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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  هاي مهم ايرانبرخي از رويداد
  
  'محسنی اژه ای سحرخيز را گاز گرفت'

  2004 مه  24 -1383  خرداد4 دو شنبه -بي بي سي 
گفتگو با نعمت احمدی، وکيل دادگستری در تهراندر نشست هفتگی هيأت نظارت بر مطبوعات ايران 

، نماينده زدوخوردی ميان عيسی سحرخيز، نماينده مديران مسئول جرايد و غالمحسين محسنی اژه ای
  .قوه قضائيه در اين هيأت رخ داد

نعمت احمدی، وکيل دادگستری در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که آقای سحرخيز را پس 
از جلسه با وضعيت آشفته و پيراهنش پاره ديده که روی شانه اش محل گازگرفتگی به چشم می 

 پائين تنه بدنش خراشدگی عميقی خورده، سرش بر اثر برخورد جسم سخت زخمی شده و بخشی از
  .برداشته بوده تا آنجا که پزشک قانونی برای وی دو هفته طول درمان تعيين کرده است

به گفته آقای سحرخيز، درگيری پس از آن ميان او و آقای محسنی اژه ای درگرفته بوده که در جلسه 
ان و پسران چاپ شده بوده است بحثی بر سر مطلبی که در يکی از مجالت هفتگی درباره روابط دختر

در می گيرد که طی آن آقای محسنی اژه ای در پاسخ به اظهارنظرهای آقای سحرخيز در مورد اين 
موضوع سخنانی می گويد که آقای سحرخيز آن را توهين و فحاشی به خود و جامعه روشنفکر قلمداد 

  .می کند
ن می داند باعث می شود آقای محسنی آقای سحرخيز مدعی است که اعتراض او به آنچه وی توهي

  .اژه ای با پرتاب دو قندان به او حمله کند
عيسی سحرخيز از آقای محسنی اژه ای به مراجع قضايی شکايت و او را به ايراد ضرب و شتم، 

  .فحاشی و افترا متهم کرده است
  .ت استاين در حالی است که آقای محسنی اژه ای خود قاضی و رئيس دادگاه ويژه روحاني

وی به خبرنگاران گفته که پس از مطالعه اظهاراتی که آقای سحرخيز درباره اين درگيری داشته است، 
  .به اين اظهارات پاسخ خواهد داد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نكات مهم پيش نويس قطعنامه عراق ارائه شده توسط آمريكا و انگلستان
  2004   مه24 -1383  خرداد4دو شنبه  -گي ملي همبست

در پيش نويس قطعنامه عراق آه توسط آشورهاي آمريكا و انگلستان به شوراي امنيت سازمان ملل 
 ژوئن و انتقال آنترل درآمدهاي نفت و گاز به 30ارائه شده است به تشكيل دولت ائتالفي عراق در 

براي برقراري صلح و امنيت عراق » انجام هر اقدام الزم«وريته عراق ميپردازد و به نيروهاي چند مليتي آت
  .را ميدهد

 برخي نكات مهم پيش نويس قطعنامه ارائة شده از سوي آمريكا و -83 خرداد 4 -خبرگزاري رويتر
انگلستان به شوراي امنيت سازمان ملل در مورد دولت انتقالي عراق و نيروهاي چند مليتي تحت 

  :ند ازرهبري آمريكا عبارت
اين دولت .  ژوئن ايجاد ميشود را تأييد ميكند30آه در » دولت ائتالفي عراق« سازمان ملل تشكيل -

  .توسط نماينده سازمان ملل اخضر ابراهيمي درمشورت با مقامات آمريكايي انتخاب خواهد شد
 دولت  سازمان ملل آمك ميكند آه يك آنفرانس ملي براي انتخاب شوراي مشورتي براي آمك به-

  .جديد و آمك به سازماندهي انتخابات و ديگر مسئوليت ها ايجاد شود
 انتخابات مستقيم براي يك مجمع ملي انتقالي جهت تهيه پيش نويس قانون اساسي نبايستي ديرتر -

  . برگزار شود2005 ژانويه 31از 
براي »  هر اقدام ضروريانجام« اين قطعنامه بر آتوريته نيروهاي چند مليتي تحت رهبري آمريكا براي -

  .حفظ صلح و امنيت مجددا تأآيد ميكند
 فرماندهي ارتش آمريكا و نيروهاي عراقي و دولت عراق ترتيبات الزم را براي تقويت همكاري ميدهند -

  .اما اين متن اشاره نمي آند آه نيروهاي عراقي ميتوانند فرمان آمريكا را نقض آنند
  .جزا براي تأمين امنيت آارمندان سازمان ملل را پيش بيني ميكند اين قطعنامه وجود يك نيروي م-
اما .  صندوق درآمد نفت و گاز آه اآنون توسط اشغالگران آنترل ميشود به عراقيان منتقل خواهد شد-

يك هيئت مشورتي بين المللي براي مدت يكسال باقي خواهد ماند تا تضمين آند پرداخت هاي سرمايه 
  . خالي از فساد خواهد بودگذاري ها و آمك ها
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 اين قطعنامه تحريمات تسليحاتي سازمان ملل برعليه عراق را ملغي ميكند و اجازه واردات تسليحات -
  .توسط نيروهاي چند مليتي و يا دولت عراق را ميدهد

ي  از اعضاي سازمان ملل و سازمانهاي امنيتي بين المللي مانند ناتو ميخواهد آه به نيروهاي چندمليت-
  .در عراق براي آمك بپيوندند

 از آشورها ميخواهد از جريان انتقال پول و ديگر منابع به هر گروه يا شخصي آه ممكن است تهاجمات -
  .تروريستي در عراق بكند جلوگيري آنند

 اين قطعنامه درباره آينده زندانهايي عراق سكوت ميكند پيش از اين اساسنامه موقت به آن پرداخته -
 .بود

  
  ررسی قطعنامه نحوه انتقال قدرت در عراق آغاز شدب

  2004 مه  24 -1383  خرداد4 دو شنبه - بي بي سي -گزارش اسماعيل مهاجر
بررسی پيش نويس قطعنامه ای را ) بيست وچهارم مه(شورای امنيت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 

  .اق تدوين کرده اندآغاز کرد که آمريکا و بريتانيا درباره نحوه انتقال قدرت در عر
بيست (دور نخست اين مذاکرات در روز دوشنبه پايان يافت و قرار است اين مذاکرات از روز چهارشنبه 

  .ادامه يابد) وششم مه
در اين پيش نويس بروشنی مشخص نشده است که آيا دولت انتقالی که قرار است در عراق بر سر کار 

  .ر اين کشور کنترلی خواهد داشت يا نهبيايد بر نيروهای تحت فرماندهی آمريکا د
همچنين در متن پيش نويس تأکيد شده است که تا پيش از ماه ژانويه آينده انتخابات سراسری در عراق 

  .برگزار شود
کنترل منابع نفت وگاز عراق نيز به دولت انتقالی ای سپرده شده که قرار است از اول ژوئيه آينده در اين 

  .کشور بر سر کار بيايد
از دولتهای عضو سازمان ملل متحد هم خواسته شده است که به عراق کمک کنند که اين کمک شامل 

  . ارسال نيروی نظامی برای حفظ امنيت و ثبات اين کشور نيز می شود
اقدام آمريکا در تدوين اين قطعنامه به تالشی برای به دست گرفتن مجدد ابتکار عمل در عراق تعبير 

  .شده است
نامه که امنيت و حاکميت عراق محورهای اصلی آن را تشکيل می دهد، شامل طرحهايی برای اين قطع

  .آينده عراق و از جمله موقعيت نيروهای خارجی در آن کشور پس از انتقال قدرت به دولتی عراقی است
  .اين قطعنامه پس از مشورت با پانزده عضو شورای امنيت در جلسه شورا مطرح می شود و 

يها قرار است در سی ام ژوئن آينده اداره امور عراق را به مردم اين کشور بسپرند اما مقامات آمريکاي
آمريکايی اظهار داشته اند که مايلند پس از انتقال حاکميت نيز همچنان فرماندهی عالی نيروی نظامی 

