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  رد صالحيتها
  

  !  فضولى هاى سوالنا
  2004 ژانويه 13 -1382 دي 23سه شنبه : روزنامه جمهورى اسالمى

خاوير «. عده اى در ايران رد صالحيت شده اندبسيار سخت است آه در پارلمان اروپا توضيح دهم آه « 
مسئول سياست خارجى و امنيت اتحاديه اروپا ضمن اعالم اين مطلب در تهران تالش آرد تا » سوالنا

حمايت ضمنى خود را از رد صالحيت شدگان انتخابات مجلس هفتم , ضمن دخالت در امور داخلى ايران 
  . اعالم آند

  
ادعا آرد آه گويا قصد دخالت در امور داخلى و , ظهارات مداخله جويانه اش اگرچه سوالنا براى توجيه ا

انتخابات ايران را ندارد لكن اظهارات صريح وى هيچ مفهومى بجز دخالت آشكار در امور داخلى ايران را در 
  . اذهان تداعى نمى آند

« مطالبى آه به اصطالح از پيش از اين هم سوالنا بارها تالش آرده بود آه به هرطريق ممكن و با طرح 
صريح تر و گستاخانه , مواضع مداخله جويانه اى را اتخاذ آند لكن اظهارات اخير وى , باشد » موضع باال 

معنى صريح اين عبارت اينست آه اگر مسئولين امر در وزارت . تر از مواضع گذشته اش تلقى مى شود
وثر و متناسب با مواضع مداخله جويانه وى مى م, در دفعات گذشته با سوالنا برخورد جدى , خارجه 

وسوسه , قطعا وى براى تكرار همين رفتار غيرقابل پذيرش , داشتند و تودهنى محكمى به او زده بودند 
  . نمى شد

قاعدتا وى در حد و اندازه اى , با در نظر گرفتن رتبه نازل سوالنا در سلسله مراتب قدرت در اتحاديه اروپا 
نمود بيشترى , وال قابل ذآر باشد و فقط گستاخى و بى پروائى وى در اين مرحله هم نيست آه اص

سوالنا اصوال در موقعيتى نيست آه وزارت امورخارجه تا اين اندازه براى او حساب خاصى . داشته است 
فرصت و اجازه داشته باشد آه با مقامات ارشد سياسى آشور , باز آند و هر زمان آه به تهران آمد 

  . دار و مذاآره نمايددي
  

چنين موضعى توسط , سوالنا را گستاخ و جسور آرده است , صرفنظر از اين نكته آه بى توجهى به آن 
قابل پذيرش نيست و بايستى با صريح ترين جمالت ممكن طرد شود , هر فرد بيگانه اى آه اتخاذ شود 

 جرئت تكرار اين حرفهاى اضافى را و تودهنى محكمى به گوينده چنين آلماتى زده شود تا ديگر آسى
  . پيدا نكند

  
شاهد استقبال عده اى وازده هاى سياسى و عناصر ناراحت در داخل آشور باشيم , البته ممكن است 

آه با شنيدن اين اظهارات مداخله جويانه سوالنا به وجد و شادمانى بپردازند و احساس آنند آه گويا در 
حال آنكه اين اظهارات بيگانگان بخوبى نشان مى دهد آه . راب دارندمحلى از اع, محاسبات بيگانگان 

بيگانگان به اين عده چشم دوخته اند و از حذف آنها نگران شده اند و مراتب نگرانى و خشم خود را هم 
  . حمايت مى آنند» عناصر دشمن پسند « پنهان نكرده اند و حتى در تهران هم بطور رسمى از 

  
اين صحنه هاى چندش آور را دقيقا بخاطر مى سپارند و فردا در پاى صندوقهاى راى , مردم هوشمند ما 

اين بار هم حذف , از فهرست نامزدهاى برگزيده خود , عناصرى را آه بيگانگان به آنها اميد بسته اند , 
  . خواهند آرد

  
و سعى آنند تا شرم آور است آه آسانى در يك نظام مردمى به خوش رقصى براى بيگانگان بپردازند 

اين ملت با . وارد صحنه معادالت سياسى آشور آنند, دشمنان قسم خورده ملت را به حمايت از خود 
خون دل خوردنهاى فراوان و با تقديم صدها هزار شهيد توانست ريشه وابستگى به بيگانگان را خشك 

ز هرگونه دخالت بيگانه را يك نظام مبتنى بر آرا ملت و مستقل ا,  ساله 25آند و در طول اين دوره 
بيگانگان , براى مردم پذيرفتنى نيست آه عده اى سعى آنند براى تقويت جبهه خود . استحكام بخشد

زمينه دخالت آنها در امور داخلى ايران را هموار , را به نقش آفرينى دعوت آنند و با استقبال از بيگانه 
  . سازند

  
ايستى با صريح ترين جمالت ممكن در قبال اين پديده شوم آه امروز جبهه دوم خرداد و اصالح طلبان ب

بى . موضع خود را مشخص آنند, سرآغاز دخالت رسمى و علنى بيگانگان در امور داخلى آشور است 
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هرگز پذيرفتنى نيست و بمنزله پذيرش آن و همراهى با , تفاوتى و سكوت در برابر اين ننگ بزرگ 
  . ى پرننگ و نكبت آن تلقى مى شودبيگانگان و استقبال از پيامدها

  
سوالنا همچنين سعى آرده تا درباره رعايت عدالت و انصاف در انتخابات هم اظهاراتى داشته باشد آه 

در , البته بايستى به وى پاسخ داد آسانيكه حتى روسرى زنان مسلمان را هم تحمل نمى آنند 
  . موقعيتى نيستند آه بخواهند به ديگران درس بدهند

  
آن زمان آه ملت ايران , مردم سلحشور ما فراموش نكرده اند آه در اوج مبارزات نفس گير اين ملت 

همين , آزادى و به حاآميت رساندن يك نظام مبتنى بر اصول و احكام اسالمى بود , خواستار استقالل 
حتى امروز . ندروى خود را براى هميشه سياه آرد, آشورهاى اروپائى با حمايت از جنايات شاه خائن 

هم اتحاديه اروپا در برابر جنايات اشغالگران شرور آمريكائى و انگليسى در عراق و افغانستان سكوت 
حتى فرانسه و آلمان هم آه در . آرده و به دنبال منافع حقير اقتصادى ـ سياسى خودش مى گردد

بعدا در يك , ا موضع گرفتند عليه تجاوزات آمريك, ابتداى تهاجم وحشيانه آمريكا و انگليس به عراق 
در عراق شدند و امروزه به آمريكا اعتراض مى » آيك قدرت « خواهان سهمى از , چرخش حيرت انگيز 

  آنند آه چرا آنها را از مشارآت در قراردادهاى آالن اقتصادى در عراق محروم آرده و آنار گذاشته است 
  

را اعمال » استانداردهاى دوگانه « رفتار گزينشى و , ى به راستى چرا اتحاديه اروپا اينهمه دو دوزه باز
  مى آند و هنوز هم با گستاخى سعى دارد آه نقش معلم اخالق و مربى حقوق بشر را بازى آند 

  
سوالنا با فضولى هاى خود مستحق تودهنى محكمى است آه ديگر براى تكرار چنين گستاخيهائى 

االن سياسى و همه آسانيكه خود را دلسوز مردم همه فع, همه گروههاى سياسى . وسوسه نشود
بايستى موضع خود را در برابر دخالتهاى بيگانه , اگر صادقانه وارد صحنه باشند , معرفى مى آنند 

. روشن آنند و به دوست و دشمن ثابت آنند آه مواضع مداخله جويانه بيگانگان را تحمل نخواهند آرد
از » استفاده ابزارى « نها را به حساب فرصت طلبى و تالش براى چرا آه در غير اينصورت مردم سكوت آ

يكبار ديگر طرد , دشمنان ملت در صحنه داخلى آشور مى گذارند و آنها را در پاى صندوق انتخابات 
  . »خواهند آرد

 
  تهديد خاتمی به استعفای دسته جمعی

  2004 ژانويه 13 -1382 دي 23سه شنبه  -بي بي سي 
يس جمهور اصالح طلب ايران، گفته است که اگر بحران سياسی فعلی در کشورش محمد خاتمی، رئ

با اين حال وی افزود که اميدوار است که رايزنی هايی . الينحل باقی بماند، دولت او استعفا خواهد داد
  .که هم اکنون در جريان است نتايج مثبتی به بار آورد

آقای خاتمی در قوی ترين : ش خود از تهران می گويدجيم ميور خبرنگار بی بی سی در تازه ترين گزار
بيانيه خود تا به امروز درباره رد صالحيت هزاران داوطلب اصالح طلب انتخابات ماه آينده مجلس شورای 

  .اسالمی از سوی شورای محافظه کار نگهبان، اين اقدامات را مغرضانه توصيف کرد
ند که تاکنون دست کم دوازده نفر از وزرای آقای مقام های ارشد اصالح طلب به بی بی سی گفته ا

  .خاتمی،معاونان و مشاوران او استعفانامه های خود را تسليم کرده اند
وی در يک سخنرانی شديدالحن برای استانداران، که آنها نيز تهديد به استعفا کرده اند، اين موضوع را 

  .ماند يا به اتفاق کناره گيری خواهد کردروشن ساخت که دولت اصالح طلب او يا بر سر کار باقی می 
معتقديم که همه بايد محکم بايستند و اگر روزی از ما . يا با هم می رويم يا با هم می مانيم: "وی گفت

  ."بخواهند صحنه را ترک کنيم، اين کار را به اتفاق می کنيم
مه رايزنی ها، نتايجی حاصل ما کامال مايوس نيستيم و اميدواريم که با ادا: "اما آقای خاتمی افزود

  ."شود
آيت اهللا خامنه . وی گفت گفتگوهای مفصلی با آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی داشته است

