
  انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع را تحريم مي آنيم
  

  2003 دسامبر 25 -1382 دي 4شنبه  پنج  -)259(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http 

  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  ان ايران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد بگير

------------------------------------------------------------------------------  
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
  خانم رجوي محكوميت رژيم آخوندي در مجمع عمومي ملل متحد را تبريك ميگويد

  2003 دسامبر 23 -1382 دي 2 سه شنبه -قاومت ايراندبير خانه شوراي ملي م
بعد از ظهر امروز مجمع عمومي ملل متحد با اآثريت آراء طي قطعنامه اي نقض حقوق بشر در ايران از 

غير انساني و , استفاده از شكنجه و ساير اشكال مجازاتهاي بي رحمانه«,  »استمرار اعدامها«جمله 
, »وخيم شدن مستمر وضعيت آزادي بيان و عقيده«, »ق زدنقطع عضو و شال«, »تحقير آننده

تبعيض سيستماتيك عليه زنان و دختران در قانون و در «, »محدوديتهاي مستمر عليه آزادي تجمعات«
استمرار «و » استمرار سرآوب و مجازات خود سرانه مدافعين حقوق بشر و مخالفين سياسي«, »عمل

  .را محكوم آرد» سرآوب عليه اقليتها
تصويب قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد در , خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران

محكوميت نقض حقوق بشر در ايران را به عموم مردم ايران و فعاالن حقوق بشر در سراسر جهان تبريك 
 در ايران را گفت و تاآيد آرد اين قطعنامه هر چند تنها گوشه اي از نقض وحشيانه و مستمر حقوق بشر

. اما يك گواهي بين المللي بر بطالن سياست مماشات با اين رژيم قرون وسطايي است, در بر ميگيرد
ماه بعد از اينكه رژيم آخوندي با بهره برداري از انعطاف برخي از آشورهاي غربي و با زد و بند با ديگر 20

 در آميسيون حقوق بشر جلوگيري ناقضان حقوق بشر توانست از محكوميت نقض حقوق بشر در ايران
  .وضعيت حقوق بشر در ايران مستمرا وخيم تر شده است, آند

برخورد هر چه قاطعتر جامعه جهاني با , صدور پنجاهمين قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر  در ايران
ت تالشهاي رژيم ضد بشري آخوندي براي اخراج مجاهدين از  عراق و بازگرداندن آنان به ايران تح

  . حاآميت استبداد مذهبي را ضروري تر ميكند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  صبح امروز صداي شليک مسلسل و انفجار خمپاره در بغداد شنيده شد: آخرين تحوالت عراق
  2003 دسامبر 24 -1382 دي 3 چهار شنبه - راديو فردا –) بغداد(پيمان پژمان 

ارهاي شديدي در ساعات نخستين صبح امروز بغداد را لرزاند و صداي شليک مسلسل، خمپاره و انفج
. هنوز گزارش دقيقي در اين مورد به دست نرسيده است. انفجار بمب در نقاط مختلف، شنيده شد

از يکي . نيروهاي ائتالف در مورد اينکه آيا حمالت وسيع ديگري در بغداد آغاز شده است جوابي ندادند
 گروه چريکي که 14فرماندهان نيروهاي ائتالف، ژنرال مارک هرتلينگ، گفت که سربازان وي حداقل 

انفجارات بغداد همزمان هستند با ادامه .  عضو هستند را در بغداد شناسايي کردند500 تا 200شامل 
  .عمليات در نقاط ديگر عراق

   آمريكايي انجام شدعمليات عدالت آهنين توسط نيروهاي: آخرين تحوالت عراق
 2003 دسامبر 24 -1382 دي 3 چهار شنبه - راديو فردا -عليرضا طاهري

شرکت » عدالت آهنين«به گفته منابع نظامي آمريکا، سربازان آن کشور بامداد امروز در عملياتي با نام 
الفان داشتند که بخشي از تاکتيکي است که نيروهاي آمريکايي براي مقابله با شورش بي وقفه مخ

به گفته .  انفجار در بغداد گزارش داد15نيروهاي ائتالف در پيش گرفته اند، تلويزيون الجزيره از نزديک به 
اين . شاهدان صداي انفجارهاي مهيب بامداد امروز کيلومترها دورتر از محل درگيريها شنيده مي شد

ئتالف، همزمان از راه زمين و هوا شاهدان مي افزايند حمله امروز نيروهاي آمريکايي به شورشيان ضد ا
را جنوب غربي بغدا آغاز کردند که به » عدالت آهنين«سربازان آمريکايي هنگامي عمليات . انجام گرفت

