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  رد صالحيتها
  

  نامه خاتمي و کروبي به رهبر معظم انقالب اسالمي 
   ٢٠٠۴ برابر با هفتم فوريه ١٣٨٢ بهمن ١٨: تهران ، ايرنا 

  رييس مجلس شوراى اسالمي " مهدى کروبي "رييس جمهورى و " محمد خاتمي "سيد 
  رهبر معظم " علي خامنه اى "ايران روز جمعه در نامه اى به حضرت آيت اهللا سيد 

  انقالب اسالمي تصريح کردند که شوراى نگهبان نظر مقام معظم رهبرى را در 
  . ررسي مجدد رد صالحيتها ، لحاظ نکرده است مورد ب

  در اين نامه آمده است که ارائه ليست شوراى : يک مقام آگاه اعالم کرد 
  نگهبان به وزارت کشور نشان مي دهد که به بررسي کارشناسي وزارت اطالعات که 

  . مبناى نظر مقام معظم رهبرى بوده ، عمل نشده است 
  برغم عملکرد شوراى نگهبان که خالف توصيه : در اين نامه تاکيد شده است 

  " حکم حکومتي مقام معظم رهبرى "رهبر معظم انقالب مي باشد، انتخابات براساس 
  . در موعد مقرر برگزار خواهد شد

  پس از تاکيدات مقام معظم رهبرى ،وزارت اطالعات : مقام مذکور توضيح داد 
   نفر ٢٠٠وراى نگهبان نزديک به  نفرى را ارايه داد اما ش٣٨٠فهرست قريب به 

  . را واجد شرايط دانست 
  در فهرست نهايي شوراى نگهبان ، اکثر افراد نام اشنا : وى اضافه کرد 

  ، موجب کم رنگ شدن ) فوريه ( ٢٠نيستند که طبعا در انتخابات اول اسفندماه 
  . د شدرقابت الزم و کاهش انگيزه الزم در مردم ، براى شرکت در انتخابات خواه

  براى پايان دادن به بحران موجود ، انتظار مي رفت که : مقام مذکور افزود 
  خواسته مقام معظم رهبرى تامين و باتجديد نظر ازسوى شوراى نگهبان انتخابات 

 .مجلس هفتم از نشاط الزم برخوردار شود
  

به حكم حكومتي مقام تعدادي از آانديداهايي آه رد صالحيت شده بودند، : دبير شوراي نگهبان گفت
  .معظم رهبري تاييد شدند
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اهللا جنتي، دبير شوراي نگهبان در  آيت) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي   هزار نفري ناظران شهر تهران با تشكر از زحمات تمام ناظران انتخابات هفتمين دوره30همايش 
هايي آه  ي مشكالت و فراز و نشيب بررسي صالحيت با همه: جلس شوراي اسالمي اظهار داشتم

ي آساني آه در اين قضيه نقش داشتند زحمات فراواني  داشت، شب گذشته به پايان رسيد و همه
  . متحمل شدند

ها را  تها فشارهاي زيادي متوجه شوراي نگهبان بود آه ردصالحي در بحث بررسي صالحيت: وي افزود
ي تلخي آه در گذشته داشتيم  شديم تجربه به حداقل برسانند؛ طبيعي بود اگر تسليم اين فشارها مي

هاي علميه، مقامات آشوري، اساتيد دانشگاه  شد آه به آمك خدا، مردم، مراجع تقليد، حوزه تكرار مي
 آنيم و رهنمودهاي مقام ي معظم شهدا موفق شديم در حد توان قانون را با دقت تمام اجرا و خانواده

مورد نداشته باشيم، حق آسي ضايع نشود، آسي  گيري بي معظم رهبري آامال رعايت آرده و سخت
  . جهت تاييد يا ردصالحيت نشود آه اين آار بسيار دشواري بود بي

ها در فرصت محدودي آه هيچ تناسبي با  آار بررسي صالحيت: دبير شوراي نگهبان خاطرنشان آرد
  . ت هزار نفري داوطلبان نداشت به پايان رسيدحجم هش

تعدادي از آساني آه ردصالحيت شده بودند، به داليلي آه مقام معظم : اهللا جنتي تصريح آرد آيت
  . دانستند و با حكم حكومتي ايشان، تاييد شدند رهبري مصلحت مي

دي را تاييد آنيد آه ما نيز مقام معظم رهبري به ما دستور دادند به دليل مصلحت، شما تعدا: وي افزود
آرد،  جا هم در حدي آه مصلحت اقتضاء مي طبق معمول گذشته از فرمان ايشان تبعيت آرده و اين

