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  رد صالحيتها
  

  گزارش ايلنا از هفتمين روز تحصن نمايندگان
  2004 ژانويه 17 -1382 دي 27ه شنب

  . بعدازظهر امروز آغاز شد4 هفتمين روز از تحصن نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي از ساعت
، "عرب سرخي"هايي از جمله  در اين تحصن آه همراه با روزه سياسي نمايندگان است، شخصيت

  .  حضور دارند" نعمت احمدي"و " صالح نيكبخت"
اي قصد دارند با   عده: به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، علي مزروعي در سخناني در اين مراسم گفت

رت مساله موضوع تحصن، چنين وانمود آنند آه آسانيكه رد صالحيت شده اند طرفدار تغيير در صو
سكوالريسم هستند ولي ما طرفدار حكومت ديني هستيم؛ حكومت ديني با قرائت جمهوري و نه با 

  .قرائت استبداد
  .ما طرفدار جمهوري اسالمي هستيم: وي افزود

دعوا بر سر اين است آه يك عده خود را به : آرد گفت  مزروعي آه در جمع متحصنين صحبت مي
اگر دعوا بر سر خدمت آردن افراد به مردم است . حكومت چسبانده اند و حاضر نيستند از آن جدا شوند

  ها ما را از عرصه خارج مي آنيد؟   بگذاريد به انتخاب مردم؛ چرا با ردصالحيت
مي گيريد و بعد انتظار داريد ما چيزي شما حق انتصاب شدن و حاآميت را از مردم : وي تصريح آرد 

  .اگر شما راست مي گوييد خودتان را در وضعيت راي مردم قرار دهيد. نگوييم
ها آار مي آرد ما به اين روز   مزروعي با اشاره به اينكه در اين مملكت عقل جايي ندارد، زيرا اگر عقل

ايم، در حاليكه بزرگترين   ريخ گذشته نياموختهمتاسفانه ما هنر حكومت داري را از تا: افتاديم، گفت   نمي
  .خواست هنر حكومتداري را به ما بياموزد  اين بود آه مي) ره(آار حضرت امام 

وي با تاآيد بر اينكه اوضاع دارد به شكلي پيش مي رود آه ما حسرت آشورهايي چون آويت و اردن را 
 سال حكومت اصالحات، شما به دنبال 6 سال مجلس و 4آقايان معتقدند آه در اين : بخوريم گفت

حاال سوال من از شوراي .  اقتصادي را فراموش آرده ايد-توسعه سياسي بوده ايد و مسايل فرهنگي 
  نگهبان اين است آه اين رد صالحيت ها چه مشكالتي را از مشكالت اقتصادي مردم حل مي آند؟ 

مي گذرد آه " جذب"اه حكومتداري از راه جواب نمي دهد؛ ر" حذف"نظريه : مزروعي خاطر نشان آرد 
  .هر ايراني بتواند در اين راه تالش آند

فاطمه راآعي نماينده تأييد صالحيت شده تهران در مراسم سخنراني امروز متحصنين نسبت به تأييد 
 و )ره(با توجه به اينكه بسياري از همفكرانم آه از فرزندان امام : صالحيت خود اعالم برائت آرد و گفت

اند، ظاهرًا در تأييد صالحيت بنده اشتباهي رخ   انقالب هستند، بدون استناد قانوني رد صالحيت شده
  . داده آه به من توهين بسيار بزرگي شده است

با اين : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، وي از تأييد صالحيت خود به عنوان شوك بزرگي ياد آرد و گفت
خواهند از صحنه   و انقالب را مي) ره(ترين فرزندان امام   رين و شناخته شدهرد صالحيت گسترده، بهت

  ).ره(سياسي حذف آنند و فرصتي يافتند براي قلع و قمع تفكر امام 
سروده بود، قرائت آرد و از آن به عنوان تو دهني براي آساني ياد ) ره(وي شعري را آه در مدح امام 

  .اند  التزام به اسالم را به نمايندگان زدهآردند آه به نام اسالم، انگ عدم 
اي با جمهوري   اين جريان، عناد سرسختانه:  را عناد با جمهوريت دانست و گفت  وي انگيزه رد صالحيت

  .اسالمي دارند
  . ما بايد عليه صدا و سيما اعالم جرم آنيم: وي همچنين از عملكرد صدا و سيما انتقاد آرد و گفت

ها توجه نشود   اگر به اين توصيه: هاي خاتمي را مثبت ارزيابي آرد و گفت   و تالشراآعي سخنان رهبري
  .يابد  و حتي يك نفر هم غير قانوني رد صالحيت شود، تحصن ادامه مي

گيري   هاي ولي فقيه موضع  آسانيكه ادعا دارند ذوب در واليت فقيه هستند، در مقابل صحبت: وي گفت
  ن از يك نافرماني مستقيم داردآنند آه اين مساله نشا  مي

نمايندگان : خواند، گفت  ها با هيچ معيار و مقياسي نمي  صالح نيكبخت با بيان اين مطلب آه رد صالحيت
ها   صريحا اعالم آنند آه تحصن براي خودشان نيست، بلكه براي اين است آه روند رد و تائيد صالحيت

  .منطبق با قانون نبوده است
 مذهبي آه در جمع -ر پارلماني ايلنا ، اين حقوقدان و وآيل مدافع زندانيان ملي به گزارش خبرنگا

شود آه از حقوق   افتد مجلس بسيج مي  وقتي حقوق مردم به خطر مي: آرد گفت  متحصنين صحبت مي
  . مردم دفاع آند، ولي اين بار حقوق مجلسي آه بايد مدافع مردم باشد به خطر افتاده است
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رد صالحيت افراد بايد به : ها مطابق قانون و هيچ معياري نيست گفت  ه اينكه رد صالحيتوي با اشاره ب
  .استناد قانون و براساس اسناد و مدارك معتبر باشد و اين اسناد و مدارك معتبر حتما بايد مكتوب باشد

 محكمه ثابت ها يك ادعا داريم و يك بحث شهادت، ادعا بايد در  در بحث تعيين صالحيت: وي تصريح آرد
  . شود  شود اما شهادت سند تلقي نمي

هايي است آه آقايان به هيات نظارت   بنابراين اين رد صالحيت آه انجام شده و عموما از گفته: وي افزود
  . اند و جزء شهادت است، قابل قبول نيست  منتقل آرده

 اين گونه رد 78 مصوب سال نه براساس وجدان سياسي بلكه منطبق بر قانون انتخابات: وي تصريح آرد
  .ها قابل پذيرش نيست  صالحيت

