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  نه وآيل مدافع آنها هستم و نه مدافع شما؛ بلكه وآيل مدافع قانون هستم  

مقام معظم رهبري صبح امروز در ديدار وزير آشور و استانداران مهمترين وظيفه استانداران را تالش 
اي عمل آرد آه   ه گونهبايد ب: ريزي شده براي تحقق برنامه چهارم توسعه خواند و افزودند  جدي و برنامه

  .  ها، تبديل شود   ساله آشور، به يك حرآت نهادينه در همه استان20انداز   تالش براي تحقق چشم
 20به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، مقام معظم رهبري آار آارشناسي را مبناي تنظيم چشم انداز 

تحقق : انداز افزودند  توسعه در مسير اين چشمساله آشور برشمردند و با اشاره به تهيه برنامه چهارم 
انداز بسيار روشن، نيازمند حرآت و تالش هماهنگ تمام مسؤوالن آشور است و استانداران   اين چشم

  .اي جدي برعهده دارند  در اين زمينه وظيفه
شد اي با ابراز خوشنودي و رضايت از عملكرد مجموعه استانداران، به ر  اهللا خامنه  حضرت آيت
روند پيشرفت آشور، از : ها اشاره آردند و افزودند  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي در استان  شاخص
  .هاي فضل الهي است و الزم است اين حرآت و تالش استانداران ادامه يابد نشانه

بايد مراقب بود آه مسائل موسمي، جاي مسائل هميشگي و اصلي يعني : ايشان خاطر نشان آردند
ها را نگيرد و آار و فعاليت براي رونق مناطق   وقفه براي تحرك و توسعه و آباداني استان  الش بيضرورت ت

  .مختلف آشور، فراتر از امواج سياسي و غير سياسي دنبال شود
" نگاه بخشي"مقام معظم رهبري استانداران را نمايندگان نظام در مناطق مختلف خواندند و با انتقاد از 

دفاع از نيازهاي استان براي هر استانداري الزم است اما تقسيم : آشور افزودندبه مسائل آالن 
حكومت تحت هر عنوان و نامي مضر است و استانداران بايد با درك جايگاه استان خود در حرآت آلي 

  .هاي هماهنگي را براي تحقق اهداف نظام، انجام دهند  آشور براي تحرك و توسعه و آباداني، فعاليت
هاي آشور جزو ايران بزرگ هستند آه پس از انقالب همواره   همه استان: ن در همين زمينه افزودندايشا

آشوري مظلوم بوده و به علت استقالل طلبي و اتكاء به ملت خود، همواره مورد خصومت دشمنان بوده 
  .و هست

هي دشوار اما مقام معظم رهبري راه دستيابي به اهداف بزرگ ملت ايران و نظام اسالمي را را
هاي   هاي قوي، استحكام ارآان نظام، استعداد دروني و ظرفيت  انگيزه: پيمودني ارزيابي آردند و افزودند

دريغ ملت از نظام،   بسيار خوب موجود در آشور، اعتقادات بسيار عميق مردم به اسالم و حمايت بي
  . ممكن آرده استهاي رفيع پيشرفت و توسعه و تعالي را آامًال  دستيابي به قله

هاي هر يك از مسؤوالن آشور را متعلق به نظام دانستند و   مقام معظم رهبري، اختيارات و توانايي
مسؤوليت و قدرت مسؤوالن، متعلق به شخص آنها يا حزب و گروه و جناح نيست : خاطرنشان آردند

ل آند، اهليت خود را از اي بر خالف اين مسئله عم  بلكه متعلق به نظام است و هر آسي در هر رده
  .شود  دهد و خود به خود از آن مسؤوليت ساقط مي  دست مي

اي با اشاره به لزوم توجه آامل به مستحكم سازي مناطق زلزله خير آشور   حضرت آيت اهللا خامنه
  .ريزي عمل آرد  بايد در اين زمينه، تدبيري انديشيد و با فكر و برنامه: افزودند

هاي   ها در هيأت   سخنان تعدادي از استانداران در انتقاد از نتايج بررسي صالحيتايشان با اشاره به
هاي اجرايي   هاي نظارت نيز در مورد عملكرد استانداران و هيأت  طبعًا هيأت: ها افزودند  نظارت استان

فع قانون و در هايي دارند اما بنده نه وآيل مدافع آنها هستم و نه وآيل مدافع شما، بلكه وآيل مدا  حرف
  .آنم آه در همه احوال فقط بايد قانون را رعايت آرد  درجه اول قانون اساسي هستم و تأييد مي

اين منطقي نيست آه هر جا قانون مطابق ميل ما بود : اي در همين زمينه افزودند  حضرت آيت اهللا خامنه
،بنابراين حتي اگر قانون را قبول نداريم بايد آن را قبول آنيم و هر جا منافع ما را تأمين نكرد آن را رد آنيم 

  .قانوني و نقض قانون است  به آن عمل آنيم زيرا قانون بد، بهتر از بي
مقام معظم رهبري با تأآيد بر اينكه وزارت آشور و شوراي نگهبان هر دو موظفند آامًال قانوني عمل 

گويند ما قانون را رعايت   ر دو طرف ميها، ه  در موضوع مورد اختالف بررسي صالحيت: آنند، افزودند
شود همين جوري اين   ايم اما طرف ديگر به قانون عمل نكرده است اما بديهي است آه نمي  آرده
هاي هر دستگاهي را به طور روشن مشخص   ها را قبول آرد بلكه قانون وظايف و حدود مسؤوليت  حرف

  .آرده است
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حل قانوني بگذرد و به جاي حساسي برسد آه نيازمند تصميم گيري البته اگر آار از مرا: ايشان افزودند
رهبري باشد بر اساس تشخيص وظيفه، عمل خواهم آرد آما اينكه تا به حال هم شبيه اين مسئله 

هاي اجرايي تأييد   اتفاق افتاده است، اما معناي اين مسئله اين نيست آه اگر صالحيت آسي را هيأت
رهبري بيايد ميان آنها داوري آند چرا آه در اين مرحله مجراي , دند و يا برعكسهاي نظارت رد آر  و هيأت

  .قانوني وجود دارد و همه بايد بر اساس قانون عمل آنند
هيچ آس نبايد : اي با تاآيد بر لزوم پرهيز آامل از هر اقدام تشنج آفرين افزودند  حضرت آيت اهللا خامنه
اند، بنابراين همه از جمله استانداران موظفند    تهديد به تشنج آردهاي از چندي قبل  فراموش آند آه عده

مراقب آرامش جامعه باشند و با آسانيكه با بهانه گيري به دنبال جنجال و ايجاد تشنج هستند مقابله 
  .قوي و سالم برگزارشود, آنند تا انتخاباتي خوب

ين جلسه از چندين ماه قبل مورد درخواست در ابتداي اين جلسه وزير آشور با اشاره به اينكه تشكيل ا
وزارت آشور و مجموعه استانداران براي برگزاري انتخابات پرشكوه و با : استانداران بوده است گفت

  .اند  اي انجام داده  فعاليت گسترده, حضور گسترده مردم
نيم و معتقديم در ايم آه در مسئله انتخابات براساس قانون عمل آ  تالش آرده: آقاي موسوي الري گفت

به نكات الزم در بررسي صالحيت هاي داوطلبان توجه الزم نشده است و , هاي نظارت استانها  هيات
  .ها بدون توجه به گزارش هاي مراجع چهارگانه بوده است  بسياري از رد صالحيت

استاندار , اداستاندارتهران، ترك نژ, رحماني, در اين ديدار همچنين آقايان رسولي استاندار خراسان
استاندار آردستان و , استاندار آذربايجان غربي، رازاني, انصاري, استاندار خوزستان, معين, آرمانشاه

از پيشرفت هاي , امامي استاندار قزوين ضمن تشريح ديدگاه هاي خود در مورد مسائل مختلف
  .ادندهاي توسعه در مناطق مختلف آشور گزارش د  اجتماعي و بهبود شاخص, اقتصادي

افزايش آامل ضريب , آاهش ميزان بيكاري, ها مسائل مختلف از جمله افرايش اشتغال  در اين گزارش
تعميق حمايت مردم از , افزايش محسوس اميد به آينده در ميان قشرهاي مختلف مردم, امنيتي
  .رار گرفتمورد اشاره ق" آينده روشن آشور و نظام"هاي مسووالن براي حل معضالت موجود و   فعاليت

ها در هيات هاي نظارت استانها از ديگر مسائلي بود آه در سخنان اين   انتقاد از روند بررسي صالحيت
  . بيان شد, استانداران

توجه آافي نشده , به مستندات قانوني و مصالح الزم, ها  در بررسي صالحيت: اين استانداران گفتند
  .ن مبناي قانوني انجام شده استبدون داشت, ها   است و بسياري از رد صالحيت

  پايان پيام
  

  اند، يقينًا به پيروزي خواهد رسيد    آرده  و نمايندگان شروع  آه ملت  حرآتي: تبار  علوي
  2004 ژانويه 12 -1382 دي 22دوشنبه 
ايجاد يك رهبري دسته جمعي اعالم شده در "و " تمايل بر تغييرات بنيادين در شعارها"تبار   علوي

  .   اصالحات عنوان آرد  را از الزامات پيش روي جبهه" يدسترس
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، وي آه در نشست جبهه مشارآت ايران اسالمي در 

ها را به دو دسته اتفاقي و ساختاري   گفت، خطاي نظام  همبستگي به نمايندگان متحصن سخن مي
گردد اما در خطاهاي ساختاري با تغيير افراد مشكل   ه افراد بازميخطاهاي اتفاقي ب: تقسيم آرد و گفت

  .شود  حل نمي
وي رد صالحيت گسترده داوطلبين نمايندگي مجلس هفتم را جزو مشكالت ساختاري نظام برشمرد و 

اسالمي دو مشكل وجود دارد آه يكي نامحدود و غيرمسؤول بودن   در ساختار نظام جمهوري: گفت
  .حق ويژه براي برخي افراد استقدرت و ديگري 