پيش از حمالت امروز نيروهاي آمريکايي سه تن را در . کارواني از همرزمانشان از کمين گاه حمله شد
د که مظنون به داشتن ارتباط با عزت الدوري معاون شهر بغوبه در شمال شرقي بغداد بازداشت کردن

 ميليون دالر جايزه 10هر کس بتواند اطالعاتي در مورد الدوري به آمريکاييها بدهد . صدام حسين هستند
  .دريافت خواهد کرد

 
در مسير عبور آـاروان نظاميـان آمريكـا در شـمال بغـداد منفجـر                ) چهارشنبه(بر اثر انفجار بمبي آه امروز       

  .، سه نظامي آمريكايي آشته شدندشد
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  2003 دسامبر 24 -1382 دي 3شنبه چهار 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ارتش آمريكا در عراق         ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      

اي   نظام آمريكايي صبح امروز و زماني آه آاميون حامل آنهـا از جـاده               سه سواره : اي اعالم آرد    طي بيانيه 
  . آرد، بر اثر انفجار اين بمب آشته شدند در نزديكي سامرا در شمال بغداد عبور مي

  .ي بيشتري به جزئيات اين حادثه نكرد اين خبرگزاري اشاره
يك خودرو در مقابل يك ساختمان دولتي در شهر اربيل، منفجر شد آه طي آن حداقل چهار تن آشته و 

  .  تن مجروح شدند20
شود يك  به نقل از خبرگزاري رويتر، اين حمله آه گفته مي) ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري 

رخ داد آه منجر به آشته شدن عامل ” اربيل“ي انتحاري بوده، مقابل در ورودي وزارت آشور  حمله
  . انتحاري و دو پليس محافظ ساختمان و يك عابر شد

  . ي منازل اطراف نيز شكست خانه دچار خساراتي شد و شيشه ساختمان اين وزارت
نيروهاي آمريكايي اقدامات امنيتي در بغداد و ديگر نقاط مهم عراق را از ترس حمالت ضداشغالگري و 

  . اند هم زمان با تعطيالت آريسمس افزايش داده
  . ها و انفجارها نبوده است اين شهر آردنشين نسبت به ديگر مناطق عراق چندان شاهد درگيري

 انتهاي پيام
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ٢٠٠٣/١٢/٢۴بررسی مطبوعات چهار شنبه، 
  بي بي سي 

روزنامه های چهار شنبه تهران سخنان تازه رييس جمهور خاتمی را با اهميت ديده و در صدر اخبار خود 
  .نقل کرده اند که گفته است شرکت نکردن در انتخابات مشکالت را بيش تر می کند

دعوت محمد خاتمی در زمانی اهميت می يابد که بنا به گزارش روزنامه ها مردم اشتياق جندانی به 
شرکت در انتخابات ندارند و اصالح طلبان در تحليل های خود نشان می دهند که در صورت ادامه اين 

ون گذاری را وضعيت نتايج انتخابات شوراها تکرار شده و محافظه کاران با حداقل آرا کرسی های قان
  .اشغال خواهند کرد

 آن بخش از سخنان رييس جمهور خاتمی را با اهميت ديده که از کوشش های دولت برای آزادی شرق
زندانيان سياسی سخن گفته و تاکيد کرده است که نظام در مورد زندانيان سياسی هزينه زيادی را می 

  .پردازد بدون اين که فايده ای داشته باشد
، خاتمی با تاکيد بر اين که با رهبر و رئيس قوه قضائيه صحبت کرده شرقرنگار پارلمانی به گزارش خب

است، گفته گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر و آزادی بيان گزارش داده است که در ايران 
 اين را نمی دانم که اين مسئله درست است يا غلط اما آيا واقعًا ارزش.  زندانی سياسی وجود دارد٢۶

  دارد که ما در دنيا چنين نامی داشته باشيم؟
در حالی که اخبار و گزارش های مربوط به انتخابات و گمانه زنی درباره رفتار شورای نگهبان در آن، 

صفحات عمده روزنامه های تهران را به خود اختصاص داده است رسالت از زبان دبير شورای نگهبان 
  .که برای جلوگيری از ايجاد تشنج در کشور منتشر نمی کنمنوشته گفتنی های زيادی دارم 

 دکتر عبدالکريم سروش فيلسوف ناراضی در يک سخنرانی با اعالم اين که اصالح ياس نوبه نوشته 
   عمل ها ظالمانه  ماند تا ديد در رد صالحيت  نگهبان طلبی در خطر است گفته بايد منتظر عملکرد شورای

