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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  يران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد بگيران ا

------------------------------------------------------------------------------  
  بولتن خبري ايران نبرد روزهاي شنبه، يك شنبه و دو شنبه آينده منتشر نخواهد شد

  
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
   روز از زير آوار خارج شد ١٣ ساله پس از۵٧مردى 
   ٢٠٠۴ برابر با هشتم ژانويه ١٣٨٢ دى ١٨:  ايرنا بم ،

   روز در زير آوار مانده بود بوسيله مردم از زيرآوار١٣ ساله که ۵٧مردى 
  . خارج و در يکي از بيمارستانهاى صحرايي بم بسترى شد

   ساله که در بيهوشي کامل ۵٧بنابر ادعاى برخي از اهالي بم ،اين مرد
  وسط مردم زنده از زير آوار خارج شده بود که بسر مي برد، روز چهارشنبه ت

  . تيم پزشکي مستقر در ستاد حوادث غير مترقبه بم اين موضوع را تاييد نکرد
  پزشک معالج اين فرد در گفت وگو با ايرنا وضعيت عمومي وى را وخيم عنوان 

  . کرد
  با ضعيف دانستن عاليم حياتي اين شخص ، ابراز " مهدى شادنوش " دکتر 
  . دوارى کرد که با تالشهاى کادر پزشکي حال اين فرد بهبود يابدامي

  اين فرد دچارعفونت شديد ريوى است و يک تيم پزشکي او را زير : وى گفت 
   .نظر مراقبت هاى پزشکي قرار داده است

  
  ايران از نظرمرگ ومير در حوادث طبيعي رتبه دوم را دارد 

   ٢٠٠۴شتم ژانويه  برابر با ه١٣٨٢ دى ١٨: تهران ، ايرنا 
  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم و مديرمرکزسامانه اطالعات جغرافيايي 

  ايران از نظر شمار مرگ و مير در زلزله : جهاد دانشگاهي گفت ) اس .آى .جي (
  . رتبه دوم را در جهان دارد

  مديريت بحران "روز پنجشنبه در حاشيه نشست علمي " منيژه قهرودى تالي " 
  براساس آمار : دردانشگاه تربيت معلم تهران به خبرنگار ايرنا گفت "له زلز

  هالل احمر ، چنانچه کشورهاى پرجمعيت جهان مثل چين و هند را در نظر نگيريم 
  . ،ايران در تعداد مرگ و مير در زلزله در جهان اول است 

   نفر در حوادث ٨٣٧ هزار و٧۵ تعداد١٣٧۵ تا١٣۵٠از سال: وى افزود 
  .  هزار نفر مجروح شده اند٨٨يعي در ايران کشته و حدودطب

   هزار کشته و ٣٩ رودبار و منجيل بيش از١٣۶٩قهرودى گفت که زلزله سال
  . هزار زخمي داشته است 

   ۶٠وى گفت که مقايسه مرگ و مير ناشي از وقوع زلزله در ايران نسبت به 
  . ي در کشور ايجاد شودکشورهاى ديگر بسيار باال است و بايد پايگاه داده مل

  انتقال پايتخت از تهران به نقاط کشور نيز بيهوده است : قهرودى افزود 
  . زيرا فضاها تامل سازه ها را ندارند

  وى تصريح کرد که بايد قبل از وقوع زلزله ، نحوه امداد رساني به 
  مصدومان مشخص شود و مراکز امدادرساني ، يکديگر را بشناسند و به صورت 

  . اهنگ باهم فعاليت کنندهم
 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  ي اسالمي هفتمين مجمع عمومي جمعيت موتلفه
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، در ابتداي آار اين مجمع، )ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران
آه متاسفانه مردم به شدت از جريانات  اآبر ناطق نوري با بيان اين  عليوالمسلمين االسالم حجت

هايشان  آنند آه جنگ و بحث سياسي باعث شده به دغدغه اند زيرا احساس مي سياسي زده شده
هاي  امروز ارزش بحث: ي آنها معيشت زندگي و اشتغال است رسيدگي نشود، ادامه داد آه عمده

هاي سياسي به  ها و سخنراني ياسي به هر دليلي آم شده و روزنامههاي س سياسي و اعتبار چهره
  .شدت افت آرده، و مطلب اجتماعي و هنري در بين مردم خريدار بيشتري پيدا آرده است
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عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، جذب نيروهاي جديد و جوان، شكستن پوسته براي نجات از اتهام 
هاي جمعيت  مسووليت به آنها و بازنگري در خود را از جمله رسالتانحصارگرايي، اعتماد به افراد و دادن 

  .موتلفه اسالمي در قبال جوانان عنوان آرد
  .ي گزارش عملكرد اين جمعيت پرداخت ي اين برنامه به ارايه اهللا عسگراوالدي در ادامه چنين حبيب هم

و همگرايي خود در بسياري از مسووالن آشور با اتحاد : المللي گفت وي با اشاره به مسايل مهم بين
حمداهللا با تدبيرهاي الزم با توفيق  ي پروتكل را نيز به مقاطع در مقابل دشمنان ايستادگي آردند، و قضيه

