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  رد صالحيتها
  

  تحريم انتخابات و برگزاري رفراندوم، تنها گزينه مردمي
  2004 ژانويه 14 -1382 دي 24 شنبه چهار

قانون اساسي  نظارت وابسته به شورای نگهبان  مرآزيياته  ژانويه،11  ديماه برابر با 21 روز يکشنبه،
فاقد را رژيم  مجلس هفتمين دوره  داوطلبان شرکت در انتخابات گروه کثيری ازجمهوري اسالمي 
  .صالحيت اعالم آرد

در صحن » اصالح طلبان حكومتي« مجلس  وابسته به گروهی از نمايندگانپس از انتشار اين خبر 
ستار حمايت از خواست خود آه چيزي جز برگزاري انتخابات بين خوديها و نه مجلس تحصن آرده خوا

  .برگزاري يك انتخابات آزاد، شدند
هم زمان تمامي مسئوالن درجه اول رژيم وارد اين جدال بين خوديها شده و ضمن دعوت به آرامش هر 

  .يك به نوعي خواستار پا درمياني ولي فقيه نظام شده اند
اگر کار از مراحل قانونی بگذرد و به ": يماه خامنه اي در اولين واآنش خود اعالم آرد آه د22روز دوشنبه 

  ."جايی برسد که نيازمند تصميم رهبری باشد براساس تشخيص وظيفه، عمل خواهم کرد
بدين ترتيب سران حكومت مي آوشند تا جدال شوراي نگهبان و رد صالحيت شدگان را بازهم بر محور 

دن به ديكتاتوري مذهبي واليت فقيه و تائيد قانون اساسي جمهوري اسالمي آه خود مشروعيت بخشي
  .اساسيترين سند نقض حقوق مردم است، جريان پيدا آند

  
  .در مقابل اين بحران گزينه هاي زير در مقابل ولي فقيه نظام قرار دارد

  . در مقابل تحصن آنندگان هيچ گونه عقب نشيني نكند-الف
ني محدود و تائيد صالحيت تعدادي از آنان، با توجه به فرصتي آه قانون انتخابات به رد  با عقب نشي-ب

  .صالحيت شدگان مي دهد، موضوع را فيصله دهد
آه رد صالحيت شده اند »  اصالح طلبان حكومتي« با دستور ولي فقيه شوراي نگهبان صالحيت اآثر -ج

معرفي شده و همه ي جناحهاي رژيم تنور » بر آزادگانره«را تائيد آرده و در اين حالت ولي فقيه نظام 
  .انتخابات را گرم آرده و آوشش آنند آه مردم در اين انتخابات ضد دمكراتيك شرآت آنند

آنچه مسلم است ولي فقيه نظام هر گزينه اي را انتخاب آند نمي تواند شرايط را به دوراني آه بمثابه 
از يك طرف به آل » ب«و تا حدودي » ج«اما انتخاب گزينه . ديك قدر قدرت حكمراني مي آرد بازگردان

به طور خاص اين فرصت را مي دهد آه مردم را به » اصالح طلبان حكومتي«رژيم به طور عام و به 
شرآت در انتخابات تشويق آرده و در صحنه بين المللي و در مكاره بازار تجارت جهاني براي خود 

 حالتها اتخاديه اروپا نيز مي تواند در رقابت با آمريكا، بر موثر بودن در اين. مشروعيت خريداري آنند
تاآيد ....) بيانيه سعد آباد، اهداي جايزه صلح نوبل به خانم عبادي، سفر سوالنا به تهران و( تاآتيكهايش

آرده و با امتيازگيري از يك رژيم بحران زده، مشروعيت به نظام مذهبي و استبدادي جمهوري اسالمي 
  .بفروشد

  
هدف جنبش آزاديخواهانه و عدالت طلبانه مردم ايران، تن دادن به خواستهاي جناحهاي درون حكومت 

