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   نفر رسيد 124تعداد نمايندگان مستعفي به 
  2004 اول فوريه -1382   بهمن12يكشنبه 

  .  نفر رسيد124با استعفاي ابوالقاسم سرحدي زاده تعداد نمايندگان مستعفي به 
سم سرحدي زاده نماينده تهران که حدود دو ماه است به دليل به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، ابوالقا

  .سکته مغزي در مرخصي به سر مي برد، امروز درجمع نمايندگان متحصن حاضر شد
  .وي در جمع نمايندگان متحصن اعالم کرد استعفاي خود را تقديم هيات رئيسه مجلس کرده است

  
   نفر رسيد 123تعداد نمايندگان مستعفي به 

  2004 اول فوريه -1382   بهمن12يكشنبه 
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسالمي تعدادي از نمايندگان مجلس استعفا کردند که لحظاتي 

  .   نفر رسيده است123پيش اعالم شد تعداد نمايندگان مستعفي به 
 استعفا  نماينده108در آغاز جلسه علني امروز مجلس اعالم شد " مهر"به گزارش خبرنگار پارلماني 

کرده اند که به مرور تعداد نمايندگان مستعفي افزايش يافت و دقايقي پيش با اعالم اينکه رحمان نامجو 
نماينده بوکان استعفاي خود را پس گرفته است، استعفاي مقصود اعظمي نماينده نقده و اشنويه، 

، ) تبريز(ر اعلمي نماينده ، اکب) مشهد(قهرمان بهرامي نماينده مبارکه، سيده فاطمه خاتمي نماينده 
) خلخال (و مهرانگيز مروتي نماينده ) نايين(، و ابوالفضل رضوي  نماينده ) کرمان(حسين خوشرو نماينده 

  .اعالم شد
  

   نماينده مجلس 108استعفاي 
  2004 اول فوريه -1382  بهمن 12يكشنبه : ايرنا 
ست علنى روز يکشنبه مجلس تقديم نماينده مجلس شوراى اسالمى متن استعفاى خود را درنش108

  . رييس مجلس کردند" مهدى کروبى "آقاى 
متن . استعفاى نمايندگان که حاوى يک متن مشترک بود، بطور جداگانه تقديم رييس مجلس شد

نماينده مردم تهران و رييس کميسيون امنيت ملى و " محسن ميردامادى "استعفاى نمايندگان توسط 
نماينده مردم اصفهان در صحن علنى "رجبعلى مزروعى "ى اسالمى و سياست خارجى مجلس شورا

  . امروز خوانده شد
 تن از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در اعتراض به ردصالحيت گسترده داوطلبان ١٠٨استعفاى 

  . هفتيمين دوره انتخابات مجلس در حوزه هاى انتخابيه مختلف کشور صورت گرفته است 
مجلس شوراى اسالمى پس از دريافت استعفاى نمايندگان خاطر نشان کرد که رييس " مهدى کروبى 

رييس . پذيرش استعفا، با من و نماينده مستعفى نيست ، بلکه با مجلس است که بايد راى بدهد
  . استعفاى نمايندگان هفته آينده در دستور کار مجلس قرار مى گيرد: مجلس شوراى اسالمى افزود 

هر نماينده که اعتبارنامه او به تصويب "داخلى مجلس شوراى اسالمى تصريح دارد  آيين نامه ٩٢ماده 
پذيرش اين استعفا موکول به تصويب مجلس . رسيده است مى تواند از مقام نمايندگى استعفا دهد

 اين آيين نامه ، نماينده تقاضاى استعفا مدلل خود را به عنوان رييس مجلس ٩٣براساس ماده ". است 
د و رييس مجلس آن را در اولين جلسه علنى و بدون قرائت متن ، اعالم و در دستور کار هفته مى نويس

  . بعد مى گذارد
بررسى تقاضاى اسعفا بدين ترتيب خواهد بود که ابتدا تقاضاى " آيين نامه نيز تصريح کرده است ٩۴ماده 

يين او تقاضاى دفاع خواهد استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفا يا نماينده ديگرى به تع
  " نمود

مخالف يا . مدت قرائت تقاضاى استعفا و توضيح نماينده متقاضى استعفا، حداکثر نيم ساعت است "
  ". مخالفين نيز حداکثر نيم ساعت مى توانند صحبت کنند و پس از آن ، راى گيرى به عمل مى آيد

ا براى طرح تقاضاى استعفاى خود در مجلس براساس تبصره اين ماده ، هرگاه نماينده متقاضى استعف
حاضر نشود و کسى را هم براى دفاع از خود تعيين ننمايد، متن استعفاى استعفا قرائت و در صورت 
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. وجود مخالف ، حداکثر به مدت پانزده دقيقه صحبت خواهد کرد و سپس راى گيرى به عمل مى آيد
هرگاه تقاضاى استعفاى تعدادى "يح کرده است  آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى تصر٩۵ماده 

از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى به نحوى باشد که مانع از تشکيل جلسه رسمى گردد، قابل طرح 
  ".در مجلس نيست 

 
ی شماره شانزده نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسالمی امروز در بيست و دومين روز از  بيانيه

  .  قرائت شدتحصن تعدادی از نمايندگان
   ٢٠٠۴ اول فوريه – ١٣٨٢ بهمن ١٢يکشنبه : ايسنا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم«
  ملت شريف و آگاه ايران

نمايندگان شما در مجلس شورای اسالمی بر اساس سوگند خود و پيمانی آه با خداوند متعال و شما 
ی هزاران شهيد و حاصل بها اند در برابر نقض آشكار حقوق ملت و هدم اساس جمهوريت آه خون بسته

ای جز آن نديدند آه در اعتراض به اين روند، امروز  ها زن و مرد اين مرز و بم است، چاره فداآاری ميليون
استعفای جمعی خود را تقديم دارند و بيش از اين در فضايی آه به نام اصالحات، آام قدرت اقتدارگرايان 

  .ملت را در برابر ملت تنها گذارندشود، شريك جرم نباشند و مخالفين  برآورده مي
ی فجر انقالب اسالمی و روز ورود  داشت دهه ی مجلس در اولين روز گرامي صد و بيست و سه نماينده

ديده از استبداد آهن  ساالری در آشور رنج امام عزيز به خاك ميهن يعنی بامداد تجلی آزادی و مردم
ای نزديك توسط مخالفان  ی روند موجود در آينده مهی ملت را آه در صورت ادا ای نديدند خانه چاره
ی ملت پاسدار جمهوری  ساالری و آزادي، غصب و تصرف خواهد شد، ترك آنند تا با تكيه بر اراده مردم

  .اسالمی باشند
های  رغم تالش ساالری دارد و علي ی زيادی با مردم بريم فاصله شرايطی آه اينك در آن به سر مي

ها، اقتدارگرايان نشان دادند آه قدرت را چنان  ی آوتاه آمدن رغم همه لسوزان و عليی ناصحان و د همه
  .اند آه دست از آن برنخواهند داشت ی لذيذی يافته طعمه

ايم آنها را در اين عرصه دست تنها بگذاريم و در اين راه هيچ سازشی را  ما نمايندگان ملت تصميم گرفته
ما برگزاری انتخابات آزاد و قانون بوده و هست و در اين راه تنها ی اصلی  خواسته. نخواهيم پذيرفت