بخشي : آرد و گفت  اند، اشاره  را برگزيده" همراهي به اميد آينده"طلباني آه راهكار   تبار به اصالح  علوي
شان با   خواهند از اعتبار دائمًا در ارتباط  گيرند، هم مي  طلبان قرارمي  از آساني آه ذيل اصالح

 جايي در قدرت داشته باشند اما تجربيات گذشته نشان داده است آاران مماشات آنند تا شايد  محافظه
  .آه اين سياست محكوم به شكست است

هايي آه   نزديك شدن، تأييد و زدن حرف: تواند قدرت را مهارآند، گفت  وي با بيان اينكه فقط قدرت مي
  . ي مردم نيستآردن مرزها و ايجادمشكل معرفتي برا  آاران است، جز مخدوش  مورد قبول محافظه

آاران   هاي خود را با محافظه  خواهند در عرصه سياسي بمانند بايد تفاوت  آساني آه مي: وي افزود
  .مشخص آنند و در اين مورد پافشاري آنند

آنند و در عين   آينده سياسي از آن اصولگراياني است آه از مواضع خود دفاع مي: وي تصريح آرد
  . آاري متفاوت است  ين مسأله با سازشآه خشك سر نيستند و ا  حالي

آند و   اصالحات بايد از نظر هدفي آه دنبال مي: وي با بيان اينكه ما نياز به تعميق اصالحات داريم، گفت
نگاهي آه به مسائل دارد، تعميق شود و اصالح طلبان بايد تمايل به تغيير بنيادي را در شعارهاي خود 

  .قرار دهند
. هايي را دارد  گيري  ؤوليت اين وقايع برعهده آساني است آه قدرت چنين تصميممس: تبار گفت  علوي

  .افراد شوراي نگهبان طرف ما نيستند
اين وقايع نشان : توان به سمت آانون قدرت رفت، گفت  وي با بيان اينكه تنها در اين صورت است آه مي

فرصت آنوني را مغتنم . سترس داريمجمعي اعالم شده و در د  داد آه ما احتياج به يك رهبري دسته
  .خواهي در ايران ايجادآنيم  شماريم و هسته آوچك را به عنوان هسته هدايت جبهه وسيع دموآراسي
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اند، يقينًا به پيروزي خواهد   آرده  اميدوار بايد بود حرآتي آه امروز ملت ما و نمايندگان شروع: وي افزود
در ايران به دنبال دموآراسي هستند و صادقانه آن را دنبال آينده از آن همه آساني است آه . رسيد
  .آنند و حاضرند براي آن هزينه بپردازند  مي

  پايان پيام
  

  دهم    اروپا رد صالحيت داوطلبان در ايران را توضيح  من سخت است در پارلمان  براي: سوالنا
  2004 ژانويه 12 -1382 دي 22دوشنبه 

ــران، ايلنــا، وزيرخارجــه آــشورمان گفــت  بــه گــزارش خبرنگــار ســرويس ديپ  رد : لماتيــك خبرگــزاري آــار اي
اميدواريم اين قـضيه بـه شـيوه صـحيح            : هاي صورت گرفته رايك مسأله داخلي ذآر آرده و گفت           صالحيت

حلـي در     جمهور و رئيس مجلس در حـال بررسـي و پيـدا آـردن راه                حل شود و مقام معظم رهبري، رئيس      
حوي آه حق آسي ضايع نشود و شوراي نگهبـان نيـز بنـا بـر وظيفـه خـود بـه طـور                        اين باره هستند به ن    

  .مستدل عدم صالحيت ها را اعالم آند تا حق آسي ضايع نشود و بحران ايجاد نگردد
مـا  : خاوير سوالنا نيـز در ايـن مـصاحبه مطبوعـاتي بـه توضـيح مـذاآرات خـود بـا خـرازي پرداخـت و گفـت                           

ام و     ماه گذشـته، بارهـا از ايـران ديـدار آـرده            20ار خوشحالم آه ظرف     مذاآرات خوبي داشتيم و من بسي     
  .دهد آه من درحال ديدار دائمي از ايران هستم  اين نشان مي

سوالنا در خصوص احتمال دخالت وي در مـورد داخلـي و سياسـي ايـران بـا توجـه بـه نزديكـي انتخابـات                          
  .مور ايران دخالت آنيماين موضوع صحت ندارد و ما نمي خواهيم در ا: مجلس گفت
طـور آـه شـما مايليـد مـا هـم              هايي در اين رابطه داريم آه دخالت نيـست و همـان             ما ايده : وي ادامه داد  

  .مايليم آه انتخابات خوب و سالم و عادالنه برگزار شود
براي من سخت است آه در پارلمـان اروپـا توضـيح دهـم آـه در ايـران افـراد رد صـالحيت                        : وي تصريح آرد  

  .  اند؛ ما خواستار انتخاباتي با فرايند عادالنه در ايران هستيم  دهش
  پايان پيام

  
  :متن نامه استانداران به رئيس جمهور به اين شرح است

  حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  با سالم و احترام
  يد مقام معظم رهبري در خصوص رعايت قانون وسعه صدر در بررسي چنانچه مستحضريد علي رغم تأآ

صالحيت ها و تأمين مشارآت حداآثري مردم و تأآيد جنابعالي بر صيانت از حقوق قانوني داوطلبان و 
راي دهندگان، رد صالحيت گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي توسط هيأتهاي نظارت 

شور، فرمانداران و استانداران را در شرايط دشواري قرار داده است، به نحوي آه هاي انتخابيه آ  در حوزه
  پذيرفتن نظرات 

  .هيأت هاي نظارت در واقع چشم پوشي از حقوق قانوني شهروندان است
حضور حماسي مردم شريف ايران در انتخابات هفتمين و هشتمين دوره رياست جمهوري و راي قاطع به 

يكي از وجوه مهم .ينش برنامه و خط مشي توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار بودجنابعالي در واقع گز
اين برنامه توسعه سياسي است آه شامل تقويت جامعه مدني و نهادهاي آن، توسعه مشارآت 

عمومي، قانونمداري و پاسداري از حقوق اساسي و آزاديهاي شهروندان و پاسخگو آردن حاآميت در 
  .مقابل مردم است

از آزادي و حرمت : "ايد آه  ابعالي نيز عالوه بر اعالم مواضع رسمي در اين خصوص، سوگند ياد آردهجن
عالوه بر اين، فصل سوم " اشخاص و حقوقي آه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت آنيد

ت و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصول نوزدهم تا چهل و دوم به حقوق ملت پرداخته اس
اما نوع عملكرد . قانون انتخابات نيز به صراحت چگونگي تعيين صالحيت داوطلبان را بيان نموده است

هيأتهاي نظارت نشان دهنده عدم تقيد آنان به نص صريح قانون، برخورد سليقه اي و بدون پاسخگويي 
مترين توجهي به روال است، در واقع هيأت هاي نظارت احراز شرايط قانوني را استنباطي نموده اند و آ

  .قانوني پيش بيني شده در بررسي صالحيت هاي داوطلبان نكرده اند
از نظر ما، احراز صالحيت نهايي داوطلبان پس از تأييد شرايط قانوني به عهده ملت است و آوشش 

نافرجام جانشين آردن هر مرجعي به جاي ملت، تبديل انتخابات آزاد به نوعي انتصاب است آه موجب 
لسردي مردم، عدم مشروعيت انتخابات و چالش هاي جدي داخلي و خارجي براي نظام جمهوري د

  .اسالمي ايران خواهد شد
آوشش هاي جنابعالي و مجلس شوراي اسالمي براي تصويب اليحه انتخابات آه در واقع تالشي 

ي بود، ناآام گذاشته مند نمودن نظارت در راستاي تقويت مردم ساالري دين  قانوني جهت تعريف و ضابطه
شد، صالحيت تعداد زيادي از معتمدان رد شد و دبير شوراي نگهبان در نامه اي به محضر مقام معظم 

رهبري به گونه اي تأسف بار و شگفت انگيز حداقل موازين حقوقي و شرعي را زير پا گذاشته و به هتك 
و بخشداران پرداخت و آنان را متهم به حرمت وزارت آشور، استانداران، هياتهاي اجرايي، فرمانداران 

حمايت از متجاهرين به فسق، ساواآي ها، وابستگان به رژيم طاغوت، آالهبرداران و معتادان نمود و 
اينك همانطور آه پيش بيني مي شد هياتهاي نظارت در آمال بي توجهي به نظرات هياتهاي اجرايي 

 نفر از آانديداها را در سطح آشور رد 3500و بيش از نزديك به بيش از هشتاد نفر از نمايندگان مجلس 

www.iran-archive.com 



اند و برخالف ادعاي دبير شوراي نگهبان بيشترين ميزان داليل ارائه شده براي رد   صالحيت آرده
بوده و در موارد قابل )  قانون انتخابات30ماده 3 و بند 28ماده3و1بندهاي ) ها مسائل سياسي  صالحيت

  .ستناد نشده استتوجهي نيز به مدارك معتبر ا
در شرايط فعلي، استانداران سراسر آشور به عنوان نمايندگان عالي دولت آه مسئوليت صيانت از 

حقوق اساسي ملت را بر عهده دارند با درك صحيح از مصالح ملي نگراني شديد خود را از وضعيت ايجاد 
بات آزاد و سالم آه در آن رعايت شده ابراز و به هيچ عنوان حداقل شرايط الزم را براي برگزاري انتخا

حقوق آحاد ملت اعم از داوطلبان و راي دهندگان تضمين شده باشد فراهم نمي بينند و با توجه به 
سويه هياتهاي نظارت آه عمال به حذف بخش قابل توجهي از جريانهاي   برخوردهاي غير قانوني و يك

نجر خواهد شد، مصرانه اقدام عاجل و پيگيري وفادار به انقالب اسالمي و نظام از عرصه انتخابات م
جدي حضرتعالي و نيز عنايت ويژه و دخالت موثر مقام معظم رهبري را براي برگرداندن روال انتخابات به 