  .  گرفت  تصميم  آنگاه و کند يا عـادالنه می
 اين بخش از گفته های دکتر سروش را با اهميت ديده که از مالحظه کاری های رييس جمهور اعتماد

 فشار  های  خود را با گروه ها تکليف  قدم ، در اولين رفت  انتظار می  خاتمی انتقاد کرده و گفته از آقای
   بسيـار زیـادی هـای  شـاخـه  کـه  اسـت  بسيـار زشـت ییـ  مــا پـدیـده  فشار در جامعه گروه.  کند مشخص

  .شد  می  ديگـر نيـز کنده  زشـت هـای  از پـدیـده  بسياری شد، ريشه  می  کنده  آن های اگر ريشه. دارد
   اساسی  و تغييـر در قانون پرسی  همه  طالب  زيادی دکتر سروش به نوشته اعتماد تاکيد کرده امروز عده

  . بگيرد  را جـدی  مطالبات  بايد اين  حاکم رسد نظام  نظر می  به.هستند
 در مقاله ای با اشاره به گفته های تازه دکتر عبدالکريم سروش با عنوان انتخابات و قصه ارباب ياس نو

معرفت نوشته وقتی روشنفکری مانند دکتر سروش که تا ديروز از خاموشی پر از گفتار موالنا سخن می 
  .ره انتخابات نظر می دهد که بايد منتظر عمل شورای نگهبان بود، بايد در آن تامل کردگفت دربا

 انتخابات آينده تنها عرضه رقابت خواستاران بی شرم و ياس نوبه نظر نويسنده ستون حرف نو در 
شرمگين قدرت نيست و آينده سياسی ايران بدان گره خورده است و اين فقط دغدغه سياستمداران 

  .که نگرانی روشنفکران حقيقت ياب هم هستنيست 
 در سرمقاله خود از اين که عده ای از اصالح طلبان برای نامزدی انتخابات مجلس آينده نام کيهان

نويسی نکرده اند ابراز خوش حالی کرده و به طعنه جمله سعيد حجاريان را به ياد آورده که در ابتدای 
  . معزان را جارو می کنيم و دور می اندازيمکار مجلس فعلی گفته بود تندروها و خشگ

 ٢۴٠ نوشته چند صباحی ديگر، غربال انتخابات به حرکت درمی آيد و کيهانمحمد ايمانی در سرمقاله 
باز هم حکايت خانه تکانی و غربال است، اما . نماينده ای را که دوباره نامزد شده اند از فيلتر می گذراند
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ساله را نيز با خود دارند تا اين بار نمايندگان و نامزدها را از صافی های  ۴توسط مردمانی که تجربه ای 
  .دقيق تری عبور دهند

 با اعالم اين که در انتخابات شرکت نخواهد کرد نوشته افراد را ياس نواحمد زيدآبادی در مقاله ای در 
ه تبليغ عليه نظام به دليل نوع نگاه سياسی شان از ورود به مجلس مانع می شوند و معترضان را ب

متهم می کنند و اگر هم کسی وارد مجلس شد و به خالف ديدگاه های قدرتمندان سخنی گفت مورد 
  .تعقيب قضائی قرار می گيرد

 در علت شرکت نکردن خود در انتخابات نوشته که اگر ياس نو» !اين همه آزادی « نويسنده مقاله 
 هايی در روند قانونگزاری مانع وی می شوند و اگر حزبی اکثريت مجلس را به دست آورد با بن بست

فردی سرخورده تصميم به کناره گيری رسمی و علنی از انتخابات بگيرد، باز هم به همسوئی با 
  .بيگانگان برای مشروعيت زدائی از نظام متهم می شود

 بين دولت و ، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در مقاله ای با اشاره به اختالف هائی کهايران
شورای نگهبان بر سر تعيين صالحيت نامزدهای انتخابات وجود دارد نوشته در دو ماه مانده به انتخابات 

  .هيچ اميدی به رفع مشکالت نيست
به نظر محمد نوری از قوای مملکت کاری ساخته نيست و فقط می ماند اين که حاکميت رای و اراده 

  . مختلف به کار بنددخود را برای يک مصالحه بين راه های
 که با نزديک شدن تاريخ انتخابات از شدت حمالت خود به اصالح طلبان و منتقدان رسالت و کيهان

کاسته اند در سرمقاله خود تصميم مجلس به سرعت بخشيدن به بررسی برنامه چهارم توسعه 
 به دولت دانسته اقتصادی کشور را مشکوک دانسته و آن را نشانه سپردن بخشی از اختيارات مجلس

  .اند
 در سرمقاله خود نوشته برخی صاحبان نفوذ در مجلس کوالک کرده و می خواهند تکليف اليحه کيهان