  .ای تنها مرجعی است که می تواند با دخالت در امور بحران را فرونشاند
کار بندد، در آن صورت آقای خاتمی گفت او مطمئن است که اگر شورای نگهبان معيارهای رهبری را به 

  . نگرانی های اصالح طلبان برطرف خواهد شد و افزود وی انتظار و اميد دارد چنين وضعی پيش آيد
شورای نگهبان يک نهاد شديدا محافظه کار و قدرتمند غيرانتخابی است که صالحيت نامزدهای 

ای تجديد نظر بيش از سه هزار  ژانويه فرصت دارد تقاض30، تا روز .انتخاباتی را تاييد يا رد می کند
  .داوطلب رد صالحيت شده را مورد بازبينی قرار دهد

آقای خاتمی عليرغم اظهار اميدواری نسبت به حل بحران روشن ساخت که اين لحظه برای وی دارای 
  .کمال اهميت است

صيانت از وی از رسالت تاريخی خود به عنوان نگهبان حقوق مردم و نياز برای ايستادگی به منظور 
  .حداقل ضروريات برای تضمين دمکراسی مذهبی سخن گفت

هرچند آقای خاتمی مردی نيست که با زبان تهديد سخن بگويد، اما وی شکی باقی نگذاشت که اگر 
هزاران نفر از همقطاران اصالح طلب او از شرکت در انتخابات منع شوند، او و دولتش کناره گيری خواهند 

  .کرد
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  هد داشتتحصن ادامه خوا
در همين حال، يک نماينده مجلس ايران می گويد که تحصن نمايندگان در اعتراض به رد صالحيت نامزد 

های نمايندگی مجلس هفتم تا زمان اعالم فهرست نهايی داوطلبان از سوی شورای نگهبان ادامه 
  . خواهد يافت

طی اعالم کرد که نمايندگان علی شکوری راد، از نمايندگان تهران در مجلس، اين خبر را در شراي
متحصن از ساعت پنج بعد از ظهر روز سه شنبه تحصن خود را با حضور خبرنگاران ايرانی و خارجی و 

  . ادامه دادند"  مذهبی-نيروهای ملی "تعدادی از اعضای خانواده های 
يت آنها شورای نگهبان طبق قانون بيست روز فرصت دارد تا به شکايت داوطلبان در مورد رد صالح

  . اين مهلت روز دهم بهمن ماه به پايان می رسد. رسيدگی کند
گزارشهای رسيده از تهران حاکی است که خبرنگاران خارجی اجازه يافته اند تا دوربينهای فيلمبرداری 

  . خود را به ميان بيش از هشتاد نماينده که در مجلس تحصن کرده اند ببرند
  .  ورود خبرنگاران تلويزيون ايران به صحن مجلس جلوگيری کرده انداين در حالی است که نمايندگان از

صبح سه شنبه، فاطمه راکعی، از نمايندگان مجلس، گفته بود که در صورتی که آنچه او عدم پای بندی 
صدا و سيما به اخالق حرفه ای خبرنگاری ناميد اادامه پيدا کند، از حضور خبرنگاران صدا و سيما در ميان 

  . ندگان جلوگيری خواهد شدتحصن کن
پيشتر، نمايندگان متحصن در مجلس ايران با صدور اطالعيه ای خودداری سازمان صدا و سيمای 

  .جمهوری اسالمی از پخش اخبار اين تحصن را محکوم کرده بودند
ه در اين اطالعيه، که فاطمه راکعی، نماينده تهران، در نطق پيش از دستور خود آن را قرائت کرد، آمد

است که گرچه سه روز است نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صالحيت گروهی از داوطلبان شرکت 
در انتخابات مجلس هفتم تحصن کرده اند اما صدا و سيمای جمهوری اسالمی هنوز خبری از آن پخش 

  .نکرده است
در انتخابات دوم خرداد اين بيانيه سازمان صدا و سيما را متهم می کند که از زمان پيروزی محمد خاتمی 

  .  همواره با روند اصالحات مخالفت کرده است1376سال 
  توصيه آمريکا

با ادامه بحران سياسی ناشی از تصميم شورای نگهبان در رد صالحيت گسترده داوطلبان نامزدی 
ران شده انتخابات آينده مجلس در جمهوری اسالمی، اياالت متحده خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد در اي

  .در حاليکه رييس مجلس از رايزنی مقامات برای حل اختالفات موجود سخن گفته است
آدام ارلی، سخنگوی وزارت خارجه اياالت متحده، ضمن مخالفت اين کشور با هرنوع مداخله ای در روند 

کل انتخابات آزاد، از دولت ايران خواسته است از تالش های شورای نگهبان قانون اساسی برای ش
  .دادن به نتايج انتخابات پارلمانی آينده در اين کشور فاصله بگيرد و آن را مردود بداند

نحوه برگزاری انتخابات توسط يک حکومت، يکی از معيارهای اساسی در اعتبار آن "وی گفته است که 
ان بتوانند تلقی می شود و اياالت متحده در موارد مختلف تصريح کرده است که اهميت دارد که مردم اير

  ."نظر خود را ابراز دارند
  نظر اتحاديه اروپا

خاوير سوالنا، مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز که از تهران ديدن می کرد، گفت که دشوار 
  .بتوان موضوع رد صالحيت نامزدهای انتخابات مجلس را برای اتحاديه اروپا توجيه کرد

اثرات منفی "، گفته است که رد صالحيت گسترده نامزدها احمد معتمدی، وزير پست، تلگراف و تلفن
  ."سياسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و وجهه ايران را در سطح بين المللی مخدوش خواهد کرد

اين بحث ها حاشيه ای است و ما "در مورد واکنش آمريکا در باره تحصن نمايندگان، وی گفت که 
  ."خودمان بايد تصميم بگيريم

يتر، آيت اهللا حسينعلی منتظری، از رهبران برجسته مذهبی ايران و منتقد سياست های به گزارش رو
حکومت در سال های اخير، نيز با ارسال نامه ای برای نمايندگان معترض تصميم شورای نگهبان را 

  .محکوم دانسته است
 

  آنند     درصدآارگران شهرآردي در انتخابات شرآت مي20تنها 
  2004 ژانويه 13 -1382 دي 23سه شنبه  -ايلنا 

مجلس ششم نتوانست، توقعات آارگران را برآورده آند و از نظر آارگران شهرآرد، نمايندگان، تنها 
  .اند، در اين دوره شعار بدهند  توانسته

, وگويي با خبرنگار سرويس آارگري ايلنا  ، دبير اجرايي خانه آارگر شهرآرد، در گفت» علي رئيسي  «
آنند، زير   عمل آمده، آمار آارگران شهرآردي آه در انتخابات شرآت مي  هاي به  ر سنجيطبق نظ: گفت

  .دهند  ها معتقدند، نمايندگان مجلس تنها شعار مي   درصد است، چرا آه آن20
آارگران اين شهر براي انتخابات مجلس هفتم، تنها از آساني حمايت خواهند آرد آه در : وي افزود

ها گام بردارند؛ چراآه هر لحظه وضعيت معيشتي آنان به خط پايان نزديك مي   ش آنراستاي تامين معا
  .شود

 هزار آارگر در شهرآرد مشغول به آارند، 6با وجود اين آه : رئيسي در بخش ديگري از سخنانش گفت
فقط يك سوم آنان داراي مسكن هستند و سازمان مسكن و شهرسازي نيز با واگذاري زمين به آارگران 

  .ها را حل آند؛ چراآه اصوال ساختن خانه از توان آارگران خارج است  است، مشكل آن  نتوانسته
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هاي خدماتي است؛   مشكل ديگر آارگران استان چهارمحال و بختياري، وجود شرآت: چنين افزود  وي هم
ان آاهش يافته  هزار توم50 هزار تومان به 90با ارائه خدمات از سوي اين شرآت ها، حقوق آارگران از 

  .و آارگران نيز حق هيچ گونه اعتراضي ندارند
آنند و خدمات   گونه نظارت دولتي آار مي  هاي خدماتي، بدون هيچ  اين شرآت: رئيسي در خاتمه گفت

  .دهند  خود را با پرداخت تنها نصف حقوق آارگران ارائه مي
  پايان پيام 

 
  لس شوراي اسالمي  گزارش ايلنا از سومين روز تحصن نمايندگان مج

  2004 ژانويه 13 -1382 دي 23 سه شنبه -ايلنا 
هاي گسترده سومين روز خود را   تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در اعتراض به رد صالحيت

  .  نيز پشت سر گذاشت
ز هاي صدا و سيما ا  به گزارش خبرنگار پارلماني ايلما در سومين روز تحصن نمايندگان مجلس، دوربين

  .ورود به مراسم تحصن منع شدند
هاي فراوان در دو روز گذشته و عدم   ها و تصوير مصاحبه  بنا به درخواست متحصنين به رغم تهيه گزارش

  . برداري براي پوشش خبري جلوگيري شد  هاي فيلم  پخش آن در صدا و سيما، از ورود دوربين
ايندگان صدا و سيما مواجه شد، اعالم آرد؛ روابط عمومي مجلس در عين حال زمانيكه با اعتراض نم

ها نبايد وارد   ورود خبرنگاران صدا و سيما هيچ اشكالي ندارد، ولي بنا به درخواست متحصنين دوربين
  .مجلس شوند

ها متوجه ايران است،   در شرايطي آه همه نگاه: همچنين رئيس آميسيون امنيت ملي مجلس گفت
  . آند  عيف مياين اقدامات موقعيت آشور را تض

به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، محسن ميردامادي نماينده تهران در سخناني در جمع متحصنين با 
  "بيان اينكه