  .مسير صواب و طريق قانوني آن خواستارند
بديهي است آه در صورت عدم حصول نتيجه ظرف مدت يكهفته، تداوم آار استانداران به عنوان 

مايندگان عالي دولت در شرايطي آه امكان تامين سالمت و آزادي انتخابات و حقوق اساسي ن
  .شهروندان فراهم نباشد موضوعيت نداشته و از مسئوليت خود آناره گيري خواهند نمود

  محمد علي سبحان اللهي
  جمشيد انصاري 

  جواد نگارنده 
  سيد محمود حسيني 

  آريم شور انگيز
  اسماعيل تبادار

   اآبر رحماني علي
  محمود زماني قمي 
  سيد حسن رسولي 

  فتح اهللا معين 
  جعفر رحمانزاده 

  محمد علي پنجه فوالدگران 
  حسين اميني 

  محمد ابراهيم انصاري الري 
  مسعود امامي 

  سيد حميد طهائي 
  اسداهللا رازاني 

  محمد علي آريمي ابرقويي 
  احمد ترك نژاد 

  اسماعيل دوستي 
  محمد هاشم مهيمني 
  مسعود سلطاني فر

  قربانعلي سعادت 
  عبدالمحمد زاهدي 

  عبدالحسين مقتدائي 
  علي اصغر زبردست 

  حميد آالنتري 
  پايان پيام 

  
  بيانيه چهار روزنامه نگار در حمايت از تحصن مجلسيان 

  نوشابه اميري، مسعود بهنود، هوشنگ اسدي، سيد ابراهيم نبوي
 ومنطقي ترين راه رابراي تامين خواسته هاي خودبرمي مااجزاي ملتي بزرگ هستيم آه آرام ترين

پيدا شد که از صبوری ملت و منتخبانش، هواداران . و امروز هم بايدمان گفت که صبر تا کجا. گزينيد
اصالت قدرت به طمع آن می افتند که ديگر هيچ حقی برای جز خود قائل نشوند و در اين راه به فرموده 

  »سود خويش بجويند و دين اندر آرند پيش زيان کسان از پی «فردوسی 
اعتراض به سلب ساده ترين حقوق يك ملت درانتخاب نمايندگان قانوني خود ، عادي ترين و طبيعي 

ما اگر در ايران امروز صبح همه کار می نهاديم و به جمع . ترين حق ووظيفه هر شهروندايراني است
همه مردم پيشنهاد می کنيم که به تحصن هم از اين رو به . متحصين در مجلس می پيوستيم

داخل مجلس نشد در اطراف آن، دانشجويان در دانشگاه ها، دانش آموزان که حق . مجلسيان بپيوندند
  .رای دارند در مدارسشان

  . اين آرام ترين و مدنی ترين نوع اعتراضی است که می توانيم به زياده خواهی قدرت مداران ابراز کنيم
  مسعود بهنود، هوشنگ اسدي، سيد ابراهيم نبوينوشابه اميري، 
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همه اهل قلم و اهل دل که با اين سخن موافقند می توانند شرکت خود را در اين دعوت با امضای زير 
  . اين نوشته نشان دهند

  
  مجلس هفتم، جنبش فراگير دمكراسي خواهي و شعار رفراندوم، 

  2004 يازده ژانويه -نيلوفر بيضايي
www.nbeyzaie.com  

عدم شرآت در انتخابات ، از يكسو باعث مي شود آن بخش از اصالح طلبان آه خواستهاي دمكراتيك 
به مشروعيت “ نه“ دارند از مدار حكومت آنده و به جنبش مردم نزديكتر شوند و از سوي ديگر يك 

قدم بعدي حرآت بسوي يك جبهه ي وسيع دمكراسي خواهي و . حكومت اسالمي در آليت آن است
  طرح شعار رفراندوم براي تغيير حكومت و تشكيل مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي است 

انتخابات مجلس هفتم يكي از چندين انتخاباتي است آه در طول حيات جمهوري اسالمي برگزار شده 
است و با وجود اينكه بلحاظ ماهوي همچون آليه ي انتخاباتهاي نمايشي برگزار شده در طول حيات 

حكومت اسالمي ، آامال غيردمكراتيك است ، در برهه اي از زمان صورت مي گيرد آه شرآت يا عدم 
مي دانيم آه در نظام . شرآت در آن مي تواند نقشي آليدي در سرنوشت ايران و ايرانيان ايفا آند

تناقض با واليت مطلقه ي فقيه و حاآميت اسالم سياسي و با وجود قوانين برگرفته از احكام شرعي و م
. حقوق بشر، نه امكان قانوني تنوع و تكثر انديشه وجود دارد و نه امكان انتخاب آردن يا انتخاب شدن

آنچه صورت مي گيرد، در حقيقت راي گيري است ميان نيروهايي آه خود بخشي از سازندگان و 
وان ابزاري براي ابراز حفاظت آنندگان قانون ولي فقيه هستند و هر يك در درگيريهاي جناحي از مردم بعن

  . قدرت به جناح مخالف بهره مي جويد
 مافيايي - فقهي-در حكومت اسالمي، هدف نه تامين خواسته هاي مردم ، بلكه تامين اهداف الهي

در اين تعريف مردم، امت است و داراي . است“ مردم“نيروها و جناحهاي درون حاآميت با استفاده از 
امت “و نمايندگان زميني ايندو و آنجا آه پاي حقوق مردم در ميان است ، وظيفه در برابر خدا و دين 

  .در مقابل ملت خواستار حقوق فردي ، اجتماعي و سياسي قد علم مي آند“ هميشه در صحنه
از آنجا آه در نوشته اي جداگانه به تعريف و مقايسه ي ساختارهاي دمكراتيك و ساختار سياسي تام 

 آشتي ناپذير ايندو به تفضيل پرداخته ام، در اين نوشته قصد دارم آه بطور گراي اسالمي و به تضاد
  .مجلس هفتم آه در پيش است و علل اهميت تحريم آن سخن بگويم “ انتخابات“مشخص در مورد 

و غير سكوالر آنها آه خواهان مشارآت فعال مردم در “ سكوالر“اصالح طلبان حكومتي و هواداران 
  . ستند، بر چند نكته تاآيد دارندآينده ه“ انتخابات“
  

اول اينكه بر طبق تحليل آنها بن بست اصالح طلبي حكومتي ، نه يك شكست، بلكه دوران رآود ديده 
از . در برابر اصالحات و نا اميدي مردم ايجاد شده است“ اقتدارگرايان“مي شود آه در نتيجه ي مقاومت 

تر شدن وضعيت “ بد“آتي ، حتي اگر براي جلوگيري از نظر آنها شرآت فعاالنه ي مردم در انتخابات 
در بهترين حالت نيز اميد آنها اين است آه از اين . فعلي انجام پذيرد، بهتر از شرآت نكردن است

  !حكومتي، نفسي تازه دميده شود“ اصال حگري“امامزاده باز برآتي برسد و در 
  

وان پيش شرط برقراي دمكراسي تاآيد مي آنند دوم اينكه بر ضرورت شكل گيري نهادهاي دمكراتيك بعن
و معتقدند آه نهادهاي دمكراتيك در همين چارچوب موجود مي تواند شكل بگيرد و بر اين باورند آه 

استدالل آنها . حضور اصالح طلبان در دولت به پيشبرد اين نهادها و اصالحات گام به گام ياري مي رساند
  . خرداد استنيز باز شدن نسبي فضا از زمان دو

  
سوم اينكه اينگونه تحليل مي آنند آه عدم شرآت در انتخابات بمعناي انفعال و عقب نشيني مردم 

  . است و راهي از پيش نخواهد برد
  

به باور من هر سه استدالل باال داراي ضعفهاي بينشي و تحليلي جدي و بخشا آميخته به عوام فريبي 
نوك تيز حمله را نه متوجه ساختارهاي ) در شرايط فعلي( ول است آه با معكوس آردن جاي علت و معل

به بهانه ( قانوني ، قضايي ، آموزشي موجود، بلكه متوجه مردمي آه در يك چارچوب تحميلي مي زيند 
آرده است و رشد سطح آگاهي و خواسته هاي مردم را !) ي آماده نبودن آنها براي پذيرش دمكراسي

  .به قصد ناديده مي گيرد
  
ستدالل اول در نظر نمي گيرد يا به عمد مسكوت مي گذارد آه طرح از پيش شكست خورده ي ا

. پيش از هر چيز، خود مانع خويش بوده است“مردمساالري ديني“حكومتي اصالح طلبان ، تحت عنوان 
اين طرح توسط آساني ساخته شد آه از يكسو از حكومت اسالمي آه يك قرن در تالش ايجادش بوده 

نمي خواستند دل ببرند و از سوي ديگر متوجه اين نكته شده بودند آه مردم روز بروز بيشتر متوجه اند، 
تز مردمساالري ديني هر چه پيشتر رفت ، مردم . جاي خالي اراده ي خود در حاآميت الهي مي شوند

قض با حقوق تبعيض آميز و متنا“ دين ساالري“ و “ مردمساالري“را متوجه تضادهاي آشتي ناپذير ميان 
بشر آرد و بخشهايي از ميان خود اصالح طلبان يا هواداران اصالحات اساسي را آه دلبستگي بيشتر به 

قطع اميد و جدا شدن جنبش دانشجويي از اصالح طلبان . دمكراسي داشتند ، متوجه اين تضادها
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ت خروج از حاآميت حكومتي ، چند دستگي در ميان خود اصالح طلبان و تاآيد بخشي از آنها بر ضرور
و دمكراسي ، جمع ناپذيرند و با رشد “ دين ساالري“. تنها بخشهايي از اين واقعيت تحقق يافته هستند

فزاينده ي جنبش دمكراسي خواهي در ايران ، تجزيه ي ناگزير جبهه ي دو خرداد بهمراه آمد و ضرورت 
و چه ) اقتدارگرايان(ن خواها“ مشروعه“خط آشي جنبش دمكراسي خواهي با قدرت طلبان چه 

