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  رد صالحيتها
  

از " جمهوريت"نمايندگان براي حذف نشدن رآن بسيار مهم : محمدرضا خاتمي در جلسه مطبوعاتي
  پردازند    ها را مي نظام همه هزينه

  2004 ژانويه 16 -1382 دي 26جمعه 
  .  ها برگزار شد  جلسه مطبوعاتي نايب رئيس مجلس ششم با حضور خبرنگاران رسانه

محمدرضا خاتمي سخنگوي متحصنين در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار پارلماني ايلنا ، مبني بر 
ند آه رد ا  اي مدعي شده  اينكه شنيده شده است آه در جلسه غير علني مجلس و رئيس جمهور، عده

: اند، گفت  ها براي جلوگيري از يك حكومت سكوالر است آه اصالح طلبان به دنبال آن بوده  صالحيت
رئيس جمهور در جلسه غير علني آدهاي بسيار مهمي در مورد ستاد ضد اصالحات مطرح آرد آه 

آساني هم آه . مداري آنها را افشا آني  توانيم به دليل امانت  متأسفانه زبان ما بسته است و نمي
ها براي حذف سكوالرها از عرصه حكومت بوده؛ آقاي خاتمي نيز اين   مدعي شدند آه رد صالحيت

هاي شاخص   آقاي خاتمي حتي در رد اين مسأله نيز مثالي زدند و از يكي از چهره. مسأله را رد آردند
هاي صورت    رد صالحيت  ن مثالاند تشكر آردند و اي  گيري آرده  اصالح طلب آه درباره اين مطلب موضع

ها     ها براي حذف الئيك  به هيچ وجه رد صالحيت. آند  گرفته به منظور حذف سكوالرها را آامًال مردود مي
اثر   ها براي بي  آنچه آه در جلسه غير علني مطرح شده اين بود آه رد صالحيت. صورت نگرفته است

  .آردن رأي مردم بوده است
ه سوال ديگر خبرنگار پارلماني ايلنا مبني بر اينكه در صورت محقق نشدن خاتمي در پاسخ ب

اگر مقاومت : گزينيد يا استعفا را ؟ گفت  هاي متحصنين مقاومت را به عنوان آخرين راهكار برمي  خواسته
  .آنيم  به معناي اين باشد آه از ابزارهاي قانوني استفاده آنيم حتمًا از تمام ابزارها استفاده مي

در هر صورت از اين ابزار : وي يكي از اين ابزارهاي قانوني را استعفاي دسته جمعي ناميد و گفت
  .آنيم  هاي قانوني باشد از آن استفاده نمي  آنيم اما اگر مقاومت خارج از چارچوب  قانوني استفاده مي

د؟ و چرا برخي از مردم هاي تحصن در افكار عمومي چه خواهد بو  آنيد بازتاب  فكر مي: خبرنگاري پرسيد
  آنند؟  از تحصن نمايندگان به عنوان يك دعواي ساختگي براي داغ آردن تنور انتخابات ياد مي

هاي تخريبي، اعتماد مردم به ارآان مختلف   توان انكار آرد آه به خاطر حرآت  نمي: خاتمي پاسخ داد
هاي نظام    در صدد تخريب چهرهاصالح طلبان اين هشدار را به آسانيكه. حكومت آاهش يافته است

  .اند  اين دوستان تيشه به ريشه نظام زده. دادند  بودند،مي
اين : وي با اشاره به عملكرد صدا و سيما در پوشش اخبار تحصن و برخورد جناحي با اين قضيه گفت

مواضع رسانه ملي نشان . هاي خارجي برود  شود آه نگاه مردم به سمت رسانه  موضوع باعث مي
اگر واقعًا قرار بود دو جناح در . دهد آه اين يك دعواي ساختگي براي داغ آردن تنور انتخابات نيست  مي

  . گذشت  اعتنا نمي  اين مسأله يك دعواي ساختگي راه بياندازند رسانه ملي از آنار تحصن نمايندگان بي
هايش را   مه دهند و آيا هزينهخواهند به اين تحصن ادا  نمايندگان تا چه اندازه مي: خبرنگاري پرسيد

