
  1388حزب توده ایران و انتخابات سال  

 

 

  

 1388حزب توده ایران و انتخابات سال 

 دیدگاه ها ورویکرد ها

 

 



 
 

1 
 

 

 نمایه

 6 ................................................................................................................................................................................ آمد در شیپ

 7 ................................................................................................................. یجمهور استیر انتخابات یبرا ارتجاع یترفندها و برنامه

 7........................................................................................................... 1387 اسفند 12, دوشنبه

 10 ............................................................................................................ نرم داتیتهد با مقابله نام به یمردم جنبش سرکوب

 13 ................................................................................................................ عادالنه و سالم آزاد، انتخابات از دفاع تهیکم هیانیب

 14 ............................................................................................................................... رو شیپ یانتخابات یها نهیگز و یخاتم خروج

 14 ...................................................................................................... 1388 فروردین 09 ,کشنبهی

 17 ....................................................................................... خواه یآزاد یروهاین یاریهوش ضرورت و رو شیپ انتخابات یها یبغرنج

 17 .......................................................................................................1388 فروردین 24, دوشنبه

 21 ..................................................................................................!شود؟ یم نیتام کجا از نژاد یاحمد یانتخابات ستاد یمال مخارج

 21 ................................................................................................... 1388 اردیبهشت 22, شنبه سه

 23 ................................................................................................................................. انتخابات در مطالبات وطرح زنان جنبش

 24 ..................................................................... ما جامعه اتیواقع و ،یمردم جنبش یاساس یها خواست ،یجمهور استیر انتخابات

 24 ................................................................................................... 1388 اردیبهشت 22, هشنب سه

 27 ....................................................... !یاجتماع یروهاین جیبس و یمردم ضد میرژ یافشا یبرا یاسیس مبارزه مهم صحنه انتخابات

 27 ....................................................................................................... 1388 خرداد 05, شنبه سه

 30 ......................................................................................................................... کیدمکرات یها یآزاد و حقوق نیتام یبرا مبارزه

 30 ........................................................................................................ 1388 خرداد 18, دوشنبه

 34 ............................................................................... یجمهور استیر انتخابات مناسبت به رانیا توده حزب یمرکز تهیکم هیاعالم

 34 ........................................................................................................ 1388 خرداد 18, دوشنبه

 38 ........................................... !کرد مقابله انتخابات در دخالت و مردم یرا کردن مالیپا یبرا ارتجاع یها توطئه با توان تمام با دیبا

 38 ........................................................................................................ 1388 خرداد 18, دوشنبه

 40 ......................................................................................................................................... رانیا ودهت حزب یمرکز تهیکم هیاعالم

 40 ........................................................................................................... 1388 خرداد 23, شنبه

 42 .......................................................................................................................... رانیا توده حزب یمرکز تهیکم 2 شماره هیاعالم

 42 ........................................................................................................ 1388 خرداد 24, کشنبهی



 44 ....................................................................................................................... )1) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 44 ........................................................................................................ 1388 خرداد 24, کشنبهی

 63 .......................................................................................................................... رانیا توده حزب یمرکز تهیکم 3 شماره هیاعالم

 63 ........................................................................................................ 1388 خرداد 25, دوشنبه

 66 ................................................................................................................ (2) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 66 ....................................................................................................... 1388 خرداد 26, شنبه سه

 83 ....................................................................................................................... )3) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 83 ..................................................................................................... 1388 خرداد 27, چهارشنبه

 93 .......................................................................................................................... رانیا توده حزب یمرکز تهیکم 4 شماره هیاعالم

 93 ..................................................................................................... 1388 خرداد 27, ارشنبهچه

 96 ........................................................................................................................ (4) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 96 ................................................................................................................................................. 1388 خرداد 28 ,شنبه پنج

 113 .................................................................................................................... (5) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 113 ........................................................................................................ 1388 خرداد 29, جمعه

 130 ....................................................................................................................... رانیا توده حزب یمرکز تهیکم 5 شماره هیاعالم

 130 ........................................................................................................ 1388 خرداد 29, جمعه

 133 .................................................................................................................... )6) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 133 ......................................................................................................... 1388 خرداد 30, شنبه

 153 ...................................................... 1 - رانیا مردم مبارزات با جهان یمترق یروهاین و ،یستیکمون و یکارگر احزاب یهمبستگ

 153 ......................................................................................................... 1388 خرداد 30, شنبه

 156 ....................................................................................................................... رانیا توده حزب یمرکز تهیکم 6 شماره هیاعالم

 156 ...................................................................................................... 1388 خرداد 31, کشنبهی

 158 ................................................................................................................................ (7) یمردم جنبش کاریپ با لحظه به لحظه

 158 ...................................................................................................... 1388 خرداد 31, کشنبهی

 167 ..................................................................................................................................... رانیا توده حزب یمرکز تهیکم فراخوان

 167 ...................................................................................................... 1388 خرداد 31, کشنبهی

 170 .................................................................................................................... )8) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 183 .................................................................................................................... (9) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 183 ........................................................................................................ 1388 ریت 02, شنبه سه

 197 ................................................................................................................................. پاسداران سپاه و هیفق یول ،یمردم جنبش

 197 ........................................................................................................ 1388 ریت 02, شنبه سه



 
 

3 
 

 200 .................................................................................................................... آراء یبازشمار یکمد و تیحاکم در شکاف دیتشد

 200 ........................................................................................................ 1388 ریت 02, شنبه سه

 202 ....................................................................................... !ارتجاع به ها توده پاسخ انتخابات ابطال خواست و اعتراضات گسترش

 202 ........................................................................................................ 1388 ریت 02, نبهش سه

 204 ..................................................................................................................)10) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 204 ........................................................................................................ 1388 ریت 04, شنبه پنج

 213 ........................................................................................ !رانیا مردم مبارزات با جهان یستیکمون و یکارگر احزاب یهمبستگ

 213 ........................................................................................................ 1388 ریت 04, شنبه پنج

 216 .............................................................................................. )یخاکستر یها هیسا) رانیا ٔ  دهیچیپ و حساس اوضاع در یتأمل

 216 ........................................................................................................ 1388 ریت 04, شنبه پنج

 220 ..................................................................................................................(11) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 220 ........................................................................................................... 1388 ریت 05, جمعه

 229 ..................................................................................................................)12) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 229 ........................................................................................................... 1388 ریت 05, جمعه

 244 ..................................................................................3 - !رانیا مردم مبارزات با جهان یستیکمون و یکارگر احزاب یهمبستگ

 244 ..........................................................................................................1388 ریت 07, کشنبهی

 248 ...................................................................... !داد ادامه توان تمام با انتخابات ابطال و ارتجاع راندن عقب به یبرا مبارزه به دیبا

 248 ..........................................................................................................1388 ریت 07, کشنبهی

 251 ..................................................................................................................(13) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 251 ..........................................................................................................1388 ریت 07, کشنبهی

 262 .................................................................................................................... مردم یها توده وخواست نگهبان یاشور ه،یفق یول

 264 ..................................................................................................................(14) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 264 ......................................................................................................... 1388 ریت 08, دوشنبه

 272 ........................................................................................ !است کودتا طرح از یبخش یونیزیتلو یها شینما و یاجبار اعترافات

 272 ......................................................................................................... 1388 ریت 08, دوشنبه

 274 ...................................................... 4 - !رانیا مردم مبارزات با جهان یمترق یروهاین و یستیکمون و یکارگر احزاب یهمبستگ

 274 ......................................................................................................... 1388 ریت 08, دوشنبه

 278 ..................................................................................................................(15) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ اب لحظه به لحظه

 278 ........................................................................................................ 1388 ریت 09, شنبه سه

 291 .................................................................................................................. (16) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 291 ...................................................................................................... 1388 ریت 10, چهارشنبه



 309 .......................................................................................................شدگان بازداشت همه یبرا شرط و دیق بدون و یفور یآزاد

 309 ...................................................................................................... 1388 ریت 10, چهارشنبه

 312 ....................................................................................................................... رانیا توده حزب یمرکز تهیکم 7 شماره هیاعالم

 312 ...................................................................................................... 1388 ریت 10, چهارشنبه

 314 ..................................................................................................................)17) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 314 ........................................................................................................ 1388 ریت 11, شنبه پنج

 318 ..................................................................................................................)18) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 318 ............................................................................................................ 1388 ریت 13, شنبه

 334 ...................................................... 5 - انریا مردم مبارزات با جهان یمترق یروهاین و ،یستیکمون و یکارگر احزاب یهمبستگ

 334 ......................................................................................................... 1388 ریت 15, دوشنبه

 339 ........................................................................................... کیدموکرات یها یآزاد و حقوق یبرا رانیا مردم جنبش از دفاع در

 339 ......................................................................................................... 1388 ریت 15, دوشنبه

 344 ..................................................................................................................(19) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 344 ........................................................................................................ 1388 ریت 18, شنبه پنج

 350 ............................................................................................................................................. !شد خواهند روزیپ ر،یدل مردم نیا

 350 ..........................................................................................................1388 ریت 21, کشنبهی

 351 .................................................................................................................. (20) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 351 ..........................................................................................................1388 ریت 21, کشنبهی

 357 ...................................................... 6 - رانیا مردم مبارزات با نجها یمترق یروهاین و ،یستیکمون و یکارگر احزاب یهمبستگ

 357 ..........................................................................................................1388 ریت 21, کشنبهی

 359 .................................................................................................................. (21) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 359 ........................................................................................................ 1388 ریت 23, شنبه سه

 362 ................................................................................................................. هیفق تیوال میرژ در یاجبار اعترافات و یساز پرونده

 362 ........................................................................................................ 1388 ریت 23 ,شنبه سه

 366 ..................................................................................................................(22) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 366 ...................................................................................................... 1388 ریت 24, چهارشنبه

 380 ........................................................................................................................................... !رندیگ یم را خود سهم انیکودتاچ

 380 ........................................................................................................ 1388 ریت 25, شنبه پنج

 382 ..................................................................................................................)23) یممرد جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 382 ........................................................................................................ 1388 ریت 25, شنبه پنج

 390 ..................................................................................................................)24) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه



 
 

5 
 

 390 ........................................................................................................... 1388 ریت 26, جمعه

 399 .................................................................................. !کودتاست دولت یبرکنار و ها توده خواست نیتام ،یکنون بحران حل راه

 399 ........................................................................................................... 1388 ریت 26, جمعه

 402 ..................................................................................................................)25) یمردم جنبش رانهیدل کاریپ با لحظه به لحظه

 402 ............................................................................................................ 1388 ریت 27, شنبه

 407 ................................................................................................................................................................ ویسنار یآنت و ویسنار

 407 ........................................................................................................ 1388 ریت 30, شنبه سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیش در آمد

سال گذشته  6.5حدود  1388انتخابات خرداد  زمان ظرف توانایی برای نشان دادن توانمندی ها وناتوانی های هر تحلیل سیاسی است . از

است . جامعه ما در این مدت زمانی شاهد رخ داد ها ، کنش ها ، و تحول های گوناگونی از سوی طبقه های مختلف بوده است . رهبرهای 

در جریان آن انتخابات  جرقه زد همچنان در حصر خانگی به سر می برند. اکثر نیروهایی که خود را 88نمادین جنبشی که از انتخابات 

بخشی از جنبش سبز می دانستند ، با گذشت زمان بازی در میدانی را که برایشان مقدر کرده اند پذیرفته ودر عمل از خواسته ها و هدف 

لیبرالی های جنبش سبز سر زده اند . بخش مهمی از آن نیروها ماهیت لیبرالی و بورژوایی خود را عیان تر کرده وبر موج تحول های نو 

با خواسته های آزادی خواهانه وعدالت جویانه توده هایی که زمانی برای آن  92ناشی از پیروزی مهندسی شده حسن روحانی در خرداد 

 ها منبع رای بودند خداحافظی کرده وبه رتق وفتق امور جاریه خود برای نزدیکی بر خر مراد قدرت مشغولند. 

از چند ماه پیش از انتخابات تا چند ماه پس از آن دارد که  88ایران ، کارنامه ای از تحلیل انتخابات حزب توده ایران ، حزب طبقه کارگر 

 می تواند از دو منظر مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد :

 دوران انتخابات  "تحلیل مشخص از اوضاع مشخص "از منظر  -1

جه به بغرنجی وسیالیست شرایط آن زمان در رابطه با پاسداری از منافع از منظر ارزیابی درستی یا نادرستی موضع گیری ها با تو -2

 کارگران و زحمتکشان جامعه 

حرکت به سمت تحریم انتخابات، بدون تالش برای مقابله با برنامه ها و ترفندهای  »عبارت   با 87اسفند  12در تاریخ  این کارنامه 

د رژیرم و همچنرین تحمیرل آنچنران     مرتجعان حاکم و ایجاد جنبشی سراسری برای تشدید مبارزه سیاسی و افشاگرانه برر ضر  

شرایطی که حضور نامزدهای اصالح طلب و دگراندیش در رقابت های انتخاباتی امکران پرذیر باشرد، بری شرک تنهرا بره سرود         

و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تالش هرای سرازمان    88نیروهای ارتجاعی تمام خواهد شد. با نزدیک شدن خرداد 

آغراز   «. جاعی برای تعیین روند انتخابات و جلوگیری از امکان حتی محدود اعمال نظر مردم تشدید می شودیافته نیروهای ارت

جنبش اعتراضی مردم به نتایج سراسر تقلب آمیز نه با مظلوم نمایی و نعل وارونه زدن، و نره برا سرناریو     »عبارت و با  می شود 

 تمه می یابد .خا 1388تیر 30ر تاریخ د «.نظور اعتراف گیری متوقف نخواهد شدسازی به م

. هدف ما بیشتر یاد است  1388آن چه تقدیم می شود موضع گیری های حزب توده ایران در جریان روند انتخابات ریاست جمهوری 

زبینی دوباره مسیر حرکت ها و هم زمان موضع گیری های حزب توده ایران آوری آن لحظه ها ،  بازگشت به نیروهای شرکت کننده  و با

هم نوری  94بوده است .گمان می کنیم بتواند به صحنه انتخابات پیش رو ، یعنی انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان سال 

 روشنگر بتاباند. 

 1394آذر  - نویدنو
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 جمهوری ریاست انتخابات برای ارتجاع ترفندهای و برنامه

 1387اسفند  12دوشنبه, 

حرکت به سمت تحریم انتخابات، بدون تالش برای مقابله با برنامه ها و ترفندهای مرتجعان حاکم و ایجراد جنبشری سراسرری    

د رژیم و همچنین تحمیل آنچنان شرایطی که حضرور نامزدهرای اصرالح طلرب و     برای تشدید مبارزه سیاسی و افشاگرانه بر ض

دگراندیش در رقابت های انتخاباتی امکان پذیر باشد، بی شک تنها به سود نیروهای ارتجاعی تمام خواهد شد. با نزدیرک شردن   

جاعی برای تعیین روند انتخابات و و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تالش های سازمان یافته نیروهای ارت 88خرداد 

 . جلوگیری از امکان حتی محدود اعمال نظر مردم تشدید می شود

فشار شدید نیروهای انتظامی بر دانشگاه های کشور، از جمله حمله مزدوران ولی فقیه به دانشگاه صنعتی امیر کبیر و ضررب و  

در دانشگاه ها، که ترفندی “ دفن شهدا”نان، در کنار کارزار برای جرح شمار زیادی از دانشجویان مبارز و دستگیری تعدادی از آ

برای انتظامی کردن بیش از پیش فضای های آموزشی کشور است، در کنار یورش مجدد به نشریات و فیلترینر  پایگراه هرای    

نیروهرای ارتجراعی بررای     اینترنتی منتقد و همچنین یورش و زیر فشار قرار دادن فعاالن اجتماعی، تنها بخشی از برنامه وسیع

 .مختررل کررردن روال انتخابررات آینررده و جلرروگیری از شرررکت مررردم و اعمررال خواسررت آنهررا بررر سرنوشررت انتخابررات اسررت  

در کنار تشدید فضای امنیتی و سرکوب بر ضد نیروهای اجتماعی، که ناراضی از عملکرد فاجعه بار دولت برگمرارده ولری فقیره    

تغییر شرایط کشور و احیای روند اصالحات بهره جویند، نیروهای ارتجاعی نیرز مترصردند، کره     مصمم اند از همه امکانات برای

همچون انتخابات دوره پیش، با ایجاد تشتت و انشقاق در صفوف نیروهای اصالح طلب و باز کردن جبهه های گونراگون حضرور   

 .کشور را با دشواری های جدی رو به رو کننرد  منسجم و متحد نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسی دگراندیش و آزادی خواه

از هم اکنون روشن است که مرتجعان حاکم می خواهند، با توجه به اعرالم نرامزدی سرید محمرد خراتمی و دشرواری یری کره         

و احتماال شورای نگهبان ارتجاع برای رد صالحیت او با آن روبه رو خواهد بود، شرایطی را ایجاد کنند که جبهه اصرالح طلبران   

نیروهای اجتماعی مدافع آن نتوانند با وجود نامزدهای انتخاباتی گوناگونی به هم به توافق برسرند و عمرالد در مقابرل هرم قررار      

بگیرند. برنامه ای که تا حدود زیادی در جریان انتخابات دوره قبل با نامزدی و شرکت کروبی در انتخابات تحقق یافت. نرامزدی  

رکتی است در راستای کمک به برنامه های ارتجاع و یاری رسراندن بره نامزدهرای آن. پیوسرتن     کروبی همچون گذشته تنها ح

کرباسچی به کارزار کروبی، در حالی که گروه کارگزاران سازندگی خود را مدافع خاتمی اعالم کرده است، نخستین نشرانه هرای   

ز سوی اصالح طلبان برای شررکت در انتخابرات آینرده    جدی از برنامه های ارتجاع برای جلوگیری از پیدایش یک نامزد واحد، ا

 . است. فشار برای نامزد شدن میر حسین موسوی را نیز باید در چنین چارچوبی ارزیابی کرد

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/582-


های نزدیرک   محسن آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی،در گفتگویی با ایلنا، در واکنش به تحلیل یکی از رسانه

ر انشعاب در جبهه اصالحات، به خاطر مسوولیت غالمحسین کرباسچی در سرتاد کروبری، از جملره گفرت:     به صداوسیما مبنی ب

عضرو  “ شروند، ارزیرابی کررد.    هایی که از پول بیت المال اداره مری  این گونه اخبار را باید در چارچوب اقدامات جانبدارانه رسانه”

اند که در انتخابرات   ها موظف شده العات واصله ظاهراَ این رسانهطبق اط”شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقالب تصریح کرد: 

های جریان اصولگرا را پنهان کررده   ها و نارسایی آینده به طور غیر رسمی از جریان اصولگرا حمایت کنند و در این ارتباط ضعف

در جبهه اصالحات را بزرگنمایی خواهنرد  های جزیی  ها و نارسایی کنند و متقابالَ نیز برخی کاستی و بر نقاط قوت آنها تاکید می

 “.کرد

نکته دیگری که توجه به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است این است که بر اساس گزارش های مختلف نیروهرای انتظرامی و   

نقرش   سپاه از هم اکنون تدارکات گسترده یی را برای دخالت آشکار در انتخابات و پایمال کردن راِی مرردم تردارد دیرده انرد.    

مخرب و عمیقاد ضد ملی و ضد مردمی این نیروها در جابجایی صندوق های راِی، ریختن آرای تقلبی به صندوق ها و حملره بره   

 . صندوق ها برای از بین بردن آرای مردم از جمله برنامه هایی است که با گستردگی ویرژه ای دوبراره در حرال تردارد اسرت     

ی فقیه گرفته تا شورای نگهبان برگمارده آن و نیروهای نظامی و انتظامی زیرر فرمران او   روشن است که نیروهای ارتجاعی، از ول

همه امکانات خود را برای برگماری مجدد احمدی نژاد یا فردی مشابه او اعمال خواهند کرد. راه شکست برنامه های ارتجاع نره  

روهای اصالح طلب، بلکه از راه فعالیت مشرترد  از طریق چند دستگی نیروهای سیاسی و اجتماعی و چند خطی شدن جبهه نی

 . همه نیروهایی است که مترصدند تا از تکرار فاجعه همچون دولت احمدی نژاد جلوگیری کنند

نیروهای مترقی و اکثریت قاطع مردم ما خوب می دانند که در شرایط ادامه حاکمیت استبدادی والیت مطلقه فقیه، و سررکوب  

ت وسیع شهروندان، برگزاری انتخابات در ایران همواره روالی غیرر دموکراتیرک و تحمیرل شرده از     خشن و خونین حقوق اکثری

سوی مرتجعان حاکم را داشته و دارد و با انتخابات واقعاد آزاد که در آن نیروهای گوناگون سیاسری کشرور حرق فعالیرت و ارا ره      

از نیروهای سرکوبگر رای خود را به صندوق های رای بریزنرد،   نامزدهای مستقل را داشته باشند و مردم نیز بتوانند بدون هراس

فرسن  ها فاصله دارد. هنر و وظیفه نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه در چنین شرایطی راه یرابی بررای تحمیرل آنچنران     

صالحات رای دهند، ، به نامزدی مدافع ا76شرایطی است که مردم بتوانند با وجود همه این محدودیت ها، همچون دوم خرداد 

برنامه های ارتجاع و نیروهای ذوب شده در والیت را با شکست رو به رو کنند و مسیر کنونی تحروالت کشرور را تغییرر دهنرد.     

شرکت فعال و منسجم همه نیروهای مترقی و آزادی خواه و تالش واحد نیروهای اجتماعی، از جملره کرارگران و زحمتکشران،    

ارز و آزادی خواه کشور در این زمینه حیاتی است. تجربه روند انتخابات گذشته و برگماری احمدی جنبش دانشجویی و زنان مب
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نژاد با بی عملی و گسست بخش هایی از نیروهای اجتماعی و بی سیاستی و انشعابات گوناگون در جبهه اصالحات و همچنرین  

 . در طیف وسیع نیروهای اپوزیسیون میسر گردید

انتخابات، بدون تالش برای مقابله با برنامه ها و ترفندهای مرتجعان حاکم و ایجراد جنبشری سراسرری    حرکت به سمت تحریم 

برای تشدید مبارزه سیاسی و افشاگرانه بر ضد رژیم و همچنین تحمیل آنچنان شرایطی که حضرور نامزدهرای اصرالح طلرب و     

ه سود نیروهای ارتجاعی تمام خواهد شد. عردم شررکت در   دگراندیش در رقابت های انتخاباتی امکان پذیر باشد، بی شک تنها ب

انتخابات در آن صورت قابل توجیه است که هیچ روزنه ای برای شکست برنامه هرای ارتجراع و برگمراری مزدورانری همچمرون      

 .احمدی نژاد برای جنبش باز نمانده باشد

جتماعی حول شعارهای مشرخص، و از جملره مخالفرت برا     حزب توده ایران اعتقاد دارد که باید با اتحاد عمل و بسیج نیروهای ا

حضور و دخالت نظامیان و نیروهای انتظامی در انتخابات، توافق بر سر نامزد یگانه یی از جبهه نیروهرای اصرالح طلرب، کره برا      

تحقرق   درس گیری از تجریبات هشت ساله دوره اصالحات و همچنین تجربه چهار سال عملکرد فاجعه بار دولت احمدی نرژاد، 

خواست های مردم در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و مقابله با محرومیت و فقر و همچنین تحقرق آزادی و احتررام بره حقروق     

شهروندان را در صدر برنامه های انتخاباتی خود قرار دهد، می توان بخش هایی از خواست های جنبش مردمی را بره مرتجعران   

زه داد تا با اتکا به چند دستگی نیروهای مترقی و مدافع اصالحات تجربره تلرخ انتخابرات    حاکم تحمیل کرد. نباید به ارتجاع اجا

 .ریاست جمهوری گذشته و مجلس اخیر را تکرار کند
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 مقابله با تهدیدات نرم سرکوب جنبش مردمی به نام

 

با شدت یافتن بحران همه جانبه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، سپاه پاسداران بردامنه فعالیت های خود بره  

ل مری گرردد و   مالی و امنیتی را شام-نحو چشم گیری افزوده است. این فعالیت ها عرصه های متنوعی چون سیاسی، اقتصادی

در درجه نخست ناظر بر دخالت این ارگان سرکوبگر در حیات سیاسی و تاثیرگذاری بر روندها و حوادث جاری میهن مرا اسرت!   

سپاه پاسداران برای تامین منافع کالن اقتصادی که بر آن چن  انداخته، از هیچ کوششی فرو گذار نیست و اخیررا هرم بنرا بره     

نده کل سپاه ماموریت جدیدی تحت عنوان مقابله با تهدیدات نرم از سوی ولی فقیه به آن واگرذار  اظهارات پاسدار جعفری فرما

بهمن ماه امسال در گزارشی از مراسرم گردهمرایی پرنج هرزار نفرر از فرمانردهان        1گردیده. در این خصوص خبرگزاری فارس 

رهبر انقالب مقابلره برا تهدیردات نررم را بره      ”نوشت:  منتخب واحدها و پایگاه های بسیج تهران بزرگ به نقل از پاسدار جفعری

بسیج واگذار کردند. ماموریت سپاه و بسیج دفاع از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن است، مبنرای تغییرر شررایط محیطری در     

رصرد مری   ماموریت های سپاه تغییر ماهیت تهدیدات دشمن بر ضد جمهوری اسالمی ایران است که ما دا ما این موضروعات را  

)خورشیدی( در تهران این بسریجیان بودنرد کره توانسرتند در مقابرل ایرن نراامنی         80و  79، 78کنیم... در ناامنی های سال 

وی سپس با “ بایستند. نباید بگذاریم تا دیگر چنین صحنه هایی و چنین گردنه های خطیری برای انقالب اسالمی پیش بیایید.

در آسرتانه ورود بره دهره چهرارم بایرد      ”گران، زنان، جوانان و دانشجویان یاد آوری کرد: تهدید گردان های جنبش مردمی، کار

ماهیت تهدیدات این دهه را بشناسیم. نوع تهدیدات در دهه چهارم انقالب اسرالمی تهدیردات نررم در زمینره هرای اقتصرادی،       

مهم امام بوده است چرا کره ایشران اعتقراد     فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، این نوع تهدیدات در گذشته نیز از دغدغه های

داشتند که جمهوری اسالمی از تهدیدات خارجی و نظامی نمی ترسد، مقابله با تهدیردات نررم و عمرق بخشری )بخروان ایجراد       

سکوت گورستانی( داخلی مهمترین مساله است و این مسئولیت خطیر با تصمیم مقام معظم رهبری به سپاه ابالغ شده و سرپاه  

یج باید در مقابل کسانی که می خواهند به رابطه محکم مردم و رهبری ضربه بزنند بایستند. بنابر ایرن آمرادگی امنیتری و    و بس

مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی داخلی به رده های مختلف بسیج واگذار شده... گشت های محلی بسیج در نقراط مختلرف   

 “.ران بزرگ نقش اصلی را دارندفعال بوده و در برقراری امنیت محله های ته
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به دنبال سخنان فرمانده کل سپاه، فرمانده سپاه تهران حضور سرپاه و بسریج در داخرل شرهر و ماموریرت هرای امنیتری آن را        

و وظیفه ای سنگین توصیف کرد. پیش از این نیز حجت االسالم حسین طا ب فرمانده نیروهای بسیج “ سرپنجه های عملیاتی”

نیروهای بسیجی برای فعالیت در شبکه جهانی اینترنت و دنیای مجازی به عنوان بخشری از وظرایف امنیتری آن    از سازماندهی 

 .پرده برداشت

شبکه مجازی بسیج بستر تعامل بسیجیان با یکدیگر و سرازمان  ”بهمن ماه فرمانده بسیج اعالم کرد،  19به گزارش شهاب نیوز 

جیان می توانند اقداماتی مثرل ایجراد وبرالگ را انجرام دهنرد. جرذب و پاسرخ و        های تخصصی و اقشار بسیجی خواهد بود. بسی

تقاضای ایرانیان خارج از کشور برای حضور در بسیج نیز از دیگر اهداف ایجاد جامعه مجازی بسیجیان اسرت. بسریج در فضرای    

ی کند و فضای مجازی در خدمت حقیقی و فیزیکی موضوعاتی چون سازماندهی، حفظ و انسجام و انجام ماموریت را پیگیری م

 “...آن خواهد بود

در کنار فعالیت گسترده سپاه و بسیج در راه اندازی وبالگ و طراحی تارنگاشت های مختلرف برا عنراوینی جعلری بررای فریرب       

زعم بسیج و به “ متخلفان”نیروهای سیاسی، نیروهای انتظامی عملیات برخورد با به اصطالح متخلفان اینترنتی را آغاز کرد. این 

نیروی انتظامی، روزنامه نگاران، نویسندگان، فعاالن جنبش زنان، جنبش دانشجویی، کارگری و عموم استفاده کننردگان شربکه   

 . اینترنت خارج از چارچوب فضای مجازی ایجاده شده رژیم هستند

برا دسرتگیری متهمران توسرط ناجرا       فیلترین  سایت های ممنوعه همرراه ”بهمن ماه در گزارشی با عنوان  20روزنامه اعتماد 

ماه از تصویب الیحره جررم    1در حالی که کمتر از ”از جمله خاطر نشان ساخت: “ )نیروی انتظامی جمهوری اسالمی( آغاز شد

رایانه یی و تشکیل دادسرای ویژه جرایم رایانه یی و اینترنتی در دادستانی تهران می گذرد، پلیس امنیت اخالقری )!( دور ترازه   

 “. از برخوردهررا، شناسررایی و فیلترینرر  سررایت هررای ممنوعرره را آغرراز و در ایررن میرران افرررادی را نیررز دسررتگیر کرررد  یرری 

عالوه بر این به گفته قاضی مرتضوی، دو شعبه ویژه جرایم اینترنتی تحت نام مقابله با تهدیدات نرم ایجاد شده که وظایف آنهرا  

ست که بره تخریرب مسرئوالن جمهروری اسرالمی و ارسرال پیامرک هرای         ا“ انجمن هایی”و “ اشخاص”شناسایی و دستگیری 

 . مبادرت می کنند“ تخریب آمیز”

میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته که با درخواست فرماندهان سپاه قررار اسرت    50برای این نوع فعالیت های امنیتی، تاکنون 

امات بخشی از برنامه اعمرال فشرار بره گرردان هرای مختلرف       میلیارد ریال افزایش یابد. همه این اقد 150این مبلغ به حداقل 

جنبش مردمی و مهار و خنثی سازی آنها است. هدف سپاه پاسداران حفظ وضعیت موجود به منظور تسرلط فرمانردهان ارشرد    

نرم بخرش   این ارگان سرکوبگر بر شاهرگ اقتصادی کشور و ابقای دولت مرتجعان حاکم است. در واقع برنامه مقابله با تهدیدات



” جدایی ناپذیر سیاست سرکوب جنبش مردمی و ایجاد سکوت گورستانی قلمداد می گردد. اشاره فرماندهان سپاه بره دفراع از   

چیزی نیست جز تالش برای مقابله با تغییرات به سود خواست و اراده مردم کشور و تاثیر گذاری بر رونرد حروادث   “ کیان نظام

 .پرریش نیایررد 76برررای نظررام همچررون دوم خرررداد  “ گردنرره هررای خطیررر”ل سررپاه کرره بررار دیگررر برره قررول فرمانررده کرر  

با نزدیک شدن زمان انتخابات بر میزان فشار تحت نام مقابله با تهدیدات نرم متناسب با رخ دادهرای داخلری و خرارجی افرزوده     

 . خواهد شد

ستان کردستان از زمره از سلسله اقدامات است. تشدید فشار به فعاالن سیاسی و اجرای حکم شالق برای فعاالن سندیکایی در ا

سپاه و بسیج از هم اکنون تمام امکانات خود را برای حفظ منافع مالی کرالن و جایگراه سیاسری در حاکمیرت آمراده سراخته و       

و سرازمان  امنیتی سپاه پاسداران، مبارزه متحد -مرحله به مرحله به اجرا می گذارند. یگانه راه خنثی سازی این عملیات سیاسی

 ! یافته با توسل به همه روزنه ها، امکانات و مانورهای هوشیارانه سیاسی است
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  و عادالنه بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم

 

در اواخر اسفند ماه سال گذشته، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه با انتشار بیانیه ای برار دیگرر برا اشراره بره نقرش       

 .نظارت استصوابی شورای نگهبان یادآور شد، پیش شرط های یک انتخابات آزاد و عادالنه در جمهروری اسرالمی وجرود نردارد    

کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنره در راسرتای   ”از جمله آمده است:  87اسفند ماه  27ته به تاریخ در بیانیه این کمی

پیگیری تعهدات خود به مثابه نهادی مدنی و مستقل و به منظور ایفای نقش نظارتی خود، سیاست گذاران، مسئوالن و مجریان 

فرا مری خوانرد. در    1388برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادالنه در سال  انتخابات ریاست جمهوری را به تامین پیش نیازهای

خرداد باقی مانده است، شواهد متعرددی از عردم    22روز به برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری در  90حالی که کمتر از 

 “.رعایت عدالت و فرصت های برابر برای نامزدهای انتخابات آتی، مشاهد می شود

برخورداری از اختیرارات گسرترده بردون    ”یگر بیانیه در خصوص نقش شورای نگهبان در انتخابات تصریح می گردد: در بخش د

الزام به پاسخگویی مترادف با خود کامگی و قانون گریزی است و به همین جهت عملکرد سیاسی و سلیقه ای شرورای نگهبران   

بی عدالتی ها و رفتارهایی که سالمت انتخابات را زیر سئوال می برد و در دوره های پیشین انتخاباتی و سکوت معنادار در قبال 

نیز جانبداری صریح و بی پرده دبیر این شورا از یک فرد معین موجب می شود که نقش نهادهرای مردنی در نظرارت برر رونرد      

اسراس نظرارت نهادهرای مردنی     تکوین و تحقق و اجرای انتخابات، غیر قابل انکار و بسیار مهم و موثر، جلروه گرر شرود، برراین     

برعملکرد ارکان قدرت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، تنها سازو کاری است که می تواند سالمت این انتخابرات  

را به رغم موانع موجود برای برگزاری سالم، عادالنه و آزاد آن تضمین کند، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادالنره... نراظر   

فرآیند غیر قابل دفاع کنونی، اعتراض و نگرانی خود را نسبت به عدم رعایت دقیق و تمام و کمال ضوابط انتخابات آزاد، سالم  بر

 ” ....و عادالنه ابراز می کند

آنچه کمیته مذکور به آن اشاره دارد، بویژه نقش فوق العاده مخرب شورای نگهبان و صدا و سیمای جمهوری اسالمی، واقعیرت  

کار ناپذیر فرآیند انتخابات به شمار می آید. افشای شورای نگهبان و نظارت استصوابی برای مقابله با توطئه های واپس گرایان ان

 !یکی از اولویت های نیروهای راستین راه آزادی است
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 رو پیش انتخاباتی های گزینه و خاتمی خروج

 1388فروردین  09یکشنبه, 

به رو شد. بی شک انصراف  خروج خاتمی از صحنه رقابت های انتخاباتی با واکنش گسترده رسانه های گروهی ایران و جهان رو

مرذهبی بررای   -خاتمی از شرکت در انتخابات آینده را باید ضربه جدی یی به برنامه های نیروهای اصالح طلب و نیروهای ملری 

مقابله با جناح مقابل ر. اصولگرایان ارزیابی کرد. خاتمی در توضیح علل اعالم انصراف از شررکت در انتخابرات و ابرراز نگرانری از      

دانیم، البته اگر  وضع و میزان اقبال به این تفکر را همه ما در جامعه می”آراء اصالح طلبان در انتخابات از جمله گفت:  شکستن

گرفرت .مرن کره     بنده تنها در عرصه بودم هیچ تردیدی نداشتم که اکثریت قاطع و بدون چون و چرا به نماد این تفکر تعلق می

گرفت، حال اگر وضعیتی پیش آید کره   آمدم باید همانی که واقعیت جامعه است انجام می یکنم، بنده اگر م برای خودم کار نمی

گیرد تقسیم و پراکنده شود؛ بنده خدمتی به آرمان اصالحات نکرده برودم و   آرا ی که به طور طبیعی به نماد اصالحات تعلق می

 “.دهم گاه اجازه چنین کاری نمی هیچ

ود با اشاره به حضور موسوی در انتخابات و اشاره تلویحی به تفاوت های دیردگاهی برا   وی سپس در بخش دیگری از سخنان خ

 عنروان  بره  ایشان که ایم نکرده ادعا گاه هیچ ما و اند به هر حال امروز جناب آقای مهندس موسوی به عرصه آمده”موسوی افزود: 

شود و تغییر  ایجاد تغییر اوضاع در کنیم تالش باید ههم که رسیده وضعیتی به جامعه بلکه اند، شده عرصه وارد اصالحات مظهر

 “.ای است که مورد توجه ماست و هر کس بتواند آن را انجام بدهد باید به او احسنت گفت ترین مسئله فوری

حضور میرحسین موسوی و اعالم رسمی نامزدی وی برای انتخابات دوره دهم پس از سرال هرا سرکوت بره یکری از مهمتررین       

ر در لحظه کنونی بدل گردیده و بحث و گمانه زنی پیرامون نقش و میزان تاثیر گذاری جریان فکرری کره موسروی    مسایل کشو

آن را نمایندگی می کند با حرارت در میان احزاب، سازمان ها و نیروهای سیاسری جریران دارد. بری شرک حضرور میرحسرین       

 . اوضاع بحرانی کنونی نیست موسوی و فعالیت نیروهای پشتیبان او، امری تصادفی و خارج از

تاملی بر بیانیه موسوی هنگام اعالم رسمی نامزدی و موضعگیری های دیگر او حاکی از آنست که، فعالیت او در دوره کنونی برا  

اصالح طلرب اصرول   ”دید و برداشت خاصی و متفاوت از برنامه های خاتمی در زمینه اصالحات حکومتی است. موسوی خود را 

و به نظر می رسد که تا حدی نیز کوشیده است به صورت نامزدی فراجناحی ظاهر شود. خروج خراتمی از صرحنه    خوانده“ گرا

انتخاباتی می تواند به تحکیم موقعیت جناح میرحسین موسوی در میان اصالح طلبان حکومتی یراری رسراند و در عرین حرال     

در مدیریت کشور و مقابله با سیاست بانردهای هروادار احمردی     گزینه ی نا روشنی را در زمینه سیاست و برنامه تغییر و تحول

 . نژاد را در مقابل مردم قرار دهد
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بیانیه انتخاباتی موسوی ضمن طرح شعارهایی که سران رژیم در سی سال گذشته تکرار کرده اند، از جمله در زمینه رسریدگی  

تعهدی در زمینه ضررورت اصرالحات سیاسری در سراختار      و تحقق عدالت، خالی از هرگونه اشاره و یا“ مستضعفان”به وضعیت 

اجتماعی در راستای منافع محرومان جامعه ماست. مردم مرا  -عمیقاد ضد مردمی حاکمیت و یا هرگونه اصالحات جدی اقتصادی

وردن پرول  به یاد دارند که شعارهای عوام فریبانه انتخاباتی محمود احمدی نژاد نیز بر وعده رسیدگی به وضرعیت محرومران و آ  

سخن مری گفتنرد و برر همرین     “ اصول انقالب”نفت بر سر سفره مردم استوار بود. احمدی نژاد و هواداران او نیز از بازگشت به 

را برگزیدند. اما آنچه در چهار سال گذشته رخ داده است حاکی از روند معکوس این وعده هاست، بره  “ اصول گرایان”اساس نام 

رژیم و همچنین اعترافات گوناگون سخنگویان دولت ارتجاع، با وجود درآمد بی سابقه نفرت، شراهد   گواهی آمار و اسناد رسمی 

تشدید فقر و محرومیت میلیون ها خانواده ایرانی، تخریب صنایع ملی، گسترش بیکاری، رشد فزاینده تورم و تشدید بدهی های 

موخته اند که مالد شعارهای توخالی و عروام فریبانره سرران    خارجی ایران بوده ایم. مردم ما با تجربه دردناد سی سال اخیر آ

رژیم نیست بلکه مالد واقعیت های سرسخت روز مره زندگی در فقر و محرومیت و سیاست های ضد مردمی یی است که تنها 

 .به سود منافع کالن سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک عمل می کند

تغییر در ساختار سیاسی کشور، و مبارزه با حاکمیرت کرالن سررمایه داری برر شرریان هرای        تصور آنکه بدون حرکت به سمت

اقتصادی کشور می توان مسئله عدالت اجتماعی و شکاف عظیم فقر و ثروت را حل کرد بر خوردی ساده لوحانه و غیر علمی برا  

ین مسئله تآکید کرده ایم که بدون سرازمان دهری   شرایط عینی و ذهنی موجود در جامعه ماست. ما در ماه های اخیر مرتباد بر ا

مبارزه نیروهای اجتماعی حول شعارهای مشخص و برای اصالح ساختار عمیقاد ضد مردمی و فاسد حاکم نمی توان بره رونرد رو   

ی و به رشد فقر فزاینده مردم، فقدان آزادی های دموکراتیک، عقب ماندگی کشور و تنش های خطرناد تهدید کننده منافع ملر 

تمامیت ارضی میهن خاتمه داد. تفاوت میرحسین موسوی با هر نامزد جناح اصولگرا برای مردم می تواند در صراحت و روشرنی  

شعارها و برنامه انتخاباتی او در نقد سیاست های مخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت کنونی و حاکمیرت ارتجراع باشرد.    

ست های جنبش مردمی و بدون روشن کردن تفاوت های اشکار ایرن برنامره برا قرول     بدون برنامه مشخص برای رسیدن به خوا

های عوام فریبانه یی که احمدی نژاد و همراهان او نیز در طی سال های گذشته مرتباد تکرار کرده اند، نمری تروان برار دیگرر از     

بیانیه انتخابراتی موسروی خرالی از شرعارها و     مردم انتظار داشت تا در انتخابات حضور جدی یی داشته باشند. نه تنها نخستین 

خواست های مردمی است بلکه موضع گیری های سیاسی و اقتصادی او در هفته های اخیر نیز نمی تواند بر نگرانی های طیرف  

موسوی در زمینه سیاست های اقتصادی رژیرم از  “ تابان”گسترده نیروهای اصالح طلب نیفزاید. بر اساس گزارش پایگاه خبری 

به نظر بنده نظام در امرکم کردن تصدی گری دولتی بره اجمراع رسریده اسرت. بررای همرین بحرث بایرد در         ”جمله می گوید: 

قانون اساسی حدود دولت و بخرش خصوصری و    44چگونگی اقدام باشد و فرض را باید روی این مساله گذاشت. با تفسیر اصل 

م ابالغ سیاستهای کلی چرا اجرا روند مطلوبی ندارد. یکی از مهمترین تعاونی روشن شده است. سئوال اصلی این است که علیرغ



های دولتی برای واگذاری و هم چنین، حل ضعف تقاضا و گسرترش برازار سررمایه و جلرب      مراحل واگذاری آماده سازی شرکت

مشکلی کره  ”گوید:  و در زمینه مسایل و مشکالت سیاسی کشور )به نقل از شهاب نیوز( می“ های بخش خصوصی است. سرمایه

پیدا کرده ایم این است که آن اسالم ناب با گرایش های گوناگونی آلوده شده و اسالمی شده که نمی توانسته منجر به بیرداری  

و ایستادگی ملت ما باشد. زمانیکه امام خمینی بحث والیت فقیه را در نجف باز کردند ، در حقیقت اولین قدم را بررای معرفری   

تواند اسالم روز باشد و یا اسالمی که با مسئله جهان می تواند در افترد و راه حرل هرایی را بررای خرروج از برن       اسالمی که می 

 “.بست های کشور ایجاد کند ، پایه گذاری کردند

تکرار نظرات ورشکسته دفاع از والیت فقیه، حرکت به سمت خصوصی سازی افسار گسیخته بر اساس رهنمودهرای ولری فقیره    

مجموعه سیاست هایی است که دیگر سران رژیم از جمله محمود احمدی نرژاد  “ اسالم ناب”، و احیای 44مینه اصل رژیم در ز

در سال های اخیر بارها یه محک آزمایش گذاشته اند و گرفتاری های جدی همه جانبه کشرور نتیجره مسرتقیم ایرن سیاسرت      

 . برای تغییر شرایط برآورده کرد است. با چنین برنامه و سیاستی نمی توان خواست های مردم را
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 خواه آزادی نیروهای هوشیاری ضرورت و رو پیش خاباتانت های بغرنجی

 1388فروردین  24دوشنبه, 

بحث بر سر انتخابات ریاست جمهوری آینده و مواضع و تاکتیک های نیروهای گوناگون، برا توجره بره نزدیکری بریش از پریش       

می، زیر فشار ولی فقیه، و بره میردان   انتخابات وارد مرحله جدیدی می شود. در هفته های اخیر سئوال ها پیرامون انصراف خات

آمدن میر حسین موسوی همچنان یکی از مسایل اساسی مورد بررسی نیروهای گوناگون سیاسری برود. همچنرین در روزهرای     

در موضرع گیرری هرای مشرابهی نظرر خرود را مبنری برر         “ جبهه مشارکت”و هم “ سازمان مجاهدین انقالب اسالمی”اخیر هم 

 . سین موسوی اعالم کردندحمایت از نامزدی میرح

اگر چه تا تصمیم گیری نهایی در باره انتخابات مدت زمانی باقی مانده است و باید هنوز با دقرت و حوصرله بره بررسری موضرع      

گیری های موسوی، به عنوان نامزد انتخاباتی بخشی از نیروهای اصالح طلب پرداخت ولی نمی تروان در براره رونرد تحروالت و     

 . اع برای کنترل روند انتخابات آینده نگران نبودتالش های ارتج

از مسایل مهم پیش رو بحث تغییر سیاست های مخرب اقتصادی و ضد مردمی دولت احمدی نژاد، که تنهرا بره تشردید فقرر و     

 .محرومیررت میلیررون هررا خررانواده ایرانرری منجررر شررده اسررت، و همچنررین ضرررورت احیررای رونررد اصررالحات در کشررور اسررت

حمدی نژاد و یا دقیق تر گفته باشیم شکست کامل برنامه و سیاست های طیرف ارتجراع حراکم در کنرار رشرد      شکست دولت ا

چشم گیر نارضایتی اجتماعی و نیز پیامدهای ویرانگر بحران جهانی برکشور و دیگر فعل و انفعاالت پر اهمیت جهانی و منطقره  

چهارم حیات جمهوری اسرالمی را نسربت بره آینرده آن نگرران       ای، بخش های گسترده ای از الیه های حاکمیت، در آغاز دهه

ساخته و از همین رو بحث ضرورت تغییر در ارکان حکومتی، سمت و سوی این تغییرات و میزان آن به عالوه ژرفا و ابعاد تغییر 

 !ن حاکمیت استو اصالح اصلی ترین و مهم ترین چالش سران رژیم و محافل با نفوذ حکومتی و جناح های درون و پیرامو

حذف محمد خاتمی از لیست نامزدهای ریاست جمهوری و حضور میر حسین موسروی در انتخابرات و تبلیغرات و موضرعگیری     

های به دقت برنامه ریزی شده او و هوادارانش بویژه تاکید جدی و صریح بر لزوم تغییرات و مدیریت آن در چرارچوب منرافع و   

نمری توانرد جردای از نگرانری سرران      “ اسرالم نراب  ”ی در قالب اصول و ارزش های امرام و  مصالح نظام، تحت عنوان اصالح طلب

 ! حکومت نسبت به سرنوشت رژیم والیت فقیه آن هم در یک دوره حساس و بسیار بحرانی ارزیابی نگردد

ماه انتشار یافت فروردین  10تحلیلی کلمه، -میر حسین موسوی در یکی از آخرین موضع گیری های خود که در پایگاه خبری

عده ای تسلیم هر نوع تحولی می شوند و عرده ای دیگرر ترالش    ”در باره محتوی تغییرات مورد نظر خود از جمله اعالم داشت: 
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می کنند سد نفوذ ناپذیری در مقابل تغییرات و دگرگونی ها بسازند و برای تقویت آن ها تالش می کنند، اما در رویکررد سروم   

 “.اخته شده و برای مدیریت آن ها با استفاده از مزیت های نسبی کشورمان تالش می شودتغییرات به رسمیت شن

می توان جلوی سیل تغییرات را سد کرد و با ایجاد سدی بزرگ، تغییررات را در پشرت   ”میرحسین موسوی در ادامه می افزاید: 

کرد نمی توانرد نتیجره دراز مردتی بررای کشرور مرا       آن کنترل و به این ترتیب کشور، نظام و ارزش ها را حفظ کرد، اما این روی

داشته باشد، چرا که تغییرات را به اندازه ای در پشت یک سد بسیار بلند جمع می کند که این سد شکسته شده و به دنبال آن 

ام( به ضایعه ای به بزرگی تخریب های ناشی از جاری شدن سیل تغییرات انباشته شده در پشت آن سد برای کشور )بخوان نظ

 “...بار خواهد آورد

بر این اساس برنامه میرحسین موسوی و هواداران او را باید نوعی مدیریت تغییرات برای مهار سیلی دانست که بحران اجتماعی 

ناشی از سه دهه حاکمیت استبداد و ارتجاع پدید آورده است. مسئول کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابراتی موسروی،   

واکنش نخبگان سیاسری بره   “فروردین ماه، خاطر نشان می سازد:  5ضل فاتح در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اینترنتی قلم ابوالف

حضور مهندس موسوی در انتخابات در جناح های مختلف سیاسی کشور بسیار جالب توجه است و ا تالف های قوی، ارزشرمند  

شور در آینده نزدیک در حال شکل گیری است، مجموعره تحروالت فعلری از    و غیر منتطره پنهان و آشکار میان هر دو جناح ک

شکل گیری یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ تحوالت سیاسی کشور حکایت دارد که بزودی بسیاری از مناسبات سیاسی کشرور  

 “....را دستخوش دگرگونی خواهد کرد

مشخصی از سروی میرحسرین موسروی ارایره نشرده، حرکرت در       مفهوم این موضع گیری ها با توجه به اینکه تا به امروز برنامه 

را نه در سمت اصالح ساختار سیاسی به سود تقویت و تحکیم حاکمیت مرردم،  “ مدیریت تغییرات”چارچوب سیاستی است که 

ر بلکه در جهت معینی با توافق جناح های مختلف سیاسی و ترکیب منافع این جناح ها جستجو می کند و لذا نگرانی جردی د 

خصوص نوع تغییرات و اصالح مورد نظر میر حسین موسوی را در میان مردم و احزاب و نیروهای ملی و آزادیخواه برمی انگیزد. 

مذهبی در مصاحبه ای که پایگاه خبرری  -درست به همین دلیل عزت اهلل سحابی، از اعضای شورای فعاالن اتئالف نیروهای ملی

موسوی آن چنان نیست که ضد اصالح طلبی باشد، ولری ایرن کره آیرا     ”تاکید می کند: فروردین ماه منتشر ساخت،  11میزان 

جناح راست کشور ایشان را به دلیل غرض هایی که خود دارد و برای جلوگیری از برخی بحران ها، تشرویق بره کاندیردا شردن     

 “. کرده است، این هنوز جای مطالعه دارد، ما داریم آن را تحلیل می کنیم

بطه آنچه به این نگرانی ها دامن می زند، حمایت های آشکار و پنهان جنراح هرایی از طیرف ارتجراع حراکم و هروادار       در این را

هاشمی رفسنجانی از نامزدی میرحسین موسوی است. پایگراه خبرری آفتراب کره بره هرواداران رفسرنجانی نزدیرک اسرت، در          
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ه سال گذشته، با تایید چارچوب کلی نظرات موسوی برنامه او اسفند ما 25پشتیبانی از میرحسین موسوی در مطلبی به تاریخ 

 !نامیرد و بره تبلیرغ آن پرداخرت    “ و حمایرت از اسرالم پرا برهنگران     44دفاع از سند چشم انداز بیست ساله، ابالغیه اصل ”را 

اسفند ماه برا   27همچنین عماد افروغ از چهره های شاخص جناحی از طیف ارتجاع حاکم طی گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا 

با انصرراف خراتمی اجمراع غیرر شرفاف و      ”استقبال از ورود میرحسین موسوی به صحنه سیاسی و اعالم نامزدی او یادآور شد: 

مبهم اصول گرایان شکسته شد، زیرا حضور خاتمی شدتی به این اجماع مری بخشرید... بره نظرر مری آیرد، مرا در ایرن دوره از         

رو به رو هستیم و آن تکثر تا زمانی که درون گفتمان انقالب اسالمی باشد... ضرمانتی بررای حضرور    انتخابات با تکثر کاندیداها 

 “. حداکثری مردم است

“ قبرول ترر  ”و مورد “ میانه”برخی معتقدند که با رد علنی نامزدی خاتمی از سوی خامنه ای میرحسین موسوی به عنوان نامزد 

یا بهتر گفته باشیم درون نظام، نامزد شده و به فعالیت رسرمی سیاسری   “ اسالمی گفتمان درون انقالب”در چارچوب مورد نظر 

 ! بازگشته است

به هر روی هفته های آینده واقعیت حضور و مقاصد و آماج های میرحسین موسوی را روشرن ترر خواهرد سراخت. برخرورد برا       

لب و نیروهای اجتمراعی یری کره مری توانرد      میرحسین موسوی و نظرات او و همچنین برنامه طیف گسترده نیروهای اصالح ط

برای شکست احمدی نژاد به میدان مبارزه انتخاباتی وارد شود باید با دقت و هوشیاری و همچنین بررسی توان نیروهای آزادی 

کره احمردی   “ دفاع از پا برهنره هرا  ”خواه میهن ما در شرایط حساس کنونی صورت پذیرد. نمی توان تنها به شعارهای توخالی 

نژاد نیز در انتخابات قبلی از آن بهره برداری کرد اکتفا کرد. به اعتقاد ما برخورد اصولی و صحیح با مسراله نرامزدی موسروی از    

زاویه امکان و توانایی او با توجه به تعادل قروا در حاکمیرت بررای دور سراختن خطررات جردی از کشرور و کراهش فشرارهای          

ردم، امکان پذیر است. به عرالوه داوری نهرایی در براره او و میرزان تاثیرگرذاری وی و      اجتماعی بر زندگی توده های م-اقتصادی

هوادارانش بر تحوالت کشور و به عقب راندن ارتجاع حاکم زمانی میسر است کره ر روس برنامره او انتشرار یافتره و میرحسرین       

 . سی سال اخیر فاصله معینی را بگیردموسوی از کلی گویی های مبهم و یا تکرار دیدگاه ها و سیاست های شکست خورده 

مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد تالش برخی از نیروهای جناح راست اصالح طلبان حکومتی برای جلب اعتمراد محافرل   

پرنفوذ و سران رژیم مانند ولی فقیه و تبدیل از یک نیروی پیرامونی به یک نیروی درون حکومتی اسرت. ادامره سیاسرت هرای     

شده از سوی میرحسین موسوی و هواداران او می تواند سبب شود که بخش های اصلی اصالح طلبان حکومتی با فرمرول  اعالم 

معینی در حکومت ادغام شوند. در چنین اوضاعی تقویت همبستگی میان همه نیروهای راستین مدافع تغییرات بسود حاکمیت 

آزادی و صلح یک وظیفه عاجل تلقی می شرود.  -نیل به عدالت اجتماعیمردم و مبارزه با اصل ارتجاعی والیت فقیه در راستای 

برخورد با فرایند انتخابات ضمن پافشاری بر برنامه نامزدها و تالش برای استفاده از همه روزنره هرا بررای سرازماندهی جنربش      



محور خواست های مشرترد   مردمی می تواند احزاب، سازمان ها، شخصیت ها و نیروهای میهن دوست، ملی و ترقی خواه را بر

که بر پایه نیازهای ضرور دوران کنونی شکل گرفته، به یکدیگر نزدیک و نزدیک تر کررده و موجرب تحکریم و تقویرت جنربش      

 !مردمی در صحنه سیاسی کشور گردد
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 !شود؟ می تامین کجا از نژاد احمدی انتخاباتی ستاد مالی مخارج

 1388اردیبهشت  22سه شنبه, 

مت ریرس سرتاد انتخابراتی احمردی نرژاد درانتخابرات دوره دهرم ریاسرت         با استعفای ثمره هاشمی از دولت و تعیین او به س 

با هدایت ثمره هاشمی، موضروع  “ ستادهماهنگی حمایت های مردمی از احمدی نژاد”جمهوری و نیز آغاز فعالیت جریانی با نام 

شده و پیرامون آن گمانره   بسیار جدی چگونگی تامین منابع مالی فعالیت های گسترده انتخاباتی احمدی نژاد به بحث روز بدل

 .زنی های مختلف جریان دارد

درواقع ستادهای حامی احمدی نژاد درسراسرکشور به شکل بسیار برنامه ریزی شده و دقیق مشرغول بره فعالیرت هسرتند کره      

 . چنین اقداماتی بدون پشتوانه مالی کالن امکان پذیر نیست

بره مروارد    1384ی با اشاره به حامیان احمردی نرژاد درانتخابرات سرال     اردیبهشت ماه امسال درمطلب 15روزنامه اعتماد ملی 

اولین مساله ای که پس از اعالم آغاز فعالیت سرتاد  ”جالب و قابل تاملی اشاره کرده است، اعتماد ملی ازجمله دراین باره نوشت: 

بلیغاتی و امور دیگر هزینه زا دراین هماهنگی حمایت های مردمی از احمدی نژاد به ذهن متبادر می شود، نحوه تامین هزینه ت

ستاد است. هنوز اطالعاتی دراین مورد و اینک چه شخصیت های نامداری درعرصره سیاسرت و اقتصراد و حتری ورزش درفکرر      

چه کسانی درپشت پرده کمک های مالی ستاد احمدی  1384کمک مالی به این ستادها هستند، اعالم نشده است. اما درسال 

یا امروز هم پول های خود را به حساب رییس دولت مهروزی واریزی می کنند یا خیر؟ .... اکثر هزینه هرای سرتاد   نژاد بودند و آ

 .” ..تحت نام آقاخان و از سوی دیگران تامین می شد 1384درسال 

خته و توضیح مری  این روزنامه سپس به بررسی نام این شخص و دیگر افراد موثر درتامین منابع مالی تبلیغات احمدی نژاد پردا

دهد، رستم سید آقاخان ازنزدیکان رییس جمهور و از نامزدان ستاد حامیان دولت در انتخابات شرورای شرهر تهرران در آذرمراه     

از موسسران و عضرو هیرات    “ عدالت محور”بود. رستم سید آقاخان پس از پیروزی احمدی نژاد و تشکیل دولت به اصطالح  85

ت. این شرکت با نام فعالیت درامور خیریه و تامین مطالبات افراد محتاج درسال هرای گذشرته،   مدیره شرکت بهزیست بنیاد اس

بزرگترین شبکه قاچاق پوشاد و محصوالت نساجی به داخلی ایران بوده است که از این راه میلیاردها تومان سود کسرب کررد.   

کنون تامین منابع مالی ستاد حمایت از احمدی نرژاد  با افشای این شبکه و گزارش تخلفات مالی عظیم شرکت بهزیست بنیاد، ا

شکل دیگری به خود گرفته است و اینبار ماموریت تامین منابع عظیم مالی بره سرود احمردی نرژاد برعهرده مهررداد برذرپاش        

و  گذشته شده و این چهره بسیار نزدیک به شخص رییس جمهوری با انتقال از شرکت خودروسازی سایپا به مدیریت بزرگترین

ثروتمندترین شرکت سرمایه گذاری ایران یعنی شرکت سرمایه گذاری ترامین اجتمراعی )شسرتا( ترالش خواهرد کررد بودجره        

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/624-


اردیبهشرت   2ستادهای حمایت از احمدی نژاد را از سرمایه و ثروت این شرکت تامین و تضمین کند. پایگاه خبری شهاب نیوز 

شستا شرکت عظیمری اسرت کره ده هرا     ”شستا از جمله خاطر نشان ساخت: ماه درگزارشی از نقش مهرداد بذرپاش درمدیریت 

شرکت مادر و بزرگ را تحت اختیار دارد و به عنوان بزرگترین و ثروتمند ترین بنگاه اقتصادی کشور شناخته می شود. مهررداد  

ی سروم بره عنروان ریریس     جزیی از تیم مشاوران جوان آقای احمدی نژاد بود، درانتخابات شروراها  1384بذر پاش که درسال 

گروه رایحه خوش خدمت فعالیت کرد و هم اکنون عالوه بر مدیریت شرکت ثروتمند سایپا )پیش از استعفا(، روزنامره پرهزینره   

  “....وطن امروز که جزیی ا زهن  رسانه های حامی دولت است را نیز منتشر می کند

رکت های زیر پوشش شرکت سررمایه گرذاری ترامین اجتمراعی یعنری      این نکته را نیز بیفزایم که، شرکت سایپا خود یکی از ش

شستا است. انتقال فرد نزدیک به احمدی نژاد از سایپا به بزرگترین شرکت سرمایه گذاری موجود ایران، باعرث گردیرد، رسرانه    

به وجرود آمردن شرا به     اکنون با جابجایی بذرپاش از سایپا به شستا، سبب”های همگانی درارتباط با این موضوع هشدار دهند: 

های جدیدی درخصوص تامین منابع مالی ستاد انتخاباتی احمدی نژاد شده است، اگر چه تاکنون رییس ستاد انتخاباتی رییس 

   ...”جمهور دراین خصوص سخن نگفته و منابع مالی ستاد خود را شفاف معرفی نکرده است

ت احمدی نژاد ومنابع مالی و حامیان او را شناخت. حامیرانی کره خرود    با تاکید بر چنین گزارشاتی می توان ماهیت واقعی دول

 . سال گذشته بهره ها برده اند 4نیز از حمایت دولت در 
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 وطرح مطالبات در انتخابات جنبش زنان

 

گررد  “ همگرایی جنبش زنان بررای طررح مطالبرات درانتخابرات    ”گروه های مختلفی از جنبش زنان در یک ا تالف تحت عنوان 

 .آمده و خواست های خود را از نامزدهای ریاست جمهوری دردهمین دوره انتخابات اعالم داشتند

ی این انئالف انتشار یافته، به مواردی از جمله اصالح برخی مواد قرانون اساسری و   اردیبهشت ماه از سو 5دربیانیه ای که شنبه 

ما بخشی از جنبش زنان ... امروز نیز مصمم شرده  ”رفع تبعیض درکلیه عرصه ها اشاره شده است. دراین بیانیه تاکید می شود: 

ی از فضای انتخاباتی، ا تالف دیگری را شکل دهریم.  ایم، به منظور ارایه بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمینمان، با بهره گیر

هدف این ا تالف صرفا طرح مطالبات زنان است و درصردد حمایرت از کاندیردایی خراص یرا مداخلره درحرق شرهروندان بررای          

 ....“ مشارکت یا عدم مشارکت درانتخابات نیست

ض های جنسیتی، قومی وطبقاتی جروهره و شرالوده   برابری حقوقی و رفع تبعی”سپس بیانیه با توضیح علت ا تالف می نویسد: 

مشترد مطالبات زنان درتمامی اقشار جامعه است ... از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به اینکه بدون رفرع تبعریض از   

از کاندیرداهای   زندگی زنان، هیچ جامعه ای به دمکراس و عدالت به این دو آرمان همیشگی جامعه ایرانی دست نخواهد یافرت، 

پیگیرری  -1ریاست جمهوری می خواهیم درسیاست ها و برنامه های خود دو مطالبه اساسی ما را ..... مورد توجره قررار دهنرد:    

تالش درجهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویرژه  -2مجدانه پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، 

  “....قانون اساسی به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قیرد و شررط   115، 21، 20، 91بازنگری واصالح اصول 

اتئالف، همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات درانتخابات اعالم داشته، حرکت آنها، حرکتری مسرالمت آمیرز و دسرتجمعی     

ر را درپیوند با منافع جنربش سراسرری طررح و    است که می کوشد با توافق هر چه گسترده تر، خواست ها ومطالبات زنان کشو

 ! برای آن مبارزه کند
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 ما جامعه واقعیات و مردمی، جنبش اساسی های خواست جمهوری، ریاست انتخابات

 1388اردیبهشت  22سه شنبه, 

با نزدیک تر شدن موعد برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاسرت جمهروری، مسرئله ضررورت اتخراذ سیاسرت هرای مشرخص          

ما به یکی از مسایل اصرلی پریش روی سرازمان هرای سیاسری و      مبارزاتی و همخوان با شرایط و امکانات عینی و ذهنی جامعه 

نیروهای اجتماعی کشور بدل شده است. حزب ما از هفته های پیش در ارزیابی شرایط موجود کشور و ضرمن هشردار براش در    

ت بره سرمت   حرکر ”زمینه ضرورت برخوردهای واقع بینانه به توازان نیروها در درون جامعه بر این نکته کلیدی تأکید کرد کره:  

تحریم انتخابات، بدون تالش برای مقابله با برنامه ها و ترفندهای مرتجعان حاکم و ایجاد جنبشی سراسری برای تشدید مبرارزه  

سیاسی و افشاگرانه بر ضد رژیم و همچنین تحمیل آنچنان شرایطی که حضور نامزدهای اصالح طلرب و دگرانردیش در رقابرت    

د، بی شک تنها به سود نیروهای ارتجراعی تمرام خواهرد شرد. عردم شررکت در انتخابرات در آن        های انتخاباتی امکان پذیر باش

صورت قابل توجیه است که هیچ روزنه ای برای شکست برنامه های ارتجاع و برگماری مزدورانی همچمون احمدی نرژاد بررای   

 )1387اسفندماه  12، 811، شماره “نامه مردم“ )”جنبش باز نمانده باشد.

ترا بره امرروز و شررکت مرردم در رونرد هرای انتخابراتی گونراگون تجربره مهرم و             76بی تحوالت سیاسی کشور از خرداد ارزیا

 . ارزشرررمندی اسرررت کررره بایرررد از آن بررررای رسررریدن بررره ارزیرررابی عینررری و علمررری شررررایط کنرررونی بهرررره جسرررت 

روهای سیاسی و اجتماعی کشور، با اشاره به به عنوان نمونه در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بخش هایی از نی

ساختار قدرت سیاسی در ایران و تمرکز آن در دست ولی فقیره، مرردم را بره تحرریم انتخابرات فررا مری خواندنرد، شررکت در          

انتخابات را مشروعیت بخشیدن به رژیم والیت فقیه قلمداد می کردند و حزب توده ایران را به عدم درد درست شرایط کشور، 

نحراف و طرح شعارهایی ناهمخوان با سطح مطالبات مردم متهم می کردند. بررسی برخی موضع گیری های روزهای اخیرر در  ا

بخش هایی از طیف نیروهای سیاسی متأسفانه نشانگر تکرار مواضعی اسرت کره قاعردتا بایرد نادرسرتی آنهرا در بوتره آزمرایش         

 .تجربیات سال های اخیر به اثبات رسیده باشد

توده ایران در تمامی این سال ها با حفظ مواضع روشن و مستقل سیاسی و ضمن انتقاد از برخی سیاست هرای نادرسرت    حزب

اصالح طلبان در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، در عین حال حمایت از روند اصالحات و تالش برای تحقرق خواسرت هرای    

امه های خود قرار داده و همچنان معتقد است کره برا توجره بره     جنبش مردمی را، با درد همه محدودیت موجود، در صدر برن

شرایط کنونی کشور راهی جز تالش در احیا و گسترش روند اصالحات و تقویت گرردان هرای جنربش مردمری بررای تحمیرل       

 . خواست های جنبش به مرتجعان حاکم وجود ندارد
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و معتقدند که در شرایط ادامره رژیرم دیکتراتوری والیرت      ما در پاسخ به کسانی که همچنان بر سیاست تحریم پای می فشارند

این نظریره را تکررار مری کنریم کره در شررایط ادامره        “ خاد به چشم مردم پاشیدن است”فقیه هرگونه تغییری از این دست 

یرران  حاکمیت استبدادی والیت مطلقه فقیه، و سرکوب خشن و خونین حقوق اکثریت وسیع شهروندان، برگزاری انتخابات در ا

همواره روالی غیر دموکراتیک و تحمیل شده از سوی مرتجعان حاکم را داشته و دارد و با انتخابات واقعاد آزاد که در آن نیروهای 

گوناگون سیاسی کشور حق فعالیت و ارا ه نامزدهای مستقل را داشرته باشرند و مرردم نیرز بتواننرد بردون هرراس از نیروهرای         

ق های رای بریزند، فرسن  ها فاصله دارد. هنر و وظیفه نیروهای سیاسی مترقری و آزادی خرواه   سرکوبگر رای خود را به صندو

در چنین شرایطی راه یابی برای تحمیل آنچنان شرایطی است که مردم بتوانند با وجود همه این محردودیت هرا، همچرون دوم    

یروهای ذوب شرده در والیرت را برا شکسرت رو بره رو      ، به نامزدی مدافع اصالحات رای دهند، برنامه های ارتجاع و ن76خرداد 

کنند و مسیر کنونی تحوالت کشور را تغییر دهند. شرکت فعال و منسجم همه نیروهای مترقری و آزادی خرواه و ترالش واحرد     

تی نیروهای اجتماعی، از جمله کارگران و زحمتکشان، جنبش دانشجویی و زنان مبارز و آزادی خواه کشور در ایرن زمینره حیرا   

است. تجربه روند انتخابات گذشته و برگماری احمدی نژاد با بی عملری و گسسرت بخرش هرایی از نیروهرای اجتمراعی و بری        

 . سیاسررتی و انشررعابات گونرراگون در جبهرره اصررالحات و همچنررین در طیررف وسرریع نیروهررای اپوزیسرریون میسررر گردیررد   

رقی و آزادی خواه در شرایط کنونی باشد این است که مردم نکته اساسی که باید مالد مهمی برای تعیین سیاست نیروهای مت

از شرکت انتخابات، در صورتی که نامزدی از اصالح طلبان در آن حضور داشته باشد، چه می توانند به دست آورند. به نظرر مرا   

ورژوازی بوروکراتیرک  برکناری دولت عمیقاد ارتجاعی و ضد مردمی احمدی نژاد، دولت وابستگان کالن سرمایه داری تجاری و بر 

ایران، دولت وابسته به نظامیان و نیروهای سرکوبگر و دولت برگمارده ولی فقیه رژیم، و روی کار آوردن دولتی از اصالح طلبران  

یکی از مهم ترین این خواست هاست. عملکرد فاجعه بار دولت احمدی نژاد در عرصه های گونراگون، از سیاسرت هرای مخررب     

و حیف و میل بی سابقه منابع ملی تا ژرفش بی سابقه فقر و محرومیت، در میان میلیون خانواده ایرانی که اجتماعی -اقتصادی 

با بیکاری و بی پناهی روبه رو هستند، و همچنین تشردید سررکوب و خفقران و یرورش خشرن و وحشریانه بره جنربش هرای          

کشور، آنچنان تبعات عمیق و مخربری را بره همرراه    اجتماعی، از جمله جنبش زنان، دانشجویی و جنبش کارگری و سندیکایی 

 .داشته است که متوقف کردن این روند و بازگشت به دوران اصالحات با همه محدویت ها آن می تواند دست آورد مهمی باشرد 

مره  ما در هفته های گذشته با اعالم نامزدی میرحسین موسوی و انصراف خاتمی، که برر اسراس ارزیرابی مرا ضرربه ای بره برنا      

شکست احمدی نژاد و دیگر نامزدهای مرتجعان حاکم بود، و ضمن انتقاد از ناروشن بودن مواضع موسوی در بسیاری از زمینره  

ها، نامزدهای مدعی اصالحات را به روشن کرردن مواضعشران فراخوانردیم. ایرن سیاسرتی اسرت کره از سروی دیگرر نیروهرای           

اجتماعی کشور با انتشار بیانیه ای خواست های خود را -شت سازمان سیاسیدگراندیش جامعه نیز دنبال شده است. از جمله ه

 : از نامزدهای اصالح طلب برای روشن کردن مواضعشان چنین بیان کردند



. ترداوم   نیازهای حداقلی برگزاری انتخابات سالم خواهد داشت حضور و مشارکت ما در انتخابات بستگی به میزان تأمین پیش ”

هرای مرا در ایرن     کنیم و تغییر درقوه مجریه را ضروری مری دانریم. اولویرت    در راستای منافع ملی ارزیابی نمی شرایط کنونی را

 :محور عبارت است گرا و مطالبه رویکرد برنامه

ر توسعه سیاسی و ایجاد فضای تنفس و امکان حیات انسانی و فعالیت برای فعاالن سیاسی و اجتمراعی و تقویرت نهادهرای     الف

 صنفی مدنی و

 گرای تولیدی و ایجاد اشتغال و رفاه نسبی برای اقشار مختلف مردم گیری توسعه جهت -ب

 اصالح مدیریت سیاست خارجی و برخورد منطقی و مبتنی بر منافع ملی با دیگر کشورها -پ

 “...پروری اصالح نظام مدیریتی کشور، با تأکید بر مبارزه با فساد، ناکارآمدی و حامی -ت

ه های اخیر همچنین تأکید کرده ایم که ارتجاع حاکم با تمام امکانات خود خواهد کوشید تا جلوی اعمال اراده تروده  ما در هفت

ها را سد کند. مرتجعان حاکم با توجه به تجربه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری خوب می دانند که اگر موفرق شروند برا    

وی شرکت بخش وسیعی از شهروندان، نیروهای سیاسی و اجتماعی میهن مرا را  اعمال فشارها، کارزار تبلیغاتی حساب شده جل

در انتخابات بگیرند و همچنین دخالت وسیع نیروهای سرکوبگر، از جمله بسیج را در انتخابات ترأمین کننرد، خواهنرد توانسرت     

خرود را برار دیگرر بره مرردم مرا        مجدداد احمدی نژاد و احمدی نژاد دیگری را از صندوق های رآی بیرون آورند و خواست های

 . تحمیل کنند

ما تکرار می کنیم که حزب توده ایران اعتقاد دارد که باید با اتحاد عمل و بسیج نیروهای اجتماعی حول شعارهای مشرخص، و  

آب به  از جمله مخالفت با حضور و دخالت نظامیان و نیروهای انتظامی در انتخابات، دوری از چند دستگی های مخرب که تنها

 .آسرریاب مرتجعرران حرراکم مرری ریررزد، برره اسررتقبال انتخابررات و بسرریج نیروهررای اجتمرراعی برررای شرررکت فعررال در آن رفررت

با انتخاب نامزد واحدی برای جبهه اصالحات، درس گیری از تجریبات هشت ساله دوره دولت خراتمی و افشرای تجربره چهرار     

خواست های مردم در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و مقابله با محرومیت و ساله عملکرد فاجعه بار دولت احمدی نژاد، توجه به 

فقر و همچنین قرار دادن خواست آزادی و احترام به حقوق شهروندان در صدر برنامه های انتخاباتی می توان موازانه کنرونی را  

حراکم تحمیرل کررد. نبایرد بره      به نفع جنبش مردمی تغییر داد و بخش هایی از خواست های جنبش مردمی را بره مرتجعران   

ارتجاع اجازه داد تا با اتکا به چند دستگی نیروهای مترقی و مدافع اصالحات تجربه تلخ انتخابات ریاسرت جمهروری گذشرته و    

 -org/2013http://www.tudehpartyiran.-11-28-19-45-55/628  .مجلس اخیر را تکرار کند
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 !اجتماعی نیروهای بسیج و مردمی ضد رژیم افشای برای سیاسی مبارزه مهم صحنه انتخابات

 1388خرداد  05سه شنبه, 

  ولری فقیره وظیفره مهرم نیروهرای مترقری و آزادی خرواه       “ حاصرل ”شکست برنامه های ارتجاع بررای برگمراری مجردد نرامزد     

با داغ تر شدن تنور مبارزه انتخاباتی، نیروهای ارتجاعی تهاجم سازمان یافته یی را برای تغییر نتیجه انتخابرات آغراز کررده انرد.     

ه شردن سرپاه، بسریج و    خبرهای نگران کننده در مورد افزایش بی سابقه صندوق های سیار و گزارش های متعدد دربراره آمراد  

نیروهای سرکوبگر، زیر نظر دفتر خامنه ای، برای مداخله وسیع در انتخابات و برگماری مجدد احمدی نرژاد بره عنروان ر ریس     

رژیم نمی تواند برای همه نیروهای آزادی خواه و ملی میهن ما نگران کننده نباشد. بر اساس گرزارش رسرانه   “ اصلح”جمهوری 

انرشجو، رییس سرترراد انرترخررابررات کرشررور، در مرصرراحربره مطبروعراتری روز یکشرنبه از ده برابرر   های گروهی کامران د

ریریس  ”پرور،   اکبرر محتشرمی   جرمرهرروری خبرر داد. علری    هرررای سریرررار انرترخرابررات ریراسررت     شدن ترعررداد صرنرردوق

کنرم آقررای   مرن تصرور مری”در این باره از جمله گفت:  “کرمریرترره صریررانرت از آرای مرردمری سرتراد مهنردس مروسروی

صندوق سیار بوده اسرت و ایشران تعرداد     1400خواند و  کند و عدد و رقم را با یرک صرفرر اضافه می دانرشرجرو اشرتربراه می

 “.خوانده است 14000ها را  صندوق

هایی است که نامزدهرای   هنرده و تراییردکننرده دغردغرهد اگرر چرنریرن خربرری درسرت براشرد، نشران”وی اضررافرره کررد: 

هرای   انرد و برراسراس هرمررین نرگررانرری کمیتره    جرمرهروری در رابرطره برا سرنوشت آرای مرردم داشرتره این دوره ریراسرت

ایرن   صرنرردوق سریار باشرند و    14000صرندوق،   46000صیانت از آرای مردم شکل گرفته است. اصرال مرعقول نیسرت از  

 “.ای اسرت کره برایرد برا آن بره طور جدی برخورد شود مساله

این تالش های خامنه ای و نزدیکان او برای تأثیر گذاری بر نتایج انتخابات آینده از این منظر نیز قابل توجه است کره کارنامره   

بر سر توافرق بررای   “ ب در والیتذو”سیاه و ضد مردمی دولت احمدی نژاد آنچنان است که حتی طیف های گوناگون نیروهای 

دیروز تمام تالش عقرالی جنراح   ”حمایت از احمدی نژاد به شدت دچار تفرقه و چند دستگی هستند. بر اساس گزارش اعتماد: 

راست برای سرپوش گذاشتن بر اختالف بر سر نام احمدی نژاد در مجلس بی نتیجه ماند و مخالفان و موافقان احمدی نرژاد در  

را ناممکن سازد. « ریش سفیدی»ف کشی کردند تا بار دیگر تندروی نمایندگان طیف رایحه خوش خدمت، هر گونه برابر هم ص

اصولگرایی شدند که به محمود احمدی نژاد رای منفی دادند. امرا روح اهلل حسرینیان و حامیران     75علی الریجانی و حامیانش 

نماینده دیگر هم از  30اما زن  خطر رقیب اصالح طلب سبب شد نماینده بیشتر نیستند  50رایحه خوش خدمتی هم گر چه 

 “. نماینده خواستار حمایت فراکسیون اصولگرایان از محمود احمدی نژاد شدند 80سر مصلحت به آنها بپیوندند و سرانجام 
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اصالح طلبران حکرومتی    از سوی دیگر وابستگان تبلیغاتی و چماق داران مطبوعاتی رژیم نیز کارزار وسیعی را بر ضد نامزدهای

سازمان دهی کرده اند که نقش کیهان، به سردبیری شکنجه گر وزارت اطالعات، شرریعتمداری در آن نمونره اسرت. کیهران در     

موسروی سرخن ترازه ای    ”برخورد با کروبی و همچنین مصاحبه تلویزونی اخیر موسوی، ضمن حمالت شدیدی از جمله نوشت: 

تأکیرد مری شرود بری کرم و       -داشت و آنچه در این باره بر زبان آورد، دقیقاد و بی کم و کاستعلیه ر یس جمهور و دولت نهم ن

همان جمالتی بود که دشمنان تابلودار اسالم و انقالب طی چند سال اخیر علیه احمدی نرژاد برر زبران و قلرم آورده و      -کاست

احمدی نژاد بسیاری از آموزه های اسرالمی و انقالبری را   هنوز هم می آورند. اما آقای مهندس موسوی به بهانه سیاه نمایی علیه 

مورد هجوم قرار داد و به نظرات صریح و خالی از ابهام حضرت امام حمله کرد. آقای موسوی، چررا بره شرعور و حیثیرت مرردم      

دقیقراد همران    اهانت می کند و به آنان اتهام می زند که برای استقبال از ر یس جمهور خویش پول دریافت کررده انرد؟! یعنری   

 “.اهانت و اتهامی که مدتهاست اسرا یل، آمریکا و ضد انقالبیون فراری علیه مردم شریف و مسلمان ایران روا می دارند

ما در هفته های اخیر ضمن تأکید بر واقعیت های کنونی جامعه، امکانات عینی و ذهنی جنبش مردمی و سطح سازمان یافتگی 

روهای سیاسی دگراندیش و آزادی خواه کشور و در عین حال با طرح انتقادات و اشرکاالت جردی   و توان نیروهای اجتماعی و نی

از نامزدهای اصالح طلبان و سیاست های اعالم شده از سوی آنها بر این نکته تأکید کرد و می کنیم که مبارزه انتخاباتی، عرصه 

مردمی رژیم و دولت برگمرارده آن در زمنیره هرای گونراگون     مهم مبارزه سیاسی بر ضد رژیم والیت فقیه و افشای کارنامه ضد 

است. در عین حال انتخابات فرصتی است برای بسیج نیروهای اجتماعی کشور، برای همکاری و تالش مشترد نیروهای مترقی 

رتجراع.  و آزادی خواه، و همچنین برای بسیج و سازمان دهی نیرو و گسرترش امکانرات جنربش بررای مقابلره برا برنامره هرای ا        

اما در فضای رقابت به علت باز شردن فضرای نسربی، هرم رقبرا و هرم       ”حجاریان در این زمینه ضمن تحلیل مشابهی می گوید: 

نمرایی    دانرم کره لغرت سریاه     های دولت را روی دایره بریزند .البته من نمی ها و تباهی اند بسیاری از سیاهکاری هواداران توانسته

کند طبعا کارگزار کار وی سیاه خواهد بود، مگر آنکه در لحظراتی حتری    دولتی که سیاهکاری می اخیرا از کجا آمده است وقتی

خواهد گزارش دقیقری از اوضراع    الش مرده سگی را ببینیم و بگوییم که به جمع دندان سفیدی دارد اما برای خبرنگاری که می

ها  د. در هر حال در این انتخابات نیز بسیاری از لوش لجنکشور بدهد، این نگاه کارساز نیست و شاید نوعی خیانت به مردم باش

)به نقل از پایگاه خبری امرروز( مرا تکررار مری     “ اند که پشت صحنه چه خبر است. اند و مردم دیده از کف مرداب به سطح آمده

که در چارچوب نظرارت   کنیم که انتخابات کنونی نه تنها آزاد نیست بلکه روند تحمیل شده ای است از سوی رژیم والیت فقیه،

مرتجعان شورای نگهبان و دخالت آشکار و نهان نمایندگان خامنه ای و دستگاه های سرکوبگر، برای برگماری مرتجعی همچون 

احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری برگزار می شود. در چنین چارچوب تن  و انحصار طلبانه یی انتظار تحوالت بنیادین و 

انتخابات تصور بی پایه و نادرستی است که بی گمان ما را به تحلیل های نادرسرت و غیرر واقرع بینانره از      دموکراتیک داشتن از

شرایط کنونی سوق می دهد. در عین حال نمی توان به مردم گفت که با خانه نشستن و دوری از چنین رونردی مری تروان بره     
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یکاری، تورم و فشارهای کمر شکن اقتصادی برر خرانواده   خواست های اساسی شان، از جمله تخفیف فقر و محرومیت، کاهش ب

ها، و تخیفیف جو خشن سرکوب کنونی، دست یافت. بهره برداری از امکانرات محردود کنرونی بررای سرازمان دهری نیروهرای        

اجتماعی حول شعارهای مردمی و تالش برای تحمیل این خواست ها بر برنامه های اصالح طلبران حکرومتی گرامی در احیرای     

وحیه مبارزه طلبی و فایق شدن بر عقب گردهای ناشی از نتایج انتخابات گذشته و روی کار آمدن دولت احمردی نرژاد اسرت.    ر

باید تمام تالش ها را برای شکست دادن نامزد اصلی ارتجاع، یعنی محمود احمدی نژاد به کار گرفت. تحقق چنین امری گرامی  

کت به سمت احیای روند اصالحات و بازسازی نیروهای اجتماعی برای مبارزه هر چند کوچک در تخفیف فشارهای کنونی و حر

 . سرنوشت ساز آینده در راه طرد رژیم والیت فقیه است
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 دمکراتیک های آزادی و حقوق تامین برای مبارزه

 1388خرداد  18دوشنبه, 

یکی از خواست های اساسی جنبش مردمی در پیکار بر ضد رژیم والیت فقیه، تامین و تضمین حقوق و آزادی های دمکراتیرک  

و اجتماعی است. در اوضاع کنونی خواست های عام دمکراتیک یکی از مهمترین عرصه های مبارزه قلمرداد مری گرردد و    فردی 

 .بنررابراین امکرران تجهیررز و سررازماندهی جنرربش بررر پایرره ایررن امررر برره دالیررل متعرردد عینرری و ذهنرری وجررود داشررته و دارد 

بار دیگر به وضوح خود را نشران داد و شراهد آن هسرتیم کره     همین واقعیت در کارزار انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 

تاکید بر تضمین حقوق دمکراتیک، حق شهروندی، رعایت حرمت انسان و خواست های مشخصی چون آزادی زندانیان سیاسی، 

ی بیران،  برچیدن گشت های ارشاد و پایان دادن به مداخله در زندگی خصوصی و اجتماعی افراد و نیرز آزادی اجتماعرات، آزاد  

اندیشه و احزاب و مخالفت با سانسور و ممیزی به انواع مختلف و در اشکال گوناگون در تبلیغات انتخاباتی به چشم مری خرورد.   

در واقع موج نیرومند نارضایتی اجتماعی از سیاست هرای رژیرم والیرت فقیره و عملکررد ارتجراع حراکم، نامزدهرای ایرن دوره          

روی این خواست های عام کرده که به نوبه خود نشرانگر اهمیرت فروق العراده ترامین حقروق عرام         انتخابات را وادار به مانور بر

دمکراتیک در اوضاع کنونی است. انتشار منشور حقوق بشر میرحسین موسوی و بیانیه او در مورد اقوام ایرانی و توسعه متروازن  

و مبارزه برا همره مظراهر قرانون گریرزی و بری اعتنرایی و        اقتصادی و اجتماعی در مناطق قومی و مرزی، تاکید بر قانون گرایی 

پایمال ساختن حقوق افراد جامعه در کنار شعارهای تبلیغاتی مهدی کروبی در خصوص رعایت حقوق اقوام ایرانی و تغییر قانون 

 .ت مری کنرد  ممیزی و جزاینها، همگی از وجود موج نیرومند برای تامین خواست های دمکراتیک توده های ویسع مردم حکایر 

اعمال سیاست های واپس گرایانه و سرکوب کلیه حقوق دمکراتیک طی سره دهره اخیرر توسرط رژیرم والیرت فقیره، آنچنران         

وضعیتی را پدید آورده که تامین آزادی های دمکراتیک یکی از الویت ها ی مبارزه در راه طرد رژیم استبدادی کنونی و حرکت 

محروم جامعه است و به همین علت مبارزه با کنتررل پلیسری جامعره، سررکوب آزادی     به سمت ایجاد تحوالت بسود توده های 

های دمکراتیک، پایمال کردن حقوق مردم و پیگرد و بازداشت و شکنجه و قتل و اعدام و اعمال سرتم ملری برر خلرق هرا، زیرر       

کردن حقوق کرارگران و دهقانران و   پاگذاردن حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، تبعیض جنسیتی بر نیمی از مردم کشور، پایمال 

جلوگیری از تشکل صنفی آزادانه آنها در سندیکاها و اتحادیه ها، سانسور وحشتناد و فرهن  ستیزی، در وضعیت فعلری یرک   

وظیفه عاجل و غیر قابل چشم پوشی است که درعین حال دارای ماهیتی ضداستبدادی بره معنرای دقیرق کلمره درچرارچوب      

 . آید می شمار به دمکراتیک –هدف های مرحله ملی 

به عبارت دیگر تامین آزادی و حقوق دمکراتیک ارتباط گسست ناپذیر با سرازماندهی تروده هرای وسریع مرردم و در راس آنهرا       

زحمتکشان برای مبارزه برای تحوالت در جامعه دارد. ما بارها تاکید کرده ایم، فقط با نیروی متشکل و سازمان یافته توده هرای  

ی می توان بر استبداد و ارتجاع حاکم غلبه کرد و برای سازماندهی مردم نیز تامین خواست های عام دمکراتیک ضرروری  میلیون
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است! به خودی خود پیدا است که مبارزه در این عرصه از چه اهمیتی برخوردار بوده و ایرن خواسرت هرای عرام منرافع طیرف       

ه می توان و باید با الویت قراردادن آنها، پایه های نزدیکی و اتحراد عمرل را   گسترده ای از نیروهای اجتماعی را دربر می گیرد ک

 .در پیکار با استبداد و ارتجاع فراهم ساخت

در ماه های اخیر و طی کارزار انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بخشی از نیروهای سیاسی زیر پوشش دفاع از حقوق مرردم  

خواست های مردم را در پیوند با خصوصی سازی، مقررات زدایی و بره ویرژه خصوصری     از برنامه ای حمایت می کنند که تامین

سازی و تغییر مالکیت در صنعت ملی نفت ارزیابی و معرفی می سازد. به گمان ما چنرین دیرد و برداشرتی کرامالط غلرط و غیرر       

محسوب می شوند و از چنین برنامره ای   علمی است. صرف نظر از جریانات سیاسی که نماینده الیه هایی از سرمایه داری ایران

با انگیزه و منافع طبقاتی خود پشتیبانی می کنند، حمایت سایر جریانات از چنین برنامه هایی به سود مبارزه بر ضد اسرتبداد و  

 سرتاد ر تحلیلی –برای تامین آزادی و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی نیست و نمی تواند باشد. دراین زمینه پایگاه خبری 

اقتصاد دولتی سد راه انتخابرات آزاد و  ” ، در مطلبی با عنوان دارد تعلق ایران در نولیبرالی های نظریه مدافعان و هواداران به که

یکری از بازدارنرده تررین و سرترگ تررین سردهای پریش روی        “ . . . اردیبهشت ماه امسال از جمله نوشت: 20به تاریخ “ سالم

“. کمیت اقتصاد دولتی در جامعه ها است . . . اقتصاد دولتی به طور ذاتی با انتخابرات آزاد تنراقض دارد  انتخابات آزاد و سالم، حا

رفتار کاندیداها برای تصدی یرک مقرام سیاسری از    ” سپس در ادامه مطلب با تاکید براینکه در نظام های مبتنی بر اقتصاد آزاد، 

کاندیداهای تصدی یک منصب سیاسری  “ ، می افزاید:“های خصوصی استراه انتخابات، تا حدودی شبیه به عرضه کنندگان کاال

در جامعه های با اقتصاد آزاد هرگز جرات نمی کنند بدون اینکه زمینه آماده باشد، وعده ای به رای دهنردگان بدهنرد و آنهرا را    

. . بردون واهمره و مطالعره، وعرده هرای       در گرداب هیجان و التهاب بکشانند . . . در جامعه های با اقتصاد دولتی اما کاندیداها .

در آخر هم نتیجه می گیرد راه ترامین  ”. سیاسی و اقتصادی هیجان انگیز داده و ذهنیت رای دهندگان را تخریب می کنند . . . 

 !!!اسرررت 44یرررک انتخابرررات آزاد و سرررالم در جمهررروری اسرررالمی، خصوصررری سرررازی برررر پایررره ابالغیررره اصرررل      

مرادام کره شراهرگ    “ مهدی کروبی برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران اعالم می شود: همچنین در پشتیبانی از طرح

حیات دولت و شرط دوام نیرومندش همین نفت باشد، دمکراسی در ایران افسانه خواهرد برود. ترا مالکیرت نفرت حرل نشرود و        

راتیک بیجاست. اصالط نبایرد گفرت کره    موجودیت دولت از مالکیت انحصاری بر نفت مرتفع نشود، انتظار دمکراسی و دولت دمک

  .” . . .نفت ملی بوده، دولتی بوده! حاال باید ملی سهامی )بخوان خصوصی ( شود

چنین دیدگاه و برداشتی از برقراری دمکراسی و تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک به شدت با سرشت و مفهوم دمکراسی و 

 .آزادی در تقابل قرار دارد



ارایه برنامه هایی از این دست، و همچنین پیشنهاد تقسیم درآمد نفت میان مردم، کره از سروی احمردی نرژاد     دررابطه با علت 

مطرح شده است، توضیح کوتاهی ضروری است، زیرا بدون درد از ریشه و علت ارایه چنین برنامره هرایی، نمری تروان ماهیرت      

ی به ویژه توده های محروم جامعه را از خطرات ایرن برنامره هرا آگراه     واقعی اینگونه تبلیغات انتخاباتی را افشا کرد و افکار عموم

 .ساخت

خصوصی سازی صنعت ملی نفت با عنوان تقسیم درآمدهای نفتی میان مردم و یا انتشار اوراق مشارکت برای توزیع سود نفرت  

 این به. دارد قرار مشخصی اریخیت –میان ایرانیان که اخیراط توسط دولت ضدملی احمدی نژاد طرح گردیده، درچارچوب زمانی 

و مقررات زدایی و شعار استقالل بانک مرکزی معنا داده و معطوف به ترالش   44غیه اصل ابال با پیوند در ها برنامه این که معنا

در  الیه های معینی از سرمایه داری ایران است. در دهه چهارم حیات رژیم والیت فقیه با توجه به تسلط نظریه های نرولیبرالی 

پیوستن بره ارابره جهرانی شردن سررمایه داری       برای گیری سمت این اجرای موفقیت رژیم، اجتماعی –سمت گیری اقتصادی 

مستلزم اصالحات سیاسی و تعریف مجدد بسیاری از حوزه های سیاسی و قوانین جمهوری اسالمی است. طرح شعارهایی مانند 

شی از برنامه کلی نولیبرالی برای گسترش و ژرفش ارزش ها و قروانین  خصوصی سازی صنعت نفت و استقالل بانک مرکزی، بخ

انضباطی تخطی ناپذیر مبنی بر اقتصاد بازار آزاد در تمامی ارکان جامعه است. تقسیم درآمد نفت یا اوراق مشارکت برای توزیرع  

 و اسرت  حاکمیرت  ساختار در عیاجتما –سود نفت بین مردم، در واقع ایجاد رابطه ی نوین در چارچوب سمت گیری اقتصادی 

“ آزادی و دمکراسری ” ولیبرالیسم با این برنامه ها و در پشرت ماسرک ترامین    ن. کند می تضعیف را دمکراتیک امکانات شدت به

چارچوبی قانونی و حقوقی برای بازتولید دایم خود یعنی بازاری کردن و مصرف گرا ساختن جامعه پدید می آورد. با این چنرین  

یی، نهادها و ارگان هایی به لحاظ قانونی تقویت می شوند که اوالط دسترسی ناپذیرند و به دور از حوزه تصمیم گیرری و  برنامه ها

تاثیر گذاری توده های وسیع مردم قرار می گیرند و ثانیاط جرز تشردید نرابرابری و بری عردالتی و تحدیرد حقروق و آزادی هرای         

 .ه، نتیجه ای به بار نخواهدآورددمکراتیک بویژه برای توده های محروم جامع

بنابراین خصوصی سازی صنعت نفت نه تنها راه چاره نیست، بلکه درتضاد با ارزش های دمکراتیرک و حقروق مرردم در تعیرین     

سرنوشت خویش قراردارد. این سیاست، برخالف تبلیغات پٌرسروصدا، بازتاب دهنده منافع قشرهای میانه حال جامعه نیز نیست، 

ودشدن حقوق دمکراتیک در جامعه که از پیامدهای این برنامه است، فشار مضراعفی را برر قشررهای میانره حرال وارد      زیرا محد

ساخته و باعث پایمال شدن منافع و حقوق آنها می گردد. تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک به عنوان یک الویت تکرار مری  

ر خصوصی سازی و چوب حراج بر ثروت ملی، بلکه بر پایه اصرالح و تغییرر   کنیم یک الویت در مبارزات کنونی مردم، نه از مسی

ساختار سیاسی مبتنی بر استبداد و خودکامگی در لباس والیت فقیه به عنوان سد اسیاسی راه تکامل و پیشرفت جامعه امکران  

ایع کلیدی و مادر مانند پذیر است. با حفظ چنین ساختار پوسیده و به شدت ضد مردمی و ضد دمکراتیک، خصوصی سازی صن
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 .صنعت ملی نفت ایران، به تشدید دیکتاتوری، محدود شدن آزادی های اساسی و نابودی حق حاکمیت ملی منجر خواهرد شرد  

به باور ما، سازماندهی سیاسی جامعه به قصد دمکراسی و اعمال حاکمیت واقعی مردم و تامین حقوق عام دمکراتیرک بره ویرژه    

های محروم جامعه، زمینه های ضرور برای دگرگونی های بنیادین به شمار می آید و در خدمت آمراج   برای زحمتکشان و توده

 از ناشری  دمکراتیرک  غیرر  نهادهرای  گیری شکل ملی، ثروت حراج با مهم این و دارد قرار دمکراتیک –های مرحله انقالب ملی 

 ! است ناممکن و داشته قرار تقابل در گاز و نفت ویژه به راهبردی، و مادر صنایع سازی خصوصی
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 جمهوری ریاست انتخابات مناسبت به ایران توده حزب مرکزی تهکمی اعالمیه

 1388خرداد  18دوشنبه, 

 

ضرورت همکاری و مبارزه مشترد نیروهای مدافع اصالحات، آزادی، و عدالت اجتماعی برای شکست نامزدهای انتخاباتی ولی 

 فقیه و واپس گرایان حاکم

 !هم میهنان گرامی

هوری، در روزهای آینده، در شرایط حساسی برگزار می شرود. چهرار سرال پرس از روی کرار      دهمین دوره انتخابات ریاست جم

آمدن دولت ضد مردمی و عمیقا واپس گرای احمدی نژاد، ر یس جمهور برگمارده ولی فقیه و نماینده مستقیم نیروهای نظامی 

وی کار آمردن ایرن دولرت و در حرالی کره برا       ر انتظامی کشور، اکثریت قاطع مردم در شرایطی به مراتب وخیم تر از پیش از ر

فشارهای کمر شکن اقتصادی، محرومیت شدید و فقر رو به رویند به پای صندوق های رای مری رونرد. سیاسرت هرای مخررب      

اقتصادی که موجب ورشکستگی بخش تولیدی کشور، رشد فزاینده بیکاری و تورم افسار گسیخته گردیده است، در کنار حیرف  

ه درآمد نجومی نفت، در چهار سال گذشته، توسط نهادهای انگلی، وابستگان سران رژیم و دستگاه هرای نظرامی   و میل بی سابق

انتظامی، و همچنین گسترش جو اختناق و ترور و حمالت مداوم بر ضد جنبش کارگری، زنان و جوانان و دانشجویان کشور، و -

یتی بسیار گسترده و عمیقی را بر ضد رژیرم والیرت فقیره و دولرت     تشدید فشار بر اقلیت های ملی و مذهبی، در مجموع نارضا

برگمارده آن دامن زده است. ادعای بی پایه ای نیست اگر بگوییم دولت محمود احمدی نژاد از جمله ارتجاعی ترین دولت های 

  .تاریخ سی سال رژیم جمهوری اسالمی بوده است

 1384سررررررت جمهرررررروری در سررررررال تفرررررراوت هررررررای دهمررررررین دوره انتخابررررررات بررررررا انتخابررررررات ریا 

، در شرایط بسیار متفاوتی از اوضاع کنونی برگزار شد. کمبودهرای  1384نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 

جدی دوران هشت ساله دولت خاتمی، عدم توانایی این دولت در تحقق قول های داده شده و پیشبرد امر اصالحات، بی عملری  

ه وضعیت قشرهای محروم، خصوصا کارگران و زحمتکشان، سبب شد که بخش هرای وسریعی از نیروهرای    در زمینه رسیدگی ب

اجتماعی دلسرد و مأیوس از روند اصالحات از شرکت در انتخابات خودداری کننرد. انشرقاق مخررب در صرفوف اصرالح طلرب       

ی خواه، این امکان را به ارتجراع داد ترا برا    حکومتی و تحریم انتخابات از سوی بخش های وسیعی از نیروهای دگراندیش و آزاد

سازمان دهی گسترده همه امکانات خود و با به میدان آوردن نیروهای نظامی و انتظامی مناسبترین مهرره بررای انجرام برنامره     

  .های خود را از صندوق های رای بیرون آورد
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یروهای اجتماعی، و نیروهرای دگرانردیش و آزادی   پس از گذشت چهار سال از دولت احمدی نژاد بخش های وسیعی از مردم، ن

، و با تجربه سیاست های مخرب این دولت و اثررات مسرتقیم و غیرر مسرتقیم آن برر      84خواه جامعه با دید متفاوتی از خرداد 

ابات زندگی روزمره شان به استقبال انتخابات می روند و نشانه های موجود حاکی از خواست عمومی مردم برای شرکت در انتخ

و رهایی یافتن از دولت احمدی نژاد است. این خواست را باید در روزهای اخیر بره نیرروی گسرترده اجتمراعی حاضرر در پرای       

  .صندوق های رای تبدیل کرد

  امکانات، دشواری ها و بغرنجی های پیش رو

تمی، که بی شک به خراطر موضرع   روند انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با ورود میرحسین موسوی و خروج نابهنگام خا

گیری های مستقیم و غیر مستقیم ولی فقیه صورت گرفت با دشواری ها و بغرنجی های جدی رو به رو بوده است. ما در هفتره  

های پیش ضمن انتقاد به روشن نبودن سیاست های انتخاباتی نامزدهای نیروهای اصالح طلب خواهان روشن شدن مواضع این 

  .نامزدها شدیم

انتظامی و نزدیک بره خامنره ای و   -در مقابل نامزدهای اصالح طلبان، محمود احمدی نژاد، به عنوان نماینده بخش های نظامی

محسن رضایی، به عنوان نامزد بخش هایی از نیروهای اصول گرای مخالف احمدی نژاد، که معتقدند چهار سال دولت احمردی  

نافع آنها نیز ضربه زده است، و در شرایط اختالف نظرهای جدی در صرفوف نیروهرای   نژاد و شیوه عمیقاد انحصار طلبانه آن به م

  .مبنی بر بی کفایتی دولت احمدی نژاد در صحنه انتخاباتی حضور دارند“ ذوب شده در والیت”

سپاه، بسریج  آنچه مسلم است این واقعیت است که اگر انتخابات بدون دخالت های وسیع و تقلبات گسترده نیروهای وابسته به 

و گروه های قداره بند وابسته به دفتر ولی فقیه برگزار شود، افرادی نظیر احمدی نژاد و رضایی برا شکسرت سرنگینی رو بره رو     

خواهند بود. تمام شواهد و گزارش های رسیده حاکی از آن است که سران ارتجاع با علم به این واقعیت مترصدند تا با سرازمان  

ی از نامزدهای خود را از صندوق های رای بیرون آورنرد. شکسرت ایرن برنامره تنهرا و تنهرا برا حضرور         دهی تقلبات گسترده یک

  .نیرومند، گسترده و میلیونی توده ها در پای صندوق های رای و تحمیل نظارت مردمی بر انتخابات امکان پذیر است

ا، سطح سازمان یافتگی نیروهای اجتماعی و نقرش و  اینک با توجه به تجربه چهار سال گذشته، واقعیات عینی و ذهنی جامعه م

توانمندی نیروهای سیاسی کشور نمی توان با برداشت های غیر واقرع بینانره برا رای بره عردم شررکت در انتخابرات در مقابرل         

ران تحوالت بی طرف ماند. بی طرف ماندن و نظاره گر حوادث بودن در اوضاع کنونی تنها به نفع سیاست های از هر جهرت بحر  

زای دولت احمدی نژاد است. مبارزه انتخاباتی، عرصه مهم مبارزه سیاسی بر ضد رژیم والیت فقیه و افشای کارنامه ضد مردمری  

رژیم و دولت برگمارده آن در زمنیه های گوناگون است. در عین حال انتخابات فرصتی است بررای بسریج نیروهرای اجتمراعی     



وهای مترقی و آزادی خواه، و همچنین برای بسیج و سازمان دهری نیررو و گسرترش    کشور، برای همکاری و تالش مشترد نیر

مشرروعیت  ”امکانات جنبش برای مقابله با برنامه های ارتجاع. تشرویق مرردم بره خانره نشرینی و تحرریم انتخابرات، بره بهانره          

ه در راسرتای سیاسرت ارتجراع بررای     به رژیم والیت فقیه، نه تنها معضلی را از معضالت کنونی برطرف نمی کند بلک“ بخشیدن

کنترل نتیجه انتخابات است. عدم شرکت در انتخابات تنها در صورتی توجیه پذیر بود که می توانسرت سرالحی برنرده در نفری     

رژیم والیت فقیه تبدیل شود. بهره برداری از امکانات محدود کنونی برای سازمان دهی نیروهای اجتماعی و تالش برای تحمیل 

های مردمی به نامزدهای اصالح طلبان حکومتی گامی در راه احیرای روحیره مبرارزه طلبری و فرایق شردن برر عقرب         خواست 

  .گردهررررای ناشرررری از نتررررایج انتخابررررات گذشررررته و روی کررررار آمرررردن دولررررت احمرررردی نررررژاد اسررررت          

 

 نامزدهای انتخاباتی و حزب ما

ح طلبان حکرومتی برر ضررورت روشرن شردن مواضرع و       ما از همان فردای روشن شدن نهایی شرکت دو نامزد گروه های اصال

سیاست های آنان تأکید کرده ایم. در هفته های اخیر هر دو نماینده گروه های اصالح طلرب در موضرع گیرری هرای متفراوتی      

نظرات خود را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعالم کرده اند. حزب ما ضمن بررسری برنامره هرای اعرالم شرده از      

وی نامزدهای اصالح طلبان حکومتی، و همچنین بررسی کارنامه عملکرد گذشته میر حسین موسوی و کروبری معتقرد اسرت    س

که توان این نامزدها، حتی در صورت پایبندیشان به قول ها و برنامه های اعالم شده می تواند در سرطحی محردود بره احیرای     

تمی نشان داد که حفظ ساختارهای قدرت در ایران، مماشات و تمکرین  روند اصالحات یاری رساند. تجربه هشت سال دولت خا

در مقابل رژیم والیت فقیه و عدم اتکاء به توده های مردم، سدی جدی در مقابل تحوالت مثبت در جامعه ماست. مسئله تأمین 

ون و دستگاه های اجرایری آن  آزادی ها و حقوق مردم، و گام گذاشتن در راه تحوالت بنیادین و دموکراتیک، در کشوری که قان

و نیروهای نظامی و انتظامی، به صورت انحصاری، در دست یک نفر، ولی فقیه، تمرکز یافته است، امکان پذیر نیسرت و تنهرا برا    

طرد چنین ساختار حکومتی است که می توان به چنین تغییراتی دست یافت. روند اصالحات تنها ایجاد فرصت بررای سرازمان   

بش مردمی و تجهیز آنچنان نیروی اجتماعی است کره بتوانرد سررانجام اراده تروده هرا را بره مرتجعران حراکم         دهی و رشد جن

تحمیل کند. بر این اساس حزب ما روند انتخابات کنونی را نه در چارچوب رای دادن به موسوی یا کروبری، بلکره تجهیرز نیررو     

دهای رژیم والیت فقیه می داند. رای دادن به نامزدهای اصالح برای شکست محمود احمدی نژاد و محس رضایی، به عنوان نامز

طلبان در شرایط موجود رای منفی دادن به رژیم والیت فقیه و نامزدهای آن در انتخابات است. ما اطمینان داریم که مرردم برا   

  .هوشیاری این مهم را به انجام خواهند رساند

همه نیروهای مدافع اصالحات، آزادی و عدالت را به تالش و مبارزه مشترد  کمیته مرکزی حزب توده ایران مردم آگاه میهن و

برای شکست دادن نامزد های ارتجاع، یعنی محمود احمدی نژاد و محسن رضایی فرا می خواند. تحقق چنین امری گرامی هرر   
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اجتمراعی بررای مبرارزه    چند کوچک در تخفیف فشارهای کنونی و حرکت به سمت احیای روند اصالحات و بازسازی نیروهای 

سرنوشت ساز آینده در راه طرد رژیم والیت فقیه است. در چنین شرایطی ارتجاع حاکم با تمام امکانات خود خواهد کوشرید ترا   

جلوی اعمال اراده توده ها را سد کند. مرتجعان حاکم با توجه به تجربه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری خوب می دانند 

وند با اعمال فشارها، کارزار تبلیغاتی حساب شده جلوی شرکت بخش وسیعی از شهروندان، نیروهای سیاسری و  که اگر موفق ش

اجتماعی میهن ما را در انتخابات بگیرند و همچنین دخالت وسیع نیروهای سررکوبگر، از جملره بسریج را در انتخابرات ترأمین      

یگری را از صندوق های رآی بیرون آورنرد. تنهرا راه مقابلره برا ایرن      کنند، خواهند توانست مجدداد احمدی نژاد و احمدی نژاد د

ترفندهای رژیم حضور نیرومند و میلیونی توده ها در پای صندوق های رأی و سازمان دهی کارزارهای اعتراضی بر ضد تقلبرات  

میلیرونی رای دهنرده، در ایرن    و مداخالت نیروهای وابسته به ولی فقیه در روند انتخابات است. وحدت اراده و عمل توده هرای  

حساس ترین دوره انتخابات کشور می تواند نقشی موثر به نفرع مصرالح ملری و حرل معضرالت جردی اقتصرادی ر اجتمراعی و          

سیاسی کشور ایفاء کند. زمان و شرایط در خانه نشستن و صندوق های رای را انحصارا به اعوان و انصار ولری فقیره واگذاشرتن    

یون ها رای توده ها با رای های فرمایشی و ساختگی انحصار گران حکومتی پر خواهد شد. و ایرن چنرین   نیست. جای خالی میل

 !مباد

 کمیته مرکزی حزب توده ایران

 1388خرداد ماه  14
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 !کرد مقابله انتخابات در دخالت و مردم رای کردن پایمال برای ارتجاع های توطئه با توان تمام با باید

 1388خرداد  18دوشنبه, 

گرانی های وسیع مردم و نیروهرای ملری و آزادی خرواه کشرور را برانگیختره      حوادث آخرین روزهای کارزار انتخاباتی به حق ن 

است. حمالت گروه های مزدور و وابسته به نیروهای سپاه و بسیج به همایش های انتخاباتی نیروهای اصالح طلب و تالش برای 

آشکار سپاه و نیروهرای انتظرامی در    تشدید درگیری ها و به وجود آوردن حالت فوق العاده، که می تواند بهانه یی برای دخالت

انتخابات و مخدوش کردن آرای مردم باشد، در کنار گزارش های رسیده از جلسه نراظران شرورای نگهبران در اصرفهان، بررای      

توجیه آنها در دفاع از احمدی نژاد، و همچنین تدارکات گسرترده نیروهرای سرپاه بررای دخالرت در روز رآی گیرری، از جملره        

 .ی است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشتمجموعه خبر

اخبار دخالت های برنامه ریزی شده آنچنان نگران کننده است که میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصالح طلبان با ارسرال  

اقبرال مردمری   رود در واکرنش بره    از آنجا که احتمال مری ”نامه ای به خامنه ای در این زمینه هشدار داد و از جمله اعالم کرد: 

سازی و ارعاب مردم و ایجاد تهدید و جوسازی علیه فعاالن و طرفداران اینجانب در دستور کار قرار گیررد. از   امواج جدید پرونده

خواهم به اعتبار مصلحت جمهوری اسالمی ایران اوامر الزم را جهت جلوگیری از فضای یاد شده اعالم تا هوشیاری  جنابعالی می

 “.ی مسوول بوجود آیدالزم در نهادها

در کنار این هشدار باش های موسوی و همچنین کارزار انتخاباتی کروبی، انتشار نامه سرگشاده جمعی از کارکنان وزارت کشور 

درباره برنامه مزدوران ارتجاع برای تغییر و دستکاری آرا مردم در ستاد انتخابات کشور در این زمینه بسیار افشراگرانه اسرت .در   

مه که رونوشت آن به ریاست مجلس خبرگان، ریاست مجلس شورای اسالمی، ریاست قوه قضا یه، ریاست کمیته صریانت  این نا

ار آرا مردم، مسئول بازرسی دفتر خامنه ای، ریاست سازمان بازرسی کل کشرور وکاندیرداهای دهمرین دوره انتخابرات ریاسرت      

ارکنان متعهد ، متخصص و ایثارگر وزارت کشور، با سابقه کارشناسری  اینجانبان از ک”جمهوری ارسال شده از جمله آمده است: 

و مدیریتی در برگزاری انتخابات متعدد، بعضا از دوره های آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل هاشمی رفسرنجانی و حجرت االسرالم و    

د ، احساس خطر می کنیم. اهداف المسلمین خاتمی اعالم می نماییم؛ از سالمت انتخابات کنونی به دالیلی که شرح خواهیم دا

خررداد   22و برنامه ریزی در ستاد انتخابات کشور، به طور آشکار و متقنی به سمت صیانت و سالمت از آراء مردم در انتخابات 

 86اسرفند   24پیش نمی رود ، این موضوع نیز در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی در روز جمعه  88

اهد آن یوده ایم، اما از بیم و هراس آینده شغلی خود دم فرو بستیم ، ولیکن دچار عذاب وجدانی شده ایم که هنروز  به نحوی ش

ادامه دارد، هم اکنون آن شرایط و فضای ناسالم به وضوح قابل درد، مشاهده و به مراتب بدتر از آن زمان اسرت و ایرن مشرکل    
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ان وزارت کشور در ستاد انتخابات کشرور و یرا وزارتخانره فعرال هسرتند ، بردان       اساسی را تعدادی از کارشناسان اصیل و باوجد

 “.اذعان دارند ، اما متاسفانه با دلی پرخون جز اطالع رسانی پر بیم و هراس، کاری از دستشان بر نمی آید

میلیرون   12چراپ  ”یسد: مورد مشخص برنامه ریزی شده برای تقلب در انتخابات اشاره می کند و از جمله می نو 10بیانیه به 

هزار  200میلیون و  46میلیون تعرفه برای  58تعرفه اضافی قابل تامل است. بنا به رویت صورتجلسه ای دیگر، اکنون بیش از 

خررداد   6واجد شرایط چاپ رسیده است، در حالی که رییس ستاد انتخابات کشور در گفت و گو با رسانه های جمعی در تاریخ 

میلیون برگ رای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چاپ شده است. براین اساس، اگرر حتری    57ود اعالم کرد: حد 88

اسناد موجود را مالد قرار دهیم، در این بخش از نامبرده )مجری و امانتدار انتخابات( برای بریش از یرک میلیرون تعرفره دورغ     

 “.اجدین شرایط تعرفه اضافی چاپ شده استدرصد از کل و 5/38گفته شده است . بدین ترتیب برای معادل 

بر این مجموعه خبری باید فعالیت گسترده در پادگان های نظامی برای جمع آوری رای و همچنین هزاران صندوق سریار آرا را  

 .افزود ترا روشرن شرود کره چگونره مرزدوران دولرت احمردی نرژاد در تالشرند ترا آزاری مرردم را مخردوش و پایمرال کننرد               

ه های اخیر ضمن هوشدار درباره ترفند ها و برنامه های مرتجعان حاکم برای ضربه زدن به روند انتخابات تأکید کرده ما در هفت

ذوب ”و می کنیم که تنها با حضور نیرومند و میلیونی توده هرا و اعمرال اراده و نظرارت آنهاسرت کره مری تروان توطئره هرای          

رو کرد. حرکت های اعتراضی سراسری، حضور نیرومند مردمی در حوزه های در والیت را با شکست تاریخی یی رو به “ شدگان

رآی گیری و موضع گیری قاطع نامزدهای اصالح طلب در مقابل برنامه های احمدی نژاد و متحدانی نظامی او یگانه راه ترأمین  

 .منافع و رآی توده ها در انتخابات پیش روست
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 ایران توده حزب مرکزی کمیته اعالمیه

 1388خرداد  23شنبه, 

 !بر ضد اراده ملی میلیون ها ایرانیکودتای رژیم تزویر و تاریک اندیشی 

 میلیون ها رای تقلبی به اسم احمدی نژاد

! 