های  ها تنها با مالك تاييد يا ردصالحيت. مالك، عمل به قانون است آه بايد به صورت آامل اجرا شود
قانونی مورد قبول است و اين لطف و مرحمت، شخصی يا مصلحتی نيست آه بتوان بر سر آن معامله 

ای خاص از ميان بيش  شدگان غيرقانونی بايد تاييد صالحيت شوند و گزينش عده يتی ردصالح همه. آرد
ی رقابتی شدن انتخابات هيچ تفاوتی در ماهيت  ی باقی مانده به بهانه از دو هزار نفر ردصالحيت شده

ی دلسوزانی آه برای  بر همين اساس از همه. غيرقانونی و غيرمشروع اين انتخابات ايجاد نخواهد آرد
ی اصلی ملت را آه انتخابات آزاد،  آنند خواهانيم سرافرازانه و عزتمندانه خواسته حل بحران تالش مي

  .گيری آنند و به هيچ چيز جز آن رضايت ندهند عادالنه و قانونی است پي
آنيم در شرايطی آه امكان برگزاری انتخابات عادالنه بين نامزدها از بين رفته است، حتی  ما اعالم مي

شدگان در روزهای آينده تاييد صالحيت شوند انتخابات بايد به تعويق افتد تا زمان و  ی ردصالحيت  همهاگر
  .ی داوطلبان برای رقابتی سالم و عادالنه فراهم شود فرصت آافی برای همه

رود آه انتخابات مجلس هفتم در شأن نظام جمهوری اسالمی  اگر اين دو امر تحقق يابد اميد آن مي
 شود؛ در غير اين صورت انتخابات غيرقانوني، غيرآزاد و غيرمشروع مورد قبل هيچ انسان منصفی برگزار

  .ی برگزارآنندگان آن خواهد ماند نخواهد بود، و برگزاری انتخابات فرمايشی در پرونده
 »نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسالمی

  
  المي  متن آامل استعفانامه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اس

  2004 اول فوريه -1382  بهمن 12يكشنبه 
 نماينده مجلس آه صبح امروز در جلسه علني مجلس قرائت شد، بدين شرح 116متن آامل استعفاي 

  :است
  ملت شريف و آگاه ايران« 

مجلس شورا به عنوان بارزترين تجلي حق حاآميت ملت بر سرنوشت خويش و مهمترين دستاورد 
ه و ضد استبدادي تاريخ معاصر ايران، همواره در معرض خشم و تيغ آين استبداد و مبارزات آزاديخواهان

  .استبداد طلبان بوده است
گاه آه امكان يافته اند و مستظهر به حمايت آشكار خارجي بوده اند اين آتش خشم و آين از توپخانه ها 

 زور و قدرت و يا دسيسه در بر مجلس باريده است و گاه آه امكاني چنين فراهم نبوده است با اعمال
راي ملت در تشكيل مجلسي نمايشي، مطيع و فرمانبردار آوشيده و پيكر استبداد را با جامة زيباي 

  .مردم ساالري آراسته اند
داستان عمر يكصد ساله پارلمان در ايران اما گوياي واقعيتي ديگر افزون بر اين است و آن اينكه استبداد، 

  .مجلس همواره دست در دست استعمار داشته استدر سرآوب يا استحاله 
با پيروزي انقالب اسالمي ايران آه نفي توامان استبداد داخلي و استعمار خارجي اهداف و آرمانهاي آن 

را تعيين مي آرد دشمنان تاريخي پارلمان به محاق رفتند و مجلس مستقل و برخاسته از راي بي 
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در تحقق حق حاآميت ملت و بارزترين نماد جمهوريت و مردم واسطه مردم بزرگترين دستاورد انقالب 
  .ساالري نظام جمهوري اسالمي ايران به شمار آمد

در اين ميان مجلس ششم برآمده از جنبش اجتماعي اصالح طلبي، به اقتضاي تاآيد بيشتر و جدي تر 
ن شما طي سه نمايندگا. بر حقوق و آزاديهاي سياسي، اجتماعي مردم، مجلس اصالحات لقب گرفت

سال و هشت ماه گذشته در مجلس اصالحات تمامي سعي خود را مصروف تضمين و تعميق اصلي 
  .ترين آرمان انقالب يعني آزادي و بسط مردم ساالري در ساختار نظام جمهوري اسالمي آردند

زادي و گرچه تالشهاي ما، چه در عرصه تقنين و چه در عرصه نظارت در بسط و تثبيت حاآميت قانون، آ
مردم ساالري و به رسميت شناخته شدن حقوق ملت در اآثر موارد با سد شوراي نگهبان مواجه شد، 
مفتخريم دوره اي را به پايان مي بريم آه مجلس در آنار توجه ويژه به مشكالت اقتصادي و رفاه جامعه 

افتخار ايران عزيز ثبت در دفاع از حقوق ملت و آگاهي بخشي سياسي به جامعه نام خود را در تاريخ پر
آرد و در اين راه تمامي تهاجمات، دسيسه ها، دروغ پردازي ها و شايعه سازي ها، بحران و تخريب ها 

را عليه خود به جان خريد و تهديد و ارعاب و بازداشت و محاآمه نمايندگان اصالح طلب را به هيچ 
  .انگاشت

  ملت آگاه ايران
ت مجلس هفتم، با روندي بي سابقه و شگفت در تاريخ انقالب مواجه اآنون در آستانه برگزاري انتخابا

هستيم آه در صورت تداوم فرجام شوم آن، بالموضوع شدن انتخابات، بي اثر شدن راي ملت و تشكيل 
اين روند چيزي جز رد صالحيت . مجلسي مطيع و ثناگوي قدرت و در نتيجه هدم جمهوريت خواهد بود

انوني داوطلبان نمايندگي مجلس به داليل سست و سخيف و هدايت گسترده، بي سابقه و غيرق
اگر چه بستن . سازمان يافته امور به سوي تشكيل مجلسي با ترآيب از پيش تعيين شده نيست

مطبوعات، بازداشت دانشجويان و فعاالن سياسي و مطبوعاتي، مانع تراشي بر سر راه قانونگذاري 
 ضروري و مسلم ايشان از مسائل مهم جامعه است، اما اصلي نمايندگان مردم در جهت تعميق حقوق

ترين مسئله ما به تاراج رفتن بزرگترين دستاورد انقالب و اصلي ترين نماد ضد استبدادي نظام يعني 
مجلس مسقتل و آزاد است و در نهايي ترين سخن، معضل و چالش اصلي ما امروز قلب ماهيت نظام 

اساس جمهوريت نظام وتعطيل شدن اصول متعدد ناظر بر حق حاآميت جمهوري اسالمي و از بين رفتن 
  .ملت بر سرنوشت خويش در قانون اساسي است

نمايندگان اصالح طلب شما با پيش بيني چنين روزي و براي جلوگيري از وقوع چنين وضعيتي از دو سال 
ون انتخابات، مذاآرات و اما دو سال تالش براي اصالح قان. پيش آنچه در توان داشتند به آار بستند

  .مناقشات و انذارها و تهديدها گوش شنوايي نيافت و همچنان بر طبل خودآامگي نواخته شد
ما اينك در پايان اين راه نه براي خويشتن آه شرم باد بر آساني آه در اين بزنگاه تاريخي به عرضه 