  .پشت سر گذاشت
گرايي در بين  بايد در آشور جوان: ي اسالمي با اشاره به حوادث داخلي آشور گفت دبيرآل حزب موتلفه

  .مهاي آشور ايجاد آني مديريت
دوست، عباس شيباني، رحمانيان،  در اين مراسم وزير آشور، دآتر غالمعلي حدادعادل، محسن رفيق

حضور ) عضو جامعه زينب(و زهرا عباسي) هاي اسالمي اصناف و بازار جامعه انجمن(احمد آريمي
  .داشتند

ي مجمع، در بين رسان ، به نقل از آميته اطالع)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران
ي موتلفه اسالمي، با موافقت  پيشنهادهاي واصله در خصوص تغيير و اصالح اساسنامه و مرامنامه

اآثريت آرا اعضاي اين مجمع، جمعيت موتلفه اسالمي به حزب موتلفه اسالمي تغيير نام داد، در اين 
د اعضاي شوراي مرآزي مجمع افزايش مدت زمان مجمع عمومي از دو سال به چهار سال و آاهش تعدا

  .به تصويب نرسيد
تغيير ساختار تشكيالتي و سازماني حزب موتلفه اسالمي و ديگر موارد بررسي از اين پس توسط 

  .شوراي مرآزي هر دوره متناسب، با شرايط و نياز زمان قابل اصالح خواهد بود

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  دگاه درخصوص ماهنامه سينما و تاتر و هفته نامه رايزن  نظر هيئت منصفه دا
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جلسه رسيدگي به پرونده هاي اتهامي مديران مسئول ماهنامه سينما و تاتر و هفته نامه رايزن روز 
 صورت  دادگاه عمومي استان تهران با سرپرستي اسالمي و به1083چهارشنبه هفته جاري در شعبه 

  .علني و با حضور هيئت منصفه برگزار شد
در پي شكايت مدعي العموم از ماهنامه سينما و تاتر در خصوص درج مطالب خالف , به گزارش ايلنا 

عفت عمومي و همچنين استفاده ابزاري از تصاوير زنان ، دادگاه پس از استماع دفاعيات متهم ، مدير 
ول مجرد تشخيص نداد و در مورد اتهام دوم با توجه به اصرار مدير مسئول اين نشريه را در مورد اتهام ا

مسئول به چاپ عكس هاي مربوط به زنان با اآثريت آراء وي را مستحق تخفيف ندانست و مدير مسئول 
  .اين نشريه در مورد شكايت يك شاآي خصوصي مبني بر سرقت ادب نيز تبرئه شد

در ادامه جلسه اين دادگاه در پي شكايت ,  تهران به گزارش روابط عمومي دادگستري آل استان
شهردار اسبق آرج از مدير مسئول هفته نامه رايزن مبني بر نشر اآاذيب ، با توجه به فقد سابقه هيئت 

  .منصفه با آثريت آراء وي را مستحق تخفيف دانست

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   سرباز آمريكايي بود  34د زخمي شدن غرب بغداد شاه
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  .دهها تن از سربازان آمريكايي در حمله به يك پايگاه نظامي لجستيك واقع در غرب بغداد زخمي شدند
 گلوله خمپاره بر 6آه , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا ، بيانيه صادره از ارتش آمريكا اشاره دارد 

 سرباز آمريكايي زخمي و 34آه در پي آن , پايگاه امدادرساني و پشتياني نيروهاي آمريكاي اصابت آرد 
  .يك تن از آنان شد

آه زخمي ها بعد از دريافت آمك هاي اوليه به منظور مراقبت هاي , در ادامه اين بيانيه آمده است 
  .بيشتر به مكان ديگر منتقل شدند

حمله مذآور بعد از چند روز آرامش :  الجزيره ، سخنگوي ارتش آمريكا بيان آردبه گزارش پايگاه اينترنتي
  .نسبي از حمله بر نيروهاي آمريكايي انجام شد

آه روز گذشته يك پليس عراقي و دو شهروند عراقي در منطقه بازرسي واقع در , اين در حالي است 
  . قرار گرفته و در پي آن جان باختندشمال شرق شهر آرآوك از جانب نيروي هاي آمريكايي مورد هدف

 تن از 80آه نيروهاي ائتالف طي دو روز گذشته بعد از انجام حمالت غافل گيرانه اي , الزم به ذآر است 
  .مظنونين به ارتباط با نيروهاي مقاومت عراقي را دستگير آردند

  پايان پيام
 

   موشک قرار گرفت يک هواپيماى آمريکايي در آسمان بغداد هدف: تلويزيون عراق 
   ٢٠٠۴ برابر با هشتم ژانويه ١٣٨٢ دى ١٨: ايالم ، ايرنا 
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  يک هواپيماى نظامي آمريکا : اعالم کرد ) پنجشنبه شب(تلويزيون عراق ، امشب 
  . در آسمان بغداد هدف يک فروند موشک زمين به هوا قرار گرفت 

  ان آن مجبور پس از اصابت موشک به هواپيما، خلبان: اين تلويزيون افزود 
  . به فرود اضطرارى در فرودگاه بغداد شدند

   سرنشين داشت که تاکنون خبرى از ۴٠بر اساس اين گزارش ، اين هواپيما
  . آسيب ديدن آنان گزارش نشده است 