  .چندمليتی را در عراق در دست داشته باشد
 خواهان اداره شورايی اين نيروها در عراقند و می خواهند در مقابل، ساير دولتهای عضو شورای امنيت

  .که آمريکا در چارچوب عضويت در اين شورا نقش داشته باشد
  مصونيت قضايی

آمريکا و بريتانيا همچنين خواستار برخورداری نظاميان خود در عراق از مصونيت قضايی در برابر 
  .دادگاههای عراق پس از انتقال حاکميت شده اند

 دو کشور تأکيد دارند که تنها خودشان به تخلفات نظاميانشان در عراق رسيدگی کنند و اين تخلفات اين
  .قابل ارجاع به دادگاههای عراقی نباشد

قرار است ساعاتی پس از طرح قطعنامه پيشنهادی آمريکا و بريتانيا در شورای امنيت، جورج بوش، 
طوط اصلی برنامه خود برای مقابله با وضعيت بحرانی رييس جمهور آمريکا سخنرانی کند و به تشريخ خ

  .عراق بپردازد
سخنرانی آقای بوش بخشی از مجموعه سخنرانيهايی است که قرار است وی در آنها سياست دولتش 

  . در قبال عراق را توجيه کند
 

  اسرار خطرناک توطئه اقليت بر ضد اکثريت در عراق  : گزارش خبري مهر 
  2004 مه  24 -1383 خرداد 4دو شنبه 

با وجود اينکه اکثريت ملت عراق اميدوارند پس از چندين دهه : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 
حکومت ديکتاتوري طائفه اي اقليت بر آنها به حقوق مشروع و حقه خود و مشارکت گسترده در اداره 

مايت اشغالگران آمريکايي امور کشورشان برسند، برخي از اعضاي اقليت شوراي حکومت انتقالي با ح
و برخي کشورهاي عربي در توطئه اي شوم به دنبال جلوگيري از حاکميت اکثريت در عراق هستند تا 

  . همچنان آنها را در انزوا و حاشيه مانند دهه هاي گذشته قرار دهند
دگان حزب بعث از  پنج ماه پيش اخباري در سايت هاي اينترنتي در مورد تماس ها و ارتباط  ميان بازمان

منحله و عوامل سازمان هاي جاسوسي غربي بويژه سازمان جاسوسي کشورهاي اشغالگر در عراق 
درباره بازگشت مجدد عوامل بعثي سابق و نيروهاي امنيتي و استخبارات و پليس سابق عراق به 

  .سرکارهاي خود در وزارت کشور و دستگاه هاي امنيتي عراق منتشر شده بود
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اين نگراني بوجود آمد که دست هايي در کار است تا بار ديگر مانع از حاکميت اکثريت ملت از آن زمان 
عراق بر اداره امور خود شوند و البته اين شک و دودلي اکنون با  بازگشت عملي بازمانده حزب بعث و 

  .استخبارات سابق به دستگاه هاي امنيتي و کشور تبديل به واقعيت مي شود
از عناصر عقيدتي بعثي که به دست داشتن در جنايات بر ضد ملت عراق وتعصب تمام اين افراد 

  .کورکورانه بر ضد اکثريت ملت عراق مشهور هستند
دراينجا به برخي شواهدي که نشان از وجود توطئه اي خطرناک براي منزوي کردن اکثريت ملت عراق از 

  :حکومت و به حاشيه راندن آنها مي دهد، اشاره مي شود
 سميرالصميدعي وزير کشور جديد عراق بالفاصله پس از روي کار آمدن ، دستور برکناري ده ها تن از  -1

نمايندگان اکثريت ملت عراق از پست هاي کليدي در وزارت کشور را خالف توافق صورت گرفته با پل 
 ملت عراق هستند، برمر صادر کرد و  بويژه دو تن از معاونان وزارت کشور را  که هر دو از جناح اکثريت

  .برکنار کرد و به جاي آن نيروهاي امنيتي و استخبارات سابق عراق را به کار گماشت
 اقدام سرلشگر شهواني رئيس دستگاه اطالعاتي عراق  در سازماندهي شبکه استخدام و گزينش -2

اقليت عراق و جز عناصر امنيتي و اطالعاتي از بازماندگان پليس رژيم صدام که تمام اين افراد از طيف 
همان دستگاه مخوف استخبارات صدام بودند که کار سرکوب و بازداشت عناصر اسالمي و غير وابسته 

به احزاب اسالمي بويژه اکثريت را داشتند و بخشي ديگر کار خرابکاري در کشورهاي همسايه بويژه 
  .ايران را داشتند

ذ شوراي حکومت انتقالي و سميرالصميدعي  هماهنگي و همکاري ميان عدنان پاچه چي عضو بانفو-3
وزير کشور و سرلشگر شهواني که يکي از افسران نزديک به صدام ديکتاتور سابق عراق تا پيش از عزل 

وزير انرژي عراق که به  داشتن تعصب طائفه اي "  ايهم السامرائي"و فرار به غرب بود  و نيز مشارکت 
حذف نمايندگان اکثريت ملت عراق از دستگاه هاي حساس و مشهور است  بخشي از اين تروئيکا براي 

کليدي عراق است ،  اين افراد با همکاري و هماهنگي يکديگر براي ترسيم نقشه استخدام و گزينش 
در وزارت کشور و دستگاه هاي امنيت به گونه اي که سيطره اقليت بر اکثريت را تضمين کرده و مانع 

  . و اطالعاتي به اکثريت شود، تالش مي کنندواگذاري پست هاي کليدي امنيتي
آنچه واقعا باعث شگفتي است، اصرار عدنان پاچه چي مورد حمايت آمريکا و کشورهاي عرب به نظارت 

  .بر عمليات استخدام وگزينش در دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي عراق است 
ش هايي از سخنان وي در نشست براي آشنايي با تفکرات اين نماينده اقليت عراق کافي است به بخ

  :با ديگر عوامل توطئه براي حذف اکثريت که در مطبوعات درز کرده ، توجه کنيم 
تنها يک راه داريم و ) اکثريت(ما از حمايت مردمي  برخوردار نيستيم، در مقابل اين جماعت غوغاساالر" 

باشد و بايد دوستان ) اقليت( ماآن اينکه دستگاه هاي امنيتي و کشور و اطالعاتي تحت سلطه و کنترل
خود در حکومت ائتالف را به توانمندي خود در اداره اين دستگاه ها به شکلي که آنها رضايت داشته 

باشند، متقاعد کنيم که اگر چنين کنيم حمايت دايمي آنها را از خود براي تداوم ماموريت ملي و تاريخي 
  " .خود کسب خواهيم کرد
 پيش به صراحت و با جسارت عجيبي در گفتگو با شبکه العربيه در توجيه ضرورت پاچه چي يک ماه ونيم

از هيچ  ) اکثريت( رژيم هاي سابق براي  استخدام شيعيان: سلطه اقليت بر اکثريت درعراق گفته بود
تالشي فروگذار نکردند، بلکه اين شيعيان بودند که شايستگي نداشتند و اين دليلي است که اکثر 

  .بودند) اقليت(  مسووليت هايي در رژيم هاي سابق عراق داشتند، سني کساني که
با توجه به اينکه امثال پاچه چي که به تعصب طائفه گري مشهور و مورد حمايت آمريکا و برخي 

 سال در کشور امارات  اقامت داشته و 30کشورهاي عربي حوزه خليج فارس است  و اينکه وي بيش از 
 اين کشور حرکت کرده است به عمق خطرات و پيامدهاي هولناک توطئه حذف تحت تاثير سياست هاي

  .اکثريت ملت عراق از دستگاه هاي کليدي و حساس اين کشور پي مي بريم 
  :اکنون سواالت فراواني در اين زمينه مطرح است که بايد جواب داده شود 
وب حقوق اکثريت بار ديگر به آيا واقعا عاقالنه و به حق است که سيستم طائفه گري با هدف سرک

  عراق برگردد؟
آيا چندين دهه ظلم  و استبداد و قلمداد کردن اکثريت ملت عراق به عنوان شهروندان درجه دوم  و 