دم در تعيين سرنوشت خويش بي خويش پرداخته باشند بلكه تنها وتنها براي رسيدن به راي خالص مر
هيچ واسطه يا واسطه گاني، دست به تحصني مسالمت آميز و مدني زديم و با روزه لب بر طعام 

بستيم تا نه آن آه، آنان شايد به راي و نظر مردم احترام بگذارند آه شما دريابيد آه ما بر هر چه چشم 
 سر اين بديهي ترين حق مردم يعني حق فرو بسته باشيم و بر هر تحولي تحليلي نهاده باشيم بر

  .انتخاب با آسي معامله نمي آنيم و راه بر هيچ توجيهي نمي گشاييم
حال آه مستي زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را ياراي درك آن انذارها و هشدارها و اين خروش ها و 

يان عزم خود را جزم اعتراض ها و اهميت و حساسيت شرايط آنوني جامعه و آشور نيست و اقتدارگرا
آرده اند تا با حذف جمهوريت نظام و در نتيجه اسالميت آن و تشكيل مجلسي فرمايشي و فرمانبردار 
سراشيب سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشي آه خود هيزم آنند، طي آنند ما را چاره اي 

اني نيست آه از اين پس در آن جز عدم حضور و عدم همراهي در اين مسير و گزيري جز استعفا از عنو
  .خيري براي ملت و فخري براي خود نمي يابيم

مجلس شوراي اسالمي زماني مي تواند حافظ دستاوردهاي انقالب، مدافع حقوق و منافع مردم، ضامن 
استقالل و عزت و اعتالي آشور و پاسداري دين و معنويت و اخالق باشد آه نمايندگانش در انتخاباتي 

  .وني، عادالنه و به طور مستقيم توسط ملت برگزيده شده باشدآزاد، قان
ما در برابر عظمت و بزرگواري شما ملت صبور و آگاه سرتعظيم فرو مي آوريم و از تمامي قصورها و 
تقصيرها در حمل بار امانتي آه به ما سپرده ايد پوزش مي طلبيم و يقين داريم شما آه همواره به 

هره بوده ايد، عذر تقصير ما را خواهيد پذيرفت و به ما حق خواهيد داد در ملتي آريم و بلند نظر ش
مجلسي نمانيم آه نمي تواند حق شما را استيفا آند و مانع برگزاري انتخاباتي شود آه طي آن قرار 

ما يقين داريم راضي . است ملت نه به نمايندگان واقعي خويش بلكه به انتخاب ديگران راي دهد
ننگ و نكبت بر باد رفتن جمهوريت نظام به آام اقتدارگرايان اما به نام اصالح طلبان ثبت نخواهيد بود 

  .شود
لذا اآنون آه به داللت بي حاصلي تمامي تالشها و انذارها و هشدارهاي گذشته همگان دريافته اند آه 

نباشد، " فضايل ملتمجلس ديگر عصاره "نباشد، قرار گذاشته اند" ميزان راي ملت"آنان قرار گذاشته اند 
نكنند و قرار گذاشته اند جمهوريت " مردم نمايندگان واقعي خود را بي واسطه انتخاب" قرار گذاشته اند 

نظام را نابود و اسالميت آنرا مسخ و به اسالمي طالباني و بيگانه با مردم تبديل آنند، يقين داريم و 
 را رقم نخواهد زد بلكه آنرا به سوي آينده اي تيره و داريد آه اين قرارها نه تنها براي ملت فردايي بهتر

مبهم رهنمون خواهد آرد استعفاي رسمي خود را از نمايندگي مجلس ششم به پيشگاه شما تقديم 
  .مي داريم
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همچنين اعالم مي آنيم انتخاباتي آه با نقض آشكار حقوق بديهي ملت و محروم ساختن شهروندان از 
شدن برگزار شود، انتخاباتي آه نتيجه آن از پيش تعيين شده است خيانت حق انتخاب آردن و انتخاب 

به آرمانهاي ملت در انقالب اسالمي و لذا فاقد مشروعيت، غيرقانوني و نتايج آن براي ملت پذيرفته 
همچنين يقين داريم هر فرد يا مرجعي آه . نخواهد بود و ما نيز در چنين انتخاباتي شرآت نخواهيم آرد

رو عزت و سربلندي اين آشور و ملت و آرمانهاي انقالب و ميراث امام دارد، حاضر به برگزاري دل در گ
  .چنين انتخاباتي نخواهد شد

و ترديد نداريم اين " ميزان راي ملت است"همچنان معتقديم . تاريخ بر حقايق چشم فرو نخواهد بست
  .استفريب و فسانه نبوده و حقيقتي انكار ناپذير ) ره(آالم امام 

ما همچنان به نظام جمهوري اسالمي ايران نه يك آلمه بيش و نه يك آلمه آم باور داريم و مي دانيم 
  ».اين خانه ميراث همه ماست چراغش را روشن نگه خواهيم داشت

  پايان پيام
 

  جمعي دادند    اسامي نمايندگاني آه استعفاي دسته
  2004 اول فوريه -1382  بهمن 12يكشنبه 

  .ايندگان امضاء آننده استعفاي دسته جمعي در جلسه علني امروز اعالم شداسامي نم
  :به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، اسامي نمايندگان مستعفي بدين شرح اعالم شد

 حسين انصاري راد -3 غالمحيدر ابراهيمباي سالمي خواف و رشتخوار-2محسن آرمين تهران -1
-8مهدي آيتي بيرجند -7احمدي الگيودرز -6بهروز افخمي تهران -5اخوان بازارده لنگرود -4نيشابور

-11 بهاءالدين ادب سنندج -10حسن الماسي پارس آباد و بيله سوار -9سيدابراهيم اميني ممسني 
جواد -15دوست تالش   اسالم-14اسماعيلي مقدم قم -13اآبرزادهه ورزقان -12شهربانو اماني اروميه 

احمد -19باقري نژاديان فرد آازرون -18احمد بورقاني تهران -17 مهاباد رحمان بهمنش-16اطاعت داراب 
تكفلي مشهد -23ترآاشوند تويسرآان -22علي تاجرنيا مشهد -21محمد پيران رزن -20پورنجاتي تهران 

-28زاده سنندج   جاللي-27جعفري ساده -26توآلي طباء اردستان -25حسن توفيقي آاشان -24
حيدري -32حقيقت جو تهران -31قروه ) قروه(حسيني -30ين زاده مياندوآب حس-29جلودارزاده تهران 

محمدحسين خليلي اردآاني آرج -35ناصر خالقي اصفهان -34محمدرضا خاتمي تهران -33زادي ايالم 
رمضانپور -40راآعي تهران -39 داسه پيرانشهر - 38محمد دادفر بوشهر -37مرتضي خيرآبادي سبزوار -36

-45سعدايي جهرمي جهرم -44سازگارنژاد شيراز -43روزبهي ساري -42پور شهرضا   رمضانيان-41رشت 
-49سليماني ميمندي شهربابك -48بهيار سليماني فسا -47سهرابي مريوان -46داوود سليماني تهران 