  پردازند؟  مي
نتيجه اصلي آن احقاق حقوق مردم . ادامه تحصن هيچ نتيجه سوئي نخواهد داشت: خاتمي گفت

اگر . هاي متحصنين گوش داده شود    اي نيست جز اينكه به خواسته  خواهد بود و در اين مسير چاره
ي آنند، اين به منزله ايستادگي در مقابل قانون و هاي متحصنين ايستادگ  بخواهند در مقابل خواسته

حق مردم خواهد بود آه مردم نيز عمل نخواهند آرد و تبعات سوء آن متوجه آساني است آه در مقابل 
نمايندگان براي حذف نشدن يك رآن بسيار مهم يعني . آنند  هاي متحصنين مقاومت مي  خواسته

  .ندپرداز  هاي آن را مي جمهوريت همه هزينه
  دهيد؟  اگر تعدادي از اصالح طلبان تأييد شوند به تحصن پايان مي: خبرنگار ديگري پرسيد

اگر فقط رهنمودهاي رهبري را هم اجرا آنند وضعيت به وجود . هرگز اينگونه نخواهد بود: خاتمي گفت
  .شود  آمده آامًال دگرگون مي
  تعويق مجلس هفتم هستند؟آيا متحصنين به دنبال توقف و يا : خبرنگار ديگري پرسيد

توقف انتخابات به عهده دولت است و دولت بايد مجري يك انتخاب آزاد باشد و بايد : خاتمي پاسخ داد
خواهد مجري يك انتخابات آزاد باشد يا فرمايشي؟ تا به حال دولت از مواضع   تصميم بگيرد آه آيا مي

ون حق انتخابات آزاد است و متحصنين نيز به اصلي خود آوتاه نيامده است و مهمترين حق مردم در قان
دنبال آن هستند اما اين دولت است آه بايد تكليف خود را روشن سازد اما از طرف متحصنين 

  .درخواستي براي توقف انتخابات داده نشده است

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


باتوجه به عدم پوشش اخبار متحصنين در رسانه ملي چه راهكاري براي در جريان    :خبرنگاري پرسيد
  ايد؟  رفتن مردم انديشيدهگ

ها   داد از ورود دوربين  به خاطر اخبار انحرافي آه اين رسانه در خصوص تحصن پوشش مي: خاتمي گفت
اما . معذور مانديم و اميدواريم آه اين رسانه در آارهاي خود تجديد نظر آند و از موضع حزبي ننگرد

نيكي را در دستور آار دارند و از طرف ديگر نمايندگان هاي الكترو  نمايندگان متحصن نيز استفاده از رسانه
هاي آذب صدا و سيما بيشتر   هاي انتخابيه آگاهي و هوشياري مردم را نسبت به جنبه  با ارتباط با حوزه
  .اند  آشكار ساخته

آيا بيانيه حزب مشارآت و جلسات احزاب دوم خردادي آه طي آن اهانت به ارآان   : يك خبرنگار پرسيد
انون اساسي و ارآان دين اسالم انجام دادند نبايد مبناي رد صالحيت نمايندگان قرار گيرد؟ آقاي رئيس ق

  .جمهور نيز به جلسات دوم خرداد آه در آن به اسالم اهانت شده بود اشاره آردند
زام در قانون دين رسمي اسالم است و همه نمايندگان اين چارچوب را پذيرفته و به آن الت: خاتمي گفت

هاي اينچنيني دچار انحراف آنيم گذشته است و ما   دارند اما دوراني آه اذهان مردم را با الفاظ و حرف
تواند طرفدار يك قرائت خاص از اسالم باشد آه در بين علما نيز اختالف نظر وجود   معتقديم حكومت نمي

  .دارد
تواند اين   اين حكومت مي. دانند  كومت ميشان از اسالم رأي مردم را زينت ح  اي در قرائت  عده: وي گفت

اي قرائت خاص خود را داشته باشند و اين   را دين رسمي بداند؟ دين رسمي به اين معنا نيست آه عده
هاي مختلف را اولين بار رئيس جمهور   شيوه مورد نقد شخص رئيس جمهور بوده است و بحث قرائت

هايي   نظري  است اگر انتقادي از دين داريد به لحاظ تنگقانون اساسي مشخص . مطرح آرده و نقد آردند
خواهد قرائت خود را جايگزين دين رسمي   بخشي از حكومت مي. اند  است آه برخي در دين ايجاد آرده

