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  رد صالحيتها

  
  ذاکرات با شورای نگهبان را تکذیب کردمدفتر خاتمی به بن بست رسيدن 

   ٢٠٠۴ ژانويه ٣١ – ١٣٨٢ بهمن ١١شنبه  -ايرنا 
  بسمه تعالي 

  باسالم 
 ٨٢ / ١١ / ١١ مورخ ٧۴ارى به شماره بدينوسيله، با توجه به خبر منتشره در تلکس مطبوعاتي آن خبرگز

ما با شوراى نگهبان بر سر تعيين صالحيت نامزدهاى : خاتمي در گفت و گو با خبرنگاران " تحت عنوان 
،به اطالع مي رساند در اظهارات رسمي و قابل "  بن بست رسيده ايم  نمايندگي مجلس هفتم به

  استناد رييس 
چنين جمله و اظهار نظرى ) ره (رنگاران در مرقد حضرت امام محترم جمهور طي مصاحبه امروز با خب

  . نبوده است 
  دفتر امور رسانه ها

  
  اي به دبير شوراي نگهبان؛ وزيرآشور مجددٌا خواستار به تعويق افتادن انتخابات شد    با ارسال نامه
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  .  اي نگهبان بار ديگر بر تعويق افتادن انتخابات شداي به دبير شور  وزير آشور با ارسال نامه

اي از آن از طريق نمابر به دفتر ايلنا ارسال   به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن اين نامه آه نسخه
  :آيد  درپي مي  شده است،

  آيت اهللا جنتي دبير محترم شوراي نگهبان
  سالم عليكم 

 در خصوص داليل عدم موافقت شوراي محترم 10/11/82رخ  مو6512/30/82عطف به نامه شماره 
  :موارد ذيل را اعالم مي دارد, نگهبان با پيشنهاد تعويق زمان انتخابات 

حفظ احترام قانون به آن است آه با رعايت آن، از حقوق آحاد شهروندان , جنابعالي مستحضريد-1
اراتي آه قانون به افراد و نهادها مي دهد، به ي فراقانوني از اختي  پاسداري شود، نه آن آه با استفاده

اي عمل شود آه به اسم قانون، حقوق اساسي مردم يا بخش هايي از آنان پايمال شود و طبعا رد   گونه
صالحيت تعداد زيادي از داوطلبان بدون هرگونه سند و مدرك معتبر قانوني توسط هيأت هاي نظارت و 

 واقعي و آزاد، يكي از مصاديق بارز رعايت نكردن احترام به قانون خالي شدن ميدان انتخابات از رقابت
جنابعالي مستحضريد، حفظ احترام قانون به آن است آه با رعايت آن، از حقوق آحاد شهروندان . است

ي فراقانوني از اختياراتي آه قانون به افراد و نهادها مي دهد، به   پاسداري شود، نه آن آه با استفاده
 عمل شود آه به اسم قانون، حقوق اساسي مردم يا بخش هايي از آنان پايمال شود و طبعا رد اي  گونه

صالحيت تعداد زيادي از داوطلبان بدون هرگونه سند و مدرك معتبر قانوني توسط هيأت هاي نظارت و 
 به قانون خالي شدن ميدان انتخابات از رقابت واقعي و آزاد، يكي از مصاديق بارز رعايت نكردن احترام

  .است
ي مردم ايران و داوطلبان براي اجراي انتخابات قانونمند و آزاد و رقابتي تالش آرده و مي آنند،   قاطبه-2

اي عمل مي شود آه جايي براي شور و نشاط انتخاباتي باقي نمي ماند و   اما وقتي مي بينند به گونه
بيعي انگيزه اي براي شور و نشاط انتخاباتي ي امر آما بيش از قبل تعيين شده است، به طور ط  نتيجه

ي گذشته نيز مبين آن است آه شور و نشاط   ماند و نظرسنجي هاي علمي چند هفته  باقي نمي
  .انتخاباتي مردم به دليل رد صالحيت هاي گسترده به تدريج آاهش يافته است

ود يا نه، استانداران مرجع تشخيص اين آه در آشور نشاني از امنيت يا ناامني مشاهده مي ش-3
ها با مشاهده و بررسي شرايط   سراسر آشور هستند آه به عنوان رؤساي شوراهاي تامين استان

. اند  آشور، نگراني عميق خود را از روند انتخابات در اين دوره اعالم آرده و خواهان اصالح روند امور شده
الفارق است، زيرا در   شرايط موجود، قياس معقياس شرايط مربوط به جنگ تحميلي و موارد مشابه نيز با 

ها و شخصيت هاي معتبر نظام   شرايط موجود موضوع رد صالحيت هاي گسترده آه به بسياري از چهره
و آشور نيز تسري يافته است، به اعتماد عمومي آسيب جدي وارد ساخته و دلسوزان نظام را نسبت 

  .نتخابات آزاد بنياد يافته، بيم ناك ساخته استبه خطر استحاله نظام جمهوري اسالمي آه بر ا
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جنابعالي به خوبي بر اين نكته واقفيد آه رقابت واقعي به تعدد آانديداها آه به طور گزينشي تاييد -4
هاي سياسي بتوانند به   مي شوند، نيست، بلكه رقابت واقعي به آن است آه آحاد شهروندان و گروه

  .ي رقابت حضور به هم رسانند   فراقانوني در صحنهدور از اعمال سليقه و رفتارهاي
اينكه در ادوار گذشته وزارت آشور چنين مواضعي از خود بروز نمي داد، به علت آن است آه در ادوار -5

گذشته عليرغم ايرادهايي آه به روند آار هيات هاي نظارت و آن شوراي محترم وارد بود، اما به هيچ 
ترده و حساب شده داوطلبان آه منجر به ميدان بي رقيب انتخاباتي وجه همچون اين دوره حذف گس

ي تاريخي   شد، نبوده است و آنچه ناسازگار با حرآت مردم ساالري ديني تلقي مي شود و در حافظه
آشور باقي خواهد ماند، عملكرد مذآور است، نه پيشنهاد تاخير انتخابات به خاطر اصالح روند ناصواب و 

  .جود آمدهغيرقانوني به و
جنابعالي معتقديد آه شوراي نگهبان فاقد قدرت اجرايي است و وزارت آشور اگر نگران برگزاري -6

ي   ي امكانات براي رفع موانع پيگيري نمايد، اما متاسفانه آليه  انتخابات آزاد است، بهتر است با آليه
 متقاعد ساختن هيات هاي تالش هاي به عمل آمده وزارت آشور و دولت و ساير مقامات آشور براي

نظارت و شوراي محترم نگهبان نسبت به اصالح روند نگران آننده ايجاد شده، ناآام ماند و از بين راه 
ترين آن، پيشنهاد تعويق انتخابات بود تا   ترين و آم هزينه  هاي مختلفي آه به نظر مي رسيد، مناسب  حل

 و اصالح روند امور را پيدا آند و هم مسووالن هم شوراي محترم نگهبان فرصت آافي براي رسيدگي
اجرايي بتوانند با تالش خود، شرايط نامساعد به وجود آمده را به شرايط مساعد و بانشاط انتخاباتي 

ها و تنش هاي احتمالي حاصل از نگراني داوطلبان و اقشار مختلف   تبديل آنند و هم از بروز واآنش
  .شودمردم و گروه هاي سياسي پيشگيري 

نمايد موضوع تعويق انتخابات را در دستور آار شوراي محترم نگهبان قرار داده و از   لذا مجددا پيشنهاد مي
  .نتيجه، اينجانب را مطلع فرماييد

  پايان پيام 
 

   متحصنين در مجلس15بيانيه شماره 
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  :ن بيانيه بدين شرح استبه گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، متن اي
  ملت شريف و آگاه ايران « 

با تبريك سالگرد آغاز جشنهاي دهه فجر و اداي احترام به امام شهيدان و شهداي واال مقام انقالب 
اسالمي و گرامي داشت پيروزي مردمي ترين انقالب معاصر آه منادي آزادي، استقالل و جمهوري 

مجلس شوراي اسالمي و رايزني هاي روساي جمهوري و اسالمي است؛ تالش نمايندگان شما در 
مجلس و اعضاي دولت در برهه حساس و تاريخي آنوني براي جلوگيري از پايمال شدن حقوق ملت 

هاي پيدا و پنهان و تامين حق انتخاب مردم در انتخابات به عنوان يكي از حقوق مسلم و   توسط دست
توجهي آامل به حقوق ملت و نقض اصول   ي نگهبان با بياوليه ايشان فرجام نيكويي نيافته و شورا

همچون " پيروزي در غياب مردم در انتخابات " متعدد قانون اساسي بر راهبرد اقتدارگرايان مبني بر 
  .انتخابات اخير شوراي شهر مهر تاييد زد و راه را براي حذف جمهوريت نظام هموار آرد 

گرايان براي حذف مردم از انتخابات و ناديده گرفتن آشكار مولفه امروز آه صورت و سيرت راهبرد اقتدار 
هاي مردم ساالري يعني مشارآت همگاني در انتخابات، پذيرش تنوع و تكثر قبول حكومت اآثريت، 

توزيع عادالنه و خردمندانه و قانوني قدرت آشكار و هويدا شده است، بر همه ما فرض است آه در برابر 
  .بايستيم و اجازه ندهيم نظام و آشور بيش از اين در معرض تهديد و خطر قرار گيرداين راهبرد ضد ملي 

اسالميت و جمهوريت الزم و ملزوم يكديگرند و حذف يكي به ) ره(در انديشه سياسي امام خميني 
معناي حذف ديگري است و امروز اقتدارگرايان براي مقابله با اين انديشه، جمهوريت نظام را هدف قرار 

  .ده اند اما فرزندان راستين امام و انقالب اين دست تطاول را از خوان انقالب و نظام پس خواهند زددا
اآنون آه ماهيت تالش و اراده دوساله اقتدار گرايان براي حذف مردم از صحنه انتخابات آامال آشكار و 

