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  علی کاظمی: فرستنده 

٢١.٠۵.١٠  
  

   در مجلس ھشتمن قاتالوني فراکسیري تصوستيل
  
  
ه اعضان قاتالوني فراکسکي مجلس ھشتم در ره آن، ٣۶ ی وجود دارد ک وده  در گذاي نف ر ب ازجو و شکنجه گ ته ب ش

 روح ی هللا خوش وقت و حتتي و آیزدي مصباح ،ی آنھا را امثال احمد جنتی که فتوای ترورھائرأی مامور اجاياند، 

د.  دست داشتندی انتخاباتبي در فرد خردا٢٢ انتخابات اني درجراي کردند و ی صادر مانينيهللا حس ژاد یآنھا با احم  ن

د تيصالح.  او در مجلس انداراني نيار و ھمراه بوده اند و اکنون منسجم تر دور ھمکیاز گذشته ھا ا را بان ه آنھ  ھم

رد و ھمگدي نگھبان تائرأی در شویزدي -یجنت زار ی ک د ده ھ ا چن دام ب ا چراغ خاموش و ھر ک ران و رأی ب  از تھ

ا را نم.  به مجلس برده شدندگري دیرھاشھ ردم آنھ ناختند و بیم روزه  ش دازه ام ا واقعزي نان هي نقش فرتي ب  بکاران

  . ھا آشنا نبودندتي صالحدي تائرأی نگھبان و ماجرأیشو

ونرأی شواگر ات مجلس آی نگھبان از مھلکه جنبش کن ا انتخاب رد و ت در بب الم ب دهي جان س  ريي و نقش آن تغبي ترکن

د جنت٣۶ وني فراکسنينکند، آنوقت ا د ی نفره را احم م کاملیزدي و محم ا در مجلس نھ رد و ش د ک سدي خواھ  ی مجل

ارخالصي و تن از قاتالکدستي ا و نيادي می زن ھ دام، بازجوھ ران و عامالشکنجه اع شکن گ رور ت ا لي ت د، ت  بدھن

  .. نژاد ھمسو شودی با دولت احمدًمجلس کامال

ه بیصورت طرح فوره  را بحهي الکي نفره، در چند ماه گذشته ٣۶ وني فراکسنيا  دين باموجب آه  به مجلس داد ک

سان ه درخیک اني را ک تگاني و درجراب وند بالفاصله و درعرض ی مري اعتراضات دس ارب اعالم و ۵ ش  روز مح

دنيادي انجام دادند،؛ حاال در مزکي را که در کھری ھمان کاریعني. سپس اعدام کرد ال .  اعدام انجام دھن دائ"امث " یف

  . قرار دارندیوني فراکسستي لني، در ھم بودندزکي کھرنانيدر مجلس ھشتم که نقش آفر" یرسائ"و 

  

   دارند؟رأی و چه تعداد ستندي کآنھا

  .دي و نظراتشان بخوانندگاني نماني از ای چند نمونه را درباره آراء برخنيا

تسهي رئتأي در مجلس ششم، ضمن مخالفت با حضور زنان در ھطرفي ب اخوانرهي نخانم ا ینم:  مجلس گف  شود م

ا شانيا!  جلو باشند و ما پشت آنھاديمردان با. فتدي و مدام چشمشمان به چشم آنھا بمينيمحرم بنش کنار مردان ناميبرو  ب

  . رفته است به مجلسرأی ھزار ١٢٢
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ستگان حجتی کامران دستجردحسن م و از واب  ني اصفھان از اهي سردسته اوباش و حمله کنندگان به مجالس و مراس

  . به مجلس برده شده استرأی ١۶٢ با یونيلي ممي و نکيشھر 

 به رأی ھزار ٣٢۴ با یونيلي م١٢- ١٠ از تھران دي گوی فرماندھان سپاه در مجلس سخن مابتي که به ن نادراناسيال

  .مجلس برده شده است

ران زکي کھراتي اول جنافي ردني از متھمی مرتضوی که درکنار قاضیاني آشتی فدائنيحس   ١٢- ١٠ است از تھ

  . به مجلس برده شده استرأیزار  ھ٢٧۴ با یونيليم

  

  

  :مي آوری مري آنھا را در زستيل 
   
  

  
   از شازند اراک-      محمود احمدي بيغش -١
  

  
   شھرستان بم-ی غضنفرآبادی موس-٢
  

  
   و اسالمشھرراناتي شم،ی تھران، ر-انيني روح هللا حس-٣
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   اصفھان-طرفي اخوان برهي ن-۴
  
  رد و جاجرم بجنو-ی الرضا ثروتی  موس-۵
  
  ري مال-يی حسن ونا-۶
  
  

 
   پاکدشت-یري فرھاد بش-٧
  
   و اسالمشھرراناتي شم،ی تھران، ر-اي فاطمه آل-٨
   
   

  
  شھر  نماينده مردم فريدون-ی بھمن محمد-٩
  

   دشتني داراب و زر-ی افشاری محمد مھد-١٠
   

  جاني محالت و دل-یمي سلرضاي عل-١١
  

  و اسکو آذرشھر ز،ي تبر-ی رضارحمان-١٢
  

  جاني اراك و كم-ی احمد لطف-١٣
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  -زادهي عل-١۴
  

   و اسالمشھرراناتي شم،ی تھران، ر-یاني آشتيی فدانيحس١۵
  

   المرد و مھر-یاتي حیمحمد عل١۶
  

   و اسالمشھرراناتي شم،ی  تھران، ر-يی رسادي حم-١٧
  

   لنجان- محسن كوھكن-١٨
  

  ھر و اسالمشراناتي شم،ی تھران، ر-ی كوثرلي اسماع-١٩
  

   و اسالمشھرراناتي شم،ی تھران، ر-ی آقا تھرانی مرتض-٢٠
  

   شھریني خم-ی جواد ابطحدمحمدي س-٢١
  

   احمد و  دناري بو-خواه تي ستار ھدا-٢٢
  

   اصفھان-ی حسن كامران دستجرد-٢٣
  

   گرگان و آق قال-ی طاھریدعلي س-٢۴
  

   و اسالمشھرراناتي شم،ی تھران، ر- نادراناسي ال-٢۵
  

   و اسالمشھرراناتي شم،ی  تھران، ر-یاصغر زارع ی عل-٢۶
  

  مي رباط كر-ی حسن نوروز-٢٧
  

  ني نائ– ی حسنني حس-٢٨
  

   و اسالمشھر نماينده شھريارراناتي شم،ی تھران، ر-ی گروسني حس-٢٩
    
   اھواز-ی ناصرسودان-٣٠

   
    رشت-ی آقازاده افشاری علدي س-٣١

   سابق سپاه گيالنفرمانده
   

   و برخوارمهي شھر، مني شاھ-یآباد  دولتیني حس محموددي س-٣٢
  

   مشھد و کالت-ی زاده ھاشمی قاضنيرحسي امدي س-٣٣
  

  هيلوي كھك-ی محمد بزرگواری عل-٣۴
  

   مھنوج و منوجان- كھنوجیري محمدرضا ام-٣۵
  

   آذرشھر و اسکوز،ي تبر-ی فرھنگني محمد حس-٣۶
   
   
 