در حقيقت در يك مقايسه ي . روز افزون شد) اصالح طلبان حكومتي(“ مشروطه ي مشروعه“طرفداران 
تاريخي ، همان دو جناحي آه يكبار آزمون تاريخي خود را در انقالب مشروطه پس داده بودند ، باز همان 

 متفكرين و روشنگران آگاه و نيروهاي دمكراسي منتها در آمبود. بازي را تكرار آردند و باز آن را باختند
خواه و سكوالر آه از عرصه ي حيات سياسي در ايران سالهاست آه يا حذف شده اند و يا ناچار به 

سكوت و يا دنباله روي از اصالح طلبان حكومتي را سهل تر از حفظ استقالل از آن و جستجوي راههاي 
تعريف “ مشروطه خواه“خود را ) اصالح طلبان حكومتي (خواهان“مشروطه مشروعه“نوين پنداشتند، 

پوپوليست نيز بر اين تعريف صحه گذاشتند آه اين خود مقوله ي “ روشنفكران“آردند و بخش عظيمي از 
  .ديگريست و مي بايست در جاي ديگر بدان پرداخته شود

  
شكل گيري نهادهاي مدني است نكته ي دوم ، تاآيد گروههايي از اصالح طلبان يا پيروان آنها بر ضرورت 

اما نتيجه گيري اين دوستان آه پس زمان الزم است تا اين . آه به خودي خود امري درست است
نهادها تشكيل و مردم ايران دمكرات شوند و اينكه پس بايد در انتخابات شرآت آرد و به اصالح طلبان 

  . راي داد ، اشكال اين معادله است
 تام گرا و سرآوبگر و با وجود بدل سازان حرفه اي حكومتي از هر دو جناح در آشوري با نظامي چنين

آه در نهادسازي بنام مردم خبره اند و آار آموخته و با توجه به اينكه نهادهاي واقعا مستقل از حكومت 
هنوز شكل نگرفته به اشكال گوناگون حذف و سرآوب مي شود، در حاليكه بمحض اينكه چند نفر دور 

مي شوند ، تحت عناوين گوناگون از تجمع آنها جلوگيري مي شود، در شرايطي آه اگر هم هم جمع 
نهادي تشكيل شود ، با انواع حربه ها نيروهاي آار آموخته ي نظام توتاليتر چه بصورت مشارآت ، چه 

از گسترش و انعكاس صداي آن جلوگيري مي شود، ... بصورت عامل بازدارنده ، چه بصورت بدل سازي 
فراموش نكنيم آه در چنين نظامي هيچ چيز از نظر حكومتگر پنهان . چنين آرزويي عملي نمي شود

نيست و از دست او در نمي رود ، بلكه حتي گشايش فضاهاي خاص به قصد بستن فضاهاي ديگري 
درست است آه مردم از هر . مهمتر است) مصلحت نظام(انجام مي شود آه براي تداوم حيات حكومت 

 براي نفس آشيدن استفاده مي آنند آه حق طبيعي آنهاست ، اما ايجاد اين توهم آه ساختار فرصتي
سياسي در حال دمكراتيزه شدن است، خطر بسيار جدي و گمراه آننده براي جنبش دمكراسي 

بايد در نظر گرفت آه با توجه به فشار بين المللي بر حكومتهايي نظير حكومت . خواهي ايران است
 با در نظر گرفتن روند جهاني شدن، وادادن ها و عقب نشيني ها هزينه هايي است آه اسالمي و

حكومتهاي ديكتاتوري براي حفظ حيات خود بناچار مي پردازند، اما اين بهيچوجه نشانه ي دمكراتيزه 
توام با سرآوب و حذف و توهم “ شبه دمكراسي“ شدن آنها در روابط درون آشوري نيست ، بلكه تنها 

  . يي بدون تغيير واقعي و بنيادين بسوي دمكراسي استزا
در حال حاضر و به توجه به فشاري آه از همه سو بر حكومت اسالمي وارد مي شود، حتي در صورتي 

. در مجلس اآثريت بيابد، فضا بسته تر از اين آه هست نمي تواند بشود) اقتدارگرا(آه جناح راست 
هكارهايي براي گشايش اقتصادي و غلبه بر بحران اقتصادي، بدون نقشه هاي اين جناح مبني بر طرح را
همانگونه آه عقب نشيني اين جناح در برابر فشارهاي خارجي . نظر بازيگران بين المللي ممكن نيست

نشان داد ، جناح اقتدارگرا نيز خواهان بدتر شدن ... و امضاي پروتكل الحاقي ، تحويل اعضاي القاعده 
تاآيد . كه عقب نشيني آرده است و در صدد ارائه ي يك چهره ي جديد از خود استاوضاع نيست ، بل

اخير امثال الريجاني ، شيباني و طيفهاي راست آه اينبار نه با اسالم گرايي محض، بلكه با آآادميك 
، نخبه سازي و “ آارشناسانه“نمايي به صحنه وارد شده اند بر برنامه هاي گسترده ي اقتصادي و 

نمايي اقتصادي ، تكيه بر تئوريسين هاي آآادميك ، اما در خدمت ساختار تام گرا ، نظارت “ مدرن“
مستقيم تر بر مراآز تحقيقي و علمي ، در عين حال استفاده ي يك ادبيات جديد آه در آن آمتر از 

 توجه شود به تشكيل جبهه وفاق( “ ايراني“و بيشتر از واژه هايي نظير “ اسالمي“الفاظي چون 
، بعبارت ديگر تغيير چهره ي نظام از توتاليتر به اتوريتر ، از برنامه هاي آينده )اسالمي در چند روز گذشته

آن بخش از اصالح طلبان آه مي خواهد به هر قيمتي شده در قدرت بماند و . ي جناح اقتدارگرا است
 ظرفيتش تكميل گشايش فضاي سياسي را براي چهره آرايي به خود اختصاص داده است،“ مدال“

، حتي اگر در مجلس بماند ، ) حفظ حكومت اسالمي(است و چون با جناح اقتدارگرا منافع مشترك دارد 
  . در اين بازي جديد شريك اقتدارگرايان خواهد بود 

در برابر افكار بين المللي ايجاب مي آنند آه با ) هر دو جناح (در انتخابات مجلس هفتم ، مصلحت نظام 
نتيجه مهم . خود مهر تاييد بزنند“ مشروعيت“ز شرآت گسترده ي مردم در انتخابات بر استفاده ا

در نتيجه آنها آه پيشنهاد مي آنند ، مردم شرآت آنند ولي آاغذ سفيد . نيست، شرآت مهم است 
به صندوقهاي راي بيندازند، از آنجا آه تضميني براي اعالم دقيق تعداد راي هاي سفيد وجود ندارد و 

  . ، پيشنهاد عاقالنه اي نكرده اند(!) كن است اين راي ها بين دو جناح تقسيم گردد مم
آدام ملت است آه در جهان امروز . تاآيد بر ضرورت مبارزه ي مسالمت آميز ، بخودي خود مثبت است 

 اما اين مردم نيستند آه خشونت اعمال. نخواهد گذار به دمكراسي بدون خونريزي و آشتار انجام شود
مي آنند، بلكه حكامي هستند آه خواسته هاي بر حق مردم را تاب نمي آورند و از روش حذف فيزيكي 

www.iran-archive.com 



اعتراض، تظاهرات ، تجمع ، اعتصاب و طرح . يا فكري براي حذف صداهاي مخالف سود مي جويند
خواست رفراندوم ، دمكراتيك ترين روش هاي مبارزاتي مردمي هستند آه خواهان پايان دادن به 

“ آنها آه به بهانه ي مبارزه ي مسالمت آميز ، حق يك ملت را در . ستبداد و برقراري دمكراسي هستندا
گفتن به استبداد حاآم بزير سوال مي برند و حق دمكراتيك اعتراض علني به حكومتهاي استبدادي “ نه

عه را بسوي يك را در آل نقض مي آنند، به مسالمت آميز پيش رفتن روند آمكي نمي آنند، بلكه جام
مبارزه ي مسالمت آميز يك انتخاب است و ملت ايران آن را . انفجار غير قابل آنترل سوق مي دهند

برگزيده تا بر تكرار روند خشونت در حيات سياسي ايران مهر بطالن بزند، اما نمي گذارد به بهانه ي اين 
  .تصميم ، به سكوت و انفعال واداشته شود

 ، از يكسو باعث مي شود آن بخش از اصالح طلبان آه خواستهاي دمكراتيك عدم شرآت در انتخابات
به مشروعيت “ نه“ دارند از مدار حكومت آنده و به جنبش مردم نزديكتر شوند و از سوي ديگر يك 

قدم بعدي حرآت بسوي يك جبهه ي وسيع دمكراسي خواهي و . حكومت اسالمي در آليت آن است
. غيير حكومت و تشكيل مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي است طرح شعار رفراندوم براي ت

تبديل اين شعار به يك پروژه ي ملي ، بستگي به اراده و يكپارچگي تمام نيروهاي دمكراسي خواه دارد 
آنهم به شكل ) آلترناتيو حكومتي (در اين مسير راه حل براي نيروهاي سكوالر خارج ، نه بديل سازي . 

