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) س(د بر جمهوريت نظام و دفاع از آرمانهاي امام  خود با تاآي18نمايندگان متحصن در بيانيه شماره 
  .اعالم آردند آه در انتخابات يك اسفند شرآت نخواهند آرد

  :به گزارش ايلنا متن آامل اين بيانيه بدين شرح است
  ملت شريف و آگاه ايران

ستاورد رويم آه د امروز در حالي به استقبال بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران مي
آن يعني استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي به مراقبت و حفاظت هوشيارانه همگان نيازمند است و 

ها و   و حمايت) ره(ها و رهنمودهاي رهبر فقيد انقالب اسالمي امام خميني   همچنان آموزه
ام، با تو پيمان هاي شما ملت ، نياز اصلي براي برون رفت از بحرانهاي پيش روست و تو اي ام  پشتيباني

  .مي بنديم آه ره رو راهت باشيم
اماما با تو همراهيم آه با همه اعتقاد خويش، جمهوري اسالمي ايران نه يك آمله بيش و نه يك آمله 
  .آم را در معرض انتخاب مردم قرار دادي و ميزان را راي ملت دانستي و مجلس را عصارة فضائل ملت

  اي ملت را اصل شمردي و نه زينت؛ايم آه ر  اماما با تو هم عقيده
  اماما با تو هم پيمانيم آه اجازه ندادي جمهوريت نظام را به مسلخ تحجر و ارتجاع برند، 

  .ات يعني انقالب به دست نااهالن بيفتد  اماما با تو عهد مي بنديم آه اجازه ندهيم ميراث بزرگ
  ملت بزرگ ايران

 بر انتخابات مطابق با اصول قانون اساسي يكي از برنامه حذف نظارت استصوابي و اصالح قانون نظارت
  . هاي اصالح طلبان در مجلس شوراي اسالمي بود

نمايندگان شما از دو سال پيش با پيش بيني چالش هاي امروز تالش خود را براي اصالح قانون انتخابات 
 ها و اقدامات مجلس به در جهت تحقق حق انتخاب آزاد ملت در انتخابات آغاز آردند، اما همه آوشش

رغم تصريح قانون اساسي آه تعيين شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب آنندگان را برعهده مجلس نهاده 
  .است با موانع عبور ناپذير شوراي نگهبان روبرو شد

آردند و همه توان خود را بكار   نمايندگان شما از دو سال پيش چالش امروز را به وضوح پيش بيني مي
ند تا مخالفان اصالحات را به رعايت حق مردم رهنمون شوند اما سخن حق ما باز هم با مخالفت گرفت

  . سرسختانه اقتدارگرايان روبرو شد
تصميم جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي تحصن در خانه ملت در ادامه تالش هاي 

بان نمايندگي مجلس آه نتيجه آن گذشته و در اعتراض به رد صالحيت گسترده و غير قانوني داوطل
ي دشواريها و ناماليمات، اقدامي   ناديده گرفتن حقوق مردم و سلب حق انتخاب ملت است به رغم همه

بود آه در جهت انجام وظايف نمايندگي براي دفاع از حق حاآميت ملت بر سرنوشت خويش انجام 
اي از اعتراضهاي قانوني به تضييع حقوق   رحله تازهگرفت و از آنجا آه امروز ما با اعالم پايان تحصن وارد م

شويم ضروري ديديم مطالبي را با شما در مقام صاحبان اصلي آشور در ميان بگذاريم و با   شما مي
ها و همراهي شما   ها و حمايتها اعالم آنيم آه همچنان محتاج تداوم حمايت  ي همدلي  تشكر از همه

  .هستيم
رد صالحيت هاي گسترده و غير قانوني و بازگرداندن شوراي نگهبان به قانون هدف تحصن، اعتراض به -1

و تجديد نظر اساسي در اين رد صالحيت ها بود و در اين مسير دو نتيجه احتمالي را پيش بيني آرده 
  :بوديم
تجديد نظر اساسي شوراي نگهبان در عملكرد غير قانوني هيات مرآزي نظارت بر انتخابات و در : الف
تيجه احقاق حق تمامي نامزدهاي واجد شرايط قانوني آه در اين صورت مشارآت گسترده مردم در ن

  .انتخابات را در پي داشت
تاييد عملكرد غير قانوني هيات مرآزي نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان و تشكيل مجلس : ب

راض به اين عمل غير قانوني و فرمايشي، راهكار ما در اين صورت استعفا از نمايندگي مجلس در اعت
  .اعالم عدم شرآت در انتخابات غير قانوني و غير رقابتي بود

اينك بر همگان روشن شده است آه شوراي نگهبان نه تنها عملكرد ناصواب و غير قانوني هيات مرآزي 
 ها و اضافه آردن نظارت بر انتخابات را اصالح نكرد بلكه با افزودن بر اوراق پرونده غير قانوني رد صالحيت
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 هاي غير قانوني آشكارا نشان داد آه به آنچه نمي انديشد حقوق ملت است و   بر تعداد رد صالحيت
  .ثابت شد آه اين انتخابات آزاد و قانوني نيست

آنچه پيش روي ماست پاي فشردن شوراي نگهبان بر رد صالحيت گسترده و غير قانوني داوطلبان است 
صن در مجلس با استعفا از نمايندگي و اعالم عدم شرآت در انتخابات وارد مرحله و لذا نمايندگان متح

  .اند و در نتيجه تحصن آه بخش اول اعتراضات نمايندگان بود به پايان مي رسد  دوم اعتراض خود شده
اي   آنيم آه در صورتي آه انتخابات با ساقط آردن حق انتخاب مردم برگزار شود ما چاره  اآنون اعالم مي

ي اقدامات غير   گيري از اين انتخابات فرمايشي و غير قانوني نخواهيم داشت و مسئوليت همه  جز آناره
  .ها بر عهده اقتدارگرايان ضد قانون است  تدبيري  قانوني و بي

گر چه تحصن نمايندگان شما و تالش ديگر مسئولين توانست حق تضييع شده حدود يك سوم رد -2
قانوني را به آنها بازگرداند اما اين به معني تحقق همه خواستهاي ما نبوده است صالحيت شدگان غير 

 روزه نمايندگان 26و متاسفانه هنوز تا انتخابات آزاد عادالنه و رقابتي فاصله طوالني داريم اما نشستن 
  :شما در خانه ملت دستاوردهاي گرانبهايي را به ارمغان آورده است

 و روشنگريهاي آنها پرده از توطئه اي برداشت آه هدف آن تشكيل مجلسي تحصن نمايندگان ملت. الف
 سال بعد از پيروزي انقالبي آه با تكيه بر دين و معنويت، پاسداشت آزادي و 25آن هم . فرمايشي است

  .حق انتخاب مردم را يكي از اهداف اصلي خود اعالم آرده است
ا آه دو سال براي آن برنامه ريزي شده بود با مقاومت در حقيقت نمايندگان شما يك آودتاي پارلماني ر

ريزي آودتا همچنين اميدوار است با   و ايستادگي در برابر بي قانوني افشا آردند و البته ستاد برنامه
  . اش را به هر صورت تحقق بخشد  تكيه بر روشهاي شبه قانوني بخشي از سناريوي افشا شده

توان با تكيه بر روشهاي قانوني و مسالمت آميز و مدني صداي   ه ميتحصن نمايندگان ملت اثبات آرد آ
اعتراض خود را به گوش ملت رساند و مخالفان راي اآثريت را آه حاضر نيستند از پرده برون آيند و 

هاي بسته خود را با مردم در ميان گذارند نزد ملت افشا و بستر تصميم گيري را   صادقانه افكار و انديشه
  .وم ملت شفاف و سهل آردبراي عم

اقدام قانوني و مسالمت آميز نمايندگان ملت نشان داد آه با ايستادگي بر سخن حق مي توان بي 
  .تفاوتي را به دقت نظر مبدل ساخت و اجازه نداد مخالفان راي اآثريت مردم بر مرآب بي قانوني بتازند