جنبش دمكراتيك، مدني و عدالت خواهانه مردم ايران طي يك صد سال اخير با افت و خيزهاي . نيست
  .    فراوان جريان داشته و اآنون به دوران سرنوشت ساز خود پا گذاشته است

 جنبش اجتماعي مردم ايران نبايد از آانال درگيريهاي درون نظام تعين  سرنوشتشرايط بحراني اين در
انتخابات هفتمين دوره مجلس ارتجاع در هر شكلي آه برگزار شود، و با فرض اين آه شوراي . شود

ك و ناقض نگهبان به دستور خامنه اي در مقابل تاآتيك تحصن عقب نشيني آند، انتخاباتي ضد دمكراتي
  . حق انتخاب آزاد مردم است

درجازدن در چارچوب درخواستهاي دوم خرداديها، وارد شدن در بازيهاي بي حاصلي است آه هزينه 
  . هاي سنگيني براي مردم ايران و جنبشهاي اجتماعي آنها به همراه داشته است

 نظام ديكتاتوري واليت جنبش اجتماعي ايران براي آزادي و عدالت اجتماعي نمي تواند در چارچوب
فقيهي به يك جنبش سازمانيافته تبديل شود و از اينرو تحريم فعال انتخابات هفتمين دوره مجلس و 

درخواست رفراندوم براي تغير آليت اين نظام ارتجاعي آماآان بهترين و مردميترين گزينه براي پيشرفت 
  .جنبش اجتماعي مردم ايران است

نبش اجتماعي مردم ايران با توسل به تمامي اشكال مبارزه توده اي براي و بسيج ج انتخابات تحريم
نظام جمهوري اسالمي و تغير قانون اساسي آن، گسترده ترين  برچيدن به منظور رفراندوم خواست
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نيروهاي اجتماعي و سياسي ايران را با هم همسو آرده و شرايط مادي براي اتحادهاي آسترده را 
  . آندهرچه بيشتر فراهم مي

ما اعضاي گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران و تعدادي از فعاالن سياسي، اجتماعي و فرهنگي، مردم 
  .ايران را به پيوستن به جنبش تحريم فرا مي خوانيم

  
  براي امضاي اين بيانيه به ادرس زير ايميل ارسال آنيد

com.yahoo@forum_lsocia_Iran  
  به ترتيب حروف الفبا:ليست اول

 علي اصغر –) بلژيك(  حميد رضا برهاني- )آلمان(مرادي  عادل اهللا –)فرانسه(حسين اخوان توحيدي
  احمد -) فرانسه( بهزاد حرمتي–) فرانسه( مهناز جوان خوشدل – )آلمان( ناهيد جعفر پور-بهروزيان
 عيسي –)  فرانسه( علي شكر الهي–)  فرانسه(  مهدي سامع-) لمانآ( بيژن زيبايي–) آانادا(رضائيان
 -) آلمان( آريم محمودوند–) ايتاليا(قادري) علي( مهرداد–) فرانسه( مجتبي طالقاني–)  فرانسه(صفا

 اسماعيل وفا -)فرانسه(زينت ميرهاشمي -) آمريكا( پريچهر مرادي– )آلمان(مهدي مراد پور
  )فرانسه(بي غفور وها–) فرانسه(يغمايي

  
  :..............ليست دوم

 
  

   متحصنين  8بيانيه شماره 
  2004 ژانويه 15 -1382 دي 25 شنبه پنج

نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسالمي در هشتمين بيانيه خود آه امروز منتشر شد، تاآيد 
 تا زمان اطمينان يافتن خواست متحصنين برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه مطابق با قانون است و: "آردند

  ."از اين روند به تحصن خود ادامه خواهيم داد
تحصن نمايندگان ملت در حالي وارد « : به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، در اين بيانيه آمده است