 سازماني و انتظار فرصت براي ورود به بازي قدرت در چارچوب -شگر آشي هاي سنتي قبيله اي ول
آنوني يا از طريق تقويت جناحهاي قدرت طلب حكومتي ، بلكه تقويت نيروهاي سكوالر و مستقل از 

حاآميت در داخل و آمك به جبهه ي فراگير دمكراسي خواهي مردم است آه مطمئنا نه از درون 
حكومتي، بلكه در همدلي، همياري و تقويت صداي مستقلين سكوالر است آه آواي جناحهاي موجود 

رفراندوم را از زمزمه هاي آنان مي توان شنيد، اگر درست گوش بدهيم و اگر بجز برقراري دمكراسي در 
  . ايران، هدف ديگري نداشته باشيم

رد و تعيين آند ، بايد بر اگر خواهان آن هستيم آه ملت ايران خود سرنوشت خويش را در دست بگي
اهميت آنچه در پيش است ، تاآيد ورزيم و همچنين از دامها آه يكي پس از ديگري براي ملت ايران مي 

حرآتي آه آغاز آرده ، تنها مي . جايز نيست آه اين جنبش به عقب بازگردد. گسترانند، بر حذر داريم 
شرايط . ا رفت ، تا دير نشده و تا هنوز فرصتي هست بايد اين راه ر. تواند و مي بايست رو به جلو باشد 

  ...براي جنبش دمكراسي خواهي ايران ، از اين مهيا تر نخواهد شد 
  

  متن کامل بيانية تحليلي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت
دفتر تحكيم وحدت ضمن به چالش آشيدن مدافعان شرآت در انتخابات، نه تنها داليل و توجيهات آافي 

رآت در انتخابات را درنيافته است بلکه حتي عدم شرکت در انتخابات را چه بسا مفييدتر و براي ش
  مناسب تر ارزيابي مي نمايد 

شك نيست آه فضاي سياسي آشور در ماههاي آينده، براي ايران عزيزمان به علت در پيش رو داشتن 
ن حال با اهميت خواهد بود و انتخابات دورة هفتم مجلس شوراي اسالمي، فضايي پر التهاب و در عي

اگرچه شايد نتيجة اين انتخابات در سرنوشت ادارة آشور اهميت چنداني نداشته باشد، اما فضاي 
  .حاصل به عنوان نقطه عطفي در روند تحوالت سالهاي اخير از اهميت بسزايي برخوردار است

 عدم شرآت در آن براي بخش شايد آمتر انتخاباتي در سالهاي اخير بوده است آه اينچنين شرآت يا
قابل توجهي در جامعه ترديد و شك ايجاد نموده باشد و ملت ايران را آه از سويي به نقطه تعيين آننده 

نارضايتي از حاآميت رسيدهاند و از سوي ديگر دلنگران منافع ملي و سرنوشت خود و آشورشان 
 گرهاي از آار فروماندشان نگشاده است،  سالة اخير اصالحات حكومتي نيز7ميباشند و از طرفي تجربة 

در دوراهي جدي اتخاذ تصميمي سرنوشت ساز و تعيينكننده براي شرآت و يا عدم شرآت قرار داده 
است تصميمگيري در اين امر مستلزم تحليل دقيق فوايد و مضار هر آدام از اين دو راه ميباشد آه در اين 

در اين ميان جنبش . آدام از طرفين و تحليل آنهاستتحليل نيز اولين قدم شناخت پيشفرضهاي هر 
دانشجويي آه ديگر جايگاه خود را در منازعات سياسي به خوبي شناخته و مصممانه تصميم خود بر 

دوري از قدرت و اجتناب از بازيهاي قدرت را جامة عمل پوشانده است خوب ميداند آه جدا از هر 
نتخابات، نه در منازعات مربوط به احزاب و گروهها بر سر تصميمي مبتني بر شرآت يا عدم شرآت در ا

ورود فالن ليست يا فالن شخص وارد ميشود و تجربة اشتباه خود در مجلس ششم را تكرار ميكند و نه 
فردي و يا ليستي ارائه ميدهد و نه آانديدايي عرضه ميدارد و بر سر عهد و شعار آليدي خود مبني بر 

  . خواهد ايستاددوري از قدرت ايستاده و
اما به هر حال مجموعة دفتر تحكيم وحدت و جنبش دانشجويي، در اين هنگامة سرنوشتساز و در 

 سال اخير، قطعًا 7مقوله مهمي چون انتخابات مجلس هفتم، پس از فراز و فرودهاي تجربه شده در 
برد آه در آن صورت نيز در نميتواند تنها مانند ناظري منفعل، آنج عافيت گرفته و سر در ِجيب خويش فرو 

  .برابر وجدان ملت و تاريخ تحوالت آشور بايد پاسخگوي انفعال و سكوت محافظهكارانهاش باشد
بنابراين اگرچه شايد بنا به داليلي چون فشارهاي خردآنندة حاآميت و تهديدها و هزينههاي آمرشكن 

 يا خواهد رسيد و همه داليل و حرفهاي اصحاب قدرت نتواند همه آنچه را آه به تحليل و تصميم رسيده و
خود را بي پروا و بي واهمه بزند و نهايتًا نيز ناچار از مصلحت سنجيهاي خود و ملت خواهد بود و ناچار 

است آه در اين گذرگاه تنگ عافيت، بسياري از گفتنيها را فرو گذارد اما قطعًا در اين ميان منفعالنه 
  .ن امر بيتفاوت نميتواند باشدسكوت نخواهد ورزيد و نسبت به اي
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لذا بر خود فرض ميدانيم آه مقتدرانه ديدگاههاي مطروحة اين مقوله را به چالش آشيده و از منظر 
 سال 7،6گفتمان انتقادي و باآنار گذاشتن تعارفات، در حد ممكن، با پرهيز از هيجانسازيهاي رايج در 

م و با توجه به زمان پيش رو تا انتخابات، ضمن شنيدن اخير ارزيابي خود از اين انتخابات را عرضه داري
نظرات مخالف و موافق، تصميم نهائي خود را به آينده موآول نمائيم و قطعًا قضاوت غايي در اين امر بر 

  .عهدة ملت شريف ايران ميباشد
  انتخابات و دموآراسي

ارزه براي تحقق دموآراسي مسير سعادت و رفاه و پيشرفت آشور و احقاق حقوق ملت، جز از طريق مب
و پايبندي به دفاع از حقوق بشر و مقيد بودن به اخالق و شرافت انساني نخواهد گذشت و بر همين 
اساس چنانچه بارها و بارها اعالم گرديده است، تالش در جهت تحقق دموآراسي و دفاع از برابري و 

پيش رويمان در دنياي امروز براي حصول به رفاه آزادي بر پايه حقوق بشر نه فقط چـــارة ناگزيـر و بيبديل 
و پيشرفت، آه آرمان ما در مسير حـرآت و مبارزهمان است و لذا هر استراتژي و راهكار و ابزاري آه 

مقوم اين امر نيز باشد قطعًا به عنوان راهكار و استراتژي و تاآتيك جنبش دانشجويي مد نظر قرار خواهد 
ن پذيرفت آه يكي از ابزارهاي اصلي و مهم حصول به دموآراسي، انتخابات گرفت و از همين منظر ميتوا

  .آزاد و رجوع به افكار عمومي و عقل جمعي است
اما سؤال اساسي اينجاست آه آيا برگزاري صرف انتخابات و شرآت در اين انتخابات، آن هم انتخاباتي 

ناخته ميشود و نه حق انتخابكنندگان آه نه حق انتخاب شوندگان براي انتخاب شدن آزاد، به رسميت ش
، از سوي متوليان حكومت پذيرفته ميگردد و  براي انتخاب افراد مورد نظرشان يا ديدگاههاي مورد رأيشان

نه براي انتخاب شدگان حقي و اجازهاي و نقشي براي تعيين سرنوشت و تغيير و اصالح امور در ادارة 
ند در فرايند تقويت دموآراسي در آشور تاثيرگذار باشد؟ آشور ازسوي حاآميت شناخته ميشود، ميتوا

و آيا اتفاقًا انتخابهاي پي درپي از سوي ساختاري آه خود مانع و رادع بر سر دموآراسي است، 
توجيهي مشروعيت بخش براي حاکميت و ابزاري در دست صاحبان قدرت در جهت تضعيف و تحريف 

  دموکراسي نيست؟
 رايي و راه اندازي بازي انتخابات، در برگيرندة مفهوم انتخابات است؟ فراموش آيا صرف قرار دادن صندوق

نكنيم آه در ديكتاتوري صدام نيز شمار انتخابات برگزار شده آم نبود و حتي تعداد شرآت آنندگان نيز در 
حقق اما هيچ يك از آنها به عنوان حرآت رو به جلو در مسير ت. ساية حكومت پليسي وي، آم شمار نبود

دموآراسي تحليل نشد و اصوًال دموآراسي به عنوان تحقق ارادة جمهور ملت اگرچه قطعًا نيازمند 
انتخابات براي شناخت رأي مردم ميباشد، اما نه صرف انتخابات تحقق بخش اراده و خواست ملت است 

  .استا ارزيابي نمود و نه هر انتخاباتي را ميتوان در اين ر-هرچند آه گاه نشان از تجلي رأي ملت دارد-
بنابر اين در قدم اول، دعوت آنندگان به شرآت در انتخابات بايد اين سوال مهم و اساسي را پاسخ 

گويند آه اوًال با چه تضميني و چه تحليلي، انتخابات اخير پيش رو را تحقق بخش ارادة ملت و تقويت 
ميني بر امكان انتخاب آزاد و موثر و عادالنه ثانيًاچه دليلي و تض. آنندة فرايند دموآراتيزاسيون ميدانند

سراغ دارند آه اين چنين شرآت در اين انتخابات را در مسير ) با وجود سابقة اقتدارگرايان(براي ملت 
پيشبرد دموآراسي ارزيابي مينمايند؟ و اين تازه با اين پيشفرض که رّد صالحيتهاي صورت گرفته در 

گاهي خوشبينانه، حاکميت به شکلگيري مجلسي چون مجلس انتخابات مجلس ششم نباشد و با ن
ششم رضايت دهد، که البته بنا بر شواهد و ظواهر، رّدصالحيتها نيز بسيار گستردهتر از قبل بوده و 

حتي اکثريت نمايندگان فعلي مجلس نيز توسط شوراي نگهبان رد صاليت شده و خواهند شد و با فرض 
به هر آنش سياسي، و به فرض پذيرش تلويحي محاسن و اثرات ) ايانهو نه مطلقگر(نگاه نسبيگرايانه 

مثبت نسبي، آيا شرآت در انتخابات در جهت تقويت دموآراسي، بخشيدن مشروعيت تلويحي به 
ساختار نظام برگزارآنندة انتخابات نيست؟ به ويژه با درنظر گرفتن اين واقعيت که ابزارهاي قدرت و 