شكوري راد -53شديدزاده اهواز -52شجاع پوريان بهبهان -51سعيدي تهران -50سيدآقاميري دزفول 
صالحي -57صالح جاللي آستانه اشرفيه -56شيرزاد اصفهان -55ي فردوس و طبس شكيب-54تهران 

مهدي -61طاهري نجف آباد نجف آباد -60صفايي فراهاني تهران -59صفايي اسدآباد -58لردگان 
عاشوري بندري -65عابدين پور تربت حيدريه -64عابدي نهبندان -63ظفرزاده مشهد -62طباطبايي آباده 

-70فتاح پور اروميه -69عظيمي شيراز -68عبدالوند درود و ازنا -67خراساني مشهد عبايي -66ماهشهر 
-75آامبوزيا زاهدان -74آاظمي مالير -73قوامي قزوين -72قنبري اردل و فارسان -71بهلولي قشقايي 

-81آيافر ميانه -80آهرام اهواز -79آواليي تهران -78آوزه گر شهريار -77آعبي آبادان -76آديور تهران 
مرادي طرقبه و -85لقمانيان همدان -84گلباز ساوجبالغ -83گرزين قائم شهر -82آيانوش راد اهواز 

موسي -90موسوي تبريز -89موسوي آرج -88مصوري منش اصفهان -87مزروعي اصفهان -86چناران 
-94موسوي جهان آباد ياسوج -93موسوي نژاد خرم آباد -92موسوي خوئيني تهران -91اجاق آرمانشاه 

نعيمي -99نظري اراك -98ميرزاآوچكي بروجن -97ميردامادي تهران -96ميدري آبادان -95مهرپرور درگز 
وهابي تهران -103وحيدي مهرجردي ميمه -102نوروز زاده اسفراين -101نمازي لنجان -100پور تهران 

 نهاوند علي حسيني-107يوسفيان شيراز -106يگانلي اروميه -105هادي زاده محالت و دليجان -104
تاج -112جماعتي فومن -111افقهي فريماني فريمان -110حضرتي تهران -109بهزاد نبوي تهران -108

رسول صديقي -116حسين آفريده -115شكوري زنجان -114رحمان نامجو بوآان -113الدين اصفهان 
  بنابي 

 
ي پيش متن اين اي صادر آرد آه ساعات هيات منتخب دولت براي رايزني با شوراي نگهبان اطالعيه

  .قرار گرفت) ايسنا(اطالعيه در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران 
  2004 اول فوريه -1382  بهمن 12يكشنبه 

  :به گزارش ايسنا متن آامل اين اطالعيه به اين شرح زيراست
  تعالي  بسمه« 

  ي برگزاري انتخابات مجلس هفتم اطالعيه هيات منتخب دولت در زمينه
ر آنوني هيات منتخب دولت آه به منظور رسيدگي به مشكالت برگزاري انتخابات در شرايط خطي

ي فعاليت خود بنا به پاسخگويي نداشته و  رغم انتشار اخبار گوناگون درباره تشكيل شده است علي
ي ارآان نظام را مطابق با مصالح ملي و معيارهاي  ايجاد جو ياس در جامعه و بدبيني نسبت به همه

داند و صرفا از باب روشن ساختن اذهان عمومي و حفظ اعتماد مردم به دولت  مي نمينظام اسال
داند مراتب زير را در پاسخ به خبر مطروحه از سوي دبير  خدمتگذار و هيات منتخب از سوي آن الزم مي

  :محترم شوراي نگهبان به استحضار امت شريف برساند
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دهاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي از سوي ي نامز سابقه  و بي بعد از رد صالحيت گسترده
هاي نظارت شوراي محترم نگهبان، دولت جمهوري اسالمي ايران صرفا از باب خيرخواهي و حل و  هيات

فصل مشكلي آه به اين ترتيب پيش آمده بود هياتي را انتخاب نمود تا شايد از طريق رايزني با اطراف 
ان شرايط را به نفع ايجاد وحدت در جامعه و تحقق شعائر موضوع انتخابات خصوصا شوراي محترم نگهب

  .مهم نظام اسالمي تغيير دهد
هيات مذآور مرآب از وزراي بازرگاني، اطالعات، دفاع و صنايع و معادن، نفت و دادگستري جلساتي را 

با روساي محترم قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مسووالن محترم برگزاري و نظارت انتخابات 
ساز پيشنهادهاي خود را با  نيت دولت در اين مقطع سرنوشت گزار و در جلسات ياد شده با ابراز حسنبر

در همين اثنا موضوع تشكيل و اقدامات اوليه جلسات مذآور در . مسووالن محترم مطرح ساخت
 آه به ايشان نيز منتقل گرديد» مدظله العالي«ي سران محترم قوا در محضر مقام معظم رهبري  جلسه

له از اين آار استقبال و آن را در جهت نزديك  بنا بر توضيحات سران محترم قواي مقننه و مجريه، معظم
لذا جلسات با شوراي محترم نگهبان نيز به . ساختن نظرات مجريان و ناظران انتخابات مفيد دانستند

  .همين منوال در پيش گرفته شد
ه بدون حضور دبير محترم شوراي نگهبان برگزار گرديد و به گزارش ايسنا در يكي از جلسات ياد شده آ

هاي مقام  طبعا دبير محترم مستقيما در جريان مباحث آن قرار نگرفتند، هيات منتخب بر اجراي مالك
ي رسيدگي به صالحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس  ي نحوه درباره» مدظله العالي«معظم رهبري 

سوي شورا راهگشا دانست و تقاضا آرد تا فهرست رد صالحيت هفتم تاآيد و اجراي دقيق آن را از 
هاي نظارت در شوراي محترم نگهبان با ديدگاه جديد مطروحه از سوي رهبري معظم مورد  گسترده هيات

ي مردم براي  بازنگري قرار گرفته و شرايط مناسب براي رقابت نامزدها و متعاقبا مشارآت گسترده
  .نتخابات غيرعادالنه غيررقابتي فراهم شودي ا انتخابات و زدودن شائبه

هاي غير رقابتي را  اعضاي محترم شورا در جلسه مذآور از هيات منتخب خواستند تا مصاديق حوزه
مطرح سازند آه اين امر مورد مخالفت هيات منتخب قرار گرفته ولي با اصرار اعضاي محترم شورا 

اتي توسط وزارت اطالعات به عنوان يكي از مراجع هاي هر حوزه انتخاب مصاديق روشني از رد صالحيت
مهم استعالم به استحضار اعضا رسيد و خواسته شد تا متناسب با نظر مرجع استعالم نسبت به 

هاي انجام شده  ها با اولويت رسيدگي و نظر شورا در مورد اين دسته از رد صالحيت هاي اين حوزه پرونده
شود هيچ فهرستي از هيات منتخب در   به اين ترتيب تاآيد مي.هاي نظارت اعالم گردد از طرف هيات

ها و  اختيار شوراي محترم نگهبان قرار نگرفته است و مجددا خبر منتشره از سوي خبرگزاري
  .صداوسيماي جممهوري اسالمي ايران در اين زمينه تكذيب مي گردد

د آه همه مساعي هيات منتخب رسان به گزارش ايسنا در پايان يكبار ديگر باستحضار امت شريف مي
دولت صرفا از سر خيرخواهي و در جهت انسجام بيشتر تصميمات و هماهنگي بيشتر اقدامات 