  سرکوب حقوق سياسي و اقتصادي و فرهنگي به بهانه قانون کافي نيست؟
د  تا با حمايت اشغالگران و برخي آيا واقعا عاقالنه است که  يک گروه کوچک از اقليت بار ديگر آماده شو

اين کشورهاي عربي در امور ) که حتي وزير امور خارجه عراق هم تاکيد کرده بود( کشورهاي عربي
داخلي عراق دخالت مي کنند، آلت دست اشغالگران براي بدست گرفتن زمام امور با استفاده از نيروي 

 و کشتار اکثريت به بهانه تسليم کردن قهريه شده و آماده تشکيل دستگاه هاي سرکوب و شکنجه
  .همه در مقابل قانون شود

آيا قرباني شدن ميليون ها تن از اکثريت ملت عراق بدست دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي رژيم صدام 
کافي نيست تا  اکثريت عراقي ها به حقوق از دست رفته و حق مسلم خود در شرکت در حاکميت 

  دست پيدا کنند؟
يادي در اين باره وجود دارد که مستلزم تحرک سياسي و مردمي و رسانه اي مناسب براي سواالت ز

  .افشاي اين توطئه وخطرات آن که اکثريت ملت عراق را هدف قرارداده است ، مي باشد
آنچه بايد براي مقابله با جريان خزنده اي که به دنبال تسلط اقليت بر اکثريت ملت عراق هستند، انجام 

عت و قاطعيت در مقابل اين هوس طائفه اي است که اگر به حال خود رها و اجرا شود بار ديگر داد شجا
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شاهد تکرار فصل خونيني از فصل هاي خونين و وحشتناک دهه هاي گذشته بر ضد اکثريت ملت عراق 
ي گمراه به بهانه اجراي قانون و حمايت از امنيت و ثبات و مبارزه بادشمنان ملت وآزادي و ديگر شعارها

  .کننده رسانه اي و سياسي معروف خواهيم بود
  

آه مقر استقرار نيروهاي “ ي سبز منطقه” گذاري شده در نزديكي ورودي به  انفجار يك خودروي بمب
  .  آن واقع است، چهار آشته بر جاي گذاشت آمريكايي و تشكيالت دولت تحت امر آمريكا در

  2004   مه24 -1383  خرداد4ه دو شنب
به نقل از خبرگزاري رويتر، سخنگوي نظاميان آمريكايي ) ايسنا(گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به 

  .اعالم آرد آه هويت آشته شدگان هنوز مشخص نشده است
  .نشانان بالفاصله پس از اين انفجار در محل حادثه حضور يافتند نيروهاي آمريكايي و پليس عراق و آتش

  . ي عراق به وقوع پيوسته است سبز و مقر وزارت خارجهي  انفجار در نزديك منطقه
  

  نشست مشترك دو حزب مهم آردستان عراق برگزار شد
نشست مشترك دو حزب اتحاديه ميهني آردستان عراق به رهبري جالل طالباني و : خبرگزاري فارس

  .حزب دموآرات آردستان عراق به رهبري مسعود بارزاني برگزار شد
  

ايالف بدون ذآر زمان اين نشست گزارش داد، در اين نشست آه در منطقه آردستان پايگاه اينترنتي 
عراق برگزار شد دو حزب اتحاديه ميهني و دموآرات آخرين تحوالت سياسي در آردستان عراق و نيز 
  . دمكانيزم انتقال قدرت و حاآميت به مردم اين آشور در پايان ماه ژوئن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادن

اين دو حزب : ايالف به نقل از يك منبع در اتحاديه ميهني آردستان عراق آه نامش را فاش نكرد، نوشت
  . در نشست خود بر اتخاذ موضع واحد براي استقبال از مرحله جديد تاآيد آردند

مسعود بارزاني رهبر حزب دموآرات آردستان عراق آه در پايان نشست مشترك دو حزب سخن 
يكي از محوري ترين بحث ها در اين نشست مشترك بر موضوع موقعيت آردها در : آيد آردگفت، تا مي

  . حكومت موقت آينده عراق متمرآز بود
توانيم به ميزان بيشتري به حقوق ملي خود در  بسيار مهم است آه ما تا آنجايي آه مي: وي گفت

  . تر است آينده عراق مهمعراق دست يابيم و اين موضوعي است آه از آسب موقعيت در حكومت 
از سوي ديگر جالل طالباني رئيس حزب ميهني آردستان عراق آه در اين نشست مشترك شرآت 

مساله : آرده بود در خصوص دستيابي آردها به هر گونه منصبي در حكومت موقت آينده عراق گفت
  . عراق دست يابيماساسي و مهم آن است آه ما به حقوق ملت آردستان و تحكيم اين حقوق ملي در 

آردهاي عراق در تالش هستند يكي از دو پست رئيس جمهوري يا نخست وزيري عراق را از آن خود 
  . آنند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   خرداد4: روزنامه های تهران 

  2004 مه  24 -1383  خرداد4 دو شنبه -بي بي سي 
محافظه کاران در صدر اخبار دوشنبه خود اخبار مربوط به درگيری های در حالی که روزنامه های هوادار 

عراق را قرار داده اند، بيشتر روزنامه های مستقل از گزارش هزار صفحه ای ايران به آژانس بين المللی 
  .انرژی اتمی خبر داده و درباره اثر آن به گمانه زنی پرداخته اند

 را در صدر اخبار خود تکرار کرده و از کيهاننبه روزنامه عنوان اصلی يکشجمهوری اسالمی  و رسالت
  .حمله نيروهای آمريکائی به مسجد سهله در نجف خبر داده اند

در سرمقاله خود ادعای حضور نيروهای مقتدا صدر را در مسجد سهله رد جمهوری اسالمی روزنامه 
  .کرده و پرسيده اگر آنان بودند چرا به دفاع نپرداختند

حمله به مسجد نشان داد که آمريکائی ها جز زبان زور زبانی جمهوری اسالمی سرمقاله به نوشته 
  .نمی دانند و بايد با همان زبان آنان را وادار به خروج از عراق کرد

 در مقاله ای به بررسی اوضاع عراق پرداخته و نتيجه گرفته که در شرايط حاضر هيچ نيروئی انتخاب
ی از آن کشور خارج شوند و امروز تمام مشکالت آن کشور را اشغال آن حاضر نيست که نظاميان خارج

  .توسط بيگانگان نيست
 اقدامات مقتدا صدر ناشی از زمان ناشناسی اوست چرا که نه انتخاببه نوشته علی شکوهی در 

  .توان مقابله دارد و نه نظر خود را می توان به بيان مشترک همه مردم عراق تبديل کند
ن اصلی صفحه اول خود را به تظاهرات طالب و دانشجويان بسيجی در مقابل سفارت  عنوارسالت

 با اعتماد نيز چاپ شده و انتخاببريتانيا در تهران اختصاص داده که عکس هائی از آن در صفحه اول 
  .، گزارشی از اين حادثه را در صدر اخبار خود نقل کرده است"تظاهرات به خشونت کشيده شد"عنوان 
سرمقاله خود را به تظاهرات اخير عليه دولت بريتانيا اختصاص داده و در آن نوشته انگلستان شرق 

برعکس آمريکا به جهت آشنايی با حساسيت های شيعيان و مردم عراق، حرکتی تحريک آميز در ماه 
 و ميانجی های اخير از خود نشان نداده و در حوزه منافع و امنيت ايران در عراق هم به عنوان حلقه رابط

  .عمل کرده است) ايران و اياالت متحده(دو دشمن 
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 مذهبی خاص - با همه اين ها حساسيت ضدانگليسی در محافل سياسی شرقنويسنده سرمقاله 
به صورت يک راز توصيف کرده و نوشته شگفت اين که انگلستان اين نفرت يک سويه را با عشقی يک 

ين گونه اقدامات تاثيری منفی بر روابط دو کشور برجا نمی سويه پاسخ می دهد و اعالم می دارد که ا
  . گذارد

