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  آند  ها توجه نمي   شوراي نگهبان به ياوه سرايي-سخنگوي شوراي نگهبان
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نظام جمهوري اسالمي ايران نظامي مردمي است و انتخابات تجلي : سخنگوي شوراي نگهبان گفت
 دوره انتخابات در طول بيست و پنج سال گذشته سندي براي مردمي 24دم است و برگزاري حضور مر

  .  بودن نظام جمهوري اسالمي ايران است
صبح امروز دآتر ابراهيم عزيزي سخنگوي شوراي نگهبان در , ايلنا, به گزارش خبرنگارخبرگزاري آار ايران

 داخلي و خارجي به سواالت آنان درباره نحوه مصاحبه اي مطبوعاتي با حضور خبرنگاران رسانه هاي
  .عملكرد شوراي نگهبان در طول برگزاري هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي پاسخ داد

در ابتداي اين نشست وحيد جالل زاده مسئول روابط عمومي شوراي نگهبان در گزارشي از مراحل 
بررسي شكايات و اعتراضات داوطلبان به انجام امور انتخابات مجلس هفتم اعالم آرد آه در حال حاضر 

  .شوراي نگهبان ارسال شده و اين نهاد در حال بررسي مستندات داوطلبان مي باشد
  .در ادامه جلسه ابراهيم عزيزي سخنگوي شوراي نگهبان به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد

 جمهوري اسالمي ايران به  سال گذشته در آشور از نظام25وي با اشاره به برگزاري انتخابات در طول 
 دوره از انتخابات در طول بيست و پنج 24برگزاري : عنوان مردمي ترين نظام هاي جهان ياد آرد و گفت 

سال گذشته سندي براي مردمي بودن اين نظام است و نظام ما بر پايه مردم ساالري ديني بنا نهاده 
  .د جاي داده استشده است و تمام خصوصيات يك حكومت مردم ساالر را درخو

انتخابات آزاد , وقتي بحث از دمكراسي مي شود خصوصيات آن از جمله مشارآت عمومي: وي ادامه داد
  .و تفكيك قوا مطرح مي شود و تمامي اين موارد در نظام ما وجود دارد

 قانون اساسي مشارآت مردم به تفصيل تشريح شده آه براساس آن نظام را متكي بر 3 اصل 8در بند 
  .راء مردم مي داندآ

در قانون انتخابات هم جلوه هاي مردم ساالري آه : عزيزي با اشاره به متن قانون انتخابات تصريح آرد
در مورد انتخاب , نشانگر مشارآت مردم است تصريح شده است و نظام ما بهتر از همه نظام هاي دنيا

  .آنندگان و انتخاب شوندگان قوانين را وضع آرده است 
 سال تمام وجود دارد و از لحاظ مشارآت عمومي و 15د انتخاب آنندگان فقط شرط سني و آنهم در مور

حتي جنس يا نژاد هيچ تاثيري در انتخاب , برابري آراء همگي مردم با هم هيچ تفاوتي وجود ندارد
ه و نماينده آنندگان ندارند و اقليت هاي ديني در نظام ايران به راحتي مي توانند در انتخابات شرآت آرد

  .  داشته باشند
: تاآيد آرد, سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين مطلب آه شكل نظام ايران جمهوري اسالمي است 

شكل نظام جمهوري است و همه مردم حضور دارند و مردم مسلمان به اسالم عشق مي ورزند و 
و جمهوريت يك هدف را مردم در سرنوشت خود حضور دارند و اسالم . محتواي نظام اسالمي است 

  .پيگيري مي آنند و آن دين مردم است 
, وي با اشاره به شرايط تصريح شده در قانون انتخابات جهت آانديداتوري مجلس شوراي اسالمي 

در قانون يكسري شرايط براي داوطلبان آمده است آه از آن جمله التزام عملي به اسالم : اظهار داشت
 قانون انتخابات افراد ثبت نام شده براي 30ران و از سوي ديگر در ماده و قانون اساسي و تابعيت اي

  .نمايندگي نبايد سوء سابقه داشته باشند و اين در قالب قوانين آشورهاي ديگر تجلي پيدا آرده است
تا بحال انتخابات پر شوري را برگزار آرده ايم، لذا بايد همه , ما با همين قانون انتخابات : عزيزي گفت

ستگاه هاي اجرايي و نظارتي پايبند به قانون و آرمان هاي مردم شريفمان باشند و بنابراين شرط الزم د
  . قانون است و همه بايد به قانون تن دهند چرا آه احترام به قانون احترام به مردم است

: ادامه دادسخنگوي شوراي نگهبان از آلي گويي برخي از نهادها در برابر افكار عمومي انتقاد آرد و 
شوراي نگهبان مدعي است آه به قانون عمل آرده است و غوغا ساالري ها هيچ تاثيري در آار آنها 
ندارد، چرا آه برگزاري انتخابات آزاد و مردمي را حق مردم مي دانم و به هيچ وجه از حق خود آوتاه 

  .نمي آئيم
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عدم احراز " آه وزارت آشور بحث عزيزي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد اين مسئله
 قانون انتخابات براي داوطلبان شرايطي را مطرح آرده 28ماده : گفت, را غير قانوني مي داند" صالحيت

اين شرايط را بايد داوطلب داشته باشد و اين شرايط . است آه اين همان سوگند نامه نمايندگان است 
  .شود درغير اينصورت آن بي احترامي به مردم استتوسط شوراي نگهبان و وزارت آشور بايد احراز 

اينكه بيان مي شود آه برخي از افراد براساس بند عدم التزام به اسالم رد صالحيت شده : وي افزود
التزام عملي . اند، به معني مسلمان نبودن آنها نيست، چرا آه مسلمان بودن به شهادتين گفتن است 

ار باشد اما فردي آه رباخوار است مطابق بند بايد عدم احراز يعني فرد مسلمان شايد فردي گناهك
  .بعضي وقتها مشخص مي شود آه فرد داوطلب اصال التزام عملي به اسالم ندارد. صالحيت شود 

قانون اساسي ميثاق ملي آشور است و دراصل دوم قانون : تاآيد آرد, عزيزي در تشريح مطالب خود 
ت آسي آه در اين نظام پايبند به استقالل نباشد و رفتار و اساسي اهداف حكومت بيان شده اس

يا جمهوريت و آراء مردم را قبول نداشته باشد و از طرفي , سخنانش به استقالل آشور خدشه وارد آند
لذا بايد رد , يعني قانون اساسي را قبول ندارد, ديگر آسي اسالميت و حكومت ديني نظام را رد آند

  .صالحيت شود
از بعضي : وراي نگهبان با ابراز تعجب از سخنان مطرح شده توسط برخي از افراد گفتسخنگوي ش

تعجب مي آنم آه دم از قانون مي زنند اما به قانون توجه ندارند، مي گويند چرا به استعالمات مراجع 
 التزام عملي به اسالم و قانون اساسي به آدام يك از مراجع مربوط مي. چهارگانه توجه نشده است

شود؟ اگر استعالمات مراجع در مسير خواست برخي از افراد باشد مي گويند آار درست انجام شده و 
  .در غير اينصورت مراحل آار را قبول ندارند

همگي بايد به قانون عمل آرده و آل قانون را ببينيم و در برابر همه قانون متواضع : عزيزي تصريح آرد
از آنها استعالم شد و اگر به تحقيقات , گانه مربوط مي شود هر مطلبي آه به مراجع چهار. باشيم

  .آن تحقيق مورد استناد قرار گرفته است, محلي مطلبي بر مي گشت
مومن بيان داشته اند آه آار بررسي صالحيت را در مورد افرادي .. عزيزي در پاسخ به اين سوال آيت ا

 از 28شرايط ماده : گفت,  پيش شروع آرده ايمآه احتمال مي داديم از آانديد مي شوند را از يك سال
شوراي نگهبان به خاطر حقوق مردم عزير تمام توان خود را به آار گرفته است و . شرايط احرازي است 

  .اگر فرد داوطلب واقعا شرايط قانوني را دارد بايد تائيد صالحيت شود 
 تصريح شده است، يعني داوطلب بايد 30 آمده و موانع آن نيز در ماده 28شرايط آانديداشدن در ماده 

  . را نداشته باشد30 داشته باشد و هيچ آدام از ماده 28تمام شرايط ماده 
شرايط مربوطه بايد احراز شود افرادي آه شرايطشان احراز نشده است با اين افراد : وي اظهار داشت