  در ) چهارشنبه (اين گزارش حاکي است ، خلبانان مسافربرى عراق ، ديروز 
  ود و نيز فعاليت مجدد فرودگاه تظاهراتي ، خواستار ازسرگيرى پروازهاى خ

 .بغداد شده بودند
  

 آمريكــا آــه در حــال يــك فــرود اضــطراري در نزديكــي مقــر نيروهــاي  Black Hawkآــوپتر  يــك فرونــد هلــي
  .ضدآمريكايي در فلوجه بود، سقوط آرد و هشت تن در اين حادثه آشته شدند
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بـه نقـل از خبرگـزاري آسوشـيتدپرس، سـخنگوي ارتـش             ) ايـسنا (شجويان ايـران    به گزارش خبرگزاري دان   

آوپتر در حال انجام يك فرود اضطراري در نزديكي شهر فلوجـه در غـرب بغـداد                   اين هلي : آمريكا اعالم آرد  
  .بود

  .دليل فرود اضطراري اين هلي آوپتر هنوز مشخص نشده است
آـوپتر، چنـد سـرباز آمريكـايي نيـز در آن حـضور                 هلـي  ي ايـن    عـالوه بـر خدمـه     : اين سخنگو اظهار داشـت    

  .داشتند
آـوپتر ماموريـت انتقـال     ايـن هلـي  : يك مقام نظامي آمريكا آه خواست نامش فاش نشود، اظهـار داشـت     

  .خدمات پزشكي را داشته است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   دی18: روزنامه های تهران
  2004 ژانويه 8 -1382دي  18 ه   پنج شنب-بي بي سي 

روزنامه های آخر هفته تهران در مقاالت و عنوان های اصلی خود به تجديد رابطه ايران و مصر و تغيير نام 
خيابان خالداسالمبولی تهران پرداخته و در عين حال از تهديد اصالح طلبان به خروج از صحنه انتخابات در 

  .يين صالحيت نامزدها خبر داده اندصورت دخالت وسيع شورای نگهبان در تع
 خبر داده که وزير خارجه در چند روز آينده برای تقديم نامه رييس انتخابدر حالی که روزنامه 

جمهورخاتمی به قاهره می رود تا با حسنی مبارک ديدار کند، دو روزنامه تندرو صبح و عصر به مخالفت 
لی از خيابانی در تهران ادامه داده و خواستار لغو اين های شديد خود درباره برداشتن نام خالد اسالمبو

  . تصميم شده اند
 به دبنال مخالفت های چند روز گذشته با تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی جمهوری اسالمیروزنامه 

در عنوان اول خود بر اساس خبر يک روزنامه عربی نوشته اولين نتيجه نرمش ايران در برابر مصر آشکار 
  .  دولت آمريکا از قاهره خواسته قبل از تجديد روابط خود به ايران فشار وارد کندشد و

روزنامه تندرو صبح در تحليل هفته خود از اظهارات احمد ماهر وزير خارجه مصر استفاده کرده تا بنويسد 
  . که اين تحقيرآميزترين نوع تجديد رابطه بين دو کشور است

ته است که محمدعلی ابطحی معاون رئيس جمهوری ايران در اعالم  هم از قول احمد ماهر نوشکيهان
اين خبر که ايران و مصر در چند روز آينده تجديد رابطه خواهند کرد عجله کرده است و هنوز تصميمی در 

  . اين مورد اتخاذ نشده است
وابط ايران و مصر و  و ديگر روزنامه های نزديک به جناح محافظه کار از هر نوع ابراز نظری درباره ررسالت

 روزنامه شهرداری تهران در تقسير همشهریتغيير نام خيابان خالداسالمبولی خودداری کرده اند و 
سياسی خود عمل شورای شهر محافظه کار تهران را با اجازه مقامات عالی خوانده و از تفرقه ای که در 

  . ف کرده استاظهار نظرهای پيرامون سياست خارجی کشور وجود دارد اظهار تاس
 يکی از مشکالت سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران کثرت متوليانی است همشهریبه نوشته 

خود » ارتباطات«اين افراد با بهره گيری از . که هيچ مسئوليت رسمی مرتبط با سياست خارجی ندارند
 نظر می دانند؛ امری عالوه بر آن که در همه امور دخالت می کنند، خود را نيز در همه زمينه ها صاحب

  . که در جهان امروز ادعای آن خنده آور است
 با اين مقدمه به نوشته های محمد علی ابطحی درباره نزديک بودن تاريخ همشهریمقاله روزنامه 

برقراری روابط تهران و قاهره و پاسخ احمد ماهر به او اشاره کرده و تصميم به برقراری روابط با مصر را 
  .  خوانده که همه ارکان نظام در آن دست داشته انديک تصميم ملی

 نوشته وزارت امور خارجه با مد نظر قرار دادن نظرات مقامات عاليه نظام، مذاکرات را با همشهری
پس از اظهارات مثبت احمد ماهر که بخشی از خواسته های . مسئولين دولت مصر اداره می کند