آوبند و بهانه به دست آساني   بكند آه هر آس هم نقدي بكند به جرم مخالفت با اصل دين او را مي
  .دم را رد صالحيت آننددهند تا نمايندگان مر  مي

هاي متحصنين در دستور آار قرار   آيا تحريم انتخابات در صورت عدم تحقق خواسته: خبرنگاري پرسيد
  گيرد؟   مي

متحصنين نه حزب و نه گروه هستند و تنها يك خواسته دارند آه برگزاري انتخابات آزاد : خاتمي گفت
ي از پيش ببريم، ما نگران برگزاري انتخابات هستيم و توانيم آار است و در صورت عدم تحقق آن ما نمي

  .اگر واقعًا آزاد و قانوني برگزار شود مردم رغبت بيشتري براي مشارآت خواهند داشت
 پايان پيام

  
  بيانيه نهضت آزادي ايران در خصوص ردصالحيت هاي اخير  

  2004 ژانويه 16 -1382 دي 26جمعه 
اصالح طلبان را به استقامت و مردم , شوراي نگهبان را به عدالت, اي  هنهضت آزادي ايران با انتشار بياني

  .را به وحدت در انتخابات مجلس هفتم دعوت آرد
با دخالت در امر انتخابات ,هيات هاي نظارت برانتخابات: در اين بيانيه ادعا شده است, به گزارش ايلنا

,  و دينداري را با اتهاماتي از قبيل ارتدادمومن و مبارز در راه آزادي, بسياري از نامزدهاي مسلمان
عدم اعتقاد به مباني اسالم و , عضويت در احزاب غيرقانوني, تحكيم مباني حكومت پهلوي, سوءشهرت

از يك سو جامعه را از استفاده از بخش , به اين ترتيب. رد صالحيت نموده اند... جمهوري اسالمي و
انگيزه مشارآت مردم در اداره امور آشور , رده و از سوي ديگربزرگي از سرمايه هاي معنوي آن محروم آ

موجبات خشم شديد مردم و افزايش بي اعتمادي نسبت به نظام و , و انتخابات را به شدت آاهش داده
  .حاآميت و دولت را فراهم آورده اند

كومت و جامعه از يكي از خطوط اصلي برنامه نهضت آزادي ايران همواره اصالح ح: اين بيانيه مي افزايد
توصيه به حق و عدالت و آزادي و , طريق نقد سياست ها و عملكرد ها حاآميت و رفتارهاي مردم 
نهضت آزادي ايران بر اين مشي خود . هشدار دادن نسبت به انحراف از اصول و ارزش ها بوده است

  .اين راه سپاسگزار استخداوند را براي اعطاي توانايي و استقامت در , ثابت و صابر و استوار بوده
 اوال جايگاه برجسته شوراي نگهبان در قانون   :اين بيانيه خطاب به اعضاي شوراي نگهبان مي افزايد

به نظر ما به تناسب . مي باشد, به ويژه از سوي اعضاي آن, اساسي شايسته مراقبت و احترام بسيار
اضع و دقت در موضع گيري از آن مورد انتظار تو, تقوا , باال بودن جايگاه شورا در قانون اساسي عدالت

, بلكه بايد در نزد خداوند عالم قابل دفاع باشد, مواضع و قضاوت آن شورا نه تنها نزد ملت و دولت. است
  . تصميمات و اقدامات آن نبايد بدان گونه باشد آه حقوق اساسي مردم ضايع گردد

 گيري هاي شوراي نگهبان در انتخابات دوره هاي نويسندگان اين بيانيه با جانبدارانه خواندن موضع
آن را , پنجم و ششم مجلس و در مورد تشخيص صالحيت نامزدهاي انتخابات دوره هفتم مجلس, چهارم

موجب ضربه شديدي بر حيثيت و اعتبار شوراي نگهبان، نيز احساس بي تفاوتي نسبت به انتخابات 
  .ه اندآينده و افزايش شكاف بين ملت و حكومت دانست

روزهاي سخت آزمايش و پاسداري از اصول و ارزشهاي اسالمي و حقوق مردم را : اين بيانيه مي افزايد
ما از شوراي محترم نگهبان مي خواهيم آه . مي گذرانيم آه دوران آن بسيار آوتاه و پر خطر است 