 اين رويه انگلستان است، چنان که حتی در تنگنای تيرگی روابط دو کشور در زمستان شرقبه نوشته 
گويی بريتانيايی ها .  و ماجرای ارتداد سلمان رشدی باز انگلستان پيشگام قطع روابط نشد١٣۶٧سال 

  .دون شرط را تقديم کرده اندچک سفيد و عشقی ب
 گزارش داده که دانشجويان خشمگين تجمع کننده در مقابل سفارت انگلستان در حالی که قصد کيهان

ورود به سفارت خانه را داشتند، متوقف ماندند اما در جريان اين هجوم چند بمب دستی منفجر شد که 
  .به کسی آسيب نرسيد

 بند قرائت شد از آمريکا خواستند که به ٩در قطعنامه خود که در دانشجويان کيهان به گزارش خبرنگار 
علت نبود امنيت اخالقی و انسانی در زندان های تحت سيطره شان در عراق هر چه سريعتر همه زنان 

  .زندانی را آزاد و يا به سازمان ملل تحويل دهند
 نوشته دولت طرحی برای  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از قول سخنگوی وزارت خارجهايران

  .اخراج سفير بريتانيا از تهران ندارد
در حالی که در روزهای گذشته خبر از دستگيری کسانی داده شده بود که با نارنجک و پرتاب سنگ 

 - مديرکل سياسی شرقمقررات را در تظاهرات مقابل سفارت بريتانيا نقض کرده اند به نوشته 
  .است همه بازداشت شدگان روز بعد آزاد شدندانتظامی استانداری تهران گفته 

   نماينده مجلس ابراز نگرانی از افزايش احضارهای دانشجويان دانشگاه١۵۵خبر داده که وقايع اتفاقيه 
  .ای صادر کردند ها و محاکم قضايی و صدور احکام شديد عليه آن ها، بيانيه های سراسر کشور به دادگاه

های  کنندگان اين بيانيه ادامه روند محاکمات دانشجويی در دادگاهامضاوقايع اتفاقيه به نوشته 
دار شدن احساسات دانشجويان و  دادگستری و صدور احکام سنگين برای دانشجويان را منجر به جريحه

اند که در گذشته تخلفات دانشجويی از  اند و تأکيد کرده ها خوانده پيچيده شدن فضای سياسی دانشگاه
  . انضباطی صورت می گرفت که معقول و مورد تأييد شورای عالی امنيت ملی استهای  طريق کميته

اعتراض نمايندگان مجلس در آخرين روزهای نمايندگی خود در حالی صورت می گيرد که هفته گذشته 
اعالم شد که قوه قضاييه رسيدگی به تخلفات دانشجوئی را به کميته های انضباطی محول می کند اما 

  .ن خبر از صدور احکام سنگينی عليه دانشجويان در دادگاه ها رسيددر همان زما
 در ادامه حمالت خود به درخواست وام بهروز افخمی برای راه اندازی راديو و تلويزيونی خصوصی، کيهان

  .در شماره دوشنبه نيز چهار گزارش و مقاله در مخالفت با اين کار دارد
 با وام چهارصدهزار دالری به راديو وتلويزيون بخش کيهانت علت مخالفآفتاب يزد طنز نويس روزنامه 

خصوصی را آنجا دانسته که همه کمک ها و بودجه ها بايد به آن روزنامه اختصاص داده شود و صرف 
  .گسترش مدام آن جناح گردد

  امام جمعه اصفهان از نمايندگان مجلس هفتمشرقهفته بعد از پايان نمايش فيلم مارمولک به نوشته 
خواست تا با تصويب طرح يا اليحه ای، مانند وزارت اطالعات يک يا دو کارشناس حوزوی آشنا به هنر نيز 

در رأس وزارت ارشاد قرار دهند تا بر کليه امور هنری و توليد فيلم و نشر کتاب اشراف داشته و پس از 
  .تاييد اين افراد فيلم و يا کتاب مربوطه نشر يابد

داده نماينده ولی فقيه در نيروی زمينی سپاه در يک سخنرانی در قم مارمولک  در عين حال خبر شرق
خوانده و پرسيده چرا وزارت ارشاد به جای اينکه ما روحانيون را در فيلم ها متهم به " فيلم موهن"را 

  فساد و فحشا کند، افکار غلط آمريکا را برای مردم تبيين نمی کند؟

  

  يم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژ
  

  .هاي تهران تحت عمل جراحي قرار گرفت سيامك پورزند روز گذشته در يكي از بيمارستان
  2004 مه  24 -1383 خرداد 4دو شنبه 

طبق تشخيص : گفت) ايسنا(خواهر سيامك پورزند به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
قرات مورد عمل جراحي قرار گرفت آه خوشبختانه عمل ي ستون ف پزشكان، پورزند روز گذشته از ناحيه

 بستري CCUاآنون در بخش  به لحاظ مشكالت قلبي هم. آميز بوده و خطر رفع شده است موفقيت
  .است

خواهر پورزند اظهار اميدواري آرد آه با بهبود وضعيت جسمي پورزند طي روزهاي آينده وي از بخش 
  . شودهاي ويژه به بخش عمومي منتقل مراقبت

  
  

  گوناگون
  

   ششم مجلس  مهدي آروبي در آخرين نشست مطبوعاتي خود در دوره
  2004 مه  24 -1383 خرداد 4دو شنبه 
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، رييس مجلس شوراي اسالمي، )ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي به مجلس دارند لذا شما مردم توجه خاص: ي ملت و جايگاه نمايندگان دانست و گفت مجلس را خانه

هاي گروهي بايد جايگاه ممتازي در رساندن اخبار مجلس به مردم داشته  به عنوان نمايندگان رسانه
  . باشيد

مجلس با : رييس مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به آخرين روزهاي مجلس دوره ششم، تصريح آرد
الن و همت نمايندگان اين دوره را به پايان هاي بسياري روبرو بود آه با لطف خدا، مسوو فراز و نشيب

ها و  رساند آه اميدواريم مجلس آينده بتواند به بهترين نحو و بر اساس قانون اساسي از مسووليت
  .اختيارات خود استفاده آند

: هاي مثبتي را در طي چهار سال اخير برداشته است، تصريح آرد آروبي، با بيان اينكه مجلس قدم
هايي نداشت، اما در  شم يك مجلس پرآار بود البته به اين معنا نيست آه آاستيي ش مجلس دوره

  .مجموع، مجلس و نمايندگان بسيار آار آرده و زحمت آشيدند
ها و  بخشي عظيمي از اين طرح: ها و لوايحي آه به مجلس ششم آمد، گفت وي با اشاره به تعدد طرح

ي   دستور آار مجلس است آه اين بخش به عهدهچنان در لوايح به تصويب رسيد و بخشي ديگر هم
  . مجلس آينده خواهد بود

هاي حقوقي،  رييس مجلس شوراي اسالمي، اين قوانين و آارهاي صورت گرفته را در تمامي بخش
اقتصاد براي آشور ما از اهميت : قضايي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي دانست و خاطر نشان آرد

هاي آنها بيشترين  اي، اشتغال، معيشت مردم و دشواري سرمايهمسايل . بااليي برخوردار است
  .مصوبات مجلس ششم را در بخش اقتصاد داشت آه سابقه در مجالس قبلي ندارد

رييس مجلس شوراي اسالمي با اعالم اينكه پرآارترين آميسيون با بيشترين مصوبه در روزهاي آتي 
ساز بوده آه  وانين و مصوبات بسيار خوب و سرنوشتها ق البته در تمام بخش: اعالم خواهد شد، افزود

ي اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي  بخشي از آن به نتيجه رسيده و بخشي ديگر همانند اليحه
  . اسالمي و تبيين اختيارات رياست جمهوري به نتيجه نرسيده و توسط دولت پس گرفته شده است

يكسري هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت آه در اين ميان بخش مهمي از آن : وي ادامه داد
چنان در مجمع  البته بخش ديگر آن با عمر طوالني هم. تصويب و در جمع به نفع مجلس بوده است