ران با خطرپذيری الزم، تابلوی انتفاضه را بر يکی از مهم کشورمان را برآورده ساخت، شورای شهر ته
  . ترين خيابان های پايتخت می نشاند
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به .  تاکيد کرده که تغيير نام خيابان خالد اسالمبولی آغاز کار استشرقاحمد زيدآبادی در مقاله ای در 
دالل «ن او را زودی از حسنی مبارک در تهران استقبال می شود، مبارکی که تاکنون محافظه کارا

پس . می ناميدند و از اين پس بايد رئيس جمهور کشور دوست و برادر مصر خطابش کنند» صهيونيسم
ديدار رئيس جمهور يک کشور اسالمی با آريل شارون چندان هم جرم سنگينی نيست که نابخشودنی 

  !باشد
روزهای شگفت آوری در تازه همه اين ها باز هم کافی نخواهد بود و شرق به نظر نويسنده مقاله 

اما هر انعطافی هزينه . انتظار ايران است چرا که بايد از بسياری شعارهای غيرواقع بينانه دست بکشد
ريزش نيرو هم به نوبه خود پيامدهای . ای دارد، از جمله ترک برداشتن پوسته ها و ريزش نيروها است

  . عينی خواهد داشت
راموشی رسيده از قلم کسی که از آغاز زلزله بم در آن شهر  در گزارشی با عنوان بم به روز فشرق

حضور داشته نوشته است، چادرها، کاالها و کمک های مردم ايثارگر ايران و کشورهای خارجی را به 
، نگرانی حادثه ديدگان اين است که وصول آنها به قدری دير شود که نوشدارو بعد از .حد کافی نديدم

  . مرگ سهراب باشد
 حجم زيادی از کمک های ارسالی مردم در حال از بين رفتن است و اين در حالی شرقته به نوش

حمام و سرويس بهداشتی آنچنان کم . است که بمی های بی خانمان ما، به شدت به آن ها نياز دارند
های است که بيم آن می رود بخشی از مردم که از زلزله جان به در برده اند اين بار از عفونت و بيماری 

بعدی به ويژه در شهر و روستاهای مجاور به دليل انتقال جمعيت به آن جاها ، به کام مرگ و ناخوشی 
  .سوخت زمستانی نيز کافی نيست، مردم در سرما هستند. کشيده شوند

چمهوری در حالی که مقامات دولتی از آغاز عمليت برنامه ريزی برای بازسازی بم می گويند روزنامه 
بری نوشته مردم زلزله زده بم در اعتراض به عدم ساماندهی کمکهای ارسالی از گوشه  در خاسالمی

  . دست به تحصن زدند, و کنار ايران و جهان در اين شهر 
 تحصن اعتراض آميز مردم بم با پا در ميانی مسئولين و انتخاب جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

ها خاتمه يافت و اين در حالی است که عده ای با هجوم نمايندگانی از طرف مردم برای گفتگو با آن 
بسوی ماشينها و مراکزی که کمکهای ارسالی در آنها نگهداری می شود به غارت اموال و اجناس می 

  . پردازند
 به بررسی ديپلوماسی زلزله پرداخته و از اين که دولت ايران سفر شرقابراهيم يزدی در مقاله ای در 

وزير خارجه پيشين . به ايران اجازه نداد، به عنوان يک فرصت سوزی سخن گفته استهيات آمريکائی را 
جمهوری اسالمی نوشته قبول درخواست آمريکائی ها و سفرشان به ايران می توانست بر روند 

سياست گذاری های دولت آمريکا به نفع ايران اثر گذار باشد و موافقت با سفر اين گروه، اگر چه به 
مام مشکالت و اختالفات ميان ايران و آمريکا نبود اما می توانست زمينه ساز مناسبی معنای حل ت

  .باشد
 در سرمقاله خود ضمن سرسپرده و مزدور خواندن کسانی که به نوشته کيهاندر مقابل روزنامه 

سردبير کيهان می گويند بايد از فرصت طالئی ايجاد شده در پی ارسال کمکهای ارسالی برای زلزله 
دگان بهترين بهره را برد و يخهای رابطه بين دو کشور را ذوب کرد، می نويسد مگر می توان به همين ز

سادگی و به خاطر يک مشت کاال و دالر، تاريخ پر افتخار يک ملت را به حراج گذاشت و آنان را همچون 
  گدايانی که محتاج يک لقمه نان هستند، وادار به کرنش در مقابل يک زورگو کرد؟ 

 هم از زبان هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نوشته آمريکائی ها پی بردند رسالت
که از اول به اشتباه با جمهوری اسالمی مخالفت کرده اند و پيشنهاد اعزام هياتی به ايران نشانگر نياز 

  .آن ها به ماست
 مجلس و روشی که اصالح طلبان در روزنامه های مختلف تهران در انعکاس اخبار مربوط به انتخابات آينده

مقابل شدت عمل شورای نگهبان در پيش خواهند گرفت از سخنان تازه وزير کشور و مصاحبه 
 رييس همشهریمطبوعاتی دو نايب رييس مجلس خبر داده اند که در حالی برپا شد که به نوشته 

  .گذاشتمجلس در ديداری با رهبر جمهوری اسالمی مسائل روز را با وی به بحث 
 نظرات وزير کشور را منعکس کرده اند که برای چندمين بار در چند روز گذشته بعد ياس نو و آفتاب يزد