مسووالن نظارت و اجراي انتخابات صورت پذيرفته است و انتشار مطالب ناقض يا غيرواقعي آه شائبه 
 بر رد صالحيت آنها وجود اي آه دليل متقضي عدم حمايت دولت از عموم نامزدهاي رد صالحيت شده

  .ندارد را به زيان مصالح ملي ارزيابي مي نمايند
  هيات منتخب دولت در زمينه برگزاري انتخابات مجلس هفتم 

 »شريعتمداري، زنگنه، جهانگيري، يونسي و شمخاني
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن12يکشنبه : ايران در يک نگاه
  2004 اول فوريه -1382ن   بهم12 يكشنبه -بي بي سي 

  ايران سفر هيئت آمريکايی را تکذيب کرد
کمال خرازى، وزير امور خارجه ايران گفت اخبارى که در برخی از رسانه ها مبنی بر سفر نمايندگان 
  .کنگره آمريکا به ايران منتشر شده، صحت ندارد و برنامه ريزی برای چنين سفری انجام نگرفته است

دنبال ديدار محمد جواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل با شماری از نمايندگان پيش از اين و به 
  .کنگره آمريکا، اعالم شده بود که هيئتی از سوی کنگره آمريکا به جمهوری اسالمی سفر کند

اما، هم وزير خارجه ايران و هم سخنگوی اين وزارتخانه تاکيد کرده اند که انجام چنين سفری صحت 
   .ندارد

  مبارک به ايران نمی رود
کمال خرازی همچنين در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت که حسنی مبارک، رييس جمهوری مصر 

  .به تهران سفر نخواهد کرد"  هشت-دی "برای شکرت در اجالس گروه 
 ايران 1357پيش از اين و در پی ديدار روسای جمهوری اسالمی و مصر، که برای اولين بار پس از انقالب 

رخ داد، گزارش هايی مبنی بر بهبود سريع مناسبات ايران و مصر منتشر و گفته شد آقای مبارک، به 
  .زودی به ايران سفر خواهد کرد

 روابط ايران و مصر در جريان بازسازی است، ولی طبعا نياز  وزير خارجه ايران در همين زمينه گفت مساله
  .جوالنه آن را انجام دادبه وقت دارد و چيزی نيست آه بتوان ع
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 نزديک روابط دو کشور برقرار  وی افزود اين امر بايد سير مطمئن و طبيعی خودش را طی آند تا در آينده
آنچه مهم است اين است آه دو طرف تصميم بر اين دارند و بايد طبعا مقدمات اين امر فراهم . شود
  .شود

  وزارت خارجه و گرايش های حزبی
خنگوی وزارت امور خارجه، روز يکشنبه در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی حميدرضا آصفی، س

پيرامون ارزيابی خود از تاثير تحوالت مجلس بر سياست خارجی ايران گفت طبيعی است آنچه در داخل 
می گذرد بر سياست خارجی تاثير می گذارد، به اين معنا که نبود ثبات داخلی، سياست خارجی را با 

  .جه می کندچالش موا
وى با اشاره به حوادث پيش آمده بر سر رد صالحيت های گسترده گفت هنوز نا اميد نيست و اميدوار 

  .است با مداخله بزرگان و رهبر جمهوری اسالمی مساله حل شود
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکيد کرد که هنوز نقطه اميد وجود دارد که جمهوری اسالمی از اين چالش 

  .خارج شود
آقای آصفی در عين حال گفت وزارت امور خارجه در چارچوب وظايف خود و سياست هاى دولت حرکت 

  . می کند و گرايش هاى حزبی در کارهاى اين وزارتخانه جايی ندارد
  ديدار وزيران اقتصاد ايران و پاکستان

اى پاکستانی خود طهماسب مظاهرى، وزير امور اقتصادى و دارايی ايران در ديدار با شوکت عزيز، همت
در اسالم آباد، راه های ارتقای همکاری های اقتصادی در زمينه های تجارت، سرمايه گذاری مشترک و 

  .افتتاح بانک در دو کشور را مورد بررسی قرار داد
به گزارش ايرنا، در اين ديدار همچنين، مسايل مربوط به پيشرفت طرح احداث خط لوله انتقال گاز ايران 

  .ن به تفصيل بررسی شدبه پاکستا
آقای مظاهرى به منظور شرکت در نخستين همايش وزيران دارايی کشورهاى عضو سازمان همکارى 

  .در راس هيئتی به پاکستان سفر کرده است) اکو(های اقتصادى 
موافقت " شرکت بيمه مجدد اکو"و ايجاد " بانک توسعه و تجارت اکو"اين همايش روز جمعه با تاسيس 

  . کرد
  له به زنان ايرانی در عراقحم

خبرگزاری جمهوری اسالمی گزارش داده که حمله به زنان ايرانی و سرقت دارايی هاى آنان در کربال و 
  .ديگر نقاط مورد بازديد زايران ايرانی در عراق، در حال افزايش است

مارى ها، بخصوص بيمارى در اين گزارش تاکيد شده که عالوه بر حمله به زنان در کربال، ابتال به انواع بي
  .هاى ريوى از مسائلی است که زايران ايرانی در کربال و ساير شهرها با آن مواجه هستند

به گزارش ايرنا، اکنون در بسيارى از بيمارستان هاى تهران، بيمارانی بسترى هستند که در عراق به 
  .انواع بيماری ها مبتال شده اند

فر به عراق واکسينه می شدند، اما گفته شده که مدتی است که زايران ايرانی پيش از اين براى س
  .ديگر چنين اقدامی صورت نمی گيرد

  افتتاح فرودگاه بين المللی جديد تهران
بهره بردارى از فرودگاه بين المللی امام خمينی روز يکشنبه با حضور محمد خاتمی، رييس جمهورى 

  .آغاز شد
 ميليون نفر ۶/ 5 تا ۶ذيرش مرحله اول اين فرودگاه ساالنه براساس گزارش هاى منتشرشده، ظرفيت پ

 ميليون مسافر در سال ۴٠ ميليون مسافر و درمرحله سوم اين تعداد تا١۵است که در فاز دوم به حدود
  .افزايش می يابد

هزار هکتار احداث شده، ١٣ / ۵براى ساخت فرودگاه بين المللی جديد تهران که در زمينی به وسعت 
  . ميليون دالر هزينه شده است۶٠ ميليارد ريال و حدود٢۶٠٠بالغ برتاکنون 

 کيلومترى تهران واقع شده، سی ام بهمن ماه ٣٠قرار است اولين پرواز خارجی اين فرودگاه که در 
  .امسال صورت بگيرد

ودگاه به گفته وزير راه و ترابری، تا چند ماه آينده، تمامی پروازهای داخلی و خارجی تهران از اين فر
  . انجام خواهده گرفت

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  صدها تن از جوانان و آارگران زندانى شهربابك زيرشكنجه وحشيانه به سر مى برند
  )2004 ژانويه 31 (1382 بهمن 11 -دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران

 بهمن 4نان و آارگرانى آه در جريان قيام ضدحكومتى صدها تن از جوا, بنا به خبرهاى دريافتى از ايران
تحت شكنجه وحشيانه بازجويان وزارت اطالعات و , مردم شهربابك و روزهاى بعد از آن دستگير شده اند