ر اختيار حاکميت ميباشد و در اين بين دليل ترجيح حسن نخست به شر وسايل تبليغات جمعي نيز د
  اخير چيست؟

شرآت در هر انتخابات در دل يك سيستم در آنار انجام يك حرآت به ظاهر مدني و دموآراتيك، به دوام 
مگر آنکه انتخابات پيش رو، انتخابي ساختاري و مبنايي . و قوام آن سيستم و ساختار نيز آمك ميکند

اشد و لذا شرآت در انتخاباتي غير ساختاري در نظامي غير دموآراتيك تنها زماني الزام آور بوده و ب
توجيه منطقي خواهد داشت آه مطمئن باشيم اين انتخاب حسنش افزون بر مضارش بوده و افراد 

 غير در. انتخاب شده توانايي تضعيف و پس زدن ساختارهاي غير دموآراتيك حاآميت را خواهند داشت
اين صورت، آن انتخابات چيزي جز يك ژست و يك ويترين به ظاهر دموآراتيك نيست و ظلمي ديگر به 

  .مفهوم انتخابات و دموآراسي خواهدبود
  ميزان اثر گذاري مجلس در اداره امور

اين اصل مسلم عقلي پذيرفته شده است آه اقدام به عملي لغو و بيهوده و بي اثر، چيزي جز از دست 
 توان و انگيزه و از دست رفتن سرمايهها نخواهد بود و طبيعتًا انجام آاري بي اثر، نامعقول و غير دادن

بنابراين در انجام هر عملي بايد يا موثر بودن و راهگشا بودن آن عمل مسلم شود و . منطقي مينمايد
ت نيز معتقديم آه يا بايد ياحداقل اميدي بر اين تأثير وجود داشته باشد و از اينجاست آه در بحث انتخابا

اطمينان بر تأثير رأي ملت در اداره امورشان و تعيين سرنوشتشان داشت و مطمئن بود آه نمايندگان 
منتخبشان توان و اجازه و اختيار تغيير روشهاي ناصواب و اصالح امور و قوانين را خواهند داشت و يا الاقل 

ن چنين اصالحاتي را براي ملت و نمايندگان ملت فراهم اميدوار بود آه ابزارها و شرايط پيش رو امكا
  .خواهند آورد
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حال افرادي آه رأي ملت در انتخابات مجلس در ادارة امور را مؤثر ميدانند، با توجه به تجربة مجلس 
ششم و چند سال گذشته بايد اثبات آنند آه يكي از دو حالت اطمينان و اميد فوق الذآر براي ملت 

فراموش نشود آه آار مجلس تصويب قوانين و اصالح روندها و رويهها در . ابل اتكاستمحقق بوده و ق
جهت اراده و خواست ملت و بهبود معيشت و آاهش آالم مردم است و براي ابراز انتقادات و مخالفتها و 

انيهها و اعتراضات به رويهها و قوانين و يا نگاشتن نامة اعتراضي به رئيسجمهور و رهبر و ملت و صدور بي
انجام تحصنها و اعتراضات، اگرچه مجلس ابزاري قوي است، اما اين مقوالت را در جايي خارج از مجلس 

  .نيز ميتوان پيگيري نمود و چه بسا اثرگذاري آن از طرف يك اپوزيسيون، افزون نيز باشد
حرف ملت شجاع بنابراين، هرچند آه منصفانه بايد نقش مجلس ششم در بيان انتقادات و اعتراضات و 

از تريبونهاي مجلس را ستود و عمل ايشان را ارج نهاد و نبايد از نقش تريبوني مجلس براي حدقل ابراز 
اما در بررسي فوايد و اثرگذاري مجلس تنها نميتوان به خاطر . غافل شد) و نه تحقق آن(مطالبات ملت 

 قانون اساسي فعلي با در بر داشتن آيا. اين نقش، ارادة توده ملت را به پاي صندوقهاي رأي آشاند
نهادي چون شوراي نگهبان و تفاسيرش و به رسميت شناختن مقامي فراقانوني و حكمهاي حكومتيش 
  .جايي براي دموآراتيزه شدن و اصالح در اين راستا بيش از آنچه آه تا آنون اتفاق افتاده، گذاشته است

واردات و % 68اقتصاد آن و حدود % 60آشوري آه بيش از با نگاه واقع بينانه و نه ذهني خوشبينانه، در 
صادراتش در اختيار نهادها و بنيادها و ارگانهايي خارج از امر و نظارت مجلس و دولت به سر ميبرند چه 

با نگاهي بر قانون اساسي جمهوري اسالمي . نقش تعيين آنندهاي براي مجلس ميتوان انتظار داشت
اين قانون حتي يك قانون مشروطه نيز نبوده و دموکراسي به قانون به خوبي ميتوان دريافت آه 

اساسي دوران مشروطه نيز عقبتر است و اگر در قانون اساسي مشروطه، قدرت با رأي و ارادة جمهور 
ملت مشروط و مقيد و محدود ميگردد، در قانون اساسي فعلي اين قدرت است آه ارادة ملت را صحيح 

مييابد و رأي و نظر اآثريت را با ارادة خود محدود و مقيد مينمايد و اوست آه اجازه و مشروع و قابل اعتنا 
دارد هر زمان آه اراده و رأي ملت را ناصواب تشخيص دهد به بهانه نامشروع بودن، آان لم يكن تلقي 

مان نمايد، همچنين در قانون اساسي مشروطه، باالترين مقام تصميم گيرنده و قانونساز مجلس و پارل
ميباشد در حالي آه در نظام حاآم فعلي مجلس نميتواند در تصميمگيريهاي اصلي نقشي 

تعيينكنندهاي داشته باشد و تصميم نهايي بر عهده مقام رهبري و يا نهادهاي منصوب ايشان اعم از 
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت ميباشد اين تازه پايگاه حقوقي رهبر در قانون اساسي است 

تا آنون از همة اختياراتش استفاده نكرده ) چنانچه رهبري نيز اشاره آرده(از ديدگاه رژيم حقيقي و 
  .است، که البته فراتر از اين نيز ميباشد

بنابراين مقايسه شرايط قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي با نظام مشروطه انگليس چه از نظر 
ي نظام جمهوري اسالمي و چه از حيث رژيم رژيم حقوقي به دليل مشروطه نبودن قانون اساس

  .حقيقي و چه به لحاظ ميزان ايدئولوژيك بودن اين دو نظام، قياسي معالفارق است
  

  انتخابات مجلس و حاآميت دوگانه
يكي از توجيهات مطروحه جهت شرآت در انتخابات مجلس تقويت حاآميت دوگانه براي حضور در قدرت 

قويت جامعه مدني ذآر ميگردد و با اين پيش فرض براي جلوگيري از و تداوم فعاليتهاي سياسي و ت
  .تمرآز قدرت، شرآت در انتخابات از سوي ايشان توصيه ميشود

حاآميت دوگانه، مانند باقي ماندن در روي پل است و استفاده از پل تنها براي دوان گذار توجيهپذير 
  ست يا امري است آه جاي بحث دارد؟ميباشد اما آيا باقي ماندن مداوم بر روي پل مطلوب ا

به هر حال هر حكومتي حتي به صرف حفظ قدرت، ميبايست آارهاي روزمرة اداره آشور را نيز انجام 
دهد و در صدد رفع مشكالت باشد و وجود حاآميت دو گانه اگر چه در آوتاه مدت توجيهاتي ميتواند 

ر و اتالف سرمايههاي اجتماعي و اقتصادي و داشته باشد ولي در دراز مدت ثمري جز معطل ماندن امو
گذراندن باري به هر جهت روزگار، نخواهد داشت؛ از سوي ديگر با توجه به تجربه سالهاي اخير و بعد از 

 و وجود حاآميت دوگانه در آشور در اين سالها، آيا جريان اصالح طلبي از بعد تقويت 1376دوم خرداد 
يكپارچه شدن حاآميت و قرار گرفتن يك تنة جريان اقتدارگرا در جامعه مدني طرفي بسته است؟ آيا 

برابر سيل مطالبات روز افزون جامعه، خود نميتواند امكان عقب نشيني حاآميت و به تحليل رفتن توان 
  اين جريان را فراهم آند؟

جامعه حفظ، تشكيل، تداوم و تقويت جامعه مدني، امري نيست آه تابع قدرت باشد، بلكه بيشتر اين 
مدني است آه تقويت آننده ساختارها و تفكرات دموآراتيك است و نمايندگان مجلس هم در صورتي 

حرف حقي را بيان ميدارند و از حقي مجدانه دفاع خواهند نمود آه جامعه مدني قوياي براي ايجاد 
زيابي نمود آه حال بايد ار. فضاي الزم و حمايت از آن حضور داشته باشد و عكس آن آمتر مصداق دارد

 قويتر بوده يا در 78 بهمن ماه 29 و 76آيا با اين شرايط جامعه مدني در هنگامة انتخابات دوم خرداد 
  شرايط حاضر و پس از هفت سال حاآميت دوگانه؟

و آيا شاخصهاي معرف جامعه مدني به طور واقعي و نه فقط آماري، در سالهاي اخير بيشتر رشد يافته 
 ؟ وجود حاآميت دوگانهاي آه نهايت تقابل آن راه انداختن دعوا بر 76 از دوم خرداد يا در سالهاي قبل

سر دادستان تهران بوده و دست آخر نيز ثمري از اين منازعه براي بخش اصالح طلب حاآميت حاصل 
ن نگرديده است، آجا ميتواند زمينهساز وادار ساختن بخش اقتدارگرا به تمكين رأي و نظر ملت باشد و اي
ساده انگارانه است آه وجود حاآميت دو گانه را مقّوم جامعه مدني ارزيابي آنيم و از دلزدگيها و ايجاد 
يأسها و نا اميديها و فروپاشي اعتماد عمومي و متعاقب آن از بين رفتن هويت جمعي جامعه، و حدوث 

www.iran-archive.com 



به وجود آمدن چنين فضايي بيتفاوتي در ميان ملت نسبت به تحوالت آينده آه حاآميت دوگانه قطعًا در 
نقش داشته است چشم فرو پوشيم عالوه بر آنکه بودن در قدرت به ناچار اجبارهايي بر پذيرش برخي 