ست و همين امر پشتوانه تصميمات و اآنون نگاه افكار عمومي متوجه اقدامات نمايندگان مجلس ا
  .آوشيدند اتفاق نيفتد  اقدامات بعدي ايشان خواهد بود امري آه محافظه آاران مي

چالش ميان مردم ساالري و اقتدارگرايي در ماجراي رد صالحيتهاي غير قانوني داوطلبان نمايندگي . ب
  . بيش از پيش براي همگان ملموس و محسوس شد

ز نمايندگان شما در برابر اقدامات آمرانه با سالهاي گذشته اين است آه ديگر تفاوت مقاومت امرو
آردند توسعه   اگر اصالح طلبان تاآيد مي. آنند  هيچيك از دو طرف اين چالش اساسي را انكار نمي

سياسي و بسط مردم ساالري مسئله اصلي آشور است اما محافظه آاران با متهم آردن اصالح طلبان 
ترين معضالت جامعه را مشكالت اقتصادي بر مي شمردند صف   ائل فرعي سياسي، اصليبه طرح مس

  . بندي امروز بيش از پيش حقانيت اصالح طلبان را به اثبات مي رساند
اند و همه توان خود را مصروف تهاجم   آاران شعار حل مشكالت اقتصادي را به آناري نهاده  امروز محافظه

اند و به همين علت است آه مهمترين داليل رد صالحيت   ح طلبان آردهبه ديدگاههاي سياسي اصال
نامزدهاي اصالح طلب را عدم اعتقاد و التزام عملي به اسالم و جمهوري اسالمي و اصل واليت فقيه و 

پرواضح است آه همه اين اتهامات مضموني آامال . آنند  وابستگي به گروههاي غير قانوني اعالم مي
  .سياسي دارد

با تحصن نمايندگان ملت همگان دريافتند چه تفكري به جمهوريت نظام اعتقاد دارد و چه تفكري در پي .ج
چه تفكري مشارآت مردم را در سرنوشت خويش . براندازي جمهوريت و در نهايت اسالميت نظام است

سياست و ي توان درصدد حذف مشارآت مردم از عرصه اجتماع و   اصل مي شمارد و چه تفكري با همه
بردن جامعه به سمت تحقق انديشه هاي پوسيده و رنگ باخته طالباني است و از همه مهمتر اينكه 

هاي پر نقش و   اين تفكرات در آدام بخش از ارآان حكومت جاي گرفته است و در حقيقت در پس پرده
  .رنگ شعارهايي مانند مردم ساالري ديني چه افكاري پنهان شده است

مردم ساالري در دنياي امروز يكي از مهمترين روشهاي حكمراني است و براي مردم و دموآراسي و -3
قلب مفهوم واقعي مردم . حاآمان آمترين هزينه ها را دارد وانتخابات آزاد مظهر مردم ساالري است

ساالري در پس الفاظ و عبارات خاص و تالش براي عرضه نمايشي دموآراسي در عصر انقالب ارتباطات 
در دنياي آگاهي تنها سالح استبداد يعني جهل، ديگر آاربردي ندارد و در برابر . ه جايي نمي رودره ب

  .دانايي و آگاهي ملتها تنها بايد حق انتخاب ايشان را محترم شمرد
تحصن نمايندگان مردم در مجلس در دفاع از اين حق انتخاب بود و اينك اعالم مي آنيم حرآت نمايندگان 

از دستاوردهاي آن نظير افشاي آودتاگران و ايجاد اميد در مردم آه اصالحات زنده است، شما صرف نظر 
هيمنه اقتدارگرايي در آشور را نيز به طور جدي فرو ريخته است و از همين روست آه متحصنين 

خارچشم مخالفان اصالحات شده و از بامداد تا شامگاه آماج حمالت تند و فشارهاي ناجوانمردانه و 
  .اند  يدهاي همه جانبه گرديدهتهد

نمايندگان شما ابزار تسلط طرفداران استبداد را از دست ايشان خارج آرده و تصوير تمام نمايي از ستاد 
هاي آدام نهادها عليه   ها در پشت پرده  اند آه نفوذي  ضد اصالحات را به افكار عمومي ارايه و نشان داده

  .راي ملت توطئه مي آنند
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اند مجلسي آه در روز اول اسفند براي نمايندگان آن راي   با روندي آه اقتدارگرايان برگزيدهطبيعي است 
اي خواهد داشت و نه به لحاظ   به صندوق ها ريخته خواهد شد نه پشتوانه مردمي قابل مالحظه

حقوقي و قانوني قابل دفاع خواهد بود و اين هر چند ثمره تلخي براي آشوري است آه پرچم مردم 
ساالري ديني را برافراشته اما به لحاظ تعيين تكليف اقتدارگرايان در عدم پاي بندي ايشان به بديهي 

روشن است اين روند نه بر مشروعيت نظام مي افزايد و نه . ترين اصول دموآراسي حائز اهميت است
خواهد رفت ولي جايگاه جهاني آن را ارتقا مي بخشد و هر چند دود اين اقدامات ناصواب به چشم ملت 

  . بازنده نهايي آن جز طراحان اين سناريو و عوامل آگاه و يا ناآگاه آن نخواهند بود
بندند و فرزندان صادق و دلسوز ملت را هدف حمالت و   به همه آساني آه چشم بر واقعيات مي

و دهند مشفقانه يادآور مي شويم سنت هاي الهي برگشت ناپذير است   تهديدهاي خود قرار مي
اند تا دير نشده است پيوندهاي گسسته با مردم را   حكومتهاي جدا از مردم هيچگاه ره به جايي نبرده

ترميم آنيد و بيش از اين بر سر راه توسعه و استقالل آشور و رفاه مردم و تقويت دين و معنويت 
  .ايستادگي نكنيد

ل جز با مشارآت گسترده مردم در مي دانيد و مي دانيم آه حفظ دستاوردهاي انقالب از جمله استقال
ها و افتراها، نمايندگان مردم به اين علت بر   ي تهمت  ادامه امور جامعه ميسر نمي شود و بر خالف همه

محترم شمردن حق راي و انتخاب آزادانه و بي واسطه ايشان تاآيد دارند آه براي استقالل آشور و 
  .اند   اهميت ويژه قائلجلوگيري از مداخله بيگانگان در سرنوشت آشور

اي مي شود، موج بيداري و آگاهي   حرآت اعتراضي نمايندگان شما آه با پايان تحصن وارد مرحله تازه
وسيعي در افكار عمومي شده و موجب گرديده آه اقتدارگرايان براي پيشبرد پروژه استراتژيك تشكيل 

را به صحنه آورند اما چه باك آه مردم بر مجلس فرمايشي ناچار شوند همه نيروهاي پيدا و پنهان خود 
  .همه اسرار آگاهند

اعالم مي آنيم با توجه به روند فرسايشي و نمايشي در بررسي رد صالحيت ها و قرائن و شواهدي 
آه از عدم تغيير اساسي در اين روند غير قانوني حكايت دارد باآمال تاسف ما در انتخابات مجلس هفتم 

آنيم تا شريك   علت غير قانوني بودن، ناعادالنه بودن و آزاد نبودن آن شرآت نميدر يكم اسفند ماه به 
  .جرمي نشويم آه در پيشگاه خداوند ملت و تاريخ پاسخي براي آن نداريم

  پايان پيام
  

  دخالتهاي مقام معظم رهبري از سوي شوراي نگهبان عملي نشد  : رضا خاتمي، سخنگوي متحصنين
  2004 فوريه 5 -1382  بهمن 16پنج شنبه 

محمد رضا خاتمي، سخنگوي متحصنين در آغاز جلسه پرسش و پاسخ عصر امروز با حضور خبرنگاران 
اگر يك انتخابات فرمايشي بدون هيچ : داخلي و خارجي در خصوص حاصل و نتايج اين تحصن گفت

  .  واآنشي داشتيم بعد از آن شاهد يك فضاي خفقان و سرآوب در آشور خواهيم بود
خفقان , ايم اين فضاي رعب را بشكنيم و حاآميت رعب  آنيم آه توانسته  امروز احساس مي: ي افزودو