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور با شکوه ده ها میلیونی شما به رفراندوم دیگری بر ضد رژیم تاریرک انردیش و   

سبز در پرای صرندوق هرای رای، بره نشرانه      خدعه گر والیت فقیه تبدیل شد. صف های طوالنی میلیون ها ایرانی با پرچم های 

اعتراض به استبداد ورشکسته ولی فقیه و انصارش آنچنان پایه های متزلرزل و سسرت رژیرم دروغگویران را لرزانرد کره سرران        

استبداد هراسناد از تکرار حماسه دوم خرداد دستور لگدمال کردن رای اکثریت قاطع شهروندان میهن را صادر کرده و با اتکرا  

“ اقتردار ”نیروهای سرکوبگر شبه کودتای نظامی یی را در شهرهای بزرگ کشور سازمان دهی کردند. آغاز مانور سررکوبگرانه  به 

به دستور سران ارتجاع، حمله نیروهای انتظامی به هزاران جوانی که به اعتراض به این شعبده بازی مفتضحانه رژیم به خیابران  

تباطی، پلمب کردن دفتر های انتخابراتی موسروی و اعرالم وضرعیت فروق العراده در       های ریخته بودند، مختل کردن خطوط ار

شهرهای بزرگ و تهدیدات سران سپاه در سرکوب خشن هر گونه حرکت اعتراضی، نشرانه روشرنی از شکسرت سرنگین سرران      

 .خرداد است 22رژیم در آزمون انتخابات 

ی با صدور بیانیه هایی نتایج اعرالم شرده انتخابرات را باطرل دانسرته و      نامزدهای انتخاباتی اصالح طلبان، آقایان موسوی و کروب

اعالم کرده اند که از صحنه کنار نخواهند رفت. در مقابل شواهد غیر قابل انکار تقلب سازماندهندگان انتخابات و اعرالم میلیرون   

ده بار دیگر نشانگر این واقعیت اسرت کره ولری    ها رای تقلبی به نام احمدی نژاد، اعالمیه علی خامنه ای در تأیید نتایج اعالم ش

فقیه رژیم و انصار مسلح و نیم مسلحش، سازمانان گران اصلی خشونت دولتی برر ضرد اراده ملری میلیرون هرا ایرانری هسرتند.        

شعبده بازی انتخاباتی رژیم در عین حال نشانگر نقطه عطفی در برخورد رژیم با نیروهای مخرالف خرودی و بیران روشرن ایرن      

نیرز حرق حیرات و فعالیرت سیاسری محردود را       “ خودی”اقعیت است که در چارچوب رژیم والیت فقیه حتی نیروهای منتقد و

  .ندارند

بیانیه تهدید آمیز خامنه ای در عین حال هشداری است به نامزدهای انتخاباتی اصالح طلبان برای تسرلیم شردن در برابرر اراده    

ب توده ایران در هفته های اخیر به دفعات درباره نیات شوم نیروهای سررکوبگر بررای   ارتجاع و ترد صحنه مبارزه سیاسی. حز

لگدمال کردن آرای مردم هشدار داده و از همه نیروهای ملی و آزادی خواه کشور خواسته بود تا با مبارزه مشترد جلوی برنامه 

  .های رژیم را بگیرند
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ی گذشته، خشم و هراس واپس گرایان را برانگیخته بود، بره تحلیرل رفتره و    نباید گذاشت که نیروی پر توان مردم که در روزها

با ناامیدی صحنه را به ارتجاع واگذار کند. باید همه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور با اعالم بی اعتبار بودن نتایچ اعالم شده 

خود را بر ضد ایرن شرعبده برازی ولری فقیره و       انتخابات از سوی وزارت کشور رژیم و با استفاده از همه امکانات صدای اعتراض

مزدوران مسلح و نیم مسلحش بلند کنند. باید با گسترش مبارزه سازمان یافته توده ها رژیم را زیر فشرار قررار داد. تمکرین بره     

 .نتررررایج اعررررالم شررررده خیانررررت برررره رای مررررردم و همکرررراری بررررا رژیررررم تزویررررر و تاریررررک اندیشرررری اسررررت  

 !هم میهنان آگاه

ن غاصب مسند اراده مردم با خیانت به آرمان های مردمی انقالب تاکنون بر سرنیزه تکیه کرده بودند و اینرک مری   حکومت گرا

روند که با این کودتای به غایت ضد ملی و ضد مردمی بر سرنیزه بنشینند. حضور پرتوان میلیون ها مردم در صحنه اعترراض و  

 .ی مفتضح را بگیرد و مردم و میهن ما را از خطری جدی برهاندمقابله با آنان است که می تواند جلوی این شیاد

 کمیته مرکزی حزب توده ایران

 1388خرداد  23
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 ایران توده حزب مرکزی کمیته 2 شماره اعالمیه

 1388خرداد  24یکشنبه, 

حمالت گسترده مزدوران تاریک اندیشی به فعاالن سیاسی و ضرورت مبارزه مشترد برای مقابلره برا تهاجمرات رژیرم و آزادی     

 دستگیر شدگان

 !هم میهنان گرامی

رژیم ارتجاعی حاکم که با کودتایی از قبل برنامه ریزی شده، نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهروری را بره سرود خرود     

اعالم داشته، برای تحکیم و تثبیت کوتای ضد ملی و سرکوب جنبش مردمی، دست بره اقردامات متعرددی از جملره بازداشرت      

  .گررروه قابررل ترروجهی از روزنامرره نگرراران زده اسررت     گسررترده چهررره هررا و شخصرریت هررای سیاسرری و اجتمرراعی و     

، “اقتردار ”بنابر اخبار و گزارش های موثق از صبح دیروز همزمان با اجرای رزمایش نیروهرای انتظرامی و امنیتری تحرت عنروان      

ای ماموران وزارت اطالعات و واحد اطالعات سپاه و پاسداران درتهرران و دیگرر شرهرهای برزرگ کشرور برا یرورش بره سرتاده         

انتخاباتی نامزدهای اصالح طلب، منازل فعاالن سیاسی، خوابگاه دانشجویان و مراکرز حزبری و خبرری علنری و شرناخته شرده،       

مرذهبی، کررده انرد. در میران     -مبادرت به بازداشت افراد و شخصیت های موثر اصالح طلب ونیرز برخری مبرارزان ملری و ملری     

، عبداهلل رمضان زداه، مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی و محمرد رضرا خراتمی    بازداشت شدگان، محسن میردامادی، زهره آقاجری

دیده می شوند. همچنین احمد زید آبادی، رضا علیجانی، هدی صابر و تقی رحمانی از فعاالن ملی و مذهبی از زمرره بازداشرت   

 .شدگان هستند

ب اعتراض های گسترده مردمی و در عین حرال  این دستگیری ها، بخشی از برنامه رژیم برای ایجاد جو رعب و وحشت و سرکو

 .فلررررج کررررردن امکرررران واکررررنش مرررروثر نیروهررررای آزادی خررررواه و اصررررالح طلبرررران در مقابلرررره بررررا کودتاسررررت

پیش و پس از این بازداشت ها، روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس، رجانیوز و دیگرر بلنردگوهای تبلیغراتی واپرس گرایران، بررای       

معرفی کرده و می کنند. دامنه ایرن گونره پرونرده    “ ایجاد آشوب و اغتشاش”ده و آنها را عوامل دستگیرشدگان پرونده سازی کر

 .نیررز امتررداد مرری یابررد  “ ارتبرراط بررا بیگانگرران  ”سررازی هررای فرروق العرراده نگررران کننررده، حترری تررا اتهررام دروغررین       

ر ضد جوانان و مردم معترض، نمی توان با توجه به جو ملتهب جامعه و رفتار و عمل مزدوران ولی فقیه و به کارگیری خشونت ب

نسبت به این دستگیری ها و پرونده سازی همراه آن بی توجه بود. نباید گذاشت تاریک اندیشران کودتراچی، صردای مخالفران     

ناکرام  استبداد و ارتجاع را خاموش سازند. باید فعاالنه و با استفاده از همه گونه امکانات تهاجمات ارتجاع حاکم را خنثی کرده و 

  .گذاشت
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مرذهبی  -حزب توده ایران، ضمن محکوم کردن بازداشت گسترده فعاالن سیاسری، چهرره هرای اصرالح طلرب و مبرارزان ملری       

 .خواستار برپرایی کرارزاری برین المللری بررای مقابلره برا کودترای ارتجراع حراکم و دفراع از حقروق بازداشرت شردگان اسرت               

  .رشدگان هستیمما خواستار آزادی بی قید و شرط همه ی دستگی

 !بیاید برای مقابله با کودتای واپس گرایان حاکم در صفی متحد مبارزه کنیم

 کمیته مرکزی حزب توده ایران

 1388خرداد ماه  24
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 )1) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388خرداد  24یکشنبه, 

 نبرند یغما به را مان"سبز" تا ایستیم می

 تهران مردم یادماندنی به و نظیر بی میلیونی، اجتماع در

 زدند آتش را موتورها و اتوبوسها دیروز کسانی آن . نیستید شکن شیشه ، یدهست شکن بت مردم شما موسوی:

 کردند حمله دانشجویی خوابگاههای به دیشب که

 دیده لطمه مردم اعتماد خاتمی:

 تهران در نفری هزار صدها تظاهرات

 گذشته روز ۲ طی مختلف شهرهای در دانشجو ۱۰۰ حداقل بازداشت

 !اصفهان دانشگاه و تهران دانشگاه کوی به ارتجاع گزمگان وحشیانه یورش*

 دکتر چه باشه شاه چه دیکتاتور بر مرگ*

  خرداد 24 - تهران در رهنورد زهرا ویدئویی فیلم

 کنند.در می راهپیمایی کشور سراسر در ۱٨ تا ۱٦ ساعت از دوشنبه فردا موسوی میرحسین حامیان : جمهوریت*

 پیشاپیش خود میرحسین و شود می انجام آزادی میدان سوی به تهران انقالب میدان از راهپیمایی این تهران

  راهپیمایان

  .کرد اعالم موسوی میرحسین ستاد رییس را خبر این بود. خواهد

 

 مهاجرانی عطااهلل - رسید پایان به ما کشور در جمهوری عصر* 

 هستند انتخابات تجدید و ابطال خواهان طلبان اصالح سوم: موج با گفتگو در زاده امین محسن* 

   *شد توقیف تهران در چاپ از قبل که سبز کلمه روزنامه شماره آخرین

  خواند سیاسی کودتای را انتخابات مشارکت، بیانیه* 

  است ایرانیان منتخب جمهور رئیس رای، میلیون 21 با موسوی رفت؛ لو خرداد 22 انتخابات واقعی آمار* 

 دهید ادامه مدنی مخالفت به موسوی:* 

  دانم نمی ایران جمهور رییس را نژاد احمدی محمود کروبی:* 

 !رسوا انتخابات درباره ایران اسالمی انقالب مجاهدین سازمان عمومی روابط اعالمیه* 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/649-
http://www.youtube.com/watch?v=174J9-C3I8E
http://www.tudehpartyiran.org/green-paper.pdf
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 مان را به یغما نبرند"سبز"می ایستیم تا 

 در اعتراض به تقلب در انتخابات "سکوت"گزارشی از راهپیمایی میلیونی 

نسبت  "سکوت"میلیونها تن از مردم تهران در اجتماعی بزرگ، مدنیت جامعه ایرانی را به رخ کشیدند و در راهپیمایی  -قلم 

 .به تقلب در انتخابات اعتراض کردند

 

زارش خبرنگار قلم نیوز، امروز تهران شاهد یکی از زیباترین اجتماعات مدنی بود که با وجود اعالم لغو آن به دلیل عدم به گ

 .صدور مجوز، آنچه می گذشت سند هوشیاری و عمق و ریشه حرکت مردم بود

 

مایی در دستور کار قرار گرفت اما صبح امروز پس از آنکه مجوز برگزاری این همایش از سوی وزارت کشور صادر نشد، لغو راهپی

از آنجایی که تمام کانال های ارتباطی مهندس موسوی با مردم بسته شده بود و سایت رسمی وی)قلم نیوز(نیز فیلتر بود، هیچ 

راه مطمئنی برای اعالم لغو راهپیمایی وجود نداشت. در این شرایط بود که میرحسین موسوی با نگرانی از احتمال برخورد با 

مردم و خشونت تصمیم گرفت برای تضمین امنیت راهپیمایان خود نیز با مردم همراه شود. حجت االسالم و المسلمین مهدی 

کروبی نیز اعالم کرد که با مردم همراه خواهد شد و سید محمد خاتمی نیز میرحسین و کروبی را تنها نگذاشت و به جمع 

 .مدنی بدور از خشونت برگزار شود راهپیمایان پیوست تا با حضور آنها یک اعتراض

 

در طول مسیر راهپیمایی مردم با در دست داشتن نمادهای سبزشان و باال گرفتن دست هایشان بدون سردادن هر گونه 

 .هستند "ملت ایران"نیستند،  "خاشاد"شعاری چندین کیلومتر را با هم پیمودند تا در تاریخ ایران ثبت کنند که آنها 

 

اغز نقاط مختلف به سمت خیابان انقالب و میدان آزادی راه افتاده بودند؛ رودی در حرکت و  2ساعت حدود  مردم تهران از

 .آرام و با انگیزه و هدفمند را شکل داده بودند

 

آنها دست هایشان را باال گرفتند که بدون هیچ شعاری با نماد سبزشان و در سکوت نسبت به آنچه بر سر انتخابات و رایشان 

 .ه بود اعتراض کنندرفت

 

مردم نسبت به اینکه معترضان به روند برگزاری انتخابات از سوی رییس جمهور، عده ای قلیل و خاشاد خوانده شده بودند، 

 .انتقاد داشتند و در طول مسیر می گفتند آقایان بیایند خاشاد را ببینند

 



گفتن مجدد به مردم و نسبت های ناروا دادن به آنها و حاضران در این راهپیمایی نسبت به نحوه برگزاری انتخاب، دروغ 

سانسور شدن صدای میرحسین در جامعه اعتراض داشتند و در حالی که بدون شعار به راهپیمایی اشان به سمت آزادی ادامه 

 .می دادند این مسایل را با یکدیگر در میان می گذاشتند

 

و آرامش دعوت می کردند و به یکدیگر یادآوری می کردند که هیچ سوت در طول مسیر راهپیمایی، مردم یکدیگر را به سکوت 

 .و دستی درکار نیست چرا که ما عزادار آرایمان و برخوردهای نامناسب با مردم هستیم

 

زمانی که میرحسین موسوی در جمعیت حاضر شد، مردم حاضر به وجد آمدند اما خیلی سریع با یادآوری به یکدیگر سکوت را 

 .ردند و با اهلل اکبر از او استقبال کردندبرقرار ک

 

وقتی به دلیل فشرده شدن جمعیت نزدیک اتومبیل میرحسین، پای یکی از آنها زیر پرخ رفت، او بدون بروز احساس درد، می 

 .که با ابراز احساسات مردم همراه شد "سر و جانم فدای موسوی"گفت 

 

ج( نبش خیابان بهبودی تهران ایستاد و شروع به صحبت کرد، جمعیت موسوی در جمع مردم در مقابل مسجد امام زمان)ع

حاضر درخواست داشتند که مسجد بلندگو در اختیار میرحسین بگذارد اما این اتفاق نیفتاد و میرحسین با یک بلندگوی دستی 

 .برای مردم سخن گفت که البته تعداد بسیار محدودی از مردم صدای وی را شنیدند

 

می نیز در همراهی با میرحسین و راهپیمایی میلیونی مردم حضور یافت و در جمع آنها سخن گفت اما سخنان سید محمد خات

او نیز به گوش همه مردم نرسید و آنها که شنیده بودند به آنها که او را ندیده بودند، سخنانش را نقل می کردند. مهدی کروبی 

 .به ابراز احساسات مردم پاسخ می گفت نیز در مقابل دانشگاه صنعتی شریف ایستاده بود و

 

 .بعد از ظهر در دو طرف خیابان یکی به سمت غربی و دیگری در بازگشت و به سمت شرق در حرکت بود 6جمعیت از ساعت 

 

جمعیت بسیار زیاد و چشمگیری از راهپیمایان در میدان آزادی نشستند و در آنجا بود که با هم شعارهایی می دادند و درد دل 

 :ایی رد و بدل می کردند.آنها شعار می دادنده

 

 موسوی، موسوی رأی ما رو پس بگیر - *
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 موسوی، موسوی پرچم ایران ما رو پس بگیر - *

 موسوی جونمه رییس جمهورمه - *

 موسوی بیایی نیایی رییس جمهور مایی - *

 تقلب یه درصد، دو درصد، نه پنجاه و سه درصد - *

 رن باهاش پز میدنرای ما رو دزدیدن دا - *

 رای ما رو پس بدید - *

 درصدت کو؟ 63دروغگو دروغگو  - *

 درصد که میگن کو؟ 63این  - *

 ما خس و خاشاکیم؟ - *

 !احمدی به گوش باش، ما مردمیم نه اوباش - *

 

 .سر دادند "اهلل اکبر"جمعیت حاضر درپایان بارها 

 

 

 

 دم تهراندر اجتماع میلیونی، بی نظیر و به یادماندنی مر

 موسوی:کسانی اتوبوس آتش زدندکه دیشب به خوابگاه دانشجویی حمله کردند/نیروهای دولتی دست ازخشونت بردارند

مهندس میرحسین موسوی در راهپیمانی میلیونی مردم تهران در اعتراض به تقلب آشکار در رای آنها، با احترام به مردم  -قلم 

 .تن هرگونه هزینه برای تحقق آرمان های ملت ایران استو حامیانش تاکید کرد که آماده پرداخ

 

به گزارش خبرنگار قلم نیوز، میرحسین موسوی در اجتماع میلیونی مردم تهران و راهپیمایی آنها از شرق تهران تا میدان 

تا ادای احترام به  آزادی در اعتراض به نحوه شمارش آرا اظهار کرد: سالم بر شما ملت عزیز، سالم بر شما هموطنان. آمده ام

این همه ایستادگی و آگاهی بکنم. گروههای سیاسی متعددی درخواست مجوز کرده بودند تا یک راهپیمایی در اعتراض به 

تقلبات وسیع در انتخابات صورت گیرد. چون اجازه داده نشد و بنده شنیدم ممکن است مردم حضور پیدا کنند، آمدم تا همه را 

را به « نماد سبز»تا « استقامت کنم»ز حق خود به آرامش دعوت بکنم . آمده ام ، تا بهاری سبز ضمن دعوت برای دفاع ا

 . نبرند« یغما»

 



وی بیان کرد: شما مردم بت شکن هستید ، شیشه شکن نیستید . آن کسانی دیروز اتوبوسها و موتورها را آتش زدند که دیشب 

ضمن شکستن دست و سر و پا ، عده ای را از پنجره ها بیرون ریختند و به خوابگاههای دانشجویی حمله کردند و وحشیانه 

 . عده زیادی را دستگیر کردند

 

موسوی تاکید کرد که بنده قویاد خواهان آزادی بی درن  همه این عزیزان هستم و از نیروهای دولتی می خواهم،دست از 

 . خشونت علیه مردم و فرزندان آنها بردارند

 

م ما با شعارهای اهلل اکبر و زیر سایه پرچم سبز اهل بیت )ع( به صورت مسالمت آمیز احقاق حق خود را می وی ادمه داد: مرد

خواهند و احساس می کنند به شعور آنها بی احترامی شده است . من نامه ای به شورای نگهبان نوشته ام و موارد تخلف را 

تعداد زیادی از اعضای شورای نگهبان در طول انتخابات بی طرفی خود شرح داده ام، گر چه امیدوار به شورای نگهبان نیستم. 

 . را نگه نداشتند و از کاندیدای دولتی حمایت کردند

 

موسوی بیان کرد: من از شما ملت عزیز، زنان و مردان، دانشجویان، روحانیون، هنرمندان، بازاریان، کارگران و کارمندان وهمه 

 .اقلیت های عزیز اقشار تشکر می کنم، به ویژه از

 

وی افزود: ما باید با اهلل اکبر هایمان و از طریق راههای قانونی به دنبال حق پایمال شدة مردم خود باشیم و بتوانیم جلوی این 

 .پدیده، این دروغ آخرین، یعنی این تقلب و شعبده بازی حیرت آور بایستیم

 

خدوش است و این کمترین هزینه را برای ملت ما خواهد داشت وگرنه از موسوی اظهار کرد: راه حل بنده، ابطال این انتخابات م

اعتماد ملت به دولت و نظام هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. البته من به همه عزیرانی که به تشخیص خود، سایر کاندیداها را 

نتداری و تخلف فاحش دست آورم و اعتراضم به عدم مراعات اما انتخاب کرده اند،احترام گذاشته و سر تعظیم فرود می

 .اندرکاران انتخابات است

 

  وی ادامه داد: مردم ما بر سر این حق خود ایستاده اند و من هم آماده ام همه گونه هزینه ای را برای تحقق آرمان های

 . شما ملت عزیز بپردازم

 

 انتخاباتدر اجتماع میلیونی، بی نظیر و به یادماندنی مردم تهران در اعتراض به تقلب در 
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 خاتمی: اعتماد مردم لطمه دیده است/باید به اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی مردم توجه شایسته شود

 .رییس جمهور پیشین کشور اظهار کرد: اعتماد مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه انقالب و کشور لطمه دیده است -قلم 

 

شرکت در مراسم راهپیمایی میلیونی مردم تهران در اعتراض به نتایج به گزارش خبرنگار قلم نیوز، سید محمد خاتمی که برای 

انتخابات ریاست جمهوری به میان مردم در خیابان آزادی تهران رفته بود؛ با سپاس از مردم به خاطر هوشیاری؛ حق خواهی و 

ا هزارنفر در مسیری که تنها رفتار مدنی؛ ضمن توصیه بر تداوم حضور مدنی و آرام و متین و اعتراض منطقی آنان گفت: صده

در روزهای انقالب و بزرگداشت انقالب اسالمی چنین جمعیتی به خود دیده در حقیقت اعتراضی روشن و صریح است به آنچه 

که به عنوان نتیجه انتخابات اعالم شده و نشان از این دارد که اعتماد مردم که بزرگترین پشتوانه انقالب و کشور است لطمه 

 .مه باید برای بازگرداندن اعتماد ملی تالش کنیمدیده و ه

 

وی خاطرنشان کرد: پاسخ به درخواست بر حق این مردم برای صیانت از آرا شان تجدید این انتخابات یا تعیین یک هیأت 

 صاحب صالحیت بی طرف و شجاع و حقیقت یاب )و نه آنان که خود در این ماجرا متهم هستند( برای بررسی ماجرایی است

 !که بر این انتخابات گذشته است؛ انتخاباتی که دالیل و شواهد کافی مانع از اعتماد به نتایج اعالم شده آن می گردد

 

خاتمی در پایان تاکید کرد: همه باید قدر این ملت شریف؛ بزرگوار و آگاه را بدانند و به اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی آنان 

پایه های نظام ما هستند و نظام را از خود می دانند و اگر اعتراضی هست در این است که چرا توجه شایسته بنمایند. این مردم 

معیارهای اصلی انقالب که از مهمترین آنها محوریت مردم و اهتمام به رأی و نظر آنهاست مورد خدشه و انحراف قرار می 

 .گیرد

 

 تظاهرات صدها هزار نفری در تهران

 

ن به نتایح انتخابات، باشرکت صدها هزار نفر از مردم تهران برگزار شد. میرحسین موسوی، مهدی آمیز معترضا تجمع مسالمت

 .کروبی و محمد خاتمی در این تظاهرات حضور داشتند. در پایان تظاهرات تیراندازی شده و حداقل یک نفر کشته شد

 

جوز کرده بود، ولی این اجازه به وی و در حالی که میرحسین موسوی برای برگزاری تجمع از وزارت کشور درخواست م

های حامی موسوی و کروبی اعالم کردند  حامیانش داده نشد. با این وجود ساعتی قبل از برگزاری تجمع در روز دوشنبه، سایت

بعدازظهر روز  ۴شده حضور پیدا خواهند کرد. این راهپیمایی برای ساعت  که برای دعوت مردم به آرامش، در مسیر تعیین



 .شنبه بیست و پنجم خرداد و در مسیر میدان انقالب تا میدان آزادی تدراد دیده شده بوددو

 

 :دهند شاهدان عینی از این تظاهرات برای ما گزارش می

 

جمعیت خیلی زیاد است، ولی پراکنده است. هنوز آن جوری که بخواهند متمرکز باشند »دقیقه، میدان انقالب:  ۱۵:۱۵ساعت 

توانم بگویم از این سر تا آن سر چه قدر  وع نشده، ولی جمعیت بسیار زیاد است. بسیار زیاد، اصال نمیو شعار بدهند شر

ی این که با این شیوه تجمع کنیم وجود ندارد.  روند. چون ظاهرا اجازه جمعیت هست. همین جوری روان هستند و راه می

روند. نیروهای امنیتی که خیلی زیادند، بویژه  ط دارند میکنند. جمعیت همچنان روان است. فق آیند برخورد می مطمئنا می

طرف میدان انقالب که تمام نیروهای امنیتی هستند و هرچند متری هم چندتا نیروی امنیتی گذاشتند که آنجا کامال مراقب 

 .«هستند

 

ط مترویی که تا میدان فردوسی خواهیم تا با خ ما االن در ایستگاه متروی دروازه دولت هستیم و می»دروازه دولت:  ۱۶ساعت 

 BRT های دهند و به طرف اتوبوس اند و شعار می رود مسیر را ادامه دهیم اما خط مترو بسته است. مردم عصبانی شده می

کنند اصال امروز خبری از آنها نیست. ولی ملت  ها هم که در روزهای عادی بسیار تند تند حرکت می روند اما این اتوبوس می

 .«اند طرفغ میدان انقالب راه افتادهپیاده به 

 

 ۱۳۸۶Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit derخرداد  ۲۵تهران، خیابان آزادی، 

Bildunterschrift:  ،۱۳۸۶خرداد  ۲۵تهران، خیابان آزادی  

 

 ۷/۵از آغاز تظاهرات در ساعت  های تلفنی با ایران به طور کامل قطع شدند. اولین تماس ما بعد بعدازظهر تماس ۴از ساعت 

العاده زیاد است  جمعیت فوق»نگار برقرار شد. وی تظاهرات امروز را اینگونه توصیف کرد:   پناه، روزنامه بعدازظهر با محمد یزدان

اصل اند. واقعیت این است که حد ف های تهران را امروز پر کرده شود تخمین زد چه تعدادی از مردم خیابان یعنی واقعا نمی

شود به طور کامل توسط مردم و طرفداران مهندس موسوی پر  کیلومتر می ۲۰میدان امام حسین تا میدان آزادی که نزدیک 

 .«شده بود و به شکل کامال خودجوش و بدون هرگونه تبلیغاتی امروز شرکت کردند

 

در اعتراض به وضع موجود ارزیابی کرده و  نظیرترین راهپیمایی بی ۵۷نگار تجمع امروز را بعد از انقالب سال  این روزنامه

نظیر بوده و در این سی سال گذشته  ای بعد از انقالب اسالمی در اعتراض به وضع موجود واقعا بی چنین راهپیمایی»گوید:  می
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 .«آمیز نداشتیم ای در این حدود و با این ابعاد و آن هم به شکل مسالمت ما هیچ راهپیمایی

 

جمعیت را مانع اعمال خشونت از طرف نیروهای پلیس و گارد ضد شورش و همینطور نیروهای لباس  پناه حجم زیاد یزدان

 .اند ی شاهدان عینی دست به اعمال خشونت نزده اند اما به گفته کند که امروز نیز حضور داشته شخصی عنوان می

 

 :کند نه توصیف میی دیگری در راه بازگشت از راهپیمایی، تظاهرات امروز را اینگو تظاهرکننده

 

 ۱۳۸۶Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit derخرداد  ۲۵تهران، خیابان آزادی، 

Bildunterschrift:  ،های چهارراه  از نزدیک»شب، تقاطع نواب و آزادی:  ۸ساعت ۱۳۸۶خرداد  ۲۵تهران، خیابان آزادی

رفتند. بعد رفتیم به طرف میدان انقالب و  ه به طرف میدان انقالب میولیعصر خیابان واقعا بند بود یعنی کل خیابان دیگر هم

آنجا خیلی وحشتناد شلوغ بود. سمت شمال میدان را باز گذاشته بودند که ملت رد شوند. به خیابان آزادی که رسیدیم دیگر 

عیت ایستاد، فکر کردیم که تمام خیابان جمعیت تظاهرکننده بودند به سمت غرب. رسیدیم تا بهبودی. سر بهبودی دیگر جم

هایی که از  کنند به سمت شمال خیابان، جنوب خیابان ماشین دیگر واقعا پر شده بعد فهمیدیم که دارند جمعیت را منتقل می

 .«آزادی آمده بودند ایستاده بودند

 

اصال جمعیت شعار  تا نزدیک میدان آزادی»دادند:  ی وی جمعیت تا نزدیک میدان آزادی هیچگونه شعاری نمی به گفته

گفتند سکوت،  کردند و می گفتند سکوت. فقط تابلو دست مردم بود و انگشتشان را به عالمت پیروزی بلند می دادند، می نمی

گفتند شیشه نشکنید،  آمدند و می گفتند راهپیمایی سکوت. گاه گاهی هم یکی دو نفری می زدند. می همین. حتی دست نمی

کاره نیسیتم و این چیزها. منتها جلوی دانشگاه صنعتی شریف چون آنجا دانشجوها جمع شده بودند چیزی آتش نزنید، ما این 

استاد دانشگاه شریف در اعتراض به همین مسئله نتایج انتخابات یکجا استعفا دادند،  ۱۴۰تا  ۱۳۰و خبرش هم پخش شده که 

دادند. دیگر سکوت  بی ایستاده بودند با مردم دست میمردم دیگر به هیجان آمدند و شعارها شروع شد و آنجا هم آقای کرو

 .«آنجا شکسته شد

 

شعارها خیلی متنوع بود با توجه به صحبتهای دیروز و »کند:  این تظاهرکننده شعارهای امروز جمعیت را اینگونه عنوان می

ی  گفتند هاله ران تویی. بعد میگفتند خس و خاشاد تویی، دشمن ای هایی که کرده بود می پریروز احمدی نژاد و این اهانت

نورو دیده، رای مارو ندیده. بعد رسیدیم جلوی ستاد بسیج کارخانجات نرسیده به میدان آزادی چندتا بسیجی آنجا ایستاده 

گفتند صدا و سیمای ما نن  ما نن   بودند مردم به طرفشان رفتند و شعار دادند بسیجی واقعی، همت بود و باکری، بعد می



  .«ما

 

در تظاهرات امروز برای اولین بار پس از اعالم نتایج انتخابات، میرحسین موسوی در میان مردم ظاهر شد و از آنان خواست تا 

با حفظ آرامش خود تا پایان نتایج قطعی به حضور در صحنه ادامه دهند. موسوی همچنین برای برای برگزاری انتخابات مجدد 

 .اعالم آمادگی کرد

 

شنبه بیست و  گویند، تظاهرکنندگان مردم را به اعتصاب سراسری در روز سه در تظاهرات امروز تهران میگنندگان  شرکت

 .بعدازظهر در میدان ولیعصر تجمع خواهند داشت۵شنبه ساعت  ششم خرداد دعوت کردند. همچنین اعالم کردند روز سه

 

 .ر سر کار است به اعتراضات خود ادامه خواهند دادنژاد ب تظاهرکنندگان اعالم کردند تا زمانی که دولت محمود احمدی

 

هایی روی داده و  به گزارش آسوشیتد پرس و نیز تلوزیون پرس تی.وی. بعد از پراکنده شدن مردم در میدان آزادی درگیری

چشم خود  اند. یک شاهد عینی وقوع تیراندازی را تایید کرد و گفت به یک نفر با شلیک گلوله کشته و چند نفر مجروح شده

گویند در  اند. وی گفت مردم می دیده که افراد مسلح از باالی یک ساختمان بلند در تقاطع محمدعلی جناح تیراندازی کرده

 .اند اند. هنوز منابع رسمی خبر کشته شدن این تعداد را تایید نکرده ها سه تا چهار نفر کشته شده جریان این تیراندازی

 

 روز گذشته ۲در شهرهای مختلف طی دانشجو  ۱۰۰بازداشت حداقل 

خبرنامه امیرکبیر: طبق جدید ترین آمارهای رسیده از دانشگاه های مختلف کشور بیش از یک صد داشجو طی روز و شب 

 .گذشته بازداشت شده اند

 

شت دانشجوی دانشگاه تهران ساکن کوی دانشگاه توسط نیروهای امنیتی پس از ضرب و شتم بازدا ۶۰شب گذشته حداقل 

دانشجو توسط  ۱۰دانشجو بازداشت شدند. همچنین در دانشگاه های شیراز بیش از  ۵شدند. در دانشگاه بابل نیز حداقل 

نیروهای ناشناس ربوده شدند. در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند که تاکنون اطالعی از 

 .وضعیت آنان در درسترس نمی باشد

 

نین حال برخی از دانشجویان زخمی شده در حمله انصار به کوی دانشگاه در شب گذشته بسیار وخیم گزارش شده است. همچ

 .چند تن از دانشجویان از ناحیه ی سر و گردن به شدت مجروح شدند
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ان بینا ی خود را از به گفته دانشجویان گلوله های پالستیکی به چشم دو دانشجو اصابت کرده و این دانشجویان به گفته پزشک

 .دست خواهند داد

 

دیشب نیروهای مهاجم به اتاق های دانشجویان گاز اشک آور شلیک می کردند. دانشجویان نیز برای مقابله با اثرات گاز اشک 

 .آور، آتش روشن کردند که همین امر موجب اتش سوزی یکی از ساختمان های خوابگاه شد

 

ار برخی دانشجویان را از کتابخانه و نمازخانه خوابگاه و تخت های خود بیرون کشیده و دانشجویان می گفتند نیروهای انص

 .مورد ضرب و شتم قرار دادند

 

به گفته شاهدان عینی در دست اعضای انصار انواع سالح های سرد از جمله ساتور، قمه و با توم از دیگر ابزارهای حمله بوده 

 .است

 

با چشمان خودم دیدم که دانشجویان را از پنجره های خوابگاه به بیروت پرتاب »میرکبیر گفت: یکی از دانشجویان به خبرنامه ا

 .«کردند

 

 .مهاجمان تمامی شیشه های خوابگاه دختران را شکستند و با پرتاب پاره های اجر و سن  چند دانشجوی را زخمی کردند

 

ور کوی پسران، با مشاهده زخمی ها همگی به سمت کوی پس از این وقایع دانشجویان کوی دانشگاه پزشکی، ساختمان مجا

پسران امدند تا به مداوای مجروحان حادثه بپردازند. اما مهاجمان اقدام به ضرب و شتم دانشجویان کوی پزشکی نموده و تعداد 

 .زیادی از آنان را نیز مضروب کردند

 

داشجویان مجروح بر روی زمین در میدان کوچک  یکی از دانشجویان در حالی که اشک می ریخت گفت در مقابل چشمانش

 .در مرکز محوطه کوی قرار داده شده بودند و هیچ کس امکان جابجا ی انان را به مراکز درمانی نداشت

 .هم چنین طبق خبرهای رسیده بیمارستان شریعتی از پذیرش دانشجویان زخمی خودداری کرده است

 

 !شگاه تهران و دانشگاه اصفهانیورش وحشیانه گزمگان ارتجاع به کوی دان

گزارش ها از ایران حاکیست که نیروهای امنیتی دولت ایران بامداد دوشنبه در پی تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در خوابگاه 



ی دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی به آنجا یورش برده اند که به گفته شاهدان عینی در اثر تیراندازی نیروها تعداد

 .دانشجو زخمی و تعدادی نیز دستگیر شده اند

 

همزمان در اصفهان نیز نیروهای دولتی به محوطه دانشگاه صنعتی اصفهان یورش برده اند که طی آن نیز دانشجویان هدف 

 .ضرب و شتم قرار گرفته اند و دانشگاه تحت محاصره قرار گرفته است

 

و با بی بی سی فارسی گفت که حدود ساعت سه صبح گروهی از یک شاهد عینی که نخواست نامش فاش شود در گفتگ

دانشجویان کنار در کوی دانشگاه، خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران، تجمع کرده بودند و شعار می دادند که نیروهای گارد 

 .ویژه و انصار حزب اهلل وارد محوطه کوی و سپس تعداد زیادی از ساختمان ها شدند

 

یک نوع اسلح شکاری که ساچمه  -نیروها ابتدا گاز اشک آور شلیک کردند و با استفاده از اسلحه وینچستر به گفته وی این 

 .تعداد زیادی از دانشجویان را زخمی کردند -پرت می کند 

 

این دانشجو گفت که این نیروها سپس با شکستن در اتاق ها به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند که تعداد زیادی زخمی 

ند و تعداد زیادی را نیز با خود بردند. به گفته او در حمله به اتاق ها، مقدار زیادی از وسایل شخصی دانشجویان همچون شد

 .کامپیوترهای شخصی تخریب شد

 

 .وی گفت این عملیات از ساعت سه و نیم تا پنج صبح دوشنبه ادامه داشت و کوی همچنان در محاصره نیروهای امنیتی است

 

عینی گفت از تعداد زخمی ها و بازداشتی ها خبر ندارد اما وضعیت کوی را به شدت غیرعادی توصیف کرد و گفت این شاهد 

 .دانشجویان شدیدا احساس نا امنی می کنند

 

پیشتر در طول روز یکشنبه خبرگزاری رویتر گزارش داده بود که پلیس به یک گروه دو هزار نفره از دانشجویان که در دانشگاه 

 .تظاهرات می کردند یورش برده است تهران

 

همزمان گزارش می رسد که پس از اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به نتایج اعالم شده در انتخابات طی آن برخی 

از نقاط دانشگاه از جمله تاالرها و بانک ملی به آتش کشیده شد، نیروهای ضدشورش وارد دانشگاه شده اند و دانشجویان را 
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 .ف ضرب و شتم قرار داده اندهد

 

براساس این گزارش ها برخی از دانشجویان دستگیر شده اند و دانشگاه تحت محاصره قرار گرفته است و از ورود افراد به 

 .دانشگاه جلوگیری می شود

 

 مرگ بر دیکتاتور چه شاه باشه چه دکتر

 ا من تماس گرفتنددوستان االن بچه ها از محوطه خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه ب

 جمعیت زیادی از دانشجوها در محوطه خوابگاه شهید اشرفی دانشگاه رازی کرمانشاه در حال حاظر مشغول شعار دادن هستند

 صدای شعارهاشون می آمد: مرگ بر دیکتاتور چه شاه باشه چه دکتر

 د به ورود به دانشگاه کردندضدشورش در بیرون از محوطه خوابگاه صف آرایی کردند و تهدی می گفتند نیروهای 

 لطفا منعکس کنید

 

 جشن فرخنده

 ...برای: جوانان

دوستی زن  زد. صدایش می لرزید. بغضش ترکید. نتوانست رسا حرف بزند. اصرار داشت در یک جمله بگویم در ایران، در 

زین جمهوری اسالمی کنند. وطنمان چه اتفاقی افتاده است؟. گفتم، رهبری معظم تصمیم گرفتند حکومت اسالمی را جایگ

 ..همه ما باید در این جشن فرخنده شرکت کنیم و از ژرفای دل و دیده شادمان باشیم

این جوانانی که در خیابان های تهران و شهرستان ها کتک می خورند. با چهره های خونین بهت زده نگاه می کنند. آقای 

، گمان می کنند، می شود از جمهوریت نظام و رای ملت حمایت کرد. موسوی و کروبی و روحانیون مبارز که بیانیه می دهند 

چهار ماه پس از سی سالگی انقالب، عصر جمهوری در کشور ما به پایان  1388خرداد  22برای من مثل روز روشن است که 

وزی مبارد باد... البته هیچ رسید و آقای احمدی نژاد با تنفیذ والیت مطلقه امر، آراء الزم را احراز کرد و پیروز شد. این پیر

 جشنی بدون قربانی نمی شودو هر چقدر جشن بزرگتر باشد

 ...قربانیان هم بزرگتر خواهند بود

 ...خرداد ابتدای حکومت اسالمی 22بهمن آغاز پیروزی انقالب اسالمی بود و  22

 ...خمینی هم به سی سال اشاره کرده اند سی سال عد د تامل انگیزی است. هم در تاریخ اسالم و هم در تاریخ انقالب ، امام

در عصر حکومت اسالمی که با مانور اقتدار پلیس و نیروهای امنیتی آغاز شد؛ رای و صندوق رای با صندوق کاغذ باطله چه 



 ...تفاوتی دارد

 .دوستم صدای گریه اش بلند شد. تلخ گریست

. 

  سیدعطاءاهلل مهاجرانی

 

 طلبان خواهان ابطال و تجدید انتخابات هستند سوم: اصالح زاده در گفتگو با موج محسن امین

ضمن ابراز تاسف از حوادث تلخ دو روز اخیر اظهار داشت: واکنش مردم در   «موج سوم»زاده در گفتگو با خبرنگار  محسن امین

سطح کشور گردیده اما  ای در جمهوری باعث اعتراض مدنی و بدون خشونت گسترده مقابل انتشار وارونه نتایج انتخابات ریاست

 .متاسفانه این اعتراض مدنی با اقدامات مسلحانه و بسیار خشن پلیس به خشونت گرایید

 

ها از رفتار پلیس ایران در  ترین صحنه دهنده بار مردم توسط پلیس باعث شد که تکان وی افزود: ضرب و شتم شدید و خشونت

نیتی شب گذشته ضمن تکرار رفتار بسیار خشن خود با مردم به جای های جهان به نمایش گذاشته شود. نیروهای ام رسانه

بار ضمن  های خشونت شان اقدام به دستگیری تعداد زیادی از فعاالن سیاسی نمودند. واقعا این شیوه اصالح اشتباهات فاحش

 .گردد مخدوش کردن اعتبار ملی باعث وهن نظام می

 

طلبان نسبت به نتایج  به سوال خبرنگار موج سوم درباره موضع اصالحطلبان حامی موسوی در پاسخ  ر یس ستاد اصالح

های سیاسی رسمی کشور در شرایط کنونی یک خواسته مشترد  یان طلب و بسیاری از جر انتخابات گفت: همه احزاب اصالح

گر اعتماد مردم را نسبت به تواند بار دی دارند و آن هم ابطال و تجدید انتخابات است. این اقدام موثرترین اقدامی است که می

 .سالمت انتخابات و نظام انتخابی در ایران را تجدید نماید

 

نفر در شب گذشته گفت: ظاهرا بهانه پلیس کنترل تظاهرات خیابانی مردم از  ۱۲۰زاده درباره علت دستگیری بیش از  امین

یافتند که در این ماجرا مردم از فعاالن سیاسی  میکردند در طریق دستگیری فعاالن سیاسی بوده است. آنان اگر قدری تامل می

ای علیه نتایج وارونه آرا  های گسترده جلوترند و جمعیت انبوهی که در نقاط مختلف تهران در شهرهای مختلف کشور واکنش

دهی  دون سازماناند و این اعتراضات اقداماتی خودجوش، غالبا محلی و ب اند، عمال هیچ رابطه منسجمی با یکدیگر نداشته داشته

 .اند اند و نه دیگر فعاالن سیاسی در این واکنش ملت شریف ایران نقشی نداشته از سوی مردم است. نه افرادی که دستگیر شده

 

آمیز سوق  های جدی، مدنی و مسالمت زاده همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد مردم اعتراضات خود را به سمت فعالیت امین
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طلبان از اعتراضات آنان شوند. پیشنهاد برگزاری اجتماع یا اجتماعات بزرگ  رتیب مانع از سواستفاده خشونتدهند و به این ت

آمیزی برای ابراز اعتراضات  حامیان موسوی در اعتراض به عدم سالمت انتخابات مطرح شده است که روش جانشین مسالمت

 .ستگسترده مردم علیه تقلب و اعالم وارونه نتایج انتخابات ا

 

  بیانیه مشارکت، انتخابات را کودتای سیاسی خواند

 

در پی برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعالم نتایج شگفت آور آن جبهه مشارکت ایران اسالمی پس از جلسه 

و بازداشت  دفتر سیاسی شنبه شب خود اطالعیهای را تنظیم کرد که به دلیل یورش نیروهای امنیتی به دفتر مرکزی حزب

غیرقانونی اعضای شورای مرکزی و شاخه دانشجویی حزب امکان انتشار آن در ساعات پایانی روز شنبه فراهم نشد. متن این 

 :اطالعیه که روز یکشنبه صادر شده بدین شرح است

 به نام خدا

 ملت شریف ایران،

خرداد، نشانة عزمی ملی برای ایجاد  22در روز حضور با شکوه و دوران ساز شما در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 

تغییر و نجات ایران از پرتگاهی بود که دولت نهم پیش روی کشور و ملت قرار داده است و می توانست نوید دهنده فردایی 

 .روشن برای ایران عزیز باشد

ی شده داشت که به هیچ وجه برای آور انتخابات حکایت از سناریو ی از پیش طراح ولی با کمال تأسف اعالم نتیجه شگفتی

مردم قابل تصور نبود و کودتا ی انتخاباتی را نشان میداد . همانگونه که در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی اتفاقاتی به هم 

 .پیوسته نگرانی از چنین طرحریزی وسناریو پردازی را دامن میزد

پیامک، اختالل در شبکه تلفن همراه، اخالل در پذیرش  های حامی مهندس موسوی، قطع کامل شبکه توقیف روزنامه

نمایندگان ناظر معرفی شده از سوی مهندس موسوی و همچنین ایجاد مانع در اعمال نظارت آنان در شمارش آرا در تعداد 

ا ه مجوز به زیادی از شعب اخذ رأی، اقدامات ایذایی توسط نیروهای امنیتی علیه ستادهای انتخاباتی مهندس موسوی و عدم ار

رسانی حامی مهندس موسوی در روز انتخابات، قطع  همایشها و گردهماییهای حامیان ایشان، فیلتیرین  کامل سایتهای اطالع

کامل شبکه ارتباطی کمیته صیانت از آراء، و در نهایت اعالم عجوالنه و دستپاچه نتایج از پیش تعیین شده به همان شکلی که 

در رسانه های حامی دولت اعالم شده بود همه و همه نشاندهندة عزم جدی برای حاکم کردن خواست قبل از پایان رای گیری 

 .و اراده اقلیتی اقتدارگرا و قدرت طلب به جای رأی مردم است

جبهه مشارکت ایران اسالمی ضمن پوزش از شما ملت ایران از آن جهت که علیرغم همه تمهیدات به سبب قانون شکنی های 



اران انتخابات سو فشارها و تضییقات دستگاههای دولت نتوانسته است از رأی شما صیانت و حفاظت نماید اعالم دست اندک

میدارد که از نظر این حزب انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تماما مخدوش و غیر قابل دفاع است و لذا از متصدیان امر 

ان و برگزاری مجدد انتخابات تحت نظارت کامل ملت و نمایندگان قانونی خواستار ابطال انتخابات، برخورد قانونی با متخلف

 .نامزدهای انتخابات است

همه دلسوزان ایران میدانند که این فرایند به هیچ عنوان به صالح کشور نخواهد بود از این رو از همه آنان می خواهیم که 

 .ط و همبستگی ملی را به جامعه ایران بازگردانندتالشی ملی را برای توقف این روند، سامان داده و امید و نشا

جبهه مشارکت ضمن اینکه دولت و مسئولین انتخابات را مسئول شرا ط بوجود آمده میداند از همه هواداران خود میخواهد با 

ش و تشنج هوشیاری کامل اعتراضات خود را در چارچوب های مدنی ساماندهی نمایند و از اقداماتی که می تواند منجر به تن

گردد پرهیز نمایند تا مسئولین وضع موجود نتوانند با ایجاد فضای امنیتی و پلیسی و جو سرکوب اصل مسئله و خواست شما 

 .را که ابطال انتخابات است به محاق برند

 جبهه مشارکت ایران اسالمی

 

  نتخب ایرانیان استجمهور م میلیون رای، ر یس 21خرداد لو رفت؛ موسوی با  22آمار واقعی انتخابات 

 

جمهور  یک منبع آگاه در اتاق تجمیع ستاد انتخابات کشور فاش کرد که بر اساس آرای واقعی مردم، میرحسین موسوی ر یس

  .منتخب ایرانیان است و تمام آرای اعالم شده از سوی وزارت کشور، ساختگی و از پیش تعیین شده است

وقتی مسئول ستاد انتخابات وزارت کشور اولین نتایج آرا را اعالم کرد، تنها نتایج  خبر داد که« موج سوم»این منبع مطلع به 

بندی  هزار رای به اتاق تجمیع ستاد انتخابات رسیده بود و آنچه از سوی کامران دانشجو اعالم شد، هیچ ربطی به جمع 500

 .آرا تا آن لحظه نداشت

کشور از قبل تهیه و تنظیم شده بود و اعداد و ارقام اعالم شده توسط یک بیانیه وزارت  9ی این منبع دولتی، تمام  به گفته

کند که آرای  افزار میزان آرای اعالمی در هر مرحله را طوری بین شعبات اخذ رای تقسیم می افزار جعل شده است. این نرم نرم

کمیته صیانت از آرای ستاد موسوی موجود  ها در ها و صورتجلسه اعالم شده واقعی به نظر بیاید؛ حال آنکه نتایج اکثر صندوق

 .های مشخص قابل جعل نیست نژاد در صندوق است و عدد آرای موسوی و احمدی

این منبع حاضر در اتاق تجمیع ستاد انتخابات کشور در نهایت اعالم کرد که طبق آرای واقعی گردآوری شده در این ستاد، 

جمهور منتخب ملت ایران است و  درصد کل آرا ر یس 2/57معادل میلیون رای  3/21آقای میرحسین موسوی با کسب 

میلیون رای  7/2درصد کل آرا، محسن رضایی با  28میلیون رای معادل  5/10نژاد با  نفرات بعدی به ترتیب محمود احمدی
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 .درصد کل آرا هستند 6میلیون رای معادل  2/2درصد آرا و مهدی کروبی با  2/7معادل 

درصد کل واجدین شرایط و میزان  81میلیون معادل  4/37میزان واقعی مشارکت مردم در انتخابات را این منبع همچنین 

 .درصد کل آرا ذکر کرد 6/1هزار رای معادل  600آرای باطله را نیز 

جمهور منتخب ملت ایران کسی جز میرحسین موسوی نیست و همانطور که آقای موسوی نیز در مصاحبه  بدین ترتیب ر یس

نژاد اعالم شده، همانند آمارهای  وعاتی جمعه شب تاکید کردند، نتیجه متفاوتی که از سوی وزارت کشور دولت احمدیمطب

 .ر یس دولت در ایام انتخابات، دروغین و تقلبی است

 

 موسوی: به مخالفت مدنی ادامه دهید

 

 هموطنان عزیز،

نتایج اعالم شده برای انتخابات اخیر به اینجانب می رسد. از سراسر کشور اخبار بسیاری در مورد وقوع اعتراض نسبت به 

اطمینان دارم که این واکنش ها نه به خاطر شخص من، بلکه از سر نگرانی نسبت به روش جدیدی از زندگی سیاسی است که 

سالمی سابقه دارد بر کشور ما تحمیل می شود. اقداماتی که در طی این چند روز شاهد آن بوده ایم تا کنون در جمهوری ا

نداشته است. اگر مردم با اضطراب تحوالت فعلی را دنبال می کنند به خاطر نگرانی شدیدی است که نسبت به در خطر قرار 

 .گرفتن دستاوردهای عظیم انقالب خود دارند

دد تثبیت آن نتایج کسانی که با تخلفات بسیار نتایج غیرقابل باوری را برای انتخابات ریاست جمهوری اعالم کردند اینک در ص

و شروع دوره ای جدید از تاریخ کشور ما هستند. اینجانب در طول انتخابات به کرات از خطرات قانون گریزی سخن گفتم 

وتاکید کردم که چنین شیوه ای ممکن است به استبداد و دیکتاتوری بیانجامد، و امروز ملت ما در نقطه ای قرار گرفته است 

 .می کندکه این دورنما را لمس 

ما به عنوان کسانی که به نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن پایبندیم، اصل والیت فقیه را یکی از ارکان این نظام می 

دانیم و حرکت سیاسی را در جارچوب های قانونی دنبال می کنیم، امیدواریم روند آتی حوادث نادرست بودن این برداشت را 

می دهیم که در این کشور هیچ یک از کسانی که به انقالب اسالمی عالقه دارند چنین روندی  نشان دهد. در عین حال هشدار

 .را نخواهند پذیرفت. این چیزی است که خون صدها هزار شهید ما را به مسئولیت پذیری در قبال آن فرا می خواند

 مردم عزیز

تخابات اخیر به شورای نگهبان ارا ه کردم و این کار را تنها اینجانب امروز طی نامه ای تقاضای خود را مبنی بر ابطال نتایج ان

راه حل برای بازگشت اعتماد عمومی و حمایت مردم از دولت می دانم. توصیه موکد و مجدد این خدمتگزار شما آن است که به 



 .ر ادامه دهیدصورت مسالمت آمیز و با رعایت اصل عدم برخورد ؛ مخالفت های مدنی و قانونی خود را در سراسر کشو

ما از مسئوالن درخواست کرده ایم که مجوز برگزاری یک راهپیمایی بزرگ در تمامی شهرهای کشور به ما داده شود تا در طی 

آن مردم فرصتی برای نمایش مخالفت خود با شیوه برگزاری انتخابات و نتایج آن پیدا کنند. موافقت مسئوالن با این امر می 

 .برای مهار هیجانات فعلی باشدتواند بهترین راه حل 

از رن  سبز که نماد معنویت و آزادی و عقالنیت دینی و مداراست و شعار اهلل اکبر که حاکی از ریشه های انقالبی ماست دست 

بر نداریم. این رن  و شعاری است که همچنان وحدت بخش صفوف ملت ما و بهترین وسیله ارتباط دل ها و خواسته های ما با 

 اهد بود. متاسفانه تالش گستردهم خو

ه ای برای قطع تمامی امکاناتی ارتباطی ما با هم صورت می گیرد و به این نکته توجه نمی شود که قطع این مجاری تنها منجر 

به آن خواهد شد که واکنش های موجود از شکلی هدفمند و مهار شده تغییرماهیت پیدا کند و خدای ناکرده به حرکات کور 

ود. اطمینان دارم که خالقیت شما راه حل های ارتباطی جدید و موثری را پایه ریزی خواهد کرد تا بتوانیم از اقدامات تبدیل ش

 .خود نتایجی مفید به حال کشور و نظام و انقالب بگیریم

ری کند و مند، به نیروی انتظامی توصیه می کنم از برخورد خشن با حرکت های خودجوش مردم خوددا به عنوان یک عالقه

اجازه ندهد که اعتماد مردم نسبت به این نهاد ارزشمند خدشه دار شود. این مردم برای احقاق حقوق خود و حقوق شما در 

صحنه حاضر شده اند و برادران و خواهران شما هستند. قدرت نیروهای نظامی و انتظامی کشور ما همواره در وحدت آنها با 

 .چنین خواهد بودمردم بوده است، و در آینده نیز 

 به امید روزهای بهتر

 ۱۳۸۸خرداد 24

 میر حسین موسوی

  کروبی: محمود احمدی نژاد را رییس جمهور ایران نمی دانم

 

خبرنامه امیرکبیر: در پی تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی در دومین بیانیه خود در مورد این 

دی نژاد را ر یس جمهور نمی داند. مهدی کروبی همچنین در بیانیه خود واکنش های خود انتخابات تقلبی اعالم کرد احم

 .جوش مردم نسبت به این تقلب ها را نشان دهنده آگاهی دانست

 

 :متن این بیانیه به شرح زیر است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 ملت بزرگ ایران

ابات ریاست جمهوری نشان دهنده آگاهی و تعهد شما نسبت به واکنش های خود جوش شما به اعالم نتایج دهمین دوره انتخ

است گرچه می دانید و می دانیم که اگر  ۱۳۸۸خرداد  ۲۲ایران اسالمی و عدم مشروعیت نتیجه اعالم شده برای انتخابات 

وردار بود. اما در امکان داشت این واکنش ها از راههای قانونی و در چارچوب های مدنی انجام می شد از مطلوبیت بیشتری برخ

حال با توجه به حضور آگاهانه شما مطمئن باشید نامزدهای مورد عالقه شما در این دوره انتخابات از حق خود و شما کوتاه 

 .نخواهند آمد . نتیجه اعالم شده انتخابات برآمده از دو انحراف اساسی در مسیر تاریخ انقالب است

 

و رد  ۱۳۶۹شروع ان برگزاری دومین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال  اول: انحراف از جمهوریت نظام که نقطه

صالحیت گسترده یاران امام )ره( پس از رحلت بنیان گذار جمهوری اسالمی بود و این انحراف سبب شد جمهوری مورد نظر 

و کار به جایی رسیده که از امام مخدوش شود و امروزه حتی افرادی که در این انحراف مقصر بودند از آن آسیب می بینند 

 .کلیت جمهوری اسالمی، هر دو رکن جمهوریت واسالمیت با این انتخابات و اعالم نتایج مخدوش ان زیر سوال رفته است

دوم: انحراف از اصالحات که با فرصت سوزی و از دست دادن خودخواهانه موقعیت های بی نظیری که ملت ایران در حوادث 

در اختیار ما قرار داده بود شروع شد با سوء مدیریت و اجازه مصادره ان توسط نااهالن و سود جویان  ۱۳۷۶پس از دوم خرداد 

و تثبیت او در سال  ۱۳۸۴منتهی به انتخابات مجلس هفتم و سپس تشکیل دولت نهم که مهم ترین مخالف اصالحات در سال 

پرشور ملت ایران برگزار شد نباید وسیله سوء استفاده قرار  گردید. من بار دیگر اعالم می کنم انتخاباتی که با حضور ۱۳۸۸

گیرد و نتایح اعالم شده بر این انتخابات نامشروع و دولت برآمده از ان فاقد وجاهت ملی و صالحیت اجتماعی است و از اینرو 

ری اسالمی باور راسخ دارم و آقای محمود احمدی نژاد را رییس جمهور ایران نمی دانم. اما از ان جایی که به اصل نظام جمهو

این نوع انتخابات را تعریض به میراث و راه امام می دانم و از ان جایی که هنوزم به ظرفیت نهادهای قانونی در جمهوری 

اسالمی باور دارم از شورای نگهبان می خواهم با ابطال انتخابات و در راستای خواست به حق ملت واکثریت مردم بار دیگر این 

بات را تجدید نماید و این بار به حق ، از آرای مردم پاسداری کند. بدیهی است این راه حل برای برون رفت از وضع انتخا

موجود و اتمام حجتی با نهادهای حقوقی و قانونی می باشد. فارغ از قضاوت من درباره برخی از اعضای تاثیر گذار شواری 

لت عزیز ایران عرض می کنم که ضمن اعالم نظرات صریح خود درباره عدم نگهبان و عوامل تاثیر گذار پشت صحنه ان به م

مشروعیت نتایج انتخابات از ظرفیت های قانونی موجود بهره ببرند و از نیروی انتظامی و امنیتی می خواهم حقوق شهروندی 

های خارجی موجبات وهن نظام منتقدان و معترضان را رعایت نمایند و نگذارند با انتشار تصاویر موحش و موهن در رسانه 

جمهوری اسالمی فراهم آید و بدانند که شکرانه بیرون اوردن اقای محمود احمدی نژاد از صندوق های رای ضرب و شتم مردم، 

دستگیری و تهدید امنیتی فعاالن سیاسی واجتماعی و ایجاد جو امنیتی در کشور نیست. همچنین به دولت و دست اندرکاران 



ی نمایم که قطع وسایل ارتباط جمعی، سایت ها، موبایل ها، پیامک ها و تلویزیون ها در شان جمهوری اسالمی هم یادآوری م

که همواره مورد تایید حضرت امام )ره( بوده است نمی باشد. کار به جایی رسیده است که حتی از انتشار اطالعیه ها و بیانیه 

 .انب خودداری می شود و مطبوعات مورد تهدید قرار می گیردهای اینجانب در روزنامه ها و حتی روزنامه اینج

اینجانب با تاکید بر هویت مستقل و اصالح طلبانه خود درخواست ابطال این انتخابات منحرف شده را به نام صیانت از ارای 

ر اطالعیه های بعدی شما پیگیری نموده و در صورتی که دولت و شورای نگهبان بر ان اصرار داشته باشد، تصمیمات خود را د

به اطالع ملت بزرگ ایران خواهم رسانید. نمایش غیر قانونی امروز از سوی آقای احمدی نژاد که خود را قبل از تایید انتخابات 

 .و رسیدگی به شکایات، رییس جمهور منتخب نامیده است نیز پرده دیگری از این نمایش مضحک است

انه شما در صحنه، به ملت شریف و جوانان غیور این سرزمین توصیه می نمایم که با در پایان ضمن تشکر مجدد از حضور آگاه

حضور خود در صحنه و مراقبت از تحوالت جاری ارامش را حفظ نمایند تا بهانه به دست غوغا ساالران، انحصار طلبان و 

 .سرکوب گران ندهند

 والسالم علیکم

 ۸۸/ ۳/ ۲۴ –مهدی کروبی 

 

 !سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران درباره انتخابات رسوا اعالمیه روابط عمومی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ملت شریف ایران،

در پی انتخابات رسوای اخیر که در محافل سیاسی داخل و خارج از آن به عنوان کودتای نرم علیه مردمساالری و جمهوریت در 

قیحانه در سطح وسیعی اقدام به دستگیری فعاالن سیاسی منتقد و مخالف ایران یاد می کنند، اقتدارگرایان حاکم در اقدامی و

دولت کرده اند. شب گذشته نیروهای ناشناس به منزل مسکونی آقای بهزاد نبوی مراجعه کرده و بدون ارا ه هرگونه حکم یا 

به و سازمانیافته تعداد زیادی از مجوز قانونی ایشان را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کرده اند. همچنین در حرکتی مشا

اعضای حزب مشارکت از جمله آقای دکتر میردامادی دبیرکل حزب و دکترمحمد رضا خاتمی، دکتر رمضانزاده و ... دستگیر و 

 ..دفتر مرکزی حزب پلمب شده است

. سازمان مجاهدین همزمان کنترل و سانسور مستقیم و بی سابقه ای بر مطبوعات و روزنامه های کشور اعمال شده است

انقالب اسالمی ایران ضمن محکوم کردن شدید دستگیری فعاالن سیاسی و محدودیت های بی سابقه اخیر این گونه اقدامات 

را نشانه وحشت و نگرانی مفرط اقتدارگرایان حاکم از بازتاب کودتای خود علیه مردمساالری و جمهوریت نظام جمهوری 

تگیری فعاالن سیاسی خطای بزرگ دیگری در ادامه بدعت و خطای مصادره آراء مردم در اسالمی می داند. بی شک موج دس
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 .انتخابات رسوای دهم است

ما اکیداد هشدار می دهیم که روند قهقرای سلسله خطاها و اشتباهات فاحش می تواند کیان نظام و کشور را با تهدیدهای 

می دهیم به خود آیند و برای حفظ قدرت و تحقق امیال حقیر خود  سنگینی مواجه سازد. ما به اقتدارگرایان حاکم هشدار

سرنوشت نظام و ملت ایران را به بازی نگیرند. ما از همه احزاب و فعاالن سیاسی، شخصیت ها و چهره های با سابقه انقالب و 

ای که این روزها می رود تا  به ویژه مراجع عالیقدر و عالمان و روحانیون آزاده می خواهیم در برابر موج بدعت بی سابقه

دستاوردهای باقیمانده از انقالب را به تاراج برده و به استحاله نظام جمهوری اسالمی به نظامی خودکامه بینجامد واکنش نشان 

 .داده اجازه ندهند میراث امام این گونه آسان و به رایگان به باد داده شود

 

 ایرانروابط عمومی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 

 «مردمک»

 ۱۳۸۸خرداد  ۲۴

55/649-45-19-28-11-http://www.tudehpartyiran.org/2013- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران توده حزب رکزیم کمیته 3 شماره اعالمیه

 1388خرداد  25دوشنبه, 

 

 !درود آتشین به مردم قهرمان ایران

 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/649-
http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/651-


 حضور میلیونی توده ها در تظاهرات شکوهمند بر ضد رژیم والیت فقیه

 

 !هم میهنان مبارز

فوفی فشرده و در در تاریخ سراسر مبارزه میهن کهنسال ما، روز درخشان دیگری به ثبت رسید. مردم دلیر و هوشیار ایران درص

یک نمایش پرشکوه و مسالمت آمیز، استبداد و ارتجاع حاکم را به چالش گرفته و در برابر دولت دروغ و تزویر وابسرته بره ولری    

فقیه و کودتای واپس گرایان، اراده و نیروی الیزال خود را به نمایش گذارند. تظاهرات میلیونی امروز توده ها درسه دهره اخیرر   

 !ده استبی سابقه بو

راه پیمایی عظیم مردم که به دعوت میرحسین موسوی و بررغم صدور مجوز از سوی وزارت کشور برپا شد، بار دیگر ثابت کررد  

که، صدای مردم ایران را نمی توان به زور سرنیزه و با فریب خاموش ساخت. برخورد کودتاچیان با این حماسره برزرگ گویرای    

ز برگزاری تظاهرات، مزدوران ولی فقیه و گزمگان مسرلح رژیرم برا یرورش وحشریانه بره       هراس ارتجاع حاکم است. شب پیش ا

خوابگاه های دانشجویی در تهران و اصفهان تالش کردند فضای جامعه را متشنج ساخته تا در سایه آشوب و اغتشاش کور مانع 

ی، مهار و خنثی ساختن جنبش مردمری بره هرر    از تجلی اراده میلیون ها ایرانی شوند. در لحظه کنونی برنامه مرتجعان کودتاچ

شکل ممکن است. گشودن آتش بر روی تظاهرات مسالمت آمیز امروز تهران و شهرهای دیگر کشرور و کشرته و زخمری شردن     

عده زیادی از مردم، به خوبی اهداف و نیات شوم واپس گرایان را ثابت می کند. ارتجاع حاکم به خوبی می داند، حضور میلیونی 

ها مانع اصلی تثبیت کودتا بوده و خواست ابطال انتخابات که در تظاهرات امروز به روشرنی اعرالم شرد، بره پشرتوانه ایرن        توده

 .نیروی پرتوان امکان پذیر است



 
 

65 
 

در این زمینه باید با هوشیاری سیاست ولی فقیه و جناح هوادار احمدی نژاد را افشا کرد، موضع گیری تازه علری خامنره ای در   

سیدگی به شکایت های موسوی و کروبی، صرفا یک عقب نشینی تاکتیکی برای ضد حمله جدید به جنبش و جدا کردن مورد ر

بخش هایی از اصالح طلبان از جنبش مردمی و سرکوب نهایی نیروهای آزادیخواه، اصالح طلب و مردم معتررض اسرت. واگرذار    

بان ارتجاع، یعنی یکی از نهادهای سرازمان ده تقلبرات گسرترده و    کردن امر بررسی تقلبات گسترده در انتخابات به شورای نگه

همیار کودتای ضد مردمی احمدی نژاد مانند واگذار کردن امر دادخواهی به یکی از مجرمان اصلی است. طررح براز شرماری آرا    

ن بررای عبرور از ایرن    آشکارا توطئه رسوای رژیم والیی برای خاموش کردن خشم مردم معترض و فرستادن آنها به خانه هایشرا 

 .بحران بی سابقه ای است که گریبانش را فراگرفته است

باید با تکیه بر نیروی مردمی حاضر در صحنه ارتجاع حاکم را وادار به عقب نشینی کرد. خواست ابطرال فروری و بردون قیرد و     

ای اخیر و همچنین محاکمه مرزدوران  شرط نتایج تقلبی انتخابات، در کنار آزادی بدون قید و شرط همه دستگیر شدگان روز ه

مسلحی که به نیروهای معترض مردمی حمله کرده اند و مسبب خشونت های دهشتناد روزهرای اخیرنرد، از جملره خواسرت     

های اساسی جنبش مردمی در لحظه حساس کنونی است. حضور نامزدهای اصالح طلب موسوی و کروبی در تظاهرات میلیونی 

بات به نوبه خود سبب تقویت جنبش مردمی شده و دستاورد ارزنده ای در اوضاع حساس کنونی قلمرداد  و تاکید بر ابطال انتخا

 .می شود

 !هم میهنان آزاده

به اعتراضات خود به دور از خشونت که خواست مرتجعان است به هر شکل و با استفاده از همه روش ها ادامه دهیرد. یگانره راه   

فرمان ولی فقیه، حضور پر شور و میلیونی شرما در صرحنه اسرت. خواسرت بره حرق ابطرال         مقابله با کودتای مزدوران گوش به

 !انتخابررات تنهررا بررا مبررارزه و تررالش خسررتگی ناپررذیر و هوشرریاری شررما در برابررر توطئرره هررای رژیررم امکرران پررذیر اسررت    

  درود پرشور بر مردم دلیر ایران

  پیروز باد مبارزه توده ها برضد کودتای ارتجاع حاکم

 !ود بر شهدای راه آزادی و عدالتدر

 کمیته مرکزی حزب توده ایران

 1388خرداد ماه  25



 (2) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388خرداد  26سه شنبه, 

 کنید راهپیمایی یا تجمع سوگواری، نماد با شنبه پنج موسوی: میرحسین دیدج بیانیه

 حوادث و تهران دانشگاه کوی شدن کشیده خون و خاک به پیرامون وحدت تحکیم دفتر عمومی روابط اطالعیه

 انتخابات اخیر

 شنبه سه ظهر تا شده بازداشت سیاسی فعاالن از لیست آخرین

 متوالی شب چندمین برای

 سردادند اکبر اهلل غریو شب 10 ساعت در انتخابات در تقلب به معترض مردم

 دولت عهده ستاد،به یی رسانه های محدودیت عواقب نیفتند/مسوولیت شده طراحی درگیریهای دام در مردم

 است حاکم

  آن از پس حوادث و جمهورى ریاست انتخابات نتایج پیرامون منتظرى العظمى اهلل آیت پیام 

  مشهد؛ و شیراز دانشجویان به بسیج و فقیه ولی انصار یانهوحش حمله*

 داد، استعفا شیراز دانشگاه رئیس* 

 تبریزنیوز تبریز، سرشناس پزشکان و مذهبی ملی ، آزادی نهضت اعضای دستگیری* 

 تهران مردم یادماندنی به و نظیر بی میلیونی، اجتماع در

 زدند آتش را موتورها و اتوبوسها دیروز کسانی آن . تیدنیس شکن شیشه ، هستید شکن بت مردم شما موسوی:

 کردند حمله دانشجویی خوابگاههای به دیشب که

 دیده لطمه مردم اعتماد خاتمی:

 برای همدردی با خانواده های شهدا و مصدومان وقایع اخیر

 بیانیه جدید میرحسین موسوی: پنج شنبه با نماد سوگواری، تجمع یا راهپیمایی کنید

مهندس میرحسین موسوی با انتشار بیانیه ای از مردم شریف ایران خواست برای همدردی با خانواده های شهدا و  -قلم 

 .مصدومان وقایع اخیر، روز پنج شنبه با نماد سوگواری در مساجد و تکایا اجتماع کنند یا به راهپیمایی مسالمت آمیز بپردازند

 

 نماد سوگواری، تجمع یا راهپیمایی کنید بیانیه جدید میرحسین موسوی: پنج شنبه با

 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/652-
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  :به گزارش خبرنگار قلم نیوز ، متن بیانیه میرحسین موسوی به این شرح است

 

  بسمه تعالی

 

  ملت شریف ایران

 

 اطالعیه روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت پیرامون به خاد و خون کشیده شدن کوی دانشگاه تهران و حوادث اخیر انتخابات

 

امیرکبیر: روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای پیرامون به خاد و خون کشیده شدن کوی دانشگاه، خبرنامه 

اعالم کر پد فرماندهان سپاه، بسیج و نیروی انتظامی باید جوابگوی این جنایات باشند. در این بیانیه همچنین ضمن اعالم 

وسوی و مهدی کروبی خواسته شده است برای احقاق حقوق ملت و ابطال حمایت از جنبش سبز مردم ایران، از میر حسین م

 :انتخابات از پای ننشینند. متن این بیانیه به شرح زیر است

 

 انا هلل و انا الیه راجعون

 

 .انتخابات اخیر که برخی به حق آن را کودتا نامیدند، لکه ننگی است که هیچگاه از دامان حاکمیت زدوده نخواهد شد

 

آنکه طی روزهای گذشته دانشجویان دانشگاه های مختلف همچون دیگر اقشار مردم نسبت به تقلب گسترده و  پس از

مهندسی شده آراء در انتخابات برای حذف خواسته مردم معترض بودند، نیروهای انتظامی به همراهی نیروهای لباس شخصی، 

به دانشجویان حمله ور شدند و ده ها نفر بسیاری زخمی شده انصار و بسیج در دانشگاه های مختلف کشور به شکلی وحشیانه 

 .دانشجو در نقاط مختلف کشور ربوده شده اند ۳۰۰و حداقل بیش از 

 

خرداد، نیروهای انصار و لباس شخصی با سازمان دهی گسترده و هماهن  به  ۲۴در وحشیانه ترین حمله در شامگاه یکشنبه 

ن حمله کردند. این افراد مجهز به انواع سالح های سرد و گرم از جمله قمه و تبر بودند. دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهرا

نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به شهادت رسیدند. محیط زندگی  ۵در این حمله ناجوانمردانه به دانشجویان، حداقل 

ر و ناپاکی و سفاکی بیشتر بر جای گذاشتند. باز تیر دیگری با ابعاد گسترده ت ۱۸دانشجویان را به آتش کشیدند و به راستی 

 .هم اتاق های خوابگاه دانشگاه تهران منهدم شده و باز هم خون پاد دانشجویان بر در و دیوار آن برجای مانده است

 



 ۲داقل در دانشگاه شیراز نیز ماموران لباس شخصی، انصار و بسیج به دانشجویان این دانشگاه حمله کردند که طی این حمله ح

 .دانشجوی این دانشگاه به شهادت رسیده اند

در دانشگاه اصفهان ماموران انتظامی با گاز اشک آور به یکی از خوابگاه های این دانشگاه حمله کردند و دانشجویان را برای 

حزب اهلل قرار  ساعت ها مورد ضرب و شتم قرار دادند. در دانشگاه فردوسی مشهد نیز دانشجویان مورد هجوم نیروهای انصار

 .گرفتند

 .این حمالت غیرانسانی بر علیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، عالمه طباطبایی، بابل و شاهرود نیز اعمال شده است

روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت بدینوسیله اعالم می دارد چنانچه این نمایش خطرناد ادامه یابد، می بایست مرگ 

ر این سرزمین به عزا نشست و حاکمیت نیز بداند از چاله به چاه سرنگونی فرو افتاده است، چراکه دموکراسی را تا سالها د

فعالیت مدنی در این بربریت عیان معنایی نخواهد داشت. اوج استبداد و زورگویی سردمداران در این اقدام کودتاگونه بر آفتاب 

اهد چرخید و بدین سان نقاب از چهره جمهوری اسالمی و افکنده شد و زین پس جز با زور سرنیزه چرخ حکومتشان نخو

 .مدعای دروغین مردم ساالری اش بر افتاده است

اگر حاکمان بقای خود را جز با کودتا نمی بینند، این انتخابات گوارای وجودشان، وگرنه، شجاعانه جام زهر بنوشند و سامانی بر 

 .این سرزمین از لوث نیت شومشان پاد گرددامور دهند که مشت دروغ پردازان باز شود و تاریخ 

باید اکنون پرسید سرداران رادان و احمدی مقدم و دیگر آقایان مدعی جامعه امن کجا هستند؟ آیا اقتدار شان تنها در بازداشت 

صار و زنان و دختران برای تخلف های پوشش و حجاب و به منظور برای تبلیغات تلویزیونی است؟ از آنجایی که نیروهای ان

بسیج به صورت هماهن  و گسترده به دانشجویان حمله ور شده اند، فرماندهان سپاه و بسیج باید جوابگوی این جنایات 

 .باشند

این جنایت عظیم در حق دانشجویان بی پناه، لکه ننگی ابدی و فراموش ناشدنی برای دولتمردان است. چنانکه راهپیمایی 

روز دوشنبه که از میدان انقالب تهران تا میدان آزادی صورت گرفت و در آن به راستی بیش  کامال آرام و مسالمت آمیز شامگاه

از یک میلیون نفر از معترضین به انتخابات اخیر شرکت کرده بودند، با افسارگسیختگی معدودی از اعضاء تندرو بسیج به خاد 

کشته از این  ۱۰به رگبار بسته اند و تاکنون آمار بیش و خون کشیده شد. بعضاد شنیده شده که افراد مزبور راهپیمایان را 

 .حادثه منتشر شده است

در پایان دفتر تحکیم وحدت ادامه بازداشت گسترده فعالین مدنی و سیاسی، همچون کیوان صمیمی، زید آبادی، تقی رحمانی، 

انی و بسیاری دیگر از روزنامه نگاران و هدی صابر، عبدالرضا تاجیک، شیوا نظرآهاری، هادی کحال زاده، سمیه توحیدلو، خانج

دانشجویان و کشته شدن شهروندان و دانشجویان پاد و بیگناه را به شدت محکوم کرده و اعالم می کند خواهان مشخص 

 .شدن عاملین این جنایت وحشیانه و حامیان آنها است و تا روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت سکوت نخواهد کرد
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ضمن حمایت از جنبش سبز، مدنی و آرام ملت ایران به آن پیوسته و از عموم مردم و دانشجویان می  دفتر تحکیم وحدت

خرداد در میدان ولیعصر تهران حضور یافته و خواستار خونخواهی از  ۲۶خواهیم که در راهپیمایی عصر روز سه شنبه 

بی نیز می خواهیم تا احقاق حقوق ملت و ابطال دانشجویان شهید دانشگاه تهران گردند. از میر حسین موسوی و مهدی کرو

 .انتخابات از پای ننشینند

 روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت

 ۱۳۸۸خرداد  ۲۶

 

 شنبه شده تا ظهر سه آخرین لیست از فعاالن سیاسی بازداشت

 

 19:15ساعت  1388خرداد  26

 

ها فعال سیاسی منتقد محمود  نتایج انتخابات؛ دهخرداد و همزمان با اعالم آمارهای دولت در زمینه  23از بامداد شنبه 

 .اند نژاد بازداشت شده احمدی

 

نیوز؛ فعاالن سیاسی بازداشت شده عمدتاد وابسته به سازمان مجاهدین انقالب، جبهه مشارکت و  به گزارش خبرنگار شهاب

االن سیاسی از اوایل بامداد شنبه یعنی زمانی اند. نکته قابل تامل این است که پروژه بازداشت این فع های ملی مذهبی بوده گروه

 .آغاز شده که هنوز نتایج نهایی انتخابات اعالم نشده و اعتراضات عمومی نیز شکل نگرفته بود

 

اند به شرح زیر است. با این توضیح که عالوه بر  شنبه بازداشت شده اسامی برخی از فعاالن مشهور سیاسی که تا صبح امروز سه

های مختلف از جمله خراسان، شیراز و اصفهان بازداشت شده و  نگار منتقد نیز در استان ها فعال سیاسی و روزنامه هاین افراد؛ د

 .اند ها، تجمعات اعتراضی و ... دستگیر شده هزاران نفر نیز در دانشگاه

 

 محمد عطریانفر

 محمد علی ابطحی

 سعید حجاریان

 بهزاد نبوی

 زاده مصطفی تاج



 محسن میردامادی

 محمد رضا خاتمی

 فراهانی صفا ی

 زاده عبداهلل رمضان

 زاده محسن امین

 جهانبخش خانجانی

 زهرا آقاجری

 سعید شریعتی

 پور کریم ارغنده

 علی باقری

 (عبدالفتاح سلطانی )وکیل دادگستری

 (جواد امام )معاون

 احمد زیدآبادی

 

 (کیوان صمیمی )مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه

 عبدالرضا تاجیک

 مهسا امر آبادی

 (حنیف مزروعی )فرزند علی مزروعی

 

 هدی صابر

 تقی رحمانی

 رضا علیجانی

 عماد بهاور

 ای احمد افجه

 علی مهرداد

 سعید زراعت کار
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 روح اهلل شفیعی

 محمدرضا احمدی نیا

 مجتبی خندان

 شاهین نوربخش

 اشکان مجللی

 علی پور خیری

 علی نقط پور

 عماد بهاور

 حمید لطفی

 میثم چره ور

 مهدیه مینوی

 مجتبی شایسته

  فرهاد نصراهلل پور

 

 

 برای چندمین شب متوالی

 شب غریو اهلل اکبر سردادند 10مردم معترض به تقلب در انتخابات در ساعت 

شب غریو اهلل اکبر سردادند و از خدای  10مردم معترض به تقلب در انتخابات برای چندمین شب متوالی در ساعت  -قلم 

 .اق حقشان مدد طلبیدندبزرگ برای احق

 

شب از هر محله ای در تهران صدای اهلل اکبر گفتن مردمی که  10به گزارش خبرنگاران قلم نیوز در سطح شهر تهران، ساعت 

 .به نحوه برگزاری انتخابات و تقلب آشکار در رایشان اعتراض دارند، به گوش می رسد

 

هر  10نادیده گرفته شدن رای وحقوق مدنی اشان، راس ساعت  مردم در یک همنوایی و حرکتی خودجوش در اعتراض به

سر می دهند و یاری حق تعالی را برای رسیدن به حقشان  "اهلل اکبر"شب با حضور در پشت بام ها و در محله های خود غریو 

 .می طلبند

 



با همراهی میرحسین موسوی،  روز گذشته نیز جمعیت میلیونی مردم تهران مسیر انقالب تا آزادی را راهپیمایی کردند که

 .مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی برگزار شد

 

کوشند معترضان به  نژاد با هدف پاد کردن صورت مساله و تحریف واقعیات می های حامی آقای احمدی به رغم آن که رسانه

اکی از تالش مجدانه و معرفی کنند؛ اما حقایق پشت پرده ح« آشوبگر»نتایج انتخابات و هواداران میرحسین موسوی را 

 .سناریوی خطرناد حامیان ر یس دولت نهم و متاسفانه یک نهاد نظامی برای گسترش آشوب و اغتشاش در کشور است

 

سیم، باتوم و اسپری و شوکر اوایل بامداد  نیوز؛ صدها نفر از افراد لباس شخصی مجهز به اسلحه، بی به گزارش خبرنگار شهاب

ها واحد مسکونی و درب  های ده خودرو، شیشه 150سبحان در بلوار کاوه تهران حمله کرده و حداقل شنبه به شهرد  امروز سه

دادند با خشونت تمام حتی به  ها آپارتمان در این شهرد را ویران کردند. این افراد در حالی که شعارهایی خاص می ورودی ده

آمیز پس از آن انجام  ضرب و شتم قرار دهند. این حمله خشونتها را مورد  خود اجازه دادند وارد منزل شهروندان شده و آن

ها تن از شهروندان به صورت آرام و مدنی شعارهایی در مخالفت با تخلفات انتخاباتی سر داده و  شد که در داخل این شهرد ده

 .اکبر گفتند های خود اهلل بام در پشت 22ساعت 

 

سابقه به کوی دانشگاه تهران حمله کرده؛  فراد لباس شخصی با خشونتی بیساعت قبل از این حمله نیز، همین طیف از ا 24

های دانشجویی در این خوابگاه را ویران کردند. شاهدان عینی  صدها دانشجو را مضروب و مجروح کرده و وسایل اکثر اتاق

های سرد و  مجهز به انواع سالح ها قرار داشت، متری آن 50اند که افراد لباس شخصی در حالی که گارد ویژه در  گزارش داده

ها فروگذار نکردند. این  گرم دانشجویان را کشان کشان به داخل محوطه کشاندند و از هیچ اقدامی برای ضرل و شتم آن

آور بود که حتی ر یس مجلس نیز به صراحت از آن انتقاد کرده و فردی چون فرهاد رهبر با آن سابقه  خشونت به قدری بهت

 .خوانده است« تجاوز آشکار»عاتی نیز آن را امنیتی و اطال

 

نژاد و یک ارگان نظامی برای گسترش آشوب در کشور است؛ در اغلب  متاسفانه چنین اقداماتی که بیانگر تالش حامیان احمدی

عصر  شنبه و دوشنبه همین افراد در تقاطع مطهری و خیابان ولی شود. روزهای یک شهرهای بزرگ مخصوصاد تهران مشاهده می

با استفاده از چوب، باتوم و زنجیر و اسپری فلفل صدا جوان و دانشجو را ضرب و شتم کردند. شامگاه دیشب در میدان کاج 

نفر( باعث شد که ابتکار عمل در دست اوباش بیفتد  8موتور سوار از همین طیف )مجموعاد  4آمیز  آباد، اقدامات تحریک سعادت

ها را فراری دهند. این  تحریک شده و خشمگین، موتورهای این افراد را به آتش بکشند و آنو این اوباش با همکاری جوانان 

ها و هیجانات شده  های شیراز، اصفهان، اهواز و تبریز باعث تشدید خشونت آمیز افراد لباس شخصی در دانشگاه اقدامات خشونت
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 .و حتی باعث شهادت تعدادی از شهروندان بیگناه شده است

 

های مستقیم این افراد به سوی مردم که به گفته منابع رسمی تاکنون بیش از ده کشته بر جای  رسید تیراندازیبایستی پ

پیمایی آرام و اعتراضی حدود دو میلیون نفر از شهروندان تهرانی در  گیرد. در حالی که راه گذاشته، با اجازه چه کسی صورت می

رامش تمام پیش رفت؛ افراد لباس شخصی چرا به خود اجازه دادند در اواخر این روز دوشنبه )حدافاصل انقالب تا آزادی( با آ

بار به کوی دانشگاه در تهران  برنامه به شلیک مستقیم به سوی مردم دست بزنند و تجمع را به خشونت بکشند؟ حمله خشونت

اجازه به شهرد سبحان حمله کرده یا مردم و همدان و اصفهان و تبریز چرا انجام شد؟ این افراد موتور سوار با کدام حمایت و 

 کنند؟ های مرکزی و شمالی تهران ضرب و شتم می را در خیابان

 

 :دهد نیوز هشدار می شهاب

 نژاد و یک ارگان نظامی برای گسترش آشوب تالش حامیان احمدی

برگزار شود )این تجمع  17 عصر که قرار است ساعت شنبه حامیان مهندس موسوی در میدان ولی همزمان با تجمع امروز سه

ریزی شده است( گفته  ریزی نشده و توسط افراد ناشناس و ظاهراد به صورت خودجوش برنامه رسماد از سوی ستاد موسوی برنامه

های سبز و مسلح به سالح سرد در میان جمعیت رفته و  شود که صدها نفر از همین افراد لباس شخصی قرار است با لباس می

این گونه تبلیغ کنند که حامیان موسوی دست به خشونت زده و به   نژاد بعداد های حامی احمدی ب کنند تا رسانهمردم را مضرو

سابقه عصر دوشنبه خود اثبات کردند مخالف هرگونه  اند. این در حالی است که حامیان موسوی در راهپیمایی بی جان هم افتاده

 .خشونت، اغتشاش و ناآرامی هستند

 

رسانی غیر دولتی را مسدود  های اطالع نژاد در اقدامی غیرقانونی تمام منابع و کانال ر حالی که دولت آقای احمدیمتاسفانه د

ای که  ای خطرناد است. دسیسه کردن فضا بیانگر دسیسه  ها و امنیتی های این طیف برای تشدید خشونت کرده است؛ تالش

 .ر مواجه شودتر با واکنش بزرگان و شیوخ کشو باید هر چه سریع

 

 خرداد 22بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران درخصوص کودتای 

 

 1388خرداد  25دوشنبه، 

 

 خرداد 22بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی )ادوار تحکیم وحدت( درخصوص کودتای 



 ملت شریف ایران؛

مور کشور در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری خردادماه با مشارکت بی سابقه شما مردم خواهان تغییر و اصالح ا 22

می توانست فرصت نجات ملی از بحران های متعدد داخلی و خارجی کشور را فراهم سازد لیکن این روز تاریخی که می بایست 

است جمهوری به عنوان سرآغاز یک تغییر دمکراتیک در ایران در تاریخ به یادگار بماند، با خیانت عوامل برگزاری انتخابات ری

دهم در امانت آرای مردم، برگی دیگر بر کارنامه حاکمان مستبد مسلط بر ایران و ایرانی در اعصار مختلف افزود و یکبار دیگر 

 .حق ملت در تعیین سرنوشت خود آشکارا نقض شد

 

علیه مردمان صلح  را باید کودتایی دیگر 1388خرداد  22، 32مرداد  28سال پس از کودتای ننگین  56اینک باید گفت 

طلب و آزادی خواه این مرز و بوم در سده جاری دانست. اما چه دردناد است که اگر نیم قرن پیش صحنه گردان کودتا علیه 

ملت عوامل بیگانه بودند، امروز کار به جایی رسیده است که حاکمانی با ادعای توامان دین و دموکراسی در برابر وجدان عمومی 

فته ها شور عریان مردم در عرصه عمومی جامعه که چه بسا نتیجه انتخابات را چند روز پیش از موعد رای جامعه و از پس ه

گیری به طور واضح نمایان ساخته بود، با وقاحت هرچه تمام تر از کوشش های ناعادالنه و متقلبانه خود پیش و حین برگزاری 

هاده و با اعالم تعدادی عدد ساختگی به عنوان نتیجه انتخابات، دست به انتخابات ارضاء نشده و عمال آراء مردم را به کناری ن

 .کودتا می زنند

 

 شهروندان گرامی؛

نتایج اعالم شده از سوی وزارت کشور آنچنان مضحک و بی اعتبار است که بیش از آن که بتوان بدان به عنوان یک سند دولتی 

لویی زیبا شبیه است. متاسفانه حاکمیت به جای آنکه از فرصت پیش آمده استناد کرد به دستکاری کودکی شرور و لجباز در تاب

و آشتی دوباره بسیاری از گروه های سیاسی و افراد ملت با صندوق های رای به نفع منافع ملی و عمومی بهره جوید و در کار 

ز بسط استبداد و قطع کامل نفس اصالح رویه های ناپسند خود شود، نابخردانه گام در مسیری گذارده که نتیجه آن چیزی ج

 .های به شماره افتاده جمهوریت نظام نیست. و زنهار که این آغاز راه بسیار رفته همه مستبدان بدفرجام تاریخ است

 

امروز اما کار از گزارش تخلفات متعدد مجریان و ناظران انتخابات گذشته است که آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. 

انتخابات دهم ریاست جمهوری تنها دغدغه نیروهای حامی تغییر در ایران نیست، بلکه آنچه از واجد اهمیت امروز مساله 

اساسی می باشد همانا نگرانی در باره موجودیت نهاد انتخابات در ایران است. نگرانی واقعی از برپایی پرده آخر سناریوی خزنده 

ی این سالها بارها نسبت به قدرت گیری واضعان آن در سطوح مختلف تبدیل جمهوری اسالمی به حکومت اسالمی است که ط
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 .هشدار داده شده بود

 

 :(بر این اساس سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی )ادوار تحکیم وحدت

خاطرنشان می سازد که آزادی تمامی فعاالن سیاسی اصالح طلب از جمله دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل این سازمان،  -1

خرداد بازداشت شده اند و نیز احقاق حقوق کلیه زیان  22مه نگاران، دانشجویان و سایر شهروندانی که در جریان کودتای روزنا

 .دیدگان ناشی از تهاجمات نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمعات خودجوش مردمی در الویت قرار دارد

کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم شدید دانشجویان و  حمله به تجمعات مردمی و به ویژه مراکز دانشگاهی از جمله -2

شلیک گلوله به سوی شهروندان را محکوم می نماید و به نیروهای انتظامی و امنیتی یادآور می شود که سالح دردست آنها 

 .امانتی از سوی مردم است که نبایستی به روی صاحبان اصلی آن گرفته شود

خرداد و برگزاری مجدد انتخابات در اسرع وقت توام با جلب  22ات برگزار شده در روز اعالم می نماید که ابطال انتخاب -3

 .اعتماد نامزدهای محترم امری ضروری است

تاکید می کند، عامالن اعم از آمران و مباشران دستکاری در آرای مردم به عنوان سو استفاده کنندگان از مقام دولتی و  -4

رکت در اداره عمومی کشور و نیز به عنوان اقدام کنندگان علیه قانون اساسی و امنیت ملی ناقضان حق تعیین سرنوشت و مشا

کشور بایستی مطابق قوانین جزایی کشور مورد تعقیب قرار گرفته و در برابر وجدان عمومی جامعه به طور علنی محاکمه 

 .شوند

میز از جمله تجمعات و راهپیمایی های گسترده حقوق از ملت ایران می خواهد که همچنان با توسل به اقدامات مسالمت آ -5

خود را قاطعانه پی گیری نمایند و بدانند که موازین جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسالمی تجمعات مسالمت 

 .آمیز را حق مشروع شهروندان می دانند

ن کروبی و موسوی در جهت احقاق حقوق ذایل شده این سازمان پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از مواضع و اقدامات آقایا -6

 .ملت اعالم می نماید

 

 (سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی )ادوار تحکیم وحدت

 

 88خرداد  25

 

 

 متن اطالعیه ستاد میرحسین درباره اعالم راهپیمایی امروز



 یی ستاد،به عهده دولت حاکم است مردم در دام درگیریهای طراحی شده نیفتند/مسوولیت عواقب محدودیت های رسانه

ستاد میرحسین موسوی در اطالعیه ای با تاکید بر اینکه موسوی در راهپیمایی خیابان ولیعصر حضور نخواهد داشت از  -قلم 

 .همه مردم درخواست کرد که در دام درگیری های طراحی شده قرار نگیرند

اد میرحسین موسوی به این شرح است: بسمه تعالی متن کامل به گزارش قلم نیوز، متن اطالعیه بسیار مهم و فوری ست

اطالعیه ستاد مهندس میرحسین موسوی در خصوص اعالم راهپیمایی امروز به قرار مسموع در راهپیمایی دیروز از سوی برخی 

م شده است. امروز از میدان ولیعصر به سمت جام جم اعال 17افراد و به صورت خودجوش، برگزاری یک راهپیمایی در ساعت 

رساند، آقای مهندس میرحسین موسوی در این راهپیمایی حضور نخواهند داشت. از مردم عزیز  این ستاد به آگاهی عموم می

گردد که در دام درگیریهای طراحی شده قرار نگیرند. جمعیتها و احزاب حامی آقای مهندس موسوی در  مجدداد درخواست می

قانون ا ساسی مبنی بر آزادی اجتماعات به منظور برگزاری تجمع موج سبز در اعتراض به  27تالشند تا با استناد به اصل 

تخلفات انتخاباتی و برخوردهای خشونت آمیز و شهادت تعدادی از هموطنان ما مجوز الزم را اخذ کنند. از آنجا که با توجه به 

رسانی مناسب و به موقع از طرف ستاد وجود ندارد،  عای که دولت حاکم ایجاد کرده است، امکان اطال محدودیتهای شدید رسانه

کند به عهده دولت حاکم  آمدهای آن را تقویت می های بیگانه و پی رسانی رسانه مسئولیت عواقب این وضعیت که نقش اطالع

خود در  های مستقیم تلویزیونی برای بیان مواضع است. ضمنا آقای مهندس موسوی آمادگی خویش را برای حضور در برنامه

 .اند خصوص انتخابات و وقایع پس از آن اعالم داشته

  پیام آیت اهلل العظمى منتظرى پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهورى و حوادث پس از آن

  بسم اهلل الرحمن الرحیم  

  )ال یحب اهلل الجهر بالسوء من القول اال من ظلم ( 

 

 ملت شریف و مظلوم ایران 

ایثارگرانه شما برادران و خواهران عزیز و بزرگوار، از زن    در روزهاى اخیر شاهد تالش و حضور پرشور و -ت ضمن سالم و تحی   

 . بودم   تمامى اقشار در صحنه تبلیغات انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى   و مرد، پیر و جوان و

خود به صحنه آمدند و شب و روز براى روز موعود    به حقدر این ایام قشر جوان با روحیه امید و براى رسیدن به خواسته هاى    

مغتنم شمرده و بتوانند بهترین    این فرصت بسیار مناسب و خوبى براى مسئولین نظام بود تا موقعیت را   لحظه شمارى کردند، و

 .نیروى جوان و بقیه اقشار برقرار نمایند   رابطه دینى ، عاطفى و ملى را با قشر عظیم

 

هیچ عقل سلیمى آن را نمى پذیرد و بر اساس    متأسفانه از این بهترین فرصت بدترین استفاده شد. با اعالم نتایجى که اما   
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اقشار مردم به این نحو    عمده اى در آراى مردم داده شده است و به دنبال آن در پى اعتراض برخى از   شواهد موثق تغییرات

پیروزى انقالب و هشت سال جن  تحمیلى را بر دوش خود حمل نمودند    بار سنگینعملکرد، در جلوى چشم همین مردم که 

مقاومت کردند، و در جلوى چشم جهانیان و در    با دست خالى در برابر گلوله هاى رژیم شاهنشاهى و توپ و تانک دشمن   و

و با شدت و خشونت کامل با    لکت افتادهخبرنگاران داخلى و خارجى به جان فرزندان این مردم و این مم   حضور دوربین هاى

تسویه    و اینک به دنبال ;برخورد کرده و آنها را سرکوب و مضروب و دستگیر نمودند   زنان و مردان بى دفاع و دانشجویان عزیز

رتبه نظام عده کثیرى را که بعضا از مسئولین بلند م   حسابهاى سیاسى ، با فعاالن و اندیشمندان و روشنفکران بر آمده و

 .کنند بى جهت دستگیر و بازداشت مى   جمهورى اسالمى بوده اند

 

المومنین ( و نیز با هدف خیرخواهى و آرزوى    اینک بر وظیفه دینى و ملى و بر اساس آیه شریفه )و ذکر فان الذکرى تنفع   

 : دهم مى   اصالح امور، چند نکته را تذکر

 

بتواند دیدگاههاى موافق و مخالف را مورد توجه    آن است که -سالمى و یا غیر اسالمى چه ا -ویژگى یک حکومت مقتدر  - 1 

جذب و در امر    شرط الزم حاکمیت است همه اقشار حق مخالفین فکرى و سلیقه اى خود را   قرار دهد و با شرح صدر که

تعداد آنان بیفزاید. من به خاطر موسوم شدن  روز به روز بر   حاکمیت سهیم نماید، نه اینکه آنان را به کلى طرد نموده و

ضربه به دین و موجب خدشه در    حکومت دینى خوف آن دارم که کارها و اعمال مسئولین در نهایت باعث   حاکمیت به

 .اعتقادات مردم گردد

 

مردم دچار تحیر و بدبینى شده آمده و بسیارى از    در رابطه با اوضاع کنونى و مسا لى که پس از انتخابات اخیر به وجود - 2   

مهمى که حفظ حقوق عامه    دینى و اخالقى ، از حاکمان و مسئولین مربوطه توقع دارند در چنین امر   اند و بر اساس آموزه هاى

  تمسک کرد بلکه بایستى از طریق معتبر و مرضى الطرفین و بى طرف ،   مردم است و در آن نمى توان به اصالت برا ت

انتظار آن است که حاکمیت پاسخى مقبول و معقول    ارى حاکمیت و دست اندرکاران آن احراز گردد. در چنین شرایطىامانتد 

موجب بى اعتمادى بیش از    که در غیر این صورت ;صحیح ، بدبینى و شک و شبهه مردم را برطرف نماید   بدهد و با روشهاى

نتخب آن زیر سوال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد. بارها تذکر داده م   پیش مردم به حاکمیت شده و مشروعیت نظام و

در آراء باشد هیچ نحو مشروعیت دینى و    که آراء ملت امانتهاى مردمى و الهى هستند و حاکمیتى که بر اساس تصرف   ام

 .سیاسى ندارد

 

همراه با صبر و متانت دنبال کنند و با کیاست و    را شود که حق خواهى خود از همه مردم به ویژه جوانان عزیز تقاضا مى - 3   



آنان و نیز خواسته    آرامش و امنیت کشور و پرهیز از هرگونه خشونت و کارهایى باشند که چهره    هوشیارى درصدد حفظ

مردم جا زده و با  دهد که خود را در میان دست افراد معلوم الحالى مى   نماید و بهانه به مشروع و قانونى شان را مخدوش مى

رعب آور و امنیتى کردن کشور را دارند. الزم    اغتشاش و تخریب و آتش زدن اماکن شخصى و عمومى ، قصد ایجاد فضاى   ایجاد

قانونى خود را دنبال    هوشیارى کامل اجازه دهند تا کاندیداهایى که حقشان تضییع شده کار   است ضمن حضور آگاهانه و با

 .نمایند

 

کنم دین خود را حفظ و آن را به  انتظامى توصیه مى   به همه مسئوالن و دست اندرکاران و همچنین به مأمورین نظامى و - 4   

پذیرفته نیست .    در پیشگاه خداوند متعال به هیچ وجه "المأمور معذور"توجه کنند که عبارت    دنیاى دیگران نفروشند و

خشن و غیر انسانى دست برداشته و با عبرت از سرنوشت گذشتگان ،    و از برخوردهاى جوانان معترض را فرزندان خود دانسته

نخواهند بود. در این زمان نمى توان با    که دیر یا زود عاملین ظلم به مردم از کیفر و عقوبت دنیوى و اخروى مصون   بدانند

 .دم پنهان نمودامکانات ارتباطى حقایق را از دید مر   سانسور و قطع و محدود نمودن

و نیز عزت و سربلندى ملت عزیز ایران را مسألت    در خاتمه از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمت به اسالم و مسلمین ،   

 . نمایم مى

 . والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته   

  

  1388خرداد  26 

   حسینعلى منتظرى  

 

  به دانشجویان شیراز و مشهد؛حمله وحشیانه انصار ولی فقیه و بسیج 

 

همچنین ظهر امروز چند ون نیروی انتظامی ضمن محاصره کتابخانه خوارزمی دانشگاه شیراز و پرتاب گاز اشک آور، به سمت 

تن از آنان را بازداشت کردند. در حین این اقدام  ۱۰۰دانشجویان هجوم آوردند و ضمن ضرب و شتم دانشجویان در حدود 

انه خوارزمی از جمله دکتر خیاطیان که قصد داشتند مانع از ورود نیروهای انتظامی به دانشگاه شوند نیز مورد مسئولین کتابخ

 .ضرب و شتم قرار گرفتند

 

صبح اساتید و  ۱۰در پی این اقدام محمد هادی صادقی ر یس دانشگاه شیراز از سمت خود استعفا داد و صبح فردا، ساعت 

محل مدیریت دانشگاه در اعتراض به این یورش تجمع برگزار خواهند کرد. شنیده ها حاکی از آن مسئولین دانشگاه شیراز در 
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 .است که دانشجویان نیز به این جمع خواهند پیوست

 

فضای شهر شیراز نیز به شدت ملتهب است. شب گذشته در خیابان مالصدرای شیراز تجمعی برگزار شد که با هجوم نیروهای 

یده شد. عصر امروز نیز در خیابان مالصدارا تا دانشگاه شیراز نیروهای امنیتی به فاصله یک متر قرار امنیتی به خشونت کش

 .داشتند و با هجوم به دانشگاه، مردم و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند

 .له کرده اندهمچنین از ساعاتی پیش نیروهای انصار و بسیج به دانشجویان متحصن در دانشگاه فردوسی مشهد حم

گزارش ها حاکیست که این درگیری اطراف در شمالی دانشگاه فردوسی مشهد رخ داده است. خیابان های باهنر، وکیل آباد و 

 .دیگر خیابان های منتهی به دانشگاه فردوسی مشهد هم اکنون محاصره شده اند و امکان عبورومرور مردم وجود ندارد

د ویژه و انتظامی به داخل دانشگاه می باشد. دانشجویان در محاصره هستند و در های هر لحظه احتمال حمله نیروهای گار

 .دانشاه بسته شده است و امکان خروج دانشجویان از دانشگاه وجود ندارد

 .تعداد نامعلومی از دانشجویان نیز بازداشت شده اند

ارکت منطقه خراسان و امیر اقتناعی ر یس گفتنی است در اعتراضات روز گذشته شهر مشهد مهدی عبایی ر یس جبهه مش

 .ادوار تحکیم وحدت منطقه خراسان در حالی که برای گفتگو در بیت ایت اهلل شیرازی حاضر شده بودند، بازداشت شده اند

ای خرداد در روز ه ۲۲خبرنامه امیرکبیر: در پی تجمعات دانشجویان دانشگاه شیراز که در اعتراض به شیوه برگزاری انتخابات 

خرداد برگزار شد، نیروهای امنیتی و سازمان یافته با یورش به داخل دانشگاه، دانشجویان را به  ۲۴و  ۲۳شنبه و یکشنبه ، 

 .شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند

  .وضعیت چند تن از این دانشجویان وخیم گزارش شده است

 

 ، تبریزنیوزدستگیری اعضای نهضت آزادی ، ملی مذهبی و پزشکان سرشناس تبریز

تبریز نیوز :سرویس حقوق بشر: اعضا نهضت آزادی و جمعی از نیروهای ملی مذهبی و پزشکان خوشنام و فعالین سرشناس 

حقوق بشر در تبریز در جریان راهپیمایی آرام اعتراض آمیز به نحوه برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری ، در تبریز 

 .دنددستگیر و به مکان نامعلومی منتقل ش

این تعداد از فعالین سرشناس حقوق بشر در جریان راهپیمایی آرام اعتراض آمیز مردم تبریز به انتخابات دهم ریاست جمهوری 

 .، در میدان آبرسان تبریز دستگیر شده اند ۱۳۸۸خرداد  ۲۵روز دوشنبه 

آزادی ایران و استاد دانشگاه تبریز ، عضو شورای مرکزی نهضت  "غفار فرزدی"جراح سرشناس ، دکتر  "جلیل شربیانلو"دکتر 

عضو شورای مرکزی جنبش  "عباس پوراظهری"عضو نهضت آزادی ایران ،  "رحیم یاوری"و  "مجید جابری"مهندس 



مسلمانان مبارز،خانم دکتر لعیا فرزدی، خانم ثابتی، خانم شاملو، دکتر غفارزاده، دکتر سلطانی آذر، دکتر پناهی، دکتر سیف لو، 

دیزاده، مهندس مهدی یار بهرامی، منصور غفاری، حجت اهلل امیری، امیر حسین جهانی، روح اهلل رحیم پور، یعقوب مهندس دا

 .زاده، مهدی خدادادی از جمله دستگیر شدگان هستند

 عضو نهضت آزادی ایران ، در گفتگو با سرویس حقوق بشر تبریز نیوز این خبر را تایید "بیود سعیدی"خاطرنشان می سازد:

  .کرد

 

 در اجتماع میلیونی، بی نظیر و به یادماندنی مردم تهران

 موسوی:کسانی اتوبوس آتش زدندکه دیشب به خوابگاه دانشجویی حمله کردند/نیروهای دولتی دست ازخشونت بردارند

با احترام به مردم مهندس میرحسین موسوی در راهپیمانی میلیونی مردم تهران در اعتراض به تقلب آشکار در رای آنها،  -قلم 

 .و حامیانش تاکید کرد که آماده پرداختن هرگونه هزینه برای تحقق آرمان های ملت ایران است

 

به گزارش خبرنگار قلم نیوز، میرحسین موسوی در اجتماع میلیونی مردم تهران و راهپیمایی آنها از شرق تهران تا میدان 

: سالم بر شما ملت عزیز، سالم بر شما هموطنان. آمده ام تا ادای احترام به آزادی در اعتراض به نحوه شمارش آرا اظهار کرد

این همه ایستادگی و آگاهی بکنم. گروههای سیاسی متعددی درخواست مجوز کرده بودند تا یک راهپیمایی در اعتراض به 

حضور پیدا کنند، آمدم تا همه را  تقلبات وسیع در انتخابات صورت گیرد. چون اجازه داده نشد و بنده شنیدم ممکن است مردم

را به « نماد سبز»تا « استقامت کنم»ضمن دعوت برای دفاع از حق خود به آرامش دعوت بکنم . آمده ام ، تا بهاری سبز 

 . نبرند« یغما»

 

که دیشب وی بیان کرد: شما مردم بت شکن هستید ، شیشه شکن نیستید . آن کسانی دیروز اتوبوسها و موتورها را آتش زدند 

به خوابگاههای دانشجویی حمله کردند و وحشیانه ضمن شکستن دست و سر و پا ، عده ای را از پنجره ها بیرون ریختند و 

 . عده زیادی را دستگیر کردند

 

موسوی تاکید کرد که بنده قویاد خواهان آزادی بی درن  همه این عزیزان هستم و از نیروهای دولتی می خواهم،دست از 

 . علیه مردم و فرزندان آنها بردارندخشونت 

 

وی ادمه داد: مردم ما با شعارهای اهلل اکبر و زیر سایه پرچم سبز اهل بیت )ع( به صورت مسالمت آمیز احقاق حق خود را می 

ا خواهند و احساس می کنند به شعور آنها بی احترامی شده است . من نامه ای به شورای نگهبان نوشته ام و موارد تخلف ر
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شرح داده ام، گر چه امیدوار به شورای نگهبان نیستم. تعداد زیادی از اعضای شورای نگهبان در طول انتخابات بی طرفی خود 

 . را نگه نداشتند و از کاندیدای دولتی حمایت کردند

 

ارگران و کارمندان وهمه موسوی بیان کرد: من از شما ملت عزیز، زنان و مردان، دانشجویان، روحانیون، هنرمندان، بازاریان، ک

 .اقشار تشکر می کنم، به ویژه از اقلیت های عزیز

 

وی افزود: ما باید با اهلل اکبر هایمان و از طریق راههای قانونی به دنبال حق پایمال شدة مردم خود باشیم و بتوانیم جلوی این 

 .پدیده، این دروغ آخرین، یعنی این تقلب و شعبده بازی حیرت آور بایستیم

 

موسوی اظهار کرد: راه حل بنده، ابطال این انتخابات مخدوش است و این کمترین هزینه را برای ملت ما خواهد داشت وگرنه از 

اعتماد ملت به دولت و نظام هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. البته من به همه عزیرانی که به تشخیص خود، سایر کاندیداها را 

آورم و اعتراضم به عدم مراعات امانتداری و تخلف فاحش دست  و سر تعظیم فرود می انتخاب کرده اند،احترام گذاشته

 .اندرکاران انتخابات است

 

  وی ادامه داد: مردم ما بر سر این حق خود ایستاده اند و من هم آماده ام همه گونه هزینه ای را برای تحقق آرمان های

 . شما ملت عزیز بپردازم

 

 نظیر و به یادماندنی مردم تهران در اعتراض به تقلب در انتخاباتدر اجتماع میلیونی، بی 

 خاتمی: اعتماد مردم لطمه دیده است/باید به اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی مردم توجه شایسته شود

 .رییس جمهور پیشین کشور اظهار کرد: اعتماد مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه انقالب و کشور لطمه دیده است -قلم 

 

به گزارش خبرنگار قلم نیوز، سید محمد خاتمی که برای شرکت در مراسم راهپیمایی میلیونی مردم تهران در اعتراض به نتایج 

انتخابات ریاست جمهوری به میان مردم در خیابان آزادی تهران رفته بود؛ با سپاس از مردم به خاطر هوشیاری؛ حق خواهی و 

حضور مدنی و آرام و متین و اعتراض منطقی آنان گفت: صدها هزارنفر در مسیری که تنها رفتار مدنی؛ ضمن توصیه بر تداوم 

در روزهای انقالب و بزرگداشت انقالب اسالمی چنین جمعیتی به خود دیده در حقیقت اعتراضی روشن و صریح است به آنچه 

که بزرگترین پشتوانه انقالب و کشور است لطمه  که به عنوان نتیجه انتخابات اعالم شده و نشان از این دارد که اعتماد مردم

 .دیده و همه باید برای بازگرداندن اعتماد ملی تالش کنیم



 

وی خاطرنشان کرد: پاسخ به درخواست بر حق این مردم برای صیانت از آرا شان تجدید این انتخابات یا تعیین یک هیأت 

خود در این ماجرا متهم هستند( برای بررسی ماجرایی است  صاحب صالحیت بی طرف و شجاع و حقیقت یاب )و نه آنان که

 !که بر این انتخابات گذشته است؛ انتخاباتی که دالیل و شواهد کافی مانع از اعتماد به نتایج اعالم شده آن می گردد

 

المت آمیز و مدنی آنان خاتمی در پایان تاکید کرد: همه باید قدر این ملت شریف؛ بزرگوار و آگاه را بدانند و به اعتراضات مس

توجه شایسته بنمایند. این مردم پایه های نظام ما هستند و نظام را از خود می دانند و اگر اعتراضی هست در این است که چرا 

معیارهای اصلی انقالب که از مهمترین آنها محوریت مردم و اهتمام به رأی و نظر آنهاست مورد خدشه و انحراف قرار می 

 .گیرد
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 )3) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388خرداد  27چهارشنبه, 

 مذهبی -بیانیه شورای فعاالن ملی

 در اعتراض به مخدوش شدن آرای ملت و

 ضرورت برکناری وزیر کشور و ابطال انتخابات

 حمله نیروهای لباس شخصی به منزل اکبر اعلمی

 شعارهای مردمی در تظاهرات علیه کودتای انتخاباتی رژیم والیت فقیه

 نه و کشتار مردمی در آخرین بیانیه موسویمحکومیت اقدامات وحشیا

 فراخوان مهم مهدی کروبی برای راهپیمایی روز جمعه با لباس عزا

 درخواست جدید صدور مجوز راهپیمایی در خیابان آزادی

 نسبت به جلوگیری از برخورد خشونت آمیز با مردم و آزادی دستگیرشدگان مساعدت نمایید

 محمد خاتمی به رییس قوه قضاییهنامه مشترد میرحسین موسوی و سید

 نسبت به جلوگیری از برخورد خشونت آمیز با مردم و آزادی دستگیرشدگان مساعدت نمایید

 

 مذهبی -بیانیه شورای فعاالن ملی

 

 در اعتراض به مخدوش شدن آرای ملت و

 

 ضرورت برکناری وزیر کشور و ابطال انتخابات

 

 به نام خدا

 

 ملت شریف ایران

 

نت در امانت توسط مجریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کامال آشکار شده است.آنچه در این انتخابات اکنون خیا

قانون اساسی است که به موجب آنها رییس جمهور 117و  114شاهد آن هستیم نقض اصل جمهوریت و زیر پا نهادن اصول 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/653-


خرداد بر مردم ایران  22به عالوه شرایطی که از نیمه شب جمعهبا رای مستقیم مردم و با اکثریت مطلق آرا باید انتخاب شود.