اي مردم و نگاهبان حقوق برمال شده و با آمال تاسف نهاد شوراي نگهبان آه بايد به عنوان پاسداري ر
و آزادي ملت بر روند انتخابات به طور قانوني نظارت آند به ابزاري در خدمت جناح ضد اصالحات مبدل 

  .شده است به اعتقاد ما برگزاري انتخابات مجلس هفتم نه قانوني است نه مشروع
يي انتخابات قانوني و آزاد و نمايندگان ملت از دولت انتظار دارند تا فراهم شدن شرايط مطلوب براي برپا

عادالنه و تامين حقوق مردم يعني حق انتخاب، از برگزاري انتخابات فرمايشي و نمايشي خودداري 
  .آنند

همچنين ما نمايندگان مردم به علت غير قانوني بودن اين انتخابات، ناديده گرفته شدن حق ملت و در 
  . شرآت نخواهيم آردنهايت تالش براي حذف جمهوريت نظام در انتخابات

  نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسالمي 
11/11/82«   

  پايان پيام
  

  باند خامنه اى در راستاى آنترل آامل بر مجلس آخوندى و جراحى جناح رقيب گام برمى دارد
  )      2004 ژانويه 31 (1382 بهمن 11 -دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
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 تن از 3در تصميم گيرى نهايى خود تنها صالحيت , شوراى نگهبان ارتجاعبه گزارش خبرگزارى حكومتى 
مورد تأييد قرار داد و ,  عضو مجلس ارتجاع را آه در مرحله اول رسيدگى خلع صالحيت شده بودند83

 تن از نمايندگان مجلس 87در مجموع .  تن ديگر از نمايندگان آنونى را رد آرد7عالوه بر آن صالحيت 
  . رد صالحيت شده اندآنونى رژيم

به اين ترتيب باند غالب حكومت به سرآردگى خامنه اى يك گام مهم در راستاى آنترل آامل بر مجلس 
  .آخوندى و جراحى جناح رقيب برداشته است

همزمان آخوند شاهرودى رييس قوه قضاييه به متحصنين در مجلس هشدار داد آه زودتر به تحصن خود 
صورت نمى گيرد؛ و ) ادامه تحصن(به احتمال قوى اين اتفاق «: ته اعالم آردوى روز گذش. خاتمه دهند

اگر جرمى صورت گيرد دستگاه هاى امنيتى و ضابطين دستگاه هاى قضايى طبق قانون پيگيرى مى 
شوراى نگهبان ارتجاع نيز درخواست وزير آشور خاتمى را براى به تعويق . »آنند و قانون اجرا مى شود

  .ابات رد آردانداختن انتخ
حذف بيسابقه آانديداهاى جناح رقيب از سوى شوراى نگهبان مبين تزلزل بيش از پيش رژيم 

نامشروعى است آه تحمل آوچكترين اختالف نظرى را هم در درون خود و از سوى آسانى آه وفادار به 
يات آن سهيم واليت فقيه و قانون اساسى ارتجاع هستند و ربع قرن جزيى از حاآميت و در همه جنا

, خامنه اى در صدد است با يك پايه آردن هيات حاآمه و تشديد هر چه بيشتر خفقان. بوده اند را ندارد
  .اوضاع را در آنترل خود نگهدارد

بى توجهى مطلق مردم نسبت به درگيريهاى درونى رژيم و شكست آامل باند خاتمى در جلب حتى 
از انزواى بيش از , ه در مجلس ارتجاع متحصن شده اندبخش آوچكى از جامعه به حمايت از آسانى آ

پيش تماميت رژيم و از جمله جناح موسوم به اصالح طلب خبر مى دهد و حاآى از تحريم گسترده تر 
در اواخر سال گذشته است آه بنا به » شوراهاى اسالمي«اين نمايش انتخاباتى نسبت به انتخابات 

  .ق رأى در آن شرآت آرده بودند درصد دارندگان ح10آمار رسمى تنها 
آما اينكه . در چنين شرايطى روابط اقتصادى و ديپلماتيك با رژيم آخوندى هيچ مشروعيتى ندارد

سياست استمالت و مماشات با اين رژيم در سالهاى گذشته از سوى آشورهاى غربى تنها به تقويت 
 .هارترين باندهاى فاشيستى رژيم حاآم بر ايران منجر شده است

 
  در انتخابات شرآت نخواهيم آرد   :دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم

  2004 ژانويه 31 -1382  بهمن 11شنبه 
تضييع حقوق مردم شرعي نيست و ما هم از زماني آه رد صالحيت ها : سيد حسين تبريزي گفت

  .  آنيم  ت نميبصورت غير قانوني و غير شرعي انجام شد اعالم آرديم آه در انتخابات شرآ
با بيان , ايلنا, دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران

اينكه اگر بنا بود به استحبات عمل شود بايد آساني آه در تاريخ انقالب اگر يك بار هم در انتخابات 
  .بايد همه آنها تاييد مي شدند, نياورده باشدشرآت آرده و تاييد شده باشد چه راي آورده باشد و چه 

فرمايش رهبري همه آنها را شامل مي شود و تنها نمايندگان رد صالحيت : دادستان سابق آشور افزود
  .ها بيش از اين حرفها است  شده فعلي مجلس را شامل نمي شود پس به نظر ما تعداد رد صالحيت

در جايي آه به : ات رهبري نيز عمل نكرده است گفتوي در خصوص اينكه شوراي نگهبان به فرمايش
مايه مي گذاشته و استفاده ) س(انقالب و حتي حضرت امام, دين , صالحشان است از رهبر و قرآن

  .آنند  ابزاري مي آنند و در جايي آه به نفعشان نباشد استفاده نمي
اي   هم بودند و عده) س(ن اماموي با اشاره به اينكه بعضي از همين اعضاي شوراي نگهبان آه در زما

بعضي ديگر از همين اعضاي شوراي : اند، گفت  خط حذف را شروع آرده, هم آه در طيف اينها قرار دارند
براي خود ايشان نيست و از , مي گفتند، فرمايشات امام) س(نگهبان به خود من در زمان حضرت امام

اينها اين گونه با . آنم  نها را به روز قيامت واگذار ميهم فرمود من اي) ره(امام . باشد  طرف احمد آقا مي
  .امام عمل مي آردند

: موسوي تبريزي با بيان اينكه اين نوع عملكرد مخالفت با اسالميت نظام است تا جمهوريت نظام گفت
آنند در حالي آه طبق قانون اساسي آه همه فقها و مراجع به   حقوق اساسي مردم را ضايع مي

داند و هيچ آس    آه حاآميت را حق مردم مي56در آن زمان راي دادند و مطابق اصل ) س(حضرت امام
هم جلوي حاآميت مردم را نمي توانند بگيرند ولي اين ها راي اين آار را مي آنند آه اين خالف شرع و 

  .خالف اسالميت نظام است تا جمهوريت نظام
جمهوري اسالمي دو مسئله نيست، هيچ , ندجمهوريت و اسالميت در نظام ما يكي هست: وي افزود

ديني به اندازه اسالم از حقوق مردم دفاع نكرده است و خداي متعال هر پيامبري را آه فرستاده به 
  .خاطر دفاع از حقوق مردم بوده است

  پايان پيام
 

   تن از نمايندگان مجلس متن استعفاي خود را امضا آردند  75
  2004ه  ژانوي31 -1382  بهمن 11شنبه 

 تن از نمايندگان مجلس، متن استعفاي خود را 75: " موسوي خوئيني نماينده تهران در مجلس خبر داد
  ." امضا آردند
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علي اآبر موسي خوئيني نماينده تهران و عضو فراآسين دانشجويي مجلس ششم در گفت وگو با 
دگان مجلس، امروز پس از بيان اعتراض  تن از نماين75: خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، گفت

  .خود نسبت به عملكرد شوراي نگهبان، استعفاي خود را اعالم نمودند
آند و طبق آئين نامه داخلي   به دليل اينكه مجلس فردا جلسه علني برگزار مي: وي خاطرنشان آرد

عي استعفا دهند؛ لذا توانند به طور دسته جم  مجلس، نمايندگان به دليل از رسميت افتادن مجلس نمي
) يكشنبه ( نمايندگان تصميم دارند آه به همين دليل، به صورت تك تك، استعفاي خود را اعالم و فردا 

  .به هيات رئيسه مجلس تقديم آنند
  پايان پيام 

 
      آنيم  و ما بايد عمل  داده  ما دستورهايي خدا به
  2004 ژانويه 31 -1382   بهمن11شنبه 

 و ما بايد   داده  ما دستورهايي ، خدا به  داريم  شرعي  وظيفه  يك ما از طرفي: هبان گفتدبير شوراي نگ
   شوراي  آه  دارد و وقتي  شرعي  قهرًا جنبه  هم  آن  آه  آمده  هم قانون.  خداهستيم  و ما بنده  آنيم عمل

  .   هست  هم  و اسالمي  شرعي  قانون  آرده  تاييدش نگهبان
اهللا جنتي دبير   رساني شوراي نگهبان، آيت  گزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از سايت اطالعبه گزارش خبر

 و   جناح  مسأله  به ها مطلقًا توجهي   صالحيت  در بررسي  هم  نگهبان شوراي: شوراي نگهبان گفت
 و بر  گذاريم  مي را جلو قانون.  است  قانون ما مالآمان.  است  اينها نداشته  و امثال  سياسي گرايش
  . را دارد يا ندارد  الزم  پيش ما آمده است آيا شرايط اش  پرونده  آه  داوطلبي  اين  مي بينيم  قانون  آن اساس
   آه  ساز آشور است  و سرنوشت  بسيار مهم  از مسائل  هفتم  دوره  انتخابات مسأله: اهللا جنتي افزود  آيت