براي .  بايد عمل شود 28 ماده به چه نحوي بايد برخورد شود؟ قانون در اين زمينه راه را باز آرده و
بايد اين قسمت هم . اجرايي شدن اين ماده تصريح شده آه بررسي هاي الزم بايد در محل انجام بگيرد

لذا هيات هاي نظارت به خاطر دغدغه خاطر مردم آوشش , زمينه اي مي شد تا شرايط احراز شود
افراد مراجعه شده است تا اطالعات الزم از آردند تا به قانون عمل شود حتي در بعضي از موارد به خود 

  .وي گرفته شود
درصد از آانديداهاي مجلس هفتم دربانك اطالعاتي شوراي نگهبان آه در 40عزيزي از وجود اطالعات 

  .خبر داد, دوره هاي گذشته براي انتخابات ثبت نام آرده بودند 
بري را آارگشا مي داند و نصب العين شوراي نگهبان رهنمون هاي مقام معظم ره: ابراهيم عزيزي گفت
  .  خود قرار مي دهد

به گزارش خبرنگار ايلنا ، در ادامه اين مصاحبه مطبوعاتي سخنگوي شوراي نگهبان با موضع گيري 
ملت ايران همواره نشان : تاآيد آرد, شديد نسبت به دخالت آشورهاي خارجي در امور داخلي ايران

لي انقالب بحث استقالل بوده است و ايران يكي از آشورهاي مستقل داده اند آه يكي از شعارهاي اص
آشورهاي جهان و به خصوص استكبار جهاني آمريكا، اين تجربه را از آشور ما دارند آه اين . جهان است

دخالت ها هيچ گونه تاثيري در اراده مردم نخواهد داشت و مردم پاسخ اين دخالت ها را با حضور 
  .انتخابات خواهند دادگسترده خودشان در 

مان را به هيچ آشور خارجي نمي دهيم و مدعي هستيم   اجازه دخالت در امور داخلي: عزيزي ادامه داد
آزادترين و سالمترين انتخاب , آه انتخابات ما و حكومت ما مردمي ترين حكومت دنياست و انتخابات ما

هاي يك نظام دموآراتيك است آه   ز خصوصيتبرابري آراء و رأي مستقيم مردم در نظام ا. ها بوده است
  .به نحو هرچه بهتر و مطلوبتر در نظام ما وجود دارد

 قانون انتخابات مبني بر 30 ماده 5عزيزي درباره رد صالحيت برخي از آانديداها با استناد به بند 
ه گزارش داده در مورد افرادي اين قضي: گفت, "محكوميت به ارتداد براساس حكم مراجع صالح قانوني"

  .اشتباه تايپي بوده و اصالح شده است, شده بود آه در واقع اين استناد
متحصنين مجلس اعالم آرده اند آه هيچ "وي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره اين مطلب آه 

تضميني در مورد اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري از سوي شوراي نگهبان وجود ندارد آه به تحصن 
, مجلس خانه ملت است و نشستي آه بخواهد خارج از قانون باشد: تاآيد آرد, "ايان دهندخود پ

اعتباري ندارد و همه ما ملتزم به رعايت قانون هستيم و در تائيد صالحيت ها بين نماينده و غير نماينده، 
  .هيچ تفاوتي وجود ندارد
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قام معظم رهبري آه قبال هم با بعضي از فقط در مورد نمايندگان با توجه به فرمايشات م: عزيزي افزود
اعضاي شوراي نگهبان قريب اين مضامين را فرموده بودند و نصب العين شوراي نگهبان قرار داشته 

  .است، اين رهنمون ها راه گشاست و فرمايشات معظم له در واقع عمل به قانون است
نمايندگان مجلس و يا : فتسخنگوي شوراي نگهبان در تشريح احراز صالحيت نمايندگان مجلس گ

آساني آه يكبار داوطلب بودند تائيد صالحيت شده اند و بعد از آن رد شده اند چون مانعي پيش نيامده 
است و شرايط را از دست نداده اند به اين افراد استصهاب جاري مي شود، يعني اگر فردي صالحيتش 

  . صالحيتش تائيد شده در نظر گرفته شوداحراز شده و شك داريم آه آيا شرط را از دست داده بايد
در مورد اين افراد، اگر دليلي بر رد صالحيت وجود دارد آه رد صالحيت مي شوند، لذا : عزيزي تصريح آرد

جاري نمي باشد و يا مجددا تاييد , در مورد نمايندگان چون قبال تائيد صالحيت شده اند بحث عدم احراز
  .شوند يا رد صالحيت  صالحيت مي

عزيزي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر عدم مشروعيت و قانوني بودن مصوبات مجلس 
شوراي اسالمي به لحاظ رد صالحيت بخش عمده اي از نمايندگان دوره ششم مجلس توسط شوراي 

در هر دوره اي رسيدگي به صالحيت ها در همان دوره انجام مي گيرد و به آن : اظهار داشت, نگهبان
در , قانون مالك عمل است، اگر در مورد افرادي در مقطعي صالحيت ها بررسي گردد. وره مربوط استد

  .همان دوره اعالم مي شود، لذا مجلس ششم قانوني است و به آار خود ادامه خواهد داد
 نفر از اعضاي اين 11در ادامه جلسه سخنگوي شوراي نگهبان برگزاري جلسات شوراي نگهبان با حضور 

تا به . شوراي نگهبان مرجع تفسير آننده قانون اساسي است: ورا را قانوني دانست و تصريح آرد ش
 عضو رسميت ندارد و لذا غير 11حال تفسيري رسمي صورت نپذيرفته است آه شوراي نگهبان با 

  .قانوني دانستن مصوبات اين شورا به اين دليل قابل توجيه نمي باشد
ه مطالب مندرج در برخي از روزنامه ها و سخنراني هاي افراد و گروه هاي عزيزي با بيان اين مطلب آ

: تاآيد آرد, سياسي در مورد نحوه عملكرد شوراي نگهبان هيچ تاثيري بر عملكرد شوراي نگهبان ندارد
اين مطالب تاثيري بر عملكرد شوراي نگهبان ندارد چرا آه شوراي نگهبان وظيفه اش صيانت از قانون 

شوراي نگهبان وظيفه حفظ حقوق مردم ,  توجه به ترآيب اعضاي شوراي نگهبان و ديدگاه آنهااست و با
  .را دارد و به قانون عمل خواهد آرد و شوراي نگهبان نهادي مستقل و بي طرف است

در اين مقطع شوراي نگهبان در حال رسيدگي به شكايات داوطلبان است و همگي : وي ادامه داد
ررسي مي شود و در اين مرحله به طور آامل و با استقالل به موارد مطرح شده اعتراضات به دقت ب

  .رسيدگي خواهد شد
حق انتخاب در "عزيزي در ادامه اين مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به سوالي مبني بر اين مطلب آه 

 حكومت هاي مردمي به مردم داده شده است اما رد صالحيت هاي اينچنيني قدرت انتخاب مردم را
، "اگر از مردم ترسي نداريد چه اشكالي دارد همه را تائيد آنيد تا مردم انتخاب آنند؟, محدود آرده است

انتخابات آزاد و انتخابات چرخشي همگي مبين . نظام ايران يك نظام مردم ساالر ديني است: پاسخ داد
آن راي مثبت داده اند و قريب به اتفاق مردم ايران به نظام و قانون اساسي . مردمي بودن نظام است

قانون اساسي در قانون انتخابات تجلي پيدا آرده است آه مصوب نمايندگان مجلس است، لذا فصل 
  .الخطاب ما قانون اساسي است

در قانون انتخابات شرايطي براي داوطلبان آمده است آه مايه مباهات و افتخار مردم است : عزيزي افزود
به احكام اسالم و پايبند به قانون اساسي باشند لذا اين سواالت جايگاه آه افراد نماينده بايد عامل 

  .علمي ندارد
در بعضي از آشورها شرايط بسيار سختر از آشور ماست، حتي در آشورهايي آه دم : وي تصريح آرد

اين آه مطرح مي . از دمكراسي و آزادي مي زنند مراجع تصميم گيرنده بسيار سختگيرتر عمل مي آنند
يعني چه؟ مثال در مورد شرط سن يا مدرك تحصيلي ,  صالحيت افراد را به خود مردم واگذار آنيدشود
  أي دهندگان اول شرايط را بروند استعالم آنند؟  بايد ر

حق مردم است به آسي رأي دهند آه او : عزيزي شناخت مردم از داوطلبان را حق آنها دانست و افزود
ي مردم قائل هستيم بايد به مراجع قانوني هم اين حق را بدهيم آه هر اگر اين حق را برا. را بشناسند

