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  رد صالحيتها

  
  گزارش ايلنا از نهمين روز تحصن نمايندگان

  2004 ژانويه 19 -1382 دي 29ه دوشنب
  .نهمين روز تحصن و روزه سياسي نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي امروز نيز ادامه يافت

هايش   اوود سليماني نماينده رد صالحيت شده تهران در آغاز صحبتبه گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، د
آنيم آه چندان گوش شنوايي براي سخنان منطقي و   نهمين روز تحصن را در حالي آغاز مي: گفت

  .  هاي رئيس جمهور و رئيس مجلس نبوده است  معقول تحصن آنندگان و اعتراض
آند   ئله نپرداخت و آنچه آه صداوسيما القاء ميرسانه خبري و ملي ما به اين مس: وي تصريح آرد

  .خالف آن چيزي است آه در مجلس و بين نمايندگان وجود دارد
  .هاي رئيس مجلس بيان آرد  وي سپس مواردي را از نحوه پوشش خبري توسط صداوسيما از صحبت

  .امه داردتحصن و روزه سياسي نمايندگان تا زماني آه اين صدا شنيده شود اد: وي ادامه داد
امروز آسانيكه وجدانشان بيدار شده و در : حسين لقمانيان نماينده رد صالحيت شده همدان گفت*** 

  . شوند  صالحيت شمرده مي  ايستند؛ بي  ها مي  عدالتي  مقابل بي
 طلبان را  وي در سخناني در اين مراسم با اشاره به اينكه شوراي نگهبان قصد از ميدان به در آردن اصالح

اي،   هاي زنجيره  بار از تربيون مجلس در دفاع از حقوق شهروندان، درباره قتل   براي نخستين: دارد، گفت
ها در قوه قضائيه صحبت آردند و به   قانوني  دستگيري و آشته شدن دانشجويان، تاخت و تازها و بي

  .گوش مردم رساندند
ر بايد صالحيت افرادي چون انصاري راد را به دليل شما  اي افراد انگشت بسيار متاسفم آه عده: وي افزود

  .عدم التزام به اسالم رد آنند
اند،   زده و روي ظالمان را سفيد آرده  اينگونه است آه اقتدار گرايان و منحصر گرايان نقاب : وي تصريح آرد

  .شود  ها براي مردم آشكار مي  اينجاست آه چهره خيلي
: ساني، دموآراسي و حقوق بشر به ريشخند گرفته شده است، گفتوي با اشاره به اينكه آرامت ان

صالحيت شمرده   ايستند، بي  ها مي  عدالتي  آسانيكه وجدانشان بيدار شده و در مقابل اين بي
  .شوند  مي
هاي   آنم آيا نسل امروز ما بايد به گروه  از حذف آنندگان سؤال مي: پور نيز گفت   حميدرضا جالئي  ***

  ها و يا به حذف آنندگان حقوق مردم؟  آنندگان به دانشگاه  تخار آند و يا به حملهفشار اف
پور عضو دفتر سياسي جبهه مشارآت ايران اسالمي   به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، حميدرضا جالئي

 علمكرد حذفي شما به بحران افتخار در جامعه: در جمع متحصنين خطاب به رد صالحيت آنندگان گفت
  .دانند به چه افتخار آنند  انجامد آه نسل امروز ما نمي  مي

 ميليون معتاد و چند ميليون بيكار و يا به 3نسل امروز ما به : وي در مراسم سخنراني متحصنين گفت
ها آه به    عالي قدر و يا به سعيد امامي   مرجع5صف مهاجرت مغزها افتخار آند يا به خانه نشين شدن 

  عه آفريدند؟ نام اسالم فاج
در شرايطي آه بايد به آزاديخواهي و : پور افراد جامعه را نيازمند افتخار دانست و گفت  جالئي
  ساالري افتخار آنيم آيا بايد آساني براي تحقق اين اهداف باشند آه به آنها افتخار آرد يا نه؟   مردم

ايد تاريخ بايد هويت شما را ثبت   امروز آه شما در اينجا به تحصن نشسته: وي خطاب به متحصنين گفت
  .شود  آند چرا آه اين جمع هرگز تكرار نمي

اند، بايد بگويم اگر   گويند نمايندگان براي منافع شخصي خود تحصن آرده  ها مي  اينكه برخي: وي افزود
 آنند آه فدايت شوم آاري  توانستند با يك نامه   قرار بود نمايندگان براي منافع خودشان تحصن آنند مي
  .همه را مورد تاييد قرار دهند و ديگر نيازي به تحصن نبود

طلبي خواند و   ساالري و آرمان جنبش اصالح  پور اين تحصن را در دفاع از آزادي خواهي، مردم  جالئي
آنند و فقط با آبروي آشور بازي   طلبي معلوم نيست چه مي  حذف آنندگان جنبش اصالح: گفت
  . آنند  مي

اگر موفق به . انجامد  تحصن امروز شما از همه جهت به موفقيت مي: ب به متحصنين گفتوي خطا
  ايد و اگر اجازه   را گرفته  گيري يك مجلس نوآري  اآنون جلوي شكل   شديد از هم   تشكيل مجلس هفتم

  .ندادند به مجلس هفتم راه يابيد باز هم با سرافرازي خارج شديد 
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اگر به اين پرسش آه :  پيامدهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي انقالب گفتوي، همچنين با اشاره به
  .شود   چه بوده است پاسخ درست داده شود، اهميت تحصن هم روشن مي57نتايج انقالب 