  .سپاه پاسداران قرار دارند و جان بسيارى از آنها در اثر شدت شكنجه به خطر افتاده است
 تن از تظاهرآنندگان به ضرب گلوله 15ك و آشته شدن شهرباب» شنبه خونين«به دنبال تحوالت 
اين مأموران بعد از . گله هايى از شكنجه گران و بازجويان روانه اين شهر شدند, نيروهاى سرآوبگر

بررسى فيلمهايى آه در جريان قيام مردم توسط عوامل اطالعاتى رژيم برداشته شده بود به جستجوى 
افراد مظنون به شرآت در قيام پرداختند و تاآنون صدها تن از مردم خانه به خانه به منظور دستگيرى 

  .اين شهر بويژه جوانان را دستگير آرده اند
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از جمله آميسيون حقوق بشر ملل متحد و , آليه سازمانها و مجامع مدافع حقوق بشر, مقاومت ايران
م فورى براى نجات جان را به اقدا.... گزارشگر شكنجه و گروه آار بازداشت شدگان خودسرانه و 

 .دستگير شدگان قيام شهربابك فرا مى خواند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 کشته به جاي گداشت، 140عمليات انتحاري در مقر اتحاديه ميهني و حزب دمکرات کردستان عراق 
  ايسنا

  2004 اول فوريه -1382  بهمن 12يكشنبه 
  .  تن خواهد رسيد140قربانيان عمليات انتحاري اربيل به بيش از : گستري آردستان اعالم آردوزير داد

ي تلويزيوني العربيه، امين احسان وزير  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يهني آردستان ي م در دو عمليات انتحاري آه دو مقر اتحاديه: دادگستري آردستان عراق، اظهار داشت

 تن 140ها به بيش از  شده عراق و حزب دموآرات آردستان عراق را هدف قرار گرفت، تعداد آشته
  . خواهد رسيد
اين در حالي است آه ديگر مقامات مسوول آردستان ضمن تاييد اين خبر : ي خبري افزود اين شبكه

نجر به آشته شدن بسياري از اند آه دو عمليات انتحاري اربيل بسيار گسترده و م اظهار داشته
  .شهروندان عراقي شده است

  .  تن خواهد رسيد140ها به بيش از  هاي اين عمليات اين مقامات مسوول، تصريح آردند آه تعداد آشته
 تن و تعداد 57هاي اين دو عمليات را  در همين حال، خبرگزاري آسوشيتدپرس تعداد آشته شده

  . تن اعالم آرد235ها را  زخمي
  
  بارزانى به مناسبت دو انفجار بزرگ در اربيلمسعود يام پ

  2004 اول فوريه -1382  بهمن 12يكشنبه  -تلويزيون آردستان
  به نام خداوند بخشنده و مهربان

 در اولين روز عيد سعيد 82بهمن12مردم مبارز آردستان، هموطنان عراقى، در حاليكه امروز يك شنبه 
 پارتى در اربيل، از هموطنان عزيز اربيلى 2ات آردستان در مقر شاخه قربان، اعضاى رهبرى پارت دموآر

 در برابر اعضاى 2استقبال مى آردند، يك جنايتكار خود را به صفوف مردم رساند و در سالن شاخه 
رهبرى، خود را منفجر ساخت و در نتيجه تعدادى از اعضاى رهبرى و آادرهاى پارتى و مردم به شهادت 

  : متأسفانه رفقاى مبارز زير در صفوف شهدا بودند. دندرسيده و زخمى ش
  سامى عبدالرحمان دبير دفتر سياسى و معاون نخست وزير آردستان
  شوآت شيخ يزدين وزير امور هيأت وزيران و عضو آميته مرآزى پارتي

  سعد عبداهللا وزير آشاورزى و عضو دفتر سياسى پارتي
  اآرم منتك استاندار اربيل 

  اون وزارت اقتصاد و داراييمحمد هالو مع
  مهدى خوشناو معاون استاندار اربيل و مسئول شاخه اربيل اتحاديه نويسندگان آرد

  احمد روژبيانى فرماندار شهر اربيل
  عبد مريوان مسئول پليس اربيل

  . همچنين تعداد ديگرى از آادرها و اعضاى پارتى و مردم به شهادت رسيده و زخمى شدند
در حاليكه مردم براى .  انفجار بزرگ در مقر مرآز تشكيالت يه آتى در اربيل روى داددر همان زمان يك 

تبريك عيد به آنجا مى رفتند اين انفجار روى داد و در نتيجه چندين نفر از اعضاى آميته مرآزى يه آتى و 
  . همچنين شمارى از آادرها و مردم به شهادت رسيده و زخمى شدند

م همدردى خود با آليه خانواده شهداى اين دو فاجعه و همه فرزندان به اين مناسبت ضمن اعال
مى گوييم آه تروريستها با اين جنايتها نمى توانند راه مبارزه مردم آردستان و همه مردم : خلقمان

 فدرالى و  بلكه همه عراق و از جمله مردم آردستان تأآيد دارند آه يك رژيم. عراق را متوقف سازند
  .پارلمانى را مستقر سازند و امنيت و آرامش و صلح و بازسازى و پيشرفت را محقق سازنددموآراتيك و 

خلق آرد نيز آه دهها سال است قربانى داده و دهها هزار تن از فرزندانش هنوز هم در گورهاى جمعى 
ا بيشتر بلكه اين جنايتها باعث مى شود آه توان خود ر. خوابيده اند، هرگز از مبارزه دست برنمى دارد

اين اولين بار . به آار گيرد و در مسير آزادى و دموآراسى و فدراليسم خود را بيشتر سازمان بدهد
دشمنان خلق آرد واضح است آه اتحاد . نيست آه ما شهيد مى دهيم و آخرين بار هم نخواهد شد

تى و مرآز يه خلق آرد را نمى خواهند به همين دليل در آن واحد، جنايت چنين بزرگى در شاخه پار
آتى انجام دادند و اين درس بزرگى براى خلق آرد مى باشد تا نسبت به خشم و آينه دشمنانش آگاه 

به اين مناسبت پارت دموآرات آردستان با خون شهيدان و به مردم آردستان و ملت عراق تعهد . باشد
آرد و بيش از پيش  عقب نشينى نخواهد  مى دهد آه ذره يى در مسير آزادى و دموآراسى و صلح

در مدت چند روز .  و اتحاد عراق و دموآراسى را محقق سازد تالش مى آند آه اتحاد آرزومندانه عراق
 تروريستها در سراسر عراق چندين جنايت عليه مردم عراق در موصل و بغداد و جاهاى ديگر  گذتشه

 در عراق مى دانيم آه تالش مى آنند انجام داده اند، ما جنايتهاى اربيل را بخشى از جنايتها و ترورها
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صفوف ملت عراق را بهم بزنند، به همين دليل از آليه احزاب و گروههاى ميهن پرست عراقى مى 
ما مطمئن هستيم آه . خواهيم آه بيش از پيش متحد شوند و زودتر عراق را از ترور و ناپاآى پاك آنيم