بگويند؛ لذا مراجعي در قانون پيش بيني شده است آه در يك مسير , چه در مورد داوطلبان مي دانند
  .علمي و درست به اين امور رسيدگي آنند تا انتخاباتي آزاد و قانومند برگزار شود

ن اين مصاحبه مطبوعاتي با تاآيد بر نصب العين قرار دادن فرمايشات سخنگوي شوراي نگهبان در پايا
فرمايشات ايشان نور و رحمت است و : مقام معظم رهبري درباره تائيد صالحيت ها خاطر نشان آرد

ها بايد به نصب العين قرار دادن سخنان ايشان آه همانا عمل به   قطعا آارگشاست و همه دستگاه
  .عمل آنند, ردم استقانون و رعايت حقوق م

  پايان پيام
 
  

  گزارش ايلنا از هشتمين روز تحصن نمايندگان در مجلس  
  2004 ژانويه 18 -1382 دي 28يكشنبه 

هشتمين روز از تحصن نمايندگان در مجلس امروز به همراه روزه سياسي نمايندگان در مجلس *** 
  .  شوراي اسالمي آغاز شد
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 مجلس ششم آه آانديداي دوره هفتم مجلس نيز نشده است، در محمد پيران نماينده مردم رزن در
من در پاسخ به آسانيكه از من پرسيدند چرا آانديداي اين دوره : سخناني در جمع متحصنين گفت

مندم آه حاضر نيستم به خاطر من هزينه بپردازد؛ اما اين   ام، گفتم آه اينقدر به نظام و رژيم عالقه  نشده
  .آنند   نظامي است آه برخي مسووالن آن اينقدر غيرمنصفانه عمل ميعالقه ما در برابر

اي   ايم آه عده   سال از انقالب به جايي رسيده25با گذشت : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، وي گفت
  .آنند  انگشت شمار براي نمايندگان مردم تعيين تكليف مي

م تا به عنوان فردي آه ذينفع نيستم، نشان دهم من به اين دليل در تحصن شرآت آرد: وي تصريح آرد
  .هاست  هدف تحصن، آسب صالحيت فردي و شخصي نيست، بلكه اعتراض به شيوه تعيين صالحيت

  
با توجه به رد : ناصر برهاني عضو هيات مديره آانون شوراهاي اسالمي آار استان تهران اعالم آرد*** 

تم؛ آارگران آشور ابراز همدردي و حمايت خود را از صالحيت گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس هف
  .متحصنين اعالم مي آنند

به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، وي در مراسم سخنراني متحصنين در مجلس با بيان اينكه خواسته 
 روز از تحصن هنوز هيچ اتفاقي 8متاسفانه با گذشت : همه ما نهادينه شدن دموآراسي است، گفت

  .ستنيفتاده ا
 نفر 80مجلسي آه : اي براي حذف مردم ساالري دانست و گفت  وي رد صالحيت هاي گسترده را شيوه

 سال گذشته تصويب آرده مشروع 4آن فاقد صالحيت تشخيص داده مي شوند، چگونه قوانيني آه در 
  .پس با اين روند بايد مجلس را جمع آنند, باشد؟  مي

هاي قانوني مردم و متحصنين    ميليون راي نتواند خواسته22مهور با اگر رئيس ج: وي در پايان تاآيد آرد
  . ميليون راي را داشته باشد22را برآورده آند، ديگر هرگز با اين وضعيت آشفته نبايد انتظار 

  
هاي   محمدجواد مظفر عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، هرگونه سازش بينابيني و روش*** 

ها ضربه مهلك   اين روش: شكل رد صالحيت شدگان مردود دانست و گفتآدخدامنشانه را در حل م
  . ديگري بر پيكره اصالح طلبي خواهد بود

 روز تحصن با 8طي اين : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، مظفر در مراسم تحصن نمايندگان گفت
مدتا يك بازي براي آشاندن ترين اقشار اجتماعي صحبت آردم آه نظر آنها اين بود آه اين تحصن ع  عادي

  .مردم به پاي صندوق هاي راي است
به هر حال مردم با بدبيني به مسايل : وي با بيان اينكه اعتماد عمومي بسيار ضربه خورده است، گفت

سياسي مي نگرند و تنها راه زدودن اين بدبيني، مقاومت و پايداري تا به دست آوردن تمامي خواسته 
  .هاي مردم است

 سال 24: چنين با اشاره به تاسيس دبيرخانه شوراي انقالب در همين مكان متحصنين، گفتوي هم
اهللا منتظري در همين مكان حضور داشتند و اآنون باور آردني نيست آه پس   قبل مرحوم بهشتي و آيت

  .از اين مدت اينجا مكاني شود براي اعتراض به اقدامات خالف قانون و ضد آزادي
خواند و " مجلس ششم"ن جريان بر مبناي اصالحات در تمامي نهادهاي اصالح طلبان را مظفر پايدارتري

من مدعي هستم آه اين مجلس از آغاز پيدايش دموآراسي، بهترين مجال قانونگذاري بوده : گفت
  .اند  آردم آه چرا دست به سالخي و رد صالحيت گسترده در مورد اين نمايندگان نزده  است و تعجب مي

 تازيانه 80ما طاقت :  پايان با اشاره به شعري از مظفر شيرازي خطاب به نمايندگان گفتوي در
  .نداشتيم

  
اي براي حذف جمهوريت   هاي غير قانوني را انگيزه  علي قنبري، نماينده فارسان و اردل رد صالحيت*** 

  . اعتراض ما به آساني است آه به دنبال حذف جمهوريت هستند: دانست و گفت
از همان : گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، نماينده رد صالحيت شده فارسان در جمع متحصنين گفتبه 

جمهوريت را به عنوان تفسيري مدرن در غالب مذهب براي حكومت مطرح ) ره(ابتدا آه امام راحل 
رح دار آنند و همواره بحث حكومت اسالمي را مط  آردند، گروهي بر آن شدند تا جمهوريت را خدشه

  .آردند نه جمهوري اسالمي را  مي
در زمان حال نيز آن : ها به جمهوريت معناي خاصي دادند گفت  وي با بيان اينكه مردم با مقابله با توطئه

  .تفكر سابق با تفسير خاصي از نظارت استصوابي درصدد آنار زدن جمهوريت است
  . ارج آندآند مردم را از صحنه حكومت خ  اين تفكر تالش مي: وي افزود
بحث ما اقدامات غير . شود   نماينده مجلس ختم نمي80اعتراض ما نيز به تأييد صالحيت : وي گفت

  . اند  اي است آه حذف جمهوريت را محور قرار داده  هاي گسترده  قانوني در رد صالحيت
پندارند،   ي سياسي ميآنند و آن را باز  قنبري با بيان اينكه مردم، تحصن و اعتراض نمايندگان را باور نمي

با پافشاري و ايستادگي در تحقق مطالبات مردم بايد نشان دهيم به دنبال اجراي قانون و : گفت
  .قانونمند عمل آردن برخي از نهادها هستيم

  
ها، جمعي از وآالي دادگستري مرآز   در هشتمين روز تحصن نمايندگان در اعتراض به رد صالحيت*** 

  .ردندمتحصنين را همراهي آ
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به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، از جمله اين وآال بهمن آشاورز، رياحي، حسين آبادي و خانم صبرت 
  .در مراسم امروز متحصنين در مجلس حضور داشتند

همچنين اعضاي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، فرماندار استان زنجان، شاخه جوانان جبهه مشارآت 
 انجمن مرآزي دفتر تحكيم وحدت، آميته متحصنين استان خوزستان در اسالمي و تعدادي از اعضاي
  .حمايت از آنان حضور يافتند

  .گفتني است، آقايان حكمت، علوي تبار و زيدآبادي نيز امروز در جمع متحصنين حضور دارند
  

ور من و دوستانم براي حض: رئيس آانون وآالي دادگستري در جمع متحصنين گفت  بهمن آشاورز، *** 
در جمع شما عزيزان وضعيت خاصي داريم زيرا آانون وآالي دادگستري از دخالت در سياست بر مبناي 

ايم، اين مصوبه را رعايت آنيم و   اند و ما هميشه مصلحت داشته  يك مصوبه بسيار قديمي ممنوع شده
  .ايم  رعايت آرده

حضور من و همكارانم به عنوان وآيل خواهم   مي: به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، وي تصريح آرد
  .دادگستري تلقي شود نه عضو آانون وآال

اند در    از جمله اينكه به ما گفته  شباهت بسياري در زمينه اجراي قانون و اصول وجود دارد،: آشاورز گفت
 اصول اصلي به نام استصهاب داريم؛ همان چيزي آه مقام رهبري نيز بدان اشاره آردند، ولي ظاهرًا