هاي اجتماعي و آداب ديني   اگر به زندگي روزمره مردم بنگريم مسجدها خلوت شده و ديدگاه: وي گفت
  .آميز نبوده است  ظ فرهنگي نيز نتايج اين انقالب چندان موفقيتاز لحا. مردم ضعيف شده است

عضو دفتر سياسي جبهه مشارآت ايران اسالمي با بيان اينكه نتايج سياسي انقالب در تمام 
 در آشور ما دچار مشكل شده 57نتايج سياسي انقالب : هاي جهان بسيار آشكار است گفت  انقالب

 براي پاسخ به اين بحران به وجود آمده بود، هدف دوم خرداد اين 76بود و جنبش اصالحي دوم خرداد 
  .است  سازي دموآراسي  بود آه بگويد نسلي آه انقالب آرد خواهان پياده

اين دو :  دانست و گفت57گويي به بحران نتيجه سياسي انقالب   وي دو اليحه خاتمي را نيز براي پاسخ
  .آراسي بود آه نگذاشتند به ثمر برسندساالري و دمو  اليحه به دنبال تحقق مردم

رهبران ما هرگز به دنبال خواري و ذلت مردم نبوده و آنها را باور : عيسي موسوي نژاد گفت*** 
  .اند و ما نيز در اين راستا تالش خواهيم آرد  داشته

اي   عده: تبه گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، عيسي موسوي نژاد، نماينده رد صالحيت شده خرم آباد گف
ها را به نام خود مصادره آنند و آسانيكه ما را به دليل عدم التزام به اسالم رد   خواهند ارزش  مي

  .هاي نهفته در اسالم به نفع آنها رها شود  گذاريم پتانسيل   صالحيت آردند، بدانند آه ما نمي
حات خواهيم پرداخت و در ما باالترين هزينه را براي اصال: وي در مراسم سخنراني متحصنين گفت

  .راستاي يك انتخابات آزاد همه تالش خود را خواهيم آرد
قطعًا در ميان اين درصد ارزش گراها، :  درصد مردم به اصالحات رأي دادند، گفت70وي با بيان اينكه 
  .ها نيز حضور داشتند    ها و جبهه رفته  زندان آشيده

ن و رئيس آميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي آه ابوالقاسم سرحدي زاده نماينده مردم تهرا
  .ها بستري بود، امروز با حضور در جمع متحصنين آنها را همراهي آرد  به علت عارضه سكته مغزي مدت

شكني است و تا   اين حرآت مبتني بر موارد قانوني و عليه قانون: سخنگوي متحصنين گفت*** 
  .گيرد   به هيج وجه تحت تاثير ترديدها قرار نمييابد و  رسيدن به نتيجه روشن ادامه مي

امروز شاهد همبستگي : رئيس مجلس گفت  به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، محمدرضا خاتمي نائب
هاي مختلف هستيم آه خواسته اصلي آنها انتخابات آزاد است و اين   بين دولت، مجلس و نهادها و گروه
  . ها شده است  وهتبديل به شعار اصلي تمامي اين گر

اند حاضر نيستيم   در روزهاي گذشته دولت و مجريان انتخابات روي انتخابات آزاد تاآيد و گفته: وي افزود
  .هاي غير قانوني برويم  زير بار رد صالحيت
هاي ناظران بر انتخابات سبب شده آسانيكه براي شرآت در انتخابات هيچ   سرسختي: وي تصريح آرد

ها هيچ توجيه   اند احساس آنند شرآت در انتخابات مجاز نيست و اين رد صالحيت  هخط قرمزي نداشت
  .منطقي و عقلي ندارد

: آنم آه اصالح طلبان را منسجم آردند، گفت  هاي نظارت تشكر مي  وي با اشاره به اين آه از هيات
 منسجم آرد و اين طلبان را آه در حال خدشه وارد شدن بود  هاي نظارت پيوند اصالح عملكرد هيات

  .اي است آه از اقتدار گرايان به ما رسيده چون خود اصالح طلبان قادر به انجام آن نبودند  بهره
هاي مستقل آه نبايد اخبار مربوط به   سانسور آامل بر رسانه ملي، فشار و تهديد بر روزنامه: وي افزود

آنند بگويند تحصن غير قانوني    مياي تالش  تحصن را منتشر آنند همگي در جهت اين است آه عده
است و سعي دارند تحصن را حرآتي جناحي و سياسي آه خودشان بازيگران اصلي هستند نشان 

  .دهند
دهد آه تحصن حزبي و جناحي نيست و   ترآيب حاضر در اين تحصن نشان مي: وي خاطرنشان ساخت

هاي مستقل و يا   كه بسياري از گروهطلب، بل  هاي سياسي اصالح  در جمع ما نه تنها احزاب و گروه
آنند از فرصت حاضر بايد سود جست و   افرادي آه در جناح راست هستند حضور دارند آه اعالم مي

  .اعتراض به روند را اعالم آرد
: آنند گفت  هاي مختلف در جمع متحصنين اعالم موضع مي  وي با اشاره به اينكه رهبران فراآسيون

دانم ولي    تحصن قانوني نيست يا به قانون آشنايي ندارند آه اين را بعيد ميگويند  آنهايي آه مي
 بزرگي رخ داده و چون قدرت دفاع از آن قانون شكني را ندارند سعي در   شكني  دانند آه چه قانون  مي