تر اقشار مختلف از اين حرآت   پنجمين روز خود مي شود آه شاهد همبستگي بيشتر و گسترده
يز در اعتراض به رد صالحيت هاي غيرقانوني و بحران آفرين عده آثيري از نامزدهاي قانوني، مسالمت آم

  .انتخاباتي مجلس هفتم بوديم
حضور رييس جمهور و اعضاي هيات دولت در نشست غير علني نمايندگان و طرح مطالب صريح و روشن 

به اين گونه روندهاي به خصوص از سوي ايشان و رييس مجلس اميد همه نمايندگان را به عدم تمكين 
غيرقانوني دوچندان آرد و با توجه به همدلي و هم رايي بين مجلس و دولت در اتخاذ همه شيوه ها و 

راه هاي ممكن براي حل و فصل عادالنه و بدون تنش اين بحران و تاآيد دو طرف بر غير قابل تحمل بودن 
بت در ديدار اعضاي شوراي نگهبان با رد صالحيت هاي غيرقانوني، خوشبختانه اولين نشانه هاي مث

  . مقام رهبري ديده شد
اينك با توجه به صراحت هاي قانوني، با توجه به نظر اآثريت قريب به اتفاق دلسوزان آشور از جمله 
رييس جمهور، رييس مجلس و قاطبه نمايندگان ملت و اصحاب فكر و قلم و بيان و با توجه به سخنان 

 آه شوراي نگهبان در نحوه بررسي صالحيت ها تجديد نظر نموده و با تاييد مقام رهبري، وقت آن است
صالحيت همه آساني آه هيچ گونه مستند قانوني براي رد صالحيت آنها وجود ندارد شاهد آن باشيم 

آه با حضور همه آانديداها با ساليق مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي، انتخاباتي در خور شان 
  .ي آشورمان برگزار شودنظام مردمساالر

خواست متحصنين برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه مطابق با قانون است و تا زمان اطمينان يافتن از اين 
  .روند به تحصن خود ادامه خواهيم داد

هاي اميدوار آننده اي را باز   ما ضمن تشكر از رييس جمهور و رييس مجلس آه تالش بي وقفة آنها راه
  . ان مي خواهيم تا همچنان به اين تالش ها ادامه دهندآرده از ايش

در پايان الزم است از همه عزيزاني آه ديروز در جمع متحصنين حاضر شده و همبستگي و وحدت نظر 
خود را با نمايندگان مردم ابراز داشتند از جمله، ستاد هماهنگي انتخاباتي جبهة دوم خرداد، مجمع 

قم، شوراي هماهنگي ائتالف جبهه دوم خرداد استانهاي خوزستان و مدرسين و محققين حوزة علميه 
آردستان، انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران، 
انجمن روزنامه نگاران زن و سازمان معلمان ايران آه با حضور خود گرمي بخش نشست دو شب ما 

  ».بودند تشكر آنيم
  

   فاجعه ملي-بمزلزاه 
  

   هزار نفر  40آخرين آمار رسمي کشته شدگان بم ؛ بيش از 
  2004 ژانويه 15 -1382 دي 25 شنبه پنج

 هزار نفر رسيده ، پيش بيني کرد 40استاندار کرمان با بيان اينکه آمار کشته شدگان زلزله بم به بيش از 
  .  اين تعداد افزايش بيابد 
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با توجه به حجم گسترده :  گار اجتماعي خبر گزاري مهر  افزود مهندس کريمي در گفتگو با خبرن
  . خسارات و تلفات زلزله  نمي توان آمار دقيقي از قربانيان ارِائه کرد 

بخصوص اينکه طي دو روز اول حادثه  بسياري از کشته شدگان  بدون ثبت آمار و حتي : وي اظهار کرد 
  . شناسايي  مدفون شده اند 

کارصدور شناسنامه براي بازماندگان زلزله از روزهاي گذشته آغاز شده و  تا :  تاکيد  کرد استاندار کرمان
  . زماني که اين کار صورت نگيرد ، نمي توان آمار دقيقي اعالم کرد 