را در مدت کوتاه يکی دو ماهه و در ) ١٣٨۴-٨٩( و اليحه برنامه پنج ساله چهارم توسعه ٨٣بودجه سال 
  .گرماگرم رقابت ها و تنش های انتخاباتی يکسره کنند

م در سرمقاله خود نسبت به تصميم مجلس و دولت به بررسی سريع اليحه بودجه و برنامه  هرسالت
  .پنج ساله اعتراض کرده است

 در مقاله ای بودجه سال آينده کشور را که دولت به مجلس داده بررسی کرده و نوشته در شرق
ظر بگيريم، بودجه سال آينده در ن) ١٣٨٣مطابق بودجه ( ريال ٨۴٠٠صورتی که نرخ برابری دالر به ريال را 

اين رقم کمتر از ارزش صادرات کره جنوبی در سال گذشته ونزديک به .  ميليارد دالر خواهد شد١٢٧
  .فروش شرکت سامسونگ در سال جاری ميالدی است

 - ميليون نفر۶٧ حدود - ميليارد دالر را بر رقم جمعيت کشور ١٢٧ اگر شرقبه نظرنويسنده مقاله 
 هزار دالر می شود که نسبت به همين ٢ رقمی حدود ١٣٨٣ بودجه هر ايرانی در سال تقسيم کنيم،

ارقام در سنگاپور، کره جنوبی، مالزی، عربستان، امارات متحده عربی وبسياری از کشورهای ديگررقم 
  .کوچکی است

ه رييس  به بررسی الگوی قذافی پرداخته و با اشاره به تصميم تاز شرقفياض زاهد در مقاله ای در
دعوت از . جمهور ليبی نوشته قذافی بيش و پيش از همه فهميد که مناسبات جهانی تغيير يافته است

کارشناسان سيا برای بازرسی از مراکز تسليحاتی و بيولوژيکی و اعالم اين امر که حاضر به کنار گذاردن 
  . رقم زده استهمه تحقيقات انجام شده در اين زمينه است، عصر جديدی را برای حکومت وی

به نظر نويسنده شرق قذافی نشان داده است که چگونه می توان مانند طالبان و صدام حکومت کرد و 
شايد چند صباحی نگذرد که شاهد اقدامات و . مثل حافظ اسد، هوشمندانه موقعيت خويش را حفظ کرد

  .پديد آوردقذافی نشان داد که می شود از تهديد ها، فرصت .شنيدن اخبار جديدی باشيم
 در سرمقاله خود دو دختر پشتون را در تاريخ افغانستان مقايسه کرده يکی جمهوری اسالمیروزنامه 

مالله ای که در مبارزات عليه نيروهای انگليسی لباس رزم پوشيد و نام خود را به عنوان شجاع ترين زن 
ته در لویه جرگه با سخنان خود افغان در تاريخ اين کشور ثبت کرد و ديگری مالله جويا که هفته گذش

  .جنجالی ايجاد کرد
 نام مالله جويا به گونه ای ديگر در تاريخ می ماند چون که او جمهوری اسالمیبه نوشته سرمقاله 

محاکمه مجاهدان افغان را خواست با اين توجيه که آن ها با به راه انداختن جنگ و خون ريزی موجب 
  . سال عقب نگهداشتند ٢٠آنها گرديدند و افغانستان را کشته شدن مردم و بی خانمان شدن 

 در خبرهای ويژه خود از نامه مهرانگير کار به سازمان عفو بين المللی در جمهوری اسالمیروزنامه 
ابراز نگرانی از وضعيت همسرش زندانيش خبر داد و نوشته همسر سيامک پورزند پس از برمال شدن 

  .از کشور متواری و مقيم آمريکا شده استدخالت وی در پرونده نوارسازان 
جمهوری با توجه به حضور شيرين عبادی در پرونده موسوم به نوارسازان به نظر می رسد روزنامه 

 معکوس اشتباه ماه گذشته خود را تکرار کرده باشد که آن دفعه شيرين عبادی را همسر اسالمی
  .سيامک پورزند به حساب آورده بود

بار ويژه خود خبر داده حضور زنان بدحجاب در مراسم افتتاحيه نمايشگاه سراسری  در ستون اخکيهان
  .صنايع دستی کشور در قم، موجب اعتراض چند تن از مسئوالن و ترک جلسه توسط آنان شد

 نوشته بسياری از حاضران از جمله خبرنگار ما نسبت به وضعيت موجود تذکر دادند اما از آنجا که کيهان
توجه جدی قرار نگرفت، خبرنگار ما اقدام به تهيه عکس اختالط دختران و پسران در بيرون موضوع مورد 