اين در حاليست آه امروز اينگونه : ، گفت"اند  آساني هستند آه شايد يك قدم براي انقالب برنداشته
  .شوند  و باعث تضعيف نظام ميگيرند   محابا در مورد افراد انقالبي تصميم مي  بي

اين قبيل برخوردها باعث سستي : وي اين مسايل را در حوزه امنيت آشور اثرگذار دانست و افزود
  . شود  امنيت آشور مي

به گفته وي بعد از پديده دوم خرداد آه در سطح بين المللي موقعيت بهتري را براي ما ايجاد آرد؛ 
  . ها قابل درك نيست  شود و اين براي خيلي اقدامات امروز عكس آن را باعث مي

ها متوجه ايران است، اين اقدامات موقعيت آشور را تضعيف   در شرايطي آه همه نگاه: وي ادامه داد
نقطه قوت در قضاوت بين المللي روند دموآراتيك بود، هرچند نسبت به آن اعتراضاتي بود، ولي . آند  مي

. آردند روندي آه هست به نفع ايران است  شد اذعان مي  بحث ميحتي در آمريكا در خصوص ايران آه 
آنند نهادهاي انتخابي را هم به سمت خود   اين در حاليست آه اآنون نهادهاي انتصابي سعي مي

  . ببرند
ما در گذشته هم رد صالحيت داشتيم و به آنها هم معترض بوديم؛ ولي اين بار آقايان : ميردامادي گفت
  . طلبان بلكه محافظه آاران مستقل از آنها را نيز رد صالحيت آردندنه تنها اصالح

رأي مردم تأثير ندارد . آورد  اي رأي مي  االن آامًال قابل پيش بيني است چه آسي در چه حوزه: وي گفت
  .توانيم اين انتخابات را انتخابي بدانيم  و نمي

 و چند داوطلب 2000 نماينده نيست بلكه از 80آنيم براي رد صالحيت   اگر ما امروز تحصن مي: وي افزود
اند، و مردم بايد تكليف    درصد به حق رد شده5به جز گروه آمي احتماًال . آنيم  رد شده حمايت مي

  .مجلس آينده را مشخص آنند
اگر ديگران در اين جهت موفق . نهاد انتصابي بايد خود را با نهاد انتخابي وفق دهد: نماينده تهران گفت

ها به جايي   دند و نام نيكي از آنها باقي مانده، پس آقايان به اين آارها ادامه دهند؛ ولي اين راهبو
  .رسد  نمي

انقالب، شهداء و عمري آه با استكبار مبارزه آرديم را از    ،)ره(ميراث امام : ميردامادي در پايان تاآيد آرد
ميزان رأي ملت " آنيم و ما بايد راهي آه امام فرمودند پذيرد آه از آنها عبور  افكار عمومي نمي. بين نبريد
  .دهيم  را ادامه " است

تحصن ما تنها در اعتراض به رد : نماينده مردم اصفهان نيز در نطقي در جمع نمايندگان متحصنين گفت
 نمايندگان مجلس نيست، بلكه اين تحصن در اعتراض به رد صالحيت گسترده هيئت نظارت   صالحيت
  .باشد  نگهبان ميشوراي 

به : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، ناصر خالقي با اشاره به حضور مستمر نمايندگان در تحصن گفت
اي از نمايندگاني آه اصًال آانديدا   همين دليل است آه تعداد زيادي از نمايندگان رد صالحيت شده و عده

  . اند  آزاد در آشور در اين تحصن شرآت آردهنيستند براي دفاع از حقوق مردم و برگزاري انتخابات 
بنابراين نبايد در جامعه اينگونه تلقي شود آه نمايندگان تنها براي منافع خود تحصن : خالقي افزود

هاي غير قانوني اصالح نشود به اين تحصن ادامه خواهند   اند؛ آنها تا زماني آه همه رد صالحيت  آرده
  .داد

اند اطالعات درباره آساني آه رد   ادامه ضمن انتقاد از افرادي آه ادعا آردهنماينده مردم اصفهان در 
آيا اطالعات ايشان درباره بنده آه در مبارزات انقالب دستگير : گفت  اند آم بوده است،  صالحيت آرده
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ه  سال در زندان رژيم بعثي ب10شاهي بودم و در دوران جنگ تحميلي نيز به مدت   شدم و در زندان ستم
  .برديم، آافي نبوده است  همراه افرادي مانند آقاي يوسفيان به سر مي

اند آه آيا ايشان نماز   هاي ما پرسيده  آقايان در تحقيقات از فرزندان و همسايه: وي در ادامه اظهار داشت
  !روند و اينكه آيا در خانواده شما حجاب وجود دارد؟  خوانند؟ آيا به سفرهاي خارجي مي  مي
پرسند آه اگر به نماز خواندن شما   فرزندانم از من مي: نماينده مجلس شوراي اسالمي افزوداين 

هايي بر پا   ايد؟ اين تحصن در اعتراض به چنين شيوه  اعتماد ندارند پس چرا هنوز پاي اين انقالب ايستاده
  . است  شده

اين رد : ها در آشور گفت  حيتهاي سياسي ـ اجتماعي اين رد صال  خالقي در پايان با اشاره به آسيب
ها اقتدار ملي نظام را از بين خواهد برد و قطعًا عدم حضور مردم را به دنبال خواهد داشت، چرا   صالحيت

  .آه وقتي آانديداي مردم در انتخابات حضور نداشته باشند، آنها هم حضور نخواهند داشت
  

هاي اعتراض به رد   وز در خصوص تغيير شيوهمحمدرضا خاتمي، سخنگوي نمايندگان متحصن نيز عصر امر
انشاء اهللا تغييرات در نحوه اعتراض را در يكي دو روز آينده آه : هاي داوطلبان نمايندگي گفت  صالحيت

  . آنيم  هاي آينده خواهد بود را اعالم مي  مربوط به هفته
هاي غير   رد صالحيت: گفتبه گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، خاتمي در جمع خبرنگاران پارلماني 

قانوني اثرات بدي داشته است و آنچه آه اتفاق افتاده نشان دهنده اراده سياسي براي حذف اصالح 
  .طلبان است

هسته مرآزي و تصميم گير هيأت نظارت مرآزي : وي روند انتخاباتي در آشور را نادرست خواند و گفت
م داديم بايد يك هشدار جدي و رسمي به شوراي شوراي نگهبان است و ما در حرآت قانوني آه انجا

  .نگهبان و مسؤوالن باالتر داده شود
هاي قانوني مانند تحصن شوراي نگهبان، مسؤوالن باالتر را   سعي ما بر اين است آه با حرآت: وي گفت

  .آند  آنيم آه آشور را تهديد مي  متوجه خطري
ها در موارد گذشته تكرار شده بود، اين   آنكه اعتراضبه دليل : وي اين هشدارها را تازه ندانست و گفت

  .تري صورت گيرد  بار اين نياز احساس شد آه يك حرآت جدي
 عدم اجازه فعاليت و حضور آانديداهاي مورد عالقه مردم در   :همچنين سفير ايران در اسپانيا گفت

  .شود  انتخابات باعث همگرايي در اعتراض به نظام در سطح جهاني و داخلي مي
رد صالحيت : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، مرتضي الويري با حضور در جمع متحصنين اظهار داشت

هاي تعيين شده قانوني باشد، در غير اين صورت برخي افراد را در زماني تأييد و   بايد بر اساس شاخص
  .آنند  در صورت عدم موافقت با آنان رد مي

  .اي رد صالحيت و يا تأييد آقاي بهزاد نبوي در دو مقطع است  ات سليقهنمونه اين اقدام: وي افزود
زماني آه بهزاد نبوي رد صالحيت شد من از دفتر مقام : شهردار سابق تهران در ادامه تصريح آرد

خير، : رهبري، آقاي حجازي سوال آردم آه آيا رد صالحيت بر اساس نظر رهبري است؟ ايشان گفت
اشتند، اين در حالي بود آه نظر شوراي نگهبان در پاسخي آه به من دادند چيز رهبري اين نظر را ند

  .هاست  هاي قانوني در تعيين صالحيت  ديگري بود و اين نتيجه نبود شاخص
در شرايط فعلي آه ما از حيث : ها در بعد جهاني اشاره آرد و گفت  الويري به تأثيرات منفي رد صالحيت

تهام هستيم، اينگونه اقدامات تنها ايجاد فضايي براي ادامه اين مباحث موضوع حقوق بشر در مظان ا
  است

گزارش خبرنگار ايلنا حاآي است منيژه حكمت، يكي از آارگردانان سينماي ايران آه در حال تهيه فيلم 
ها   صد سالگي پارلمان ايران است، اقدام به پوشش آامل اخبار تحصن نمايندگان معترض به رد صالحيت

  .ه استآرد
اين فيلم مستند آه حاوي اسناد مهمي از عملكرد شش دوره مجلس شوراي اسالمي است؛ پس از 

شود حدود بيست روز به طول خواهد انجاميد، مراحل بعدي تهيه   برداري آه گفته مي  طي مراحل فيلم
  .خود را طي خواهد آرد

  . هاي مجالس ايران بپردازد  ن و ناديدهفيلم مزبور قصد دارد به تشريح ساختار نظام پارلماني در ايرا
از اين آارگردان در سينماي ايران به " هاي آتاني  دختري با آفش"و " زندان زنان"پيش از اين دو فيلم 

  .نمايش درآمد
  .هاي حوادث در مجلس ششم را برعهده دارند  هاي زنده  برداري، آار تهيه فيلم از صحنه  دو تيم فيلم

  
ترين افراد سياسي، دانشگاهي و علمي   افراد رد صالحيت شده شناخته: محمد ظفرقندي گفت

  .هستند
رد : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، ظفرقندي، رئيس سازمان نظام پزشكي در جمع متحصنين گفت