  . تشخيص مصلحت نظام باقي مانده است آه اميدواريم هر چه زودتر به نتيجه برسد
هاي مختلف از اختيارات خود بهترين استفاده  ه اينكه مجلس ششم توانسته در بخشآروبي با اشاره ب
اجراي قانون، قانونگذاري و نظارت در امور اجرايي از وظايف مجلس شوراي اسالمي : را آند، تصريح آرد

چون مسايل  است لذا مجلس توانسته اختيارات خود را در امور مختلف به آار گيرد و در مواردي هم
  . است داخلي و خارجي نقش مهمي داشته باشدسي

مجلس شوراي اسالمي بيشترين ارتباط را با بيرون از آشور : رييس مجلس شوراي اسالمي اضافه آرد
هاي دوستي مجالس آشورهاي ديگر و نيز  اي با گروه چنين توانسته روابط گسترده داشته است هم

هاي بارز اين  هاي صورت گرفته از نمونه لس و دعوتالمجالس ايجاد آند آه رفت و آمد روساي مجا بين
  . چنين مجلس توانسته با پارلمان اروپا روابطي را برقرار آند هم. روابط است

وي در ادامه اشاره آرد آه مجلس حوادث تلخي هم داشته است، اما با تواني آه داشت توانست در 
  . هايي را نصيب خود آند هاي مختلف موفقيت بخش

هاي مجلس شوراي اسالمي در مورد قوانين  لس شوراي اسالمي، با اشاره به برنامهرييس مج
تر و  ي آشور هر سال نسبت به سال گذشته پخته ي ساالنه بودجه: ي ساليانه آشور، يادآور شد بودجه
نويسي آشور تحولي را به  ي مجلس در ساختار بودجه چنين اين دوره هم. تر عمل آرده است جامع

ها عيب و نقصي ندارند و قابل نقص  البته اين سخن هم به اين معنا نيست آه بودجه. دوجود آور
هاي پژوهشي، عمراني، فرهنگ و اشتغال  نيستند، اما بايد گفت در آل از لحاظ افزايش بودجه در بخش

  . ايم همه ساله تحول نويني را توسط مجلس شوراي اسالمي و آميسيون تلفيق شاهد بوده
ها، تجميع اصناف و  چون ماليات هاي آميسيون تلفيق در مورد لوايحي هم اشاره به آمكآروبي، با 
هاي ديگري در  نمايندگان ملت در مجلس ششم در اين موارد و طرح: هاي خارجي گفت گذاري سرمايه

  . ها تغييراتي دادند خصوص سد، آشاورزي، راه، نفت و زيرساخت
ي  ي چهار ساله حمات فراوان مجلس شوراي اسالمي در دورهوي در پايان سخنان خود با اشاره به ز

  . هاي گروهي صميمانه تشكر و سپاسگذاري آرد خود از عموم نمايندگان و رسانه
 نشست مطبوعاتي امروز خود به سواالت خبرنگاران پاسخ  رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه

  : گفت
المسلمين مهدي  و االسالم ، حجت)ايسنا(ايرانبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان 

آروبي، در خصوص سرنوشت اصالحات در صورت واگذاري احتمالي دولت آينده به جناح مقابل تصريح 
ساالري و دموآراسي و رقابت جدي از بين نرفته، زيرا ماهيت انقالب  اصالحات به معناي تكثر، مردم: آرد

اند و  اش مردم قانون اساسي يك نوشته و پشتوانه. وار استو قانون اساسي بر تداوم اصالحات است
ساالري ديني، نبود حاآميت  مردمي با پيشينه و فرهنگ صد ساله مجلس، اصالحات به معناي مردم

يابد و از بين  هاي مختلف در مجلس همواره ادامه مي استبداد، وجود احزاب مختلف و فراآسيون
  . رود نمي
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آه از دو سو مورد  رنگ شود و يا اين هايي باشد و گاه با حوادثي آم ز و نشيبممكن است فرا: وي افزود
سوء استفاده قرار گيرد؛ از يكسو برخي اصالحات را برنتابند و برخي خارج از چارچوب معمول جامعه 

  . گيرد آشد آه در چارچوب قانون اساسي دوباره اصالحات اوج مي مسايلي را مطرح آنند اما طولي نمي
س مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به حوادث گذشته و قبل از مجلس پنجم آه بعد از آن انتخابات ريي

ترتيب حكومت ما را معمار انقالب به : رياست جمهوري، مجلس ششم و شوراها برگزار شد، تصريح آرد
  . اي ندارم ژهي تداوم اصالحات نگراني وي اي تنظيم آرده آه همواره بايد انتخابات باشد و درباره گونه

هاي  هاي مختلف، رقابت هاي آزاد، وجود فراآسيون آروبي، در خصوص نقاط قوت مجلس ششم به بحث
اي با  در آينده مقايسه: درون مجلس، حجم تصويب قوانين در بخش اقتصادي اشاره آرد و ادامه داد

آند آه  ه مشخص ميمجلس اول، دوم و سوم آه خودم در آنها حضور داشتم انجام خواهم داد و نتيج
  . مجلس ششم عملكرد بهتري داشته است

همواره : خواند، تصريح آرد گرا مي طلب و هم اصول وي در پاسخ به سوال خبرنگاري آه او را هم اصالح
ايم آه آسي را نبايد به خاطر  ايم و تاآيد آرده اصالحات را در چارچوب اسالم، جمهوري اسالمي پذيرفته

اصالحات را در چارچوب جمهوري اسالمي ايران قبول داريم و پايبند . يب و تحقير آرداش تعق فكر و عقيده
ي شهروندان  قانون اساسي و مقررات جمهوري اسالمي، حقوق همه. به تمام ابزار و لوازمش هستيم

  . گرا بپذيريد طلب و يا اصول خواهيد مرا اصالح آند؛ حال با اين تفكر مي و معاندين را تضمين مي
ما انسان پايبند به نظام و عضو جريان و : اش، گفت هاي احتمالي آينده يس قوه مقننه درباره فعاليتري

هاي سياسي خود را ادامه  تشكيالت و عضو نظام عظيمي هستيم و بر اين اساس، آار، تالش و فعاليت
  . دهيم و شايد بعد از اين بتوانيم با فراغ بال بيشتري فعاليت آنيم مي

هاي  آه آيا تندروي ي اين  شوراي اسالمي، در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سيما دربارهرييس مجلس
در مجلس ششم : ي سياسي موجب شكست اين مجلس شد، اظهار داشت مجلس ششم در عرصه

شود در درونش آارهاي  هاي سياسي بيش از ساير مجالس بود، حتما هر آاري آه انجام مي بحث
ي آارهايش سنجيده و پخته بوده  تواند بگويد همه هيچ فردي نمي. آيد  مينسنجيده و نپخته بيرون

آاري در مجلس  ايم اما آيا تنها سياسي توانيم مدعي شويم آه نقصي نداشته است و ما نيز نمي
ششم صورت گرفته؟ آيا در جاهاي ديگر هم بوده است؟ متاسفانه جاهايي آه نبايد وارد مسايل 

  . آند  وارد شدند و حتي اين وارد شدن، به خود آنها آسيب وارد ميها شوند سياسي و گرايش
: ي عطف و غيرطبيعي و غيرمعمول خواند و ادامه داد ، آن را نقطه76وي با اشاره به انتخابات دوم خرداد 

ها، مطبوعات و محافل روحاني تحرآات سياسي بيشتر شد و مجلس ششم از  بعد از آن در دانشگاه
 شكل گرفت و از آن تحرآات افرادي وارد مجلس شدند؛ بنابراين مجلس ششم دل همين تحرآات

هايي وجود داشته آه اثر منفي داشته  حتما تندروي. اما آارهاي خوبي هم انجام داد. تر شد سياسي
ي قضاييه، شوراي نگهبان و حتي در صدا و سيما آه يك  ها در قوه آاري است، اما آيا اين سياسي

  . ت وجود نداشته استي ملي اس رسانه
حجت االسالم آروبي، در پاسخ به سوالي با اين مضمون آه او قبال گفته بود ذوب در واليت نيست، اما 

اي به  تجربه نشان داد آه تبعيت بيشتري نسبت به ساير نهادها از واليت داشته است و چه توصيه
ما قانون اساسي را قبول : ر داشتآيند، دارد؛ اظها آساني آه با شعار ذوب در واليت به صحنه مي