تحمیل شده بی شباهت به وقوع کودتا علیه ملت ایران نیست. بدون تردید مصادره آرای ملت همراه با توهین و تحقیر مردم ، 

ه ایران را در جامع و نداشته ملت –پاشیدن نمک بر زخم ملت بوده و نتیجه ای جز تهدید امنیت ملی و تعمیق شکاف دولت 

معرض بحران های جدی ووضعیت خطیری قرار داده است . در چنین شرایطی واکنش جدی ملت ایران در دفاع از حقوق حقه 

خویش و ایستادگی و عدم پذیرش نتایج خالف واقع و کذب اعالم شده از سوی دولت بار دیگر نور امید به تغییر وضع نابسامان 

همه عالقمندان به این مرز و بوم ترسیم کرده است.از سوی دیگر مقابله خشن نیروهای امنیتی و  موجود را در چشم انداز

نظامی با مردم معترض نسبت به مخدوش شدن آرا و برخورد خشونت آمیز لباس شخصی ها و حامیان دولت با جوانانی که 

ات را بر قهر و بی تفاوتی ترجیح دادند ،موجبات خرداد مشارکت در انتخاب22برای ایجاد تغییر در چارچوب قانون روز جمعه 

 . تاسف و نگرانی همه عالقمندان ایران را فراهم آورده است

مذهبی ضمن تاکید بر ضرورت ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن با ساز و کارهای پذیرفته  -بر این اساس شورای فعاالن ملی

مسئوالن ذیربط می خواهد با رعایت موازین انسانی ،دینی و حقوق بشر و  شده از سوی افکار عمومی و نامزدهای معترض، از

خودداری از برخورد سرکوبگرانه و خشونت آمیز با اعتراضات مدنی نسبت به برکناری و محاکمه وزیر کشور و مسئوالن 

 .نمایند برگزاری انتخابات اخیر به اتهام خیانت در امانت و نقض آشکار حقوق ملت و قانون اساسی اقدام

در پایان این شورا از همه هم میهنان عزیز می خواهد تا در اعتراضات خود از هر گونه تخریب و خشونت خودداری کرده و 

  .بهانه سرکوب را به دست حامیان حفظ وضع موجود ندهند

 

 1388خرداد  25

 

 مذهبی -شورای فعاالن ملی 

 حمله نیروهای لباس شخصی به منزل اکبر اعلمی

تن از لباس شخصی ها در یک حمله کور کوچه محل سکونت مرا به اشعال خود در  ۲۵از ساعت نیم تا یک بامداد امروز حدود 

 .آورده و حداقل چهار مجتمع مسکونی را با باتوم، چماق و زنجیر مورد هجوم خود قرار دادند

و چماق مجهز و حداقل چهار تن از آنان نیز به کلت  این افراد که اغلب به کاله کاسکت، باتوم، افشانه دفاع شخصی، چوب

کمری و حمایل فشن  مسلح بودند، عربده کشان به اهالی محل فحاشی و سن  پرانی می کردند ،آنها سپس با سن  و باتوم 

و چماق به مجتمع مسکونی محل سکونت بنده و مجتمع مسکونی همجوار و نیز آپارتمان های مقابل حمله ور شده و با 

 !شکستن شیشه های درب ورودی و پنچره های ساختمان های مذکور رعب و وحشت آفریدند
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خودروی دیگر که در کوچه و در مقابل  ۱۰مهاجمان به این هم اکتفا نکردند و با چماق و باتوم و زنجیر به اتومبیل بنده و 

چراغ های این اتومبیل ها را شکسته و به آنها ساختمان محل سکونت پارد شده بود ،یورش برده و سبعانه تمام شیشه ها و 

خسارات فراوانی وارد آوردند. آنگاه چند تن از این حماسه آفرینان با شکستنن شیشه های درب ورودی مجتمع محل سکونت 

طبقات خانوار دیگر نیز در آن سکنی دارند وارد ساختمان شده و پس از ضزب و شتم نگهبان نعره زنان خود را تا  ۱۴بنده که 

 !سوم ساختمان رساندند و از آنجا که بقیه دوستانشان آنها را همراهی نکرده بودند ناگزیر از ساختمان خارج شدند

واحدی ،عالوه بر استاندار تهران، یک وزیر، دو معاون وزیر، یک عضو شورای نگهبان،بیش از ده نماینده  ۴۲در سه مجتمع 

که ظاهرا از موقعیت و شغل ساکنین این سه مجتمع بی اطالع و اشتباها به کاهدان مجلس هشتم هم سکونت دارند .مهاجمان 

زده بودند پس از آنکه یکی از معاونین وزرا خود را به آنها معرفی کرده و به آنها گفت که من هم از شما هستم ، بتدریج محل 

 !را ترد کردند

ان اینجانب و دهها بار نیز همسایگان که از این هجوم وحشیانه به شایان ذکر است که در طول این مدت حداقل سه بار فرزند

تماس گرفته و بارها از آنان استمداد طلبیدند، اما این حافظان نظم و امنیت از اعزام  ۱۱۰شدت مرعوب شده بودند با پلیس 

 !نیرو به محل حادثه مطلقا خودداری ورزیدند

ایگان دچار خسارت های مالی قابل توجهی شدیم و دهها زن و کودد بی گناه نیز گرچه در اثر این حادثه ناگوار بنده و همس

به شدت هراسان و وحشت زده گشتند ،با این وجود جای خوشحالی است که بعضی از کارگزارن احمدی نژاد و جمعی از 

دم کوچه و بازار روا داشته می نمایندگان و مسئوالن امر هم از نزدیک طعم وحشت و آنچه را که در برخی از نقاط کشور بر مر

شود ،با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کردند و کم و بیش با یکی از شیوه های حمله ناجوانمردانه بعضی از گروههای 

به مردم و دانشجویان بی پناه آشنا گشتند! لذا جا دارد تا به بعضی از مسئوالن امر که از وظایف ” لباس شخصی ها“موسوم به 

 !دات شرعی و قانونی خود عدول می کنند پیشنهاد کنم که کالهشان را قدری باالتر بگذارندو تعه

الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع “اکنون تا دیر نشده باید صدای ملت را شنید و اجازه نداد تا تاریخ دوباره تکرار شود زیرا : 

 !”الظلم

مکرر قانون آیین دادرسی  ۱۳۰قانون مجازات اسالمی و ماده  ۶۲موجب ماده در پایان خاطرنشان می شود ،نظر باینکه به 

کیفری هر ماموری که از حدود وظیفه خود تجاوز کرده باشد ،دفاع در برابر وی مشروع شناخته شده است و اگر آزادی تن از 

 .ین تعرض می توان به دفاع متوسل شدناحیه افراد عادی مورد تجاوز قرار بگیرد با توجه به شرایط تجاوز و دفاع در مقابل ا

همچنین مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی که از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن 

باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، دراین صورت دفاع جایز است ،بنابراین در صورت 

کرار این قبیل تعرض ها و رفتارهای غیرقانونی ،دفاع مشروع از حقوق مسلم ساکنین این محل است و قهرا مسئولیت ت



 !پیامدهای آن نیز به عهده مسئوالن امر خواهد بود

رد با توجه باینکه از هجوم مهاجمان بطور کامل فیلمبرداری شده است و تصاویر همه آنان از جمله کسانی که به عنف وا

ساختمان مسکونی مردم شده و یا به تخریب و ایراد خسارت به اموال مردم مبادرت ورزیده اند ،در دسترس نمایندگان مجلس 

 .و ساکنان این مجتمع ها می باشد ،بی صبرانه در انتظار واکنش قانونی مسئوالن امر و شناسا ی و مجازات مهاجمان هستیم

 دتای انتخاباتی رژیم والیت فقیهشعارهای مردمی در تظاهرات علیه کو

 احمدی به هوش باش، ما مردمیم نه اوباش

 خار و خاشاد تویی، دشمن این خاد تویی

 هاله نور و دیده رای من و ندیده

 مدعی عدالت، خجالت، خجالت

 احمدی بیچاره، بازم بگو نواره

 احمدی سید شده، بازم تقلب شده

 می جنگم، می میرم، رایم پس می گیرم

 ین نترسین ما همه با هم هستیمنترس

 نیروی انتظامی، حمایت، حمایت

 نن  ما، نن  ما، صدا و سیمای ماست

 مخابرات مزدور، خجالت، خجالت

 اگه تقلب نبود، ملت که اینجا نبود

 دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

 موسوی، موسوی، پرچم ایران ما را پس بگیر

 موسوی، موسوی ، سکوت کنی خا نی

 موسوی، رای ما را پس بگیر موسوی،

 وزارت کار، این همه بی کار

 اگه تقلب نبود، ملت که اینجا نبود

 ایرانی می میرد ذلت نمی پذیرد

 زندانی سیاسی، آزاد باید گردد

 ایرانی می میرد ذلت نمی پذیرد
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 گفته بودم وقتی تقلب بشه، ایران قیامت می شه

 موسوی، موسوی رأی ما رو پس بگیر

 وی پرچم ایران ما رو پس بگیرموسوی، موس

 موسوی جونمه رییس جمهورمه

 موسوی بیایی نیایی رییس جمهور مایی

 تقلب یه درصد، دو درصد، نه پنجاه و سه درصد

 رای ما رو دزدیدن دارن باهاش پز میدن

 رای ما رو پس بدید

 درصدت کو؟ 63دروغگو دروغگو 

 درصد که میگن کو؟ 63این 

 ما خس و خاشاکیم؟

 !به گوش باش، ما مردمیم نه اوباش احمدی

 ای دولت کودتا استعفا، استعفا

 محکومیت اقدامات وحشیانه و کشتار مردمی در آخرین بیانیه موسوی

میرحسین موسوی با محکوم کردن اقدامات وحشیانه و کشتار مردمی که صرفا خواستار احقاق حق خود هستند و  -قلم 

خیر هشدار داد که گسترش این رویه تنها بر زشتی چهره مخالفان ملت و انگیزه مردم را محکوم کردن دستگیری های وسیع ا

 .برای توسعه اعتراضات می افزاید

 :به گزارش قلم نیوز، متن کامل بیانیه مهندس میرحسین موسوی به این شرح است

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم"

 

 ن اهلل سمیعا علیماال یحب اهلل الجهر بالسوء من القول اال من ظلم و کا

 مردم شریف ایران

خرداد که در دفاع از حق و صیانت از رأی تان و دفاع از جمهوریت و اسالمیت نظام  25تجمع عظیم و بی سابقه شما در روز 

انجام گرفت، اصحاب دروغ را آن چنان به خشم آورد که تحمل نیاوردند و کوشیدند شیرینی این همایش پرشکوه را با برخورد 

بعانه به کام دوستداران ایران تلخ کنند. اینجانب ضمن محکوم نمودن اقدامات وحشیانه و کشتار مردمی که صرفاد خواستار س



 :احقاق حق خود هستند ، الزم می دانم نکاتی را درباره این رخداد و تحوالت مربوط به آن به آگاهی ملت برسانم

دوشنبه به روشنی نشان دادند ما در پی اعتراض آرام به روند ناسالم برگزاری همانگونه که مردم فهیم تهران در تجمع روز  .1

انتخابات و تحقق هدف ابطال انتخابات و تجدید آن بر اساس راهکارهایی هستیم که عدم تکرار تقلب های فضاحت بار انتخاب 

مومی فضای جامعه را متشنج کنند و پیشین را تضمین کند. لذا حساب ما از کسانی که با آشوب و تخریب اموال خصوصی و ع

آن را به سوی هرج و مرج ببرند جداست. بلکه اطالعاتی که به دست ما رسیده است نشان می دهد این اصحاب تقلب و دروغ 

هستند که برای تکمیل طرح خود به بانک ها و ادارات و اموال مردم حمله می کنند و آنها را تخریب می نمایند. بنابراین عموم 

دم را به هوشیاری در برابر این نقشه فریبکارانه و تداوم اعتراض با حفظ آرامش دعوت می کنم. مردم می دانند چه کسانی مر

خوابگاه دانشجویان را ویران کردند و دانشجویان پسر و دختر را کتک زدند یا در شمال میدان آزادی مردم را به شهادت 

وزی و احقاق حقوق نقض شده اش انتخاب کرده است، استفاده از روش های صلح رساندند. راهی که ملت برای رسیدن به پیر

 .آمیز و دوری از خشونت است

 

دولت با همکاری سازمان صداوسیما کوشش می کند این موج سبز مردمی را وابسته به بیگانگان جلوه دهد. غافل ازآن که  -2

ها در جلب مخاطب و یا وابستگی این جریان مردمی به خارج بلکه اقبال به رسانه های خارجی نه ناشی از توفیق این رسانه 

حاصل بی تدبیری و فضای بسته رسانه ای موجود است. دولتی که رسیدن صدای مخالفانش را از طریق چند روزنامه و پایگاه 

د؛ موج سبز اعتراض خبری طاقت نمی آورد الجرم به دست خود، نگاه جامعه را به رسانه های بیرون از مرزها معطوف می کن

 .های ما تنها منعکس کننده یک خواست مستقل و به حق داخلی است که به مداخله دیگران، خوش آمد نمی گوید

 

دستگیری های گسترده ای که طی روزهای گذشته از فرزندان انقالب انجام گرفته است، نشان دهنده این واقعیت است که  -3

ختی نسبت به حقیقت اعتراضات مردم ندارند و با توهم اینکه سازماندهی تشکیالتی عامالن تقلب و سپس بلوا کمترین شنا

عظیمی در ورای حرکت های مردم قرار دارد، خود را تسلی می دهند تا باور نکنند که طبیعت خودجوش واکنش های مردم 

یر را محکوم می کنم و هشدار می خبر از ادامه دار بودن آن تا رسیدن به نتیجه می دهد. اینجانب دستگیری های وسیع اخ

 .دهم که گسترش این رویه ها تنها بر زشتی چهره مخالفان ملت و انگیزه مردم را برای توسعه اعتراضات می افزاید

 

اینجانب با ابراز همدردی عمیق با خانواده های شهیدان و مصدومان از ابتکار دلسوزانی که صمیمانه با خانواده های این  -4

دردی و همراهی کرده اند سپاسگزاری می کنم و این سنت حسنه را برآمده از عواطف پاد دینی و انسانی آنان می عزیزان هم

 .دانم
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 "میرحسین موسوی

 درخواست جدید صدور مجوز راهپیمایی در خیابان آزادی

به منظور برگزاری راهپیمایی از  88/ 3/ 30ای به فرمانداری تهران برای روز شنبه مورخ  مجمع روحانیون مبارز در نامه -قلم 

 .میدان انقالب تا آزادی درخواست مجوز کرد

به منظور برگزاری  30/3/88ای به فرمانداری تهران برای روز شنبه مورخ  به گزارش قلم نیوز، مجمع روحانیون مبارز در نامه

 .راهپیمایی از میدان انقالب تا آزادی درخواست مجوز کرد

مجمع در این باره گفت: در این راهپیمایی که با حضور حجت االسالم و المسلمین خاتمی و اعضای یک مقام مسوول در 

 .مجمع برگزار خواهد شد، میرحسین موسوی سخنرانی خواهد کرد

ای به فرمانداری تهران صدور این مجوز  وی اظهار کرد: در پی تقاضای مکرر مردم حق طلب برای صیانت از آراء خود در نامه

 .خواست شددر

گیری مطالبات  گیرد. هدف از این راهپیمایی پی بعدازظهر صورت می 19تا  16این راهپیمایی درصورت اخذ مجوز از ساعت 

 .قانونی مردم و تداوم اعتراض مدنی آنان است

 

 سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی ادوار تحکیم وحدت

 جمعه با لباس عزافراخوان مهم مهدی کروبی برای راهپیمایی روز 

 

 1388خرداد  27چهارشنبه، 

 

 الشهدا والصدیقین رب بسم

 ملت بزرگ ایران

خرداد شما در راهپیمایی آرام از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران دو نشان بر چهره ایران گذاشت: اول،  25حماسه 

آرایی که مالک حقیقی آنها مردم ایران بودند و ارباب اعتراض ملت به خیانت دولت در امانتی که به آنها سپرده شده بود و 

دولت ربودند؛ دوم، آرامش و متانت ملت در شیوه اعتراض که در فضایی سرشار از سکوت برگزار شد که سکوت سرشار از 

 .هاست ناگفته

افکنی و  دند با اتهامآزرد کوشی متاسفانه کسانی که عظمت این رفتار مدنی مردم تهران و دیگر شهرهای ایران آنان را می

 و ها زدن آتش مانند آمیز اعتراض رفتارهای برخی – هستند زبردست آن در انتخابات مهندسی چون که –مهندسی آشوب 



 و ازادی میدان در میهنان هم از گروهی جریان این در و بنویسند تغییر و اصالحات حامیان و ایران ملت نام به را ها تخریب

کنم این ملت از آشوب به دور است و اینان  ها اعالم می هادت رسیدند. من با تسلیت این شهادتش هب تهران دانشگاه کوی

های  های وابسته و سانسور رسانه خواهند با هراساندن مردم کوچه و خیابان از آشوب و بزرگنمایی آنها در صداوسیما و رسانه می

 25بار بعد از راهپیمایی  های خشونت جای نمایش صحنه ت داشتند بهآزاد اصل اعتراض ملت را نادیده بگیرند چراکه اگر صداق

 .دادند طلبانه بودن این راهپیمایی ملی و میلیونی را نشان می طلبانه و صلح خرداد شکوه اصالح

ن ای از دریای حضور شما در خیابان آزادی بودم ضمن دعوت به حضور ملت در میادی خرداد قطره 25اینجانب که خود در روز 

دهم که هدف نهایی این اقدامات  اعتراض نسبت به توطئه به آشوب کشیدن اجتماعات از سوی عناصر مشکود هشدار می

 .ها تردید نکنید ای در مشکود بودن این آشوب ای در تداوم حضور خود و ذره پایان دادن به حضور شما ملت عزیز است. ذره

دانم و نتایج برآمده از آن را قبول ندارم و این فرد را برای  امشروع میخرداد را ن 22اینجانب از آنجایی که انتخابات 

خرداد  29صبح روز جمعه  11کنم ساعت  شناسم از همه مردم تهران دعوت می جمهوری اسالمی ایران به رسمیت نمی ریاست

تیر تا محل برگزاری نماز 7ن با لباس سیاه به نشانه سوگواری برای شهدای راه جمهوریت نظام اسالمی ایران از میدا 1388

جمعه تهران حضور یابند و با حضور آرام و آگاهانه خود اعتراض خویش به انتخابات را اعالم کنند و خواسته ابطال انتخابات 

 .ترین مقام کشور برسانند را به گوش عالی 88خرداد  22نامشروع 

 معتقدند که است افرادی القا ات کننده باطل –شود  می اربرگز نظام رهبری امامت به که –حضور شما در نماز جمعه تهران 

 که است داده را حق این شما همه به اساسی قانون. هستند قانون های چارچوب ورای در حرکت و آشوب خواهان طلبان اصالح

نشانه جدایی  به و برسانید حاکمان گوش به را خود صدای عمومی اموال به تخریب هرگونه بدون و یابید حضور ها خیابان در

 .های سیاه خویش را از ایشان جدا سازند گران مشکود با نشان خود از صفوف اخالل

 مهدی کروبی

 خرداد 27

 

 نامه مشترد میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی به رییس قوه قضاییه

 نسبت به جلوگیری از برخورد خشونت آمیز با مردم و آزادی دستگیرشدگان مساعدت نمایید

یرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی در نامه ای مشترد به آیت اهلل هاشمی شاهرودی از وی خواستند تا نسبت به م -قلم 

خاتمه دادن به وضعیت نگران کننده و تحریک آمیز کنونی و جلوگیری از برخورد خشونت آمیز با مردم و آزادی دستگیر 

 .دشدگان، هرگونه اقدام و مساعدتی را که میسر است، مبذول کن
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 :به گزارش قلم نیوز، متن نامه مشترد میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی خطاب به رییس قوه قضاییه به این شرح است

 

 بسمه تعالی"

 حضرت آیت اهلل هاشمی شاهرودی ، ریاست محترم قوه قضاییه

 با سالم و تحیت

 

حقوق مردم و حسن توجه جنابعالی به حقوق  افزون بر مکانت قوه قضاییه و محوریت آن در دادگستری و تامین عدالت و

شهروندی و مواضع منصفانه شما در قبال مسایل جاری قضایی سبب می شود که در باب قضایای نگران کننده روزهای اخیر از 

 .جنابعالی درخواست رسیدگی و پیگیری عاجل و اساسی است

نند در حق آنها جفاشده است و در اعتراض خود در فضای اجتماعی امروز شاهد حضور مردمی هستیم که احساس می ک

 .رفتاری کامال مدنی را نشان می دهند

طبق گزارش های متقن برخوردهای خشونت آمیز با اجتماعات و افراد عادی و نیز حمله به مجتمع های مسکونی و منازل 

و جرح زنان و مردان وتخریب ساختمان و مردم به جرم اینکه اعتراض خود را با ذکر مبارد اهلل اکبر نشان می دهند و ضرب 

ویران کردن و مسایلی صورت می گیرد که با هیچ یک از معیارهای قابل قبول جمهوری اسالمی سازگار نیست و نتیجه ای جز 

 .بد بینی جامعه به نظام نخواهد داشت

ستگیری جوانان از دختر و پسر مزید عالوه بر این تهاجم به دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویان عزیز و ضرب وشتم و د

برعلت شده است. مستحضریدکه در چند روز گذ شته موج دستگیری ها بدون رعایت موازین قانونی چهره های شاخص 

 .سیاسی و اجتماعی و متعهدان مردم ، تهران و شهرهای مختلف را دربرگرفته است

ری در خدمت به مردم کشور و جلوگیری از خشونت و رفتارهای دستگیری این شخصیت ها و افراد که قالبا نقش فعال و موث

 .غیر مدنی دارند نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه موجب تخریب افکار عمومی و تشدید نگرانی و ناآرامی هاست

ت. بدون تردید متاسفیم که اقدام های تشنج آمیز و در پی آن برخوردهای خشن ماموران احیانا به کشتار نیز منتهی شده اس

ایجاد چنین تشنج هایی از موارد مشکوکی است که ساحت مردم بزرگوار که رشد و رفتار مدنی خود را از جمله در راهپیمایی 

شکوهمند روز دوشنبه نشان داده اند از آن بری است. ما همواره مردم را به قانون و نظم و آرامش دعوت کرده ایم و در این 

 . ز استمداد می کنیمزمینه از جنابعالی نی

از آن جناب می خواهیم که بر حکم مسوولیت شرعی و قانونی و نیز احساس مسوولیتی که در دفاع از حقوق شهروندان دارید 

نسبت به خاتمه دادن به وضعیت نگران کننده و تحریک آمیز کنونی و جلوگیری از برخورد خشونت آمیز با مردم و آزادی 



 .اقدام و مساعدتی را که میسر است مبذول نماییددستگیر شدگان، هرگونه 

 "میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی

 نامه سرگشاده مهندس میرحسین موسوی به شورای امنیت کشور درباره اقدامات غیرقانونی لباس شخصی ها

 .شتمیرحسین موسوی درباره اقدامات غیرقانونی لباس شخصی ها به شورای امنیت کشور نامه نو -قلم 

  :به گزارش قلم نیوز ،متن این نامه به شرح زیر است

 بسمه تعالی

 شورای امنیت کشور

 

طی ایام اخیر به کرات مشاهده می شود که همردیف با قوای انتظامی افرادی بدون لباس فرم، بدون نشان مشخص و بدون 

ه آهنی و ....( و گاهی سالح گرم در سطح شهر ظاهر جایگاه قانونی معین با سالح های سرد )از قبیل شلن ، چماق، زنجیز، میل

می شوند، قبل از نیروی انتظامی به صفوف تظاهرکنندگان حمله می کنند و ضمن تحریک اجتماعات به تخریب اموال و 

وسایل نقلیه مردم می پردازند. به آن شورا متذکر می شوم این پدیده شوم که متصدیان برقراری امنیت و نظم در خالل 

فوفشان از نیروهای لباس شخصی استفاده کنند تنها نشان می دهد که نیروی انتظامی از مغایرت اعمال خود با شان و ص

وظیفه قانونی اش کامال اطالع دارد، به صورتی که حاضر نیست نن  این اعمال به لباس متحدالشکل او نسبت پیدا کند. 

ندان است که طی مدت اخیر هر سه آنها از سوی نیروهای لباس شخصی آزادی، نظم و امنیت از حقوق اولیه و توامان شهرو

 .مورد تجاوز قرار گرفته است

ضمن محکوم کردن این رویه از کلیه مقامات ذیربط موکدا درخواست می شود جهت کمک به حفظ آرامش و امتناع از تحریک 

 .گیری به عمل آورنداجتماعات خودجوش و مسالمت آمیز مردم فورا از مداخالت این افراد جلو

 

 میرحسین موسوی

 

 رونوشت: شورای عالی امنیت ملی
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 ایران توده حزب مرکزی کمیته 4 شماره اعالمیه

 1388خرداد  27چهارشنبه, 

 ولی فقیه، شورای نگهبان، دولت احمدی نژاد و رهبری سپاه سازمان دهندگان کودتا و فاجعه سرکوب خونین جنربش مردمری  

موضرعی   -خررداد مراه   28پنچشنبه -یی فردادعوت اخیر میرحسین موسوی به تداوم اعتراضات و بیانیه او برای تجمع راه پیما

 است اصولی و در جهت و منطبق با خواست و اراده ملی مردم میهن ما

 !هم میهنان مبارز

مبارزه با شکوه شما با وجود همه ترفندها و تهاجم خشن و خونین مزدوران ولی فقیه استواری و هوشیاری شما را در پیکارتران  

ساعت اخیر نیروهای مردمری برا    24یشتر و روشن تر نشان می دهد. در شرایط حاد و پیچیده برضد ارتجاع و استبداد هر چه ب

ادامه حضور پرقدرت در تهران و شهرهای بزرگ کشور، با هوشمندی سیاست های خدعه آمیز رژیم دیکتاتوری را نقش برر آب  

کشریدن شردن تظراهرات آرام و مسرالمت      کرده اند و نشان دادند که مصمم اند با وجود همه دشواری ها و بره خراد و خرون   

  .آمیزشان توسط مزدوران و سر سپردگان رژیم والیت فقیه و گزمگان مزدور سپاه و بسیج به پیکار دلیرانه خود ادامه دهند

سران رژیم در روزهای اخیر در جلسات مخفیانه گوناگون با ارزیابی توان جنبش مردمی و خطراتی که در صورت ادامه جنربش  

ش را تهدید می کند راه کارهای متفاوتی را دنبال می کنند. در حالی که سران شرورای نگهبران ارتجراع از آمرادگی بررای      حیات

تجدید شمارش آرا سخن می گویند، مزدوران امنیتی رژیم تهاجم گسترده یی را برای دسرتگیری شرمار وسریعی از رهبرران و     

ها را آغاز کرده اند. اخبار امروز مبنی بر به خاد سپاری مخفیانه قربانیران  مذهبی در تهران و شهرستان  -فعاالن نیروهای ملی

حمله سبعانه گزمگان رژیم به خوابگاه دانشجویان در تهران موجی از نفرت بین المللی را دامن زد. همچنرین برر اسراس اخبرار     

الن سرشناس حقوق بشر در تبریز در منتشر شده اعضای نهضت آزادی، جمعی از نیروهای ملی مذهبی، پزشکان خوشنام و فعا

  .جریررران راهپیمرررایی اعتراضررری در میررردان آبرسررران تبریرررز، دسرررتگیر و بررره مکررران نرررامعلومی منتقرررل شررردند       

رژیم والیت فقیه از سویی با به خشونت کشاندن تظاهرات مسالمت آمیز و کشتار مردم بی دفاع، می کوشد توده ها را ترسرانده  

ان با دستگیری های گسترده و هدفمند، تالش می ورزد سررجنبش را از بدنره آن جردا سرازد.     و جو وحشت ایجاد کند و همزم

بازداشت های گسترده روزهای اخیر در راستای برنامه ارتجاع برای جلوگیری از سازماندهی جنبش مردمی و تحکریم و تقویرت   

یری ها، ولی فقیه و نهادهرایی چرون شرورای    همبستگی در صفوف آن است. عالوه بر این و در پیوند با سرکوب خونین و دستگ

نگهبان دست به مانوری حساب شده زده اند که، هدف آن به تحلیرل برردن و منحررف نمرودن جنربش اعتراضری تروده هرای         

میلیونی و ایجاد شکاف در میان اصالح طلبان و نیروهای آزادیخواه است. علی خامنه ای در دیدار با نمایندگان ستادهای چهرار  

دهمین دوره انتخابات و دقیقا پس از نمایش قدرت توده های مردم در تهران و دیگر شهرها، همه جناح های حکرومتی و   نامزد
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از جمله اصالح طلبان را به حفظ آرامش و تعامل با یکدیگر فراخوانده، تاکید کرده است، جناح های حکرومتی در وضرعیت بره    

و “ شربهه هرا  ”بررسری آنچره وی   “ قرول ”یکدیگر قرار گیرند. به عالوه، ولی فقیره  وجود آمده و اعتراضات مردم، نباید در مقابل 

خوانده را، داد. شورای نگهبان نیز پیشنهاد بازشماری آرا و رسیدگی به شکایت های میر حسین موسوی و کروبی را “ اشکاالت”

  .اعالم کرده است

نیروهای اصالح طلب به ویژه نامزدهای انتخابات را هدف قررار   باز شماری آرا و دعوت به تعامل میان جناح ها، مانوری است که

می دهد و اگر این نیروها به دام آن گرفتار آیند، میدان به ارتجاع حاکم و کودتاچیان واگذار شرده و جنربش مردمری صردمات     

ادامه مبرارزه تروده   جدی خواهد خورد. مقاومت و ایستادگی میرحسین موسوی، کروبی و اصالح طلبان تاکنون نقش موثری در 

ای داشته و مردم به حق خواهان تداوم این مقاومت و خنثی سازی توطئه ولی فقیه و مزدوران گوش به فرمان آن هسرتند. بره   

همین دلیل باید از فراخوان راه پیمایی و تجمع روز پنچشنبه استقبال کرد و آن را نشانه امیدوار کننده ای در اوضراع حسراس   

ید بر ابطال انتخابات از سوی اصالح طلبان و تکیه آنها بر نیروی فنا ناپذیر توده های مردم، یگانه راه مقابله با کنونی دانست. تاک

کودتای ارتجاع حاکم است. عقب نشینی و شکست در این مبارزه حیاتی به معنای اسرتقرار و تثبیرت رژیمری ضرد ملری، ضرد       

 .آینررررده کشرررور بررره شررررمار مررری آیررررد    مردمررری و بسررریار خطررررر نررراد بررررای منررررافع ملررری، سرنوشرررت و      

 !هم میهنان عزیز

در اوضاع حساس و سرنوشت ساز کنونی، باید با حفظ هوشیاری توطئره هرای کودتاچیران تاریرک انردیش را کره درصردد بره         

 خشونت کشاندن اعتراضات مردمی هستند، خنثی و افشا کرده، به مبارزه متناسب با اوضاع و همه روش ها پیگیرانه ادامره داد. 

موضرعی   -خررداد مراه   28پنچشنبه -دعوت اخیر میرحسین موسوی به تداوم اعتراضات و بیانیه او برای تجمع راه پیمایی فردا

است اصولی و در جهت و منطبق با خواست و اراده ملی مردم میهن ما. براین پایه حزب توده ایران با حمایت از ابتکرارات میرر   

اعترضات همراه دیگر احزاب و سازمان های مترقی و ملی خواهان پیگیری مطالبات به حسین موسوی و اصالح طلبان در تداوم 

  :حق زیرین است

 ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد،

 معرفی، محاکمه و برکناری طراحان و مجریان تقلب و همه عوامل این اقدام غیر قانونی،

  زهای اخیر همه زندانیانآزادی فوری و بدون قید وشرط همه بازداشت شدگان رو

معرفی، محاکمه و مجازات عامالن و آمران تیراندازی و کشرتار مرردم در تظراهرات و حمرالت وحشریانه بره تجمعرات و کروی         

  دانشگاه،
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 .تضمین و تامین برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و عادالنه به دور ازمداخله نهادهای نظامی و امنیتی و لغو نظارت استصوابی

 !میهنان آزاده هم

به اعتراضات خود به دور از خشونت، که خواست مرتجعان حاکم است، به هر شکل و با استفاده از همه روش هرا ادامره دهیرد.    

یگانه راه مقابله با کودتای مزدوران گوش به فرمان ولی فقیه، حضور پر شور و میلیونی شما در صحنه اسرت. خواسرت بره حرق     

 !مبارزه و تالش خستگی ناپذیر و هوشیاری در برابر توطئه های رژیم امکان پذیر استابطال انتخابات تنها با 

  درود پرشور بر مبارزات مردم هوشیار ایران

  پیروز باد مبارزه توده ها برضد کودتای ارتجاع حاکم

 !درود بر جانباختگان راه آزادی و عدالت

 

 کمیته مرکزی حزب توده ایران

 1388خرداد ماه  27
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 (4) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388خرداد  28نبه, پنج ش

 بیانیه جمعی از استادان شاخص حقوق و وکالی دادگستری در محکومیت برخوردهای خشونت آمیز اخیر

 تلفن های زندان اوین با دستور مسئوالن قطع شد

 حمایت سندیکای شرکت واحد و سازمان معلمان ایران از اعتراضات مردم

 ی خاتمه دهیدخامنه ای: به تظاهرات و راهپیمایی های خیابان

 !هشدار! برنامه جدید کودتاگران

 کروبی: تجمع روز جمعه به شنبه موکول شد

 تجمع سکوت و بزرگداشت شهدای وقایع اخیر در میدان امام خمینی)ره( با حضور میرحسین موسوی

 صدها هزارتن از مردم تهران بار دیگر اعتراض خود را در سکوت اعالم کردند

 ، مضروب، مفقود و آزاد شده در حمله به کوی دانشگاه تهراناسامی دانشجویان دستگیر

 استعفای دسته جمعی اساتید دانشکده شیمی دانشگاه شریف

 بازداشت پیمان عارف و تعدادی از فعاالن در تبریز

 رنجنامه خانواده زندانیان و همسران شهدا خطاب به علمای قم

 ری در محکومیت برخوردهای خشونت آمیز اخیربیانیه جمعی از استادان شاخص حقوق و وکالی دادگست

 قلم | 12:50:08 - 1388خرداد  29جمعه 

جمعی از استادان شاخص حقوق و وکالی دادگستری با صدور بیانیه ای، برخوردهای خشونت آمیز و غیرمسووالنه با اعتراض 

 .های مردمی را محکوم کردند

 

 

 :وکالی دادگستری به این شرح استبه گزارش قلم نیوز، متن بیانیه استادان حقوق و 

 

  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

  !به خشونت علیه مردم پایان دهید
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، به دلیل شک و تردیدهای مطرح در رعایت اصول و 1388خرداد  22برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 

نی را به همراه داشت. متأسفانه رویارویی خشونت آمیز و قواعد انتخابات آزاد و منصفانه، موجی از اعتراضات مسالمت آمیز و مد

غیرقانونی با این حرکت، کشور ما را در فضایی آکنده از خشونت و ارعاب فرو برد. در این روزها انبوهی از اقدامات خشونت آمیز 

ه انداخته است که موارد زیر و غیر مسووالنه در رویارویی با اعتراض های مردمی، امنیت، جان و مال مردم را شدیدا به مخاطر

 :تنها گوشه ای از آنهاست

 

 تیراندازی به سوی مردم بی پناه و کشتن شماری از آنها - *

 عدم اعالم نام و مشخصات مجروحان و بی اطالعی و سرگردانی خانواده های آنان - *

 های دستگیر شدگان از وضعیت آنهادستگیری های گسترده جوانان این مرز و بوم و بی اطالع نگاه داشتن خانواده  - *

 ضرب و جرح وحشیانه و غیر قانونی به بهانه برقراری نظم و امنیت - *

 تخریب اموال عمومی - *

 ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی - *

ب و تجاوز به حریم مقدس دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی شهرهای مختلف کشور به ویژه کوی دانشگاه تهران و ضر - *

 شتم دانشجویان

 مداخله نیروهای بی نام و نشان و لباس شخصی به بهانه استقرار نظم و استفاده از انواع ابزارها و روشهای نامتعارف - *

سکوت شگفت انگیز و غیر مسووالنه صدا و سیما و دیگر رسانه های دولتی در برابر اعتراض میلیونی مردم و تحریف وقایع  - *

ه قانونی اطالع رسانی صحیح آنها بوده و همزمان تحریک احساسات و تشدید خشونت در فضای ملتهب که بر خالف وظیف

 جامعه

 برقراری محدودیت های گسترده، پیوسته و توجیه ناپذیر و اخالل در امکانات ارتباطی و مخابراتی در پوشش ظواهر قانونی - *

 

تهران ضمن همدردی با خانواده های داغدیده و آسیب دیده و تاکید بر ما گروهی از حقوقدانان و استادان حقوق دانشگاه های 

پیگیری جدی خواسته ها و مطالبات مردمی از راه های مسالمت جویانه، از تمام مقامات و نهادهایی که به موجب قانون 

تا هر چه سریع تر به این اساسی و قوانین عادی وظیفه صیانت از حقوق و آزادی های شهروندی را بر عهده دارند می خواهیم 

اقدامات غیر قانونی و خشونت آمیز پایان داده و به خواسته های مشروع و بحق مردم توجه کنند. بدیهی است در صورت عدم 

اقدام عاجل، در پیشگاه خداوند متعال و مردم مسوول خواهند بود. بی شک بستن مجاری قانونی برای اعمال و استیفای حقوق 

 .کالت نیست، باید صدای دادخواهی مردم را شنید و به خواست های بحق آنان گردن نهادملت راه حل مش



 

 

 

 (دکتر ناصر کاتوزیان )دانشگاه تهران .1 *

 )آیت اهلل دکترسید مصطفی محقق داماد )دانشگاه شهید بهشتی .2 *

 )دکتر هدایت اهلل فلسفی )دانشگاه شهید بهشتی .3 *

 )دانشگاه شهید بهشتیدکتر محمدعلی اردبیلی ) .4 *

 

 (دکتر سید محمد هاشمی )دانشگاه شهید بهشتی .5 *

 (دکتر رضا نوربها )دانشگاه شهید بهشتی .6 *

 دانشگاه شهید بهشتی -دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی  .7 *

 دانشگاه شهید بهشتی -دکتر ابراهیم بی  زاده  .8 *

 (شتیدکتر اردشیر امیرارجمند )دانشگاه شهید به .9 *

 (دکتر امیر حسین آبادی )دانشگاه شهید بهشتی .10 *

 

 (دکنر محمد راسخ )دانشگاه شهید بهشتی .11 *

 (دکتر سید محمد قاری سید فاطمی )دانشگاه شهید بهشتی .12 *

 (دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی )دانشگاه شهید بهشتی .13 *

 

 (دکتر محمد حسین زارعی )دانشگاه شهید بهشتی .14 *

 

 (دکتر میر قاسم جعفرزاده )دانشگاه شهید بهشتی .15 *

 (دکتر علی صفاری )دانشگاه شهید بهشتی .16 *

 (حجت االسالم دکتر رحیم نوبهار )دانشگاه شهید بهشتی .17 *

 

 (دکتر هادی وحید )دانشگاه شهید بهشتی .18 *

 (دکتر امیر نیکپی )دانشگاه شهید بهشتی .19 *
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 ()دانشگاه شهید بهشتیدکتر رضا اسالمی  .20 *

 (دکتر اسد اهلل یاوری )دانشگاه شهید بهشتی .21 *

 

 (دکتر هومن موثق )دانشگاه شهید بهشتی .22 *

 

 (دکتر صابر نیاورانی )دانشگاه شهید بهشتی .23 *

 (دکتر مهدی مختاری )دانشگاه شهید بهشتی .24 *

 (دکتر مهدی هداوند )دانشگاه شهید بهشتی .25 *

 (عباس شیری )دانشگاه تهران دکتر .26 *

 (دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی )دانشگاه عالمه طباطبایی .27 *

 (دکتر محمد رضا پاسبان )دانشگاه عالمه طباطبایی .28 *

 (دکتر جواد کاشانی )دانشگاه عالمه طباطبایی .29 *

 (دکتر علی تقی زاده )دانشگاه عالمه طباطبایی .30 *

 ()دانشگاه عالمه طباطباییدکتر رضا ولویون  .31 *

 (دکتر همایون حبیبی )دانشگاه عالمه طباطبایی .32 *

 (دکتر سید قاسم زمانی )دانشگاه عالمه طباطبایی .33 *

 (دکتر سید منصور میر سعیدی )دانشگاه عالمه طباطبایی .34 *

 (دکتر حسین غالمی دون )دانشگاه عالمه طباطبایی .35 *

 ()دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر خیراهلل هرمزی .36 *

 (دکتر علی نجفی توانا )دانشگاه آزاد اسالمی .37 *

 (دکتر کامران آقایی )وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه .38 *

 (دکتر محمد جاللی )وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه .39 *

 (دکتر علیرضا آذربایجانی )وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه .40 *

 (ر حبیب زاده )دانشگاه تربیت مدرسدکتر جعف .41 *

 (دکتر محمود صادقی )دانشگاه تربیت مدرس .42 *

 (دکتر محمد فرجیها )دانشگاه تربیت مدرس .43 *



 (دکتر ستار زرکالم )دانشگاه شاهد .44 *

 (دکتر شاهپور منوچهری )وکیل دادگستری .45 *

 (دکتر رضا تمدن )وکیل دادگستری .46 *

 (ل زاده خویی )وکیل دادگستریدکتر حمید جلی .47 *

 (سید احمد سعادت )وکیل دادگستری .48 *

 (علی کاکاافشار )وکیل دادگستری .49 *

 (اسماعیل مصباح اسکویی )وکیل دادگستری .50 *

 (محمدباقر میرسراجی )وکیل دادگستری .51 *

 (رضا آشوری )وکیل دادگستری .52 *

 (یمحمد فرض پور عاکیانی )وکیل دادگستر .53 *

 (جهانگیر مستوفی )وکیل دادگستری .54 *

 (خانم بتول کیهانی )وکیل دادگستری .55 *

 (خانم صدیقه حجت پناه )وکیل دادگستری .56 *

 (مجتبی پویا )وکیل دادگستری .57 *

 

 1388خرداد  29جمعه 

 تلفن های زندان اوین با دستور مسئوالن قطع شد، مجموعه فعاالن حقوق بشر

 

 .ل اکثر تلفنهای زندان اوین در بندها و سالن های مختلف به دستور مسئوالن زندان قطع شده استساعت قب ۷۲از 

 

قطع کامل تلفن  -تلفن در هر سالن در بندهای عمومی  ۲۸تلفن از  ۲۵درصد تلفنهای زندان اوین ) ۹۷مسئوالن زندان با قطع 

الف سپاه و قطع کامل تلفن قرنطینه ها( تماس  ۲های بند قطع کامل تلفن  - ۲۰۹قطع کامل تلفن های بند  - ۲۴۰های بند 

 .زندانیان با دنیای بیرون را عمال قطع نموده اند

 

هر چند مسئوالن برای این عمل خود دلیل مشخصی ارا ه نکرده اند اما مطلعان عنوان میدارند حجم بی سابقه شهروندان 

جلوگیری از انتشار اخبار و وقایع درون زندان عمده دلیل این مسئله می  بازداشت شده و انتقال آنان به این زندان و تالش برای

 .باشد
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در این زندان و عدم پاسخگویی  ۶۰خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشت شده های اخیر با یادآوری فجایع دهه 

 .موضوع نگران شده اندمسئوالن مربوطه در حال حاضر نسبت به بستگان بازداشت شده آنان، به شدت از این 

 

 .الزم به ذکر است این محدودیت در زندان رجایی شهر کرج نیز با درصد متفاوتی ایجاد شده است

 

 حمایت سندیکای شرکت واحد و سازمان معلمان ایران از اعتراضات مردم

 ۱۳۸۸م خرداد ۲۹جمعه 

 حمایت سندیکای شرکت واحد و سازمان معلمان ایران از اعتراضات مردم

 

 سندیکای شرکت واحد: هرگونه سرکوب و تهدید نهاد های مدنی محکوم است

در روزهاى اخیر ما شاهد تالش و حضور پرشور میلیونها زن، مرد، پیر و جوان، اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران هستیم که از 

ن حق انتخاب آزاد، مسقل و دولت میخواهند که پایه ترین حقوق اولیه شان را به رسمیت بشناسد یعنی بررسمیت شناخت

بدون تقلب. حقی که در اکثر جوامع دنیا نه تنها به رسمیت شناخته شده بلکه برای حفظ آن از هیچ کوششی فروگذاری 

 .نمیشود

رود تا بر ابعادش افزوده  در بطن چنین اوضاعی ما شاهد تهدید، دستگیری، کشتن و سرکوب عریانی هستیم که بیم آن می

  .انهای بیگناهی ریخته شود که نتیجه آن اعتراضات بیشتر مردم است نه عقب نشینشانشود و خون انس

با سکوتی که سرشار از ناگفتنی ” جامعه ایران با یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی روبرو است، اعتراضات میلیونی که گاها

شود، که در این میان عکس  نه و ابعاداش افزوده میها است خود را نمایان کرده و به یک الگو تبدیل شده است و هر روز بر دام

  .العمل هر نهاد و فرد مسئولی را میطلبد

سندیکای کارگران شرکت واحد در اطالعیه ای که قبل از انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه انتشار یافته بود نوشت 

عی که حامیش باشد محروم است ، حال آنکه سندیکای در نبود آزادی احزاب ، بالطبع تشکل ما نیز از نهادی اجتما” که 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دخالت گری و فعالیت سیاسی را حق مسلم تک تک افراد جامعه دانسته و برآن است که 

اتی کارگران سراسر ایران در صورت ارا ه منشور کارگری کاندیداهای ریاست جمهوری و دادن تضمین عملی به شعارهای انتخاب

 ”.در این رابطه ، می توانند در انتخابات شرکت کنند یا نکنند

های صنفی میباشد برهمگان روشن است  های اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایران بسیار فراتر از خواسته این موضوع که خواسته

د صحبت از هر نوع آزادی و ما هم در سالهای گذشته بر آن تأکید کردیم که تا اصل آزادی تشکل و انتخاب بوجود نیای



 .اجتماعی و حقوق صنفی بیشتر شبیه طنز میباشد تا واقعیت

براساس این واقعیت سندیکای کارگران شرکت واحد خود را در کنار تمامی ایثارگرانی میداند که برای ساختن نهاد مدنی آزاد 

 .و مستقل مبارزه میکنند و هر نوع سرکوب و تهدید را محکوم میکند

ای به رسمیت شناختن حقوق صنفی و اجتماعی در ایران نهادهای کارگری جهانی پنجم تیرماه روز جهانی حمایت از در راست

کارگران زندانی و نهاد صنفی ایران اعالم شده است، ما از همه میخواهیم که این روز را فراتر از خواستهای صنفی بشمار بیاورند 

ر انسانی در ایران و از همقطاران خود بخواهیم در این روز در سراسر دنیا برای حقوق و این روز را تبدیل کنیم به روز حقوق بش

 .پایمال شده اکثر مردم ایران حرکت کنند

 با آرزوی گسترش عدالت و آزادی

 سندیکای کارگران شرکت واحد

 ۱۳۸۸خرداد 

 دبیرکل سازمان معلمان ایران را آزاد کنید

 اطالعیه ی دوم سازمان معلمان ایران

 . روز است که از دستگیری آقای علی رضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران می گذرد ۳بیش از 

پلیس امنیت تهران ایشان را در حالی که در مکانی بدون تجمع در حال صحبت با یکی از اعضای سازمان معلمان بوده است 

 ! بازداشت کرده است احتماال با هدف برنامه ریزی برای براندازی نظام جمهوری اسالمی

مسئوالن تصور می کنند با راه انداختن موج دستگیری ها و بازداشت ها و ایجاد فضای رعب و وحشت می توانند از زیر بار 

پاسخگویی و مسئولیت شانه خالی کنند در حالی که نتیجه مستقیم این اقدامات تثبیت و نهادینه کردن فضای همدلی و 

 .است همبستگی بیشتر میان مردم

عقالنیت و منطق ایجاب می کند مسئوالن صدای اعتراض و نارضایتی ها را بشنوند نه آن که بخواهند احتماال با راه انداختن 

 جن  روانی میان مردم اختالف ایجادکرده و با مدیریت زمان مردم را نسبت به خواسته ها و مطالباتشان دلسرد و مایوس کنند

! 

 . ز این وضعیت پذیرش خواست های نامزدها و احترام به نظر و رای مردم استتنها راه برای برون رفت ا

ضمن اعتراض شدید به دستگیری دبیر کل این تشکل و سایر معلمان و فعاالن تشکل ها و احزاب و ” سازمان معلمان ایران  ”

 . نیز به منظور کاهش فضای التهاب خواهان آزادی همه این دستگیرشدگان است

ضمن حمایت مجدد از مواضع آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و کمیته صیانت از آرا ” معلمان ایران سازمان  ”

 .خواهان ابطال این انتخابات و برگزاری یک انتخابات آزاد است
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 ۱۳۸۸بیست و هفتم خرداد 

 سازمان معلمان ایران

 

 آیت اهلل خامنه ای: تقلب در انتخابات حرف دشمنان است

 بروز خشونت رهبران سیاسی مقصر خواهند بود در صورت

سرانجام روز جمعه فرارسید و آیت اهلل خامنه ای سخنانی را که همه منتظر شنیدن آن بودند ایراد کرد. آیت اهلل خامنه ای در 

ه در سخنان نماز جمعه خود تقلب در انتخابات را انکار کرد. رهبر جمهوری اسالمی در سخنان امروز خود تاکید کرد ک

انتخابات پرمناقشه اخیر تقلبی صورت نگرفته است. آیت اهلل خامنه ای در نخستین حضورش در مجامع عمومی، پس از 

انتخابات، از احمدی نژاد حمایت کرد و گفت نظرات احمدی نژاد در زمینه سیاست خارجی و مسا ل اجتماعی از دیگر نامزدها 

وری اسالمی راهپیمایی های مردم در خیابان ها را تقبیح کرد و آن را نشانه به نظرات او نزدیک تر بوده است. رهبر جمه

دخالت دولت های خارجی در ایران دانست. وی مسئولیت هر گونه خشونت و اغتشاش را از این پس به عهده رهبران سیاسی و 

ام به راه خود با اقتدار و قاطعیت کسانی دانست که مردم را به خیابان ها می کشند. رهبر جمهوری اسالمی اعالم کرد که نظ

  .ادامه خواهد داد

 هشدار! برنامه جدید کودتاگران، گرفتن زمان از جنبش و اعتراف گیری از بازداشت شدگان، سعید علم الهدی

گرفتن زمان از این جنبش، در کنار تحلیل رفتن انرژی آن و همچنین تالش شدید برای اعتراف گیری از زندانیانی که این 

وزها در بدترین شرایط ممکن قرار دارند، مرحله جدیدی از کودتا است که از سه روز پیش کلید خورده است. از همین رو ر

شریعتمداری کیهان و نیروهای تحت امر قاضی سعید مرتضوی تالش شبانه روزی خود را برای اعتراف گیری از این زندانیان 

 آغاز کرده اند

ز است که وارد فاز جدیدی از عملیات خود شده اند. آن ها پس از مواجهه با رفتار غیر قابل پیش کودتاگران در تهران دو سه رو

بینی مردم و آمدن آن ها به خیابان، اگر چه عقب نشینی کردند و چند نفری از زندانیان را آزاد کردند و قول رسیدگی به 

 .ها وارد مرحله جدیدی از برخورد خود با مردم شدنداعتراضات را طریق از مراجع قانونی را دادند اما در حقیقت آن 

در این مرحله آن ها ابتدا کسانی را که می توانستند حرکات و رفتارهای شان را شناسایی و تحلیل کنند، از بدنه جنبش حذف 

به این وسیله ظاهرا  کردند. این کار را با دستگیری سعید حجاریان و بهزاد نبوی که شب قبل از آن آزاد شده بود، شروع کردند.

امکان تحلیل رفتار آن ها از بین رفته است. از سوی دیگر با کمک صدا و سیما که به ستاد جن  روانی کودتاگران علیه مردم 

ایران تبدیل شده، شروع به تبلیغ استفاده از روش های قانونی برای پیش برد هدف ها کرده و ظاهرا با کسانی هم که به 



ی داده اند گفت و گو می کنند و سعی دارند رفتار بازتری از خود بروز دهند. آن ها با این اقدام خود شتاب موسوی و کروبی را

انتقال اعتراض های مردمی به دیگر نقاط را کم کرده و در عین حال امکان انتقال آن را به شهرهای کوچک و حاشیه نشین ها 

 .را از بین برده اند

ه این جنیش مردمی با تحلیل گرانی که می توانستند رفتارهای آن ها را تحلیل و راهکار برخورد هم اکنون آن ها با قطع رابط

با آن را ارا ه دهند، در شرایطی قرار دارند که می توانند زمین بازی را تغییر دهند. گرفتن زمان از این جنبش، در کنار تحلیل 

ز زندانیانی که این روزها در بدترین شرایط ممکن قرار دارند، رفتن انرژی آن و همچنین تالش شدید برای اعتراف گیری ا

مرحله جدیدی از کودتا است که از سه روز پیش کلید خورده است. از همین رو شریعتمداری کیهان و نیروهای تحت امر 

 .قاضی سعید مرتضوی تالش شبانه روزی خود را برای اعتراف گیری از این زندانیان آغاز کرده اند

اوین خبر می رسد که برخی از زندانیان از جمله مصطفی تاج زاده، عبدهلل رمضان زاده و محسن امین زاده تحت  ۲۰۹ از بند

فشار و شکنجه زیاد هستند تا مجبور به انجام مصاحبه تلویزیونی شوند تا آن ها را عوامل انقالب مخملی و جاسوس بیگانه 

 .معرفی کنند

های خود را ظاهرا از سطح شهرها جمع آوری کرده تا حساسیت مردم را کاهش دهند. برای در کنار این اقدامات آن ها نیرو

 .همین برخالف روزهای گذشته اعتراضات مردمی و خودجوش در محله ها دیگر چون روزها ابتدایی هفته، دیده نمی شود

امکان خاتمه یافتن اعتراض ها به نفع مردم  از این رو کسانی معتقدند در نماز جمعه این هفته نیز آیت اهلل خامنه ای چیزی که

را داشته باشد مطرح نکرده و یک سری نصیحت های کلی برای ایجاد وحدت و امکان سو استفاده دشمنان از این اختالفات 

داخلی را مطرح خواهد کرد. هرچند کم نیستند کسانی که نمازجمعه این هفته را مقدمه ای بر حکومت رعب و وحشت و 

 .سترده می دانندسرکوب گ

این وقت کشی ها به این امید صورت می گیرد تا ضمن گرفتن اعتراف از برخی افراد و کاهش انرژی جنبش و جلوگیری از 

 .انتقال آن به دیگر مناطق و شهرهای درجه دو و سه، فرصت الزم را برای سرکوب در اختیار کودتا گران قرار دهد

 سعید علم الهدی

 

 وبی: برنامه تجمع اعتراض آمیز روز جمعه به شنبه در میدان انقالب موکول شد، سحام نیوزستاد انتخاباتی کر

در میدان  ۱۶ستاد انتخابات مهدی کروبی در اطالعیه ای اعالم کرد:برنامه تجمع اعتراض آمیز روز جمعه به شنبه ساعت 

 .انقالب موکول شد

 :متن اطالعیه به شرح زیر می باشد
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مجوز تجمع در میدان انقالب به منظور اعتراض به نتایج مخدوش اعالم شده انتخابات ریاست جمهوری  به دنبال در خواست

ضمن تقدیر از حساسیت مهم مردم شریف ایران به اطالع می رساند برنامه قبلی اعالم شده در خصوص حضور در نماز جمعه با 

 .لباس مشکی لغو گردید

به با حضور پر شور خود در راهپیمایی بزرگ میدان انقالب تا آزادی اعتراض خود را لذا از هموطنان عزیز می خواهیم روز شن

 .به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعالم نمایند

 تجمع سکوت و بزرگداشت شهدای وقایع اخیر در میدان امام خمینی)ره( با حضور میرحسین موسوی

 د را در سکوت اعالم کردندصدها هزارتن از مردم تهران بار دیگر اعتراض خو

میرحسین موسوی و صدها هزار تن از مردم تهران در ادامه اعتراضات مدنی خود به روند نادرست انتخابات  -قلم 

های سوگواری و نمادهای سبزشان در میدان امام خمینی )ره( جمع شدند و یاد  جمهوری، عصر پنجشنبه با نشان ریاست

 .خیر را گرامی داشتندآمیز ا شهدای برخوردهای خشونت

بعدازظهر میدان امام خمینی )ره( تهران شاهد حضور سبزپوشان سوگواری بود  3به گزارش خبرنگار قلم نیوز، حدود ساعت 

که از روز گذشته و در راهپیمایی هفت تیر تا انقالب، قرارشان را برای حضور در میدان امام خمینی گذاشته بودند. میرحسین 

 .آمیز اخیر عصر پنجشنبه سوگواری کنند بود که برای سوگواری شهدای برخوردهای خشونتاز آنها خواسته 

شد. ایستگاه امام خمینی )ره( مترو امروز  گذشت بر جمعیت انبوه حاضر در میدان امام خمینی )ره( افزوده می هر چه دقایق می

همان لحظه پیاده شدن از قطار چنان بود که حرکت  جمعیتی را میزبان بود که تاکنون به خود ندیده بود. ازدحام جمعیت از

های سبز و سیاه باال گرفتند و هر  هایشان را با روبان گرفت. مردم حاضر از همان لحظه پیاده شدن دست به کندی صورت می

ه تخلفات انتخابات بردند که بیشتر آنها اعتراض ب گذراندند پالکاردهای بیشتری را باال می چه زمان بیشتری در ایستگاه مترو می

شد، مربوط به  های مردم که قشرهای مختلف در آنها دیده می و درخواست ابطال انتخابات بود و بسیاری دیگر از دست نوشته

 .کشتار مردم و حمله به کوی دانشگاه بود

ان امام خمینی )ره( گرفت. مید بیرون از ایستگاه مترو، جمعیت از چنان فشردگی برخوردار بود که حرکت به سختی صورت می

 .گیرند و در سکوت، آزادی و عدالت را خواستارند مملو از جمعیتی بود که در سکوت، اعتراضشان را پی می

فقط »، «ما خس و خاشاد نیستیم»، «ما ملتیم نه اوباش»تعداد پالکاردها بسیار زیاد و متنوع بود که برخی از آنها عبارتند از: 

برادر شهیدم رایتو »، «ما سوگواریم»، «به کدامین گناه کشته شدند؟»، «ی معنا ندارد، فقط ابطالبازشمار»، «ابطال انتخابات

باد منم مالک این خاد  دلیر بی»، «رای من کجاست؟»، «رای ما سبز بود نه سیاه»، «رای ما رو پس بدید»، «گیرم پس می

آزادی مطبوعات، ابطال »، «خشونت چرا؟»، «پذیریم ت نمیمیریم، ذل جنگیم، می می»، «راه شهدای سبزمان ادامه دارد»، «منم

 ...و« راهمان را ادامه می دهیم تا ابطال انتخابات»، «سکوتم از رضایت نیست»، «انتخابات



 

برخی از پالکاردها سخنان شب گذشته حدادعادل را مخاطب قرار داده بود و از مسووالن رعایت عدالت و انصاف را در 

 .بودگفتارشان خواستار 

عصر به سمت میدان فردوسی و بعد انقالب حرکت کرد و انبوهی از حاضران در میدان  5بخشی از جمعیت حدود ساعت 

 .هیچ حرفی فقط با سکوت خود اعتراضشان را به نمایش گذاشتند ماندند و بی

شد، جوان، پیر، نوجوان، زن  میدر میان جمعیت انبوه حاضر که اگر میلیونی خوانده شود اغراق نشده است، از هر قشری دیده 

ای از جامعه واقعی حضور داشتند و به همه  و مرد، دانشجو، کارگر، کارمند، کاسب، استاد، معلم و خالصه آنکه نمونه

 .هایی که به آنها شده از تقلب در آرایشان تا توهین به خودشان و خاشاد خوانده شدن، اعتراض کردند توهین

با حضور  6لفات گسترده در انتخابات و حامیان میرحسین موسوی زمانی که حدود ساعت تجمع سکوت معترضان به تخ

سکوت خود را شکست و یکصدا فریاد  "اهلل اکبر"میرحسین همراه شد، تاب تحمل سکوت نداشت و چون سوگوار بود با ذکر 

 ."یرموسوی رای ما رو پس بگ"، "کنیم موسوی موسوی حمایتت می"، "یا حسین میرحسین"زد: 

مهندس موسوی به ابراز احساسات جمعیت انبوه حاضر در میدان امام خمینی پاسخ داد و با یک بلندگوی دستی با آنها سخن 

گفت. بسیار کوتاه و مختصر که همان هم به دلیل امکانات ناچیز شنیده نشد و فقط ردیف نزدیک به اتومبیل او صدایش را 

 .شنیدند

شنیدند، به اطرافیان خود جمالتی در ستایش شجاعت و  ان که صدای میرحسین را نمیبسیاری از جمعیت حاضر در مید

 .شاءاهلل اصالح امور به نتیجه خواهد رسید گفتند و حضور او را قوت قلب برای مردم که ان همدلی او با مردم، می

ت میدان انقالب حرکت جمعیت حاضر به تدریج در حال خالی کردن میدان بود و جمعیت زیادی به سم 7حدود ساعت 

 .کردند و دسته بزرگی از سوگواران سبز در خیابان انقالب شکل گرفت که در سکوت اعتراض خود را اعالم کردند

 

 اسامی دانشجویان دستگیر، مضروب، مفقود و آزاد شده در حمله به کوی دانشگاه تهران

ن و مسئولین وزارت علوم مبنی بر آزاد شدن تمامی خبرنامه امیرکبیر: علیرغم ادعای فرهاد رهبر ر یس دانشگاه تهرا

 .دانشجوی ربوده شده دانشگاه تهران اطالعی در دست نیست ۵۰دانشجویان، همچنان از سرنوشت بیش از 

عدم مشخص شدن وضعیت این دانشجویان در حالی است که تعدادی از آنها در شب حمله به کوی توسط نیروهای انصار و 

 .ندلباس شخصی مجروح شد
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 .روز از ربوده شدن دانشجویان مجروح، نگرانی ها نسبت به وضعیت سالمت آنان افزایش یافته است ۴با گذشت 

الزم به ذکر است با آزاد شدن تعدادی از دانشجویان، این دانشجویان اعالم کردند که در بامداد دوشنبه نیروهای لباس شخصی 

 .پس تخریب کوی دانشگاه آنها را به ساختمان وزارت کشور منتقل کردندبا همکاری گارد ویژه وارد دانشگاه شده و 

کمیته گزارشگران حقوق بشر لیستی از آخرین وضعیت دانشجویان ربوده شده دانشگاه تهران گزارشی تهیه کرده است که در 

 :آن آخرین وضعیت دانشجویان دانشگاه تهران مشخص شده است. این لیست به شرح زیر است

 :ان مفقود شدهدانشجوی

 نام نام خانوادگی رشته تحصیلی

 محسن آزموده فلسفه

 پیام پوررن  عمران

 مرتضی جانبازی شیمی

 حاجی پور مواد

 :دانشجویان مضروب شده

 نام نام خانوادگی رشته تحصیلی

 یعقوب رهبری حق برق

 حسین عبدی مکانیک

 محمد فاطمی نژاد بهداشت

 مجتبی کاشانی مدیریت

 ادبیاتحافظ محمد حسنی 

 : دانشجویان آزاد شده

 نام نام خانوادگی رشته تحصیلی

 احمد احمدیان متالورژی

 اسکندری فیزیک

 امین افضلی ادبیات

 وحید اناری فیزیک

 محمد بلوردی معماری

 حسین حامدی مکانیک



 محسن حبیبی مظاهری مکانیک

 نوید حقدادی برق

 محمدرضا حکمی برق

 کاظم رحیمی علوم اجتماعی

 خانی عمرانمرتضی رضا

 میثم زارعی فیزیک

 امین سمیعی حقوق

 بهرام شعبانی عکاسی

 علیرضا شیخی فیزیک

 ابراهیم عزیزی هنرهای نمایشی

 سیاوش فیاض عمران

 سید حسین میرزاده شهرسازی

 حسین نوبخت عمران

 جواد یزدانفر مهندسی شیمی

 حبیب خدنگی ادبیات

 :دانشجویانی که هنوز در بازداشت هستند

 خانوادگی رشته تحصیلینام نام 

 سهراب احدیان زبان انگلیسی

 رضا ارکوازی داروسازی

 کریم امامی فلسفه

 محمد حسین امامی فلسفه

 الهه ایمانیان علوم اجتماعی

 روح اهلل باقری جامعه شناسی

 فرهاد بینازاده معماری

 ایمان پورطهماسب زبان انگلیسی

 عزت تربتی کشاورزی
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 سمیه توحیدلو جمعیت شناسی

 اسر جعفری نقشه برداریی

 میالد چگینی باستانشناسی

 محمدرضا حدآبادی علوم اجتماعی

 سید جواد حسینی جغرافیا

 فرشید حیدری زمین شناسی

 بهنام خدابنده لو کامپیوتر

 محمد خوانساری عمران

 محمد داودیان نقشه برداری

 محمود دلبری عمران

 علی راعی گیاه شناسی

 امید رضایی عمران

 علوم اجتماعی علی رفاهی

 سیف اهلل رمضانی زبان انگلیسی

 ابراهیم زاهدیان متالورژی

 ناصر زمانی باستانشناسی

 مجید سپهوند کارتوگرافی

 حنیف سلیمی مشاوره

 محمد باقر شعبان پور زبان انگلیسی

 حامد شیخ علیشاهی بیوشیمی

 ایمان شیدایی زبان انگلیسی

 فرهاد شیراحمد دامپزشکی

 تاریخسامان صاحب جاللی 

 فرحان صادق پور زبانشناسی

 فرشاد طاهری کامپیوتر

 غمدیده علوم سیاسی



 حمزه فراتی راد متالورژی

 اسماعیل قربانی روانشناسی

 محمد کریمی جغرافیا

 عرفان محمدی پزشکی

 ۱۳۸۸م خرداد ۲۸پنجشنبه 

 استعفای دسته جمعی اساتید دانشکده شیمی دانشگاه شریف

 

 .دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته به صورت دسته جمعی استعفا دادندخبرنامه امیرکبیر: اساتید 

 .این اساتید در اعتراض به حمالت و جنایات صورت گرفته اخیر به صورت دسته جمعی استعفا دادند

 .ان استعفا دادندپیش از این نیز بسیاری از اساتید دانشگاه تهران در اعتراض به جنایات صورت گرفته در کوی دانشگاه تهر

جمعی از اساتید دانشگاه امیرکبیر نیز در روز یکشنبه گذشته با تحصن در مسجد دانشگاه، در اعتراض به وقایع اخیر صورت 

 .گرفته بر علیه مردم و دانشجویان و تقلب در انتخابات استعفا دادند

 بازداشت پیمان عارف و تعدادی از فعاالن در تبریز

 .شهر تبریز اقدام به بازداشت تنی از فعاالن سیاسی و دانشجویی این شهر کردندنیروهای امنیتی در 

خردادماه نیروهای امنیتی با یورش به محل جلسه تعدادی از فعاالن سیاسی، پیمان عارف فعال  ۲۸صبح روز پنج شنبه مورخ 

ن این شهر بازداشت و به نقطه نامعلومی دانشجویی و عضو شاخه دانشجویی جبهه ملی ایران را به همراه تعداد دیگر از فعاال

 .منتقل کردند

 .از هویت و تعداد سایر بازداشت شدگان اطالعی در دست نیست

 هرانا

 رنجنامه خانواده زندانیان و همسران شهدا خطاب به علمای قم

زاده، خانجانی به  زاده، امین مضانزاده، ر دیدگان وقایع اخیر از جمله تاج های زندانیان و آسیب امروز پنجشنبه گروهی از خانواده

همراه چند تن از همسران شهدای جن  تحمیلی برای تظلم و دادخواهی و اعتراض به برخوردهای وحشیانه اخیر با ملت 

 .ایران، برای دیدار مراجع و علما به شهر قم سفر کردند

 :ای را به شرح زیر صادر کردند ایشان همچنین بیانیه

 راجعونانا هلل و انا الیه 

 علمای اسالم به داد اسالم برسید
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 (امام خمینی )ره

ما زنان این مرز و بوم شکایت به کجا ببریم. امروز که دختران و پسرانمان در دانشگاه ها، خوابگاه ها و در کوچه و خیابان ها 

ب و شتم قرار می گیرند و سیلی می خورند و به خاد و خون در می غلتند و با چوب و چماق و باتوم برقی و گلوله مورد ضر

جان خود را از دست می دهند. در حالی که با هدف دفاع از حق خود و رای خود و رای ملت، به میدان آمده اند و ایستادگی 

می کنند. بی شک این هجوم ها از طرف اصحاب دروغ و تقلب صورت می گیرد که برای تکمیل طرح مزورانه خود به بانک ها، 

عمومی حمله می کنند و به تخریب آن ها دست می زنند و دولت با همکاری صدا و سیما کوشش می کند که ادارات و اموال 

موج سبز مردمی را که ذخیره ارجمندی برای کشور و نظام است، خس و خاشاد و وابسته به بیگانگان جلوه دهد. در حالی که 

می است که از این همه تقلب و دروغ و پرونده سازی و این حرکت مردمی، تنها منعکس کننده خواست مستقل و به حق مرد

 .ظلم به فغان آمده اند و دیگر نمی خواهند امکان استمرار ظلم را به ظالمین به حقوق مردم بدهند

علمای بزرگوار، ما دردمان را به کجا ببریم که همه این حق کشی ها به نام دین و اسالم انجام می شود و چه کنیم که 

ه با عشق به خدا و اسالم بار آورده ایم و به آن ها آموختیم که چون حسین )ع( در مقابل ظلم و بیداد بیاستند و فرزندانی ک

 .مقاومت کنند، امروز درست در زمان اجرای این تعالیم آماج حمالت مدعیان دینداری قرار گرفته اند

طلبی زیاده خواهان متکبر قرار گرفته اند. براستی جمهوری علمای اسالم به داد جوانان این مرز و بوم برسید که قربانی قدرت 

اسالمی را چه می شود که فرزندان خود را می خورد و ما چه کنیم که دل در گرو این انقالب و آرمان های بلند آن داریم و در 

انقالبی این ملت سترگ  عین حال نمی توانیم شاهد ساکتی در برابر تضییع حقوق مردم و امت اسالم باشیم؟ بهترین فرزندان

که طی سی سال پس از پیروزی انقالب اسالمی تالش مداوم برای حفظ دستاوردهای آن داشته اند و از بذل جان و مال دریغ 

 !!!«بای ذنب»نورزیده اند، اینک در بند و حبسند و به نا حق در ردیف دزد و جانی و مجرم قرار گرفته اند. 

ایندگی مادران دردمند و نگران این سرزمین به دادخواهی نزد شما آمده ایم و همه مردم از زن و امروز ما به نم«!!! بای ذنب»

مرد و پیر و جوان انتظارشان از مرجعیت مستقل شیعی و علمای اعالم و حجج اسالم این است که در زمانه ای که امت سوگوار 

وش نما ید و به صدای تظلم خواهی آنان پاسخ دهید و ذبح ارزش ها و قتل نفس آن هم به جرم حق دادخواهی هستند، خام

در کنار ما و فرزندانتان و پشت و پناهشان باشید تا هرگز به دنبال ملجا و پناه دیگری نباشند. انتظار ما این است که به داد این 

وغ و ریا نباشید، فردا خیلی مردم مظلوم، صبور و مقاوم برسید که اگر امروز به فکر نجات اسالم از چنگال تحجر و فریب و در

 .دیر است

ما آموخته ایم که در طول تاریخ بیوت علما همواره ملجا و پناهگاه ستم دیدگان و تظلم خواهان بوده است و در این مقطع 

حساس تاریخی می خواهیم این آموزه را به فرزندانمان منتقل کنیم که بیش از همیشه فرق اسالم ناب محمدی )ص( و اسالم 

لبانی را درد می کنند و با طنین اهلل اکبر به حمایت از نخست وزیر امام و دفاع از حقوق ملت می پردازند. این فرصت طا



طالیی پاس داشتی است و امروز این جوانان و این ملت بیدار و آگاه باید در پناه اسالم قرار گیرند و قدر حرکت اصیل مردم و 

روعیت نظام است، دانسته شود که در غیر اینصورت با جفا در حق زحمت کشان و حضور شکوهمندشان که موجب افزایش مش

 .دردکشیدگان عرصه عدالت طلبی عواقب سخت آن گریبانگیر دولت و ملت خواهد شد

 دیدگان وقایع اخیر های زندانیان و آسیب جمعی از مادران داغدار و دلسوخته و خانواده

55/655-45-19-28-11-http://www.tudehpartyiran.org/2013- 
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 (5) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388خرداد  29جمعه, 

 دبیرخانه شورای امنیت کشور به نامه میرحسین موسویپاسخ 

 احتمال حضور خاتمی، موسوی و کروبی در راهپیمایی امروز تهران

 تجمع گسترده خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقالب

 بر بام ها "اهلل اکبر " و "رهبر حمایت می کنه -دولت جنایت می کنه "واکنش مردم به سخنان رهبر: فریادهای 

سیدجوادی و ابراهیم یزدی به ملت ایران در رابطه با تخلفات انتخابات ریاست جمهوری  نامه عزت سحابی، احمد صدر حاج

  دهم

  نامه سرگشاده مهدی کروبی به شورای نگهبان: با ابطال این انتخابات اراده ملت را بپذیرید و بقای نظام را تضمین

 : اعمال خشونت و کشتار ملت را متوقف کنیدجبهه ملی ایران

 زهرا رهنورد: با هیچ توجیهی نباید ابتکار عمل از دست مردم گرفته شود

 ششمین روز اعتراضات مدنی با حضور صدها هزار نفر در میدان توپخانه تهران

 خرداد 22بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران درخصوص کودتای 

 ت کشور به نامه میرحسین موسویپاسخ دبیرخانه شورای امنی

 .میرحسین موسوی پاسخ داد ۸۸/۳/۲۷ دبیرخانه شورای امنیت کشور به نامه مورخه  -قلم 

 

 :به گزارش قلم نیوز، متن این نامه به شرح زیر است

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم» "

 جناب آقای میرحسین موسوی

 با سالم

 :کنیم شورای امنیت کشور حاوی مسا لی است که توجه شما را به آن جلب می جنابعالی خطاب به ۸۸ / ۳ / ۲۷ نامه مورخه 

 .انتساب اعمال مجرمانه همانند تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم به نیروی انتظامی -۱ 

حمایت از اجتماعات غیرقانونی که منجر به برهم زدن نظم و امنیت، تخریب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق  -۲ 

 .اید آمیز نام برده وندان عزیز گردیده است که جنابعالی از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمتشهر

 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/656-


اید، الزم است، مشاهدات خود را در اختیار دبیرخانه شورای  که موارد مذکور را مشاهده کرده با تأکید جنابعالی بر این -۳ 

 .امنیت کشور بگذارید

اند و  های وابسته به بیگانگان سازمان یافته یک شبکه سازمان یافته است که به احتمال زیاد توسط گروهک البته به نظر ما این

نماید که البته قبالد دستور  زند و به حقوق شهروندان تعرض می با اراده و تصمیم قبلی نظم و آرامش و امنیت عمومی را بهم می

 .موضوع صادر شده استرسیدگی الزم توسط فرماندهی نیروی انتظامی به 

کند که به جای انتساب اتهام به نیروهای انتظامی و یا نظامی که فرزندان  متقابالد وظیفه و مسوولیت ملی جنابعالی اقتضاء می

کنند، از تحریک و تالش برای تشکیل چنین اجتماعات غیرقانونی  روز جهت امنیت شهروندان تالش می این کشورند و شبانه

 .از این اجتماعات حمایت ننمایید پرهیز نموده و

قطعاد به این نکته مهم توجه دارید که در صورت دعوت و تحریک به این اجتماعات غیرقانونی مسوولیت عواقب ناشی از آن بر 

 .عهده جنابعالی خواهد بود

 عباس محتاج

 "«دبیر شورای امنیت کشور

 

ای به میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات  همصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در نام

 :جمهوری درباره روند رسیدگی به تخلفات احتمالی پیش و در حین انتخابات، توضیحاتی داد، که به شرح زیر است ریاست

 

 برادر بزرگوار جناب آقای مهندس موسوی"

 سالمٌ علیکم؛

گیری اظهارنظر  ایل نبودم درباره مسا ل انتخابات و روند عملیات رأیدلیل مسئولیتم در سازمان بازرسی کل کشور م اینجانب به

همین  های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی حضور رسمی نداشته و به کنم، چون سازمان بازرسی و نمایندگان آن در هیأت

بینانه  سی نادرست و غیرواقعهم از موضع سازمان بازر دلیل هرگونه داوری و اعالم نظر بدون داشتن اطالعات دقیق و جز ی آن

 .است

آمده و در خطربودن جان و مال و آبروی بسیاری از  اما با توجه به شرایط جاری کشور و وضعیت خطیر آن و حوادث پیش

شهروندان و بیم وقوع پیامدهای ناگوار برای کشور و نظام، ناچار از بیان و یادآوری مطالبی هستم. امیدوارم مورد توجه 

ها  قرار گرفته و در راستای حفظ جایگاه و منافع و امنیت کشور و ملت عزیزمان و اقتدار نظام اسالمی و رفع نگرانی عالی جناب

 .مؤثر باشد
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نظیر ملت بزرگ ایران نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور است؛ لذا  جمهوری و حضور گسترده و بی ر انتخابات دهم ریاست1

 . اندگار کرد و از نتایج مثبت و ارزشمند آن بهره بردباید با تمام توان، آثار آن را م

 :شود ر برگزاری انتخابات از سه بخش تشکیل می2

 الف ر فعالیت و تبلیغات انتخاباتی

 گیری ب ر انجام عملیات رأی

 ج ر اعالم نتایج آرا

ف یا سوء استفاده و اقدام غیرقانونی به ها و شکایات دایر بر تخل در رابطه با بخش اول یعنی فعالیت و تبلیغات انتخاباتی، گزارش

مراجع قانونی و سازمان بازرسی واصل شده است که بخشی از آنها مستند و وارد است و الزم است در خصوص آنها اتخاذ 

 .تصمیم شود اما تأثیر آنها در نتیجه آرا مستلزم اثبات در شورای محترم نگهبان است که باید پیگیری گردد

گیری و اعالم نتایج آرا، بر اساس سابقه حضورم در وزارت کشور و  دوم و سوم یعنی انجام عملیات رأی در رابطه با بخش

بودن سیستم  های قبلی معتقدم با توجه به مکانیزه بینی اطالعات گذشته و ارزیابی اجمالی و اولیه و بررسی آرای مناطق و پیش

و جاری امکان سوءاستفاده و تخلف گسترده امری دشوار و امکان وقوع  انتخابات و درگیری عوامل فراوان و ساز و کار موجود

آن ضعیف است و در نتیجه نهایی آرا اثرگذار نیست. با این وجود مراتب اعتراض با تأکید مقام معظم رهبری در شورای محترم 

لتهابات کنونی در انتظار نتیجه زدن به ا جای دامن عالی در حال بررسی است. پس باید به نگهبان با حضور نمایندگان حضرت

 .این اقدام قانونی ماند

. اگر شما  مداری و التزام به آن است ر آنچه در این شرایط مهم است پیگیری مطالبات از طریق قانونی و تقویت فرهن  قانون3

 . قانون نشان دهید رود در این مرحله حساس نیز در عمل پایبندی خود را به شکنی دیگران معترضید انتظار می به قانون

ر در صورت عدم اثبات تخلفات در شورای نگهبان یا عدم رضایت شما از نحوه رسیدگی آن شورا مجال دیگری برای رسیدگی 4

. باید تالش  استفاده و نقض مقررات و قوانین وجود دارد و از طریق مجاری قضایی عملی است به شکایات شما در رابطه با سوء

ها تعقیب کنیم تا  های خود را نیز از همان راه واهیم که نهادهای قانونی به وظایف خود عمل کنند و خواستهکنیم و مصرّانه بخ

های فراوانی است و نیازمند  ساالری دینی محقق شود. البته این راه همراه با سختی مدنیت فاخر اسالمی و ایرانی و مردم

 .ناپذیری است حوصله، تدبیر، پیگیری و خستگی

ایم با مخاطرات فراوانی  که در چند روز گذشته شاهد بوده ای و مردمی چنان شکل توده هم به ان اعتراض و مخالفت آنر بی5

. متأسفانه حرکات تند و  همراه است و تداوم و تکرار آن پیامدهای امنیتی ناگواری دارد و برای شهروندان نیز خطرآفرین است

ای دیگر در  کنندگان در تخریب اموال عمومی و اقدامات غیرقانونی و خالف عده هبار برخی معترضان یا سوء استفاد خسارت

گونه که در چند دانشگاه و خوابگاه  اندرکاران در پیشگیری آن همان آسیب به اموال و حقوق مردم و تعلل برخی دست



کنترل و متوقف شود. اعتراضات و  کننده است و باید به سرعت های مسکونی و معابر اتفاق افتاده نگران دانشجویی و مجتمع

گیر  صورت پیوسته غیرقابل مدیریت و هدایت است و پیامدهای آن دامن های مردمی هرچند آرام ولی در این حجم و به حرکت

 .کنندگان است همگان خواهد شد و مسئولیت آن بیشتر متوجه دعوت

ن به ایجاد فضای وحدت، همدلی، رشد، شکوفایی و عزت و از های موجود و انتظار ملت عزیزما نگرانی در پایان با توجه به دل

طرفی طمع دشمنان و توطئه پیوسته آنان همه باید از بروز عواقب ناگوار و تشدید وضعیت جاری جلوگیری نموده و با درایت و 

ز جنابعالی که یار وفادار امام متانت نظام اسالمی و کشورمان را از این فتنه و بحران به سالمت و سرافرازی عبور دهیم. به ویژه ا

 .رود راحل و همراه صادق و خدمتگزار انقالب، رهبری و مردم هستید انتظار بیشتری می

 .اهلل العلی العظیم و من یتق اهلل یجعل له مخرجا... و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه...صدق

 "مصطفی پورمحمدی

 

 

 1388خرداد  30شنبه 

 کروبی در راهپیمایی امروز تهران احتمال حضور خاتمی، موسوی و

در اطالعیه ای منسوب به ستاد کروبی که به دست خبرنامه گویا رسیده از حضور مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد 

 .خاتمی در راهپیمایی امروز سخن گفته شده است

به انتشار اخبار مشابه در رسانه های بین به رغم آن که هنوز نتوانسته ایم از صحت این اطالعیه اطمینان حاصل کنیم، با توجه 

 .المللی به انتشار آن اقدام کردیم

یکی از نزدیکان کروبی به خبرنگارش گفته که "سایت خبری بی بی سی انگلیسی امروز با انتشار خبری مشابه نوشته است: 

 ."راهپیمایی انجام خواهد شد و موسوی و خاتمی هم در آن شرکت می کنند

رنامه گویا در مورد این اطالعیه لحن آن است که در صورت صحت می تواند فصل تازه ای را در حرکات علت تردید خب

اعتراضی اخیر ایجاد کند و عمال مهدی کروبی را در مقابل رهبری جمهوری اسالمی قرار دهد. اتفاقی که با توجه به مواضع 

 .گذشته وی دور از ذهن به نظر می رسد

در معیت آقایان کروبی، موسوی و  ۱۶راهپیمایی سرنوشت ساز روز شنبه ساعت "ور آمده است که در ابتدای اطالعیه مذک

 ."خاتمی از میدان انقالب به سمت آزادی انجام خواهد شد

از کلیه حامیان اصالحات و "این اطالعیه در ادامه با تعابیری تند از مردم خواسته تا در این حرکت اعتراضی شرکت کنند: 

واست می شود حضوری کوبنده داشته باشند تا فریادشان اعتراضی باشد به تقلب و دروغ و پشتیبانی از آن در تغییر درخ
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 ."باالترین سطوح نظام. باشد که سیل جمعیت لرزه بر اندام هر مسئولی بیندازد که رای مردم را به پشیزی نمی انگارد

ظر نمی رسد، اما انتشار حجم اطالعات نادرست و اخبار غلط در هرچند در مسیر حوادث اخیر اتخاذ چنین مواضعی بعید به ن

روزهای گذشته ما را به عنوان رسانه ای مسئول بر آن می دارد تا مخاطبان را به دقت و وسواس بیشتر دعوت کنیم. طی 

 .دروزهای اخیر بسیاری از مطالب دریافتی خبرنامه گویا پس از بررسی تکذیب شده و صحتشان هرگز تایید نش

با توجه به این که اخبار و اطالعاتی از این دست می تواند تبعات غیرقابل پیش بینی به دنبال داشته باشد همه رسانه ها و 

 .مخاطبانشان می بایست ضمن اطالع رسانی سریع، با احساس مسئولیت بیشتر به انتشار اطالعات اقدام کنند

 

 

 ۱۳۸۸م خرداد ۳۰شنبه 

 دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقالب تجمع گسترده خانواده های

 .بنابه گزارشات رسیده، صبح امروز خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقالب تجمع کردند

ند. تعداد خرداد ماه خانواده های دستگیرشدگان اعتراضات جاری در مقابل دادگاه انقالب تجمع کرد ۳۰از صبح امروز شنبه 

نفر تخمین زده می شود. خانواده هایی که عزیزانشان دستگیر شده اند، از وضعیت وشرایط و  ۴۰۰دستگیر شدگان نزدد به 

محل نگهداری آنها بی خبر هستند و دادگاه انقالب و سایر ارگانها تا به حال به آنها جوابی مشخصی نمی دهند. در میان 

 .یادی از خانواده های دانشجویان که اخیرا دستگیر شده اند حضور دارندخانواده های دستگیر شده تعداد ز

 .افراد دادگاه انقالب به خانواده هایی که پیگیر وضعیت عزیزان خود هستند می گویند بروید و یک ماه دیگر مراجع کنید

فراد حاضر در دادگاه انقالب خانواده های دستگیر شدگان که در مقابل دادگاه انقالب تجمع کرده اند نسبت به برخورد ا

خشمگین هستند و فضای حاکم در انجا متشنج می باشد. خانواده به انها اعالم کرده اند تا وضعیت عزیزانشان مشخص نشود 

 .آنجا را ترد نخواهند کرد

ده ها می گویند که به افراد لباس شخصی و نیروی انتظامی خانواده را مورد تهدید قرار میدهند و برای سر دواندن آنها به خانوا

 .ستاد پیگیری و یا از نیروی انتظامی وضعیت عزیزان خود را پیگیری کنند

مامورین وزارت اطالعات برای ایجاد جو رعب و وحشت از تجمع خانواده های دستگیر شدگان در مقابل دادگاه انقالب فیلم و 

اطالعاتی و انتظامی روی داده است. توهینها و تهدیدات افراد  عکس می گیرند. تا به حال درگیریهای بین خانواده ها و نیروهای

 .وزارت اطالعات و نیروی انتظامی باعث خشم خانواده ها شده است

 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

 

 



 

 1388خرداد  30شنبه 

 بر بام ها، هفته " اکبراهلل "و  "رهبر حمایت می کنه -دولت جنایت می کنه "واکنش مردم به سخنان رهبر: فریادهای 

. کردند شروع را اکبر اهلل های فریاد خود های بام بر مردم دقیقه سی و نه ساعت از امشب -تهران –هفترررررررررره / علی آذر 

 غرب شمال منطقه در شعار این. شد اضافه ها فریاد به ".کنه می حمایت رهبر کنه می جنایت دولت" شعار دقیقه چند از پس

ه طور گسترده از بامها شنیده می شد و به مدت نیم ساعت ادامه داشت. به نظر می آید این واکنش مردم به سخنان ب تهران

آیت اهلل خامنه ای است که امروز در نماز جمعه باردیگر نتایج انتخابات را تایید و بحث تقلب در انتخابات را ادعای دشمنان 

 .نامید

ریاد های اهلل اکبر به هوا خواست. صدای شلیک تیر هوایی نیز به موازات آن آغازشده و امشب در منطقة شمال غرب وقتی که ف

تا مدتی ادامه داشت. اما در لحظه حاضر )حدود ده و نیم شب( که صدای مردم در خیابان ها شنیده می شود، صدای تیر 

 .هوایی قطع شده است

 .گزارش تکمیلی پس از این ارسال خواهد شد

سیدجوادی و ابراهیم یزدی به ملت ایران در رابطه با تخلفات انتخابات ریاست جمهوری  ی، احمد صدر حاجنامه عزت سحاب

 دهم

  بازگشت به صفحه قبل 1388خرداد  30

سیدجوادی و ابراهیم یزدی به ملت ایران در رابطه با تخلفات انتخابات ریاست جمهوری  نامه عزت سحابی، احمد صدر حاج

 دهم

 

 1388خرداد  30

 1388خرداد  28پنجشنبه ، 

 به نام خدا

 ملت شریف ایران

 ۲۲سابقه تاریخی است. مشارکت بسیار گسترده مردم در انتخابات  گذرد یک حماسه بزرگ و بی آنچه اکنون در میهن ما می

 .خرداد اراده ملت را برای تغییر وضع موجود به نمایش گذاشت ۲۵پیما ی ملیونی مردم در روز  خرداد و راه

در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته، یک گروه کوچک و بعضاد تازه وارد در اسالم و انقالب و با سوابقی نه چندان روشن، 

فریب توانستند مراکز قدرت را به انحصار خود درآورند، اما عملکرد سیاسی،  با ترفندهای گوناگون، با شعارهای جذاب مردم
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های  سال گذشته منافع، مصالح و امنیت کشورمان را در معرض شدیدترین آسیب ۴وه در اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این گر

سوزان به ملک و ملت آن چنان است که جنبش  المللی و عمق نگرانی دل جدی قرار داده است. ابعاد فاجعه در سطح ملی و بین

 .وجود آمده است مردمی عظیمی برای تغییر وضع موجود به

وب سیاسی، جلوگیری از فعالیت احزاب، سانسور شدید مطبوعات، دهمین انتخابات ریاست جمهوری در شرایط فشار و سرک

های  فرصتی در اختیار ملت ایران قرار داد تا با شرکت در انتخابات راه را برای مختصر تغییری هموار سازد. احزاب و شخصیت

های اجتماعی شامل زنان، کارگران و معلمین،  ن جنبشهای دانشجویی، فعاال فعال سیاسی، با تنوعی از گرایشات، سازمان

تمامی اقوام ایرانی، برای شرکت در انتخابات، به عنوان یک وظیفه ملی، با تمام نیرو به صحنه آمدند. ناگهان روحیه جدیدی 

ن انتخابات بالغ بر بیش که میزان مشارکت مردم در ای طوری سرشار از امید به آینده جای یأس و ناامیدی و انفعال را پر کرد. به

سوی ایران و ایرانیان جلب کرد. حاصل این  درصد بوده است. استقبال پر شور مردم از این انتخابات توجه جهانی را به ۸۰از 

المللی از میان بر  رو را در سطح ملی و بین  توانست با پشتوانه عظیم مردمی مشکالت پیش انتخابات و دولت برخاسته از آن می

 .دارد

شوند و شورای نگهبان که  کشور، که برطبق قانون امین مردم محسوب می این امید خیانت شد. مسئولین وزارت اما متأسفانه به

باشد، خود در نقش عوامل ربودن آرای مردم ظاهر شدند. آماری ارا ه دادند که با هیچ  موظف به صیانت از آرای مردم می

نتیجه این خیانت در امانت آن شده است که نه تنها دولت اعتبار خود را از دست داده باشد.  قبول و اعتنا نمی معیاری قابل

تر گردیده است.  خوش مخاطره و شکاف میان ملت و حاکمیت از هر زمان عمیق است بلکه امنیت و ثبات ملی دست

که  نتخابات وزارت کشور، قبل از آنهای مکرر مقام رهبری از این دولت و تأیید شتاب زده آمارهای نادرست اعالم شده ا حمایت

بحران کنونی افزوده است.  ای را به ها رسیدگی کند بُعد تازه کاندیداها فرصت اعتراض داشته باشند و شورای نگهبان به آن

خصوص در جریان  های مقام رهبری، به گیری های الزم برای مقام رهبری است. موضع برطبق قانون اساسی عدالت یکی از شرط

 .انتخابات این ویژگی را مخدوش ساخته است این

ای از عمر خود را در راه مبارزه با استبداد سلطنتی و سلطه بیگانگان و برای آزادی و  ما امضاکنندگان زیر که بخش عمده

ن مهندس ایم، و از اعضای شورای انقالب و اولین دولت بعد از پیروزی انقالب در دولت شادروا آبادانی ایران عزیز صرف کرده

  ایم، ضمن اعتراض به عملکرد دولت و شورای نگهبان و مقام رهبری، به منظور عبور از این بحران و پیشگیری بازرگان بوده

 :کند خواهان آن هستیم که رو که کیان میهنمان را تهدید می  های پیش بحران

 .می و نامزدهای معترضابطال انتخابات و تجدید آن با معیارها و ضوابط مورد قبول افکار عمو -۱

 .اند از کار برکنار و محاکمه شوند تمامی کسانی که در این خیانت دسته داشته -۲

 .ها بالفاصله آزاد شوند شدگان حوادث اخیر در تهران و شهرستان کلیه بازداشت -۳



 .ی و محاکمه شونداند شناسای اند و موجب زخمی یا مرگ افراد شده سوی مردم تیراندازی کرده مأمورینی که به -۴

خواهیم با متانت و آرامش در اعتراضات خود از هر نوع شعارهای انحرافی و غیر از انتخاباتی پرهیز  از مردم خوب خودمان می

خواه و یا برخی از  کنند به صفوف خود راه ندهند. جریان تمامیت نمایند. کسانی که خشونت و تخریب را تشویق و تبلیغ می

ها و آتش زدن آنها  کوشند تا با رخنه در صفوف مردم و تحریک حمله به ساختمان اف دیگری دارند میهایی که اهد گروه

 .وجود آید ای برای سرکوب جنبش اعتراض به جنبش اعتراض را ملکود سازند و بهانه

م تا تحقق اهداف خواهیم همچنان در کنار مردم و همراه مرد های حامی حقوق مردم می طلب و شخصیت از کاندیداهای اصالح

 .باقی بمانند

اند، از  ما ضمن حمایت از مواضع بر حقی که برخی از مراجع محترم در رابطه با مطالبات اخیر مردم و این انتخابات اتخاذ کرده

 .دددار گر ها قاطعانه بایستند و اجازه ندهند چهره دین حق لکه عدالتی خواهیم در برابر این بی سایر مراجع و آیات عظام می

 . ۱۳۵۷های اصیل انقالب اسالمی  جانبه آرمان با آرزوی توفیق ملت در تحقق همه

 (۸۸)هود « إِنْ أُرِیدُ إِالَّ اإلِصْالَحَ مَا اسْتَطَعْتُ»

  ۱۳۸۸خرداد  ۲۶سیدجوادی و ابراهیم یزدی. تهران  اهلل سحابی، سیداحمد صدر حاج عزت

 

 1388خرداد  29جمعه 

ی به شورای نگهبان: با ابطال این انتخابات اراده ملت را بپذیرید و بقای نظام را تضمین کنید، سحام نامه سرگشاده مهدی کروب

 نیوز

سحام نیوز : مهدی کروبی با نگارش نامه ای سر گشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات دهمین دوره ریاست 

با رای عادالنه درباره   "به اعضای شورای نگهبان نوشت :  جمهوری و برگزاری مجدد آن شد . کروبی در این نامه خطاب

انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرید و بقای نظام را تضمین کنید که این به عدالت نزدیکتر 

 :متن کامل این نامه به شرح زیر است "است. 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 گهبان قانون اساسیاعضای محترم شورای ن

 سالم علیکم

شما فقها و حقوقدانان گرامی در جایگاهی قرار گرفتهاید که برآمده از مجاهدت ملت شریف ایران و ابتکار رهبر فقید انقالب و 
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اجتهاد علما و روشنفکران منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی است. نمایندگان ملت در این مجلس به شرحی که 

 بر نظارت حیث این از –و برخی از ایشان در قید حیات و از مراجع تقلید هستند  -مذاکرات آن آمده است  در مشروح

 و بودند گذشته رژیم در انتخابات در ساواد و دربار دخالت تجربه تکرار نگران که کردند واگذار نگهبان شورای به را انتخابات

در نهاد ریاستجمهوری باید نظارت بر انتخابات را به جمعی از فقها و حقوقدانان یکتاتوری د تجربه تکرار امکان با میکردند گمان

مستقل و بیطرف واگذار شود تا به نام دموکراسی، دیکتاتوری بهوجود نیاید. در سی سال گذشته هرگز اهمیت این نکته کلیدی 

وز مورد توجه قرار گرفته است چراکه اکنون زمان در تدوین و تفسیر قانون اساسی تا این حد مورد توجه قرار نگرفته بود که امر

انتخاب شورای نگهبان است. متاسفانه به هر دلیل انتخاباتی برگزار شده است که در اثر کمدقتیها و سوءاستفادهها و باوجود 

بطالن این  فیلترهای متعدد، اکثریت قاطعی از ملت ایران نسبت به نتیجه اعالم شده برای انتخابات معترض هستند و برای

انتخابات دهها دلیل دارند که برخی از این ادله از حد سند و مدرد )که توسط نامزدهای سهگانه به شورای نگهبان ارا ه شده( 

گذشته و به حد شیاع رسیده است. سوءاستفاده برگزارکنندگان انتخابات از موقعیت خود در دولت، دخل و تصرف در رای 

یرقانونی و شبهقانونی، اتهامپراکنی و پردهدری تنها پردههایی از این اتهامات هستند که تفصیل صندوقها و وعده و وعیدهای غ

آنها در شکایت اینجانب به شورای نگهبان آمده است. اگر شورای نگهبان به سیاق گذشته خود عمل کند که به بهانه یک شام 

مجلس در یک حوزه انتخابیه کوچک یا دخالت یک  و میهمانی و یا دادن چند قلم جنس از سوی یک نامزد راهیابی به

فرماندار، انتخابات را باطل اعالم میکرد اکنون با این وعدههای بزرگ و سوءاستفادههای بزرگتر و توزیع پول از سوی مقامات 

 .بزرگتر اگر شورای نگهبان کاری کمتر از ابطال کند در حقیقت مرتکب اشتباه بزرگی شده است

قرار دادن شورای نگهبان نیست. من به قانون عمل میکنم و باوجود برخی باورها درباره عدم بیطرفی  قصد من تحت فشار

 .نهادهای داوریکننده انتخابات هنوز امیدوارم شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل کند و این انتخابات را باطل اعالم کند

 

 اعضای محترم شورای نگهبان

خواست یک ملت است. کسانی که در روزهای گذشته در اجتماعات میلیونی در خیابانهای تهران و  این نه خواست یک فرد که

برخی شهرستانها حضور یافتند و با کمال نجابت و صداقت با سکوت فریاد خود را به گوش شما میرسانند نه خس و خاشاد 

بات به این جمعیت افتخار میشد و از اجتماع ملت که همان امت همیشه در صحنه هستند. چگونه است که تا روز قبل از انتخا

به شور انتخاباتی یاد میشد و اکنون یا به الفاظ زشت از آنان یاد میشود یا به عوامل بیگانه نسبت داده میشوند؟ حتما به یاد 

داد و میگفت اینان از دارید که محمدرضا پهلوی هم قیام مردم تبریز را در آستانه انقالب اسالمی به توطئه بیگانگان نسبت می

 خارج وارد ایران شدهاند. حتما به خاطر دارید که محمدرضا پهلوی مخالفانش یعنی ما و شما را ارتجاع سرخ و سیاه مینامید و

BBC  به عنوان یکی از یاران امام خمینی برای  ۱۳۴۱را عامل انقالب اسالمی ایران میخواند. من به عنوان فردی که از سال



اسالمیت و آزادی در راه انقالب اسالمی زندان رفتهام و شکنجه شدهام هشدار میدهم که توهین به ملت آتش جمهوریت و 

خشم آنان را شعلهور میکند. آنان که این روزها در خیابانهای تهران تجمع میکنند اتفاقا عصاره ملتند و هیچ نیازی به نیروی 

دولتی و تبلیغات تلویزیونی هم برای تجمع بیبهرهاند و هیچ حزب و گروهی  خارجی ندارند و از اموال عمومی مانند اتوبوسهای

هم توان گردآوری این همه جمعیت را ندارد. این مردم نه خواستار تغییر نظام هستند و نه اجازه هر نوع آشوبی را میدهند. من 

اری را نمیداد و با خشونتطلبان خود در میان جمعیت شاهد بودم چگونه نظم خودجوش این ملت اجازه سر دادن هیچ شع

و برگزاری یک انتخابات سالم  ۸۸خرداد  ۲۲مرزبندی داشت. اینان تنها یک خواسته دارند و آن ابطال انتخابات ریاستجمهوری 

و آزاد بدون سوءاستفاده از امکانات دولتی است. این انتخابات زیر نظر همین نهادهای فعلی برگزار خواهد شد و در آن هیچ 

 .زی جز یک ر یسجمهور تعیین نخواهد شد و معنای آن نیز هیچ چیزی جز تمکین نظام به رای ملت نخواهد بودچی

 

 اعضای محترم شورای نگهبان

شما مهمترین ظرفیت قانونی در اصالح این وضع هستید که میتوانید با کمترین هزینه، خواست ملت را برآورده سازید. مبادا 

نگهبان آن نگرانی تاریخی امام خمینی محقق شود که فرموده بود: مبادا روزی ملت علیه شورای  با ناامیدی ملت از شورای

 .نگهبان به خیابانها بریزند

 

 اعضای محترم شورای نگهبان

در این روز نهتنها تمام نشد بلکه پس از آن با وجود جو التهاب  ۸۸خرداد  ۲۲متاسفانه تخلفات این دولت در برگزاری انتخابات 

اعتراض در جامعه بر روی آتش خشم ملت نفت ریختند. مردم را خس و خاشاد خواندند، با چماق و قمه به اجتماعات  و

مسالمتآمیز و آرام آنان حمله کردند، با مهندسی آشوبها آنها را به نام ملت نوشتند، به کوی دانشگاه حمله کردند، به شکل 

ملت به دولت را اعتراض به نظام خواندند و در پناه سانسور رسانهها و  لباسشخصیها وارد خانههای مردم شدند، اعتراض

محدودیت سایتها و قطع موبایلها و پیامکها و ایجاد جو رعب و وحشت به بازداشت گسترده نخبگان و روشنفکران پرداختند تا 

کردند یا پیرمرد جایی که فردی که نیازمند مراقبتهای مستمر پزشکی است و جانش در خطر است را بازداشت 

هفتادوچندسالهای را از بیمارستان به زندان بردند یا فرزند شهدا و جانبازان را بازداشت کردند و در میدان آزادی هم افرادی را 

کشتند و هم با گرفتن زیر تابوت این شهدا از آن برای خاموشی ملت استفاده کردند و این همه در حق ملتی است که در 

ته خود با تکبیر و صلوات و سکوت اعتراض خود را اعالم کردهاند. اگر شما بخواهید به عدالت رفتار کنید تجمعات هفته گذش

همین رفتارهای هفته گذشته دولت خود در ابطال انتخابات مهمترین سند است. دولتی که برپایه انتخابات مشروع به قدرت 

 برسد به این جو رعب و وحشت چه نیازی دارد؟
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 م شورای نگهباناعضای محتر

با رای عادالنه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرید و بقای نظام را تضمین کنید که این 

 .به عدالت نزدیکتر است

 

 مهدی کروبی

 ۸۸خرداد  ۲۹

 اعمال خشونت و کشتار ملت را متوقف کنید

 ملت شرافتمند ایران

 

نظر خود را راجع به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به تفصیل  5/3/88ملی ایران در بیانیه مورخ شورای مرکزی جبهه 

شرح داد و توضیح داد که در طی سی سال گذشته چگونه آزادیهای اساسی ملت ایران مانند آزادی مطبوعات ، آزادی احزاب و 

ناق حاکم چه ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و چه فساد مالی اجتماعات و آزادی انتخابات نادیده گرفته شده و در سایه اخت

و چه سوء مدیریت حیرت انگیز و چه سیاست خارجی ایران بر باد دهی گریبان این کشور را گرفته است . شورای مرکزی 

ابتدا ا شورای جبهه ملی ایران توضیح داد که در شرایطی که آزادیهای اولیه برای انجام یک انتخابات آزاد محقق نیست و 

نگهبان انتصابی باید از بین کاندیداهای ریاست جمهوری به میل ومصلحت خود گزینش انجام دهد و فقط از فیلترگذشتگان 

شورای نگهبان میتوانند برای انتخاب شدن در مقابل مردم قرار بگیرند و برای دگراندیشان و مخالفان کمترین امکانی برای 

ود ندارد آیا جا ی برای شرکت در انتخابات باقی میماند ؟ و سرانجام در آن بیانیه به ملت ایران ورود به صحنه انتخابات وج

شما خود به رهنما ی خرد باید نیک بیندیشید و با عبرت گرفتن از گذشته ها به هر چه مصلحت میدانید » اعالم کردیم که : 

را روی ماست نگران کننده و مخاطره آمیز است و برای تغییر عمل نما ید همین قدر میگو یم که وضع موجود و چارچوبی که ف

 . « آن خردمندانه باید گام برداشت و خیرخواهانه باید عمل کرد

و ملت آگاه و هوشمند آیران به امید اینکه در این فضای بسته و ظلمانی روزنه ای را بروی خود بگشاید و به امید اینکه شاید 

غییری در صحنه سیاسی کشور به سود ملت بوجود آورد و این کهن میهن را از خطرات با گزینش یک فرد اصالح طلب ت

احتمالی برهاند با جنبشی شگفت انگیز پا به صحنه انتخابات گذاشت ملت در یک واقعیت عینی که به روشنی خورشید در 

ی خود را برای تغییر به نفع أو مزاحمت ها رها سراسر کشور ملموس بود در صفوف طوالنی حضور یافت و علیرغم ممانعت

کاندیداهای اصالح طلب به ویژه به نفع آقای مهندس میرحسین موسوی به صندوق ها ریخت ولی حاکمیت جمهوری اسالمی 

نگران از حرکت شگفت انگیز مردم مجریان و ناظران انتخابات را واداشت تا ناشیانه و به نحوی مضحک نتیجه انتخابات را 



یجه ای که هم آبروی نداشته حاکمیت را بر باد داد و هم ملت بزرگ ایران را با این دروغ بزرگ به مرز انفجار و وارونه نمایند نت

عصبانیت و عصیان کشاند شگفتا که حاکمیت جمهوری اسالمی حتی بازی انتخابات را که خود به راه انداخته برهم میزند . از 

اعالم گردیده ملت ایران در اعتراض به این اهانت فاحشی که در حق او روا  خرداد که نتیجه قلب شده انتخابات 23صبح روز 

داشته اند به خیزشی غرورآفرین برخاسته و با تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز گسترده و میلیونی خود در سراسر کشور آرام و 

حاکمیت اجتماعات آرام مردم را در متمدنانه خواهان جلوگیری از این تقلب آشکار است ولی در مقابل نیروهای سرکوب گر 

همه جا مورد هجوم و یورش قرار داده و تعداد زیادی از زنان و مردان شجاع و حق طلب این سرزمین را شهید و مجروح کرده 

و عده بسیاری را دستگیر و روانه زندان ها ساخته است صحنه های ضرب و شتم و شهادت مردم بی دفاع ایران در روی صفحه 

ونها افکار عمومی جهانیان و جامعه بشری را جریحه دار ساخته است حمله به کوی دانشگاه و به خاد و خون کشیدن تلویزی

 دانشجویان غیور این فرزندان شایسته و الیق ملت در کدام معیاری می گنجد ؟

بل اراده ملت بردارد و به جبهه ملی ایران به مسئوالن حاکمیت جمهوری اسالمی هشدار میدهد که دست از ایستادگی در مقا

 : نظر اکثریت مردم تمکین نماید . ما راه برون رفت از این بحران ملی را در انجام خواسته های زیر میدانیم

 . اعمال خشونت در مقابل حرکات اعتراضی آرام مردم فورا متوقف و بازداشت شدگان سریعا آزاد شوند

 . و همه مردم جهان روشن و عیان است باطل اعالم گردد نتیجه انتخاباتی که چگونگی آن بر ملت ایران

مقدمات انتخابات سالم و بدور از سوء نیت که از ابتدا تا انتها تحت نظارت نمایندگان کاندیداها و نیروها و سازمان های ملی و 

 . مردمی باشد فراهم گردد

یخواهیم که در شرایط حساس و بحرانی کنونی در ما از همه نیروها و شخصیت ها و گروه های آزادیخواه حاضر در صحنه م

جهت مبارزه با استبداد حاکم دست یاری و همکاری یکدیگر را بفشارند و بکوشند تا ملت بپا خاسته ایران را در این اقیانوس 

 .متالطم به ساحل رها ی و نجات رهنمون شوند

 

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

28/3/88  

 خرداد 22وختگان ایران درخصوص کودتای بیانیه سازمان دانش آم

 1388خرداد  25دوشنبه، 

 ۱۳۸۸م خرداد ۲۹جمعه 

 زهرا رهنورد: با هیچ توجیهی نباید ابتکار عمل از دست مردم گرفته شود
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 بدون دیدگاه |این نوشته را با دیگران به اشتراد بگذارید  |نسخه مناسب چاپ  |برچسب ها : اجتماعی، خبر 

 .ای خون از شهروندی ریخته شود جمع دانشجویان متحصن دانشگاه تهران گفت که حاضر نیستم قطره زهرا رهنورد در

 .وی تاکید کرد: با هیچ توجیهی نباید ابتکار عمل از دست مردم گرفته شود و حق تعیین سرنوشت مردم محدود شود

های کوی دانشگاه تهران  انشجویانی که در خوابگاهخرداد در جمع د ۲۷به گزارش قلم نیوز به نقل از زهرا رهنورد در صبح روز 

مدارانه، گفت:  های خشونت ها صدمه دیده بودند طی سخنانی ضمن اظهار تاسف عمیق از بکارگیری روش توسط لباس شخصی

ر های شماست و مسلماَ رفتا خواهی دانم این ضرب و شتم علیه شما به خاطر حق درد هستم و می من با شما دانشجویان هم 

 .ای است های گذشته مورد تقبیح هر انسان آزاده ظالمانه شب

 .های منهدم دیدار و دستورات الزم را خواهند داد مسلماَ ریاست محترم دانشگاه و سایر مسووالن از خوابگاه وی افزود:

از طرق  ر یس سابق دانشگاه ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات به حق مردم در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری

آمیز مدنی و اعتراض هدفمند اظهار داشت: بدون تردید مهندس موسوی از حق مردم نخواهد گذشت و از طرق قانونی  مسالمت

و مجاری مقتضی این مطالبات را پیگیری خواهد کرد. مردم عزیز و به خصوص دانشجویان مصمم نیز ضمن حفظ آرامش، از 

 .باشند. باید هوشیار بود و با متانت، حقوق خود را استیفا کردآمیز مدنی، پیگیر حقوق خود  طرق مسالمت

ملتزم بدانند و کسی خود را ورای قانون نداند و اصل حاکمیت قانون را « گفتمان قانون»وی ادامه داد: اگر همه خود را به 

 .رفت دار نکنند، جامعه به چالش کشیده نخواهد شد و همه چیز در مجرای قانونی خود پیش خواهد خدشه

آرمان ما در انقالب این بود که عدالت و عزت و آزادی و کرامت مردم پاس داشته شود و   این استاد دانشگاه با بیان اینکه

تصریح کرد: با هیچ توجیهی نباید ابتکار عمل از دست مردم گرفته شود و حق تعیین سرنوشت مردم « میزان رای ملت باشد»

 .محدود شود

تدبیری و سوء  ا به دلسوزی و دلواپسی دشمنان قسم خورده انقالب نیازی نداریم. البته نباید برخی با بیرهنورد تصریح کرد: م

رفتار لبخند به چهره کریه دشمنان مسلم نظام اسالمی بنشانند و ناخواسته در جهت مقاصد آنان حرکت کنند چنانچه نباید 

 .رای قانون و ضباطه مجال جوالن پیدا کند ای و خودکامگی در سلود و منش حاکمان رخنه کند و اراده

توجهی به مطالبات مردم را خالف جهت و جوهره گفتمان انقالب اسالمی دانسته و گفت: انقالب بیش از هر چیز بر  رهنورد بی

ام اعتماد اعتقاد و به کارگزاران نظ« جمهوری اسالمی»گرایانه جوانانی استوار گشت که عمیقاَ  های آرمان قلوب مردم و اراده

 .داشتند و امروز این گسست با هیچ توجیهی موجه نیست

 .وی از نیروی انتظامی خواست شان مردم شریف و شان دانشجو را ارج نهاده و احساسات مردم را درد و با ایشان مدارا کنند

قانون و آرامش، مطالبات  ق،رهنورد تاکید کرد : من حاضر نیستم قطره خونی از دماغ شهروندی ریخته شود و امیدوارم با منط

 .مردم پیگیری و دانشجویان و جوانان افتخارآفرین ما موفق و میهن عزیزمان سرافراز باشد



 قلم

 ششمین روز اعتراضات مدنی با حضور صدها هزار نفر در میدان توپخانه تهران

 

 1388خرداد  28شنبه،  پنج

 

جمهوری،  مه اعتراضات مدنی خود به روند نادرست انتخابات ریاستمیرحسین موسوی و صدها هزار تن از مردم تهران در ادا

های سوگواری و نمادهای سبزشان در میدان امام خمینی )ره( جمع شدند و یاد شهدای برخوردهای  عصر پنجشنبه با نشان

  .آمیز اخیر را گرامی داشتند خشونت

سبزپوشان سوگواری بود که از روز گذشته و در  بعدازظهر میدان امام خمینی )ره( تهران شاهد حضور 3حدود ساعت 

راهپیمایی هفت تیر تا انقالب، قرارشان را برای حضور در میدان امام خمینی گذاشته بودند. میرحسین از آنها خواسته بود که 

 .آمیز اخیر عصر پنجشنبه سوگواری کنند برای سوگواری شهدای برخوردهای خشونت

شد. ایستگاه امام خمینی )ره( مترو امروز  انبوه حاضر در میدان امام خمینی )ره( افزوده می گذشت بر جمعیت هر چه دقایق می

جمعیتی را میزبان بود که تاکنون به خود ندیده بود. ازدحام جمعیت از همان لحظه پیاده شدن از قطار چنان بود که حرکت 

های سبز و سیاه باال گرفتند و هر  ایشان را با روبانه گرفت. مردم حاضر از همان لحظه پیاده شدن دست به کندی صورت می

بردند که بیشتر آنها اعتراض به تخلفات انتخابات  گذراندند پالکاردهای بیشتری را باال می چه زمان بیشتری در ایستگاه مترو می

شد، مربوط به  دیده می های مردم که قشرهای مختلف در آنها و درخواست ابطال انتخابات بود و بسیاری دیگر از دست نوشته

 .کشتار مردم و حمله به کوی دانشگاه بود

گرفت. میدان امام خمینی )ره(  بیرون از ایستگاه مترو، جمعیت از چنان فشردگی برخوردار بود که حرکت به سختی صورت می

 .ستارندگیرند و در سکوت، آزادی و عدالت را خوا مملو از جمعیتی بود که در سکوت، اعتراضشان را پی می

فقط »، «ما خس و خاشاد نیستیم»، «ما ملتیم نه اوباش»تعداد پالکاردها بسیار زیاد و متنوع بود که برخی از آنها عبارتند از: 

برادر شهیدم رایتو »، «ما سوگواریم»، «به کدامین گناه کشته شدند؟»، «بازشماری معنا ندارد، فقط ابطال»، «ابطال انتخابات

باد منم مالک این خاد  دلیر بی»، «رای من کجاست؟»، «رای ما سبز بود نه سیاه»، «ما رو پس بدید رای»، «گیرم پس می

آزادی مطبوعات، ابطال »، «خشونت چرا؟»، «پذیریم میریم، ذلت نمی جنگیم، می می»، «راه شهدای سبزمان ادامه دارد»، «منم

 ...و« هیم تا ابطال انتخاباتراهمان را ادامه می د»، «سکوتم از رضایت نیست»، «انتخابات

برخی از پالکاردها سخنان شب گذشته حدادعادل را مخاطب قرار داده بود و از مسووالن رعایت عدالت و انصاف را در 

 .گفتارشان خواستار بود



 
 

127 
 

عصر به سمت میدان فردوسی و بعد انقالب حرکت کرد و انبوهی از حاضران در میدان  5بخشی از جمعیت حدود ساعت 

 .هیچ حرفی فقط با سکوت خود اعتراضشان را به نمایش گذاشتند ندند و بیما

شد، جوان، پیر، نوجوان، زن  در میان جمعیت انبوه حاضر که اگر میلیونی خوانده شود اغراق نشده است، از هر قشری دیده می

واقعی حضور داشتند و به همه  ای از جامعه و مرد، دانشجو، کارگر، کارمند، کاسب، استاد، معلم و خالصه آنکه نمونه

 .هایی که به آنها شده از تقلب در آرایشان تا توهین به خودشان و خاشاد خوانده شدن، اعتراض کردند توهین

با حضور  6تجمع سکوت معترضان به تخلفات گسترده در انتخابات و حامیان میرحسین موسوی زمانی که حدود ساعت 

سکوت خود را شکست و یکصدا فریاد  "اهلل اکبر"نداشت و چون سوگوار بود با ذکر  میرحسین همراه شد، تاب تحمل سکوت

 ."موسوی رای ما رو پس بگیر"، "کنیم موسوی موسوی حمایتت می"، "یا حسین میرحسین"زد: 

ا سخن مهندس موسوی به ابراز احساسات جمعیت انبوه حاضر در میدان امام خمینی پاسخ داد و با یک بلندگوی دستی با آنه

گفت. بسیار کوتاه و مختصر که همان هم به دلیل امکانات ناچیز شنیده نشد و فقط ردیف نزدیک به اتومبیل او صدایش را 

 .شنیدند

شنیدند، به اطرافیان خود جمالتی در ستایش شجاعت و  بسیاری از جمعیت حاضر در میدان که صدای میرحسین را نمی

 .شاءاهلل اصالح امور به نتیجه خواهد رسید او را قوت قلب برای مردم که ان گفتند و حضور همدلی او با مردم، می

جمعیت حاضر به تدریج در حال خالی کردن میدان بود و جمعیت زیادی به سمت میدان انقالب حرکت  7حدود ساعت 

 .عالم کردندکردند و دسته بزرگی از سوگواران سبز در خیابان انقالب شکل گرفت که در سکوت اعتراض خود را ا

 منبع: قلم

 

 خرداد 22بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی )ادوار تحکیم وحدت( درخصوص کودتای 

 

 ملت شریف ایران؛

خردادماه با مشارکت بی سابقه شما مردم خواهان تغییر و اصالح امور کشور در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری  22

بحران های متعدد داخلی و خارجی کشور را فراهم سازد لیکن این روز تاریخی که می بایست  می توانست فرصت نجات ملی از

به عنوان سرآغاز یک تغییر دمکراتیک در ایران در تاریخ به یادگار بماند، با خیانت عوامل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

لط بر ایران و ایرانی در اعصار مختلف افزود و یکبار دیگر دهم در امانت آرای مردم، برگی دیگر بر کارنامه حاکمان مستبد مس

 .حق ملت در تعیین سرنوشت خود آشکارا نقض شد

را باید کودتایی دیگر علیه مردمان صلح  1388خرداد  22، 32مرداد  28سال پس از کودتای ننگین  56اینک باید گفت 



ه دردناد است که اگر نیم قرن پیش صحنه گردان کودتا علیه طلب و آزادی خواه این مرز و بوم در سده جاری دانست. اما چ

ملت عوامل بیگانه بودند، امروز کار به جایی رسیده است که حاکمانی با ادعای توامان دین و دموکراسی در برابر وجدان عمومی 

د روز پیش از موعد رای جامعه و از پس هفته ها شور عریان مردم در عرصه عمومی جامعه که چه بسا نتیجه انتخابات را چن

گیری به طور واضح نمایان ساخته بود، با وقاحت هرچه تمام تر از کوشش های ناعادالنه و متقلبانه خود پیش و حین برگزاری 

انتخابات ارضاء نشده و عمال آراء مردم را به کناری نهاده و با اعالم تعدادی عدد ساختگی به عنوان نتیجه انتخابات، دست به 

 .می زنندکودتا 

 

 شهروندان گرامی؛

نتایج اعالم شده از سوی وزارت کشور آنچنان مضحک و بی اعتبار است که بیش از آن که بتوان بدان به عنوان یک سند دولتی 

استناد کرد به دستکاری کودکی شرور و لجباز در تابلویی زیبا شبیه است. متاسفانه حاکمیت به جای آنکه از فرصت پیش آمده 

دوباره بسیاری از گروه های سیاسی و افراد ملت با صندوق های رای به نفع منافع ملی و عمومی بهره جوید و در کار و آشتی 

اصالح رویه های ناپسند خود شود، نابخردانه گام در مسیری گذارده که نتیجه آن چیزی جز بسط استبداد و قطع کامل نفس 

 .هار که این آغاز راه بسیار رفته همه مستبدان بدفرجام تاریخ استهای به شماره افتاده جمهوریت نظام نیست. و زن

امروز اما کار از گزارش تخلفات متعدد مجریان و ناظران انتخابات گذشته است که آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. 