  .شكني دارند  تخطئه معترضين به اين قانون
شود مردم به اهداف واقعي    آنند سبب ميخواهند قلب واقعيت  آقايان همين آه مي: وي تصريح آرد

  .ببرند  تحصن پي
آنند زماني آه مقام رهبري دستور به پيگيري آار   اي از آقايان ادعا مي  وي با اشاره به اين آه عده

ايم اقدام مقام رهبري را مثبت تلقي   گويم ما اعالم آرده  آجي است، مي  اند ادامه تحصن دهن  داده
  .تظر اقدام عملي آن سخنان هستيمآنيم ولي من  مي

به خوشامد داخل و خارج آاري نداريم؛ دفاع از حقوق ملت : نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت
  . ايم  دانيم و نياز به حمايت هيچ آس نداريم و به هيچ آجا چشم اميد نبسته  را وظيفه خود مي

ولي پس از سخنان مقام رهبري :  آردبه گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، محمدرضا خاتمي تصريح
من از آنها . دهيم  گويند ما همان روش را ادامه مي  هاي نظارت مي  شاهديم شوراي نگهبان و هيأت

  پرسم آه آيا اين ايستادگي در مقابل مقام رهبري نيست؟  مي
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را حل آند، آند از طريق گفتمان مشكالت   مجمع روحانيون مبارز هم آه همواره سعي مي: خاتمي گفت
مجبور به اولتيماتوم و فرصت دادن به شوراي نگهبان شده است، و اين به دليل آن است آه هيأت 

  .اند  هاي رهبري و قانون تن نداده  نظارت به صحبت
اين ايستادگي موجب    :اي براي حل و فصل اين موضوع پيدا نشده، گفت  وي با اشاره به اينكه هيچ اراده

  . چنان وجود داشته باشدشود بحران هم  مي
اند به لحاظ عرف و عقل بايد صالحيت انجام   امروز آقايان به اين نتيجه رسيده: نايب رئيس مجلس افزود

شود و در حالي آه ما از سال گذشته آه اليحه انتخابات به مجلس آمد گفتيم احراز صالحيت نه عقلي 
  .است نه منطقي
ا قابل قبول نيست آه صالحيت احراز آنند و اين تنها بر اساس از هيچ آس و هيچ ج: خاتمي تصريح آرد

  .قانون اعالم خواهد شد
 اگر اين موارد قانوني اعمال نشود تحصن ادامه دارد و وارد مرحله بعدي خود   :سخنگوي متحصنين گفت

  .دهيم  مي شود ولي اگر بازگشت به روند قانوني را مشاهده آنيم به تحصن پايان مي
اگر در :   شوند، گفت  هاي بيشتري به ما ملحق مي  اشاره به اينكه اگر روش اصالح نشود، گروهخاتمي با 

آند و نه آسي حاضر به برگزاري   مهلت تعيين شده روند اصالح نشود نه آسي در انتخابات شرآت مي
  .اين انتخابات است

هاي خارجي پخش   سانهآنند به صرف اينكه اخبار تحصن از سوي ر   بسياري تالش مي  :وي گفت
آنند، تحصن را به خارج منتقل آنند، اين حربه   شود و آشورهاي خارجي مواضع خود را مطرح مي  مي

هيچ جايي در جامعه امروز ندارد و از جمله اموري آه در جهان براي همه مبرم است حق انتخاب مردم، 
دهند؛ همانگونه آه ما نسبت به   حقوق بشر و نظاير اين است آه آشورهاي مختلف واآنش نشان مي

  .دهيم  اين مسائل موضع و عكس العمل نشان مي
شود قانون شكني است آه   گيري آشورهاي خارجي مي  آنچه موجب موضع: نايب رئيس مجلس گفت

  .دهيم  دهند، نه تحصني آه ما انجام مي  آقايان انجام مي
به خوشامد داخل و خارج : حرآت ملي است، گفتآنيم اين يك   خاتمي با اشاره به اينكه ما اعالم مي

دانيم و نياز به حمايت هيچ آس نداريم و به هيچ   آاري نداريم و دفاع از حقوق ملت را وظيفه خود مي
  .ايم  آجا چشم اميد نبسته

هاي داخلي و خارجي محروم نخواهيم آرد و   ما به هيچ وجه خودمان را امكانات رسانه: وي تصريح آرد
  .رسانيم  اين حرآت را به گوش مردم جهان ميفرياد 

آقايان اگر دغدغه دخالت در امور داخلي ايران را دارند، : سخنگوي متحصنين در پايان خاطرنشان آرد
  .قدر در امور داخلي ديگران دخالت نكنند  خودشان اين

ها نيافتند    صالحيتتا زماني آه آقايان ياد تمامي اشتباهات خود درخصوص موضوع رد: آرمين اعالم آرد
  . اين تحصن ادامه دارد

اند در خصوص حكم   براساس فشارهاي متحصنين اعالم آرده: محسن آرمين نيز در اين تحصن گفت*** 
دهيم تا آقايان   ارتداد براي برخي آانديداها اشتباه تايپي صورت گرفته لذا ما اين حرآت خود را ادامه مي

  .ندبه ياد همه اشتباهاتشان بيافت
بازي   جناح: آرد گفت  به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، وي آه در نهمين روز تحصن صحبت مي

آار، براي آماده ساختن افكار عمومي براي برخوردهاي تهديدآميز با   هاي محافظه  صداوسيما و روزنامه
  .نمايندگان و متحصنين است