آنيم اما بعضي در جايي آه ولي فقيه خوشايندشان نيست، تعلل  داريم و از واليت فقيه نيز تبعيت مي
آنند، اما ما همواره آن را پذيرفته و عمل  ورزند و گاهي خوشايندشان است به آن استناد مي مي
  . ايم آرده

اند و راجع به دستورات و   عضي دوستان اخيرا مصاحبه آردهب: رييس مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد
دهد آه آنها در جايي  اين نشان مي. اند هايي آرده راجع به انجمن حجتيه صحبت) ره(هاي امام فرمان

آنند و واليت فقيه را بر اساس  آنند و در جايي اين آار را نمي ها را قبول دارند و عنوان مي اين صحبت
  . ارندتفكر خود قبول د
اي آه به  نماينده: آه واليت فقيه از اصول مسلم قانون اساسي است، تصريح آرد وي با تاآيد بر اين

  . خورد آيد به قانون اساسي پايبند است و به آن سوگند مي مجلس مي
مجلس هفتم منتخبين مردم هستند آه وارد : ي مجلس هفتم يادآور شد وي در پاسخ به سوالي درباره

شويم تا عملكردشان را ببينيم و اميدواريم آه موفق  ي ارزيابي عملكردشان منتظر مي  دربارهشوند و مي
  . باشند

ي عراق و ضرورت ورود مراجع براي صدور فتوي در  ي مساله رييس مجلس شوراي اسالمي، درباره
ف بين مذاهب ايم بايد تالش آنيم در عراق اختال ما همواره گفته:  به اماآن مقدس، گفت ي حمله زمينه

ي قومي و مذهبي  ها ايجاد نشود و يكپارچگي حفظ شود؛ دشمن به دنبال تشتت و تفرقه و قوميت
ي مرجعيت است و در طول تاريخ نيز  شود مساله از محورهاي مهمي آه مانع ورود اختالف مي. است

اما در وحدت تمام مرجع شيعه بود، ) ره(مرجعيت نقش مهمي در وحدت مسلمانان ايفا آرده، مثال امام
آه اقدامات بعدي مراجع چيست مربوط به حوادث و  اما آيا اين. مسلمانان ايفاي نقش آرد

  . هاي آينده است گيري تصميم
هاي تحقيق و تفحص در مجلس ششم،  آروبي، در خصوص به نتيجه نرسيدن برخي سواالت و گزارش

اگر آنچه انجام شده در . ه نتيجه نرسيده استبرخي از اين موارد به دليل آمبود وقت ب: خاطرنشان آرد
شود تا چه حد به  بندي آنيد آن وقت مشخص مي يك آفه قرار دهيد و آنچه آه انجام نشده را نيز دسته

  . دليل آمي وقت و يا فشارها، برخي آارها به نتيجه نرسيده است
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آمد آه  ايي پيش ميه گاه تنش. در مجلس ششم هيچ گاه بر من فشار نشده است: وي تاآيد آرد
حتي مقام معظم رهبري در طول اين چهار سال . شديم وارد شويم آه اين بحثش جدا است مجبور مي

گاه غير از اين  اند و هيچ اند و تنها در قانون مطبوعات به ما دستور داده همواره براي ما حل مشكل آرده
  . اند به ما دستوري نداده

 مذهبي -گاه از مواضع سياسي زندانيان ملي  آه هيچ ص اينرييس مجلس شوراي اسالمي، در خصو
ي  اهللا خزعلي درباره ايم و تنها بر حقوق شهروندي آنها تاآيد ورزيده، اما برخي مانند آيت دفاع نكرده

در بخشي من به : آند، گفت استناد مي) ره(هاي امام انجمن حجتيه مسايلي عنوان آرده و به انديشه
دانم آه از هر  ي خود مي ام وظيفه مسلمان در جايگاه رياست مجلس قرار گرفتهعنوان يك شهروند و 

شخص حقيقي يا حقوقي آه شكايتي به مجلس داشته، شكايت او را مطرح آنم و حتي از زندانيان 
هاي زندانيان آه به ما مراجعه  ام؛ جمعي از خانواده عادي و يا زندانياني آه در آويت بودند حمايت آرده

گرايش سياسي آنها جاي خود، اما . ها بودند آه با آنها نيز مالقات داشتيم  مذهبي- زندانيان ملي آردند
دانستيم آه از آنها حمايت آنيم، هر چند آه جزو اصحاب باد هم نبوديم و در چارچوبي  وظيفه مي

. الت آنها حل شودي قضاييه مكررا نامه نوشتيم تا مشك هايمان را زديم؛ در اين زمينه به رييس قوه حرف
و انجمن حجتيه چيزي است آه بايد بگويم نظريات حضرت امام در اين رابطه مربوط به ) ره(اما بحث امام

 نيز مواضع خاص و منفي نسبت به 46 و 45هاي  ايشان همواره و حتي در سال. زمان خاصي نيست
خواستند  يه گاه ما را ميگاه نبوده است، و حتي انجمن حجت اين انجمن داشتند و چيز جديدي هيچ
اما من آاري به . گفتند آه اگر در آنار شاه قرار بگيريم بهتر است ترغيب به همراهي خود بكنند و يا مي

در اين زمينه عنوان ) ره(صحبت آن بزرگواري آه شما نامش را برديد ندارم و تنها مواضع حضرت امام
  . آردم

، آروبي در ادامه نشست مطبوعاتي )ايسنا(جويان ايرانبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانش
هاي  هاي جمعي، در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر شكست و ضعف امروز خود با نمايندگان رسانه

آنيد آه هرآس آه نظري بدهد، نظر  شما تصديق مي: انتخابات مجلس ششم در انتخابات هفتم، گفت
اشد، شكست انتخابات هفتم هم بحث طوالني است آه يك فرد است و ممكن است درست يا غلط ب

توان وارد بحث شد؛ اما بنده معتقدم دو گروه سياسي موجب شكست شدند، آنها  در اين جلسه نمي
اي ديگر آه تندروهايي به نام اصالحات  آردند و دسته گيري مي خواستند و موضع آه اصالحات را نمي

  .بودند آه جاي انتقاد هم دارند
اي نزديك از بين برود و آشور داراي محيطي سالم  هاي سياسي در آينده از اميدواري آرد تنشوي ابر

  .براي فعاليت باشد
رييس مجلس شوراي اسالمي در خصوص انتخابات رياست جمهوري و آانديدا شدن خود، به خبرنگاري 

 پاسخي داشته اين سئوال، سئوالي نيست آه در اين مقطع: آه اين سئوال را پرسيده بود، گفت
  .تر شويم باشد، بهتر است وارد مقوالت اساسي

سازمان : چنين در مورد تغيير مدير سازمان صدا و سيما، در پيشنهادي به آقاي ضرغامي گفت وي هم
سازمان صدا و سيما زير . ي ملي بايد به وظايف خود عنايت داشته باشد صدا و سيما به عنوان رسانه
تر عمل آند و بتواند اعتماد مردم را  ي ملي بايد هرچه جامع نوان يك رسانهنظر رهبري است، لذا به ع
  .بيشتر از گذشته جلب نمايد

هاي مثبتي در سازمان صدا و  در اين چند سال هم تحوالت چشمگير و قدم: رييس قوه مقننه افزود
  . سيما برداشته شده بود آه اثرات بسيار مثبتي داشت

 مجلس هفتم در پاسخگويي به مطالبات مردم بايد در نظر داشته باشد، هايي آه وي در مورد اولويت
گويم آه  تنها مي. توانم تعيين تكليفي براي منتخبان مردم در مجلس هفتم داشته باشم من نمي: گفت

  .بايد نياز و موقعيت جامعه را در نظر بگيرند و روابط مستحكمي با مردم داشته باشند
آه شايعه شده در مجلس  ر پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينرييس مجلس شوراي اسالمي د

اي بودم و هيچ  من رييس نيرومند و قوي: ايد، گفت هاي رييسه بوده ششم شما تحت نفود هيات
ي ارتباط ميان  ي من در مجلس رأي اعتماد نداشت، لذا اين مساله نشاندهنده رييسي به اندازه