غير از اماکن دولتي اسناد امالک حادثه ديدگان به طور کامل وجود دارد و  بازسازي شهر :  کريمي گفت 
  . مدارک اقدام مي شود  بم  بر اساس اين

  . صاحبان زمين و امالک  نگران از دست دادن دارايي خود نباشند : وي به مردم بم اطمينان داد 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  .رجب طيب اردوغان اعالم آرد آه در صورت تجزيه عراق، ترآيه در اين آشور مداخله خواهد آرد
  2004 ژانويه 15 -1382 دي 25نج شنبه پ

به نقل از منابع خبري ترآيه، رجب طيب اردوغان، نخست ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آردهاي عراق در تالش براي بدست آوردن مناطق نفت خيز شمال عراق : وزير ترآيه اظهار داشت

  .آردها بايد از بازي با آتش خودداري آنند. خواهد شداي به آنها داده ن باشند آه مسلما چنين اجازه مي
  .اردوغان تاآيد آرد آه وحدت سرزميني عراق بايد مورد حمايت قرار گيرد

ما تالشهاي دو گروه اصلي آرد عراق در شمال اين آشور را براي نيل به منافع بيشتر : وي بيان داشت
  .يي درست و بجا باشد آنيم آه چنين مساله ما از اين مساله متعجبيم و فكر نمي. زير نظر داريم
  . نبايد هيچگونه تبعيضي بين قوميتها و مذاهب عراق برقرار شود: وي تاآيد آرد
آند و در صورت خطر  ها حمايت مي ترآيه از تعيين سرنوشت عراق به دست خود عراقي: اردوغان افزود

  .تجزيه عراق، آشورهاي همسايه عراق مداخله خواهند آرد
گويند آه  آند و مي آنند آه ترآيه فكر مي سوريه و ايران به همان چيزي فكر مي: غان تاآيد آرداردو

تجزيه عراق به معناي عدم ثبات ايران، ترآيه و سوريه است و . آزادي عراق بزرگترين اولويت ماست
  .شادي مردم عراق مساوي با ثبات ماست

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
العظمي سيستاني، براي برگزاري انتخابـات         اهللا  ها هزار تن از مردم عراق در حمايت از درخواست آيت            ده

  .سراسري در عراق پيش از انتقال قدرت، در شهر بصره دست به تظاهرات زدند
  2004 ژانويه 15 -1382 دي 25پنج شنبه 

زاري رويتـر، ايـن تظـاهرات نمـاد محكـم           ، بـه نقـل از خبرگـ       )ايـسنا (به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      
العظمـي سيـستاني، از مراجـع         ي عـراق از درخواسـت آيـت اهللا          ديگري از حمايت اآثيرت جمعيت شـيعه      

  . بزرگ شيعه در عراق است
هاي واشنگتن را براي جذب  اين در حالي است آه برگزاري انتخابات در عراق پيش از انتقال قدرت، تالش

  .سازد ها با مشكل روبرو مي هايش در تسليم قدرت به عراقي حمايت گسترده از طرح
همچنين بمبي در نزديكي محل تجمع مردمي در بصره آشف شد آه ارتش انگليس منطقه را بـستند و                   

  .بمب را خنثي نمودند
هاي آمريكايي و اآثر اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق مدعي هستند آه برگزاري انتخابات تـا                  مقام

  . در عراق امكان پذير نيست2005سال 
گذارد، امـا فرصـت آـافي     اهللا سيستاني احترام مي  پل برمر، حاآم آمريكايي عراق گفته است آه به آيت         
  .براي برگزاري انتخابات قبل از تسليم قدرت وجود ندارد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   دی25: روزنامه های تهران

  2004 ژانويه 15 -1382 دي 25 شنبه پنج
 115طبق گزارش های برخی روزنامه های تهران، تعداد نمايندگان اصالح طلب متحصن در مجلس به 