از پايان جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفته است دولت اجازه نمی دهد در انتخابات فراتراز قانون عمل 
  . شود

 از همين مصاحبه جمله ديگری را در صدر اخبار خود آورده و از زبان موسوی الری نوشته اعضای رسالت
تائيد صالحيت اعضای نهضت آزادی بزرگ . نهضت آزادی نبايد در انتظار تائيد صالحيت هايشان باشند

  . ترين چالشی است که در روزهای گذشته بين دو جناح سياسی کشور در جريان بوده است
ظه کاران با استناد به نامه ای از آيت اهللا خمينی نهضت آزادی را غيرقانونی می دانند و با نامزدی محاف

در مقابل، اصالح طلبان معتقدند که چون . اعضای آن برای انتخابات مجلس به شدت مخالفت می کنند
  .اين سازمان سياسی رسما منحل نشده اعضای آن می توانند در انتخابات شرکت کنند

وزنامه های متعدد تهران سخنان روز گذشته محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی را به معنای تهديد شورای ر
  .نگهبان توسط سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و جبهه مشارکت منعکس کرده اند

نوشته بهزاد نبوی به خبرنگاران گفته همه چيز در قالب قانون اساسی پذيرفتنی است و نه اعتماد 
اظهار نظر . ز آن و تاکيد کرده که واليت مطلقه فقيه را هم در چارچوب قانون اساسی قبول داردفراتر ا
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نايب رييس مجلس از آن جا اهميت دارد که به نظر محافظه کاران، ولی فقيه فوق بر قانون اساسی 
  .است و هيچ چيز حتی قانون اساسی هم اختيارات وی را محدود نمی کند

سخنگوی دولت در گفت وگوی ديروز خود با خبرنگاران از ستاد مرکزی مخالفان  خبر داده که اعتماد
اصالحات خبر داده که عليه دولت تشکيل شده و به عنوان منبع آگاه به روزنامه ها اخباری می رسانند 

  . که مقصود از آن جنگ روانی عليه دولت است
 توقع شما از خاتمی برای مقابله با رد  نايب رئيس مجلس در جواب به اين سئوال کهانتخاببه نوشته 

صالحيت های گسترده چيست، گفته است اوًال پاسدار قانون اساسی باشد و ثانيًا به نامه ای که اخيرًا 
  . به هيأت پيگيری نظارت و اجرای قانون اساسی نوشته، عمل کند

ن در برابر رد صالحيت  محمدرضا خاتمی نايب رئيس مجلس درباره واکنش اصالح طلباانتخاببه نوشته 
ما در برابر هرگونه رد صالحيت غيرقانونی ايستادگی کرده و آن را : های گسترده در صورت وقوع آن گفت

نمی پذيريم و اگر واقعا امکان دفاع از مشروعيت انتخابات وجود نداشته باشد، ما ليستی ارائه نمی 
  .کنيم

  
  گوناگون

  
 تنها شعار مردم، رفراندوم، رفراندوم

  ٢٠٠۴ ژانويه ٨ – ١٣٨٢ دی ١٨پنچشنبه  - ملکیدآتر محمد 
com.yahoo@doctormaleki  

  
  

  رضا، تقی و هدی: به سه يار زندانی
  الحق بسم

  با نام آزادي، آگاهی و عدالت
  گناهی نيست در ديواِن عشق گناهی آم بي

  
ريزيها و  ت هفتمين دورة مجلس شورای اسالمی باقيمانده، مدتی است برنامه روز به انتخابا۴۵آمتر از 

آاران  فريبكاريهای حاآمان برای آشاندن مردم به پای صندوقهای رأی ادامه دارد و در اين ميان محافظه
بست رسيدن  دليل شكست و به بن ی بزرگ را از مردم دريافت آرده بودند به»نه «7۶آه در ساِل 

پندارند و معتقدند پس از چهار سال  به تكاپو افتاده و خود را پيروز انتخابات آينده مي» صالحاتا«مدعيان 
گويا طبق يك قرارداد . اند حال نوبِت آنهاست ها اآثريت مجلس ششم را در اختيار داشته آه اصالحاتي

 و برای فريب دست گردد به وسيلة گروههای خاص دست نانوشته در نظام واليی بايد افسار قدرت به
ساالری را با  آنها آه روزی دموآراسی و مردم. مردم هر دسته و گروه برحسب موقعيت نامی بر خود نهد

ساالری آنند و اين چرخه   روز ديگر ادعای طرفداری از دموآراسی و مردمترين روش سرآوب آردند خشن
  .ادامه داشته باشد

ها   است اينست آه وقتی خوِد اصالحاتياين روزها سؤالی آه در هر محفل و مجلسی مطرح  
» بست رسيده اصالحات به بن«يا » آشد اصالحات آخرين نفسها را مي«يا » اصالحات مرده«آنند  اعالم مي

آنند، آيا جز  ديگر اين جماعت با سخنهای ضد و نقيض در توجيه ماندگاری خود چه هدفی را تعقيب مي… يا 
) مشارآت(ند؟ نظری به شعارهای دبيرآل بزرگترين حزب دولتی آسب سهمی در قدرت آرمان ديگری دار