که آنچه واجد اهمیت اساسی امروز مساله انتخابات دهم ریاست جمهوری تنها دغدغه نیروهای حامی تغییر در ایران نیست، بل

می باشد همانا نگرانی در باره موجودیت نهاد انتخابات در ایران است. نگرانی واقعی از برپایی پرده آخر سناریوی خزنده تبدیل 

جمهوری اسالمی به حکومت اسالمی است که طی این سالها بارها نسبت به قدرت گیری واضعان آن در سطوح مختلف هشدار 

 .ودداده شده ب

 :(بر این اساس سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی )ادوار تحکیم وحدت

خاطرنشان می سازد که آزادی تمامی فعاالن سیاسی اصالح طلب از جمله دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل این سازمان،  -1

اند و نیز احقاق حقوق کلیه زیان  خرداد بازداشت شده 22روزنامه نگاران، دانشجویان و سایر شهروندانی که در جریان کودتای 

 .دیدگان ناشی از تهاجمات نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمعات خودجوش مردمی در الویت قرار دارد

حمله به تجمعات مردمی و به ویژه مراکز دانشگاهی از جمله کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم شدید دانشجویان و  -2

محکوم می نماید و به نیروهای انتظامی و امنیتی یادآور می شود که سالح دردست آنها  شلیک گلوله به سوی شهروندان را

 .امانتی از سوی مردم است که نبایستی به روی صاحبان اصلی آن گرفته شود

 خرداد و برگزاری مجدد انتخابات در اسرع وقت توام با جلب 22اعالم می نماید که ابطال انتخابات برگزار شده در روز  -3
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 .اعتماد نامزدهای محترم امری ضروری است

تاکید می کند، عامالن اعم از آمران و مباشران دستکاری در آرای مردم به عنوان سو استفاده کنندگان از مقام دولتی و  -4

ملی  ناقضان حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره عمومی کشور و نیز به عنوان اقدام کنندگان علیه قانون اساسی و امنیت

کشور بایستی مطابق قوانین جزایی کشور مورد تعقیب قرار گرفته و در برابر وجدان عمومی جامعه به طور علنی محاکمه 

 .شوند

از ملت ایران می خواهد که همچنان با توسل به اقدامات مسالمت آمیز از جمله تجمعات و راهپیمایی های گسترده حقوق  -5

و بدانند که موازین جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسالمی تجمعات مسالمت خود را قاطعانه پی گیری نمایند 

 .آمیز را حق مشروع شهروندان می دانند

این سازمان پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از مواضع و اقدامات آقایان کروبی و موسوی در جهت احقاق حقوق ذایل شده  -6

 .ملت اعالم می نماید

 

 (موختگان ایران اسالمی )ادوار تحکیم وحدتسازمان دانش آ

 

 88خرداد  25
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 ایران توده حزب مرکزی کمیته 5 شماره اعالمیه

 1388خرداد  29جمعه, 

 

 زبان زور و تهدید مردم را از مبارزه برحقشان باز نمی دارد

آنچه علی خامنه ای به عنوان سیاست رسمی رژیم والیت فقیه درنماز جمعه تهران بیان کرد دور از انتظار نبرود. ایرن سیاسرت    

خستین روز اعتراضات فراگیر مردمی و تظاهرات میلیونی با محاسبه دقیق بره اجررا گذاشرته شرده اسرت.      در حقیقت از همان ن

سرکوب خونین، بازداشت های گسترده و هدفمند، تالش برای به تحلیل بردن توان جنبش از راه های گوناگون و پراکندن تخم 

 تفرقه درمیان نیروهای آزادیخواه و اصالح طلب

 !هم میهنان آگاه

باگسترش جنبش اعتراضی درروزهای اخیر و ادامه تظاهرات میلیونی درشهرهای بزرگ و کوچرک کشرور، ولری فقیره در نمراز      

جمعه این هفته تهران با تحریف حقایق، ضرمن دفراع آشرکار از کودترای دسرت پروردگران خرود و حمایرت صرریح از دولرت           

طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گشود. موضع گیرری  محموداحمدی نژاد، زبان به تهدید مردم و نامزدهای اصالح 

بردعت هرای   ”نظام محسوب شده و بنابر این نباید زیر بار “ پیروزی مطلق”ولی فقیه و تاکید براین امر که انتخابات و نتیجه آن 

برانگیختره و ایرن رژیرم    رفت، نشانگر این واقعیت است که جنبش پرتوان مردمی، هراس جدی رژیم والیت فقیه را “ غیرقانونی

تمام نیرو و امکانات خود را برای مهار آن بکار گرفته است. آنچه علی خامنه ای به عنوان سیاسرت رسرمی رژیرم والیرت فقیره      

درنماز جمعه تهران بیان کرد، دور از انتظار نبود. این سیاست در حقیقت از همران نخسرتین روز اعتراضرات فراگیرر مردمری و      

با محاسبه دقیق به اجرا گذاشته شده است. سرکوب خونین، بازداشت های گسترده و هدفمند، ترالش بررای    تظاهرات میلیونی

به تحلیل بردن توان جنبش از راه های گوناگون و پراکندن تخم تفرقه درمیان نیروهای آزادیخواه و اصالح طلب وسعی در جدا 

  .بخش های مختلف سیاست مذکور قلمداد می شوند سازی شخصیت های مقاوم اصالح طلب از جنبش مردمی، اجزا و

 !احزاب و نیروهای مترقی، آزادیخواه و اصالح طلب

جنبش نیرومند اعتراضی کنونی، استبداد و ارتجاع حاکم را به چالش گرفته است، نیروی الیرزال تروده هرا مهمتررین پشرتوانه      

ابی اسرت و بری جهرت نبرود ولری فقیره در سرخنان خرود         تحقق خواست های مردم یعنی، ابطال انتخابات و لغونظارت استصو

بیشترین تاکید را بر روی همین عامل یعنی نیروی مردم متمرکز ساخته بود و رسما با تهدید از اصالح طلبان می خواسرت، برا   

میرز ولری فقیره،    جدا ساختن خود از مردم، آنها را روانه خانه هایشان سازند. دراین زمینه یا بهتر گفته باشیم تاکتیک نیرنر  آ 
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نکته بسیار پراهمیتی نهفته است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود. هدف کودتاچیان تحت رهبری ولی فقیه، ایجراد شرکاف   

در میان اصالح طلبان است که تا امروز با مقاومت تحسین برانگیز خود، به ارتقاء جنربش مردمری و ناکرام مانردن نقشره هرای       

انده اند، از این رو، توده های مردم و میلیون ها هم میهن جان به لب رسیده مرا بره حرق خواسرتار     ارتجاع حاکم یاری موثر رس

ادامه پایداری و نزدیکی و تقویت اتحاد و همبستگی در میان اصالح طلبان و نیروهای آزادیخواه هستند. باید از هر گونه اقدام و 

شکل دیگر اعتراضی را با هماهنگی و به صرورت واحرد انجرام داد و    حرکت تفرقه آمیز دوری جست، دعوت به تظاهرات و یا هر 

 !باهرنوع پراکندگی مقابله نمود

نیروی جنبش در اتحادعمل آن است، سیاست ولی فقیه برای ایجاد تفرقه میان اصالح طلبان و جدا ساختن آنها از یکدیگر تنها 

با حفظ هوشیاری و ضمن تکیه بر نیروی بره میردان آمرده تروده     در صورت هماهنگی و هم صدایی و اتحاد، ناکام می ماند. باید 

 !هررا، سیاسررت برره ظرراهر غیررر قابررل انعطرراف ولرری فقیرره و کودتاچیرران تحررت فرمرران او را برره شکسررت و ناکررامی کشررانید   

را این حضور هر چه پیگیر و نیرومند توده ها در صحنه اعتراض به بی قانونی های آشکار و حق کشی روشن رژیم است کره آن  

به عقب نشینی واخواهد داشت. صدای رسای اعتراض برحق جنبش مردمی هر چه بیشتر انعکاس درونری و جهرانی مری یابرد.     

  .اراده مردم رزمنده میهن ما این صدا را هر چه رساتر می خواهد

 !هم میهنان مبارز

ندارد آنها ماهیت سررکوبگر رژیرم را مری     ولی فقیه تهدید به سرکوب کرده است، این گونه تهدیدها برای مردم میهن ما تازگی

شناسند و با این شناخت است که به میدان حق طلبی پا گذاشته اند. تجربه مبارزات همه خلق های جهان از جمله مردم دلیرر  

 میهن ما ثابت می کند، سرکوب و کشتار وتوسل به زور و سرنیزه نشانه اقتدار نیست. دیکتاتورهرا برا اعمرال خشرونت و کشرتار     

مردم، ضعف و ناتوانی خود را به نمایش می گذارند. موضعگیری و سیاست رسمی رژیم والیت فقیره کره درنمراز جمعره تهرران      

اعالم شد از این قاعده مستثنی نیست. ولی فقیه با تهدید مردم و نامزدهای اصرالح طلرب )میرحسرین موسروی و کروبری( بره       

فقیه وکودتاچیان علی رغم امکانات وسریع آنهرا در برابرر مروج نیرومنرد       سرکوب، به هیچ رواز موضع قدرت نیست. موضع ولی

مردمی، فوق العاده ضعیف است، بنابراین مجموعه گفته شده مبارزه و مقاومت به طور مسالمت آمیرز و از راه هرای گونراگون از    

  .را به عقب نشینی واداشتجمله تظاهرات و تحصن که ریشه در سنن انقالبی و مردمی میهن ما دارد، می توان ارتجاع 

دست در دست یکدیگر و در یک صف واحد با خواست، ابطال انتخابات، لغونظارت استصوابی، آزادی دستگیرشدگان وقایع اخیر 

و دیگر زندانیان سیاسی و محاکمه و مجازات عامالن و آمران کشتار مردم و معرفی و محاکمه عوامل کودتای انتخاباتی در برابرر  

 !و کودتاچیان تاریک اندیش به مقابله و پیکار ادامه دهیم ولی فقیه



 کمیته مرکزی حزب توده ایران

 1388خرداد  29

55/657-45-19-28-11-http://www.tudehpartyiran.org/2013- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/657-


 
 

133 
 

 )6) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388خرداد  30شنبه, 

 حضور گسترده مردم علیرغم ممانعت نیروهای دولتی

چم دفاع از نظام اسالمی را از میرحسین موسوی خطاب به مردم شریف ایران:نگذارید دروغگویان و متقلبان پر5بیانیه شماره 

 شما بربایند

در پی نشر اکاذیب و جعل اخبار به نقل از میرحسین موسوی تاکید شد: اخبار مربوط به میرحسین موسوی را تنها از مجاری 

 رسمی پیگیری کنید

از موجبات ابطال انتخابات  ای به شورای نگهبان با تشریح بخشی از تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را میرحسین موسوی در نامه

  .در سراسر کشور خواند

 راه برون رفت از این بحران دستگیری و سرکوب نیست

 مهدی کروبی: من تا پای حصر ایستاده ام، امروز به میدان انقالب خواهم رفت

 راهپیمایی روز شنبه برگزار می شود

 نامه هشداری فرمانده ناجا به موسوی

 نگهبان حاضرشد  رایکدخدایی: فقط رضایی در شو

 بیانیه انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران خطاب به شهروندان ایرانی و یاران دبستانی در پی فجایع اخیر کوی دانشگاه

میرحسین موسوی خطاب به مردم شریف ایران:نگذارید دروغگویان و متقلبان پرچم دفاع از نظام اسالمی 5فوری/بیانیه شماره 

 را از شما بربایند

 

 ۲۱:۲۰ساعت  ۱۳۸۸خرداد  ۳۰

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ان اهلل یامرکم ان تؤدوا االمانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

 مردم شریف و هوشمند ایران

ز اینجانب ها نقطه عطفی در تاریخ ملت ما در حال شکل گرفتن است. مردم از یکدیگر و درمیان جمعشان ا این روزها و شب

بینم که آنچه را باور دارم با شما در میان بگذارم،  کنند که چه باید کرد و به چه سو باید رفت. بر عهده خویشتن می سوال می

ها و  مان را از یاد نبریم و شانه از بار مسئولیتی که سرنوشت نسل با شما بگویم و از شما بیاموزم، باشد که رسالت تاریخی
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 .گذاشته است خالی نکنیمعصرها بر دوش ما 

سی سال پیش از این در کشورما انقالبی به نام اسالم به پیروزی رسید؛ انقالبی برای آزادی، انقالبی برای احیای کرامت 

های عظیمی از  ها، انقالبی برای راستی و درستی. در این مدت و به خصوص در زمان حیات امام روشن ضمیر ما سرمایه انسان

آوردهای ارزشمندی حاصل آمد. نورانیتی که تا پیش از  برو در پای تحکیم این بنای مبارد گذارده شد و دستجان و مال و آ

ترین شداید برایشان شیرین بود.  رغم سخت آن تجربه نکرده بودیم جامعه ما را فراگرفت و مردم ما به حیاتی نو رسیدند که به

اند  هایی از حیات طیبه بود. اطمینان دارم کسانی که آن روزها را دیده طلیعهآنچه مردم به دست آورده بودند کرامت و آزادی و 

 .شوند به چیزی کمتر از آن راضی نمی

کردیم؟ من آمده بودم بگویم  هایی را از دست داده بودیم که دیگر آن فضای روح انگیز را تجربه نمی آیا ما مردم شایستگی

توان معنوی زندگی  تا آن فضای نورانی دور نیست. آمده بودم تا نشان دهم میچنین نیست؛ هنوز دیر نیست و هنوز راهمان 

کرد و در عین حال در امروز زیست. آمده بودم تا هشدارهای اماممان را درباره تحجر بازگو کنم. آمده بودم تا بگویم گریز از 

کند، بلکه استحکام  های نظام را تضعیف نمی ایهها پ انجامد؛ تا به یاد آورم که اعتنا به کرامت انسان قانون به استبداد می

های ما از دروغ  خواهند و بسیاری از گرفتاری بخشد. آمده بودم تا بگویم مردم از خدمتگزارانشان راستی و درستی می می

به انقالب  عدالتی سرنوشت ما نیست. آمده بودم تا بار دیگر ماندگی، فقر، فساد و بی برخاسته است. آمده بودم تا بگویم عقب

 .اسالمی آن گونه که بود و جمهوری اسالمی آن گونه که باید باشد، دعوت کنم

من در این دعوت بلیغ نبودم، ولی پیام اصیل انقالب حتی از بیان نارسای من آنچنان دلنشین بود که نسل جوان را، نسلی که 

هایی را که تنها در  کرد، به هیجان آورد و صحنه ه میآن روزگاران را ندیده بود و میان خود و این میراث بزرگ احساس فاصل

ایام نهضت و دفاع مقدس دیده بودیم بازسازی کرد. حرکت خودجوش مردم رن  سبز را به عنوان نماد خویش برگزید. 

خود به  شد در شعارهای کنم که در این امر پیرو آنان بودم. و نسلی که به دوری از مبانی دینی متهم می اینجانب اعتراف می

و نام خمینی تکیه کرد تا ثابت کند این شجره طیبه هرگاه که به « یاحسین»و « نصر من اهلل و فتح قریب»تکبیر رسید و به 

انصافند  هایش شبیه به هم است. این شعارها را کسی جز آموزگار فطرت به آنان نیاموخته بود. چقدر بی نشیند میوه بار می

« انقالب مخملین»ساخته و پرداخته بیگانگان و  ا را وا می دارد تا این معجزه انقالب اسالمی را کسانی که منافع کوچکشان آنه

 .بنامند

هایی که در دل و جان پیر و جوان ما ریشه  دانید همگی ما در راه این تجدید حیات ملی و تحقق آرمان اما آن چنان که می

ترین شکل ممکن و در  بینی کرده بودیم به صریح گریزی پیش واقب قانوندارند با دروغ وتقلب روبرو شدیم و آن چیزی که از ع

 .ترین زمان تحقق یافت نزدیک

هایی بود که برای ایجاد امید و اعتماد در مردم صورت گرفت تا  استقبال عظیم از انتخابات اخیر در درجه نخست مرهون تالش
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تواند کیان انقالب و نظام را نشانه برود،  شان می تماعی، که انباشتاج های گسترده های مدیریتی موجود و نارضایتی برای بحران

ظن و اعتماد مردم از طریق صیانت از آرای آنها پاسخ داده نشود و یا آنها نتوانند  پاسخی شایسته فراهم شود. اگر این حسن

خواهد بود که مسئولیت قرار  برای دفاع از حقوقشان به نحوی مدنی و آرام واکنش نشان دهند مسیرهای خطرناکی در پیش

 .کنند آمیز را تحمل نمی گرفتن در آنها بر عهده کسانی است که رفتارهای مسالمت

جایی آرا، که آتش به خرمن اعتماد مردم زده است، خود دلیل و شاهد فقدان تقلب معرفی شود،  اگر حجم عظیم تقلب و جابه

رسد. این سرنوشت دو گروه  ه ناسازگاری اسالم و جمهوریت به اثبات میجمهوریت نظام به مسلخ کشیده خواهد شد و عمال اید

آرایی کردند و حکومت اسالمی را همان  را خوشحال خواهد کرد؛ یک دسته آنان که از ابتدای انقالب در مقابل امام صف

ته دیگر که با ادعای دفاع از خواهند مردم را به زور به بهشت ببرند و دس دانستند و به گمان باطل خود می استبداد صالحان 

ها بود.  انگاری  دانند. هنر شگرف امام باطل کردن سحر این دوگانه حقوق مردم اساسا دیانت و اسالم را مانع تحقق جمهوریت می

 .اند خنثی کنم من آمده بودم تا با تکیه بر راه امام تالش ساحرانی را که دوباره جان گرفته

اند و برای نتایج هرگونه تحقیق و  ذاشتن بر آنچه در انتخابات گذشت مسئولیت آن را پذیرفتهاکنون مقامات کشور با صحه گ

ها موجب ابطال انتخابات نشود و نتایج آن را تغییر ندهد، حتی  اند، به صورتی که این رسیدگی رسیدگی بعدی حد تعیین کرده

 .شده بیشتر از تعداد واجدین شرایط باشدحوزه انتخاباتی تعداد آرای به صندوق ریخته  170اگر در بیش از 

شود که در این شرایط شکایت خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری کنیم، حال آن که این شورا در  از ما خواسته می

طرفی خود را به اثبات رسانده است و نخستین اصل در هر داوری  عملکرد خود چه قبل، چه حین و چه بعد از انتخابات عدم بی

 .طرفی است ایت بیرع

طرفانه از  اینجانب همچنان قویا اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم است که باید به صورتی بی

طریق یک هیئت مورد اعتماد ملی مورد بررسی قرار گیرد، نه آن که پیشاپیش امکان ثمربخش بودن آن منتفی اعالم شود، یا 

شوند، یا شورای امنیت کشور به جای پاسخگویی به  ، مردم از هرگونه راهپیمایی و تظاهرات بازداشته با طرح احتمال خونریزی

های مردمی به  ها در حمله به افراد و اموال عمومی و ایجاد التهاب در حرکت شخصی سواالت مشروع در خصوص نقش لباس

 .ران بگذاردفرافکنی بپردازد و مسئولیت فجایع به وجود آمده را بر عهده دیگ

نگرم آن را پرداخته شده برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت، که تحمیل نوع  اینجانب چون به صحنه می

های موج سبز حضور شما را دیده است هرگز به  بینم. من به عنوان یک همراه که زیبایی جدیدی از زندگی سیاسی بر کشور می

اثر عمل من جان کسی درمعرض خطر قرار گیرد. در عین حال بر اعتقاد راسخ خویش مبنی بر باطل  خود اجازه نخواهم داد بر

های اندکی که در اختیار دارم براین باورم  بودن انتخاباتی که گذشت و استیفای حقوق مردم پای می فشارم و علیرغم توانایی

های مدنی جدید مورد پیگیری قرار دهد و  ن را در چهرهتواند حقوق مشروع تا که انگیزه و خالقیت شما مردم همچنان می



های  حل محقق کند. مطمئن باشید که اینجانب همواره در کنار شما خواهم ماند. آنچه این برادر شما در در یافتن این راه

اسالمی را از شما  جدید، خصوصا به جوانان عزیز توصیه می کند این است که نگذارید دروغگویان و متقلبان پرچم دفاع از نظام

بربایند و نا اهالن و نامحرمان، میراث گرانقدر انقالب اسالمی را که اندوخته از خون پدارن راستگویتان است از شما مصادره 

های  هایتان حرکات اجتماعی خود را پس از این نیز براساس آزادی کنند. با توکل به خداوند و امید به آینده و تکیه بر توانمندی

در قانون اساسی و اصل امتناع از خشونت پیگیری کنید. ما در این راه با بسیجی روبرو نیستیم؛ بسیجی برادر ماست. ما مصرح 

در این راه با سپاهی روبرو نیستیم؛ سپاهی حافظ انقالب و نظام ماست. ما با ارتش روبرو نیستیم؛ ارتش حافظ مرزهای ماست. 

ونی آن روبرو نیستیم. این ساختار حافظ استقالل ، آزادی و جمهوری اسالمی ماست. ما با نظام مقدس خود و ساختارهای قان

 . ما با کجروی ها و دروغ گویی ها روبرو هستیم و در پی اصالح آنیم؛ ا صالحی با برگشت به اصول ناب انقالب اسالمی

قانون اساسی امکان تجمع های  27ل ما به دست اندرکاران توصیه می کنیم برای برقراری آرامش در خیابان ها مطابق اص

مسالمت آمیز را نه تنها فراهم کنند، بلکه چنین گردهم آیی هایی را تشویق کنند وصدا و سیما را از قید بدگویی ها و یک 

طرفه عمل کردن ها رها سازند. بگذارند صداها قبل از آن که به فریاد تبدیل شود به صورت استدالل و مجادله احسن در این 

انه جاری، تصحیح و تعدیل گردد. بگذارند جراید نقد کنند، خبرها را آنچنان که هست بنویسند و در یک کالم فضایی آزاد رس

برای مردم جهت ابراز موافقت ها و مخالفت های خود آماده سازند. بگذاریم آنهایی که عالقه دارند تکبیر بگویند و آن را 

است که در این صورت احتیاجی به حضور نیروهای نظامی و انتظامی در خیابان ها  مخالفت با خود تلقی نکینم. کامال مشخص

نخواهد بود و با صحنه هایی که دیدن آنها و شنیدن خبر آنها دل هر عالقمند به انقالب و کشور را به درد می آورد، روبرو 

 .نخواهیم بود

 

 میرحسین موسوی -برادر و همراه شما 

 

 

 

عل اخبار به نقل از میرحسین موسوی تاکید شد: اخبار مربوط به میرحسین موسوی را تنها از مجاری در پی نشر اکاذیب و ج

 رسمی پیگیری کنید

 

 ۲۱:۰۹ساعت  ۱۳۸۸خرداد  ۳۰

 

در پی نشر اکاذیب و جعل اخباری به نقل از میرحسین موسوی اعالم می شود مردم اخبار مربوط به میرحسین موسوی را تنها 
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 .پیگیری کننداز مجاری رسمی 

 

، با توجه به اتفاق های اخیر و ایجاد شایعات وسیع به دلیل ایجاد محدودیت برای رسانه ها اعالم می « کلمه»به گزارش 

 .شود،مردم عزیز اخبار مربوط به مهندس موسوی تنها از مجاری موثق و مورد اعتماد پیگیری کنند

 

پراکنی جمالتی را به نقل از میرحسین موسوی منتشر کردند که کذب  اخیرا تعدادی از سایت ها و خبرگزاری ها با دروغ

محض بوده است. باید توجه داشت در شرایط فعلی تنها سخنانی قابل استناد است که از سوی منابع رسمی معرفی شده 

 . منتشر شوند

 .اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعالم می شود

 

 

 شکنی را باور نخواهد کرد عدالتی و قانون ر حافظه تاریخ خود این بیشور و شعور اجتماعی ملت ایران د

 قلم | 19:35:13 - 1388خرداد  30شنبه 

 

ای به شورای نگهبان با تشریح بخشی از تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را از موجبات ابطال انتخابات  میرحسین موسوی در نامه

  .در سراسر کشور خواند

 

 

 :ز، متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان به این شرح استنیو به گزارش قلم

 

 شورای محترم نگهبان"

 

درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل  20جمهوری که حداقل  مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست

ای  های رای کشانده حماسه نتخابات نداشتند، به پای صندوقبود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در ا

سابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با  ساالری بی آفرید که در تاریخ سه دهه انقالب اسالمی ایران و مردم

ند؛ ولی شور و شعور اجتماعی وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کرد

شکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن  عدالتی و قانون ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی

حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در 



جمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق  برگزاری انتخابات دهم ریاستجریان 

هاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی  کاری و خالف

 .های پیش تدارد دیده شده بود و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماه دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات

 

 گیری ها قبل از رای پلمب صندوق -1

 

از آنجایی که سالمت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که 

ها بررسی کامل شده و از خالی بودن  گیری صندوق است پیش از رای توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، الزم

ها قبل از الد و مهر آن در شعبه  صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوق

 .رای واقع نشده است باشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ اخذ رای مستلزم حضور و اطالع نمایندگان ناظر کاندیداها می

 

 حضور ناظران کاندیداها -2

 

ساعت قبل از روز  48ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا  2طبق تبصره 

ویل داده و های نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تح گیری کارت رای

ها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل  ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداری

 :اند. زیرا نکرده

 

 .برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است -اوال

 

توانسته با ارا ه  صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی کارتهای صادره در مورارد زیادی به صورتی -ثانیا

ها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد  آن عمال بر سر صندوق

ها اجازه حضور ناظر معرفی  ا این گونه کارتها ب عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عمال مسووالن صندوق

 .اند شده را نداده

 

هایی غیر از صندوق  ها و برای صندوق شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسووالن فرمانداری های ناظرین معرفی  کارت -ثالثا

جمله : بعد فاصله، عدم معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عمال امکان حضور ناظرین به دالیل مختلف از 
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 .ها ممکن نبوده است شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطالع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسووالن صندوق

 

هایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت  در موارد زیادی شماره صندوق -رابعا

 .ه توسط مسووالن صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده استنداشته و ناظر معرفی شد

 

شده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به  های ناظرین معرفی در موارد متعدد کارت -خامسا

 .جایی وجود نداشته است علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه

 

توانند در شعب  نمایندگان نامزدها می -جمهوری  قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاست مطابق -سادسا

ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای 

ابات وزارت کشور اعالم نمایند ... در ادامه این ماده آمده است: های نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخ نگهبان و هیات

شود و  حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب می

حالی که قوانین شود. در  متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس محکوم می

بینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان  های سنگینی را برای متخلفین پیش مصوب کشور ما چنین مجازات

اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین  گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رای

مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر های  نامه و آیین

های آنها به مراجع مسوول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج  کاندیداها اخراج شده و به گزارش

 .اند م شدهگیری محرو نشده بودند از اطالع از هرگونه جریان رای

 

 های سیار داستان صندوق - 3

 

های دور  طبق ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافت

و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه 

ها به کار گرفته شده که  ای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوق های سیار به طور غیر مترقبه تعداد صندوق

های سیار نبوده است. این اقدام غیر  های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق صندوق

در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها بر خالف نص صریح متن ماده واحده رغم اعتراض کمیته صیانت از آرا  قانونی علی

های سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی  قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوق



جایی مواجه شده  های سیار در زمان جابه صندوقشده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با 

ها وجود داشته و شاید اصرار بر  هزار صندوق سیار عمال امکان هرگونه تخلف در این صندوق 14اند که با توجه به تعداد 

  .های سیار در همین راستا بوده است افزایش تعداد صندوق

 

 ها تعرفه - 4

 

شود و براساس تعداد افراد واجد شرایط رای دادن است که  هر دوره چاپ و منتشر می هایی که در به رغم این که تعداد تعرفه

کند و معموال برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای گیری درصدی  مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می

زمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط معقول تعرفه اضافه می شود در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سا

برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در  000/600/59نفر اعالم کرده بودند، تعداد  000/200/45رای دادن را حدود 

به ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه  خرداد ماه نیز عالوه بر آن، میلیون 21روز 

باشد با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به ویژه  خودی خود مورد سوال و قابل تامل می

در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری 

های طوالنی زیر  اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صفکنونی بسیار باال بود در همان ساعات 

 .باران و طوفان منتظر ماندند

 

 محدود کردن زمان رای گیری - 5

 

با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم موید 

معلوم نیست به چه دلیل برخالف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان  آن سات،

رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسووالن برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! 

شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف  های متعدد در بسیاری از موارد مسووالن بنابر گزارش

کردند و این در حالی  شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می می

ح قانون اینست که تا آخرین کرد. وانگهی رویه گذشته و رو بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خالف آن را بیان می

 (( آیین نامه اجرایی قانون انتخابات1-5فرد حاضر در محل رای گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. )بند 

 

قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و  6مضافا طبق اصل 
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ای نیست و باید با نحوی از مجموعه شرایط و  ت اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقهتشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعا

ها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به  اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق

در مناطق مختلف به صورتی بود که می ها  شرح فوق در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار باال بود و هم کمبود تعرفه

بایست زمان رای گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. باوجود این شرایط وزیر محترم کشور برخالف رویه گذشته تمدید 

ساعت رای گیری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخالف رویه و در بسیاری و در بسیاری از مناطق کشور در 

شب زمان رای گیری پایان یافته اعالم شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به  9ساعت 

رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در 

ل کرده و علی رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عم

کشور مراجعه کرده و درخواست مالقات با وزیر جهت تمدید وقت رای گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور 

نتایج آرا به صورت مورد نظر خود از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعالم 

 .آنان از حق رای دادن هم گردید  داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت

 

 ها به فرمانداری انتقال صندوق -6

 

های قانون انتخابات و آیین نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسوول و هیات 

اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی شود الاقل به ظواهر قانون و 

حداقل آن پابند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها 

ندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماینگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در کارشکنی شده و با ترف

 .مرحله پایان رای گیری و صیانت از امانت مردم، قاون و اخالق هم پایمال شد

 

ها  فرمانداری ها از شعب اخذ رای به چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوق

هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه 

که هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت  وجود نداشته است. در حالی

داوسیما قرا ت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و مسووالن ذیربط برخالف قانون از ص

صورتجلسات و فرمهای قانونی اعالم فرمانداری ها بلکه صرفا براساس اعالم صندوق ها و از طریق کامپیوتر اعالم کردند. در 

را جداگانه و براساس اعالم فرمانداری ها  بایست آرای هر منطقه حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور می



 .کردند منتشر می

 

نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گیری اساسا میزان آرای اعالمی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با  صرف

بار در شهرها و  آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته اند و خیل عظیم مردمی که این

روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در 

گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد 

گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل واقعی نبوده است. در این مورد 

 .دقیقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد 2:15که در ساعت 

 

 بامداد 2:15ساعت  88/3/23جناب آقای محصولی وزیر محترم کشور »

 

 با سالم

 

آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید که  دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و

اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرا وزارت کشور هیچگونه اطالعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن 

 .نداریم

 

( و روال 28فت صورتجلسات )و م قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس دریا 23و  18که طبق مواد  از آنجایی

 .رسد اعالم نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد قبل بایستی آمار را اعالم نماید به نظر می

 

ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها درنظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این 

 .ستمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی نداردسایت ندارد. لذا در صورت ا

 

 (سید عباس احمدی )نماینده مهندس میرحسین موسوی

 

  (عطاءاله سهرابی )نماینده محسن رضایی

 

 (مسعود سلطانی فر)نماینده آقای کروبی
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 انتخاباترونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریاست محترم ستاد 

 

این نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمایندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمایندگان کاندیداها را در 

قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت خالف اقدام ستاد انتخابات و تصمیماتی  32و  18مراحل مختلف تایید و ماده 

 .شجو ، محصولی و فردی دیگر اتخاذ می شوداست که در اتاقی با حضور آقایان دان

 

 شیوه آرایش سبد آراء -7

 

ای که در این انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تایید قرار داده است مساله  مساله

عنا که نمودار آراء کاندیداها از ابتدای شمارش نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. به این م

ای که اعالم  آراء و اعالم نتایج سراسر کشور به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجه

زارت کشور و به شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آراء کاندیدای برنده اعالمی از سوی و

همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعالم نتایج برخالف رویه گذشته بدون تعیین و 

 .تفکیک مناطق صورت پذیرفته است

 

 بخشی از تخلفات پیش از رای گیری

 

ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید  بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای

افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته 

 .توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد که از آن می

 

ت رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغا -1

حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می 

 !ت؟نماید تال چه اندازه به طور غیرعادالنه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی اسنفاده شده اس

 

در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره  -2



 .ها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد ها که از کمک و نیز سایر رسانه

 

لیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن بریا استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تب -3

 .همین منظور

 

العاده ماموریت برای شرکت در  بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوق -4

 .مراسم استقبال از کاندیدای خاص

 

 .الیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خودهای عمرانی در دوره مشخص شده برای فع افتتاح پروژه -5

 

 .زاهدان -اصفهان یا کرمان  -های تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز های ناتمام به عنوان پروژه افتتاح پروژه -6

 

های آخر  پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماه -7

 .منتهی به انتخابات

 

های تبیلغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول  سخنرانی -8

 .رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها

 

که مهم ترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی ها در روزهای رای گیری  قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامک -9

 .شده با ستادها بوده است

 

شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین 

 .گرانی وجود نخواهد داشتهای مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت ن المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویس

 

های قبلی اعالم شده در صورتی که با اندد توجه به قوانین مورد  همه این موارد به عالوه موارد فراوان دیگری که در نامه

 .بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد

 

 "میرحسین موسوی



 
 

145 
 

 

 

 ی دولتیحضور گسترده مردم علیرغم ممانعت نیروها

 

رسد که به رغم حضور چشمگیر نیروهای امنیتی در سطح شهر، شمار زیادی از معترضان به روند انتخابات، در  از تهران خبر می

اند. نیروهای امنیتی، لباس شخصی ها و نیروی انتظامی به هرطریق  حدفاصل خیابان قدس و میدان انقالب دست به تجمع زده

رکت کننده در راهپیمای امروز می شوند. آن ها با شلیک هوایی و لوازم سرکوب، همچون ممکن مانع از گسترش جمعیت ش

پاش در سطح شهر، قصد دارند از شکل گیری حرکت اعتراضی امروز جلوگیری کنند. در خیابان های  های آب استقرار ماشین

ین موانع به تعداد جمعیت مردم هر لحظه فرعی میدان انقالب درگیری هایی نیز گزارش شده است. با این حال علیرغم همه ا

  .افزوده می شود

 

 راه برون رفت از این بحران دستگیری و سرکوب نیست

پس از دستگیریهای گسترده اعضای حزب مشارکت و فعاالن سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور جناب آقای دکتر میردامادی 

 .ه برخی سواالت در این مورد پاسخ گفتنددبیرکل جبهه مشارکت در مصاحبه ای با خبرنگار نوروز ب

 :متن کامل این مصاحبه به شرح زیر می باشد

 

 از وضعیت دستگیر شدگان چه اطالعی دارید؟

متاسفانه از دوستانی که دستگیر شده اند هیچ اطالعی در دست نیست. پیگیری ها ی هم که تا کنون وکالی آنها کرده اند 

د اطالعی از افراد باز داشت شده بدست آورند و یا دیداری با آنها داشته باشند.طبعا با این وضع نتیجه ای نداشته و نتو.انسته ان

هیچ اطالعی از نحوه رفتار با آنها و وضعیت آنها در دست نیست. ضمن نگرانی که نسبت به همه بازداشت شدگان وجود دارد 

نظر جسمی وضعیتی دارد که در شرا ط عادی هم برای انجام بیشترین نگرانی نسبت به آقای حجاریان است. آقای حجاریان از 

امور عادی و روز مره خود باید یک یا دو نفر به او کمک کنند و به دلیل آسیبی که در ترور ایشان برایشان بوجود آمد نمی 

بل توجهی دارو مصرف کنند توانند کارهای عادی و معمولی را نیز به تنها ی انجام دهند. ضمن اینکه ایشان هرروز باید مقدار قا

که در صورتی که در رژیم دارو ی ایشان بوجود آید مشکالت جدی برایشان ایجاد خواهد شد. واقعا روشن نیست که فرد 

 .بیماری مثل ایشان را با چه توجیهی به زندان می برند و چه نتیجه ای از این اقدام می گیرند

 

 اصوال توجیه مسئولین این دستگیریها چیست؟



آقایان خیال می کنند که این جمعیت میلیونی که می آیند در خیابان و به نتیجه اعالم شده در انتخابات اعتراض می کنند به 

تحریک یا با سازماندهی این افراد اینکاررامیکنند. در صورتی که همه میدانند این اعتراضات کامال خود جوش بوده و هست و 

هستند که این بال را سر چنین انتخابات بزرگ وعظیم و امید مردم به صندوق رای عامل اصلی و محرد اصلی آن کسانی 

آوردند. حاال بجای اینکه بیایند به این ریشه مشکل بپردازند افراد تشکل ها و احزاب و فعالین ستاد های انتخاباتی را از پیر و 

د که این دستگیریها هیچ تاثیری در رفتار مردم جوان و در سطوح مختلف بطور گسترده دستگیر می کنند. االن هم می بینن

نداشته است و طبعا این تصور که این افراد عامل اعتراضات مردمی بوده اند اساسی نداشته است. واقعیت این است که 

هم  اعتراضات مردم گسترده تر و بزرگتر از آن است که احزاب بتوانند آن را بوجود بیاورند و راه برون رفت از این بحران

 دستگیری و سرکوب نیست،

 

 از جبهه مشارکت چه کسانی بازداشت شده اند؟

خرداد دستگیر شدند که اکثر آنها روزبعد از آن آزاد شدند ولی  23از مسئولین و اعضای جبهه مشارکت تعداد زیادی در روز 

اند. افرادی که از جبهه االن در بازداشت  پس از آن عالوه بر افراد قبلی که آزاد تشده بودند مجددا افراد دیگری بازداشت شده

به سر می برند عبارتند از: آقای دکتر حجاریان، آقای تاجزاده ، آقای دکتر رمضان زاده، آقای دکتر داوود سلیمانی، مهندس 

آقای صفایی فراهانی و آقای دکتر تاجر نیا از اعضای شورای مرکزی و مسئول منطقه تهران حزب، و آقای شهاب طباطبا ی، 

تقی پور و آقای نور محمدی از جوانان حزب. از افراد دیگر که عضو مشارکت نیستند ولی در ستادهای انتخاباتی فعال بوده اند 

و دستگیر شده اند تا آنجا که من مطلع شده ام عبارتند از: آقای بهزاد نبوی، آقای دکتر امین زاده، آقای ابطحی، خانم سمیه 

ام، آقای نیری، آقای عطریانفر، آقای هدایت اهلل آقا ی، آقای خانجانی. همچنین آقای توسلی و تعدادی توحید لو، آقای جواد ام

دیگر از اعضای نهضت آزادی و افراد ملی مذهبی و فعاالن دانشجو ی و برخی فعاالن سیاسی و اجتماعی در شهرستانها . البته 

ا فعال بوده اند، ولی عالوه بر آنها افراد زیاد دیگری هم در خیابانها با اینها افرادی هستند که نوعا عضواحزابند یا در ستاد ه

 .جاهای دیگر دستگیر شده اند که عضو حزب و گروهی نبوده اند و آماری از آنها در اختیار ما نیست

 

 

 1388خرداد  30شنبه 

 اد خبرمهدی کروبی: من تا پای حصر ایستاده ام، امروز به میدان انقالب خواهم رفت، بامد

 

یکی از اعضای ستاد مهدی کروبی و یکی از روزنامه نگاران نزدیک به وی در گفتگو با خبرنگار بامداد خبر اعالم  -بامداد خبر 

کرده اند که مهدی کروبی تا آخرین لحظه اعالم کرده است که به تجمع امروز در میدان انقالب خواهد رفت.وی در پاسخ به 
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مقامات عالیرتبه برای او آورده بوده اند گفته است من تا پای حصر ایستاده ام و امروز به میدان کسانی که پیامی ازیکی از 

انقالب خواهم رفت. قابل ذکر است که سایت حزب اعتماد ملی ساعاتی است که از دسترس خارج شده است و نیروهای امنیتی 

  .محمد قوچانی را نیز بازداشت کرده اند

 

 رگزار می شودراهپیمایی روز شنبه ب

 به قلم : ویدا سامعی

ساعت بیست و یک شب گذشته، جمعه، بیست و نهم خرداد ماه، باز هم فریاد اهلل اکبر از بامهای تهران و برخی از شهرهای 

 .ایران شنیده شد

 

ق شان، برای ذکر اهلل اکبر یاران میر حسین موسوی، در اعتراض به نادیده گرفتن رای و حقو "به گزارش سایت قلم نیوز: 

دولت جنایت می کند، رهبر "... شعارهای دیگری نظیر "هفتمین شب متوالی محله های تهران و شهرهای ایران را فرا گرفته

 .نیز در البالی فریادهای اهلل اکبر شنیده می شد "حمایت می کند

 

هرهای ایران، به دنبال سخنان آیت اهلل توسط معترضین به انتخابات ریاست جمهوری در تهران و ش "اهلل اکبر "ادامة فریاد 

خامنه ای در خطبه های نماز جمعه است که با اشاره به ادامة اعتراضات نامزدها توسط شورای نگهبان، هشدار داد که با 

معترضین برخورد خواهد شد. در خطبه های نماز جمعة دیروز، وی انتخاب احمدی نژاد بعنوان ر یس جمهوری ایران تأیید و 

 .را نزدیکترین فرد از میان سه کاندیدای دیگر به نظرات خود معرفی کردوی 

 

بوقت  ۱۶خبرهای ارسالی از تهران همچنین نشان می دهد که راهپیمایی امروز شنبه، سی ام خرداد، طبق قرار قبلی از ساعت 

 .تهران در میدان انقالب آغاز و تا میدان آزادی ادامه خواهد یافت

 

در معیت  "ستاد مهدی کروبی صادر کرده است، وی بر شرکت در این راهپیمایی تأکید و اعالم کرده است که در بیانیه ای که 

در این راهپیمایی شرکت خواهد کرد. در این بیانیه، کروبی از  "آقایان موسوی و خاتمی از میدان انقالب به سمت آزادی

فریادشان اعتراضی باشد به "این راهپیمایی داشته باشند تا حامیان اصالحات و تغییر خواسته است که حضوری کوبنده در 

لرزه بر اندام هر مسئولی بیندازد که رأی مردم را  "، تا سیل جمعیت"تقلب و دورغ و پشتیبانی از آن در باالترین سطوح نظام

 ."به پشیزی نمی انگارد

 



صادر نشده و این راهپیمایی از نظر مقامات سیاسی و  استانداری تهران اعالم کرده است که هیچ مجوزی برای راهپیمایی امروز

 .امنیتی کشور غیر قانونی است

 

 "از تحریکات برای تظاهرات غیرقانونی "دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز امروز از میرحسین موسوی خواست که 

بجای "حسین موسوی انتظار می رود  . عباس محتاج، گفت که از میر"حمایت نکند "و چنین اجتماعاتی را  "خودداری کند

. وی خطاب به موسوی تأکید کرده "متهم کردن نیروهای انتظامی و نظامی، حمایت از تظاهرات غیر قانونی را متوقف کند

 .، مسئولیت عواقب ناشی از آن بعهدة وی خواهد بود"اجتماعات غیر قانونی"است در صورت دعوت و تحریک به این 

 

ر رادان، جانشین فرماندة نیروی انتظامی تهران، امروز از آمادگی کامل برای برخورد با هرگونه تجمع و از سوی دیگر، سردا

 .دستگیری تجمع کنندگان در تهران خبر داد

 

همزمان با ادامة اعتراضات، شورای نگهبان امروز، شنبه، جلسة فوق العاده ای را با حضور سه نامزد معترض به نتایج انتخابات 

 .می کند برگزار

 

با ادامة اعتراضات و با توجه به سخنان آیت اهلل خامنه ای در نماز جمعة دیروز، کمپین بین المللی حقوق بشر از احتمال 

 .خشونت بیشتر علیه تجعمات مسالمت آمیز و افزایش بازداشت تظاهر کنندگان ابراز نگرانی کرد

 

و بین المللی برای حفاظت از تحق تجمع مسالمت آمیز شهروندانی  به قوانین داخلی"این کمپین از دولت ایران خواست که 

 ."که خواهان ابراز عقایدشان در مورد انتخابات هستند، متعهد باشد

 

ما هرگونه اظهار نظری مبنی بر غیر قانونی بودن تظاهرات مسالمت آمیز "سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، گفت که 

 ."معترضان را رد می کنیم

 

ن کمپین از مقامات ایرانی خواسته است که خیابان های شهرها را از مأموران امنیتی و نظامی که برای ترساندن مردم و ای

 .مقابله با تجمع مسالمت آمیز معترضان مستقر شده اند، خالی کند

 

 نامه هشداری فرمانده ناجا به موسوی
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می جمهوری اسالمی ایران درنامه ای به میرحسین موسوی از فرمانده نیروی انتظا "اسماعیل احمدی مقدم "سردار سرتیپ 

نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تهدید کرد در صورت تداوم رویه کنونی، ناجا بر اساس وظایف ذاتی خود، 

 .برای حفظ نظم و امنیت جامعه و مردم، با قاطعیت با اقدامات غیر قانونی برخورد خواهد کرد

 

 :ین نامه که ایرنا امروز شنبه آن را منتشر کرد، چنین استمتن کامل ا

 

 جناب آقای میرحسین موسوی

 

 سالم علیکم

 

هایی که تحت لوای هواداری  ترین وظیفه نیروهای انتظامی است که تاکنون بنا به مالحظاتی، با همه بی قانونی ایجاد امنیت کم

 ! گیریم ایم و تازه مورد اتهام هم قرار می با غمض عین عبور کرده از شما صورت گرفته، ناگزیر از کنار وظا ف ذاتی خود

 

اند. مجروح شدن حدود  تعبیر دیده های خود را بی جا خواب که انتظار این همه خویشتن داری را از پلیس نداشتند تا این آنان

 .همت حمله و تهاجم به صفوف مردم استاز آن دردآورتر ت  آورد ولی نفر از نیروهای خدوم ناجا، گر چه دل را به درد می 400

 

 :دانم نکاتی را خدمت جنابعالی عرض نمایم از این رو الزم می

 

نیروی انتظامی به واسطه برآوردهایی که به صورت مستمر از فضای عمومی جامعه دارد سعی نموده است که همواره  -1

ترین هزینه  و امنیت، مدنظر داشته و بر این اساس با کممقتضیات زمان و مکان را با درایت و هوشمندی در تأمین حفظ نظم 

 .وری را کسب نماید و در این فضا، تعامل منطقی با جامعه بعنوان یک راهبرد اساسی فراروی ناجا قرار دارد ترین بهره بیش

 

حساسات قطبی شده ایام بر مبنای برآوردهای اجتماعی از فضای ایام انتخابات، نیروی انتظامی سعی کرد با درد شرایط و ا -2

های هواداران و شادابی بخشیدن به فضای جامعه فراهم سازد و با تمام  تبلیغات انتخاباتی، فضای مساعد را برای طرح دیدگاه

 .توان با کنترل احساسات طرفین از بروز هرگونه درگیری جلوگیری کند

 

جاد ترافیک سنگین، اختالل در روند عادی زندگی مردم و گرچه در ایام تبلیغات انتخاباتی بسیاری از رفتارها چون ای -3

راهپیمایی های خیابانی که عمدتا مغایر با قانون بود و نیروی انتظامی وظیفه قانونی ممانعت را داشت، با خویشتن داری و 



 .بردباری تحمل کرد که این امر مورد تقدیر ستادهای انتخاباتی کاندیدای محترم قرار گرفت

 

انتخابات، ناجا با تمام توان، فضای امن را در اقصی نقاط کشور فراهم ساخت و در سایه رعایت ضوابط قانونی بستر  در روز -4

 .خرداد فراهم گردید 22امن حماسه 

 

پس از اعالم نتایج انتخابات، هواداران جنابعالی در یک اقدام غیرقانونی با هجوم به خیابانها و برهم زدن نظم و امنیت  -5

ی فضای جامعه را به هم ریختند و در سایه این بی نظمی و بی قانونی عده ای سودجو و اراذل و اوباش به تخریب اموال عموم

عمومی، مزاحمت برای مردم، آتش زدن خودروها و موتورسیکلت های مردم، شکستن شیشه بانک ها، مغازه های هموطنان 

دید که ناجا منطبق با وظیفه ذاتی و قانونی، با اراذل و اوباش و اغتشاشگران پرداختند و در این میان خود شما و هوادارانتان دی

با اقتدار برخورد کرد و با هوادارانتان مدارا و مماشات کرد. این مدارا تاکنون راهبرد پلیس بوده است و خود خوب می دانید که 

 .ها نیز قرار گرفته است از این حیث ناجا مورد شماتت و عتاب برخی سایت

 

اگر چه جنابعالی در پیامی حساب خود و هوادارانتان را از اغتشاشگران جدا نمودید و ناجا هم همواره اعالم کرده است که  -6

حساب اغتشاشگران و اراذل و اوباش از هواداران جداست و نحوه برخوردهای پلیس این را به اثبات رسانده است ولی واقعیت 

اراذل و اوباش در سایه فضای غیرقانونی ایجاد شده توسط شما، به اقدامات تخریب گرانه این است که حداقل اغتشاشگران و 

خردادماه در تمام موارد، اغتشاشگران به تخریب و ناامن سازی فضای عمومی  25، 24، 23می پردازند و در طول سه شب 

 .پرداختند

 

باش و اغتشاشگران نیز از اختیارات قانونی مقتدرانه استفاده جنابعالی خوب می دانید که ناجا حتی در برخورد با اراذل و او -7

نکرد و با اتخاذ رویکرد تحمل و بردباری و بدون شلیک حتی یک تیر به کنترل اوضاع پرداخت و شاهد این مدعا مجروحیت و 

 .بستری شدن حدود چهارصد نفر از ماموران جان برکف ناجا می باشد

 

ایی های غیرقانونی، مشکالت جدی را برای مردم فراهم ساخته و ایجاد ترافیک های سنگین بپذیرید که تجمعات و راهپیم -8

و سرگردانی مردم، مزاحمت برای کسبه و مغازه داران، راهبندان های طوالنی، شا به دست آویز و ملعبه بودن قانون را توسط 

انه مورد ادعای شماست که همواره در تبلیغات انتخاباتی هوادارانتان ایجاد می کند و این امر برخالف شان و روحیه قانون گرای

 .بر آن تاکید می کردید
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در پایان اعالم می نمایم که در صورت تداوم رویه کنونی ناجا در راستای حفظ نظم و امنیت جامعه و مردم، بصورت قاطع با 

 .ای وجود نخواهد داشت اقدامات غیرقانونی براساس وظایف ذاتی خود برخورد خواهد کرد و جای هیچ گله

 

 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 سرتیپ پاسدار دکتر اسماعیل احمدی مقدم

 

 

 

 نگهبان حاضرشد  کدخدایی: فقط رضایی در شورای

سخنگوی شورای نگهبان گفت که در نشست فوق العاده امروز شنبه این شورا برای رسیدگی به  "عباسعلی کدخدایی "

 .حضور یافت "محسن رضایی"نامزدهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، فقط  اعتراضات

 

شبکه اول سیما  14به گزارش جام جم آنالین، کدخدایی پس از برگزاری این نشست در گفت وگو با بخش خبری ساعت 

ر در نشست این شورا دالیل و اظهارداشت: بر اساس اعالم قبلی شورای نگهبان، قرار بود امروز هر سه نامزد معترض با حضو

 .مستندات خود و موارد اعتراض خویش را در باره انتخابات به اطالع اعضای شورای نگهبان برسانند

 

وی افزود: با این حال، از میان سه نامزد تنها آقای محسن رضایی در جلسه شرکت کرد و دیدگاههای خود را در باره انتخابات 

 .الع اعضای شورا رساندو شبهات و اشکاالت آن به اط

 

 .به گفته کدخدایی، رضایی در این نشست، تنها راه رسیدگی به تخلفات را مرجع قانونی آن یعنی شورای نگهبان دانست

 

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این شورا هم پس از استماع اظهارات آقای رضایی، از رفتار انتخاباتی و اخالقی وی 

 .ن داد همه تالش خود را برای رسیدگی به انتقادات و رفع شبهات نامزدها به کار خواهد گرفتقدردانی کرد و اطمینا

 

 پیشنهاد شورای نگهبان

بر اساس اظهارات کدخدایی، به دنبال درخواست محسن رضایی، مقرر شد برخی صندوقهای موردنظر وی بازشماری شود. 

 .خاباتی موردنیاز محسن رضایی را به وی تحویل دهدهمچنین به وزارت کشور تاکید شد اطالعات و آمار انت

 



سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورا در این نشست، برای جلب اعتماد کاندیداهای معترض پیشنهادی را مطرح کردند 

درصد صندوقهای رای را در سراسر کشور به صورت تصادفی با  10که بر اساس آن، شورای نگهبان آماده است بازشماری 

 .حضور نمایندگان نامزدها آغاز کند
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 1 - ایران مردم مبارزات با جهان مترقی نیروهای و کمونیستی، و کارگری احزاب مبستگیه

 1388خرداد  30شنبه, 

 

 کنیم آمیز، را محکوم می های اعتراضی صلح ما استفاده از زور و خشونت، به منظور سرکوب حرکت

مبستگی یی از سوی این احزاب با مبارزات در پی تماس حزب توده ایران با احزاب کارگری و کمونیستی جهان، پیام های ه

 :مردم ایران به حزب رسیده است که ما در زیر به بخش هایی از این پیام های اشاره می کنیم

 

 :در پیام حزب کمونیست آمریکا از جمله می خوانیم

 

کنیم. ما  دارد اعالم می ای مترقی و دموکراتیکی که در آن کشور جریان ما همبستگی خود را با مردم ایران و جنبش توده”

کنیم. ما هرگونه تالش برای جلوگیری  آمیز محکوم می های اعتراضی صلح استفاده از زور و خشونت را به منظور سرکوب حرکت

کنیم. ما همبستگی خود را با سندیکاهای کارگری، زحمتکشان، زنان،  های رأی را محکوم می از تحقق خواست مردم در صندوق

مه نیروهای دموکرات ایران که در راه احقاق حقوق مدنی و حقوق بشر، عدالت اجتماعی و اقتصادی، صلح و دانشجویان و ه

کنیم. این اهداف با اهداف مردم و طبقه کارگر آمریکا همخوان، و به سود برپایی جهانی  کنند، اعالم می دموکراسی مبارزه می

برداری از مبارزات  ش در کشور خودمان یا هر کشور دیگر را به قصد بهرهتر هستند. ما همچنین هرگونه تال آمیز و عادالنه صلح

ای برای دست زدن به اقدام نظامی یا هرعمل دیگری که به تشدید تشنج در  مردم ایران و بحران کنونی در ایران به عنوان بهانه

ای و  بر دیپلوماسی و همکاری منطقهکنیم. ما قاطعانه از سیاست خارجی مبتنی  روابط با ایران صورت بگیرد، محکوم می

 .کنیم المللی پشتیبانی می بین

 

 :در پیام حزب کمونیست بریتانیا می خوانیم

 

حزب کمونیست بریتانیا در واکنش به بحران سیاسی جاری در ایران خواستار آزادی فوری اعتراض کنندگان و رهبران 

 .برند یسندیکایی و جنبش زنان شده است که در بازداشت به سر م

ای که به سفارت ایران در لندن ارسال شد نسبت به کشته شدن  رابرت گریفیتز، دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا، در نامه

برگزاری عادالنه و دموکراتیک انتخابات »ای در جریان تظاهرات اخیر در تهران و شهرهای دیگر ابزار تأسف کرد و خواستار  عده

 .شد« ریاست جمهوری
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 .کند ایران مبنی بر رأی گیری مجدد پشتیبانی می  های بریتانیا از خواست حزب توده کمونیست

هر »آقای گریفیتز در نامه مذکور بر موضع حزب کمونیست بریتانیا در مخالفت با هرگونه دخالت نظامی خارجی در ایران و 

 .تأکید کرده است« دار کند عمل دیگری که حق استقالل مردم ایران را خدشه

های مشابهی به سفارت ایران  زب کمونیست بریتانیا از سندیکاهای کارگری و نیروهای مترقی بریتانیا خواسته است که نامهح

 .در لندن بفرستند

 

 :در پیام حزب کمونیست اتریش نیز آمده است

 

گران، زنان و جوانان حزب کمونیست اتریش همبستگی خود را با تظاهرات عظیم و گسترده بر ضد رژیم ایران که در آن کار

شرکت کردند اعالم می دارد. حزب کمونیست اتریش در انطباق با نیروهای مردمی و حزب تودة ایران، از خواست آنان در 

جهت باطل اعالم کردن نتایج تقلبی انتخابات حمایت می کند و برخورد خشن قوای دولتی با تظاهر کنندگان را محکوم می 

 .نماید

ش همبستگی خود را با آن نیروهایی که در ایران برای صلح، دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی و بر حزب کمونیست اتری

علیه سیاست های نولیبرالی و رژیم مذهبی پیکار می کنند، اعالم می دارد و خواستار برچیدن سانسور، آزادی برای سندیکاها، 

  .ومی و مذهبی می باشدجنبش زنان، جنبش کارگری، احزاب چپ، اقلیت های ملی، ق

 

 :در پیام صدر حزب کمونیست آلمان می خوانیم

 

تان در راه احقاق  کند. ما برای شما در مبارزه های شما اعالم می حزب کمونیست آلمان همبستگی خود را با مبارزات و خواسته

اهی را بیابید و در پیش بگیرید که حقوق دموکراتیک و آزادی آرزوی موفقیت داریم. ما آرزومندیم که شما و مردم ایران ر

 .ای برای دستیابی به عدالت باشد های تازه منجر به ایجاد فرصت

 با درود و همبستگی

 هاینتز شتهر

 

 :در پیام فدراسیون جهانی حوانان دموکرات ضمن ابراز نگرانی از حمالت وحشیانه رژیم به دانشجویان از جمله می خوانیم

 

 ۲۲با نگرانی رویدادهای جاری در ایران در پی انتخابات ریاست جمهوری  (WFDY) موکراتفدراسیون جهانی جوانان د
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های دانشجویان و دستگیر کردن و به قتل  هایی مبنی بر حمله به خوابگاه کند. دریافت خبرها و گزارش خرداد را دنبال می

یون شده است...، فدراسیون جهانی جوانان رساندن دانشجویان در شماری از شهرهای ایران، به شدت موجب نگرانی فدراس

های عضو فدراسیون است و  کند ، که از سازمان دموکرات همبستگی خود را با حزب توده ایران و سازمان جوانان آن اعالم می

 .کند در تبعید در راه تحقق حقوق سیاسی در ایران مبارزه می
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 ایران توده حزب مرکزی کمیته 6 شماره اعالمیه

 1388خرداد  31یکشنبه, 

 

 !مردمی را برای مقابله با سرکوب خونین جنبش توسط رژیم جنایتکار والیت فقیه سازمان دهی کردباید مقاومت سرتاسری 

 !هم میهنان آگاه

راه گشا و ”در پی سخنان علی خامنه ای، ولی فقیه و فرمانده کودتاچیان، در نماز جمعه تهران، که احمدی نژاد آن را 

ی بسیج، وزارت اطالعات، و واحدهای سپاه پاسداران، به وحشیانه ترین نامید، مزدوران مسلح رژیم شامل نیروها“ مقتدرانه

شکل ممکن به تظاهرات مسالمت آمیز و حق طلبانه مردم یورش بردند و بر اساس آخرین گزارش های خبرگزاری های جهان 

  .ده ها تن را کشته و مجروح ساختند

ران ارتجاع به جنبش مردمی و اصالح طلب دانست، روشنگر سخنان نماز جمعه علی خامنه ای، که باید آنرا اعالم جن  س

تاکتیک ها و استراتژی رژیم برای درهم کوبیدن خشن و خونین مبارزات مردم ایران است. مواضع اعالم شده از سوی خامنه 

کامل خامنه  ای در عین حال گویای نگرانی شدید ارتجاع از تشدید شکاف در نیروهای درون و پیرامون حاکمیت، بی اعتباری

ای، به عنوان ولی فقیه رژیم، و نشانگر حرکت به سمت نابودی کامل جمهوری و استقرار حاکمیت مطلق خلیفه گری اسالمی، 

 .با اتکاء به نیروی نظامی، است

ی سران ارتجاع خوب می دانند که در صورت ادامه تظاهرات و راه پیمایی های انبوه توده ای و گسترش آن به تمامی شهرها

باردیگر در میهن ما تکرار شود.  57ایران، پایه های رژیم بیش از پیش متزلزل خواهد شد و می رود که تجربه انقالب بهمن 

اتفاقی نیست که همچون رژیم شاه، رژیم خامنه ای نیز میلیون ها ایرانی، از قشرهای گوناگون: زنان، جوانان، دانشجویان، و 

معرفی می کند و تالش می کند تا با شعارهای دروغین ضد غربی “ عوامل خارجی”ه را کارگران و زحمتکشان حاضر در صحن

  .برای سرکوب ضد انسانی و وحشیانه اعتراضات مردمی پوششی پیدا کند

 

 !هم میهنان مبارز

 30را شنبه  میرحسین موسوی هم زمان با تظاهرات توده های مردم، و با وجود فشار فزاینده ارتجاع حاکم، بیانیه سیاسی خود

خردادماه انتشار داد. این بیانیه که موضع رسمی او و همرزمان اصالح طلب، پس از سخنان ولی فقیه، تلقی می شود، ازاهمیت 

سیاسی جدی درلحظه حساس کنونی برخوردار است. تاکید میرحسین موسوی برتداوم مبارزه و ضرورت ابطال انتخابات و 

شدن جنبش کنونی مردم و قدرت و توان آن را به نمایش گذارده و سیاستی اصولی و موثر  احقاق حقوق مردم، بازگشت ناپذیر

در شرایط حاد کنونی است. از این رو باید با استفاده از همه امکانات به حمایت و تقویت این موضع پرداخت و از هر باره برای 
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  .این مواضع پشتیبانی کرده و می کنند ارتقا آن کوشید. توده های میلیونی میهن ما با تمام نیروی خود از

 

 !هم میهنان آگاه

هدف کودتاچیان از بسیج وسازماندهی امکانات سرکوب، به تحلیل بردن، فرسودن و ناامید ساختن توده ها از امکان پیروزی 

عقب است. هدف ارتجاع ایجاد رعب و وحشت و حاکم کردن فضای خشن سرکوب خونین و وادار کردن جنبش مردمی به 

نشینی و خانه نشین شدن است. گسترش پیوند های گردان های اجتماعی حاضر در صحنه، بیش از پیش پیوند با طبقه کارگر 

و زحمتکشان، و تشدید اعتراضات عمومی، از جمله حرکاتی است که می تواند توان جنبش مردمی را تقویت کرده و نقشه های 

نشان داد که در پی ادامه راه پیمایی های خیابانی و تظاهرات گسترده بر ضد  57من ارتجاع را عقیم بگذارد. تجربه انقالب به

نیروهای سرکوبگر رژیم شاه، سرانجام بخش قاطع نیروهای جامعه به آنچنان سطح آمادگی رسیدند که با یک اعتصاب عمومی 

جه به مقاومت وموضع میرحسین موسوی، فرا گیر کمر استبداد سلطنتی را در هم شکستند. بی تردید درروزهای آینده با تو

کروبی و چهره های فعال اصالح طلب نظیر خانم زهرا رهنورد که نقش مهمی درمقاومت دربرابر کودتاچیان داشته، مرتجعان 

حاکم درصدد اعمال فشار بیشتر به آنها تا حد دستگیری بر خواهند آمد. ضرور است از هم اکنون جنبش برای مقابله با اینگونه 

 !اقدامات آماده باشند

  .در لحظات حساس و سرنوشت ساز کنونی حفظ هوشیاری، همبستگی واتحاد و تداوم مبارزه وظیفه مقدم محسوب می گردد

 .پیروز باد مبارزه حق طلبانه مردم ایران بر ضد رژیم استبدادی والیت فقیه

  پیش به سوی سازماندهی اعتراضات و مقاومت مردمی

 ان باحتگان جنبش مردمیدرود پر شور بر ج

 مرگ بر استبداد و والیت خدعه و تزویر

 

 کمیته مرکزی حزب توده ایران

 1388خرداد ماه  31
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 (7) مردمی جنبش پیکار با لحظه به لحظه

 1388خرداد  31یکشنبه, 

 مهندس میرحسین موسوی خطاب به مردم:اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست 6بیانیه شماره 

به سرکوب زنان و مردان ایران پایان دهید/ کلیه  نفر از فعاالن جنبش زنان نسبت به اتفاقات اخیر: 250بیانیه اعتراضی حدود 

 بازداشت شدگان را آزاد کنید

 .محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسالمی ناپدید شده است و از او خبری در دست نیست

تساب حرکت سید محمد خاتمی: تبلیغات تحریک کننده و اهانت آمیز نسبت به مردم که همواره مستقل عمل کرده اند و ان

  سالم

 آنان به بیگانگان خود جلوه ای از اعمال سیاست های نادرست است

 فا زه هاشمی و چهار تن از اعضای خانواده هاشمی دستگیر شدند

 مهندس میرحسین موسوی خطاب به مردم:اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست 6بیانیه شماره 

و در رابطه با این وقایع منتشر کرد.  1388خرداد  30ز وقایع روز شنبه کلمه: میرحسین موسوی ششمین بیانیه خود را بعد ا

 :متن کامل این بیانیه توسط سایت کلمه منتشر می شود

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 انا هلل و انا الیه راجعون

بهت و سوگ فروبرده  خبر دلخراش شهادت گروهی دیگر از معترضان به وقوع تقلب گسترده در انتخابات اخیر، جامعه ما را در

است. تیراندازی به مردم ، پادگانی شدن فضای شهر، ارعاب، تحریک و قدرت نمایی همگی فرزندان نامشروع قانون گریزی 

شدیدی است که در معرض آن قرار داریم و عجبا که بانیان چنین شرایطی دیگران را به این خطا متهم می کنند. به کسانی 

 27نظر قانون شکن نامیده اند خبر می دهم که بی قانونی بزرگ عدم اعتنا و نقض صریح اصل  که مردم را به خاطراظهار

قانون اساسی از سوی دولت در عدم صدور مجوز برای اجتماعات مسالمت آمیز است. آیا مردمی انقالبی که با مشابه همین 

مورد ضرب وجرح قرار گیرند و تهدید به زورآزمایی  اجتماعات ما و شما را از فراموشخانه های تاریخ ستم شاهی بیرون آوردند

 شوند؟

اینجانب به عنوان یک هم سوگ همچنان مردم عزیز را به خویشتنداری دعوت می کنم. کشور متعلق به شماست. انقالب و 

نی که نظام میراث شماست. اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست. به احقاق حقوق خود امیدوار باشید و اجازه ندهید کسا
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برای ناامیدی و ارعاب شما می کوشند خشمتان را برانگیزند. در اعتراضات خود همچنان به پرهیز از خشونت پایبند بمانید و 

چون پدران و مادرانی دل شکسته با رفتارهای نامتعارف فرزندانتان در قوای امنیتی برخورد کنید. در عین حال از نیروهای 

نگذارند خاطرات این ایام لطمه های جبران ناپذیر به روابط آنها و مردم بزند. این که نام و نشان  نظامی و انتظامی انتظار دارم

شهیدان، مجروحان و بازداشت شدگان به خانواده آنها اطالع داده نشود و آنان در سرگردانی قرار گیرند هیچ سودی در برقراری 

چنین است دستگیری های فله ای که تنها موجب هتک پرهیزها و آرامش ندارد و تنها احساسات را جریحه دار می کند. هم

 .برداشته شدن رعایت ها میان فرزندان نظامی و انتظامی ملت و بدنه جامعه می شود

از خداوند متعال برای این شهیدان عزیز رحمت و علو درجات مسئلت می کنم و برای خانواده های داغدیده شان صبر و اجر 

 .آرزو دارم

 موسوی میرحسین

 1388خرداد  31

 

نفر از فعاالن جنبش زنان نسبت به اتفاقات اخیر: به سرکوب زنان و مردان ایران پایان دهید/ کلیه  250بیانیه اعتراضی حدود 

 بازداشت شدگان را آزاد کنید

 1388خرداد  31یکشنبه

 

ای ارتباطی کنونی امضا کرده اند ممکن است بیانیه زیر را فعاالن جنبش زنان با توجه به محدودیت ه -تغییر برای برابری 

بسیاری هنوز این بیانیه را ندیده باشند . پیش از بازداشت ژیال بنی یعقوب و همسرش بهمن امویی آنها جزو امضا کنندگان این 

 .بیانیه بودند و اکنون خود نیز به جمع بازداشت شدگان پیوستند

 

 به سرکوب زنان و مردان ایران پایان دهید

 

 لیه بازداشت شدگان را آزاد کنیدک

 

انتخابات غیر دمکراتیک دهمین دوره ریاست جمهوری گرچه از پراقبال ترین انتخابات این دوره برای ایجاد تغییر مسالمت 

 .جویانه بود، آنچه در پی آن آمد اعتراض همگانی را برانگیخت

 

ف، در کنار فعاالن دانشجویی، کارگری، مدنی و سیاسی، طیف وسیعی از فعاالن جنبش زنان، در کمپین ها و گرایشات مختل



بگویند، و خواهان رفع تبعیض های  "نه"قومیتی، روزنامه نگاران، و... در انتخابات شرکت کردند تا به دولت تبعیض نگر 

 .جنسیتی علیه زنان شوند

 

ا نتیجه شمارش آرا این امید را به یاس بدل امید به تغییر وضعیت، میلیون ها زن و مرد را به پای صندوق های رای کشاند، ام

کرد و اعتراض گسترده ی مردمی را برانگیخت. اعتراضی که پاسخ حاکمیت به آن خشونت عریان، ضرب و شتم ومجروح کردن 

و کشتن شهروندان عادی، بازداشت فعاالن و وکالی حقوق بشر، فعاالن سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، فعاالن دانشجویی و 

 .قومیتی و... بود

 

دامنه خشونت های خیابانی توسط نیروهای سرکوبگر، اعم از آمر و عامل، بار دیگر دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی را به 

تیر کوی دانشگاه در ذهن خسته از خشونت ایرانیان انعکاسی پایان ناپذیر یابد. خبر ها  18خاد و خون کشید تا خاطره تلخ 

ت که تعداد قابل توجهی از دانشجویان دختر و پسر در شهرهای مختلف ایران کشته، مجروح، بازداشت و/یا حاکی از آن اس

 .مفقود االثر شده اند

 

قطع همه مسیرهای تلفنی و اینترنتی در کنار موارد باال، دسترسی نسبتا آزاد به اطالعات و ارتباطات را به حداقل رسانده و 

ومی شده است. حاکمیت با در دست داشتن مهم ترین رسانه ها، به ویژه صدا و سیما، منتقدان باعث افزایش تشویش اذهان عم

و معترضان به اقدامات قهری و تمامیت خواهانه خود را اغتشاش طلب و اراذل و اوباش می خواند و خشم مردم را دامن می 

 .ا به انواع مختلف به آن ها اعمال می کندزند. در عین حال، همچنان با نادیده گرفتن حقوق مردم بیشترین خشونت ر

 

ما، جمعی از فعاالن جنبش زنان، ضمن محکوم کردن تمامی اقدامات خشونت بار و تحقیر آمیزی که در این سال ها علیه زنان 

 و مردان ایران و در جهت سرکوب آن ها صورت گرفته است و می گیرد، با تاکید بر تداوم تالش برای احقاق خواسته های

جنبش زنان که نقش مهمی در این سال ها در افزایش آگاهی و مبارزات مدنی داشته است، همبستگی خود را با معترضان به 

نتایج انتخابات اعالم می داریم، و خواستار آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان چند روزه اخیر، و تامین وتضمین آزادی 

 .های مدنی و سیاسی در ایران هستیم

 

 1388و نه خرداد  بیست

 

آرزو حسینی ، آرش انواری، آرش نصیری اقبالی، آزاده امیری، آزاده خسروشاهی، آزاده فرامرزیها، آزاده نعمتی، آزیتا شرف 
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جهان، آسیه امینی، آنوشا شهسواری، آیدا سعادت، آیدا کریمی، ابراهیم طاهری، احترام شادفر، احمد صادقی، اشکان مسیبیان، 

فرا شکرلو، اکرم سلح جو، الناز انصاری، الهه امانی ، امید حسین زاده، امید کالنتری، امیر رشیدی، ایلیا اعظم ابطحی، ا

ماهان،بابک غیاثی، باربد گلشیری، باوند بهپور، بالل مرادویسی، بهاره هدایت، بهجت حسینی، بهرام زنگنه، بهزاد خوشحالی، 

، پرستو اله یاری،پروشات شکرلو، پروین اردالن،پروین دانا،پروین ذبیحی،پروین بهمن احمدی امویی، بهناز شکاریار، بیتا طاهباز

ضرابی، پریا نعمتی، پویا عزیزی، تارا آغداشلو، تارا نجداحمدی، ترانه بنی یعقوب، ثریا قزل ایاغ، جمشید آیین دار، جواد صفوی 

، خشایار جهانیان، دکتر هوشن  سبحانی، زاده، حسن ماهان، حشمت صفایی، حمید حمیدی ، حمیده نظامی، خدیجه مقدم

دالرام علی، راحله حسینی، راضیه نعمتی، رزیتا شرف چهان، رضا ماهان، رضا نعمتی، رکسانا ستایش ، روحی افسر، روشنک 

قریشی،رویا درشتی، زویا اسکندریان، زهرا محمدی، زهرا نبوی، زهره ارزنی، زهره اسد پور، زهره امین، زهره عراقی، زینب 

پیغمبرزاده، ژاله ساالری، ژیال بنی یعقوب، سامان شاه محمدی، ستاره دباغ، ستاره سجادی، سجاد سلطان زاده، سحر سجادی، 

سحر صنیعی، سعید موسوی، سعیده هاتف، سمانه عابدینی، سمانه فرید، سمیرا افخمی، سمیه رشیدی، سمیه فرید، سودابه 

ز احمری، سهراب کریمی، سهراب مهدوی، سهیال مرعشی، سیاوش منتظری، سیرجانی، سوزان ذاکر، سوسن طهماسبی، سولما

سیمین بهبهانی، سیمین مرعشی، شعله ایرانی ،شقایق درخشان، شهاب الدین شیخی، شهرام آقامیر، شهرام شیدایی، شهرزاد 

دف عدل گستر، صدیقه جهانیان، شهرزاد هادیان، شهال شفیق، شیرین اردالن، شیرین عبادی، شیرین فامیلی، صبا دباغ، ص

مقدم، صفا پوینده، ،طاهره ماشاهلل، طلعت تقی نیا، عذرا صمدی، عفت ماهباز، علی اخوان، علی اکبر خسروشاهی، علی صادقی، 

واعظی پور، فاطمه شاه نظری، فتانه عباسی فر، فتانه فراهانی ، فخری شادفر،   علی طایفی، علی عبدی، علی مشمولی، علی

یکیتا، فرانک فرید، فرحناز جمالی، فرخنده برکسه، فرخنده جبارزادگان، فرزاد طلوعی، فرزانه طاهری، فرشاد فخری نامی، فراز 

شعبانی، فرشید محمودی تهرانی، فرهاد داودی، فریده جاللی، فریده غا ب، فریده فرهن ، فریده مقدم، فریده میرزایی، فرین 

دسی سرمست، کاظم علمداری، کامبیز گرمستانی، کاوه رضایی ، کیوان امیری حسین روحانیان، فریناز آزادفر، فیروزه مهاجر، ق

الیاسی، کیومرث حکیم، کاوه قاسمی کرمانشاهی، کاوه ماهان، کبری کریمی، گالله بهرامی، گلنازملک، گیتا طاهباز ، لیال 

ا مهر، مریم پناهی، مریم حسین وثوقی، لیال هاشمی، مارال فرخی، مجید ملکی ، محبوبه کرمی ، مرضیه محجوبی، مرضیه وف

خواه، مریم رضوی، مریم زندی، مریم مالک، مژگان ثروتی، مسعود شکری، مسعود کرمی، مصطفی عبدی، معصومه پریدار، 

معصومه عراقی، معصومه مسعودی، ملود مالحسینی، ملیحه رزازان، منصور تیفوری، منصوره شجاعی، منصوره مسعودی، 

ی، مونا علیخواه، مهدی مجتهدی، مهرانگیز کار، مهرنوش اعتمادی، مهسا خیرالهی، مهسا شکرلو، منوچهر فرید، منیژه مرعش

مهشید جوانمرد، مهین رضوی، مینا زندی، مینا کریمی، مینا مانی، نادر حاجی محسن، نازلی فرخی، ناصر کالنتری، ناهید 

رن موسوی، نسرین ستوده، نسرین سیاوشی، جعفری، ناهید کشاورز، ناهید میرحاج، نرگس خسروی، نرگس طیبات، نست

نسرین صمدی، نسیم خسروی مقدم، نسیم سرابندی، نسیم سلطان بیگی، نسیم کریمی، نفیسه آزاد، نگار نهاوندی، نوشین 



احمدی خراسانی، نوشین خاکی، نوید محبی ، نیره توحیدی ، نیکزاد زنگنه، نیلوفر انسان ، نیلوفر کشمیری، نیلوفرگلکار، 

مقدم، وهاب دوستی دوکشکانی، ویدا بیگلری، الهام بنایی، الهام قیطانچی، الهام هادیان، هایده تابش، هدی امینیان،  وجیهه

 هما کاویانی، هما مداح، هنگامه مشهدی االصل، یاسر عزیزی، یاسمن گرمستانی، یاشار گرمستانی، یاور خسروشاهی،

 

 

 .می ناپدید شده است و از او خبری در دست نیستمحسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسال

 

 

به گفته همسر دکتر میردامادی ایشان از ظهر امروز) شنبه ( از منزل خارج و از آنجا که در هیچ کدام از قرارهای بعدی خود 

 .حاضر نشده اند احتماال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است

 

 

 

اعالم نتایج انتخابات و اعتراض مردمی همراه با تعدادی از اعضای ارشد جبهه  دکتر میردامادی هفته گذشته نیز در پی

 .مشارکت بازداشت شده بود

 

 

 

خانواده دکتر میردامادی با ابراز نگرانی نسبت به سالمتی ایشان هرگونه مسوولیتی در این زمینه را متوجه نیروهای امنیتی و 

 .سریع و شفاف در این زمینه شدند مقامات مسوول دانستند و خواستار اطالع رسانی

 

 

 

 آخرین مصاحبه محسن میردامادی با سایت نوروز قبل از دستگیری

 

 

 

 از وضعیت دستگیر شدگان چه اطالعی دارید؟
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متاسفانه از دوستانی که دستگیر شده اند هیچ اطالعی در دست نیست. پیگیری ها ی هم که تا کنون وکالی آنها کرده اند 

اشته و نتو.انسته اند اطالعی از افراد باز داشت شده بدست آورند و یا دیداری با آنها داشته باشند.طبعا با این وضع نتیجه ای ند

هیچ اطالعی از نحوه رفتار با آنها و وضعیت آنها در دست نیست. ضمن نگرانی که نسبت به همه بازداشت شدگان وجود دارد 

ت. آقای حجاریان از نظر جسمی وضعیتی دارد که در شرا ط عادی هم برای انجام بیشترین نگرانی نسبت به آقای حجاریان اس

امور عادی و روز مره خود باید یک یا دو نفر به او کمک کنند و به دلیل آسیبی که در ترور ایشان برایشان بوجود آمد نمی 

هرروز باید مقدار قابل توجهی دارو مصرف کنند توانند کارهای عادی و معمولی را نیز به تنها ی انجام دهند. ضمن اینکه ایشان 

که در صورتی که در رژیم دارو ی ایشان بوجود آید مشکالت جدی برایشان ایجاد خواهد شد. واقعا روشن نیست که فرد 

 .بیماری مثل ایشان را با چه توجیهی به زندان می برند و چه نتیجه ای از این اقدام می گیرند

 

 

 

 این دستگیریها چیست؟ اصوال توجیه مسئولین

 

 

 

آقایان خیال می کنند که این جمعیت میلیونی که می آیند در خیابان و به نتیجه اعالم شده در انتخابات اعتراض می کنند به 

تحریک یا با سازماندهی این افراد اینکاررامیکنند. در صورتی که همه میدانند این اعتراضات کامال خود جوش بوده و هست و 

لی و محرد اصلی آن کسانی هستند که این بال را سر چنین انتخابات بزرگ وعظیم و امید مردم به صندوق رای عامل اص

آوردند. حاال بجای اینکه بیایند به این ریشه مشکل بپردازند افراد تشکل ها و احزاب و فعالین ستاد های انتخاباتی را از پیر و 

می کنند. االن هم می بینند که این دستگیریها هیچ تاثیری در رفتار مردم جوان و در سطوح مختلف بطور گسترده دستگیر 

نداشته است و طبعا این تصور که این افراد عامل اعتراضات مردمی بوده اند اساسی نداشته است. واقعیت این است که 

اه برون رفت از این بحران هم اعتراضات مردم گسترده تر و بزرگتر از آن است که احزاب بتوانند آن را بوجود بیاورند و ر

 دستگیری و سرکوب نیست،

 

 

 



 از جبهه مشارکت چه کسانی بازداشت شده اند؟

 

 

 

خرداد دستگیر شدند که اکثر آنها روزبعد از آن آزاد شدند ولی  ۲۳از مسئولین و اعضای جبهه مشارکت تعداد زیادی در روز 

مجددا افراد دیگری بازداشت شده اند. افرادی که از جبهه االن در بازداشت پس از آن عالوه بر افراد قبلی که آزاد تشده بودند 

به سر می برند عبارتند از: آقای دکتر حجاریان، آقای تاجزاده ، آقای دکتر رمضان زاده، آقای دکتر داوود سلیمانی و آقای دکتر 

 تاجر نیا،

 

 

 

ب طباطبا ی، آقای تقی پور،و آقای نور محمدی از جوانان از اعضای شورای مرکزی و مسئول منطقه تهران خزب، و آقای شها

حزب از افراد دیگر که عضو مشارکت نیستند ولی در ستادهای انتخاباتی فعال بوده اند و دستگیر شده اند تا آنجا که من مطلع 

قای جواد امام، آقای نیری، شده ام عبارتند از: آقای بهزاد نبوی، آقای دکتر امین زاده، آقای ابطحی، خانم سمیه توحید لو، آ

آقای عطریانفر، آقای هدایت اهلل آقا ی، آقای خانجانی. همچنین آقای توسلی و تعدادی دیگر از اعضای نهضت آزادی و افراد 

ا ملی مذهبی و فعاالن دانشجو ی. البته اینها افرادی هستند که نوعا عضواحزابند یا در ستاد ها فعال بوده اند، ولی عالوه بر آنه

افراد زیاد دیگری هم در خیابانها با جاهای دیگر دستگیر شده اند که عضو حزب و گروهی نبوده اند و آماری از آنها در اختیار 

 .ما نیست

 

 گویا نیوز

 

 

 

بیانیه سید محمد خاتمی/ارجاع شکایت به مراجعی که باید حافظ حقوق مردم باشند ولی خود مورد انتقاد و شکایت هستند 

 سئله نیستراه حل م

 

 ۱۶:۰۹ساعت  ۱۳۸۸خرداد  ۳۱
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ای ضمن ابراز نگرانی از امنیتی و نظامی شدن فضای  خرداد با صدور بیانیه 30جمهور سابق کشورمان پس از حوادث روز  رییس

 .کشور تأکید کرد: بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست

ای ضمن ابراز نگرانی از امنیتی و نظامی شدن فضای  خرداد با صدور بیانیه 30وادث روز جمهور سابق کشورمان پس از ح رییس

 .کشور تأکید کرد: بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست

 :االسالم و المسلمین سیدمحمد خاتمی به این شرح است به گزارش کلمه، متن کامل بیانیه حجت

 

 ن الرحیمبسم اهلل الرحم

حضور مردم در صحنه از دست آوردهای بزرگ انقالب اسالمی است که باید آن را پاس داشت و راههای آن را گشاده تر کرد. 

این حضور شکوهمند از همه بخش ها و گروههای سنی و صنفی در ایران یک پیام روشن دارد که مردم صاحب کشور و انقالب 

ریافت؛ سکوت اعتراضی و رفتار مدنی مردم در راهپیماییها هم نشانه رشد و بیداری و مسؤولیت اند. این پیام را امروز نیز باید د

پذیری مردم است و هم حکایتگر این واقعیت انکار ناپذیر است که مردم دارای حقوق اساسی و مشخص هستند که هر نظامی 

دم که همواره مستقل عمل کرده اند و انتساب موظف به رعایت آنهاست. تبلیغات تحریک کننده و اهانت آمیز نسبت به مر

حرکت سالم آنان به بیگانگان خود جلوه ای از اعمال سیاست های نادرست است که سبب دورتر شدن مردم از حکومت می 

 .شود

باور ندارند  در ایران انتخاباتی برگزار شده است و انبوهی از مردمان بزرگوار که آن حماسه حضور را آفریدند نتیجه اعالم شده را

و به آن معترض اند. اعتماد عمومی در این زمینه لطمه دیده است و بستن راه اعتراض مدنی به روی مردم به معنی گشودن 

 .راههای خطرناکی است که خدا می داند به کدام سرانجام برسد

امنی )که از ساحت مردم به دور است( باید حق مردم را پاس داشت و در عین تدبیر در برابر هرگونه تشنج و تشنج آفرینی و نا

های پرهزینه و زیانبار برای نظام و مردم از جمله مقابله نظامی و خشونت فاصله گرفت و همگان در جهت ترمیم  باید از شیوه

 .اعتماد عمومی که پشتوانه اصلی نظام و کشور است برآییم و حرکت کنیم

روز شنبه شاهد بودیم و موجی از دستگیری از زنان و مردان و نخبگان  ضرب و جرح و ارعاب که نمونه تأسف آور آن را در

سیاسی و فرهنگی کشور از اولین ساعات اعالم نتایج تاکنون و ممانعت از اجتماعات آرام و باوقار مردم که از نشانه های فرهن  

 .باالی هموطنان است، مشکالت را افزون می کند

د تبدیل می شود، در حالی که بر این باورم که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته فرصت ها به سرعت می گذرد و به تهدی

 .بسته نیست و نیازی به امنیتی کردن و نظامی کردن فضا ندارد

ارجاع امر به مرجع یا مراجعی که باید حافظ حقوق مردم و مجری انتخابات سالم و آزاد و ناظر بر آن باشند، ولی خود مورد 



 .کایت اند راه حل مسأله نیستانتقاد و ش

در بازگشایی این گره چرا نگاهی به روش و سیرت حضرت امام )ره( نداریم که در موارد مشابه بوده است و می تواند و باید 

 .مورد تأسی و اهتمام قرار گیرد

اوری منصفانه آن هیأت تعیین هیأتی عادل، کاردان، بیطرف و شجاع که به ویژه مورد اعتماد معترضان هم باشد و پذیرش د

راهی برای عبور از این مرحله و گامی مثبت در جهت تقویت نظام و بازسازی اعتماد عمومی و نیز نشانه تصمیم گیری خطیر و 

 .گره گشا در هنگامه های حساس به نفع مردم و در جهت آرمانهای انقالب است

ق خانواده های آنان و بسیاری از مردم شده است و نیز آزادی سریع دستگیر شدگان و زندانیهایی که موجب نگرانی عمی

 .بازکردن راههای ارتباطی و اطالع رسانی که متأسفانه همه را بسته اند می تواند فضای جامعه را تلطیف کند

 .اریماز سوی دیگر اعتراض و انتقاد به شیوه مدنی و به دور از هرگونه ناآرامی را که حق مسلم مردم است باید همگان پاس د

نفی خشونت و تغییر فضاسازی کین توزانه و دشمن آفرین و مبتنی بر تهمت و افترا به فضای جدید مبتنی بر حقیقت، به 

 .محبت و دوستی و تعامل با یکدیگر نیز باید سرلوحه عمل قرار گیرد

 .اهد ماندهایش مصون و محفوظ خو ای که پرداخت شود نظام با همه ارزش در این صورت است که هر هزینه

 .مردم حضور دارند و همچنان در انتظارند، این حضور را باید محترم شمرد

 ان ارید اال االصالح ما استطعت و ما توفیقی اال باهلل * علیه توکلت و الیه انیب

 سید محمد خاتمی

 1388خرداد  31

نج تن از اعضای خانواده حجت االسالم که به نظر می رسد به وزارت اطالعات رژیم وابسته است پ "ایران"به گزارش سایت 

خورد، شب گذشته توسط ماموران امنیتی  والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی که در بین آنها فا زه هاشمی نیز به چشم می

 .شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند

عشی و خواهر زن وی از جمله به گزارش خبرنگار شبکه ایران فا زه هاشمی، دختر وی، همسر حسین مرعشی، دختر مر

 .دستگیر شدگان هستند

نفر روز گذشته در تجمعات غیر قانونی خیابان آزادی در حال تحریک و تشویق اغتشاش گران  5افزاید این  این گزارش می

ته که های میدان توحید حضور داش گفته می شود یکی دیگر از فرزندان هاشمی رفسنجانی نیز روز گذشته در نا آرامی.بودند

 .پس از شناسایی بالفاصله متواری شده است
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 ایران توده حزب رکزیم کمیته فراخوان

 1388خرداد  31یکشنبه, 

 

  فراخوان حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر، به

 !کارگران و زحمتکشان میهن

  !کارگران و زحمتکشان آگاه

، در معیت اکثریت مردم میهن ما برای کسب آزادی، 57بیش از سی سال ازخیزش تاریخی و دوران ساز شما، در انقالب بهمن 

عدالت اجتماعی می گذرد. حضور قاطع و تعیین کننده شما در آن نبرد دوران ساز بود که، سرنوشت آن حادثه  استقالل و

تاریخی قرن را رقم زد. دست توانای طبقه کارگر، آن گاه، دقیق، آگاهانه و حساب شده، شیرهای مخازن سوخت و انرژی 

و مردان بپاخاسته برای احقاق حقوق از دست رفته شان را  ماشین جنگی و سرکوب رژیم را از کار انداخت که، سینه زنان

نشانه گرفته بود و این چنین شد که رژیم ظلم و ستم با ماشین سرکوب خون ریزش، با چند تکان جدی از کار افتاد و انقالب 

و نکول پی درپی پیروز شد. و اما بعد؟ شما طی این سی سال برروی گوشت و پوست و استخوانتان تبعیض کشنده، واپس روی 

و پیگیر رژیم والیت فقیه را از آنچه بر پرچم انقالب نوشته شده بود، هر روز به شکل فزاینده ای احساس کردید و باز آزمودید. 

طبقه شما و دیگر مردم محروم جامعه از بند رسته، دگر بار به زنجیر کشیده شدید. شما امروز با بیکاری، فقر و بیماری و بی 

ت به گریبانید. بر پایه آمار رسمی که، از سوی نهادهای حکومتی منتشر گردیده، ساالنه دو درصد به جمعیت زیر خانمانی دس

خط فقر کشور افزوده می شود. مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فقر زدایی وزارت رفاه اعالم نموده است، خط فقر در 

ش از دو برابر حداقل دستمزد ماهیانه کارگران مصوبه شورای عالی هزار تومان می باشد، که این رقم بی 850پایتخت کشور 

کار است! دولت ضد کارگری احمدی نژاد با سیاست مخرب خود سبب گردیده در چهار سال اخیر شکاف طبقاتی در جامعه 

اد فاصله طبقاتی و ژرف تر شود. برپایه آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی از زمان روی کار آمدن دولت کارگر ستیز احمدی نژ

درصد جامعه یعنی ثروتمندان تعلق  20درصد درآمد کشور به کمتر از  80نابرابری در توزیع درآمدها افزایش یافته و بیش از 

درصد درآمدها بهره می برید. به عالوه اقتصاد میهن  20درصد جامعه و پیشاپیش همه، شما کارگران فقط از  80می گیرد و 

تورم به نفس زدن افتاده است که حاصل آن بیکاری گسترده، اخراج های پی در پی و تیره روزی بیشتر و  در بحران و رکود و

ساله حاکی از  24تا  15بیشتر زحمتکشان است. مطابق آمار انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران بررسی نرخ بیکاری جوانان 

 .معیت این گروه سنی بیکار بوده انددرصد از ج 27/ 5آن است که فقط در زمستان سال گذشته، 

درصد کارگران با قراردادهای موقت که به حق یوغ بردگی خوانده می شود  70خصوصی سازی منجر به آن شده تا نزدیک به 
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مشغول به کار باشند. گزارش رسمی بانک مرکزی که در اوایل امسال انتشار یافت با اشاره به رکود شدید اقتصادی در کشور از 

واحد تولیدی ورشکسته و تعطیل  400دست کم  1387یلی واحدهای تولیدی و کارخانجات خبر می دهد. فقط در سال تعط

هزار نفر بود. همه اینها در اوضاعی اتفاق افتاد که درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد  200شدند که پیامد آن بیکاری بیش از 

ان و زحمتکشان حق داشتن تشکل مستقل صنفی را ندارید، رهبران و فعاالن میلیارد دالر بوده است. شما کارگر 198بالغ بر 

سندیکایی بازداشت شده و مورد شکنجه قرار می گیرند. برخورد رژیم والیت فقیه با سندیکاهای مستقل چون سندیکای 

 .کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه گویای واقعیت سرکوب شدید سندیکاها و تشکل های مستقل است

اصالح قانون کار به زیان زحمتکشان و به سود کالن سرمایه داران در چارچوب طرح تحول اقتصادی که در سال گذشته با 

قانون کارکه اخراج کارگران را  21قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و اضافه شدن بند ز به ماده  41حذف ماده 

کار رژیم سرنگون شده سلطنتی است، آغاز گردیده ماهیت و سرشت رژیم  قانون 33می بخشد و بازگشت به ماده “ قانونیت”

خدمتگزار سرمایه بزرگ تجاری را به خوبی افشا می سازد. امروز حکومتی اهرم های هدایت اجتماعی و سیاسی کشور را به 

شد، به رای و نظر دست گرفته است که جز منافع قشر کوچک غارتگران و قدرتمندان ثروت و حاکمیت به چیزی نمی اندی

  .مردم کشور در اداره امور جامعه کوچکترین اعتقادی ندارد

صحنه های رویارویی گزمگان تا دندان مسلح رژیم با مردم بی سالح و مسالمت جوی میهن، می رود کارد برد باری مردم را به 

تید. توان بالقوه اصلی بازدارنده و تعیین کننده شما استخوان برساند. شما بدون تردید در این نبرد نابرابر برکنار نبوده اید و نیس

هنوز در رزرو و در ذخیره است. همراهی با خواهران و برادران بی سالحتان در مقابل آدمکشان مصمم به تداوم حکومت زور، 

 .ستم، فساد و دروغ از خصلت آزادیبخش طبقه زحمتکش شما نیرو گرفته است

 

 !کارگران و زحمتکشان رزمنده

دقت و هوشیاری حوادث عرصه پهناور نبرد آزادی با استبداد والیی را در افق دید مانورها و اقدامات احتمالی خود داشته  با

باشید. ساعت موعود، در صورتی که رژیم والیت زور و استبداد، سرکوب خونین خود را ادامه دهد، فرا می رسد. برای فردایی 

قاطع طبقه توانای شما، فرمان تاریخی خودش را صادر خواهد کرد آماده باشید. رژیم که ضرورت به کار بردن سالح برنده و 

باید بداند که، اگر سی سال پیش شما توان از کار انداختن یکی از بزرگترین ماشین های جنگی و سرکوب نظامی، دنیا را 

  .تر شده ایدداشتید، اینک پس از همه این سال ها به مراتب آبدیده تر، توانمند تر و آگاه 

رژیم باید بداند، در این نبرد نابرابر بین توده های مردم در عرصه، با استبداد والیی، طبقه توانای شما، مردم را تنها نخواهد 

  .گذاشت و از سالح برنده خود استفاده خواهد کرد
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 )8) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  01دوشنبه, 

 اعتراض مهدی کروبی به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان

 به جای اتالف وقت انتخابات را ابطال کنید

 روحانیون مبارز:کسانی که به خیابانها لشگرکشی کرده اند باید محاکمه شوندبیانیه جدید مجمع 

 اعتراضات مردم تهران در نقاط مختلف شهر ادامه دارد

 پلیس در تالش پراکنده کردن تظاهرکنندگان تهران

 اعتراض وکالی دادگستری به بازداشت و ادامه بازداشت عبدالفتاح سلطانی

 !یروهای امنیتی،انتظامی و بسیج در برخورد با آشوبگران درن  نخواهند کردبیانیه تهدید آمیز سپاه : ن

 ایران، وظیفه ای است مبرم مردم ایەتود خیزش از حمایت(: حدد) مرکزی یەکمیتەبیانی

 اعتراض مهدی کروبی به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان

 به جای اتالف وقت انتخابات را ابطال کنید

کروبی با نگارش نامه ای سرگشاده به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان درباره تعداد شهرستان هایی  سحام نیوز : مهدی

 . درصد بوده است اعتراض کرد 100که آرای انها بیش از 

هایی که طی ده روز گذشته در  در این نامه به شورای نگبهان پیشنهاد شده که به جای اتالف وقت در شمارش آرا صندوق

ر وزارت کشور بوده ، با ابطال انتخابات مردم را خشنود کند و آرامش را به جامعه بازگردانند و کشور را از خطری عظیم اختیا

 .رها سازند

 : متن کامل این نامه به شریح زیر است

 

 بسمه تعالی

 جناب آقای کدخدایی

 سخنگوی محترم شورای نگهبان

 

 با سالم

تایید بر بطالن انتخابات شواهد و قرا ن مشهودی ارا ه شده است اما پرداختن به نکته اگرچه تاکنون در خصوص اثبات تقلب و 

 .اخیرالذکر شما نیز ضرورت دارد
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درصد واجدین حق رای بود موجب تاسف 100هایی که آرای آنها بیش از  اظهارات امروز شما در خصوص تعداد شهرستان

 170مورد و نه  50ها را  نتایج موجود است. اینکه شما تعداد این حوزه گردید و شاهدی دیگر بر وجود گرایش جانبدارانه از

اید که تاثیری در نتایج انتخابات ندارد، در این خصوص باید  میلیون دانسته3اید و کل آرای آنها را فقط  شهرستان دانسته

مناطقی که بیش از حداکثر درصد فرض کنیم، تعداد  90یا حتی  85متذکر شد که اوال حداکثر مشارکت معمول را اگر 

ها  عالوه به همین نسبت هم در شهرها و مناطق دیگر رای به صندوق منطقه خواهد شد، به 200اند باالی  ممکن رای داده

میلیون رای در  32یا  30ریخته شده و برآوردها از رای دادن افراد نیز حاکی از آن است که امکان نداشته است که بیش از 

شده از مردم اخذ شود، این خطای اعالن شده از سوی شما، فقط آن بخش از کوه یخ  های تعیین تعداد حوزهفرصت موجود با 

 .های انتخاباتی است شود و جزو کوچکی از مجموعه خالف است که روی آب دیده می

ق رای بوده، آن حوزه را گیری بیشتر از واجدین ح های رای شورای نگهبان قبال با همین استدالل که مجموع آرا در برخی حوزه

ها نیست، بلکه در اغلب مناطق جریان داشته است  باطل اعالن کرده، اما این مساله در انتخابات اخیر فقط محدود به این حوزه

اند، چرا در روز  های اجرایی هم نظارت داشته و جالب اینجاست که ناظران شورای نگهبان که در تعیین صالحیت هیات

 اند؟! آیا همین دلیل بر بطالن کل فرایند انتخابات کافی نیست؟ از این تخلفات عظیم نداده گیری گزارشی رای

هایی که طی ده روز گذشته در اختیار  کنیم که شورای محترم نگهبان به جای اتالف وقت در شمارش آرا صندوق پیشنهاد می

را گرفته و با ابطال انتخابات مردم را خشنود کند و آرامش تصمیم نهایی  وزارت کشور بوده و هر کاری خواسته با آن انجام داده،

 .را به جامعه بازگردانند و کشور را از خطری عظیم رها سازند

 

 مهدی کروبی

 

 

 

 کنیم های ناجوانمردانه حمایت می مجمع روحانیون مبارز: از موسوی در برابر تهمت

 

بر این باورند که با آراء آنان بازی و به فهم و شعورشان اهانت شده قلم:مجمع روحانیون مبارز در بیانیه با بیان اینکه مردم 

 .های ناجوانمردانه قاطعانه حمایت کرد است، از میرحسین موسوی در برابر تهمت

 

 :به گزارش قلم نیوز، متن بیانیه مجمع روحانیون به این شرح است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم"



 بته ولینا و کثره عدونا و شدة الفتن بنااللهم انا نشکو الیک فقد نبیَنا و غی

گذرد، مردم نجیب ایران که با هزاران امید و آرزو و شور و شوق به   بیش از ده روز است که از انتخابات ریاست جمهوری می

ها  میلیونهای رای آمدند، اکنون باید جنازه جوانان خود را از میان خاد و خون بردارند و به سوگ آنان بنشینند،  پای صندوق

انسان در سراسر کشور به نتایج اعالم شده این انتخابات باور و اطمینان ندارند، بلکه آن را محصول یک طرح حساب شده 

خواهند و حق دارند فریاد اعتراض خود را به صورت راهپیمایی  ها انسان در سراسر کشور می دانند و بدان معترضنند، میلیون می

هایی است که سینه  طلبانه سفیر گلوله طرفداران حق و عدالت برسانند. آیا پاسخ این فریادهای حقو اجتماعات آرام به گوش 

 فرزندانشان را بشکافد و پیر و جوان و زن و مرد را به خاد و خون بکشد؟

است که آنان را برای  ها انسان فهیم و آگاه مجریان و ناظران انتخاباتی در مظان اتهام قرار دارند آیا منطقی وقتی از نظر میلیون

های رای  ای حواله دهند که داورانش در معرض اتهامند؟ اگر حضور گسترده مردم در پای صندوق احقاق حق خویش به محکمه

ها نفر از همین مردم به توطئه و  آگاهانه بوده و امضاء سند افتخار جمهوری اسالمی است، پس چرا حضور اعتراضی میلیون

های گذشته در ایران و سایر کشورها از این اباطیل چه طرفی بستند که  شود مگر رژیم داده شده می دسیسه بیگانگان نسبت

 .کنند امروز همان نسخه پوسیده را کپی کرده و به مردم اهانت می

دفاع از  ها انسان شریف و آگاه بر این باورند که با آراء آنان بازی شده و به فهم و شعورشان اهانت شده است و برای میلیون

اند تا دردها و تحقیرهای فروخورده خود را فریاد کنند. چرا به  ها ریخته حیثیت و کیان خود به صورت خودجوش به خیابان

ها  دهند و هزاران نفر را در خیابان کنند و این حرکت مردمی و در کمال وقار و آرامش را به بیگانگان نسبت می مردم اهانت می

ها  برند؟ حرکت میلیون بایند و با رفتاری بسیار زشت و ناپسند آنان را اعم از زن و مرد به نقاط نامعلوم میر هایشان می و از خانه

ها با فریاد اهلل اکبر و با شعار یا حسین چه کسانی را آزرده و عصبانی کرده است که باید  جوان در ایام انتخابات و در راهپمایی

حساب آنان را آواره کنند و خوابگاه آنان را به ویرانه تبدیل کنند؟  د و با ضرب و شتم بیبه خوابگاه دانشجویان شبانه حمله کنن

 .آسا را به خود مردم نسبت دهند. فاناهلل و انا الیه راجعون بارتر از این عمل آن است که این حمله مغول  تاسف

گران، کسبه، کشاورزان، روحانیون، دانشجویان و ها انسان آگاه از کار کندکه حرکت اعتراضی میلیون کدام عقل سلیم باور می

گذار ملت طول  های محترم و خدمت سایر اقشار نقشه و طراحی این گروه یا آن گروه و با حمایت بیگانگان باشد؟ چرا شخصیت

دست به  کشانند؟ کسانی که ها می کنند و به زندان های واهی با بدترین رفتارها و دستگیر می سی سال گذشته را به بهانه

 .کنند، از خدا بترسند و از عاقبت خود بهراسند گونه تاراج می های اجتماعی جامعه را این زنند و سرمایه چنین اعمال می

جناب آقای مهندس میرحسین موسوی که در طول سالیان دفاع مقدس نخست وزیر این کشور بوده و همواره در برابر 

خمینی رضوان اهلل تعالی علیه بوده است، پس از بیست سال رصد کردن اوضاع دریغ حضرت امام  کارشکنان مورد حمایت بی

کشور امروز احساس خطر کرده است و برای نجات کشور از مدیریت غلط چهار سال گذشته به میدان آمده و در مدت کمتر از 
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رفتند از هر  ها جوان را که می و میلیون ها انسان شیفته امام خمینی را با یاد و نام آن عزیز به صحنه آورده است سه ماه میلیون

های  نوع مشارکت و همراهی جمهوری اسالمی رو بگردانند، با نشان دادن راه و خط صحیح حضرت امام خمینی به پای صندق

هایی که در آن زمان در  آیا چنین شخصیتی به جای آنکه مورد تقدیر و تجلیل قرار گیرد، باید توسط همان  رای آورده است،

کردند و نیز خالف آنان امروز مورد عتاب قرار گیرد و آنچه زیبنده خود آنان است به مهندس موسوی  آرایی می  برابر امام صف

ها شهر را به صورت یک  کشی در خیابان های است یا آنان که با لشکر نسبت دهند؟ آیا آقای مهندس موسوی مسبب اغتشاش

 سازند؟ دار می کنند و احساساتشان را جریحه ه جوانان را تحریک میاند و مردم بویژ پادگان نظامی درآورده

ای بر فرض که به اعتقاد  داری نشده است و باید انتخابات ابطال شود، آیا پاسخ چنین خواسته گویند در انتخابات امانت مردم می

شود و باید  بلندگوهای حکومتی نثار مردم میهایی است که از  انواع اهانت  ریز و مجریان انتخابات صحیح نباشد، مسئوالن برنامه

آیا  ای مجروح یا کشته و گروهی هم به بند کشیده شوند؟  پس از آن با چوب و چماق و تفن  و گلوله به آنان حمله شود، عده

 دستی در کار است تا با این رفتارهای غیر انسانی آبروی امام و جمهوری اسالمی را به تاراج دهد؟

های ناجوانمردانه و از آن جمله تهمت  کنیم و در برابر تهمت ناب آقای مهندس میرحسین موسوی حمایت میما قویاد از ج

ها و دیگر خساراتی را که به مردم وارد  ها و زخمی شدن کنیم و عامل همه اغتشاش ها به ایشان از وی دفاع می تسبیب اغتشاش

 .اند و آنها باید شناسایی و محاکمه شوند پادگان نظامی درآوردهجهت شهر را به صورت  دانیم که بی شده است، کسانی می

های سیاسی روحانی و غیر روحانی هستیم و هرگونه محاکمه  ما مصرانه خواستار آزادی تمامی دستگیرشدگان از شخصیت

 .کنیم های تحت فشار و رعب را محکوم می غیرقانونی و بازجویی

ها انسان و نخبگان آنان هر گونه اهانتی را روا دارند و هیچ فرصتی  کومتی به میلیونآیا عدل و انصاف است که صدا و سیمای ح

ها و  گناهان ایجاد نشود تا از خود دفاع کنند و حقایق را با مردم در میان بگذارند. وقتی وسا ل ارتباطی از پیامک برای این بی

رسانی یعنی صدا و سیما  اه اخالل ایجاد کنند و تنها وسیله اطالعهای همر ها و اینترنت همه را از کار بیندازند و در تلفن سایت

دانید با  نبه به بدترین شیوه حقایق را وارونه جلوه دهند. آیا میجا یک و کنند تبدیل دولتی رسانه به ملی رسانه یک نٔ  را از شا

ند و با شنیدن و دیدن حقایق جاری در میان شو المللی کشانده می های بین اعتبار شدن این رسانه فراگیر مردم به پای رسانه بی