صالحيت اين افراد به معناي زير سوال بردن سابقه انقالب است و اين بيانگر پايمال شدن خون شهدا و 
  . اي وحشتناك براي انقالب است   آننده آيندهترسيم

ها از واقعيات سياسي   اين اقدامات موجب سردرگمي دانشجويان و مخفي آردن دانشگاه: وي افزود
  .شود  مي
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بسياري از نمايندگان را به دليل عدم التزام به : جالل جاللي زاده در جمع متحصنين مجلس نيز گفت
دا، تو شاهد باش آه ما به اسالم طرفدار تبعيض و اسالم ضد مردم، خداون. اسالم رد صالحيت آردند

  . اعتقاد نداريم
جرم من اين است آه براي اصالحات در آردستان سينه : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، وي گفت

 ما خواهند آه  دانم چه از جان ما مي  ديگر نمي. ام وگرنه اسم پدرم علي و اسم مادرم فاطمه است  زده
  .خوانند  را غير مسلمان مي

اند آه جوانان ما را از اسالم راندند و چهره   آقايان باليي به سر اسالم آورده: اين نماينده اهل سنت گفت
  .اند  اسالم را زشت جلوه دادند، ولي آيا يك بار هم نهج البالغه را خوانده

ان و عضو ديگر اين شورا در همين مكان من حاضرم با آقاي جنتي، دبير شوراي نگهب: جالل زاده افزود
  . مقدس در مورد اخالق، اسالم، خدمت به نظام و التزام به پايبندي به قانون به مناظره بنشينم

  گيرند؟،  آقاياني آه خودشان مشكل خانوادگي دارند چگونه براي سرنوشت ملت تصميم مي: وي گفت
رصد هستم با چه زباني بايد بگويم آه مسلمانم و به  د50بنده آه برادر شهيد، فرزند شهيد و جانباز  

  .قرآن و اسالم اعتقاد دارم
خواهم مواخذه آند آساني را آه بدون مدرك به ما اتهام   از خدا مي: نماينده مردم سنندج تصريح آرد

  .زنند    ضد دين مي
وضعيت خانواده خود را بياورند آقايان : ام، گفت  وي با بيان اينكه من در عمرم مادرم را بدون روسري نديده

با اين روند . ماند  اگر حكومت ما به نام رسول اهللا است قطعًا ظلم پايدار نمي. و با من مقايسه آنند
پشت سر " حزب اهللا " نفره نشست و با زورگويي و تهديد ادعا آرد آه امت 4توان در يك اتاق   نمي

  .ماست
هاي رد صالحيت آنچنان غلط است آه تأييد صالحيت شدگان   هشيو: جاللي زاده در پايان خاطرنشان آرد

هاي ديني هدف ماست و بايد در عمل   حقوق بشر و ارزش. ايم  شوند آه بگويند تأييد شده  شرمنده مي
  .رويم  نشان دهيم آه زير بار ذلت نمي

  پايان پيام
 

   نمايندگي مجلس هفتم   فراآسيون اقليت مجلس درباره بررسي صالحيت داوطلبان1بيانيه شماره 
  2004 ژانويه 13 -1382 دي 23 سه شنبه -ايلنا 

فراآسيون نمايندگان اقليت در مجلس شوراي اسالمي درباره بررسي صالحيت داوطلبان نمايندگي 
  .اند  اي را صادر آرده  مجلس شوراي اسالمي بيانيه

  : نيه بدين شرح استبه گزارش سرويس مجلس خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، متن اين بيا
  

  ملت ارجمند ايران « 
هاي نظارت بر انتخابات نظر خود را درباره عدم صالحيت تعدادي از نامزدهاي هفتمين   اآنون آه هيات

اند،   دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي و از جمله تعدادي از نمايندگان فعلي مجلس اعالم داشته
دعي شده اند آه اين عمل به معني مخالفت با مردم ساالري و نمايندگاني آه صالحيت آنها رد شده م

  .جمهوريت نظام و موجب عدم حضور مردم در پاي صندوق هاي راي است
فراآسيون اقليت مجلس در پاسخ به اين سخنان الزم مي داند توجه شما مردم آگاه و شريف آشور را 

  :به نكات زير جلب نمايد
د به نمايندگي از ملت وارد خانه ملت شوند و مسووليت خطير در اينكه افرادي آه مي خواهن_ 1

نمايندگي مجلس شوراي اسالمي را عهده دار گردند، مي بايد واجد بعضي صالحيت ها باشند هيچ 
" احراز صالحيت " فرد خردمند و منصفي ترديد ندارد و اقدام براي تشخيص اين صالحيت ها آه همان 

طبيعي است و در ساير آشورها نيز نظير و شبيه دارد و در آشور ما است، امري عقالني و قانوني و 
احراز صالحيت را , اگر رد شدگان. هاي قبلي مجلس شوراي اسالمي بدان عمل شده است  نيز در دوره
حتما مي بايد از چنين ادعايي اظهار تعجب و تاسف , نامند   مي" بدعت" ها و سخنان خود يك   در بيانيه

  .آرد
نون انتخابات راه قانوني براي اعتراض به راي هياتهاي نظارت پيش بيني شده و آساني آه به درقا_ 2

جاي پيروي از راههاي قانوني درصدد ايجاد فضايي بحراني و تشنج آميز در آشورند بايد مطمئن باشند 
خدوش آنوني نه تنها از اين گونه اقدامات طرفي نخواهند بست بلكه با ايجاد جنجال هاي آاذب تصوير م

  .خود را مخدوشتر خواهند ساخت
اعالم عدم صالحيت افرادي آه واقعا صالحيت نمايندگي مجلس شوراي اسالمي را ندارند، نه تنها _ 3

مردم از . تضييع حقوق ملت نيست بلكه دقيقا اقدامي در جهت حفظ حقوق مردم محسوب مي شود
 سوابق و عملكرد افراد را دارند انتظار دارند مسووالن آشور آه اطالعات و آگاهي هاي الزم درباره

براساس آنچه مي دانند بدون حب و بغض و بدون جانبداري از اين جناح يا آن جناح نظر خود را صريحا 
وارد شدن افراد ناصالح به مجلس شوراي اسالمي همان . اعالم آنند تا افراد ناصالح وارد مجلس نشوند

مي رود آه جلوگيري از ورود افراد صالحي آه با راي مردم انتخاب شده اندازه تضييع حق مردم به شمار 
  .و مي بايد مسووليت نمايندگي را بر عهده گيرند

اگر رد شدگان معتقدند آه رد بعضي داوطلبان به علت عدم صالحيت، پايمال آردن آزادي و مردم _ 4
 انتخابات هفتمين دوره رياست ساالري و جمهوريت و مشارآت مردم در انتخابات است، چرا وقتي در
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جمهوري آه شوراي محترم نگهبان از جمع هشتصد و چند ده نفر داوطلب تنها صالحيت حدود ده نفر را 
تاييد آرد و بقيه را فاقد صالحيت دانست اعتراضي نكردند؟ چرا آن اقدام وسيع آه شامل نود و نه درصد 

   انتخابات رياست جمهوري نشد؟داوطلبان مي شد موجب دلسردي و عدم شرآت مردم در
با آنكه شوراي نگهبان هيچ گونه   ,در انتخابات دومين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستاها _ 5

نقشي در احراز و اعالم صالحيت يا عدم صالحيت نداشت ميزان مشارآت مردم در انتخابات چند شهر 
جا معلوم مي شود اين ادعا آه اگر همه تاييد از اين. بزرگ و خصوصا شهر تهران آمتر از دوره گذشته بود
آنچه در شرآت يا عدم شرآت مردم موثر است در . شوند، مردم بيشتر شرآت مي آنند صحت ندارد

درجه اول عملكرد مجلس ها و شوراهاست آه اميدواريم عملكرد مجلس ششم سبب عدم حضور 
  .گسترده مردم در انتخابات مجلس هفتم نگردد

هاي نظارتند خود مي دانند آه در ميان   دعي جناحي بودن و سياسي بودن عمل هياتآساني آه م_ 6
نمايندگان آه صالحيت آنها رد شده نمايندگاني از همه فراآسيون ها و جناحهاي مجلس وجود دارند 

آما اينكه در ميان داوطلبان رد شده ديگر هم افرادي از همه جناحها و گرايش هاي سياسي وجود دارد 
  .ين امر به خودي خود گواه بطالن اين ادعا محسوب مي شودو ا

 نظر خود را درباره ساير ادعاهاي مطرح شده در   ,فراآسيون اقليت در آينده نيز در بيانيه هاي بعدي خود
 به اطالع مردم شريف ايران خواهد رسانيد و در هر حال همگان را به   ,سخنان و بيانيه هاي رد شدگان

ابر ترفندهاي تبليغاتي و اظهارات مختلف و حفظ آرامش و رعايت نظم و قانون دعوت مي هوشياري در بر
  ».آند

  پايان پيام 
 

شوراي نگهبان به غوغاساالري اهميت : سخنگوي هيات مرآزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم
  دهد  نمي
  2004 ژانويه 13 -1382 دي 23 سه شنبه -ايلنا 

آيا مردم از مسوولين نظارت انتظار اين را : انتخابات مجلس هفتم گفتسخنگوي هيات مرآزي نظارت بر 
مالي و سياسي دارند مورد تائيد قرار گيرند؟ آدام آشور , اجتماعي, دارند آه افرادي آه فساد اخالقي

  ؟  .اروپايي را سراغ داريد فردي را آه مخالف قانون آشور است را به عنوان مسئول انتخاب آنند
محمد جهرمي در مصاحبه مطبوعاتي با حضور خبرنگاران به , ايلنا, به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران
  .هاي نظارت بر انتخابات مجلس ششم پاسخ داد  سواالتي درباره نحوه عملكرد هيات