  .ها رعايت نشده است  اصل استصهاب در تعيين صالحيت
  .ها دليلي ارائه نشود آماآان وضع موجود حاآم است  اگر براي رد صالحيت: وي تأآيد آرد

عدم اجراي قانون و يا عدم رعايت اصول به ضرر همگان : رئيس آانون وآالي دادگستري خاطرنشان آرد
  . برند، ضرر خواهند آرد   از عدم اجراي قانون نفع ميآنند  خواهد بود و حتي آسانيكه فكر مي

  
ارآان ديكتاتوري در تاريخ ثابت مانده و فقط ظاهرش تغيير آرده است و مجلس : رياحي گفت*** 

  .رسد در جامعه ما وجود دارد، به نمايش بگذارد  هايي از آن را آه به نظر مي  ششم سعي آرد اليه
مجلس : گفت، ابراز آرد  نا، رياحي آه در جمع متحصنين سخن ميبه گزارش خبرنگار پارلماني ايل

  .هاي ممنوعه بودند و ورود به آنها خط قرمز بود  ششم دست به اقداماتي زد آه سابقًا جزء حوزه
يك شيخ نيشابوري در آميسيون اصل نود با ادله چهار گزارش نظارتي آنچنان تحولي را : وي تصريح آرد

  . به آن آم شده استمنجر شد آه اقدام مشا
 در قضيه آرمان اگر سماجت آميسيون قضايي و اصل نود و ساير نمايندگان   :اين حقوقدان تصريح آرد

توانست آماج حمالت ترورهاي آوري   نبود نه تنها در تهران، خراسان و آرمان، بلكه در سراسر آشور مي
  .توانم ابراز آنم  جت گفت، نمي با تمام سما90هاي آن را حتي آميسيون اصل   باشد آه سرنخ

آنچه در دستور آار اين مجلس قرار : وي با اشاره به اينكه بايد به اين مجلس تبريك گفت، تصريح آرد
  .  است21گرفت، شايسته هر ايراني در آغاز قرن 

گويم، مجلس ششم چندين بار از حقوق   به عنوان وآيل دادگستري تبريك مي: رياحي در پايان افزود
  .ال آه در شوراي نگهبان در چالش بودند دفاع آردوآ
  

  .فرماندار زنجان حمايت و همبستگي فرمانداران استان زنجان از متحصنين را اعالم آرد*** 
هاي غير   رد صالحيت  : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، خسروي در جمع متحصنين در مجلس گفت

هاي نظارت در   ن زلزله سياسي است آه توسط هيأتقانوني و گسترده نمايندگان مجلس به عنوا
  .سراسر آشور، براي پايمال آردن حقوق مردم رخ داده و از زلزله بم تأسف بارتر است

از : خواهيم انتخاباتي برگزار آنيم آه حاصل آن مجلس فرمايشي باشد، گفت  وي با بيان اينكه ما نمي
  .آنيم در اعمال نظر خود تجديد نظر آند   اعالم ميطرف فرمانداران استان زنجان به شوراي نگهبان

  
حكم ارتداد و عدم التزام به اسالم و قانون در مورد : رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت*** 

  .برخي رد صالحيت شدگان، لكه ننگي بر پيشاني حكومت اسالمي است
ترين اتهامات به   تلخ: تحصن در مجلس گفتبه گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، آديور در جمع نمايندگان م

رد صالحيت شدگان، اتهام فساد اخالقي، مالي و عضو گروهك بودن نيست، بلكه اتهام ارتداد و عدم 
  .التزام به قانون است

بكشيد ما را؛ ملت ما بيداتر : "آه در خصوص شهداء فرموده بودند) ره(وي با اشاره به سخن امام راحل 
  .شود  رد صالحيت آنيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي: ، گفت"شود  مي

  .اي بود بر آالبد نيمه جان اصالحات  قطعًا اين رد صالحيت غير قانوني خون تازه: آديور گفت
اگر محافظه آاران فاقد عقالنيت نبودند، قطعًا : رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ابراز عقيده آرد

  .آمد  ت نميبراي اصالحات شرايط آنوني به دس
در آن زمان شيخ فضل اهللا : وي با اشاره به واقعه به توپ بستن مجلس در دوران استبداد صغير، گفت

نوري به توپ بستن مجلس را به حمله ابابيل به سپاه ابرهه تشبيه آرده بود و امروز بايد ديد چه 
  .اند  آساني به مجلس ما حمله و تاريخ را تكرار آرده
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اند،   آساني آه نظارت استصوابي را پذيرفته: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفتنايب رئيس *** 
معنايش اين است آه تعداد انگشت شماري ما فوق جامعه هستند و بقيه مردم دين و اسالمشان 

  .منوط به اين است آه ديگران تشخيص دهند و اين هيچ جايگاهي از نظر اسالم ندارد
 خبرگزاري آار ايران ،ايلنا، علي حكمت آه در مراسم تحصن امروز نمايندگان به گزارش خبرنگار پارلماني

دانم اين نظارت استصوابي از قوطي چه   من نمي: در مجلس حضور داشت، در سخناني تصريح آرد
  .عطاري بيرون آمده است؟ زيرا هيچ مبناي فقهي و شرعي ندارد

  
  

زمند اصالحات بنيادين است و اميدواريم اين تحصن آغازگر باور آنيد ايران نيا: عليرضا علوي تبار گفت*** 
  .اين اصالحات باشد

در شرايطي آه : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، علوي تبار در جمع نمايندگان متحصن مجلس گفت
رفت آه اين رژيم   دادند و روش اصالح طلبي زير سوال مي  اصالح طلبان اهميت خود را از دست مي

  .ير نيست، بايد راه ديگري را در پيش گرفتاصالح پذ
هاي ديگري وجود   شود و روش  ايم محدود نمي   آرده  هايي آه تاآنون تجربه  اصالحات به روش: وي افزود

  .دارد آه در عين اصالح طلبانه بودن تاآنون توسط ما اجرا نشده است
ايم و يا   رود و تاآنون گفته  فتن فراتر ميهاي اصالح طلبان از گ  محدوده حرآت: اين روزنامه نگار افزود

  .شود انجام داد آه جواب دهد  هاي ديگري مي  ايم اما حرآت  نوشته
تأثير مهم ديگر اين تحصن اين است آه بسياري از افراد پس از دوم خرداد به نام : علوي تبار تصريح آرد

اي حفظ قدرت    با انگيزه آسب قدرت، عدهاي   گروه بودند، عده3اين جبهه وارد مجلس شدند و اين افراد 
  .و عده ديگر آساني بودند آه خواستار تغيير دولت بودند

تحصن امروز نمايندگان نشان داد آه براي تغيير ساختار و نه آسب و حفظ : وي خاطرنشان ساخت
  .آند  ا مياند و اين نمايندگان را از آسانيكه اهداف ديگري غير از اصالحات داشتند، جد  قدرت آمده
توانند توقع   ايستند، نمي  آسانيكه با تمام قوا پشت نمايندگان نمي: گر سياسي تصريح آرد  اين تحليل

  .داشته باشند مردم، نمايندگان و اصالح طلبان در هيچ آجا از آنان حمايت آنند
يم آه به آسب ده  رهبري و جهت دهي اصالحات را در اختيار آساني قرار مي: وي در پايان تصريح آرد

  .انديشند، بلكه خواستار تغيير ساختار غير دموآراتيك هستند  و حفظ قدرت نمي
  

آنند هدف وسيله   هاست بيان مي  انديشمندان غربي سال: دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت گفت*** 
همواره اين هاي ما   ، ولي نشريات و تريبون"انسان گرگ است"آند و يا هابز معتقد است   را توجيه مي

هاي گسترده نمايندگان و فعاالن سياسي با   شوند در صورتي آه رد صالحيت  سخنان را منكر مي
اي براي هدف مشروع قانوني و يا غير قانوني، اخالقي و يا غير اخالقي   مشروع دانستن هر وسيله

  .هاي گسترده نيز شد  استفاده شد آه منجر به رد صالحيت
تحصن   : آرد، تصريح آرد  به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، وي آه در جمع متحصنين سخنراني مي

اگرچه شايسته و بجا بوده و نقطه عطف مجالس ايران است، ولي انتقاد دانشجويان اين است آه چرا 
  .اين حرآت دير شروع شده است

اي مطبوعات و   اي، توقيف فله  هاي زنجيره  چرا زمانيكه قتل: دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت افزود
بازداشت نيروهاي سياسي و اجتماعي صورت گرفت اين اقدامات در جهت دفاع از حقوق شهروندان 