  .ايم اين رعب را از بين ببريم  آند ؛ ولي ما توانسته  ها ايجاد مي  در دل
اگر حكومت يكدست شود و در دست اقتدارگرايان قرار گيرد ، هيچ اثري بر روند اصالحات : خاتمي افزود

به طوري آه در انتخابات و حوادث بعدي حرآت , هد داشت و اصالحات ديگر قابل ريشه آني نيستنخوا
  .تحريم خواهند شد, اند  هاي آساني آه حق ملت و انتخابات آزاد را ناديده گرفته

اي را آه قصد داشت يك مجلس   ايم توطئه  توانم بگويم ما توانسته  در روز پاياني مي: وي تصريح آرد
وحدت و انسجام مجدد اصالح طلبان را به . يشي را تشكيل دهد بشكنيم و سناريو را افشا آنيمفرما

ارمغان بياوريم و راه جديدي را براي اصالحات بگشاييم؛ ما جمهوري اسالمي را از اين انتخابات 
نقالب و دهند ، هيچ نسبتي با ا  فرمايشي بري آرديم و نشان داديم آساني آه اين آارها را انجام مي

  .جمهوري اسالمي ندارند و ماهيت آنها با ماهيت انقالب و جمهوري اسالمي متفاوت است
اي جز انتخابات آزاد   خاتمي با اشاره به اينكه ما به عنوان متحصنين ، حزب سياسي نيستيم و خواسته

آنيم و طبعا هر   انتخابات اول اسفند نه آزاد و قانوني است و ما در آن شرآت نمي: نداريم تصريح آرد
آسي آه بخواهد به هر قيمت اين انتخابات فرمايشي را تاييد و برگزار آند ، بايد روزي آه چندان دور 

نيست پاسخگوي مردم و پايمال آردن قانون اساسي و خدشه دار آردن حيثيت نظام و بي اعتماد آردن 
  .مردم باشد

پايان تحصن به معناي پايان آار : آند، گفت   ميخاتمي با اشاره به اينكه آخرين روز تحصن را اعالم
در روزهاي آينده با رايزني و . هايشان را ادامه خواهند داد  متحصنين نيست و همچنان متحصنين برنامه
  .آنند  همفكري براي پيشبرد آارشان تالش مي

اگر در آستانه وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به اينكه مقام معظم رهبري گفته است 
انتخابات مقامات اجرايي به نحوي از مسوليتشان شانه خالي آنند به نحوي فعل حرام و اقدام غير 

در احكام : گفت,اند، آيا نمايندگان مجلس هم شامل اين فرمايش رهبري مي شوند  قانوني انجام داده
اجرايي قانون است آه حكم توانند مقلد افراد مختلفي باشند، در مسايل سياسي و   شرعي افراد مي

هر . اگر تخلف باشد قانون تكليف آن را مشخص آرده و محاآم صالحه بايد با آنها برخورد آند. آند  مي
آند و   آسي همه تكليف شرعي خود را مي داند آه اگر انتخابات به نفع آشور است در آن شرآت مي

د وظيفه شرعي اش است آه هر آاري دان  هر آس آه به اين نحو انتخابات را به نفع آشور نمي
  .تواند براي اصالح اين روند انجام دهد  مي
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نمايندگان استعفايشان را از قبل داده بودند و استعفايشان داراي توجيه عقالني، منطقي : وي ادامه داد
و استداللي بود و نمايندگان خودشان تصميم مي گيرند آه در جلسات بعدي مجلس چگونه حضور يابند، 

  .آنند  بنابراين نه نمايندگان مشمول آن حكم مي شوند و نه تصميم خود را عوض مي
تحصن مراحل مختلفي را طي : وي در پاسخ به اين سوال آه چرا امروز آخرين تحصن اعالم شد، گفت

ولي در مورد , ما قصد داشتيم تحصن را تا آخر اين هفته پايان دهيم, آرد و همه مراحل طراحي شده بود
آنيم اما براي پايان   ز آن اختالف بود ما قصدمان اين بود آه براي روز يكشنبه استعفايمان را تقديم ميرو

تحصن چون اميدهايي وجود داشت آه بتوانيم به نتيجه برسيم صالح ديديم آه امروز آه آخرين روز آاري 
  .هفته است، تحصن را پايان دهيم

ها و آارهاي آه   ما از نتيجه رايزني: هاي امروز گفت  رايزنيخاتمي در پاسخ به سوالي در خصوص نتيجه 
ها به برگزاري انتخاب آزاد و   اطالعي نداريم ؛ اما با تحليل خود مطمئنيم رايزني, در حال انجام است

  .آنيم  دموآراتيك منجر نخواهد شد بنابراين مواضع خود را تكرار مي
اند،   ي دانشجويان آه تازه به حمايت از تحصن پرداختهوي در خصوص ادامه حرآت اصالحات و پيام برا

به طوري آه , شود  تشكيل مجلس فرمايشي موجب بحران براي اصالحات در درون نظام مي: گفت
رسد؛ اما پايان اصالحات درون نظام و   حرآات اصالح طلبان در درون نظام به نقاط باريك و سخت مي

  .حكومت نخواهد بود
ياري از اجزاء حكومت اجزاء اصالحات هستند و ممكن است مجلس به عنوان يكي از بس: وي ادامه داد

اجزاء اصالحات با مشكل مواجه شود؛ اما اين حرآت اصالحات را يك حرآت سياسي آه توسط 
  .دانيم  نمي, مسئوالن نظام طراحي شده و پيش رود

رايط آشور، جهان و منطقه به اصالحات يك حرآت ملي و برخاسته از اراده ملت است و در آينده ش
اي خواهد بود آه آنها براي حفظ منافع شخصي خودشان به اين ملت امتياز دهند و راه آنها را باز   گونه

آنند تا خودشان را از سرنگوني نجات داده وتحليل من از اصالحات درون جامعه اين است آه پويايي خود 
  .را حفظ خواهد آرد
يان هميشه پيشتاز حرآت اصالحات طلبانه بوده و حق به گردن اين دانشجو: وي همچنين افزود

اصالحات داشته و دارند ؛ ولي به دليل فشارها و توطئه هايي آه وجود داشته آمي حرآت آنها تحت 
  .آنيم  آنند، تشكر مي  تاثير قرار گرفته ما از دانشجوياني آه در اين جا حاضرشده و اعتراض مي

هاي ضد اصالحات و مردم ساالري را حق مردم و دانشجويان   اض به حرآتما اعتر: خاتمي افزود
دانيم مطمئنيم آه دانشجويان سكوت نخواهند آرد از آنها مي خواهيم آه به هيج وجه بهانه به   مي

دست آساني آه به دنبال آشوب و هرج و مرج هستند، نداده و با منطق و استدالل برخاسته خود 
  .پافشاري آند

شرايط امروز دنيا اجازه نخواهد داد آه يك حكومت غير : خصوص موضع گيري اتحاديه اروپا گفتوي در 
مردم ساالري طرف معامله آشورهاي خارجي بخصوص آساني آه ادعاي مردم ساالري دارند قرار 

گيرد، گفتمان امروز گفتمان منافع اقتصادي نيست ؛گفتمان حقوق بشر و مردم ساالري است و من فكر 
آنم حتي اگر آساني آه وسوسه شده باشند آه امتيازهايي به اقتدار گرايان بدهند تا منافع خود   مي

  .را تامين آنند با اقدامات مناسبي در داخل آشورشان مواجه نخواهد شد
نمايندگان به هيچ وجه براي مردم تعيين و : خاتمي در پاسخ به سوالي مبني بر تحريم انتخابات گفت

ما در اين انتخابات نه به عنوان انتخاب شونده و . گويند  د آرد، فقط نظر خودشان را ميتكليف نخواهن
  .انتخاب آننده حضور نخواهيم يافت