 مرجع جزو مراجع استعالم هستند و غير از 4آند آه   اين قانون صريحا اعالم مي: صالح نيكبخت افزود
  .  مرجع هيچ مرجعي قابل قبول نيست4اين 

  .نون تطبيق ندارد، بيان آنندها، مواردي را آه با قا  حقوقدانان ديگر نيز درباره رد صالحيت: وي توصيه آرد
وي در پايان از نمايندگان خواست در گفتارشان اعالم آنند آه اين تحصن فقط براي دفاع از حقوق 

  .خودشان نيست
گفتني است، در مراسم تحصن امروز نمايندگان مجلس، اعضاي انجمن اسالمي معلمان نيز حضور 

  .دارند
آنيم اين نسل با زبان   به شوراي نگهبان اعالم مي: ا گفته  داود سليماني در اعتراض به رد صالحيت

گويد، اگر عمل نكنيد، فردا اين نسل و نسل بعد با زبان قانون با شما سخن   قانون با شما سخن مي
  . نخواهند گفت

آرد،   به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران، ايلنا، وي آه در جمع متحصنين سخنراني مي
طرف آه در اين مملكت به عنوان شخص عادل شناخته   مسؤوالن بزرگ نظام و افراد بي: افزود
هاي او   دهد و يا صحبت  شوند، هيأتي تشكيل دهند تا ببينند اطالعاتي آه سليماني در اينجا مي  مي

  دروغ است يا خير؟
 مجازات با مجرمان اگر راست است بپذيريد و اجازه ندهيد جمهوري ذبح شود و با اشد: وي تصريح آرد

  . ذبح قانون برخورد شود
تجربه : نماينده تهران با اشاره به اينكه ظاهرا مشكل، جريان اصالح طلبي و اصالحات است، گفت

اي تلخ است و بعد از شكل گيري دولت خاتمي و اين مجلس اعالم   خاتمي و مجلس ششم براي عده
آنيم؛ گفتند ما اجازه نخواهيم داد اين مجلس تكرار   ميآردند آه ما اشتباه آرديم و از اين مجلس توبه 

  . نماينده را80ها، اصالحات را رد آنند، نه فقط اين   شود و خواستند آه با اين رد صالحيت
گذاريد يا   گويد شما داريد مجلس از پيش تعيين شده را به رأي مي  اينكه آقاي آروبي مي: وي ادامه داد

  .به آمار و اعداد استسخنان رئيس جمهور، متكي 
آنيد اين يك   اگر شما فكر مي: آنم، افزود  وي با تأآيد بر اينكه نحوه گزينش و چينش افراد را افشاء مي

آنم داود   زنند، من اعالم مي   نماينده سنگ خود را به سينه مي80برخورد سياسي است و اين 
اي رئيس جمهور و رئيس مجلس تأييد شود، ه  سليماني به عنوان يك نفر اگر قرار است از طريق البي

آند، چون اين مردم هستند آه بايد تأييد شوند، اينها قانون را و مردم را ذبح   اين تأييد را قبول نمي
  .اند  آرده

توانند مجلس را درست آنند و به اهداف   آنند با چينش مي  آسانيكه فكر مي: وي خاطرنشان آرد
اصالحات راه بدون بازگشت است و اين مردم . يار در اشتباه هستندمحافظه آارانه خود برسند بس

  .آنند  هستند آه از اصالحات دفاع مي
اند    آرسي آه قريب به دو سوم و اآثريت مجلس است از االن تضمين شده انتخاب شده180: وي افزود

سي اصالح طلبان را  آر110 آرسي امكان رقابت است و آقايان براي رقابت بر سر اين 110و تنها بين 
  .اند تا در اين رقابت شرآت آنند  اند، تأآيد آرده  آه به درجات بسيار پائين بوي اصالح طلبي برده

اجازه بدهيد جمهوري اسالمي و تمامي ارآان آن به عنوان يك نظام پذيرفته : سليماني در پايان گفت
  .شده همچنان براي ما باقي بماند

ا حاآيست در مراسم تحصن امروز نمايندگان مجلس، جمعي از زندانيان گزارش خبرنگار پارلماني م
  . سياسي قبل از انقالب نيز حضور دارند

شوراي نگهبان بايد در مورد داوطلبان : محمد بسته نگار آه در جمع متحصنين حضور پيدا آرده بود، گفت
تدريس شده است اما اآنون اصل را بر برائت قرار دهد؛ در حاليكه بحث برائت هزاران سال در فقه 

  . گذارند  توجه بوده و اصل را بر برائت نمي  هاي نظارت نسبت به اين اصل بي  هيأت
شوراي نگهبان بايد بر اساس قانون در : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، اين فعال ملي ـ مذهبي افزود

ها مرسوم است   نگونه آه در تمام آشورها آ  رد صالحيت. ها اصل را بر برائت بگذارد  خصوص رد صالحيت
شود اما در آشور ما   هاي جناحي و جزايي داشته باشد، ختم مي  تنها به تعداد محدودي آه محكوميت

  .غير اين اتفاق افتاده است
اگر اين . اين خود مردم هستند آه بايد تشخيص دهند آسي صالحيت دارد يا خير: بسته نگار گفت

اند را   ض نمايندگان مجلس نباشد و همه افرادي آه غير قانوني رد صالحيت شدهتحصن محدود به اعترا
  .تواند موفق باشد  دربر بگيرد، مي

اگر خدا بخواهد ما هم پشت سر متحصنين قرار : لطف اهللا ميثمي نيز با حضور در جمع متحصنين گفت
  . خواهيم گرفت
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ه مسؤوالن نظام سابق اعتراف آردند آه عدم آقايان بدانند آ:  گفت57وي با اشاره به انقالب سال 
  .توجه به قانون و اراده مردم علت سقوط آنها بوده است

خواهيم حداقل به منافع خود توجه آنند نه به منافع   همچنين از شوراي نگهبان مي: ميثمي تصريح آرد
  .آند  ملت چرا آه اين روندي آه در پيش گرفته جايگاه خود را سست مي

 فيض اهللا عرب سرخي، صالح نيكبخت، جمعي از زندانيان قبل از انقالب، برخي از اعضاي گفتني است
  .دفتر تحكيم وحدت و جمعي از اعضاي انجمن اسالمي فرهنگيان نيز در اين تحصن شرآت داشتند

ها در   الزم به ذآر است، خبرنگاران امروز نيز به هنگام ورود به مجلس با مشكل مواجه شده و مدت
  .ت مجلس معطل شدندحفاظ

در هفتمين روز از تحصن نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي، اين متحصنين روزه سياسي خود را در 
  .مكان مجلس افطار آردند