روزنامه های هوادار محافظه کار نيز از سکوت در مقابل تحصن دست شسته و همراه با . رسيده است
  .عکس کرده اندروزنامه های ديگر گزارش های تحصن مجلس را در صدر اخبار خود من

 نوشته نمايندگان متحصن مجلس در چهارمين روز پی در پی از اعتراض به هيأت های نظارت شرق
شورای نگهبان در ردصالحيت هزاران داوطلب ورود به مجلس در حالی برنامه آينده خود را اعالم کردند 

  هندرئيس جمهور از آنان خواست تا به تحصن خود پايان د» سيد محمد خاتمی«که 
 سخنان رهبر جمهوری را خطاب به اعضای شورای نگهبان منعکس کرده که با تاکيد بر اينکه رسالت

البته در : وظيفه وزارت کشور و شورای نگهبان احراز صالحيت داوطلبان نمايندگی مجلس است، افزودند
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، درجات و احراز صالحيت بايد حدود آن مشخص باشد، زيرا حدود احراز صالحيت برای مسئوليت ها
  .مراتب مختلفی دارد

تاکيد آيت اهللا خامنه ای بر وظيفه دستگاه های ناظر بر احراز صالحيت نامزدها درحالی صورت می گيرد 
که حقوقدانان و بسياری از تنظيم کنندگان قانون اساسی جمهوری اسالمی معتقدند وظيفه ناظران 

اری است که قانون بر عهده آن ها نگذاشته تنها احراز عدم صالحيت نامزدهاست و تائيد صالحيت ک
  .است
 سخنان رهبر هيات موتلفه اسالمی را منعکس کرده که بر خالف اظهار نظرهای محافظه کاران و شرق

همفکران خود، در تازه ترين تحليل خود از رد صالحيت گسترده نامزدهای نمايندگی مجلس انتقاد کرده و 
لی پسنديده خوانده و گفته هيات موتلفه از طريق تذکر به اعضای اعتراض نمايندگان اصالح طلب را عم

  .شورای نگهبان سعی در حل مسايل دارد
 حبيب اهللا عسگراوالدی در ضمن به استانداران گفته از تهديد به استعفا بپرهيزند چون شرقبه نوشته 

  .هرقدر هم تهديدها پررنگ باشد، نظام عقب نمی نشيند
الدی که به عنوان يکی از رهبران جناح محافظه کار شهرت دارد در زمانی نظر حبيب اهللا عسگر او

 جمعی از طالب قم در آخرين اجتماع خود خطاب به انتخابمنتشر می شود که به نوشته روزنامه 
   از موکلين ريزيد اما يکی  می  تمساح ايد و اشک  نشسته  نمايندگان متحصن گفته اند چهار روز است

  . از شما بپاخيزد  دفاع  برای  را نخريد که  ننگ شما اين
   به  نداريد که شما ارزش" از زبان سخنران اجتماع طالب قم خطاب به نمايندگان مجلس نوشته کيهان

 قرار   کژانديش  افراد گروه  خود را سيبل  که دهيم  شما هشدار می   به  خاتمی شما اخطار دهيم اما آقای
 خداوند   که  بمانيد تا آنچه  ساکت الاقل.  کنيد  از آنها حمايت  دهد که بايد اجازه شما ن  قانونی شرف.  نده

  ." اجرا شـود  مردم  از سوی  است مقدر کرده
اگر " نوشته   متحصنين  به  از قول سخنران اجتماعی که در قم عليه اصالح طلبان برپا شده خطـابکيهان
  ، استعفای  ايران ، تجزيه ، رفراندوم  از حاکميت  خروج  طرح  که اتتان افتخار  به  عموم  داريد در پيشگاه جرات
   صاف  با شما صاف  ما حسابمان  بباليد که  است  خواری  و رانت  نظام  به  زدن  ضربه  برای  مديران جمعی
  ." است