  هايي  آرد و با تجربه  را فراهم  آار خود  مقدمات  پيش ، دو سال انوني ق  وظيفه  بر اساس  نگهبان شوراي
ها    صالحيت  بررسي  در موقع  محوله  وظايف  انجام  را براي  نظارت هاي  و هيأت  ناظرين  داشت  از گذشته آه

 آنها آامًال   را براي نون آنها داد و قا  را به  الزم هاي   آرد، آموزش  آراء آماده  و شمارش گيري و در روز رأي
  . بود  شده  آماده  ما بحمداهللا  مقدماتي  آارهاي  شد همه  نامها شروع  ثبت  آه  آرد و موقعي توجيه

  هاي   در هيأت  و  هميشه  بوده آه مثل  صورت  اين ها به   صالحيت فرايند بررسي: دبير شوراي نگهبان افزود
دادند و افراد واجد صالحيت و  ها نظر مي  شد و هيات ها مي  صالحيت   به  رسيدگي اي،  هر حوزه نظارت

رفت،    مي  نظارت  مرآزي  هيأت شد به  مي  آنها منعكس  را مشخص مي آردند و بعد نظرات فاقد صالحيت
  رد  نظارت  مرآزي  در هيأت  آه افرادي. آرد  يا رد مي  آنها را قبول  نيز يا نظرات  نظارت  مرآزي هيأت
. شد  مي  رسيدگي  نگهبان  در شوراي شان  آردند و شكايات  مي  داشتند، شكايت  شكايت شدند حق مي
   اعضاي  همه  نوبت  در اين  فراوانتر، يعني  بيشتر و با دقت  خيلي  آار شد، با انسجام  اين  هم  دفعه اين

  .  شورا درگير آار شدند محترم
 مشكالتي را   اجراي صحيح قانون  باشند آه  داشته  ما توجه يفمردم شر: دبير شوراي نگهبان افزود

 نظارت بايد طي هفت روز   مرآزي  قرار داد، چرا آه مثًال در اين دوره هيأت  نگهبان فراروي شوراي
   است ، و يا آاري  است  آار واقعًا آار آساني آيا اين.  مي آرد  هزار نفر را بررسي صالحيت حدود هشت

 هر   به  شد، ولي  مرآزي  هيأت  متوجه  آه  است اي  العاده  فوق  تكليف  داد؟ يك  انجام  راحتي  به ن بتوا آه
   هيأت  آه بعد وقتي.  داد  را انجام  اعضاء آارش  همه  با آمك  خودش  در حد توان  مرآزي  هيأت حال

 آردند   نفر شكايت3100 از اين تعداد بودند،  شده  نفر رد صالحيت3600 را داد آه   خودش ، نظرات مرآزي
اعضاي شورا در آميسيون هايي تقسيم شده .  مي شد  بررسي  نگهبان آه اين شكايات بايد در شوراي

   آرده  درخواست  هم افرادي.  پرداختند  شكايات و در هر آميسيون بصورت شبانه روزي به بررسي اين
 را   شد، آمدند حرفهايشان  داده  اينها وقت  به  آنند آه  و جواب ل دهند و سؤا  حضورًا بيايند توضيح بودند آه

   نسبتًا بااليي  رقم  شدند آه  نفر تاييد صالحيت5500   آًال قريب  شد و در نتيجه  و جواب زدند و سؤال
  . است

 تعداد تاييد :آيت اهللا جنتي در ادامه به رقابتي بودن انتخابات در حوزه هاي راي گيري اشاره آرد و افزود
،   سياسي  از هر گرايش يعني.  هست  رقابت ها امكان  حوزه  در همه  آه صالحيت شدگان طوري است

   هم شان   رقم  بودند و الحمداهللا  آرده  نام  ثبت  آه  هستند، و افراد مستقلي  جناحي  گرايش  داراي آنها آه
   وجود نداشته  در آن  رقابت  آه  نيست اي  حوزه دارند و هيچها را   حوزه  در همه  رقابت ، اينها امكان باالست

   است  ديگر ممكن  بيشتري باشد، در جاي  جريان  يك  است  جاها ممكن  دارد، بعضي باشد البته تفاوت
   محاسبه  قابل  باشد، اينها آه  مساوي  است  جاها ممكن  آمتر باشد و بعضي  عددش  جريان همان
   شرايط  آه ، هر آسي  است  معتبر شده  و مراجع  قانوني  از مراجع  آه ارشها و تحقيقاتي گز طبق. نيست

  دانيم  مي چه. شناسيم  ما اين افراد را نمي  خواهد باشد، غالبًا هم  مي  باشد، از هر جناحي را داشته
  آنيم  مي ند؟ ما نگاه هست  جريان  عضويت دارند؟ آدام  سياسي  در چه جريان  هزار نفر آدامشان8اين 
 و   شده  داده هايي است آه  ها و شهادت   از گزارش  موجود است  در پرونده  و آنچه بينيم  را مي  پرونده فقط

   و هرآسي آنيم  مي  را دارد تاييدش  شرايط  ببينيم  آه هرآسي.  است  ما آمده  دست  به  آه اطالعاتي
  هاي  ها از جريان   در ردي  ما ندارد، و لذا هم  براي  هم ، تفاوتي  باشد رد مي شود  را نداشته شرايط
   خيلي  دوره  و اين  از گذشته اين شيوه آار ما بوده. ها   در تاييدي شود پيدا آرد، هم  مي  سياسي مختلف
  . نداديم  دخالت  چيز را هم  بيشتر، هيچ با دقت

   شود بايد قانون  اداره  عادالنه اگر واقعًا بخواهد مملكت: زوددبير شوراي نگهبان با تكيه بر اجراي قانون اف
 برخي   نفع  به  اوقات  قانون بعضي  آه  است  طبيعي  باشد، اين  آشور حاآم  شؤون  جا و بر همه بر همه
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د  بگوي  اوست  نفع  به  آه آسي  شود آن هاي ديگر، نمي  ضرر بعضي ها به   وقت شود و بعضي  مي ها تمام 
   آه  نداريم  ادعايي  هيچ ما هم.  ندارم شود بگويد قبول  مي  ضررش  به  آه آس   و آن  دارم  را قبول قانون

شان   خواهد وضعيت  هزار نفر مي8   آه  مخصوصًا در چنين شرايط  آه  است  و طبيعي آنيم  نمي اشتباهي
   حداقل  به  اشتباهات  آه  بوديم  اين امما در مق.  گيرد  صورت  اشتباهاتي  است  بشود ممكن رسيدگي

 اگر ما هر   آه ايم  گفته  هم  باشد، هميشه تواند از ما انتظار داشته  نمي  آسي  هم برسد، غير از اين
  در همين. گرديم   برمي  از اشتباه  و فهميديم  ما گفت  به  يا ديگري  آرديم  آشف  را خودمان اشتباهي
   شده درست  ما داده  به  آه  گزارشي شد آه  مي  وقتها معلوم شد بعضي  مي  آه هايي  مصاحبه جريان،
  ، من  رد شده  آن  دنبال رفتيم  مي ها خودمان   وقت بعضي. آرديم ، فرد رد شده را تاييد مي  است نبوده
 رد  ، علت  است  بوده ه چ  قضيه  آه  او و پرسيدم  به  آردم  و تلفن  پيدا آردم  نفر را در اصفهان  يك خودم

  تا اينجاها ما پيش.  و او تاييد شد  شدم  قانع  خودم  داد و من  توضيحاتي ، يك  است  بوده شما چه
   برويم  حدود پيش  تا اين  ما بايد بتوانيم  آه  است  محدود چگونه  وقت  شما ببينيد در اين آنوقت. رفتيم مي

  . بدهند  ما مهلت  به  ماه  شش  بود الاقل  را در نظر بگيريم الزم  مناسب  اگر وقت  ولي  آنيم و دقت
 ما،   در دست  است  امانتي  مسأله اين: آيت اهللا جنتي با اشاره به مسئوليت خطير شوراي نگهبان گفت

  مآنيد و حك  مي  قضاوت  مردم  در ميان  آه  برگردانيد و وقتي  صاحبش  را به  امانت دهد آه خدا دستور مي
   بر اين  دارند، سعي ما  مسلمانان  و همه  ما داريم  آه  است اي  وظيفه اين.  آنيد  حكم آنيد عادالنه مي
   درخواست  هميشه  و از خدا هم  نكنيم  تخطي  وظيفه  و از اين  آنيم  را عمل  وظيفه  اين  آه  است بوده
 آند  مان   آمك خواستند آه آردند و از خدا مي ا مي ما هم دع  و دوستان آرديم  مكرر، ما دعا مي ايم آرده

 و   را زير پا بگذاريم  ما قانون  ندارد آه  امكان  يعني  است  قانون  در پناه  هم  عدالت اجراي.  عدالت در اجراي
. د باش  بر ما حاآم  غير از قانون  معياري  باشد آه تواند انتظار داشته  نمي ، آسي  را اجرا آنيم عدالت
   در آار دخالت اگر بخواهد عنصر ديگري.  آند  را تضمين  را يا آزادي تواند عدالت  نمي  غير از قانون عنصري

   چيزي مگر چنين!  را آنار بگذاريم، و مثًال رقابتها را در نظر بگيريم  قانون  آه  است  اين آند معنايش
   رقابت  و هر آجا آه  است  چگونه ها   رقابت  آه د ببينيم و بع  برداريم  را از قانون مان   ما چشم شود آه مي

  آيا قانون!  است  عدالت آيا اين.  برقرار شود  رقابت ، آه  ندارند تاييد آنيم  صالحيت  را آه  آساني نيست
  شريف   مردم  و مايليم آه آنيم  مي  عمل  شرعي  وظيفه  ما طبق دهد؟ در هر صورت  مي  ما اجازه  را به اين