برند و هنوز به حكومت محمدعلي    به سرمياي در اين مملكت در روياي دوره قجر  عده: وي گفت
آنند در حالي آه بايد بگويم ايران امروز ما ايران اصالحات است   شاهي و به توپ بستن مجلس فكر مي

  .ها جايي ندارند  و اين حرآت
تبليغ خط قانون گرايي و حفظ : آرمين به بايكوت خبري صداوسيما درخصوص تحصن اشاره آرد و گفت

لت بيگانگان در امور داخلي و ضرورت مقابله با تنش طلبان موضوعاتي بود آه گزارشگران آرامش و دخا
  .گرفتند و صداوسيما با حذف سواالت به تبليغات خود پرداخت  صداوسيما طي سواالتي با مردم پي

ر جديدترين توليد اين آزمايشگاه خبري آه بزرگترين محورش تبديل راست به آذب است غي: آرمين افزود
  .المال است  قانوني بودن تحصن به دليل استفاده نمايندگان مردم از بيت

آار   هاي محافظه  نائب رئيس آميسيون امنيت ملي با بيان اين آه اين محورها زماني آه به روزنامه
رئيس سازمان بازرسي آل آشور تحصن نمايندگان را به دليل استفاده از : دار است گفت  رود خنده  مي
المال غير قانوني دانسته است آه بايد گفت اينگونه سخن گفتن يك مقام قضائي دخالت آشكار در   بيت

  .آار قوه مقننه، نقض استقالل قوا و يك نوع فضولي در آار مجلس است
 روز تحصن، خود را مفيد 9متحصنين در هيچ زماني از عمر سه ساله مجلس به اندازه اين : آرمين گفت

  .اند  ردهبراي ملت احساس نك
 9اي آاش شما نيز در قبال ميلياردها تومان هزينه به اندازه اين : آرمين خطاب به منتقدان تحصن گفت

  .روز براي ملت مفيد بوديد
اين تحصن تا تحقق اهداف : وي تحصن نمايندگان در خانه ملت را حق نمايندگان دانست و گفت

 نيست و نه تنها در ادامه راه متحصنين، بلكه در  سياسي-متحصنين ادامه دارد و اين بازي تبليغاتي 
  .افكار عمومي نيز تاثيري ندارد
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به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، دبير آل حزب اسالمي آار نيز با حضور در جمع 
  .متحصنين حمايت خود را از آنها اعالم آرد

ي و محمود حجتي وزير جهاد آشاورزي نيز امروز در گفتني است، صفدر حسني وزير آار و امور اجتماع
  .جمع متحصنين حضور يافتند

  پايان پيام
  

   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

 کمپ فرهنگی داير کردند " بم"گروهی از نويسندگان در 
  ٢٠٠۴ ژانويه ١٩ – ١٣٨٢ دی ٢٩ دوشنبه -ايرنا

کانون "و " کلهاى مردمیشوراى هماهنگی تش"، "بنياد گلشيرى"گروهی از نويسندگان و اعضاى 
  . کمپ فرهنگی راه اندازى کردند" بروات"و " بم"در دو منطقه " نويسندگان ايران

يکی از اعضاى شوراى هماهنگی تشکلهاى مردمی در بم، با بيان اين خبر به " منصوره به کيش"
براى توانمندسازى اين نويسندگان پس از چهار روز حضور در بم، دو کمپ فرهنگی : خبرنگار ايرنا، افزود

  . روحی و فرهنگی مردم زلزله زده اين منطقه برپا کردند
 نفر در بم تشکيل ١٧تعداد اعضاى اين گروه که با : وى درباره فعاليت هاى گروه نويسندگان در بم، گفت

شد، در حال گسترش است و اين گروه بطور روزانه نيروى انسانی و امکانات مختلف به اين منطقه 
  . ی کندارسال م

اين گروه عالوه بر توزيع مستقيم کاال در منطقه، از طريق دو کمپ، تعدادى خياط خانه و : وى افزود 
آرايشگاه راه اندازى کرده تا از اين طريق، زنان با انجام اينگونه فعاليت ها از حالت انتظار و چشم دوختن 

  به ويرانه ها، رها 
  . ، احساس اميدوارى کنندشوند و نسبت به زندگی و بهبود وضع خويش

اين گروه با هماهنگی هايی که با ناشران تهران انجام داده است در چند روز آينده : به کيش، گفت
  . کتابخانه اى در منطقه راه اندازى می کند

وى ، يکی ديگر از اقدامهاى اين گروه را تهيه گزارش هاى هشداردهنده درباره زلزله معرفی کرد و افزود 
نويسندگان اعزامی به بم، گزارشهايی در مورد تعداد تلفات، نحوه کمک رسانی به مردم و نقش گروه : 

  . اطالع رسانی در پيش گيرى از زلزله بم ارايه داده است 
به گفته به کيش، در شهر بم ، مردم می خواهند مواد اوليه به خودشان داده شود و از غذاى آماده 

شده پاره و کهنه است و مردم که هيچ فعاليتی ندارند، همچنان استفاده نکنند، چادرهاى توزيع 
  .منتظرند تا دولت برايشان کارى کند

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  
  

   دی29دوشنبه : ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 19 -1382 دي 29دوشنبه  -بي بي سي 

  خاتمی راهی سوييس شد
محمد خاتمی، رييس جمهورايران برای ديدار و گفت و گو با مقامات سوييس و نيز شرکت در اجالس 