به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، متحصنين بعد از افطار، جلسه مجمع عمومي خود را براي بررسي 
 محل آميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برگزار هاي آتي ايرن تحصن در  راهكارها و برنامه

  . آنند  مي
  .شود   برگزار مي15گفتني است ادامه مراسم تحصن نمايندگان فردا از ساعت 

ضياء الدين حجازي نماينده دوره اول مجلس ششم آه در مراسم تحصن نمايندگان حضور داشت، در 
حضورم در جمع متحصنين صد در صد براي : ر ايران ،ايلنا ، گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آا  و  گفت

  .حمايت از نمايندگان ملت است
فر، نماينده دوره دوم و سوم مجلس شوراي اسالمي نيز در گفت و گو با خبرنگار پارلماني   سعيديان

شود و حق مردم زير   نمايندگان بايد محكم بايستند، زيرا قانون دارد زير پا گذاشته مي: ايلنا، تصريح آرد
  . شود  پا گذاشته مي

افكار عمومي مردم . حتمًا تحصن موثر است: وي آه در جمع متحصنين در مجلس حضور داشت، افزود
  پسندد  ها را نمي  اين شيوه رد صالحيت

  پايان پيام
  

  جلسه شوراي نگهبان با حضور روساي جمهور و مجلس برگزار شد  
  2004 ژانويه 17 -1382 دي 27ه شنب

  .جمهور و رييس مجلس شوراي اسالمي برگزار شد ي امروز شوراي نگهبان با حضور رييس جلسه
جمهور و رييس مجلس شوراي  به گزارش ايلنا اعضاي شوراي نگهبان پيش از ظهرامروز با حضور رييس

ي مشترك تشكيل داده و درخصوص انتخابات مجلس شوراي اسالمي و موضوع  اسالمي جلسه
  .وگو آردند امزدهاي انتخابات گفتصالحيت ن

بندي دقيق به قانون و اجراي آن  آنندگان با تاآيد بر لزوم و ضرورت پاي ي شرآت در اين جلسه همه
  .ي مردم شدند تر انتخابات و حضور گسترده خواستار برگزاري هرچه باشكوه

ي رعايت قانون و  ردمي در سايهي انتخابات سالم، آزاد و م چنين در اين جلسه بر ايجاد بستر و زمينه هم
  .حراست از آراي مردم از هر جهت تاآيد شد

ي  جايي آه اعالم نظر نهاي نسبت به تاييد يا ردصالحيت نامزدها به عهده بر اساس اين گزارش از آن
آنندگان در اين جلسه تاآيد داشتند آه شوراي نگهبان با دقت نظر و  شوراي نگهبان است، شرآت

ي موارد را رسيدگي آرده  ي صدر همه و عنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري با سعهرعايت قانون 
ساز  و در اين خصوص به زودي اظهارنظر آند تا عالوه بر رضايت خداوند و تامين حق و عدالت، زمينه

  .تر شود برگزاري انتخابات باشكوه
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   دی27: ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 17 -1382 دي 27 شنبه -بي سي بي 

  ستاد ضداصالحات
عبداهللا رمضانزاده، سخنگوی دولت بار ديگر از ادعای خود مبنی بر وجود ستاد جنگ روانی عليه دولت 

که به ستاد ضداصالحات معروف شده دفاع کرد و گفت مصاديقی وجود دارد که ثابت می کند وجود اين 
  .ستاد توهم نيست

آقای رمضانزاده در مورد وجود چنين ستادی پيشتر حتی مورد تکذيب عده ای از اصالح طلبان سخنان 
  .هم قرار گرفته بود

وی انتشار کتابی را که اخيرًا بدون مجوز و شناسنامه عليه اصالح طلبان چاپ و منتشر شده را نشانه 
 اطالعات نشان می دهد ای از وجود ستاد موسوم به ضداصالحات خوانده و گفته بررسيهای وزارت

  .بعضی سايتهای اينترنتی خاص ضددولت از منبع مشخصی تغذيه می شوند
  فراخواندن خاتمی به استعفا

شيرين عبادی برنده ايرانی جايزه صلح نوبل که برای شرکت در همايش جهانی امور اجتماعی در شهر 
امروز مخابره شده گفته است گفت بمبئی هند به سر می برد در گفت و گويی با خبرگزاری فرانسه که 

  .که محمد خاتمی رئيس جمهور ايران بايد استعفا دهد
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خانم عبادی به اظهارات منسوب به آقای خاتمی اشاره کرده که گفته بوده است اگر شورای نگهبان 
  .جلوی تصويب لوايح او را بگيرد استعفا خواهد داد

د نمی توان پيش بينی کرد پس از آن چه اتفاقی خانم عبادی گفته است اگر آقای خاتمی استعفا ده
خواهد افتاد اما وی در عين حال گفته که نسبت به پيروزی هواداران آقای خاتمی در جدال قدرت 

  .خوشبين است
  واکنش در برابر پارلمان اروپا

د ايران حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران از بخشی از قطعنامه اخير پارلمان اروپا درمور
  .استقبال کرد و بخشی ديگر از آن را مورد انتقاد قرار داد

در قطعنامه پارلمان اروپا که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد، به موارد مختلفی، از برنامه هسته ای 
ايران گرفته تا مسئله حقوق بشر در اين کشور و انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی پرداخته شده 

  .است
در واکنش به اين قطعنامه از موضع پارلمان اروپا در خصوص همکاری ايران با آژانس بين آقای آصفی 

المللی انرژی اتمی استقبال کرده اما موضعی را که در اين قطعنامه نسبت به وضعيت حقوق بشر در 
ه در ايران گرفته شده رد کرده و گفته است که تشويق اتحاديه اروپا به روشهای تقابلی و صدور قطعنام

کميسيون حقوق بشر روند گفت و گوی موجود ميان ايران و اتحاديه اروپا را در معرض خطر جدی قرار 
  .خواهد داد

وی همچنين از اينکه پارلمان اروپا به موضوع انتخابات مجلس در ايران که موضوعی داخلی محسوب 
  . می شود پرداخته نيز انتقاد کرده است

  رهبر در لباس مبدل
دانشجويان ايران در گزارشی از سفر ديروز آيت اهللا خامنه ای، رهبر ايران به شهر زلزله زده خبرگزاری 

بم خبر داده است که آيت اهللا خامنه ای در اين سفر با لباس مبدل و به صورت ناشناس وارد مردم شهر 
با او مطرح شده، تا آنجا که مردم هنگامی که بسوی فرماندار شهر هجوم می بردند و مشکالتشان را 