  .جلسه کرده که مورد اعتراض آنان قرار گرفت
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  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  

  2003 دسامبر 24 -1382 دي 3شنبه چهار 
عناوين مهم امروز چهارشنبه ي روزنامه هاي الشرق االوسط ، : لملل خبرگزاري مهرسرويس بين ا

  : الحيات و القدس العربي به اين شرح است
  : القدس العربي 

   شارون درپاسخ به ديدارماهراز اسراييل فاجعه رفح را رقم زد-
   هشت شهيد ودهها مجروح دريورش جديد اسراييل-
  يي وبازداشت يکي از سران قبايل نزديک به عزت ابراهيم  کشته شدن سه نظامي آمريکا-
   انتقاد گروه چلبي ازاردن -
 برنامه انگليس براي ادامه فشارهاي سه گانه عليه سوريه درزمينه سالح هاي کشتار جمعي اين -

  کشور   
   قذافي، دمشق را به الگو گيري از ليبي فراخواند-
  عليه سفارتش در بحرين   احساس خطر آمريکا ازوقوع حمله شديد -
   نگراني هاي آمريکا از هواپيماربايي دراروپا وآمريکاي التين -

  : الشرق االوسط 
   رهبر ليبي، ايران وسوريه را به الگو گيري از ليبي فراخواند-
  تعهد آمريکا براي حمايت از ليبي :  سيف االسالم قذافي-
    صدام دراسناد سري آمريکا وانگليس -
  اهر از حادثه  کتک خوردنش درمسجد االقصي  روايت م-
   هشدار آمريکا نسبت به خط حمالت عليه بحرين-
    شهادت حداقل هشت فلسطيني درجنايت اسراييل -

  :الحيات
   عمليات گسترده ارتش آمريکا درجنوب بغداد-
   هشدار آمريکا به شهروندان و ديپلماتهاي خود دربحرين-
  نيتي عراق درموصل کشته شدن يکي از نيروهاي ام-
   حمله انتحاري در اربيل به کشته شدن چهار نفرمنجر شد-
   زخمي 40هشت شهيد و :  کشتار رفح -
  
  

  گوناگون
  

  ي هيات وزيران در خصوص انتخابات متن راي ديوان عدالت اداري به ابطال بخشنامه
  2003 دسامبر 24 -1382 دي 3شنبه چهار 

 ديوان عدالت اداري با دريافت شكايتي از سوي شوراي نگهبان ماه هيات عمومي روز يكشنبه اول دي
ي اجرايي قانون انتخابات را با  نامه  آيين١٨/٩/٨٢ ي خود در تاريخ  هيات دولت در مصوبه« آه  مبني بر اين

، به اين موضوع »اصالحاتي به تصويب رسانده و اين اصالحات بر خالف قانون اساسي بوده است
  .رسيدگي آرد

متن شكايت شوراي نگهبان و نيز راي ) ايسنا(ارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران به گز
  : ي هيات وزيران شد، به شرح زير است هيات عمومي ديوان عدالت اداري آه منجر به ابطال مصوبه

  
  هيات عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

  قائم مقام دبير شوراي نگهبان: شاآي
   هيات وزيران٢٣/٩/٨٢ ي مورخ  نامه ابطال تصويب: شكايت و خواستهموضوع 
  : ي تقديمي اعالم داشته شاآي در شكايتنامه: مقدمه

ي اجرايي قانون انتخابات، اصالحاتي  نامه  نسبت به آيين١٨/٩/٨٢ ي مورخ  هيات وزيران در جلسه« ** 
با توجه .  ابالغ آرده است٢٣/٩/٨٢ ورخ  ه م٢٨٩٨٣١ ت /٥١٧٥ ي شماره  به تصويب رسانيده و طي نامه

 قانون ديوان عدالت اداري موارد ذيل چون خالف قانون و يا ١١ ي   قانون اساسي و ماده١٧٤ به اصل 
  .تجاوز از اختيارات است، اين شورا تقاضاي ابطال آنها را دارد

هاي فرعي رييس   در حوزهچنانچه« : نامه به اين صورت تصويب شده است يينý آ٢٠ ي  ي ماده  تبصره-١ 
ي تشكيالتي باالتر از آن براي عضويت در هيات اجرايي  اي از رده ثبت احوال وجود نداشته باشد، نماينده

ي   قانون انتخابات تصريح شده است فرماندار يا بخشدار مرآز حوزه٣١ شود، لكن ماده  معرفي مي
ت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رييس انتخابيه هيات اجرايي انتخابات را با حضور هيات نظار