مواردي را , قرار دادهفرايند چگونگي رد صالحيت گسترده نامزدهاي انتخاباتي را به دقت مورد بررسي 
تندروي و تنگ نظري بوده است اعالم آنند و صالحيت آليه , خرابكاري, آه درآنها هر گونه انحراف

شوراي , به نظر ما. اشخاصي را آه برخالف قانون و ناحق و ناروا رد صالحيت شده اند تاييد نمايند
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مجلس نقش و وظيفه خود را بر دوم و سوم انتخابات , نگهبان مي بايستي همچون دوره هاي اول 
  .نظارت نسبت به صحت فرايند انتخابات محدود آند 

نهضت آزادي ايران . توصيه بعدي ما به نمايندگان شجاع متحصن در مجلس است: اين بيانيه مي افزايد
قانوني و عدالت خواهانه متحصنان به منظور تامين , پشتيباني و تاييد خود را از حرآت مسالمت آميز

  .ادي و سالمت انتخابات اعالم مي دارد و جسارت و شجاعت آنان را مي ستايدآز
نهضت آزادي ايران اآيدا توصيه مي آند آه متحصنان و حمايت آنندگان آنان از خواسته و شعار اصلي 

تحصن آه برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه و ابطال تصميمات غير قانوني درباره صالحيت تمامي نامزدها 
مطرح , هر چند آه ممكن است به حق باشد, ت فراتر نروند و شعارها يا خواسته هاي ديگري را اس

  .نكنند تا بهانه اي براي ايجاد آشوب و بهره برداري از آن ايجاد نشود
نهضت آزادي ايران از نمايندگان متحصن و مديريت مجلس مي خواهد امكاناتي فراهم آنند تا ساير 

صالحيت شده بتوانند با پيوستن به نمايندگان مجلس فرياد تظلم خود را به گوش داوطلبان بنا حق رد 
از سوي ديگر به متحصنان هشدار مي دهيم آه هيچ گونه تبعيضي را بين خود و ديگر . مردم برسانند 

نپذيرند و مبادا آه در برابر وعده , اعم از نمايندگان مجلس و غيرنماينده, نامزدهاي رد صالحيت شده 
اي تاييد صالحيت و سازش هاي نسبي از پيگيري خواسته هاي بر حق مردم آوتاه بيايند و دست ه

به يكي از هدف هاي اقتدار گرايان و , زيرا در صورت رضايت دادن به پيروزي ظاهري محدود. بردارند
, اآميت آه ايجاد شكاف در صف اصالح طلبان درون و بيرون ح, مخالفان اصالحات در داخل و خارج آشور

جامه , بي اعتبار آردن نامزدهاي موجه و دلسرد آردن بيشتر مردم نسبت به شرآت در انتخابات است
افزايش نااميدي , پيامد چنين غفلت احتمالي فاصله گرفتن مردم از اصالح طلبان . عمل خواهند پوشاند

نه تنها نامزدهاي , ترتيببدين . آنان به اصالحات و افت شديدتر مشارآت ملت در انتخابات خواهد بود
بلكه , تاييد صالحيت شده اصالح طلبان راي آافي براي ورود به مجلس هفتم را به دست نخواهند آورد

به مجلسي آه نمايندگان آن از ميان جناح محافظه آار با آراي پايين مردم انتخاب شوند مشروعيت 
 بعد از انتخابات مجلس لطمه شديد وارد به وجهه مردمي جبهه اصالح طلبان, به عالوه. خواهند بخشيد

خواهد شد و زمينه براي نااميد شدن هر چه بيشتر مردم نسبت به اصالحات از درون و روي آوردن به 
  .خارج از مرزها فراهم خواهد گرديد

تالش و مبارزه براي دستيابي به ! ملت شريف ايران: سخن بعدي ما با مردم است: اين بيانيه مي افزايد
عدالت و مردم ساالري راه و فرايندي طوالني است آه رشد و آمال آدمي و جوامع انساني از آن , يآزاد