دهندة اين  برای دموآراتيزه آردن قانوِن اساسی و بيانيه راهبردی پنجمين آنگرة جبهه مشارآت نشان
. آوبند تا حداقل قسمتی از قدرت را در دست داشته باشند واقعيت است آه اينها خود را به هر ديواری مي

آزادی فعاليت «و از ضرورت » ايم برای همكاری با هواداراِن دموآراسی آماده«: گويند  ميجا آقايان در يك
گويند و از سوی ديگر در بيانية پنجمين   سخن مي)1 (»گروههای سياسی حتی آنها آه خارج از آشورند

گان و اجزای ارتفسير مردمساالرانه قانوِن اساسی و تعريف و تنظيم مناسبات ميان «نويسند  آنگرة خود مي
، در نگرش عمل تمامی ارگاِن نظام در آن چارچوب راِه رفع اين انسداد استو نظام با محوريِت قانوِن اساسی 

تنها موجب تضعيف هيچ رآنی از نظاِم  ها و روندهای قانونی نه طلبانه، عمل در چارچوب و روش اصالح
آنندگان   نويسندگان و تصويب)2 (»آند ميموجبات تقويت ارآاِن آن را هم فراهم شود بلكه  سياسی نمي

  .بيانيه بايد به چند سؤاِل اساسی پاسخ دهند
آسی بايد تفسير مردمساالرانه از قانون اساسی نمايد؟ مگر اصِل نود و هشتم همين قانون  چه 

آقايان » عهدة شورای نگهبان است تفسير قانون اساسی به«: گويد اساسی مورد تأييد بيانيه نمي
د شورای نگهباِن انتصابی چه تفسير مردمساالرانه از قانوِن اساسی تاآنون داشته و بعدها خواهد بگوين

  داشت؟
» ارآان«نيست؟ با تقويت اين » واليت مطلقه فقيه«مگر يكی از ارآان بسيار مهم در قانون اساسی  -

  خواهيد از شكم قانون اساسی دموآراسی بيرون بكشيد؟ چگونه مي
های موجود در آن آه تاآنون مانع هر نوع   دادِن قانون اساسی و با توجه به پارادوآسبا محور قرار -

پيشرفِت چشمگير در پيشبرد قانونمداری و مردمساالری شده باز هم آويزان شدن به اين قانون بازی 
گرفتن مردم و نوعی فريبكاری نيست؟ و عجيب آنكه بيانية حزب مشارآت در روزهايی صادر شد آه 

قانون اساسی «ها گفته بود  های دوم خردادی آه در اوج قدرت اصالحاتي  از فعالين و استراتژيستيكی
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های دموآراتيك را تا يك افق خيلی دور دارد و تا آن موقع قانون بايد آامًال با  خواستهما ظرفيت برآورد 
تناقضها و ابهامات «: دگوي مي» سوی آينده به« اين روزها در يادداشتی برای رفتن )3 (»ملت ما باشد

عنواِن  بهای در آنار يك روح مردمساالر بلكه  عنوان ضعفی حاشيه موجود در قانون اساسی ديگر نه به
، اين باور روز به روز قوت بيشتری شوند آننده و محوری قانون اساسی شناخته مي ويژگيهای تعيين

جمهوری (ارچوب جمهوری واليی آزادی و مردمساالری ممكن در چه) حداآثر(گيرد آه سقِف  مي
طلبان در انتخابات  همان است آه تا پيروزی اصالح) اسالمی مبتنی بر واليِت انتصابی مطلقة فقيه

آسانی آه معتقدند همان حد از آزادی و مردمساالری مجلس ششم تحقق يافت و نه بيشتر، هستند 
عنواِن يك وضع پايدار در جمهوری واليی  گاه به صورِت مقطعی قابل تحمل بوده است و هيچ نيز تنها به

  )4 (»ايران تحمل نخواهد شد
  

گيرد آه يك نظرسنجی دانشجويی آه  گيری حزب مشارآت در شرايطی صورت مي و جالبتر اينكه موضع
از طرِف انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران صورت گرفت نشان داد 

  )5 (.ن خواستار اصالح قانون اساسی هستنددرصد دانشجوياهشتاد و سه 
تنها راِه پاسخگو آردِن «گويد  طلب مجلس در يك نطق پيش از دستور مي و يكی از نمايندگاِن اصالح

 تا روشن شود مردم ارباباِن قدرت آشاندِن آنان به پای ميز داوری ملت و برگزاری رفراندوم است
خواهند رأی و نظر خود را حاآم نمايند و اين  دار مردمساالری ميگزينند يا بر م ايدئولوژی آمرّيت را برمي
تواند اقتدارگرايان را از رؤيای پيروزی در انتخابات مجلس هفتم در غياب مردم  تنها راهی است آه مي

  )6 (».بيرون آورد و شور و نشاِط سياسی را به جامعه بازگرداند
  

  هموطناِن آگاه؛
» نظام واليي«وخت انتخابات و آشاندِن مردم به پای صندوقهای رأی در بيش از دو دهه تجربه به ما آم