  ؛ »دهد  تشكيل مي٣٢  نفر از معتمدين موضوع ماده ٩ ي انتخابيه و  ثبت احوال مرآز حوزه
هاي قانوني مقرر،   و توسعه در آن است، زيرا صالحيت٣١ ي  ي مذآور خالف حكم ماده بنابراين تبصره

  .ل تفويض به ديگري نيست، مگر با تجويز مقننقائم به سمت اشخاص مذآور در قانون است و قاب
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هاي غيرقانوني موضوع  ها و گروه احزاب و سازمان« : به اين شرح به تصويب رسيده است٢٥ ي   ماده-٢ 
 ٣٠ ي   ماده٢  قانون ناظر به مواردي است آه به موجب قوانين، غيرقانوني موضوع بند ٣٠ ي   ماده٣ بند 

ه به موجب قوانين، غيرقانوني اعالم شده است يا بر اساس آراء محاآم قانون ناظر به مواردي است آ
، راي بر غيرقانوني بودن آنها صادر شده باشد و بايد ...دادگستري اعم از عمومي، انقالب و نظامي و 

داليل و مدارك معتبر مربوط به غيرقانوني بودن آنها مطابق قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايت 
 مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط ١٣٧٨ صالحيت شده در انتخابات مختلف مصوب داوطلبان رد 

 قانون انتخابات يكي از ٣ در حالي آه در بند » .مقامات صالحه به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شود
ها،  وابستگان تشكيالتي و هواداران احزاب، سازمان” : موانع را به صراحت به اين شرح آورده است

 ٢٥ ي  بنابراين ماده“ .ايي آه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعالم شده استه گروه
ها در  ها و گروه ، خالف قانون مذآور است، زيرا مالك غيرقانوني بودن احزاب و سازمان نامه آيين
بق قانون الذآر را صرفا اعالم قانون يا آراي محاآم دانسته است، در صورتي آه مطا ي فوق نامه آيين

گردد و اين تضيق در قانون  ي ديگر نيز مي باشد آه شامل مقامات صالحه اعالم مقامات صالحه مي
  .است

مناط ابراز وفاداري به « مقرر داشته است آه ) هيات وزيران(ي مصوب  نامه  آيين٢٧ ي   ماده٤ ي   تبصره-٣ 
  ».باشد ضاي آن توسط داوطلب ميقانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه اعالم آتبي و ام

ابراز وفاداري به قانون ”  قانون انتخابات مقرر داشته است ٢٨ ي   ماده٣ در صورتي آه مطابق بند 
  . “اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه

فرماييد آه مناط اعتبار و احراز و اثبات وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت فقيه  مالحظه مي
 قانون انتخابات است و شامل ٢٨ ي   ماده٣ اعالم آتبي و امضاي داوطلب دانسته آه خالف بند را 

شود آه داوطلبي وفاداري به قانون اساسي يا اصل مترقي واليت مطلقه فقيه نباشد،  مواردي نيز مي
 اين ٢٨ ي  ماده ٣ نام آتبا و بر خالف آن اعالم نمايد آه وفادار است؛ در حالي آه بند  ولي در فرم ثبت

  .قانون از شروطي است آه بايد احراز گردد
توانند با  ي انتخابيه مي هاي اجرايي مراآز حوزه هيات« : نامه آمده است  آيين٣٦ ي   ماده٣  در بند -٤ 

 اين ماده و به منظور پرهيز از هرگونه اشتباه در احتساب آرائي آه داراي تشابه ٢  و ١ هاي  رعايت تبصره
ي  اي تعيين تا توسط فرماندار و يا بخشدار مرآز حوزه باشند، براي تمامي نامزدها شماره ياسمي م

 قانون ٢٠ ي   مكرر ماده٢ ي  تبصره انتخابيه در فرم اسامي نامزدها منظور و منتشر شود، اما در ماده
از تضييع حقوق به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراء واقعي مردم و جلوگيري « : انتخابات آمده است

ي  ي انتخابيه به تشخيص هيات اجرايي يا نظرات براي عامه داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزه
مردم ناشناخته و گمنام باشد، اما نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد 

يره، براي او تعيين و در آگهي ي آد، شغل، محل سكونت، نام پدر و غ اي مانند شماره بايد مشخصه
فرد . آراء فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد. انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج شود

ي تعيين شده را قيد آند و چنانچه در ايام تعطيالت  تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه مذآور مي
تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور   ميانتخاباتي اعالم انصراف آند، داوطلب همنام او

  » .ي داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعالم آند اطالعيه ادامه
 ٢ ي  نامه خالف تبصره ي اين موضوع به تمامي نامزدها در آيين شوراي نگهبان اعالم آرده پس توسعه