هيات رييسه آارها و . آرديم آه به عنوان يك رفيق و برادر عمل مينمايندگان و حتي هيات رييسه بود 
آردند اما در هر صورت با تفاهم و تعامل،  هايي داشتند آه بايد به آن وظايف رسيدگي مي مسؤوليت

  .چنان در مجلس محفوظ بود جايگاه رييس، هم
سياسي برخي از انتقادات آه هاي  بندي آه به دليل جناح وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اين

پوشي صورت  گويم آه چشم من نمي: شد، گفت پوشي مي به دولت وارد بود از نظر مجلس چشم
شود؛ اما  ها انجام مي گرفت، چرا آه وقتي يك انديشه سياسي وجود دارد حتما اين رعايت نمي
ادهايي به دولت وارد ي مجلس ششم استيضاح وزرا را نداشت و انتق گويم هيچ مجلسي به اندازه مي
  .آرد نمي

آه فضاي سياسي در انتخابات مجلس هفتم را چگونه  آروبي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اين
ي انتخابات در خصوص اين آه خود نفر سي و يكم بود، راضي هستند يا  آند و آيا از نتيجه ارزيابي مي
بنده در دو دوره در تهران نفر دوم .  نيز وجود دارداي است آه در آن رقابت انتخابات مساله: خير؟ گفت

شود آه  وقتي تبليغ مي. برد شدم اما به هر حال مسائلي وجود دارد آه شرايط رابه اين گونه پيش مي
البته بنده . ي انتخابات مطلوب باشد توان انتظارداشت آه نتيجه رأي و انتخابات اثري ندارد لذا نمي

بندي صورت گيرد مقصر اول آن شوراي نگهبان است،  ما اگر به لحاظ تقسيممعتقدم رأي نياوردن طيف 
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پس از آن نيز تبليغات سوء بخشي از جريانات دوم خرداد بود آه . آه با عدم صالحيت موجب اين امر شد
هاي من با اين تبليغات  طيف ترديد و شك را در ميان مردم ايجاد آرد؛ اما در هر صورت اگر بنده و يا هم

شويم، اما اگر وارد شويم از  ء وارد جريان انتخابات شدند به اين علت بود آه ما معتقد بوديم وارد نميسو
آنيم  آس نيست لذا سعي مي ي ماست و ميراث هيچ آشور و نظام مال همه. آنيم آن پشتيباني مي

  .در صحنه باشيم و با مشكالت روبرو شويم
اگر مسيري را آه بنده و : شرايط انتخابات آزادانه نبود؟ گفتآه آيا  به گزارش ايسنا، وي در خصوص اين

  . شد داديم خيلي از مسائل حل مي آقاي خاتمي انتخاب آرده بوديم ادامه مي
آه چرا برخي از نمايندگان  رييس مجلس شوراي اسالمي در خصوص سئوال خبرنگاري مبني بر اين

بررسي اين : آردند، گفت  تحقيق و تفحص ميهاي مجلس همانند بودجه و توجهي نسبت به برنامه بي
توجهي  چنان آه بي هم. ها در صحن وجود دارد البته تحرآات و خشونت. هاست مسائل در آميسيون

هم چنين دليل ديگر آن سپري شدن روزهاي آخر مجلس است آه . تواند وجود داشته باشد هم مي
  .ه شاهد چنين مسائلي نباشيماوضاع به شدت آشفته است و ما اميدواريم در مجلس آيند
دفاع ما از حقوق شهروندي : ها هم تصريح آرد آروبي در خصوص دفاع از حقوق شهروندي ملي مذهبي

ها به معناي همفكري سياسي نيست و تنها به علت وظايفي است آه ما بايد انجام  ملي مذهبي
  .دهيم

هاي  گانه در آنفرانس ره مساله جزاير سهآه چرا هموا آروبي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اين
به نظر من طرح جزاير : شود؟ گفت ي عرب مطرح مي مختلف و از جمله شانزدهمين آنفرانس اتحاديه

در شرايطي . ي عكس داشته است انگيزي بوده، هرچند آه همواره نيز نتيجه گانه تنها براي اختالف سه
ها و سپري آردن روزهايي  سابقه فلسطيني  آشتار بيآه آمريكا به اين صورت در منطقه حضور دارد،

گانه مطرح باشد؛ با  آه جهان اسالم دارد موجب طرح اين سئوال است آه چرا بايد مسائل جزاير سه
ها رفع شود و هيچ ارتباطي با  آه اين مساله تنها بين ما و امارات است آه بايد سوء تفاهم وجود اين

  .هيچ آشور ديگري ندارد
بنده از : ها نيز، تصريح آرد ي آاهش قيمت مورد عملكردهاي آقاي خاتمي در خصوص نتيجهوي در 
  .ي عملكرد جناب آقاي خاتمي هيچ خبري ندارم نتيجه

رييس مجلس شوراي اسالمي در خصوص اختالفاتي آه بين شوراي نگهبان و مجلس در خصوص 
قانون اساسي براي سالم : سي است، گفتآه اين اشكال در نقص قانون اسا انتخابات وجود دارد و اين

برقرار شدن انتخابات نظارت را به شوراي نگهبان داده است آه متاسفانه اين نظارت محل بحث و 
  .آند و ما اين روال را قبول نداريم اختالف شده است، چرا آه شوراي نگهبان خيلي گسترده عمل مي

 به وجود آمده است آه بايد حل شود، چون ما تصور )ره(اين مساله بعد از رحلت حضرت امام : وي افزود
  .دهد به تدريج در حال دخالت در اجرا است آنيم نظارتي آه شوراي نگهبان انجام مي مي

ي آنفرانس خبري خود در خصوص مشكل ورود آاالي قاچاق به  رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه
هاي غيرمجاز  بحث مراآز و يا اسكله. ارداين مشكل در آشور ما وجود د: آشورمان، اظهار داشت

در اين خصوص اقدامات . دانم، ولي بايد اين مشكل حل شود همواره مطرح بوده، رقم دقيق آن را نمي
ترين سطوح آشور براي پيگيري اين مساله برگزار شده  جدي هم انجام شده و جلسات مهمي در عالي

  .است
والمسلمين مهدي آروبي  االسالم ، حجت)ايسنا(شجويان ايرانبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دان

در پاسخ به سئوالي در خصوص طرح احتمالي بحث استمرار نظارت شوراي نگهبان در دوران نمايندگي 
شوم؛ بايد ببينيم آه  من وارد آار مجلس هفتم نمي: از سوي منتخبان مجلس هفتم، تصريح آرد

آنم آه خوب عمل آنند، اما نفس نظارت استمراري با روح  ميعملكردشان چگونه خواهد بود، آرزو 
  .قانون اساسي سازگار نيست و به معناي تشكيل مجلس فرمايشي خواهد بود
. وجه درست نيست اعضاي شوراي نگهبان هم افراد عادي هستند، لذا نظارت مستمر آنها به هيچ

 نظارت آنند، بلكه افراد عادي هستند آه جبرئيل امين يا مسيح مقدس در شورا نيستند آه بر آار آنها
نظري به وجود بياورند و موجب مختل  هاي مختلف، تنگ ها و بينش ممكن است در جريان آار سليقه

  .آنم ي آار مجلس هفتم اظهارنظر نمي شدن آار مجلس شوند؛ اما من هرگز درباره
نبايد در خصوص مجلس : شتوي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص عملكرد مجلس هفتم، اظهار دا

در اين آه . داوري آنيم، بايد اجازه دهيم آه در محيط آاري خود، آار خود را انجام دهند هفتم پيش
انتخابات مجلس هفتم مانند مجلس ششم شور انتخاباتي نداشت، شكي نيست، اما بايد به مقدمات 

دي انجام شود آه در انتخابات بعدي به هاي ج بايد حرآت. آن هم نگاه آرد آه آمار را پايين آورده است
اي ديگر رفتار شود و مجلس بعدي حتي انتخابات رياست جمهوري و شوراها با شور بيشتري  گونه