  . اطاعت آرديم و بر آمار تاييدشدگان افزوديم
ليست نهايي : شدگان نيست، خاطرنشان آرد وي با بيان اينكه نيازي به اعالم آمار اين تاييد صالحيت

  . ه دفتر مقام معظم رهبري اعالم شد و امروز نيز به وزارت آشور اعالم خواهد شدشب گذشته ب
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سخنراني : دبير شوراي نگهبان در ادامه به بيانات اخير مقام معظم رهبري اشاره و اظهار داشت
بخش مقام عظماي واليت آبي بود آه بر آتش مشتعل فتنه ريخته شد و مشت محكمي بود آه بر  روح

آردند، آوبيده شد و همه فهميدند  آه در داخل با آنها هماهنگي مي ها و آساني ا، خارجيدهان آمريك
خواهد، انجام بدهد و آسي نتواند آن  صاحب نيست آه هر آسي هر آاري دلش مي آه اين مملكت بي

  .را مهار آند
اقدام واليتي شود آه در مواردي آه  جا روشن مي نقش واليت در اين: اهللا جنتي خاطر نشان آرد آيت

در هر صورت اين . شود شود و قدرت نظام شكسته مي نباشد مملكت دچار آشوب و هرج و مرج مي
سخنراني همه را سر جاي خود نشاند و همه فهميدند اين مملكت مديريتي دارد آه در مواقع ضروري 

  . افزون آندءاهللا خداوند نشاط ايشان را روز  آند؛ انشا شود و آار را مهار مي وارد عمل مي
مسووالن : ي نهايي انتخابات يعني روز اخذ آراء اشاره آرد و افزود دبير شوراي نگهبان در ادامه به مرحله

هاي   اجرايي تا به حال قدرت الزم را براي برگزاري انتخابات باشكوه از خود نشان نداده بودند و زمزمه
ر گرفته شود ولي بعد از اين اقدام اخير تعليق و احيانا تعطيلي انتخابات سبب شده بود سرعت آا

  .ها ناچارند با تمام قدرت اقدام آنند شوراي نگهبان، اين
ي  وظيفه: اهللا جنتي خطاب به ناظران شرآت آننده در اين همايش، اظهار داشت به گزارش ايسنا آيت

 تقلب در انتخابات ي خريد و فروش آراء و شما عزيزان در اين مرحله بسيار سنگين است؛ زيرا دو مساله
  . آند سالمت انتخابات را مخدوش مي

خريد آراي انتخابات دو شكل پنهان و آشكار دارد؛ يك نوع آن است آه به راي دهندگان پول : وي افزود
اي  دهند تا به فرد خاصي راي دهد آه اگر اين عمل مشخص شود، جرم است و قابل تعقيب اما عده مي

اي پول  آنند به اين شكل آه به عده امرئي اقدام به خريد و فروش آرا ميهايي پنهان و ن نيز به راه
  . دهند تا مردم را به دادن راي به فرد خاصي ترغيب آنند مي

دبير شوراي نگهبان، به تقلب در انتخابات به عنوان يكي ديگر از تخلفات انتخاباتي اشاره آرد و يادآور 
ي مورد نظر خود  ترسند وقتي ببينند از طرق قانوني به نتيجه  مياي آه نه از خدا و نه از قانون عده: شد
جاست آه نقش ناظران شوراي  اين. آنند به هدف خود برسند رسند با تقلب در انتخابات سعي مي نمي

فهمند آه ناظر امين آراي آنهاست و همان رايي آه مردم به  شود و مردم مي نگهبان مشخص مي
  .شوند ها خارج مي قريزند از صندو ها مي صندوق

ي اطمينان و آرامش مردم باشد و به صورت آامل و دقيق اجرا شود  نظارت بايد مايه: وي خاطرنشان آرد
آيد آه گاهي ممكن است به  ي زيادي به بار مي اگر اين گونه نشود هزينه. و از تقلب جلوگيري آند

  . ابطال انتخابات منجر شود آه اين به ضرر مردم است
هاي هيات  با زحماتي آه در اين دوره شوراي نگهبان تحمل آرد و با تالش: راي نگهبان ادامه داددبير شو

توان انتظار داشت آه اين تخلفات به  قطعا نمي. گونه تخلفات به حداقل برسد نظارت اميدواريم آه اين
  . صفر برسد