  .انجام نگرفت تا حمايت افكار عمومي را در برداشته باشد
 مردم اقدام، اقدام مناسبي بود و نمايندگان ثابت آردند به دليل ماهيت: وي خاطر نشان آرد

  .شان آوشا هستند  ساالرانه
هاي سياسي و   آنم تن به سازش  از نمايندگان خواهش مي: مؤمني در پايان تصريح آرد

اند   هاي پشت پرده ندهند و در جهت دفاع از حقوق تمامي آسانيكه رد صالحيت شده  آاري  مالحظه
  .د تشكيل شودبايستند تا اميدوار باشيم آه يك مجلسي با فرآيند انتخابات آزا

  
بيانيه جبهه دوم خرداد استان مرآزي و شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد استان ايالم در پايان 

  .هشتمين روز از تحصن نمايندگان در مجلس قرائت شد
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، در پايان هشتمين روز از تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد 

ه از سوي شوراي نگهبان، جبهه دوم خرداد استان مرآزي و شوراي هماهنگي هاي گسترد  صالحيت
  .هاي خود را قرائت آردند  جبهه دوم خرداد استان ايالم در حمايت از اين حرآت نمايندگان متحصن، بيانيه
  .شود  گفتني است اين تحصن فردا نيز در محل مجلس شوراي اسالمي برگزار مي

  پايان پيام
  

  ادهاي مهم ايرانبرخي از رويد
  

   دی28يکشنبه : ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 18 -1382 دي 28ه يكشنب-بي بي سي 

  خاتمی به سوييس می رود
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 ژانويه در راس يک هيئت بلندپايه براى ديدار رسمی 19محمد خاتمی، رييس جمهور ايران روز دوشنبه 
  .کشور خواهد شداز سوييس و شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد، عازم اين 

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، آقای خاتمی در سفر به سوييس که در پاسخ به دعوت رييس 
جمهوری اين کشور انجام می شود، عالوه بر ديدار با همتاى سوييسی خود با رييس مجلس سناى 

  .ل نظر خواهد کرداين کشور نيز ديدار و درباره مهم ترين مسائل دوجانبه و بين المللی بحث و تباد
محمد خاتمی در اين سفر که تا پنجشنبه اين هفته به طول خواهد انجاميد، عالوه بر ديدار با رهبران 

سوييس " داووس"جامعه دينی سوييس، در سی و چهارمين نشست مجمع جهانی اقتصاد که در شهر 
  .برگزار می شود، شرکت خواهد کرد

برای شرکت در اجالس جهانی جامعه اطالعات به سوييس سفر رييس جمهور ايران، آذرماه امسال نيز 
  .کرده بود

  فرستاده ويژه رييس جمهوری سنگال
  .شيخ تيجان گاجيو، وزير امور خارجه و فرستاده ويژه رييس جمهورى سنگال، با محمد خاتمی، ديدار کرد

ری سنگال به ايران، اين به گزارش ايرنا، آقای خاتمی با اشاره به سفر اخير عبداهللا واد، رييس جمهو
سفر را نقطه عطفی در روابط دو کشور خواند و تاکيد کرد که ايران نهايت تالش خود را برای اجرايی 

  .کردن و عملی شدن توافقات دو کشور به کار خواهد بست
ن وزير امور خارجه سنگال نيز در اين ديدار گفت ايران می تواند مهمترين شريک تجاری سنگال باشد و اي
کشور آماده است به عنوان دروازه ورود اقتصادى ايران به آفريقا، با دولت ايران همکاری های بيشتری 

  .داشته باشد
  وزير بازرگانی در راه پاريس

محمد شريعتمداری، وزير بازرگانی ايران، روز سه شنبه اين هفته، در راس يک هيئت بلندپايه اقتصادی، 
  . های خصوصی و دولتی، به فرانسه سفر می کند  بخش تن از نمايندگان100متشكل از  

اين سفر به منظور تعميق و گسترش مناسبات اقتصادی و ايجاد "وزارت بازرگانی ايران اعالم کرد که 
  ."توازن در تراز تجاری ايران و فرانسه صورت می گيرد

ضای وزيران بازرگانی و های اقتصادی به ام قرار است در جريان اين سفر، يک يادداشت تفاهم همكاری 
های مشترک اقتصادی و نيز دعوت از  تجارت خارجی دو آشور برسد و راهكارهای تقويت آميسيون

  . در طرح های مختلف بررسی شود گذاری های فرانسوی برای سرمايه  شرآت 
  وزير فرهنگ فرانسه در بم

بازديد از مناطق زلزله زده بم، وارد اين ژان ژاک آياگون، وزير فرهنگ و ارتباطات فرانسه روز يکشنبه برای 
  .شهرستان شد

به گزارش ايرنا، وی پس از ورود به بم، برای بازديد از ارگ قديم بم، که در جريان زلزله اخير، به تلی خاک 
  .بدل شده، عازم ارگ بم شد

انی فرانسه پيش از اين اعالم شده بود که وزير فرهنگ و ارتباطات فرانسه، برای بررسی نحوه کمک رس
  .به بازسازی بم، به اين شهر سفر خواهد کرد

  وقوع دو زمين لرزه در ايران
را ) در جنوب ايران( درجه در مقياس ريشتر، بامداد امروز، شمال بندر عباس ۴ / ۴زمين لرزه اى با قدرت 

  .لرزاند
  .نشده استبه گزارش ايرنا، درباره خسارات احتمالی اين زمين لرزه، تا کنون خبری مخابره 

شهرستان بيرجند در " درميان" ريشتر صبح يکشنبه منطقه ٣ / ٨در همين حال، زمين لرزه اى با شدت 
  .جنوب استان خراسان را تکان داد

ستاد حوادث غير مترقبه خراسان اعالم کرده که در مورد خسارت هاى احتمالی اين زمين لرزه گزارشی 
  .دريافت نکرده است

  لسه مجمع روحانيون مبارزخاتمی و کروبی در ج
ايسنا گزارش داد محمد خاتمی و مهدی کروبی، روسای جمهوری و مجلس، در نشست يکشنبه شب 

  .شورای مرکزی مجمع روحانيون مبارز شرکت می کنند
مجمع روحانيون مبارز، مهمترين تشکل روحانی در جناح اصالح طلب درون حاکميت است و دبيرکلی آن 

  .هده داردرا مهدی کروبی بر ع
گفته شده که بررسی مسايل مربوط به انتخابات مجلس هفتم، مهمترين محور مذاکرات اعضای شورای 

  .مرکزی مجمع روحانيون مبارز است
  آمار رد صالحيت زنان در انتخابات مجلس

س  درصد بانوان ثبت نام کننده در انتخابات هفتمين دوره مجل۴٩وزارت کشور ايران اعالم کرد که بيش از
  .شوراى اسالمی توسط هيئت هاى نظارت در سراسر کشور رد صالحيت شده اند

 زن در سراسر کشور برای ورود به مجلس ثبت نام کرده بودند، اما هيئت 827براساس اين گزارش، 
  .های نظارت صالحيت حدود نيمی از آنان را رد کرده اند

ان رد صالحيت بانوان در استان ايالم صورت بنابر آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور، بيشترين ميز
  . درصد زنان ثبت نام کننده را شامل می شود١٠٠گرفته که 

 4 هزار داوطلب نمايندگی مجلس، صالحيت بيش از 8هيئت های اجرايی و نظارت از مجموع بيش از 
  .هزار نفر را در سراسر کشور رد کرده اند
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  جلسه مديران عامل خبرگزاری ها با عارف
مد رضا عارف، معاون اول رييس جمهوری، در جلسه ای با مديران عامل خبرگزاری های کشور، از مح

های مردم و خدمات دولت   دهنده خواست  ها به عنوان حلقه واسط حاآميت و مردم و انعكاس رسانه 
  .به آنها ياد آرد

های زيادی آه  ينهوی در اين جلسه، که شنبه شب برگزار شد گفت دولت محمد خاتمی، به رغم هز
  .ای پرداخت آرده، همچنان آماده حمايت و پشتيبانی از اين بخش است  رسانه  برای توسعه

های داخلی را  معاون اول رييس جمهوری، همچنين جلب اعتماد افكار عمومی به خبرگزاری ها و رسانه 
نكردن اخبار از از مهم ترين وظايف متوليان اين بخش دانست و گفت سرعت عمل، دقت و سانسور