نبايد از نظر دور داشت آه در عرصه فعاليت سياسي و تدبير امور، . الزامات حاآميت ايجاد خواهد نمود
ايد بيش از اين به دامن بيتفاوتي و انفعال و مهمترين سرمايه، اعتماد عمومي است و اين سرمايه را نب

بياعتمادي سوق داد و آنچه آه در سياست بيش از همه قدرت را مهار ميكند، قدرت جنبشهاي 
عالوه بر اين ردصالحيتهاي گستردهاي که حتي مدافعان . اجتماعي است نه قدرت حاآميت دوگانه

 حضور در مجلس نميداند را در نظر داشت که در قانون اساسي و نّواب مجلس را نيز واجد صالحيت براي
اين صورت پيش فرض امکان شکلگيري و تقويت حاکميت دوگانه نيز منتفي خواهد بود و در آنار همه 

  : اين موارد بايد فوايدي چون 
  آاهش مشروعيت ساختارها و روشهاي غير دموآراتيك حكومت-1
  صت طلب پااليش نيروهاي جبهه اصالحات از نيروهاي فر-2
   امكان حفظ و تقويت اعتماد عمومي براي جنبش اجتماعي -3
   ايجاد امكان تشكيل جبهه قوي اپوزوسيون براي پيگيري مطالبات ملت-4
   امكان بيان مطالبات صريح ملت به دور از تعارفات و الزامات حضور در دايرة قدرت-5

  .را نيز از نظر دور نداشت
 سؤاالت مطرح شده، دفتر تحكيم وحدت ضمن به چالش آشيدن مدافعان بنابراين با توجه به توضيحات و

شرآت در انتخابات، نه تنها داليل و توجيهات آافي براي شرآت در انتخابات را درنيافته است بلکه حتي 
بنابراين فرصت باقي مانده تا . عدم شرکت در انتخابات را چهبسا مفييدتر و مناسبتر ارزيابي مينمايد

را زمان مناسبي براي نقد ديدگاههاي خود و رفع ترديدها و شبههها ميداند تا از دل مباحث انتخابات 
  . مطروحه امكان تصميمگيري خود بهتر فراهم گردد و قطعًا تصميم گيرنده نهايي ملت ايران است

باشد آه منافع ملي و سرنوشت آشورمان را فداي هيجان سازيها و ارزيابيهاي احساسي و منافع 
  .ي و فردي خويش نسازيمحزب

  
  والسالم

  19/10/82جمعه 
  

  :انجمنهاي اسالمي دانشجويان دانشگاههاي
صنعتي شريف، عالمه طباطبايي، امور اقتصادي و دارايي، الزهرا، خواجهنصيرالدين طوسي، تربيت معلم 

ي تهران، شيراز و علومپزشکي شيراز، علوم پزشکي ايران، شهرکرد، علوم پزشکي شهرکرد، صنعت
اميرکبير، علم و صنعت ايران، سيستان و بلوچستان، شهيد رجايي، شهيد عباسپور، تربيت معلم 

آذربايجان، سهند تبريز، مخابرات، زنجان، علوم پزشکي اردبيل، رازي کرمانشاه، علوم پزشکي کاشان، 
ار، اصفهان و علوم پزشکي، صنعتي اصفهان، کردستان، علوم پزشکي کردستان، تربيت معلم سبزو

علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، صدوقي يزد، دانشگاه يزد، فردوسي مشهد، علوم پزشکي 
هرمزگان، ايالم، بوعلي سينا همدان و علوم پزشکي، اروميه، زابل، محقق اردبيلي، تربيت مدرس، پيام 

  نور صومعه سرا، پيام نور خدابنده، ياسوج
  

  هشدار معاون خاتمی
  2004 ژانويه 12 -1382 دي 22دوشنبه  -بي بي سي 

محمد ستاری فر، معاون رئيس جمهور ايران، گفته است که اگر دولت احساس کند در انجام وظايفی 
  ."مثل دفاع از حقوق مردم و برگزاری انتخابات سالم کوتاهی شده است، ماندن را جايز نمی داند"

وقتی نتواند " تاری فر افزوده دولت آقای س) ايرنا(به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ايران 
  ."آزادی را به مردم ارايه کند چه استعفا بدهد و چه ندهد، خود به خود مستعفی است

سخنان آقای ستاری فر ساعاتی پس از اظهارات آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، عنوان 
خله خود در مساله رد صالحيت می شود که در سخنانی در مالقات با وزير کشور و استانداران مدا

گروهی از داوطلبان شرکت در انتخابات آينده مجلس توسط شورای نگهبان را در مرحله کنونی مردود 
  .دانست

آقای خامنه ای با اشاره به انتقاد گروهی از استانداران از نتايج بررسی صالحيت نامزدهای انتخابات 
طبعا هيات های نظارت نيز در مورد عملکرد "توسط هيات های نظارت شورای نگهبان گفت که 

حرف هايی دارند اما بنده نه وکيل مداقع آنها ) وابسته به وزارت کشور(استانداران و هيات های اجرايی 
هستم و نه وکيل مدافع شما بلکه وکيل مدافع قانون و در درجه اول قانون اساسی هستم و تاکيد می 

  ." را رعايت کردکنم که درهمه احوال فقط بايد قانون
 ژانويه، گروهی از استانداران اعالم کرده بودند که در صورتی که ظرف يک هفته رييس 11روز يکشنبه، 

جمهوری به مساله رد صالحيت ها توسط شورای نگهبان رسيدگی نکند، از سمت خود استعفا خواهند 
  .داد

مطابق ميل ما بود آن را قبول کنيم اين منطقی نيست که هرجا قانون "رهبر جمهوری اسالمی افزود که 
  ."و هرجا منافع ما را تامين نکرد آن را رد کنيم
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وی اظهار داشت که در مساله اختالف بر سر بررسی صالحيت ها، شورای نگهبان و وزارت کشور 
  .هرکدام می گويند که به قانون عمل کرده و طرف ديگر را به تخلف از قانون متهم می کنند

 دخالت خود در اين مرحله از اختالف بين شورای نگهبان و وزارت کشور را رد کرد و گفت آقای خامنه ای
اگر کار از مراحل قانونی بگذرد و به جايی برسد که نيازمند تصميم رهبری باشد براساس تشخيص "که 

  ."وظيفه، عمل خواهم کرد
 های اجرايی تاييد و هيات معنای اين مساله اين نيست که اگر صالحيت کسی را هيات"وی افزود که 

نظارت رد کردند و يا برعکس، رهبری بيايد ميان آنها داوری کند چرا که در اين مرحله، مجرای قانونی 
  ."وجود دارد

عده ای از چندی قبل تهديد به تشنج کرده اند بنابراين "وی بر اجتناب از تشنج تاکيد کرد و گفت که 
اقب آرامش جامعه باشند و با کسانی که با بهانه گيری به دنبال همه، از جمله استانداران، موظفند مر

  ." جنجال و ايجاد تشنج هستند مقابله کنند
  رسيدگی رييس جمهوری

 ژانويه، گزارش شد که هيات های نظارت وابسته به شورای نگهبان گروه کثيری از 11روز يکشنبه، 
نان به تاييد هيات های اجرايی رسيده بود رد داوطلبان شرکت در انتخابات آينده مجلس را که صالحيت آ

  . کرده است
  . گروهی از نمايندگان جناح اصالح طلب در مجلس کنونی در ميان رد صالحيت شدگان هستند

رد صالحيت اين گروه از داوطلبان به تحصن اعتراض آميز حدود هشتاد تن از نمايندگان در راهروهای 
  .مه داشته استمجلس منجر شد که روز دوشنبه هم ادا

همزمان، محمد خاتمی، رييس جمهوری، يک هيات پنج نفره را مامور بررسی موضوع رد صالحيت ها 
  .کرده که قرار است گزارش خود را به هيات دولت تسليم کند

معلوم نيست دولت درنظر دارد نتايج اين بررسی را به چه صورت مورد استفاده قرار دهد و اختيارات 
  . ای دخالت در روند تعيين صالحيت ها توسط شورای نگهبان در چه حدی استرييس جمهوری بر

  .همچنين چند عضو شورای عالی امنيت ملی هم موضوع رد صالحيت ها را بررسی خواهند کرد
  سفارش کروبی 

 ژانويه، چند تن از نمايندگان دوره کنونی 12با ادامه تحصن معترضين به رد صالحيت ها در روز دوشنبه، 
ز که صالحيت آنان مورد تاييد شورای نگهبان قرار گرفته است به منظور همبستگی با تحصن کنندگان ني

  .در جمع آنان حضور يافتند
همچنين، مهدی کروبی، رييس مجلس، روز دوشنبه در جمع تحصن کنندگان در مجلس حاضر شد و 

  .برای آنان سخنرانی کرد
 آقای کروبی از متحصنين خواست تا مطالبات خود را از -نا  ايس-به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 

کارهای خالف قانونی که صورت گرفته بايد جبران شود و اين کار "راه قانونی پيگيری کنند و افزود که 
  ."بايد از مسير قانونی خود انجام شود

 را در مالقات رييس مجلس گفت که چندين بار با رييس جمهوری تماس گرفته و قرار است اين مساله
  .بعد از ظهر روز دوشنبه با آقای خاتمی بررسی کند

گروه های سياسی خود بايد تالش و فعاليت کنند و از رانت وزارت کشور و شورای نگهبان "وی گفت که 
  ."نمی توان استفاده کرد و شورای نگهبان و وزارت کشور به تعبير مقام معظم رهبری داور هستند

استار جلوگيری از بروز تنش شد و ابراز اميدواری کرد که انتخابات آينده مجلس آقای کروبی مجدد خو
  .گرم و پرشور برگزار شود