ه اصالح محسن آرمين نماينده اصالح طلب تهران در جمع متحصنين گفته است کآفتاب يزد به نوشته 
  .طلبان از تهديدها نمی هراسند و به اعتراض خود به نقض حقوق مردم ادامه می دهند

به نقل از خبرگزاری تازه ای که محافظه کاران تاسيس کرده اند در صدر جمهوری اسالمی  و کيهان
بر اخبار خود از زبان رييس جمهور خطاب به نمايندگان متحصن مجلس نوشته اند من از جلسات شما خ

  . دارم
 کلماتی را افزوده و از قول رييس جمهور کيهاندر عنوان اصلی خود بر اين تيتر جمهوری اسالمی 

  .نوشته من از جلساتی که در آن عليه نظام و انقالب سخن گفته شد خبر دارم
در گزارشی از تحصن از زبان محمدرضا خاتمی نايب رييس مجلس نوشته تحصن ادامه می يابد ياس نو 

  .تی با تائيد صالحيت نمايندگان مجلس هم پايان نخواهد يافتو ح
، رهبر جمهوری اسالمی انتخاباشاره دبيرکل جبهه مشارکت از اين جهت اهميت دارد که به نوشته 

در ديداری با اعضای شورای نگهبان از آن ها خواسته در مورد نمايندگان فعلی مجلس سخت گيری 
  .ه روزنامه ها از متحصنين خواسته به تحصن خود پايان دهندنکنند و رييس جمهور هم به نوشت

 نوشته محافظه کاران تصميم خود را گرفته اند و بعيد به نظر می شرقصادق زيبا کالم در مقاله ای در 
رسد که اعتراضات و رايزنی ها به جايی برسد و تغيير جدی در اراده آن ها ايجاد کند که می خواهند به 

يعنی تسخير مجلس و در مرحله بعدی گرفتن رياست جمهوری و تمامی قوه . دقدرت کامل برسن
  .مجريه

 محافظه کاران مصمم هستند تا با تمرکز بخشيدن به ارکان تصميم گيری شرقبه نظر نويسنده مقاله 
به اين سو به وجود ٧۶نظام، وضعيت اداره کشور را از اين حالت دوگانه يا دو پاره ای که از دوم خرداد 

بنابراين ردصالحيت ها نقطه آغازين طرح جامع آن هاست که بيشتر به دنبال از ميان . آمده خارج نمايند
اگر . بردن قدرت اصالح طلبان در مجلس هستند، ولو آنکه خودشان هم نتوانند به اکثريت دست يابند

در آن صورت چهره های شاخص و سازمان دهنده اصالح طلبان نتوانند به مجلس هفتم راه يابند، 
  .محافظه کاران نفس راحتی خواهند کشيد

 در مقاله ای نوشته مخالفان اصالحات که قصد دارند که اعتراض ها به عمل شورای نگهبان را به اعتماد
 بکاهند، بايد   مساله  اين  سياسی  کنند و از تاثيرگذاری  موکول٩٠   دقيقه تاخير اندازند و يا حداکثر به

  .عمل خود را تحمل کنند از عواقب  بخشی
   عنوان  به  بطور جدی وجود دارد که  خاتمی  انتظار از آقای  ايناعتمادبه نوشته اسماعيل آزادی در 

   مدافع  عنوان  به  بلکه  ميانجی  عنوان  به ، نه  نظام  از جمهوريت  و حراست  اساسی  قانون  اجرای مسوول
   و برگزاری  شده  خود وارد ميدان  واقعی  جايگاه  به  مجلس دن و بازگردان  و جمهوريت جمهور، جمهوری

  . کند  خود تضمين  و چند ميليونی  بيست  آرای  را با استحضار به  انتخابات دموکراتيک
نمايندگان متحصن مجلس پس از جلسه ای غير علنی با رييس جمهور که در آن ياس نو به نوشته 