  .عوامل موفقيت در اين مسير است
وی افزود تالش برای ارتقای سطح آگاهی جامعه، ايجاد وفاق ملی، پرهيز از تشنج، ترويج فرهنگ 

  ها، از مسئوليت اسالمی و هويت ملی و بسترسازی برای گسترش مشارآت مردم در تمامی صحنه 
  .های اصلی رسانه هاست
   سازمان بازرسیتدين خارجی ها و وظيفه

 امكانات   قضاييه گفت سازمان بازرسی آل آشور با وجود همه محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه
  .گيرد های اجرايی قرار می  مهری دستگاه   اش، مورد بی  به گفته وی ارزنده

صادی در  مفاسد اقت به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، وی با اشاره به اينكه هنوز مشكالت زاييده
ها و گمرآات رفع نشده، افزود با وجود اين همه تشكيالت نظارتی و بازرسی، تاآيد مقام رهبری و  بانک 

  .تالش و بسيج روسای سه قوه، بازهم مفاسد اقتصادی رفع نشده و اصل اين مرض از بين نرفته است
های نظارتی شان  ا سيستمتر نيستند، ام ها از ما متدين  رييس قوه قضاييه در عين حال گفت خارجی 

  .های دولتی بسيار قوی است و از مردم استفاده می آنند در بخش
وی افزود ديد قضايی، امنيتی و اطالعاتی آار سازمان بازرسی نيست و هدف و آار سازمان بازرسی 

  .سازی سازی است نه پرونده  آل آشور فقط سالم 
  چگونگی گزينش

زينش وزارت کشور گفت برخی از گزينشگران احساس می کنند غالمرضا فالح، رييس هيئت مرکزى گ
که اگر مطالب منفی در پرونده فردی پيدا نکنند، پرونده ناقص است، در حالی که جست وجو در اعمال 

  .شخصی مردم خالف شرع است
وی گفت گزينشگران بايد درکنار توجه به معارف دينی واسالمی افراد به مسايل سياسی روز و گروه 

  .ى سياسی نيز توجه داشته باشندها
به گفته آقای فالح، درهيچ زمانی در وجود انسان مفاسد اخالقی تعطيل شدنی نيست، بنابراين 

گزينشگران بايد در بررسی سوابق کسانی که اشتهار به فساد اخالقی دارند، با حساسيت بيشتری 
  .عمل کنند

ولتی و حکومتی را دارند، بايد از فيلترهای مطابق قانون، افرادی که قصد استخدام در نهادهای د
  .گزينشی عبور کنند

پيش از اين شماری از نمايندگان مجلس، کوشيدند که گزينش را ملغی کنند، اما تالش آنان به شکست 
  . انجاميد

  آماری از ايدز در ايران
ت، تخمين زده دکتر مينو محرز، دبير انجمن بيماری هاى عفونی و گرمسيرى ايران گفت براساس جمعي

  . هزار نفر در کشور، به ايدز مبتال باشند٣٠می شود که که بيش از
 نفر ٣٠٠وی روز يکشنبه به ايرنا گفت آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد مبتاليان به ايدز را شش هزار و

  .در کشور اعالم کرده است
ه از سرنگ مشترک استفاده می خانم محرز افزود بيشترين مبتاليان به اين بيمارى، معتادانی هستند ک

کنند و اين درحالی است که روند انتقال ويروس از طريق روابط جنسی با فرد آلوده نيز روبه افزايش 
  .است

به گفته وی، به دليل عدم دسترسی به اطالعات دقيقی از زنانی که وی آنان را خيابانی خواند، تا کنون 
  .نداشته استکنترلی برای کاهش آسيب از اين طريق وجود 

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  
   دستگير شدند  در برف  و پايكوبي  رقص  هنگام جوان9

  2004 ژانويه 19 -1382 دي 29ه  دوشنب-روزنامه اعتماد 
  ودنــد، بــه   بـ  و پـايكـوبــي    رقـــص    سـرگرم   همـدان »  ارم«، در بلوار       برف   بارش   هنگام   آه   از جوانان   تعدادي
  .  يافتند  دادسرا انتقال  به  دستگير شدند و همگي  مزاحمت جـرم
 و ايجـاد سـر و صـدا و هيـاهو در       و پـايكوبي   پسر با رقص9  اين«:   است  آرده  خود عنوان    در گزارش   پليس

   شــد آـه    روشــن   اوليــه   بودند و در بررسـي  ها شده  خـانواده   بــراي   ايـجـــاد مــزاحـمــت   بلوار، بـــاعـــث 
  ».اند  خمر آرده  شرب  نفر از آنان سه
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  انفجار در بغداد و تکريت چندين نفر را کشت
  2004 ژانويه 18 -1382 دي 28ه  يكشنب-بي بي سي 

ل کار آمريکاييان در مرکز بغداد، پايتخت عراق، يک اتومبيل بمب گذاری شده در برابر ساختمان دفاتر مح
  .منفجر شده و دست کم بيست کشته برجای گذاشته است

اين انفجار روز يکشنبه هجدهم ژانويه در نزديکی در ورودی اصلی اين ساختمان، که يکی از کاخ های 
 تعدادی از عراقی صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق بوده، روی داد و از آنجا که در زمان انفجار

ها به منظور مالقات با مسووالن آمريکايی يا تسليم درخواست شغل در برابر ساختمان صف کشيده 
  .بودند، تلفات و خسارات گسترده ای برجای گذاشته است

اکثر کشته شدگان عراقی هستند اما مقام های تشکيالت اداره امور عراق می گويند دو تن از کشته 
  .هستندشدگان آمريکايی 

قبال گزارش شده بود که محل انفجار هتل شراتون بغداد بوده اما بعدا اعالم شد که انفجار در مقابل 
  .ساختمان مورد استفاده آمريکاييان روی داده است

ظاهرا بيست و پنج نفر نيز در اثر اين انفجار زخمی شده اند که وضع برخی از آنان وخيم گزارش شده 
  .است

های پارک شده در نزديکی محل انفجار نيز آتش گرفته و شاهدان عينی گفته اند که در تعدادی از خودرو
  .سه نقطه مختلف آتش سوزی روی داده است

يکی از شاهدان عينی از انفجار در دو خودرو به فاصله زمانی اندک از يکديگر سخن گفته اما اين گفته 
  . هنوز تاييد نشده است

آمريکايی و ماموران امنيتی عراقی يکی از پل های اصلی بر روی رودخانه پس از وقوع انفجار، سربازان 
  .دجله را بستند و محل حادثه را در محاصره خود گرفتند

  .آخرين مورد از بمب گذاری های بغداد در شب سال نو روی داد که به کشته شدن پنج نفر منجر شد
گفته بودند پس از دستگيری صدام حسين، انفجار اخير در حالی گزارش می شود که مقامات آمريکايی 

  .رهبر سابق عراق، از تعداد حمالت عليه هدف های خارجی در آن کشور کاسته شده است
 ژانويه، در حمله افراد مسلح به يک گروه گشتی در شمال بغداد سه نظامی 17با اينهمه، روز شنبه، 

  .آمريکايی و دو شهروند عراقی کشته شدند
سه نظامی، شمار کشته شدگان آمريکايی از آغاز عمليات نظامی در عراق در ماه با کشته شدن اين 

  .  نفر رسيده است500مارس سال گذشته تاکنون به 
  انفجار در تکريت

طبق گزارش ها، روز يکشنبه بمب ديگری نيز که در يک خودرو کار گذاشته شده بود، در شهر تکريت، 
  .زادگاه صدام حسين منفجر شد

  .فجار اين بمب دو عراقی کشته شدنددر اثر ان
نيروهای آمريکايی گفته اند احتماال هدف بمبگذاران اين . راننده اين خودرو به شدت زخمی شده است

  .بوده که به يک گشتی آمريکايی حمله کنند اما بمب پيش از موعد منفجر شده است
   

   مجروح130و  آشته 25: آخرين اخبار از مرگبار ترين حمله انتحاري در بغداد
 25دريک حمله انتحاري با يک وانت حاوي مواد منفجره در دروازه اصلي مقرنيروهاي ائتالف دربغداد، 

  .  نفرمجروح شدند130نفرکشته وحدود 
  2004 ژانويه 18 -1382 دي 28يكشنبه ): راديوفردا(مريم احمدي 

 کيلوگرم 500 رنگ که حاوي به گفته سرتيپ مارک کيميت يک مقام نظامي آمريکائي، يک وانت سفيد
دست کم . مواد منفجره بود، درنزديکي پاسگاهي که ازآن به عنوان دروازه ترور ياد مي شود منفجرشد