  .  آنند  درك  هست  ما را آنطور آه ما شرايط
، ما در   هفتم  دوره  در اين  هست، بخصوص  از اطراف  هم  مختلف ضمنًا توقعات: اهللا جنتي افزود  آيت

 باشد تاييد شود، با   مورد نظرشان  آه خواستند نمايندگاني  مي اي  عده  طرف ، از يك  قرار گرفتيم آوراني
 افراد مورد  خواستند آه  آنيد از ما مي  را رعايت  قانون  ما بگويند آه  به  اينكه آوردند، بدون  مي  آه فشاري

 و   قم ، فضالي  جماعات ، ائمه  علميه هاي  ديگر علما، حوزه طرف، از طرف   از يك ، اين نظر آنها را تاييد آنيم
 شما را  هاي  گيري   موضع آردند آه از ما تشكر مي   متدين  شهداء و مردم هاي  ديگر، خانواده شهرستانهاي

   مبادا آوتاه آردند آه  ما اصرار مي  به  آرديد و از طرفي  چنين  از شما آه آنيم  و تشكر مي  داريم قبول
   نكنيد در اثر فشارها، مبادا اهل  عمل  را درست  خودتان  فشار قرار گيريد، مبادا وظايف بياييد، مبادا تحت

دادند،   ما مي  تقليد به  مراجع  بود آه  پيغامي اين.  آنيد  را عمل  باشيد، شما قانون  و مصالحه ملهمعا
 زيادي  هاي   ما آمد، تلفن  شهدا براي هاي دادند، طومارهاي فراواني از خانواده  ما مي  به  بزرگ علماي
   خودتان  باشيد از حدود وظايف  مواظب ه آ  تاآيد داشتند بر اين ، همه  موجود است  نوارهايش شد آه مي

 و از خدا   بوده  بر همين  قرارمان  نشويد، ما هم  غير قانوني ها و فشارهاي  خواسته  نكنيد و تسليم تخطي
  . آرديم  رعايت  توانستيم  تا آنجا آه  هر حال  آند و به  ما را آمك  آه خواستيم  مي هم

  
  قه اي و منطبين الملليمهم رويدادهاي 

  
  

  اخبار ايران و جهان از راديو آمريكا ارسالي به وسيله اي ميل
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وزير کشور جمهوری اسالمی می گويد  در پی تصميم شورای نگهبان به ممنوع ساختن هزاران 
  .   وجود نداردکانديدای اصالح طلب از شرکت در انتخابات،  شانسی برای برگزاری انتخاباتی مشروع

 کانديدا را بار ديگر تائيد کرد،  اما، به گزارش 1200شورای نگهبان روز جمعه صالحيت نزديک به 
خبرگزاری جمهوری اسالمی،  عبدالواحد موسوی الری  روز شنبه به خبرنگاران گفت ، در صورتی که 

تر، خبرگزاری ايرنا  به نقل از پيش.  تغييری صورت نگيرد، دولت قادر به برگزاری انتخابات نخواهد بود
اما يک .  محمد خاتمی رئيس جمهوری گفت  مذاکرات او با شورای نگهبان به بن بست رسيده است

  . سخنگوی  رئيس جمهوری بعدا اين موضوع را تکذيب کرد
    

ن را وزارت  امور خارجه جمهوری اسالمی  وجود هرگونه طرحی را برای سفر مقامات کنگره آمريکا به ايرا
  تکذيب کرده است

يک روز پس از آن که يک سناتور آمريکائی اين موضوع را اعالم کرد،  حميد رضا آصفی سخنگوی وزارت 
امور خارجه روز شنبه در تهران گفت  چنين طرحی تهيه نشده است و افزود سفر پيشنهادی در دستور 

هياتی از کارمندان کنگره به تهران در ماه روز جمعه سناتور آلن اسپکتر  گفت سفر .    کار ما قرار ندارد
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فوريه به عنوان کوششی  جهت  فراهم آوردن زمينه ديدار احتمالی قانونگزاران  به ايران  تائيد شده 
  . است

  او گفت جزئيات سفر کارمندان کنگره در جلسه ای با حضور محمد جواد ظريف،  سفير جمهوری 
   .اسالمی در سازمان ملل متحد، قطعی شد

    
  

مقامات پاکستان در اسالم آباد می گويند در پی تحقيقاتی که در مورد  امکان فروش تکنولوژی اتمی به 
ايران و ليبی انجام گرفت، عبدالغدير خان دانشمند اتمی ارشد کشور ازِ َسمت خود به عنوان مشاور 

  . برنامه استراتژيک  نخست وزير برکنار شده است
توسعه تسليحات اتمی پاکستان معروف است،  رئيس تاسيسات اصلی اتمی   او که به  پدر برنامه 

  .  ، در مقام  مشاور خدمت کرده است2001کشور بود و از زمان بازنشستگی در سال 
روز شنبه شورای فرماندهی ملی پاکستان، که تاسيسات اتمی را کنترل می کند، جلسه ای به 

 و در اطالعيه ای گفت عبدالغدير خان از مقام خود کنار رياست پرويز مشرف رئيس جمهوری تشکيل داد
  . گذاشته شد تا آن که امکان انجام تحقيقات به شيوه ای آزاد و بی طرفانه فراهم آيد

 مشرف  اخيرا قول داد با هرکسی که در فعاليت های غير قانونی در گسترش   تکنولوژی  تسليحات 
  . د خواهد شداتمی گناهکار شناخته شود،  به شدت برخور

    
  

نگرانی های جديد امنيتی  موجب شده است شرکت های شرآت های هواپيمائی بريتيش ارويز و ار 
  . فرانس، پروازهواپيماها به مقصد آمريکا را لغو کنند

مقامات ارفرانس روز شنبه  دو پرواز از پاريس به واشنگتن را که قرار بود در روزهای يکشنبه و دوشنبه 
 از فرودگاه هيث رو  لندن  به 223مقامات بريتيش ار ويز  گفتند  پرواز شماره .   لغو کردندانجام گيرد

  . فرودگاه دالس  در حومه واشنگتن،  در روز يکشنبه يا دوشنبه انجام نخواهد گرفت
ه خبرگزاری رويتر روز شنبه ب.    از هيث رو به ميامی در روز يکشنبه نيز لغو شده است207 پرواز شماره 

نقل از يک مقام آمريکائی گفت   اطالعاتی که به دست آمده حاکی است که امکان دارد القاعده 
  . پروازهای اروپا به آمريکا را هدف بگيرد

    
  

يک گزارش مطبوعاتی حاکی است که مقامات عراقی برای به وجود آوردن يک سرويس اطالعاتی در 
ريک ها، به ويژه رزمندگان خارجی متمرکز خواهد بود،   عراق، که فعاليت های آن  بر ريشه کن ساختن چ

  . با آژانس های  اطالعاتی آمريکا کار می کنند
 نيويورک  تايمز به نقل از  ابراهيم  الجنابی،   يک عضو ارشد  کميته امنيت شورای حکومتی عراق،  

 عراقی واگذار کند،   سرويس پيش از آن که آمريکا قدرت را در پايان ماه ژوئن  به يک دولت:  می نويسد 
 هزار نفر را استخدام خواهد 2 تا 500مقام عراقی می گويد  اين سرويس بين . جديد بايد تشکيل شود

بسياری از آنها برای شناسائی  جنگجويان خارجی که سعی دارند  به منظور حمله به نيروهای .   کرد
  . ند شدائتالف وارد عراق شوند، در شهر های مرزی مستقر خواه

  
پرزيدنت بوش می گويد  دفاع، امنيت داخلی  و آموزش، ارجحيت های او در بوجه پيشنهادی سال 

  .   است٢٠٠۵
آقای بوش روز شنبه در سخنرانی راديوئی هفتگی خود  گفت وقتی متن بودجه منتشر شود،  مردم 

دگی بهتری را برای  نيازمندان آمريکا خواهند ديد که او تصميم دارد در جنگ با تروريسم پيروز شود و زن
  . آمريکا  تامين کند

 درصد  و بودجه امنيت ٧ آقای بوش می گويد به طور کلی، او از کنگره می خواهد هزينه های دفاعی را 
آقای بوش همچنين  پيشنهاد می کند که اعتبارات آموزشی  نزديک .   در صد افزايش دهد١٠داخلی را 

اما دمکرات ها از پيشنهاد های آقای بوش انتقاد می .    افزايش يابد٢٠٠١ درصد نسبت به سال ۵٠به 
. کنند و می گويند او می خواهد کنگره برنامه های مهم را برای جبران کاهش ماليات ها متوقف سازد

آنها بر اين عقيده هستند که چنين کاری به بيکاران در يافتن کار کمک نخواهد کرد و به اقتصاد آسيب 
  . اندخواهد رس

  
سازمان جهانی بهداشت از چين در خواست کرده است برای کنترل  ويروس مرگبار  آنفلوآنرای مرغی،   

  . اقدام فوری تر به عمل آورد
 پس از آن که دولت چين گسترش بيماری را در دو منطقه جديد تائيد کرد،  يک کارشناس بيماری های 

نشان می دهد که فرصت  متوقف ساختن ويروس عفونی  سازمان  در پکن  گفت جديدترين موارد 
چين  تائيد کرد که ويروس مرگبار در مرغداری ها در  نواحی .   مرغی با گذشت هر روز کمتر می شود

مرکزی و جنوبی کشور،  و نيز در  شانگهای، بزرگترين  شهر چين، و استان آن هوئی  در شرق، شايع 
   کشور آسيائی را آلوده  کرده است 9 مرغی در حال حاضر ويروس آنفلوآنزای.  شده است
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رئيس دولت انتقالی افغانستان می گويد در حمله هوائی آمريکا در جنوب افغانستان در دو هفته پيش،  
  .  غير نظامی کشته شدند١٠