به جهرمي در ابتداي اين جلسه با تشريح عملكرد هيات هاي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم با اشاره 
 نفر داوطلب آانديداتوري در اين 8000از : تعداد نهايي ثبت نام آنندگان داوطلبان مجلس هفتم گفت

هاي اجرايي در سراسر آشور فاقد شرايط قانوني    نفر از آنها توسط هيات500تعداد آمتر از , انتخابات
  .شناخته شدند
آار هيات هاي نظارت آغاز , ستانهاپس از بررسي هاي هيات هاي اجرايي در مراآز ا: وي ادامه داد

 نفر از داوطلبان توسط هيات هاي نظارت عدم احراز 1500گرديد آه پس از اتمام بررسي هاي الزم 
مجموع اين افراد در حال حاضر براي بررسي ,  فاقد شرايط قانوني شناخته شدند2033صالحيت شدند و 

  .مجدد صالحيت خود به شوراي نگهبان شكايت آردند
 فقره اعالم آرد و اظهار 2750مي تعداد شكايت رسيده به هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان را جهر

اند آه اين    نفر از اين افراد درخواست مالقات خصوصي با اعضاي شوراي نگهبان را داشته400: داشت
  .هاي صورت پذيرفته اتمام خواهد شد  عمل با برنامه ريزي

آمار نشان مي دهد آه حتي قبل از تشكيل : گفت, رت برا نتخابات آشورجهرمي با اشاره به سابقه نظا
انجمن هايي در قانون اساسي مشخص شده بود و وظيفه نظارت , شوراي نگهبان در تاثير صالحيت ها

اند، در دوره دوم مجلس   بر انتخابات مجلس اول را بر عهده داشته است، و افرادي را رد صالحيت آرده
آنها را فاقد شرايط قانوني , ييد آرده بودند ولي شوراي نگهبان بنابر وظايف قانونهم آساني را تا
  .تشخيص داده بود

مگر غير از اين است آه : وي با تاآيد بر قانوني دانستن عملكرد هيات هاي نظارت بر انتخابات ادامه داد
  هيات هاي اجرايي و نظارت بايد افراد واجد قانون را تائيد آنند؟

فردي بوده است آه چند بار به زندان رفته و در : اشاره به سوابق برخي از آانديداها گفتوي با 
آيا . هايي آه عليه مردم اين آشور بوده شرآت آرده و پس از مدتي بازداشت آزاد شده است  درگيري

  مردم به هيات نظارت اجازه مي دهند آه چنين فردي تائيد صالحيت شود؟
تعداد زيادي نشريات ,  را داشته ايم آه با خارج از آشور ارتباط داشته استفردي: جهرمي تصريح آرد

در دوران دانشجويي به فساد اخالقي شهرت داشته و هنوز , ضد اخالقي را با خود به آشور آورده است
اين فرد توسط هيات اجرايي تائيد شده است آيا مردم , هم ارتباطات نامشروع خود را ادامه داده است

  ات نظارت اجازه مي دهد آه صالحيت اين فرد تائيد شود؟به هي
سخنگوي هيات مرآزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم با بيان اين مطلب آه برخي ازافراد اظهار مي 

: گفت, توانند صالحيت افراد را تشخيص دهند و نيازي به اين آار نمي باشد  دارند آه مردم خودشان مي
 شناخت مردم تهران از نمايندگان اين شهر انجام داده اند توجه آنيد، مي اگر به نظرسنجي آه درباره

 نفر از نمايندگان تهران را به درستي مي شناختند و اين در 6 درصد مردم تهران تا 3بينيد آه آمتر از 
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.  سال است در رسانه هاي عمومي نطق و سخنراني آرده اند3حالي است آه اين نمايندگان بيش از 
  . نفر داوطلب را بروند و صالحيت آنها را تشخيص دهند2000اين شرايط مردم تهران مي توانند آيا با 

قانون گذار تحقيق در مورد آانديداها و تشخيص صالحيت آنها را بر عهده هيات هاي : وي تصريح آرد
ورد اجرايي و نظارت گذاشته است و به تمام مراجع قانوني دستور داده آه اطالعات خود را در م

  .داوطلبان در اختيار اين هيات ها قرار دهند
  

جهرمي در ادامه نشست مطبوعاتي صبح امروز خود، اعالم داليل رد صالحيت داوطلبان را به شخصي 
. داليل رد صالحيت اغلب داوطلبان را با خود آورده ام : جز خود داوطلب خالف قانون دانست و گفت 

هر . باشد اشكال ندارد به ما درخواست آتبي بدهند, عالم آنيدبعضي ها مي گويند آه مسائل ما را ا
ليكن موارد رد , چند آه مراحل انتخابات هنوز به پايان نرسيده است و اين افراد هنوز داوطلب هستند

  .  صالحيت آنها را به مردم اعالم مي آنيم
ان اين مطلب آه به گزارش ايلنا، سخنگوي هيات مرآزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم با بي

مي بايستي اول انصراف , داوطلباني آه خواستار اعالم عمومي داليل رد صالحيت خود مي باشند
طبق قانون تا قبل از انصراف از آانديداتوري داوطلبان حق نداريم . بايد قانون را رعايت آنيم: افزود, بدهند

طلب، مطالبي آه به امنيت ملي و حيثيت اما در صورت انصراف داو. داليل رد صالحيت ها را اعالم آنيم
افراد ديگر ارتباطي نداشته باشد را بصورت عمومي اعالم خواهيم آرد ولي اگر انصراف ندهند به خود 

  .افراد اعالم مي آنيم
جهرمي در پاسخ به سوالي مبني بر اين آه آيا استعفاء برخي از وزراء به معني فشارآوردن به شوراي 

شوراي نگهبان طبق قانون به وظايفش عمل : شيني از مواضعش است، گفتنگهبان براي عقب ن
نوع عملكرد و روش شوراي نگهبان . آاري ندارد , خواهد آرد و با فشارهايي آه ديگران اعمال مي آنند

در مجموعه آل انتخابات تاريخ انقالب نشان داده است آه آنچه آه احساس وظيفه مي آند را اجرا مي 
  . فشار و غوغا ساالري اهميت نمي دهدآند و به هيچ

 20سخنگوي هيات مرآزي نظارت بر انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مهلت 
در حال حاضر در مقطعي : روزه شوراي نگهبان جهت رسيدگي به شكايات داوطلبان اظهار داشت

 روزه قانوني بايد به شكايتها 20مهلت هستيم آه انجام آارها بر دوش شوراي نگهبان است و تا پايان 
  .رسيدگي شود و پس از آن نتايج به وزارت آشور اعالم شود

ممكن است آه در اين مرحله حتي با ارسال اطالعات جديد به شوراي نگهبان درباره يك : وي ادامه داد
لذا قانون گذار . در اين مرحله رد شود, داوطلب صالحيت وي پس از تائيد در هيات هاي اجرايي و نظارت

 روزه براي تسليم شكايات آنها به شوراي نگهبان 3براي چنين افرادي هم پس از اعالم نتايج يك فرصت 
  . قرار داده است

اين . آند   بهمن ماه به وزارت آشور اعالم مي21در مجموع شوراي نگهبان نظر نهايي خود را : وي افزود
 بهمن ماه تبليغات 23را توسط فرمانداران ابالغ خواهد آرد و از  بهمن ماه ليست نهايي 22وزارتخانه نيز 

  .آغاز مي شود, انتخاباتي افرادي آه به تائيد شوراي نگهبان رسيده اند
جهرمي با انتقاد از شيوه عملكرد مسووالن وزارت آشور در مورد ارائه برنامه رايانه اي جهت شمارش 

ز مدتها پيش به دوستان وزارت آشور اعالم آرده بوديم آه ا: آراء با اشاره به سابقه اين مسئله گفت
اما اين امر , برنامه خود را جهت بررسي نرم افزاري و سخت افزاري توسط شوراي نگهبان ارائه دهند

  .حاصل نشد
 ماه 3نامه داديم و به آنها اعالم آرده بوديم آه , از اوائل امسال در تير ماه به وزارت آشور: وي ادامه داد

بل از برگزاري انتخابات بايد نرم افزار در اختيار ما قرار گيرد تا آنرا بررسي آنيم تا بتوانيم سالمت ق
  .انتخابات را تضمين آنيم

وزارت آشور نرم افزاري جهت , جهرمي با بيان اين مطلب آه نهايتا پس از تمام نامه نگاريها و جلسات
به نظر ما : گفت, اي نگهبان ارسال آرده استشمارش آراء توسط پست سفارشي به دبير خانه شور
پيش پا افتاده است آه گويي ] اين برنامه بقدري, براساس بررسي هاي صورت گرفته بر روي اين برنامه

در واقع نرم افزاري تحويل ما داده نشده است و بهتر بود جلسه اي فني تشكيل مي شد و درآن [ 
  .جلسه برنامه تحويل داده مي شد

, يات مرآزي نظارت در ادامه جلسه با بيان اين مطلب آه شوراي نگهبان حاضر استسخنگوي ه
, مستندات قانوني خود را مبني بر اينكه هيات هاي اجرايي به وظائف خود عمل نكرده اند را ارائه آند

بسياري از . متاسفانه فشار بر هيات هاي اجرايي از سوي مسئوالن اجرايي آم نبوده است: گفت
اند اما مدارآي داريم آه متاسفانه افرادي از   هياتهاي اجرايي عالقمند به اجراي قانون بودهاعضاي 

سوي مسئوالن اجرايي مورد تهديد قرار گرفته اند و حتي در مقابل درب منازل اعضاي هيات اجرايي از 
  .آنها براي تاييد صالحيت برخي از افراد امضاء گرفته شده است