 کنند؟ های رادیو و تلویزیون نفرین می پردازی جامعه به دروغ

پردازی و وارونه جلوه  گویی به این همه دروغ های سراسری سیما برای پاسخ شرط انصاف آن است که حداقل یکی از شبکه

 .گرفت دیداهای محترم و طرفداران آنان و مردم مظلوم قرار میها و اشخاص، در اختیار کان دادن حقایق و متهم کردن گروه

اند تا در مقابل  بر حسب اطالع بسیاری از عالمان برجسته حوزه علمیه مبارکه قم و سایر کشور شدیداد تحت فشار قرار گرفته

کنیم و امیدواریم  تواضعانه تشکر میها صمیمانه و م خواهی ها انسان موضع بگیرند. ما از مقاومت آنان در برابر این زیاده میلیون

ها بایستند و تسلیم نشوند و  کشی مراجع بزرگ تقلید و عالمان برجسته مانند همیشه ملجاء مردم مظلوم باشند و در برابر حق



 .دهد اطمینان داریم که نخواهند شد و تاریخ پرافتخار مراجع تشیع این حقیقت را نشان می

ارد که اجازه دهند مردم در سراسر کشور یک روز را برای شهیدان خود به سوگ بنشینند و مجمع روحانیون مبارز اصرار د

 .های آنان شرکت کنند مردم در کمال امنیت در مراسم عزاداری خانواده

ن به طرف و کاردان و آشنا به قوانی ما برای بازگرداندن اطمینان و اعتماد مردم خواهان آن هستیم که هیاتی متشکل از افراد بی

شکایات نامزدهای معترض رسیدگی کنند و با رعایت حق و عدل به داوری بنشینند و با تصمیمی خداپسندانه آرامش را به 

 .کشور برگردانند

درود و رحمت خداوند بر ملت سرافراز ایران بویژه مردم بیدار و شجاع تهران، درود برجوانان غیور بویژه دانشجویان پرشور، 

های محترم آنان. مجمع روحانیون  سالم بر زندانیان عزیر و به خانوداه  ی بر شهیدان به خون خفته آنان،رحمت و غفران اله

داند و برای آنان صبر و پاداش از خداوند بزرگ  های آنان شریک می مبارز خود را در عزای شهیدان و همدردی با خانواده

 .دارد مسئلت می

 مجمع روحانیون مبارز

1/ 4/ 1388" 

 

 

 

 

 

 اعتراضات مردم تهران در نقاط مختلف شهر ادامه دارد

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از تهران، اعتراضات گسترده مردم و بخصوص جوانان در نقاط 

 .مختلف تهران آغاز شده است

اعتراضات گسترده ای در  18:00زدند. از ساعت از بعد از ظهر امروز مردم تهران در نقاط مختلف ،دست به تجمعات اعتراضی 

تیر ( آغاز شده است . و هر لحظه بر تعداد معترضین افزوده می  7میدان فردوسی و میدان ونک و میدان رضا یها )

 .تیر ( تجمع نمودند چندین هزار نفر تخمین زده می شود 7شود.جمعیتی که در میدان فردوسی و میدان رضا یها)

ده در اعتراضات و بخصوص جوانان با سر دادن شعارهایی ماندد: مرگ بر دیکتاتور وشعارهای دیگر به مردم شرکت کنن

اعتراضات خود ادامه میدهند. جوانان وقتی که گارد ویژه و سایر نیورهای سرکوبگر به جمعیت حمله می کنند با سر دادن 

را تشویق به ایستادگی و مقابله با سرکوبگران ضد بشری می شعارهایی مانند: نترسید،نترسید / ما همه با هم هستیم همدیگر 
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 .کنند

نیروهای گارد ویژه ،لباس شخصی ها ،سپاه پاسداران و بسیج بصورت گسترده ای در خیابانها آرایش گرفته اند. ودر خیابانها 

حرکت اعتراضی مردم تهران اقدام ستونی از ماشینهای گارد ویژه، ماشینهای آب پاش و موتور سواران حضور دارند. انها از بدو 

 .به پرتاب گاز اشک آور و با باتوم به سوی جمعیت یورش می برند و آنها را مورد ضرب و جرح قرار می دهند

 .در اثر این یورشها تعداد زیادی از جوانان زخمی شده اند و تعدادی دیگر دستگیر شده اند

 .رد و جوانان با سن  به مقابله با نیروهای سرکوبگر می پردازندتا لحظة ارسال این گزارش درگیریها بشدت ادامه دا

 

 

22.06.2009 

 

 پلیس در تالش پراکنده کردن تظاهرکنندگان تهران

 

های تهران در مخالفت با نتایج انتخابات ریاست جمهوری  صدها تن از طرفداران میرحسین موسوی روز دوشنبه نیز در خیابان

 .اند ان پلیس تظاهرکنندگان در تالش برای پراکنده کردن تظاهرکنندگاندست به تظاهرات زدند. مامور

 

پلیس در میدان هفت تیر، در مرکز شهر تهران، اقدام   کند،  شاهدان عینی استناد می  به گزارش خبرگزاری فرانسه که به گفته

 .ه بودند پراکنده کندآور کرد تا حدود هزار نفر را که برای شرکت در تظاهرات گرد آمد به پرتاب گاز اشک

 

 

 

 ۲۰۰آور پرتاب کرده است تا جمعی  بار گاز اشک ۷خود و باتوم دست کم  یک شاهد عینی گفته است که پلیس مجهز به کاله

 .بودند، پراکنده سازد "اهلل اکبر"نفره را که در حال گفتن 

 

های مخصوص  نفر را با اتوبوس ۱۰ست کم ی شاهدان عینی، پلیس همچنین چند تظاهرکننده را دستگیر کرده و د به گفته

 .دهند مامور پلیس ضدشورش و اعضای بسیج خبر می ۴۰۰تا  ۳۰۰خود از محل دور کرده است. شاهدان عینی از حضور 

 

رویترز به نقل از یک شاهد عینی، تعداد معترضان در اطراف میدان هفت تیر تهران را حدود هزار نفر گزارش کرده است. به 

ن خبرگزاری، تجمع این افراد عصر روز دوشنبه، اول تیرماه، و پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران با انتشار ی ای گفته



ای تهدید کرد که به همراه بسیجیان، نیروهای امنیتی و انتظامی، با هر گونه اعتراض خیابانی به شدت برخورد خواهد  بیانیه

 .کرد

 

شدگان تظاهرات روزهای اخیر و همدردی با  بودند که به یاد کشته اعالم کرده پیش از آن، هواداران میرحسین موسوی 

های  ها خواهند رفت و چراغ شده با روبان سبز به خیابان های آذین  های آنها روز دوشنبه، اول تیرماه، با شمع خانواده

 .های خود را روشن خواهند کرد اتومبیل

 

 .اطراف میدان فردوسی و هفت تیر تهران بر پا شودطبق قرار قبلی قرار بود این تظاهرات در 

FV/BB 

 

 

 اعتراض وکالی دادگستری به بازداشت و ادامه بازداشت عبدالفتاح سلطانی

 

تغییر برای برابری : در پی بازداشت عبدالفتاح سلطانی وکیِل مدافع حقوق بشر و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، جمعی 

 : مه ای خطاب به مسئوالن کشور به بازداشت غییر قانونی این مدافع حقوق بشر اعتراض کرده انداز وکالی دادگستری در نا

 

 ملت شریف ایران

 

های گسترده فعاالن مدنی و سیاسی بار دیگر با انجام دور جدید انتخابات ریاست جمهوری  ها و بازداشت در پی موج دستگیری

خابات همکارمان عبدالفتاح سلطانی فعال و مدافع دیرین حقوق بشر بطور غیر روز از برگزاری انت 4آن هم پس از گذشت فقط 

 .قانونی بازداشت شد

ما وکالی دادگستری نحوه دستگیری و بازداشت عبدالفتاح سلطانی را نقض صریح و آشکار قانون اساسی و مقررات قانون آیین 

خواهیم با احترام به این اصول به نقض مکرر  ولت ایران میدانیم و ضمن تأکید بر رعایت اصول حقوقی از د دادرسی کیفری می

خواهیم  حقوق شهروندان پایان دهد و نیز ضمن اعتراض به بازداشت گسترده فعاالن اجتماعی و سیاسی ازمقامات مسئول می

 .فورا و بدون فوت وقت نسبت به آزادی کلیه بازداشت شدگان اقدام نماید

اش و به دلیل داشتن کارنامه درخشان دفاع از صدها تن از آزادیخواهان و قربانیان  ای یف حرفهعبدالفتاح سلطانی در انجام وظا

نقض حقوق بشر بازداشت شده است و این نه تنها نقض حقوق موکالن ایشان بلکه نقض قانونی است که توسط نهادهای 
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وظایفشان دارای مصونیتی هم شأن قضات االجراء شده است که طبق آن وکالء در انجام  جمهوری اسالمی تصویب و الزم

هستند. بدیهی است که هیچ وکیلی بواسطه دفاع از حقوق موکالنش نباید در معرض بازداشت، تهدید و تعقیب قضا ی قرار 

 .گیرد

 .رور هرچه سریعتر نسبت به آزادی عبدالفتاح سلطانی اقدام نماید الذکر از دولت ایران انتظار می با توجه به نکات فوق

به حق و قانونی ملت ایران در دفاع از آزادی و صیانت از آرا شان   ما امضاء کنندگان متن حاضر ضمن پشتیبانی از خواسته

خواهیم  داریم همچون گذشته در کنار ملت هستیم و از حقوق آنان دفاع خواهیم کرد و از دولت مسئوالن ذیربط می اعالم می

ی مردم جهت معرفی و مجازات کسانی  های گسترده و غیرقانونی پایان دهد و به خواسته به اقدامات غیر قانونی جهت بازداشت

 .اند پاسخ مناسبی دهد که با تیراندازی به سوی مردم، موجبات مرگ آنان را فراهم کرده

 

 اسامی وکالء

 

 -احمد ارشدی  - زهره ارزنی -مهدی اخالقی کاسانی  -طناز احمدی  -خلیل احمدزاده  -حسین آقاسی  -هدی آذرن  

ر امیر اردشی دکتر – افرند محمدعلی -اعتمادزاده مزدد –دکتر هادی اسماعیل زاده  -شهره اسفندیار پور -اسداهلل اسدی 

منوچهر بختیاری  -فرح ببری زاده  -صفیه بهبودی -حسن باغستانی  -محمد اولیایی فرد -لیال انصاری  -امیر امیری  -ارجمند

 پایان مریم - بهشتیان سیدمحسن دکتر - بهرامی مریم - بشیرتاش شیرین -بشیرتاش شبنم -بابایی ممری –فرزانه بداق  -

محمد  -مهران تقی زاده  -سهند پیامی  -بیود پورفریدی  -گیتی پورفاضل  -ربابایی پو هوشن  - پراکند مهناز - طبری

عباس  -آزاده جالیی  -کتر کبری جعفری هرندی د -مینا جعفری  -طاهره جعفر پور  -محمد حسن تیموری  -توکلی طرقی 

علی حامد  -دکتر سوده حامد توسلی  -شهین حاجیان  -ناصر چوبدار  -پرویز جهانگیر راد  -مریم جوادی اقدم  -جمالی 

 - خاکدوست کامبیز - فر خاتمی عبداهلل - حیدری لیال - حقیقت صبا - خواه حقیقت لیال –رضا حجتی سعیدی  -توسلی 

 محمد - چراغی سوگل - حسینی خواجه فاطمه - خسروی فریبا - خرمشاهی عبدالصمد - جو خجسته بهاره - خانی هفاطم

یحیی رایگانی  -امیر ر یسیان  -بهاره دولو  -مهتا داودی  -امیر ساالر داودی  -بهنام دارایی زاده  -رابی دا سارا - دادخواه علی

مهدی  -افسانه ژیان  -غزال زعفرانی  -محمدرضا زارعی  -نفیسه رضا قلی  -ی مهدی رستم -حسن رستگار  -نجما رحمانی  -

 سید -سهیلی جمشید –سرگل سلیمی  -نرگس سلیمانی  -اکبر سردارزاده  -نسرین ستوده  -مریم سبحانی  -ساالر نسب 

 شیوایی الدین شمس - شنوایی علیرضا - شریعت سرور - شاکری مهوش - زاده سیف محمد دکتر - خامسی سید مرتضی

 - زاده طبیب فرناز - طباطبا ی مرتضی سید – طالبی سحر -صدر شادی – صباغیان سارا -کجوری شیوایی محمد - کجوری

 شیرین عبادی -ربابه عابدی  -عصومه طهماسبی م



 

 نیا فرهودی حسن دکتر -کیقباد آکاشا –فرخ فروزان کرمانی  -فریده غیرت  -نسیم غنوی  -ابوالفضل علیزاده  -علی عظیمی 

 -قمشال  محمود - سرابی قربانی مهرداد - قراچورلو رزا دکتر - قاسمی عسگر -فرهادپور پرویز – فالح مرضیه - فرهی بابک -

بهمن  -هومن کریمی  -کامران کریمی  -محمد رسول کریمی فرد  -دکتر کوروش کاکوان  -شیما قوشه  -مریم قنبری 

مهران  -لیال گودرزی  -کیارش کیانی  -مریم کیان ارثی  -مهسا کیال  -کریم کشاورز  - شهربانو بهارد کشاورز -کشاورز 

کیارش  -مشکانی -مریم مشفق  -نرگس مردانی  -محمد حسین مدنی  -منیژه محمدی  -امین محمدی راد  -محمدلو 

سعیده  -مانوش منوچهری  -دکتر نادر منصور  -شیرین ملکی  -عباس مقدم  -افروز مغزی  -دار مژده معدن -معتقدی 

یحیی نوروزی  - علیشاهی نور مهوش - نوابی رضا - نجیمی سارا -مصطفایی محمد –زهرا مینویی  -فروغ میرزایی  -موسوی 

 -علی یاراحمدی  -آیدا هوشیار حسینی  -دکتر جمشید وحیدا  -نعیمه نیکرو  -دکتر صالح نیک بخت  -مرضیه نیک آراء  -

 رضا یزدی

 

 

 !هدید آمیز سپاه : نیروهای امنیتی،انتظامی و بسیج در برخورد با آشوبگران درن  نخواهند کردبیانیه ت

 

آفرین رهبر معظم انقالب  تاریخی و وحدت بیانات دانستن  الخطاب  با فصل ای  در بیانیه اسالمی  انقالب پاسداران   ایلنا : سپاه

گریزان را راهبرد سپاه  قاطع و انقالبی با آشوبگران، اغتشاشگران و قانوناسالمی در شرایط کنونی و درپی حوادث اخیر، برخورد 

 .علیه انقالب و نظام دانست عمومی و تهدیدات زننده نظم و امنیت با عوامل برهم در رویارویی  امنیتی و انتظامی و نیروهای

 :از این بیانیه آمده استبه گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بخشی 

و برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری اسالمی، همانند برگ زرینی در  88خرداد  22نظیر  خلق حماسه شکوهمند و بی

 .درخشد تاریخ پرافتخار انقالب و نظام می

قسم خورده ملت ایران را  های فتنه را منکوب و دشمنان انگیز که سران استکبار جهانی و کانون ای بسیار عظیم و حیرت حادثه

 .مایوس و ناامید ساخت

افزاید:استکبار جهانی در راستای راهبرد خصومت و دشمنی با انقالب اسالمی پس از جمعه حماسی و جشن  این بیانیه می

رصت بوجود آمده برداری از فضا و ف ساالری دینی ایرانیان در صدد انتقام از ملت عزیز و فهیم ایران اسالمی برآمد و با بهره مردم

افکنانه به شکلی آشکار حمایت و هدایت خط تخریب و آشوب و مداخله معنادار در امور  با طراحی سناریوهای شیطانی و تفرقه

 .داخلی کشور را در دستور کار خود قرار داده است

های  ریزی و تالش سران استکبار و رسانهاین بیانیه در ادامه با اشاره به بیانات روشنگرانه و قاطعانه مقام رهبری درقبال برنامه 
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که  صهیونیستی و امپریالیستی در گسترش بلوا و آشوب و انجام اعمال مجرمانه و تروریستی تاکید کرده است: درشرایطی

مرجع با نصب العین قراردادن منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در نماز جمعه،  های ها،نخبگان و گروه شخصیت 

ها و شبهات مطرح شده پیرامون  رفت از چالش حل برون گریزی بعنوان تنها راه بندی به قانون و پرهیز از قانون پایبرگفتمان 

گذارد که تداوم روند اقدامات غیرقانونی و ایجاد اغتشاش ، آشوب  اند، جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی انتخابات تاکید ورزیده

ای بزرگ علیه انقالب و ملت  ان و مال مردم ازسوی اغتشاشگران حکایت از توطئه، تخریب اموال عمومی و نیز تعرض به ج

 .کنند ایران می

طلبان با الزامات نظم و  آفرینان و آشوب ها و مصادیق رویارویی آشکار فتنه بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تشریح عرصه

گیری سناریوها و اقدامات فراتر از تشویش افکار عمومی را  ا و پیامنیت عمومی کشور، اصرار آنان برای عبور از خط قرمزه

مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی و تهدید انقالب و منافع نظام و ایران اسالمی معرفی و تصریح کرد:سپاه پاسداران انقالب 

با درد عمیق از روند  مشی حضرت امام و مقام معظم رهبری های فراقانونی و خالف  اسالمی با محکومیت شدید حرکت

خورده آنان در مسیر عقالنیت و توجه به مصالح و منافع  دهد عناصر اصلی و عوامل فریب حوادث تلخ و ناگوار اخیر هشدار می

های خرابکارانه و آشوبگرانه خود که موجبات سلب امنیت، آرامش و رفاه مردم و جامعه را  کشور حرکت کرده و به فعالیت

، پایان بخشند، درغیراینصورت آماده برخورد قاطع و انقالبی فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران ؛ بسیج و فراهم ساخته اند

 .سایر نیروهای امنیتی و انتظامی باشند تا در چارچوب وظایف قانونی خود طومار فتنه و آشوب را درهم بپیچند

برخی کاندیداها و ناتوانی آنان در مهار  ات غیرقانونی از سویکه دعوت به تجمعات و اعتراض این بیانیه تصریح کرد:درشرایطی

تبعات آن در روزهای اخیر ، منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه و ایجاد بلوا، آشوب و اخالل در نظم و امنیت شده، بدیهی است 

 .نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج مردمی در برخورد با آشوبگران درن  نخواهند کرد

داران انقالب اسالمی در بخش دیگری از بیانیه خود سران استکبار جهانی، بویژه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی سپاه پاس

های اخیرشان ، آنان را از دخالت در امور داخلی کشور وحمایت از  را مخاطب قرارداده و با تقبیح مواضع و گستاخی

ای زورگو بهتر است نگران وضعیت داخلی کشورهای خود و نیز شرایط ه گریزان برحذرداشته و تاکید کرده است:قدرت قانون

شان در کشورهای تحت اشغال و تجاوز بویژه در منطقه خاورمیانه باشند . چرا که ملت ایران به پشتوانه لطف و مدد  شکنندة

یانت از دستاوردهای خود در های داهیانه رهبر معظم انقالب قادر خواهند بود به ص الهی و التزام به والیت فقیه و رهبری

 .خرداد ماه بپردازند 22حماسه 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پایان بیانیه خود با توصیه به بازخوانی دقیق رهنمودهای مقام معظم رهبری توسط اقشار و 

ی و حفظ امنیت و مدار آحاد مختلف ملت بویژه خواص و نخبگان سیاسی کشور و تاکید بر محور قراردادن گفتمان قانون

غیرتمند و غیور همراه با نیروهای امنیتی و  آرامش در شرایط فعلی تاکید کرده است:پاسداران انقالب اسالمی و بسیجیان



له مصصم هستند با اقتدار و صالبت محیط  جانبه از معظم همه انتظامی با الهام از فرامین فرماندهی معظم کل قوا و تبعیت

افروزان و اغتشاشگران پاد و با برقراری امنیت و نظم پایدار در سطح جامعه اجازه  وجود فتنه از لوثزندگی و کار مردم را 

  .ساز و نجیب ایران بیش از این تلخ گردد ندهند کام ملت حماسه

 

 

 

  مبرم است ای وظیفه ایران، مردم ایەتود خیزش از حمایت(: حدد) مرکزی یەکمیتەبیانی

 !اسی و حقوق بشرشیفتگان و هواداران دمکر

 !ەهم میهنان آزادیخوا

 !مردم مبارز کردستان

 !فعالین، اعضاْ و هواداران حزب دمکرات کردستان

 

 خیابانها دانشگاهها، و است ەفراگرفت را ایران سراسر کودتاچی، حکام ەعلی ایران یەیارویی مردم بپاخاسترو ەدر شرایطی د

 بدل کشورمان مردم گوناگون اقشار یەگسترد تظاهرات و نارضایتی ابراز یەعرص ەب ایران بزرگ شهرهای میادین و

 است؛ەگشت

 یورش آماج آنها خروشان موج و ەآمد خیابانها ەدیکتاتوری و استبداد ب از بیزار و خوا رفرم مردم از تن میلیونها ەدر حالیک

 جوانان و دانشجویان از شماری ەد نیست روزی و گیردمی قرار ەویژ پلیس و شخصیها لباس انصار، بسیج، انتظامی، نیروهای

 نشوند؛ ەربود یا و ەنرسید شهادت ەب ەآزادیخوا

 کودتای رساندن پیروزی ەب منظور ەب را خود توان و نیرو تمام ەو تمامیت خوا مرتجع کاربدستان ەدر اوضاع و احوالی د

 از ەگرو ەگرو و اندەداد قرار ەحمل هدف را گروهی هایەرسان اند،ەگرفت بکار ەخردادما 22 انتخابات نتایج ەعلی خویش

 .شوندمی ەافکند زندان ەب نویسانەروزنام و بشر حقوق مبارزین مدنی، حرکتهای رهبران فرهنگی، و سیاسی شخصیتهای

 یەکلی حمایت ەب استبداد، و دیکتاتوری واداشتن نشینی عقب منظور ەب ایران مردم آمیز مسالمت ەمبارز ەدر وضعیتی د

 .دارد نیاز ەمبارز این با جهانی همبستگی جلب و اپوزیسیون ەآزادیخوا و دمکرات افراد و سازمانها ،نیروها

 وظا ف ارزیابی و خرداد 22 انتخابات پی در ایران رویدادهای تحلیل منظور ەردستان بک دمکرات حزب مرکزی یەکمیت

 یەکمیت البدل علی و اصلی اعضای بر ەعالو ەد ەجلس این در. داد ەجلس تشکیل ەخردادما 28 روز شرایط، یان در حزب

 ایران مردم هایەتود یەارویی گستردروی داشتند، شرکت آن در نیز حزب یەباتجرب مبارزان از شماری کردستان، در مرکزی

 ەعلی رژیم طلب انحصار جناح کودتای پی در ەبویژ جمهوری، ریاست انتخابات جریان در ەخوا تمامیت و مرتجع حکام ەعلی
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 .گرفت قرار بررسی و بحث مورد انتخابات نتایج

 "ەن"طرح ساختن خواستهای خویش و م منظور ەب انتخابات فرصت از ایران و کردستان مردم گیریەبهر ،ەحاضران در جلس

 این آگاهی و هوشیاری یەنشان را ەخوا تمامیت جناح کاندیدای کشاندن شکستەب و استبداد و دیکتاتوری ەب ەدوبار گفتن

 یەگسترد استقبال و مدنی و سیاسی فعاالن و تالش کردندو توصیف خویش خواستهای ەب آنها ابرام و پیگیری و مردم

 خصوص در کردستان دمکرات حزب موضع مرکزی، یەاین فرصت را مورد تجلیل و تقدیر قرار دادند. کمیت از مردم هایەتود

 ەب مردم خیزش با رابطه در سیاسی دفتر یەبیانی محتوای أییدت ضمن و خواند درست موضعی را جمهوری ریاست انتخابات

 را ایەت کردستان در خصوص این خیزش توددمکرا حزب وظا ف اهدافشان، ەب دستیابی و خویش آراْ از دفاع منظور

 زا نوینی یەمرحل سرآغاز را خویش آراْ از دفاع راستای در ایران مردم بپاخاستن مرکزی، یەکمیت. ساخت خاطرنشان

 یەکلی و کردستان دمکرات حزب مبرم یوظیفه را خیزش این از حمایت و دانست ایران خلقهای ەآزادیخواهان یەمبارز

 .و مسئول توصیف کرد مبارز نیروهای

 

 در مردم جانفشانی از مملو مبارزات از تقدیر ضمن ،ەمرحل این در کردستان مردم یوظیفه با رابطه در مرکزی ەکمیت

 پیشرفت راستای در دیگری فرصت را ایران سراسر و کردستان در مردم آمدن میدان ەب اخیر، یەده ەس طی نایرا کردستان

 .ستان دانستکرد در ەآزادیخواهان جنبش

 

 ەداد قرار ەتوج مورد را تحوالت هوشیاری و دقت با ەد خواست کردستان مبارز مردم از رابطه این در حزب مرکزی یەکمیت

 هم و ورزند تالش ەآزادیخواهان مبارزات پیشبرد جهت در ممکن طریق هر از ایران، سراسر مردم با همبستگی حفظ ضمن و

های کودتاچیان در راستای درهم شکستن خیزش خود و مردم ایران برخیزند و هم بر توطئه و سیاستها با ەمقابل ەب

 .نمایند پافشاری بودند، ەساخت مطرح انتخابات جریان در ەخواستهایی د

 

 کردستان دمکرات حزب کلی بطور و حزب رهبری و سیاسی دفتر ەمتوج نیز را عاجلی وظایف ەمجموع مرکزی یەکمیت

 از کارساز حمایت یک انداختن ەی ایجاد هم پیمانی میان احزاب و سازمانهای شرق کردستان و براراستا در تالش. ساخت

 میان همکاری و اتحاد همچنین مرکزی یەکمیت. میباشد یفوظا این ەجمل از ایران و کردستان شرق در مردم مبارزات

 رهبری ەهای مبرم توصیف کرد. از دیدگاوظیف را سراسری جنبش و داخلی اپوزیسیون با همبستگی و سراسری اپوزیسیون

 ورط ەب ەچ و متحد بطور ەچ ایران، و کردستان شرق سیاسی سازمانهای و احزاب یەکلی و ما حزب کردستان، دمکرات حزب

 آنها یەمبارز از المللی بین حمایت جلب و جهانیان گوش ەب ایران مردم صدای رساندن راستای در باید انفرادی ەجداگان



 .نمایند فعالیت

 

 تحت دیگر انتخابات یک برگزاری و خرداد 22 انتخابات یەشد اعالم نتایج ابطال کردستان، دمکرات حزب مرکزی یەکمیت

 است، ەگشت بدل ایران مردم فعلی اعتراضات و راهپیمایان اصلی خواستهای و شعارها از یکی ەب ەد را المللی بین نظارتهای

 سیاسی زندانیان آزادی و دیکتاتوری محو ەاز شعارها و خواستهای دیگر آنها از جمل و نمود توصیف مشروع خواستی و هدف

 هم و باشدمی آمیز مسالمت اعتراضی حرکات و تظاهرات راهپیمایی، در مردم تداوم مستلزم هم اهداف این تحقق. کرد حمایت

مردم و پرنسیپ و موازین بین المللی مورد قبول  آرا و مدنی ەمبارز ەب احترام منظر از. دارد نیاز المللی بین حمایتهای ەب

 نژاد احمدی محمود و ەدشمر مردود را انتخابات این ەجهان، دولتهای جهان و مجامع و محافل بین المللی، باید نتایج اعالم شد

 .نشناسند برسمیت جمهور ر یس عناون ەب را

 

و اعضا و هواداران حزب در کردستان و خارج از کشور  هاەکمیت و ارگانها ەکلی از حال همان در مرکزی یەکمیت ەجلس

 حضور میدان در ەهمیشخواست، در شرایط حساس فعلی و در دوران نوین رویارویی مردم با دیکتاتوری و استبداد، فعالتر از 

ل کشور ایفا داخ در مردم مبارزان از کارساز پشتیبانی و خویش حزب مبرم وظا ف رساندن انجام ەب در را خود نقش و ەداشت

 بسود آنها از بتوانیم تا باشیم برخوردار انتظار قابل پیشامدهای و رویدادها با ەنمایند. باید همگی از آمادگی الزم برای مواجه

 .نماییم ەاستفاد ایران در آزادیخواهی جنبش پیشبرد و ملتمان ەآزادیخواهان ەمبارز

 

 آزادیخواهی جنبش ەسالم بر شهدای تاز

 

 ایران ەبپاخاست مردم مستحکم ەپیروز باد مقاومت و اراد

 

 .استبداد و توریدیکتا حافظان و کودتاچیان با ەدرود بر اتحاد، پیگیری و همبستگی مردم بخشهای گوناگون ایران در مقابل

 حزب دمکرات کردستان

 دفتر سیاسی

29/3/1388 

 

19/6/2009 
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 (9) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  02سه شنبه, 

 کمیته صیانت از آراء ستاد آقای میرحسین موسوی 14بیانیه شماره 

 جدیدترین بیانیه کروبی: پنجشنبه به سوگ شهیدان می نشینیم

 بیانیه عبداهلل نوری در مورد انتخابات و سرکوب پس از آن

 بی به ضرغامی: مدافعان دولت احمدی نژاد مروج اسالم متحجر و اسالم طالبانی هستندنامه مهدی کرو

 کمیته صیانت از آراء ستاد آقای میرحسین موسوی 14بیانیه شماره 

 

 ۲۰:۵۱ساعت  ۱۳۸۸تیر  ۲

 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 بالعدل ان اهلل یأمرکم ان تؤدواالمانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا

 (6سوره شریفه نساء آیه )

 

 !ملت شریف ایران

جناب آقای مهندس میرحسین موسوی خطاب به شورای نگهبان، حاوی گزارشی از مهندسی انتخابات،  30/3/88نامه مورخه 

مومی و عدم اعتنایی به افکار ع اعتنایی مقامات مسئول و ذیربط مواجه گردید. یک بار دیگر برخوردهای جانبدارانه و بی با بی

 .خرداد، تکرار شد 22توجه به عوامل موجدة حماسة حضور 

جمهوری، در تداوم وظیفه خود، اینگونه برخوردهای انسداد  کمیته صیانت از آرای ملت ایران در انتخابات دهمین دورة ریاست

دادن حرکت عظیم ملت ایران  داند و اصرار بر معکوس جلوه آفرین را مخل دستیابی به یک راه حل معقول و خداپسندانه می

نماید چنانچه هشدارها و تذکرات قبلی نادیده گرفته  کند. این کمیته همچنین یادآوری می را محکوم می 88خرداد  22در 

از انتخابات « بعد»و « حین»، «قبل»ای که در مرحله  شد و مقامات مسئول، وظیفة قانونی خود را در رفع اشکاالت عدیده نمی

ساالری دینی و الگوی  دادند، امروز نظام جمهوری اسالمی و کشور ایران به عنوان مهد مردم الم گردید، انجام میبه آنان اع

رقیب توسعه سیاسی جهان اسالم، سرخط اخبار سیاسی جهان بود، نه به عنوان کشوری که تظاهرات آرام مردم خود را  بی

ها و  برد. اگر امروز درصدر اخبار جهان، نمایش عکس و اغتشاش می کند و با انواع تدابیر آن را به سمت تشنج تحمل نمی

گناه تظاهرات خیابانی ایران قرار دارد، گناه آن به گردن کسانی است که مرتکب انواع رفتارهای خالف  های قربانیان بی فیلم

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/667-


اصلی اقدامات خالف قانون را به رعایت  قانون شدند یا بر آن چشم پوشیدند و متأسفانه امروز با تظاهر احترام به قانون، قربانی

 .کنند قانون دعوت می

 

 !ملت فهیم و صبور ایران

اندرکاران امر انتخابات در ادوار مختلف جمهوری اسالمی ایران از آن به عنوان  آنچه کلیه ناظران منصف و بسیاری از دست

 :صورت گرفته استکنند، طی سه مرحله پی در پی  یاد می« مهندسی انتخابات در این دوره»

های غیراخالقی، اقدامات غیرقانونی و تخلفات آشکار و مکرر که  سازی الف( سلسله اقدامات قبل از اخذ رأی از طریق زمینه

های قبلی مستنداد اشاره گردیده از جمله استفاده وسیع و نامحدود از امکانات تدارکاتی، تبلیغاتی و  برخی از آنها در بیانیه

ای که گویا هدف پیروزی در انتخابات، مجوز همه گونه  دولتی که در خدمت نامزد دولتی قرار داشت، به گونهنیروی انسانی 

و « دولت دروغ»های ملی، تاراج اعتماد عمومی و هر گونه خالفکاری دیگر است. استماع عباراتی نظیر  حیف و میل سرمایه

وری اسالمی ویژگی ممتاز نظام را صداقت مسئولین از مردمی که قریب به سه دهه حاکمیت جمه« دولت دروغگو»

های ارا ه شده  شد. در روزهای تبلیغات انتخاباتی، با اینکه بسیاری از گزارش ای می دانستند، موجبات ناخرسندی هر شنونده می

ه وسیله وی برانگیز ب شد، این روش تعجب جمهور وقت، در سیما، روز بعد به وسیله نهادهای رسمی تکذیب می توسط ر یس

جمهور به این نتیجه رسیده بودند که اعالم یک دروغ بزرگ تأثیر تبلیغاتی چندین  گردید. گویا مشاوران ر یس تکرار می

میلیونی دارد و تکذیب بعدی آن مخاطبانی حداکثر چند هزار نفری خواهد داشت. البته در شرایط فقدان ترس از خداوند یا 

هایی را که فقط چشم به تلویزیون دارند، جذب  ای پرسود است و توده ول، این معاملهحسابرسی مقامات و نهادهای مسئ

 .کند. هر چند هر روزه بیش از پیش، نخبگان از سالمت و کارآمدی دولت ناامید شوند می

فرد گیری، به طور مشخص معطوف به ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند  همچنین یک سلسله اقدامات دیگر قبل از رأی

هایی که قبالد ذکر شد،  خاص از دستگاه اجرا و نظارت بود که هیچکس را به درون آن راهی نباشد. بدین ترتیب با انواع روش

حق قانونی و شرعی نامزدها برای اعمال نظارت و حضور مؤثر در مراکز مرتبط با برگزاری انتخابات سالم، از آنها گرفته شد. 

گسترده مردم در صحنه که با نامزدی مهندس میرحسین موسوی امیدی دوباره را در حال نهایتاد به دلیل حضور بسیار 

های این جریان برای بیرون راندن مردم از صحنه حضور در انتخابات، خنثی گردید لیکن سلسله  شکوفایی می دیدند، فعالیت

اثر شود که  توانست با دخالت مسئوالن نظام بی اقداماتی که برای محدودسازی نظارت و صیانت از آرا انجام شده بود، صرفا می

 .متأسفانه چنین شد

 

ب( در مرحله اخذ رأی، همگان شاهد تقلب بسیار وسیع، سیستماتیک و چند الیه بودند که جز یات آن تنها به وسیله یک 



 
 

185 
 

را به مثابه مشتی از خروار  تواند ارا ه شود. در اینجا برخی نمودهای آن طرف، شجاع و کارآمد، می هیأت حقیقت یاب عادل، بی

 :نما یم ذکر می

ای که اغلب مشهور به جانبداری از  های اجرایی و نظارت از یک طیف خاص به گونه تعیین و به کارگیری اعضای هیأت -1

 .اند کاندیدای دولتی بوده

 .تغییر کمَی و کیفی شعب اخذ رأی و اعضای آن -2

بایست بالغ بر بیست میلیون تعرفه بدون استفاده موجود باشد هر چند که از  که می ها بطوری سابقه تعرفه چاپ انبوه و بی -3

 .ای )!( از ابهام قرار دارد آمار و سرنوشت آنها اطالعی در دست نیست و هنوز در هاله

رد که به چاپ رسیده است، وجود دا 88خرداد  22های بدون شماره سریال که در شب  هایی مبنی بر وجود تعرفه گزارش -4

ها از ساعات قبل از ظهر روز اخذ رأی بر  ها و کسری تعرفه در استان سابقه بوده و وجود نارسایی این امر در تاریخ انتخابات بی

 .افزاید ساز )!!( می های سرنوشت وضعیت بغرنج سرنوشت این تعرفه

ر تعداد شعب و نیز تحویل دو مهر به هر شعبه آور قریب به دو و نیم براب تهیه و تأمین مهرهای انتخاباتی به میزان حیرت -5

باشد که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه  اخذ رأی که فاقد وجاهت قانونی است، از اقدامات عجیب و غریب این دوره می

تقلبات ساز  تواند زمینه اعتراضی را از سوی نهادهای نظارتی قانونی بر نیانگیخت، در حالی که وجود مهر اضافی در هر شعبه می

 .فراوان گردد

هزار نماینده در شعب  40در حالی که توسط مسئوالن برگزاری انتخابات ادعا شود که مهندس میرحسین موسوی حدود  -6

باری برای اجرای  باشد، بلکه واقعیت، گویای وضعیت ناگوار و تأسف اخذ رأی سراسر کشور داشته است، که عاری از واقعیت می

ها به منظور اختالل در سیستم نمایندگان نامزدها به قرار زیر  باشد. بخشی از اشکال آفرینی این دوره میاین بخش از قانون در 

 :باشد می

های  توانستند در هیأت ، نمایندگان مهندس موسوی می88طبق قانون حضور نمایندگان نامزدها، از روز اول خرداد  -6-1

ور به دلیل امتناع فرمانداران و دستور وزارت کشور، امکان حضور آنان تا روز اجرایی حضور یابند. در حالی که در هیچ نقطه کش

 .گیری ممکن نگردید رأی

های مختلف و درخواست اطالعات اضافی و  گیری ها در مواجهه با مسئولین ستادهای مهندس موسوی، بهانه فرمانداری -6-2

 .مودندن سازی نمایندگان ایشان را بیان می غیرقانونی برای پرونده

 .ورزیدند در پذیرش مدارد ارسال شده از سوی ستادهای مهندس موسوی، تعلل و تأخیر می -6-3

 .برای تعداد زیادی از نیروهای معرفی شده کارت صادر نکردند -6-4

کردند که  گیری خاص بنحوی مهندسی می های معرفی شده نبود و آنها را با جهت های صادر شده براساس شعبه کارت -6-5



 .برد امکان حضور ایشان را در شعب از بین می

 .ای تحویل دادند که بخشی از آنها ناقص و مخدوش و جابجا شده بود های نمایندگان را دیر هنگام و به گونه کارت -6-6

ها و رؤیت شناسنامه رأی  از فعالیت قانونی بسیاری از نمایندگان مهندس موسوی در هنگام پلمپ کردن صندوق -6-7

کردند و به تذکرات ایشان در ممانعت از تبلیغات غیرقانونی کاندیدای دولتی توسط بعضی از اعضا و  گان، جلوگیری میدهند

 .نهادند نظار شعب وقعی نمی

 .های تجمیع آراء ممانعت به عمل آوردند از حضور نمایندگان نامزدها در سایت -6-8

اد انتخابات کشور مستقر کرده بودند که امکان هیچگونه دستیابی و ای از ست نمایندگان کشوری نامزدها را در گوشه -6-9

خرداد طی  23و پانزده دقیقه بامداد  2ای که در ساعت  اطالع از آمار یا چگونگی تجمیع آراء برای ایشان مقدور نبود به گونه

 .ای رسمی اعتراض خود را از این وضعیت به وزیر کشور اعالم داشتند نامه

که به عنوان تنها وسیله ارتباطی و انعکاس تخلفات در روز انتخابات توسط نمایندگان  (SMS) یامکسیستم پ -6-10

 .گیری کامال قطع گردید بینی شده بود، از بامداد روز رأی مهندس موسوی پیش

ها قطع و  رشگیری و هنگام اوج کاری ستاد برای اخذ گزا های ثابت کمیته صیانت از آراء در اواخر زمان رأی تلفن -6-11

 .دار بودند، آغاز گردید دستگیری رابطین شعب که مسئولیت پشتیبانی نمایندگان مهندس موسوی را عهده

6-12- ... 

 

ها قبل از پلمپ شدن، با آراء مورد نیاز و  ها: هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوق شبهه جدی در وضعیت صندوق -7

ندگانی که پس از عبور از هفت خوان اختالالت، بسیاری از آنها در ساعت مقرر امکان مهندسی شده از قبل، پر نشده باشد. نمای

راه »گیری نیافته بودند، نمایندگانی که موفق به حضور شدند، غالبا با اصرار و تاکید غیرقانونی  حضور قبل از زمان شروع رأی

دم حضور در موقع پلمپ صندوق رأی، چه دلیلی مواجه گردیدند. سؤال این است که این تأکید بر ع« اخراج»یا « ندادن

 !تواند داشته باشد؟ توجیهی می

 

 :ج( مرحله اعالم عجوالنه نتیجه انتخابات

گیری در جریان بود، خبر از ارا ه آماری غیرواقعی  در این مرحله، سرعت عجیب اعالم نتایج نهایی آراء حتی در زمانی که رأی

میع، وجود نمایندگان نامزدهای غیردولتی کان لم یکن بوده و آنان هیچ اطالع و نظارتی بر داد، به ویژه وقتی در مرحله تج می

 .اند اند و از شنیدن آمار رادیو اظهار تعجب نموده چگونگی تجمیع و اعالم آن نداشته

جمهوری و اعالم  یاستدر مرحله اعالم نتایج، نکته اساسی دیگر اصرار و تأکید عاجل مقدمات بر ختم انتخابات و تجدید دوره ر
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ای دولت نیز مشهود بود، به طوری که خبرهای  صحت آن حتی قبل از طی مهلت قانونی است. این عجله در بخش رسانه

ها قرار گرفت که این همه حاکی از تصمیم قبلی  هایی همچون ایرنا، فارس، کیهان و ... به شکل زودهنگام برروی خروجی رسانه

نژاد در ساعات اولیه بامداد  قبل تعیین شده به نفع کاندیدای دولتی بود، به نحوی که آرای آقای احمدی مبنی بر اعالم نتیجه از

 !میلیون عنوان گردید؟ 24

 

 !ملت شریف ایران

کمیته صیانت از آراء امیدوار است اصرار غیرقانونی و غیراخالقی بر سپردن بررسی تقلبات به دست عوامل آن و دیگر کسانی 

اند پایان پذیرد و با استفاده از تجربیات زمان حیات امام)ره( با تشکیل کمیته حقیقت یاب عادل،  ن فرایند نقش داشتهکه در ای

 .های انتخابات، کل مراحل انتخابات مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد کارآمد، شجاع و مورد قبول همه طرف

طمأنینه را به جامعه و اعتبار را به مسئوالن نظام باز خواهد گرداند و  تشکیل این کمیته و اعالم نتیجه به وسیله آن، آرامش و

تجربیات گرانقدری برای نظام ذخیره خواهد نمود. در سطح جهان نیز جمهوری اسالمی یکبار دیگر درخشش خواهد گرفت و 

 .واهد بودساالری دینی پیشنهادی آن مجددا الگوی موفق و پیشرو برای همه آزادگان جهان خ الگوی مردم

  کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی

 

 

 جدیدترین بیانیه کروبی: پنجشنبه به سوگ شهیدان می نشینیم

 

 1388تیر  1دوشنبه، 

 

مهدی کروبی با صدور بیانیه ای ضمن همدردی با خانواده های شهدا و مجروحین حوادث اخیر از مردم دعوت کرد تا در 

یر حضور یابند. البته کروبی در این اطالعیه تاکید کرده است که علی رغم تالش های مراسم گردامیداشت شهدای حوادث اخ

مکرر تا کنون موفق به گرفتن مکان خاص برای برگزاری این مراسم نشده اند و پس از به نتیجه رسیدن پیگیری ها مکان و 

 : ح زیر استزمان برگزاری مراسم به هموطنان اعالم خواهد شد. متن کامل این بیانیه به شر

 

 بسم رب الشهدا و الصدیقین

 

 ملت بزرگ ایران



 

متاسفم که اعتراض مسالمت آمیز هموطنان عزیزمان در قبال تقلب و تخلف گسترده و نادیده گرفتن حق آنان در انتخابات 

ده شهادت باالترین مقام اجرایی کشور ، با سرکوب و خشونت غیر قابل وصف مواجه شد. صحنه های دلخراش و تکان دهن

تعدادی از زنان و مردان این سرزمین که مطابق نص صریح قانون اساسی و در جهت نشان دادن اعتراض خود به خیابان ها 

خرداد با حضور خود حماسه افتخار  22رفته بودند، دل هر انسان آزاده ای را به درد آورد. آیا به راستی با مردمی که در جمعه 

، باید چنین بی رحمانه برخورد کرد؟ تمامی ارکان نظام جمهوری اسالمی مطابق قانون اساسی آمیزی برای نظام خلق کردند

بعنوان میثاق ملت و آموزه های امام،مشروعیت خود را از رای ملت به طور مستقیم و یا غیر مستقیم اخذ می کند. مطابق اصل 

به شرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشد، آزاد است. پر قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سالح و  27

واضح است که خیانت در امانت ملت مغایر تعهد دولت در قبال ملت بوده است )اوفو به العهود( و اتفاقا انانکه حرمت رای مردم 

خیانت صورت گرفته  را پاس نداشتند به ملت باید مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرند و اعتراض مسالمت آمیز ملت نسبت به

 .نه تنها مخل مبانی اسالم نیست بلکه در جهت اعمال آموزه های اسالمی است

 

متاسفانه کسانی که عظمت رفتار مدنی و بدور از خشونت مردم را بر نمی تابند بدنبال حاکم کردن فضای رعب و وحشت و 

ت هستند. ملت ما در جریان انقالب اسالمی زنگار های ایجاد فضای امنیتی آزار دهنده به هدف تحمیل اراده اقلیت بر اکثری

طاغوتی را زدود و با تاسی از موازین اسالمی بدنبال عینیت بخشیدن به ارزش های واالی اسالمی و ایرانی است و هر کس که 

انبهای ملت ، بخواهد این حقیقت را کتمان کند در مقابل سیل خروشان ملت قرار خواهد گرفت . قانون اساسی این میراث گر

تضمین کننده نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی است. گسستن از نظام استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست 

خودشان دستاورد سال ها مبارزه مردم و رهبران ملی و مذهبی خاصه امام راحل است که به سادگی و به بهانه های واهی نمی 

 .توان مردم را از آن محروم کرد

 

اینجانب ضمن همدردی با خانواده های شهدا و مجروحین حوادث اخیر و در جهت برگزاری مراسم سوگواری در شان و منزلت 

شهدا بدین وسیله از هموطنان عزیز دعوت می کنم در مراسم بزرگداشت شهدای چند روز گذشته که متعاقبا زمان و مکان ان 

که علی رغم تالش های مکرر تا کنون موفق به گرفتن مکان خاص برای اعالم خواهد شد حضور یابند . شایان ذکر است 

برگزاری این مراسم نشده ایم و تاخیر در ارسال این بیانیه نیز به علت پیگیری و هماهنگی های الزم مرتبط با اخذ مکان 

مناسب برای برگزاری مراسم  مناسب جهت برگزاری این مراسم بوده است . انشاءاهلل با پیگیری های مستمر موفق به اخذ مکان

گرامیداشت شهدای حوادث اخیر شویم که به محض به نتیجه رسیدن پیگری ها مکان و زمان برگزاری این مراسم به 
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 . هموطنان اعالم خواهد شد

 

 :اما نکاتی به اجمال و بر حسب ضررورت مطرح و از مسئولین می خواهم نسبت به آن اقدام عاجل نمایند

 

ه ای فعاالن سیاسی و تعداد زیادی از هموطنان در راهپیمایی ها مطابق قوانین و مقررات کشور چه به لحاظ بازداشت فل.1

شکلی و چه به لحاظ ماهوی غیر قانونی است، لذا آزادی فوری بازداشت شدگان را که می تواند در آرامش به جامعه کمک کند 

 .خواستارم

 .رمان مجروحان اخیرفراهم آوردن امکانات و شرایطی در جهت د.2

 .تحویل پیکر شهدا به خانواده آنان و اجازه برگزاری مراسم سوگواری مطابق شان و منزلت آنان.3

 .لغو فضای سانسور و فشار بر مطبوعات و سایر رسانه ها.4

 

 

 

 بیانیه عبداهلل نوری در مورد انتخابات و سرکوب پس از آن/این رفتارها به زوال حکومت سرعت می دهد

 

 1388تیر  2شنبه،  سه

 

ادوارنیوز: عبداهلل نوری وزیر کشور دولت اصالحات، با انتشار بیانیه ای به سرکوب شدید مردم و معترضان در روزهای پس از 

 .برگزاری انتخابات انتقاد کرد

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 لَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّألَمْ یَأْنِ لِلَّذینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ ال

 !آیا وقت آن نرسیده است که دلهاى مؤمنان در برابر ذکر خدا و حقّ خاشع گردد؟

 

 :وقایع روزهای گذشته اینجانب را به حکم وظیفه دینی، اخالقی و ملی بر آن داشت تا نکاتی را یاد آور شوم

 

 



ز ملت هوشمند ایران شگفت زده و نگران ساخت. شگفت زده از آن اعالم نتیجه انتخابات اینجانب را همچون انبوهی ا -1

جهت که چگونه سرمایه عظیم اعتماد ملت به تاراج رفت و نگران از این بابت که چرا پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقالبی 

وزی رسید، شهروندان این که آزادی یکی از اساسی ترین شعارهای آن بود و به بهای ریخته شدن خون عزیزان این وطن به پیر

کشور از حداقل میزان آزادی سیاسی، یعنی برخورداری از انتخاباتی سالم، محرومند؟ هرچند در طول سالیان گذشته با نگرانی 

عمیق، ویرانی بسیاری از دستاوردهای اسالم و انقالب را شاهد بودم، ولی امید آن داشتم تا این انتخابات بتواند تضمینی بر 

از آزادی ها باشد و از خسارات بیشتر جلوگیری کند. ملت سرفراز و آگاه ایران نیز برای پاسداری از همین آزادی حداقلی 

حداقلی با وجود همه تضییقاتی که بر سر تحقق خواسته آنان بود بیشترین همکاری را با حکومت داشتند و حتی به فیلتر 

ی مورد تأیید شورای نگهبان رأی دادند و صادقانه تمامی سرمایه خود را کاندیدا 4شورای نگهبان تمکین کردند و به یکی از 

در طبق اخالص نهادند و با حضور حماسی خود خواستند از خسارت و زوال بیشتر ایران عزیز جلوگیری کنند.اما افسوس که 

به بهای از بین رفتن آبرو و امروز بسیاری از رأی دهندگان احساس می کنند همان رأی هم نادیده گرفته شده است و فریبی 

صداقت حکومت، خورده اند. انتظار می رفت مسئولین مربوطه با وجود تمامی محدودیتهایی که در انتخابات ایجاد کرده بودند 

به آرای مردم احترام گذاشته از آن حفاظت نمایند، آن هم در نظامی که با عناوینی همچون مردم ساالری دینی همواره خود را 

ده از ملت معرفی می کند، ولی پاسداشت حضور حماسی ملت اعالم نتیجه ای بود که نه تنها هیچیک از رقبای انتخاباتی بر آم

 .آن را نپذیرفتند، بلکه احساسات کثیری از رأی دهندگان را جریحه دار کرد

 

گناهان که دروغ است، آن هم امروز میلیون ها رأی دهنده ایرانی در داخل و خارج کشور معتقد هستند که بزرگترین  -2

دروغی به بزرگی ایران و نیز گناه خیانت در امانت را مجریان امر! مرتکب شده اند و گویا قرار است کسی سخنی نگوید تا با 

مرور زمان همه چیز حل شود. راستی چه منکری عظیم تر از دروغ و خیانت در امانت آنهم نسبت به ملتی به عظمت ملت 

ستگویی چه زیانی برای صاحبان قدرت دارد که از آن گریزانند و دروغ گویی جز از بین بردن مشروعیت نظام و ایران؟ مگر را

سال قبل هم  4سلب اعتماد عمومی چه سودی در پی دارد که این همه بر آن اصرار می ورزند؟ در انتخابات ریاست جمهوری 

ن در این انتخابات افزون بر سه کاندیدا عدهء کثیری از مردم نتیجه برخی از کاندیداها مدعی تقلب و تخلف گسترده بودند، لک

انتخابات را نپذیرفته اند؟ چنانچه این باور اصالح نشود و اعتماد جمهور مردم جلب نگردد بازنده اصلی نظام است. مهمترین 

ین رفتن آن است. آیا در چنین سرمایه اجتماعی و ملی همه نظام ها اعتماد عمومی است و حداقل خسران وضعیت کنونی از ب

شرا طی نباید برای باز گرداندن اعتماد مردم تالش کرد؟ آیا روشی که در پیش گرفته شده برای جلب اعتماد مردم مناسب 

است؟ ابطال انتخابات یک روال سابقه دار بوده و به هیچ عنوان بدعت نیست و بدیهی است تکرار انتخابات هم نه تنها باعث 

آراء واقعی ملت نمی شود بلکه تمامی رأی دهندگان را بر رأی خود ثابت قدم تر می کند. چنانچه شورای نگهبان هم تغییر در 
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نظر قطعی خود را مبنی بر صحت انتخابات صادر نماید، رهبر می تواند به عنوان معضل پیش آمده از طریق مجمع تشخیص 

از انتخاباتی سالم و شفاف بتواند با قدرت و اعتماد به نفسی بیشتر مصلحت نظام دستور اقدام دهد تا رییس جمهور برآمده 

 .مسئولیت اجرا ی کشور را بر عهده گیرد

 

حال اگر کسی مدعی تقلب و تخلف در انتخابات باشد چگونه می تواند آن را بیان کند؟ در حالی که مطبوعات تحت فشار و 

مامی رسانه ها تحت کنترل است و هر گونه اطالع رسانی از طریق رسانه تهدید و سانسور قرار دارند و به نحو بی سابقه ای ت

های داخلی و خارجی و اینترنت و تمامی سایت های خبر رسانی و حتی تلفن شخصی شهروندان دچار اختالل قرار می گیرد و 

و سیما هم که متعلق به  سیستم پیام کوتاه تعطیل می گردد تا حداقل های ارتباطی و خبررسانی مردم از بین برود و صدا

مردم و جزء اموال عمومی است یک طرفه هر آنچه می خواهد می گوید بدون اینکه اشخاص و صاحب نظرانی که مانند آنها 

فکر نمی کنند و یا اعتقاد به تخلف و تقلب آشکار در انتخابات دارند را در بحث ها شرکت دهد، دیگر چه راهی برای اعتراض 

به معروف و نهی از منکر از مهمترین ارکان اسالم نیست؟ و در آیات متعدد قرآن بر آن تاکید نگردیده است؟  می ماند؟ مگر امر

حال چنانچه مردم منکری را از حکومت مشاهده کردند آیا در قبال آن وظیفه ندارند؟ آیا امر به معروف و نهی از منکر برای 

عی آزادی است و در گفتگو با رسانه های داخلی و خارجی ادعا می جلوگیری از انحراف حکومت ها نیست؟ حکومتی که مد

کند در ایران آزادی مطلق! وجود دارد، اعالم نماید مردم چگونه می توانند انتخابات را نقد کنند؟ چرا پس از تبریک رهبری 

مقدس، جناب آقای مهندس میر ساله نظام در دوران دفاع  8هیچ یک از رقیبان این نتیجه را نپذیرفته اند؟ چرا نخست وزیر 

حسین موسوی و نیز حجت االسالم و المسلمین مهدی کروبی رییس دو دورهء مجلس نظام که هر دو مورد تایید صریح امام 

خمینی )ره( بوده اند و آشکارا خود را در چهارچوب نظام والیت فقیه تعریف می کنند و به تازگی از فیلتر شورای نگهبان عبور 

مجدداد در نماز جمعه اخیر هم مورد تایید رهبری قرار گرفتند و به تعبیری خودی به حساب آمدند، نظر رهبری را  کرده اند و

نمی پذیرند و صراحتا انتخابات را شعبده بازی و مضحک می نامند؟ امروز هم مردم به دنبال رأی خود می گردند و حکومت 

غیر از این بیش از همه به ضرر حاکمیت است. همیشه حکومت ها  نباید از این خواست تعبیر دیگری بکند که تعبیری

اعتراضات سنگین و خواست های بزرگ را تقلیل می دهند و بسیار تعجب آور است که چرا در این نظام خواست های معقول و 

 قابل دسترس را به انقالب مخملی و امثال آن و یا تأثیر پذیری از القا ات خارجی ارتقاء میدهند؟

 

حال چرا تیر اندازی به مردم؟ چرا دستگیری های کور و حبس و زندان؟ چرا ضرب و شتم و هتک حیثیت مردم؟ چرا  -۳

حمله به دانشجویان و دانشگاه ها؟ چرا اتهام های واهی؟ چرا برخورد با مالباخته به جای دزد؟ زندانی کردن ده ها اصالح طلب 

نگاران و تعداد کثیری از جوانان و دانشجویان و فعاالن جنبش مدنی  ر، روزنامهو روشنفکر، نخبگان سیاسی و فعاالن حقوق بش



که در راستای احقاق حقوق ملت و دفاع از آزادی بیان تالش می کرده اند و بسیاری از آنان چه در جریان انقالب و چه پس از 

ادر گرانقدر و عزیزم جناب دکتر سعید آن خدمات بسیاری به این ملت کرده اند و در راه دفاع از حقوق ملت همچون بر

حجاریان هزینه های سنگینی چون ترور و جانبازی را پرداخته اند، چه مشکلی را حل می کند؟ آیا این دستگیری ها خود 

برمشکالت حکومت و انحرافش از جاده حقیقت و صواب نمی افزاید؟ به فرض که حکومت عزیزان زندانی ما را وادار به اعترافات 

غین و سناریوهای شکست خورده و نخ نمایی مانند اینکه از خارج دستور گرفته و یا به دنبال انقالب مخملی و امثال آن درو

بوده اند، کرد، طراحان این سناریوها مطمئن باشند تاریخ مصرف این نوع دروغ پردازیها و تهمت ها گذشته است و نه تنها بر 

که فاصله و اختالف نظر مردم با حاکمیت را بیش از پیش عمیق می کند. آیا این ملت مؤمن و هوشیار اثر نخواهد گذاشت 

بازداشت ها با ضوابط اسالمی و اخالقی منطبق است؟ آیا این دستور اسالم است که جوانان مظلومی که روش شما را قبول 

ح برده اند؟ مگر قرآن کریم نمی گوید ندارند به نام اسالم بازداشت و زندانی کنید؟ آیا اینها خوارج هستند و دست به سال

محمدٌ رسول اهلل و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم / محمّد )ص( فرستاده خداست و کسانى که با او هستند در برابر "

که  -ی ؟ آیا رو در رو قرار دادن نیروهای سپاه و بسیج و یا نیروی انتظام"کفّار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند

با مردم به  -همگی در جهت امنیت و نظم و نگاهبانی از مرزهای کشور باید با دشمنان خارجی و یا اشرار داخلی مقابله نمایند 

مصلحت نظام است؟ در اینجا الزم می دانم به مسئولین صدا و سیمای دولتی یاد آور شوم، کسانی را که شما آشوبگر می نامید 

گاه حکومت نیاز به حضورشان دارد، آنان را ملت غیور و همیشه در صحنه می نامد، هر چند  همین مردمی هستند که هر

ممکن است افراد شرور آموزش دیده ای در جمع آنان نفوذ کنند و برای آسیب زدن به اجتماعات آنان و صحه گذاردن بر 

غات و اتهام های واهی نفرتی عظیم در میان تبلیغات رسانه های حکومتی دست به هر کاری بزنند. بی تردید این شیوه تبلی

مردم برای بنگاه عریض و طویل اطالع رسانی دولتی به وجود می آورد چرا که نجابت مردم هیچگاه به آنان اجازه تخریب و 

ن زیان رساندن به اموال عمومی و یا خصوصی را نمی دهد، اگر چه مسئولیت و وبال این حوادث بر گردن کسانی است که امکا

تشکیل تجمعات مسالمت آمیز را برای مردم فراهم نکرده اند. چگونه است تجمعات و تظاهراتی که توسط نهادهای حکومتی 

ترتیب داده می شود هرگز مورد تعرض قرار نمی گیرد ولی اعتراض منتقدان حکومت همیشه با تهدید، ارعاب و آشوب عده ای 

توسط نهادهای حکومتی برگزار می شود افرادی تحت عنوان اخالل گر و یا مواجه می گردد؟! چگونه است در تجمعاتی که 

آشوب طلب مشاهده نمی شوند ولی در هر نوع تجمع انتقادی و مسالمت آمیز این افراد حضوری پر رن  در جهت بر هم زدن 

شخصی، گروه فشار و  نظم و آرامش عمومی دارند؟! چگونه است که در تجمعات حکومتی عوامل و عناصری تحت عنوان لباس

یا عوامل خودسر حضور ندارند ولی اگر تجمع و گردهمایی منتقدین برگزار گردد حضوری گسترده و رعب انگیز دارند؟! و 

چگونه است که تاکنون این افراد در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند؟! سلب اعتماد عمومی خسارتی جبران ناپذیر است که 

هدیدهاهای خارجی آسیب پذیر می سازد و چنانچه خدای ناخواسته تهدیدی خارجی متوجه ایران حداقل کشور را در برابر ت
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شود حکومت پشتیبانی مردم را از دست خواهد داد. آیا بهتر نیست حکومت به جای رفتار خشن و تهدید و ارعاب و دستگیری 

به خدا "طالب )ع( نفرمود:  ابن ابی باشد؟ مگر علی و تیر اندازی و ضرب و شتم و کشتار برخوردی اخالقی نسبت به مردم داشته

 آیا ؟"کنم¬به من دهند تا به مورچه ای ستم روا داشته پوست جوى را از آن بگیرم ، هرگز نمی سوگند اگر هفت اقلیم را 

 نسبت مردم اعتقادات رفتار، نوع این آیا باشند؟ نداشته انتقاد جرأت که کردند می رفتار ای گونه به مردم با ما دینی پیشوایان

وَ "( خطاب می کند: ص) للعالمین رحمت پیامبر به کریم قرآن نیست؟ اسالم به جفای این و کند؟ نمی دار خدشه را اسالم، به

 "شدند لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ / و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاد مردم از پیرامون تو پراکنده مى

 

آزادی جوهر انسانیت است و همچنان که از دیرباز تا کنون در تعالیم پیامبران و پیشوایان دینی و اندیشمندان و همچنین  -۴

اعالمیه ها و بیانیه های حقوق بشری امروزین مطرح شده است از حقوق سلب ناپذیر انسان است. بنیادی ترین آرمان انقالب 

قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز صراحتاد آزادی تشکیل اجتماعات به رسمیت شناخته  ۲۷ر اصل اسالمی نیز آزادی بوده و د

شده است. پس چرا در برابر این حق مشروع و مسلم ملت مقاومت می شود و اجازه راهپیمایی داده نمی شود؟ حکومت که 

نظامی و انتظامی و اطالعاتی و تبلیغاتی را در  خود را اکثریت می داند از چه بیمناد است؟ حاکمیت که همه امکانات مادی و

اختیار دارد و معتقد است منتقدان و معترضان اقلیتی بیش نیستند! حکومتی که مدعی ممتاز ترین دموکراسی در جهان است 

به اقلیت می حداقل همانند آنها رفتار نماید، در همه دموکراسی های امروز جهان اجازه راهپیمایی و یا اعتصاب و یا تحصن را 

دهند و مسئولیت حفظ امنیت از آ ن را نیز حکومت به عهده می گیرد. من به عنوان یک شهروند و از باب النصیحه أل مه 

المسلمین به حکومت توصیه می نمایم با پافشاری بر یک کار نادرست کاری نادرست تر انجام ندهید و ایران عزیز را دچار 

خارجی نکنید و با تمسک به بهره برداری بیگانه صدای حق طلبانه مردم خود را خاموش آسیب پذیری در برابر تهدیدات 

 "ننمایید. بدانید آبروی اسالم و نظام و جمهوریت آن با هیچ مصلحتی قابل معاوضه نیست. امیر مومنان )ع( می فرماید: 

ر چند درستکارى، به زیان او باشد و موجب بهترین مردم نزد خداوند کسى است که درستکارى را بر نا درستی ترجیح دهد، ه

 125خطبه  -نهج البالغه  "اندوه او شود و بدکارى برای او سود آور باشد و به مال و اعتبار او بیفزاید

 

به نوبه خود ، با دلی پر از اندوه با خانواده های دردمند تمامی قربانیان، مجروحان و آسیب دیدگان حوادث روزهای اخیر و 

های صبور و مقاوم زندانیان سر افرازی که جز خدمت به مردم و دفاع از حقوق ملت جرمی مرتکب نشده اند اظهار  خانواده

همدردی می نمایم و به همهء عوامل و عناصر دخیل در این التهابات و تنش آفرینیها و کسانیکه به نام دفاع از اسالم و انقالب 

م بی دفاع روا می دارند متذکر می گردم این رفتارها باعث سرعت بخشیدن به و نظام خشن ترین برخوردها را نسبت به مرد

الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم / حکومت با کفر باقی می ماند ولی همراه با ظلم هر گز "زوال حکومت می گردد که: 



 ."پایدار نمی ماند

 

بار  2مام خمینی )ره( در مسئولیت های مختلف منصوب شدم، بار از سوی ا 5من در مراحل مختلف انقالب حضور داشته ام، 

بار به مجلس راه یافتم و در طول دوران جن  در جبهه ها حضور داشتم. برادرانم  2در مسئولیت وزارت کشور قرار گرفتم، 

از قافلهء شهدا جا بارها در طول جن  مجروح شدند و نهایتا یکی از آن ها به فیض شهادت نا ل آمد و یکی دیگر از آنها که 

مانده بود، در پی انجام وظیفهء نمایندگی به سوی رحمت حق شتافت. همواره دل در گرو اسالم و انقالب و ایران داشته ام و 

در این راه آنچه را وظیفهء دینی و ملی خود دانسته ام انجام داده و می دهم اگر چه برای خود و یا خانواده ام هزینه داشته 

که بر سر همین آرمانها و عقایدم و دفاع از آنچه حق می پنداشتم زندان جمهوری اسالمی را نیز بدون کمترین باشد، چه آن

شکوه و شکایتی تحمل نمودم و با هیچ کس غیر از خدای خود معامله نکرده و نخواهم کرد )ان شاء اهلل(. بسیاری از دوستانم را 

یهن در دوران انقالب و در جبهه های نبرد به شهادت رسیدند و امروز نظاره گر من به یاد می آورم که در راه دفاع از اسالم و م

هستند که آیا در قبال از دست رفتن آرمان های انقالب و عزت ایران با بی تفاوتی تنها نظاره گر هستم و یا در حد توانم به 

 خفه باید گویند می که آقایانی آن"یتوالسیون: وظیفه خود عمل می کنم، به تعبیر هشدار دهنده امام خمینی در ماجرای کاپ

 "، مرتکب کبیره است کسی که فریاد نکندواهلل نزند؛ داد که کسی است گناهکار واهلل، … شد؟ خفه باید هم اینجا شد،

 

جمهوری  فراز از بیانات امیرمومنان )ع( در نامه خطاب به مالک اشتر را یاد آور می شوم، تا حکمرانان نظام 2در خاتمه  -۶

اسالمی که از آغاز سودای تحقق حکومت آرمانی شیعه را در سر داشته اند به ارزیابی خویش بنشینند که آیا راهی که در پیش 

 گرفته اند راه امام علی )ع( است؟

 

کالم اول: قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن و همچون حیوان درنده ای نسبت به آنان 

 .مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری زیرا آنها دو گروه بیش نیستند : یا برادران دینی تواند و یا انسانها ی همچون تو

 

حق  ها بناحق، زیرا که هیچ چیز، مانند ریختن خون حرام سبب غضب خدا و بزرگی عقوبت  کالم دوم: بپرهیز از ریختن خون

شود، پس حکومتت را با ریختن خون حرام تقویت مکن که همین سبب ضعف و  ت نمیتعالی، و زوال نعمت و کوتاهی عمر دول

 .گردد سستی و نابودی آن می

 

 :بار دیگر به ارباب حکومت این آیه را متذکر می گردم که
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 ألَمْ یَأْنِ لِلَّذینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

 !وقت آن نرسیده است که دلهاى مؤمنان در برابر ذکر خدا و حقّ خاشع گردد؟آیا 

 من آنچه شرط بالغ است با تو می گویم / تو خواه از سخنم پند گیر، خواه مالل

 والسالم علی من اتبع الهدی

 عبداهلل نوری

01/04/1388 

 

 

 

 1388تیر  2سه شنبه 

 دی نژاد مروج اسالم متحجر و اسالم طالبانی هستندنامه مهدی کروبی به ضرغامی: مدافعان دولت احم

 

 بسمه تعالی

 

 جناب آقای مهندس ضرغامی

 ر یس محترم سازمان صداوسیما

 

 با سالم

عملکرد صداوسیما در چگونگی انعکاس موج عظیم اعتراضات آرام مردم در سطح کشور به خصوص مردم شریف و قهرمان 

ماه هر بیننده و شنونده منصف و عالقه مند به امام و نظام جمهوری اسالمی را به خرداد ۲۲تهران پس از انتخابات بی نظیر 

تحیر واداشت. آیا آنچه که مردم شریف ایران در این چند روز خواستار آن بوده و هستند جز احقاق حق و صیانت از آرای خود 

 بوده است؟

 

خردادماه  ۲۵معات آرام میلیونی به خصوص در روز دوشنبه عدم اطالع رسانی مناسب از خواست واقعی ملت و انتشار اخبار تج

بهمن نبوده با رسالت  ۲۲که همگان آن را با راهپیمایی ایام انقالب مقایسه نموده و حتی قابل قیاس با راهپیمایی های مرسوم 

 رسانه ملی سازگار است؟

 

انجام می شود و انعکاس وارونه آن در  آیا ضرب و شتم و کشتار مردم بی گناه که غالبا توسط نیروهای لباس شخصی



 صداوسیما جزو رسالت رسانه ملی است؟

 

آیا حمله به کوی دانشگاه توسط لباس شخصی ها که نمایندگان مجلس و مراجع رسمی و حتی مقام معظم رهبری نیز بر آن 

و تشبیه آنها به منافقین سال های تعریض داشته اند و نسبت دادن این خشونت ها به انبوه جمعیت معترض به نتیجه انتخابات 

جزو رسالت رسانه ملی است؟ آیا نسبت دادن آتش سوزی ها و آتش زدن مساجد و تخریب اموال ملت که حسب اطالعات  ۶۰

واصله غالبا از سوی لباس شخصی هاست و البته ممکن است بعضا تعدادی عناصر نفوذی هم سوءاستفاده کنند جزو رسالت 

 ا مردمی که اهلل اکبرهای شبانه سر می دهند مسجد آتش می زنند؟رسانه ملی است؟ آی

 

 آیا این صداوسیما همان صداوسیمایی است که حسب فرمایش امام باید کارخانه آدم سازی باشد؟

 

 .نخواهد شد ۶۰آیا نمایش اینگونه ای اعتراضات مردمی به نوعی تطهیر منافقین سال های 

 

ی مردم را به نظام جمهوری اسالمی افزایش نخواهد داد. نشان دادن صحنه های ضرب و شتم آیا عملکرد صداوسیما، بی اعتماد

وحتی کشتار رقت انگیز جمعی از مردم دل اینجانب را به شدت آزرده کرده است و به گمان من در صورت عدم دخالت 

خراش به وجود نمی آمد اما آیا نیروهای لباس شخصی و انتظامی و فرضا نیروهای نفوذی و اغتشاشگر این صحنه های دل

 .انعکاس آن در صداوسیما و نسبت دادن آن به جمعیت میلیونی جزو رسالت رسانه ملی است

جناب آقای ضرغامی، به خوبی می دانید که آنانی که امروز از دولت آقای احمدی نژاد حمایت می کنند کسانی هستند که 

قطه مقابل تفکر حضرت امام قرار دارند و مردمی که معترض به نتایج انتخابات مروج اسالم تحجر و اسالم طالبانی هستند که ن

هستند به نتیجه انتخاباتی معترضند که در یک فرایند مهندسی شده و تقلب های فراوان، فردی را به عنوان ر یس جمهور 

 .ای مصباح یزدی باشدآینده اعالم کرده است که بتواند مجری تفکر متحجرانه و تفکر نشات گرفته از مکتب آق

جناب آقای ضرغامی عملکرد رسانه ملی قبل از انتخابات که ترویج دروغگویی، هتک حرمت، اتهام زنی، استفاده نادرست از 

رسانه ملی برای یک کاندیداست جای بحث طوالنی دارد که در یک فرصت مقتضی باید به آن پرداخت. از شما به عنوان ر یس 

می خواهم پیام این مردم عزیز و شریف را دریابید و رویکرد رسانه ملی را در چگونگی انعکاس اعتراضات این رسانه ملی اکیدا 

 .آرام مردمی اصالح نمایید و بیش از این مردم را برای کسب اطالعات و اخبار به سمت رسانه های خارجی سوق ندهید

 

 مهدی کروبی

55/667-45-19-28-11-http://www.tudehpartyiran.org/2013- 
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 پاسداران سپاه و فقیه ولی مردمی، جنبش

 1388تیر  02سه شنبه, 

 

ن آن است، حفظ هوشیاری وتداوم مبارزه، راه مقابله با تهدیدات سپاه ودیگر پرهیز از افتادن به دام خشونت که سپاه از طراحا

 .نهادهای کودتاچی است

ده ها هزار تن از هم میهنان ما دراعتراض به کودتای انتخاباتی ارتجاع حاکم و با وجود سرکوب شدید و ایجاد فضای امنیتی 

د. پس از شنبه خونین و لشگر کشی واحدهای مسلح سپاه و درسراسر کشور به تظاهرات و اعتراض های خود ادامه می دهن

بسیج به خیابان ها و رویارویی با مردم بی سالح و حق طلب، و به رغم تالش کودتاچیان صدای حق طلبانه مردم جان به لب 

  .رسیده، کماکان دربسیاری از شهرهای کشور طنین افکن است

کنونی مردم میهن ما، سپاه پاسداران طی بیانیه ای تهدید آمیز بار دیگر  درچنین اوضاعی وبا توجه به رشد جنبش اعتراضی

با هرگونه اقدام اعتراضی سخن گفته است. این “ قاطع”برای میلیون ها مردم مسالمت جو، خط و نشان کشیده و از برخورد 

هبرد سپاه نامیده از جمله تاکید کرد: امنیتی دربیانیه اول تیرماه خود با اشاره به برخورد با مردم که آن را را-نهاد نظامی

درشرایطی که شخصیت ها، نخبگان وگروه های مرجع با نصب العین قرار دادن منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در ”

، نماز جمعه .... تاکید ورزیده اند، جای هیچ شک وتردیدی باقی نمی گذارد که تداوم روند اقدامات غیر قانونی و ایجاد اغتشاش

آشوب، تخریب اموال عمومی و .... از سوی اغتشاش گران حکایت از توطئه ای بزرگ علیه انقالب وملت ایران می کنند .... 

 ” ....نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج دربرخورد با آشوبگران درن  نخواهند کرد

ادها و ارگان های حکومتی به حمایت از حال پرسش کلیدی اینجاست، چرا و به چه عللی سپاه پاسداران بیش از دیگر نه

 کودتای انتخاباتی برخاسته و تمام امکانات خود را برای موفقیت آن سازمان داده است؟

سپاه پاسداران به دالیل مختلف که به آن اشاره خواهیم کرد، خود از طراحان و مجریان کودتا وسرکوب های خونین اخیر است 

خواندن آنها از سوی فرماندهان سپاه، به هیچ رو موجب شگفتی “ فتنه آفرین”و “ ب طلبآشو”و از این رو، تهدید مردم و 

نبوده و نیست. درحقیقت سپاه از جمله نهادهایی است که از ادامه وضع چند سال اخیر کشور که با روی کار آمدن دولت ضد 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/668-


یر این وضع وشکست احمدی نژاد به سختی مردمی احمدی نژاد پدید آمده، منفعت برده و به این علت دربرابر خواست تغی

  .مقاومت می کند

، را می توان دوران طالیی برای سپاه پاسداران نامید، 1384روی کار آمدن ویا بهتر گفته باشیم برگماری احمدی نژاد درسال 

ین پیمانکار کشور بدل شده و زیرا از آن زمان تا به اکنون این نهاد نظامی با حمایت مستقیم دولت و تا ید ولی فقیه، به بزرگتر

نفوذ اقتصادی حیرت انگیزی به چن  آورده که حتی نارضایتی بخش هایی از طیف ارتجاع حاکم را نیز سبب گردیده، بنابراین 

 .طراحی کودتا وسرکوب خونین مردم توسط این نهاد ارتجاعی با انگیزه کامال مشخص سیاسی و اقتصادی صورت می پذیرد

خورشیدی باز می گردد، اما  70قتصادی سپاه به دوران اجرای سیاست تعدیل اقتصادی یعنی ابتدای دهه پیشینه فعالیت ا

  .نفوذ سریع آن درحیات اقتصادی کشور به دوران دولت احمدی نژاد مربوط است

اخبرگذاری فارس پاسدار قاسمی یکی از فرماندهان سپاه و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء دریک گفتگو اختصاصی ب

  1387مرداد ماه  14

سپاه با رویکرد جدید و با حمایت از بخش خصوصی فقط درپروژه های خاص عمرانی و ”با صراحت خاطر نشان ساخته بود: 

اقتصادی کشور که بقیه بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارند مشارکت می کند، ما دربخش مسکن هم سیاست های 

یم و اکنون درهیات دولت مورد بررسی است، اجرای پروژه های تونلی و راه سازی، سد سازی و جدیدی را طراحی کرده ا

جی در منطقه تمبک در  -ان-ساخت مخازن ذخیره نفت و گاز از توانایی های سپاه است و درحال حاضر ساخت مخازن ال

 “.یان داردعسلویه با مشارکت سپاه درچارچوب کنسرسیومی متشکل ا زشرکت های کره جنوبی جر

بخشی از فهرست فعالیت های سود جویانه و مخرب سپاه درامور اقتصادی بویژه صنعت ملی نفت و گاز به گزارش روزنامه 

طراحی و اجرای پاالیشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی، طراحی و اجرای ”اردیبهشت ماه امسال چنین است:  6اعتماد 

و تصفیه خانه ها ا زجمله اقدامات قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه درصنعت نفت کشور  تاسیسات جانبی وابسته به تاسیسات آبگیری

-است. همچنین احداث آبگیر پاالیشگاه گازی پارس جنوبی، احداث تلمبه خانه های جدید خط لوله نفت بویژه شاه لوله ری

می الفین پنجم عسلویه، طراح توسعه تبریز، سیستم های کنترل و اندازه گیری مخازن جزیره خارد و ساخت مجتمع پتروشی

، احداث تاسیسات آبگیر مجتمع پتروشیمی کاویان، تاسیسات مجتمع اوره و 16و  15میدان گازی پارس جنوبی فازهای 

بعالوه با “ آمونیاد پتروشیمی پردیس، احداث تلمبه خانه نفت اهواز و احداث تاسیسات طرح توسعه میدان گازی جزیره کیش،

میلیون دالر با شرکت  300میلیارد و  1احمدی نژاد، درپاییز سال گذشته سپاه پاسداران قراردادی به ارزش دخالت دولت 

کیلومتری انتقال گاز پارس جنوبی به ایرانشهر دراستان سیستان و بلوچستان را که  900ملی گاز ایران برای احداث شاه لوله 

به  1386ز از ایران به شبه قاره هند است را به امضاء رساند. فقط درسال بخشی از طرح راهبردی و فوق العاده مهم انتقال گا

طرح عمرانی کشور به بسیج سپاه واگذار شد. برطبق اعالم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  1000دستور دولت احمدی نژاد 
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درداخل و خارج ایران دارد.  شرکت ثبت شده 800شورای اسالمی، قرارگاه سازندگی خاتم النبیا سپاه پاسداران نزدیک به 

همچنین سپاه پاسداران دارای موسسات مالی پرقدرتی است که دربازار بورس هم حضور دارند. دراردیبهشت ماه سال گذشته 

میلیارد تومان به صورت نقد و اقساط خریداری  177همین موسسات مالی، کارخانه استراتژیک تراکتور سازی تبریز را به مبلغ 

  .را نیز در بازار بورس شرکت صنعتی صدرا توسط سپاه تصاحب شدکردند. اخی

با آنچه مورد اشاره قرار گرفت می توان به خوبی علت تالش تب آلود سپاه پاسداران برای حفظ وبقای دولت ضد ملی و ضد 

  .مردمی احمدی نژاد را مورد توجه قرار داد

نبش مردمی می پردازد که حضور توده های میلیونی ومقاومت اصالح سپاه پاسداران دراوضاعی به تهدید آشکار و بی پرده ج

طلبان دربرابر کودتا نفوذ سیاسی و منافع اقتصادی نامشروع آن را به چالش گرفته و با خطر روبرو می سازد. درعین حال ذکر 

دراین لحظه مشخص، نشانگر  این نکته نیز خالی از فایده نیست که بیانیه سپاه و حضور یکی از لشگرهای ویژه آن درتهران

هراس جدی کودتاچیان از جمله فرماندهان این نهاد سرکوبگر وغارتگر از تشدید شکاف درنیروها و جناح های درون و پیرامون 

حاکمیت است و به نوبه خود بی ثباتی و در حد معینی جایگاه متزلزل کودتاچیان به رهبری ولی فقیه را نشان می دهد. سپاه 

به کار انتشار بیانیه تهدید آمیز زده است که علی رغم تالش بی وقفه علی خامنه ای و حمایت بی پرده اواز  زمانی دست

خود را با قوت و قدرت به “ وحدت کلمه”احمدی نژاد، ارتجاع حاکم به دالیل متعدد عینی و ذهنی قادر نیست یکپارچگی و 

نامیدن آنها از سوی سپاه نه از موضع قدرت، بلکه از “ آشوب طلب”وب و نمایش بگذارد. بنابراین، تهدید مردم به کشتار و سرک

  .موضع ضعف و ترس صورت می گیرد

حضورمستقیم سپاه پاسداران با تجهیزات کامل برای مقابله با میلیون ها مردم معترض میهن ما، نشانگر این واقعیت است که 

های بزرگی به پیش برداشته واجرای موفقیت آمیز توطئه کودتا را  جنبش مردمی در مصاف با کودتاچیان، درروزهای اخیر گام

عقیم گذاشته و به همین علت رژیم والیت فقیه به ناگزیر برای مقابله با مردم از سپاه استفاده می کند که این امرپایگاه 

  .انتظامی را به اثبات می رساند-شکننده و نااستوار کودتاچیان حتی درمیان نیروهای نظامی

پرهیز از افتادن به دام خشونت که سپاه از طراحان آن است، حفظ هوشیاری وتداوم مبارزه، راه مقابله با تهدیدات سپاه ودیگر 

 .نهادهای کودتاچی است

66855/-45-19-28-11-http://www.tudehpartyiran.org/2013- 

 

 

 

 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/668-


 آراء بازشماری کمدی و حاکمیت در شکاف تشدید

 1388تیر  02سه شنبه, 

کمدی باز شماری آرا در رژیم والیت فقیه این حقیقت را به شکلی عریان به اثبات رسانده است که رهبر رژیم، یعنی کسی که 

ر نماز جمعه هفته گذشته مدعی شد تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است، حتی با قبول سخنان جنتی، شخصی است د

دروغگو و مغرض و نهاد رسیدگی به این تقلبات گسترده نیز توسط کسانی اداره می شود که خود مسئولیت مستقیم سازمان 

 .دهی این تقلبات را بر عهده داشته اند

نتخاباتی خامنه ای و شرکاء و تالش در راه برگماری مجدد محمود احمدی نژاد به عنوان ر یس جمهور، موجی در پی کودتای ا

از اعترضات گسترده و بی سابقه مردمی، در طی سی سال حاکمیت جمهوری اسالمی، تمامی ایران را فرا گرفت. دستگیری 

نبش زنان، دستگیری اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی های گسترده اصالح طلبان، یورش به فعاالن جنبش دانشجویی و ج

مذهبی نشانگر تالش مزدوران ارتجاع برای تشدید جو خفقان و درهم کوبیدن اعتراضات توده ای است. از مسایل قابل توجه -

ر درون اعتراضات اخیر و بحران شدیدی که رژیم ارتجاعی والیت فقیه با آن دست به گریبان است، پدیده تشدید شکاف د

حاکمیت و محدود شدن بیش از پیش پایگاه خامنه ای و طرفداران اوست. در روزهای اخیر فشار زیادی بر روی رهبران 

مذهبی و خصوصا مراجع تقلید برای حمایت از خامنه ای صورت گرفته که تا کنون با شکست رو به رو شده است. اعالمیه 

بر حسب اطالع بسیاری از عالمان برجسته حوزه ”ئله از جمله می نویسد: ضمن اشاره به این مس“ مجمع روحانیون مبارز”

ها انسان موضع بگیرند. ما از مقاومت آنان  اند تا در مقابل میلیون علمیه مبارکه قم و سایر کشور شدیداد تحت فشار قرار گرفته

مراجع بزرگ تقلید و عالمان برجسته مانند کنیم و امیدواریم  ها صمیمانه و متواضعانه تشکر می خواهی در برابر این زیاده

ها بایستند و تسلیم نشوند و اطمینان داریم که نخواهند شد و تاریخ  کشی همیشه ملجاء مردم مظلوم باشند و در برابر حق

  “.دهد پرافتخار مراجع تشیع این حقیقت را نشان می

دست ”ان، که وابسته به طرفداران احمدی نژاد است، به سکوت معنا دار رفسنجانی و متهم شدن او از سوی پایگاه خبری ایر

و در پی آن دستگیری گروهی از خانواده او و همچنین تشدید حمالت گروه های مزدور به “ داشتن در آشوب های اخیر

اداره نشانه دیگری از گستردگی شکاف در صفوف نیروهایی است که در پی پیروزی انقالب بهمن امور “ مجمع روحانیون مبارز”

موسوی خو ینی ها و “ مجمع روحانیون مبارز”در حمله بی سابقه یی به دبیر “ ایران”کشور را به دست گرفتند. پایگاه خبری 

موسوی ” با اشاره به بیانیه یی که گویای از طرف این مجمع در لغو راه پیمایی روز شنبه صادر شده بود، از جمله نوشت: 

ها ماند،  ها معطل امضای موسوی خو ینی ه در تهران است. این بیانیه دیرهنگام، که ساعتها اولین متهم آشوب شنب خو ینی

 “.ایجاد راهی برای گریز از پیامدهای آشوبی بود که خیابان آزادی را در خود فرو برد
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تیرماه صادر کرد  1در مقابل این حمالت بی سابقه طرفداران خامنه ای، مجمع روحانیون مبارز در اطالعیه ای که روز دوشنبه 

های رای آمدند، اکنون باید جنازه  مردم نجیب ایران که با هزاران امید و آرزو و شور و شوق به پای صندوق”از جمله نوشت: 

ها انسان در سراسر کشور به نتایج اعالم شده این  جوانان خود را از میان خاد و خون بردارند و به سوگ آنان بنشینند، میلیون

ها انسان در  دانند و بدان معترضنند، میلیون اور و اطمینان ندارند، بلکه آن را محصول یک طرح حساب شده میانتخابات ب

خواهند و حق دارند فریاد اعتراض خود را به صورت راهپیمایی و اجتماعات آرام به گوش طرفداران حق و  سراسر کشور می

هایی است که سینه فرزندانشان را بشکافد و پیر و جوان و زن و  یر گلولهطلبانه سف عدالت برسانند. آیا پاسخ این فریادهای حق

های رای آگاهانه بوده و امضاء سند افتخار جمهوری  مرد را به خاد و خون بکشد؟... اگر حضور گسترده مردم در پای صندوق

شود مگر  انگان نسبت داده شده میها نفر از همین مردم به توطئه و دسیسه بیگ اسالمی است، پس چرا حضور اعتراضی میلیون

های گذشته در ایران و سایر کشورها از این اباطیل چه طرفی بستند که امروز همان نسخه پوسیده را کپی کرده و به  رژیم

ها انسان آگاه از کارگران، کسبه، کشاورزان،  کندکه حرکت اعتراضی میلیون کنند...کدام عقل سلیم باور می مردم اهانت می

یون، دانشجویان و سایر اقشار نقشه و طراحی این گروه یا آن گروه و با حمایت بیگانگان باشد؟ ... ما برای بازگرداندن روحان

طرف و کاردان و آشنا به قوانین به شکایات نامزدهای  اطمینان و اعتماد مردم خواهان آن هستیم که هیاتی متشکل از افراد بی

 “.و عدل به داوری بنشینند و با تصمیمی خداپسندانه آرامش را به کشور برگردانندمعترض رسیدگی کنند و با رعایت حق 

از خبرهای دو روز اخیر می توان این استنباط را کرد که با وجود همه اعتراض های گسترده مردمی در زمینه تقلبات انتخاباتی 

اند که به سیاست های ضد مردمی خود ادامه و دروغ های گوبلزی ولی فقیه و ر یس جمهور تقلبی آن، سران ارتجاع مصمم 

دهند. در گزارش ها آمده بود که دبیر شورای نگهبان ارتجاع، جنتی، با وجود قبول این واقعیت که از میان صندوق های 

شهر بیش از تعداد کل رای دهندگان است و با وجود قبول اینکه  50بررسی شده میزان آراء به صندوق های ریخته شده در 

  .میلیون رای باشد، معذالک ضرورتی بر ابطال نتیجه انتخابات نمی بیند 3ان این آرای اضافی می تواند تا حدود میز

کمدی باز شماری آرا در رژیم والیت فقیه این حقیقت را به شکلی عریان به اثبات رسانده است که رهبر رژیم، یعنی کسی که 

نتخابات صورت نگرفته است، حتی با قبول سخنان جنتی، شخصی است در نماز جمعه هفته گذشته مدعی شد تقلبی در ا

دروغگو و مغرض و نهاد رسیدگی به این تقلبات گسترده نیز توسط کسانی اداره می شود که خود مسئولیت مستقیم سازمان 

 .“نظام نمونه جهان”دهی این تقلبات را بر عهده داشته اند. این است ویژگی های 

ر این حوادث آنچنان است که هر روز گروه های بیشتری از موافقان حکومت و نیروهای مدافع جمهوری رسوایی سران رژیم د

  .اسالمی از صفوف رژیم کنده می شوند

 .اگر امروزی وحدتی در کشور دیده می شود وحدت انزجار از رژیم جهل، جنایت و دروغ است
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 !ارتجاع به ها توده پاسخ انتخابات ابطال خواست و اعتراضات گسترش

 1388تیر  02سه شنبه, 

 

تکارات میرحسین موسوی ومهدی کروبی از جمله و بویژه تداوم اعتراضات، باید جنبش اعتراضی ضمن پشتیبانی و حمایت از اب

 .کنونی را سازماندهی کرده و با ارزیابی صحیح و واقع بینانه ازصحنه سیاسی، توطئه کودتاچیان را خنثی ساخت

 

 !هم میهنان گرامی

م، علی رغم سرکوب شدید وایجاد فضای امنیتی در سراسر کشور ده ها هزار تن از معترضان به کودتای انتخاباتی ارتجاع حاک

به تظاهرات و اعتراضات خود ادامه می دهند. پس از شنبه خونین و لشگرکشی واحدهای مسلح سپاه و بسیج دربرابر توده های 

ی کشور طنین افکن مردم و به رغم تالش کودتاچیان، صدای حق طلبانه مردم جان به لب رسیده، کماکان دربسیاری از شهرها

  .است

درچنین اوضاعی و با توجه به توان جنبش مردمی، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای تهدید آمیز باردیگر برای میلیون ها مردم 

  .با هر گونه اقدام اعتراضی سخن گفته است“ قاطع”مسالمت جو وحق طلب میهن ما خط و نشان کشیده و از برخورد 

خواندن توده های میلیونی مردم توسط سپاه پاسداران که از طراحان و مجریان “ تروریست”و “ نه آفرینفت“،ئ“آشوب طلب”

کودتا وسرکوب های اخیر است، به هیچ رو تصادفی و شگفت آور نبوده و نیست. واقعیت این است که سپاه از اصلی ترین 

الت غیر قانونی آن درمعادالت سیاسی بویژه انتخابات حامیان دولت ضد مردمی و واپس گرای احمدی نژاد بوده و هست و دخ

اخیر فقط و فقط برای تامین منافع اقتصادی و سودهای کالن ناشی از تصاحب و اجرای بزرگترین طرح های عمرانی و 

  .اقتصادی کشور است. به همین دلیل تهدیدات سپاه و ماهیت اقدامات آن برای مردم میهن ما پوشیده و پنهان نمی باشد

سپاه پاسداران دراوضاعی به تهدید آشکار وبی پرده جنبش مردمی پرداخته است که مقاومت و مبارزه اصالح طلبان و اتکای 

آنها به توده های حاضر درصحنه، بسیاری از نقشه های کودتاچیان را تاکنون ناکام گذارده است. درعین حال بیانیه سپاه دراین 

امنیتی از تشدید شکاف درنیروها و جناح -تاچیان از جمله فرماندهان این نهاد نظامیلحظه مشخص، نشانگر هراس جدی کود

های درون و پیرامون حاکمیت ارزیابی می شود و به نوبه خود وضعیت بی ثبات و تا حد معینی متزلزل کودتاچیان به رهبری 
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یه و تهدید زده است که علی رغم تالش خامنه ولی فقیه را نشان می دهد. سپاه پاسداران درمقطع زمانی دست به انتشار بیان

ای و حمایت او از دولت احمدی نژاد و تقلب گسترده درانتخابات، ارتجاع حاکم به دالیل متعدد عینی و ذهنی قادرنیست 

خواندن میلیون ها مردم از “ اغتشاش گر”و “ آشوب طلب“یکپارچگی خود را با قوت و قدرت به نمایش بگذارد. ازاین رو

  .های و طبقات مختلف اجتماعی، نه از موضع قدرت، بلکه کامال از موضع ضعف وترس می باشدقشر

حضور مستقیم سپاه پاسداران با تجهیزات کامل برای سرکوب، نشانگر این واقعیت است که اوال جنبش مردمی درروزهای اخیر 

ذاشته و به همین علت رژیم والیت فقیه به ناگزیر گام های بزرگی به پیش برداشته وموفقیت کامل توطئه ی کودتا را عقیم گ

برای مقابله با آن از واحدهای سپاه یاری می طلبد، که این امر پایگاه ضعیف وشکننده واپس گرایان کودتاچی حتی درمیان 

 .انتظامی را به اثبات می رساند-نیروهای نظامی

 

 !هم میهنان آگاه و مبارز

و انفعاالت عرصه سیاسی ودرگیری و رویارویی رو به تزاید حاکمیت، ادامه مبارزه با توسل به دراوضاع کنونی و با توجه به فعل 

اشکال متنوع و پرهیز از خشونت و افتادن دردام تحریکات ارتجاع حاکم از اولویت جدی برخوردار است. ضمن پشتیبانی و 

م اعتراضات، باید جنبش اعتراضی کنونی را حمایت از ابتکارات میرحسین موسوی ومهدی کروبی از جمله و بویژه تداو

سازماندهی کرده و با ارزیابی صحیح و واقع بینانه ازصحنه سیاسی، توطئه کودتاچیان را خنثی ساخت. می باید از فراخوان ها و 

دعوت نامزدهای اصالح طلب از جمله تظاهرات روز پنجشنبه آینده به مناسبت بزرگ داشت شهدا و برای تداوم جنبش 

عتراضی با خواست ابطال انتخابات و آزادی همه بازداشت شدگان واقع اخیر و معرفی و محاکمه عامالن کشتار مردم با تمام قوا ا

 .حمایت کرد

هدف واپس گرایان ناامید ساختن توده ها و ایجاد جو رعب و وحشت برای مهار وسرکوب جنبش مردمی است. این هدف را با 

 .تگی درصفوف جنبش ناکام سازیم، این مبارزه مشترد ماست که ارتجاع را به عقب خواهدراندتشدید مبارزه و تقویت همبس

جنبش کنونی به سطح معینی از رشد و تکامل نیازمند است که تنها با حفظ هوشیاری و اتحاد عمل می توان به آن دست 

 !خستگی ناپذیر مبارزه کنیمیافته و استبداد والیی را به زانودرآورد . دراین راه با عزم راسخ و بطور 

55/669-45-19-28-11-http://www.tudehpartyiran.org/2013- 
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 )10) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  04پنج شنبه, 

 میرحسین موسوی در حبس خانگی است

 پیام آیت اهلل منتظری در اعتراض به عملکرد نامناسب مسئوالن و سرکوب مردم

 مهندس موسوی : با ترفندهایی که ماهیت آن برای همه مردم روشن شده است از صحنه بیرون نمی روم 8بیانیه شماره 

  هماهنگی جبهه اصالحات پیرامون حوادث بعد از انتخابات صادر شدبیانیه شورای 

 کروبی: دولت احمدی نژاد را مشروع نمی دانم

 1388تیر  4پنجشنبه 

 (میرحسین موسوی در حبس خانگی است )ویژه خبرنامه گویا

 

ی شود اما میر حسین موسوی بر اساس گزارش های موثق رسیده به خبرنامه گویا از روز دوشنبه گذشته هرچند رسما اعالم نم

 .تقریبا در بازداشت خانگی است

 

بر همین اساس از این پس هرگونه برنامه ای که اعالم می شود ارتباطی به او ندارد و صرفا برای حمایت از او است. در همین 

 .حال قصد حکومت هم این است که هرگونه حرکتی را به او نسبت دهند و او را مسئول اعالم کنند

 

ه گفته یک منبع موثق دیگر، همه رابطین او دستگیر شده و هر روز تعداد تازه ای دستگیر می شوند. این درحالی است که ب

همه کادر روزنامه کلمه سبز و کارکنان سایت کلمه بازداشت شده اند و در نتیجه سایت کلمه از کنترل نزدیکان مهندس 

 .موسوی خارج شده است

 

 .ی خانواده میر حسین موسوی نیز تحت نظر هستندبر همین اساس حتی اعضا

 

به گفته این افراد در حال حاضر تنها منابع موثق اطالعیه های ستاد مردمی یا حامیان موسوی خواهند بودو تنها سایت قابل 

 .معرفی شده است nasimfarda.com اعتماد نسیم فردا

 

 .نفر گذشته و از خیلی ها خبری در دست نیست ۱۰۰۰ز به گزارش نزدیکان مهندس موسوی شمار دستگیرشدگان از مر

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/671-
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 1388تیر  4پنجشنبه 

 پیام آیت اهلل منتظری در اعتراض به عملکرد نامناسب مسئوالن و سرکوب مردم 

 

  بسم اهلل الرحمن الرحیم   

  

  الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم ()

  

 ملت بزرگوار و فهیم ایران   

گذشته های پر افتخارتان در صحنه سیاسی و    ت به پیشگاه شما مردم غیور و فداکار، که یک بار دیگر همچونسالم و تحی   

رفته خود، صبورانه سختی ها    بلوغ فکری خویش را به اثبات رساندید و برای احقاق حقوق از دست   اجتماعی کشور، رشادت و

خود    دانند که همه منصب و مقامشان ثمره جانفشانی ها و از یقین می   ولی مسئولین امور با آن که به ;را تحمل نمودید

خواسته به حق شما مردم عزیز روشهایی اتخاذ نموده و    گذشتگی های شما ملت عزیز و بزرگوار است ، با کمال تأسف در برابر

 .که در باور هیچ انسان منصفی نمی گنجد   به اعمالی دست زدند

 

جمهوری اسالمی نقش داشته ام ، ضمن اظهار    توان خویش ، در مبارزات علیه رژیم گذشته و برقراری اینجانب که در حد   

نمایم و صراحتا اعالم  می   برخوردها و رفتارهای چند روز گذشته ، در برابر مردم احساس شرمندگی   تأسف و ناراحتی از این

که زیر    فتار حاکمان فعلی تفاوتی آشکار دارد. این برخوردها و سیاستهاعلوی با ر   دارم که اسالم عزیز و سیره نبوی و منش می

وسیعی از مردم به اصل اسالم و حاکمیت دینی خواهد شد و    شود به یقین موجب بدبینی اقشار لوای حاکمیت دینی انجام می

 .ارزشمند علمای اسالم را از بین خواهد برد   زحمات

منظر و مرآی جهانیان و پس از گذشت فقط سی    بالد چگونه در میت و شیعه بودن خویش میدر کشور و نظامی که به اسال   

دارند، تهران و برخی    در حالی که هنوز توده های مردم صحنه های پایانی رژیم گذشته را به یاد   سال از پیروزی انقالب و

  استهای غلط خود برادران نظامی و انتظامی را در مقابلکرده اند و با سی   شهرهای بزرگ دیگر را به یک پادگان بزرگ تبدیل

کند، ناجوانمردانه  چماقداران شاه را در اذهان تداعی می   مردم قرار داده اند و با راه انداختن مأموران لباس شخصی که خاطره  

انحصاری نمودن تمامی امکانات    اکشند. ب مردان و زنان این مرز و بوم تاخته و آنها را به خاد و خون می   به جان جوانان و

وابسته به    فرهیختگان و دانشجویان که همگی چشم و چراغ و فرزندان این ملت اند را   رسانه ای و تبلیغاتی ، روشنفکران و



چرا آمار  نمایند. اینان سرمایه های این مملکت اند. زندانی می   خوانند و هر روز به بهانه ای واهی آنها را دستگیر و اجانب می

 کشور تا این میزان باالست ؟   فرار مغزها از

روش و سیره پیامبر)ص ( و حضرت علی )ع ( که ما    آیا این گونه برخورد با مسا ل موجب وهن اسالم و تشیع نمی شود؟! آیا   

هیچ گاه مخالفان خود را    ان )ع (داریم همین گونه بوده است ؟! رسول بزرگوار اسالم )ص ( و امیر مومن   افتخار پیروی از آنان را

  ساکت ننموده و سیاست ناپسند و نابخردانه خودی و غیر خودی را در   دشنام نداده و به آنان تهمت نزدند، آنان را با شمشیر

گاه و بتوانند دست به هر جنایتی بزنند، به خواب   مورد مسلمین پیاده ننمودند. اینکه عده ای نسبت به حکومت خودی بوده 

قتل های زنجیره ای را انجام    را مورد ضرب و شتم قرار داده و از طبقه باال به پایین پرتاب کنند،   دانشجویان حمله نموده و آنها

خصوصا    ;نمایند و از مجازات مصون باشند، با هیچ دین و آ ینی سازگار نیست    دهند و فرهیختگان این ملت را وحشیانه ترور

جانشین بر حق او به خاطر درآوردن خلخال از پای زن    اسالم که پیغمبر آن ) رحمة للعالمین ( است وبا شریعت مقدس 

 . اگر کسی از این غصه بمیرد بر او مالمتی نیست   فرماید: یهودیه می

صبر جمیل و اجر برای بازماندگان غمدیده آنان    اینجانب برای کلیه شهدا مخصوصا شهیدان چند روز گذشته علو درجات ، و   

 . خواهانم   جزیل از خداوند متعال

آرامش با آگاهی کامل خواسته های منطقی و بر حق    توصیه من به ملت عزیز و بزرگوار ایران آن است که در کمال متانت و   

 .نمایند   خویش را پیگیری

غیر عقالیی بیش از این موجب بی اعتمادی ملت    کنم که با برخوردهای تند و به مسئولین و سردمداران حکومتی سفارش می   

تن  نظری ، بین خود و    و با دست برداشتن از لجاجت و اظهارات و عقاید اشتباه و ;نظام نگردند   به آنان و جدایی مردم از

  طرف و دارای و با تشکیل هیأتی بی ;انجام شده از مردم عذرخواهی نمایند   و نسبت به اشتباهات ;مردم تفرقه ایجاد نکنند

داشته باشند که مقامات دنیوی پایدار نبوده و ارزشی    و باور ;اختیارات تام ، انتخابات اخیر را به سرانجامی قابل قبول برسانند 

 امروز خواسته های به حق خود را در   ) تلک االیام نداولها بین الناس ( را آویزه گوش کنند. اگر مردم شریف  ندارد و آیه شریفه 

بنیان هر حکومتی را هر    مظلومانه سرکوب شوند، عقده هایی شکل خواهد گرفت که ممکن است   اجتماعات آرام مطرح نکنند و

 .چند مقتدر باشد برکند

خواهم که توفیق ایمان و باور به  خداوند متعال می   در پایان حقیقت مرگ و قیامت را به خود و همگی افراد گوشزد نموده و از   

 . راجعون ( را به همه ما عنایت بفرماید. آمین رب العالمین   نا هلل و انا الیه) ا

 . والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته   

  

  ۱۳۸۸تیر ماه  ۳ 
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 حسینعلی منتظری 

 

 

 

 مهندس موسوی : با ترفندهایی که ماهیت آن برای همه مردم روشن شده است از صحنه بیرون نمی روم 8بیانیه شماره 

 

 ۱۵:۰۱ساعت  ۱۳۸۸تیر  ۴

 

خود که حاوی نکات مهمی درباره وارونه جلوه دادن واقعیت ها ، کوتاه نیامدن از  8مهندس میرحسین موسوی بیانیه شماره 

استیفای حقوق ملت ایران که امروز به خون به ناحق ریخته شده جوانان این کشور آبیاری شده ، چگونگی ادامه یافتن اعتراض 

قرار داد. متن کامل بیانیه به شرح زیر « کلمه»حفظ آرامش و پرهیز از ایجاد تنش و ... است را در اختیار سایت ها در عین 

 :است

 بسمه تعالی

 مردم هوشیار و شریف ایران

 طی روزهای اخیر صدا و سیما، خبرگزاریهای دولتی، برخی روزنامه های دولتی و سایتهای اینترنتی وابسته به دولت و روزنامه

کیهان، بخش عمده ای از فضای خود را به وارونه جلوه دادن آنچه قبل، حین و پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاست 

ت و جمهوری ایران رخ داد، اختصاص داده اند. آنها با استفاده از امکاناتی که متعلق به شماست، نه تنها به پنهان ساختن تخلفا

حوادث دلخراشی که در ایام اخیر اتفاق افتاد می پردازند بلکه مسئوالن مستقیم و غیرمستقیم آن را کسی معرفی می کنند که 

  .تنها شما را در مسیر احقاق حقی که داشته اید همراهی کرده است

 

قلبی بزرگ اتفاق افتاده و پس از آن، واقعیتی که آنان بیهوده تالش می کنند نادیده انگارند آن است که در این انتخابات ت

معترضان به این وضعیت به گونه ای غیرانسانی مورد هجوم قرار گرفته و کشته، زخمی و یا بازداشت شده اند. اگر با مسببین 

به گونه ای مناسب و قانونی برخورد می شد امروز شاهد تکرار آن فجایع در ابعادی  1378تیر  18جنایت کوی دانشگاه در 

  .سیع تر و وارونه جلوه دادن واقعیتها به گونه ای جسورانه تر نبودیمو

 

همان ها هستند که هنوز با اتکاء به امکاناتی که متعلق به عموم مردم است در راستای منافع گروهی خود بی پروا به دروغ 

را به بنده نسبت می دهند. آنان غافلند گویی و پرونده سازی برای دیگران ادامه می دهند و افعالی را که خود عامل آن هستند 



که موسوی با این ترفندهایی که ماهیت آن برای همه مردم روشن شده است از صحنه بیرون نمی رود. آنچه در این روزها رخ 

داد اصل نظام جمهوری اسالمی را که میراث امام بزرگوار و شهدای گرانقدرمان است هدف قرار داده و این چیزی نیست که 

 .وان به سادگی از کنار آن گذاشت و با طرح اتهاماتی اینگونه و تهدید به محاکمه از آن صرفنظر نمودبت

من نه تنها از پاسخ گویی در برابر این اتهامات واهمه ای ندارم بلکه آمادگی دارم تا نشان دهم چگونه مجرمان انتخاباتی در 

مردم را بر زمین ریختند و اکنون کوشش می کنند صحنه هایی را که  کنار مسببان اصلی اغتشاشات اخیر قرار گرفتند و خون

صدها شاهد و دهها تصویر آن را گواهی می دهند به گونه ای دیگر جلوه دهند؛ آماده ام تا نشان دهم چگونه کسانی که 

گریهای  بهانه تخریبعملشان در راستای ایجاد هرج و مرج در کشور؛ تضعیف نظام و منافع بیگانگان است تالش نمودند به 

عناصری نامعلوم، جنبش سبز شما را اغتشاشگری و وابسته به بیگانه معرفی کنند؛ ولی حاضر نیستم به خاطر مصالح شخصی و 

هراس از اینگونه تهدیدها از ایستادگی در سایه شجره سبز استیفای حقوق ملت ایران که امروز به خون به ناحق ریخته شده 

نظر نمایم. از مجموع آرای ریخته شده در صندوقها تنها یک رأی متعلق به  یاری شده است لحظه ای صرفجوانان این کشور آب

  .من است و شما به خوبی می دانید که مشکل آنها با میلیونها رأیی است که جوابی برای سرنوشت آنها ندارند

 

امش و پرهیز از ایجاد تنش، در دام بدخواهان که باز هم از عموم ملت شریف ایران متواضعانه درخواست می کنم با حفظ آر

کوشش می کنند این حرکت گسترده اجتماعی را شورش و اغتشاش و وابسته به بیگانه قلمداد کنند، نیافتند و با زیرکی و 

مبانی  هوشیاری که ویژگی ممتاز شماست این توطئه ها را مهار نمایند. تداوم اعتراض در چارچوب قانون و با رعایت اصول و

 .نشأت گرفته از انقالب اسالمی راهبرد اصلی است که ضامن تداوم و دسترسی به اهداف شماست

دشمن خارجی با همراهی یاران جاهل و طماع خود در داخل بر آنست که مطالبات این حرکت عظیم خودجوش را به خوارج 

ون قرآنهای سر نیزه معرفی کند. بر ماست که با رفتار و بیرون از نظام نسبت دهد و حتی اهلل اکبرهای از دل برآمده شما را چ

 .گفتار خود این توطئه شوم را خنثی نماییم

 

 میرحسین موسوی –برادر و خدمتگزار شما 

 1388چهارم تیر 

 

 

 

 بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصالحات پیرامون حوادث بعد از انتخابات صادر شد، ایلنا

آمیز و عاری از خشونت خود، برای  سی جمهوری اسالمی و در راستای راهبرد مسالمتقانون اسا 27ما به استناد اصل 
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 .کنیم چندمین بار از وزارت کشور، درخواست صدور مجوز قانونی برگزاری تجمع و یا راهپیمایی می

 .ای صادر کرد ایلنا: شورای هماهنگی جبهه اصالحات پیرامون حوادث بعد از انتخابات بیانیه

ایم که همیشه در شرایط سخت به خداوند  یلنا، در بخشی از این بیانیه خطاب به ملت ایران آمده است: ما آموختهبه گزارش ا

 .توکل کنیم، با شما سخن بگوییم و در کنار شما باشیم و اکنون همان روز و همان شرایط است

نظیر در استفاده از حق  ی است. آن مشارکت بینیاز از هر توصیف خرداد خلق کردید، بی 22حماسه بزرگی که شما در انتخابات 

نهیم و باری دیگر خداوند منان را شاکریم که چنین آگاهی و بصیرتی به ملت ما عطا کرده  تعیین سرنوشت را خاضعانه ارج می

 .و به ما توفیق داده است تا در چنین عصری در میان شما زندگی کنیم

اعتقاد به حقوق و موجودیت ملت، با  ای بی ه که دیدید و جهانیان هم نظاره کردند، عدهدر ادامه این بیانیه آمده است: اما آنگون

 عنوان یادگار خمینی کبیر، بازی کردند و رای و اراده ملت را به سخره گرفتند آبروی نظام جمهوری اسالمی به

گامه سخت و در این کارزار نابرابر، اکنون طلب در این هن های اصالح در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما احزاب و گروه

های ملی و اسالمی جناب آقای مهندس  ها، مواضع و دغدغه و برای همیشه حمایت جدی، قاطع و مستمر خود از دیدگاه

فشاریم و  کنیم و بر حقانیت اعتراض پای می میرحسین موسوی در خصوص شیوه ناصواب برگزاری انتخابات اخیر را اعالم می

 .خود او سخت بر این باوریم که باید تا احقاق کامل حقوق تضییع شده مردم در گستره قانون، ایستادگی کردهمچون 

های مسوول در امر برگزاری انتخابات، از وزارت کشور و شورای  در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما تمامی دستگاه

جای تهدید مکرر مردم  خواهیم تا به دانیم و از آنها می  و ناگوار اخیر می نگهبان گرفته تا صدا و سیما را عامل رویدادهای فجیع

ویژه دانشجویان و جوانان، دست از  ها و احزاب سیاسی و فعاالن فرهنگی و اجتماعی به و خط و نشان کشیدن برای شخصیت

 .توهین به غرور ملی ایرانیان بردارند تا آرامش از دست رفته مملکت بازگردد

آمیز و عاری  قانون اساسی جمهوری اسالمی و در راستای راهبرد مسالمت 27ه این بیانیه آمده است: ما به استناد اصل در ادام

  .کنیم از خشونت خود، برای چندمین بار از وزارت کشور، درخواست صدور مجوز قانونی برگزاری تجمع و یا راهپیمایی می

 کروبی: دولت احمدی نژاد را مشروع نمی دانم

 

 1388تیر  3چهارشنبه، 

 

من نتیجه این انتخابات را   "مهدی کروبی بار دیگر با تاکید بر اینکه این انتخابات مخدوش است و باید ابطال گردد گفت : 

 " . قبول ندارم و دولت برامده از ان را مشروع نمی دانم

 



ا حضور در جمع اعضای تحریریه و فنی روزنامه کروبی دیروز پس از پایان جلسه شورای سیاست گذاری روزنامه اعتمادملی ب

اعتمادملی با اشاره به تالش های بزرگان برای حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گفت : 

در عرصه این انتخابات تالش همه برزگان برای حضور حداکثری مردم بود و حتی گروههایی که انتخابات دوره قبلی را  "

تحریم کرده بودند در عرصه این انتخابات حضوری فعال داشتند و مردم را به شرکت در ان دعوت می کردند . بنابراین بود که 

قبل از برگزاری انتخابات همواره در گفت و گو با خبرنگاران خارجی به انها می گفتند که شما روز انتخابات شاهد حضور 

ونه احساس می شد که مردم به تغییر در شرایط می اندیشند و تنها راه تغییر را نیز گسترده مردم خواهید بود چرا که این گ

حضور در انتخابات و از طریق صندوق های رای می دانستند . البته ما هم مردم را به حضور گسترده در انتخابات ترغیب می 

یف کردن جمهوریت نظام را دارد پودر می کند کردیم و معتقد بودیم که حضور گسترده مردم هر نوع اراده ای را که قصد تضع

ما تصور می کردیم که در انتخابات تقلب هایی صورت می گیرد ولی حضور گسترده مردم  "وی گفت :   "و از بین می برد . 