وي در پاسخ به سوال خبرنگار بي بي سي در خصوص اينكه آيا هيچ امكان و اميدي وجود دارد آه 
 پرونده انتخابات آزاد و عادالنه بسته شده :انتخابات بتواند برگزار شود و به نحوي قابل قبول باشد، گفت

بنابراين اگر هم راه حلي پيدا شود , است و انتخابات دموآراتيكي در اول اسفند ماه برگزار نخواهد شد
  .براي آن زمان نخواهد بود

ما مقدورات دولت و فشارهاي وارد بر : وي در خصوص پيش بيني روش اتخاذي دولت در اين مورد گفت
آنيم شايد توقع ما هم از دولت   دانيم و از اقدامات رييس جمهور و هيات دولت تشكر ميآن را مي 

آنيم و انتظار نداريم طبق نظر ما عمل آند ما آنچه   برآورده نشده باشد ولي ما به وظيفه خود عمل مي
ر انتخابات بنابراين هيچگونه توقعي جز نرفتن دولت به زيربا. را آه به صالح مملكت بود اعالم آرديم

  .فرمايشي نداريم
  .دانيم  ها و فشارهاي وارد بر دولت را مي  آنم محدوديت  من تكرار مي: رضا خاتمي تاآيد آرد

هاي اصلي امان مبارزه و   ما تا اول اسفند برنامه: خاتمي در خصوص اقدامات بعدي متحصنين گفت
به راههاي مختلف فكر آرديم و تالش ايستادگي براي عدم برگزاري انتخابات فرمايشي خواهد بود و 

خواهيم آرد آه داليلمان را بيشتر و بيشتر به گوش ملت برسانيم و بعد براي تداوم راه خودمان به 
  . عنوان متحصنين و جريان اصالحات هماهنگ عمل خواهيم آرد

آن آه مجلس باز در يك مرحله تا اول اسفند قرار است انتخابات برگزار شود و مرحله بعد از : وي افرود
  .مي شود و براي هماهنگي هاي الزم تصميم خواهيم گرفت

براي رسيدگي بودجه راههاي مختلف ديگري وجود دارد : وي در خصوص نحوه رسيدگي به بودجه گفت
  . آه مي توان از آن طريق پيش رفت و آن را به تصويب رساند

www.iran-archive.com 



ام آه آسي استعفايش را   من نشنيده: گيري استعفاي برخي از نمايندگان گفت  خاتمي در خصوص پس
 امضا رسيد 125اند آه در پايان روز به    نفر استعفا داده108پس گرفته باشد ولي همانطور آه مي دانيد 

  . امضا دارد130و امروز تاآنون استعفا 
مه دولتمردان ودستگاههاي مختلف اجرايي وحكومت از اصالح طلبان هستند و اصالحات را ادا: وي افزود

هاي در نظام ممكن است از نظر تداوم حرآت اصالحات دچار مشكل   خواهد داد بنابراين در قسمت
  . شويم ولي اين به معناي پايان اصالحات نيست و اصالحات با قدرت پيش خواهد رفت

توانند   اند آه نمي  اي به رهبري داده  خاتمي در پاسخ به اين سوال آه رييس جمهور وآروبي نامه
  .من اطالعي ندارم: خابات را برگزار آنند گفتانت

همچنين در پاسخ به سوالي آه اگر دولت زير بار انتخابات فرمايشي برود ،در سوم اسفند ماه اين 
ايم و   در جمع متحصنين در خصوص اين موضوع بحث نكرده: مجلس دولت را استيضاح خواهد آرد، گفت
آنم با   ا اعالم خواهيم آرد ولي اين مطرح نبوده و فكر نميطبعا اگر جدي شود و به نتيجه برسد اين ر

مشكل . شناختي آه از متحصنين دارم آنها از مسير اصلي منحرف شده و به خود اصالح طلبان بپردازند
  .اصلي ما اقتدارگرايي است آه مسير اصلي امان را هيچگاه گم نخواهيم آرد

نكه نقش مقام معظم رهبري در حل اين بحران سخنگوي متحصنين در پاسخ به سوالي مبني بر اي
توانست مشكل را حل آند هر   رهبري در دو مرحله دخالت آردند هر دو مرحله به طور آامل مي: گفت

چند خيلي دير شده بود و خيلي از نيروهاي اصالح طلب ديگر امكان و فرصت رقابت نداشتند ، 
هند اما از سوي شوراي نگهبان مورد موافقت واقع توانست به انتخابات شكل قانوني و آزادتري د  مي

نشد، آنها منتخب رهبري هستند و خود رهبري بايد از آنها سوال آند آه چرا به توصيه رهبري توجهي 
روند ، اگر اين آار صورت گيرد اعتماد بيشتري حاصل خواهد شد و اگر اين   آند و در بحران فرو مي  نمي

  .عتمادهاي موجود متزلزل شوداتفاق نيافتد ممكن است آه ا
: وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين آه چرا خبرنگاران صدا و سيما را به محل تحصن راه نداديد، گفت

دانيم اما صدا و سيما آاري بر عكس آن   ما خبرنگاري را يك حرفه و نه يك حرآت حزبي و جناحي مي
 استفاده جناحي آند قبول نداريم و ترجيح داديم انجام داد و خبرنگاري آه بخواهد بهره برداري و سوء

نوارها و فيلم هاي بيت المال در اين راه تضييع نشده و از بين نرود اما براي خود خبرنگاران صدا و سيما 
  .آنند  آيند و اظهار شرمندگي مي  احترام قائل هستيم و برخي از اين خبرنگاران پيش ما مي

اين به منزله پايان اعتراض نمايندگان نبوده :  را رسما اعالم آرد و گفتخاتمي در پايان آخرين روز تحصن
  .و اعتراض ما وارد مرحله جديدي خواهد شد

  پايان پيام
  

متحصنين بليط نمايش انتخابات غيرقانوني و غيرعادالنه را به  :بهزاد نبوي در آخرين روز تحصن نمايندگان
  فروشانند    مردم نمي
  2004 فوريه 5 -1382  بهمن 16پنج شنبه 

نايب رئيس مجلس از گزارش منتسب به برخي فرماندهان نظامي در خصوص نمايندگان مجلس انتقاد 
  .آرد

نايب رييس مجلس با خالف واقع توصيف آردن برخي , بهزاد نبوي , به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا
ها، خادمين و خائنين   ي گزارشاگر مسووالن عالي رتبه آشور بخواهند بر اساس برخ: گزارشها گفت

  .  جاي تاسف دارد, آشور را بشناسند
بهزاد نبوي در آخرين روز تحصن در جمع متحصنين با قرائت گزارشي منتسب به سردار سرتيپ پاسدار 

مسئوليت اين فرد را _ فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران و قرارگاه ثاراهللا تهران_ محمد علي جعفري 
او گزارشي را تهيه آرده و به مسئوالن عاليرتبه : داران نظامي سابق خواند و اظهار داشتشبيه فرمان

  .آشور ارسال آرده است
گزارش اين فرد به دفتر رييس جمهوري، دفتر رييس مجلس، دفتر رييس قوه قضاييه و دفتر : وي افزود

  .تسب ساخته استمقام رهبري ارائه شده است آه در آن به نائب رييس مجلس مطالبي را من
گر چه تحليل نامه ايشان شايد اعتراض دوستان را : نبوي با قرائت بخشهايي از اين گزارش گفت

  . برانگيزد اما قصد دارم در مورد بخشهايي از اين نامه توضيحاتي بدهم
اي   هاي داخلي و خارجي را به گونه  در اين نامه بخشهايي از سخنراني بنده در جمع رسانه: نبوي گفت

تنظيم آرده و با برداشتن برخي آلمات از متن مصاحبه ضبط شده اين جانب تالش شده تا به مسئوالن 
گذاريم شما   ايستيم و نمي  ام در برابر رد صالحيتها تا آخرين قطره خون مي  آشور القا شود آه بنده گفته

  .به نتيجه برسيد
در اين گزارش آه به مسووالن عاليرتبه آشور ارسال شده اين شخص گفته است آه بنده با : وي افزود