  .مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس، راهی اين کشور شد
 ها  آقای خاتمی پيش از ترک تهران در جمع خبرنگاران درباره اهداف سفر خود به سوييس گفت از مدت

 آه وی به اين آشور سفر آند؛ بنابراين به دعوت رسمی دولت قبل مسئوالن سوييس اصرار داشتند
  .سوئيس آه به گفته آقای خاتمی با جمهوری اسالمی رابطه خوبی دارد، به اين کشور سفر می کند

  .آند محمد خاتمی در عين حال تاکيد کرد ايران از گسترش روابط با سوييس استقبال می 
 های  المللی در عرصه نوان بزرگ ترين مجمع جهانی و بين وی همچنين از مجمع جهانی اقتصاد، به ع

  .اقتصادی ياد کرد و افزود شرکت در نشست اين مجمع يکی ديگر از اهداف سفرش به سوييس است
آقای خاتمی گفت در اين مجمع مسئوالن سياسی و اقتصادی و فرهنگی دنيا با يکديگر ديدار و تبادل 

نجام شده، وی تشخيص داده که شرکت در اين اجالس مناسب نظر خواهند کرد و با بررسی های ا
  .است

  .با اين حال، وی به جزييات ديدارها و مذاکرات خود در مجمع جهانی اقتصاد اشاره ای نکرد
  .آقای خاتمی، ماه گذشته نيز به سوييس سفر کرده بود

  نشانه های بی تدبيری
ايران در ديدار صالح ابراهيم الکوارى، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 

سفير جديد قطر در ايران گفت بحران امنيت و سوخت در عراق نشان بی تدبيری و سوء مديريت 
  .کسانی است که وی آنان را اشغالگران اين کشور خواند

آقای رفسنجانی گفت نابسامانی و هرج و مرج در عراق نشان بارزى از بی تدبيرى و عدم کنترل 
  .يکايی ها در اداره اين کشور استآمر
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به گزارش ايرنا، وی شرايط و تحوالت منطقه را بسيار مهم و سرنوشت ساز دانست و افزود اوضاع 
منطقه، از جمله شرايط عراق بيش از پيش ايجاب می کند که کشورهاى منطقه با اتخاذ مواضع 

  .مشترک، موجبات صلح و ثبات اين کشور را فراهم کنند
مع تشخيص مصلحت نظام همچنين با ابراز نگرانی از وضعيت منطقه تاکيد کرد ادامه روند رييس مج

  . فعلی منطقه و ازدست رفتن زمان، خسارات و مشکالت عديده ديگرى را به همراه خواهد داشت
  زمين لرزه های ديگر در ايران

ب غربی شهرستان شهرضا در  ريشتر، در نخستين ساعات بامداد امروز جنو۴ / ٢زمين لرزه اى با قدرت 
  .استان اصفهان و بروجن در استان چهارمحال و بختياری واقع درمرکز ايران را لرزاند

 ريشتر، ساعت سه بامداد امروز، شهرستان ۴ / ٨از سوی ديگر، اعالم شد که زمين لرزه اى با قدرت 
  . دشتی در استان بوشهر در جنوب ايران را تکان داده است

خسارت هاى احتمالی اين زمين لرزه ها خبری مخابره نشده، اما گزارش شده که وقوع اين از تلفات يا 
زمين لرزه ها باعث ترس و وحشت ساکنان شهرستان های دشتی و شهرضا شده و موجب شده که 

  .آنان ساعات باقی مانده از شب را تا صبح در بيرون از منازل خود سپری کنند
مين لرزه، روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان اعالم در همين حال، به دنبال اين ز

کرد به علت جلوگيرى از بروز هرگونه حادثه احتمالی ناشی از زلزله، کليه مدارس شهرستان شهرضا 
  .روز دوشنبه تعطيل شده اند

بم در پنجم ايران يکی از نقاط زلزله خيز اصلی در جهان محسوب می شود و پس از وقوع زلزله مرگبار 
دی ماه امسال، وقوع زمين لرزه های کوچک و بزرگ در اين کشور، حساسيت و هراس بيشتری بر می 

  .انگيزد
  ادامه بازداشت، بدون قرار

ناصر چوبدار، وآيل مدافع ايرج جمشيدی، سردبير روزنامه توقيف شده آسيا گفت موکل وی، طی مدت 
  .به سر برده است روز گذشته بدون هيچ قراری در بازداشت ٥٠ 

 دادگاه انقالب، قرار بود ٢٦    های قبلی رييس شعبه وی به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت طبق گفته
ايرج جمشيدی، روز شنبه با قرار وثيقه آزاد شود، ولی قاضی حداد عنوان آرد دادگاه برای اظهار نظر در 

  . موقت قبلی تكليفی ندارد مورد قرار بازداشت
ار تاکيد کرد در صورتی آه قاضی حداد در مورد قرار بازداشت آقای جمشيدی تصميم نگيرد، آقای چوبد

  . قضاييه ارجاع خواهد داد تا وضعيت وی در اين مورد مشخص شود به ناچار موضوع را به رياست قوه
ايرج جمشيدی، از اواسط تيرماه گذشته پس از آنکه عکسی از مريم رجوی، همسر مسعود رجوی، 

 سازمان مجاهدين خلق گروه مسلح مخالف جمهوری اسالمی، پس از بازداشت کوتاه مدت وی در رهبر
  . فرانسه را در صفحه اول روزنامه آسيا منتشر کرد، در بازداشت به سر می برد