اين مرگبارترين حمله اي است که . دومقاطعه کارغيرنظامي آمريکائي نيز درميان کشته شدگان هستند
با اين حال به ساختمان هاي مقر . تتاکنون عليه حضورنيروهاي ائتالف درعراق به عمل آمده اس

نيروهاي ائتالف درمحوطه داخلي منطقه اي که آن را منطقه سبز مي نامند، هيچ گونه آسيبي وارد 
  .نيامد

اين انفجاريک روز پيش ازديدار مهم پال برمر، مديرآمريکائي اداره امورعراق، با اعضاي شوراي حاکميت 
.  سازمان ملل متحد در روز دوشنبه درنيويورک صورت گرفتاين کشور و همچنين کوفي عنان، دبيرکل

آقاي برمر ومقامات عراقي دراين ديدار کوشش خواهند کرد دبيرکل سازمان ملل متحد را متقاعد به 
سازمان ملل متحد پنج ماه پيش به دنبال . اعزام کارکنان اين سازمان به عراق کنند

  .داد، کارکنان خود را ازعراق خارج کردانفجارمرگبارمشابهي به مقراين سازمان دربغ
انفجار روزيکشنبه، يک خيابان پررفت وآمد درمرکزبغداد را که درمجاورت مقرنيروهاي ائتالف قراردارد، به 

يک صحنه جنگي تبديل کرد وشعله هاي آتش چندين اتومبيل وديوارهاي اطراف مقرنيروها درمنطقه 
  . سبز را فرا گرفته بود

وي افزود .  نفر مجروح شده اند60 نفرکشته وحدود 20 خبرنگاران گفت دست کم ژنرال کيميت به
چند مقاطعه کار غيرنظامي . تمامي قرائن حاکي است که اين يک بمب گذاري انتحاري بوده است
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آمريکائي نيزدرميان کشته شدگان هستند که تعداد آن ها تا اين لحظه دونفرتشخيص داده شده است، 
  .ه انتظارنتيجه قطعي هستيمبا اين حال ما ب

 نفر در 71خبرهاي بعدي حکايت ازآن داشت که پنج نفرديگر نيز به کشته شدگان افزوده شده و 
 بعد ازظهربه وقت محلي، هنوزاجساد کشته 3تا ساعت . بيمارستان هاي بغداد بستري گرديده اند

  .شدگان را ازصحنه خارج مي کردند
کائي به خبرنگاران گفت حمله کننده انتحاري، رانندگي يک وانت سرهنگ رالف بيکريک افسرديگرآمري

وانت اندکي پس ازساعت .  کيلوگرم مواد منفجره بود، برعهده داشت500سفيد رنگ تويوتا را که حاوي 
  . بامداد منفجرشد8

شاهدان عيني مي گويند سربازان آمريکائي لحظاتي پس از انفجار، وحشت زده دست به تيراندازي به 
  .ي عراقي ها زدند، اما سرهنگ بيکرهرگونه تيراندازي بي هدف به سوي مردم را تکذيب کردسو

ژنرال احمد ابراهيم، رئيس پليس عراق گفت اين اقدامي تروريستي بود که ازسوي گروه هاي خارجي 
حمله کنندگان نتوانستند ضربه اي به نيروهاي . اين اقدامي عليه اسالم است. صورت گرفته است

رئيس پليس عراق . الف وارد آورند، چرا که اکثريت قربانيان را شهروندان عراقي تشکيل مي دهندائت
افزود اگر تروريست ها تصور مي کنند اين است راه بازگشت حزب بعث به قدرت، اشتباه مي کنند و 

  . فريب خورده اند
 وهمچنين وفاداران سخنگوي شوراي حکومتي عراق تروريست هاي خارجي وابسته به شبکه القاعده

  .به صدام حسين را مسئول کليه بمب گذاري هاي اخيرعراق دانست
 کشته درانفجار روزيکشنبه، اين انفجار مرگبارترين حمله از زمان اعالم پايان عمليات 25با قطعي شدن 

 اوت به مقرسازمان ملل 19درحمله روز. عمده نظامي درعراق دراول ماه مه گذشته به شمارمي رود
  . نفرکشته شدند22تحد دربغداد، جمعا م
 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   دی٢۶: هفته نامه های ايران
  2004 ژانويه 16 -1382 دي 26ه  جمع-بي بي سي 

هفته نامه های تهران رد صالحيت های گسترده داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم که تحصن نمايندگان 
راه داشته و تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی به انتفاضه را در صدر اخبار خود فعلی مجلس را به هم

  .انعکاس داده اند
 ارگان انصار حزب اهللا، از رد صالحيت های گسترده داوطلبان انتخابات مجلس هفتم يالثاراتهفته نامه 

  ».ديگرشورای نگهبان، يک يا حسين «از سوی شورای نگهبان دفاع کرده و تيتر زده است 
. امروز سرنوشت انقالب اسالمی را مقاومت و پايمردی شورای نگهبان رقم می زند« :  نوشتهيالثارات

اگر اين شورا بر صحيح ترين رد صالحيت های سالهای اخير پافشاری کرده و دست از موضع قانونی و 
  ». کردشرعی خود بر ندارد شر نفاق را برای هميشه از سر جمهوری اسالمی کوتاه خواهد

 تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صالحيت های گسترده داوطلبان مجلس را نشانه يالثارات
تحصن، استعفا و ادا و اطوار مدعيان اصالح : درستی اقدام شورای نگهبان ارزيابی کرده و نوشته است

اکسازی نظام از غده طلبی فقط و فقط نشانه اين واقعيت است که شورای نگهبان بهترين راه را برای پ
  .های سرطانی برگزيده است

، ارگان موتلفه اسالمی که به تازگی از جمعيت به حزب تغيير نام داد، تحصن نمايندگان شماهفته نامه 
  .را آخرين نمايش اصالح طلبان خوانده است

ه با ملتهب ، در سرمقاله اين هفته، اصالح طلبان را متهم کرده کشمااسداهللا بادامچيان مدير مسئول 
  .کردن فضای انتخابات سعی دارند آب را گل آلود کنند و از اين آب گل آلود ماهی بگيرند

عملياتی غيرقانونی «  اعتراضات صورت گرفته عليه رد صالحيت دواطلبان نمايندگی مجلس را شما
مملو از دانسته و به هم زدن نظم مجلس، تعطيل جلسه علنی، تهديد به استعفا، صدور بيانيه های 

  ».اتهام و تالش برای نا آرام جلوه دادن فضای جامعه را نمونه های از اين عمليات معرفی کرده است
 از تحصن شمااز سوی ديگر حبيب اهللا عسگراوالدی دبيرکل حزب موتلفه اسالمی در هفته نامه 

ترين جا همان خانه اگر نمايندگان بخواهند تحصن کنند به: نمايندگان در مجلس دفاع کرده و گفته است
  .ملت است و اگر کسانی نسبت به اين تحصن معترضند، اشتباه می کنند

آقای عسگراوالدی در عين حال تاکيد کرده که موضع گيری سياسی و جناحی در شان قانونگذاران 
نيست و اگر متحصنين بخواهند در جريان اين تحصن نظام را تهديد کنند عدم صالحيت آنها در همين 

  .رات اثبات می شوداظها
 به نقل از حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی که به فرانسه سفر کرده، نوشته ايران جمعه

مسئله انتخابات در ايران در دوره های گذشته نيز با مشکالت مشابهی مواجه بوده است و به : است
  .راحتی می توان از اين مسائل عبور کرد

تهم کرده که با روی کار آمدن آنها روز به روز بر مشکالت مردم اضافه ، اصالح طلبان را مپرتو سخن
  .شده و معضالت جديدی فرا روی مردم و انقالب قرار گرفته است
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با اشاره به اينکه اصالح طلبان بيش از همه شعار قانون گرايی سرداده اند ولی در عمل پرتو سخن 
کنون که شورای نگهبان بر اساس قانون علت رد ا: بيشترين قانون شکنی را داشته اند، نوشته است

صالحيت کسانی را که شرايط قانونی نمايندگی مجلس را نداشته اند به خود آنها ابالغ کرده است، 
مدعيان قانونی گرايی به جای تاکيد بر قانون و تشکر از هيات های نظارت، با زبان تهديد و ارعاب سخن 

  .می گويند
:  مجلس را چالش اصلی اصالح طلبان و محافظه کاران دانسته و نوشته است انتخاباتصداهفته نامه 

جناح اصالح طلب به مراتب انعطاف بيشتری در دادن امتيازات قانونی به نفع مردم داشته و حداقل برای 
  .کسب آرای عمومی هم که شده قواعد بازی را بهتر درک کرده و رعايت می کند