  .ام  ادبي به رييس جمهور، نظام را به اقدام مسلحانه تهديد آرده  بي
در اين گزارش همچنين آمده است، اين افراد گردن آلفت در مجلس : نايب رييس مجلس اظهار داشت

آورند و مسووالن اجرايي را وادار به استعفا   ايستند، دانشجويان را به ميدان مي  در برابر قانون مي
  . آنند  مي

اند، من هم اگر   مالحظه آنيد چه آساني اين گزارشها را تهيه آرده: نبوي خطاب به متحصنين گفت
نفوذي دشمن دادم آه بگويند در ميان شما عوامل   جاي مسووالن عاليرتبه آشور بودم به آنها حق مي

وجود دارد وقتي مطالب بنده در گزارش رسمي را به اين شكل تحريف شده به مسئوالن عاليرتبه نظام 
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ارسال مي آنند خوب مشخص است آه برخي از شنيده هاي خود را از طريق شنودهاي سيار در 
  .آنند آه به نتايج دلخواه خود برسند  اي تحريف مي  مجلس به گونه

خواهم بدانم گردن آلفت چه آساني   اين فرد نظامي به ما بگويد گردن آلفت، بنده ميوقتي : وي افزود
هستند و پشت اين افراد به آجا گرم است آه نائب رييس مجلسي آه بايد به گفته امام در راس امور 

  .دهند  باشد را اينگونه مورد هجمه قرار مي
آيا آساني آه در مقابل راي [ ين تخريب شودزماني آه با گزارشهاي اينگونه ذهن مسئول:] نبوي گفت
ايستند گردن آلفت هستند يا نمايندگاني آه با استفاده از تمام ابزارهاي قانوني در مقابل   مردم مي

  قانون شكني مي ايستند؟
اي گردن آلفت نيستند؟ آيا   آيا تهيه آنندگان فيلم عصر عاشورا يا عامالن قتلهاي زنجيره: وي افزود
مله به اتوبوس امريكايها و طراحان جلوگيري از حل مشكل برقراري روابط ايران و آمريكا آه خود عامالن ح

مخفيانه در تالش براي برقراري اين ارتباط هستند، گردن آلفت نيستند آيا آنهايي آه فشار به قوه 
نند، آيا عامالن فشار قضاييه وارد مي آنند تا آنها با عدول از مواضع بي طرفانه با اصالح طلبان برخورد آ

به شوراي نگهبان براي تهيه ليستي از پيش تهيه شده براي تشكيل يك مجلس فرمايشي گردن آلفت 
  .نيستند

آيا آساني آه با تهيه اين قبيل گزارش نائب رييس مجلس را با گستاخي گردن آلفت و بي : نبوي افزود
  ادب معرفي مي آنند ، خودشان گردن آلفت نيستند؟ 

اينكه چه آساني :  مرور تاريخ معاصر ايران و نام بردن از مصدق ، مجلس اول و رضا خان گفتوي با
  .آند  گردن آلفت هستند را خداي بزرگ، مردم آگاه و تاريخ قضاوت مي

گويم نامه اين فردنظامي به دفتر   از همين جا به مسئوالن عاليرتبه آشور مي: بهزاد نبوي تصريح آرد
س مجلس، رييس قوه قضاييه و دفتر مقام رهبري رفته است و با چنين گزارشهايي رييس جمهوري، ريي

  .خادمين و خائنين به آشور را نشناسيد
خواست تا اصل نامه اين فرمانده نظامي را در اختيار او قرار دهند تا از   نبوي از مسووالن عاليرتبه آشور 

 شايد از اين طريق بتواند آنچه آه عوامل ستاد ضد طريق مراجع قانوني عليه اين افراد اعالم جرم آند تا
  .آند را به مردم معرفي نمايد  اصالحات توصيف مي

به شما خسته نباشيد و خدا قوت مي گويم از اين بابت آه توانستيد با : نبوي خطاب به متحصنين گفت
ان در حال اجرا بود  روزه خود يك آودتاي پارلماني را آه با روشهاي برنامه ريزي شده و پنه26تحصن 

  .برمال و افشا آنيد
شما ستاد ضد اصالحات را به جايي رسانديد آه يا بايد خود مسئوليت اين انتخابات : وي افزود

  .فرمايشي را به عهده بگيرد و ننگ آن را بخرد يا دست به يك آودتاي تمام عيار نظامي بزند
 در يك انتخابات غير قانوني خشم و آينه ها را وي با بيان اينكه استعفاي متحصنين و اعالم عدم شرآت

شود با تطميع و تهديد متحصنين را وادار   در اين عرصه تالش مي: آند، افزود  بيشتر متوجه متحصنين مي
  .به عدول از مواضع خود آنند
قطعا در اين مرحله نيز همچون مراحل تحصن جز شكست و ناآامي چيزي : نبوي در خاتمه اظهار داشت

توانند متحصنين را وادار آنند تا بليط نمايش انتخابات غيرقانوني و غير   ب آنها نخواهد شد و نمينصي
  .عادالنه را به مردم بفروشانند

  پايان پيام
 

  رييس جمهورحق برگزاري انتخابات غيرقانوني و غيرمشروع را ندارد:رييس آميسيون اصل نود 
  2004 فوريه 5 -1382  بهمن 16پنج شنبه 

س جمهورحق برگزاري انتخابات غيرقانوني و غيرمشروع را ندارد و اين انتخابات مورد تاييد ملت ريي
  .نخواهد بود

از روي اخالص و در انجام , با آمال تواضع : رييس آميسيون اصل نود گفت, به گزارش خبرنگار ايلنا
براي تامين , مي آنم مسئوليت روحاني و نمايندگي به عالي ترين مقام آشور و ساير مقامات عرض 

  .شرايط يك انتخابات آزاد و عادالنه اين ملت بيدار و دنيا ناظر بر وضع ما است
, با اشاره به اينكه انتخابات آزاد از انتخابات فرمايشي جدا بوده , حسين انصاري راد در جمع متحصنين 

ان آن و تاييد همه آساني آه براي تامين يك شرايط آزاد و عادالنه خواستار به تعويق افتادن زم: گفت
  .هستيم, سند و مدرك قانوني براي تاييد آنها وجود دارد 

غيرقانوني و , غيرمشروع , با بيان اينكه برگزاري هر انتخاباتي غير از اين شرايط , حسين انصاري راد 
 و رييس جمهور قسم خورده است پاسدار قانون اساسي: تصريح آرد, مورد تاييد ملت نخواهد بود
رييس جمهور نمي تواند انتخابات غيرقانوني رابرگزار آند و حق برگزاري آن را . مسئول اجراي آن باشد

  .ندارد
اين خيال نيست و جدي است اين ملت اجازه نخواهد داد اين انتخابات به صورت : وي تصريح آرد

  .انجام شود, فرمايشي آه آقايان مي گويند
ن صريحا اعالم آرده جمهوريت شرك است و مي گويد الحمداهللا ما از آن تئوري پرداز آقايا:وي تصريح آرد

شرك مبرا هستيم و صريحا مي گويد آرا و راي مردم هوس هاي آنهاست و چنين تصوري است آه دنبال 
  .برگزاري چنين انتخاباتي مي رود
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و انقالب ايران مقطع حساس و بسيار تاريخي براي انقالب اسالمي ايران مشروطيت : انصاري راد گفت
  .است

صد سال است آه ملت ايران براي حكومت قانون و حاآميت ملت و نفي استبداد و حاآميت : وي افزود
  .شخصي و گروهي تالش جانفرسا به انجام رسانده است

امروز بهترين و مناسب ترين شرايط براي نفي استبداد و نفي حاآميت اراده شخصي و :وي تصريح آرد
  .ه هاي غيرمسوول فرا رسيده استنفي حاآميت گرو

 قانون انتخابات مبني بر 28بيش از هزار نفر را بر اساس بند يك ماده : رييس آميسيون اصل نود گفت
  .عدم اعتقاد به اسالم و التزام عملي به اسالم و نظام جمهوري اسالمي رد صالحيت آرده اند