  محاکمه و احضار دانشجويان
ی های ايسنا گزارش داد حميد ده نبی، دبير شورای صنفی آوی دانشگاه تهران به دليل نا آرام

  . دادگاه انقالب تهران احضار شد15  خردادماه امسال به شعبه
 شورای عالی امنيت ملی درخصوص حوادث خردادماه،  آقای ده نبی در همين رابطه گفت طبق مصوبه

 های   قضاييه حق دخالت در جنبش  انضباطی دانشگاه باشند و قوه بايد دانشجويان پاسخگوی آميته
  .دانشجويی را ندارد

 دانشجوی مجتمع آموزشی مالير با حكم دادگاه اين شهرستان، به 15ز سوی ديگر، طبق گزارش ها، ا
  .دليل آنچه مشارکت در نا آرامی های خرداد ماه خوانده شده، به حبس محكوم شدند

  محمد سيف زاده، وکيل مدافع اين دانشجويان به ايسنا گفت موضوع اتهامی اين افراد مربوط به تحصن
 6است آه در جريان حوادث خردادماه و بعد از آن رخ داد و دادگاه، يكی از اين دانشجويان را به هايی 

 روز حبس و مابقی دانشجويان را به جزای نقدی بدل از حبس محكوم 91ماه حبس، تعدادی ديگر را به 
  . سال تعليق شده است2 ها برای  هرچند بعضی از اين حبس. آرده است

ين جلسه محاکمه روزبه شفيعی، از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير، فردا در در همين حال، دوم
  . دادگاه انقالب تهران برگزار خواهد شد26شعبه 

  .قرار است دادگاه به پرونده وی در جريان نا آرامی خردادماه رسيدگی کند
زداشت شده در نا از سوی ديگر، دادگاه رسيدگی به اتهامات پيمان عارف، يکی ديگر از دانشجويان با

  .آرامی های خردادماه و تيرماه گذشته، آه قرار بود روز دوشنبه تشكيل شود به زمان ديگری موآول شد
پيمان عارف در همين زمينه به ايسنا گفت به دليل شرآت در امتحانات پايان ترم در دادگاه حاضر نشده، 

ان رسيدگی به اين پرونده شد آه با اما وآيل مدافع وی دردادگاه حضور يافت و خواهان تعويق زم
  .درخواست وی موافقت گرديد

وی اتهامات خود را اقدام عليه امنيت ملی و اقدام عليه نظام جمهوری اسالمی عنوان آرد و گفت به 
آند، اما هيچ دفاعی از خود نخواهد آرد؛ زيرا طبق نص  دليل اطاعت از قانون در دادگاه شرآت می 

سی رسيدگی به اتهامات سياسی بايد در دادگاه عمومی و با حضور هيئت صريح اصول قانون اسا
  .منصفه انجام شود نه در دادگاه انقالب

   هزار ميليارد ريالی مواد مخدر در ايران43هزينه 

www.iran-archive.com 



علی هاشمی، مشاور رييس جمهوری و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت تحقيقات نشان می 
 ريال در زمينه مواد افيونی به صورت مبارزه و يا مصرف آن در ايران هزينه  هزار ميليارد۴٣دهد ساالنه 
  .می شود

به گزارش ايرنا، وی امروز در جريان ديدار از کشف چهار تن مواد مخدر در کرمان گفت دو ميليون نفر در 
  .سطح کشور معتاد محسوب می شوند و ساالنه، هزار تن مواد مخدر در ايران مصرف می شود

  . هزار دانش آموز نيز در معرض خطر اعتياد قرار دارند١۵۴فته وی، همچنين به گ
 ماه گذشته ٩دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت ميزان کشفيات مواد مخدر طی 

  . درصد افزايش يافته است۴٠ تن بوده که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ١۶٠امسال
  سانضرورت مبارزه با قاچاق ان

محمدعلی رحمانی، رييس سازمان عقيدتی سياسی نيروى انتظامی، با تاکيد بر لزوم مقابله جدى با 
قاچاق انسان، سالح و کاال در ايران گفت قاچاق انسان حتی با هدف زيارت هم، کاری غير امنيتی 

  .است و بايد با آن مقابله شود
راق، گروه هايی مبادرت به انتقال غير قانونی در ماه های اخير به دنبال سقوط رژيم صدام حسين در ع

زايران ايرانی به اماکن مقدس در عراق کرده اند و اين امر، به گفته مسئوالن باعث کشته شدن و يا 
  .زندانی شدن تعدادی از زايران شده است

به گزارش ايرنا، آقای رحمانی در پنجمين همايش سراسرى فرماندهان نيروی انتظامی استان هاى 
  . مرزى همچنين افزود بايد با قاچاق دختران و نيروى کار به خارج از کشور نيز مقابله کرد

  تبرئه دو مدير مسئول
آسياى ميانه و تجارت بين "و" جستجو"به دنبال برگزاری جلسه محاکمه مديران مسئول دو هفته نامه 

خت، ولی مدير مسئول هفته ، هيئت منصفه دادگاه مطبوعات هيچ يک از اين دو را مجرم نشنا"الملل
  .را مستحق تذکر دانست" جستجو"نامه 

نيز به " جستجو"به استفاده ابزارى از افراد و مدير مسئول نشريه " آسياى ميانه"مديرمسئول نشريه 
  .همين اتهام و انتشار تصاويری که خالف عفت عمومی خوانده شده، متهم شده بودند