  .می کردند نمی دانستند مردی که با پالتو و کاله کرم رنگ کنار فرماندار ايستاده رهبر کشورشان است
  سرقت دارو از بم

در اين ميان، رئيس دادگستری استان کرمان در جلسه مسئوالن اجرايی اين استان از بازداشت 
 دارو از شهر زلزله زده بم سرقت کرده شخصی خبر داده که با شگرد ويژه معادل سيصد ميليون تومان

  .است
به گفته وی، اين شخص خود را مدير پشتيبانی يکی از بيمارستانها معرفی کرده و توانسته بوده با ارائه 

  .اسناد جعلی، اين داروها را از منطقه خارج کند
را در مأل عام در رئيس قوه قضاييه ايران نيز پس از دريافت اين گزارش دستور داده است پنجاه سارق 

  .شهر بم تنبيه کنند تا عبرتی برای ساير متخلفان و مجرمان شوند
  برجهای امن

علی عبدالعلی زاده وزير مسکن و شهرسازی ايران در حاشيه گردهمايی نحوه ارزيابی عملکرد انبوه 
هران سازان در تهران به خبرنگاران گفته که عمده برجهای مسکونی که در سطح کشور، از جمله ت

  .ساخته شده در برابر زمين لرزه مقاومند و مردم می توانند براحتی در آنها زندگی کنند
وی در عين حال گفته است که هفت ميليون و دويست هزار واحد مسکونی شهری و روستايی در ايران 

  .نياز داردوجود دارد که در مقابل زمين لرزه ناپايدارند و نوسازی آنها نيز به دست کم بيست سال کار 
مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران از جمله نقاطی است که آقای عبدالعلی زاده از مقاومت آنها در 

  .برابر زمين لرزه و ديگر حوادث طبيعی ابراز نگرانی کرد
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  به نام اسالم نبايد مردم را از حقوق بشر و دموکراسی محروم کرد: عبادی
  1382 دی 27نان ايران، بمبئی، ز

زنان، نخستين قربانيان فقر فاحش به شمار می آيند زیرا که آنان قربانيان تبعيض حقوقی و اجتماعی 
برای مقابله با جامعه مردساالر، مردان و زنان بايد فعاليت کنند زيرا مردان نيز قربانی فرهنگ . هستند

  .مردساالر هستند
زنی که راهی : " امه افتتاحيه مجمع اجتماعی جهانی در معرفی او گفتشيرين عبادی، که مجری برن

در کشور من : ، ضمن بيان اين جمالت افزود"صلح طلبانه برای آشتی اسالم و حقوق بشر يافته است
ايران، همين فرهنگ مردساالر است که زنان را با وجود تحصيالت عالی از ورود به مدارج باال باز داشته 

 تبعيض آميز از جمله قوانين جزایی که ارزش جان یک زن را نصف جان یک مرد می داند و قوانين. است
  .شهادت دو زن را در برابر شهادت یک مرد می پذیرد بر زنان تحميل شده است

با اصالح اساسی نهادهای بين المللي همچون سازمان : وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت
لي پول، بانک جهاني و شوراي امنيت سازمان ملل متحد، فاصله عميق جهاني تجارت، صندوق بين المل

  . کنوني بين آنهايي که دارند و آنهايي که ندارند کمتر خواهد شد
رعايت اين حقوق بايد در . بايد به حقوق اقتصادي و اجتماعي توجه بيشتري شود: وي همچنين افزود

بايد به دوران مصونيت از مجازات پايان داده شود و . دصدر برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي دوتها قرار گير
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مسئوالن دولتها و کساني که حقوق بشر را نقض کرده اند، از جمله صاحبان شرکتهاي چند مليتي بايد 
ما مدافعان حقوق بشر در فدراسيون بين المللي حقوق بشر در : عبادي همچنين افزود.مجازات شوند

تالش ما اين است که جهاني شدن را در خدمت . وضوعات حرف مي زنيمکنگره آينده مان درباره اين م
  .حقوق بشر درآوريم

در ايران، مردم، به ويژه جوانان و زنان طي دهه گذشته و در : عبادي در بخش پاياني سخنان خود گفت
ري جريان انتخابات رياست جمهوري و انتخابات پارلماني اراده خود را براي اصالحات اساسي و برقرا

دموکراسي و حقوق بين الملل اعالم داشته اند اما متاسفانه سنت گرايان که سکوهاي اصلي قدرت را 
در دست دارند، به اين موضوع توجهي نکرده اند و در روزهاي اخير با رد صالحيت داوطلبان ورود به 

سالم نبايد مردم را از من يک بار ديگر تاکيد مي کنم که به نام ا. مجلس، بحراني را به وجود آورده اند
  .حقوق بشر و دموکراسي محروم کرد

در اين اوضاع و احوال که بسياري، مساله امنيت را بزرگ جلوه مي دهند، کار مدافعان حقوق : وي گفت
من هم به جرم وکالت و دفاع از حقوق بشر از اين مصائب سهمي برده ام و .بشر مشکل تر شده است

هم زنداني عقيدتي در زندانهاي ايران وجود دارد که با استفده از فرصت اکنون . به زندان افتاده ام
  . درخواست و اميد آزادي آنها را دارم

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  تقسيم عراق مردود است  

  2004 ژانويه 17 -1382 دي 27ه شنب
  
حمايـت از درخواسـت آيـت اهللا سـيد          يکي از مراجع شيعه عـراق ضـمن         " آيت اهللا محمد تقي مدرسي    " 

علي سيستاني مرجع عاليقدر شيعيان عراق براي برگزاري انتخابات عمـومي درعـراق بـا طـرح تقـسيم                   
  . عراق شديدا مخالفت کرد 

گفتگـومي کـرد بـا      ) کونـا (به گزارش خبرگزاري مهر، آيت اهللا محمد تقي مدرسي که با خبرگـزاري کويـت              
  .راق به هربهانه اي که باشد، مردود است و ما آن را نمي پذيريم تقسيم ع: بيان اين مطلب افزود

صدام ديکتاتور سـابق عـراق يـک جنايـت کـارجنگي           : وي همچنين درباره محاکمه سران حزب بعث گفت         
  .است و بايستي به صورت علني و از طريق يک دادگاه مستقل عراقي محاکمه شود

راق پس ازتدوين قـانون اساسـي و تفـويض قـدرت بـه      مدرسي ابراز اميدواري کرد که مسائل اساسي ع 
مـسائل مهمـي همچـون ترکيـب        : اين مرجـع شـيعه عراقـي افـزود          . دولت منتخب مردم عراق حل شود     