 به تحصن خود پايان دهند اعالم داشته اند که با تشکر از اقدامات محمد خاتمی از آن ها خواسته بود
ميانجی گرانه و مواضع قاطع رييس جمهور و وزيران و استانداران راهی جز اين ندارند که به حرکت 

  .اعتراضی خود ادامه دهند
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ل از نيل به نوشته اگر نمايندگان مجلس به هر دليل قب» فعال تداوم«در سرمقاله ای با عنوان ياس نو 
اهداف خود، عقب نشينی کرده و مجلس را ترک کنند عالوه بر اين که سکته ای در جنبش اصالح طلبی 

  .رخ می دهد مردم باور خود را به اصالح پذير بودن نظام به کلی از دست می دهند
 برای تاکيد کرده که نمايندگان اصالح طلب نه برای تائيد صالحيت خود و نه حتیياس نو سرمقاله 

تامين آزادی انتخابات بلکه برای اميدهای جوانه زده در دل مردم در آخرين روزهای زمستان سرد و 
  .نوميدی بايد به راهی که برگزيده اند ادامه دهند

 در سرمقاله خود اين سئوال را مطرح کرده که که رقيبان سياسی در حرکت فعلی تا کجا شرق
ی نگهبان صالحيت تعدادی از افراد را تائيد کند آن ها می خواهند به ميخواهند پيش بروند و آيا اگر شورا

تحصن اعتراض آميز خود پايان دهند و در صورتی که شورای نگهبان از موضع سرسختانه خود کوتاه نيايد 
  آيا تحصن پايان خواهد يافت؟

ه حرکت دشوار و در  متحصنان و مخالفان آنها، هر دو، بشرقبه نظر احمد زيدآبادی نويسنده سرمقاله 
عين حال سرنوشت سازی دست زده اند به طوری که پيروزی هر يک در اين مرحله، به عقب نشينی 

آيا برای ختم اين بحران مانند هميشه راه ميانه ای در پيش است و کسانی در . ديگری گره خورده است
 شرايط حاضر به زيان متحصنان خفا برای دستيابی به آن تالش می کنند؟ مسلما آری، اما راه ميانه در

  .خواهد بود
، نامه فرزند علی يونسی، وزير اطالعات را چاپ کرده که خطاب به شورای نگهبان که صالحيت شرق

وی را برای نامزدی نمايندگی مجلس تائيد کرده اند نوشته چون بسياری از رد صالحيت شده ها را از 
د صالحيت آن ها اصرار دارند نام وی را از اين دايره تنگی که خود انقالبی تر و آگاه تر می داند اگر در ر

هر روز هم تنگ تر می شود و فقط اقليت شناخته شده ای در آن جای می گيرند خارج کنند و او را از 
  .مالمت ها برهانند

 آن را چاپ کرده خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشته من نه از شرقمحمد يونسی در نامه ای که 
د نبوی و محسن آرمين انقالبی ترم، نه از خانم کواليی به سياست خارجی آگاه ترم و نه از بهزا

ميردامادی به مسايل امنيت ملی عالم تر، نه از خاتمی با سياست آشناتر و نه از خوئينی و حقيقت جو 
تی يک روز با زوايای انديشه های قشر دانشجو آشناتر، نه تنها يک روز در جبهه نبوده ام که معنی ح

  .اسارت چون ناصر خالقی ها را هم نمی دانم که همگی رد صالحيت شده اند
در حالی که محافظه کاران در مقاالت و اظهار نظرهای خود رقيبانشان را متهم می کنند که با تحصن و 

اری جنجال قصد دارند خارجی ها را متوجه مسائل داخلی کرده و از فشارهای آنان به نفع خود بهره برد
کنند اخبار و گزارش های مربوط به اظهار نظرهای مقامات آمريکائی و اروپائی درباره انتخابات مجلس 