رغم  باعث می شود که تالش هایی برخی از گروهها برای تقلب در انتخابات بی ثمر باشد ولی متاسفانه شاهد ان بودیم که علی

 ". حضور گسترده مردم باز هم سرنوشت دیگری برای انتخابات رقم خورد

 

اما شیرینی حضور گسترده مردم در انتخابات توسط  "وی با اشاره به حوادثی که در عرصه این انتخابات پیش آمد گفت : 

حضور خودجوش مردم در اعتراض به مجریان ان تلخ شد و مردم نیز از این موضوع ناراحت و سرخورده شدند و بنابراین شاهد 

شعارهای مردم در راهپیمایی هایی که شرکت می کردند مشخص بود  "کروبی تاکید کرد :   "روند برگزاری انتخابات بودیم . 

انها شعاری علیه نظام سر نمی دادند بلکه با سردادن تکبیر و فریاد زدن اهلل اکبر خواستار احقاق حقشان و تعیین تکلیف رای 

ود بودند ولیکن متاسفانه عده ای به این مردم ان  و بهتان زدند و گفتند که این فریادها صدای صهیونست و ضد انقالب خ

دبیر کل حزب اعتمادملی تصریح کرد :  "است ولی گفتن این حرف ها نتیجه ای ندارد زیرا مردم به اگاهی سیاسی رسیده اند . 

ن نتیجه ای بر ان رقم خورد من همواره تاکید می کردم که ما به شورای نگهبان هنگامی که انتخابات برگزار شد و چنا "

حرفی نخواهیم زد و بدان اعتراضی نداریم بلکه ما نسبت به عملکرد قوه مجریه و وزارت کشور و شخص رییس جمهور دولت 

اد بنده قطع نظر از نتیجه ای که برای این به اعتق "وی تاکید کرد :   "نهم که برگزار کننده این انتخابات بود معترض هستیم . 

انتخابات رقم خورده است باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چه شبکه هایی مافیایی به وجود آمده اند که می توانند 

سانی که این گونه سرنوشت انتخاباتی را تغییر دهند باید دقت و بررسی شود و این غده سرطانی را پیدا کرد . به نظر من ک

 اکنون نسبت به نتیجه انتخابات رضایت دارند چند سال بعد خود متوجه سرنوشت تلخی که بدان گرفتار شده ایم خواهند شد

. " 
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در ایران مردمی با مذاهب و قومیت های مختلف زندگی می کنند   "وی با اشاره به تنوع مذهبی و قومیتی درکشور گفت :

کنم که به گونه ای رفتار نکنند که خود را وابسته به خدا بدانند و دیگران را ضد دین معرفی  بنابراین من به برخی توصیه می

کنند . چرا این روزها برخی می گویند که کسانی که به انتخابات اخیر معترض هستند از پیکره انقالب جدا شده اند من به این 

حرف می زنید شما درکجای حرکت و مبارزات انقالب حضور  افراد می گویم که آیا شما شاقول انقالب هستید که این گونه

داشتید که امروز درباره کسانی که سالها برای پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسالمی در کنار امام )ره( و دیگر نیروهای 

ردم به نظام جمهوری درصد از م 98انقالبی مبارزه کرده اند این گونه صحبت می کنید . این نظام متعلق به همه مردم است و 

 " . اسالمی رای مثبت داده اند

 

کسانی که در انتخابات کاندیداها شده بودند خود از نیروهای انقالبی و  "وی با اشاره به سوابق کاندیداهای این انتخابات گفت : 

ه علی رغم حضور نیروهای مدیران این کشور بودند و حضور انها باعث شد که مردم در عرصه انتخابات حاضر شوند ولی متاسفان

البته کسانی که به آقای احمدی نژاد هم   " وی خاطرنشان ساخت :  "انقالبی و حضور گسترده مردم این حادثه تلخ روی داد . 

  "رای داده اند متعلق به این نظام هستند ولی انها در اقلیت حضور دارند و نمی توان نظر اقلیتی را به اکثریت تحمیل کرد . 

 . کروبی در ادامه پیشنهادی به مسئوالن داشت مهدی

 

برای اینکه مشخص شود حامیان احمدی نژاد در اقلیت هستند و ما در اکثریت هستیم ، به حامیان  "او چنین پیشنهاد کرد : 

ن اجازه اصالح طلبان و احمدی نژاد مجوزی داده شود تا در دور روز به صورت جداگانه راهپیمایی را برگزار کنند . مسئوال

دهند و البته امنتیت را برقرار کنند تا یک روز حامیان اصالح طلبان و یک روز حامیان احمدی نژاد در سراسر کشور و در 

تمامی استان ها راهپیمایی برگزار کنند و ان گاه مشخص شود که ما در اکثریت هستیم و یا حامیان احمدی نژاد . البته بحث 

نژاد دارای دو وجه کمی و کیفی است ، چرا که در صورتی که قرار باشد این راهپیمایی برگزار شود درباره حامیان ما و احمدی 

چهره هایی چون دکتر سروش در این مراسم مرا همراهی می کند . البته این راهپیمایی که در کمال آرامش و سکوت برگزار 

یا انها و در صورتی که ما در اقلیت بودیم دیگر حرفی خواهد شد و تنها برای ان است که مشخص شود ما در اکثریت هستیم 

مهدی کروبی در ادامه در حالی که ابراز امیدواری کرد تا هرچه سریعتر دستگیر شدگان اخیر آزاد شود از  "نخواهیم زد . 

صاحب  "ی گفت : پیگیری روند آزادی انها خبر داد . وی با ابراز تاسف از بازداشت محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتمادمل

امتیاز این روزنامه من هستم و اگر مطلبی منتشر می شود مسئولیت ان با بنده و مدیر مسئول روزنامه است و حتی من اعالم 

کرده ام که اگر نامه ای یا بیانیه ای از طرف بنده نوشته می شود مسئولیت ان با بنده است نه کسی که ان را حروف چنینی 

 " . پ در روزنامه یا سایت ان را تنظیم می کندمی کند و یا برای چا



 

ما کارمان را در چارچوب نظام انجام می دهیم البته حقمان تضییع شده  "وی با اشاره به ادامه فعالیت روزنامه تاکید کرد : 

میزان رای  است که باید پیگیری کنیم . ما در چارچوب خط جمهوری اسالمی مبنتی بر تفکر حضرت امام )ره( که معتقد بود

 " . ملت است حرکت می کنیم و به ان اعتقاد داریم

من بارها در برابر چنین   "وی با تاکید بر اینکه همواره باید در برابر سختی ها مقاومت کرد و به مبارزه با ان پرداخت گفت : 

و اکنون نیز به شما می گویم که  شرایط سختی قرار گرفته ام و تهمت های بسیاری را تحمل کرده ام و دیگر رویین تن شده ام

  . باید به فعالیت خود در چارچوب نظام ادامه دهید و از سختی ها نهراسید
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 !ایران مردم مبارزات با جهان کمونیستی و کارگری احزاب همبستگی

 1388تیر  04پنج شنبه, 

 

دار کردن اراده و خواست مردم ایران و دست زدن به اقدامات  حزب کمونیست یونان هرگونه تالش برای تحریف و خدشه

 .کند نه علیه جنبش مردمی در این کشور را محکوم میسرکوبگرا

شان برای افشا کردن و ابطال این انتخابات سرشار  حزب کمونیست کانادا همبستگی خود را با کارگران و مردم ایران در تالش

اره، عادالنه و دارد. حزب کمونیست کانادا همچنین ازخواست مردم ایران برای برگزاری یک انتخابات دوب از تقلب اعالم می

 کند دموکراتیک حمایت می

حزب کمونیست یونان رویدادهای اخیر ایران در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را از نزدیک و با نگرانی دنبال کرده 

 .است

 دارد شتال که نیست ارتباط بی تر گسترده طور به منطقه این در امپریالیستی های نقشه ٔ  وضعیت موجود در ایران با ادامه

 وضعیت، این در دیگر مرتبط عامل. بکشاند جنوبی و مرکزی آسیای سوی به را ها ثباتی بی و برخوردها و ها کشمکش مرکز

ونی بورژوازی در ایران و برخورد داخلی نیروهای درون حاکمیت برای کسب تسلط و کنترل بر در های کشمکش و تضادها

 .قدرت سیاسی در ایران است

دار کردن اراده و خواست مردم ایران و دست زدن به اقدامات  نان هرگونه تالش برای تحریف و خدشهحزب کمونیست یو

 .کند سرکوبگرانه علیه جنبش مردمی در این کشور را محکوم می

 دموکراتیک حقوق از دفاع راه در را ایران مردمی اقشار و کارگر ٔ  طبقه ٔ  حزب کمونیست یونان همبستگی قاطع خود با مبارزه

 .کند می اعالم سیاسی و سندیکایی-صنفی های آزادی به دستیابی برای و شان اجتماعی و

 .اند حزب کمونیست یونان خواستار آزادی زندانیانی است که به جرم مبارزه برای حقوق کارگران و زحمتکشان به زندان افتاده

 در ها کمونیست سیاسی ٔ  آزادانه فعالیت و انایر ٔ  حزب کمونیست یونان همچنین خواستار قانونی کردن فعالیت حزب توده

 .است ایران

 شرایط ٔ  کند که تالش دارند به بهانه ها در ایران را محکوم می در عین حال، حزب کمونیست یونان هرگونه دخالت امپریالیست

 .ببرند پیش به منطقه این مردم ٔ  هزینه به «بزرگ ٔ  خاورمیانه» ایجاد برای را خود های نقشه ایران، بر حاکم

رفت از این بحران را  آنچه مهم است این نکته است که این فقط و فقط مسئولیت و حق مردم ایران است که راه حل برون

 .بیابند
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 ۲۰۰۹ژو ن  ۲۴

 

 داشت نخواهد باز شان عادالنه ٔ  سرکوب و دروغ مردم ایران را از مبارزه

 

 

اند تا به تقلب در انتخابات ریاست  ها آمده اسر کشور به خیابانها شهروند ایران در سر به رغم موج سرکوب دولتی، میلیون

ژو ن برگزار شد اعتراض کنند. حزب کمونیست کانادا همبستگی خود را با کارگران و مردم ایران در  12جمهوری که در روز 

انادا همچنین ازخواست مردم دارد. حزب کمونیست ک شان برای افشا کردن و ابطال این انتخابات سرشار از تقلب اعالم می تالش

کند و خواستار آزادی تمام آنانی است که به ناحق  ایران برای برگزاری یک انتخابات دوباره، عادالنه و دموکراتیک حمایت می

برند. همچنین ما خواستار پیگرد تمام افرادی هستیم که مسئول تالش ناشیانه برای  اند و در زندان به سر می بازداشت شده

 .ای هستند که در پی آن اعمال شد تایج انتخابات و خشونت دولتیجعل ن

 

ای توسط  ای است که به گونه مسئله تنها محدود به دور کنونی انتخابات نیست، بلکه کل سیستم انتخاباتی در ایران مضحکه

 تمام. دهد ادامه متیقی هر به را مذهبی رهبری کنترل و بشود مردم ٔ  رژیم مذهبی طراحی شده است تا مانع تحقق اراده

 و سکوالر نیروهای شوند؛ صالحیت تأیید حاکم ٔ  دسته و دار توسط قبل از باید افراد، از چه و احزاب از چه انتخابات، نامزدهای

دیگر نیروهای منتقد نظم حاکم مذهبی و حکومت احمدی نژاد از شرکت در انتخابات محرومند و مورد سرکوب، زندان و حتی 

 .گیرند اعدام قرار می

 

اعالم « عادالنه و دموکراتیک»ای انتخابات را  آن خامنه« ولی فقیه»و « شورای نگهبان»ژو ن  12بالفاصله پس از انتخابات 

داد، پیروز  شماری که خالف آن را نشان می کردند و ر یس جمهور کنونی یعنی محمود احمدی نژاد را به رغم شواهد بی

ای به یک  تقلبی نتوانست مردم را از برخاستن به اعتراض باز دارد، خامنه« مهر تأیید»این  انتخابات اعالم کردند. زمانی که

حاکم « راست سنتی»آرا را داد. در همین حال، نیروهای  از بخشی بازشماری ٔ  عقب نشینی تاکتیکی دست زد و وعده

 خوابگاه به ژو ن 14 خونین ٔ  مله حملههواداران خود را بسیج کردند و به دفعات به نیروهای مخالف حمله کردند، از ج

 .جر شدمن مقامات توسط بیشتری تعداد شدن دستگیر و مجروح و بسیاری تعداد شدن کشته به که تهران دانشگاه دانشجویان

 

« شمارش»ها ریخته شده بوده است  اعالم کرد که سه میلیون رأی بیشتر از آرای واقعی که به صندوق« شورای نگهبان»سپس 

 .داد قرار تأیید مورد را نژاد احمدی تقلبی مجدد انتخاب همچنان اعتراف، این رغم به و! میلیون سه –ست شده ا
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 ایران ٔ  توده حزب مرکزی ٔ  کمیته. است کرده محکوم را آن از پس ٔ  رحمانه ب بیسرکو و تقلبی انتخابات ایران ٔ  حزب توده

 :که کرد اعالم خود ژو ن 13 ٔ  اعالمیه در

 

ها رأی تقلبی به نام احمدی نژاد... بار دیگر نشانگر این  دهندگان انتخابات و اعالم میلیون قابل انکار تقلب سازمانشواهد غیر  »

 ملی ٔ  واقعیت است که ولی فقیه رژیم و انصار مسلح و نیمه مسلحش، سازمان گران اصلی خشونت دولتی بر ضد اراده

 از انتخابات شده اعالم نتایچ بودن اعتبار بی اعالم با کشور اجتماعی و اسیسی نیروهای ٔ  همه باید... هستند ایرانی ها میلیون

را بر ضد این شعبده بازی ولی فقیه و مزدوران  خود اعتراض صدای امکانات ٔ  همه از استفاده با و رژیم کشور وزارت سوی

 نتایج به تمکین. داد قرار فشار زیر را رژیم ها توده ٔ  یافته سازمان ٔ  مسلح و نیم مسلحش بلند کنند. باید با گسترش مبارزه

 «.است اندیشی تاریک و تزویر رژیم با همکاری و مردم رأی به خیانت شده اعالم

 

اند که چون حکومت احمدی نژاد  طلبانه و ضد امپریالیستی به غلط به این نتیجه رسیده المللی صلح برخی در جنبش بین

ژیم صهیونیستی، مورد هدف قرار گرفته است، و چون که برخی از عناصر ای آن، ر توسط امپریالیسم و ژاندارم منطقه

این باید سکوت اختیار کرد و حتی بدتر، باید بنابر هستند، اپوزیسیون نیروهای ٔ  داری و نیروهای طرفدار غرب در زمره سرمایه

دشمن »انگاشت نادرست است که  اندیشانه که مبتنی بر این این رژیم ارتجاعی را مورد حمایت قرار داد. این حساب ساده

 .دار است ، از اساس خدشه«دشمن من، دوست من است

 

المللی از نیروهای ضد امپریالیستی جانبداری کرده باشد، به  حکومت احمدی نژاد حتی اگر در مواردی هم در سطح بین

م ارتجاعی و اهریمنی است که آید. این حکومت یک رژی به حساب نمی« هوادار زحمتکشان»وجه مترقی نیست و دولت  هیچ

دانی زن به خود ٔ  بارها تشکیالت کارگری، دانشجویان و نیروهای سکوالر را مورد تهاجم قرار داده است، و در حاکمیت سی ساله

 .کردن، شکنجه و قتل مخالفانش دست یازیده است

 .کنیم پشتیبانی آنها برحق ٔ  یران در مبارزهولی روزهای عمر این رژیم به شمارش افتاده است. همه با هم از نیروهای مردمی ا

 

 مرکزی ٔ  هیأت اجراییه

 حزب کمونیست کانادا

 2009ژو ن  22
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 )خاکستری های سایه) ایران ٔ  پیچیده و حساس اوضاع در تأملی

 1388تیر  04پنج شنبه, 

 

 حرب سیاسی هیئت عضو و استار مورنینگ سیاسی سردبیر ، Heylett) (Johnهایلت جان ٔ  نوشته

 بریتانیا کمونیست

 

های رفقایی را که در آنجا برای استقالل ملی،  ت ایران داشته باشیم. باید دیدگاههایی مثل دول ما باید تحلیل خودمان را از دولت

 در قوا تمام با – ایران ٔ  توده حزب –های کشور  رزمند در نظر بگیریم. ... کمونیست دموکراسی، برابری و حقوق کارگران می

 اخیر رویدادهای پیرامون را خود ۶ ٔ  شماره ٔ  میهاعال( خرداد ۳۱) ژو ن ۲۱ روز ایران ٔ  توده حزب. اند داشته شرکت ها اعتراض

 .کرد منتشر

 ایران ٔ  تأملی در اوضاع حساس و پیچیده

 ۸۸تیر  ۳

 ، سردبیر سیاسی مورنین  استار و عضو هیئت سیاسی حرب کمونیست بریتانیا(John Heylett) هایلت جان ٔ  نوشته

 استار مورنین  انگلیسی ٔ  به نقل از نشریه

 

شهر تعداد آرای ریخته شده در  ۵۰یران پذیرفت که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در این کشور، در شورای نگهبان در ا

اند. با وجود این، عباسعلی کداخدایی سخنگویی این  ها بیشتر از تعداد افرادی بوده است که واجد شرایط رأی دادن بوده صندوق

 !صورت گرفته است« یا تقلبی در انتخاباتخالف عمده »گوید که این بدان معنا نیست که  شورا می

درصد رأی دهندگان در هر حوزه امری غیرعادی نیست چرا که رأی دهندگان  ۱۰۰کدخدایی توضیح داد که شرکت بیشتر از 

 میلیون ۳ها بیشتر از  اند. به نظر او، میزان اختالف رأی ای رأی بدهند که در آن ثبت نام شده مجبور نیستند در همان منطقه

 در انتخابات ٔ  نتیجه باشد؛ داشته انتخابات ٔ  تواند تأثیری در نتیجه میلیون رأی شمارش شده نیست، که نمی ۴۰در قیاس با 

 با نژاد، احمدی محمود یعنی رژیم، ٔ  های رأی اعالم شد، که در آن نماینده از بسته شدن صندوق پس ساعت دو ٔ  فاصله

 .شد اعالم تانتخابا ٔ  برنده آسانی به آرا درصد ۶۳٪ کسب

اما سه نامزد دیگر انتخابات معتقدند ]در زمان تحریر این نوشته[ که میزان آنچه آنها ابایی ندارند که آن را تقلب بخوانند، بسیار 

 دوران از را او همه که پاسداران، سپاه پیشین ٔ  بیشتر از آن است که کدخدایی به آن معترف است. محسن رضایی، فرمانده

 مهدی و سابق؛ وزیر نخست موسوی، میرحسین دارند؛ یاد به ۱۹۸۰ ٔ  دهه در دموکراتیک نیروهای ٔ  انهوحشی های سرکوب
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انتخاباتی، خواستار تجدید برگزاری انتخابات ریاست « تخلف»مورد  ۶۴۶ از بیشتر اعالم با مجلس، سابق ر یس کروبی،

ای، ولی فقیه، دستور منع برگزاری تظاهرات و  هجمهوری شدند. در این میان، میرحسین موسوی حتی پس از آنکه علی خامن

خواست برگزاری مجدد  پیگیر کماکان شد، انتخابات ٔ  نتیجه ٔ  های اعتراضی را داد و خواستار پذیرش مطیعانه گردهمایی

انتخابات است. او خطاب به تظاهرکنندگانی که به رغم خطر دستگیری و ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی و انتظامی و 

 «.کشور به شما تعلق دارد. اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست»های دولتی گرد آمده بودند گفت:  س شخصیلبا

یستی و به ویژه بریتانیا را در روند رویدادها محکوم کرد و دو دیپلمات بریتانیایی را از امپریال های دولت ٔ  رژیم مذهبی مداخله

 .به رو شدکشور اخراج کرد که با مقابله به مثل لندن رو 

های چند روز اخیر به شدت او را نگران  تهدیدها، ضرب و جرح و دستگیری»باراد اوباما، ر یس جمهور آمریکا اظهار داشت که 

 «دهند می دست از را خود جان گناه بی که کسانی ٔ  سوگواری مردم آمریکا برای همه»او خود را در « و آشفته کرده است.

 ناحیه آن مردم کشتار و غزه به اسرا یل ویرانگر تهاجم جریان در پیش ماه شش حتی که صورتی به هم آن دانست، شریک

 .بود نکرده ابراز اسرا یل توسط

 و تهدید از تهران حکومت ٔ  در پی سخنان بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و اظهار نگرانی او نسبت به استفاده

 انتقاد جریان این در اش «مداخله» خاطر به او از ایران ٔ  خارجه وزارت سخنگوی قشقاوی حسن تظاهرکنندگان، علیه خشونت

 نابجا های دخالت در طوالنی ٔ  گر که سابقه های سلطه رتقد برخی از ناآگاهانه پیروی با» مون کی بان قشقاوی، ٔ  گفته به. کرد

 «.کرد دار خدشه را جهان مستقل های کشور نزد خود جهانی اعتبار دارند، استعمارگری و کشورها دیگر داخلی امور در

های نفتی آن، و دوبار تحمیل دیکتاتوری سبعانه بر  تردید آمریکا و بریتانیا سوابق خرابی از جمله اشغال ایران، چپاول ثروت بی

 بوش جورج ٔ  توانند از دموکراسی در سرزمینی بگیرند که در آن دار و دسته مردم ایران دارند. مردم ایران چه درسی می

 به چنان آن دموکراتیک پاسخگویی و مسئولیت آن در که بگیرند بریتانیا از یا کرد، خود آن از تقلب با را ۲۰۰۰ سال تخاباتان

است که پس از انتخاب ر یس مجلس عوام گوردون براون اعالم کرد که این تصمیم را با ریاست موروثی  شده گرفته مضحکه

 که[ را جویا خواهد شد؟دولت در میان خواهد گذاشت و نظر او ]مل

ن و اعوا و واشنگتن توسط ریا و تقلب با که ای جامعه آن نه واقعی، المللی بین ٔ  جامعه – المللی بین ٔ  ای که جامعه عجله

 از حمایت که کرد متقاعد را بسیاری داد، نشان خود از نژاد احمدی مجدد انتخاب پذیرش برای –انصارش معرفی شده است 

 .است امپریالیسم با همدستی معنای به ایران یشهرها در معترضان

به تحکیم و گسترش پیوند و  نسبت را تمایلش و گفت تبریک انتخابات ٔ  را ول کاسترو، ر یس جمهور کوبا، به پیروز اعالم شده

رام بگذارند چرا که به ایران احت»همکاری بین ایران و کوبا ابراز داشت. رفیق ونزو الیی او هوگو چاوز نیز از جهانیان خواست که 

پیروزی احمدی نژاد یک پیروزی تمام عیار بود. »او اضافه کرد که « گیرد. هایی برای تضعیف انقالب ایران صورت می تالش



دانم که موفق  دار کنند و از آن طریق دولت و انقالب اسالمی را تضعیف کنند. من می خواهند پیروزی احمدی نژاد را لکه می

 «.نخواهند شد

المللی اوپک در کنار  ه روشن است این است که ایران متحد نزدیک کوبا و به ویژه ونزو الست که در سازمان نفتی بینآنچ

کنند. از دیدگاه روابط دولتی، بسیار معقول است که چنین روابطی  یکدیگر قرار دارند و قاطعانه سرکردگی آمریکا را رد می

آمیز عالیق منجر  ، خرسندی نسبت به روابط بین دولتی غالباد به بیان اغراقایجاد و حفظ شود. از دید دیپلماسی معمول

 .شود می

سندیکاها و نیروهای چپ بریتانیا، ضمن اعالم همبستگی با تحوالت مترقی در کشورهایی که در آنها نمایندگان کارگران در 

زنند، باید مواظب باشند که صرفاد به  یستی زانو نمیهای دیگری که در برابر تهدیدهای امپریال دولت حضور دارند و نیز با دولت

اسم ضد امپریالیسم بودن، نسنجیده از آنانی دفاع نکنند که رفتارشان غیرقابل دفاع است، که این جز یک خودکشی آرام 

 .نخواهد بود

اند  تخاذ چنان مواضعی نبردهاند و نه تنها خود نفع چندانی از ا های مشابهی را مرتکب شده در گذشته نیز نیروهای چپ اشتباه

 .های برخوردار از آن وفاداری افراطی نیز سودی از آن نبردند بلکه دولت

های رفقایی را که در آنجا برای استقالل ملی،  هایی مثل دولت ایران داشته باشیم. باید دیدگاه ما باید تحلیل خودمان را از دولت

 نکته این بر نژاد احمدی –ای  ر نظر بگیریم. برخی از مدافعان رژیم خامنهرزمند د دموکراسی، برابری و حقوق کارگران می

عمده ساکنان متمول شمال شهر تهران هستند، در صورتی  طور به یا منحصراد انتخاباتی تقلب علیه معترضان که دارند اصرار

ناطق شهر، بلکه در جنوب شهر وجه صحت ندارد. تظاهرات اعتراضی نه فقط در بسیاری دیگر از م که چنین امری به هیچ

اند، اما تمام اقشار جامعه، از زحمتکشان  فقیرنشین پایتخت نیز صورت گرفت. و اگرچه دانشجویان در تظاهرات پیشگام بوده

 .اند آمیز برای کسب حقوق دموکراتیک خود شرکت داشته در تظاهرات اعتراض« غیرقانونی»های چپگرای  گرفته تا سازمان

 ۳۱) ژو ن ۲۱ روز ایران ٔ  توده حزب. اند داشته شرکت ها اعتراض در قوا تمام با – ایران ٔ  توده حزب –کشور های  کمونیست

 .پیرامون رویدادهای اخیر منتشر کرد را خود ۶ ٔ  شماره ٔ  اعالمیه( خرداد

 ۱۹۵۳ الس در غرب توسط شده اجرا و طراحی کودتای از پس پهلوی سلطنتی رژیم کشتارهای در هم ایران ٔ  حزب توده

 در فعال شرکت از پس هم و شد، متحمل شدید لطمات مصدق، محمد کشور، قانونی وزیر نخست کردن سرنگون و( خ ۱۳۳۲)

 .خ( دچار سرنوشت مشابهی شد، اما این بار به دست رژیم مذهبیون ۱۳۵۷) ۱۹۷۹ سال مردمی انقالب

 دستان تن  زیان به و ثروتمندان سود به که داند می مقصر ای اقتصادی سیاست گرفتن پیش در را رژیم ایران ٔ  حزب توده

ویب رسید و اقتصاد کشور را تص به انقالب آغازین مراحل در که کند می اشاره ایران اساسی قانون ۴۴ اصل به حزب. است

خارجی، تمام صنایع سنگین و مادر، بازرگانی »کرد. طبق این ماده،  متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می
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های بزرگ آبیاری، رادیو و تلویزیون، خدمات پست و تلگراف و تلفن،  ها، سدها و شبکه ها، نیروگاه داری، بیمه معادن عمده، بانک

و  ۲۰۰۷در مالکیت دولتی هستند. این ماده از قانون اساسی در سال « های آهن، و مشابه آن ها، راه هواپیمایی، کشتیرانی، جاده

 کرد اعالم صندوق این. گرفت قرار پول المللی بین صندوق استقبال مورد گرمی به که شد داده تغییر فقیه یتوال ٔ  با ابالغیه

 ارتباط در ای خامنه اهلل آیت ٔ  سازی پرداخته است. بر اساس ابالغیه بیشتری به امر خصوصی جدیت با[ ایران] دولت اخیراد» که

 واگذار خصوصی بخش به آینده سال ۱۰ در باید دولت مالکیت تحت های بنگاه از درصد ۸۰ از بیشتر اساسی، قانون ۴۴ اصل با

 ساله ۵ ٔ  های دولتی تا پایان برنامه سازی بنگاه خصوصی. کرد احیا را سازی خصوصی های برنامه ۴۴ اصل ٔ  ابالغیه. شود

 «.شد خواهد تکمیل

های مردمی دولت ونزو ال، درهای بازارهای  ا سیاستالمللی پول و در تضاد آشکار و مطلق ب همخوان با رهنمودهای صندوق بین

داخلی ایران گشوده شده است و حجم عظیمی از کاالهای وارداتی برای مصرف ثروتمندان به کشور سرازیر شده است، که 

 .های ملی و افزایش فقر در کشور پیامد آن چیزی نبوده است جز تخریب تولید داخلی، افزایش بدهی

 اقدام به توان می جمله آن از که است، شده اعتصاب و همگانی های اعتراض به منجر کارگر ٔ  گی طبقهکاهش شدید سطح زند

ران اشاره کرد که با خشونت سرکوب شد. منصور اسانلو، ر یس سندیکای کارگران ته اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران اعتراضی

 .برد دان به سر میهای سندیکایی کماکان در زن شرکت واحد، به جرم داشتن فعالیت

شان برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی از یک  این که بگوییم باید بین حمایت از زحمتکشان ایران در مبارزه

طلبی امپریالیستی یکی انتخاب شود، موضع تعارضی خطایی است. استقالل ملی  طرف، و حق کشور به مقاومت در برابر برتری

ای که در زیر  ای تأمین خواهد شد که متحدانه در راه ترقی و پیشرفت حرکت کند، نه جامعه ط جامعهبه بهترین صورت توس

 .کشد پیچد و زجر می سرکوب و ظلم به خود می

هایی را برای نیروهای  هایی را در درون نخبگان رژیم والیت فقیه نیز بروز داد که ممکن است فرصت انتخابات اخیر وجود شکاف

ود آورد. این نیروها باید بتوانند روی همبستگی اصولی و فعال سندیکاها و نیروهای چپ بریتانیا حساب کنند، نه مترقی به وج

 .رقصند اینکه به آنها ان  زده شود که به ساز امپریالیسم می
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 (11) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  05جمعه, 

 :سخنگوی شورای نگهبان

 هیچگونه تقلبی در این انتخابات شکل نگرفته است

 انتظامی تهدید شد شیرین عبادی به تعقیب

 بازداشت و تهدید گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

عضو هیات ر یسه کمیسیون امنیت ملی خبر داد: متاسفانه رضایی با انصرافش بر نظام منت گذاشت/ موسوی همچنان بر ابطال 

 دهد ای در حمایت از رهبری ارا ه می انتخابات اصرار دارد/ هاشمی رفسجانی به زودی بیانیه

نامه جمعی از فعاالن سیاسی و اجتماعی مناطق کردنشین در خصوص جلوگیری از شیوه های خشنونت آمیز و آزادی دستگیر 

 شدگان حوادث اخیر به ر یس قوه قضا یه

 :سخنگوی شورای نگهبان

 هیچگونه تقلبی در این انتخابات شکل نگرفته است

ای افزون بر تعداد واجدان شرایط باشد، اگر روشن شود که این  در حوزه انتخابیهاز لحاظ قانونی هیچ منعی ندارد که تعداد آراء 

 .شود افزایش آراء به سبب یک تخلفی صورت گرفته است قطعا با آن برخورد می

ها و شکایات کاندیداهای معترض، بررسی شده است، از انتشار  ایلنا: سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تمامی گزارش

 .جامع شورای نگهبان، در پایان مهلت رسیدگی به شکایات خبر داد گزارش

ها در  وگو با خبرنگار شبکه خبری پرس.تی.وی با اشاره به روند بررسی شکایت به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی در گفت

ا تمام شده است اما مصلحت ها تقریب شورای نگهبان، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در ده روز گذشته انجام شده، کار بررسی

 .دیده شد که فرصت بیشتری را در اختیار کاندیداهای محترم قرار دهیم

وی افزود: تمدید مهلت رسیدگی به شکایات رسیده از سوی کاندیداها، برای ایجاد اطمینان بیشتر در بین هواداران کاندیداهای 

 .محترم و نیز یک نوع اعتمادسازی بود

های کوچکی که  های انجام شده در ده روز گذشته، بجز تخلف ن در عین حال گفت: بر اساس بررسیسخنگوی شورای نگهبا

ای مشاهده نشده است و ما به یک انحراف عمده در  شود، هیچگونه تخلف عمده عموما در هر دوره از انتخابات دیده می

 .ایم جمهوری نرسیده انتخابات ریاست

اند، خصوصا انتخابات اخیر  جمهوری تاکنون دچار انحراف یا تقلب عمده نشده تخابات ریاستوی تاکید کرد: هیچ یک از ادوار ان

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/676-


 
 

221 
 

 .ترین انتخابات در طول دوران گذشته بوده است که از جمله سالم

گیری بر چگونگی  کدخدایی با اشاره به نظارت دقیق شورای نگهبان بر روند انتخابات، گفت: شورای نگهبان از قبل از روز رای

گیری هم تحت نظارت دقیق ناظران شورای نگهبان انجام شده  جام مقدمات انتخابات، نظارت دقیق و کاملی داشته و رایان

 .است

 .توان گفت که هیچگونه تقلبی در این انتخابات شکل نگرفته است وی خاطرنشان کرد: به ضرس قاطع می

سالم برگزار شدن این دوره از انتخابات گفت: شورای نگهبان از سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تدابیر اندیشده شده برای 

جهت نظارت سعی کرد که برای این انتخابات، راهکارهای جدیدی را درنظر بگیرد تا اطمینان بیشتری از صحت انتخابات 

د که یکی مهر بار دو جای مهر درنظر گرفته ش های رای که در گذشته یک جای مهر داشت، این حاصل شود. مثال در تعرفه

شماره سریال مخصوص خود شد.  ها برای هر استانی دارای یک کد و پیش انتخابات و دیگری مهر نظارت بود و یا اینکه تعرفه

تری بر روند اجرای  ها ارسال کردیم که نظارت دقیق ای را هم در روز انتخابات به استان عالوه بر اینها ما بازرسان کارآزموده

هایی بود که شورای نگهبان برای اطمینان بیشتر از صحت روند انتخابات برای خود و  اشند. اینها از جمله روشانتخابات داشته ب

 .کاندیداها و هوادارانشان درنظر گرفت

حوزه، تعداد  70معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، در پاسخ به ادعای برخی کاندیداها مبنی بر اینکه در 

ها مشخص شد که تعداد این موارد خیلی کمتر از اینها  یش از واجدان شرایط بوده است، با بیان اینکه در بررسیدهندگان ب رای

ای افزون بر تعداد واجدان شرایط باشد، مخصوصا  است، گفت: از لحاظ قانونی هیچ منعی ندارد که تعداد آراء در حوزه انتخابیه

 .صندوق بیندازند شان را به ای که مایلند رای در هر حوزه جمهوری که افراد آزادند در انتخابات ریاست

کدخدایی افزود: بسیاری از این مناطقی که به آنها اشاره شده، مناطق ییالقی است که در پایان هفته، مردم برای تفریح در 

. طبعا جمعیتی که در روز یابند، مانند مناطق ییالقی مشهد از قبیل طرقبه و چناران و یا مناطق ییالقی شمال آنجا حضور می

پنجشنبه و جمعه در آنجا حضور دارند، بیشتر از واجدان شرایط آن منطقه هستند. برخی از مناطق نیز دانشجویی و یا کارگری 

 .هستند که دانشجویان و کارگران غیربومی زیادی در آن مناطق حضور دارند

جدیدی هستند که هنوز آمار دقیقی از واجدان شرایط در آنها نداریم های  هایی که ذکر شده، حوزه وی ادامه داد: برخی از حوزه

 .توانیم ادعایی در مورد آنها داشته باشیم و نمی

ها بسیار اندد است. ثانیا تمامی این موارد، توجیه منطقی  سخنگوی شورای نگهبان گفت: بنابر این اوال تعداد اینگونه حوزه

 .ن مسئله اتفاق افتاده استدارد. ثالثا در انتخابات گذشته هم ای

وی در عین حال تصریح کرد: اگر روشن شود که این افزایش آراء به سبب یک تخلفی صورت گرفته است قطعا با آن برخورد 

 .ایم هیچگونه تخلفی در این جهت مشاهده نشده است هایی که ما انجام داده شود اما در تحقیقات و بررسی می



رح شده از سوی یکی از کاندیداها گفت: آقای موسوی از همان ابتدا، موارد بسیار اندکی را کدخدایی درخصوص اعتراضات مط

برای ما ارسال کردند. بسیاری از آنها ناظر به روند اجرایی انتخابات بود که مثال در فالن صندوق، تبلیغات یکی از نامزدها وجود 

ه بسیاری از آنها صحت ندارد و آنهایی هم که صحت داشت تذکر داده دارد. ما دستور دادیم آنها را بررسی کردند و معلوم شد ک

اند که پس از بررسی، معلوم  ها اخراج شده شان از برخی صندوق شد و بالفاصله مشکل برطرف شد. یا ادعا شده که نمایندگان

حضور نداشتند. بنابر این های ادعا شده،  شد چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و اصوال نمایندگان این کاندیدا در صندوق

بسیاری از این موارد، جزیی بود که ما در همان روز انتخابات به آنها رسیدگی و با آنها برخورد کردیم و آنهایی هم که صحت 

 .نداشته است در پایان فرصت رسیدگی به شکایات، گزارش آن را به نامزدها ارسال خواهیم کرد

های رای، مطرح شده است نیز گفت: مجموع  که در مورد میزان چاپ تعرفه سخنگوی شورای نگهبان درخصوص شایعاتی

میلیون برگه بود که شورای نگهبان در روزهای گذشته،  60هایی که برای این دوره از انتخابات چاپ شده بود، حدود  تعرفه

نها قراردادهای مربوط به چاپ، تعداد نفر از کارشناسان و بازرسان خود را به وزارت کشور فرستاد و آ برای اطمینان بیشتر، سه

ها است را با آمار و  هایی که در صندوق هایی که مصرف شده و تعداد تعرفه هایی که در انبارها باقی مانده، تعداد تعرفه تعرفه

ونه آوری کردند و گزارش آن را به اعضای شورای محترم نگهبان ارا ه کردند و خوشبختانه هیچگ ارقام و اسناد کافی جمع

 .مشکلی در این زمینه نبوده است

ها،  های انجام شده مشخص شد که ادعای برخی کاندیداها مبنی بر اینکه در برخی حوزه وی با بیان اینکه بر اساس بررسی

گیری، تنها در دو منطقه، آن هم به دلیل استقبال  تعرفه رای به اندازه کافی توزیع نشده، نادرست است، گفت: روند رای

ای مواجه شد. غیر از این موارد هیچگونه گزارشی مبنی بر اینکه برگ تعرفه  دقیقه 40دقیقه و  20ه مردم، با تاخیر گسترد

دهد که هیچکدام از  های بعد از روز انتخابات هم نشان می ای وجود نداشته باشد به ما واصل نشده است. بررسی رای در حوزه

 .این ادعاها درست نبوده است

ی نگهبان با اشاره به اعتراضات برخی کاندیداها از فضای سیاسی قبل از انتخابات، خاطرنشان کرد: برخی از سخنگوی شورا

گیری، ایرادی وارد کرده باشند، به فضای  کاندیداهای محترم به قوانین و مقررات توجه نکرده و بدون آنکه به اجرای رای

 .ه شورای نگهبان ارتباطی ندارداند که اصوال ب سیاسی قبل از انتخابات ایراد گرفته

گیری  اند، ادعایی مبنی بر تخلف و تقلب در رای وی افزود: بر اساس مواردی که نامزدهای محترم به شورای نگهبان ارسال کرده

قبل های رای مشکلی نداریم بلکه به فضای  اند که ما با صندوق وجود ندارد همانگونه که خود آنها در برخی از جاها اشاره کرده

 .از انتخابات اعتراض داریم

های کاندیداها، به  ها و مناظره کدخدایی ادامه داد: فضای قبل از انتخابات، فضای جامعه است که ممکن است مردم بر اثر برنامه

ا مدعی یک فردی استقبال بیشتری نشان بدهند و یا از فردی رویگردان بشوند اما اینها مسا لی نیست که بتوان با استناد به آنه
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 .تقلب و تخلف در انتخابات شد

اند، جزء به جزء بررسی شده است و  ها و شکایاتی که کاندیداهای معترض داشته وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام گزارش

  .گزارش آن به همراه محورهای اعتراض کاندیداها، انشاءا... در پایان مهلت رسیدگی به شکایات، منتشر خواهد شد

 

 

26.06.2009 

 شیرین عبادی به تعقیب انتظامی تهدید شد

ای به وزیر دادگستری خواهان تعقیب انتظامی خانم شیرین عبادی از طریق  گروهى از زنان طرفدار محمود احمدىنژاد، در نامه

سالمی را های خود احکام ا کنند، خانم عبادی در فعالیت نژاد ادعا می اند. زنان طرفدار احمدی کانون وکالی دادگستری شده

 .نقض کرده است

 

ی آنها را  اند و نامه نامیده« ها و خانواده شهدا و ایثارگران خواهران فرهیخته دانشگاه»نژاد خود را  زنان هوادار محمود احمدی

کند، منتشر  ی سپاه پاسداران فعالیت می نژاد و نیز خبرگزاری فارس که با هزینه های طرفدار احمدی شماری از وبسایت

از »اند، شیرین عبادی  نژاد ادعا کرده ی خود به غالمحسین الهام، سخنگو و وزیر دادگستری دولت احمدی اند. آنها در نامه کرده

 .«طریق ترویج حقوق بشر، احکام اسالم و قانون اساسی را نقض کرده است

 

ای  این نامه بدنبال مجموعه»د، نوشت: تیرماه منتشر کر ۵ای که روز جمعه  المللی حقوق بشر در ایران در اطالعیه کمپین بین

های کشورهای غربی برای پیشبرد مبارزه علیه دولت  از اتهامات دیگری منتشر شد که در آنها خانم عبادی را به استفاده از پول

 «.ایران متهم کرده بودند

 

است. دفتر این کانون در « بشر کانون مدافعان حقوق»خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، ر یس سازمان غیردولتی 

 .های دولت ایران پلمپ شد و قا م مقام کانون، عبدالفتاح سلطانی نیز بازداشت شده است توسط مقام ۱۳۸۷سال 

 

المللی از جمله  ها و رهبران بین المللی حقوق بشر در ایران، خانم عبادی اخیرا با شماری از شخصیت ی کمپین بین بنابه گفته

دبیر کل سازمان ملل متحد، ناوی پیالی، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خاویر سوالنا مسئول بان کی مون، 

تواند به توقف  المللی چگونه می های خارجی اتحادیه اروپا و رهبران پارلمان اروپا دیدار کرد و در باره اینکه جامعه بین سیاست

 .وگو کرد خشونت علیه معترضین در ایران کمک کند، گفت



 

ی تهدیدهای اخیر علیه برنده جایزه صلح نوبل گفت:  المللی حقوق بشر در ایران در باره هادی قا می، سخنگوی کمپین بین

های  شرمانه است تا زمینه های عوامل اطالعات و امنیت برای تهدید و ترساندن شیرین عبادی، یک تالش بی این آخرین تالش»

ها باید توسط مردم  این تالش»هادی قا می افزود: « کنند. و پروانه وکالت ایشان را فراهم بینانه لغ بازداشت و یا در حالت خوش

 «.المللی محکوم شود ایران و جامعه بین

 

های خانم عبادی و  گزارش»های اخیر خانم عبادی گفت:  المللی حقوق بشر در ایران در مورد فعالیت سخنگوی کمپین بین

هایی غیرقانونی نیستند، بلکه منطبق با وظایف مدافعان حقوق  المللی نه تنها فعالیت ای بینه های ایشان از شخصیت درخواست

کند تا تعهدات  دوستانه هستند که به دولت ایران کمک می ها اقداماتی وطن این فعالیت»ی هادی قا می،  به گفته« بشر است.

 «.المللی خود را به انجام برساند بین

 

ی خود از دبیر کل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و نماینده عالی  بشر در اطالعیهالمللی حقوق  کمپین بین

درن  و قاطعانه از خانم عبادی  المللی و سیاست امنیتی و نیز ر یس پارلمان اروپا خواسته است، بی اتحادیه اروپا در امور بین

ی سازمان  های حقوق بشری، نقض آشکار بیانیه بخاطر فعالیتحمایت کنند و به دولت ایران هشدار دهند که بازداشت ایشان 

 .ملل متحد درمورد مدافعان حقوق بشر است

 

بر اساس اعالمیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر، که به اتفاق آرا در مجمع عمومی این سازمان در سال 

جویانه،  بشر در برابر هر گونه خشونت، تهدید، اقدام تالفیاند از مدافعین حقوق  ها موظف شده به تصویب رسید، دولت ۱۹۹۸

 .ی دیگر حمایت کنند های خودسرانه تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هرگونه اقدام

 

 

 بازداشت و تهدید گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

  ۱۳۸۸تیر  ۵جمعه 

 

ویان دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده و یا مورد تهدید قرار گرفته خبرنامه امیرکبیر: طی روزهای گذشته تعداد زیادی از دانشج

نفر از دانشجویان که طی روزهای اخیر  ۳اند. برخی از دانشجویان بازداشت شده پس از چند روز آزاد شدند اما همچنان 

 .دستگیر شده اند، در وضعیت نامشخصی در بازداشت به سر می برند
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عضای انجمن اسالمی پلی تکنیک و مجتبی علیجانی دیگر دانشجوی پلی تکنیک دوشنبه شب پدرام رفعتی و هادی پالور از ا

خرداد در حال بازگشت به خوابگاه انصارالحسینی دانشگاه بودند که در نزدیکی خوابگاه توسط عده ای لباس شخصی  ۲۵

 .ناشناس بازداشت شدند

ود تماس گرفتند و دراین تماس نیز از ذکر محل نگهداری و در مدت بازداشت، این دانشجویان تنها یک بار با خانواده خ

 .وضعیت خود منع شدند

خرداد آزاد شدند، اما پدرام رفعتی همچنان در بازداشت به سر  ۲۹به گزارش خبرنامه امیرکبیر دو تن از این دانشجویان روز 

زندان اوین به سر می بردند و از  ۲در اندرزگاه می برد. این دانشجویان به همراه عده زیادی از بازداشت شدگان روزهای اخیر 

 .میان آنان پدرام رفعتی در سلول انفرادی محبوس بوده است و احتمال می رود وی همچنان در انفرادی باشد

همچنین نیروهای امنیتی یکشنبه شب با یورش به منزل امیرحسین استیری از فعالین دانشجویی و نشریاتی پلی تکنیک و از 

 .تاد مهندس موسوی، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده انداعضای س

بیتا صمیمی زاد از فعالین دانشجویی پلی تکنیک نیز در هفته اخیر توسط مأموران لباس شخصی در نزدیکی منزلش بازداشت 

 .شده است، از محل نگهداری و وضعیت وی نیز اطالعی در دست نیست

اللی دانشجوی سابق پلی تکنیک که هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران مشغول الزم به ذکر است آدرین ج

خرداد با هجوم مأموران امنیتی به منزل شخصیش در تهران بازداشت شد و از وضعیت وی نیز اطالعی  ۲۵به تحصیل است نیز 

 .در دست نیست

شیانه نیروهای امنیتی با دانشجویان در زیرزمین ساختمان وزارت با توجه به انتشار گزارشی از برخورد خشونت آمیز و وح

 .کشور، نگرانی فراوانی در مورد سالمتی این دانشجویان بازداشت شده وجود دارد

و در آنجا مورد  iضمناد در هفته اخیر چند تن از اعضای انجمن اسالمی پلی تکنیک به دفتر پیگیری وزارت اطالعات احضار شد

 .ان قرار گرفتندتهدید بازجوی

تماسهای تهدید آمیزی نیز از طرف کسانی که خود را مادموران امنیتی معرفی می کنند با بسیاری از دانشجویان پلی تکنیک 

 .گرفته شده و آنان به بازداشت در صورت ادامه فعالیت اعتراضی تهدید شده اند

  

 

 :عضو هیات ر یسه کمیسیون امنیت ملی خبر داد

 نوری در ادامه دیدار با موسوی، رضایی و هاشمی رفسنجانی دیدار با ناطق

متاسفانه رضایی با انصرافش بر نظام منت گذاشت/ موسوی همچنان بر ابطال انتخابات اصرار دارد/ هاشمی رفسجانی به زودی 



 دهد ای در حمایت از رهبری ارا ه می بیانیه

اند که طی دو روز  های این کمیسیون هیاتی را تشکیل داده میتهایلنا: اعضای هیات ر یسه کمیسیون امنیت ملی و روسای ک

اکبر ناطق نوری  گذشته با آقایان محسن رضایی، میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی دیدار داشتند و فردا نیز با علی

 .دیدار خواهندداشت

بت و موثر ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود راد مجموعه دیدارهای انجام شده از سوی اعضای این کمیسیون را مث کرمی محمد

 .تا در نتیجه این دیدارها مسا ل اخیر به وجود آمده در کشور حل و فصل شود

وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه در دیدار اعضای این کمیسیون با محسن رضایی، وی برای حل  نماینده کرمانشاه در گفت

است، ادامه داد: بنده به عنوان نماینده کرمانشاه در جریان درخواست وی برای بازشماری مسا ل موجود اعالم آمادگی کرده 

 .آرایش در این استان هستم

صندوق آن تحت نظارت ر یس شورای نگهبان  31صندوق اخذ رای در کرمانشاه از بازشماری  156وی با اشاره به وجود 

ش کریمی به عنوان نمایندگان محسن رضایی یاد کرد وافزود: در مجموع فرماندار این استان و عادل آذر و جهانبخ کرمانشاه،

این بازشماری تنها دو رای یکی در حوزه بیستون و دیگری در کرمانشاه بوده است که از سبد آرای رضایی به سبد آرای 

 .موسوی ریخته شده است

ه است، انصراف او از اعتراضش به شورای نگهبان را در راد با تاکید بر اینکه تخلفی در شمارش آرای رضایی به وجود نیامد کرمی

ای اعالم انصراف نمودند که منتی هم بر سر تشکیالت و نظام  همین راستا ارزیابی کرد و افزود: اما متاسفانه ایشان به گونه

 .گذاشته باشند

نداشته است به نقل از دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در دیدار با موسوی حضور 

اعضای این کمیسیون در دیدار با این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم گفت: در این دیدار مسا ل امنیتی به ایشان گوشزد 

ها، قطع  شد اما ایشان بار دیگر بر موضع خود مبنی بر ابطال انتخابات پافشاری کردند و اعتراضاتی نسبت به نرسیدن تعرفه

 .ها و موارد دیگری را با اعضای کمیسیون مطرح کردند پیامک

به گفته وی: ذهنیت موسوی بر اساس اخباری که به او ارا ه شده است نسبت به مساله انتخابات منفی شده و همچنان 

سانه خواستار حضور در یک جمع عمومی با هوادارانش در استادیوم آزادی را یک مکان دیگر است و البته تقاضای حضور در ر

 .ملی نیز را مطرح کرده است

راد همچنین در تشریح دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی با ر یس مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاکید هاشمی  کرمی

ای را در حمایت از مقام معظم  اش برای نظام و رهبری یاد کرد و افزود: ایشان بنا دارند تا به زودی بیانیه مبنی بر دلسوزی

 .ه دهندرهبری ارا 
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شد، چنین  های ایشان عمل می اند و اگر به توصیه وی به نقل از هاشمی گفت: نظام و رهبری در این زمینه مظلوم واقع شده

  .افتاد اتفاقی نمی

 

 

نامه جمعی از فعاالن سیاسی و اجتماعی مناطق کردنشین در خصوص جلوگیری از شیوه های خشنونت آمیز و آزادی دستگیر 

 اخیر به ر یس قوه قضا یهشدگان حوادث 

 

 به نام خدا

 

 جناب آقای آیت اهلل هاشمی شاهرودی

 

 ریاست محترم قوه قضا یه

 

با سالم و احترام ،همانگونه که مستحضرید در پی اعتراض های مسالمت آمیزوگسترده مردمی در سراسر ایران به روند برگزاری 

راهپیمایی های آرام مردم تهران وبرخی از شهرهای بزرگ کشور با مقابله  انتخابات و نحوه شمارش واعالم نتیجه آرا ، متاسفانه

جویی غیر ضرور، به خشونت گرا ید وبا اندوه بسیار منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان که گناهی جز ابراز اعتراض 

ران احزاب اصالح طلب در نیمه های نداشتند ، شد . به موازات این روند جمع کثیری از فعاالن سیاسی و روزنامه نگاران ورهب

شب دستگیر و به مکان های نامعلوم برده شده اند که تا کنون هیچ اطالعی از سرنوشت آنان بدست نیامده است. دستگیری 

شخصیت هایی با پیشینه روشن در اعتقادات و مشی سیاسی نظیر مهندس بهزاد نبوی ، مهندس محمد توسلی ، دکتر عبداهلل 

دکتر سید مصطفی تاج زاده ، دکتر احمد زیدآبادی ، حسین مجاهد ، محمد قوچانی ، دکترسعید حجاریان و جمعی رمضانزاده ،

دیگر ، بدون هیچ توجیه منطقی و مستند قانونی موجب نگرانی های جدی در افکار عمومی شده است. ما جمعی از فعاالن 

از شیوه های خشنونت آمیز و آزادی دستگیر شدگان بوده و سیاسی و اجتماعی مناطق کردنشین مصرانه خواستار جلوگیری 

ادامه چنین وضعی را به جد به صالح کشور و مردم و نظام سیاسی نمی دانیم ونسبت به عواقب چنین خط مشی ، هشدار می 

امنیتی شدیدا  دهیم .در این میان شنیده شده است برادر عزیزمان دکتر رمضانزاده ، درهنگام دستگیری دراثر ضربات نیروهای

مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جان وی به جد مورد تهدید است. لذا مصرانه از جنابعالی درخواست می شود بر مبنای تعهد 

شرعی و قانونی که نسبت به حفظ حقوق هم میهنان برعهده دارید و هم چنین برای حفظ آرامش کشور و ایجاد فضای اعتماد 

ه دارید حد اکثر استفاده را نموده و نسبت به آزادی دستگیر شدگان اقدام فرما ید. بدیهی است ، از اختیارات و امکاناتی ک



تاریخ در مورد عملکرد جنابعالی و سایر کسانی که می توانند در این برهه حساس برای ایجاد آرامش نقش آفرینی کنند ، 

 ناظر وقطعا اراده بی قید او بر تحقق حق وعدالت خواهدبود قضاوت خواهد کرد وباالتر از همه خدای قادر متعال براین رفتار ها

. 
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 )12) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  05جمعه, 

 نمیکند حل را مشکلی صندوقها درصد 10 شمارش : نگهبان شورای به کروبی نامه

 (تیر ٦) نگهبان شورای به موسوی میرحسین تازه نامه

 :گیری اعتراف نمای نخ های پروژه باره در مشارکت جبهه بیانیه

 است برده اقتدارگرایان سر از هوش قدرت مستی

 (ژوئن 26) کارگری های هاتحادی جهانی اقدام با ایران کارگران همبستگی پیام

 ایران کارگران با جهانی همبستگی

 ایران کارگران از جهانی های حمایت باره در کارگر حقوق مدافعان کانون بیانیه

 نیست معلوم اینکه مخصوصا نمیکند/ حل را مشکلی صندوقها درصد 10 شمارش : نگهبان شورای به کروبی نامه

 گرفته صورت آراء جیهتو برای تغییراتی چه هفته دو این در

 جمهوری ریاست دوره دهمین انتخابات کاندیداهای شکایات به رسیدگی ویژه هیات تشکیل پیرو : نیوز سحام

 تر معتدل افرادی عضویت با و مستقل هیاتی تعیین خواستار نگهبان شورای به ای نامه نگارش با کروبی مهدی

  :است زیر شرح به نامه این کامل متن . شد شکایات به رسیدگی برای

 

 تعالی بسمه

 نگهبان محترم شورای

 سالم با

 به رسیدگی برای مستقل هیأتی تعیین بر تصمیم که این از استقبال ضمن شورا، آن 5/4/88 مورخ نامه به عطف

 تکمیل جهت زیر نکات اید، کرده دعوت اینجانب سوی از نیز را ای نماینده و گرفته ها صندوق از درصد ده شمارش

 :گردد می پیشنهاد تصمیم ینا

 و آنان موضع اکنون هم از طبعاً و اند داشته ای جانبدارانه و شدید مواضع این از پیش ، هیأت آقایان از برخی1 -

 ومرضی مستقل حکمیتی به موضوع شود می پیشنهاد رو این از است. روشن کرد، خواهند ایفا هیأت در که نقشی

 .شود واگذار تر لمعد افرادی عضویت با و الطرفین

 قبال که ذیل عنوان چهار به بنده اعتراض زیرا ، نیست کافی هیأت این وظیفه تنها عنوان به آرا شمارش تعیین ـ2

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/677-


 ابطال برای تنهائی به آنها از یک هر که است مربوط ام کرده اعالم مشروح بطور 25/3/88 مورخ نامه طی هم

  :کافیست انتخابات

 اساسی قانون 115 اصل با آن وانطباق فردی صالحیت بررسی-الف

 انتخابات برگذاری از پیش تخلفات -ب

 انتخابات روز تخلفات -ج

 انتخابات نتایج اعالن نحوه در تخلفات -د

 در نیست معلوم اینکه مخصوصا نمیکند. حل را مشکلی صندوقها درصد 10 شمارش هرگز که مینمائید مالحظه

 روز دو که است بذکر .الزم باشد آمده بعمل شده اعالن آراء توجیه برای وقهاصند درون تغییراتی چه هفته دو این

 در را ها صندوق به مربوط اطالعات اینکه بر دال کشور محترم وزیر مصاحبه بدنبال و انتخابات برگزاری از پس

 اطالعات حاوی CD ارسال خواستار24/3/88مورخ 4872 شماره نامه وطی میگذاریم ها نامزد اختیار

 داده ها نامزد به بود کشور وزارت اختیار در گیری رای از بعد روز از که اطالعات این متاسفانه اما ؛ شدیم صندوقها

 به باید کشور است.وزارت گرفته قرار کشور وزارت سایت در ناقص بطور آنهم بتدریج روزه ده تاخیر از پس و نشد

 نیست مفهوم بدان این نداد..آیا قرار ها نامزد اختیار در را ها صندوق اطالعات چرا که دهد پاسخ بزرگ سوال این

 شرایطی چنین بودند.در شده اعالم آرای نتایج با ها صندوق محتویات دادن تطبیق صدد در انتخابات مجریان که

  .نمود برطرف را ابهامات صندوق چند بازشماری با توان می چگونه

 سایت با وتطبیق دهنگان رأی اسامی رسیدگی با کار این که هاست صندوق در موجود آرا اصالت اصلی مسأله3- 

 باالتر بعالوه است. پذیر امکان رأی های برگه در خط بودن تکراری به کارشناسی رسیدگی نیز و احوال ثبت سازمان

 از خیلی معرف که است برانگیزی بسیارشبهه موضوع مشارکت درصد 90 از ها ازحوزه بسیاری آرای بودن

 نهایت در و است. کرده باطل را انتخابات مواردی در استدالل همین با نگهبان شورای هم قبال و است مسایل

 ..گیرد قرار توجه مورد باید هم است سازی عدد و انتخابات بودن تقلبی موید که علمی و متعدد آماری مطالعات

 انتخابات جانبه همه بررسی امر در ملکا حکمیت مسئولیت شورا آن جانب از مستقلی هیات چنانچه اینها همه با

  .کرد خواهم معرفی را خود نماینده متعاقبا و کرده استقبال آن از اینجانب بگیرد عهده به را

 

 کروبی مهدی
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 (تیر ٦) نگهبان شورای به موسوی میرحسین تازه نامه

 

 تعالی بسمه

 نگهبان محترم شورای

 

 آن انتخابات امور و اجرایی معاون 5/4/1388 مورخ 33512/13/88 شماره نامه به بازگشت علیکم. سالم

 انتخابات دوره دهمین در شده انجام تقلبات و تخلفات گسترة گردید اعالم قبلی نامه دو در که همانگونه شورا،

 28/3/88 مورخ نامه در آن از بخشی که کشور وزارت و دولت سوی از قوانین نقض موارد و جمهوری ریاست

 به رسیدگی کردن منحصر که است حدی به شده داده تشخیص وارد و مستند کشور کل بازرسی سازمان رئیس

 اطمینان و اعتماد جلب به تواند نمی رأی های صندوق درصد ده بازشماری به انتخاباتی تخلفات به مربوط شکایات

 .نماید اقناع شده اعالم نتایج خصوص در را عمومی افکار و کند کمک مردم

 

 :بخش چهار در قانون مغایر اقدامات و تخلفات حجم رسید شورا آن آگاهی به قبالً که نچهآ اساس بر

 

 گیری رأی روز از پیش تا اقدامات و انتخاباتی تبلیغات فعالیتها، الف.

 

 آرا شمارش و رأی اخذ عملیات ب.

 

 آرا نتایج اعالم و بندی جمع ج.

 

 آرا نتایج اعالم و گیری رأی از پس اقدامات د.

 

 برخی به نمونه عنوان به است. نگذاشته باقی آن مجدد برگزاری و انتخابات ابطال جز ای چاره که است ای گونه به

 "انتخابات کلی نتیجه در تأثیر" مصادیق از که شود می اشاره قانون مغایر اقدامات و تخلفات عناوین اهم از

 سازد می ناپذیر اجتناب را انتخابات این ابطال و است جمهوری ریاست انتخابات قانون 33 ماده تبصره موضوع



 (:شود می ارسال پیوست به عناوین این از یک هر )تفصیل

 

 و عمومی منابع و دولتی امکانات از وسیع استفاده و انتخابات قانون 68 ماده جسورانه و گسترده صریح، نقض

 .حاکم نامزد نفع به اجرایی مدیران و استانداران و ارشد مدیران دولت، اعضای از تعدادی آشکار مداخله

 کل دادستان سوی از آنها از بخشی که نشده اثبات اتهامات ایراد و سیما و صدا جانب از طرفی بی رعایت عدم

 روزنامه ایرنا، ) دولت به متعلق های رسانه جانبدارانه و گسترده تبلیغ نیز و است شده تلقی مجرمانه عمل کشور

 .حاکم نامزد نفع به ( ریخب سایتهای و دولتی های

 صریح نص مخالف که زیر های زمینه در جمهوری ریاست انتخابات قانون 33 ماده موضوع جرایم گسترده وقوع

 :اند مذکور ماده بندهای

 و حمایتی نهادهای پوشش تحت های خانواده به نقدی پرداختهای و عدالت سهام سود توزیع طریق از رأی خرید

 .آن نظایر و عشایر و روستائیان

 و اسالمی شوراهای اعضای به نقد وجوه پرداخت و دولت به وابسته افراد طریق از انتخابات امر در تطمیع و تهدید

  ...و نفوذ ذی افراد

 شعب از صندوقها و ها تعرفه شدن خارج یا شدن گم نیز و مهر و الک از قبل صندوقها بودن خالی از اطمینان عدم

 .واصله گزارشهای و ناظران حضور معد به توجه با رأی اخذ

 

 رأی روز در متعدد تخلفات و رأی اخذ زمان کردن محدود با شرایط واجدین از توجهی قابل بخش از رأی اخذ عدم

 .رأی اخذ شعب در تعرفه کمبود ایجاد و ها تعرفه مدیریت قبیل از گیری

 

 قولی به و ) میلیون 2.5 حدود چاپ نیز و یاضاف تعرفه میلیون 12 از بیش چاپ علیرغم که گیری رأی در تقلب

 کمبود گیری، رأی از قبل روز در نگهبان شورای اعضای از یکی مجوز با سریال شماره بدون جدید تعرفه ( بیشتر

 ثبت اطالعات بانک با ها تعرفه های برگ ته کنترل با تردید بدون و بودیم شاهد را رأی اخذ های حوزه در تعرفه

 .آرا تجمیع و شمارش تخلفات نیز و است اثبات قابل آن عظیم حجم احوال

 

 از توجهی قابل بخش گیری شکل اساساً و ناظران و شعبه اعضای توسط مشخص نامزد به دادن رأی به توصیه
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 .حاکم نامزد هواداران میان از نگهبان شورای ناظران و رأی اخذ شعب

 

 و ستادها به حمله و رأی اخذ روز به منتهی هفته یک در هاآن هواداران و دهندگان رأی برای وحشت و رعب ایجاد

 .کشور مختلف مناطق در تبلیغاتی قانونی تجمعات در هواداران

 

 اجرایی، های هیأت جلسات در حضور برای نامزدها ستادهای ناظر نمایندگان برای متعدد های محدودیت ایجاد

 .رأی خذا شعب از توجهی قابل بخش و آرا تجمیع و شمارش مراکز

 

 انعکاس و رأی اخذ شعب بر نظارت برای شده بینی پیش ابزار عنوان به گیری رأی روز در کوتاه پیام سرویس قطع

 آرا از صیانت کمیته ثابت و همراه تلفنهای قطع و قانونی پیگیری جهت اینجانب ستادهای ناظرین سوی از تخلفات

 .نتایج اعالم و تجمیع زمان در

 

 صورت به آرا نتایج اعالم و شده شمارش آرای تجمیع برای قانون مغایر و نظارت قابل غیر کاری و ساز طراحی

 انتخابات نتایج کشور، وزارت انتخابات ستاد سوی از نتایج اعالم شروع از قبل که حالی در هم آن ) شده مهندسی

  (بود شده درج کیهان روزنامه و سپاه دولت، به وابسته سایتهای در

 

 حضرت نظر صریح نص خالف که انتخابات حین و قبل مسلح نیروهای از هایی بخش غیرقانونی و تردهگس مداخله

 .باشد می )ره( امام

 

 .درصد 140 تا 95 بین مأخوذه آرای میزان با رأی اخذ حوزه 170 از بیش وجود

 

 اعضای و رئیس یریدستگ و اینجانب مرکزی ستاد پلمپ و تهران و شهرستانها در انتخاباتی ستادهای به حمله

 .گردید انتخاباتی تخلفات مدارک و اسناد کامل گردآوری در اخالل موجب که آن فعال

 

 از است. انتخابات برگزاری امر در جدی یافته سازمان و شده ریزی برنامه تخلفات وجود بر دال فوق موارد همه که

 از بیرون جمهوری ریاست دهم انتخابات در گرفته صورت تخلفات از بخشی نگهبان شورای اعالم بنابر که آنجا



 و عوامل و کشور وزیر شخص بر عالوه قانونی اعتراضات از هایی بخش نیز و است شورا آن بررسی صالحیت دایره

 و قانونی ضوابط از آنها تخطی و نگهبان شورای خود اعضای از تعدادی عملکرد نحوه متوجه وزارتخانه آن مجریان

 به و نگهبان شورای حیطه در تواند نمی اساساً مورد این در منصفانه داوری یک به دنرسی است، بیطرفی نقض

 این در هیآت این افراد از برخی اینکه از گذشته شوراست، این منتخب که باشد هیأتی حیطه در اولی طریق

 به مسأله این که اند کرده موضع اعالم بررسی، از پیش آن نتایج به نسبت و اند نداشته بیطرف موضع انتخابات

 .کند نمی کمک عمومی افکار اقناع و ابهامات رفع

 

 و شده ایجاد معضل از رفت برون راه ترین مناسب عنوان به انتخابات ابطال بر مجدد تأکید ضمن اینجانب لذا

 گشوده ملی حکمیت هیأت یک طریق از رسیدگی جهت نیز راهی اینکه برای صرفاً و عمومی اعتماد بازسازی

 و بوده عمومی وفاق و ملی اجماع مورد بتواند که گیرد قرار رسیدگی مورد مرجعی در مردم قانونی اعتراض و ندبما

 به موضوع که کنم می پیشنهاد باشد، مردم خاطر اطمینان مایه و دهندگان رأی عموم قبول مورد آن رأی

 عظام مراجع و آیات حضرات از تهدس آن حمایت و نامزدها اتفاق مورد که مستقل و قانونی و شرعی حکمیتی

 .شود داده ارجاع باشد اند، نموده پیگیری را موضوع فصل و حل که تقلید

 

 موسوی میرحسین

 

 

 

 

 :گیری اعتراف نمای نخ های پروژه باره در مشارکت جبهه بیانیه

 است برده اقتدارگرایان سر از هوش قدرت مستی

 

 سپس و برگزاری تا انتخابات مقدمات تهیه نحوه از حاکم، تدارگرایاق جریان رفتار نوع و کشور در اخیر تحوالت

 اختالل و ها پیامک قطع جمله از اجتماعی ارتباطات جریان در نظیر بی محدودیت آن، باور غیرقابل نتایج اعالم

 حاصطال به رسانه آور بهت های تحریف و آشکار پراکنی دروغ اینترنتی، های محدودیت و تلفنی های تماس در

 های اعتراض با مواجهه در سابقه بی خشونت کشور، روز وقایع از دولتی جریان به وابسته های رسانه دیگر و ملی
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 و داخلی های رسانه خبررسانی فعالیت در شدید محدودیت سیاسی، مخالفان ارعاب و تهدید مدنی، و آرام

 اصالح سیاسی فعاالن و موسوی ینمیرحس مهندس حامیان بازداشت گسترده موج باالخره و کشور در خارجی

 .گرفت نام انتخاباتی کودتای شبه یا کودتا ناظران، از بسیاری نزد نگاران، روزنامه برخی و طلب

 

 رضایت ممکن نحو هر به قدرت گرفتن دست در به حاکم جریان که است حاکی دیکری شواهد و ها شنیده اما

 .دارد سر در قانونی سیاسی مخالفان با داخلی گسترده بحسا تسویه راستای در را دیگری شوم هدف و نداده

 

 خشونت و باتندی گاه که کار محل و خیابان منزل، در سیاسی فعاالن از ای عده عجیب های دستگیری از پس

 شناخته ای شیوه به است قرار شدگان بازداشت آن اساس بر که بود شایعاتی بر مبتنی تحلیل یک بوده، همراه

 تمامی برای آنها کذب مشابه، اقاریر از بسیاری همچون که بگیرند قرار مسایلی به اقرار برای فشار تحت شده،

 جریان شده شناخته های جریان و ها چهره از برخی برای هنوز اما است بدیهی کشورمان آگاه مردم و ناظران

 .است برخوردار اعتبار از روش این اقتدارگرا،

 

 موقتی و عصبی هیستریک، رفتاری حاکم، جریان رفتار این اینکه بر مبنی بود نیزمطرح دومی بینانه خوش تحلیل

 رسمی اعالم از پس حداکثر مدتی، از پس و کند می دنبال را ارعاب خط مردمی، گسترده موج برابر در که است

 اقتدارگرا و دولتی جریان به وابسته های رسانه در اخیر روز چند در آنچه اما شوند. می آزاد انتخابات، نتایج

 .کند می تایید را اول بدبینانه نظریه متاسفانه شده، منعکس

 

 و چگونه کانالی، چه از نیست معلوم که شدگانی بازداشت اعترافات بر مبنی رسوا و گونه هذیان های تحلیل ارائه

 هایی اعتراف نینچ وقوع صحت در اینکه از گذشته شود، می رسانده اقتدارگرا های رسانه به قانونی چه اساس بر

 تایید کند، می دنبال را جامعه در فعال نیروهای بین در انشقاق و انفعال هدف احتماال و دارد وجود جدی تردید

 به و گرفته قرار موجود آلود گل آب از درشتی های ماهی گرفتن بر حاکم جریان اراده که است مطلب این کننده

 .ندارد رضایت خود دستان در قدرت انحصار

 

 چیزی دیگر که آبرویی بی سان به اند، خریده جان به را انتخاباتی کودتای اتهام که حاال که هستند این پی در آنها



 شخص هر و مدنی بان دیده و قانونی مخالف و رقیب گونه هر شر از را خود یکباره ندارد، دادن دست از برای

 .کند راحت دیگری پاگیر و دست حقوقی و حقیقی

 

 ماجرای این است. هدف همین خدمت در طلبان اصالح سوی از مخملی کودتای یا انقالب موضوع یدنکش میان به

 بدون را اتهامی گردند. می کت دنبال به آن برای که است ای دکمه تکراری حکایت همان اخیر تحوالت در تازه

 پیکری دوخته، قبای این برای و ندکن اثبات را آن نحوی هر به تا اند یافته وظیفه حاال و اند کشیده میان به سند

 فشار اینک کند، می توجیه را وسیله هدف که آنها ماکیاولیستی مکتب در بتراشند. نواختن آنگاه و پوشیدن برای

 تمام در که کند متوجه زندان در را آنها یکباره تا است جریان در انقالب و ملت این فرزندان ترین پاک از برخی به

 متوجه را آنها و رسیده راه از بازجویی ناگهان و اند بوده خود مردم و میهن و انقالب به خیانت حال در ها سال این

 نسبت طلبان اصالح به مایلند اقتدارگرایان هاست سال که مخملین انقالب محمل ادعای است. کرده خود خیانت

 خواندن شبیه و نیست ممکن اساسا یرانا در مخملی انقالب امکان اینکه از بگذریم اند. مانده ناکام البته و دهند

 اصالح غیرقابل و متقلب و نظام آن به توهین واقع به نظامی هر با شد حادث مخملین انقالب آنها در که هایی رژیم

 .ندارند نظام به را نگاهی چنین قطعا طلبان اصالح که است آن خواندن

 

 

 به را عمومی اعتماد از نظام پرافتخار گنجینه و برده اقتدارگرایان سر از هوش قدرت مستی که شرایطی چنین در

 ولی باشند طرف بی باید که نهادهایی از عمومی اعتماد گذاشته، قدرت روزه چند هوس و هوا بازار در حراج

 شوخی و طنز برای ای دستمایه به را رسمی آمار و اطالعات کرده، تهی معنا از را انتخابات کرده، سلب را نیستند

 را اجتماعی سرمایه و کرده خود منویات ملعبه را ها بحران در جامعه معنوی های لنگرگاه کرده، بدل میمرد های

 هستند آن پاک و صادق فرزندان همانا که اند رفته انقالب و نظام از دیگر هایی سرمایه سراغ به اینک ریخته، فرو

 .دهند نسبت آنها به غیرقانونی ارهایفش اهرم از استفاده با را سنگینی اتهامات که دارند آن بنای و

 

 

 بر تنها و نبسته طرفی شده، آزموده بارها روش این تکرار صورت در اقتدارگرایان که است مسجل ما بر و بدیهی

 دارد، خود ذهن در که بسیاری ساختگی های گیری اعتراف خاطرات اساس بر ما جامعه و افزوده خود آبرویی بی
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 در عزیزانمان بر که ظلمی و شود می تحمیل نظام بر که هایی هزینه اما خورد، نمی را هایی بازی چنین فریب

 از را ما شدگان، بازداشت این جفای مورد های خانواده برابر در مان وظیفه و رود می ها زندان و ها بازداشتگاه

 .دارد می باز ستم این برابر در سکوت

 

 یکی آن بزرگان و آمده درد به آن متعالی شعارهای و انقالب به نمتعلقا همه دل که تلخ و دشوار وضعیت این در

 این که عظام مراجع بزرگان، همه از گیرند، می قرار انقالب با نامحرمان احترامی بی و اتهام مورد دیگری از پس

 تاکنون که مهستی بزرگواران این از برخی بایسته پاسخ منتظر هنوز و شود می مراجعه آنها به تظلم به مرتبا روزها

 شاهرودی، هاشمی اهلل آیت جناب قضاییه قوه محترم رییس خصوص به قضایی مستقل مقامات اند، نداده پاسخی

 جریان های روزنامه و ها سایت در آن شواهد که بزرگ خطای این برابر در تا داریم درخواست ها گروه و احزاب

 .دکنن گیری موضع و ایستاده است، مشاهده قابل اقتدارگرا

 

 شود گرفته شدگان بازداشت از فشار تحت زندان، در که اعترافی هرگونه که کنیم می اعالم دیگر بار همچنین

 خودساخته کور های گره به ای گره وضعیت این در تنها نما نخ شیوه این و نبوده استناد قابل و قانونی

 .افزود خواهد نظام برای اقتدارگرایان

 

 بازداشت فوری آزادی دروغ، از پرهیز عدالت، و صداقت به بازگشت فعلی، بحران از خروج برای حل راه تنها

 مقصود به الهی، حق های وعده و تاریخ گواه به راه این جز و است ملت قانونی حقوق احقاق و اخیر شدگان

 .ندارد همراه به آن رهپویان برای را خوشی پایان و نرسیده

 

 

 (ژوئن 26) کارگری های اتحادیه جهانی داماق با ایران کارگران همبستگی پیام

 

 روز عنوان به را تیرماه پنجم – ژوئن  26 روز EI – IUF – ITF - (ITUC ( المللی بین بزرگ اتحادیه چهار

 اعضای روز این در است قرار و اند کرده اعالم آنان مبارزات و ایران در کارگران ای پایه حقوق از جهانی حمایت

  .بنمایند ایران در کارگران مبارزات از عملی حمایت به اقدام جهان سراسر رد ها اتحادیه این

 دستیابی برای جهانی کارگر طبقه مبارزه در بزرگ و تاریخی اقدام یک ایران در کارگران با جهانی همبستگی این



 کارگران رزاتمبا پیشبرد در تاریخی نقش تردید بی و است جهان سراسر و ایران در کارگران انسانی حقوق به

 خواهد بیشتری دامنه و عمق را کارگر طبقه جهانی همبستگی و اتحاد دیگر سوی از و کرد خواهد ایفا ایران

  .بخشید

 ضمن طریق این از و دانیم می جهانی متحدانه حرکت این همراه و دوشادوش را خود بیانیه این کنندگان امضا ما

 این سازماندهندگان دست EI – IUF – ITF - ITUC سوی زا اقدامی چنین سازماندهی از عمیق قدردانی

 و جهان کارگران تمامی نثار را خود پایان بی و گرم های درود و فشاریم می گرمی به را جهانی متحدانه حرکت

  .کنیم می ها اتحادیه این اعضای یکایک

 کارگر طبقه جهانی همبستگی باد زنده

 1388 تیرماه چهارم

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای- 

 تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای- 

  ایران کارگران آزاد اتحادیه

  کارگری آزاد های تشکل ایجاد برای پیگیری کمیته- 

  کرمانشاه فلزکار و برق صنفی انجمن- 

 خامنه نساجی کارگران از جمعی- 

  سنندج پرریس کارخانه کارگران- 

  سنندج بافت شین بافندگی کارخانه کارگران- 

  شاهو کارخانجات کارگران- 

  کردستان نساجی کارگران- 

 بافت غرب فرش کارگران-

  شیل آجر کارگران- 

 آرا شیرپاک کارگران- 

 سما بافی گونی کارگران- 

 فجر آرد کارگران- 
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 رخش نیرو کارگران- 

 سنندج توحید بیمارستان خدماتی بخش کارگران- 

  سنندج شهرستان ستگانبازنش از جمعی-

 کرمانشاه غرب فرش شرکت کارگران-

 2 شماره فلزی صنایع کارخانه کارگران از جمعی-

 البرز الستیک کارگران از جمعی- 

 مریوان شهرستان کارگران از جمعی- 

  کامیاران شهر وفعالین کارگران از جمعی- 

 مشهد شهر فعالین و کارگران از جمعی- 

 تهران سکارگال شرکت کارگران- 

 قم آالت یراق کارگران– 

 

 

 

 

 ای خامنه علی سید اهلل آیت

 اسالمی جمهوری رهبر

  فقیه والیت رهبر دفتر

 اسالمی جمهوری خیابان

 دوست، کشور شهید خیابان انتهای

  ، تهران

 ایران اسالمی جمهوری

 

 

 2009 جون24 

 



  ایران کارگران با جهانی همبستگی اقدام روز

 

  عالیجناب،

 

 خاطر به که ایران کارگران از بسیاری با همبستگی ابراز برای کارگر میلیون 170 از نمایندگی به رو پیش بمطل

 آید.مردم می در تحریر رشته به اند پیوسته خیابانی تظاهراتهای به دمکراتیکشان مسلم حقوق شمردن محترم

 .گردند داربرخور تجمع و تشکل آزادی از اعم انسانی حقوق تمامی از باید ایران

 

 و است انگیز وحشت انسانی مقام و شأن به نشدن قائل ارزش و آمیز مسالمت های تظاهرات شدید سرکوب

 در کارگری تشکالت است. گذاشته جای بر زخمی صدها و کشته ها ده خشونت نابجای و نامتعادل استفاده

 بازداشت و حمله کارگری های تظاهرات رد حد چه تا شهروندان و کارگران اینکه بر بودن شاهد با جهان سرتاسر

 الله پارک در می ماه اول آمیز مسالمت راهپیمائی برپایی برای تالش آخر مورد اند. گشته مأنوس اند قرارگرفته

 بوده همراه نفر صدها دستگیری و آمیز خشونت سرکوب با انتخابات آستانۀ در ها تظاهرات از بسیاری بود. تهران

 . است

 

 

 مقامات که آنست از حاکی که هایی گزارش با مردم مشروع های خواسته بیان به دولتی مقامات حمانۀبیر واکنش

 هیچگونه ها تظاهرات قربانیان از هیچیک به تا اند داده دستور ایران در مساجد به گذشته روز چند در دولتی

 .خودتان مردم برای یادینبن احترام و ارزش وجود عدم از است انعکاسی این نپذیرد. صورت رسانی یاری

 

 اتحادیه المللی بین کنفدراسیون ) سی یو. آی.تی. جمهوری، ریاست انتخابات برای گیری رأی از قبل هفته چند

 نقل(، و حمل کارگران المللی بین کنفدراسیون ) آی.تی.اف جهانی(، آموزش سازمان ) ای.آی کارگری(، های

 "ایران کارگران برای دادخواهی " نام به ائتالفی تشکیل غذایی( صنایع و خدمات المللی بین اتحادیه ) آی.یو.اف

 جون 26 روز در ایران در کارگران سرکوب ادامۀ به توجه با تا خواندیم فرا را اعضایمان تمامی و کرده اعالم را

 قابل ما ایبر انتخابات آستانۀ در مراسم بیرحمانۀ سازی خاموش کنند. شرکت همبستگی جهانی اقدام روز یعنی

 .نبود تصور
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 مواردی در خودتان نهادهای شهروندان و کارگران و سازد می اعتبار بی را فعلی دولت مردم سبعانۀ سرکوب

 بنیادی حقوق برابر در محض ممانعت خاطر به آن از مهمتر و انتخابات با ارتباط در هائی شکنی قانون به مربوط

 به کنید می حمایت آن از شما که دولتی از را خود نارضایتی تشکل و تجمع آزادی بیان، آزادی نظیر انسانی

 . دارد می باز فریادشان برآوردن از را ایران مردم ها محدودیت این گذارند. می نمایش

 

 اقتصادی شدید مشقات متحمل که ایران مردم تمامی و کارگران بر فشار حاضر، اقتصادی عمیق بحران دوران در

 خود محرومیت صدای تا اند کرده تالش گوناگون عناوین به که کارگرانی است. شده فرسا تطاق بسیار باشند می

 و اجتماعی امنیت بیکاری، های بیمه موقت، قراردادهای دستمزدها، آور شرم بودن پائین دستمزدها، مورد در را

 منصور جمله: از ها اتحادیه نفعالی از بسیاری اند. شده رو در رو سرکوب با بار هر برآورند، کاری اسفناک شرایط

 زندان در هایشان تالش سبب به امسال، ماه اول تجمع در کنندگان شرکت و کمانگر فرزاد مددی، ابراهیم اسانلو،

 .برند می بسر ها

 چنین پذیرش به حاضر دیگر زنند می تظاهرات به دست دیگر شهرهای و تهران های خیابان در که کسانی

 در جهانی، های اتحادیه در تشکالتشان از و جهان کنار و گوشه هر از گارگر زنان و انمرد باشند. نمی سرکوبی

 مبارزاتشان از حمایت در آنها های فریاد به را فریادهایشان شان، ایرانی خواهران و برادران مبارزات از حمایت

 بخشیدن پایان جهت در تا داریم می آن بر را شما مصرانه ما افزایند. می کارگران و بشر حقوق ترین ای پایه برای

 را کسانی و آورده بعمل را ضروری و الزم های اقدام آمیز، مسالمت تظاهرات علیه آمیز خشونت برخورد بر فوری

 .بکشانید عدالت میز پای به دارند عهده بر را مردم کشتن و خشونت مسئولیت که

 و نیاز مورد امری ایران مردم برای شود می هشناخت برسمیت جهانی صورت به که بشری حقوق و دمکراسی آغاز

 هائی حل راه یافتن برای کشورها، همه برای متصور راهی گذاشتن اجرا به برای است شرطی پیش و بوده ضروری

 . ایران در فعلی اقتصادی و سیاسی بحرانهای برای

 . اند باقی خود قوت به و مشخص و روشن المللی بین کارگری اتحادیه اهداف

 : برای ما

 تجمع و تشکل آزادی : شامل ایران مردم برای دمکراتیک کامل حقوق_1 

 آمیز خشونت سرکوب گونه هر توقف_2 



 ای اتحادیه فعالین تمامی آزادی_3 

 ایران در کارگری مستقل تشکالت تمامی شناختن رسمیت به_4 

 زمینه در مشخصا ، آی.ال.او یادیبن های کنوانسیون تمامی قبول و کارگران حقۀ حقوق به گذاشتن احترام_5 

 کار جمعی دسته قرارداد و تشکل آزادی

  و ای اتحادیه ضد های سرکوب تمامی توقف_6 

 .اند شده بیکار کار از ناعادالنه که اخراجی کارگران مجدد بکارگیری_7 

 برای دادخواهی " ؛ ما ائتالف و است جهانی های اتحادیه برای توجهی مرکز همچنان ایران در کارگران وضعیت

 .داد خواهد ادامه شود می آشکار که همانگونه ایران وضعیت بانی دیده به نزدیک از "ایران در کارگران

 شما ارادتمند

 رایدر گای

 (کارگری های اتحادیه المللی بین کنفدراسیون ) سی یو. آی.تی.

 رأفت کاک دیوید

 (نقل و حمل کارگران المللی بین کنفدراسیون ) آی.تی.اف

 لوون ون فرد

 (جهانی آموزش سازمان ) ای.آی

 ازولد ران

 (غذایی صنایع و خدمات المللی بین اتحادیه ) آی.یو.اف

 ایران کارگران از جهانی های حمایت باره در کارگر حقوق مدافعان کانون بیانیه

 را خود مطالبات و ها استهوخو یابد می تری گسترده ابعاد روز هر ایران مردم طلبانه عدالت و خواهانه آزادی جنبش

 تحت اقشار سایر و بگیران حقوق و کارگران اخیر های ماه در کند. می بیان گوناگون های شیوه با مختلف ابعاد در

 ابعاد و یافته ای فزاینده گسترش جامعه بر حاکم های عدالتی بی و ها حقوقی بی به نسبت شان اعتراضات ستم،

 تحت مردم و بگیران حقوق و زحمتکشان بر حاکم ظالمانه های سیاست و دهکر پیدا جامعه سطح در تری وسیع

 دریافت علیرغم کارگران و شده نفی ایران در کار حقوق ترین ای پایه و ابتدایی . است کشیده چالش به را ستم

 .دارند قرار نمیر و بخور حقوق همین از محرومیت و بیکاری خطر در لحظه هر در مطلق فقر خط زیر حقوق
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 به را خود ی گسترده ابعاد تا رود می و یافته تبلور مه ماه اول قطعنامه در بگیران حقوق و کارگران ای پایه مطالبات

 مردم های خواسته برابر در توان نمی که شود ثابت دیگر بار تا دهد گسترش اخیر ی دهه سه ی فروخورده مطالبات

 سه در ی اولیه های آزادی از که ما ستم تحت مردم داشت. نگه انقیاد تحت همیشه برای را آنها و کرد ایستادگی

 اند، چشیده خود حق به های خواسته بیان برای را شالق زندان، اعدام، طعم بارها و اند بوده محروم اخیر ی دهه

 ، کشتار ، اعدام سانسور،ا اکنون بنشینند. ساکت و کنند تحمل را ها سرکوب گذشته، همانند نیستند حاضر دیگر

 تواند نمی خواه، آزادی اقشار سایر و معلمان کشیدن بند به دانشجویان و کارگران زدن شالق ای، زنجیره های قتل

 .کند ایجاد ما مردم سراسری و بسته هم حرکت جهت در مانعی

 نآ توانند نمی دولتمردان برخی حتا که است رسیده گسترش از حد آن به دیگر امروزه مردم حق به های خواسته

 همان توسط اند، داشته دست مردم حقوق تضییع سرکوب در خود که کسانی امروزه بگیرند. نادیده و شده منکر را

 این و گیرند می قرار تهاجم مورد بودند، ساخته شان حقوق به مردم یابی دست از جلوگیری برای که نهادهایی

 مواجه بست بن با همواره مخالفان حذف و استبدادگرانه و صدایی تک های شیوه که است همگان برای عبرتی

 .شود می

 خود حقوق حداقل در ایرانی کارگران حقوقی بی به که کارگری سندیکاهای و احزاب خصوص به و جهانی وجدان

 حضور کمپین، تشکیل ، غذا اعتصاب خیابانی، اعتراضات و اعتصابات با حتا جهان سراسر در اینک اند. نموده توجه

 از ها بیانیه و ها اطالعیه همچنین و ایران بگیران حقوق و کارگران های خواسته و حقوق طرح و جهانی مجامع در

 از حمایت در تیر 5 روز اعالم در کارگری های اتحادیه 4 تالش چنین هم و اند کرده حمایت ایران ستم تحت مردم

 . هستند ارزشمند همگی ایران مردم و کارگران

 حقوق و کارگران بیشتر چه هر همبستگی خواهان ها، حمایت ی همه از تشکر ضمن کارگر حقوق مدافعان کانون

 می محور انسان نظام یک با آن جایگزینی و داری  سرمایه غیرانسانی نظام دگرگونی برای جهانی سطح در بگیران

 .باشد

 کارگر حقوق مدافعان کانون
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 3 - ایران! مردم مبارزات با جهان کمونیستی و کارگری احزاب همبستگی

 1388تیر  07یکشنبه, 

 

خلق افغانستان: همبستگی رزمجویانة خویش را با همه مردم آزادیخواه و وطنپرست ایران، کمیتة فعالین حزب دموکراتیک 

 .ازجمله رفقای حزب تودة ایران اعالم میدارد

دبیر کل حزب کمونیست فنالند، : همبستگی کمونیست های فنالند با مبارزات مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر اعالم 

 کرد

سال گذشته شرایط بسیار دشواری  ۳۰ها و مالها در  اهلل نیست ایرلند: رژیم اسالمی تئوکراتیک آیتپیام همبستگی حزب کمو

 را به مردم ایران تحمیل کرده است

 

 هزار سندیکالیست اتریشی با مبارزات مردم ایران 163همبستگی 

 اعالمیة کمیتة فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 2009جون  22مورخ 

  

 !پیرامون همبستگی با جنبش حق طلبانة مردم عدالتخواه ایران        

  

به تعقیب اعالم نتایج دوردهم انتخابات ریاست جمهوری درایران و برنده شناختن کاذبانه و خالف انتظار، احمدی نژاد      

ری درآراء ملت همراه بود، نمایندة ارتجاع حاکم والیت فقیه ازسوی کمسیون انتخابات که با دروغ، دستبرد، تقلب و دست کا

 .چند روز است که درشهر تهران و عده ای ازاستانهای دیگر آن کشور، شاهد راهپیمایی عظیم و با شکوه ، می باشیم

پیر وجوان ( معترض شامل فعاالن سیاسی، دانشمندان، نویسندگان،  -شرکت پرشور و پردرت صدها هزار انسان ) زن و مرد  

ان، اسا تید دانشگاهها، آموزگاران مدارس، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، دهقانان، پیشه وران... ژورنالیستان، پژوهشگر

درتظاهرات آرام و مسالمت آمیز، با شعار ابطال انتخابات، دردفاع از حق و عدالت و در ضدیت با ترفندهای سران رژیم ماجراجو 

راء ، انتخاب آزاد ملت را به سُخره گرفتند؛ خشم نظام حاکم ضد مردمی را و بدنام والیت فقیه که با تقلب آشکارا درشمارش آ

برانگیخت و مزدوران رژیم ازنیروهای انتظامی گرفته تا بسیجی ها و اعضای سپاه پاسداران فاشیسم آخوندی، بر راهپیمایان بی 

 .ریخت برزمین را  گناه و بی دفاع دیوانه وار حمله بردند و خون شماری ازفرزندان مردم ایران 

همچنان پولیس مخفی والیت فقیه موج تازه ای از دستگیری ها، بازداشتها و توقیف فعاالن سیاسی، مدافعین حقوق بشر،     
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نویسندگان، ژورنالیستان، دانشجویان، دانش آموزان را آغاز و راهپیمایی صلح آمیز و عاری از خشونت مردم را با سرکوبگری 

د تا صدای اعتراض مردم را با زور آزمایی و ایجاد فضای رعب و وحشت دربین توده ها، با آشوبگری خونین ساخت وتالش دار

 .قوای امنیتی وابسته به ارتجاع آخوندی، خفه سازد

کمیتة فعا لین حزب دموکراتیک خلق افغانستان درحالی که کشتار مردم بی گناه، کاربرد خشونت، سرکوب، بازداشت،      

ی سا ختن نیروهای مترقی، آزادیخواه، عدالت پسند و اصالح طلب ایران را توجه ناپذیردانسته و آنرا شدیداد شکنجه و زندان

محکوم می نماید ؛ همبستگی رزمجویانة خویش را با همه مردم آزادیخواه و وطنپرست ایران، ازجمله رفقای حزب 

 .میدارد اعالم  ایران  تودة 

  

 !اجتماعی عدالت و وکراسیدم  زنده باد آزادی،        -

 !مرگ برقاتالن و دشمنان ترقی و سعا دت انسان زحمتکش        -

 !ایران مردم  نجات  درود به روان پاد شهدای گلگون کفن راه        -

  

 کمیتة فعالین                                                  

  ح. د. خ. ا                                                  

 

 

تیرماه همبستگی  5، در پیامی به کمیته مرکزی حزب توده ایران در روز “یارو هکانان”دبیر کل حزب کمونیست فنالند، رفیق 

کمونیست های فنالند با مبارزات مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر اعالم کرد. حزب کمونیست فنالند با انتشار اعالمیه 

ده ایران مردم فنالند را در جریان تحوالت اخیر کشور قرار داده است. حزب کمونیست فنالند در روزهای گذشته های حزب تو

بانی و سازمان دهنده گردهمایی و تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت ایران در هلسینکی بوده است که در آن فعاالن و 

در کنار نیروهای چپ ایران در دفاع از حقوق دموکراتیک مردم  هواداران این حزب و دیگر احزاب و نیروهای مترقی و چپ

  .ایران شرکت فعال داشتند

 

 

 پیام همبستگی حزب کمونیست ایرلند

های  شان در راه ایجاد دگرگونی وقفه حزب کمونیست ایرلند همبستگی خود را با نیروهای دموکراتیک ایران در مبارزه بی

کند. ما همبستگی خود را با رفقای خود در حزب توده ایران و با طبقه کارگر و نیروهای  میرادیکال اجتماعی و اقتصادی اعالم 



رزمند، و در عین حال جهت ضدامپریالیستی  کنیم که دلیرانه برای تحقق خواست راستین دموکراسی می مردمی اعالم می

سال گذشته شرایط بسیار دشواری را  ۳۰و مالها در ها  اهلل کنند. رژیم اسالمی تئوکراتیک آیت مبارزات مردم ایران را حفظ می

حد و حصر و به منظور  به مردم ایران تحمیل کرده است، موجد تفرقه شدیدی بوده است، و با استفاده از خشونت و شکنجه بی

اسی و حفظ قدرتش مردم ایران را به شدت سرکوب کرده است. این رژیم آمال و آرزوهای مردم را برای دستیابی به دموکر

عدالت اجتماعی و اقتصادی، که برای آن انقالب کردند و رژیم شاه دست نشانده آمریکا را سرنگون کردند، زیر پا گذاشته است. 

کند، در مورد رابطه با  اش استفاده کرده و می امروز، طبقه حاکم ایران که از مذهب به منظور پرده پوشی مقاصد واقعی

و این در حالی است که نیروهای امپریالیستی ایاالت متحد آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا  امپریالیسم دچار چنددستگی است

دهند، با این هدف که رژیم کنونی را با رژیم دیگری جایگزین کنند که بهتر بتواند منافع آنها را  کماکان به دخالت ادامه می

 .ات دموکراتیک را بگیردهای راستین مردم برای تغییر تأمین کند و جلوی تحقق خواست

مردم ایرلند تجربه تلخی از سوءاستفاده از اعتقادات خالصانه مذهبی مردم توسط طبقه حاکم در جنوب ایرلند، توسط دار و 

های وفادار به اتحاد با بریتانیا در ایرلند شمالی، و توسط امپریالیسم بریتانیا دارند که برای تأمین منافع امپریالیستی  دسته

هایی که خود مشوق آن بود و به  زنند. دخالت امپریالیسم و واکنش انگیزند و دامن می های مذهبی را بر می ان اختالفخودش

هاست مانعی در راه نیروهای مترقی ایرلند بوده است.  دنبال آورد، زخم عمیقی بر تن جامعه به جای گذاشته است که دهه

ترین نیروهای جهان مسلمان  مانده ترین و عقب اندیش باشد، خود را با تاریکهای امپریالیستی، هرگاه که به سودشان  قدرت

زنند. پیشرفت  کنند و به آن دامن می دهند، و همزمان با آن، نفرت مذهبی ضداسالمی را تحریک می همسو و مؤتلف نشان می

 .ها اهلل شاه، و بار دوم توسط رژیم آیتو ترقی دموکراتیک مردم ایران دو بار عقیم گذاشته شده است؛ یک بار با تحمیل رژیم 

 

 یوجین مک کارتان

 دبیرکل

 حزب کمونیست ایرلند

 ۲۰۰۹ژو ن  ۲۵

 (۸۸تیر  ۴)

 

سندیکای شاغلین شهرداری های اتریش که عضو اتحادیه سراسری سندیکا های اتریش می باشد با انتشار اطالعیه ای با 

هزار عضو دارد شاغلین در بیش  163ن شهرداری های اتریش که بیش از کارگران ایران ابراز همبستگی کرد. سندیکای شاغلی

 .شهر و روستای اتریش فعال است 2400حرفه را در بر می گیرد و در بیش از  200از 
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ژو ن(  26تیر ) 5در زیر ترجمه متن پیام مطبوعاتی دبیر روابط بین الملل این سندیکا، توماس کاتنی  را که در روز جمعه 

 :ه است می خوانیدمنتشر شد

 

 .وضعیت سندیکالیست ها در ایران دیگر قابل تحمل نیست

 

تیرماه( پشتیبانی می  5“ )عدالت برای زنان و مردان کارگر ایران”سندیکای شاغلین در شهرداری های اتریش از روز جهانی 

 .کند

لمللی مبنی بر عدالت برای زنان و مردان وضعیت سندیکالیست ها در ایران دیگر قابل تحمل نیست. ما هم از درخواست بین ا

کارگر ایران پشتیبانی می نما یم. تضییق و آزار نسبت به سندیکا های مستقل در ابران هنوز هم در راس امور قرار دارد. 

یم شکنجه و زندان های نا عادالنه بر علیه فعاالن سندیکایی و پیکارگران حقوق شهروندی به امور جاری تبدیل شده اند. رژ

جهت حفظ قوانین محدود اتخادیه ها و ممنوع بودن اعتصاب از صدور احکام اعدام هم ابایی ندارد. سندیکالیست های زیادی 

همچون منصور اسانلو؛ چهرة نمادین جنبش کارگری ایران علیرغم ناراحتی های جسمی شدید سالهاست که در زندان بسر می 

جهانی، محاصره های اقتصادی بین المللی و سقوط بهای نفت با دشواریهای زیادی  برد. اقتصاد ایران در اثر بحران افتصادی

روبروست. کارخانه ها بسته می شوند، کارگران ناراضی اخراج می گردند و حقوق ها پرداخت نمی شوند. دولت ر یس جمهور 

هزار  700ا توجیه کند. حال حاضر احمدی نژاد از اوضاع نابسامان اقتصادی سوء استفاده می کند تا سیاست سرکوب خود ر

کارگر مشغول بکار مشمول قانون کار نمی شوند. در شرایط حاضر که رژیم ایران با خشونت تمام بر علیه اپوزیسیون و بویژه بر 

علیه هواداران موسوی، کاندیدای مغلوب ریاست جمهوری عمل می کند، یک همبستگی تمام عیار با کارگران زن و مرد ایرانی 

 :جل ترین کار بشمار می رود. ما در روز همبستگی جهانی با کارگران ایران خواستار انجام اقدامات زیر می باشیمعا

آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی سندیکالیست های دستگیر شده از جمله منصور اسانلو؛ ابراهیم مددی و فرزاد  -

  کمانگر

ای سندیکایی مستقل در ایران و استخدام مجدد تمامی کارگران زن و مرد به رسمیت شناختن بی درن  تمامی سازمان ه -

  .که بعلت پشتیبانی از این سازمان ها مورد اخراج و یا تضییق قرار گرفته اند

  پیرامون حق تشکیل اتحادیه ها و قراردادهای دستجمعی توسط دولت“ سازمان بین المللی کار”امضای کنوانسیون های  -

 - های دستجمعی میان سندیکا های مستقل و کارفرماهای مربوطهامضای قراردا
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 !داد ادامه توان تمام با انتخابات ابطال و ارتجاع راندن عقب به برای مبارزه به باید

 1388تیر  07یکشنبه, 

 

با توجه به مانورهای گوناگون ارتجاع که هدف اصلی اش خاموش کردن شعله های جنبش اعتراضی مردم و تشدید فشار بر 

ت، یگانه راه مقابله ادامه مبارزه گسترده توده ای با خواست اس“ ولی فقیه”نیروهای منتقد برای تن دادن به خواست های 

 .مشخص ابطال انتخابات است

در دومین هفته خیزش مردمی و به موازات ادامه اعتراض ها، فعل و انفعاالت پراهمیتی درمیان جناح های درون و پیرامون 

ان قابل توجهی آینده رژیم و مسیر مبارزه توده حاکمیت جریان دارد که سرانجام این کشمکش ها و فعل و انفعاالت به میز

  های وسیع

  .مردم را ترسیم خواهد کرد

همزمان با مالقات و رایزنی های فشرده اعضای هیاتی مرکب از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با 

ای از افراد با نفوذ حاکمیت از پیگیری های این نامزدهای معترض و نیز رفسنجانی، ناطق نوری و رضایی و ابراز امیدواری پاره 

کسی که فرمایش ولی فقیه را نشنود وآن را زیر پا ”تیر ماه تهران خطیب نمازجمعه اعالم داشت:  5هیات، درنماز جمعه 

ا والیت بگذارد درحقیقت دستور امام را زیر پا گذاشته است، لذا بهتر است عبرت بگیریم و ببینیم آخر و عاقبت کسانی که ب

قاطعانه و بی ”وی سپس از قوه قضاییه خواست با مردم معترض و حق طلب “ درافتادند چه شد تا دیگر کسی آن را تکرار نکند.