ه در کابل به خبرنگاران گفت  در تحقيقات وزارت کشور در مورد حمله هوائی در  حامد کرزی روز شنب
او تلفات غير نظاميان .     تن، از جمله زنان و کودکان کشته شدند10واليت  اوروزگان ،  روشن شد که 

حمله،  پس از .   مقامات ارتش آمريکا می گويند در باره اين گزارش تحقيق می کنند.  را  تاسف بار خواند
 غير نظامی کشته شدند رد کردند  و گفتند در حمله 11مقامات آمريکا  گزارش های منابع محلی را که 

  ستيزه جوی مسلح 5هوائی، که رهبران مظنون  دولت برکنار شده طالبان  هدف های آن بودند،  
  . کشته شدند

    
زاری  مناسک حج به آن کشور رفته باالترين مقام مذهبی عربستان سعودی از مسلمانانی که برای برگ

  . اند، خواسته است خشونت و تروريسم را رد کنند
عبدالعزيز  الشيخ،  مفتی اعظم عربستان، روز شنبه اين درخواست را در خطبه ای خطاب به دو ميليون 

ی اسالم خونريزی،  ويرانی و کارهائ: زائر  در کوه عرفات ، در نزديکی شهر مکه، مطرح ساخت و گفت 
در اين ميان، مقامات سعودی می گويند برای .  را که امنيت ملت را تهديد می کند،  ممنوع می سازد

  روزه حج،  تدابير امنيتی ويژه ای در 5مراقبت در برابر تهديد حمالت تروريستی در جريان آئين های 
  .سراسر کشور به اجرا گذاشته شده است

  

  اي موثر در آينده عراق  و نيروهدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  صدام حسين توسط دادگاه ويژه عراقي محاآمه مي شود  : پل برمر
  2004 ژانويه 31 -1382  بهمن 11شنبه 

رييس جمهور سابق عراق " صدام حسين"حاآم غيرنظامي نيروهاي آمريكايي در عراق از محاآمه 
  .بر دادتوسط دادگاه ويژه تشكيل شده توسط شوراي حكومت انتقالي عراق خ

صدام در : "به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، پل برمر در مصاحبه اي با روزنامه الشرق االوسط خبر داد
حال حاضر در عراق است و توسط يك دادگاه ويژه عراقي زماني آه مقدمات الزم براي تشكيل اين 

  ."محاآمه مي شود, دادگاه آماده شد
شوراي حكومت انتقالي عراق دادگاه ويژه اي را در اين , "مرپل بر"به نوشته اين روزنامه به گفته 

وي همچنين تصريح آرد آه صدام حسين به . خصوص ايجاد و آمريكا نيز براي تشكيل آن هزينه مي آند
  .نيز محاآمه مي شود) آويت(خاطر حمله به آشور همسايه 

ين به شوراي حكومت انتقالي زماني آه اين دادگاه تشكيل شود، صدام حس: "وي در ادامه توضيح داد
  ."عراق تحويل داده مي شود

اما . صدام حسين همكاري نمي آند:" گفت, وي در پاسخ به سوال آيا صدام حسين همكاري مي آند
  ." وي در حال حاضر منشا مشكالت عراق نيست

  پايان پيام
 

   عراقی کشته شدند12در عراق سه آمريکايی و 
  2004 ژانويه 31 -1382   بهمن11 شنبه -بي بي سي 

  . به يک پاسگاه پليس در شهر موصل، واقع در شمال عراق، حمله انتحاری شده است
  . نفر ديگر زخمی شده اند50پليس اين شهر می گويد حداقل دوازده نفر در اين حمله کشته و 

  .گفته می شود افراد پليس و غيرنظاميان در ميان قربانيان اين حادثه بوده اند
نی می گويند يک خودرو از حصار امنيتی برپا شده در مقابل پاسگاه پليس عبور کرده و بعد شاهدان عي

  .منفجر شده است
  .اين انفجار در نزديکی يک ايستگاه اتوبوس و در ساعات پر تردد صبح رخ داده است

وزارت کشور عراق می گويد در بمب گذاری هايی که پس از سقوط حکومت صدام حسين در اين کشور 
  .  تن از افراد پليس عراق کشته شده اند300صورت گرفته است، بيش از 

در تحولی ديگر، نيروهای نظامی آمريکا گفته اند که سه سرباز آمريکايی در انفجاری در نزديکی شهر 
  .کرکوک کشته شده اند

بمب، که در کنار آنها گفتند که کاروان نظاميان آمريکايی در راه ميان دو شهر تکريت و کرکوک از روی يک 
  .جاده کار گذاشته شده بوده، عبور کرده و منفجر شده است

  
  آيت اهللا سيستانى خواستارخروج تشکل صدر و سازمان بدر از حرم حضرت على شد 

   ٢٠٠۴ ژانويه ٣١ برابر با ١٣٨٢ بهمن ١١: ايرنا 
  از مراجع بزرگ شيعيان در عراق ، خواستار " سيدعلى سيستانى "آيت اهللا 

  . در نجف اشرف شد) ع (وج تمامى تشکلهاى شبه نظامى از حرم حضرت على خر
  روزشنبه به نقل از يک منبع آگاه در دفتر آيت اهللا " الصباح "روزنامه 

  اين موضع در پى بروز اختالف هايى ميان سازمان بدر وابسته به : سيستانى نوشت 
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  . اذ شده است مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق و تشکل مقتدى صدر اتخ
  سازمان بدر و هواداران مقتدى صدر روز سه شنبه گذشته در مورد کنترل حرم 

  . دچار اختالف شده بودند) ع (حضرت على 
  برپايه اين گزارش ، آيت اهللا سيستانى تاکيد کرده است که تنها افراد پليس 

  . يابندحضور) ع (عراقى براى تامين امنيت زائران حق دارند در حرم حضرت على 
  آيت اهللا سيستانى در شرايط کنونى تالش مى کند از بروز هرگونه بحران ميان 
  مسلمانان در عراق جلوگيرى کند و خواهان متمرکز کردن تالش ها براى انتقال 

 .قدرت ، پايان اشغالگرى و برقرارى دمکراسى و عدالت در اين کشور است 
  

  معي در رسانه هاي جايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   بهمن10: هفته نامه های ايران
  2004 ژانويه 30 -1382  بهمن 10 جمعه -بي بي سي 

در حاليكه فرصت بررسی شورای نگهبان برای بررسی صالحيت های داوطلبان نمايندگی مجلس 
پايان می يابد هفته نامه های تهران برای دومين هفته، تحصن نمايندگان مجلس را در ) دهم بهمن(امروز
  .اض به رد صالحيت های شورای نگهبان در عنوان های اصلی خود منعكس آرده انداعتر

 روزه نمايندگان مجلس اين پرسش را مطرح آرده است آه آيا با 20 با اشاره به تحصن ايران جمعه
انتشار فهرست تائيد صالحيت شده ها از سوی شورای نگهبان بحران رد صالحيت ها پايان خواهد 

  يافت؟
استمرار اختالف ها و گسترش آن تا سطح : " از ادامه بحران ابراز تاسف آرده و نوشتهعهايران جم

اظهار نظرهايی آه بنيانهای ثبات آشور را هدف قرار می دهد تنها قادر است اجماع برای چانه زنی بين 
المللی، سرخوردگی در افكار عمومی و دست آخر بی تصميمی نسبت به مسائل پيش رو را فراهم 

  ."ندآ
 ارگان انصار حزب اهللا ياداشت هفتگی اين شماره را به تحصن نمايندگان اختصاص داده و با يالثارات

هر خواننده منصفی با ديدن و : "اشاره به سخنان نمايندگان متحصن حمايت آنندگان آنها نوشته است
د حذف جمهوری شنيدن اين سخنان به راحتی درك خواهد آرد آه مواضع اين گروه چيزی جز پيشنها

  ."اسالمی نيست
رفتار : " نيز نمايندگان متحصن را به رفتاری غيرقانونی متهم آرده و نوشتهيالثاراتسرمقاله نويس 

نمايندگان مجلس آه با هزينه بيت المال صورت گرفته با هر انگيزه ای آه باشد رفتاری غير دموآراتيك و 
د و همين رفتار به تنهايی برای احراز عدم صالحيت بی نتيجه است آه تبعات حقوقی مجرمانه نيز دار

  ."آافی است
اين بحث در حالی مطرح مي شود آه پيش از اين غالمحسين الهام سخنگوی قوه قضائيه اعالم آرده 

  . بود با اخاللگران در انتخابات برخورد خواهد شد
ته است اميدواريم اين  آيت اهللا هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه گفايران جمعهاما به نوشته 

گونه نشود ولی اگر جرمی صورت گرفت دستگاه های امنيتی و قوه قضائيه طبق قانون وظيفه خود را 
  .انجام خواهند داد

اين اقدام به : " در سرمقاله خود تحصن را اقدامی ضد امنيتی ملی معرفي آرده و نوشته استپرتو
  ."آه شورای نگهبان می تواند به آن تمسك جويدخودی خود سندی است برای رد صالحيت اين افراد 

مردم از شورای نگهبان توقع دارند با شعار يا حسين شهيد به پرونده ها : " در مطلب ديگری نوشتهپرتو
آقايان خاتمی و آروبی نيز بايد در اين خانه . را تطهير آنند) مجلس(و اعتراضات رسيدگی و خانه ملت 
  ."ن را ياری آنندتكانی و اصالحات شورای نگهبا
 نيز به محمد خاتمی رئيس جمهوری و مهدی آروبی رئيس يالثاراتمحمد رضا اميدی ستون نويس 

مجلس هشدار داده است در شرايطی آه گفتمان غالب نمايندگان متحصن و حاميان آنها تغيير ساختار 
ن جريان سوابق جمهوری اسالمی و حذف اسالميت نظام است هر قدمی از سوی آنها در همراهی اي