ی استان تهران، جلسات رسيدگی به کيفرخواست هاى مطرح در همين حال، بنا به اعالم دادگستر
نيز به دليل عدم حضور " پيام شادى"و ماهنامه " به سوى پيروزى"شده عليه مديران مسئول هفته نامه 

  . مديران مسئول اين دو نشريه برگزار نشد
  عدم اعالم آمار خودکشی در ايالم

نوان گفت خودکشی، بيشترين فراوانی آسيب هاى حيران پورنجف، مشاور استاندار ايالم در امور با
  .اجتماعی در بين زنان و جوانان اين استان را دارد

وی به ايرنا گفت پس از گذشت چند سال از گسترش پديده خودکشی در بين زنان و جوانان استان 
  .ايالم، هنوز چاره اساسی براى جلوگيرى از آن به کار گرفته نشده است

ن حال افزود مسئوالن مرتبط و آگاه نسبت به آمار خودکشی در ايالم هيچ اطالعاتی خانم پورنجف در عي
  .در اختيار کميته بانوان قرار نداده اند و از اعالم آمار خودکشی در استان خودداری می کنند

به گفته وی، پوشاندن و پنهان کردن واقعيت ها و معضالت اجتماعی همچون خودکشی و اعتياد نه تنها 
فع آن هيچ کمکی نمی کند، بلکه سرپوش گذاشتن بر اين معضالت، باعث گسترش پنهان آن می در ر
  .شود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ژاپني ها به عراق رسيدند  
  2004 ژانويه 19 -1382 دي 29دوشنبه 

  .عزام نيروهاي ژاپني به عراق رسيدندطاليه داران ژاپني امروز براي آمادگي مقدمات در خصوص ا
يك مقام بلند پايه نظامي بدون شرح تعداد سربازان تصريح آرد آه , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

امروز سربازان ژاپني از مرز عراق و آويت گذشته و به سوي سامرا واقع در جنوب غربي عراق در حال 
  .حرآت هستند

" جونيشيرو آويزومي"ن نيروهاي ژاپني در حالي وارد عراق مي شوند آه اي, به گزارش خبرگزاري اروپا
  .نخست وزير ژاپن قول داد آه اعزام نيروها به عراق ادامه پيدا آند

. ما نمي توانيم بگوييم آه عراق امن است:" به گزارش اين خبرگزاري نخست وزير ژاپن دراين باره گفت
  ."برسيماما ما نمي توانيم تنها با حرف به صلح 
  .دولت ژاپن تصميم به اعزام نيروهاي خود به عراق گرفت, گفتني است آه پس از ماه ها جدال

  پايان پيام 
 

   پليس عراقي در اين آشور آشته شده اند  600تاآنون 
  2004 ژانويه 19 -1382 دي 29دوشنبه 

 نيروهاي پليس عراق در از زمان پايان عمليات نظامي آمريكايي انگليسي در عراق تاآنون صدها تن از
  . اين آشور آشته شده اند

www.iran-archive.com 



 600تقريبا : به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، مشتاق فاضل يكي از مقامات ارشد پليس عراق گفت
  .  ماه آوريل تاآنون در اين آشور آشته شده اند9پليس عراقي از زمان پايان جنگ در عراق يعني از 

عراق به ميدان : شته شدگان نيروهاي پليس عراقي بيان آردوي در پاسخ به علت افزايش شمار آ
جنگ بر ضد تروريسم تبديل شده است به اين خاطر تعداد زيادي از افسران و سربازان عراقي به سبب 

انفجارهاي تروريستي يا در حين انجام وظيفه و همچنين در حين انجام گشت روزانه جان خود را از 
  .دست مي دهند
امه البيان، در حالي آه آمار شمار آشته شدگان نيروهاي پليس روحيه نيروهاي پليس به نوشته روزن

اين آمار بر روحيه سربازان ما اثر نمي : عراق را تحت تاثير قرار داده است مشتاق فاضل تصريح آرد
گذارد و گواه اين نسخ آن است آه روزانه صدها جوان عراقي براي به عضويت درآمدن در نيروي پليس 

  .عراق به مقر اين نيروها مراجعه مي آنند
  پايان پيام

 
ي برگزاري نشست آوفي عنان با پل برمر و نمايندگان شوراي حكومت انتقالي عراق در مقر  در آستانه

هاي بغداد دست به تظاهرات زدند و خواهان  سازمان ملل متحد در نيويورك، هزاران عراقي در خيابان
  . برگزاري انتخابات شدند

  2004 ژانويه 19 -1382 دي 29وشنبه د
اهللا العظمي  به نقل از خبرگزاري رويتر، حاميان آيت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .سيستاني از مراجع شيعيان، با در دست داشتن پالآاردهايي، شعارهايي در حمايت از وي سردادند
همان طور آه در اروپا و آمريكا انتخابات برگزار : گويد ابوقادر البهادري، يكي از تظاهرآنندگان مي

  . شود، اينجا هم بايد همان آار انجام شود مي
پس انتخابات را . خواهند دموآراسي و آزادي به آشور بياورند اند آه مي ها گفته آمريكايي: گويد وي مي

خواهيم حضور مردم را  ت ميايم و با انتخابا  سال در تاريكي زندگي آرده35برگزار آنند به خصوص آه ما 
  . نشان دهيم

