آل از صحنه خارج مي  اتفاق مي
آسي دنبال حكومت هم مثل يك تئوري است آه گاهي براي خودش آزمون فيصله بخش دارد و ديگر 

  . روند  اش مي  روند، بلكه دنبال براندازي  اصالح آن نمي
.  بود42 خرداد 15 و 32 مرداد 28آزمون فيصله بخش حكومت پهلوي در : وي با مثال حكومت پهلوي گفت

  . اش آرد  بعد از آن همه فعالين سياسي به اين نتيجه رسيدند آه آن را بايد دچار تغيير بنياني
  . قيام وقتي مشروع است آه آزمون فيصله بخش هم داشته باشد: وي تاآيد آرد

البته ممكن است يك مردمي به اين نتيجه برسند آه حكومت اصالح ناپذير است، اما : علوي تبار افزود
شود، در روش اصالح طلب، در هدف   خشونت را نپذيرند، آن وقت مساله اصالحات ساختاري مطرح مي

  . انقالبي
در فقه سياسي، هرگاه سر يك دوراهي : مباحث مطرح شده براي قيام مشروع گفتوي در حاشيه 

اند،   اآثريت فقهاي ما پاسخ داده. قرار بگيريم آه يك طرفش ظلم سياسي است و يك طرفش فتنه دايم
  . حكومت جائر بر فتنه دايم ارجعيت دارد

  . ر باشدشود آه حكومت فاقد اقتدا  زماني فته دايمي ايجاد مي: وي افزود
خواهيم جلوي آاري را بگيريم   فرق است بين قدرت و اقتدار، زماني هست آه مي: وي تصريح آرد

اما اقتدار قدرتي است آه مشروعيت پيدا . برخالف ميل فاعل آن آار، ما نسبت به آن صاحب قدرتيم
  . آرده است

يعني هم ابزار اجبار داشته باشد و خواهند و هم اقتدار،   ها هم قدرت مي  حكومت: علوي تبار تاآيد آرد
  . هم اين قدرتشان حقاني و مشروع پذيرفته شود
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 ايدئولوژيك، چهره خدمات عمومي و   چهره: هاي ديگر حكومت به جز اجبار را چنين معرفي آرد  وي چهره
  . رسانند  چهره خاص آنها آه بر بخشي از جامعه بيشتر خدمت مي

و اين چرخه هميشه ايجاد . ايم   سقوط استبدادها با يك فتنه مواجه بودههميشه بعد از: علوي تبار افزود
  . مثل استبداد رضاخاني. اند  طوري آه بعد از فتنه، استبداد را مردم پذيرفته. شده است  مي

وقتي جانشين قدرتمند و مطمئني براي حكومت ظالم وجود داشته باشد، آنگاه قيام : وي تاآيد آرد
  . هاي خاص جامعه دچار فتنه نشد  ثل انقالب اسالمي آه به جز يك سري درگيريم. شود  مشروع مي

بايد فرقي ميان قيام و شورش : علوي تبار محاسبه عقالني را شرط ديگر قيام آگاهانه دانست و گفت
ولي قيام . شورش آور به دنبال يك عصبانيت، تنها دنبال انتقام گيري و تشفي خاطر است. گذاشت

  . لي از انسجام و رهبري و پيگير هدفي مشخص استداراي حداق
يكي در انتخابات ابزارهاست، يعني عقالنيت عملي و . شود  اين عقالنيت دردو جا متجلي مي: وي افزود

  . ديگري عقالنيت نظري
ها،   عقالنيت وقتي است آه بين ادعاها و استدالل: وي با تفكيك عقالنيت نظري و عقالنيت عملي گفت

  . شود   عملي به انتخاب ابزار متناسب با هدف گفته مي اما عقالنيت.  باشدارتباطي
عمل سياسي حاصل گفت و گوهاي . اي براي عملي سياسي وجود ندارد  هيچ رساله: وي تاآيد آرد

دروني نيروهاي فعال سياسي است و هرچه تعداد بيشتري در اين گفت و گو حضور داشته باشند، 
  . تر است  رسيدن به حقيقت ساده

هايي دارد و بايد آنها را    فايده است، زيرا هر قيامي هزينه-عقالنيت ديگر، عقالنيت هزينه : وي افزود
  . اند  هايي مخالفت آرده  مثل برخي موارد آه امامان معصوم به همين دليل با قيام. سنجيد

سي دنبال حمايت ديگران يعني اگر آ. عقالنيت در سياست، عقالنيت در گفت و گوست: وي تاآيد آرد
  . است، بايد با ديگران مشورت و گفت و گو آند

در رهبري انقالب معموًال رهبري آاريزماتيك : هاي انقالب و اصالحات گفت  وي در بيان يكي از تفاوت
ها بايد با آسب نظر و مشورت   داريم، اما در اصالحات اصل بر گفت و گو با جامعه است و همه فعاليت

  . باشد
  پايان پيام 
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