مطرح شده در مورد برگزاري مناظره بين رد صالحيت شده ها و اعضاي هيات جهرمي در مورد مباحث 
با افراد متخلف و قانون شكن مناظره اي نداريم و اگر آسي : هاي نظارت و هيات هاي اجرايي گفت

آتبا درخواست آند و فرقي بين برخي از داوطلبان با , خواستار ارائه داليل رد صالحيت خود مي باشد 
  . نداردديگران وجود

بيشترين رد صالحيت ها صورت گرفته , وي ذآر اين مطلب آه در اين دوره از انتخابات مجلس هفتم
بيشترين تاييد صالحيت ها در استان هاي : است را جوسازي عليه شوراي نگهبان دانست و تاآيد آرد
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يه و بويراحمد استان آهكيلو,  درصد84استان فارس ,  درصد84در استان يزد . بزرگ انجام شده است
 درصد داوطلبان توسط هيات نظارت اين استان ها 72 درصد و استان سمنان 74استان زنجان , درصد78

  . تاييد صالحيت شده اند و مردم انتظار دارند آه افراد صالحيت دار در ليست انتخاباتي قرار گيرند 
است و آساني آه به دنبال اعالم مي آنيم آه آشور ما آشور جمهوري اسالمي : جهرمي تصريح آرد

  .افكار ليبرال دمكراسي غرب هستند بدانند آه ما براساس چارچوب حكومت اسالمي عمل خواهيم آرد
فكر مي آنيم آه مقام : جهرمي درمورد نظر مقام معظم رهبري درباره بحث انتخابات اظهار داشت

علني بيان داشته اند و در معظم رهبري نظرات خود را به صراحت در ديدارها عمومي خود بصورت 
  .سخنراني در شهر قزوين نظرات خود را تبيين آردند

سخنگوي هيات مرآزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم با رد هرگونه جناحي عمل آردن شوراي 
دليلش اين است آه در هر دوره اي از . شوراي نگهبان به فكر آار جناحي نيست : نگهبان تصريح آرد

 گرايش بوده است 2بحث رد صالحيت ها در اين دوره هم از . ختلفي حاآم بوده اندمجلس جناح هاي م
هر آه شرايط قانوني , و براي هيات هاي نظارت فرقي ندارد آه يك داوطلب در آدام جناح قرار دارد 

  .تائيد صالحيت شده است, داشته باشد
برنگاران مبني براينكه آيا در بحث جهرمي در پايان اين مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به سوال يكي از خ

استناد شده ,  نفر از نمايندگان مجلس به مقام معظم رهبري 135رد صالحيت ها داوطلبان به نامه 
  .من نامه اي نديده ام: گفت, است 

  پايان پيام 
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   دی23سه شنبه : ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 13 -1382 دي 23سه شنبه  -بي بي سي 

  حسن روحانی در فرانسه
حسن روحانی، دبير شوراى عالی امنيت ملی در آستانه سفر به فرانسه گفت اتحاديه اروپا در ماه 

  .های آينده گام های مهمی برای توسعه و تعميق روابط با جمهوری اسالمی برخواهد داشت
 تهران براى انجام يک سفر سه روزه به به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، وی امروز پيش از ترک

فرانسه گفت اين سفر به دعوت دولت فرانسه انجام می شود و فرانسه يکی از کشورهاى فعال براى 
  حل و

  .فصل مسايل هسته اى در جريان روند گفت و گوهاى ايران با سه کشور اروپايی بوده است
لی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی محسوب آقای روحانی، که از چهره های مورد اعتماد آيت اهللا ع

می شود، در ماه های اخير و بويژه در جريان مذاکرات ايران درباره فعاليت های اتمی آن کشور، به چهره 
  .اول در عرصه سياست خارجی جمهوری اسالمی بدل شده است

دوويلپن، وزير امور قرار است وی در جريان سفر خود به پاريس با ژاک شيراک، رييس جمهوری، دومنيک 
  . خارجه و کريستيان پونسله، رييس مجلس سنای فرانسه ديدار و گفت و گو کند

  کمک ها برای بازسازی بم
خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، امروز پس از ورود به بم، درگفت وگو با خبرنگاران 

  .داداز تصميم جدى اروپا براى کمک به زلزله زدگان بم خبر 
  .وی هدف از سفر خود به بم را نشان دادن همبستگی مردم اروپا با مردم زلزله زده بم اعالم کرد

همچنين آروالو مندز، قائم مقام وزير امور خارجه و فرستاده ويژه رئيس جمهورى ونزوئال امروز در ديدار با 
کمک دولت ونزوئال به زلزله کمال خرازى، وزير امور خارجه ايران، ضمن تسليم چک دو ميليون دالرى 
  .زدگان بم، بر آمادگی کشورش برای مشارکت در بازسازی بم تاکيد کرد

در همين حال، محمد خزائی، رييس کل سازمان سرمايه گذارى خارجی و کمک هاى اقتصادى و فنی 
ايران، از درخواست کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس براى گسترش و تعميق همکارى هاى 

  .ياسی و اقتصادى با جمهورى اسالمی خبر دادس
وی امروز به خبرگزاری جمهوری اسالمی گفت عبدالخالق النورى، وزير دارايی کويت و محمد العطيه، 

دبيرکل شوراى همکارى خليج فارس در ديدارهاى جداگانه اى با رييس جمهورى و وزراى مسکن و 
  . بر اين موضوع تاکيد کردندشهرسازى، امورخارجه و امور اقتصادى و دارايی،

به گفته وی، در اين ديدارها توافق شد که صندوق هاى توسعه محلی فعال در کشورهاى شوراى 
  .همکارى خليج فارس، راهکارهاى مناسب مشارکت در بازسازی شهرستان بم را طراحی کنند

، با مقام هاى ذيربط آقای خزائی همچنين گفت به زودى نمايندگان اين صندوق ها ضمن سفر به ايران
 ميليون دالرى کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس، ۴٠٠در خصوص اجرايی کردن کمک هاى 

  .بحث و گفت وگو خواهند کرد
از سوی ديگر، وزارت امور خارجه ژاپن اعالم کرد دولت ژاپن تصميم گرفته است که براى کمک به حفظ 

  .الر کمک کند هزار د500ميراث فرهنگی شهر باستانی بم، 
  .قرار است اين کمک مالی از طريق صندوق حفظ ميراث فرهنگی يونسکو در ژاپن صورت بگيرد

 ١۵٠دولت ژاپن ، همچنين قرار است درچارچوب همکاری هاى فرهنگی، اختصاص بودجه ای تا سقف 
  .ميليون ين براى حفظ و ترميم آثار باستانی شهر بم را مورد بررسی قرار دهد
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  ال سفارت عراق در تهرانتکذيب اشغ
خبرگزاری دانشجويان ايران، به نقل از يک مقام مسئول در دفتر مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق که 

  .نام وی را اعالم نکرد، خبر اشغال سفارت عراق در تهران را تكذيب کرد
  .تر شده بودهايی مبنی بر اشغال سفارت عراق در تهران منش براساس اين گزارش، صبح امروز گزارش

به گفته اين مقام مسئول، افرادی که اکنون در سفارت عراق در تهران به سر می برند، همان آادر 
 باشند و مشغول نگهداری و محافظت از  اداری قبلی هستند که شايد عنوان ديپلماتيک هم نداشته

  .ساختمان سفارت هستند
د نمی توان گفت آارمنـدان قبلی سفارت که اکنون وی با تاآيـد بر اينكه سفارت عراق پلمپ نبوده، افزو

در محل خدمت خود حضور دارند، طرفداران صدام هستند، البته سفير قبلی عراق آه طرفدار رژيم بعث 
  .بود، اکنون در ايران نيست و به زودی سفير جديد عراق در ايران انتخاب مـی شود

  امين زاده در پاکستان
 و اقيانوسيه وزارت امور خارجه ايران، امروز درراس هيئتی به منظور محسن امين زاده، معاون آسيا

  .مذاکره با مسئوالن پاکستان، وارد اسالم آباد پايتخت اين کشور شد
آقای امين زاده در جريان سفر دو روزه خود به پاکستان با وزير امور خارجه و قائم مقام اين وزارتخانه 

  .ديدار و گفت و گو خواهد کرد
ن حال، ايرنا به نقل از مطبوعات پاکستان که آن را اخبار تاييد نشده خواند، گزارش داد محسن درهمي

امين زاده حامل پيام دعوت محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران از پرويز مشرف، رييس جمهوری 
 در تهران است و به همين دليل ممکن 8پاکستان، برای شرکت در اجالس آتی سران گروه توسعه 

  .با نخست وزير و رييس جمهوری پاکستان نيز ديدار کنداست 
  خاتمی، فردا در مجلس
   برنامه جمهوری، فردا به همراه تعدادی از اعضای کابينه خود برای تقديم اليحه محمد خاتمی، رييس

  .يابد چهارم توسعه در مجلس شورای اسالمی حضور می 
  . چهارم توسعه را تصويب کرده بود  برنامه  اليحهالعاده  فوق هيئت دولت پيش از اين، در بيست جلسه

  .آقای خاتمی، کمتر از يک ماه پيش نيز اليحه بودجه سال آينده کل کشور را تقديم مجلس کرده بود
در همين حال، مجيد انصاری، رييس کميسيون تلفيق بودجه مجلس به خبرنگاران گفت يكشنبه آينده 

  .شود اولين جلسه آميسيون تلفيق تشكيل می 
به گفته وی، در اين کميسيون سه آميته اقتصادی، اجتماعی و عمومی تشکيل شده و اين کميته ها 

 رسمي  های تخصصی مجلس را بررسی آرده و در جلسه موظف هستند پيشنهادهای آميسيون
  . آميسيون تلفيق ارايه دهند