در مقابل مقر نظاميان ) يكشنبه(ي انتحاري روز گذشته  شرايط و اقدامات امنيتي در بغداد، پس از حمله
 تن از جمله دو مقاطعه آار آمريكايي، تشديد شده 20آمريكايي در اين شهر و آشته شدن حداقل 

  . است
به همراه اعضاي شوراي حكومت انتقالي ) دوشنبه(است امروز پل برمر، حاآم آمريكايي عراق، قرار 

ي نقش اين سازمان در عراق و روند انتقال  عراق با آوفي عنان دبيرآل سازمان ملل متحد ديدار و درباره
  . ها بحث و تبادل نظر آند  به عراقي قدرت

 انتهاي پيام
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   دی 29: ی ايرانروزنامه ها
  2004 ژانويه 19 -1382 دي 29دوشنبه  -بي بي سي 

مهمترين عناوين روزنامه های صبح تهران به تحصن نمايندگان و گزارش رييس مجلس از رايزنی با 
اعضای شورای نگهبان و نامه جبهه دوم خرداد به رييس جمهوری درباره مهلت اصالح طلبان برای تعيين 

 کناره گيری مجمع روحانيون مبارز از انتخابات اختصاص دارد ولی کيهان، روزنامه صالحيت ها و احتمال
عصر تهران از که آخرين بررسی ها درباره صالحيت داوطلبان خبر می دهد، ياد آور می شود که خبرهای 

  .تازه از تفاهم مجلس و شورای نگهبان بر سر موضوع رسيدگی به صالحيت ها حکايت می کند
که عنوان بزرگ صفحه اول خود را به احتمال کناره گيری روحانيون مبارز اختصاص داده، در  آفتاب يزد

، سخنان عليرضا رجايی را برجسته »رد صالحيت ها، تحصن نمايندگان و انتخابات« گزارشی از نشست 
 کرده که گفته است اظهار نظرهايی که از جانب شورای نگهبان مطرح می شود زياد بوی انعطاف نمی

  . دهد
 اين روزنامه نگار و نامزد دوره پيشين مجلس، می گويد اگر نمايندگان متحصن به آفتاب يزدبه نوشته 

تأييد صالحيت خود بسنده نکنند و بر خواسته خود مبنی بر تاييد صالحيت ديگر نامزدها نيز پافشاری 
رچه ممکن است مجلس کنند، مشی تازه ای توسط جريان اصالح طلب بنيان گذارده خواهد شد که اگ

  . هفتم را از دست بدهند ولی در بلند مدت به نفع آنها تمام خواهد شد
:  در گزارشی از هشتمين روز تحصن نمايندگان رد صالحيت شده مجلس می نويسدياس نوروزنامه 

  ! سازش نكنيد: جان آالم اآثر سخنرانان ميهمان در جمع متحصنين، يك جمله دو آلمه ای بود
سه : ارش سخنان عليرضا علوی تبار را نيز در جمع متحصنين انعکاس داده که گفته استهمين گز

آن ها آه در پی آسب قدرت بودند، آن : دسته پس از دوم خرداد به نام اصالح طلب وارد مجلس شدند
ون و اين تحصن، آزم. ها آه درپی حفظ قدرت بودند و باالخره آسانی آه در پی تغيير ساختار قدرت بودند

لذا نمايندگان و آسانی آه از اين تحصن حمايت نمی . فيصله بخشی بود برای جدايی اين سه گروه
آن ها بايد توجه داشته . ن ها اعتمادی ندارند آنند جزو گروه های اول و دوم هستند و مردم، ديگر به آ

را ايران امروز نيازمند باشند آه پس از اين نيز رهبری اصالحات را گروه سوم در اختيار خواهد گرفت زي
  . اصالحات بنيادين است
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بنا به گزارش ايران، جمعی از معلمان در اعتراض به تاخير در پرداخت مطالبات معوقه خود، در بيشتر 
  . شهرهای ايران دست به اعتصاب زده اند

ان ارشد شهردار تهران برای خود و مدير:  همچنين به نقل از سايت بازتاب نوشته استايرانروزنامه 
شهرداری لباس رفتگری سفارش داده تا در مهمانی هايی آه شهرداری برای آارگران برپا می آند، 

  .آارگران با مديران احساس همرنگی آنند و خود را اعضای برابر يك مجموعه واحد بدانند
هه  به جبهه دوم خرداد تاخته و نوشته است اين چه جبکيهانحسين شريعتمداری در يادداشت روز 

سياسی است که فضای معنوی، عشق مردم به شهدا، مراجعه به رهنمودهای حضرت امام و هر چه 
را که نام و نشانی از ارزش ها و خوبی ها دارد، در تضاد و تناقض با حرکت سياسی خود تلقی می 

. استکند؟ وی سپس جمله ای را از شاه نقل کرده و آن را زبان حال اصالح طلبان امروزی تلقی کرده 
هميشه يک عده نفهم و قشری که مغز آنان تکان «شاه آنطور که شريعتمداری نقل می کند گفته بود 

  اينها درک ندارند و اصال. نخورده در راه ما سنگ اندازی می کنند
  » .اينها مخالفين اصالحات هستند. نمی فهمند

عالم آرده است آه در ايران هر  صندوق بازنشستگی آشور اايرانو سرانجام اينکه به نوشته روزنامه 
ساعت هفت نفر به تعداد باز نشستگان مشترك صندوق بازنشستگی آشور افزوده می شود و با 

  .ادامه اين روند، بدون آمك دولت اين صندوق قادر به تامين حقوق باز نشستگان نخواهد بود
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