ت قبل از روز اخذ آرا دانست و هاي نظار وي جلوگيري از تخلفات تبليغاتي را يكي ديگر از وظايف هيات
ناظران . گذارند آنند و پا را از حد قانوني فراتر مي اي در تبليغات خود قانون را رعايت نمي عده: افزود

دستگاه قضايي . شوراي نگهبان بايد مراقب باشند و سريعا اين تخلفات را آشف آرده و گزارش دهند
  . ن مسائل را بگيردنيز موظف است سريعا وارد عمل شود و جلوي اي

داوطلبان انتخاباتي مواظب باشند در فعاليت تبليغاتي خود آاري نكنند آه : اهللا جنتي تصريح آرد آيت
ي تاييد صالحيت  خواهيم همه ناظران شوراي نگهبان دستگاه قضايي و خود را به زحمت بياندازند ما مي

  .شدگان بتوانند با آراي مستقيم مردم به مجلس راه يابند
توانيم مثل ساير آشورها آه ضوابط شرعي و اخالقي در آنها  ما نمي: دبير شوراي نگهبان ادامه داد

حاآم نيست، خود را آزاد بدانيم و رقيب را به هر نحوي آنار بگذاريم اين نوع مسايل با ضوابط اسالمي و 
الق و انسانيت داريم ما در آشورمان غير از قانون و مسايل سياسي دين و اخ. اخالقي سازگار نيست

ترين انتخابات را به عنوان الگو به دنيا نشان دهيم و اين در صورتي ميسر است آه  آه بايد سالم
داوطلبان و طرفداران آنها، مجريان و ناظران وظايف خود را به درستي انجام دهند تا در آينده مجلسي 

  . ي مردم راحت باشد داشته باشيم آه خيال همه
اي باشد آه به فكر امنيت و قدرت آشور در مقابل بيگانگان باشد و  جلس آينده بايد به گونهم: وي افزود

از حريم اسالم و مرزهاي آشور و آرامش مردم دفاع آند و اشتغال را جزو وظايف مهم خود بداند، به فكر 
  .اي بيانديشد ها باشد، مشكالت جامعه را درك آند و براي آن چاره جوان

در صورتي آه چنين مجلسي برگزار شود، دولت آه مجري قوانين : دبير شوراي نگهبان خاطرنشان آرد
  .آند است، در مسير همين مجلس حرآت مي

رسيم و اگر لطف الهي  ي مقاصدمان مي اگر خدا به ما آمك آند به همه: اهللا جنتي اظهار داشت آيت
همه ما بايد عالوه بر تالش شبانه روزي . سيدنباشد هر چه سعي و تالش آنيم به جاي نخواهيم ر

  . توآلمان به خدا باشد
ي شما تاآيد  به همه: دبير شوراي نگهبان در پايان خطاب به ناظران حاضر در همايش اظهار داشت

 است و پاسخ زحمات شما  آنم قانون و اخالق را رعايت آنيد و فقط لطف خداست آه دلگرم آننده مي
  . دهد را مي
 ي پيامانتها

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
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يي  المللي براي تخريب و حذف بازار سياه تكنولوژي هسته محمدالبرادعي برقراري يك رژيم حقوقي بين

  . را خواستار شد
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ادعي رييس آژانس ي روزنامه گاردين، محمد البر به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
با بيان اين مطلب اظهار داشت آه وضعيت آنترل نقل و ) پنجشنبه(المللي انرژي اتمي، روز گذشته  بين

  .يي بسيار وخيم است انتقال تكنولوژي هسته
. ها تاآنون در چارچوب بازار بسيار بزرگ و خطرناآي صورت گرفته است تجارت اين تكنولوژي: وي افزود

ي شمالي و ليبي فقط به عنوان بخش روي آب آوه يخ  يي به آره  هسته  تكنولوژيي انتقال مخفيانه
  .باشد و قسمت اعظم اين نقل و انتقاالت هنوز آشكار نشده است مي

ي انتقال تكنولوژي  ي موضوع اضطراري شبكه المللي آه درباره البرادعي در نشست بازرسان بين
ميانه تشكيل شده است، گفت آه وي افرادي را در حداقل يي از اروپا به آسيا با محوريت خاور هسته

يي تبحر دارند و به ديگر آشورها آمك  هاي هسته شناسد آه در ساخت موشك پنج آشور مي
  . آنند مي

يي پاآستان و پدر بمب اتمي اين آشور  ترين دانشمند هسته وي با اشاره به عبدالقدير خان، برجسته
ي  يي به خارج شده است و به وسيله هاي هسته اطالعات و تكنولوژيآه متهم به انتقال غيرقانوني 