يت گسترده نامزدهای  نماينده مجلس، در اعتراض به رد صالح80اين درحالی است که بيش از 
نمايندگی مجلس هفتم دست به تحصن زده اند و اين موضوع، عمال فعاليت مجلس را تحت الشعاع 

  .خود قرار داده است
  توسعه ميدان نفتی چشمه خوش

محمود زيرکچيان زاده، مدير برنامه ريزی و طرح های توسعه ای شرکت نفت مناطق مرکزی ايران اعالم 
 ميليون دالر از ١٦٠  هزار بشكه با هزينه ٨٠ خوش و افزايش توليد آن تا  ی چشمهکرد توسعه ميدان نفت

  .سوی اين شرآت انجام خواهد شد
" سپسا"به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، اين تصميم پس از آن اتخاذ شد که شرکت اسپانيايی 

  .ه انصراف دادبعد از سه سال کار مطالعاتی و تهيه نقشه جامع از انجام عمليات توسع
به گفته آقای زيرکچيان زاده، ميدان نفتی چشمه خوش با ذخيره دو ميليارد بشكه نفت، در حال حاضر 

 تاآنون آمتر از ١٣٥٦  برداری از آن درسال  آند و از ابتدای بهره  هزار بشكه نفت خام توليد می ٣٠ روزانه 
  . ميليون بشكه نفت برداشت شده است٢٠٠ 

  مانی در برابر مجلستحصن معلمان کر
ايسنا گزارش داد که شماری از معلمان حق التدريسی کرمان، از اولين ساعات صبح امروز در مقابل 

  .مجلس تحصن کرده و خواستار حل مشکالت خود شدند
 نفر ذکر و گفته شده که آنان خود را نماينده معلمان 100در اين گزارش، تعداد متحصنين بيش از 

  . خوانده اندالتدريسی آشور حق
های درس را  متحصنين هشدار داده اند که در صورتی آه به وضع حقوق آنان رسيدگی نشود، آالس

  .ترک خواهند آرد
در سال های اخير، معلمان ايران در اعتراض به وضعيت نامناسب حقوقی و مشکالت معيشتی خود 

  .بارها دست به اعتراض و راهپيمايی زده اند
  ر ايراننخستين بانک اسپرم د

محمد مهدی آخوندی، رييس پژوهشکده ابن سينا اعالم کرد نخستين بانک اسپرم در ايران به منظور 
  .حفظ و نگهدارى اسپرم به ويژه براى بيماران سرطانی تاسيس شد

وی افزود بيماران سرطانی می توانند قبل از شروع هرگونه اقدام درمانی، با مراجعه به اين مرکز براى 
  .نگهدارى اسپرم خود به منظور استفاده پس از اتمام درمان اقدام کنندانجماد و 

ريس پژوهشکده ابن سينا گفت تضمين بارورى با ذخيره و نگهدارى دراز مدت اسپرم براى مردانی که 
تحت عمل وازکتومی قرار می گيرند، ذخيره و نگهدارى اسپرم براى مردانی که با سموم و مواد 
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ر براى دستگاه توليد مثل سر و کار دارند از جمله اهداف تاسيس اين بانک شيميايی خطرناک و مض
  .محسوب می شود

به گفته آقای آخوندى، با تاسيس اين بانک، انجماد نمونه هاى اسپرم به مدت طوالنی، ذوب کردن آن 
ير می در مواقع مورد نياز و همچنين امکان به کارگيری روش های پيشرفته لقاح خارج رحمی امکان پذ

  .شود
  بسيج و کافی نت

اسماعيل احمدی مقدم، جانشين فرمانده نيروى مقاومت بسيج گفت تا پايان سال آينده پايگاه هاى 
  . شهر کشور به شبکه جهانی اينترنت وصل می شوند١٠٠بسيج 

 جهانی به گزارش ايرنا، وی افزود براساس برآوردهاى اوليه، دو ميليون کاربر می توانند از امکانات شبکه
  .بسيج و کافی نت هاى آن در پايگاه هاى بسيج استفاده کنند

اين درحالی است که تا کنون موانع متعددی بر سر راه فعاليت کافی نت ها در ايران قرار گرفته و حتی 
در عين حال، برخی از سايت های اينترنتی . شماری از آنها تعطيل و تجهيزاتشان مصادره شده است

  .و کاربران امکان دسترسی به آنها را ندارندنيز مسدود شده 
آقای احمدی مقدم درباره ضرورت ايجاد کافی نت از سوی بسيج گفت هم اکنون بسيارى از خانواده 

هاى مذهبی به شبکه جهانی اينترنت در حکم يک تهديد نگاه می کنند، به همين علت نيروى مقاومت 
ين بهره را برده و با ايجاد پايگاه هايی که وی آن را سالم بسيج تصميم گرفت از وجود اين تکنولوژى بهتر

  .خواند، نياز نسل جوان را به نحو مطلوب تامين کند
وی افزود در اين حرکت عالوه بر سالم سازى سايت هاى قابل دسترسی، به لحاظ مالی نيز هزينه 

  . هاى کاربران به صفر يا نصف خواهد رسيد

  يتروريسم  و سالحهاي آشتار جمع
  

  ادامه تالش جمهوري اسالمي براي دستيابي به دستگاه هاي غني سازي اورانيوم
  2004 ژانويه 13 -1382 دي 23سه شنبه ): راديوفردا(مهديه جاويد 

ديپلماتها مي گويند ايران به رغم اينكه قول داده بود همه فعاليت هاي مربوط به تكنولوژي توليد سالح 
چنان به تالش هاي خود براي دستيابي به دستگاه هاي غني سازي هاي هسته اي را متوقف آند، هم

  . اورانيوم ادامه مي دهد
ماه نوامبر گذشته، تهران زير فشار آمريكا آه ايران را به تالش براي توليد ): راديوفردا(مريم احمدي 

زد و سالح هسته اي متهم مي آند، توافق آرد همه فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را متوقف سا
اما به . اجازه دهد سازمان بين المللي انرژي اتمي با بازديدهاي خود توقف چنين عملياتي را تائيد آند

گزارش خبرگزاري رويتر، ديپلماتهاي غربي گفته اند ايران به صراحت گفته است فقط فعاليت هائي را 
مي گيرد و بنابراين تهيه متوقف مي آند آه در چارچوب تعريف فعاليت هاي مربوط به غني سازي قرار 

  . دستگاه هاي سانتري فيوژ ادامه خواهد داشت
به گفته اين ديپلماتها ايران معتقد است تنها غني سازي اورانيوم مغاير توافق ماه نوامبر است اما تهيه 

  .وتدارك مواد و ماشين آالت را شامل نمي شود
شكل در اينجاست آه از واژه فعاليت هاي خبرگزاري رويتر به نقل از يك ديپلمات غربي مي نويسد م

مربوط به غني سازي تعاريف متفاوتي شده است و ديپلمات ديگري مي گويد مسخره است اگر تهيه و 
  .تدارك ماشين آالت، بخشي از تعريف واژه فعاليت هاي مربوط به غني سازي نشود

ي اتمي در اجالس ماه نوامبر اين به گفته اين ديپلمات، برداشت شوراي حكام سازمان بين المللي انرژ
بود آه سازمان بين المللي انرژي اتمي و نه ايران واژه فعاليت مربوط به غني سازي اورانيوم را تعريف 

  .مي آند
سازمان بين المللي انرژي اتمي حاضر به اظهار نظر در اين باره نشده اما ديپلماتها مي گويند اين 

ارك دستگاههاي غني سازي را هم بخشي از فعاليت مربوط به غني سازمان قاعدتا مي بايد تهيه و تد
  .سازي قلمداد آرده باشد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  سقوط يك هليكوپتر توپدار آپاچي آمريكائي در شمال فلوجه
   2004 ژانويه 13 -1382 دي 23سه شنبه ): راديوفردا(مريم احمدي 

. ليکوپترآپاچي آمريکا روزسه شنبه درعراق سرنگون شد، اما آسيبي به سرنشينان آن وارد نيامديک ه
درهمين حال نيروهاي . اين سومين هليکوپترآمريکا بود که ظرف مدتي کمترازدوهفته سرنگون شد

 يک آمريکا دربغداد که به دنبال کشته شدن يک سربازآمريکائي به وسيله بمب واکنش نشان داده بود،
 10شاهدان عيني گفتند راننده اين اتومبيل و پسربچه . اتومبيل غيرنظامي عراقي را زيرآتش گرفتند
  . ساله اي که دراتومبيل بود، کشته شدند

 آمريکا درنزديکي شهرحبانيه درغرب يک منطقه نزديک 64 –هليکوپتر توپدار اي اچ ): راديوفردا(امير آرمين 
 9زسه شنبه گذشته نيزيک هليکوپترآمريکا درآن سرنگون گرديد وکليه به نقطه اي سرنگون شد که رو
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 ژانويه درهمين منطقه هدف 2يک هليکوپتر جنگي کيووا آمريکا نيز روز . سربازسرنشين آن کشته شدند
  .قرارگرفت وسقوط کرد

 64 –به گفته سرهنگ ويليام دارلي يک سخنگوي نظامي آمريکا، به دوسرنشين هليکوپتر اي اچ 
وي افزود به . سيبي وارد نيامد ومتعاقب حادثه، نيروهاي آمريکا منطقه را درمحاصره خود درآوردندآ

  .نظرمي رسد اين هليکوپتربا آتش دشمن سرنگون شده است
 کيلومتري شهرفلوجه درمنطقه اي که اصطالحا ازآن به عنوان مثلث سني نشين ياد مي 20حبانيه در 

اين منطقه اي است که تاکنون مرکزحمالت . دارد، واقع شده استشود ودرشمال وغرب پايتخت قرار
  . تيراندازي بغداد روزدوشنبه دريک پاسگاه بازرسي روي داد. چريکي عليه نيروهاي آمريکا بوده است