  .حکومت آينده عراق بايد به رفراندوم گذاشته شود
آيت اهللا مدرسي قرار دادهاي  امضا شده ميان شـوراي حکومـت انتقـالي عـراق و نيروهـاي آمريکـايي و              

هرگونه توافق بـه عمـل آمـده ميـان          : را فاقد مشروعيت قانوني دانست واظهارداشت     ) ائتالف(انگليسي  
سـت  شوراي حکومت انتقالي عراق ومقامات مـسئول اداره آمريکـايي عـراق فاقـد مـشروعيت قـانوني ا                   

  .مگربه صورت موقت
  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

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

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

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

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

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

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

، حداد عادل رييس فراکسيون اقليت درباره تحصن مجلسيان اظهار عقيده کرده همشهریبنا به گزارش 
  . ردکه اين گروه با شورای نگهبان مخالف اند،چه عده ای را تأييد کند و چه 

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

وی در اين مصاحبه، در بحث مربوط به قانون اساسی، اظهار عقيده می کند که قانون اساسی در 
  .ورهای جهان سوم عمل نمی کند چون رژيم حقيقی پشت صحنه قرار داردکش
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آيا نظام ما واقعًا . ، حجاريان گفته است ما می گوييم نظام ما جمهوری استشرقبنا به نوشته 
جمهوری است؟ عراق زمان صدام حسين جمهوری بود، مصر هم جمهوری است، آذربايجان هم 

  .جان اخيرًا پسرش را حاکم بر کشور کردجمهوری است ولی رييس جمهور آذرباي
حجاريان همچنين اشاره می کند که اصالح طلبان در اين دوره چند ساله از فشار افکار عمومی غافل 

  . ماندند و اين سبب شد که مصوبات مجلس ششم در مجمع تشخيص مصلحت خاک بخورد
را در نماز جمعه ديروز  سخنان امامان جمعه شهرهای مختلف ايران جمهوری اسالمیروزنامه 

منعکس کرده که بر اساس آن امام جمعه سمنان گفته است شورای نگهبان نبايد در مقابل کسانی که 
  . گردن کلفتی می کنند کوتاه بيايد

امام جمعه اصفهان نيز اظهار داشته است وقتی فرصت برای اعتراض گذاشته اند، تحرکات و تحصن 
اگر طبق نظر شما عمل می کردند و معتاد و "لبان گفته استبرای چيست؟ وی خطاب به اصالح ط

  "سارق و فاسد را تأييد می کردند درست بود؟
 نماينده مجلس به آيت اهللا خامنه ای 127حجت االسالم حسنی امام جمعه اروميه نيز با اشاره به نامه 

ی اسالمی جای گفته است اين اقدامات، عمل منکر است و کسی که مرتکب منکر شود، مجلس شورا
  .او نخواهد بود

 گفتگويی با الهه کواليی دارد که در آن نماينده اصالح طلب مجلس ششم در پاسخ سوالی اعتماد
ما در جامعه ای . بايد به ظرافت کار سياسی توجه داشت:"درباره عملکرد اصالح طلبان گفته است

حاضرند برای يک دستمال،قيصريه زندگی می کنيم که قواعد بازی سياسی رعايت نمی شود و افرادی 
  ."را به آتش بکشند

کيهان خبر می دهد که خاتمی و کروبی روسای قوای مجريه و مقننه در شورای نگهبان درباره رد 
صالحيت شده ها گفتگو کرده اند اما همين روزنامه سخنان آيت اهللا مومن عضو فقهای شورای نگهبان 

می دانيم که آدمی هرزه و جاسوس است اما در وزارت را نيز منعکس کرده که گفته است وقتی 
اطالعات اسمش نرفته و يا آنان هنوز اظهار نظری نکرده اند، آيا اين فرد می تواند به مجلس برود و هر 

  .کاری بخواهد بکند؟ ما اين را نسبت به اسالم خيانت می دانيم
نماينده اصالح طلب مجلس چاپ کرده  يادداشتی از بهروز افخمی کارگردان سينما و ياس نوروزنامه 
وی که برای دوره هفتم مجلس کانديدا نشده، در يادداشت خود با اشاره به ترکيب جمعيتی . است

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

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

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

  ."قرار گرفته ايم
 

  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  
  2004 ژانويه 17 -1382 دي 27ه شنب

  
هاي الشرق االوسط، الحيات والقدس عناوين امروز شنبه روزنامه : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 

  . العربي به اين شرح است
  القدس العربي * 
  .آينده خونين در انتظار فدراليسم کردها در عراق خواهد بود:  ارتش ترکيه -
  .تهديد به برگزاري اعتصابات و مقابله با اشغالگران کرد) آيت اهللا (-
  .صدام مطالب اندکي به بازجويان گفته است : پاول -
  . حماس مردم غزه را براي حمايت از خود جمع آوري کرد-
  . اسراييل، شيخ ياسين را به ترور تهديد کرد-
  .سوريه بايد مانند ليبي عمل کند:  پاول-
  .توافقنامه صلح در سودان قريب الوقوع است:  آمريکا-

  الشرق االوسط* 
  .سيستاني شد)  اهللا آيت( واشنگتن خواستار ميانجي گري عنان براي آرامش دادن به -
  .شمارش معکوس براي ترور شيخ ياسين آغاز شد:  اسراييل-
  شکاف درداخل شوراي نگهبان:  ايران -
  .درديدار فردا ميان مبارک و البشير سه پرونده بررسي خواهد شد:  وزيرامور خارجه سودان-
نسه به عقب نشيني از تظاهرات امروز براي وادارکردن دولت فرا:  رئيس حزب مسلمانان فرانسه -

  .قانون منع حجاب برگزار مي شود
هرگز در مورد مخالفت شورا با نظرات آيت اهللا سيستاني :  سخنگوي شوراي حکومت انتقالي عراق-

  .سخني نگفتم
  . ارتش ترکيه به آينده خونين در صورت برپايي نظام فدراليسم در عراق هشدار داد-

  الحيات* 
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   در کشورهاي مختلف در اعتراض به منع حجاب در فرانسه  برپايي تظاهرات گسترده-
  . ترکيه نسبت به حمام خون در صورت تصويب فدراليسم در عراق هشدار داد-
  . سانچز از بازداشت عزت ابراهيم طي روزهاي آينده خبر داد-
  . سه نظامي آمريکايي و دو افسر پليس عراقي کشته شدند-
  . اردني در عراق آزاد شدند20-
  . لبنان به رغم اعتراض اروپا ، سه نفر را بامداد امروز اعدام کرد-
  . اسراييل، عالمت مرگ را بر جسد شيخ ياسين قرار داد-
  . عربستان ، تدابير امنيتي را براي حفظ امنيت مراسم حج و حجاج تشديد کرد-
سر رسيده است و به ) رئيس جمهور کنوني(دوران بوتفليقه:  بن فليس رقيب رئيس جمهور الجزاير-