  .آنها خدشه دار خواهد آرد
 آه به محافظه آاران نزديك است در سرمقاله خود تحصن نمايندگان را مغاير  تمدن اسالمیهفته نامه

با اصول بنيادين جمهوری اسالمی ارزيابی آرده و نوشته با آنكه راههای قانونی برای خروج از بحران ها 
ينی شده است اما عده ای خود را بی نياز از تبعيت از قانون و آشمكش های سياسی در قانون پيش ب

  .می دانند
 عنوان اصلی اين شماره را به تحصن نمايندگان اختصاص داده و رد صالحيت ها را نگران آننده و صدا

  .محدود آننده انتخاب آزاد و درعين حال بهترين و آخرين فرصت اصالحات طلبان معرفی آرده است
تراضات برخی اصالح طلبان اگر چه ممكن است مانع حضور مجدد جمعی از اصالح اع: " نوشتهصدا

طلبان در مجلس و خارج شدن مجلس از دست اصالح طلبان شود اما يكی از تاريخی ترين فرصت ها را 
  ."برای پيشبرد اصالحات در آشور فراهم آورده است

حافظه آاران را در تنگنا قرار داده و به  اضافه آرده اعتراضات صورت گرفته نسبت رد صالحيت ها مصدا
  .اتحاد اصالح طلبان منجر شده است آه می تواند قدرت اصالح طلبان را تضمين آند

www.iran-archive.com 



 رد صالحيت های صورت گرفته از سوی شورای نگهبان را به ضعف عملكرد صدا،علی راعی، سردبير 
 است اگر مردم در حكومت دولت در تمام زمينه ها به خصوص توسعه سياسی نسبت داده و نوشته

نقش پيدا می آردند و فاصله و بی اعتمادی بين مردم و حاآميت به وجود نيامده بود شورای نگهبان نيز 
  .اجازه پيدا نمی آرد به صورت فله ای آانديداهای نمايندگی مجلس را رد صالحيت آند

ت آه در آن به بررسي  اساميد جوان، عنوان اصلي گزارش هفتگی "همه اعتبار يك سياست مدار"
اگر آقای خاتمی نتواند مجری انتخابات آزاد : "شرايط محمد خاتمي رئيس جمهوری پرداخته و نوشته

  ."باشد و در عين حال نخواهد عرصه را ترك آند خود را به داوری دشوار و بی رحمانه تاريخ سپرده است
به تصميم درست در اين مرحله گره زده،  با اشاره به اين آه خاتمی تمام پشتوانه خود را اميد جوان
همه گروهها با گفتار و رفتار خود تكليف خود را روشن آرده اند يا در موافقت با حذف ها : "نوشته است

هلهله می آنند و يا همچون اصالح طلبان سوگند ياد می آنند آه در قبال هر آنش واآنش خود را ابراز 
بال برگزاری انتخابات بدون حضور همه گروه ها يا حداقل دو جناح دارند و خاتمی بهتر می داند آه در ق

  ."محافظه آار و اصالح طلب هيچ يك از توجيهات گذشته قابل تكرار نيست
به عقيده نويسنده، محمد خاتمی پندار را به گفتار رسانده اما جوهره اين گفتار هنوز به رفتار تبديل 

م گيرد، فرمان می دهد، استعفا می آند و دست آخر نشده است در حالی آه سياست مدار تصميم 
  .با قاطعيت از يك رفتار دفاع می آند

 
   
 
 

   بهمن11: روزنامه های تهران
  2004 ژانويه 31 -1382  بهمن 11 شنبه -بي بي سي 

روزنامه های اول هفته تهران، در آغاز ده روزی که در سالگرد پيروزی انقالب در ايران به دهه فجر 
ری شده است از اعالم نظر قطعی شورای نگهبان و احتمال تحريم انتخابات آينده مجلس توسط نامگذا

  .اصالح طلبان خبر داده اند
 در عنوان اصلی صفحه اول خود از به بن بست رسيدن گفتگوها بين دولت و شورای نگهبان ياس نو

ضای شورای نگهبان ناموفق به خبر داده و نوشته هيات چهارنفری هيات وزيران هم پس از گفتگو با اع
  .کار خود پايان داد

 سخنان بهزاد نبوی، نايب رييس مجلس، را منعکس کرده که از احتمال استعفای نمايندگان شرق
فعلی مجلس در اعتراض به عمل شورای نگهبان خبر داده و از زبان وی نوشته ما ننگ شرکت در 

  .انتخاباتی فرمايشی را به جان نمی خريم
 از زبان وزير کشور در صدر اخبار خود نوشته دولت آماده برگزاری انتخابات نيست و خواستار به اعتماد

 نفر از نامزدهای شرکت در آن امکان شرکت اکثريت 2400تعويق افتادن انتخاباتی است که با حذف 
  .مردم و انتخاباتی آزاد و رقابتی فراهم نيست

 کاران به مخالفت با وزارت کشور پرداخته و شرايط را برای  و ديگر روزنامه های هوادار محافظهرسالت
  .برگزاری انتخابات مناسب توصيف کرده اند

 هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه تهران گفته است که شرکت گسترده مردم در انتخاببه نوشته 
 انتخابات از فشارهای خارجی می کاهد و جنجال های سياسی در شرايط حساس امروز برای کشور

  .مضرست
 خبر تصميم نهائی شورای نگهبان مبنی بر جلوگيری از شرکت چهره های اصلی جناح اصالح کيهان

  .به چاپ رسانده است"  نامزد مشخص شد5450گرايش سياسی "طلب را با عنوان بزرگ 
 آن را منتشر کرده و جام جم بر اساس جدولی است که اولين بار هفته گذشته روزنامه کيهانگزارش 

  . آن مدعی شده بود که بيش تر نامزدهای انتخاب شده از جناح اصالح طلب هستنددر 
 به آن استناد جسته اند بسياری از چهره های هوادار محافظه کاران به جام جم و کيهاندر جدولی که 

عنوان مستقل ثبت شده و در نهايت چنين نتيجه گيری کرده که تعداد محافظه کاران تائيد صالحيت 
  .تر از اصالح طلبان و مستقل هاست و رقابت در حوزه های مختلف وجود داردشده کم

 به نقد نظر محافظه کاران برخاسته که رقابت اندک انتخاباتی و ياس نونادر صديقی در مقاله ای در 
حاکميت محدود را برای حکومت کافی می بينند و بر همين اساس با رد گسترده صالحيت ها نشان 

  .کت نکردن اکثريت مردم در انتخابات نگرانی ندارندمی دهند از شر
 کسانی که کثيری از داوطلبان نمايندگی مجلس را بيگانه و غيرخودی خوانده و ياس نوبه نوشته مقاله 

طرد کرده اند فردای انتخابات محدود در موقعيت ضعيفی قرار می گيرند که مجبور می شوند بخشی از 
  .نگان واگذار کنندقلمرو حاکميت ملی را به بيگا

 تاکيد کرده که اقتدارگرايان به دنبال سلطنت اسالمی  ياس نوحيمدرضا جالئی پور در مصاحبه ای با
  .هستند

 حتی حذف اصالح طلبان از صحنه انتخابات هم به پيروزی آن جامعهبه گفته مدير روزنامه توقيف شده 
کنند مجبورند که اقتدارگرا ها را کنار بگذارند و به ها خواهد انجاميد چون که عملگرا ها وقتی کار را آغاز 

  .خواست های اصالح طلبان در مورد مردم ساالری، حقوق بشر عمل کنند
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اين جامعه شناس اصالح طلب از خاتمی خواسته است برای به حرکت درآوردن کاريزمائی که در شرايط 
 موانعی را که در کار وی ايجاد می کنند با امروز ايران فريز شده است زير بار انتخابات فرمايشی نرود و

  .مردم در ميان گذارد
 از نمايندگان اصالح طلب مجلس را آخرين سرنشين های شرقمهران کرمی در سرمقاله روزنامه 

  .قطاری توصيف کرده است که از دوم خرداد به راه افتاد
طلبان و محافظه کاران در  با نقل قولی از بهزاد نبوی نوشته همه اصالح شرقنويسنده سرمقاله 

  .کاروانی بودند که با قطار انقالب آمده و سرنوشتشان به هم گره خورد
بهزاد نبوی در آخرين گفته های درباره مقاومت شورای نگهبان در برابر مصلحت انديشی ها خطاب به 

 باشيد که  گفته است ممکن است امروز ما را حذف کنيد اما مطمئن حيات نومحافظه کاران به نوشته
  . شش ماه ديگر شما هم نخواهيد بود

 نوشته مجمد رضا خاتمی گفته است در صورت عدم امكان برگزاری انتخابات آزاد و سالم، آن را شرق
  .تحريم آرده و شرآت نخواهيم آرد

در " تحريم"اين نخستين باری است که يكی از احزاب شاخص اصالح طلب از عبارت شرق به نوشته 
  برخورد خود با انتخابات مجلس هفتم استفاده می کندمورد نحوه 
واآنش بعدی : " با نقل سخنان نايب رييس مجلس و دبيرکل جبهه مشارکت پرسيدهشرقگزارشگر 

و تاکيد کرده که پاسخ اين پرسش می تواند فضای سياسی آينده آشور و " متحصنين چه خواهد بود؟
  .معادالت آالن را هم تحت تاثير قرار دهد

 از نامه يکی از نوه های بنيانگذار جمهوری اسالمی به شورای نگهبان خبر داده که در آن از رد تماداع
گسترده صالحيت نامزدهای انتخابات انتقاد کرده و پرسيده چرا بايد اعمالی توسط شورای نگهبان 

  .صورت گيرد که باعث تفرقه در بچه های انقالب شود
ر نامه به دبير شورای نگهبان نوشته است شما بايد از قانونی  مرتضی اشراقی داعتمادبه نوشته 