 اما محافظه کاران بر خالف اصالح طلبان نه نتها اندک همسويی با «:  می نويسدصداسرمقاله نويس 
خواسته های عمومی ابراز نمی دارند، بلکه عمال به انکار قواعد بازی پرداخته و با ابزار قانونی و شبه 

آنها با کوبيدن بر طبل بد صدای تکروی و انحصار طلبی . قانونی به تهديد آزادی های مدنی می پردازند
  » .يج از بازی جوانمردانه دور شده و ستاره بختشان در نزد افکار عمومی کمرنگ می شودبه تدر

 به تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی به انتفاضه در تهران اعتراض کرده و با تشکيل ستادی با يالثارات
 بنای ياد) گورستان بزرگ تهران(عنوان پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسالمی در بهشت زهرا 

  .بودی برای خالد اسالمبولی ساخته است
 حذف نام خالد اسالمبولی را خواست ديرينه اسرائيل، آمريکا و مصر معرفی کرده و پرتوهفته نامه 

کاری که شورای شهر متشکل از اصالح . تغيير نام اين خيابان برای ملت ما بسيار ناباورانه بود: نوشته 
ط شورای شهر اصولگرايان انجام شد و اين شورا هزينه سياست طلبان جرات انجام آن را نداشتند، توس

  .های دولت اصالحات را پرداخت
اگر شورای پيشين شهر به چنين درخواستی رای مثبت می داد بی گمان گروهی :  نوشتهاميد جوان

کفن می پوشيدند و برای حفظ ارزش ها، اينجا و آنجا بست می نشستند و خطيبانی نيز در گوشه و 
  .ر، از اين اقدام به مثابه نقطه سياهی در کارنامه اصالح طلبان ياد می کردندکنا

 دليل مخالفان تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی را نگرانی اين گروه از اميد جوانمهرداد خدير نويسنده 
 و اين بيم که پس از مصر نوبت به آمريکا برسد از هم اکنون هويداست: آينده خوانده و نوشته است

  .بعضی از مخالفان نه نگران امروز که نگران فردايی هستند که احتماال بحث در باره آمريکا آغاز شود
تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی قاتل انور سادات رئيس جمهوری مصر در تهران به عنوان مانعی برای 

هر تهران صورت گرفته از سرگيری روابط ايران مصر به درخواست وزارت خارجه و با تصويب شورای ش
  .است

 که به صورت ضميمه روزنامه اصلی همشهری در روزهای جمعه منتشر می شد از همشهری جوان
هفته گذشته به جای روزنامه اصلی در روزهای جمعه منتشر می شود و از لحاظ محتوا شباهتی با 

  .روزنامه همشهری ندارد
  

   دی27شنبه : روزنامه تهران
  2004 ژانويه 17 -1382 دي 27ه  شنب-بي بي سي 

بيشتر روزنامه های صبح و عصر تهران سفر آيت اهللا خامنه ای به بم را در صفحات اول خود انعکاس داده 
و از آن به عنوان سفر ناگهانی و ديدار غير منتظره رهبر جمهوری اسالمی از اين شهر زلزله زده ياد کرده 

  .اند
با سفر " نه ای را عنوان درشت خود قرار داده که گفته است  اين سخن آيت اهللا خامخراسانروزنامه 

  ."اول دلم آرام نگرفت
اما مهمترين موضوع روزنامه های امروز تهران به روال يک ماه گذشته انتخابات هفتمين دروه مجلس 

ده بيشتر روزنامه ها بيانيه جامعه روحانيت مبارز را منتشر کرده اند که در آن آم. شورای اسالمی است
است اعالم عدم صالحيت ها موجب موضع گيری های تند بعضی عناصر ناراحت و حرکت های خالف 

قانون بعضی از رد شدگان شده است تا آنجا که آمريکا و اروپا هم به طمع افتاده و آنها هم رد صالحيت 
  .ها را محکوم کرده و خواستار برداشتن مانعی به نام شورای نگهبان شده اند

، حداد عادل رييس فراکسيون اقليت درباره تحصن مجلسيان اظهار عقيده کرده همشهریزارش بنا به گ
  . که اين گروه با شورای نگهبان مخالف اند،چه عده ای را تأييد کند و چه رد

 گفتگويی با سعيد حجاريان دارد که در آن عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت احتمال داده در شرق
  . ا پانزده درصد رأی دهندگان در انتخابات شرکت کنند، نه بيشترشهرهای بزرگ بين ده ت

وی در اين مصاحبه، در بحث مربوط به قانون اساسی، اظهار عقيده می کند که قانون اساسی در 
  .کشورهای جهان سوم عمل نمی کند چون رژيم حقيقی پشت صحنه قرار دارد

آيا نظام ما واقعًا . ظام ما جمهوری است، حجاريان گفته است ما می گوييم نشرقبنا به نوشته 
جمهوری است؟ عراق زمان صدام حسين جمهوری بود، مصر هم جمهوری است، آذربايجان هم 

  .جمهوری است ولی رييس جمهور آذربايجان اخيرًا پسرش را حاکم بر کشور کرد
فکار عمومی غافل حجاريان همچنين اشاره می کند که اصالح طلبان در اين دوره چند ساله از فشار ا

  . ماندند و اين سبب شد که مصوبات مجلس ششم در مجمع تشخيص مصلحت خاک بخورد
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 سخنان امامان جمعه شهرهای مختلف ايران را در نماز جمعه ديروز جمهوری اسالمیروزنامه 
منعکس کرده که بر اساس آن امام جمعه سمنان گفته است شورای نگهبان نبايد در مقابل کسانی که 

  . ردن کلفتی می کنند کوتاه بيايدگ
امام جمعه اصفهان نيز اظهار داشته است وقتی فرصت برای اعتراض گذاشته اند، تحرکات و تحصن 

اگر طبق نظر شما عمل می کردند و معتاد و "برای چيست؟ وی خطاب به اصالح طلبان گفته است
  "سارق و فاسد را تأييد می کردند درست بود؟

 نماينده مجلس به آيت اهللا خامنه ای 127 امام جمعه اروميه نيز با اشاره به نامه حجت االسالم حسنی
گفته است اين اقدامات، عمل منکر است و کسی که مرتکب منکر شود، مجلس شورای اسالمی جای 

  .او نخواهد بود
لی  گفتگويی با الهه کواليی دارد که در آن نماينده اصالح طلب مجلس ششم در پاسخ سوااعتماد

ما در جامعه ای . بايد به ظرافت کار سياسی توجه داشت:"درباره عملکرد اصالح طلبان گفته است
زندگی می کنيم که قواعد بازی سياسی رعايت نمی شود و افرادی حاضرند برای يک دستمال،قيصريه 

  ."را به آتش بکشند
ورای نگهبان درباره رد کيهان خبر می دهد که خاتمی و کروبی روسای قوای مجريه و مقننه در ش

صالحيت شده ها گفتگو کرده اند اما همين روزنامه سخنان آيت اهللا مومن عضو فقهای شورای نگهبان 
را نيز منعکس کرده که گفته است وقتی می دانيم که آدمی هرزه و جاسوس است اما در وزارت 

 فرد می تواند به مجلس برود و هر اطالعات اسمش نرفته و يا آنان هنوز اظهار نظری نکرده اند، آيا اين
  .کاری بخواهد بکند؟ ما اين را نسبت به اسالم خيانت می دانيم

 يادداشتی از بهروز افخمی کارگردان سينما و نماينده اصالح طلب مجلس چاپ کرده ياس نوروزنامه 
جمعيتی وی که برای دوره هفتم مجلس کانديدا نشده، در يادداشت خود با اشاره به ترکيب . است

ايران اظهار عقيده کرده است که جبهه مشارکت بايد جوانان اصالح طلب را که در بين آن پنج هزار 
  . کانديدای تأييد شده می توان يافت، در ليست مشترک بگنجاند

 ميليون جمعيت ايران در سنين پانزده تا سی 70 ميليون از 49افخمی می گويد با توجه به اينکه 
او می . ، بايد نمايندگان جوانی راهی مجلس کرد که پاسخگوی نيازهای جوانان باشندسالگی قرار دارند

ما ميانساالن در جوانی انقالب کرديم و حاال هم انقالب و جمهوری . ايران جوان شده است:" نويسد
بايد اين واقعيت را درک کنيم که به دليل ترکيب سنی در اقليت . اسالمی را ملک طلق خود می دانيم

  ."رار گرفته ايمق
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