  .برنامه من تشکيل يک حکومت واقعي چند حزبي است
  
  

  گوناگون
  

  2004 ژانويه 17 -1382 دي 27شنبه  - ارسالي با اي ميل–اخبار راديو آمريكا 
رئيس ستاد برگزاری انتخابات پارلمانی ماه آينده در ايران تهديد کرده است  که اگر  ممنوعيت شماری از 

مرتضی ُ َمبّلغ  روز شنبه گفت در .  در انتخابات  برطرف نشود، استعفا خواهد دادکانديداها از شرکت 
  . صورتی که از آزاد و عادالنه بودن  رای گيری  مطمئن نشود، کناره گيری خواهد کرد

تهديد رئيس ستاد برزگراری انتخابات به استعفا،  جديدترين رويداد در يک بحران سياسی است که با 
  هزار  کانديدای نمايندگی 8 محافظه کار نگهبان به رد صالحيت نزديک به نيمی از تصميم شورای 

  . مجلس،  آغاز شد
محمد خاتمی رئيس .    نماينده فعلی مجلس،  اصالح طلب  تلقی می شوند80اکثر آنها، از جمله 

معی اعضای جمهوری نيز  تهديد کرده است در صورتی که تند روها کوتاه نيايند،  رهبری استعفای ج
در اين ميان، تحصن  نمايندگان معترض به عمل شورای .     کابينه و استانداران را بر عهده خواهد گرفت
  . آنها روز شنبه همچنين  يک روزه سياسی را آغاز کردند.  نگهبان وارد هفتمين روز خود شده است

    
عليرغم مخالفت رهبر شيعيان،  پال برمر، مقام ارشد اجرايی اياالت متحده در عراق می گويد که 

. برای بازگرداندن حق حاکميت ملی به عراق داده نخواهد شد) اول ژوييه(تغييری در تاريخ تعيين شده 
آيت اهللا علی سيستانی مخالف اين طرح است، زيرا شامل انتخابات مستقيم برای انتخاب نخستين 

  . دولت عراقی پس از صدام نمی شود
وش اميدوار است که بتواند با کمک گرفتن از سازمان ملل متحد، حمايت اکثريت در حال حاضر، دولت ب

علی سيستانی مخالف گزينش دولت بر اساس توافق شورا های . جمعيت شيعه عراق را کسب کند
مقامات . مناطق عراق است و اصرار دارد که انتخابات به صورت مستقيم، به آرای مردم مراجعه کند

 عراق در لحظه کنونی آماده انتخابات مستقيم نيست و دهه ها حکومت صدام آمريکايی می گويند
باعث شده تا يک سرشماری قابل اطمينان و يا فهرست های انتخاباتی که در رای گيری مستقيم 

پال برمر پس از مالقات با پرزيدنت بوش و ديگر اعضای ارشد کاخ سفيد . الزامی اند، وجود نداشته باشد
.  گفت که هنوز، برای مشخص تر کردن جزييات موعد اول ژوييه، کار زيادی بايد صورت گيردبه خبرنگاران

آقای برمر و رييس شورای موقت حکومت عراق دوشنبه به نيويورک می روند تا با کوفی عنان، دبير کل 
. ت آورندسازمان ملل گفتگو کرده و حمايت آن سازمان را برای برگزاری اولين انتخابات پس از صدام بدس

سازمان ملل تجربه زيادی در سازماندهی :" عدنان پچاچی، رييس شورای حکومت موقت عراق گفت
انتخابات، گزينش کمسيون های انتخاباتی، و قوانين انتخاباتی دارد و دانش کارشناسی آنها می تواند 

  ." در تهيه قانون اساسی جديد مورد استفاده قرار گيرد
    
    
  

 دقيقه ای او در پارلمان را، ۴٠فان پرويز مشرف  رئيس جمهوری روز شنبه  سخنرانی در پاکستان مخال
  سال پيش  که مشرف  به قدرت رسيد، اين ۴از بيش از .    که از تلويزيون پخش می شد، برهم زدند

طرفداران مشرف نيز صدای خود را بلند کردند و با .  نخستين بار بود که در پارلمان سخن می گفت
برخی از اعضای حزب مخالف  .    يدن بر روی ميزها و صندلی ها ، بر رهبری او تاکيد گذاشتندکوب

پرويز مشرف، که در ميان سروصدای مخالفان .   مجلِس عمِل متحده،  در اعتراض،  جلسه را ترک کردند
داشت اين  پديده  و موافقان سخن می گفت،  مردم پاکستان را به نبرد با افراط گرائی فراخواند  و اظهار 

او   گفت پاکستان بايد .  پاکستان را به خطر می اندازد  و تصوير ناخوشايندی از اسالم ارائه می دهد
اين تصور را که از تروريسم در افغانستان حمايت می کند،  تروريست ها را به کشمير هند می فرستد و 

  . در گسترش  جنگ افزار اتمی نقش دارد، تغيير دهد
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 انفجار بمبی در نزديکی بغداد در روز شنبه،  سه سرباز آمريکا و سه پرسنل امنيتی  عراق   در
  . جانسپردند

به گفته .   بمب در کنار خيابان گار گذاشته شده بود و در انفجار آن دو آمريکائی نيز مجروح شدند
 30  که در شهرک  تاجی   در مقامات نظامی آمريکا در عراق،  در اين انفجار نيرومند،  يک خود رو زرهی

با  تلفات روز شنبه،  شمار سربازان آمريکا که از .  کيلومتری شمال عراق  گشت می زد،  منهدم شد
در اين ميان،  سربازان ژاپنی در راه خود به .     تن رسيد500ماه مارس در عراق کشته شده اند به 

از پايان جنگ   .  صيف می شود، وارد کويت شدندعراق برای  شرکت در آنچه ماموريتی انساندوستانه تو
  . جهانی دوم، اين نخستين بار است که ار تش ژاپن در يک منطقه جنگی  مستقر می شود

    
  

 رزمنده طالبان به يک کاروان نظامی دولتی شبيخون زدند و در 40در ايالت قندهار در افغانستان حدود  
به گفته مقامات نظامی، در اين .   از افغان کشته شدند  سرب2نبردی که در گرفت،  سه جنگجو  و 

  مهاجم نيز مجروح شدند،  و افراد طالبان 4  سرباز و دست کم 9زدوخورد که روز شنبه روی داد 
  . سرانجام عقب نشينی کردند

