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  و توقيف نوروزاي هاي زنجيره رفراندوم، قتل اظهارات عسگراوالدي درباره

اهللا عسكراوالدي  حبيب. دبيرآل جمعيت مؤتلفه اسالمي به نامه اخير دبيرآل جبهه مشارآت ايران اسالمي پاسخ گفت
 : هايي از اين نامه خطاب به دآتر محمد رضا خاتمي آورده است مسلمان در بخش

لس نياز به تاييد شوراي نگهبان دارد بعالوه طبق مانند هر مصوبه ديگر مج اي پرسي، بايد بدانيد چنان مصوبه در خصوص همه 
اعالم نظر دارد، شوراي  قانون اساسي نيازمند تاييد و فرمان رهبري است و در اين خصوص تنها نهادي آه صالحيت 110اصل 

نظام آه اصول قانون اساسي و اختيارات نهادهاي گوناگون  تواند عليه هيچ يك از مجلس نمي. نگهبان است نه ما و نه شما
ديگري  شود از اختيارات شوراي نگهبان يا هر نهاد پرسي را تجويز آند با همه پرسي هم نمي مغاير قانون اساسي باشد همه

   .آه در قانون اساسي به آن تصريح شده، فروآاست

اي در دست  جيرههم قفل و هم آليد تحقيق درباره علل و عوامل قتل هاي زن: اي اظهار داشت هاي زنجيره وي در مورد قتل
آنيد؟ ما در پرونده سوء قصد به آقاي سعيد حجاريان معتقد بوديم رسيدگي به شكايت مدعي  شماست، چرا آنرا باز نمي

آرد اما با شكايت خصوصي بخش ديگر اين تاريكخانه  العموم و جرم عمومي، قسمتي از تاريكخانه اين حادثه را روشن مي
توانيد به ما بگوييد چرا؟ جالب اينجاست آه پرونده  آيا مي. رونده شاآي خصوصي نداشت شد، اما متاسفانه اين پ روشن مي

توانيد پرده از اين راز برداريد؟ حداقل درباره سوء قصد آقاي حجاريان  آيا مي. اي هم ظاهرا شاآي خصوصي ندارد ه هاي زنجير قتل
سازد، فرار  هايي آه ما را به حقيقت ماجرا رهنمون مي  پرسشتوانيد از آنيم، اما نمي رمزگشايي آنيم، ما آسي را متهم نمي

خوشبختانه با اعالم حكم نهايي ديوان عالي و مجازاتهاي سنگين براي آمران و عامالن اين فاجعه، معلوم شد نظام . آنيم
 .مشكلي براي برخورد با اين پديده زشت ندارد

 را تعريف نكنيد و راهبرد آن را مشخص نفرماييد آساني آن را برايتان اگر شما اصالحات: وي در بخشي از نامه خود آورده است
آنند و متاسفانه اين آار با تبليغات زياد و به دست بيگانگان انجام و اتهام جدايي  تعريف و شما را در راهبرد خودشان ملحوظ مي

اصول انقالب و مباني امام رقم خورد و شما خواهي نخواهي تا حد تمايل به خروج از حاآميت و گرايش به شما و دوستان از 
  . ايد همه پرسي خارج از چارچوب قانون اساسي متهم شده
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 بينيد؛ نقطه عطفي آه خبر از ورود عناصر خارج حاآميت به درون حاآميت امروز مملكت را در آستانه تحول و بر نقطه عطف مي
  ).81مصاحبه شما با مجله آفتاب در آذر ماه ( دهد و هيچ نسبتي با امام، اسالم و انقالب و نظام ندارد  مي

آيا جايز است شما در نظامي آزاد و در انتخاباتي آزاد از مردم راي بگيريد و دولت تشكيل بدهيد و بعد بگوييد اين دولت پليسي و 
  )81 سعيد حجاريان نفر اول آنگره سوم در مجله آفتاب شماره آذرماه نگاه آنيد به مقاله آقاي( پادگاني است 

مردم در چارچوب اسالم، قانون اساسي و خط امام است آمااينكه شما و ما  اعتبار راي: وي درباره رأي مردم تاآيد آرده است
   . آنيم با مردم تعامل مي در همين چارچوب

جمعيت موتلفه اسالمي مدتهاست از وزارت محترم ارشاد مجوز گرفته آه  : گفتعسگراوالدي درباره مطبوعات و روزنامه نوروز
اما شما هر . است نكرده افكار خود را تبديل به روزنامه آند اما به دليل مشكالت مالي توفيق اين امر را پيدا هفته نامه ناشر

! ها و انعكاس سخنان ما كاس سخنان شما در رسانهمورد نسبت انع اما در. توانيد چند روزنامه منتشر آنيد وقت اراده آنيد، مي
دوم اين  ها را دقت آنيد و نسبت آن را با نفر آقاي سحرخيز در انتخابات مديران مسوول روزنامه  عددي176شما اگر راي 

: مشخص استتوقيف روزنامه نوروز، صورت مسئله  درباره. انتخابات مقايسه نماييد، دقيقا پاسخ الزم را به دست خواهيد آورد
تنها بخشي از اين محكوميت اجرا . با حضور هيئت منصفه محكوم شده است مدير مسوول محترم آن در يك محاآمه علني

ندارد، منتفي  حبس ايشان را آه قطعي است به بهانه مصونيت قضايي آه در قوانين ايران وجود خارجي مسئله. شده است
خواهي است و اگر اشكال  قانون از توقيف درآيد نوعي زياده  بخواهيد روزنامه هم خالفايد؛ اشكالي ندارد، اما اينكه اعالم آرده

 و به موقع مطرح فرماييد قانوني داريد در جاي مناسب

 