يي، موضوع  اجازه داشتن عبدالقدير خان به انتقال تكنولوژي هسته: پرويز مشرف بخشيده شد، گفت
  . تر آرده است يي را اضطراري رسيدگي به بازار سياه تكنولوژي و اطالعات هسته

  . باشد وي براي ما به عنوان قسمت روي آب آوه يخ ميعبدالقدير خان و اقدام : وي ادامه داد
اين امر . شما نياز داريد آه نظارت آاملي بر نظام آنترل صادرات انجام دهيد: البرادعي ادامه داد
  . المللي است آه ما با آن مواجهيم ي امنيت بين مهمترين مساله
ي سازمان  ست آه به وسيلهالمللي انرژي اتمي خطاب به حاضران در اين نش رييس آژانس بين

ي اطالعاتي انگليس تشكيل  المللي انرژي اتمي و شبكه ، آژانس بين)سيا(اطالعات مرآزي آمريكا 
. ايم هاي اخير داشته اين بازار سياه عظيم خطرناآترين چيزي است آه ما طي سال: شده است، گفت

عداد زيادي از افراد در تعداد زيادي از اين مساله فقط منحصر به عمل دآتر عبدالقدير خان نيست؛ بلكه ت
  . ها دخالت دارند آشورها در اين معامله

ي صوري تلقي  ي آنترل صادرات انتقاد آرد و آن را به عنوان يك موافقتنامه وي از رژيم حقوقي رايج درباره
  . آرد

  . اوم استيي خارج از جريان عادي خود در حال تد گسترش تكنولوژي و دانش هسته: البرادعي گفت
  .من خوشبين نيستم. ما قادر نيستيم آن را به حالت اول برگردانيم: وي گفت

 انتهاي پيام
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن١٧:هفته نامه های ايران 
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گسترده در حالی پايان يافته است که برخی تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صالحيت های 
نشريات منسوب به محافظه کاران بحث مجازات نمايندگان متحصن را در صفحات اول خود منعکس کرده 

  .اند
 در عنوان اصلی خود از پايان تحصن نمايندگان مجلس خبر داده اما هيچ توضيحی در باره ايران جمعه
  .آن نداده است

ن مجلس در اعتراض به رد صالحيت های گسترده داوطلبان نمايندگی مجلس  روزه نمايندگا٢۶تحصن 
  . نماينده مجلس مشخص نيست١٢۵در حالی پايان يافته است که هنوز تکليف استعفای 

 نشريات وابسته به انصار حزب اهللا بحث مجازات نمايندگان مستعفی عبرت های عاشورا و يالثارات
  .مجلس را مطرح کرده اند

اگر اقدام : " به نقل از فيروز اصالنی که وی را استاد دانشگاه تهران معرفی کرده، نوشته استيالثارات
برای استعفا، فعاليت تبليغی عليه نظام قلمداد شود و نظام را به نوعی جلوه بدهند که فاقد امنيت الزم 

فراد قابليت تعقيب يا فاقد انتخابات قانونی است اين فعاليت تبليغی عليه نظام قلمداد می شود و ا
  ."توسط دادستان را دارا می باشند

آقای اصالنی استعفای نمايندگان را کاری جمعی دانسته که هدفشان برهم زدن امنيت کشور است و 
ممکن است محارب شناخته شوند اما اگر محارب شناخته نشوند طبق قانون به عنوان اقدام عليه 

  .امنيت کشور تحت تعقيب قرار می گيرند
 برای نمايندگان مستعفی مجلس حکم صادر کرده و در صفحه اول تيتر زده است عبرت های عاشورا

  ." سال زندان محکوم می شوند١٠اگر محارب نباشند به دو تا "
هر :  قانون مجازات های اسالمی است که در آن آمده است۴٩٨ ماده عبرت های عاشورااستناد 

، جمعيتی بيش از دو نفر در داخل و خارج از کشور تحت هر کس با هر مرام، دسته، جمعيت يا شعبه
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اسم يا عنوان تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن برهم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته 
  . سال محکوم می شود١٠نشود به حبس از دو تا 

ونی جرائم ضد امنيت اين نشريه از قوه قضائيه سئوال کرده آيا اعمال اين نمايندگان مصداق مواد قان
  ملی نيست و نبايد با آنها برخورد قاطع صورت گيرد؟

بيان : " ارگان اين تشکل گفته استشمااسداهللا عسگراوالدی دبير کل حزب موتلفه نيز به هفته نامه 
اعتراض در چارچوب قانون هيچ منعی نداشته و ندارد اما تهديد نظام به اقدامات غيرقانونی و ايجاد 