   آينده متعلق به تروريستها نيست ناامن ا پايان دهيم و هرگز مى توانيم اين وضعيت
خداى بزرگ پشت و پناه مردم آردستان و .  و شفاى عاجل براى مجروحين سرفرازى براى شهيدان 

  . همه مردم عراق باشد
  )82بهمن12 ( 2004اول شباط  مسعود بارزانى 

 
اي طرح انتقال قدرت به در حالي آه پنج ماه به اجر) شنبه يك(پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريكا، امروز 

  . ها باقي مانده است، به منظور سنجش امنيت در اين آشور بدون اطالع قبلي وارد بغداد شد عراقي
  2004 اول فوريه -1382  بهمن 12يكشنبه 

به نقل ازخبرگزاري رويتر، بعد از پايان يافتن جنگ در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در جريان ديدار مهر ماه وي به بغداد، هتل محل .  سفر پل ولفوويتز به بغداد استعراق، اين سومين

  .  قرار گرفت سكونتش مورد اصابت چندين نارنجك
ولفوويتز پيش از سفر به عراق به آلمان رفته بود تا در آنجا با نيروهاي آمريكايي آه قرار است جايگزين 

در اين جايگزيني آه بزرگترين جايگزيني بعد از . ار آندنيروهاي آمريكايي مستقر در عراق شوند، ديد
 هزار نيروي آمريكايي مستقر در عراق به 130شود، قرار است تعداد  جنگ جهاني دوم محسوب مي

  .  هزار تن آاهش يابند105
اش از سفر به بغداد،  ي مهم خواند و گفت آه يكي از اهداف اصلي ولفوويتز اين جايگزيني را يك وظيفه

  . دار با فرماندهان و نيروهاي آمريكايي و بررسي وضعيت در اين آشور از ديدگاه آنان استدي
در مقايسه با سفر : اند گفت معاون وزير دفاع آمريكا، به خبرنگاراني آه به همراه وي به بغداد سفر آرده

  . هايي در اين آشور دست خواهم يافت ام، به پيشرفت گذاشته
 انتهاي پيام

  
  اي حکومت انتقالي عراق دعوت به آشتي ملي کرد رئيس شور

  2004 اول فوريه -1382  بهمن 12يكشنبه 
  .  محسن عبدالحميد رئيس شوراي حکومت انتقالي عراق فرزندان عراق را به آشتي ملي دعوت کرد
 به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه شبکه الجزيره در اينترنت، محسن عبدالحميد که از امروز

يکشنبه رياست دوره اي شوراي حکومت انتقالي عراق را به مدت يک ماه بر عهده مي گيرد، امروز در 
جمع نمازگزاران نماز عيد قربان در مسجد ام القري شهر بغداد، با اشاره به وضعيت نابسامان بيش از 

ايشان به خون مي توان اعضاي حزب سابق بعث عراق را که دسته: دوميليون عضو حزب بعث تاکيد کرد
  .ملت عراق آلوده نشده است، به فعاليتهاي دولتي بازگرداند

رئيس حزب اسالمي عراق همچنين در گفتگو با شبکه خبري الجزيره  ضمن احترام به نظام حکومتي 
نظام فدرالي مي خواهيم  که ملت عراق را به وحدت جلب کند، نه به تفرقه و : فدرالي درعراق گفت

  .تجزيه منجر شود
اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق ، دشواري برگزاري انتخابات زودهنگام را در : وي همچنين گفت 
 . عراق پذيرفته اند 

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

   بهمن12: روزنامه های تهران
  2004 اول فوريه -1382   بهمن12 يكشنبه -بي بي سي 

ان در صدر اخبار خود استعفای نمايندگان مجلس را منعکس کرده و از بيشتر روزنامه های يکشنبه تهر
  .آن به عنوان اعتراضی عليه انتخابات فرمايشی و کوششی برای برگزاری انتخابات آزاد ياد کرده اند

ده روز جشن « در عنوان های اصلی خود با تيترهائی مانند جمهوری اسالمی  و رسالت، کيهان
از آغاز جشن های سالگرد انقالب نوشته و اخبار » ب با شکوه تر از هر سالجشن های انقال« ، »ملی

  .مربوط به استعفای اکثريت نمايندگان مجلس را کم اهميت ديده اند
 در خبری کوتاه با اشاره به جلسه روز يکشنبه مجلس نوشته افراطيون از مجلس خارج می کيهان
  . شوند

المی را در لحظه حساسی توصيف کرده چرا که اصالح در سرمقاله خود نظام جمهوری اسياس نو 
طلبان آنچه بايد برای جلوگيری از انحرافات انجام می دادند به کار بسته اند اما امروز کار به خط قرمزی 

  .رسيده که هيچ معنای قانونی در جمهوری اسالمی ندارد
 و دولت و مجلس حق ندارند به در اين شرايط برگزاری انتخابات هيچ معنائی نداردياس نو به نوشته 

  .پايمال شدن مجاهدت های صد ساله مردم گردن نهند و آن را بپذيرند
 در سرمقاله خود با اشاره به اهداف انقالبی که به بيست و پنج سالگی رسيده نوشته امروز آفتاب يزد

رييس جمهور و يک جناح امضای پروتکل الحاقی را ننگ ابدی و فروش کشور به بيگانگان می داند و 
مجلس را متهم می کند که از خارجيان خط می گيرد و در زمينه آزادی هم رای مردم را قبول ندارد پس 

  .چه می ماند از شعار ازادی و استقالل که جمهوری اسالمی بر اساس آن بنا شد
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ز جمهوريت با جمع آوری آنچه دو جناح می گويند آشکار می گردد که نه اآفتاب يزد به نوشته سردبير 
نظام و نه از اسالميت آن اثری نمانده است پس می توان پرسيد در جشن های سالگرد انقالب آيا پيام 

  .اميدوار کننده ای به مردم داده می شود
در مقاله ای با اشاره به استعفای نمايندگان مجلس نوشته حاال نوبت رييس جمهور است که ياس نو 

 برابر انجام انتخابات فرمايشی مقاومت کند و همچنانکه اعالم داشته با همگامی و حمايت قاطع خود در
  .است ضرورت انتخابات آزاد و عادالنه و رقابتی را نشان دهد

ممکن است مخالفان اصالحات در مقابل مقاومت قوه مجريه آرام ياس نو به نوشته داوود محمدی در 
ی و حتی با ميان کشاندن نهادهائی که تا کنون به ننشينند و با استفاده از فشارهای قانونی و غيرقانون

طور مستقيم وارد منازعه نشده اند از اجرائی کردن انتخابات آزاد جلوگيری کنند اما در اين صورت هم 
  .دولتمردان اصالح طلب متضرر نخواهند شد

مکاران خود برگزار  نوشته محافظه کاران اگر بخواهند انتخابات را با هاعتمادجعفرگالبی در مقاله ای در 
  .کنند مشکل اصليشان هنگامی ظاهر می شود که با مردم مواجه شوند

   شرايط  همه  درك  اندازه چيز به  هيچ   خطير آنونی  اظهار نظر کرده در شرايطاعتمادنويسنده مقاله 
ها و   از توان  بطور آامل  اوضاع  مديريت  است  شود، ممكن  اقدام  و اگر دير بدان موجود راهگشا نيست