هر , در شرايط حساس آنوني. آنچه مهم است گام برداشتن و پيشرفت در اين راه است. مي گذرد
حاد آه جامعه را به ناآرامي و آشوب بكشاند موجب توقف اصالحات و بازتوليد گونه تندروي و اقدام 
هستند گروه هاي سياسي راست و ياافراطي آه منافع سياسي خود را در . استبداد خواهد شد

آنان نه تنها بذر نااميدي و . اغتشاش و آشوب و سرآوب مردم يا فروپاشي جامعه و نظام مي دانند
بلكه با استفاده از رسانه هاي ماهواره اي آشكارا موجب تشويش و , مي افكنندخشونت را در جامعه 
تا فضاي جامعه , نااميدي و خشونت دعوت و تشويق مي آنند, آنان را به بي صبري, نگراني مردم شده

  .را براي حكومت و تسلط يكپارچه و مطلق خود آماده سازند
مبارزه با ياس از شاخص ها و ويژگي هاي يك ملت رشيد اميدواري نسبت به اصالحات و آينده اي بهتر و 

حق مسلم تمامي , طبق قانون اساسي , مشارآت در انتخابات آزاد و سالم . و توسعه يافته است
توصيه و دعوت نهضت آزادي ايران پافشاري براي احقاق اين حق قانوني و . شهروندان جامعه است

به هر وسيله اي آه مي , هر آجا هستيد.  مجلس استحمايت از اصالح طلبان و نمايندگان متحصن
توانيد با حمايت از متحصنين مجلس براي تغيير رفتار شوراي نگهبان با روش هاي مسالمت آميز اقدام 

  . آنيد
نمايندگان , نهضت آزادي ايران براين باور است آه اگر شوراي نگهبان: در خاتمه اين بيانيه آمده است

بي ترديد مي توان از گردنه هاي بحران با آمترين هزينه براي , گاه چنين آندمتحصن مجلس و مردم آ
اعتبار و سربلندي ملت و آشورمان در گرو عبور واقع بينانه از بحران ايجاد , مصالح و منافع ملي عبور آرد

  .شده است
  پايان پيام 

  
   ايسنا سياسي خواهيم گرفت، از فردا روزه:  نمايندگان متحصن9اطالعيه شماره 

  2004 ژانويه 16 -1382 دي 26ه جمع
 نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسالمي امروز در پايان روز ششم اين تحصن ٩ ي شماره  اطالعيه

  .راد قرائت شد توسط علي شكوري
  :، متن آامل اين بيانيه به شرح ذيل است)ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران

   اهللا الرحمن الرحيمبسم« 
  ملت شريف و آگاه ايران

از روز گذشته هياتي از متحصنين با روساي قواي مجريه و مقننه مسايل مربوط به تحصن را در ميان 
  .اند نهاده و تبادل نظر آرده

نظرات دريافت شده در نشست داخلي نمايندگان متحصن مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اتفاق آرا 
چه در بيانيه  بنابراين عالوه بر تداوم تحصن، طبق آن. فته شد آماآان به تحصن ادامه داده شودتصميم گر

  .ي سياسي خواهيم گرفت  روزه٢٧/١٠/٨٢  گفته شده است از فردا شنبه ٧ شماره 
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ي آناني آه طي روز گذشته و امروز  ما ضمن تشكر از مساعي روساي محترم جمهور و مجلس و همه
 آرامش و با استفاده از  خواهيم با حفظ اند از همگان مي از نمايندگان متحصن اعالم نمودهحمايت خود را 

  .آفرينان سلب آنند آفريني را از بحران هاي قانوني در اين حرآت همراه ما باشند و فرصت تشنج روش
ي  ند با پشتوانها بدون ترديد حرآتي آه نمايندگان شما در دفاع از حقوق ملت و انتخابات آزاد آغاز آرده

  .شما ملت شريف اميد ثمردهي خواهد داشت
 نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسالمي

  
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
   هزار نفر اعالم شد41آمار کشته شدگان زلزله بم 

  2004 ژانويه 16 -1382 دي 26ه  جمع-بي بي سي 
  .ه شده اند هزار نفر در زلزله بم کشت41مقامات ايران می گويند حداقل 

 هزار نفر 30آمار رسمی از تلفات در اين شهر باستانی که قبال منتشر شده بود، تعداد کشته شدگان را 
  .اعالم کرد