است آه هيچ آس را نمي توان به آساني و به سيره رسول خدا و فقه , اين از بديهيات دين : وي افزود
  .اين راحتي مرتد اعالم آرد

من از دو نفر از مراجع تقليد و بزرگان سوال آرده ام آيا حق دارند با عنوان عدم : انصاري راد تصريح آرد
  . پاسخ اين بود جايز نيست و به الضروره گناه است, التزام به اسالم افراد را رد صالحيت آنند

اسالم و ديانت است و از بزرگترين , بدون شك و ترديد اين اقدام و عمل به خالف شرع : فزودوي ا
  .گناهاني است آه در اسالم شناسايي شده و جزء گناهان آبيره است

 پايان پيام
  

اي به مقام مغظم رهبري از بيانات ايشان قدرداني و  اهللا جنتي، دبير شوراي نگهبان در نامه آيت
  .ردسپاسگذاري آ
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  :، متن اين نامه به اين شرح است)ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

  اي دام ظله اهللا خامنه محضر مبارك مقام معظم رهبري حضرت آيت
  سالم عليكم

اي  ي نظام و امت اسالم شد و آتش فتنهعالي رهگشا و راهنما بار ديگر بيانات حكيمانه و مدبرانه حضرت
را آه دشمنان خارجي و عوامل غافل آنان براي به چالش آشيدن اساس نظام تدارك ديده بودند، فرو 

هاي  اين رهنمودها و مواضع قاطعانه موجب اميدواري دوستان انقالب، بويژه ايثارگران و خانواده. نشاند
ظم واليت و رهبري را در حفظ و حراست از ارآان نظام و بديل مقام مع محترم شهيدان شد و نقش بي

  .دفاع از ارزشهاي انقالب به نمايش نهاد
گيريم تا  عالي همه تالش خود را بكار گرفته و مي هاي مستمر حضرت ما ضمن تشكر از الطاف و حمايت

مي در با همدلي و همكاري تمام مسووالن محترم آشور انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسال
تر برگزار گردد و برگ زرين ديگري بر دفتر پر افتخار انقالب اسالمي   هر چه باشكوه82روز اول اسفند 

  .بيفزايد
ترديد مردم شريف و متدين آشور نيز حضور گسترده و آگاهانه خود را در اين حماسه بزرگ ديني و  بي

  .ذشته خواهند آردتر از گ ملي به نمايش نهاده و دشمنان و بد خواهان را مايوس
  ان شاءاهللا

  دبير شوراي نگهبان 
  احمد جنتي

  
هايي آه عنوان  مشاور مقام معظم رهبري از انتخاب هياتي از سوي ايشان جهت بررسي وضعيت حوزه

  .شده در آن رقابت نيست خبر داد
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نوري در  االسالم والمسلمين ناطق  حجت) سنااي(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
 نفر از ائمه جماعات برگزار شد، با بيان اين مطلب 800گردهمايي فجر انقالب آه با حضور بيش از هزار و 

اي دل به بيگانگان بسته بودند با اين اميد آه آنها به  واقعا عده.  عجيبي در آار بود توطئه« : افزود
  ».دادشان برسند

مردم بايد اين را بدانند آه در دوران مشروطيت چه « : دآوري جريان مشروطيت، اظهار داشتوي با يا
مشروطيت را آخوندها راه انداختند اما بيگانگان به آمك عوامل داخلي آن را به اين سمت سوق . شد
  ».دادند

تحصن، هايي در مجلس شد و به بهانه  سخنراني« : مشاور مقام معظم رهبري همچنين ادامه داد
  ».گذاران مملكت خالف اصول قانون عمل آردند قانون

اف « :  اظهارنظر درباره انتخابات ايران را داده، گفت وي با نقد جرياني آه به گفته وي به بيگانگان اجازه
  ».طور عمل آنند دهند تا بيگانگان اين به روي آساني آه چراغ سبز نشان مي

گويند صبر آنيد عالئم خوبي در جهت جذب   پيروان خود مينوري با بيان اينكه اين عده به ناطق
  ».آفرين به مردم آه هيچ جواب ندادند«: شود، گفت المللي مشاهده مي هاي بين نظارت

مرتكب اشتباه استراتژيك شدند و ) متحصنين(آنها «: اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد
تحصن آخرين تير است اما آنها فكر آردند اگر . وز اول زدنداشتباه آنها اين است آه آخرين تير را در ر
  ».دهد تحصن برگزار آنند ملت به آنها جواب مي
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 در  )ره( سال قبل جامعه روحانيت مبارز تهران آه همزمان با تاخير در ورود امام 25وي با يادآوري تحصن 
اينها خيال آردند اينجا هم « : گفتدانشگاه تهران شكل گرفت و همزمان با آن ملت نيز به آنها پيوست، 

  ».دهد همانند آنجا تحصن جواب مي
 مقام معظم رهبري مبني بر اينكه ما در هيچ چيزي  نوري همچنين با استناد به سخنان روز گذشته ناطق
بست نداريم آه دل به ديگران خوش آنيم تا به دادمان  ما در آشور بن« : بست نداريم، افزود بن

  ».برسند
:  نفر از آانديداهاي رياست جمهوري، تصريح آرد800 ادامه با اشاره به جريان رد صالحيت حدود وي در

 هزار نفر جز اين تعداد را رد 10 من االن هم اگر شوراي نگهبان  چطور آنجا چيزي نگفتند؟ به عقيده« 
  ».خورد آرد آب از آب تكان نمي مي

 استعفاي تعدادي از وزرا و استانداران اشاره آرد و وي همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش به موضوع
طور  شود اين به وزرا چه؟ توطئه وقتي مي. به استاندار چه؟ استاندار مسوول انتخابات نيست«: گفت
  ».است

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآوري اين موضوع آه بر اساس زمانبندي تعيين شده بايد 
يافت، عملكرد نمايندگان در تعطيل آردن آار بررسي بودجه را  جر پايان مي ف آار بررسي بودجه تا دهه

ها تعطيل نشود آار بررسي بودجه را به تعويق  ها و نطق بخاطر آنكه تريبون«: داد و گفت مورد نقد قرار 
  ».ها را جمع آرد انداختند اما خوشبختانه مقام معظم رهبري اين توطئه

 دو شب قبل روساي قوا و مقام معظم رهبري  ن با اشاره به جلسهمشاور مقام معظم رهبري همچني
  ».ايشان در اين جلسه فرمودند انتخابات اول اسفند برگزار شود«: گفت

روساي قواي مقننه و مجريه . برگزاري انتخابات وظيفه دولت است و بايد آن را برگزار آند« : وي افزود
  ».هايشان را بگيرند رمجموعههاي غيرقانوني زي بايد جلوي تخلفات و حرآت

اين چه انتخاباتي است .  نفره به شورا دادند تا آن را تاييد آند293اينها ليست «: نوري ادامه داد ناطق
  »آه بگويند اينها را تاييد آنيد؟

هاي وزارت اطالعات را با سرپرستي وزير،  وي همچنين با بيان اينكه مقام معظم رهبري يكي از معاونت
ايشان «: اند، گفت شود در آنها رقابت نيست آرده هايي آه عنوان مي رسي وضعيت حوزهمسوول بر

  ».ام را انجام خواهم داد همچنين فرمودند اگر شما وظيفه را انجام ندهيد من وظيفه
وي با بيان اينكه در حال حاضر شوراي نگهبان مشغول تجديدنظر در وضعيت صالحيت در چارچوب قانون 

تفاوت باشند و بگويند  توانند بي علما و ائمه جماعت نمي«: ائمه جماعت گفتاست، خطاب به 
توانند اين آار را  دانيم تكليفمان چيست؛ زيرا اگر علما مردم را راهنمايي نكنند چه آساني مي نمي