 را   خويش  خانواده گزيند و اگر گزيد همه  بند را برنمی   روی رفتن  راه  آس  هيچ   شود چرا آه تدبيرها خارج
  .دهد  نمی   انجام  ناموزون  حرآات  آن برد و اگر برد روی  نمی   آن روی

نده ولی فقيه در روزنامه مراد مدقالچی در مقاله ای با اشاره به گفته های حسين شريعتمداری نماي
 و هشدارهای حبيب اهللا عسگراوالدی رهبر هيات موتلفه اسالمی و سکوتی که بخش عمده ای کيهان

از جناح راست در مقابل حوادث اخير در پيش گرفته اند، احتمال داده که پيش بينی بهزاد نبوی درست 
  .باشد و خطر کودتائی کشور را تهديد کند

توجه داده که علی اکبر محتشمی و موسوی الری از خطر نفوذ گروه س نو يانويسنده يادداشت 
حجتيه در ارکان تصميم گيری کشور خبر داده بودند که هشدار آنها در ميان اخبار گم شد و حاال 

پرسشی بی پاسخ به وجود آمده که چگونه گروهی هنوز حرف خود را در صحنه سياسی کشور به 
  .ر انقالب مطرود شناخته شدپيش می برد که از جانب رهب

اگر پاسخ به اين پرسش داده شود احتماال تکليف « با اين جمله پايان می گيرد ياس نو يادداشت 
  ».خيلی چيزها روشن می شود

 گزارش داده که رئيس آميسيون امنيت ملی مجلس از دولت خواست تا تسليم ليست ارسالی شرق
د تأييد شده از سوی هيأت های اجرايی را به رأی مردم از جانب شورای نگهبان نشود و ليست افرا

  . بگذارد
وی برگزاری انتخابات را در ميان موج گسترده رد صالحيت ها يك جرم بزرگ و غيرقانونی دانست و اگر 

  .چنين انتخاباتی در اول اسفند برگزار شود، تشييع جنازه جمهوريت است
له استعفای نمايندگان مجلس گفته است اگرچه  محسن ميردامادی هنگام طرح مساشرقبه نوشته 

دولت هم تالش آرد تا جلوی يك بدعت خطرناك در آشور را بگيرد اما روند طی شده نشان می دهد آه 
انتخابات مجلس هفتم يك انتخابات فرمايشی است و ما آنچه از دولت اصالحات می خواهيم اين است 

  . هيأت های اجرايی را به رأی مردم بگذارندآه همانندمجلس اصالحات مقاومت آند و ليست 
 اظهار نظر کرده که اگر ين تنازع و بحران تا پايان ادامه يابد، نزديك شرقمحمد حيدری در مقاله ای در 

ترين حالت محتمل، بعد از احتمال رسيدن يك پيغام و عقب نشستن متحصنين آن است آه در صورتی 
  .نی جديد از درون حاآمان پيشين تشكيل شودآه اين مقاومت ادامه يابد، اپوزيسيو

 نوشته اصالح طلبان در زمانی که از حاکميت به در روند و معلوم شود که روحانيون آنان شرقنويسنده 
در ساخت قدرت سهيم نمی کنند، نتيجه تحصن و مقاومت نهايی اصالح طلبان اين خواهد شد که به 

  .ومی بازگردند و اين البته دستاورد آوچكی نيستجای حفظ سنگرهای به دست آمده، به عرصه عم
 تاکيد کرده است که سياست های موجود شورای نگهبان به خوبی شرقالهه کوالئی در مقاله ای در 

نشان داد در مسير تشكيل مجلس هفتم با ترآيب از پيش تعيين شده، هيچ چيز حتی امنيت و ثبات 
  .الحات نمی شود اقتصادی آشور نيز مانع مخالفان اص-سياسی 

نماينده اصالح طلب تهران که از جمله استعفا دهندگان است نوشته نمايندگان بر عهدی آه با مردم 
بسته اند پايدار و استوارند، برای پاسداری از حقوق و منافع مردم بدون در نظر گرفتن هزينه های اين 

 های جهان هستند، به خود ترديد راه دفاع خالصانه از حقوق مردمی آه در ايثار و فداآاری سرآمد ملت
  .نمی دهند و در برابر تالش برای نابود آردن جمهوريت نظام سازش نخواهند کرد

 در سرمقاله خود از رهبران عالی رتبه نظام خواسته اصالح طلبانی را که در مقام های اجرائی کيهان
  .هستند قبل از آن که استعفا دهند، از هم اکنون برکنار کنند

 در اين سرمقاله نوشته رهبران بايد بدون آمترين مالحظه اعالم کيهاناينده ولی فقيه در روزنامه نم
آنند آه هرآس قصد استعفاء دارد، از هم اآنون استعفای خويش را تسليم آند و در غير اين صورت با 

 آه مفسد -گانه آسانی آه بعدها و در آستانه انتخابات استعفا دهند به عنوان ماموران قدرت های بي
  . برخورد شود-فی االرض بيشتر شايسته آنان است 

 اعتراض های نمايندگان مجلس را به دخالت های شورای کيهانحسين شريعتمداری در سرمقاله 
نگهبان در انتخابات از اثر توطئه هائی دانسته آه از بيرون از کشور طراحی شده و نوشته خواست 
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ست و پنجمين سالگرد عالوه بر استعفای نمايندگان مجلس اخراج خداوند بوده که در آستانه بي
  .مسووالن نااليق و شايد وابسته به بيگانه هم به ملت هديه شود

:  به دنبال گزارش جلسه روز يکشنبه مجلس از قول بسيج دانشجويی دانشگاه تهران، نوشتهکيهان
ای فعاليت مديران متعهد و مستقل و جامعه دانشجويی از پروژه استعفا استقبال می آند تا راه بر

  .عالقمند به خدمت باز شود
 به نقل از فردی با نام محمد ودود حيدری گزارش شده که گفته است دانشجويان با درايت کيهانخبر 

تحصن را محکوم دانسته و دست رد به سينه نمايندگان متحصن زدند و اين باعث شد آه نمايندگان از 
  . د آه خوشبختانه با اقبال روبرو نشدنداساتيد استمداد بطلبن

 در زمانی منتشر می شود که استادان دانشگاه های کشور در نامه ای از تحصن و کيهانگزارش 
مقاومت نمايندگان متحصن استقبال کرده و دفتر تحکيم وحدت، بزرگ ترين تشکل دانشجوئی هم با 

رت مقاومت آنها در مقابل تصميم های شورای انتقاد از کم کاری اصالح طلبان اعالم داشته که در صو
  .نگهبان از حمايت دانشجويان برخوردار خواهند بود

 از حضور شيرين عبادی در سفارت هند در تهران خبر داده و نوشته برنده جايزه صلح نوبل در آن شرق
ايد در سالگرد را مطرح آرده که به نظر او ب» روز جهانی ضد خشونت« جا فکر نامگذاری روزی به عنوان 

  .ترور مهاتما گاندی باشد
چنين روزی اين امكان را به دنيا می دهد آه در روز خاصی :  شيرين عبادی گفته استشرقبه نوشته 

همه بيانديشيم آه خشونت چيز بدی است و بايد چه آنيم تا جهان ديگر شاهد تكرار ترور گاندی يا 
  . سپتامبر نباشد١١حمالتی تروريستی 
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