دارد، آارگردانی در پشت صحنه دور از نظر بيننده تعدادی » بازي شب خيمه«شباهت زيادی به نمايش 
. گذارد تا بيننده را سرگرم آند برد و آلماتی بر زبان آنها مي عروسِك در اختيار خود را هر سو آه بخواهد مي

خواهد  گردان مي شنوی چيزی نيست جز آنچه صحنه بينی يا صدايی مي سازی اگر حرآتی مي ر اين صحنهد
  !و اراده آرده است
گويند برای آنها آه اعتقاد و التزام به  اي، خاتمي، آروبی و ديگر گردانندگان نظام مي وقتی آقايان خامنه

آيا طبيعی و ضروری . س هفتم وجود نداردمطلقة فقيه ندارند جايی در مجل قانوِن اساسی و واليت
نيست قبل از هر انتخاباتی ابتدا مشخص شود چند درصد مردم به نظام واليی و قانوِن اساسی نظام 

اگر اآثريت . توانند وارد مجلس شوند اعتقاد دارند تا براساس آن بتوان اعالم آرد معتقدان به نظام مي
نندة واليت مطلقة فقيه نداشته باشند در آن صورت چه بايد آرد؟ آ مردم اعتقادی به قانوِن اساسی تأييد

شود از يك  امر درونی است به مردم تزريق نمود؟ و آيا در چنين شرايطی ميتوان اعتقاد را آه يك  آيا مي
  انتخابات آزاد و مردمی سخن گفت؟

 آنند آه قانون اساسی اين روزها بعضی از مدافعين آشاندِن مردم به پای صندوقها سعی دارند وانمود
نويسند آه در قانون  گويند و مي انگارانه مي ای هم ساده آرد وعده» دموآراتيزه«توان  نظام را مي

توان خواستهای مردم را   ماده به حقوِق مردم اختصاص يافته و با اجرای آن اصول مي۴۵اساسی 
انوِن اساسی بندهايی در مورد حقوِق مردم پرسيد، در آدام ق» تز«بايد از مدافعين اين ) 7 ( !برآورده آرد

نيامده است؟ مگر قانوِن اساسی مشروطة سلطنتی از چنين موادی خالی بود؟ بودن قانون و اجرای آن 
  .دو مقولة جداگانه است

  :نويسد يكی از سردمداراِن اصالحات و مدافع شرآت در انتخابات دورة هفتم مي
 آشور در رژيم پيشين قانوِن اساسی آن نبود آه ميراِث انقالب ايم آه مشكل واقعی به تجربه دريافته«

چرا آه با همان قانوِن اساسی بلژيك دموآراسی . مشروطه و از قانوِن اساسی بلژيك اقتباس شده بود
موجب شد آه مردم صد و ده در حقيقت رفتارهای غيردموآراتيك مندرج در اصل . خود را حفظ آرده است

  )8 (» اساسی و نظاِم سياسی شوندخواهان تغيير قانوِن
  

فقيه داده چگونه  و قدرتی آه قانوِن اساسی به ولي» واليت مطلقة فقيه«معلوم نيست با وجود 
ايم در  توان آزادی و مردمساالری و قانونمداری را از دل قانون اساسی بيرون آشيد و چرا نتوانسته مي
  سال چنين آاری را انجام دهيم؟بيست و پنج  اين 

  :گويد نويسندة مقاله در جای ديگر مي
ای آه موافق تغيير دموآراتيك قانوِن اساسی است در آجا بهتر از نهادهای انتخابی همچون  آن اراده«

عالوه مقدم بر اصالح قانوِن اساسی تفسير صحيح و  تواند متشكل و منشأ اثر شود؟ به مجلس مي
نظر حقوقدانان بزرگی مانند دآتر ناصر   است آه بهمردمساالِر قانوِن اساسی و لغو نظارت استصوابی

اندازة مجلس در اين زمينه واجد  هيچ نهادی به. آند عمل ميپنجاه و شش آاتوزيان همچون ناقض اصِل 
  )9 (».اقتدار و حتی قدرت نخواهد بود

  
 انتخابات هايی آه برای توجيه لزوم شرآت مردم در ز نويسندة محترم بايد پرسيد با تمام صغری آبريا

ايد، نمايندگانی آه قبًال اعتقاد و التزام عملی خود را به قانون اساسی و واليت مطلقة فقيه اعالم  چيده
توانند اختيارات  خواهند و مي اند آه مدافع قانوِن اساسی باشند چگونه مي اند و سوگند خورده آرده
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 »بينی شده بود نوِن اساسی قبلی پيشبيشتر از اختياراتی است آه در قا«رهبری آه به گفتة خودتان 
طلبان توانست حتی در مقابل   را محدود آنند، آيا مجلس اصالحات با اآثريت دو سوم اصالح)10(

  دستورات خالف اختيارات رهبری ايستادگی آند؟
. آردنبايد مردم را از شرآت در انتخابات مأيوس «: دمند آه در اين ميان گروهی در بوقهای تبليغاتی خود مي

بايد اين جماعت توجه داشته باشند آه آسی » زيرا شرآت در انتخابات از حقوق اساسی مردم است
) رفراندوم(برعكس پيشنهاددهندگان مراجعه به آراء عمومی . نشينی مردم نيست گيری و خانه مدافع گوشه