  »انجام دهند؟
ه تهران با ، ناطق نوري در حاشيه سخنراني خود در مهدي)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سران قوا با مقام معظم رهبري قرار شد معاونتي از وزارت اطالعات زير نظر  بيان اينكه پس از جلسه
بر اين «:  پرونده آانديداها در اختيار شوراي نگهبان قرار دهد، گفت وزير اطالعات اطالعاتش را درباره

آند تا صالحيت آساني آه  ي مي مقام معظم رهبري بررس اساس شوراي نگهبان نيز بنا به فرموده
  ».امكانش وجود دارد تاييد شود

وي با بيان اينكه اين آار بايد ظرف امروز تمام شود، مفهوم تداوم جريان تحصن در اين شرايط را مقابله 
  .برشمرد

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  يه ايشان را تاييد کرد دفترآيت اهللا سيستاني حادثه سوء قصد عل
   ٢٠٠۴ برابر با پنجم فوريه ١٣٨٢ بهمن ١۶: تهران ، ايرنا 

  مرجع بزرگ شيعيان عراق روزپنجشنبه با انتشار" آيت اهللا علي سيستاني "دفتر
  بيانيه اى ضمن تاييد حادثه سوء قصد عليه جان آيت اهللا سيستاني اعالم کرد که 

  .  سالم بدر بردايشان از اين توطئه تروريستي ، جان
  خبرگزارى فرانسه از نجف اشرف ، به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره گزارش 

  چند فرد مسلح ناشناس ، روزپنجشنبه هنگاميکه آيت اهللا سيستاني دفتر کار: داد 
  . خود را به قصد منزل ترک مي کرد، به سوى خودروى حامل وى آتش گشودند

   توضيحات بيشترى درباره اين حادثه ، خبر دفتر آيت اهللا سيستاني بدون ذکر
  . سوء قصد به جان ايشان را تاييد کرد

  يکي ازسياستمداران شيعه عراق ، پس ازاين واقعه باآيت اهللا " موفق الربيعي "
  . سيستاني در شهر نجف مالقات و اعالم کرد که ايشان سالم هستند

  آيت اهللا سيستاني : ست ، گفت ربيعي که يکي ازاعضاى شوراى حکومت انتقالي عراق ا
  . توسط خويشاوندانش که مراقبت از ايشان را بر عهده دارند، محافظت شده بود
  . وى از مردم سراسر عراق خواست که نسبت به اين حادثه واکنش نشان دهند

  اينگونه اعمال خشونت آميز عليه هريک از رهبران سياسي يا : ربيعي افزود 
  . حکوم شودروحاني درعراق بايد م

  حادثه سوء قصد عليه جان آيت اهللا سيستاني يک روزقبل ازحضورگروه کارشناسان 
  سازمان ملل دربغداد به منظور بررسي خواست آيت اهللا سيستاني درمورد برگزارى 
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 .انتخابات سراسرى در عراق انجام گرفت 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   بهمن16: روزنامه های تهران 

  2004  فوريه5 -1382   بهمن16 پنج شنبه -بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران در آخرين روز اعالم شده برای تحصن نمايندگان مجلس خبر داده اند که 

رايزنی ها برای يافتن راهی برای پايان دادن بحران در راه است که تا آخر وقت پنجشنبه آشکار خواهد 
  .شد

نظر رهبر جمهوری اسالمی را در صدر اخبار خود با عنوان هائی جمهوری اسالمی  و لترسا ،کيهان
انتخابات بايد بدون تاخير برگزار شود « مانند انتخابات حق مردم است نمی گذاريم آن را به بازی بگيرند و 

نتخاباتی از دخالت آيت اهللا خامنه ای در بجران سياسی پيش آمده با رد صالحيت گسترده نامزدهای ا
استقبال کرده و خواستار آن شده اند که اصالح طلبان به سرعت از مردم عذرخواهی کنند و دست از 

  .اعتراض بردارند
 نوشته امروز سرنوشت تمام اميدواری هايی که تاکنون به طور مکرر از شرقاکرم ديداری گزارشگر 

يده و اعالم شده است، معلوم سوی دولت درباره حل بحران ردصالحيت ها و مسئله انتخابات شن
خواهد شد و سرنوشت تمام داوطلبان ردصالحيت شده و نمايندگان متحصن و مستعفی مجلس 

است که با توجه به جلسه ای که در حضور رهبر برگزار شده » اميدوار«دولت . ششم معلوم خواهد شد
  .ست آيدو دستور بررسی دوباره رد صالحيت ها صادر شده نتايج قابل قبولی به د

با اشاره به تالش محافظه کاران برای قانونی جلوه دادن رد صالحيت ها از آن ها پرسيده چرا آفتاب يزد 
  .يک باره شجاعانه پيشنهاد حذف انتخابات را از سيستم حکومتی ارائه نمی دهيد

وادارانی دارد نظر به حذف رای و انتخابات در ميان هواداران محافظه کاران هآفتاب يزد به نظر سردبير 
بنابراين می توانند و عده ای هم معتقدند که مردم به تبعيت از روحانيون محافظه کار از حق خود در 
انتخابات می گذرند پس می توان برای جلوگيری از بهانه جوئی های داخلی و خارجی اين را هم به 

  !رفراندوم گذاشت مرگ يک بار و شيون يک بار
آمده در صورت حذف انتخابات از سيستم حکومت، بعضی از روحانيون  يزد آفتابدر پايان سرمقاله 

محافظه کار ناچار نخواهند شد هر از گاه برای توجيه هدف مقدس خود به اصالح طلبان هتاکی کنند و 
  .به جعل تاريخ متوسل شوند

ای انتخاب  در سرمقاله خود با اشاره به اين که وقتی رهبر جمهوری اسالمی از حق مردم بررسالت
کردن گفت مردم می گريستند نوشته اين گريستن به چه معنا بود وقتی باالترين مقام حکومت در 

مقابل مردم خاضعانه سخن می گويد مقامات ميانی نظام به چه پرروئی ايستاده اند و از لزوم به عقب 
  .افتادن انتخابات سخن می گويند

استعفا و به تعويق انداختن انتخابات را غيرقانونی و غير کاظم انبار لوئی با اشاره به اين که رهبر 
شرعی اعالم کرده است پرسيده آنها که در مقام دولت بر طبل استعفا و به تعويق افتادن می گويند در 

  . برابر نظر روشن رهبر چه می خواهند بکنند
رشد جبهه دوم  احمد شيرزاد نماينده مستعفی و معترض اصفهان در جمع اعضای اشرقبه نوشته 

خرداد شهر حوزه انتخابيه خود گفته است نظرسنجی هايی که پيش از رد صالحيت ها به عمل آمد از 
 درصد مردم در پای صندوق های رای حکايت می کرد؛ ولی اين رقم اکنون به ۵٠ تا ۴۵احتمال حضور 

  .شدت کاهش يافته است
يگری از سخنانش شورای نگهبان را نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در بخش د

جناح : مسئول اصلی رد صالحيت جمعی از داوطلبان حضور در انتخابات اسفند ماه دانست و تاکيد کرد
اقتدارگرا تحصن نمايندگان را جدی نگرفته است و بر اين تحليل اصرار دارند که اين اقدام يک فشار موقت 

  .ه ای در حال گسترش استاست در حالی که بحران سياسی به شکل فزايند
 رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دولت را از برگزاری انتخابات فرمايشی شرقبه نوشته 

  .برحذر داشته و تاکيد کرده است که در اين صورت، دولت ننگ ابدی را برای خود در تاريخ خواهد خريد
رهبر انقالب درباره انتخابات، رييس  پيش بينی کرده که با موضع رسالتامير محبيان در مقاله ای در 

جمهور و رييس مجلس در موضعی قرار می گيرند که باعث می شود شکاف بين اصالح طلبان تعميق و 
  .جدی شود

نويسنده روزنامه های هوادار محافظه کاران پس از اشاره به شکاف هائی که از امروز بين اصالح طلبان 
 قيام کنندگان در برابر قانون خوانده و نوشته شکی نيست که آنها پديد می آيد، فعاالن جناح اصالحات را