موتلفه در اتفاقات ”برخورد کند. همچنین دبیر کل موتلفه اسالمی نیز دراجالس دبیران این جریان یادآور شده بود: “ رحمانه

ا و حرکت درخط مستقیم رهبری است. موسوی راه بنی صدر را شروع کرده و اگر مستقیم با اخیر به دنبال کاهش تنش ه

 “.آمریکا گره نخورده باشد، غیر مستقیم گره خورده است

خردادماه خاطرنشان ساخت هیچ  5به دنبال این موضع گیری ها، سخنگوی شورای نگهبان درگفت و گو با خبرنگاران به تاریخ 

انتخابات شکل نگرفته است. بالفاصله نیز شورای نگهبان دریک اقدام حساب شده ومانوری فریبکارانه اعالم گونه تقلبی دراین 

کرد برای جلب اعتماد نامزدهای معترض انتخابات، هیاتی ویژه را برای بررسی روند انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل 

یتی مشاور ولی فقیه، حدادعادل رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و دری داده است که اعضای آن را افرادی چون علی اکبر وال

نجف آبادی وزیر پیشین اطالعات که از افراد متهم درقتل های زنجیره ای است، تشکیل می دهند. تشکیل این هیات حتی با 

گام مثبت، سازنده و  پیشنهاد رییس کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی درمغایرت کامل قرار دارد و بی هیچ وجه

امیدوار کننده ای درراستای رسیدگی به تقلب ها در انتخابات نیست و نمی تواند باشد. اقدامات شورای نگهبان و موضع گیری 
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های هدفمند آن بخشی از برنامه مهار و سرکوب جنبش مردمی است. شورای نگهبان درارتباط با مانورهای مجلس و علی 

  .ویی به وقت کشی پرداخته و نیرو توان توده های مردم را به تحلیل برد وانگیزه آنها را تضعیف کندالریجانی می کوشد از س

اعمال فشار به مردم وسرکوب خشن و بی رحمانه هرگونه صدای حق طلبانه درکنار مانورهای زیرکانه درچند جبهه محتوی و 

رفت از بحران است. دراین میان نباید درگیری های فزاینده چارچوب سیاست رسمی رژیم والیت فقیه و کودتاچیان برای برون 

جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم و اختالف نظر آنها درروش های مهار جنبش مردمی را از نظر دور داشت. هنگامیکه علی 

ایی غیر از الریجانی رییس قوه مقننه با صراحت خواستار ایجاد فضایی برای معترضان شد تا صدایشان شنیده شده و فض

خیابان فراهم گردد، که این درحقیقت مانوری دقیق هم برای مهار جنبش مردمی و هم نوعی قدرت نمایی دربرابر باندهای 

هوادار احمدی نژاد بود، برخی نمایندگان مجلس درصحن علنی، به مخالفت با الریحانی پرداخته ومواضع او را درراستای 

جانی معرفی ساختند. تمام تالش این جناح ها دردرجه نخست برای خارج کردن مردم از تضعیف احمدی نژاد و همسو با رفسن

  .صحنه است

دروضعیت کنونی و با توجه به عوامل مشخص داخلی و خارجی، زمینه و بستر برای حل بحران درراستای خواست مردم یعنی 

با یکدیگر وجود ندارد و از این رو هرگونه فاصله جناح های حکومتی “ تعامل و همکاری”ابطال انتخابات درچارچوب و قالب 

گرفتن با توده های مردم با هرانگیزه ای، یک محاسبه غلط و فاجعه بار بوده و سرانجامی غیر از شکست سنگین نخواهد 

  .داشت

گر نیروهای کودتاچیان با علم به این حقیقت، فشار خود را برای جدا ساختن میرحسین موسوی و اصالح طلبان مقاوم از دی

مخالف ومنتقد کودتا تشدید کرده اند. عالء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هنگام 

تیرماه از جمله گفته بود در میان شخصیت های  5توضیح نتایج به دیدار هیات مجلس با نامزدهای معترض به خبرنگار ایسنا 

  .حسین موسوی با قاطعیت برابطال انتخابات پافشاری می کندمعترض به نتیجه انتخابات، تنها میر

مردم میهن ما، خواستار ابطال انتخابات هستند و تقلیل این خواست به بازشماری برخی صندوق های رای و پذیرش داوری 

رن  و تزویر شورای نگهبان که خود از عامالن اصلی کودتا است، به معنای عدول از خواست های مردم و گردن نهادن برنی

  .استبداد والیی می باشد

رژیم والیت فقیه و مزدوران گوش به فرمان ولی فقیه به خوبی می دانند ادامه سیاست های سرکوبگرانه، بقای آنان را تهدید 

می کند و این توان وظرفیت درحال حاضر درنیروهای سرکوبگر وجود ندارد. بنابر این به موازات ایجاد جو رعب و وحشت، 

رصدد به سازش کشاندن و تسلیم رهبری جنبش اعتراضی کنونی هستند. جنبش مردمی به رغم ضعف های خود، و با وجود د

کاستی های جدی، درهفته های اخیر رشد و قوام یافته ودرسطحی از آمادگی قراردارد که، بتواند کودتاچیان را با خواست 

  .عقب رانده و گامی تعیین کننده به جلو برداردمحوری و اصلی لحظه کنونی یعنی ابطال انتخابات به 



برپایه آخرین گزارشات منتشره و سخنان حسین ابراهیمی رییس کمیته روابط خارجی مجلس و عضوهیات دیدار کننده با 

همگی برختم غا له و حل مسایل ”رفسنجانی، ناطق نوری و نامزدهای معترض یادآور شد، اغلب شخصیت های طرف مذاکره 

آقای موسوی حرف هایی دارد که بخشی قابل بررسی و بخشی خارج از قانون است، ”وی تصریح کرد: “ تاکید دارند. موجود

 “.بنابراین ما به مذاکرات ادامه می دهیم تا ایرادات وارده رفع شود

دید فشار بر با توجه به مانورهای گوناگون ارتجاع که هدف اصلی اش خاموش کردن شعله های جنبش اعتراضی مردم و تش

است، یگانه راه مقابله ادامه مبارزه گسترده توده ای با خواست “ ولی فقیه”نیروهای منتقد برای تن دادن به خواست های 

مشخص ابطال انتخابات است. تن دادن به خواست های ولی فقیه، با توجه به همه حمالت تبلیغات هفته های اخیر، دستگیری 

تی و شکنجه و آماده کردن شوهای تلویزونی، چیزی جز خودکشی سیاسی نمی تواند باشد. ها گسترده اصالح طلبان حکوم

ادامه مقاومت و تشدید مبارزه، فشار بر جناح های مختلف حاکمیت را تشدید خواهد کرد و می تواند ارتجاع حاکم و سازماند 

  .میهن ما، را به عقب نشینی وادار کند دهندگان کودتای انتخاباتی و جنایات تکان دهنده روزهای اخیر، بر ضد مردم

55/680-45-19-28-11-http://www.tudehpartyiran.org/2013- 
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 (13) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  07یکشنبه, 

 افشای تکمیل پروژه کودتا توسط مجاهدین انقالب

 تسویه حساب با فعاالن سیاسی و حزبی و تعطیلی احزاب مستقل

  آور استفاده کردند نیروهای پلیس علیه تظاهرکنندگان از گاز اشک

 ولیت انتخابات را به رهبری واگذار کنیدنامه کروبی به شورای نگهبان:بار مسو

 ها دستگیری مادران معترض به بازداشت

 قانونی است غیر راد:بررسی مجدد مجوز فعالیت احزاب،  شکوری

 دفاع برخورد نکنند اهلل بیات زنجانی: سربازان وظیفه توبیخ را بپذیرند اما با مردم بی فتوای آیت

 ن انقالبافشای تکمیل پروژه کودتا توسط مجاهدی

 تسویه حساب با فعاالن سیاسی و حزبی و تعطیلی احزاب مستقل

 

ژه نخ نمای تواب سازی توسط جریان اقتدارگرای حاکم و تحدید احزاب مستقل، سازمان مجاهدین انقالب   در پی احیا پرو

 :اسالمی بیانه ای صادر کرد

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 ملت شریف ایران

 

مصادره آرای ملت و بالموضوع شدن انتخابات در کشور که با واکنش گسترده مردم روبرو شد، می گذرد. در حدود دو هفته از 

طول این مدت کودتا گران با اعمال تبلیغات استالینیستی همه جانبه کوشیده اند اذهان جامعه را از مسئله اصلی یعنی کودتا 

خیابانی و تخریب اموال عمومی از سوی اجانب تقلیل دهند. اما  علیه مردمساالری منحرف ساخته، موضوع را به اعتشاشات

امروز با کاهش اعتراضات مردمی به تدریج شاهد تغییر تدریجی جهت حمالت تبلیغاتی سازمانیافته از اهداف موهومی نظیر 

دن دم خروس از زیر تروریست ها و عوامل بیگانه و ... به سوی احزاب و تشکل های سیاسی مخالف اقتدارگرایان و آشکار ش

 .ردای گوبلزهای وطنی آشکار هستیم

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/679-


 

در پوشش تبلیغات فریب سهمگینی که کشور نظیر آن را به خاطر ندارد، شدت عمل علیه احزاب وتشکل های سیاسی منتقد 

غیر قانونی با ورود غیر قانونی و بدون حکم قضایی به دفتر مرکزی حزب مشارکت و ضبط کامپیوترها و دفاتر و اسناد و پلمب 

دفتر مرکزی حزب آغاز شد و با دستگیری گسترده اعضای احزاب اصالح طلب و منتقد ادامه یافت. در روزهای اخیر به رغم 

کاهش چشمگیر اعتراض های مردمی درخیابان ها روند برخورد با احزاب روز به روز شدت بیشتری می یابد. از جمله در 

گاه ها توسط مأموران نظامی اشغال و بیش از هفتاد تن از اساتید مرد و زن عضو این روزهای اخیر دفتر انجمن مدرسین دانش

تشکل سیاسی قانونی به جرم مالقات عمومی با آقای میرحسین موسوی دستگیر و با توهین و اهانت و زدن دستبند به مکان 

 .ونی به سر می برندنامعلومی منتقل شدند و تا امروز چهارتن از ایشان همچنان در بازداشت غیر قان

 

به عنوان جدید ترین و نه آخرین نمونه، روز گذشته آقای امیر حسین مهدوی روزنامه نگار و جوان ترین عضو شورای مرکزی 

سازمان مجاهدین انقالب اسالمی که در کنگره اخیر سازمان به عنوان نماد جوان گرایی به عضویت شورای مرکزی درآمده 

در بازداشت به سر برده بود، تحت الحفظ مأموران امنیتی به خبرگزاری ایسنا هدایت شد تا در  است، پس از آن که مدتی

حضور خبرنگاران خبرگزاری های مختلف ، طی مصاحبه ای به تکرار محتوای مقاالت کیهان و تحلیل های سست و سخیفی 

روزنامه نگار خوشفکر و عضو جوان سازمان  بپردازد که مردم ما هر ساعت از صدا و سیمای اقتدارگرایان می شنوند. این

مجاهدین انقالب اسالمی که حضوری فعال در ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی داشت و روزنامه اندیشه سبز در ستاد 

 موسوی زیر نظر او منتشر می شد، در دوران بازداشت با هدایت و راهنمایی بازجویان تواب ساز ناگهان به این نتیجه رسیده

است که در ستاد انتخاباتی آقای مهندس موسوی فعالیتی غیر قانونی داشته، میر حسین موسوی قانون شکن است و از آغاز 

هم معلوم بود که رأی نمی آورد و احزاب و تشکل های سیاسی اصالح طلب از جمله سازمان متبوعش همسو با بیگانگان 

 !!!هستند و نظام باید با آنها برخورد کند

 

ت این گونه اعترافات که با اعمال فشار بر حلقه های ضعیف صورت می گیرد، چنان روشن است که نیازی به توضیح ماهی

ندارد. ما پیش از این هشدار داده بودیم که درادامه دستگیری های گسترده باید منتظر تکرار نمایش سناریوی رسوا و نخ نما 

زیونی باشیم. اکنون نیز تأکید می کنیم با توجه به وسعت دستگیری ها در شده اعتراف و تواب سازی و برگزاری شوهای تلوی

 .آینده شوهای مشابه بیشتری علیه سایر احزاب و تشکل های سیاسی شاهد خواهیم بود

 

جالب این است در حالی که مصاحبه منافقی که ادعا شده در جریان اعتراضات خیابانی دستگیر شده است از سیمای جمهوری 

ایران با چهره شطرنجی شده وی پخش می شود، یک روزنامه نگار ساده و عضو یک سازمان قانونی در برابر دوربین  اسالمی
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های خبری قرار داده میشود تا با اسم و رسم، احزاب قانونی و شناخته شده کشور و نماینده ای را که به اعتراف آقایان دستکم 

ه اتهامات مجرمانه ای کند که در هیچ محکمه صالحه ای به اثبات نرسیده است. میلیون نفر طرفدار دارد، متهم ب 14بیش از 

این صحنه عبرت انگیز و نمادین نشان می دهد اقتدارگرایان حاکم ظاهراد خود را به رعایت آبرو و حقوق قانونی منافقین ملتزم 

 .تر می بینند تا احزاب رسمی کشور

 

ه سازی ها و نمایش های مهوع سیستم تبلیغاتی اقتدارگرایان از وابسته خواندن سئوال این جاست که چگونه و چرا جهت صحن

مردم معترض به بیگانگان به سوی تبلیغات علیه احزاب و تشکل های سیاسی چرخیده و با سامان دادن اتهامات زشت و رسوا 

 علیه احزاب زمینه های برخورد با آن ها فراهم می شود؟

 

هر کسی می دانند نسبت دادن اعتراضات قانونی مردم به بیگانگان یک دروغ و تحریف بزرگ است،  اقتدارگرایان خود بهتر از

این همه غوغای تبلیغاتی عوامفریبانه برای آن است که خاد در چشم حقیقت بپاشند و مردم را از درد آنچه در حال وقوع 

ست که از انتخابات مجلس هفتم در شش سال پیش است منحرف سازند. آنچه در حال رخ دادن است تکمیل پروژه کودتایی ا

آغاز شد. هدف اقتدارگرایان حاکم از این پروژه تبدیل نظام جمهوری اسالمی به حکومت مطلقه فردی است. طی این مدت 

آنان توانستند انتخابات مجلس را بالموضوع کنند. چنان که دیدیم انتخابات مجلس هشتم با فضاحتی به مراتب رسواتر از 

 .نتخابات مجلس هفتم برگزارشدا

 

انتخابات ریاست جمهوری دهم در واقع نقطه اوج تقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرایان 

خواهان استحاله جمهوری اسالمی به حکومت مطلقه فردی بود. خطر از دست رفتن جمهوریت نظام و استحاله نظام همان 

سین موسوی را مانند بسیاری از فعاالن سیاسی نسبت به سرنوشت کشور نگران و در نتیجه مصمم به چیزی بود که میر ح

حضور در رقابت های انتخاباتی کرد. اکنون این تقابل می رود تا با مصادره آراء ملت، عمالد به بسته شدن پرونده انتخابات به 

و استقالل مجلس و بالموضوع شدن رأی مردم در انتخاب عنوان مهمترین شروط مردمساالری ختم شود. اکنون پس از مح

ر یس جمهور و هیئت دولت و نیز اعمال سانسور علنی و پایمال شدن آزادی قلم و مطبوعات، نوبت به احزاب و تشکل های 

ی و سیاسی به عنوان آخرین نهاد تضمین کننده مردمساالری در ایران رسیده است. تسویه حساب با فعاالن سیاسی و حزب

محکوم کردن آنان به حبس های طوالنی مدت و تعطیلی احزاب مستقل و منتقد که آخرین شاخص مردمساالری بازمانده در 

ایران هستند، در واقع تکمیل آخرین حلقه کودتا علیه نظام جمهوری اسالمی و شکل گیری حکومت اسالمی مطلقه فردی به 

این آخرین سکانس سناریوی کودتا اعتراف گیری های سازمانیافته از شمار می رود. پیش در آمد و زمینه ساز تکمیل 

 .دستگیرشدگان تحت فشار روحی و جسمی علیه احزاب و تشکل های سیاسی است



 

سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای جسمی و روحی علیه دستگیر شدگان، به منظور 

ی مضحک و تکراری اعتراف و توبه، نسبت به طرح سازمانیافته برخورد با احزاب و تشکل های اعتراف گیری و نمایش شوها

سیاسی هشدار می دهد و خواهان آزادی هر چه سریعتر دستگیر شدگان است. طراحان و مجریان این سناریوی رسوا باید 

است که هرگز تعبیر نخواهد شد. اقتدار گرایان بدانند که محو جمهوریت و حاکم ساختن استبداد بر جامعه آگاه ایران، رؤیایی 

با این گونه اقدامات عرض خود می برند و زحمت مردم می دارند. سازمان همچنین نگرانی عمیق خود را از شرایط نگهداری 

بدیهی وضعیت جسمانی دانشجویان، روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی و حزبی بازداشت شده اعالم می دارد و محرومیت آنان از 

 .ترین حقوق قانونی از جمله حق داشتن وکیل را نقض آشکار قانون می داند

امروز سئوال مردم ما این است آیا قوه قضا یه کشور و ریاست آن از این حد از استقالل و آزادی عمل برخوردار هستند که 

زنامه نگار و فعال سیاسی دربند کنند و حد هیئت بی طرفی را مأمور بازدید از زندانها، رسیدگی به وضعیت صدها دانشجو، رو

اقل امکان دسترسی ایشان را به وکیل فراهم کنند تا دستکم بتوانند به دستگیری غیر قانونی خود اعتراض کنند؟ آیا کمیسیون 

واند با امنیت ملی مجلس شورای اسالمی به جای مالقات های تبلیغاتی با این و آن از این حد از قدرت برخوردار است که بت

 بازدید از زندانها و محل نگهداری دستگیر شدگان، امنیت جانی و حقوقی صدها زندانی سیاسی را تضمین کند؟

 سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران

7/4/88 

 

  آور استفاده کردند نیروهای پلیس علیه تظاهرکنندگان از گاز اشک

از چند روز، دوباره صحنه درگیری میان نیروهای انتظامی و مردمی بود که بعد از ظهر روز یکشنبه هفتم تیرماه، تهران پس 

 .های اطراف آن گرد آمده بودند برای شرکت در مراسم هفت تیر در مسجد قبا و خیابان

تظاهرکننده و پلیس  ۳۰۰۰برخی از شاهدان عینی تعداد جمعیت را بسیار زیاد ذکر کردند، اما آسوشیتدپرس از درگیری میان 

بر داد. به گزارش این خبرگزاری، ماموران انتظامی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و باتوم استفاده خ

این نخستین »کرد. همین خبرگزاری در جا ی دیگر از گزارش خود حضور هزاران نفر را در تظاهرات تایید کرد و نوشت:  می

 «.روز بود ۵تظاهرات بزرگ پس از 

برخی از شاهدان عینی، مهدی کروبی، فا زه رفسنجانی و همسر هاشمی رفسنجانی در میان جمعیت دیده شدند، اما  به گفته

 .بیشتر حاضران در گردهما ی تایید کردند که میرحسین موسوی در این همایش حضور نداشته است

 ۱۳۶۰اهلل بهشتی روز هفتم تیرماه سال  د. آیتاهلل بهشتی ترتیب داده بو داشت قربانیان هفت تیر را پسر آیت مراسم گرامی
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شمسی در جریان انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی در کنار بیش از هفتاد تن دیگر از رهبران وقت جمهوری اسالمی 

 .کشته شد

روز یکشنبه از  اهلل بهشتی، یکی از مشاوران میرحسین موسوی در ستاد انتخاباتی وی بود و برای برگزاری مراسم پسر آیت

بهشتی کجا ی، "های وسیعی از مردم با شعار  وزارت کشور مجوز داشت. اما به گزارش خبرگزاری آلمان، هنگامی که گروه

ها را متفرق  آور و باتوم آن به سمت مسجد قبا به راه افتادند، نیروهای انتظامی کوشیدند با شلیک گاز اشک "موسوی تنها مانده

 .کنند

ها نیز دیده شده است. یک گزارش تایید نشده  آلمان به نقل از شاهدان عینی نوشت که یک اتوبوس حامل بسیجیخبرگزاری 

حکایت از آن داشت که مردم پس از مراسم مسجد قبا قصد داشتند به سمت مقر سازمان ملل بروند که مورد حمله پلیس قرار 

 .گرفتند

ای دچار شکستگی دست و  شاهدان عینی خبرداد که در جریان این حمالت عدهخبرگزاری آسوشیتدپرس با تکیه به اظهارات 

 .ور شدند اند. پس از آن که یک مامور انتظامی یک زن پیر را کتک زد، جوانان به سوی او نیروهای انتظامی حمله پا شده

محل کمیته استقبال از امام خمینی  اهلل خمینی در پاریس اقامت داشت، مسجد قبا در جاده قدیم شمیران، در دورانی که آیت

ای، رفسنجانی و چند تن دیگر عضویت داشتند که بعدا به  اهلل مطهری، بهشتی، خامنه اهلل مفتح، آیت بود. در این ستاد، آیت

 .عضویت شورای انقالب درآمدند

 نامه کروبی به شورای نگهبان:بار مسوولیت انتخابات را به رهبری واگذار کنید

 

 1388تیر  7، یکشنبه

 

سحام نیوز : مهدی کروبی با نگارش نامه ای به شورای نگهبان با اعضای این شورای اتمام حجت کرد . کروبی دراین نامه 

خواستار ان شد تا این شورا به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی به مانند دوره حضرت امام با استناد به نظر 

آن به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تایید کند و نگذارد جایگاه شورای نگهبان نزد  رهبری و واگذاری بار مسئولیت

 .افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا کند

 : متن کامل نامه به شرح زیر است

 باسمه تعالی

 شورای محترم نگهبان

 با سالم



 

ا شما می گویم و امیدوارم خارج از حب و بغض ها و در در ارتباط با این انتخابات برای آخرین بار سخنی مشفقانه و دوستانه ب

 .جهت منافع ملی و حاکمیت نظام توجه الزم را به آن مبذول فرمایید

همانطور که در نامه قبلی خود به شما متذکر شدم، تنها راه اعاده اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعیین 

 ۱۴۵تا  ۹۵شهرستان مشارکتی بین  ۱۷۰به اذعان آمارهای ارا ه شده تنها در بیش از سرنوشت شان ابطال انتخاباتی است که 

درصد داشته و میزان تخلفات آن از مرز ... گذشته است. این امر می تواند به احیای اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق 

ان در دو دهه گذشته جایگاه این نهاد حقوقی آنان در تعین سرنوشت شان منتهی شود. متاسفم که بگویم عملکرد شورای نگهب

را بشدت نزد افکار عمومی تنزل داده است. پیش از ورود به بحث این انتخابات، الزم می دانم عملکرد شورای نگهبان در دو 

 .دهم دهه گذشته را به امید تغییر نگرش این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی، به اجمال مورد نقد و بررسی قرار

همانطور که می دانید بعد از رحلت بنیانگذار انقالب، در انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسالمی برای اولین بار شورای 

تن از نمایندگان مجلس با سوابق سه دوره، دو دوره و یک دوره  ۴۰نگهبان در پرتو تفسیر نظارت استصوابی به حذف بیش از 

ذفی چهره هایی از جمله نا ب ر یس مجلس شورای اسالمی را در بر گرفت و متاسفانه تعامل و نمایندگی اقدام کرد. نگرش ح

سخنانی ایراد نمودم و  ۱۳۷۱تالش اینجانب در آن مقطع ره به جایی نبرد. در آخرین روز مجلس ، سوم ششم خرداد ماه سال 

کهن این سرزمین به نقل حکایتی مربوط به نگارش مظفر این نگرش مخرب را مورد نقد قرار دادم. در آن روز با تاسی از تاریخ 

با )ز( ر ی توسط حاکم قلدری که هر آنچه اراده می کرد باید بالفاصله اجرا می شد، پرداختم. در ان روز گفتم این حاکم قلدر 

نویسند و این از ادبیات  نامه ای نگاشت و مظفر را با )ز( ر ی نوشت. به ایشان گفتند، قبله عالم مظفر را با)ظ( دسته دار می

ماست. حاکم گفت، بگویید از این پس مظفر را با )ز( ر ی بنویسند. بعد از نقل این حکایت، گفتم حال که نصایح و استدالل 

 .های ما را نمی پذیرید و وقعی به آن نمی گذارید، ما می رویم و در آینده نزدیک نتیجه مظفر با )ز( ر ی را می بینیم

انتخابات مجلس پنجم با شکل گیری جریان کارگزاران سازندگی، شرایط به گونه ای رقم خورد که شکست  سال بعد در ۴

جریان راست در مرحله اول بطور جدی مطرح شد، لذا تهاجم همه جانبه و هجمه سنگین به این گروه از سوی اشخاص 

ه شده ایی که مشتاقانه به آن لیست پیوسته بودند حقیقی و حقوقی وارد شد. به نحوی که در آستانه مرحله دوم افراد شناخت

خواستار خروج از لیست مذکور شدند. علیرغم آن همه تخریب و هجمه و ابطال انتخابات در شهر هایی نظیر اصفهان، شاهد 

)ز( همگان نتیجه نگارش مظفر با  ۱۳۷۶شکل گیری اقلیت قدرتمندی در مجلس بودیم و یکسال بعد در انتخابات دوم خرداد 

 .ر ی را دیدند

ضمن احترام به شخصیت جناب آقای سید محمد خاتمی و جایگاه علمی، فرهنگی و سیاسی ایشان باید اذعان کرد که 

استقبال کم نظیر مردم به وی نه به لحاظ خصوصیات فردی ایشان بود و نه به خاطر کار گروهی ما، بلکه نه بزرگ به کسانی 
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را در تعیین سرنوشت شان به رسمیت بشناسند و خواهان تحمیل رای خود بر ملت بزرگ ایران بود که حاضر نبودند اراده ملت 

بودند. حرکت مردم در دوم خرداد بیش از جنبه ایجابی، جنبه سلبی داشت و آقای خاتمی را با رای بی سابقه از کتابخانه ملی 

 .بر کرسی ریاست جمهوری نشاند

از حماسه دوم خرداد به اصالح نگرش خود بپردازند و در جهت نهادینه شدن  به نظر می رسید دوستان با درس گرفتن

دموکراسی در کشور قدم بردارند. اما بدنبال پیروزی اصالح طلبان در مجلس ششم و اظهار نظر نمایندگان ملت که اکثر انها در 

از نمایندگان به طرح مباحثی پرداختند که راستای ایفای وظایف نمایندگی شان ایراد شده بود و تنها در موارد معدودی برخی 

نباید وارد ان می شدند ، شاهد رد صالحیت تعداد زیادی از نمایندگان ملت و حذف فله ای بسیاری از ثبت نام کنندگان 

نمایندگی مجلس شورای اسالمی در دوره هفتم مجلس شدیم. این امر موجب قهر زیادی از مردم از روند انتخابات و تحریم 

خابات از سوی اکثریت اصالح طلبان شد. اینجانب به همراه اندکی از دوستان با درد شرایط و تنها برای حفظ نظام و انقالب انت

 .در صحنه ماندیم و قبل از رای گیری با صراحت گفتم که ما می مانیم و در انتخابات قربانی می شویم

هور وقت،وزرا و مقامات دولتی از یکسو بدنبال کاندیدای مورد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در حالی که ر یس جم

نظر خود بودند و شورای نگهبان و بخشی از نیروهای نظامی و شبه نظامی از سوی دیگر برای کاندیدای دیگر بی تابی می 

استان کشور  ۱۲ر کردند به عرصه انتخابات وارد شدم. با وجود آنکه نظر سازی ها شرا ط دیگری را پیش بینی می کردند د

پیشتاز شدم ، ولی بدنبال خواب معروف یکساعته اینجانب بعد از نماز صبح سرنوشت انتخابات با معجزه سخنگوی وقت شورای 

نگهبان آقای الهام به ناگاه تغییر کرد و در حالیکه سایت رسمی وزارت کشور از پیش تازی من خبر می داد با اختالف چند صد 

مورد نظر آن شورا به جای اینجانب به مرحله دوم راه یافت و جالب آنکه آن انتخابات بالفاصله از سوی آن  هزار رای، کاندیدای

 .شورا تایید گردید

در دوره هشتم مجلس شورای اسالمی غم انگیز ترین انتخابات مجلس رقم خورد. در این انتخابات رد صالحیت با عدم احراز 

تعداد بیشماری از ثبت نام کنندگان همراه شد . نکته حا ز اهمیت اینکه تعداد قابل  صالحیت و با حذف گسترده و محرومیت

توجهی از افرادی که در انتخابات دوره هفتم تا ید صالحیت شده بودند در انتخابات دوره هشتم رد صالحیت شدند، بطوری که 

شوندگان و انتخاب کنندگان در طول عمر  می توان ادعا کرد که در آن انتخابات محرومیت بی سابقه ای در حق انتخاب

 .قانونگذاری در ایران صورت پذیرفت

سال در کنار عوامل دیگر از جمله برنامه های ایجابی  ۴نگرش حذفی آن شورا و برنامه های نسنجیده ر یس جمهور در خالل 

ریکه بعد از رفراندم جمهوری اسالمی کاندیدا ها ، موجب حضور حماسه ای ایرانیان در انتخابات دهم ریاست جمهوری شد، بطو

باالترین میزان مشارکت را در این انتخابات شاهد بودیم. آیا براستی این حماسه حضور برای اعالم حمایت از آقای احمدی نژاد 

درصد از آرای خاموش از ذوق حضور ایشان و در جهت تایید برنامه های  ۲۵و حامیان وی بوده است؟ آیا به صحنه آمدن 



شان بوده یا برای تغییر؟ ما پیش از این انتخابات بر این باور بودیم که حضور پر شور مردم می تواند تخلفات احتمالی گروه ای

های خودسر را تحت شعاع قرار دهد، غافل از این واقعیت که این انتخابات به نوعی مهندسی شده که حضور مردم تنها به 

ده است. کسانی که با صراحت اندیشه امام مبنی بر میزان رای ملت است را در متزله شرکت در نمایشی از پیش طراحی ش

سال های گذشته به چالش کشیده اند و رای مردم را تنها زینت بخش حکومت تفسیر کردند، انتخاباتی رقم زدند که بر اساس 

میلیون از آرای ملت قبل از شمارش  ۲۴آن برای هر کاندیدا سهمیه ای از این رای تعیین شده بود . از این رو منظور کردن 

توسط سایت های نزدیک به دولت و روزنامه های دولتی پیش بینی و صبح شنبه در روزنامه ی دولتی تیتر زده شد. نتایج 

مضحک اعالم شده آنچنان شوکی به جامعه وارد ساخت که اعتماد آنان نسبت به نظام بطور جدی زیر سوال رفت. حضور 

لیونی مردم که بطور خود جوش اتفاق افتاد نتیجه بی تدبیری و رو شدن دست متقلبان و متخلفان برای ملت مسالمت آمیز می

بود. این حرکت ملی که اقشار مختلف جامعه را در بر گرفت فراتر از توان هر گروه حزب و یا دسته ای بود. اینجانب فرصت را 

حضور بی نظیر شان در این انتخابات و تداوم حضور بعد از ان ابراز می  غنیمت شمرده و تشکر خود را از ملت بزرگ ایران برای

کنم. همچنین تشکر خالصانه خود را از تمامی حامی یانم از جمله دراویش، برادران و خواهران اهل سنت ، زاگرس نشینان و 

ا و برنامه های اعالم شده مانع از بویژه دانشجویان و روشنفکران اعالم و تاکید می کنم،سهمیه اندد ارا ه شده به من و شم

 .پیگیری مطالبات مطرح شده نخواهد بود

انتظار اینجانب از شورای محترم نگهبان این است که برای حفظ جایگاه رفیع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که 

ا به نظر رهبری، مبنی بر عدم بطالن که آن تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعالم نماید.اگر این شورا با اتک

را بدعت و به مصلحت نظام نمی داند و قصد به تایید انتخابات دارد، حداقل به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی 

مجلس  این انتظار می رود که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نمایید. حتما بخاطر دارید که بدنبال اختالف پیرامون انتخابات

سوم میان شورای نگهبان و وزارت کشور، حضرت امام نماینده ای جهت بررسی موضوع تعین کردند. هنگامیکه نظر ایشان بر 

صحت انتخابات قرار گرفت، شورای نگهبان در نامه خود با استناد به نظر امام و واگذار کردن بار مسئولیت بر دوش امام 

نیز با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئولیت ان به رهبری به حسب مصلحت انتخابات انتخابات را تایید کرد. اینبار شما 

 .را تایید کنید و نگذارید جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا کند

اساسی مشخص است متاسفانه  اما چرا تاکنون به شورای نگهبان نیامده ام. جایگاه شورای نگهبان مطابق اصول مندرج در قانون

تعدادی از اعضای آن شورا از طرفداران و یا اعضای متعصب این دولت هستند. یکی از فقها آن شورا پیش از انتخابات می 

فرمایند نظر رهبری آقای احمدی نژاد است و عبور از ایشان صالح نیست و یا فقیه دیگری در سفر ها و تریبون نماز جمعه 

خود را از ایشان اعالم می کند و حتی نامه نگاری های اقای احمدی نژاد با برخی از سران دنیا که بدون پاسخ حمایت بی دریغ 

مانده را با نامه امام مقایسه کرده و در مدح آن خواستار درج آن در کتب درسی می شود و یا حقوقدانی از آن شورا که اتفاقاد 
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داشته در سمتهای متعددی در این دولت از جمله وزیر دادگستری و در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نقش کلیدی 

سخنگوی دولت دارد و همچنین حقوقدان دیگری عضو رسمی دولت است. آیا با این ترکیب می توان به بی طرفی این شورا در 

 جهت انجام وظا ف قانونی اش امیدوار بود؟

ز شما می خواهم به نگارش مجدد مظفر با )ز( ر ی اقدام نکنید اینجانب با توجه به شرایط موجود کشور و حساسیت مردم ا

حضور بی نظیر مردم حاوی پیام مهمی بود که عدم توجه به متن پیام  ۱۳۸۸و بیست و دوم خرداد  ۱۳۷۶زیرا در دوم خرداد 

ظام بدنبال داشته بیست و دوم خرداد و تالش در جهت تغییر آن ممکن است عواقب جبران ناپذیر و نگران کننده ای برای ن

باشد. نمی توان حضور میلیون ها معترض که بصورت مدنی و مسالمت آمیز اعتراض خود را بیان داشتند نادیده گرفت ویا با 

بکارگیری تعابیر ناپسندی از قبیل خس و خاشاد ،اراذل و اوباش، شورشیان، اغتشاش گران و آشوبگران ملتی را در مقابل 

قفید بکارگیری این عبارات بهانه ای بدست گروه های خودسر و لباس شخصی های بی مسئولیت داده تا نظام قرار داد. حتما وا

با توسل به زشت ترین الفاظ و وحشیانه ترین رفتار که قلم از بیان آن عاجز است به مقابله با مردم در جهت سرکوبی آنان 

دی ماجراجو از خود تحرکاتی نشان می دهند که البته این بپردازند. بدیهی است در برابر هر حرکت مبارد و میمونی افرا

تحرکات از سوی خود مردم کنترل می شود و شاهد ان بودیم که مردم اجازه سوءاستفاده به انها نمی دادند بنابراین باید 

این نحو کارها را تخریب ها و تعرض به اموال عمومی در فضایی سالم باید مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که چه کسانی 

 .انجام دادند

بارها و بارها از کرامت و شان  "جان من فدای تک تک ملت ایران."فراموش نکنیم که امام در نامه عارفانه خود می فرماید 

یم از شان انسانی صرف نظر از باور های آنان در پرتو تعال "و لقد کرمنا بنی آدم"انسانی سخن گفتیم و با استناد به آیه کریمه 

اسالمی قلم فرسایی کردیم،اما در قبال یک طرح مسئله و اعتراض مدنی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده به جای 

حل مساله به پاد کردن آن روی آورده شده است. این نامه اتمام حجت من با شماست و تنها برای حفظ جمهوری اسالمی که 

 .وجه قرار گیرد تهیه و تقدیم شده استدر آن جمهوریت،اسالمیت و ایرانیت مورد ت

 

 والسالم

 مهدی کروبی

 

 ها دستگیری مادران معترض به بازداشت

های اعمال شده علیه  های اخیر و خشونت نفر از زنانی که روز گذشته، ششم تیرماه در اعتراض به بازداشت ۲۰بیش از 

 .وی انتظامی دستگیر شدندمعترضان، در پارد الله تهران گرد هم آمده بودند، از سوی نیر



 .است ، از انتقال تعدادی از دستگیرشدگان به بازداشتگاه شاپور خبر داده«تغییر برای برابری»تارنمای 

پوش به پارد الله، معترضان را  های رسیده از تهران، نیروی انتظامی روز گذشته با ممانعت از ورود زنان سیاه بنا به گزارش

 .دادمورد ضرب و شتم قرار 

های پارد نشسته بودند و تعدادی از  است که تعدادی از زنان میانسال، در سکوت بر نیمکت یک شاهد عینی به زمانه گفته

 .هایی با روبان سیاه در دست داشتند ها شمع آن

ها در برنامه  عکس آناند، با در دست داشتن  به گفته وی مادرانی که فرزندانشان در اعتراضات اخیر بازداشت یا ناپدید شده

 .شرکت کرده بودند

های پلیس، نیروی گارد و زنان پلیس برای  بنا به این گزارش نیروی انتظامی حضور پررنگی در پارد الله داشت و ماشین

 .ممانعت از تجمع مادران در این پارد مستقر شده بودند

تا آزادی کلیه »بودند:   منتشر شد، اعالم کرده« مادران عزادار»ای که با عنوان  جمعی از زنان ایران هفته گذشته در بیانیه

مان، هر  ها، و مجازات قاتالن فرزندان اند و پایان دادن به خشونت های انتخاباتی دستگیر شده زندانیانی که برای اعتراض به تقلب

 «.منشینی بعدازظهر در حوالی محل شهادت ندای عزیزمان با سکوت به سوگ می ۷هفته ساعت 

خرداد به ضرب گلوله کشته شد. تصویر وید ویی که از لحظه مرگ این زن جوان گرفته  ۳۰ندا آقاسلطان، در راهپیمایی شنبه 

 .است های خبری جهان به نمایش درآمده شده در بسیاری از شبکه

ن حقوق بشر و شهروندان معترض نگاران، دانشجویان، فعاال نفر از فعاالن سیاسی، روزنامه ۱۱۰۰طی پانزده روز اخیر، بیش از 

 .اند به نتایج انتخابات بازداشت شده

 .است شدگان اعتراضات اخیر ایران دریافت کرده های متعددی از شکنجه بازداشت گزارشگران بدون مرز اعالم کرده که گزارش

باختگان پانزده  ی تأ یدنشده تعداد جانها است. گزارش نفر اعالم کرده ۱۷های اخیر را  شدگان درگیری آمار رسمی، شمار کشته

 .اند ذکر کرده« نفر ۱۵۰تا »روز اخیر را 

بعدازظهر در  ۷شان، هر هفته ساعت  ها و مجازات قاتالن فرزندان اند برای پایان دادن به خشونت اعالم کرده« مادران عزادار»

 .نشینند سکوت به سوگ می

 قانونی است غیر زاب، راد:بررسی مجدد مجوز فعالیت اح شکوری

واکنش به خبر بررسی مجدد مجوز این تشکل و برخی از احزاب دیگر از   نیوز: عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پارلمان

معناست و اگر  بررسی مجدد مجوز فعالیت احزاب پس از صدور مجوز اولیه بی»احزاب، تاکید کرد: 10سوی کمیسیون ماده  

 «.رسی وجود داشته باشد، باید به دادگاه ارجاع شوددرخواستی برای این بر

با توجه به پلمپ شدن دفتر مشارکت و دستگیری اغلب اعضای شورای مرکزی این »گفتگو با ایلنا،افزود: علی شکوری راد در
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قانونی  لی غیرحزب، امکان تشکیل جلسه در این زمینه وجود ندارد، اما در هر صورت به این کار هم نیازی نیست، زیرا این عم

گونه  ها و برگزاری انتخابات این کنند، در جریان دستگیری است و تعجب آور است که کسانی که دعوت به اجرای قانون می

 «.کنند عمل می

 

وی درباره اعتراف گیری از یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی با بیان اینکه، این اتفاق مسئله 

مصاحبه فرد مذکور نکته درخور توجهی وجود ندارد و مطلبی که دلیل بر وجود جرم باشد، در  در»یست، اظهار داشت:ای ن تازه

هایی که در آنها فعال  آنها نیست ، بلکه وی برداشت خاص خود را از موضوعات مطرح کرده است و اتهامی را متوجه مجموعه

 «.سازد بوده، نمی

 دفاع برخورد نکنند ی: سربازان وظیفه توبیخ را بپذیرند اما با مردم بیاهلل بیات زنجان فتوای آیت

یک مرجع تقلید در پاسخ به استفتاء یک سرباز وظیفه نیروی انتظامی تصریح کرده که برخورد با مردم بی دفاع مشروع نیست 

 .تنبیه و توبیخ استو اگر امر دایر شود بین برخورد فیزیکی با مردم و توبیخ، مطمئناد تکلیف در پذیرفتن 

 

اهلل اسداهلل بیات زنجانی، متن استفتاء شرعی یک سرباز وظیفه و پاسخ  رسانی آیت به نقل از پایگاه اطالع« موج سوم»به گزارش 

 :این مرجع تقلید به شرح زیر است

 

ز وظیفه ای هستم که در با سالم و درود خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت اهلل العظمی بیات زنجانی ایجانب سربا

این حوادث اخیر مجبور به رویارویی با راهپیمایان شده ام پرسش اینجانب این است که رویارویی و برخورد با راهپیمایان و 

ضرب و شتم آنان و در برخی موارد برخورد فیزیکی و خشونت بار جایز است یا خیر ؟ و اگر جایز بود تا چه حدی میتوانیم آنها 

کنیم ؟ و اگر امر دایر شد بین برخورد فیزیکی با مردم و تنبیه اینجانب توسط مافوق وظیفه چیست ؟ اردتمند حسن  را تنبیه

 05/04/1388 -سرباز 

 

جواب: وظیفه شما مالیمت و عدم برخورد با مردم است و اگر امر دایر شود بین برخورد فیزیکی با مردم و توبیخ، مطمئناد 

 .و توبیخ است. مطمئناد در هر حال برخورد با مردم بی دفاع مشروع نیست تکلیف در پذیرفتن تنبیه
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 مردم های توده وخواست نگهبان شورای فقیه، ولی

 1388تیر  08دوشنبه, 

می باید جنبش توده های جان به لب رسیده را سازماندهی کرده و درهر گام و 

مانور ضرور سیاسی، خواست و منافع مردم را منظور داشت و به نیروی آنها متکی 

ها ماهرانه و با هوشیاری ارتجاع را به  بود. در این صورت می توان در کلیه عرصه

 !چالش گرفته و پیروز شد

پاسخ میرحسین موسوی به پیشنهاد شورای نگهبان مبنی بر تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی به موضوع تقلب و تاکید او 

به شورای نگهبان که پایگاه  برابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از بحران کنونی، به همراه نامه مهدی کروبی

نام برده، در مجموع و در  "اتمام حجت کروبی با شورای نگهبان"از آن تحت عنوان  -سحام نیوز -خبری حزب اعتماد ملی

فضای کنونی و آرایش سیاسی موجود، بخشی از مانورهای حساب شده مرتجعان کودتاچی در لحظه فعلی را خنثی و عقیم 

...رسیدن به یک داوری منصفانه "تیرماه از جمله با صراحت نوشته بود:  6ر نامه سرگشاده خود ساخت. میرحسین موسوی د

 "در این مورد اساسا نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیاتی باشد که منتخب این شورا است...

تقلب در انتخابات و مداخله غیر قانونی این نهاد به  پذیرش حکمیت و داوری از سوی شورای نگهبان به مفهوم نفی و رد اصل

سود نامزد ارتجاع حاکم یعنی محمود احمدی نژاد است، بعالوه سپردن امر رسیدگی به تقلب در انتخابات به شورای نگهبان، 

لزوم رعایت قانون "م دام خطرناد و فریبکارانه ای است که ولی فقیه و دیگر طراحان و مجریان کودتا نظیر سپاه پاسداران به نا

در پشت آن پنهان شده اند. به همین دلیل رد این پیشنهاد و نپذیرفتن داوری شورای نگهبان که خود از مبتکران  "و قانونیت

و عامالن کودتا است، در مقطع حساس کنونی که رایزنی های فشرده ای میان جناح های حکومتی جریان دارد و شاهد 

تی هستیم و تعیین سیاست درست و کارآمد به ظرافت و دقت فوق العاده ای نیازمند می کشمکش های حاد درون حکوم

باشد، یک تاکتیک صحیح به شمار آمده و قابلیت مانور اصالح طلبان در مقابل فشارهای کودتاچیان را تقویت می نماید. بویژه 

ای نگهبان به لحاظ قانونی و حقوقی مسئولیت تایید باید براین نکته تاکید کنیم که مانور سیاسی بر روی این موضوع که، شور

انتخابات را به علی خامنه ای به مثابه رهبر نظام واگذار کند، شکاف میان طیف ارتجاع حاکم و اجزای مختلف حاکمیت را 

  .گسترش و تعمیق می بخشد

تفی گردد و این به نوبه خود به این اقدام سبب خواهد شد، حکمیت و داوری نهاد واپس مانده ای چون شورای نگهبان من

معنای پذیرش تخلف و تقلب در انتخابات است و بعالوه در معادالت پیچیده درون حکومتی ولی فقیه بار اصلی مسئولیت کودتا 

را بردوش گرفته و به این ترتیب مساله ولی فقیه و اصل والیت فقیه در مرکز حوادث قرار گیرد. هم اکنون زیر فشار جنبش 
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ند مردمی اختالفات شدیدی بر سرموضوع والیت فقیه، مضمون و تعریف آن و جز اینها در حاکمیت و میان روحانیون نیروم

بلند پایه حکومتی و مراکز مذهبی جریان دارد. به عنوان نمونه با توجه به بحران بی سابقه کنونی و نقش ولی فقیه در آن، 

تیرماه شهر قم به این مساله اشاره کرده  5ت قلمداد می شود، در نماز جمعه جوادی آملی که از روحانیون با نفوذ حامی حکوم

تیرماه با انعکاس سخنان جواد آملی در این باره از  7 -پویش حمایت از خاتمی وموسوی-است. پایگاه اطالع رسانی موج سوم

باشد، مشکل دارد. حاال ماگفته  این که کسی خودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند و خودش قاضی"قول او گزارش داد: 

ایم فصل الخطاب قانون است. تطبیق قانون برکار او به دست اوست، اندراج کار او تحت قانون هم به دست اوست و این مشکل 

 ."...آفرین است

شتر در بنابراین تداوم مبارزه در اشکال گوناگون و متنوع، بی شک قدرت مانورکودتاچیان را تضعیف وموجب ژرفش شکاف بی

 .حاکمیت و انزوای هسته اصلی طراح و مجری کودتا می گردد

 .اما در این میان نباید از اقدامات ارتجاع برای پیشبرد اهداف خود غافل بود و توان و امکانات آن را دست کم گرفت

در ظاهر اعالم می دارد در حالیکه علی خامنه ای ریاکارانه از یکپارچگی ملت و روابط حسنه مردم با نظام سخن می گوید و 

جناح های سیاسی از تحریک احساسات خودداری کنند . کودتاچیان گوش به فرمان او، با برنامه ای حساب شده در حال 

اعتراف گیری از بعضی چهره های فعال سیاسی، اجتماعی و گروهی از روزنامه نگاران هستند تا به این ترتیب مبارزات کنونی را 

معرفی سازند، به موازات آن نیز مدیر کل سیاسی وزارت کشور از بررسی مجدد  "انقالب مخملی"و طرح  "توطئه بیگانگان"

  .پروانه فعالیت احزاب و تشکل های اصالح طلب و امکان غیرقانونی اعالم کردن این احزاب پرده برداشت

ی اخیر نقش اصلی را ایفا نموده است با درعین حال لشگر ویژه سپاه پاسداران که در تهران مستقر شده و در کشتار روزها

را  "قطع کردن دست اغتشاش گران"و  "کورکردن چشم فتنه گران"انتشار بیانیه ای بار دیگر به تهدید مردم پرداخت و 

وظیفه خود دانست که به آن عمل کرده و می کند! مبارزه و مقاومت دربرابر کودتا در عرصه های مختلف ادامه دارد. عالوه 

شیاری سیاسی که الزمه رهبری جنبش اعتراضی کنونی است، مهمترین، مطمئن ترین و کارآمدترین سالح دراین برهو

رویاروی با مرتجعان کودتاچی، نیروی فناناپذیر توده های مردم است. ما، در نبردی حساس و سرنوشت ساز که آینده میهن را 

که غفلت از تکیه بر جنبش مردمی و جلب اعتماد و اطمینان آن  رقم می زند، درگیر هستیم، اهمیت این مبارزه چنان است

  .سبب کامیابی ارتجاع حاکم خواهد شد

می باید جنبش توده های جان به لب رسیده را سازماندهی کرده و درهر گام و مانور ضرور سیاسی، خواست و منافع مردم را 

ن در کلیه عرصه ها ماهرانه و با هوشیاری ارتجاع را به چالش منظور داشت و به نیروی آنها متکی بود. در این صورت می توا

 !گرفته و پیروز شد
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 (14) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  08دوشنبه, 

 کمیته صیانت از آرا طی بیانیه ای اعالم کرد

 هیچ نماینده ای به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است

 تشکیل زنجیره های انسانی در امتداد خیابان ولی عصر تهران

 ر یس جمهور اعالم کرد نژاد را شورای نگهبان احمدی

 :وزیر اطالعات در قم

 حساب اخاللگران از مردم معترض جداست/ موسوی بعد از انتخابات بد عمل کرد

 نفردر راهپیمایی آرام مادران عزادار 20چرا از ما می ترسند !؟ بازداشت بیش از 

 دفتر انجمن اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به آتش کشیده شد

 ت از آرا طی بیانیه ای اعالم کردکمیته صیان

 هیچ نماینده ای به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است

کمیته صیانت از آرا ستاد مهندس میرحسین موسوی طی بیانیه ای اعالم کرد، هیچ نماینده از سوی مهندس میرحسین  -قلم 

 .موسوی به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است

 

ته صیانت از آرا ستاد مهندس میرحسین موسوی طی بیانیه ای اعالم کرد، هیچ نماینده از سوی به گزارش قلم نیوز، کمی

 .مهندس میرحسین موسوی به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است

 

 :در این بیانیه آمده است

 

گهبان به منظور از سوی مهندس میرحسین موسوی هیچ نماینده ای برای حضور در هیات ویژه تشکیل شده از سوی شورای ن

 .بازشماری تعدادی از صندوق های آرا در تهران و شهرستانها معرفی نشده است

 

 

 1388تیر  8دوشنبه 

 (تشکیل زنجیره های انسانی در امتداد خیابان ولی عصر تهران )خبر ویژه

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/682-
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ر به راه افتاده اند. در میدان از تهران خبر می رسد که زنجیره های انسانی در امتداد خیابان ولی عص -بعد از ظهر  ۷تا  ۶

تجریش عده زیادی در پیاده رو دست های یکدیگر را گرفته و در حال حرکت هستند. در پارد ملت، پیچ شمیران، میدان 

ونک و میدان ولی عصر نیز عده زیادی به چشم می خورند. تعداد افراد لباس شخصی با موتور و باتوم همراه نیروی انتظامی 

 .استکامال مشهود 

 

 .نیروهای ضد شورش موتورسوار با چراع روشن در خیابان مانور وحشت می دهند

جمعیت زیادی آمده اند و در یک سمت خیابان راه می روند . در کوچه های فرعی میدان ولی عصر نیروهای انتظامی را آماده 

پیاده روها ایستاده اند و بی سیم به دست باش نگه داشته اند. لباس شخصی ها به صورت دو ترکه بر موتورسیکلت های کنار 

 .در حال گزارش هستند

تلفن های منطقه ولی عصر از دیشب قطع است. خبر رسیده میدان ولی عصر درگیری ایجاد شده و در چهارراه ولی عصر نیز 

 .نیروی زیادی مستقر شدند

 

 

29.06.2009 

 نژاد را ر یس جمهور اعالم کرد شورای نگهبان احمدی

نژاد را در  تیر( پیروزی محمود احمدی ۸ها در شامگاه دوشنبه ) درصد آرا در کل استان ۱۰نگهبان پس از بازشماری شورای 

 .دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری تأیید کرد. این شورا در همین روز پیشنهادهای میرحسین موسوی را رد کرده بود

 

روز دوشنبه اعالم کرد که پیشنهاد میرحسین موسوی با حضور  عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر

ی مثبت نرسید. کدخدایی ساعتی قبل از آن گفته بود که شورای نگهبان از پیشنهاد  ی وی بررسی شد، اما به نتیجه نماینده

 .موسوی استقبال کرده است

 

 

 

ها  خواستار ابطال انتخابات و یا رسیدگی به شکایتباید اشاره کرد که دو کاندیدای معترض، میرحسین موسوی و مهدی کروبی 

 .توسط یک شورای حکمیت توسط نمایندگان مراجع تقلید شده بودند

 



 

دستور »نتیجه بودن جلسة هیئت ویژه شورای نگهبان با نماینده میرحسین موسوی، گفت:  سخنگوی شورای نگهبان با اعالم بی

ها در کل  درصد صندوق ۱۰قرار است بازشماری »او افزود: « سیما صادر شد.های صداو ها مقابل دوربین بازشماری صندوق

 .«ها انجام شود ها در مقابل دوربین استان

 .ای به صادق محصولی وزیر کشور اعالم کرد آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، تایید صحت انتخابات را طی نامه

قانون انتخابات ریاست جمهوری عالوه بر مهلت قانونی دریافت  ۸۰طبق ماده » ست: در متن این نامه به وزیر کشور آمده ا

های دقیق و همه جانبه،  ها و رسیدگی شکایات، در دوره تمدید پنج روزه نیز نسبت به دریافت شکایات اقدام و متعاقب بررسی

ی خارج و بعضاد تخلفات مختصری که وقوع آن در ای از موارد اعالمی از مصادیق تخلف یا تقلب انتخابات از آنجا که بخش عمده

اغلب انتخابات مشهود و غیرقابل اعتناست، سرانجام شورای نگهبان با بررسی موضوع در جلسات عدیده و با وارد ندانستن 

قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد  ۷۹شکایات و اعتراضات، صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را طبق ماده 

 .«أیید قرار دادت

به ویژه از نامزدهای محترم که با حضور خود گرمی و رونق عرصه رقابت را »احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در این نامه 

ساالری دینی ایران  برگ زرینی در تاریخ مردم»قدردانی کرد و در پایان افزود که این انتخابات ریاست جمهوری « فراهم آوردند

 .«به جا گذاشت اسالمی از خود

 :وزیر اطالعات در قم

 حساب اخاللگران از مردم معترض جداست/ موسوی بعد از انتخابات بد عمل کرد

ای اخاللگر بودند  بسیاری از معترضان مردم هستند اما در پوشش آنها عده"خبرگزاری مهر: وزیر اطالعات با اعالم اینکه  -قم 

وه برخورد مهندس موسوی با قضایای پس از انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شی "که کشتارها نیز مربوط به آنهاست

 .ایشان در این قضیه بد عمل کرد و اگر در همان جهت ادامه دهد عواقب بسیاری به گردن او و امثال او خواهد بود

وشنبه در جلسه شورای اداری استان قم ای قبل از ظهر د االسالم غالمحسین محسنی اژه به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت

که در تاالر معصومیه استانداری قم برگزار شد در پاسخ به سئوالی مبنی بر استراتژی وزارت اطالعات در خصوص دفاع از حریم 

که ادعا کنیم تمام معترضان ضد والیت فقیه و رهبری هستند، درست نیست و آقای موسوی نیز  والیت اظهار داشت: این

 .اند تابع والیت فقیه و نظام هستند ان گفتهخودش

های قبل و پس از انتخابات داشته است، افزود:  که این وزارت توفیقات خوبی در راستای کشف توطئه وزیر اطالعات با بیان این

حتی خواص  در حال حاضر مسا ل و قضایای پس از انتخابات پیچیده است و آنچه امروز نیاز است تنویر افکار عمومی مردم و

 .است
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 .وی یادآور شد: جهت روشن شدن ماهیت فتنه بیش از کار اطالعاتی و امنیتی به روشنگری و تنویر افکار عمومی نیاز است

 تقلب تاثیرگذاری در انتخابات روی نداده است

 .است جمهوری را رد کردوزیر اطالعات در ادامه وجود هر گونه تقلب سازمان یافته تأثیر گذار در جریان انتخابات دهم ری

ای اقدامات وزارت اطالعات را مطرح کرده و گفتم با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت اطالعات با  بنده در جلسه

 .گذار در انتخابات صورت نگرفته است کنم هیچ گونه تقلب سازمان یافته تأثیر قاطعیت ادعا می

های معترض و تمام افراد از قانون شد و افزود: متأسفانه  خابات خواستار تبعیت کاندیداوی ضمن تبیین مسا ل پیش آمده در انت

میلیونی را در ذا قه مردم تلخ  40هایی که انجام دادند به خاطر استبداد در رأی و عدم تمکین از قانون، حماسه  ای با کار عده

 .کردند

میرحسین موسوی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خاطر  ای در ادامه ضمن انتقاد از رفتارهای مهندس محسنی اژه

خردادماه خدمت ایشان رسیدم و به ایشان گفتم مسیر شما غیرقانونی است و شما را به جایی نخواهد  25نشان کرد: بنده روز 

دهید  ، چرا اجازه نمیکنیم رساند و باعث زحمت برای شما و کشور خواهد شد. اگر دلیلی دارید مطرح کنید ما نیز کمک می

 .مسا ل از طریق قانون حل و فصل شود

 دولت نهم فضای کشور را تغییر داد

ماه سال  های صورت گرفته علیه دولت نهم اظهار داشت: از فروردین گیری وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جبهه

شروع شد و افرادی که هیچ سنخیتی با هم نداشتند در یک ها علیه دولت در انتخابات دهم  ریزی گیری و برنامه گذشته جبهه

 .شان این بود تا به هر نحو ممکن از ادامه دولت نهم جلوگیری نمایند راستا همسو شدند و سعی

نقص و عیب بوده است، حتماد نقایص و اشتباهاتی در کارشان بوده اما برخی  گویم دولت بی ای یادآور شد: البته بنده نمی اژه

 .کردند که با وجود دولت نهم کشور در خطر جدی قرار دارد فانه طوری وانمود میمتأس

های رهبری و نظام زمینه اجرایی پیدا کرد، خاطر  وزیر اطالعات با بیان این که در دولت نهم فضای کشور تغییر کرد و سیاست

لی و خارجی، پافشاری بر عدالت اجتماعی، های رهبری، ابتکار و خالقیت در سیاست داخ نشان کرد: توجه الزم به رهنمود

های دولت نهم است که موجب  تقسیم منابع کشور بر اساس عدالت، توجه ویژه به طبقات و مناطق مردم و... از جمله ویژگی

 .احیای گفتمان انقالب شد

 کلید خورد 87های پایانی سال  پروژه القای تقلب در انتخابات از ماه

کلید خورد  87های پایانی سال  دیگری از سخنانش با بیان این که پروژه القای تقلب در انتخابات از ماهوزیر اطالعات در بخش 

های پایانی سال گذشته پروژه تقلب در انتخابات را در صورت عدم پیروزی نامزد مورد نظرشان کلید  ای در ماه تصریح کرد: عده

 .د که خودشان هم باورشان شده بودزدند و آنقدر روی این موضوع اصرار و پافشاری کردن



 

وی شیوه برخورد مهندس موسوی با قضایای پس از انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ایشان در این قضیه بد عمل کرد و 

 .اگر ادامه دهد عواقب بسیاری به گردن او و امثال او خواهد بود

 ی صورت بگیردهای شهر قم باید تالش مضاعف برای جبران عقب ماندگی

های شهر قم  به گزارش مهر ، وزیر اطالعات در ادامه خواستار همت و تالش مضاعف مدیران استان جهت میزان عقب ماندگی

های بسیاری دارد که همه باید تالش کنند این نقایص مرتفع گردد که البته این موضوع  شد و گفت: شهر قم عقب ماندگی

 .نیازمند گذشت زمان است

خواهم با توجه به  های اخیر اقدامات خوبی در شهر قم انجام شده است اما بنده از مدیران استان می ریح کرد: در سالوی تص

های شهر قم  موقعیت ویژه معنوی، علمی و فرهنگی شهر قم دست در دست هم دهند و همت مضاعفی کنند تا عقب ماندگی

 .جبران گردد

های  گی کزیت فقه و فقاهت و وجود مراکز متعدد و معتبر علمی و معنوی را از جمله ویژای، محوریت تولید علم، مر محسنی اژه

 .شهر قم برشمرد

 نفردر راهپیمایی آرام مادران عزادار/ آزاده حاجی زاده 20چرا از ما می ترسند !؟ بازداشت بیش از 
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بعدازظهرشنبه در پارد الله با سکوت،  7زادار که قصد داشتند ساعت درپی فراخوان جمعی از مادران ع -تغییر برای برابری 

راهپیمایی آرامی به دور استخر یا آب نمای پارد داشته باشند به پارد الله رفتم هر چند مادر نیستم ولی برای احترام به 

 . مادران عزیز دلم می خواست که تنهای شان نگذارم

شنبه شب ، همان ساعتی که به ندا آقاسلطان بیرحمانه شلیک شد ه و  7دند ساعت این مادران در فراخوان شان نوشته بو

بعدازظهر در حوالی محل  7اینک سمبل مقاومت فرزندان ما لقب گرفته به یاد بقیه عزیزان کشته شده هم هر هفته ساعت 

 . دهیم می نشان را نما غم و بغض خود سکوت با و شویم می جمع الله پارد –کشته شدن ندا خیابان امیرآباد 

جند نفر از مادرانی که فرزندان شان جزو گمشده ها هستند عکس پسران شان را آورده بودند که دستشان بگیرند و تعدادی از 

مادران هم با شمع های سیاه و روبان های سیاه آمده بودند که شاید بتوانند در محلی کنار آب نما نشانه ای از عزاداری درست 

وت و بغض شان هم پیدا بود که چه می خواهند شاید سکوت شان گوش ماموران را کر می کرد که بی طاقت شده کنند . سک

بعدازظهرنیروهای پلیس مانع از نشستن زنان روی  5بودند و گردان گردان نیرو پیاده می کردند و نمایش می دادند. از ساعت 
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می کردند برخی که اعتراض می کردند می گفتند همه بروند این  نیمکت های اطراف استخر شدند و زنان را از پارد خارج

 . خانم بماند تا خدمتش برسیم

زنی با چادر مشکی اعتراض می کرد که بگو حکومت نظامی است تا من بروم . چنان دشنام های رکیک به زن داد که مادری 

ما نباید اینطور صحبت کنید شما نیروی انتظامی دیگر طاقت نیاورد و گفت ما شما را با لباس شخصی ها فرق می گذاریم ش

هستید و باید قانونی صحبت کنید در جواب ، مامور نیروی انتظامی حرف زشت تری به آن مادر زد که همه حرکت کردند به 

 . سمت دیگر پارد

هر زنان که اغلب میانسال بعدازظ 5بعدازظهر اعالم کرده بودند ولی از ساعت  7برنامه نشستن و راه رفتن با سکوت را ساعت 

به باال بودند همه نیمکت ها را مخصوصن سری دوم یعنی پشت نیمکت های اول را اشغال کرده بودند و همین طور به جمعیت 

اضافه می شد که دیگر از ورود زنان بخصوص زنان سیاهپوش به پارد جلوگیری کردند . و اتوموبیل های پلیس را به داخل 

نفر از ماموران شروع به فیلمبرداری از چهره زنان کرد که همه یکصدا اعتراض کردند و ماموران همه را به پارد آوردند . یک 

یک فرعی هدایت کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده ای را دستگیر و تجمع را متفرق کردند . تعداد زنان دستگیر 

نفر است البته شاید تعدادی را هم به بازداشتگاه وزرا منتقل  20از شده که به بازداشتگاه موقت شاپور منتقل شده اند بیش 

کرده اند خبری از بازداشتگاههای دیگر نداریم . در بین بازداشت شدگان رهگذرانی که هیچ اطالعی از این حرکت مادران 

 . نداشتند دیده می شدند

شود به شرطی که نیروهای پلیس با عقالنیت بیشتری بهر حال به نظر من حرکتی بود خودجوش که می تواند هر هفته تکرار 

به موضوع نگاه کنند چرا که : نه راه بندانی ایجاد شد ، نه شعاری داده شده نه اعالمیه ای پخش شد. هیچ! فقط تعدادی مادر 

 . نگران و داغدار با فاصله از هم نشسته بودند و می خواستند با سکوتشان فریاد بزنند

که در کشوری که ر یس جمهور آن می گوید در کشور ما آزادی نزدیک به مطلق وجود دارد ازحضور چند باورنکردنی است 

مادرآنهم چند مادر داغدار و نگران ، آقایان چنان به هراس می افتند که گویی خدای ناکرده آمریکا یا اسرا یل حمله کرده و 

ارد را محاصره می کنند که رعب و وحشت عجیبی در بین طوری نیرو پیاده می کنند و نمایش های رزمی می دهند .و پ

 . مردم هم ایجاد بشود تا مبادا دست از پا خطا کنند

 : شرمنده ام نمی دانم چرا . نمی توانم به چشمان این مادران نگاه کنم ولی صداهایشان در گوشم زن  می زند

 . مان را انجام دهیم و کمی آرام بگیریم چرا از ما می ترسند ؟ اشتباه می کنند باید بگذارند ما مراسم

 اونقدر می آییم تا ذله شان کنیم مگر ما حقی نداریم ؟ همه حق ها مال زورگویانه ؟

 بابا این تاج و تخت به کسی وفا نکرده به این ها هم وفا نخواهد کرد باید احترام خودشان را حفظ کنند

 . اور کرده اندبچه های ما چه گناهی کرده اند که عدالت را ب



 

 . تقصیر خود ماست سی سال پیش اگر نمی رفتیم تو خیانونها االن بچه هامون راحت تر بودند

پسرم کنکور داشت گفتند برای کنکور آزادش می کنن یک هفته دویدم ولی به قول شان عمل نکردند یکسال درس خونده بود 

 . برای کنکور ولی جا موند

 اغتشاشگران کشته اند ؟ منظورش مردمه آخه کی باور می کنه ؟ صدا و سیما میگوید ندا را

 اگر اغتشاشگران کشته اند چرا اجازه مراسم ختم نمی دهند ؟

از صدا و سیما نگویید که اصلن ملی نیست من یک نسخه فراخوان را برای صدا و سیما ایمیل کردم . اگر ملی بود امروز می 

 .کرد اونوقت می گن چرا به صداهای بیگانه گوش می دهید آمد اینجا و یک گزارش خوب تهیه می

پلیس های زن هم آورده اند . واقعن این مامور ها چی فکر می کنن. زندگی راحتی دارند ؟ بدبختی ها را نمی بینند ؟ جوانهای 

 ما خجالت نمی کشند ؟ آخودشون به این راهپیمایی ها نمی روند ؟ چرا اینقدر سعی دارند سرکوب کنند .واقعن از سن و سال 

 

 7/4/88آزاده حاجی زاده 

 

 

 دفتر انجمن اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به آتش کشیده شد

 Comment 1 |ب.ظ در ویژه  ۱۲:۴۱ @ ۱۳۸۸تیر  ۸بر دوشنبه  newspaper6 شده توسط نوشته

اه سیستان و بلوچستان روز پنج شنبه گذشته خبرنامه امیرکبیر: دفتر انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگ

 .توسط افرادی ناشناس به آتش کشیده شد

این دفتر به هنگامی که اکثر دانشجویان با پایان یافتن امتحاناتشان، دانشگاه را به مقصد خانه هایشان ترد کرده بودند، به 

 .کشیده شده است صورت مخفیانه و با ریختن بنزین به درون دفتر انجمن اسالمی به آتش

پس از گذشت مدتی از آتش سوزی، ماموران حراست دانشگاه به همراه ماموران لباس شخصی در محل حادثه حضور پیدا کرده 

 .و به بررسی حادثه پرداختند

ی این افراد به هنگام حضور در محل دفتر انجمن اسالمی دانشکده مهندسی مانع از حضور خود اعضای این انجمن برای بررس

وقایع می شدند. این ماموران همچنین مانع از عکس و فیلم برداری داشنجویان از داخل دفتر شدند و دانشجویان تنها 

 .توانستند از نمای بیرونی ساختمان عکس بگیرند

ان و الزم به ذکر است انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده مهندسی به همراه به همراه دو انجمن اسالمی دیگر دانشگاه سیست

 .بلوچستان بنا بر دالیل نامعلومی از طرف هیأت نظارت بر تشکل های آن دانشگاه به حالت تعلیق درآمده است
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به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشگاه سیستان و بلوچستان از جمله دانشگاه هایی است که طی هفته گذشته یاد و خاطره 

 .شهدای اخیر ایران در آن گرامی داشته شده است

روز تحصن برگزار کرده و نسبت به کشتار مردم و  ۱۰هفته گذشته دانشجویان این دانشگاه همراه با اساتید بیش از طی 

 .حمالت صورت گرفته علیه دانشجویان تهران، اصفهان و شیراز اعتراض کردند

55/682-45-19-28-11-hpartyiran.org/2013http://www.tude- 
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 !است کودتا طرح از بخشی تلویزیونی های نمایش و اجباری اعترافات

 1388تیر  08دوشنبه, 

رگونه اعتراف واقرار زیر شکنجه و درفضای ضد انسانی زندان ما همچنان که بارها اعالم کرده ایم، این بار نیز تاکید می کنیم ه

 .سندیت نداشته و قابل استناد نیست

با ادامه مبارزات علیه کودتای واپس گرایان، بخش های دیگری از طرح کودتا که توسط ولی فقیه، سپاه پاسداران، شکنجه 

و تهیه شده دردستور کار قرارگرفته و متناسب با اوضاع گران وزارت اطالعات و باندهای هوادار احمدی نژاد از قبل تدوین 

 .صحنه سیاسی کشور، به اجرا گذاشته می شود

برنامه اعتراف گیری ونمایش اقاریر بازداشت شدگان اخیر دررسانه های همگانی قسمت دیگری از طرح کودتا است که هدف 

و یا  "انقالب مخملی"لف نتایج انتخابات به عنوان عوامل آن معرفی اصالح طلبان، نیروهای ملی و مذهبی ودیگر نیروهای مخا

  .می باشد "وابسته به بیگانگان"

چندی پیش همزمان با گزارشاتی دررسانه ها و مطبوعات وابسته به طیف ارتجاع حاکم مبنی بر اعترافات دستگیرشدگان، 

اسالمی، درمصاحبه ای که در خبرگذاری ایسنا  و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقالب "اندیشه سبز"سردبیر روزنامه 

  .تیرماه بر پا شد، با لحنی غیر متعارف وجهت دار به میرحسین موسوی حمله برده و اورا مسئول حوادث اخیر نامید 6

برنامه ای از پیش طراحی شده خوانده شد که هدف اش بی  "مصاحبه"دراین  "الغای نگرانی از سالمت انتخابات"همچنین 

 !بار ساختن نظام استاعت

بدون تردید چنین نمایش های مشمئز کننده ای ادامه خواهد یافت و دستگاه بازجویی و شکنجه نهادهای امنیتی بویژه 

 .اطالعات سپاه پاسداران برنامه مفصلی برای اعتراف گیری و پخش آن تدارد دیده اند

داماتی می زند و تا مادامیکه بساط استبداد و ارتجاع باقی این برای نخستین بار نیست رژیم والیت فقیه دست به چنین اق

است، شاهد اینگونه اعتراف گیری ها بوده و خواهیم بود. درحال حاضر آماج اصلی کودتاچیان از فشار به زندانیان، ایجاد فضای 

-یب ارگان های امنیتیرعب ووحشت وپرونده سازی برای فعاالن سیاسی، اجتماعی، صنفی روزنامه نگاران است. به این ترت

که از سوی امپریالیسم  "انقالب مخملی"اطالعاتی تالش دارند، حوادث اخیر و جنبش گسترده مردمی را با برچسب دروغ یک 

هدایت می شود، معرفی سازنند. سخنان محسنی اژه ای وزیر اطالعات و نیز فرمانده لشگر سپاه پاسداران که درتهران مستقر 

همگی درراستای پرونده  "وابستگان سرویس های کشورهای غربی"بیگانگان و دستگیری گروهی از  شده، مبنی بر دخالت

سازی و طرح اعتراف گیری است. عالوه براین برنامه شکنجه و اعترافات اجباری، اهرمی دردست کودتاچیان برای اعمال فشار 

یجاد نفاق و پراکندگی درجنبش مردمی است. بیشتر به میرحسین موسوی، کروبی واصالح طلبان مقاوم بوده و درپی ا
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کودتاچیان می کوشند با اعتراف گیری و پخش آن چنان فضایی را مهیا سازنند که ادامه سرکوب خشن وبی رحمانه مردم 

معرفی نمایند. بی جهت نبود، جبهه  "انقالب مخملی"فراهم آمده و کشتار را یک حرکت مشروع تدافعی برای خنثی کردن 

به میان "تیرماه از جمله نوشته بود:  6سالمی دربیانیه خود تحت عنوان درباره پروژه های نخ نمای اعتراف گیری، مشارکت ا

کشیدن موضوع انقالب یا کودتای مخملی از سوی اصالح طلبان درخدمت همین هدف است. این ماجرای تازه درتحوالت اخیر 

ال کت می گردند ... اینکه فشار به برخی .... درجریان است تا یکباره همان حکایت تکراری دکمه ای است که برای آن به دنب

آنها را درزندان متوجه کند که درتمام این سال ها درحال خیانت به انقالب ومیهن و مردم خود بوده اند وناگهان بازجویی از راه 

ها است اقتدار گرایان مایلند به اصالح  رسیده و آنها را متوجه خیانت خود کرده است. ادعای محمل انقالب مخملین که سال

 ...طلبان نسبت دهند و..... بنای آن دارند که اتهامات سنگینی را با استفاده از اهرم های فشار غیرقانونی به آنها نسبت دهند

." 

و  درطول سی سال گذشته رژیم والیت فقیه درمقاطع مختلف هنگام سرکوب مبارزات مردم واحزاب وسازمان های مترقی

دگراندیش از این شیوه استفاده کرده است. نمایش هایی از این قبیل و برپایی شوهای تلویزیونی خصلت واقعی حاکمیت را 

آشکار می سازد که جز به سرکوب و تزویر و دروغ تکیه ندارد. نمایش های تلویزیونی، اقاریر اجباری واعترافات دروغین همواره 

سالمی بوده که اینک گریبان مخالفان کودتا وبخش های از اصالح طلبان حکومتی را بخشی از سرکوب سیاسی درجمهوری ا

  .گرفته است

ما همچنان که بارها اعالم کرده ایم، این بار نیز تاکید می کنیم هرگونه اعتراف واقرار زیر شکنجه و درفضای ضد انسانی زندان 

ونیروهای میهن دوست کشور شناخته و رسوا شده است. حزب ما سندیت نداشته و قابل استناد نیست. این ترفند برای مردم 

اعتراف گیری بازداشت شدگان رخ دادهای اخیر از جمله فعاالن سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگاران و اصالح طلبان را محکوم 

 !کرده واز حیثیت و حقوق آنان حمایت می کند

 .سی هستیمو خواستار آزادی بی قید شرط آنان و دیگر زندانیان سیا
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 4 - ایران! مردم مبارزات با جهان رقیمت نیروهای و کمونیستی و کارگری احزاب همبستگی

 1388تیر  08دوشنبه, 

 و زور کاربرد توانیم نمی ما سیاسی حزب یک عنوان به: آکل –بیانیه مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس 

 .نکنیم محکوم را دولتی های مقام توسط تظاهرکنندگان کشتار

 

مونیست سودان:رژیم مذهبی با بسیج کردن دستگاه امنیتی دولت، از جمله نیروهای بیانیه مشترد حزب توده ایران و حزب ک

 اش را نشان داده است طلب، عمق ورشکستگی شبه نظامی ددمنش و خوفناد، برای مقابله با تظاهرکنندگان آرامش

 

نگاران  زمان روزنامه، بزرگترین سا(International Federation of Journalists) نگاران فدراسیون جهانی روزنامه

 در جهان: روزنامه نگاران زندانی در ایران را آزاد کنید

 آکل –بیانیه مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس 

 

ما در آکل نگرانی عمیق خود را نسبت به رویدادهای حادّ ایران در پی انتخابات اخیر و زیر سؤال بردن نتیجه آن توسط بخش 

 .داریم وهای سیاسی کشور ابراز میبزرگی از نیر

دانیم، اما به عنوان یک حزب  های بیگانه در امور داخلی ایران را مردود و محکوم می ما در ضمن آنکه هرگونه دخالت دولت

 .های دولتی را محکوم نکنیم توانیم کاربرد زور و کشتار تظاهرکنندگان توسط مقام سیاسی ما نمی

هاست از  کنیم که سال با نیروهای مترقی چپ در ایران و به ویژه حزب توده ایران اعالم می همچنین، ما همبستگی خود را

 .فعالیت آن ممانعت به عمل آمده است

حزب مترقی زحمتکشان قبرس )آکل( کماکان به همبستگی خود با مبارزه نیروهای مترقی ایران در راه تأمین فعالیت سیاسی 

سندیکایی در ایران ادامه خواهد  -مبارزه در راه احیای حقوق دموکراتیک، سیاسی، و صنفی  های کشور، و نیز آزادنه کمونیست

 .داد

 

 

 بیانیه مشترد حزب توده ایران و حزب کمونیست سودان

های مرکزی حزب توده ایران و حزب کمونیست سودان در یک نشست مشترد به تبادل نظر و مشورت  اخیراد نمایندگان کمیته

های  خرداد و حرکت ۲۲ع سیاسی جاری ایران پرداختند و در ارتباط با انتخابات جعلی ریاست جمهوری در روز پیرامون اوضا
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مردمی که متعاقباد در اعتراض به آن در ایران به سرعت شکل گرفت و خیلی زود اوج گرفت، گفتگو کردند. نمایندگان دو حزب 

نگی مبارزه در این دو کشور در راه صلح، حقوق بشر، دموکراسی و در مورد اوضاع سیاسی کشورهای مربوطه و شرایط و چگو

 .ها، بیانیه زیر از سوی رهبری دو حزب برادر صادر شد عدالت اجتماعی بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس این بحث و بررسی

دهندگان ایران از حق  ای است از دموکراسی که برای محروم کردن رأی فرآیند کنونی برگزاری انتخابات در ایران مضحکه

انتخاب طراحی شده است. کل نظام انتخاباتی ایران نه در خدمت پیگیری و گسترش دموکراسی یا هرگونه پیشرفت در درون 

های  اعتنایی به اراده و خواست شا به قدرت در دست رژیم تئوکراتیک استبدادی حاکم و بی جامعه ایران، بلکه برای حفظ بی

ده است. حافظان رژیم تئوکراتیک حاکم به رغم بهره گرفتن از هر نوع وسیله و امکانی برای جهت دادن مردم ایران تنظیم ش

ها در روز انتخابات تقلب  محابا و مستقیماد در شمارش و اعالم آرای ریخته شده در صندوق انتخابات به سود خود، باز هم بی

 .کردند

گیری نشان  های رأی ایران بیزاری شدید خود از این دیکتاتوری را از راه صندوقدو حزب برادر بر این نظر توافق دارند که مردم 

های اعتراضی گسترده و  دادند، و در فردای انتخابات و با اعالم نتایج جعلی آن، این احساس خود را به صورت حرکت

 .آمیز بیان کردند مسالمت

ای، ولی فقیه است به  اهلل خامنه مورد حمایت و تأیید مستقیم آیتآمیز مجدد احمدی نژاد را که  هر دو حزب برادر انتخاب تقلب

کنند. رژیم مذهبی با بسیج کردن دستگاه امنیتی دولت، از جمله نیروهای شبه نظامی ددمنش و خوفناد،  شدت محکوم می

کمونیست سودان و اش را نشان داده است. نمایندگان دو حزب  طلب، عمق ورشکستگی برای مقابله با تظاهرکنندگان آرامش

کنندگان، از جمله رهبران جنبش  تن از اعتراض ۸۰۰گناه و دستگیری بیشتر از  ایران کشتار و ضرب و جرح صدها شهروند بی

 .طلبی را به شدت محکوم کردند اصالح

اسب در جریان های وسیعی از جامعه ایران برای منظور کردن آرای آنها به طور عادالنه و من ای که اینک توسط بخش مبارزه

های سودان همراه و همگام  ای است کامالد اصیل و واقعی در راه دموکراسی و باید به آن احترام گذاشت. کمونیست است، مبارزه

کنند، و در مورد تقلب آشکار در نتایج انتخابات، و برخورد  با همتاهای ایرانی خود نگرانی جدی خود را از این وضع اعالم می

کنند. ما سرکوب ددمنشانه  کنند، اعالم خطر می آور رژیم ایران اعتراض می ها و اعمال شرم نی که به این سیاستوحشیانه با آنا

کنیم. این  دانند، محکوم می و نقض خشن حق دموکراتیک مردم ایران در اعتراض به آنچه آن را انتخاباتی ناعادالنه و تقلبی می

های جنبش مردمی و  جمهوری اسالمی را نشان دادند. دو حزب برادر از خواسترخدادها بار دیگر ماهیت ارتجاعی و ددمنش 

خرداد، و  ۲۲آمیز، ابطال انتخابات تقلبی  ای ایران و رهبری آن مبنی بر ادامه اعمال حق مردم در انجام تظاهرات مسالمت توده

 .کنند برگزاری مجدد انتخابات، حمایت می

های اخیر هستیم. ما خواستار محاکمه طراحان و مجریان تقلب  شدگان هفته و بازداشت ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی



های علنی هستیم. ما همبستگی خود را با فعاالن سندیکایی ایران،  در انتخابات و عامالن سرکوب تظاهرات در دادگاه

شان در راه آزادی و دموکراسی  و شجاعانهزحمتکشان، زنان، دانشجویان و همه نیروهای دموکراتیک ایران در مبارزه مصممانه 

 .کنیم اعالم می

حزب کمونیست سودان مجدداد بر حمایت قاطعانه خود از نقش مهمی که جنبش زنان ایران در بطن جنبش مردمی اخیر و در 

آور  ری سنّتی خفقانراه پیگیری و دستیابی به برابری، موقعیت بهتر برای زنان در جامعه ایران، و برای پایان دادن به مردساال

نگاران مترقی  های سودان همچنین از مبارزه روشنفکران، هنرمندان و روزنامه کند. کمونیست به عهده گرفته است، تأکید می

 .نگرند کنند و با دیده تحسین به آن می ایران برضد سانسور و در راه آزادی بیان و حق انتشار آرا و عقایدشان حمایت می

های اعمال شده توسط رژیم اسالمی بر مردم ایران،  ان همراه و همگام با حزب توده ایران محدودیتهای سود کمونیست

های ددمنشانه برای خاموش کردن هرگونه صدای اعتراض را قاطعانه  سرکوب هرگونه دگراندیشی و به کار گیری تاکتیک

 .کنند محکوم می

ی دموکراتیک سودان بر ضد سرکوب، قوانین ارتجاعی و دیکتاتورمآبانه ها و دیگر نیروها حزب توده ایران از مبارزه کمونیست

سانسور، و در راه احقاق حقوق دموکراتیک، از جمله حق آزادی بیان، تجمع، و آزادی مطبوعات حمایت می کند. حزب توده 

رکت فعال مردم دارفور و آمیز برای مسئله دارفور با ش ایران از پیکار در راه دستیابی به یک راه حل دموکراتیک و صلح

 .کند های ذینفع در جامعه مدنی، حمایت می های سیاسی آنها، در کنار همه احزاب سیاسی سودان و سازمان سازمان

هر دو حزب توده ایران و کمونیست سودان اعتقاد دارند که احترام به حقوق بشر و دموکراسی پیش شرط اساسی و ضروری 

 .ای است عی در هر جامعهبرای دستیابی به عدالت اجتما

 

 نگاران بیانیه فدراسیون جهانی روزنامه

نگاران  ، بزرگترین سازمان روزنامه(International Federation of Journalists) نگاران فدراسیون جهانی روزنامه

ز سران ایران خواسته است نگاران ایرانی از ترس جان خود، ا در جهان، با اشاره به مخفی شدن اجباری رهبران اتحادیه روزنامه

 .المللی پایان دهند های محلی و بین که به تهدید و ارعاب علیه رسانه

 

اند به محمود احمدی نژاد که اخیراد در یک انتخابات سؤال برانگیز  ای فرستاده رهبران فدراسیون جهانی روزنامه نگاران نامه

ای در هفته اخیر شد. فدراسیون در  های گسترده نجر به وقوع اعتراضدوباره به عنوان ریاست جمهوری ایران برگزیده شد، که م

نگاران بنام ایرانی و از  پور اعالم کرده است، که یکی از روزنامه این نامه به ویژه نگرانی خود را نسبت به سرنوشت کریم ارغنده

ان دستگیری او در سرکوب دولتی متعاقب نگاران است. از زم المللی منتخب فدراسیون جهانی روزنامه اعضای هیأت مدیره بین
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 .پور اطالعی ندارد های عمومی علیه انتخابات ریاست جمهوری، کسی از سرنوشت آقای ارغنده اعتراض

برد. جیم  نگارانی است که در اختفا به سر می نگاران ایرانی، یکی دیگر از روزنامه علی مزروعی، ر یس انجمن صنفی روزنامه

مثل »اند که:  نگاران در نامه خود به ر یس جمهور ایران نوشته دن وایت، دبیرکل فدراسیون جهانی روزنامهبومِال، ر یس، و آی

نگاران و حق آنها برای کار  ترسد که به خاطر حمایت قاطع خود از روزنامه نگاران، آقای علی مزروعی می سایر رهبران روزنامه

 «.مستقل، هدف مسئوالن دولتی قرار بگیرد

شنبه مقامات دولتی ایران به دفاتر کلمه سبز، روزنامه حامی میرحسین موسوی وارد شدند و تمام کارکنان حاضر در روز دو

های  های خبری روزنامه ها، مأموران امنیتی ایران هم اکنون در تحریریه ساختمان این رسانه را دستگیر کردند. مطابق گزارش

شوند که در  نگاران ایرانی تهدید می شود. روزنامه که برای چاپ فرستاده میمستقل مشغول کنترل و سانسور مطالبی هستند 

های خارجی دستگیر خواهند شد. همچنین تأیید شده است که در آخر هفته گذشته، السون  صورت صحبت کردن با رسانه

 .ستکرد، دستگیر شده ا نگار یونانی که برای واشنگتن تایمز گزارش تهیه می آتناسیادیس، روزنامه

نگاران ایرانی، و  ها، دستگیری خودسرانه روزنامه نگاران معتقد است که هدف قرار دادن رسانه فدراسیون جهانی روزنامه

های اینترنتی،  شود، از جمله مسدود کردن سایت های خارجی تحمیل می ای که این روزها به رسانه سابقه های بی محدودیت

شود. فدراسیون  ه حقوق بشر و آزادی بیان تحت قانون اساسی ایران محسوب مینقض گسترده تعهدات ایران در احترام ب

های خارجی، تهدیدی است در امر بازگو کردن  های تحمیل شده بر رسانه دهد که محدودیت نگاران هشدار می جهانی روزنامه

 .دهد واقعیت آنچه در ایران رخ می

نگاران زندانی  درن  به این نقض حقوق پایان داده شود و تمام روزنامه بینگاران خواهان آن است که  فدراسیون جهانی روزنامه

خواهیم که امنیت تمام  ما از شما می»نگاران به احمدی نژاد آمده است که:  آزاد شوند. در نامه فدراسیون جهانی روزنامه

 «.ارعاب به کار خود باز گردند نگاران ایرانی را تضمین کنید تا همه آنها بتوانند بدون ترس از دستگیری و روزنامه

فضای تیره »کشور جهان خواسته است که از مقامات ایران بخواهند که  123های عضو خود در  فدراسیون همچنین از سازمان

 «.نگاران ایران سایه افکنده است برطرف کنند و ناامنی را که بر روی زندگی روزنامه

 .تماس بگیرید 3222352207برای اطالعات بیشتر با تلفن شماره 

 .کند می نمایندگی را جهان کشور 123 از نگار روزنامه 600٫000نگاران بالغ بر  فدراسیون جهانی روزنامه

کنیم که مردم ایران، فارغ از هرگونه مداخالت خارجی، سرانجام بتوانند در مسیر تأمین صلح،  در خاتمه، ما ابراز امیداوری می

 .ر کشور گام بردارنددموکراسی، و پیشرفت اجتماعی د

 (۸۸تیر  ۸) ۲۰۰۹ژو ن  ۲۹
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 (15) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  09سه شنبه, 

 نامهء جدید کروبی : این دولت را مشروع نمی دانم

 مجاهدین انقالب اسالمی: این دولت فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است

 است« نامشروع و غاصبانه»آیت اهلل جالل الدّین طاهری : تصدی مجدد ر یس دولت 

 :می، نتایج انتخابات را غیر قابل قبول داستجبهه مشارکت ایران اسال

 عمال انتخابات در کشور بی معنا شده است و مردمساالری هویت خود را از دست داده است

 گزارشی از بند نسوان زندان اوین و وضعیت دستگیر شدگان اخیر

 نامهء جدید کروبی : این دولت را مشروع نمی دانم

ش نامه ای به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اعتراض کرد و با صراحت تاکید مهدی کروبی با نگار  سحام نیوز :

کرد که دولت برآمده از آن را دارای مشروعیت و مقبولیت نمی داند و در هیچ برنامه ای از جمله تنفیذ و تحلیف آن شرکت 

ات شده بود و از مردم عذرخواهی کرد بابت انکه نخواهد کرد . کروبی همچنین اعالم کرد که برای تغییر وارد عرصه انتخاب

نیروهای غیبی و ظاهری مانع از تغییر در قوه مجریه شدند . او همچنین با اعتراض به بازداشت های گسترده خواستار آزادی 

طی و با هر تمام زندانیان شده و از مسئوالن خواست که از تمامی انها اعاده حیثیت شود . کروبی اعالم کرد که در هر شرای

امکانی به مبارزه ادامه خواهد داد و تاکید کرد که برای هرگونه همکاری با افراد و گروه های سیاسی تحول خواه در این مقطع 

 . در خطر است امادگی دارد« ایرانیت»و « اسالمیت»در کنار « جمهوریت»حساس که به نظر می رسد 

 : متن کامل نامه به شرح زیر است

 

 بسمه تعالی

 

 انا هلل و انا الیه راجعون

 !ملت بزرگ و فهیم ایران

الزم می دانم ابتدا از مردم ایران عذرخواهی کنم؛ هم به خاطر چندین ماه اصرار و ابرام برای حضور در انتخابات ریاست 

نایت خود جمهوری و هم به خاطر همه آن عزیزانی که در این مدت زحمات زیادی را برای آنها موجب شدم و با لطف و ع

 .مسیر انتخابات را هموار و زمینه حضور عظیم و بی سابقه ای را فراهم کردند

پیش از همه اذعان می کنم که بسیاری از شما پیشتر و دقیق تر می دانستید که چه خواهد شد و متوجه شده بودید،همان گاه 
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نتیجه انتخابات معلوم است و شما آب در »فتید ، یا زمانی که می گ«چه تضمینی برای آرای ما وجود دارد»که می پرسیدید 

 «.هاون می کوبید

با این همه می خواهم بگویم از کرده خود پشیمان نیستم و شما هم از این تالش عظیم و حضور یکپارچه ضرر نکرده 

وقفه ای داشتیم  اید.حرکت ما در جهت تحکیم مبانی جمهوریت، اسالمیت و ایرانیت بود و ماه ها با کمک دوستانمان تالش بی

را در صحنه انتخابات به یک اصل تبدیل کنیم و با توجه به اوضاع و شرایط کشور آنچه به عنوان برنامه و « مطالبه محوری»که 

راه برون رفت از شرایط فعلی می توان انجام داد را برای حل مشکالت مردم و تحکیم پایه های استقالل و آزادی در کشور 

 .عنوان کنیم

ای تغییر آمده بودیم،گرچه نیروهای غیبی و ظاهری مانع از تغییر در قوه مجریه شدند. با این همه فراتر از این تغییری در ما بر

شرایط کشور و روحیات جامعه و آگاهی مردم بیش از آنچه تصور می شد، صورت گرفت و اذعان می کنم که این تغییر به 

 .مراتب فراتر از تصمیم من بود

حنه انتخابات به یاد و عشق امام راحل بود، به یاد روزهای فداکاری و از خودگذشتگی، قدم نهادن در مسیر آمدنم در ص

 .مسوولیت پذیری و نه جاه پرستی ، خودخواهی و تحقیر دیگران

 آمدن برای گفت و گوهای بالنده تر اجتماعی و نه طرد هر کسی که غیر از سخن من کلمه ای به زبان می راند؛

 برای گفت و گو و شکستن فضای یکسویه حاکم بر اوضاع کشور عمومی؛آمدن 

 آمدن برای دیدن بهتر و کامل تر جریان اداره کشور؛

 آمدن برای روشن کردن چرخه ناکارآمد مدیریت اجتماعی کشور؛

 آمدن برای تغییر در سیاست های تحکم آمیز و تحجرمآبانه داخلی؛

 اعت وحریت ؛آمدن برای گفتن از موضع استقالل، شج

 آمدن برای غبار روبی از چهره جوان و نوجوان ، دانشگاه و اصحاب فکر و اندیشه؛

 آمدن برای تعامل با همسایگان و دولت های خارجی؛

 آمدن برای بازداری از شکل گیری فرهن  و ادبیات مستبدانه در عرصه جامعه؛

 ن اقتصادی و برنامه محوری؛آمدن برای شفاف سازی امور اجرایی و ارتباط بخش های گوناگو

آمدن برای همه این ها و همه آنچه گفته شد و غیر از این ها همه برای تغییر بود و تغییر برای ایران. حاصل این همه آمدن ها 

که زمان وسیعی را به همراه اراده و ارادت به ملت بود، آن شد که توانستیم فضای یخ زده کشور را شکستیم ، مطالباتی که حق 

مردم بود بازگو و بازتعریف کردیم، افق نقد را به طلوع سپیدی نزدیک تر سازیم ، جرات گفتن و شنیدن را برای مسووالن و 

نامزدها به اوج رساندیم ، شجاعت دیدن واقعیت ها را در همه زمینه ها ارتقا بخشیدیم ، گفت و گو با همسایگان ، آمریکا ، 



مئنی نزدیک ساختیم و با ارا ه برنامه ها ، بیانیه ها ، اعالم مواضع و دیدگاه ها ، ناگفته های اعراب و مسلمانان را به جایگاه مط

بزرگی را با عظمت گفتیم و جامعه را از ترس های غیر منطقی دور کردیم و همگان را این سو و آن سوی مرزها ایران به گفت 

ام ها همراه و یاور من بودید و چگونه می توان فراموش کرد و گو ترغیب کردیم و شما در همه این لحظات و برداشتن این گ

خرداد را که همه ایران یکپارچه شور سیاسی و شوق انتخابات شده بود و دنیا با همه بزرگی خیره  22شکوه شب های پیش از 

و جوان ها که ایران را  بر این عظمت و آزادگی حاصل از انقالب اسالمی. چه تصاویر به یاد ماندنی از آن همه شب ها و شورها

یکپارچه غرق در مردمساالری و حضور سیاسی ساخته بود. چقدر دنیا از آن شب ها و انقالب و عظمت ایران یاد کرد و چه 

باورنکردنی که یک هفته بعد تصاویر آن شکوه به فریاد اعتراض و اهلل و اکبر شبانه تبدیل شد و خون به سنگفرش خیابان 

توم ها و گاز اشک آور به جان زن و مرد و پیر و جوان .... و چه سقوط آزادی از اوج قله عظمت در تصویر پاشید و با ضرب با

 ... جهانی به حاکمیت شالق و زندان گلوله

با چکمه و باتوم به جان و مال مردم هجوم بردند، صدها نفر سازماندهی شده به خوابگاه دانشجویان حمله کردند و قلب دختر 

ا گلوله شکافتند و از پشت بام مسجد با یونیفرم مردم را به گلوله بستند و صدها نفر را در خانه و خیابان دستگیر جوان را ب

کردند و تا سر حد مرگ کتک زدند و چه زشتی هایی که در کالم در حق آنها روا داشتند. ده ها نفر از رجال مذهبی و سیاسی 

د انتقام دو ماه آزادی نسبی را گرفتند و همه را روانه زندان ها و سلول انفرادی کردند را شبانه دستبند زدند و وا اسفا که چه زو

 !تا در چنین شرایطی سخت لب به سخن بگشایند و به انقالب مخملی اعتراف کنند

نگهبان و  این چه انقالب مخملی است که رهبران آن دو تن از زنده ترین و با سابقه ترین یاران امامند و مورد تایید شورای

 میلیون نفر)بر اساس شمارش خود طرف( به آنها رای داده اند ؟ 15رهبری برای حضور در انتخابات و حداقل 

رویای انقالب مخملی در ذهن این ها بوده یا آنها که کابوس آن را می دیدند و نیرو به همسایه شمالی گسیل داشتند که 

ب و قیافه مهیب و هجوم موتور و زدن باتوم و پرتاب گاز فلفل و زدن کابل بر سر آموزش ببینند تا چگونه مردم را با حالت ارعا

پیر و جوان و زن و مرد و اتومبیل و مغازه بترسانند تا مبادا کسی جرات حضور آرام و در صحنه اعتراض ماندن را به خود بدهد 

، همه را محکوم به اغتشاش ، انقالب مخملی ، و بعدها هم با همان روش های تبلیغاتی و در بوق کردن حرف های غیر واقعی

تخریب و ده ها اتهام دیگر نموده و تا جایی پیش رفتند که مردم را به قتل یکدیگر و رفتن در لباس بسیج برای زدن خودشان 

 !هم متهم کردند

ر این سی سال بود ، پر مساله به راستی که این انتخابات در عین اینکه پرشور ترین ، سیاسی ترین و با شکوه ترین انتخابات د

ترین نیز بود که با اعتراض های گسترده مردم ، شخصیت های سیاسی و گروه ها مواجه شد و متاسفانه نهادهای مسوول به 

جای پاسخگویی و رفع شبهات درباره تردید های جدی و تخلفات اساسی خواستند با طرح ادعاهای مضحک همه چیز را تحت 

شما مردم حق دارید که الاقل این سوال را از نظام بپرسید که چگونه دو تن از یاران انقالب که مورد تایید و با تاثیر قرار دهند. 
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صالحیت و نیز همه گروه های اطرافشان یک شبه به عامالن انقالب مخملی و هواداران گروه های اغتشاشگر و مردم معترض 

 ناآگاه تبدیل شدند ؟

به مصاف سیاسی و انتخابات خواند و ناگهان در پایان یا میانه راه چن  و دندان نشان داد و از همه چگونه می توان این همه را 

امکانات و ابزارها و صدا و سیما و تریبون های مذهبی و نیروهای انتظامی و امنیتی و باتوم و گاز اشک آور و زندان و شکنجه و 

است ! صدا و سیما را با بودجه ملی به خدمت « خود شما»ها تقصیر  تیر و تفن  استفاده و بعد هم ادعا کرد که همه این

میلیون رای دهنده در انتخابات مفتخر  40گرفت، برنامه پشیمان سازی به راه انداخت و در همین حال خود را به حمایت 

را دزدیدند ، دارند باهاش پز  رای ما»دانست ؟! این همان شعار پر مغز راهپیمایی مردم از انقالب تا آزادی است که می گفتند: 

 «.می دهند

الزم می دانم در این مقطع که به ظاهر سیر اداری انتخابات را پایان یافته تلقی کردند ، مواردی را به عرض شما ملت شریف 

 : برسانم

جهانی را کتاب قطور خاطرات انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نه تنها ذهن جامعه را پر کرده و توجه جامعه  .1

متوجه ایران و مسوولین اجرا و نظارت و همه تصمیم سازان نموده که برای همیشه در یادها و خاطره جامعه و تاریخ باقی 

خواهد ماند. در یک طرف مردمی که نظام و کشورشان را می خواستند و مجد و عظمت آن را آرزو داشتند و به کیان آن فکر 

وری روح امید را در خود احیا نموده و برای تغییر و ساختن ایرانی از نو آمدند ولی با عبور از می کردند و در ظلمات یاس و نابا

میدان های مین و موانع ، ناباورانه با کمین به اصطالح اجرا و نظارت دولت مواجه شدند که برای آنان و به نام آنان و بی 

بود. در حقیقت هم ما و هم مردم بر اساس وعده و وعیده ها و  شباهت به انتخاب و رای آنان ، انتخاباتی را مهندسی نموده

نمایش فضای دموکراسی بر این باور بودیم که هنوز کفگیر منافع مادی به ته دی  امانت داری و دیانت و اخالق اجتماعی 

م کند. در اینجا باید اذعان نخورده و ته مانده ای از پاکی و صداقت می تواند از رای مردم صیانت وآن را همان گونه که بود اعال

کنم که مردم و برخی کارشناسان و صاحب نظران بهتر از ما شرایط انتخابات را می شناختند و به کرات بی حاصلی برگزاری 

انتخابات و حساب کردن روی آرای مردم را یادآوری می کردند که مجدانه بابت این حسن ظن به مسوولین از مردم عذرخواهی 

 .می کنم

برای همه شهدای این ماجراهای انتخاباتی از خداوند رحمان آمرزش طلب می کنم و آرزو می کنم در سلسله شهدا  .2

محسوب شوند. به تک تک خانواده هایشان تسلیت می گویم و ضمن ابراز تاسف از اینکه حتی امکانات تجلیل و بزرگداشت 

نشده ، با آنها همدردی می کنم. برای همه عزیزان ، مجروحان و  مناسبی هم برای تشییع و دفن و فاتحه فرزندانشان فراهم

آسیب دیدگان بهبود و شفای عاجل طلب می کنم و مقصر همه این شهادت ها ، جرح و تخریب ها و اغتشاش ها را کسانی می 

یت آنها را تامین نکردند که آنان دانم که حقوق مردم را زیر پا گذاشتند ، حتی به آنها اجازه راهپیمایی آرام ندادند و نه تنها امن



 .را مورد هجوم و ضرب و شتم و توهین و تحقیر قرار دادند

فضای امنیتی که پس از انتخابات در کشور ایجاد شده مولود افکار معیوب و توهم توطئه های خود ساخته ای است که  .3

ن را یک طرفه به اثبات رسانند. هیچ یک از گروه های متاسفانه تالش می شود با تبلیغات و استفاده یک طرفه از صدا و سیما آ

سیاسی شناخته شده و شخصیت های سیاسی شناخته شده و شخصیت های عزیز سیاسی و میلیون ها نفر مردمی که در 

راهپیمایی های آرام و مدنی حضور داشتند هیچ مطالبه ای نداشتند جز اینکه رایشان چه شد. آنها جز در فکر حق آزادی و 

نتخابشان نبودند و توهم توطئه انقالب مخملی ابزار سرکوب و برخورد با مخالفان سیاسی جریان حاکم است. اصوال انقالب ا

های مخملی در کشورهای اقمار شوروی سابق رخ داده ، شرایط خاص خود را دارد و در هیج جای دیگری نیز نمونه ندارد. مگر 

م ؟ انقالب مخملی با حضور افراد وابسته به انقالبی چون آقای موسوی و اینجانب و ده ما جز اقمار شوروی سابق بوده یا شده ای

ها میلیون ها نفری که به آنها رای نداده اند، معنی ندارد. دستگیری و زندانی کردن هزاران تن از اقشار مختلف و از آن جمله 

خانواده هایشان بدون هیچ اتهامی و بعضا به صورت آدم چهره های سیاسی ، اجتماعی ، دانشگاهی و مطبوعاتی و نگران داشتن 

 .ربایی، خالف قانون و مصالح نظام و کشور است ، اینان باید هر چه سریعتر آزاد و از آنها اعاده حیثیت شود

جرای با ساز و کاری که قبل از انتخابات و توسط دولت و شورای نگهبان و برخی نهادهای عمومی انجام شده و نیز نحوه ا .4

انتخابات و دخالت های دولت و نمایش شکایت پذیری و بازشماری آرای شورای نگهبان و وقایع بعد از آن را عاملی در جهت 

باطل بودن انتخابات می دانم و بر همین اساس دولت برآمده از آن را دارای مشروعیت و مقبولیت نمی دانم و در هیچ برنامه 

 .کت نخواهم کردای از جمله تنفیذ و تحلیف آن شر

به عنوان خدمتگزار کوچک مردم ، انقالب و نظام اسالمی و شاگر بی ادعای امام راحل از همه مردمی که در انتخابات  .5

شرکت کردند و به خصوص پس انتخابات نیز نسبت به پیگیری نتایج صحیح آن حساس بوده و هزینه ها پرداختند، قدردانی 

سر تعظیم فرو می آورم، هر چند که با قدر ناشناسی بی سابقه ای مواجه شدند و مزدشان را با می کنم و به پیشگاه همه آنها 

اتهام اغتشاش و انقالب مخملی ، ترور ، خس و خاشاد ، ده ها توهین دیگر و سرکوب گرفتند اما به همه توصیه می کنم که 

روحیه انقالبی و اسالمی و شعور سیاسی خود را پاس دارید ، راه انقالب و امام و مصلحت کشور را با این نامالیمات رها نکنید، 

ارزش می داد، در مقابل تحجر ، واپس گرایی و تغییرات بدعت « اسالمیت»همپای« جمهوریت»همچنان به مانند امام که از 

گرایی و اسالم  گونه دفاع کنید و بدانید که خط امام تنها راه نجات مردم و کشور در مقابل دیکتاتوری ، سرکوب ، واپس

طالبانی است. گرچه این انتخابات و حوادث پس از آن به ارکان نظام و اعتماد شما آسیب جدی وارد کرد اما مطمئن باشید که 

 .رای و اراده مردم پیروز نهایی این تحوالت خواهد بود

باور دارم و از همکاران می خواهم به بیشتر از گذشته به همه آنچه به عنوان برنامه انتخاباتی برای کشور مطرح کردم ،  .6

آنچه مطرح کرده ام ، فکر کنند :به لزوم برنامه محوری در اداره کشور، احیای حقوق شهروندی،احیای آزادی های سیاسی و 



 
 

283 
 

اجتماعی، پرداختن به حقوق اقلیت های مذهبی و قومی و توجه جدی به مطالبات اقشار گوناگون، ارزش های فرهنگی و زبانی 

وع ایران ، توجه به حقوق زنان و برابری های مورد توجه و مطالبه آنان، استفاده از ظرفیت های به فراموشی سپرده شده متن

قانون اساسی و چنانچه الزم باشد تغییر و بازنگری قانون اساسی به ویژه در ارتباط با قانون شوراها ، اداره مناطق مختلف 

 .رت شورای نگهبان و موارد دیگرکشور،مسایل مربوط به انتخابات و نظا

در جریان انتخابات و پس از اعالم نتیجه حیرت آور و اعجاب انگیز آن از هیچ اقدامی ولو مخاطره آمیز دریغ نکرده ام که  .7

مواردی از آن حسب اقتضا از طریق بیانیه هایی به استحضار شما ملت بزرگ رسیده و طبعا بعضی از اقدامات دیگر در وقت 

ب اعالم خواهد ولی اجماال یادآوری می کنم از هیچ فرصت متصوری همچون تماس، رایزنی، مکاتبه محرمانه با مراجع مناس

دینی و شخص رهبری و هر شخص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار دیگر غفلت نکرده ام و صادقانه به شما می گویم که آنچه در 

 .ردی قرین توفیق نبوده استتوانم بوده است را انجام داده ام، هرچند که در موا

ضروری ترین مساله در شرایط کنونی حفظ روحیه انقالبی و سیاسی در برابر کسانی است که می خواهند مردم نا امید  .8

شده و از صحنه انتخابات خارج شوند.همه باید وحدت انقالبی و روحیه سیاسی را حفظ کرده و با جریان عظیمی که در این 

در آمده و خودآگاهی خود را بازیافته به تشکیل و تقویت تشکل های مدنی و حضور در احزاب و گروه های  انتخابات به حرکت

سیاسی اصالح طلب و تحول خواه و امیدوار به آینده بپردازند. من به سهم خود برای هرگونه همکاری با افراد و گروه های 

در خطر است، « ایرانیت»و « اسالمیت»در کنار « مهوریتج»سیاسی تحول خواه در این مقطع حساس که به نظر می رسد 

دست همکاری و تشکیل جلسه واحد تحول خواهی و حرکت و تغییر را دراز می کنم و از همه شخصیت ها و گروه های 

 .مختلف که به اندیشه امام وفادارند، دعوت می کنم به این امر عظیم اقدام کنند

م و انقالب اسالمی ایستاده است و تمامی مطالبات ملت را با تمام وجود و در قالب برنامه مهدی کروبی تا آخر عمر پای این مرد

های اعالم شده به هر نحو ممکن پیگیری می کنم و در هر شرایطی با هر امکانی به مبارزه ادامه خواهم داد و با دعوت از همه 

به ایستادگی و هوشیاری و حفظ آرامش و اجتناب از هر  این راه تاکید می نمایم که راه مصلحت کشور و انقالب امام راحل

گونه پراکنده کاری نیاز دارد. از علمای اسالم و بزرگان نیز دعوت می کنم که در صحنه سیاسی کشور و مصالح مردم مثل 

 .گذشته فعال و با نشاط باشند و به راهنمایی آنها مثل گذشته همت گمارند

 

 مهدی کروبی

09/04/1388 

 

 

 



 یه سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران در محکوم کردن فرصت سوزی شورای نگهبان و عدم مشروعیت دولت برآمدبیان

.... 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ملت شریف ایران

 

همان گونه که انتظار می رفت شورای نگهبان قانون اساسی روز گذشته صحت انتخابات ریاست جمهوری دهم را تأیید کرد. در 

مصادیق تخلف یا تقلب »مه دبیر این شورا به وزیر کشور آمده است که شورا موارد اعالمی از سوی کاندیداهای معترض را از نا

که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و » می داند« بعضا تخلفات مختصری»دانسته و تخلفات موجود را« انتخاباتی خارج

اعالم این نظر باز شماری صوری ده درصد از صندوق های رآی در سراسر کشور ،مستند شورای نگهبان در «غیرقابل اعتناست

توسط همان کسانی است که انتخابات شبهه برانگیز و سراسرتخلف اخیر زیر نظارت آنها انجام شده است. این درحالی است که 

راساس آنچه که در نامه دبیر شورای بازشماری صوری آراء خواسته هیچ یک از کاندیداهای معترض نبوده است. به این ترتیب ب

نگهبان آمده است، مواردی نظیر موضوع چاپ میلیونها تعرفه اضافی با کد و بدون کد، و درعین حال اتمام برگه های رأی در 

ساعات اولیه انتخابات در بسیاری از استان ها، پلمب صندوق ها در غیاب نمایندگان نامزدها، توقف رأی گیری قبل ار پایان 

زمان رأی گیری، کارشکنی در نظارت نمایندگان نامزدها بر صندوق های رأی، قطع سیستم پیام کوتاه در کشور و خطوط 

تلفن کمیته صیانت از آراء ستاد موسوی از روز قبل از انتخابات که امکان نظارت و اطالع به موقع از تخلقات در سراسر کشور را 

در صد واجدان  140درصد تا  95شهر کشور و مشارکت بین  70اجدان شرایط در منتفی کرد، مشارکت بیش از صد در صد و

شهر کشور، انتقال صندوق های رأی به سایت های تجمیع آراء بدون حضور و نظارت نمایندگان کاندیداها،  170شرایط در 

ظاهراد از نظر این شوری تخلفاتی  اخراج نمایندگان کاندیداها از سایت های تجمیع آراء و شمارش آراء در غیاب ایشان، و ...