  .ايران در روزنامه های مختلف تهران نقل شده است
در گزارشی از زبان کارشناسان مسائل خارجی نوشته رد صالحيت اصالح طلبان نامزد آفتاب يزد 

  .ق بشر در ايران کمک می کندنمايندگی مجلس به اثبات نقض حقو
 در گزارشی از ديدار دبير شورای عالی امنيت ملی با وزير خارجه فرانسه از زبان دوويلپن نوشته شرق

  .اروپا اميدوار است که انتخابات آينده در ايران آزاد باشد
 در  از قول احمد پورنجاتی در جمع متحصنين مجلس نوشته محافظه کاران هر سطر و خط کهياس نو

راديوهای خارجی پيدا کنند می گويند ديديد از شما تعريف کردند در حالی که در دوران انقالب مگر 
. همين بی بی سی نبود که اخبار را پخش می کرد، چطور در آن زمان می گفتند چه خبرهای خوبی

  .چرا حاال همين ها بد شده است
ن نقل منبع و نام، اخبار ويژه ای از  در خبرهای کوتاهی بدوکيهانو جمهوری اسالمی  ،رسالت

 نوشته همسر يکی از نمايندگان متحصن در کيهاناز جمله آن که . تجصن نمايندگان چاپ کرده اند
مجلس با پرخاش به شوهر خود به او گفته اين مسخره بازی ها چيست که در مقابل دوربين خبرنگاران 

  . زندانش رسيدگی کنددر می آورد بهتر است به خانه بيايد و به امور فر
 

  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  
  2004 ژانويه 15 -1382 دي 25پنج شنبه 

عناوين امروز پنجشنبه روزنامه هاي الشرق االوسط، الحيات و : سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 
  . القدس العربي به اين شرح است

  الحيات * 
لسطيني از نوار غزه به رام اهللا براي شرکت در نشست مجلس  اسراييل، مانع از سفرنمايندگان ف-

  .قانونگذاري فلسطين شد
  . اسراييل ، نوار غزه را به طورکامل محاصره کرد-
  . امير عبداهللا شهروندان عربستاني را به پايبندي به قواعد بازي فراخواند-
  .ات بايستدهرگز به کسي اجازه نخواهيم داد در مقابل اصالح:  وليعهد عربستان-
  . بيکاران در الناصريه در اعتراض به وضعيت خود تظاهرات کردند-
  . يک موشک کاتيوشا به مقر اصلي نظاميان آمريکايي در کرکوک اصابت کرد-
  . مادر دو کودک فلسطيني خود را منفجر کرد-

  الشرق االوسط* 
  . اولين مادر فلسطيني خود را در ميان نظاميان اسراييلي منفجر کرد-
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  .زندانيان القاعده را با آيات سوره عنکبوت درمان مي کنم:  شهباز واعظ ديني جديد پايگاه گوانتانامو-
  .به شيوه اصالح طلبانه بررسي شده خود پايبنديم:  اميرعبداهللا وليعهد عربستان-
  . کنگره آمريکا ليست کمک کنندگان به جمعيت هاي اسالمي را درخواست کرد-
  .به دنبال درگيري با حکومت نيستيم: ن المسلمين رهبرجديد اخوا-
  اميرعبداهللا رئيس افتخاري انجمن کامپيوتر عربستان-

  القدس العربي * 
 اولين مادر شهادت طلب فلسطيني  با رخنه از مستحکم ترين دژهاي اسراييل چهار نظامي اين رژيم -

  .را به هالکت رساند
  .ب جديد بر ضد اشغالگران دعوت کردسيستاني عشائر را به انقال) آيت اهللا (-
 زخمي در بعقوبه ؛ شوراي حکومت انتقالي با به کار بردن لفظ مقاومت در رسانه ها 50 دو کشته و -

  .مخالفت کرد
  . خاتمي به حمايت از نماينده هاي متحصن متعهد شد-
 انتخاب محمد مهدي عاکف به رهبري جديد اخوان المسلمين-
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