اما به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران، ايرنا، محمد محمدی گلپايگانی، رئيس دفتر رهبر ايران، 
  . هزار نفر افزايش يابد45ارد تا گفته است که اين رقم بازنگری خواهد شد و احتمال د

آمار جديد قربانيان زلزله بم همزمان با دومين سفر آيت اهللا خامنه ای، رهبر ايران، به اين منطقه اعالم 
  .شده است

 درصد از ساختمان های شهر 70ايرنا از آقای محمدی گلپايگانی نقل کرده که در اين فاجعه بزرگ بالغ بر 
  .نابود شده است

   زلزلهآوارگان
امدادگران همچنان به جستجوهای خود در بم ادامه می دهند و اجساد بيشتری را از زير آوار بيرون می 

  .کشند
رئيس دفتر رهبر ايران گفت همزمان با اين جستجوها، به وضعيت ده ها هزار نفری که در اين فاجعه 

  .خانه خود را از دست داده اند، رسيدگی می شود
تالش های آنها تا به امروز قابل قدردانی . توجه مقامات بايد معطوف وضعيت بم باشداو اضافه کرد تمام 

  . است و اين تالش ها بايد با سرعت بيشتری ادامه يابد
آقای محمدی گلپايگانی گفت رهبر ايران می گويد که شهر بم بايد از نو ساخته شود و دستورات او بايد 

  .عملی شود
د مانند سازمان ملل متحد و صليب سرخ جهانی برای زلزله زدگان بم کمک آژانس های بين المللی امدا

بنا به گفته اين سازمان ها هزينه بازسازی . مالی جمع آوری و به اين شهر مواد امدادی ارسال کرده اند
  .بم در دراز مدت بالغ بر يک ميليارد دالر خواهد بود

  
   شدند سرپرست  بي  بم  در فاجعه  هزار زن يك
  2004 ژانويه 17 -1382 دي 27ه  شنب-تماد اع

   زنـان   جمـع  انـد بـه    داده  خـود را از دسـت    سرپرسـت   نـوعي   بـه   بم  زلزله  در فاجعه   آه   هزار زن    از يك   بيش
  .  شهر خواهند پيوست  اين خودسرپرست
 در    خودسرپرسـت    زن 300 حـدود      بم   از زلزله   تا قبل :  افزود    وگو با ايرنا در بم       در گفت    حسيني  سيدهاشم

 و    نفر رسيده  800   به  گذرد آمارشان    مي   فاجعه   اين   روز از وقوع   20   آه  آردند و تاآنون     مي   شهر زندگي   اين
  . از هزار نفر خواهند رسيد  بيش  به  آمارگيري تا پايان

    نيست ، زباله آاغذ باطله
شـودأ از    مـي  ها ريخته  خانه اند به  شده  آاغذ چاپ  روي ه آ هايي  ها و تبليغ     آگهي   و اقسام    روزها انواع   اين

. هـا   و رسـتوران   ملكـي  ، معـامالت   بـازآني   لولـه   تا موسسات  گرفته  زبان   آنكور و آموزش     آالسهاي  آگهي
.  ريزيم مي دور   آنيم  آنها نگاه  به  اينكه ، آاغذها را بدون  نداريم  خدمات  نوع  اين   به   احتياجي   ما وقتي   اغلب
  ؟  بايد بكنيم ؟ آنها را چه  چرا آنها را دور بريزيم ولي

از .   آنـيم    اسـتفاده    تـوانيم    مـي   ، از آاغذشـان      نـداريم   ها احتيـاجي     آگهي   در اين    شده   ارايه   خدمات  اگر به 
 آاغـذ   عنـوان    و يـا بـه    يادداشـت   نوشـتن   بـراي  توانيم  مي  آنها سفيد است   روي   يك   آه  هايي   آگهي  پشت
   ايـن   ، مثـل    انـدازيم    دور مـي     آـه    آاغذي   هر چند ورق     آه   باشيم   ياد داشته   به.   آنيم   استفاده   نويس  پيش
  . سوزانيم  و مي بريم  را مي  درختي  شاخه  آه است