  .به راه خود ادامه می دهند و سعی می کنند به راه ناصحيح خود همچنان ادامه دهند
 خبر داده که همزمان با اوج گيری بحران سياسی يکی از فرماندهان سپاه در يک سخنرانی تند شرق

انتخابات در موعد مقرر انجام می شود و هيچ کس قدرت و :  گفته تحصن را ننگين ترين حرکت خوانده و
و هم مجريان می » نمايش«توان مقابله با اين خواست عمومی را ندارد، اين را هم دست اندرکاران 

  .دانند
 سردار جزايری، رييس روابط عمومی سپاه پاسداران گفته از جمله اثرات منفی حرکات شرقبه نوشته 

 و استعفا، به چالش کشانيدن مقبوليت و مشروعيت انتخابات، زمينه سازی برای طرح غيرقانونی تحصن
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کاذب مسائل حقوق بشر در ايران توسط خارجی ها، هنجار شکنی و عقده گشايی ها در توهين به 
  .مقدسات نظام و اسالم عزيز، تخريب روح و روان مردم و بمباران دروغ در افکار عمومی است

مله تند روحانيون محافظه کار در قم به نمايندگان متحصن و مستعفی داده و از قول  خبر از حاعتماد
مصباح يزدی نوشته در حال حاضر در موقعيت حساسی هستيم که در ظرف يک روز ممکن است 

جريانی اتفاق بيفتد که اسالم پيشرفت کند يا بر عکس، ورق برگردد چون زمينه هايی فراهم شده 
فت نکند و زمينه اختالط مرد و زن در بعضی از رشته های موسيقی و اجرای است که اسالم پيشر

  .برنامه های موسيقی فراهم شده است
محمد يزدی عضو فقهای شورای نگهبان هم در قم گفته است اگر نمايندگانی که اعتماد به نوشته 

 مجلس جای کسی عليه اسالم حرف زدند دوباره به مجلس بروند، بر عليه اسالم حرف خواهند زد و
کسی که قانون اساسی را قبول ندارد، چگونه می خواهد از قانون . است که به اسالم معتقد باشد

  .اساسی پيروی کند
 با بيان اينکه بازی های االن را از قبل پيش بينی می کرديم، اعتمادرييس سابق قوه قضاييه به نوشته 

ند با توجه به حرف هايی که در کميسيون ها،  نماينده اسم نوشتند می دانست٢٠٠گفته است وقتی 
  .نطق های پيش از دستور و در جلسات خصوصی زده اند، رد می شوند

 در يک سخنرانی در قم ضمن حمله شرقآيت اهللا خزعلی عضو سابق شورای نگهبان نيز به نوشته 
ا متهم کردن رئيس شديد به اصالح طلبان، به حضور شيرين عبادی در دانشگاه الزهرا اشاره کرده و ب

دانشگاه الزهرا به درباری بودن گفته است الگوی دخترانی که نگذاشتند مراسم برگزار شود حضرت 
  .زهرا است
 آيت اهللا خزعلی ضمن اشاره به گناه بزرگ دست دادن خانم شيرين عبادی با رييس شرقبه نوشته 

و سال قبل برپا شده و در آن قران را زير جمهور فرانسه، از مراسمی در ترکيه خبر داده که به گفته وی د
دست و پای رقاضان انداخته بودند اما ناگهان برقی از آسمان به اين مراسم خورد و تمامی حاضرين در 
  . آن مراسم به همراه جزيره به زير آب رفتند و جنازه هايشان نيز پيدا نشد و اين يک عذاب الهی است

اده که در آن روح اهللا حسينيان معاون سابق وزارت اطالعات خطاب  خبر از جلسه ديگری در قم داعتماد
تو نمی فهمی استبداد يعنی چه، يک بچه تازه به دوران ! به نمايندگان اصالح طلب گفته ای نماينده

رسيده ای هستی که با باد به اين مقام رسيده ای و چوب استبداد را نخورده ای حاال در تحصن 
برای جامعه اسالمی ننگ .  خورند و می گويند روزه سياسی می گيريممسخره شان تا حلقوم می

  . است که نماينده تارک الصاله داشته باشند
 به خاطر انتقادهای موسوی خوئنيی از شورای شرقرئيس مرکز اسناد انقالب اسالمی به نوشته 

ندگی می کند و در مورد نگهبان به او حمله کرده و او را تنها آخوندی خوانده که در جماران در قصر ز
محمدرضا خاتمی گفته است زن آقای نايب رئيس مجلس وقتی به خارج رفت آن چنان وضعيت زننده ای 

داشت و وقتی از فرودگاه بيرون رفت، زلفان خود را بيرون انداخت و لباس زننده ای پوشيد که مايه 
  .تر هستيمخجالت است و همين ها ادعا می کنند که ما از آقای جنتی باتقوا

 روزنامه صبح در سرمقاله خود نوشته اين روزها هر چند عناصر ناراحت، بازيگران جمهوری اسالمی
سعی در تحميل » استعفا«و » تحصن«صحنه سياسی و تشنگان قدرت با ايجاد نمايش هايی همچون 

ی را به آنان مجدد خود بر مردم دارند ولی بی اعتنايی محض مردم امکان سواستفاده از اعتماد عموم
  .نخواهد داد

 عباس موسويان مسوول بخش خارجی شورای امنيت ملی گفته است که ايرانبه نوشته روزنامه 
  .گفتگوهای ايران و آمريکا می تواند تاثيرات شگرفی در معادالت منطقه و بين المللی داشته باشد

های وزيرخارجه و سفير ايران با  گفته است گفتگوايرانسفير سابق ايران در آلمان به نوشته روزنامه 
مقامات کنگره آمريکا با نظر دولت و رهبرجمهوری اسالمی صورت گرفته و سفر سناتورهای آمريکائی 

  .هم می تواند خالء بين دو کشور را پر کند
نظر دبير بخش سياست خارجی شورای عالی امنيت ملی در زمانی منعکس می شود که به نوشته 

 خارجه ايتاليا اعالم کرده است که مقام های جناح محافظه کار ايران از وی و دوستان  وزيرايرانروزنامه 
  .اروپائی اش خواسته اند تا آمريکا را به گفتگو با اين جناح متقاعد کنند

نوشته فرانکفو فراتينی وزير » چه کسی برای مذاکره می آيد« در گزارشی با عنوان ايرانروزنامه 
ين پاول و مقام های مهم جناح محافظه کار ايران درباره روابط آينده ايران و آمريکا خارجه ايتاليا با کال
  .گفتگو کرده است

گزارش ها درباره مذاکرات مقامات دولتی و محافظه کاران با مقام های خارجی درباره روابط ايران و 
 رقيبان اصالح طلب خود آمريکا در حالی صورت می گيرد که همچنان روزنامه های هوادار محافظه کاران،

  .را متهم می کنند که مذاکراتی پنهان با مقام های اروپائی دارند و به حمايت آن ها دل بسته اند
 در سرمقاله روز پنجشنبه خود درباره مالقات هفته گذشته سفير آلمان با آيت اهللا منتظری با کيهان

ر در فلسطين مطرح بود يا اساسا اقدامی بيانی طعنه آميز پرسيده آيا در اين مذاکره صرفا حقوق بش
  .سمبليک و نمادين بود؟ يا هدف، مالقات با ديگر اعضای بيت بود

 اصالح طلبان را تکيه گاهی خوانده که آمريکايی ها انتخاب کرده بودند کيهانمحمد ايمانی در سرمقاله 
  .رکت درآورندتا از آن طريق اهرم قدرت خود را برای از جای کندن جمهوری اسالمی به ح

 بدون اشاره به مالقات ها و سفرهای رييس شورای عالی امنيت ملی به اروپا، سفر کيهانسرمقاله 
هيئت های پارلمانی اتحاديه اروپا و مذاکره آنها با اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
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وير سوالنا بر مجلس را مشکوک ديده و نوشته سفرهای چندباره چهره هايی چون جک استرا و خا
 .ترافيک اين مسير افزوده است
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