  .  تن در هفته های اخير منجر شده است40 افزايش چنين حمالتی به مرگ  حدود 
    
  

چن شوئی بي .   شده برگزاری همه پرسی در تايوان به شدت انتقاد کرده استچين از طرح اصالح 
  مارس  به همه پرسی گذاشته 20يان،  رئيس جمهوری تايوان لحن پرسشی را که قرار است روز 

شود ماليمتر کرده است و به جای پيشنهاد قبلی که می خواهد چين موشک هائی را که به سوی 
آيا تايوان بايد  دفاع موشکی خود را تقويت کند :  است جمع کند، می پرسدتايوان نشانه گيری کرده 

با اين حال، به گزارش رسانه های چين،  يک سخنگوی دولت،  طرح  تايوان را   محکوم کرد و .     يانه
.    آنرا يک تحريک يک جانبه برای بی ثبات ساختن منطقه و حرکتی به سوی اعالم استقالل  تايوان ناميد

در همه پرسی همچنين اين سئوال مطرح است که آيا تايوان بايد در صدد انجام مذاکرات جديد با چين بر 
وزارت امور خارجه آمريکا می گويد بنظر می رسد رئيس جمهوری تايوان در  کلمات رفراندوم   .   آيد، يا نه

ی مسالمت آميز با چين انعطاف  پذيری نشان داده است و از تعهد او به گشودن باب  گفت و شنود
  . استقبال کرد

    
  

 درصد کاهش 20يک مقام نظامی آمريکا می گويد تعداد سربازان آمريکا در عراق در ماه های آينده حدود 
  . خواهد يافت،  اما بر توانائی آنها در مقابله با شورشيان  تاثير نخواهد داشت

  105 هزار سرباز به حدود 130ی آمريکا از اين مقام،  که نخواست نامش ذکر شود، گفت  حضور نظام
بيشتر اين کاهش در شمال عراِق، که نسبتا آرام بوده است، خواهد .  هزار نفر کاهش پيدا خواهد کرد

  . بود
  .  مقام آمريکائی اظهار داشت  ارتش  از ميزان  تجهيزات در عراق نيز خواهد کاست

    
  

ر اجالس مشترک کنگره آمريکا در شامگاه سه شنبه،  اين انتظار می رود پرزيدنت بوش  از نطق خود د
موضوع را مطرح سازد که دولت او با موفقيت با مشکالت کشور مقابله می کند و آمريکا را  به مکانی 

آقای بوش روز شنبه در نطق راديوئی هفتگی خود گفت .   امن تر، غنی تر و اميدوار تر تبديل کرده است
ذشته  با چالش های بزرگی روبرو بوده است  و دولت او در حالی که ملت  در آمريکا در چند سال گ: 

رئيس جمهوری آمريکا .   مبارزه ای بی امان با تروريسم در گير است،  با قدرت به آنها پاسخ داده است
  : گفت

 می ما در اين جنگ در حالتی تهاجمی قرار داريم،  تروريست ها را از پناه گرفتن در هرکجا محروم" 
کنيم،  منابع مالی مخفی آنها را شناسائی و ضبط می کنيم، و تروريست ها و حاميان آنها را مسئول  

اين تروريستها هنوز خطر ناک هستند، و ما به دنبال کردن آنها، تا زمانی که .   اقداماتشان می دانيم
  ." نابود شوند، ادامه خواهيم داد

اما در پاسخ .   نيز به احيای اقتصاد نيز کمک کرده استسياست های او :  آقای بوش همچنين گفت
دمکرات ها،  نماينده ايالت مين  اظهار داشت سياست های اقتصادی آقای بوش موجب شده است 

هزاران نفر شغل های خود را از دست بدهند، در همين حال  به ثروتمندان کمک کرده و ميزان بدهی 
  . ال برده استهای کشور را به گونه ای بی سابقه با

  
در اعتراض به پيشنهاد دولت فرانسه برای ممنوع ساختن استفاده از روسری در مدارس عمومی، 

در اين تظاهرات که روز شنبه  برگزار شد، هزاران نفر، . تظاهراتی در خيابان های لندن و پاريس برپا شد
 و خاورميانه نيز تظاهرات مشابهی برپا در ديگر  شهرهای اروپا.  از جمله زنان ُ مَحَجّبه    شرکت داشتند

ژاک شيراک  رئيس جمهوری فرانسه خواهان ممنوع شدن استفاده از نمادهای مذهبی .    شده است

www.iran-archive.com 



آشکار در مدارس دولتی شده است  و  آنرا برای  پاسداری از سنت سکوالريسم  کشور ضروری می 
  . داند

به گردن آويزان می کنند،  عرقچين های يهوديان  و   اين پيشنهاد، صليب های بزرگی را که مسيحيان 
عمامه های سيک ها را نيز شامل می شود، اما رهبران مسلمان    ممنوعيت روسری را تبعيض آميز 
می دانند و می گويند دولت با چنين اقدامی جمعيت بزرگ مسلمانان فرانسه را با خود بيگانه خواهد 

  . ساخت
  

 ميليارد دالری برای مرمت ميدان های نفتی در جنوب عراق را   به يک ارتش آمريکا يک قرارداد يک
  نام دارد و  متهم است که بابت K-B-Rاين شرکت .  شرکت وابسته به هالی برتون واگذار کرده است

.    ميليون دالر  اضافی  برای دولت صورتحساب فرستاد61خريد نفت از کويت و حمل آن به عراق،  
هالی برتون می گويد احساس می کند .    گويند در اين زمينه  تحقيقاتی جريان داردقانونگزاران می 

قرار داد جديد تمام کارهائی را که کارگزار آن  بر اساس قرار داد قبلی در عراق انجام داد،  تائيد می 
  . از  هرگونه خالفکاری مّبرا  شودK-B-Rکند،  و انتظار دارد

 
  

   متحصن تن از نمايندگان117اسامي 
http://sitin.persianblog.com/  

  
  نمايندگاني آه صالحيت آنها تأييد شده است

خانم سهيال -3) نماينده تهران(خانم فاطمه راآعي -2) نماينده تهران(الدين وهابي  سيدشمس-1
ه نمايند(محمدحسين خليلي اردآاني -5) نماينده تهران(خانم جميله آديور -4نماينده تهران (جلودارزاده 

-8) نماينده مهاباد(رحمان بهمنش -7) نماينده دماوند و فيروزآوه(دآتر مصطفي خانزادي -6) آرج
  )پاوه(مصطفي محمدي 