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

دو پارلمان بريتانيا تالش هاى دولت ايران را مبنى بر درخواست استرداد هزاران تن  عضو هر300حداقل 
  از مخالفين اين رژيم در عراق را محكوم آردند

  برگرفته از سايت دماوند 
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 عضو هردو پارلمان بريتانيا تالش هاى دولت ايران را مبنى بر 300حداقل  «:26/10/82راديو بى بى سى 
سياستمداران بريتانيا . ران تن از مخالفين اين رژيم در عراق را محكوم آردنددرخواست استرداد هزا

ضمن امضاى بيانيه اى اعالم آردند آه اعضاى گروه مجاهدين خلق به پايان دادن به بنياد گرايى در 
شوراى . عراق و منطقه متعهد بوده و اتهامات آمريكا درباره تروريست بودن گروه خود رد مى آنند

زيرا .  عراق در ماه گذشته اعالم آرد درصدد است اعضاى اين گروه را به آشور ثالثى بفرستدحكومتى
  .»اين گروه در فهرست آمريكا جزو گروه هاى تروريستى است

  اپوزيسيون ايرانى تالشهاى تهران براى استرداد گروه مقاومت مسلح از عراق را محكوم مى آند
يك گروه اپوزيسيون ايرانى آه مورد پشتيبانى , ز پنج شنبه رو-لندن«25/10/82, خبرگزارى فرانسه

اصرار ورزيد آه به هزاران تن از رزمندگان مسلح آنها اجازه داده , برخى از نمايندگان انگليسى قرار دارند
با شكنجه و اعدام مواجه خواهند , آنها در صورت استرداد به ايران, شود آه در عراق باقى بمانند و گفت

 روحانى تهران از واشنگتن خواسته است آه اعضاى مجاهدين خلق يا جنگجويان مقدس آه رژيم. شد
اياالت متحده اين گروه را يك . يك گروه اپوزيسيون ايرانى مسلح مستقر در عراق است را تحويل دهند

عراق تن از رزمندگان آنها را در پايگاهى آه متعلق به خود گروه در 3800گروه تروريستى مى داند اما 
شوراى ملى مقاومت ايران آه از مجاهدين خلق . محدود نموده  و سالح هاى آنها را گرفته است, است

بسيار از اين افراد آه نگه داشته شده , روز پنج شنبه طى آنفرانسى در لندن گفتند, حمايت مى آند
استرداد , نيه اى گفتاين شورا طى بيا. انگليس و آشورهاى اروپايى مى باشند, شهروندان آمريكا, اند

هدف آنها مورد حمايت لرد آوربت عضو مجلس . ”منتهى به مرگ و شكنجه مشخص آنها مى شود”آنها 
اين گروه آه نيز , آربت گفت. اعيان از حزب آارگر تونى بلر و چندين تن از نمايندگان انگليسى مى باشد

مشروع اپوزيسيون در برابر رژيم به نام سازمان مجاهدين خلق ايران شناخته شده است  يك گروه 
او از لندن و واشنگتن و سازمان هاى . سخت سر تهران مى باشد و متعهد به خاتمه بنياد گرايى است

آربت . بين المللى مانند آميته بين المللى صليب سرخ خواست آه امنيت آنها را در عراق تضمين آند
ران در عراق بعنوان يك جنبش مستقل اين مهم است آه حضور سازمان مجاهدين خلق اي” :گفت

بر طبق بيانيه اى آه توسط شوراى ملى مقاومت ايران منتشر . ”سياسى به رسميت شناخته شود
عضو مجلس اعيان بيانيه اى را امضاء آرده و تالشهاى 85نماينده انگليسى در مجلس عوام و 220, شد

هنوز مشخص نشده است آه چند تن از . اندتهران براى استرداد رزمندگان اين گروه را محكوم نموده 
حسن روحانى رييس شوراى عالى امنيت ملى , روز چهارشنبه. نمايندگان اين بيانيه را امضاء آرده اند

  .»......ايران از واشنگتن خواستار استرداد مجاهدين شد

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  آذربايجانى ساآن تبريز بازداشت شد  نگار  انصافعلی هدايت روزنامه
  2004 ژانويه 16 -1382 دي 26 جمعه -وبالگ انصافعلی هدايت
نگار آزاد آذربايجانى ساآن تبريز آه به عنوان خبرنگار در اجالس اتحاد  انصافعلی هدايت روزنامه