  **» .  قانون انتخابات است٢٠ ي  مكرر ماده
  

آبادي،  االسالم و المسلمين دري نجف مي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتهيات عمو
رييس ديوان، و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر، تشكيل و پس از 

ي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و عدم حضور ايشان  انتظار آافي جهت حضور نماينده
ستماع توضيحات نمايندگان شوراي نگهبان با اآثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي و با ا
  .نمايد مي

  
  :راي هيات عمومي*** 

  
 قانون اساسي آه سوگند و تعهد نمايندگان را در برابر خداوند متعال، قرآن و ملت و ٦٧  نظر به اصل -

هاي  ي مقاماتي آه مسووليت اسي آه دربارهآند و نيز ساير اصول قانون اس نظام اسالمي بيان مي
ي آن   قانون انتخابات و تبصره٢٥ ي  روشن طبق قانون اساسي در نظام اسالمي دارند و با توجه به ماده

آه وزارت آشور را صرفا مامور اجراي قانون انتخابات و مسوول حسن جريان انتخابات دانسته و با عنايت 
 بند ذآر ٧ نام را در  شوندگان هنگام ثبت  آن آه شرايط انتخاب١ ي  و تبصره قانون انتخابات ٢٨ ي  به ماده

 آن ٣ آرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و در بند 
ي  ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه آمده و شرائط الزام، همواره جنبه

ي محتوا و مفهومي باالتر از صرف   نيز آامل نشان دهنده٣  با بند ١ ايجابي و وجودي دارند و ارتباط بند 
الضمير بوده و بروز و ظهور را  اعالم آتبي و امضاي آن توسط داوطلب است و مفهوم ابراز اظهار ما في

ن و يا تفسير قانون و يا حتي خواهد نه امضاي محض، و هرگونه محدود آردن قانو رساند و مبرز مي مي
محدود آردن متقاضيان به امضا و اعالم آتبي بر خالف نص صريح قانون است، و تفسير قانون نيز به 

ي آن   گانه١١  قانون انتخابات و بندهاي ٣٠ ي  ي مجلس شوراي اسالمي است و با توجه به ماده عهده
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ها را از طرف  ها و گروه ن احزاب، سازمان مجلس شوراي اسالمي آه غيرقانوني بود٧/١٠/٧٨ مصوب 
مقامات صالحه اعالم نموده است، و مقامات صالحه اعم از مقامات قضايي است و محدود آردن مقامات 

ي مذآور   ماده١١  و ٩  و ٥ صالحه به مراجع قضايي، تحديد و تضييق در قانون است، به عالوه در بندهاي 
ي قضايي نامبرده شده و چنانچه  دادگاه و حكم محاآم صالحهي قضايي و حكم  ترتيب محاآم صالحه

ي قضايي بود، قانونگذار حكيم همانطور آه در بندهاي   محاآم صالحه٣ منظور از مقامات صالحه در بند 
نمود؛ بنابراين محدود آردن مقامات  ديگر با صراحت بيان آرده در اين بند نيز تصريح به مقامات قضايي مي

ي مصوب آمده، خالف قانون و خالف اختيارات و خالف معيارهاي حاآم بر  نامه ه در آيينصالحه به آنچ
 قانون در عضويت رييس ثبت احوال ٣١ ي  نظام اسالمي و قانون اساسي است، و نظر به صراحت ماده

ي انتخابيه و اينكه مسووليت يادشده قائم به شخص است و قانونگذار شخص رييس ثبت  مرآز حوزه
 را به اين سمت منصوب نموده، لذا قابل تفويض به غير نيست و به طور طبيعي اگر رييس ثبت احوال

 مصوبه ١ احوال در يك بخش نباشد، اين مسووليت با رييس ثبت احوال شهرستان خواهد بود؛ لذا بند 
ي باالتر  اي از رده ي فرعي رييس ثبت احوال وجود نداشته باشد، نماينده آه اعالن نموده اگر در حوزه
شود، نوعي توسعه در قانون و قانونگذاري و نيز تفسير قانون بوده و بر خالف  براي عضويت معرفي مي

  . قانون و اختيارات مربوطه است
ي  چنانچه نامزدي در حوزه« دارد   مكرر قانون انتخابات آه مقرر مي٢٠ ي   ماده٢ ي   نظر به تبصره-

ي مردم ناشناخته و گمنام باشد، ولي نام   نظارت، براي عامهانتخابيه به تشخيص هيات اجرايي يا
خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام و يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و 