دراين واقعه بمبي . اين تازه ترين واقعه اي بود که طي آن سربازان آمريکائي غيرنظاميان را هدف گرفتند
پاسگاه بازرسي منفجرشد که به يک خودرو نظامي آسيب رساند ويک سربازآمريکائي را درنزديکي يک 

به گفته شاهدان عيني، سربازان آمريکائي ازخودرو نظامي ديگري دست به تيراندازي زدند . کشت
  . واتومبيلي را که حامل يک خانواده غيرنظامي عراقي بود زيرآتش گرفتند

 ساله اي به 10قط به عنوان حيدر نام برده شده است وهمچنين پسربچه راننده اين اتومبيل که از وي ف
به گفته وجدان عبد الوهاب عمه . نام مصطفي جمال شيخلي درجريان اين تيراندازي کشته شدند

 ساله 8به يک پسر.  ساله اين کودک و يک عمه ديگراونيزبه شدت مجروح شدند30کودک مقتول، مادر
وجدان عبد الوهاب .  که درهمين اتومبيل بودند، آسيبي جزئي وارد آمد ساله ديگر نيز6ويک دختر 

درحالي که دربيمارستان مي گريست گفت آمريکائي ها يک خانواده بيگناه مشتمل بر کودکان و زنان را 
  . نابود کردند وحتي عقب سرخود را نگاه نکردند که ببينند چه اتفاقي پس از تيراندازي آن ها افتاده است

زارش خبرگزاري آسوسيتدپرس، ارتش آمريکا هنوز هيچگونه تلفاتي را درميان غيرنظاميان تاييد به گ
سربازي که روزدوشنبه کشته شد، چهارصد ونود وپنجمين سربازآمريکائي بود که تاکنون . نکرده است

ه نيروهاي آمريکا هم اکنون درحال تحقيق درباره واقعه ديگري هستند ک. درعراق کشته شده اند
  . درجريان آن غيرنظاميان عراقي ازسوي آمريکائيان هدف قرارگرفتند

 ژانويه دريک اتومبيل تاکسي در نزديکي 3 ساله روز 7دراين حادثه چهارغيرنظامي ازجمله يک پسربچه 
سرهنگ دوم استيو راسل يک فرمانده محلي آمريکائي روزسه شنبه گفت . شهرتکريت کشته شدند
  .ي نيروهاي ائتالف هدف قرارگرفتنداحتماال اين عده ازسو

 ساله در فلوجه در روزدوشنبه، تظاهراتي ضد 17درهمين حال اقدام نيروهاي آمريکا به بازداشت يک زن 
نيروهاي آمريکا که درجستجوي وفاداران به صدام حسين بودند، اين زن را . آمريکائي را درپي داشت

بستگان اين زن اذعان کردند که وي به . زاد ساختندبازداشت کردند وچند ساعت بعد پس ازبازجوئي آ
با اين حال صدها تن . گونه اي محترمانه و به وسيله سربازان زن مورد تفتيش وبازجوئي قرارگرفت

ازاهالي فلوجه شامگاه دوشنبه با انتشارخبراين حادثه، به خيابان ها ريختند و با برگزاري تظاهراتي 
  .تظاهرکنندگان بعدا بدون حادثه اي متفرق شدند. ا را آزاد کناي بوش ترسو، زن م: شعاردادند

 
 

  توافق اتحاديه ميهني و حزب دمكرات در زمينه تشكيل يك حكومت  
  2004 ژانويه 13 -1382 دي 23 سه شنبه -ايلنا 

اتحاديه ميهني و حزب دمكرات آردستان در زمينه ادغام حكومت هاي منطقه اي و تشكيل يك حكومت 
  . در شمال عراق به توافق رسيدندمنطقه اي

شبكه هاي ماهواره اي آردسات و آردستان تي وي دوشنبه شب , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
گفتند آه اين توافق در نشست روز دوشنبه هيات هاي ارشد اتحاديه ميهني و حزب دمكرات آه در 

  .شهرصالح الدين برگزار شد بدست آمده است
رييس هيات حزب دمكرات آردستان عراق در گفت و گو با شبكه آردستان تي وي سائي عبدالرحمان 

دو طرف در مورد راههاي ادغام دو حكومت به توافق رسيده و هيچ مانعي در اين مسير وجود : گفت
  .ندارد و در آينده خيلي نزديك مژده بزرگي براي آردهاي عراق خواهيم داشت

نشست روز دوشنبه : ي نيز در گفتگو با شبكه آردسات گفتعمرسيد علي رييس هيات اتحاديه ميهن
  .بسيار موفق بود و گامهاي بلندي در زمينه ادغام دو حكومت منطقه اي برداشته ايم

در نشست روز دوشنبه تكليف رييس و معاون انجمن وزيران حكومت منطقه اي آردستان : وي افزود
  .زيران بين احزاب آرد مشخص خواهد شدعراق مشخص و در نشست هاي بعدي نحوه تقسيم پست و

اولين گام در زمينه تشكيل يك حكومت براي آردستان عراق آه در نشست روز دوشنبه : وي گفت
برداشته شده ادغام دادگاه عالي آردستان عراق بود آه با ادغام در دادگاه مالي سليمانيه و اربيل اين 

  .مهم انجام گرفت
 و حزب دمكرات به جزئيات توافق هاي بدست آمده اشاره نكردند روساي هيات هاي اتحاديه ميهني

ولي راديو حزب زحمتكشان آردستان عراق هفته گذشته اعالم آرد آه دو حزب عمده آرد در مورد 
ترآيب حكومت منطقه اي آردستان عراق، توافق رسيده اند و قرار است رييس هيات دولت از حزب 

  .ي انتخاب شوددمكرات و معاون اول اتحاديه ميهن
 آه مناطق شمال عراق از آنترل دولت 1991اتحاديه ميهني و حزب دمكرات آردستان عراق از سال 

 و همزمان با آغاز چهار دوره 1996مرآزي خارج شده يك حكومت محلي تشكيل دادند آه عمال از سال 
  . منطقه اي آردجنگ داخلي منحل شد و هر حزب در مناطق تحت آنترل اقدام به تشكيل يك حكومت
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  در مورد فدراليسم سازش و معامله نمي آنيم  : طالباني

در مورد فدراليسم ملي و جغرافيايي : جالل طالباني رهبر اتحاديه ميهني آردستان عراق گفت
  .آشورهاي عراق با هيچ حزب، گروه و تشخصي معامله نمي آنيم

: ندگان تشكلهاي صنفي آردستان عراق افزودطالباني در جمع نماي, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
هيچ آس حق ندارد و نمي تواند بر سر مسئله فدراليسم مورد نظر آردهاي عراق معامله آند و ما با 

  .هيچ آس در اين مورد سازش نخواهيم آرد
همه مناطق : وي در پايان سخنانش مقرر برآرد بودن شهرهاي آرآوك و خانقين تاآيد آرد و گفت

  . بايد به محدوده جغرافيايي آردستان عراق برگردند و اين حق مسلم آشورهاي عراقي استآردنشين
ترآمانان عراق هميشه متحد آردهاي عراق بوده اند و آردها هم حق و حقوق آنان را قبول : وي افزود

  .دارند
ه و امروز در شرايط فعلي جهاني موقعيت بسيار مناسبي براي آردهاي عراق بوجود آمد: طالباني گفت

از حمايت و پشتيباني آشورهايي مانند امريكا، انگلستان و فرانسه برخوردارند و اين آشورها آردهاي 
  .پيمان حقيقي خود مي دانند  عراق را هم
در حال حاضر همه چيز براي تحقق مطالبات سياسي و اجتماعي آردها در چارچوب : وي افزود

  . در اين مورد سازش و معامله نمي آنيمفدراليسم ملي فراهم است و با هيچ احدي
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  اهللا سيستاني چه گذشت؟  چي با آيت در ديدار پاچه
    2004 ژانويه 13 -1382 دي 23 سه شنبه -بازتاب 

 با حضرت اهللا العظمى سيستانى در مورد ديدار عدنان پاچه چى متن پيام صادر شده از جانب دفتر آيت
  :العظمى سيستانى به اين شرح است اهللا آيت

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
اهللا العظمى سيستانى داشت آخرين تحوالت  چى با حضرت آيت در ديدارى آه آقاى عدنان پاچه

اى آه آقاى آوفى عنان دبير آل سازمان ملل متحد  سياسى را براى ايشان توضيح داده و مضمون نامه
  .ستاده بود را بيان آرد براى ايشان فر
العظمى سيستانى نظر خود را نسبت به راهكار تعيين شده از سوى مجلس حكم  اهللا حضرت آيت

انتقالى را عادالنه ندانست و راه آار خود را مطرح نمود آه همانا آارشناسان بيشمارى بر اين نكته 
  .باشد اف ميهاى آينده امكان انتخابات به صورت شف آنند آه در ماه تأآيد مي

ايشان تصريح آردند آه اگر مجلس ملى موقت به همان صورت آه مجلس حكم موقت اعالم نموده 
باشد را ندارد  تشكيل شود از مشروعيت مطلوبى برخوردار نبوده و توان اجراى امورى آه بر عهده آن مي

  .و در آينده سبب مشكالت عديده سياسى و ملى خواهد شد
آردند آه قوانين اداره موقت حكومت عراق و قراردادهاى امنيتى بايد به پيشگاه ايشان در ادامه بيان 

  .نمايندگان ملت عراق در مجلس ملى موقت برسد تا مهر تأييد بخورد
در پايان ايشان بر وحدت مردمى و خاآى عراق تأآيد نموده و خواستار گسترش روابط اطمينان بخشى 

  .  شدندهاى همجوار و عربى  بين عراق و دولت
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