  سخنان حجاريان
همچنين، گزارش شده است که احمد خرم و محمود حجتی، وزيران راه و ترابری و جهاد کشاورزی، 

صالح طلب، نيز در جمع تحصن محسن امين زاده، معاون وزارت خارجه و سعيد حجاريان، از فعاالن ا
  .کنندگان حضور يافتند

آقای حجاريان در سخنانی احتمال عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات آينده را مطرح کرد و گفت 
 درصد آرای او را 25وقتی از بوش رييس جمهوری آمريکا انتقاد می شود و مدام نداشتن آرای مردمی و "

  " ل آرا برای آنها بد است و برای ما بد نيست؟به سرش می زنند، آيا داشتن حداق
به گزارش ايسنا، هنگام سخنرانی آقای حجاريان، براتعلی محمدی فر، که پس از انتخاب به نمايندگی 

دوره ششم مجلس اعتبارنامه اش ابتدا توسط نمايندگان رد شده بود، خطاب به متحصنين گفت که 
  " ارنامه مرا بی دليل رد کرديد؟شما که دم از اصالحات می زنيد چرا اعتب"

  .در اين جلسه، چند تن از نمايندگان نيز سخنرانی کردند
جرم نمايندگان رد صالحيت شده اين است که زبان و قلم "از جمله، الهه کواليی در سخنانی گفت که 

  ." دانتقاد آنها گويا بوده است و هرکس را که بيشتر انتقاد داشته مسوول و پاسخگوتر دانسته ان
  مهلت شکايت

همزمان، ستاد انتخابات فرمانداری تهران با صدور بيانيه ای اعالم کرده است نامزدهايی که صالحيت 
آنان برای اين حوزه تاييد نشده است تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مهلت دارند مراتب اعتراض خود را به 

  .هيات نظارت استان يا شورای نگهبان تسليم کنند
اين ستاد، مراتب تعيين صالحيت داوطلبين ثبت نام شده در حوزه انتخابيه تهران به آنان ابالغ به گفته 

  .شده است
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همچنين، گزارش شده است که بهزاد نبوی، از نايب رييسان مجلس که صالحيت وی توسط شورای 
  .نگهبان رد شده، شکايتی را تسليم اين شورا کرده است

سته اسنادی را که منجر به عدم احراز صالحيت وی شده برای اطالع آقای نبوی از شورای نگهبان خوا
  .عموم منتشر کند

بهزاد نبوی در اين شکايت نامه، که متن آن را انتشار داده، با اشاره به سوابق خود در مبارزات سياسی 
ام وی قبل از انقالب و خدماتی که در دوره جمهوری اسالمی کرده، گفته است که اين سوابق مويد التز

  .به انقتالب و نظام جمهوری اسالمی است
آقای نبوی با تاکيد بر اينکه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی توسط هيچ نهاد رسمی غيرقانونی 

برخورد "دانسته نشده، گفته است چنانچه رد صالحيت وی به دليل عضويت در اين سازمان بوده باشد، 
  ."استخطی و جناحی هيات های نظارت قابل تعقيب 

همزمان گزارش شده که چند تن از داوطلبان رد صالحيت شده مجلس هفتم عصر روز يکشنبه به محل 
  . تعيين شده برای تسليم شکايات مراجعه کردند

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  محکوميت دو نشريه ديگر
  2004 ژانويه 12 -1382 دي 22دوشنبه  -بي بي سي 

را مجرم دانست اما در " آتاب هفت"و " بهارانه"های   نامه صفه مطبوعات، مديران مسئول هفتههيئت من
  .عين حال آنان را مستحق تخفيف نيز شناخت

 رسيدگی به  دادگستری آل استان تهران، با انتشار اطالعيه ای اعالم آرد آه صبح دوشنبه جلسه
 76  در شعبه" آتاب هفته"و " بهارانه"نامه های   های مطروحه عليه مديران مسئول هفته آيفرخواست 

دادگاه آيفری استان تهران با حضور هيئت قضايی دادگاه و هيئت منصفه مطبوعات به صورت علنی و با 
  .رياست قاضی صارمی برگزار شد

  ابزاری از تصاوير و چاپ و اشاعه مطالبی که خالف عفت و اتهام مديران مسئول اين دو نشريه، استفاده
  .منكرات خوانده شده اند، اعالم شده است

آسيای "نامه  و هفته" آفتاب" رسيدگی به اتهامات مديران مسئول ماهنامه  بنا به اين گزارش، جلسه
نيز به دليل عدم حضور متهمان تشكيل نشد و " به سوی پيروزی"و نشريه "  الملل ميانه و تجارت بين

  .ری موآول شدبرگزاری جلسه محاکمه آنان به تاريخ ديگ
  دو اعدام ديگر در مالء

خبرگزاری جمهوری اسالمی گزارش داد حسن رضا مقرب، مشهور به کرکس سياه، صبح امروز در مالء 
  .عام در ميدان عدالت مشهد اعدام شد

 سال حبس و به جرم تجاوز به عنف به ١٠ سال حبس، به جرم سرقت به ١۵وی به جرم آدم ربايی به 
  .بوداعدام محکوم شده 

 دختر نوجوان تحت پيگرد ٩به گفته يک مقام قضايی در مشهد، مجرم ابتدا به اتهام تجاوز به عنف به 
  .قرارگرفته، اما بعد به جرايم ارتکابی درمورد تجاوز به عنف به کودکان نيز اقرار کرده بود
ماکن مقدس در در همين حال، خيدان غالمی پور، به اتهام قتل هشت تن از کسانی که برای زيارت ا

عراق قصد عبور از مرز ايالم را داشتند، روز دوشنبه در ميدان قرآن شهر ايالم و در مالء عام به دار آويخته 
  .شد

به گزارش ايرنا، وی بر اساس راى نهايی دادگاه عمومی و انقالب ايالم به هشت بار اعدام در مال عام 
  .محکوم شد

  . و بنابر اصرار اولياى دم مبنی بر قصاص مجرم، به اجرا درآمداين حکم پس از تاييد ديوان عالی کشور
 

   زن و مرد در يك مجلس ميهمانى در شهريار دستگير شدند  100
  2004 ژانويه 12 -1382 دي 22 دوشنبه -روزنامه جمهورى اسالمى

ادى يك مجلس لهو و لهب در باغ شهميرزاد شهريار آشف و تعد: شهريار ـ روزنامه جمهورى اسالمى 
  . در اين رابطه دستگير شدند

 بامداد 2به گزارش دايره مبارزه با مفاسد اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر شهريار در ساعت 
جمعه در يكى از باغهاى شهريار به مالكيت فردى به نام شهميرزاد آه سابقه قبلى نيز درخصوص 

رد اقدام به برگزارى مراسم مختلط پارتى نموده تعداد زيادى زن و م, برگزارى مراسم لهو و لهب داشته 
بودند آه مامورين پس از اخذ دستورات الزم از دادستان شهريار به باغ مورد نظر مراجعه و در اين رابطه 

 زن و مرد با وضعيت ظاهرى نامناسب و مختلط آه از مشروبات الكلى و داروهاى روان گردان 100تعداد 
  . ص و پايكوبى بودند دستگير شدنداستفاده نموده و درحالت رق

گزارش رسيده حاآى است پس از بازجويى مشخص گرديد تعدادى از اين افراد از آشورهاى اروپايى و 
  . در بين دستگير شدگان تعدادى از ورزشكاران نيز ديده مى شوند. آمريكايى آمده بودند

ادى مشروبات الكلى داخلى و  دستگاه خودرو و مقدار زي48گفتنى است آليه متهمين به همراه 
  . »خارجى و قرصهاى روان گردان تحويل معاونت اطالعات ناحيه انتظامى گرديد
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  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  
  'بوش از ابتدا مصمم به سرنگونی صدام بود'

  2004 ژانويه 12 -1382 دي 22دوشنبه  -بي بي سي 
بق دولت جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، گفته است که آقای بوش همواره مصمم يکی از مقامات سا

  . بود صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق را سرنگون کند
پل اونيل، وزير خزانه داری در دولت آقای بوش و از اعضای شورای امنيت ملی وی، که در ماه دسامبر 

 برکنار شد، ادعا کرده است که آقای بوش و متحدان وی  به دليل اختالف نظر با دولت از کار2002سال 
  .با طرح موضوع جنگ افزارهای کشتار جمعی بهانه ای را برای حمله نظامی به عراق به دست آوردند

وزير خزانه داری سابق آمريکا گفته است که جرج بوش از همان روزهای اول ورود به کاخ سفيد معتقد 
  . است و بايد از قدرت ساقط شودبود که صدام حسين شخصيتی شرور

 ماه خدمت در دولت جرج بوش هرگز شواهدی از وجود جنگ 23به گفته آقای اونيل، وی در طول
  .افزارهای کشتار جمعی در عراق مالحظه نکرد

" کاخ سفيد"سخنان پل اونيل، که در يک رشته مصاحبه با رسانه ها در آستانه انتشار کتاب وی به نام 
ز جمله شديدترين و زيانبارترين انتقاداتی است که تاکنون يکی از نزديکان دولت جرج بوش اظهار شده، ا

  .از سياست وی به عمل آورده است
آقای اونيل همچنين روش رهبری جرج بوش را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که در جلسات هيات 

  .شنوايان بودوزيران، رفتار آقای بوش مانند مردی نابينا در ميان جمع نا
سخنان آقای اونيل از سوی مقامات دولت و سياستمداران حزب جمهوری خواه به شدت محکوم شده 

  .است که آقای اونيل را به خيانت و جعل حقايق متهم کرده اند
طرفداران جرج بوش اتهامات پل اونيل را بی اساس دانسته و به دفاع از سياست رييس جمهوری در 

  .رهبری وی پرداخته اندمورد عراق و نحوه 
 ژانويه، تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، 11در مورد جنگ افزارهای کشتار جمعی در عراق، روز يکشنبه، 

  .گفت که نمی تواند بگويد که آيا چنين تسليحاتی در عراق يافت خواهد شد يا نه
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