ي اين معنا به  ؛ لذا توسعه»درج شود... و ) آد(اي مانند شماره  معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه
باشند، موجه نبوده و بر خالف قانون و اختيارات تشخيص  ي آه داراي تشابه اسمي ميتمامي نامزدهاي

  . شود مي
 قانون اساسي و ٦٧ ي مورد شكايت، خالف اصل  با عنايت به جهات فوق و نكات ديگر چهار بند مصوبه

 مصوب  مكرر قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي٢٠ ي   ماده٢ ي   و تبصره٣١  و ٣٠  و ٢٨ مواد 
 قانون ٢٥ ي   مجلس و خالف اختيارات هيات وزيران تشخيص داده و آن را مستندا به ذيل ماده٧/١٠/٧٨ 

  .آند ديوان عدالت اداري ابطال مي
  آبادي دري نجف

  رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
 انتهاي پيام

  
  يد آرد جمهور بر تاييد مصوبه دولت در زمينه انتخابات تاآ معاون حقوقي رييس

  2003 دسامبر 24 -1382 دي 3شنبه چهار 
 رد مصوبات دولت در ديوان عدالت اداري با تاييد مصو به دولت در  جمهوري درباره معاون حقوقي رييس
در مورد صالحيت افراد و آاند يداها نسبت به ابراز نظر درباره قانون اساسي و يا :زمينه انتخابات گفت

  .  ي وجود داشته باشداصل واليت ، بايد مالك عمل
به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، ابطحي در پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به 

 ديگري در اين زمينه آه غيرقانوني بودن گروهها و مراآزي  اينكه بعد از ظهر امروز از سوي دولت مصوبه
در :  اعالم شود، تصويب خواهد شد، افزودشوند، بايد توسط يك مرجع قانوني آه غيرقانوني اعالم مي

مورد صالحيت افراد و آاند يداها نسبت به ابراز نظر درباره قانون اساسي و يا اصل واليت بايد مالك 
  .عملي وجود داشته باشد

اگر فردي  مطلبي را نوشته :  او در اين زمينه را آافي دانست و گفت ابطحي اعتراف فرد و يا نوشته
  .قوقي نيست و احراز ضرورت نداردباشد، مشكل ح

تواند موضع تند دولت در انتخابات  هاي گسترده مي جمهور با بيان اينکه ردصالحيت معاون حقوقي رييس
آند آه  شرايط داخلي، خارجي، سياسي و عقالني حكم مي: مجلس را برانگيزد اظهار داشت

  . آننده باشند   تعيينها فقط بر اساس مباني حقوقي، قانوني و چهار مرجع ردصالحيت
 اخباري مبني بر نقش القاعده در موضوع گروگانگيري سيستان با اشاره به اين آه  وي همچنين درباره

همواره سياست آشور ما اين بوده است آه : يكي از احتماالت مطرح از روز اول همين بوده است، گفت
  .د آند، پرهيز آنيمتواند در آشورمان ايجا به نوعي از مشكالتي آه القاعده مي

دانم منظورتان از رسمي  ابطحي در پاسخ به سوالي درباره تهديدات رسمي القاعده، با بيان اينكه نمي
شايد بسياري از : وي گفت.هاي الزم بحث و فكر شده است در ايران براي آمادگي: چيست، تصريح آرد

راي اين بوده است آه نسبت به تهديدات ايم، بيشتر ب توقعاتي آه جهان از ما داشته و ما انجام نداده
  . تر باشيم القاعده مصون

 تدابير امنيتي شديد براي حفاظت از سفارت سوئيس و انگليس به  جمهور درباره معاون حقوقي رييس
طبيعي است براي هر جا آه احتمال مورد تهديد قرار گرفتن دارد ، بايد : خاطر تهديدات القاعده گفت 

خبرنگاري درباره محرز شدن هويت تهديد آنندگان القاعده يا گروههاي فشار . ديد شودتدابير امنيتي تش
مورد مشخصي مورد نظر نيست و آال در هر موردي : داخلي براي دولت سوال آرد و ابطحي پاسخ داد

  .گيرد  آه بايد دقت و مراقبت بيشتر باشد ،  اين آار صورت مي
همانند ديگر تهديداتي آه در مورد آشور وجود دارد و هر :اعده گفت نهاد مسئول مبارزه با الق وي درباره

شود ، بخشي از آن اطالعاتي ـ امنيتي است و بخشي از آن عملياتي  بخشي به نهادي مرتبط مي
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هاي  ارگان: ابطحي با تاآيد بر اين آه تشكيل ستادي در اين زمينه ضرورت ندارد، خاطرنشان آرد.است
  .ام خواهند دادآشور وظايف خود را انج
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