عبدالرحمن -11نماينده اصفهان (منش  خانم اآرم مصوري-10) نماينده سلماس(مقصود اعظمي -9
ماشاءاهللا شكيبي -13) نماينده مشهد(خانم سيده فاطمه خاتمي -12) نماينده اصفهان(الدين   تاج

-16) نماينده فريمان(جعفر افقهي -15) نماينده اسفراين(علي نوروززاده -14) نماينده فردوس و طبس(
غالمحسين برزگر -18) نماينده ابهر و خرمدره(سيدفاضل اميرجهاني -17) نماينده بيرجند(مهدي آيتي 

نماينده (سهراب بهلولي قشقايي -20) نماينده آباده(سيدمهدي طباطبايي -19) نماينده سپيدان(
اهللا  ولي-23) نماينده تويسرآان(محسن ترآاشوند -22) نماينده اراك(علي حسيني -21) فيروزآباد

  ) آبادان(محمد رشيديان -25) نماينده خرمشهر(سميرپور جزائري -24) نماينده بهبهان(شجاعپوريان 
  

  :اند نمايندگاني آه براي دوره هفتم آانديدا نشده
  )نماينده اردستان(اهللا توآلي  ولي-26
) نماينده تهران(احمد پورنجاتي -29) نماينده تهران(احمد بورقاني -28) نماينده تهران(بهروز افخمي -27
سيداحمد عظيمي -32) نماينده تبريز(سيدطاهر موسوي -31) نماينده آرج(ميرطاهر موسوي -30

الدين  سراج-35) نماينده چناران(احمد مرادي -34) شيرازنماينده (جليل سازگارنژاد -33) نماينده شيراز(
نماينده (زادي   عبدالرضا حيدري-37) نماينده برازجان(حميده عدالت -36نماينده تفت و مهريز(وحيدي 
پيمان عاشوري بندري -40) ) نماينده خوي(زاده  علي تقي-39) نماينده رزن(محمد پيران -38) ايالم

  )نماينده ماهشهر(
  

  :ندگانی که رد صالحيت شده اند نمای
نماينده (ميرمحمود يگانلي -43) نماينده ميانه(محمد آيافر -42) نماينده ورزقان( اآبرزاده  علي-41

مياندوآب و (زاده  شهباز حسين-46) اروميه( شهربانو اماني -45) اروميه(پور  آريم فتاح-44) اروميه
-49) آباد و مغان پارس(حسن الماسي -48) دشتپيرانشهر و سر(حاصل داسه -47) شاهيندژ و تكاب

مصطفي -52) شهرضا(حسن رمضانيانپور -51) آاشان(حسن توفيقي -50) اصفهان(احمد شيرزاد 
محسن -55) بوشهر(محمد دادفر  علي-54) لنجان( محمدنمازي  علي-53) آباد نجف(آبادي  طاهري نجف

-59) تهران(ميثم سعيدي -58) تهران(ا خاتمي محمدرض-57) تهران(جو  فاطمه حقيقت-56) تهران(آرمين 
الهه آوالئي -62) تهران(فراهاني  محسن صفايي-61) تهران(راد  علي شكوري-60) تهران(داود سليماني 

محمد -66) تهران(بهزاد نبوي -65) تهران(محسن ميردامادي -64) تهران(اآبر موسوي  علي-63) تهران(
اردل و (علي قنبري -69) تهران(رجبعلي مزروعي -68) هرانت(ناصر خالقي -67) تهران(پور  نعيمي
باي سالمي  غالم حيدرابراهيم-72) مشهد( ظفرزاده  علي-71) مشهد(غالمحسين تكفلي -70) فارسان

غالمعلي عابدي -75) سبزوار(مرتضي خيرآبادي -74) نيشابور(راد  حسين انصاري-73) خواف و رشتخوار(
ابوالفضل شكوري -78) درگز(رسول مهرپرور -77) تربت حيدريه(پور  نابوالقاسم عابدي-76) نهبندان(
) نورآباد و ممسني(ابراهيم اميني -81) شيراز(رضا يوسفيان -80) زاهدان(جعفر آامبوزيا -79) زنجان(

ناصر -85) فسا(بهيار سليماني -84) جهرم(محمدعلي سعدايي -83) آازرون(محمدباقر باقريان نژاد -82
) سنندج(بهاءالدين ادب -88) قم(علي تاجرنيا -87) قم(محمدرضا اسماعيلي مقدم -86 )قزوين(قوامي 

منصور -92) مريوان(عبداهللا سهرابي -91) قروه(سيدمسعود حسيني -90) سنندج(زاده  جالل جاللي-89

www.iran-archive.com 



-95) آرمانشاه(سيدمجتبي موسوي اجاق -94) جيرفت(محمد فرخي -93) شهربابك(سليماني 
) آستانه اشرفيه(جاللي  رضا صالح-97) رشت(احمد رمضانپور -96) ياسوج(آباد  انسيدباقر موسوي جه

محمد احمدي  علي-100) آباد خرم(نژاد  سيدعيسي موسوي-99) لنگرود(محمود اخوان بازارده-98
غالمرضا -103) بروجرد(اسالمي  عبدالمحمد نظام-102) درود وازنا(غالمرضا عبدالوند -101) اليگودرز(

-106) محالت و دليجان(اصغر هاديزاده  علي-105) ساوه(اآبر جعفري  علي-104) شهر ائمق(گرزين 
محمدرضا -109) مالير(محمدآاظمي -108) اسدآباد(اله صفائي  ذبيح-107) همدان(حسين لقمانيان 

جاسم شديدزاده -112) اهواز(حميد آهرام -111) اهواز(راد  محمد آيانوش-110) نهاوند(حسيني  علي
نماينده ( رحمان نامجو -115) آبادان(احمد ميدري -114) دزفول(سيدعلي آقاميري -113) زاهوا(

  )نماینده فومن( رسول جماعتی -117) نماینده تهران( الياس حضرتی -  11۶)بوآان
  
  

www.iran-archive.com 


	انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع را تحريم مي كنيم
	بولتن خبري ايران نبرد(280)-  يكشنبه 28 دي 1382- 18 ژانويه 2004
	http://www.iran-nabard.com
	رد صلاحيتها
	شنبه 27 دي 1382- 17 ژانويه 2004
	شنبه 27 دي 1382- 17 ژانويه 2004
	بي بي سي - شنبه 27 دي 1382- 17 ژانويه 2004
	شنبه 27 دي 1382- 17 ژانويه 2004
	بي بي سي - شنبه 27 دي 1382- 17 ژانويه 2004
	شنبه 27 دي 1382- 17 ژانويه 2004
	اخبار راديو آمريكا – ارسالي با اي ميل- شنبه 27 دي 1382- 17 ژانويه 2004