ميزان شرآت مردم در انتخابات مجلس هفتم در شأن جمهوري اسالمي ايران نبوده است، . برگزار شود
  .اما عوامل گوناگوني موجب ايجاد اين فضا شد

: ي تغيير گرايش در مردم بود؟ تصريح آرد پاسخ به اين آه آيا انتخابات مجلس هفتم نشاندهندهوي در 
ها نيامدند و برخي  تغيير گرايش در مردم به وجود نيامد بلكه ترديد وجود داشت، جمع زيادي پاي صندوق

  . هايشان حاضر نشدند رأي دهند از دوستان خودشان رأي دادند اما خانواده
 خصوص احتمال آانديداتوري ميرحسين موسوي، هاشمي رفسنجاني و يا آانديداتوري آروبي در

مجمع روحانيون مبارز تا به حال هيچ بحثي راجع به رياست جمهوري نكرده : احتمالي خود، تصريح آرد
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ها بوده، نه  ايم تنها اخبار روزنامه است، آنچه راجع به هاشمي رفسنجاني و آقاي موسوي شنيده
  .ايم آس ديگر نداشته اي با اين ايشان و نه با هيچ مذاآره

من در اين خصوص جوابي ندارم؛ اين قدر افراد اليق و خوب : وي درباره احتمال آانديداتوري خود، گفت
چيز قائم به فرد نيست و در آشور نيروهاي فراواني وجود  هيچ. هستند آه نيازي به من نخواهد بود

  .دارد
دانم و مسائل به اين صورت آه در  مورد مي ي رياست جمهوري خود را بي ربارهسئوال د: وي تصريح آرد

  .مطبوعات مطرح شده درست نيست و بسيار زود است
آه همواره در اظهاراتش به قانون اساسي و جمهوري اسالمي تاآيد داشته است،  وي در خصوص اين

چيز را بر  خواهيم همه يم ميخواهيم صحبت آن مقداري بر اساس عادت است، ما هر وقت مي: گفت
. اند ها نازل آرده آيد و فرشته گويند همه چيز از آسمان مي اي مي اساس قانون اساسي بگوييم اما عده

اي  آنيم، عده شود، بر قانون اساسي تاآيد مي ما بر اساس افراط و تفريطي آه از هر دو سو عنوان مي
  . آنند  بر جمهوريت بدون اسالميت تاآيد مياي نيز چيز از آسمان آمده و عده گويند همه مي

هاي اقتصادي و سياسي  مجلس ششم در بخش: رييس مجلس در پاسخ به سئوالي ديگر، گفت
آارهاي مثبتي انجام داده، اما رنگ سياسي آن بيشتر از مجالس ديگر بوده است و همين آارهاي 

  .الشعاع قرار داده است اقتصادي را شايد تحت
ي  بحثي آه راجع به برنامه: ي چهارم توسعه در مجلس ششم، گفت  بررسي برنامهآروبي در خصوص

قبل از انتخابات تاآيد بر اين بود آه در مجلس ششم . چهارم شد بيشتر مربوط به بعد از انتخابات است
 را تنظيم آنيم، 84توانيم بودجه  گفت اگر در مجلس ششم تصويب نشود نمي بررسي شود و دولت مي

انداز بيست ساله را براي تصويب تقديم  ي هم زماني آه مجمع تشخيص مصلحت نظام چشمدر جاي
فر گفتند از رهبري درخواست آنيد آه زودتر اين آار را انجام دهد تا  آردند، آقاي ستاري رهبري مي

برنامه چهارم را دولت به مجلس بدهد، رهبري هم عنايت آافي را در اين خصوص آردند و بعد از 
ي چهارم در مجلس ششم بررسي شود و برخي مشكالت و  ابات فضايي ايجاد شد آه برنامهانتخ
ي چهارم در مجلس ششم شوراي نگهبان رفتار طبيعي و  اگر در جريان بررسي برنامه. ها پيش آمد تنش

آردند، اين  آرد و بر اساس آنچه قبال گفته بودند مصوبات را به طور همزمان بررسي مي عادي مي
دانم آه شوراي نگهبان در حين بررسي، مصوبات مجلس را در اختيار  آمد؛ نمي ها پيش نمي بحث

داشتند يا نه، اما زماني آه پس از تصويب نهايي آن را به شوراي نگهبان فرستاديم انتظار داشتيم از 
هم استفاده آردند،  روز اضافه 10 روز مهلت خود از 10موعد مقرر زودتر آن را ارائه دهند اما آنها عالوه بر 

. توانستيم آن را قانونا براي اجرا به دولت ابالغ آنيم دادند مي و اگر تا دو ساعت ديگر آن را به ما نمي
سير طبيعي اين بود آه مجلس ايرادات شوراي نگهبان را بررسي و رفع آند و به شورا بفرستد و در 

گهبان راه را بر مجلس بست و فرصت اين آار نهايت بر سر موارد اختالفي به مجمع برود، اما شوراي ن
قرار است آميسيون بر نظرات خود پافشاري آند آه در اين صورت نيازي به رفتن به شوراي . نيست

  .تواند اليحه را به مجمع بفرستد نگهبان نيست و مي
مد آه اين ما موافق بوديم آه شوراي نگهبان هم طبيعي برخورد آند، اما مسائلي پيش آ: وي تاآيد آرد
  .گونه نشد

هاي شاخص مجلس هفتم عنوان آرده بود  آه يكي از چهره وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اين
انتخاباتي انجام : زند، گفت شان مي آساني آه اين مجلس را به رسميت نشناسند قانون توي دهن

 شده است، اما مجلس ايم حقوق برخي تضييع شده و حقوق برخي پايمال شده، بارها عنوان آرده
  .انتخاب شده و بايد آارش را انجام دهد

آه چرا شما در انتخابات مجلس خبرگان  به گزارش ايسنا، آروبي در پاسخ به سئوالي مبني بر اين
دانستيد، اما در انتخابات مجلس هفتم با همين شرايط شرآت  شرآت نكرديد، چون آن رقابتي نمي

چنانچه . ابات هم شرآت آرديم و هم اعتراض آرديم و هم رأي داديمما در هر دو انتخ: آرديد؟ گفت
ما معتقديم بايد خدمت بكنيم و . حتي آقاي توسلي، انصاري و بجنوردي هم در انتخابات شرآت آردند

هاي بسياري  همواره در خدمت دوستان خواهيم ماند، زيرا اگر جامعه غير از اين عمل آند خسارت
  . خواهد داشت

آنيد جناح مقابل پس از پايان مجلس ششم با  آه تصور مي سخ سئوال خبرنگاري مبني بر اينوي در پا
هاي ما با جناح مقابل همواره با حفظ عزت و اقتدار اثر  رايزني: شما چه تعاملي داشته باشند؟ گفت

 اين گونه هايي داشتم و ايراداتي بر من وارد است اما معتقدم در بنده در اين ميان آاستي. داشته است
چنان آه طرف مقابل نيز به ما انتقاداتي وارد  هم. قضايا ضمن حفظ حرمت بايد انتقادات صورت گيرد

هاي عميقي منجر شود وجود  آه اين اختالفات به چالش اي در خصوص اين لذا جاي هيچ نگراني. آند مي
  . ندارد

هاي خودمان  جرم سياسي تالشما در مورد : آروبي در خصوص تعريف جرم سياسي به خبرنگاري گفت
اآنون نيز اين اليحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مانده است، اما دليل اين مسأله  ايم و هم را آرده

توان انتظار داشت تا تمامي اهداف به صورت آامل و جامع به تحقق برسد  شكست نيست، چون نمي
   .البته اميدواريم در مجلس هفتم اين گونه مسائل مرتفع شود

آنيم ارتباطات را  ما همواره سعي مي: وي با اشاره به اتفاقاتي آه در مراسم مجمع بانوان رخ داد، گفت
  .ها را ادامه دهيم و نقد و انتقاد خواهيم آرد حفظ آنيم، رايزني

  .اآنون دوران ما دوران طاليي است و شرايط بسيار بهتر از گذشته است هم: وي در پايان تصريح آرد
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