پاسداری نماييد آه به خاطر آن رنج ها و مصيبت ها تحمل شده پس چرا بايد به راه و روشی تمسك 
  .شود آه شبهه ايجاد تزلزل بر چنين پرچم باعظمتی شود

خروج از حاکميت و تحريم انتخابات در حالی که روزنامه های مختلف تهران از آمادگی اصالح طلبان برای 
 از زبان گروه های تندرو خطاب به رهبر جمهوری اسالمی نوشته اهانت های مكرر کيهانمی نويسند 

  . مطرودين ملت، بی تابمان آرده است
 خطاب به ولی فقيه نوشته عده ای سكوت ما را نشانه بي تفاوتی ما در قبال رهبر گرفته اند؛ در کيهان

  ".خون دل"می دهيم، نخواهی " خون" از نسل محرميم؛ بخواهی حالی که ما
 در سرمقاله خود به دفاع از شورای نگهبان پرداخته و نوشته در حالی که جمهوری اسالمیروزنامه 

در همه جهان و در کشورهای مردم ساالر اروپائی هم نظارت بر نامزد ها و گزينش آن ها معمول است 
  .د شورای نگهبان را از راه خود بازدارندعده ای با جنجال قصد دارن

 شورای نگهبان نبايد به درخواست ها برای به تاخير انداختن جمهوری اسالمیبه نوشته سرمقاله 
انتخابات اعتنا کند و بايد انتخابات را در موعد مقرر برگزار کند چرا که فقط چنين انتخاباتی می تواند آزاد، 

  .قانونی و رقابتی باشد
 در مقاله ای نشان داده که در انتخابات مجلس سوم که همزمان با رياست جمهوری هاشمی ياس نو

رفسنجانی برگزيده شد و شورای نگهبان جناح مخالف دولت را از نمايندگی مجلس بازداشت، محافل 
  .خارجی از اين حرکت استقبال کرده و آن را نشانه طرد تندروها دانسته اند

نشانه هائی دال بر خوش بينی ناظران خارجی به خروج جناح چپ از حکومت حسين باستانی با آوردن 
ايران در زمان برگزاری انتخابات مجلس سوم نوشته که در آن زمان دولت هاشمی رفسنجانی ميانه رو 
خوانده می شد و اصالح طلبان امروزی تندرو به حساب می آمدند و از شورای نگهبان به عنوان سدی 

  .مخالف روابط ايران با کشورهای غربی تجليل می شددر برابر جناح 
 از اصولگرايان پرسيده شده آيا در آن زمان شواهدی در دست هست که نشان ياس نودر پايان مقاله 

  .دهد آنها از حمايت خارجی ها از نظارت استصوابی شورای نگهبان خيلی ناراحت شده باشند
وری اسالمی در سازمان ملل با چند تن از نمايندگان روزنامه های شنبه تهران به ديدار سفير جمه

گنگره آمريکا اهميت بسيار داده و نوشته اند که احتمال دارد هياتی از کنگره آمريکا در روزهای آينده به 
  .ايران سفر کند

 مايل ٢۵ نوشته در حالی آه تاکنون نماينده ايران حق نداشته بيش از شرقآامبيز توانا در گزارشی در 
 محل اقامت و آار خود در نيويورک دور شود، اين اجازه آمريكا به نماينده ايران نشان می دهد روابط از

ضمن اين آه ظريف نيز نمی توانسته بدون آسب اجازه . بين دو آشور به شدت در حال تغيير است
  .مقامات ايران در چنين ميهمانی با نمايندگان کنگره حضور يابد

با اشاره به ديدار اخير وزير امور نسيم صبا يندگان متحصن در مجلس به نوشته علی شكوری راد از نما
جناح مقابل آه هميشه در برابر مالقات : "خارجه آشورمان با جوزف بايدن سناتور آمريكايی گفت

رسمی مسئوالن جمهوری اسالمی با مقام های رسمی آمريكا حساسيت نشان می داد، اين بار 
  ."اين نشان دهنده رضايت آنها از اين ديدار استسكوت اختيار آرد آه 

 گفته های معاون بين المللی قوه قضاييه را با اهميت ديده که شرقمحمدرضا سرداری در مقاله ای در 
گفته است برای حفظ نظام جمهوری اسالمی حاضر است با شيطان نيز مذاآره آند ولو آن آه به جهنم 

  . نيز برود
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ود محمد جواد الريجانی از شيطان معنای فلسفی آن نيست بلكه مقصود  مقصشرقبه نظر تحليگر 
  . شايد آمريكا است آه از سوی بنيانگذار نظام جمهوری اسالمی لقب شيطان بزرگ يافته بود

 مقاله ای دارد درباره احتمال از سرگرفته شدن روابط ايران و آمريکا که در آن به اظهار نظرهای اعتماد
   خود را در سبد جبهه  مرغ های  تخم ره شده که از مدت ها پيش گفته بودند غربمحافظه کاران اشا

   طرف دانند در ايران  می   آنان  چون  ندارد نخواهد گذاشت  آشور را در دست  اصلی  قدرت  آه اصالحاتی
  . آيست  اصليشان مذاآره

  زاترست آه آمريکائی آسانتر و منفعت برای مقامات   تاکيد کرده کهاعتمادجعفرگالبی در مقاله خود در  
 ديگر   آار آند و جناح  جداگانه  جناح  با يك  از آن  برآمده  و دولت  قوی  دموآراسی  با يك  روبرو شدن  جای به

  . آند  پوشی  خود چشم  مردم  از مطالبات  از بخشی  فشار مجبور سازد آه را تحت
ر تحوالتی در زندان اوين اتفاق افتاده و به طور بی سابقه  خبر داده است که در هفته های اخياعتماد

ای با مرخصی زندانيان موافقت شده و در عين حال خبری از مرخصی و آزادی کسانی مانند سيامک 
  .پورزند و ناصرزرافشان نيست

   آزادی ، شايعه  از اوين و ديدارشان با زندانيان  قضاييه  قوه  عالی  هيات  ديدار يك  در پیاعتمادبه نوشته 
   سريع  آاری  و سنگ  بازسازی  اوين  در زندان  مهم  و از ديگر وقايع  است  گرفته  قوت78 تير 18  زندانيان
  .  است  شده  آاری  هم به سرعت سنگ  سياسی  بند زندانيان  اطراف  و داالنهای ها است  و سالن طبقات

   
 
  
  

  گوناگون
  

   يه خبر  ز گردانندگان سايتمسئول حفاظت نهاد رهبري يكي ا
  2004 ژانويه 31 -1382  بهمن 11 شنبه -سايت امروز 

يك فرد آگاه در اين زمينه . گردانندگان سايت يه خبر آه در سال گذشته تعطيل شد، شناسايي شدند
هاي زيادي  پردازي طلبان تأسيس شده و دروغ اين سايت آه براي مقابله با اصالح: به روزنت امروز گفت

ميثم معروف و از همكاران (، تائب ) مسئول حفاظت نهاد رهبري(عليه آنان آرده بود توسط سردار نجات 
سعيد امامي آه اآنون در اطالعات سپاه مسئوليت مهمي بر دوش دارد و بسياري مواقع در اوين 

فه و از عضو جمعيت مؤتل(مرزي صدا و سيما و برادر انبارلوئي  ، سرافراز معاون برون)مستقر است
تا متعلق به صدا  اين سايت ابتدا در شرآت تك: وي افزود. اندازي شده بود راه) اعضاي سردبيري رسالت

آرد اما بعد از افشا شدن مرآز آن به خارج از صدا و سيما  و سيما و با امكانات آن سازمان فعاليت مي
سايت و ارتباط آن با قوه قضاييه و پس از اينكه گزارشي در باره اين : اين فرد آگاه افزود. منتقل شد

قاضي مرتضوي در اختيار مقام رهبري قرار گرفت، سايت را بدون دادن هرگونه توضيحي تعطيل آردند و 
به گفته اين فرد مطلع . آغاز به آار آرد» آنيم در گام اول افشا مي«بالفاصله سايت افشا با شعار 

، تهيه عكس دآتر مصدق و خاتمي، حمله به اتوبوس پرونده سايت يه خبر مانند پرونده عصر عاشورا
  . نزد رهبري مانده و اقدامي در باره آن صورت نگرفته است... جهانگردان آمريكايي و 

   
  

 انجمن اسالمی دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت در انتقاد به موضع گيری کشورهای ۴٧نامه 
  اروپايی در قبال تحوالت سياسی در ايران 

  2004 ژانويه 31 -1382  بهمن 11شنبه 
  

  هماهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا 
  :     عاليجناب خاوير سوالنا

ما اعضای دفتر تحكيم وحدت به عنوان تنها سازمان دانشجويی سراسری در ايران آه اعضای آن در هر 
به فعاليت می پردازند بر دانشگاه با رای مستقيم دانشجويان انتخاب می گردند و در دفاع از حقوق آنان 

آن شديم آه به دليل موضع گيری ها و عملكردهای اخير برخی از آشورهای عضو اتحاديه اروپا، مراتب 
  . نگرانی خود را از چنين موضع گيريهايی رسمًا و از طريق نوشتن اين نامه به جنابعالی اعالم آنيم

  : عاليجناب 
 جنبشی اجتماعی را بنيان نهاده اند آه هدف از آن 76ز سال     همانگونه آه می دانيد، مردم ايران ا

تامين حقوق شهرونديشان از جمله آزادی بيان و عقيده، آزادی فعاليت های سياسي، بسط و تعميق 
به اعتقاد ما اين اهداف تنها در .آزادی های اجتماعی و حرآت در مسير توسعه و پيشرفت اقتصادی بود

راسی در ايران و حاآم شدن حقوق بشر، به عنوان ميثاق جامعه جهانی در سايه  ايجاد و تثبيت دموک
  . دفاع از حقوق آليه انسانها، برتمامی ارآان جامعه و حكومت امكان پذير است