به صندوقها بريزند اما در جهت معتقدند مردم را بايد فعال آرد تا در سرنوشت خود دخالت نمايند و رأی خود را 
چرا خودتان و مردم را فريب . تعيين تكليف نظام و قانوِن اساسی نه تأييد و مشروعيت بخشيدن به نظام

آنيد؟ چرا و تا آی  های غيرعملی را آه با ساختار نظام واليی مغاير است تكرار مي دهيد؟ چرا باز وعده مي
  !فريبي، بس آنيد مردم

  
  هموطنان آگاه؛

روز به روز بيشتر » نظام واليي«جهت تعيين تكليف قانون اساسی و ) رفراندوم(مراجعه به آراء عمومی 
گذشته از گروههای سياسی داخل و خارج آشور از . شود به يك خواست عمومی و ملی تبديل مي

اجع جمله جبهه ملی ايران، حزب ملت ايران، تشكلهای دانشجويي، شخصيتهای درون و برون نظام، مر
  :اند اخيرًا آقای دآتر عبدالكريم سروش در مصاحبه با ايرنا گفته… و 
 .پرسی و تغيير در قانون اساسی هستند با عميقتر شدِن مطالباِت مردم، امروز عدة زيادی طالب همه«
در هر حال . رسد نظاِم حاآم بايد اين مطالبات را جدی بگيرد و فكری به حال آنها داشته باشد نظر مي به

ما آه سِر . بينی آرده است پرسی يا رفراندوم از راههايی است آه خود قانوِن اساسی آن را پيش همه
رسد آه  نظر مي به. آميز را پيش روی خود انتخاب آنيم جنگ و دعوا نداريم بنابراين بايد راهی مسالمت

جنگ و دعوا به آن دامن ، وقتی وفاِق آلی از ميان رفته نبايد با پرسی يكی از مناسبترين آنهاست همه
آميز   ای وفاق پرسی شيوه رسد همه نظر مي بهآميز اين وفاق را بازگرداند،  ای وفاق زد بلكه بايد با شيوه

  )11 (».برای حل اختالف موجود باشد
  

يا ادامة اصالحات يا انقالِب همراه خونريزی و خشونت و يا «: آنند در اينجا بايد به همة آسانی آه تبليغ مي
بگوييم مراجعه به آراء عمومی نوعی اصالح در درون است بدوِن نظر به بيگانگان نه » نگاه به خارج از مرزها

آند؟  آسی تبليغ خشونت و خونريزی مي ترسانيد؟ چه چرا مردم را مي. انقالِب همراه خشونت و خونريزي
دهند يا آسانی آه  رج سوق ميسوی خشونتهای آور و هرج و م آنها آه با ادامة وضع موجود جامعه را به

دلسوزانه طالب نظرخواهی از مردم و رسيدن به يك مردمساالری واقعی ـ نه شعاری ـ و توخالی هستند؟ 
  : آنم بار ديگر تكرار مي

همه تالش . آار و اصالحاتی ندارد حاآميت آنونی ايران يك مجموعه است، چپ و راست، محافظه -
  . د را حفظ نمايندآنند نظام واليی و وضع موجو مي

  . توان دموآراسی بيرون آشيد هرگز از شكم يك نظام استبدادی نمي -
» نظام واليي«سال از اين نظام بر همگان روشن ساخت آه قانوِن اساسی بيست و پنج گذشِت  -

  .طوری نوشته و تنظيم شده آه هرگز از آن مردمساالری و قانونمداری متولد نخواهد شد
  

در مورد قانون ) رفراندوم(پرسی  پذيرم اجبار حاآميت به پذيرش يك همه م يك شهروند ايرانی مينا در پايان به
مگر . پذيرم وجه نمي هيچ بودن آن را به» ناشدني«اساسی و نظام آاری است مشكل و پرهزينه اما 

ساواك و شاه را با آن همه قدرِت ارتش و پنجاه و هفت، همبستگی مردم، پيش از تغيير نظام در سال 
: پشتيبانی بيگانگان آه به آنها تكيه داشت مجبور نكرد در برابر مردم سرِ  تسليم فرود آورد و ملتمسانه بگويد

  )12 (».صدای انقالب شما را شنيدم«
» پرسي ائتالف برای همه«نيازهايی دارد آه پس از تشكيل  پرسی پيش الزم به ذآر است آه انجاِم همه

دوستان و معتقدان حاآميت  در شرايط فعلی وظيفة همة ايران. يزی خواهد شدر در مورد آنها برنامه
ملي، مردمساالري، قانونمداری و عدالت اجتماعی اين است آه با ترفندهای جناحهای داخل حاآميت 

خاطر پيشگيری از تبديل ايران عزيِز به يك  گيری آنند و به برای جلوگيری از مراجعه به آراِء مردم موضع
شده از سوی بيگانگان و جلوگيری از ادامة نظاِم  ين سوخته و تحميل يك دموآراسی هدايتسرزم
 چيزی برای ملت به ارمغان نياورده همگان فرياد ) 13 (عدالتي آفايتی آه جز فقر و فساد و بي بي

  :برآريم
  
  »تنها شعار مردم، رفراندوم، رفراندوم«
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