 برگزاری انتخابات و تهديد غير مستقيم به تشنج می تواند اقدامی عليه امنيت ملی به شمار اخالل در
  ."آيد

آقای عسگراوالدی با اشاره به معرفی چهار وزير برای پيگيری ردصالحيت ها از قوه مجريه انتقاد کرد و 
پذيرد در حالی که قانون گفته که می خواهند به شورای نگهبان فشار وارد کنند تا تعدادی از افراد را ب

  .آنها را صالح برای ورود به مجلس نمی داند
که در قم منتشر می شود در سرمقاله خود از مواضع مهدی کروبی رئيس مجلس در دفاع پرتو سخن

آقای کروبی درک و شعور مردم را دست کم : "از رد صالحيت شدگان انتقاد کرده و تيتر زده است
  ."نگيريد

آقای کروبی و برخی مقامات مسئول به جای بيان مطالب دشمن شادکن، با  ": نوشتهپرتو سخن
  ."آرامش کامل به وظايف قانونی خود بپردازند و به نام منافع ملت، آب به آسياب دشمن نريزند

رئيس (و کروبی ) رئيس جمهوری(اگر مواضع آقايان خاتمی : "می نويسدپرتو سخنسرمقاله نويس 
از منافع ملت و رد صالحيت شدگان است پس چرا زمانی که در چند سال در راستای دفاع ) مجلس

 نفر رد صالحيت شدند همين آقايان لب باز ٨١۴ نفر نامزد انتخابات رياست جمهوری ٨٢۴پيش از مجموع 
  ."نکردند و سخنی از منافع ملت و رد صالحيت شدگان بر زبان نياورند

به رد صالحيت ها و عملکرد شورای نگهبان نوشته  در يادداشت هفتگی خود با اشاره اميد جوان
  ."لحظه تصميم برای خاتمی فرا رسيده است: "است

 روز پر انتقاد را پشت سر می گذارد تا چهار سال آسوده ۴٠ نوشته رقيب اميد جوانياداشت نويس 
امله حذف کرند را برگزيده اند و اصالح طلبان را بدون مج» مرگ يک بار، شيون يک بار«آنان . خاطر باشد

  .اما خاتمی چه خواهد کرد
 جوان، استعفای نمايندگان و خروج اصالح طلبان از ساختار رسمی اميدمهرداد خدير ياداشت نويس 

  .قدرت را در ظاهر گامی به پس دانسته اما تاکيد کرده که در واقع اين گامی به پيش است
حقق دموکراسی و آزادی که آرزوی ديرينه وقتی دوباره تالش عمومی برای ت: " می نويسداميد جوان

نقطه عطف بسيار موثری بوده است و ) اين اقدام(ايرانيان است، به ظهور برسد روشن خواهد شد که 
  ."با اين نگاه اصالح طلبان نه از سر ناگزيری که به عنوان يک انتخاب می توانند به پيشواز آن بروند

و امريکا اختصاص داده و به نقل از صادق زيبا کالم استاد  عنوان اصلی خود را به روابط ايران صدا
محافظه کاران بعد از قبضه مجلس و قوه مجريه به سوی برقراری رابطه : "دانشگاه تهران نوشته است

دوستانه با آمريکا پيش خواهند رفت و تا پيش از بازگشت آنها به قدرت هيچ تحولی در رابطه ايران و 
  ." آمدامريکا به وجود نخواهد

:  به نقل از حاتم محمدی معاون انتظامی راهنمايی و رانندگی تهران نوشته استصداهفته نامه 
رانندگان تاکسی از اين پس مجاز به سوار کردن زن و مرد غريبه ای که هيچ نسبت فاميلی با يکديگر 

 به رانندگان متخلف، ندارند، نيستند و اين کار يک تخلف است و ماموران راهنمايی و رانندگی ضمن تذکر
  . در صورت تکرار آنها را جريمه خواهند کرد

از سال ها پيش طرحی اين زمينه مطرح بوده که رانندگان تاکسی از سوار کردن زن و مرد غريبه ای که 
  .نسبت فاميلی با هم ندارند در صندلی جلو تاکسی، پرهيز کنند

 همکاری سازمان تاکسيرانی و توجيه رانندگان آقای محمدی گفته است که از بهمن ماه اجرای طرح با
آعاز شده و فعال در حد تذکر به مسافران و رانندگان است اما از سال آينده با اجباری شدن اين طرح 

 .رانندگان متخلف جريمه خواهند شد
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