    در اين سال ها مردم ايران بارها نشان داده اند که همراه با انديشمندان، روشنفكران و دانشجويان 
تمامی مشکالت در راه پيشبرد جنبش اصالحات توان ايستادگی و دفاع از آزاديخواه خود و با وجود 

حقوق انسانی خويش را در برابر جريانات سياسی ای که بی اعتنا به اين حقوق تنها به حفظ قدرت و 
از اين رو به رسميت شناختن و مذاکره با چنين جريان . باقی ماندن بر مسند حکومت می انديشند دارند
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 آه در ميان مردم ايران فاقد پايگاه اجتماعی و دارای پايين ترين حد مشروعيت است از فكری وسياسی
سوی کشورهای اروپايی اشتباهی بزرگ خواهد بود آه نه تنها به تامين منافع آنان نمی انجامد بلکه 
موجب خدشه دار شدن اعتبارجهانی آنها وشکل گيری نگاه منفی نسبت به  اين کشورها در اذهان 

  . دم ايران و جهان می گرددمر
    مطمئنا  شما و همکارانتان در اتحاديه اروپا نيز مبنای مشروعيت يك حكومت در جهان امروز را در پای 
بندی آن به قرار دادها و تعهدات بين المللی و پذيرش حق حاآميت مردم از سوی آن حكومت می دانيد 

اقتصادی يا سياسی به ساير آشورها که با هدف و نه ميزان نرمش های مقطعی در دادن امتيازات 
همچنين به خوبی می دانيد در قرن بيست و يکم و عصر . باقی ماندن بر اريکه قدرت صورت می گيرد

ارتباطات منافع و امنيت کشورها آنچنان به يکديگر پيوسته است که هيچ کشوری نمی تواند از تبعات 
شايد اگر آشورهای جهان .وشه ای از جهان در امان بماندحاکميت انديشه های تماميت خواهانه در گ

 سال پيش نيز نظير امروز به اهميت پای بندی حكومت ها به دموکراسی و حقوف بشر برای صلح 20
جهانی آگاهی داشتند، هرگز آسانی نظير صدام حسين نمی توانستند با اتكا به حمايت يا سكوت بين 

 به کشورهای همسايه مبادرت بورزند وبه چنان خطری برای صلح المللی به سرآوب مردم عراق وتجاوز
وامنيت خاورميانه و جهان مبدل گردندآه چاره ای جز نقض تاسف بار استقالل و عزت مردم عراق برای 

  . رهايی از چنگال حاآم مجنونشان باقی نماند
  ! عاليجناب

از نگرانی از نحوه عمل آشورهايی اروپايی     همانگونه آه اشاره شد، انگيزه ما از نوشتن اين نامه ابر
در وقايع جاری ايران است آه گونه ای حمايت تلويحی و موافقت ضمنی نسبت به عملکرد محافظه 

همانگونه آه ميدانيد محافظه کاران . کاران در نقض حق انتخاب مردم ايران را به ذهن متبادر ميسازد
ه ردصالحيت گسترده آانديداهای انتخاباتی هفتمين دوره مسلط به نهادهای انتصابی در ايران  اقدام ب

بسياری از ردصالحيت شدگان از نمايندگان دورههای پيشين مجلس بوده و . انتخابات مجلس نموده اند
بعضا از اعضای جريانات سياسی حاشيهای تری هستند آه سالهاست امکان حضور در رقابتهای 

البته محافظه کاران در اين راه با توجه به عدم همراهی و . هاندانتخاباتی در جمهوری  اسالمی را نداشت
مخالفت های شديد مردمی نيازمند حمايت و جلب موافقت اتحاديه اروپا و يا آشورهای تأثير گذار در اين 

لذا با تالش فراوان ميكوشند تا ضمن مذاآره، اين اطمينان را به وجود آورند آه پس از در .نهاد هستند
بيگمان سفرهای . رفتن ارآان حاآميت به شريكی مطمئن و بی بديل برای آنان بدل خواهند شداختيار گ

اخير افرادی از وابستگان جريانات سياسی محافظهكار ايران آه نماينده بخش انتصابی جمهوری ا 
متأسفانه بايد گفت . سالمی هستند به آشورهای اروپايی را نيز بايد در همين راستا ارزيابی آرد

عكسالعمل مقامات برخی از اين آشورها در برابر اين موضوع به گونهای نشان از آن داشت آه 
تضمينهای اقتدار گرايان و سياست آنان مبنی بر آوتاه آمدنهای مقطعی مورد پذيرش آنان قرار گرفته 

يرگذار پيش از اين نيز تعدادی از کشورهای تاث.وتاثير به سزايی در موضع گيری هايشان داشته است
 با ظاهر شدن در نقش ميانجی به کمک محافظه کاران NPTاتحاديه اروپا در جريان امضا پروتکل الحاقی 

ايرانی شتافتند که با دور زدن نهادهای انتخابی خود را به عنوان صاحبان قدرت و طرف حساب نهادهای 
موکراسی و نهادهای انتخابی داوری جهانی مطرح نموده بودند که اين موضوع در تناقض با اصل تقويت د

است که همواره از سوی کشورهای اروپايی به عنوان اصل اساسی سياست خارجی آنان مطرح شده 
  . است

    مايه تاسف بسيار است که کشور فرانسه که مهد آزادي ،دموکراسی و روشنفکری در جهان مدرن 
تدارگرايان نقشی اساسی در اين زمينه به شمار می رود با پذيرش ميزبانی و مذاکره با نمايندگان اق

البته اميدواريم که مقامات اين کشور که مردم و روشنفکرانش همواره از بزرگترين .ايفا نموده است
مدافعان دموکراسی و حقوق بشر در جهان بوده اند،اشتباهات خود را در نحوه تعامل با مقامات رژيم 

  . ر نکنند تا نتايج زيان بار آن نيز تکرار نشودسابق عراق در مورد محافظه کاران ايران تکرا
  : عاليجناب سوالنا

    نگرانی ما به عنوان منتخبين دانشجويان ايرانی در دفتر تحکيم وحدت از آن است که مبادا کشورهای 
اروپايی دچار اين اشتباه شوند که به رسميت شناختن و مذاکره با اقتدارگراين به دليل در اختيار داشتن 

ابع قدرت از سوی آنان می تواند به دستيابی راحت تر به راه حل مشکالتی نظير صلح من
خاورمينه،گسترش تروريسم و نظارت بر امور هسته ای ايران بيانجامد و در اين راه مقوالت مهمی مانند 

 در حاليکه تجربه عراق و ساير موارد اينچنينی به.دموآراسی و حقوق بشر به فراموشی سپرده شوند
روشنی آشکار ساخته است که تنها از طريق تقويت و گسترش دموکراسی و حقوق بشر می توان به 

  . اين خواسته ها دست يافت
    از اين رو و با توجه به قدرت گرفتن اين تصور در ميان مردم و نخبگان ايران که سفر ها ومذاکرات 

ستگاه ديپلماسی دولت ايران هستند به نمايندگان بخش انتصابی حاکميت که فاقد جايگاه رسمی در د
جلب موافقت مقامات اروپايی نسبت به عملکرد جريان محافظه کار ايران انجاميده است و از آنجا که در 

صورت دستيابی اقتدارگرايان به قدرت در ايران ،سرکوب گسترده آزادی های سياسی و اجتماعی شکل 
ه اروپا آنست که صريحا نظر خود را پيرامون ميزان خواهد گرفت خواست ما از شما ومقامات اتحادي

اهميت حقوق بشر و دموکراسی در سياست های خارجی اتحاديه اروپا اعالم نماييد وبه اين سوال 
دموکراسی و حقوق (اساسی پاسخ دهيد که آيا حاضر به چشم پوشی از ارزشهای جهان شمول 

  کوتاه مدت هستيد؟ و صلح وامنيت حاصل از آنها در برابر منافع ) بشر
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مطمنا موضع اتحاديه اروپا وکشورهای عضو آن در اين مقطع تاريخی از جنبش دموکراسی خواهی مردم 
ايران در اذهان و حافظه تاريخی مردم و جنبش دانشجويی ايران ثبت خواهد شد ودر صورت ادامه 

  . حمايت از اقتدارگرايان ومحافظه کاران شما را نخواهند بخشيد
د روزی که توسعه وپيشرفت در سايه صلح جهانی برای کليه انسانها وتمامی ملت ها ميسر به امي
  . گردد

  
  : انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاههاي

علوم بهزيستی و -علوم پزشکی ايران-اموراقتصادی ودارايي- صنعتی شريف-صنعتی اميرکبير
-عالمه طباطبايي-الزهرا-ت معلم تهرانتربي-)شهيد عباسپور( صنعت آب و برق -خواجه نصير-توانبخشي
-علوم پزشکی زاهدان-شهرکرد-علوم پزشکی شهرکرد-تربيت معلم سبزوار-شهيد رجايي-علم وصنعت

تربيت معلم -علوم پزشکی اردبيل-محقق اردبيلي- اروميه-علوم پزشکی زابل-سيستان وبلوچستان
مجمع اسالمی -اراک-رو خط امام يزدمجمع پي-توسع اسالمی يزد-زنجان-صنعتی سهند تبريز-آذربايجان

علوم پزشکی -مازندران-علوم پزشکی اهواز-شهيد چمران اهواز-علوم پزشکی اراک-دانشجويان سمنان
علوم -رازی کرمانشاه-شيراز و علوم پزشکي-صنعتی اصفهان-علوم پزشکی لرستان-لرستان-گيالن

علوم پزشکی -شکی بوشهرعلوم پز-علوم پزشکی کرمان-شهيد باهنر کرمان-پزشکی کرمانشاه
   مخابرات -علوم پزشکی کاشان-فردوسی علوم پزشکی مشهد-خليج فارس-هرمزگان
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