از بازگشت به  پس  ساعتی)  دی٢٦جمعه (جمهوريخواهان ايران در برلين شرآت آرده بود ، صبح امروز 
  . تبريز ، در خانه خود از طرف ماموران اداره اطالعات بازداشت گرديد

سی ، افزود آه ماموران هنگام  بی دختر انصافعلی هدايت ضمن اعالم خبر فوق به بی» فاطمه هدايت«
، در گردند می اگر با آقای هدايت به توافق رسيديم ، ايشان امشب به خانه بر«بردن پدرش گفته اند آه 

  .»غير اينصورت مهمان ما خواهند بود
  .از وضعيت فعلي وى اطالع دقيقي در دست نمي باشد 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  گفتگوی بوش و برمر
  2004 ژانويه 16 -1382 دي 26ه جمع -بي بي سي 

ه اين تشکيالت با اصلی ترين رهبر شيعيان پل برمر، رييس تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق گفت
  .عراق بر سر نحوه انتقال قدرت به عراقيها، اختالف اساسی ندارد

آقای برمر اين سخنان را پس از ديدارش با جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، در واشنگتن عنوان 
  .کرد

سيستانی، بلند پايه ترين روحانی اين مالقات پس از آن صورت گرفت که يکی از دستياران آيت اهللا علی 
شيعه عراق، هشدار داد که آيت اهللا سيستانی ممکن است فتوايی صادر کند که بر اساس آن، حمايت 

  . شيعيان از شورای حکومتی عراق ممنوع شود
پيش تر، علی عبدالحکيم الصافی، دومين روحانی بلندپايه شيعه عراق در نامه ای خطاب به جرج بوش، 

  . لر، نخست وزير بريتانيا صداقت آنها را در انتقال قدرت به عراقی ها زير سوال بردو تونی ب
آقای صافی در نامه خود آورده است طرح کنونی انتقال حاکميت به يک دولت موقت عراقی قبل از پايان 

  . ژوئن بيش از آنکه منافع عراقی ها را تامين کند، به انتخابات رياست جمهوری آمريکا نظر دارد

www.iran-archive.com 



وی درخواست آيت اهللا علی سيستانی، بلندپايه ترين روحانی شيعه عراق را تکرار کرد که دولت جديد 
  . عراق، انتخابی باشد نه انتصابی

نامه آقای صافی با تظاهرات ده ها هزار نفر از مردم عراق در شهر بصره در جنوب اين کشور همزمان 
  .  و مستقيم هستندتظاهرکنندگان خواستار انتخابات سراسری. بود

اين تظاهرات به دنبال مخالفت آيت اهللا علی سيستانی، عالی رتبه ترين روحانی شيعه در عراق، با 
  .طرح آمريکا برای انتقال قدرت در عراق برپا شد

آمريکا پيشنهاد کرده است دولت جديد عراق از طريق انتصاب و نه انتخاب تعيين شود و پل برمر، 
  .ريکايی اداره امور عراق، گفته است برگزاری انتخابات امری غيرممکن استسرپرست تشکيالت آم

  مخالفت شورای حکومتی با تقاضای انتخابات زودرس
شورای حکومتی عراق با تقاضای روحانيون بلندپايه شيعه اين کشور برای انتخابات مستقيم در آينده 

  .نزديک، مخالفت کرده است
  . منصوب شده انداعضای اين شورا از سوی آمريکا 

عدنان پاچه چی، رييس شورای حکومتی عراق اظهار اميدواری کرد که اين روحانيون طرح آمريکا برای 
  . انتقال حاکميت به يک دولت موقت عراقی تا قبل از پايان ماه ژوئن را بپذيرند

رد، اشغال آقای پاچه چی هشدار داد اگر توافقی در مورد چگونگی انتخاب يک دولت جديد صورت نگي
  . عراق از سوی نيروهای تحت رهبری آمريکا ممکن است به مدت دو سال ديگر ادامه پيدا کند

محمود عثمان از اعضای کرد شورای حکومت عراق نيز گفت برگزاری انتخابات تا آن زمان به دليل 
  . وضعيت وخيم امنيتی عراق بسيار دشوار است
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