 است« وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود»که « غیر قابل اعتناست»

 

روزه در رسیدگی به شکایات حتی ضرورتی ندیدند راهکار مشخص مهندس موسوی مبنی بر مقایسه  5آنها به رغم تمدید 

ر سیستم رایانه سازمان ثبت احوال مقایسه کنند تا کدهای ملی نوشته شده در برگه های رأی را با کدهای ملی شهروندان د

 .میزان و وسعت تنها یکی از موارد تخلف و تقلب آشکار شود

 

 ملت شریف ایران
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با توجه به ترکیب اعضا و عدم استقالل شورای نگهبان، به ویژه پس از تأیید صریح انتخابات از سوی رهبری و حمایت ایشان از 

قانونی بررسی صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، توقعی جز تأیید صحت انتخابات از سوی  احمدی نژاد، آن هم درمهلت

این شورا نمی رفت. اگرچه این حمایت و تأیید هرگز نمی تواند عدم عمل شورای نگهبان به مسئولیت های قانونی خود در 

 .امانت داری و حراست از رأی مردم را توجیه کند

 

روزه برای رسیدگی همه جانبه به شکایات و اعتراضات نیست، چنان که چنین  5دی نظیر تمدید همچنین روشن بود موار

روزه می توانست نشانه ای باشد تا افکار عمومی استقالل شورای نگهبان را باور  5رسیدگی ای عمالد صورت نگرفت. مهلت 

ت مصاحبه و میزگرد با مسئوالن انتخابات و وزرای کنند و نیز فرصتی باشد تا با تبلیغات یک سویه صدا و سیما و دهها ساع

 .کشور و اطالعات و ... افکار عمومی برای شنیدن تأیید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان آماده شود

 

 ملت شریف ایران

 

ایج مهندسی به هر تقدیر اعالم صحت انتخاباتی که اکثریت شما مردم به رغم سرکوب گسترده اعتراضات مدنی و قانونی به نت

شده آن و صدها شهید و مجروج و دستگیری هزاران تن و به رغم بمباران تبلیغاتی بی سابقه و تحریف ها و خالف نمایی های 

گسترده، به صحت آن باور نداشته مشروع نمی دانید، به معنای بالموضوع شدن انتخابات در کشور، نفی حق حاکمیت ملت بر 

ش و تالشی آشکار برای پایان دادن به جمهوریت نظام و درعین حال نشانه آغاز دوره ای جدید سرنوشت خود و اداره امور خوی

 .از تالش و مبارزه برای بازگرداندن جمهوریت و دفاع از مردمساالری است

 

رفت تا به  با اعالم نظر شورای نگهبان پرونده انتخابات آزاد تا آینده ای نامشخص بسته شد و به این ترتیب انتخاباتی که می

یکی دیگر از افتخارات ملت شگفتی ساز ایران در طول تاریخ معاصر تبدیل شود، به دست حاکمیت کنونی به نقطه سیاهی در 

تاریخ این ملت تبدیل شد. سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران ضمن ابراز تأسف عمیق خود از این همه بی تدبیری و این 

سوزی و تبدیل فرصت ها به تهدیدها اعالم می دارد دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت  همه استعداد و مهارت در فرصت

آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است. سازمان به عنوان تشکلی معتقد و ملتزم 

یت و جمهوریت نظام، ضمن تأیید و حمایت کامل از به آرمان های ملت در انقالب اسالمی ایران و ملتزم به اصول اسالم

اعتراضات مدنی، قانونی و مسالمت آمیز ملت آگاه ایران به نتایج انتخابات و نیز حمایت کامل و تقدیر و تشکر از مواضع قاطع 

و مسالمت آمیز  جناب آقای میر حسین موسوی وظیفه خود می داند با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی به مبارزه قانونی

علیه دولت غیر قانونی پرداخته، تمام مساعی خود را برای بازگرداندن جمهوریت که ضامن اسالمیت نظام نیز هست به کار 



 .بندد

 و ما توفیقنا اال باهلل العزیز الحمید و مانرید اال االصالح علیه توکلنا و الیه ننیب

 

 

 سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران

 

9/4/88 

 

 

 است« نامشروع و غاصبانه»آیت الئه جالل الدّین طاهری : تصدی مجدد ر یس دولت 

 

جمعه سابق اصفهان ،در بیانیه ای تصریح کرد: من با دیده گریان و  آیت الئه جالل الدّین طاهری، امام« موج سوم»به گزارش 

ه او را برای مبارزه و تاسیس جمهوری اسالمی قلبی اندوه بار به عینه می بینم که کهنه دشمنان و مخالفان امام راحل ک

تخطئه می کردند، امروز با تمام قوّت و با همان دشمنی تئوری پردازان قدرتمندان شده و از درون به هدم و نابودی عقاید 

 .حکومتی مرحوم امام و به موزه فرستادن عملی آن فعاالنه مشغول هستند

 

اینروزها مشاهده میشود که با تقطیع بعضی از فرمایشات امام که به نفع اقدامات و  در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است:

برنامه های خود تشخیص می دهند، سعی دارند پشت این چهره ملکوتی سنگر گرفته و اعمال و رفتار خود را با معترضان 

دامه همان استفاده ابزاری از دین و توجیه نمایند. من برای تنویر افکار عمومی به صراحت اعالم می کنم این روش ها ا

مقدسات و تطهیر خودشان در هاله های مقدس و خارج کردن مخالفان از دا ره امام و بدبین کردن جوانان به دین و امام اتفاق 

ند؟ می افتد. آیا امام معتقد بود کسانی که باید در انتخابات بی طرف باشند، رسما وارد حمایت علنی از کاندیدای خاصی بشو

آیا شورای نگهبان که بعضی از افراد موثر آن از رقیب جناب آقای میرحسین موسوی علناد حمایت کرده و می کنند، می تواند 

ملجا و مرجع برای شکایت شکاة باشد؟ چرا نامه توبیخیّه امام و هشدارهای ایشان به بعضی از تخلفات آقایان را منتشر و نقل 

داد امکانات عمومی و بیت المال مسلمین برای یک کاندیدا بدون هیچ محدودیتی استفاده شود؟  نمی کنید؟ آیا امام اجازه می

آیا امام هتاکی ها و تهمت های شخص رییس دولت و منسوبینش را به یارانش تحمّل می کرد؟ آیا امام اچازه می داد حیثیت و 

و رای بازان حرفه ای قرار گیرد؟ و آیا دین چنین اجازه ای  آبروی افراد این گونه در معرض و منظر مردم ملعبه بازیگران قدرت

به شما داده است؟ چرا چتر حمایت قانون فقط برای شما و دوستان شما است و تنها هنگامی دین، قانون و امام عزیز می شوند 
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ادیق عدالت است که سیّد نیست؟ آیا این از مص "نومن ببعض و نکفر ببعض"که بتوانید منفعتی از آن ببرید؟ آیا این مصداق 

شریف و مظلومی چون میرحیسن موسوی که در سخت ترین دوران های این کشور مسئولیّت اداره دولت را با وجود جن  

هشت ساله و محاصره اقتصادی و گروه های محارب و تثبیت انقالب با موفقیت تمام طی نمود و تا آخرین لحظات عمر امام، 

بزرگ بود، اکنون عامل استکبار، اغتشاشگر و مستوجب کیفر باشد و باید حقوقش پایمال گردد؟ حد عزیز و محبوب این رادمرد 

و حدود تمامیّت خواهی شما کجا پایان می گیرد؟ بدرستی که دشمن شماره یک انسان نفس اوست)اعدی عدود نفسک التی 

 .(بین جنبک

 

و تاریخی انقالب و نظام و ایجاد وحدت ملّی، موجب شود تا  اینجانب احتمال می دادم که شاید توجّه به مصالح درازمدّت

آقایان دست اندر کار کشور نسبت به تخلّفات وسیعی که در قبل و بعد از انتخابات واقع شد با دید معقول و عادالنه قضاوت 

مایند و شرایط نظامی و امنیّتی کنند، امّا اکنون شواهد و قرا ن نشان می دهد که قصد دارند نتایج از قبل اعالم شده را تثبیت ن

برای دستگیری و سرکوب معترضان و زنده کردن کینه های قدیمی و انتقام از یاران وفادار امام و جوانان و دانشگاهیان را 

تشدید کنند. بنده به عنوان یک روحانی کوچک، همصدا با اکثریّت مردم ِ رای باخته، این انتخابات را مخدوش و آن را باطل و 

 .صدّی مجدّد ر یس دولت را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه می دانمت

 

 

 

 :جبهه مشارکت ایران اسالمی، نتایج انتخابات را غیر قابل قبول داست

 .عمال انتخابات در کشور بی معنا شده است و مردمساالری هویت خود را از دست داده است

 

ف عمیق و محکوم کردن این بدعت عجیب و باور نکردنی، در برگزاری انتخابات نوروز: جبهه مشارکت ایران اسالمی با ابراز تاس

در کشور، صریحا نتایج این انتخابات را غیر قابل قبول داست و آثار و تبعات بی توجهی به هنجارها و روندهای قانونی و 

دم به وجود آمده بود را متوجه کسانی تالشهای خیر خواهانه ای را که برای از میان نرفتن فرصت انتخابات و مشارکت خوب مر

 .دانست که در این روند مخرب نقش داشته و یا با آگاهی در برابر آن سکوت کرده ادد

 

 :به گزارش پایگاه اطالع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم



انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران دوره جدیدی در تاریخ سیاسی ایران با اعالم نظر رسمی شورای نگهبان درباره دهمین 

 .آغاز می شود

 

سی سال پس از تاسیس جمهوری اسالمی که با شعار آزادی، استقالل و حاکمیت ملی استقرار یافت، شاهد برآمدن دولتی 

ه نماینده اراده ملی باشد، برآیند خواست از هستیم که از دل انتخابات مهندسی شده بیرون آمد و اکنون ر یس آن به جای آنک

پیش تعیین شده عده قلیلی است که بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، جمهوریت نظام و اصل همراهی و سازگاری دین و 

 .مردم ساالری را زیر سئوال برده اند

 

کلمه زیاد و دلسوزان ایران، لحظات سختی  برای پیروان امام )ره(، معتقدان به جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم و نه یک

است که جز با توکل به خداوند بزرگ، ایمان به پیروزی حقیقت و صبر و بردباری و فروخوردن خشم مقدس ناشی از زخم 

 .بزرگ بی عدالتی، تحمل آن ممکن نیست

 

 انا هلل و انا الیه راجعون

ا بدترین و خشن ترین شیوه ها مهمترین رکن جمهوریت یعنی این اولین بار است که کودتاگران علیه جمهوریت نظام، ب

ریاست جمهوری را هدف قرار می دهند مقامی که اگر بر آمده از آرای واقعی ملت نباشد می تواند سر آغاز استبدادی بزرگ 

 .باشد و آنچه در سالهای قبل گوشه هایی از آن را نشان داده بودند، ناچیز و بی مقدار جلوه می کند

 

یش از این در انتخابات فرمایشی مجلس هشتم و انتخابات دستکاری شده مجلس هشتم نشانه های روشنی از عزم کسانی که پ

به جمهوری اسالمی اعتقادی ندارند هویدا شد که در صدد بال موضوع کردن انتخابات بودند، متاسفانه این روند مخرب جدی 

عمال انتخابات در کشور بی معنا شده است و به تبع اولی مردمساالری هویت گرفته نشد و ما امروز شاهد وضعیتی هستیم که 

 .خود را از دست داده است

 

انجام دادند به قیمت خدشه دار شدن اعتماد مردم به اصل نظام و ازبین رفتن  88آنچه کودتاگران در یکسال منتهی به خرداد 

 .ن المللی بسیاری از ارکان نظام تمام شده استسرمایه های اجتماعی و از دست رفتن مشروعیت داخلی و بی

 

جبران این خسارت عظیم، کاری بس دشوار و شاید محال باشد و آثار آن هر چند امروز بخوبی روشن شده است ولی درد 

 .عمق فاجعه نیازمند گذشت زمان و بازخوانی تاریخی ای حادثه است
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حکوم کردن این بدعت عجیب و باور نکردنی، صریحا نتایج این انتخابات جبهه مشارکت ایران اسالمی با ابراز تاسف عمیق و م

را غیر قابل قبول می داند و آثار و تبعات بی توجهی به هنجارها و روندهای قانونی و تالشهای خیر خواهانه ای را که برای از 

ی داند که در این روند مخرب نقش میان نرفتن فرصت انتخابات و مشارکت خوب مردم به وجود آمده بود را متوجه کسانی م

 .داشته اند یا با آگاهی در برابر آن سکوت کردند

 

هرچند از دیدگاه ما هنوز فرصت برای جبران این بی اعتمادسازی بزرگ باقی است و می توان با استفاده از محدود راهکارهای 

انی شود که سوار بر اسب بی مهار قدرت، سرنوشت قانونی موجود مانع از آن شد تا مشروعیت نظام دستمایه بازی کودکانه کس

 .همه چیز و همه کس را با سرنوشت خود گره می زنند

 

جبهه مشارکت ایران اسالمی، وظیفه ملی و قانونی خود می داند، از همه قشرهای مردم که با شور و شوق و امید تغییر در 

ر از اینکه میلیونها رای این مردم نادیده انگاشته شده است و عرصه انتخابات حاضر شدند تشکر و قدردانی کند و از سوی دیگ

 .تنها صرف تفاخر کسانی شده است که عامل این نابسامانیها هستند اظهار تاسف کند

 

ما همچنان مصر بر ادامه راهی هستیم که در یک کلمه آن را اصالحات می خوانند؛ ما همچنان مصر بر عمل در چارچول قانون 

تالش ما آن خواهد بود که نشان دهیم آنچه این روزها به نام دین، انقالب و نظام برما رفته است، نسبتی با هستیم؛ تمام 

گوهردین ، آرمانهای بلند امام و خواسته های شهیدان و مطالبات بر حق ملت و موازین قانون اساسی ندارد؛ ما در این راه از 

 .چارچوب قانون بهره خواهیم گرفت تا از این انحراف عظیم جلوگیری کنیمتمام توان خود با رعایت مصالح ملی و حرکت در 

 

ما به عنوان یک حزب قانونی وظیفه خود می دانیم در کنار ملت، با حفظ آرامش و از راههای مدنی و مسالمت آمیز، مانع 

کشور شویم و از همه مردم،  تحقق خواسته های مخالفان جمهوریت و اسالمیت نظام و مشوه کنندگان چهره دین و انقالب و

احزاب و گروهها و نهادهای مدنی می خواهیم از هر حرکتی که بهانه به دست خشونت جویان بدهد و زمینه را برای استبداد 

 .فراهم می کند بپرهیزد

 

ها و روشهای غلط و ما از مسئولین می خواهیم علیرغم اینکه بسیاری از نصایح و خیر خواهی ها را نادیده گرفته اند و با تحلیل

مخرب و با امنیتی و نظامی کردن جامعه، بر بحرانهای جاری افزوده اند، اکنون حداقل پس از استقرار و تثبیت آنچه می 

خواسته اند، انبوه بیگناهانی را که تنها جرم آنها شورآفرینی در انتخابات بوده است آزاد کنند و از پرونده سازیهای بی حاصل و 



دارند و اجازه دهند نهادهای مدنی و مستقل از حکومت دوباره کارخود را هرچند با محدودیتهای فراوان آغاز دروغ دست بر

 .کنند

 

جبهه مشارکت ایران اسالمی ضمن درود به روان پاد شهیدان مظلوم حوادث اخیر و تسلیت به خانواده معظم آنها، بر عهد 

داری در منافع ملت و پیگیری آرمان دیر پای ایرانیان یعنی آزادی و همیشگی خود با ملت بر سر ایستادگی بر حق و پای

 .حکومت قانون، پافشاری خواهد کرد

 

 گزارشی از بند نسوان زندان اوین و وضعیت دستگیر شدگان اخیر

 

 1388تیر  8دو شنبه

ن این زندان بعنوان محل الف زندان اوین ، بند عمومی نسوا 2و 209و  240مجموعه فعاالن حقوق بشر: عالوه بر بندهای 

 .دیگری برای نگهداری بازداشت شدگان زن اعتراضات اخیر تهران مورد استفاده قرار گرفته است

با توجه به اینکه این زندان تنها یک اندرزگاه را به زنان اختصاص داده است با موج گسترده بازداشتهای اخیر که تعداد زیادی 

 .فضا و مکان در این بند عاملی برای افزایش فشار بر زندانیان شده است از زنان را نیز در بر گرفت. کمبود

نسوان منتقل شده اند،  3بنابر گزارشات دریافتی حدود شصت تن از زنان بازداشت شده به بند بیماران متادونی اندرزگاه 

وهای این اندرگاه اسکان داده شده کمبود جا به حدی است که تعداد زیادی از زنان تازه منتقل شده تنها با یک پتو در راهر

 .اند

راهروهای مذکور که به غیر از دهه شصت هیچگاه سابقه نداشته مورد استفاده قرار گیرد محیطی غیربهداشتی و نامناسب برای 

 .نگهداری زندانیان خاصه زنان زندانی است

تا صمیمی زاده و فریناز معیریان دو فعال خانم مقدم و مریم عامری منجمله زنان زندانی در این بند هستند و البته بی

دانشجویی نیز تا روز گذشته در این محل نگهداری می شدند که بنا به دالیل نامعلومی از دیروز به سلولهای انفرادی منتقل 

 .شده اند

 .از دیگر نکات قابل توجه استقرار تعداد زیادی از زنان زندانی زخمی در بهداری این اندرزگاه است

به ذکر است آمار فوق تنها بخشی از دستگیر شده گان روزهای اخیر را در بر می گیرد و در خصوص سایر بندها به دلیل الزم 

 .شرایط امنیتی بی خبری بیشتری وجود دارد
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 (16) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  10چهارشنبه, 

 مهندس میرحسین موسوی در مورد اعالم تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان 9بیانیه شماره 

 وسوی: همچنان ایستادگی خواهیم کردم

 منتشر کردند« سوگواری مادران عزادار ادامه دارد»بیانیه شماره دو خود را با عنوان « مادران عزادار»

 فهرست یکصد نفره از اسامی شهروندان بازداشتی

انقالب نکردیم که استبداد  محسن کدیور: اکنون آن دمل چرکین یعنی تضاد بنیادی والیت فقیه و جمهوریت سر باز کرد... ما

 .شاهنشاهی تبدیل به استبداد دیگر شود. ما انقالب کردیم تا هرنوع استبدادی چه با تاج، چه با عمامه از میان برود

 مهندس میرحسین موسوی در مورد اعالم تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان 9بیانیه شماره 

 قلم | 17:29:07 - 1388تیر  10چهارشنبه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هموطنان عزیز

کس را جلب نکرد، و با چشم بستن بر روی  هایی که توجه هیچ رفت شورای نگهبان، پس از نمایش گونه که انتظار می همان

ای که  جشنواره های صورت گرفته، سرانجام نتایج دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. ها و تخلف انبوه تقلب

ها به پایان رسید؛ با حمله  داد با تقلب و تخلف از عهدهای اسالم و انقالب با ناگوارترین صحنه تجدید حیات ملت ما را مژده می

های ریخته شده، جوانان کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سیمای از انظار جامعه  به خوابگاه دانشجویان، با خون

اعتمادی تلخ و گستردة مردم نسبت به نتایج اعالم  های بسته، با فضای امنیتی کودتاگونه و بی های شکسته، روزنامه مافتاده، قل

حساب  اندرکاران این ماجرا با صورت نشیند و دست شده برای انتخابات و دولت ناشی از آن. به زودی گرمای حادثه فرو می

 ا آنان از تحمیل آنچه روی داد سود بردند؟شوند. آی بلندباالی اشتباهات خود روبرو می

برد و اکثریتی از جامعه، که  از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر می

از او های ضعیف مردمی و اخالقی که  پذیرد. دولتی با پشتوانه اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمی

های ویرانگر اقتصادی  گیری و تدوام سیاست گریزی، عدم شفافیت، تخریب ساختارهای تصمیم تدبیری، قانون انتظاری جز بی

اش در ورطه امتیاز دادن به بیگانگان بیفتد. این چیزی  شمار ذاتی و عارضی های بی رود که بر اثر ضعف نداریم، و بیم آن می

 .، بلکه از آن به شدت واهمه داریمنیست که ما از آن خرسند باشیم

تواند یک شبه قوای امنیتی را جایگزین این  سال به اعتماد مردم متکی بود نمی خطر در پیش است. نظامی که به مدت سی
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صدا  رساند، ما نیز با منکران آن هم نقطه اتکا کند. این اعتماد لطمات جدی دیده است؛ اگر انکار این واقعیت سودی می

دهیم تا  کنیم واقعا صحت ندارد، چرا به دیگران اجازه اجتماع نمی ، از بس که خطر عظیم است. اگر آنچه انکارش میشدیم می

 .معلوم شود که چقدر اندکند

توان اطمینان آسیب دیدة مردم را بازسازی کرد؛ امنیت نظام ما در گرو چنین  باید باز گردیم، هنوز دیر نشده است. هنوز می

ای ندارد.  ها آزاد کنید. حبس آنان جز تغذیه غریزه فرافکنی در وجود خود شما فایده زندان انقالب را از زندانکاری است. فر

کند؟ چیره  توانند به حکومتی اعتماد کنند که دوستان و همکاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند می مردم چگونه می

گذارد. مطبوعات آزاد مجاری تنفسی  طف ملت نسبت به نظام اثری نمیکردن فضای امنیتی بر جامعه جز صدمه زدن به عوا

 .یک جامعه سالمند؛ برای ترمیم اعتماد مردم این مجاری را مسدود نکنید

 

های بکر  تابد و تا قیام قیامت برای معضالت جدید بشریت پاسخ باید به اسالم باز گردیم، اسالم ناب محمدی که تحجر را بر نمی

 .ه اسالمی باز گردیم که ما را به امانت و راستی فرا خوانده استو نو دارد. ب

 

شان را سرمایه اعتماد به ما قرار دهند در حالی که صراحتا به  های مذهبی خواهیم ایمان به صداقت بازگردیم. چگونه از مردم می

 شود؟ آنان دروغ گفته می

 

ی به بزرگی اهداف انقالب اسالمی و با دشمنانی به آن سرسختی و های به خرد بازگردیم. کشوری به عظمت ایران را، با آرمان

الساعه فردی  ریزی و تصمیمات خلق شناسیم با دور ریختن سی سال تجربه مدیریتی و انکار ضرورت برنامه توزی که می کینه

 .توان کرد  اداره نمی

 

ایم پایبند بمانیم و آنها را اجرا  ینی که خود وضع کردهبه قانون بازگردیم؛ به قانون اساسی، این بزرگترین میثاق ملت. به قوان

 .کنیم. بدون این کار سن  روی سن  بند نخواهد ماند

 

ترین مسا ل مملکت از مردم پنهان باشد؟ محرم دانستن  کنند که آنان را محرم بداند. چرا باید مهم مردم به حکومتی اعتماد می

بارزه با فساد است، حال آن که مردم ما حتی به اندازه خواندن خبرهای چند ملت و شفافیت اطالعات اولین قدم در راه م

 .شوند روزنامه محرم دانسته نمی

 

هرکسی را از دایره   کنیم؟ چرا به کوچکترین بهانه، های امنیتی باز می به مردم بازگردیم. چرا هر گره سهلی را با دندان
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از اندازه هنرمند است، آن یکی روشنفکر است،   دازه جوان است، آن یکی بیشکنیم؟ این یکی بیش از ان مان دور می های ی خود

گیرد، آن یکی به گروه ما تعلق ندارد، این  این یکی با ما اختالف سلیقه دارد، آن یکی دانشجوست، این یکی از کار ما ایراد می

مانیم. این شیوه انقالب  تا این که تنها میرانیم  قدر از دور خود می پوش است. آن یکی قدش بلند است، آن یکی خیلی شیک

ها را در دایرة  کند و به صرف شهادت زبانی، انسان اسالمی نیست، و شیوه اسالمی نیست که آغوشش را به روی همه باز می

 .آورد خود می

 

در آستانة تحصیل ساز در معرض چنین خطراتی باشیم، حال آن که انقالب و نظام ما  چرا باید پس از یک انتخابات سرنوشت

 بزرگترین دستاوردها بود؟

 

 !مردم

 

ما راهی دور و در نگاه نخست غیرقابل عبور را در چند ماه کوتاه پشت سر گذاشته بودیم. ما با هم این فاصله را آمدیم؛ از 

ود، از دورانی که نسلی آلوده شده ب های گروهی، طبقاتی، خانوادگی و بین فضایی که به گرد دروغ و تردید و به غبار رمیدن

شد، تا با هم مقدمات انتخابات را  امیدی شروع به رشد کرده بود، زمانی که فاصله مردم از نظامشان روز به روز بیشتر می نطفه نا

ای که در آن  به جریانی طوالنی از یک تجدید حیات ملی تبدیل کنیم؛ فضایی پر از آشتی، شادی، آگاهی و نشاط، عرصه

توانستند با یکدیگر به بحث درباره آینده بنشینند و آن  بست می ها در حالی که خنده از لبانشان رخت بر نمیدوستداران نامزد

اش را داده بود تجربه کنند. فضایی که در آن کسی خود را شهروند درجه دوم و غیرخودی با  آزادی فرزانه که انقالب ما وعده

ب و بلوچ و ترد و هر قوم دیگر و پیر و جوان و میانسال و هر قشر دیگر و هر انقالب و نظام اسالمی نبیند، و کرد و لر و عر

دید همچون عهد نخست جمهوری  صنف دیگر و هر سلیقة دیگر که تا چند ماه پیش خود را بیگانة با سرنوشت کشور می

  .اسالمی، خویشتن را از نو در دایره صاحبان انقالب بیابد

 

سازی بیزاری بجوییم. با هم  پراکنی و پرونده احوال شخصی مردم مخالفت کنیم و از نفرت ما با هم آمدیم تا با تجسس در

آمدیم تا حاکمیت عقل و عشق را توامان داشته باشیم. همة ما به چهرة رحمانی اسالم رو کردیم و در این رویکرد میراث 

ر ایران، ایران! را با طنینی که هنوز در تکبیرهای تمدنی ایران عزیز و بزرگ را تجدید شده دیدیم، تا آنجا که در مساجد شعا

شود سر دادیم و کسی احساس نکرد که ایران جدای از انقالب و یا جدای از اسالم است، بلکه اسالم و  شبانة شما شنیده می

و قومی و  گری جداست. اسالمی که در ورای تمایزات عقیدتی و طبقاتی ایران و انقالب از تحجر و کهنگی و تعصب و خارجی

داند. اسالمی که شوینده هر نوع نابرابری در مقابل قانون و پرچمدار تکریم  نهد و اصل می ها را ارج می جنسیتی کرامت انسان



  .حقوق شهروندی است

 

 !مردم

 

ای از  ستورههای خالصانة خود را نباختیم. ما در این میانه م علیرغم آنچه روی داد، ما در این چند ماه آرزوهای بلند و کوشش

دنبال آنیم چقدر خواستنی است و چه نسبت نزدیکی با حقیقت اسالم و   هایمان را یافتیم و دیدیم که آنچه به تحقق آرمان

ایم که  ای اندوخته تواند آن را از ما بستاند. ما با هم سرمایه کس نمی انقالب و هویت ملی ما دارد. این دستاوردی است که هیچ

های تاریخی  های مردم و واقعیت های آتی ما و فرزندانمان خواهد بود و این خط سبز جوشیده از فطرت رکتپشتوانه و بستر ح

ها ادامه خواهد یافت تا به مقصد نهایی خود برسد. ما برای حفظ این دستاورد بزرگ  کشور و انقالب همچنان در طول سال

 .همچنان ایستادگی خواهیم کرد

 

گیرد برای آن است که از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود  وزها در مخالفت با شما صورت میهایی که این ر تمامی تالش

ناامید شوید، زیرا تا ما ناامید نشویم این دولت از اعتبار واقعی برخوردار نخواهد شد. امید به آینده رساترین اعتراض ماست. به 

ایم، فراز کنونی جز ی از یک تاریخ  ها زاده شده ترین تمدن دم که از کهنسابقه دیرینه این سرزمین نگاه کنید. در زندگانی ما مر

ها که منقرض شدند و جز  زنیم. در این جاده چه بسیار ملت ای به درازای تاریخ همه بشریت قدم می طوالنی است. ما در جاده

رین رویدادها زنده نگه داشت امید بود، زیرا ت داستانی از آنان باقی نماند. آن چیزی که ملت ما را به خالف آنان و علیرغم سخت

توانستند با بدبینی و ناامیدی حوادثی شبیه به آنچه را که در  آفت این راهپیمایی هزاران ساله ناامیدی است. مردم ما می

ها اعتنا  بینی پیشبینی کنند و به صحنه نیایند. آیا آنان اشتباه کردند که به این  جریان انتخابات گذشته با آن روبرو شدیم پیش

داشته   ها زنده نگه نکردند؟ نه! آنان به مقتضای روح امیدی که هسته درونی هویت ملی ما را شکل داده و ما را در طول هزاره

های خود محافظت  خواهید ایرانی باقی بمانید از شعله امید در سینه گویم که اگر می ویژه با جوانان می است چنین کردند. به

کند و جان هرکسی را که هنوز ایرانی  ا امید بذر هویت ماست؛ بذری که با نخستین باران شروع به روییدن میکنید، زیر

آورد، تا از نو خود را در سرنوشت این خاد شریک  باقیمانده است، در هر کجای جهان که بیتوته کرده باشد به اهتزاز در می

 .بداند

 

های واهی نیست، و  به چه چیز است؟ قطعا معطوف به امور غیر واقعی و خرافه امیدی که هویت ما را شکل داده است معطوف

توانست ملتی را برای هزاران سال زنده نگه دارد. بلکه این امید معطوف به لطف و فضل الهی است. اگر عالقه به این  اال نمی

یم این عالقه را احیا کنیم. از این هویت خود ای با اسالم ندارد، به این خاطر است. ما آمده بود هویت تاریخی کمترین فاصله
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های پاد  اید و غیر ممکن است که لطف خداوند مردمی را که با نیت فاصله نگیریم. شما وظیفه خویش را به درستی انجام داده

 .کنند تنها بگذارد ادای وظیفه می

 

د که دستانمان در جهت آرزوهایی که داشتیم شو گیرد و تنها زمانی در ما تحکیم می امید به صرف گفتن و شنیدن شکل نمی

هایمان را قبله قرار دهیم. واجعلوا بیوتکم قبله. به خودتان و  در کار باشد. دستانمان را به سوی یکدیگر دراز کنیم و خانه

جتماعی و اقتصادی، فرهنگی، ا  دوستان همفکرتان برگردید و این بار هر شهروند محوری باشد برای یک فعالیت مفید سیاسی،

 .منتظرتشویق و کمک دولتی که وجاهت خود را از دست داده است نباشد

 

مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تالش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم. مسئولیت دینی 

ت انقالبی ماست که اجازه ندهیم حاصل پسندد استحاله بیابد. مسئولی ماست که نگذاریم انقالب و نظام به آنچه اسالم نمی

ای دلخواه  خون صدها هزار شهید به یک دولت امنیتی تنزل پیدا کند و مستهلک شود. لیکن برای آن که این اعتراض به نتیجه

 :برسد باید چند اصل مهم را رعایت کنیم

 

ماندگی است. جمهوری اسالمی  تبداد و عقبساله شما با اس  نظام و انقالب اسالمی میراث و میوه مبارزات تاریخی دویست -

گیرد. مبادا کسی  های ما را در بر می اصیلش به اجرا درآید تمامی خواسته  است که اگر بر اساس عهد نخستین و نسخه نظامی

ان دارای ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچن فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. اینجانب قویا با چنین وسوسه

ای است که باید با فعالیت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای  های ارزشمند تحقق نایافته ظرفیت

 .ای ملی درآید آنها به صورت مطالبه

 

احل بیان های به حقش، که از زبان امام ر به یاد آوریم که ملت ما در انقالب اسالمی به دلیل عدم انعطاف در قبال خواسته

کنم که چون شورای نگهبان عمل  گیر در نظام توصیه می شد، مجبور به ساختارشکنی گردید. به همه نهادهای تصمیم می

نکنند و مجاری را برای اصالح اشتباهات باز بگذارند، زیرا که بسته شدن این راه، تهدید ساختارشکنی را به عنوان تنها بدیل 

کنم  دانیم و قاطعانه با آن مخالفیم. همچنین تاکید می است که همة ما هزینه سنگین آن را میمطرح خواهد کرد، و این بدیلی 

گرایی، عدالت، آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، و به ویژه اصول  هایی چون قانون که تعلل در محقق ساختن آرمان

 .سوز است معطل مانده قانون اساسی مشروعیت

 

اند. شیوه آنها این است که هر چیز مقدس و مبارکی را به  ای نیست که برخی مخالفان شما پوشیده نهاسالم آن پوستین وارو -



ستانند. اسالم راستین نسبتی با  نفع سلیقه خود مصادره کنند، تا جایی که حتی اگر بتوانند شال سبز شما را هم می

است که اگر به حقیقت و نورانیت آن برسیم دوای تمامی  بخش های آنان ندارد، بلکه مکتبی رها ی اندیشی ها و کج ظاهرسازی

 .دردهای شخصی و اجتماعی ماست

 

ماجرای ما، هر چقدر تلخ، یک اختالف خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی  -

 .پشیمان خواهیم شد

 

مه ببیند. ما زمانی در تالش خود موفق خواهیم بود که کس نباید صد در اعتراض و حرکت اصالحی و اصولی ما هیچ -

ابتکارهای ما برای احقاق حقوقمان تا آن حد اندیشیده شده، کارآمد و در چارچوب قانون باشد که حتی کودکان خردسال و 

 .زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند

 

ما قانون است. درست است! قانون   حل بسیاری از مشکالت اهای از تاریخ کشور خود قرار داریم که ر ای و گریوه ما در برهه -

ها با هم  عیب نیست. درست است! قانون عرفی قراردادی اجتماعی است و به مانند هر عهد و پیمانی که انسان همیشه بی

اساسی را   ما قانونبندند رعایت آن تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد. درست است! مخالف ش می

کند، بلکه حتی اگر به نشانه  گذارد، به خالف نص این میثاق ملی شما را از حق برگزاری اجتماعات محروم می زیر پا می

شمار عادی، خود آن کسی که مسئول  ای سبز به دستتان ببندید به رغم اصول متعدد قانون اساسی و قوانین بی اعتراض پارچه

دهد. درست است! متقلبان و دروغگویان تنها به نیت تحمیل منویاتشان  ا مورد ضرب و شتم قرار میحفظ امنیت است شما ر

جویی نیست. ما را عصبانیت یا  ایم یک مشاجره و تالفی اند. لیکن تالشی که ما وارد آن شده در پشت نام قانون سنگر گرفته

ی برای اصالح و تامین بهروزی کشور است. برای رسیدن به طلبی یا خودپسندی برنیانگیخته است، بلکه حرکت ما اقدام جاه

مان به  دانیم که در فردای نزدیک، زمانی که کوشش چنین هدفی جا دارد که ما حتی به جسد قانون احترام بگذاریم، زیرا می

ریزیم  امروز صبورانه می ای است که رسد، نخستین اصلی که باید آن را نهادینه کنیم پایبندی به قانون است. این شالوده ثمر می

 .تا بر رویش بنای رفیع فردایمان را استوار کنیم

 

کنم. پیروزی ما در گرو معاضدت و پیوند با یکدیگر است، و در این یکدیگر  سرانجام وحدت. همه شما را به برادری دعوت می -

شوند در  رو در روی ما به خشونت متوسل می اند نیست. حتی آنانی که اینک تمایزی میان ما و مردمی که به دیگران رای داده

ها کتک زده است،  ای هستیم که در آن همان کسی که خواهر و برادرمان را در خیابان اخوت ما شریکند، زیرا ما به دنبال آینده

ایم یک  دهتر و زیباتر از امروز زندگی کند. رن  سبزی که ما به عنوان نماد خود انتخاب کر تر، سالم سعادتمندتر، معنوی
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بیت خرد، اهل بیت کرامت و فضیلت پیوند  بیت نور، اهل بیت راستی، اهل معنایش هم این است؛ رن  سبزی که ما را به اهل

 .دهد می

 

ای برای بیان اعتراض باقی نمانده است. این گمان خامی است که مخالفان  شاید بگویید که با این همه قید و بند دیگر فرجه

کوشند خداوند آنان را  اطی شما در سر دارند. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه خدا میاندیش و افر سطحی

هایی از این هدایت به یاد آورید که خداوند چگونه آرامش را بر اجتماعات  کند. به عنوان نمونه های خود هدایت می به راه

شد. همان خالقیت  های ذهنی مردم به چه شعارهای نغزی رهنمون می ظرفیتکرد و یا در خالل آنها  تان مستولی می کرانة بی

ای برای  های گسترده پای ما قرار دهد، میدان کارهایی بکر و موثر پیش همچنان قادر است که با توجه به تمامی این اصول راه

 .ما بگشاید و تجربیات جدیدی برای آزادیخواهان جهان اندوخته کند  عمل در مقابل

 

ر ابتدا هدف همه ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقالنیت دینی به فضای مدیریت کشور بازگردد، لیکن در میانه مسیر د

خواستیم ارکان ذیربط نظام به یاد آورند که در ورای تمامی آنان و ما  به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم. ما در این بین می

توانند آن را نادیده بگیرند. امروز خواست  م مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه میفوقشان میزانی به نام رای و عز

عمومی برای سازوکاری کارآمد جهت انتخابات که در آن اطمینان ملی حاصل شود و دروغ، تقلب و تزویر جایی نداشته باشد، 

زدای جریانات اخیر باید   ینده تجربه تلخ و مشروعیتبه یک مطالبه انکار ناپذیر مردمی تبدیل شده است. در هر قدمی در آ

 .آمدهای تلخ آن از دست برود تر شدن ابعاد این دروغ و تقلب بزرگ و پی پیشاروی ملت باشد و نباید هیچ فرصتی برای روشن

 

. شاید توجه هایی به سراغ اینجانب آمدند و خواستار گذشت من از آنچه گذشت شدند ها و گروه در ایامی که گذشت شخصیت

شد که اینجانب از همان ابتدا از حق شخصی خود گذشته بودم، اما مسئلة انتخابات مسئلة شخصی من نبود و نیست. من  نمی

نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال شدة مردم معامله یا مصالحه کنم. مسئله جمهوریت و حتی اسالمیت نظام ماست. اگر 

دیگر تضمینی نداریم که در آینده با حوادث تلخی نظیر آنچه در انتخابات کنونی گذشت روبرو  در این نقطه ایستادگی نکنیم،

 .نباشیم

 

هی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در  گرو

های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری  و تخلف ها انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارد و اسناد تقلب

پیوندم. این گروه اجرای اصول معطل  کنند و نتایج آن را مستمرا به اطالع عموم مردم برسانند. اینجانب نیز به این جمع می

 :ر را دنبال خواهد کردمانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت و عالوه بر آن در این مرحله مطالبات زی



 

 توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسا ل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی -

 

طرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین  اصالح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بی -

 کند

 

 انون اساسی در مورد آزادی تجمعاتق 27رعایت اصل  -

 

 آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها -

 

 های خبری مستقل فعالیت مجدد سایت -

 

های کوتاه، و جلوگیری از قطع ارتباطات تلفنی و  ممنوعیت مداخالت غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی، نظیر اینترنت، پیام -

 شنود مکالمات مردم و هر گونه تجسس دیگر

 

 پردازی و اهانت در رسانه رسمی کشور جانبه، افترا، دروغ توقف برخوردهای یک -

 

 های مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور برخورداری از کانال -

 

 فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی  های سیاسی، صدور مجوز برای تشکیل جمعیت -

 

های جاری در برخورداری  ای جعلی امنیتی و دخالت ندادن پروندهه سازی آزادی همه دستگیرشدگان سیاسی، ابطال پرونده -

 آنها از حقوق اجتماعی

 

در انتها به همه مردم شریف کشورمان، چه آنها که به اینجانب رای دادند و چه آنهایی که به اینجانب رای ندادند، به ویژه 

خواهی و  . همچنین مقام شهیدانی را که به جرم حقفرستم های اخیر صدمه دیدند درود می کسانی که در حوادث ناگوار هفته

  .های عزیز آنان طلب صبر و اجر دارم نهم و از خداوند بزرگ برای خانواده طلبی در خون خود غلطیدند ارج می آزادی

 



 
 

299 
 

 میر حسین موسوی

 

10/4/88 

 

 

 

 

 بیانیه شماره دو مادران عزادار

 

 1388تیر  10چهار شنبه

 

 .منتشر کردند« سوگواری مادران عزادار ادامه دارد»شماره دو خود را با عنوان  بیانیه« مادران عزادار»

 

در پارد الله تهران، متاسفانه با هتک  88بنا به این بیانیه سوگواری خاموش و آرام مادران عزادار، عصر شنبه ششم تیرماه 

 .انتظامی و نظامی روبرو شد حرمت ، ضرب و شتم و دستگیری تعدادی از مادران و زنان جوان توسط نیروهای

 

تن از مادران توانستند  500به رغم مما نعت نیروهای پلیس از ورود زنان به پارد الله و متفرق کردن افراد در پارد، بالغ بر 

در گوشه و کنار پارد بنشینند و سوگوار فرزندانی شوند که در راهپیمایی های مسالمت آمیز و اعتراضی پس از انتخابات 

 .ن دوره ریاست جمهوری شرکت کرده و شهید شده بودنددهمی

 

پیرو فراخوان اولیه مادران عزادار ما تا پایان دادن به خشونت ها و آزادی کلیه زندانیانی که برای »در این بیانیه آمده است: 

ات قاتالن فرزندان مان اعتراض به تقلب های انتخاباتی دستگیر شده اند به ویژه مادران دستگیر شده در پارد الله و مجاز

 «. بعدازظهر در پارد الله و دیگر پارد ها به سوگ می نشینیم 8تا  7شنبه های هر هفته از ساعت

 

 و عصر ولی خیابان – ملت پارد سیدخندان، پل به نرسیده شریعتی – اندیشه پارد کارگر، نبش کشاورز، بلوار –پارد الله 

 .اند شده اعالم سوگواری برای عزادار مادران سوی از که دهستن امکانی دیگر از گیشا -گفتگو پارد

 

مادران ! حس مادری مان ما را به دادخواهی از خون فرزندانمان و خواست آزادی فرزندان دربندمان واداشته است. از همه »



ید. اعتراض تان را شما دعوت می کنیم با حضورتان در گوشه و کنار پارد های مذکور به این حرکت خودجوش مادرانه بپیوند

 «.نسبت به مسئوالن با سکوت؛ و همبستگی تان را با مادران عزادار و مردم حق طلب با آمدن تان نشان دهید

 

ما مادران شما هستیم، با شما »آورده است: « برادران و پسران ما در نیروهای انتظامی و نظامی!»این بیانیه در ادامه خطاب به 

ار می کنیم، حرمت مادران را نگاه دارید و به مادران تان خشونت نکنید تا به آه مادران دردمند گرفتار با احترام و مادرانه رفت

 «.نشوید

 

 « تیرماه در پارد های الله ، اندیشه ، ملت و گفتگو 13وعده ما شنبه »در انتهای این بیانیه آمده است: 

 

 

 

 

 1388تیر  10چهارشنبه 

 ندان بازداشتی، مجموعه فعاالن حقوق بشرفهرست یکصد نفره از اسامی شهرو

 

 .لیست ذیل دربرگیرنده اسامی و مشخصات یکصد تن از شهروندان معترض بازداشت شده روزهای اخیر در شهر تهران است

 

 زندان اوین -فرزند بهرامعلی  -ابراهیم نظری  .۱

 زندان اوین -فرزند محمود  -احسان بهروز  .۲

 زندان اوین -زند حسین فر -احسان دهقانی شنبه  .۳

 زندان اوین -فرزند صادق  -احمد قربان زاده  .۴

 فرزند قنبرعلی زندان اوین -احمد ولی زاده  .۵

 خانه دار -متاهل  -لیسانس  -زندان اوین  - ۱۳۸۸/۳/۲۵بازداشت شده در  -فرزند محمد علی  -اکرم کبیری  .۶

 دانشجو -زندان اوین  -۱۳۸۸/۳/۳۰بازداشت شده در  -امید مهر اندیش  .۷

 ۷۸دارای سابقه بازداشت مشابه در خردادماه  -محل نگهداری نامعلوم  -۱۳۸۸/۴/۱بازداشت شده در  -امیدرضا سردار زاده  .۸

 زندان اوین -فرزند یونس  -امیر احمدی  .۹

 زندان اوین -فرزند محسن  -امیر محجوبی  .۱۰
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 زندان اوین-فرزند منوچهر -امین مرادی  .۱۱

 زندان اوین-فرزند عباس -ایمان بصیری راسته .۱۲

 زندان اوین -فرزند محسن -ایمان ثفقت .۱۳

 گرافیست -مجرد  -فوق دیپلم  -زندان اوین  -۱۳۸۸/۳/۳۰بازداشت شده در تاریخ  -فرزند پرویز -بتول قربانزاده .۱۴

 زندان اوین -یدان هفت تیر در م ۱۳۸۸/۴/۱بازداشت شده در تاریخ  -فرزند شیرزاد  -بهروز فرزادی  .۱۵

 زندان اوین -فرزند گل محمد  -بهنام عظیمی کنده  .۱۶

 زندان اوین -فرزند محمد حسین  -پیمان قدیمی  .۱۷

 زندان اوین -فرزند غالمعلی  -حامد احسانی تبار  .۱۸

 زندان اوین -فرزند محمد  -حامد ایرانیان  .۱۹

 نزندان اوی -فرزند اکبر  -حامد عبدلی  .۲۰

 

 زندان اوین -فرزند حسین  -حسین احمدی  .۲۱

 دانشجو -زندان اوین  - ۱۳۸۸/۳/۳۱بازداشت شده در تاریخ  -حسین بیگلر حسنی  .۲۲

 زندان اوین -فرزند محمد  -حسین زینلی سرلیه  .۲۳

 زندان اوین -فرزند صمد  -حمید قزوینی  .۲۴

 زندان اوین -فرزند امان اهلل  -حمید کارخانه  .۲۵

 زندان اوین -فرزند مسعود  -حمیدرضا محمدوالی  .۲۶

 زندان اوین -فرزند علی  -حمیدرضا نصیر پور  .۲۷

 زندان اوین - ۱۳۸۸/۳/۳۰بازداشت شده در تاریخ  -فرزند صالح -داود حیدری  .۲۸

 زندان اوین -فرزند یوسف  -داوود قهرمانی  .۲۹

 ینزندان او -فرزند نبی اهلل  -رامین رویگردان  .۳۰

 زندان اوین -فرزند افشین  -رامین ساری اصالنی  .۳۱

 زندان اوین -فرزند محمود  -رامین سلیمان زاده مقدم  .۳۲

 زندان اوین -فرزند رستم  -رضا مرادی  .۳۳

 خانه دار -متاهل  -سیکل  -زندان اوین  -۱۳۸۸/۳/۲۷بازداشت شده در تاریخ  -فرزند احمد  -زهرا صادق زاده حالج  .۳۴

 خانه دار -متاهل -دیپلم -زندان اوین  - ۱۳۸۸/۳/۲۲بازداشت شده در تاریخ  -فرزند حسین  -زینب کریمی بیود بلوغ  .۳۵
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 .منتشر خواهد شد لیست های تکمیلی •

 والیت فقیه سه راه بیشتر ندارد، محسن کدیور

....... 

پس از توجه اجمالی به آیات دهگانه سوره آل عمران مناسب است به مناسبت جلسه امروز اشاره کنم. تعدادی از هموطنان 

اند. از تعداد شهدایمان به دقت عزیز ما در راهپیماییهای مسالمت آمیز دوهفته اخیر تهران به درجه رفیع شهادت نایل شده 

نفر اعالم کردند. نام اکثرشان را هم نمیدانیم. آنچنان که شنیده ایم خانواده  ۲۶خبر نداریم. آخرین آمار رسمی آنها را حدود 

وگ های عزیزشان امکان تشیع جنازه و برگزاری مجالس تحریم عزیزانشان را نداشتند. ما امروز به نیابت از مردم ایران در س

عزیزانمان به عزا نشسته ایم. هزارها کیلومتر دورتر از ایران اما قلب ایرانی در هرجای زمین که باشد به عشق ایران می تپد. 



 
 

305 
 

انگار برادر و خواهر و دختر و پسر خودمان است که در خیابانهای تهران به خاد و خون غلطیدند. اجازه بدهید بجای بیان 

ات مهم و پیام این شهیدان بپردازم. بیشک تک تک این شهیدان که مظلومانه در خیابانهای تهران برخی از کلیات به پاره ای نک

 .آماج گلوله ها شده اند پیامی داشته اند، چیزی میخواهند بگویند. با روبانهای سبزشان پیامی به دنیا اعالم میکردند

: چه شد که این اتفاقات افتاد. بنظر میرسد دمل چرکین قبل از پرداختن به این پیام مقدمه ای بگویم و آن مقدمه این است

 ۵۷تضاد در قانون اساسی کشور ما باالخره پاره شد، پس از سی سال. پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسالمی که در سال 

هبر فقید تصویب شده بود توسط جمعی از قویترین حقوقدانان ایرانی زیر نظر دکتر حسن حبییبی که بعد از آن به تصویت ر

انقالب اسالمی مرحوم آیت اهلل خمینی و سه نفر از مراجع وقت عظام تقلید حضرات آیات گلپایگانی، مرعشی نجفی و 

 ۱۲شریعتمداری در آنزمان کتبا رسید و هیچ نکته غیر اسالمی در آن نیافتند یکی از مترقی ترین قوانین جهان بود. در 

درصد به جمهوری اسالمی آری گفتند. در آن  ۹۸توجه به این پیشنویس بیش از مردم یا نخبگان مردم با  ۱۳۵۸فروردین 

پیشنویس که نه رهبر فقی انقالب و نه مراجع وقت تقلید در آن خللی اسالمی ندیده بودند در آن اثری از والیت فقیه نبود. این 

افزوده شد و جغرافیای آن کامال تغییر  توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به آن پیشنویس ۵۸اصل هفت ماه بعد در مهرماه 

کرد. بخش باقیمانده از آن پیشنویس تماما مدافع آزادیها و حقوق پایه مردم بود. بخش اضافه شده که به قول بعضی بزرگان 

از  جامه ای بود که تنها به قامت رهبر فقید انقالب سازگار بود ساز دیگری میزد. واقعیت آن این بود که والیت فقیه فارغ

 .عزیزی که آنرا آغاز کرد یک حکومت یکه ساالر را نوید میداد و ترکیب جمهوریت و والیت فقیه چندان سازگار نمی نمود

اما مشکل در دهه اول انقالب بروز نکرد. آنچه که محقق شد ترکیبی از جمهوریت و والیت بود. میتوان حکومت ما را در دهه 

میم. هم والیت فقیه بود و هم درحاشیه پایینتر جمهوری اسالمی. جمهوریت مبتنی بر اول پس از انقالب جمهوری والیی بنا

اصولی است از قبیل پاسخگویی همه مقامات، نفی اراده های فراقانونی، نداشتن مقامات مادام العمر، تفکیک قوا، نظارت نهادینه 

ای از دمکراسی یا مردم ساالری است اما والیت  بر تمام مجاری قدرت و گردشی بودن همه مقامات. در واقع جمهوریت شعبه

فقیه در معنای دقیق کلمه یعنی فقیه ساالری. یعنی در حوزه عمومی چه کسی حرف آخر را میزند؟ آن فقیه است. ولی فقیه 

دمی است نه لزوما جمهور مردم. این تضاد در آن دهه با توجه به شخصیت کاریزماتیک آیت اهلل خمینی و پشتوانه عظیم مر

ایشان مشکلی پیش نیامد. مردم هر زمان که ایشان سخن میگفتند احساس میکردند سخن خودشان است. از دل بر آمده بر 

دل می نشیند. مشکلی با نظام نداشتند. بعالوه مرحوم آیت اهلل خمینی در منازعات داخلی پدرانه رفتار میکرد. سخنش فصل 

ه راست. چه سنتی چه مدرن. همه او را از خود میدانستند. حتی همه به یاد الخطاب بود. رهبر همه مردم بود. چه چپ چ

داریم در موارد متعدد در زیاده خواهیهای جناح راست و روحانیون سنتی آن زمان ایشان به نفع جناح چپ موضع گرفت. او 

 .قل اکثر ایرانیانهمواره موازنه را برقرار میکرد و صداقت و امانتداریش مورد وصوق ایرانیان بود یا حدا

آن دهه گذشت. در دو دهه اخیر نه از آن شخصیت کاریزماتیک اثری مانده، نه از آن دانش وسیع فکری و فلسفی و عرفانی و 



نه از آن بی طرفی نسبی سیاسی. به تدریج رهبری برای کسب مشروعیت به جناح راست یا محافظه کار یا اصول گرا نزدیک 

ای نظامی و انتظامی و امنیتی. آرام آرام در مسا ل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی شد و عمال متکی به نیروه

مردم احساس کردند که مواضعی که از زبان مقامات عالیرتبه نظام ابراز میشود چندان مواضع آنها نیست اما مسئله پیگیری 

ژاد فرا رسید. با سیاستهای ایشان این تعارض به اوج آنها نبود تا دوران ریاست جمهوری جناب آقای دکتر محمود احمدی ن

رسید. بخش قابل توجهی از مردم از نحوه مدیریت کشور ناراضی شدند. از ماجراجوییها، از ندانم کاریهای ر یس جمهور به جان 

ای برای تغییر  خرداد امسال ایرانیان به شکل بی سابقه ۲۲آمدند. احساس کردند ایشان خالف واقع میگوید. در انتخابات 

مسالمت آمیز وضع موجود به صندوقهای رای هجوم بردند اما نتیجه اعالم شده از نظر اکثر ایرانیان خالف واقع بود. آنها وزارت 

کشور و شورای نگهبان را متهم به جابجایی آراء میدانستند. با حمایتهای مکرر و شتابزده مقام محترم رهبری از نتیجه 

شان نیز متاسفانه خود را به صف متهمان ملحق کردند. اکنون آن دمل چرکین یعنی تضاد بنیادی والیت مخدوش انتخابات ای

 .فقیه و جمهوریت سر باز کرد

جمهور مردم دکتر احمدی نژاد را دروغگو، مزوّر، دارای سیاستهای کارشناسی نشده و خالف مصالح ملی ایران میدانند. اما مقام 

اعتماد، خدوم، صدیق و بهترین دولت پس از انقالب می شمارند. این یعنی تعارض جدی ملت و محترم رهبری وی را قابل 

حاکمیت. تعارض والیت فقیه و دمکراسی. اآلن چه باید کرد؟ این سوال من و شماست. این سوال عزیزانمان در تهران است. 

مطلقه فقیه در حوزه عمومی اولویت با برداشت و این سوال اکثر ملت ایران است. راستش را بخواهید بر اساس نظریه والیت 

دیدگاه ولی فقیه است. مردم شرعا موظفند تشخیص ایشان بر تشخیص خودشان مقدم دارند. در این صورت هر چه ایشان 

گفتند مطاع باید باشد. سخن ایشان سخن آخر و ایشان هم انتخابات را قبل از تصویت قانونی شورای نگهبان بیش از سه بار 

تایید کردند بنابراین دکتر محمود احمدی نژاد چهار سال دیگر هم میهمان مردم ایران خواهد بود، آش همان آش و کاسه 

همان کاسه. اما اگر به دمکراسی و جمهوریت نظام هم نظری بیفکنیم در آن صورت در حوزه عمومی همگان می باید به رای 

ا، چه رهبر، چه دیگر مردم. اآلن رهبر می باید تشخیص اکثریت مردم را بر اکثریت مردم گردن نهند. چه روحانیون، چه فقه

 .تشخیص خود مقدم بدانند. اآلن می پرسیم کدامیک از این دو نظر صحیح است؟ والیت فقیه یا جمهوریت

ی دارند. اقلیت چه بسا بسیاری از مومنان بگویند اسالم در این زمینه چه میگوید؟ در پاسخ عرض میکنم فقها نظرهای متفاوت

محضی از فقها به والیت فقیه و اقلیت کوچکتری قا ل به نظریه والیت مطلقه فقیه هستند. اکثر فقهای شیعه به این نظر باور 

ندارند. چه در میان فقهای معاصر چه در میان فقهای گذشته. یکی از بزرگترین فقیهانی که درباره والیت فقیه صریحا اظهار 

ی شک سواد او از تمام فقهای معاصر اعم از رهبر و بنیانگذار و ادامه دهنده و مراجع باالتر است و کتاب او نظر کرده است و ب

هنوز پس از یکصد سال کتاب درسی نهایی حوزه های علمیه شیعه است مرحوم آخوند مال محمد کاظم خراسانی صاحب 

د مجتهد است و هنوزهم امتحان حوزه های علمیه بر اساس کفایة االصول است. مشهور است که اگر کسی کتاب کفایه را بفهم
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کتاب کفایه آخوند انجام می گیرد. ایشان رهبر دین نهضت مشروطه بوده است و مطلقا به والیت فقیه قا ل نبوده است. درست 

ر حسبیه هم به بر خالف مرحوم آیت اهلل خمینی که به والیت مطلقه فقیه قا ل بودند ایشان حتی در حوزه عمومی، در امو

والیت فقیه قا ل نبودند. معتقدند و صریحا نوشته اند در زمان غیبت حکومت از آن جمهور مسلمین است. از این صریحتر؟ و 

بعد فرموده اند که در امور حسبیه که بنظر ایشان امور عمومی از امور حسبیه است وکالی مسلمین وعدول مومنین که مصداق 

ی کبراست وظیفه دارند که به مدت موقت کلیه امور جامعه را متکفل شوند. بعبارت دیگر نمایندگان آن نمایندگان دارالشورا

 .مردم در مجلس شورا. بنابراین ما هیچ مشکل شرعی نداریم اگر بگوییم به والیت فقیه قا ل نیستیم. این از زاویه اسالم

می گوید که همه حکومت در جهان از آن خداوند است و این  ۵۶ اما از زاویه قانونی و حقوقی. این قانون دوگانه است. در اصل

حکومت به نماینده مردم تفویض شده است. حق تعیین سرنوشت از آن تک تک مردم است و در مجاری این قانون اعمال می 

کند. مرحوم ابن فهد شود. اگر قرار است ما قانونی عمل کنیم رهبر می باید خود را نماینده جمهور بداند و نظر جمهور را عمل 

حلی )ره( فقیه قرن نهم صریحا نوشته است: الیجوز التأمّر علی جماعة بغیر رضاهم. امارت و حکمرانی بر جامعه ای جایز نیست 

مگر بدون رضایت ایشان. بنابراین اگر قرار است با مبانی شرعی کسی بر جامعه حکومت کند باید رضایت مردم را لحاظ کند و 

. اآلن جمهور مردم یا حداقل اکثر مردم تهران میتوانیم بگوییم بگونه ای مسالمت آمیز به خیابانها آمده اند و می در نظر بگیرد

گویند رای من کو؟ من پاسخ حکومت را تلخیص کردم خدمت شما عرض میکنم. سپس دیدگاه اکثریت مردم معترض را هم 

کوشیم راه حلی دینی و معقول برای قا له ای که در جامعه مان به شکلی صورت بندی کرده مقابل هم میگذارم و آنوقت می

 .پیدا شده پیدا کنیم

بخش والیی حکومت در مقابل اعتراض مسالمت آمیز مردم به قوه قهریه متوسل شد. چه کرد؟ اموال عمومی و خصوصی را 

قانون  ۲۷لوه داد. مردم را از عمل به اصل تخریب کرد و آنها را به گردن راهپیمایان انداخت. آنها را آشوبگر و اهل اغتشاش ج

قانون اساسی ما میگوید که تجمعات و راهپیماییها بدون حمل سالح آزاد است. این آزادی، این مجاز  ۲۷اساسی بازداشت. اصل 

تظاهر کنندگان بودن نیازی به اجازه از این و آن ندارد که بخواهند بفرمایند این غیر قانونی است. برخالف دین و قانون به جان 

 ۱۱۰۰بیدفاع افتادند، آنها را به قصد کشت کتک زدند، چند صد نفر را مجروح کردند، چند صد نفر را دستگیر کردند، حدود 

نفر. کلیه فعاالن سیاسی مخالف دولت بویژه سران احزاب مخالف برخالف قانون  ۲۶نفر. چند ده نفر را شهید کردند، حدود 

ندانند. وسایل ارتباط جمعی از قبیل تلفن، تلفن همراه، پیامک، اینترنت به شدت کنترل و گاهی دستگیر شدند و اآلن در ز

کامال قطع شد. سانسوری عریان و بی رتوش بر تمام مطبوعات ایران تحمیل شد. رادیو تلویزیون رسمی حقایق را وارونه جلوه 

 .مردم از حکومتشان دارند میدهد و به صراحت دروغ پراکنی میکند. این تصوری است که امروز

حکومت مدعی است. بگذارید حرف آنها را هم بشنوید. حکومت چه میگوید؟ میگوید راهپیمایی را من اجازه ندادم پس خالف 

قانون است. اگر کسی میخواهد اعتراض کند تنها مجرای قانونی شورای نگهبان است. اخیرا که فشارها بیشتر شده یک هیئت 



با  "مقام رهبری هستند یا منسوب  "ص"آن شورا هم نصب شده که اعضای این هیئت یا منصوب با پیگیری هم منصوب 

مقام رهبری هستند. یعنی یا از اقوام نسبی ایشان هستند یا مقاماتی هستند که از طرف ایشان به سمتهای مختلف  "سین"

وقت چاقو دسته خودش را نمی برد. ثالثا در منصوب شده اند. خوب مشخص است که از کوزه همان تراود که در اوست. هیچ

انتخابات بصورت رسمی میفرمایند تخلف منجر به تغییر نتیجه انتخابات انجام نشده و بعد رابعا میگویند اغتشاشات و 

تخریبهای انجام شده توطئه از پیش طراحی شده اجانب بویژه آمریکا و انگلیس و سران معترض یعنی منظور مهندس موسوی 

وبی و خاتمی و دیگران دانسته یا ندانسته نقشه اجانب را اجرا میکنند.خامسا میگویند مهندس موسوی و دیگر دعوت و کر

کنندگان مردم به تظاهرات مسئول کشته های این وقایع هستند. سادسا میفرمایند در هر صورت آقای دکتر احمدی نژاد 

 .ری پاته. این آن چیزی است که حکومت برای ما تصویر میکندر یس جمهور شماست. این آش کشک خالته بخوری پاته نخو

حاال مردم چه میگویند؟ صورتبندی بسیار ساده. حاال ما سخنگوی همه مردم نیستیم. اکثریت مردم. مردمی که ما مثل هم می 

نها چه میگویند؟ میلیون نفر هستند. ای ۱۴اندیشیم و شما جمعیت را درخیابانها دیدید و به عدد و رقم خودتان حداقل 

میگویند اوال آراء ما جابجا شده است. تنها راه برون رفت از این معضل ابطال انتخابات و تجدید آن است. ثانیا میگویند مجری 

انتخابات یعنی وزارت کشور و ناظر آن یعنی شورای نگهبان در امانت ملی مردم خیانت کرده اند. ببینید خیانت در امانت بسیار 

تقلب جزیی در این صندوق و آن صندوق است. ادعای ما خیانت در امانت ملی است. وقتی خیانت در امانت مطرح فراتر از 

میشود مسئوالن امر به عنوان وکیالن ما شرعا و قانونا موظفند اعتماد ما را دوباره جلب کنند. آنها باید اثبات کنند که امینند، 

مه کنند هنوز امانتدارند، نه اینکه ما اثبات کنیم تقلب شده یا نشده، مسئله کامال که صادقند. این وظیفه آنهاست که دلیل اقا

برعکس است. ثالثا ما میگوییم مقام محترم رهبری دامه ظله به واسطه حمایت زودهنگام از ر یس جمهور بدنام قبل از طی 

 .ده، متاسفانه در مقابل مردم قرار گرفته اندمراحل قانونی، بی طرفی و انصاف الزم جهت داوری در این قا له را از دست دا

رابعا سرکوب سبوعانه تظاهرات مسالمت آمیز مردم، مردم معترض توسط نیروی انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی کاری 

نسبت  کامال غیر قانونی بوده است. وزارت کشور، قوه قضاییه و مقام محترم رهبری در تجاوز به حقوق قانونی مردم مقصرند و

به خونهای به ناحق ریخته شده وتخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مردم بیدفاع باید پاسخگو باشند. این سخن 

که گفته میشود هر کسی که مردم را به خیابان فرا خوانده مسئول خون آنهاست مثل این است که بگوییم مرحوم آیت اهلل 

ست نه شاه معدوم. مثل اینکه بگوییم رسول اهلل مسئول خون شهدای بدر و احد خمینی مسئول خون شهدای انقالب اسالمی ا

بوده است نه مشرکان بخاطر اینکه پیغمبر مردم را دعوت کرده است به احد و بدر. مرحوم آیت اهلل خمینی آنها را به خیابان 

است. معاویه  "فئة الباغیة"یاسر را کشت دعورت کرد. این منطق اموی است نه منطق علوی. رسول اهلل فرمودند هر کسی عمار 

 او را در جن  صفین کشت و وقتی که مردم گفتند پیش بینی رسول اهلل به تحقق پیوست معاویه ذکر
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 شدگان بازداشت همه برای شرط و قید بدون و فوری آزادی

 1388تیر  10چهارشنبه, 

هزاران تن از هم میهنان ما درجریان رویدادهای اخیر توسط نیروهای نظامی و امنیتی دستگیر و روانه زندان ها ی جمهوری  

 . شده اند. تاکنون رژیم از اعالم رسمی تعداد دستگیری ها و چگونگی وضعیت آنها درزندان امتناع کرده است اسالمی

چندی پیش غالم حسین محسنی اژه ای وزیر اطالعات طی مصاحبه ای یادآور گردید، کسانی که درروزهای اخیر بازداشت 

که به نحوی درجریان اغتشاشات اخیر درزمینه تصمیم گیری کسانی "شده اند به سه گروه تقسیم می شوند، او گفته بود: 

نقش داشتند، بازداشت هستند تا تکلیف آنها مشخص شود ... گروه دیگر از عناصر ضد انقالب بودند که از شرایط سو استفاده 

ده قرار گرفته و توسط کرده اند، این افراد دستگیر شده و آزاد نخواهند شد ... بخشی هم از مردمی که تحت تاثیر جو ایجاد ش

پلیس دستگیر شده بودند، از افرادی که منجر به وارد آوردن خسارت به اموال عمومی و شخصی شده اند تا زمان مشخص 

 ".شدن فعالیت و پرداخت غرامت آزاد نخواهند شد

من تحمیل شرایطی سخنان وزیر اطالعات نشان می دهد، کودتاچیان و نهادهای امنیتی و اطالعاتی تحت کنترل آنها، ض

سخت به زندانیان، قصد ایجاد جو وحشت درجامعه و انتقام گیری از مردم را دارند. عالوه بر اعمال شکنجه به منظور اعتراف 

گیری از بازداشت شدگان سرشناس و فعالین سیاسی و روزنامه نگاران، اعالم اینکه از افراد بازداشت شده که عموما از تظاهر 

غرامت گرفته خواهد شد، به معنی رفتار غیر انسانی و غیر قانونی در زندان های کشور و دررابطه با هزاران کنندگان هستند، 

 . زن و مرد معترض است

تیر ماه، شاهرودی رییس قوه قضاییه، هیاتی را برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر تشکیل داد، این هیات  8روز دوشنبه 

ستان کل کشور، رییسی معاون اول قوه قضاییه و مصطفی پور محمدی رییس سازمان بازرسی مرکب از دری نجف آبادی داد

کل کشور و سعید مرتضوی است. ترکیب هیات و حضور افرادی چون پورمحمدی و رییسی که هر دوازجمله عناصر جنایتکار 

ی نقش داشته اند به همراه دری یعنی در فاجعه مل 1367شناخته شده هستند و درکشتار دستجمعی زندانیان سیاسی سال 

نجف آبادی که از عامالن و آمران قتل های زنجیره ای است و مرتضوی چهره منفور و شناخته شده ارتجاع حاکم، جای 

هیچگونه تردیدی باقی نمی گذارد، با تشکیل این هیات با حسن نیت همراه نبوده و هدف کودتاچیان فشار هر چه بیشتر به 

ت است. بی جهت نیست که یکی از وکالی مستقل دادگستری ضمن مخالفت با فعالیت این هیات خاطر افراد تحت بازداش

تشکیل این هیات به استقالل قاضی لطمه وارد می آورد و این هیات جایگاه قانونی ندارد، ولی شرایط ایران هم "نشان ساخت: 

ن می دهد چه مجموعه ای وارد کار شده بودند و افراد اکنون اضطراری و بحرانی است و به همین علت تشکیل این هیات نشا

را دستگیر می کردند. حال که انتخابات به پایان رسیده و نتایج مورد تایید قرار گرفته، ماندن افراد دربازداشت دیگر محمل 

 ".قانونی ندارد، مگر اینکه این افراد به عنوان مسببین اعتراضات معرفی شده باشند
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گرانی جدی همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را درخصوص سرنوشت زندانیان برانگیخته است. گزارشات تشکیل این هیات ن

متعددی حاکی از وضعیت غیر انسانی حاکم برزندان ها و رفتار خشن ماموران است، هزاران انسان حق طلب بدون ارتکاب 

اران، لباس شخصی ها و تیم های مسلح وزارت اطالعات کمترین جرمی درخیابان ها بوسیله افراد بسیج، گارد ویژه سپاه پاسد

مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده اند. هنوز نام ومشخصات اغلب این دستگیر شدگان مشخص نیست. برای نمونه، 

به کوی درهمان شب حمله "تیرماه درگزارشی از وضعیت دانشجویان دستگیر شده، از جمله نوشته است:  9خبرنامه امیرکبیر 

دانشگاه، نیروهای انصار و بسیج پس از آنکه عده ای زیاد از دانشجویان را محاصره کردند، درمحوطه کوی با ضرب و شتم آنها 

را زمین نشاندند. این درحالی بود که بسیاری از دانشجویان درهمان حین جراحت ها و خون ریزی های شدیدی از ناحیه سر، 

وضعیت وخیم جسمی دستگیر شدند .... سپس دانشجویان را با برخوردهای تحقیرآمیز به سمت  دست و پا و گردن داشتند و با

ون ها و اتومبیل هایی که پیش تر جلوی درب اصلی کوی قرار گرفته بود هدایت کردند. درطول مسیر ... درکنار همه ضرب و 

و با باتوم های خود بطور متوالی برسر شتم های جسمی، اقدام به گذاشتن جعبه های آهنی برسر دانشجویان نمودند 

ساعت ندادن آب به بازداشتی ها ... یکی از بازجویان خواست که به دانشجویان بهتر آب  12دانشجویان می کوبیدند .... پس از 

رتمام داده شود. دراین هنگام یک شلن  آوردند و از دانشجویان خواستند که از این شلن  آب بخورند، اما آب داغ بود ... د

 -تیرماه 8-. دریک گزارش دیگر پایگاه اینترنتی تغییر برای برابری "مدت بازداشت شدگان شدیدا ضرب و شتم شدند ... 

الف زندان اوین، بند عمومی نسوان این زندان بعنوان محل دیگری برای 2و  209و  240عالوه بر بندهای "گزارش داد: 

تهران مورد استفاده قرار گرفته است ... کمبود فضا و مکان دراین بند عاملی برای  نگهداری بازداشت شدگان زن اعتراضات اخیر

افزایش فشار برزندانیان شده است ... کمبود جا به حدی است که تعداد زیادی از زنان تازه منتقل شده تنها با یک پتو 

ز دهه شصت هیچگاه سابقه نداشته مورد استفاده درراهروهای این اندرزگاه اسکان داده شده اند. راه روهای مذکور که به غیر ا

قرار گیرد، محیطی غیر بهداشتی و نامناسب برای نگهداری زندانیان خاصه زنان زندانی است ... الزم به ذکر است که آمار فوق 

بری تنها بخشی از دستگیر شدگان روزهای اخیر را دربر می گیرد و درخصوص سایر بندها به دلیل شرایط امنیتی بی خ

 ".بیشتری وجود دارد

-همچنین خانواده این هزاران انسان بی گناه نیز روزگار دشواری را می گذرانند. پایگاه اطالع رسانی ا تالف نیروهای ملی

خبر زیر از تهران رسیده است، لطفا جهت اطالع رسانی منتشر شود، خبرهایی از رنج و "تیرماه درگزارشی با عنوان:  9مذهبی 

با اشاره به رفتار توهین آمیز و غیر انسانی مسئوالن رژیم والیت فقیه به خانواده ها می نویسد:  "انواده زندانیانسرگردانی خ

درکنار اخبار مسایل انتخابات و اعتراضات و ... یک امر مهم که از نگاه همه مغفول مانده است، وضعیت انبوه خانواده زندانیان "

 .است -اد سرشناس دستگیر شدهغیر از افر-دستگیر شده درسطح شهر

انبوه خانواده افرادی که گم شده و یا دستگیر شده اند، جلوی دادگاه انقالب درخیابان معلم جمع می شوند و این قدر دستگیر 
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...  کند می اعالم جدید لیست یک ساعت دو یکی هر انقالب دادگاه که -شوند می زده تخمین نفر هزار سه به–شده ها زیادند 

می شود و عده زیادی از خانواده ها بویژه شهرستانی ها همان جا روی خاد ها و یا  دیده تجمع همین هم اوین زندان اردرکن

زیرپل بزرگراهی که از کنار زندان می گذرد اطراق کرده اند ... همچنین برخورد دادستانی، سعید مرتضوی و معاونت امنیت 

  ." ....ژه مرتضوی با مسخره کردن و طعنه وتمسخر با خانواده ها برخورد می کندتهران حداد، با خانواده ها خوب نیست وبوی

دفاع و حمایت از حقوق همه بازداشت شدگان و همیاری و مساعدت به خانواده های آنان وظیفه ای است که بردوش تک تک 

سر حق طلب فراموش شوند. آزادی فوری و انسان های با وجدان قرار دارد. نباید این هزاران مرد وزن، پیر و جوان و دختر و پ

بی قید و شرط کلیه زندانیان، افشای رفتار غیر انسانی نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی رژیم والیت فقیه، افشای طرح 

 .اعتراف گیری و نمایش های تلویزیونی، نمی باید به دست فراموشی سپرده شود

ازداشت شدگان وقایع اخیر و مساعدت و یاری به خانواده های آنان، بخشی از پیکار مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی و ب

 .جنبش مردمی علیه کودتا و استبداد و ارتجاع به شمار می آید
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 ایران توده حزب مرکزی کمیته 7 شماره اعالمیه

 1388تیر  10چهارشنبه, 

 

رتجعان حاکم برای ادامه مبارزه متحد مردم و نیروهای ضد استبداد با استفاده از همه اشکال ممکن، راه مقابله با توطئه های م

 !مأیوس کردن جنبش مردمی است

رژیم والیت فقیه، با همه امکانات و ابزار حکومتی به تالش های خود برای درهم کوبیدن مقاومت توده ای، در مقابل کودتای 

وهای خرداد ادامه می دهد. هدف ارتجاع از ادامه فشار های سنگین امنیتی، شکنجه و به راه انداختن ش 22انتخاباتی 

کوبیدن، ارعاب نیروهای سیاسی و درهم “ انقالب مخملین”و “ توطئه خارجی”تلویزیونی برخی از دستگیر شدگان، و بر طبل 

شکستن مقاومت اصالح طلبان، خصوصاد نامزدهای معترض به کودتای انتخاباتی ولی فقیه و انصارش، آقایان موسوی و کروبی، و 

اجتماعی مدافع این نامزدها، از جمله جبهه مشارکت ایران اسالمی، سازمان -یهمچنین درهم کوبیدن تشکل های سیاس

مجاهدین انقالب اسالمی، تشکل های دانشجویی، زنان و همچنین روزنامه نگاران و نویسندگان مترقی در کنار فعاالن کارگری 

به سازش با دولت غیر قانونی کودتاچیان مذهبی است. فشارهای رژیم برای وادار کردن نامزدهای اصالح طلبان -و نیروهای ملی

و رشد شکاف در درون حاکمیت و مخالفت روز افزون محافل مذهبی و مراجع با عملکرد خامنه ای، دشواری های جدی را 

برای ادامه برنامه های رژِم در تثبیت کودتای انتخاباتی فراهم آورده است. اعالم نهایی نظر شورای نگهبان پیرامون نتایج 

نهاد قانونی رسیدگی به تخلفات ”کار و وادار کردن موسوی و کروبی به تن دادن به نظر “ یکسره کردن”خابات با هدف انت

برنامه ریزی شده بود. ولی با ادامه مخالفت شجاعانه موسوی و کروبی با این مانورهای مرتجعان حاکم و ادامه “ انتخاباتی

سی بر شهر های کشور نشان داد که اکثریت قاطع مردم میهن ما نه تنها اعتراض های مردمی با وجود تحمیل حکومت پلی

حاضر به پذیرش کودتای مرتجعان حاکم نیستند بلکه به شکل جدی ولی فقیه و نوکران مسلح و نیمه مسلح او را به چالش 

 .کشیده اند

عتراضی با شکست رو به رو شده است و مزدوران تبلیغاتی رژیم مترصدند که این نظر را در جامعه جا بیاندازند که جنبش ا

نامزدهای اصالح طلبان نیز اگر به خواست آنان برای سازش و ترد صحنه رضایت ندهند سرنوشتی مانند مصاحبه کنندگان 

رو به رو خواهند بود. آنچه مسلم است این “ عوامل استکبار”روز های اخیر و در نهایت سرکوب خشن مزدوران امنیتی به بهانه 

که همه خبرهای رسیده از درون حاکمیت نشانگر بحران عمیقی است که والیت فقیه و مزدوران او را به شدت تهدید می است 

نظامی مطلق که حتی توان تحمل نزدیک ترین -کنند. ادامه حاکمیت مرتجعان حاکم یعنی استقرار یک حکومت استبدادی

  .را نیز نداردهمراهان گذشته و برخی از بنیانگذاران جمهوری اسالمی 
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 !هم میهنان مبارز

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، با شرکت وسیع توده های مردم از طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی، شور پیکار برای 

آزادی و رهایی از استبداد والیت فقیه را دوباره برانگیخت، غرور ملی و حس شریف میهن دوستی، آزادیخواهی و عدالت جویی 

ن ها تن را شعله ور ساخت و ثابت کرد، مردم ما دربرابر رژیمی سرکوبگر و عوام فریب هرگز تسلیم نخواهند شد. مردم ما، میلیو

با شرکت وسیع و هوشیارانه درانتخابات و مبارزات پس از آن و مقاومت دربرابر کودتا، به کامل ترین ورساترین شکل ممکن 

ده اراده مردم است. صدای واحد میلیون ها ایرانی درانتخابات و نبرد برضد کودتا، یک اعالم داشتند، فصل الخطاب و تعیین کنن

نه بزرگ به والیت فقیه بود. امید، غرور و شجاعتی که درمبارزه با ماشین سرکوب رژیم و وحشیگری کودتاچیان باز یافته شد، 

  .دیگر خاموش نخواهد شد

 !احزاب و سازمان های ملی، مترقی و اصالح طلب

ایستادگی و مقاومت قابل ستایش شما فصل نوینی درتاریخ سراسر مبارزه میهن ما گشود .تجربه تاریخ معاصر و به ویژه سالیان 

اخیر، گویای آن است که همه نیروهای معتقد به آزادی، عدالت و تامین حقوق مردم واستقالل و سربلندی میهن، آنگاه می 

ند که با وجود اختالف دیدگاه وسلیقه، با دوری جستن از پیش داوری و ذهنی گرایی، در توانند براستبداد و ارتجاع غلبه کن

صف واحدی به پیکار بر ضد استبداد و ارتجاع برخیزند. اتحاد، شرط اصلی و نیاز مبرم لحظه کنونی برای تداوم مبارزه با رژیم 

الق توده ها و ضمن هوشیاری و استفاده از همه امکانات و والیت فقیه و به عقب راندن ارتجاع حاکم است. با اتکاء به نیروی خ

فرصت ها می توان به تداوم مبارزه در شرایط بغرنج و دشوار کنونی دست یافت . حزب ما با تایید ایستادگی احزاب و شخصیت 

ت بزرگ و کوچک سیاسی های اصالح طلب دربرابر کودتا وعدم پذیرش انتخابات و دولت برآمده از آن، از همه ابتکارات واقداما

که درجهت خواست و منافع مردم میهن ما قرار دارد، حمایت و پشتیبانی می کند و همچنان مساعی خود را برای پیشبرد امر 

 .مبارزه با استبداد و ارتجاع درچارچوب مراحل مشخص و متناسب با توان و آمادگی جنبش مردمی بکار گرفته و می گیرد

 !هم میهنان گرامی

 .غم تالش کودتاچیان، مبارزه درتمام عرصه ها و با استفاده از همه امکانات ادامه دارد و ادامه خواهد داشتبه ر

 ! زنده باد آزادی، طرد باد رژیم والیت فقیه

 ! درود پر شور برمردم دلیر ایران

 !افتخار بر جان باختگان جنبش مردمی

 کمیته مرکزی حزب توده ایران

 1388تیرماه  11
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 )17) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  11پنج شنبه, 

 نفت صنعت دانشگاه دانشجویی فعالین گسترده بازداشت

 دارد ادامه آموختگان دانش سازمان اعضای تهدید و احضار

 مذهبی – ملی فعاالن شورای هشدار

 تلویزیونی اجباری های مصاحبه پروژه تکرار به نسبت

 است جرم ها زنی اتهام این

 نفت صنعت دانشگاه دانشجویی فعالین گسترده بازداشت

 ۱۳٨٨ تیر، ۱۱ نجشنبه،پ

 

 نفت صنعت دانشگاه شده بازداشت دانشجوی دو رحیمی حسین و نیکزاده امین آزادی از پس امیرکبیر: خبرنامه

 کمک به دانشگاه این دانشجویان از دیگر تن چند نیز تیرماه دهم چهارشنبه روز دانشجویان، تحصن از بعد

 . شدند بازداشت دانشگاه حراست

 انجمن سابق دوره سه دبیر بختیارپور سهند همراه به اهواز نفت دانشکده اسالمی انجمن دبیر طاهرزاده سجاد

 دانشگاه اسالمی انجمن سابق فعالین از کریمی مهدی صنفی، شورای عضو منفرد مصطفی دانشکده، این اسالمی

 شده بازداشت انشجویاند دانشکده، این دانشجوی دیگر پیکری پیام و دانشکده این کنونی دانشجوی و امیرکبیر

 .هستند اخیر

 

 چهارشنبه نفت صنعت دانشگاه حراست رئیس زاده مهدی دعوت به دانشجویان این امیرکبیر خبرنامه گزارش به

 بازداشت حراست دفتر در امنیتی مأمورین وسیله به آن از پس و رفتند، اهواز نفت دانشکده حراست دفتر به عصر

 .شدند

 

 .نیست دست در خبری کنون تا ازداشتیب دانشجویان وضعیت از

 و بوده سپاه سوی از افراد این که است داشته اذعان خود عمل این توجیه برای دانشجویان جواب در زاده مهدی

 شده می بازداشت وی خود بود، کرده خودداری دانشجویان تحویل از اگر وی و داشتند دست در بازداشت حکم
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 .است

 

 فعالین سابقه بی و گسترده احضار موج شاهد نفت صنعت دانشگاه دانشجویان اخیر های روز در که است گفتنی

 تحت شدت به اخیر روزهای در دانشگاه این منتقد دانشجویی فعالین است. بوده انضباطی کمیته به دانشجویی

 دانشگاه لینمسئو و امنیتی نیروهای دانشگاه شدن تعطیل و تابستان فصل رسیدن فرا به توجه با و هستند فشار

 وجه ترین شدید به را دانشجویی فعالین دانشگاه در دانشجویان نبودن از استفاده سوء حداکثر با دارند سعی

 . دهند قرار فشار تحت ممکن

 دارد ادامه آموختگان دانش سازمان اعضای تهدید و احضار

 1388 تیر 11 شنبه، پنج

 ارشد اعضای تهدید به اقدام تلفنی و غیرقانونی ضارهایاح با گذشته روزهای در امنیتی ادوارنیوز:نهادهای

 .دارد ادامه احضارها این که اند آموختگان)ادوارتحکیم(کرده دانش سازمان

 احمد آقایان که حالی در گفت:متاسفانه خبر این اعالم با تحکیم ادوار سازمان عمومی روابط مسوول ملیحی علی

 و اتهام پرونده،عنوان وضعیت از و شده ،بازداشت سازمان این نگویسخ و دبیرکل مومنی عبداهلل و آبادی زید

 حفظ شان ذاتی وظیفه که نهادهایی گذشته هفته در نیست. دست در اطالعی هیچگونه ایشان نگهداری محل

 تهدید و غیرقانونی احضار است،با کشور در ورزی سیاست امنیت تضمین برای تالش و کشور عمومی عرصه امنیت

 دارند تالش منزل غیرقانونی وبازرسی ایشان تهدید و آموختگان دانش سازمان اعضای خانواده با استلفنی،تم

 .کنند تفهیم سازمان عضو سیاسی فعاالن به روشنی نحو به را کشور بر حاکم ارعاب فضای

 وعض صادقی محمد شخصی وسایل ضبط و احضار به خصوص همین در تحکیم ادوار سازمان عمومی روابط مسول

 اشاره سازمان این مرکزی شورای عضو دیگر زاده کحال هادی بازداشت برای تالش و تحکیم ادوار مرکزی شورای

 و ارعاب هدف با تنها که وامنیتی غیرقانونی های شیوه چنین دانستن محکوم با تحکیم ادوار گفت:سازمان و کرد

 و سیاسی فعاالن با برخورد در دارد ظارانت مسوول نهادهای گیرد،از می صورت سیاسی فعاالن ساختن ساکت

 گیرند نظر در را است شده تبدیل حاکمیت اصلی مدعای به روزها این که قانون رعایت از حداقلی مدنی

 مذهبی – ملی فعاالن شورای هشدار

 تلویزیونی اجباری های مصاحبه پروژه تکرار به نسبت

 خدا نام به



 

 ایران بزرگوار ملت

 و ،اجتماعی سیاسی فعاالن از کثیری جمع ، جمهوری ریاست دوره دهمین در نتخاباتیا کودتای وقوع پی در

 اعضای نام کشور سراسر از شدگان بازداشت میان در اند. شده بازداشتگاهها و زندانها راهی و بازداشت بشر حقوق

 ، ایران زادیآ ،نهضت سازندگی کارگزاران ،حزب اسالمی انقالب مجاهدین سازمان ، اسالمی مشارکت حزب

 ملی فعاالن شورای

 به انتخاباتی های ستاد اعضای برخی همچنین و بشر حقوق فعاالن مطبوعات، اهالی و نگاران خبر ، مذهبی– 

 ، وشایعات دولت به وابسته های روزنامه در شده منتشر اخبار برخی اخیر روزهای طی خورد.متاسفانه می چشم

 .دارد مطبوعاتی و تلویزیونی اجباری های مصاحبه انجام ایبر شدگان بازداشت بر فشار از حکایت

 گرامی هموطنان

 بارها مصاحبه انجام برای -صالحه دادگاه در آنان اتهام اثبات از پیش -شدگان بازداشت اجبار اخیر دهه سه طی

 از پس اند شده کار این به وادار که افراردی موارد اغلب در . است گرفته قرار استفاده مورد امنیتی مقامات توسط

 اند رسانده عمومی افکار اطالع به را خود را مصاحبه پرده پشت دردناک حقایق آزادی

 شده ناچار هایشان خانواده تهدید و روانی و جسمی جدی فشارهای دلیل به که اند کرده تصریح نکته این بر آنها.

 غیر بر بشری حقوق های سازمان و قضایی مقامات برخی بارها کنند. ،تکرار اند کرده دیکته ها بازجو را آنچه اند

 کرده تاکید بشر حقوق موازین و اساسی قانون 39 و 37،38، 36 اصول با آن ومغایرت روش این بودن قانونی

 و نپذیرفته را تلویزیون در شدگان بازداشت سوی از شده اعالم مواضع وجه هیچ به نیز عمومی افکار عالوه به اند.

 مسایل بودن ارزش بی بر تاکید ضمن مذهبی – ملی فعاالن شورای ندارند. شده مطرح مسایل به یاعتماد کمترین

 نه گذشته نمای نخ های روش ادامه بر ،اصرار سازد می نشان خاطر تلویزیونی اعترافات در شده پذیرفته اتهامات و

 خواهد نیز فعلی مشروعیت انبحر بر بلکه است جدی تعارض در بشری حقوق و ،دینی قانونی موازین با تنها

  .دارد می اعالم شده بازداشت افراد سالمت به نسبت را خود نگرانی شورا این افزود.همچنین

 

 1388 تیرماه نهم

 مذهبی - ملی فعاالن شورای

 است جرم ها زنی اتهام این
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 مجازات  کند، افشا هیدادگا جریان از یا متهمی مورد در را مطلبی حکم قطعیت از پیش که کسی برای قانونگذار

 است کرده بینی پیش را «مفتری»

 فرد جرم باید که چرا است محکوم اقدامی افراد از برخی به ملی رسانه توسط اخاللگر و آشوبگر و مجرم نام اطالق

 بودن علنی تعریف مقام در که - کیفری دادرسی آئین قانون 188 ماده تبصره بر بنا و شود ثابت دادگاه محضر در

 در تماشاچی حضور از ممانعت عدم ها، دادگاه بودن علنی از منظور که است شده گفته مضموناً - است دگاهدا

 از پس مگر کرد علنی و فاش ها رسانه در گذرد، می دادگاه در که را آنچه توان نمی نیز جریان در البته است دادگاه

 .حکم یافتن قطعیت

 به شوند. می منع آن درج از ها رسانه که است موردی ترین مهم وا به انتسابی جرم و متهم هویت است بدیهی

 افشا دادگاهی جریان از یا متهمی مورد در را مطلبی حکم قطعیت از پیش که کسی برای قانونگذار که ای گونه

 و «آمره قاعده» ماده این در موجود قاعده که دهم می تذکر لزوماً است کرده بینی پیش را «مفتری» مجازات  کند،

 اتهامش و او هویت توان نمی نیز متهم توافق و رضایت با حتی بنابراین است حسنه اخالق و عمومی نظم به مربوط

 .کرد فاش و علنی را

 وی خود از باید را آن مجوز و علت کند، عمل این از غیر شخصی یا فرد اگر است این قانون حکم حال هر به

 چه مخفف های نام این که اند کرده مخفف های نام درج به اقدام ها روزنامه از برخی ملی، رسانه از فارغ حال پرسید

 شده افشا اطالعات اگر خصوص به شود، می 188 ماده شامل نیز مسئله این حال هر به اند. شده مرتکب را جرمی

 آن های صرهتب و 188 ماده است، افرادی چه به راجع مطلب شوند متوجه نفر دو یا یک حتی که باشد ای گونه به

 .یافت خواهد مصداق

 خود اینکه فرض با بنابراین داده، قرار افترا معادل را عمل این مجازات صرفاً بحث مورد تبصره اینکه الزم توضیح

 نیز حقوقی اشخاص مورد در نیست. گذشت قابل جرم تبصره موضوع عمل  شود، تلقی گذشت قابل افترا جرم

 استناد همین به مجریان چنانچه و شود می محسوب متهم گیرد، می مورد ینا در را اجرا قابل تصمیم که فردی

 .شود مجازات «آمر» باید آنگاه اند، یازیده دست اقدام این به قانونی «آمره امر» علت به که کنند

 خبرآنالین منبع:

55/690-45-19-28-11-dehpartyiran.org/2013http://www.tu- 
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 )18) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  13شنبه, 

  عزادار مادران 3 شماره بیانیه

 :قم علمیه حوزه محققین و مدرسین مجمع

 نیست مشروع تخلفات همه این از برآمده دولت

 ندارد ارزشی هیچ قانونی و شرعی نظر از زندانی متهمین اعترافات صانعی: اهلل آیت

 نداشت اشکالی هیچ است/انتخابات شدن گرفته حال در کم کم شدگان بازداشت اعتراف جنتی:

 است؟ راه در ای زنجیره های قتل آیا هشدار:

 است گرفته صورت نظام جمهوریت و مردم علیه مخملین کودتای سیاسی: نیانزندا های خانواده جمع در خاتمی

 14/4/88 عزادار مادران 3 شماره بیانیه

 

 – الله پارک 4 در مادران خاموش اعتراضی سوگواری برنامه دومین جوان زنان و مادران دلگرمی و همراهی با

  . شد برگزار ظهر از بعد 8 تا 7 ساعت 88 تیرماه 13 شنبه تاریخ در گفتگو و ملت – اندیشه

 زنان نفره سه حتی تجمع از و بودند مستقر ها پارک در دستگیری برای ون های ماشین با که پلیس نیروهای

 دارند اعتراض حق که دادند نشان و نکردند ترک را ها پارک ظهر از بعد 8 ساعت تا مادران ، کردند می جلوگیری

  .کردند می دریافت را شان پیام و کرده جلب پیش از بیش را مردم توجه ها پارک این در سیاهپوش زنان سکوت .

 مادران و هایشان خانواده های تالش با بودند شده دستگیر الله پارک در تیرماه 6 شنبه که مادرانی کلیه اینکه با

 صورت به پلیس اینیره توسط الله درپارک عزیزمان دختران از یکی زاده پیغمبر زینب ، اند شده آزاد عزادار

 .شد آزاد روز یک از پس و بازداشت غیرقانونی

 ، نداها قاتلین مجازات و شان فرزندان آزادی که خود های خواسته به رسیدن تا را مدنی حرکت این عزادار مادران

  . داد خواهند گسترش باشد، می ها ایمان و ها فهیمه و ها پریسا ، ها کیانوش

 دوزخ نفرین تا باش

  سازد چه تو از

  پوش سیاه مادران که

  زیباترین داران داغ

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/691-
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  باد و آفتاب فرزندان

  ها زسجاده هنوز

  ! اند نگرفته بر سر

  "شاملو احمد" 

 

  ظهر از بعد 7 ساعت دیشهان و گفتگو – ملت – الله پارک تیر 20 شنبه ما ی وعده

 

 

 

 

 :قم علمیه حوزه محققین و مدرسین مجمع

 نیست مشروع تخلفات همه این از برآمده دولت

 

 در که قم علمیه حوزه محققین و مدرسین مجمع بیانیه چهارمین کامل متن نوروز، رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 شرح بدین شده، صادر نگهبان شورای سوی از ایران اسالمی جمهوری ریاست انتخابات دهمین تأیید به اعتراض

 :است

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 ایران فشری ملت

 

 معترض کاندیداهای استدالالت به توجه بدون را ایران جمهوری ریاست انتخابات دهمین نگهبان شورای سرانجام

 آنان اظهارنظر که این گمان به نظام، مشفقان و احزاب و مراجع و علماء های دلسوزی و مردم بحق اعتراضات و

 سی در را انتخابات این سالمت آنها از برخی حتی و کرد ماعال را آن سالمت و تأیید رسماً کند، می ختم را غائله

 .نمودند توصیف نظیر بی گذشته سال

 

 در را خود طرفیبی و کرده نظر اظهار قبل ماههای از آنان حقوقدانهای و فقها اعضاء از برخی که نگهبانی شورای



 حق باشد، کرده طرفداری ای پرونده با رابطه در اگر قاضی و داور که صورتی در بودند نموده مخدوش مردم انظار

 .ندارد را آن در قضاوت

 

 وسیع بطور کاندیداها از یکی ترویج جهت المال بیت از همگان چشم برابر در که انتخاباتی است شگفتی جای

 .شد بردرای بهره دولتی امکانات از رأی آوری جمع مقام در و شد می استفاده

 

 .بود تالش در دائماً کاندیدا یک نفع به آمیز تبیض تبلیغ و ترویج در مختلف های بهانه به ملی رسانه

 

 شگفتا و گرفتند قرار هجمه مورد دیگر کاندیداهای کردن مخدوش برای نظام و انقالب خدوم های چهره سویی از

 .نشد هداد آنان به دفاع حق ملی رسانه در مقدار همان به حتی و نداد بروز خود از واکنشی هیچ قضائیه قوه که

 

 در داشتند می حضور آراء تجمیع نهایت تا ها صندوق کردن موم و مهر از پیش باید قانوناً که کاندیداها ناظرین

 از ای نماینده صندوقها از بسیاری در و شد داده آنان به ورود اجازه ها صندوق موم و مهر از بعد صندوقها اکثر

 آراء تعداد بودن اضافه با نتیجه در و نداشتند حضور اجازه سااسا آراء تجمیع هنگام در و نپذیرفتند را آنان

 نیز رهبری حیثیت از نتایج اعالم در متأسفانه بسیار شتاب با بودیم. مواجه آراء شرایط واجدین از بیش با مأخوذه

 .شد گذاری سرمایه

 

 امنیتی، کامال فضایی در نشد. هتوج آنان به داشتند، دیگر کاندیداهای که محکمی دالیل و زیاد شکایات به توجه با

 بازداشت و زخمی و کشته دهها با متأسفانه و کشیدند. خشونت به بود، آرامش با توأم که را مردم طلبی حق صدای

 سایتها شدند، سانسور یا تعطیل دیگری از پس یکی ها روزنامه و مطبوعات شدیم، مواجه نفر صدها غیرقانونی

 و گردید قطع روزها نیز مردم های پیامک و همراه های تلفن اساسی قانون 25 لاص خالف بر حتی و گردید فیلتر

 و کند می مسئولیت سلب خود از ارتباطات وزارت که است این از تعجب است. نشده وصل تهران در هنوز

 .دهدمی قرار دیگران عهده به را آن مسئولیت

 

 وضعیت این با آیا پذیرفت؟ نگهبان شورای تأیید صرف به را انتخابات مشروعیت شود می آیا اشکاالت این همه با

 دانست؟ مشروع را تخلفات همه این از برآمده دولت توان می
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 نماید؟ دخالت آنان سرنوشت و اموال در مردم نماینده عنوان به تواند می دولت آیا

 

 ...و

 

 و مصایب و یافتند ضورح صحنه در که مردمی همه از تشکر ضمن قم علمیه حوزه محققین و مدرسین مجمع

 سختی و دیدند هایی آسیب یا دادند دست از را عزیزانشان که آنان بویژه نمودند تحمل را بسیار های سختی

 شهیدان پاک روان به و داند می شریک آنان گرفتاریهای و مصایب در را خود شدند. دستگیر یا و دیدند هایی

 .داند می مردم کنار در را دخو همواره و فرستد می درود اخیر حوادث مظلوم

 

 وزیر نخست موسوی میرحسین مهندس آقای جناب از خصوصاً گردید ضایع حقوقشان که محترمی کانیداهای از و

 از که آنان همه و راحل)ره( امام قدیمی یار کروبی المسلمین و االسالم حجت جناب و مقدس دفاع دوران خدوم

 از و نماید می تشکر علمیه، های حوزه بزرگوار علمای و تقلید معظم عمراج از بویژه کنند می دفاع مردم حقوق

 .دارد مسألت شوکت و عزت با عمر طول آنان همه برای متعال خداوند

 

 آمده دست به حیثیت که بزرگ مصیبت این در که است این دین بزرگان و اعالم علمای از ما عاجزانه درخواست و

 به مبارز روحانیت حمایت و هدایت و جانبازان ایثارگران فرسای طاقت حماتز و عزیز شهدای خون هزار دهها از

 همواره که مسئولیتی احساس با است، جدی خطر معرض در خمینی)ره( امام حضرت انقالب کبیر رهبر ویژه

 و تاس خورده گره نظام سرنوشت با علما و حوزه سرنوشت که چرا دهند. انجام را مناسب اقدام هم باز اند داشته

 تاریخ، گواه به که حالی در دانند می خود برابر در را هاحوزه و روحانیت قطعاً بدانند خود برابر در را نظام مردم اگر

 .اند بوده مظلوم یاور و عون و ظالم خصم همواره خود موالی از پیروی به شیعه عالمان

 

 و عامالن و کند آزاد را آرام اجتماعات در شده دستگیر افراد زودتر هرچه خواهیم می قضائیه قوه از همچینین

 .نماید مجازات و شناسایی را دیگر جاهای و دانشگاه کوی های تخریب و قتلها ها،شتم و ضرب آمران

 

 قم علمیه حوزه محققین و مدرسین مجمع



 

 

 

 ندارد ارزشی هیچ قانونی و شرعی نظر از زندانی متهمین اعترافات صانعی: اهلل آیت

 

 ناموس و مال و جان و نظم حافظ باید که نیروهایی تمام به کرد اعالم ای بیانیه صدور با العظمی انعیص اهلل آیت

 .گردد مردم حقوق به تجاوز برای عذری و مجوّز تواند نمی دستوری و فرمان هیچ که دهم می تذکر باشند مردم

 

 :است ذیل شرح به صانعی اهلل آیت جدید بیانیه متن

 

 تعالی بسمه

 

 «قَرِیبٌ اهللِ نَصْرَ إِنَّ أَالَ اهللِ نَصْرُ مَتَى مَعَهُ آمَنُوا وَالَّذِینَ الرَّسُولُ یَقُولَ حَتَّى زُلْزِلُواوَ»

 

 اسالمی ایران شریف و عزیز ملت

 زندان به و قتل جرح، و ضرب و دانشجویان خوابگاه و دانشگاهها به حمله شاهد همگان گذشته روزهای در

 بیست حدود شدن کشته از خبر رسمی آمار در جائیکه تا ایم بوده بوم و مرز این فرزندان از زیادی عده افکندن

 رسانه در زندانیان از برخی اعترافات پخش شاهد همچنین و است شده داده نفر هزار از بیش شدن زندانی و نفر

 خاص شرایط و متهمین بودن زندانی علت به حداقل اعترافات این است واضح همه بر که ایم بوده انحصاری های

 ها، اذیت و آزار ظلمها، اینگونه نباید لکن ندارد؛ و نداشته ارزشی گونه هیچ عقالئی و قانونی شرعی، نظر از آنها

 بر مردم حاکمیت و قانونی و شرعی حق احقاق راه در امیدی نا و یأس موجب ... و دروغها مکرها؛ ترفندها،

 خالف است؛ کبیره گناهان و معاصی از خود خداوند رحمت از امیدی نا نکهآ از عالوه چون گردد؛ سرنوشتشان

 .«قَرِیبٌ اهللِ نَصْرَ إِنَّ أَالَ» که باشد می نیز مسلمانان به قرآن پیروزی و نصر وعده

 

 تا گرفته خبری های سایت محدودیت از خبری، سانسورهای تمام رغم علی آنکه حال نباشد چنین چگونه و

 از جهانی و عمومی آگاهی کوتاه، های پیام قطع حتی و سیاسی و ای رسانه فعالین دستگیری و ها مهروزنا تعطیلی
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 ایران بزرگ ملت متانت با همراه و آگاهانه حرکت نتیجه خود که است، افزایش حال در روز به روز اخیر وقایع

 همراه اسالمی جمهوری حفظ و وانانج مخصوصاً آنها دینی عقاید حفظ و مردم حقوق از دفاع راه آنکه امید است.

 به ندادن بهانه و واقعیش معنای به اساسی قانون از استفاده و امنیت و آرامش و بخشی آگاهی متانت، درایت، با

 معترض کاندیدهای آنکه حال نباشد چنین چگونه و است موفقیت شرط استقامت که یابد ادامه ستمکاران، دست

 و االسالم حجت حضرت نامه در که همانگونه نگهبان شورای نظر و آن نتیجه و روند و انتخابات مسئولین به

 امت امام باوفای یار و مؤمن مکرم، دوست بیانیه در یا و برکاته( و افاضاته )دامت کروبی آقای جناب المسلمین

 مشروعیت نونیقا و سیاسی نظر از است؛ آمده توفیقه( و عزه )دام موسوی مهندس آقای جناب علیه( اهلل )سالم

 شبهات از مردم از زیادی توده و آنان اقناع عدم نشانگر که نمایند می نفی آنرا و داده قرار سوال مورد را دولت

 ناکارآمدی موجب تواند می مردمی، های حمایت و پشتوانه کاهش بواسطه خود که است انتخابات در آمده پیش

 .شود مدنی و وقیحق مشکالت موجب اش ادامه است ممکن و گردد دولت

 

 و فرمان هیچ که دهم می تذکر باشند مردم ناموس و مال و جان و نظم حافظ باید که نیروهایی تمام به پایان در

 که گردد ـ است الیغفر ذنب و معصیت و حرام که ـ مردم حقوق به تجاوز برای عذری و مجوّز تواند نمی دستوری

 خذالن مستوجب که گردد قتل یا و جرح و ضرب موجب آنکه به رسد چه الخالق معصیۀ فی لمخلوق الطاعۀ

 .است اخروی عذاب و دنیوی

 

 صانعی یوسف

12/4/1388 

 1430المرجب رجب10

 

 

 

 نداشت اشکالی هیچ است/انتخابات شدن گرفته حال در کم کم شدگان بازداشت اعتراف جنتی:

 

 گرفته کم کم دارد ها این اعترافات و دندش دستگیری ای داشت:عده اظهار نگهبان شورای نیوز:دبیر پارلمان

 .برسد مردم اطالع به باید باشد مصلحت که بخشی هر و شود می



 

 نماز های خطبه در امروز ظهر نگهبان شورای دبیر و تهران جمعه نماز خطیب جنتی، احمد اهلل آیت مهر، گزارش به

 .شود غفلت ماه این ادعیه از نباید و دعاست ابتاستج ایام ایام، این گفت: اعتکاف ایام به اشاره با تهران جمه

 

 آن گناه بی مسافران کشتار و ایران مسافربری هواپیمای سرنگونی سالگرد به اشاره با تهران جمعه نماز خطیب

 آمریکا حکومت های رسوایی از یکی افزود: و نیست دفاع قابل وجه هیچ به که دانست جنایتی را حرکت این

 بشر حقوق از دفاع ادعای هم باز و بکشند خجالت که ندارند حیا و شرم آنقدر ها این و ستا علنی جنایت همین

 .دارند را

 

 ریاست انتخابات صحنه در پرشور حضور مناسبت به ایران ملت به تبریک با ادامه در نگهبان شورای دبیر

 دشمنان و شاد را دوستان و رفتید ها صندوق طرف و آمدید سابقه بی طور به ایران ملت شما داد: ادامه جمهوری،

 مقام اول درجه در و کنم می تشکر داشتند نقش حماسه این در که کسانی همه از ساختید. مایوس و ناامید را

 .کردند دعوت عرصه این در شرکت به را همه ارزنده رهنمودهای با که رهبری معظم

 

 انتخابات تقدیرهاست؛ همین نعمت این شکر فت:گ انتخابات، خصوص در ملی رسانه و بسیجیان از تقدیر با وی

 کام در زهری کرد تالش و ببیند را خوشحالی این نتوانست دشمن گویا ولی شدند خوشحال ما مردم و شد تمام

 .ببرد سئوال زیر را خوشی که بچکاند شما

 

 قبل ها مدت و جلوتر از ها این داشت: اظهار ببینیم، را اخیر اتفاقات اهداف و دوردست باید اینکه بیان با جنتی

 در که کردند اعالم گذشته سال ماه اسفند در حتی و کرده طراحی را مخملی انقالب و براندازی قضیه این

 اتباع به ما و شود کشیده ها خیابان به و شود انجام هایی شورش است ممکن دهد می رخ ایران در که انتخاباتی

 چه بینی پیش این شود، برگزار سالم انتخابات بوده قرار اگر نروید. ها خیابان به ایام این در که گوئیم می مان

 دارد؟ معنایی

 

 یادآور و داد قرار اشاره مورد را خارجی های سفارت با مرتبط افراد برخی دستگیری همچنین جمعه نماز خطیب

 تو با و نشینند نمی بیکار مامسل هم آنها و بوده انتخابات یک ساده برگزاری از باالتر مسئله این حال هر به شد:
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 مشکل اما داشت خواهند هایی برنامه هم باز اند، خورده آرامش برقراری و ها آشوب این خوابیدن از که ای دهنی

 .اند نشناخته را ایران مردم که است این فرمودند رهبری معظم مقام که همانطور ها این

 

 نظام این ولی بوده اسالمی انقالب از پس های سال و قبل ها دتم از اقدامات قبیل این افزود: نگهبان شورای دبیر

 جبران ضرباتی که اسالمی جمهوری مسئوالن کشتار و مهیب انفجارهای نیامدند. کوتاه مردم این و نخورد تکان

 اینگونه ممرد وقتی حال برد. را آنها آبروی تنها و نداشت آنها اهداف بر تاثیری هیچ کرد وارد نظام این بر را ناپذیر

 و حد حماقت و سفاهت واقعا شود؟ گرجستان و اوکراین مثل هم اینجا خیابانی آشوب یک با دارید انتظار شما اند

 .آورند کار روی را نشانده دست حکومتی حرکاتی چنین با بخواهند ای عده که ندارد مرزی

 

 هر و زده مردم به حیثیتی و مالی جانی، های زیان و کردند شورش ای عده که بود این دیگر مسئله داد: ادامه وی

 تالش تمام هم ما بسیجی و امنیتی انتظامی، نیروهای نکردند؛ جهت این در هم کوتاهی و کردند توانستند می چه

 و بسیجی تعدادی که است ناراحتی بسیار جای و برسد حداقل به مردم مالی و جانی های خسارت که کردند را

 .شدند مجروح و شهید انتظامی نیروهای

 

 می هم دیگری معنای مرج و هرج و قانونی بی از غیر این آیا خواستند، می چه آنها دید باید گفت: همچنین جنتی

 انتخابات اولین این مگر نداریم؟ قانون در انتخابات ابطال برای دالیلی ما مگر ندارد؟ قانون مملکت این مگر دهد؟

 برخی در هم اوقات گاهی و شده انجام الزم اقدامات آن با متناسب هم بعد و بوده شکایات همیشه است؟ بوده ما

 به که خورد می گره کار که جا هر و دارد فقیه ولی و دارد قانون که مملکتی است. شده کشیده ابطال به ها حوزه

 یم چه پس داریم، هم امر ولی پس کرده؛ حل را مشکالت همیشه و کند می باز او شود، نمی باز کسی دست

 مردم معتمد هیات دارد؟ نداریم، قبول را قانون ما اینکه جز معنایی آیا ها حرف این گردند؟ می چه دنبال خواهند،

 خوبی های گزارش و بوده مسائل دنبال گام به گام که را اطالعات وزارت نداریم قبول را نگهبان شورای نظارت و

 دارد؟ نداریم، قبول را دادند مردم برای

 

 اظهار شد، مطرح جریانات برخی سوی از انتخابات ایام در که هایی دروغ از انتقاد با تهران جمعه نماز خطیب

 نداریم. قبول را نظام ما که نیست این روند این معنای آیا کنند. وارد خدشه تا کردند استفاده دروغی هر از داشت:



 بخشی یک به کاری هر است. خود کار سر هک هر و کنند می کار که قوا سایر و قضائیه مجریه، قوه یعنی نظام

 قانون اعتباری بی جز آیا این داریم، قبول را خودمان فقط و نداریم قبول را کدام هیچ گوئیم می ما و شده سپرده

 نیست؟ غیرنظام و نظام مقابله آغاز و دیکتاتوری یک آغاز و

 

 که بخشی هر و شود می گرفته کم کم دارد ها این اعترافات و شدند دستگیری ای عده افزود: نگهبان شورای دبیر

 خیابان به شد پیروز کس اگرهر که بودند آشوب پی در واقعا ای عده اما برسد؛ مردم اطالع به باید باشد مصلحت

 کسی چه چشم به جریان این دود واقعا کنیم؛ بکوب و بزن ها خیابان در شد پیروز ما نامزد اگر حتی و بریزیم ها

 به این زنی، می آتش خیابان در مرتبه یک را کند کار آن با تا خریده موتوری بدبختی هزار با که یجوان رود؟ می

 را آن خالف گفت دشمن که را چه هر باید شما کند؟ می شاد را دشمن اینکه جز دارد ای نتیجه چه کیست؟ نفع

 .بالعکس و ماست زیان به که بدانیم است موافق ما حرکت با دشمن اگر که است معیار یک این کنید.

 

 هم دست به دست شما همه اگر بدانید که گویم می همه به من کرد: تصریح ایران ملت دشمنان به خطاب وی

 ها بسیجی همین و ها عبادت همین و جمعه های شب و اعتکاف ایام در ما های بچه دعاهای و ها ناله همین دهید

 .داشت نخواهد بر در خاصیتی شما برای مساریشر جز حرکات این و مانند می باقی خدا قوت به

 

 موافقت با قانونی مدت از فراتر سابقه بی طور به حتی و شد شکایات بررسی در دقت حداکثر کرد: تاکید جنتی

 نداشت؛ اشکالی هیچ و بود سالم واقعا انتخابات کردیم؛ توانستیم می کاری هر و شد تمدید رهبری معظم مقام

 شد تمام ها این اما است معمولی خیلی ها این و داشت وجود تفاوت کم بسیار درصد ده ینهم بازشماری در حتی

 به که هستیم امیرالمومنینی شیعه ما اینکه دو مسلمانیم، ما اینکه یک کنیم؟ چه خواهیم می اکنون ببینیم باید

 تحریم و شهید و ساراتخ همه این که هستیم اسالمی جمهوری نظام در ما اینکه دیگر شد، شهید قانون خاطر

 و کلمه وحدت خدا رضای محض بیائید برادریم؛ هم با ما است. شده متحمل گذشته سالیان طول در را ها این

 .است اسالمی جمهوری و نظام به خیانت کار این امام تعبیر به که نزنید هم بر را ها برادری

 

 کشور این به دنیا چشم بدان هستی که جریانی هر به متعلق خواهر! و برادر ای افزود: تهران جمعه نماز خطیب

 باید االن ولی بوده ناظر آن بر هم قانون البته و گذشته بوده، چیزی حاال بیفتیم؛ هم جان به نباید ما و شده دوخته
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 نباید و دارد ارزش خیلی ها برادری این کنیم؛ شرکت آینده های انتخابات و جمعه نماز در و باشیم هم کنار در

 .برود دست از تمف

 

 گرفت، صورت انتخاباتی های رقابت دوران در که هایی گناه به اشاره با سخنانش پایان در نگهبان شورای دبیر

 هر اگر که است گناهی کدام هر ها این و فحاشی تهمت، دروغ، غیبت، شد؛ ایام این در هایی گناه چه ببینید گفت:

 این در بروند اند شده ها گناه این مرتکب که کسانی اوست؛ حال به وای دنیا آن در باشد، کسی پرونده در کدام

 .کنند توبه ایام

 

 

 

 1388 تیر11 شنبه سه

 هشدار

 اسالمی انقالب

 محل که ژاندارمری شهرک در موسوی میرحسین ستاد مسول شدم باخبر است؟ راه در ای زنجیره های قتل آیا

 پرسیده وی خانواده از پلیس است رسیده قتل به چاقو اب گذشته شب است بوده بهداشتی لوازم فروش کارش

 روز چند در ، درتهران شان درخانه پزشک وشوهر زن یک شدن کشته به توجه با ؟ دارد دشمن ایا که است

 لذا است بوده زمان قاضی شریح یزدی مصباح فتوای با که امامی باند توسط ای زنجیره قتلهای سابقه و گذشته

 داد بخرج بیشتری هوشیاری ایدب ترس ایجاد بدون

 دستگیر برای دلیلی زیرا هست فشار زیر و کند دستگیر نا قانون تواند نمی که رسد می بنظر طلب خشونت جناح

  کنند رامرعوب مردم ، اندیشان دگر کشتن با خواهند می دیگر بار یک آیا ندارد ی

 

 

 است گرفته صورت نظام جمهوریت و مردم علیه نمخملی کودتای سیاسی: زندانیان های خانواده جمع در خاتمی

 است گرفته صورت نظام جمهوریت و مردم علیه مخملین کودتای سیاسی: زندانیان های خانواده جمع در خاتمی

.... 

 باید شد اعالم طرفه یک و گرفت انجام آنچه به توجه با کند پیدا ادامه امنیتی و تبلیغاتی مسموم فضای این اگر



 .گرفته صورت نظام جمهوریت و مردم علیه مخملین ایکودت بگوییم

 

 

 

 

 فضایی در و کنند می تحقیر را ها آن باشند مردم حقوق مدافع باید که کسانی شده، سرکوب مردم اعتراض

 با رنگی انقالب و اغتشاش به مردم آرام و مترقی حرکت شود می تزریق جامعه به سم آن از مدام که تبلیغاتی

 و سازی تواب نمای نخ پروژه هدف دارند روشن ای سابقه همگی که هایی چهره و شود می عبیرت بیگانه منشاء

 می زده آرام فضای و ملی آشتی از دم آنگاه و گیرند می قرار تلویزیونی نمایشهای و اساس بی اعترافات گرفتن

 !شود؟

 

 

 

 

 گفت: جمهوری ریاست نتخاباتا دوره دهمین شدگان دستگیر های خانواده با دیدار در خاتمی محمد سید

 هیچ و هستند بند در عزیزانشان کشور سراسر در که هایی خانواده همه توانستم می امروز بودم عالقمند

 که عزیزانشان تالشهای و آنها صبوری و نجابت از تشکر ضمن و ببینم جمع یک در نزدیک از را ندارند فریادرسی

 احترام و ادب عرض آنها یکایک به بوده نظام نشده تحریف های رزشا و انقالب آرمانهای جهت در قطع طور به

 جریان در عزیزانشان که هایی خانواده با داشتم وظیفه که همانطور کنم. ابزار آنها با را خود همدلی مراتب و کنم

 شدند محروم هم بزرگداشت مجلس برگزاری از حتی و رسیدند شهادت به رحمانه بی مردمی آرام اعتراضات

 .گویند می غیررسمی و رسمی آمارهای را این نیست، کم عزیزان این تعداد بگویم. تسلیت حضورا و کنم دیدار

 احساس و دوراندیشی با و باشد حساس هم خون قطره یک ریختن به نسبت حتی باید اسالمی جمهوری نظام

 را مردم هوشمندانه و آرام کتحر مسموم تبلیغاتی فضای ایجاد با اینکه نه کند، رسیدگی مسأله به مسؤولیت

 مردمی سیاسی بلوغ و شعور به توهین این بخواند. شود می هدایت نظام بیرون از نفر چند توسط که اغتشاشی

 این به هم اعتراضشان و نظام تغییر برای نه آمدند، عرصه به غلط کارهای و ساز تغییر برای خود رأی با که است

 ت؟اس شده چه رأیشان سرنوشت که بود
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 از جزئی هم ما که بود این احساسمان و بود انتخابات صحنه در حضور به مردم دعوت مدت این تمام در ما تالش

 .شود انجام نظام نام به نباید خودسری هر داریم اعتقاد هم هنوز و داشتیم نظام از که تعریفی با البته نظامیم؛

 اعتماد آن سرمایه بزرگترین و مدارند و محور آن رد مردم که است نظامی اسالمی جمهوری نظام از ما تعریف

 .است مردم  آراء از صیانت حاکمیت خطیر وظیفه و است مردم

 ما آراء از صیانت برای شما تضمین پرسیدند می من از مردم داشتم انتخابات جریان در که مختلفی سفرهای در

 چیست؟

 ما نه دیگر باشید مطمئن برخوردها این و نتیجه این با اما آمدند صحنه به ما دعوت به مردم از توجهی قابل بخش

 .پذیرفت خواهد را ما حرف کسی دیگر نه و کنیم دعوت صحنه در حضور به را کسی اطمینان با توانیم می

 داغدار، هموطنانمان از زیادی تعداد مرگ از و هستم اند شده دستگیر که عزیزانی نگران شما مانند هم من اگرچه

 .است نظام سرمایه و پشتوانه بزرگترین عنوان به مردم اعتماد رفتن میان از ما همه اصلی نگرانی اما

 جوانب تمامی بررسی برای طرف بی کامال هیأت یک تشکیل وضعیت این از رفت برون برای ما مشخص پیشنهاد

 و کند اعتراف آن به عتشجا با نظام برد پی تخلفی به اگر موشکافانه و دقیق بررسی از پس تا بود انتخابات این

 .شود اقناع مردم اذهان منطقی استدالل با نبود میان در ای مسأله اگر

 ذهن که زمانی اما شود، گماشته امور مسند بر مردم نماینده که است این هایش هزینه همه با انتخابات فلسفه

 خواهد شکست نظام و رفت اهدخو سؤال زیر انتخابات اصلی فلسفه است نشده اقناع انتخابات نتایج از جامعه

 .خورد

 حقوق تأمین و نظام تقویت برای و ماندید ایران در که است این عزیزانتان و شما جرم کنم اعالم اینکه از متأسفم

 .گیرید قرار لطفی کم و مهری بی مورد باید اینک و کردید تالش مردم مسلم

 برای که بودند متفق هم خیرخواهان بودند. نظام زدلسو بودند، ایران دلسوز گشودند اعتراض به لب که کسانی

 .نکنید اکتفا نیست طرف بی که مرجعی به انتخابات درباره داوری

 انتخابات نتایج به اعتراض در قانونی تجمعی برگزاری برای کشور وزارت از انقالب دار ریشه و رسمی تشکلهای

 با بزرگان و خیرخواهان ارتباطی راههای تمام نبست و سو یک از مجوز صدور عدم اما کردند. مجوز درخواست

 اتفاق نداشت کم چیزی انقالب های راهپیمایی بزرگترین از جمعیت حیث از که میلیونی حضور آن شد باعث مردم

 شد؟ چه ما رأی سرنوشت که پیام این با تنها و شعار بدون آرامش، کمال در بیافتد،



 زنی اتهام و جامعه فضای کردن امنیتی مردم، خون ریختن بود؟! چه مردمی بزرگ حرکت این به حکومت پاسخ و

 .نظام خیرخواهان به

 امام راه به او پایبندی و تدین و ایمان در و است نظام های سرمایه از که عزیز موسوی که دارد تعجب جای واقعا

 در و جامعه روی بر رتباطیا قانونی راههای تمامی بستن با و طرفه یک کامال فضایی ایجاد با امروز نیست، شکی

 شود می پراکنده جامعه در سم فقط ها آن طریق از که دولتی های روزنامه و سیما و صدا مسموم تبلیغاتی فضای

 کروبی آقای و موسوی مهندس مانند نفر چند ایران مگر است! گرفته قرار حمله آماج اساس بی اتهامات انواع با

 دارد؟

 روز هر که امنیتی و بسته کامال فضایی در و اند کرده محدود شدت به را مطبوعات و اینترنت مخابراتی، امکانات

 می نشان را خاصی های صحنه بارها و بارها ملی اصطالح به رسانه شوند می دستگیر خبری بی کمال در نفر دهها

 مردم سوی به را اتهام انگشت آنگاه و کند برداری بهره جامعه از بخشی احساسات تحریک برای آن از تا دهد

 !اند کرده رجوع دیگر منابع به اطالعات و اخبار دریافت برای چرا که گیرند می نشانه

 تمام که حالی در و اعتراض نشانه به زند می دم آنان حماسه از مرتب سیما و صدا که مردمی از نفر ها میلیون

 شتم و ضرب مورد نفر صدها و اند شده کشته نفر دهها اند، آمده صحنه به شده بسته آنها روی به قانونی راههای

 معدودی افراد فضا این در که است مسلم دهد؟ نشان جامعه به را ها این که سیما و صدا کجاست اند! گرفته قرار

 خیابان به سکوت با خود اعتراض دادن نشان برای که جوانی و پیر و مرد و زن نه اما کرد، خواهند استفاده سوء هم

 .اند آمده

 هستیم آن شاهد امروز آنچه گویم می صراحت به دارم شاهرودی اهلل آیت به که ای عالقه و احترام تمام با نم

 به را آن ششم مجلس و کردید صادر شهروندی حقوق عنوان تحت شما خود که است ای بخشنامه بند بند خالف

 این بروز ابتدای از قضائیه قوه یسرئ عنوان به که بود شما شرعی و قانونی وظیفه کرد. تصویب قانون عنوان

 بازجوییها و زندانیان شرایط وکیل، اختیار بازداشتها، نحوه مورد در و کردید می مسؤولیت اعمال جدیت با حوادث

 به رسیدگی برای هیأتی تشکیل اگرچه فرمودید. می شرع و قانون رعایت به موظف را گرا خشونت شکنان قانون

 رسیدگی کثیر، جمع این آزادی یعنی شما مسؤولیت اعمال ولی است امیدواری جای هفته یک از پس موضوع این

 .شده مردم به که هایی توهین  شده، زده نظام های سرمایه و شخصیتها به که افتراهایی تمام به

 وظیفه حکم به مسؤولید شما ولی ام، نکرده دفاع مجرمانه عمل از حاال چه و مسؤولیتم زمان در چه هرگز من
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 .شود رفع نگرانی این تا کنید یگیریپ

 کسی اینکه بدون و کند بازجویی را آنها بعد کند، بازداشت را مردم خواست صورت هر به تواند می هرکس مگر

 در اینکه از پیش و کند گیری اعتراف و سازی تواب باشد داشته آنها به وارده فشارهای و برخوردها نحوه از اطالع

 و کند منتشر جامعه سطح در را آنها شود گذاشته قضاوت به ارزش بی و اساس بی افاتاعتر این صالح دادگاهی

 !کند؟ اطالعی بی اظهار قضایی دستگاه

 .است روشن ما همه بر تکلیف است اینچنین اگر

 حکم ارائه با و شهروندی حقوق تمام رعایت با را متهم قانون صراحت به مکلفید شده واقع جرمی معتقدید اگر

 و بدهید، وکیل انتخاب حق او به کنید، بازداشت باشد وی از حقوقی یا حقیقی شکایت طرح بر دال که قضایی

 که جرمی به صالح دادگاهی در و آورید فراهم او برای برشمرده شهروند یک حقوق عنوان به اساسی قانون آنچه

 کس هیچ که ای عده توسط ایران و نظام به عالقمندان ای فله شکل این به اینکه نه کنید، رسیدگی شده ادعا

 کشور اطالعاتی و قضایی دستگاه و گیرند قرار فشار تحت شده، دستگیر گیرد نمی عهده به را کارشان مسؤولیت

 کند؟ اطالعی بی اظهار رسما

 توجه مورد باید مردم اعتراض گفتند صدا یک انتخابات شده اعالم نتایج مورد در جناح دو هر از نظام دلسوزان

 طرف یک از آن سرشناس اعضاء از تن چند جانبداری با اش طرفی بی که مرجعی قضاوت به اکتفا با و گیرد ارقر

 و گذاشت نخواهد زخم این بر مرحمی و نشد و شد نخواهد اقناع جامعه رفته سؤال زیر کلی به ماجرا این

 .نگذاشت

 .گویند می سخن آرام فضای از همه حاال

 !ترتیب؟ این به ملی آشتی فضا؟! بیشتر کردن امنیتی با دستگیریها، این ادامه با ؟شود آرام باید چگونه فضا

 .است نشده اقناع شده اعالم که ای نتیجه از جامعه که است این واقعیت

 به و شناسایی سرعت به غیرقانونی دستگیریهای و خشونتها این مسببین باید ایم، جامعه در آرامش خواهان اگر

 .شود برداشته امنیتی زشت فضای این و شوند معرفی اییقض مراجع و مردم

 تبدیل باخت باخت به نظام برای را برد برد شرایط کسانی چه که ببینیم و بسنجیم را چیز همه آرامش در بعد

 .کردند

 جمهوری و ایران متوجه که خساراتی این تمام مسبب و بندد می بر رخت عقل شد حاکم خشونت که فضایی در



 .هستند خشونت این بانیان دش اسالمی

 استفاده سوء برای را فرصت برده، بین از را نظام پشتوانه بزرگترین کنند می سرکوب را مردم اعتراض آنانکه

 اعتراض به رسیدگی خواهان و فراخوانده صحنه به را مردم که کسانی نه کنند، می فراهم مغرضان و بیگانگان

 .هستند جامعه اعتماد مورد و طرف بی فضایی در مردم

 عجیب و سخیف الفاظی بردن کار به با و کنند می تحقیر را ها آن باشند مردم حقوق مدافع باید که کسانی

 یک هر که هایی چهره به را ها اهانت و ها تهمت بزرگترین و اند کرده تحریک را جامعه از بخشی احساسات

 سرنوشت تعیین برای مردم حق از دفاع جرمشان که شما عزیزان نه اند، مجرم اند داشته روا هستند نظام سرمایه

 .اند کرده دفاع مردم آراء از و بوده خود

 انقالب و اغتشاش به مردم آرام و مترقی حرکت شود می تزریق جامعه به سم آن از مدام که تبلیغاتی فضایی در

 و غیرقانونی روشهای اعمال با رند،دا روشن ای سابقه همگی که هایی چهره و شود می تعبیر بیگانه منشاء با رنگی

 نمایشهای و اساس بی اعترافات گرفتن و سازی تواب نمای نخ پروژه هدف و شوند می دستگیر غیرشرعی

 کنده اطالعات وزارت در الاقل آن ریشه پیش سالها که هستیم زشتی رفتارهای شاهد و گیرند می قرار تلویزیونی

 !زنیم؟ می رامآ فضای و ملی آشتی از دم آنگاه و شد

 چه؟ یعنی رنگی انقالب و براندازی چه؟ یعنی اساس بی حرفهای این

 باید شد اعالم طرفه یک و گرفت انجام آنچه به توجه با کند، پیدا ادامه امنیتی و تبلیغاتی مسموم فضای این اگر

 .گرفته صورت نظام جمهوریت و مردم علیه مخملین کودتای بگوییم

 برای خیرخواهان سوی از دعوتی دیگر کس هیچ بازنگردد جامعه به عمومی اعتماد اگر شده ایجاد که وضعی با

 فاجعه باشد شده اعتماد بی حاکمیت به جامعه از درصد ده فقط اگر حتی پذیرفت. نخواهد را صحنه در حضور

 .است تر گسترده بسیار اعتمادی بی دامنه که بیند می بینی واقع نگاه هر که حالی در است،

 قاتلین و ضاربین آمده، چه آرائشان سر بر بدانند و شود جلب مردم اعتماد که شود می ایجاد زمانی آرام ایفض

 .شود جبران معنوی و مادی های خسارت و شوند محاکمه و شناسایی گناه بی مردم

 .کنم می دعوت صبر به هستید اسالمی جمهوری و ایران دلسوز و معتقد مؤمن، که را شما همه

 حق قانونی مسیرهای از توان تمام با و کنید توکل خدا به تحمل. و صبر با مگر رسد نمی نتیجه به درستی ارک هیچ

 .نمایید مطالبه را خود مسلم
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 و کرد نخواهم فروگذار کوششی هیچ از هم باز ام کرده اقداماتی حال به تا که همانطور هم من باشید مطمئن

 آیت امیدوارم و بگیرند جدی را اعتمادسازی این عقالنیت و دلسوزی و بیرتد با نظام نیروهای مجموعه امیدوارم

 آزادی زمینه قاطع و سریع مسؤولیت اعمال با قضائیه قوه در مسؤولیتشان آخر ماههای در شاهرودی اهلل

 .ندگذار جای به خود برای الصالحاتی باقیات و آورده فراهم را ها خشونت این ادامه از جلوگیری و عزیزانتان

 یافت خواهد ادامه شود سرکوب که اعتراضی شوند، می اقناع مردم اعتراضات سرکوب با که کرد تصور نباید

 پاس را آن است موظف حکومت و است مردم حق اعتراض و نظر ابراز یابد. تغییر آن شکل است ممکن اگرچه

 .دارد

 شرح از پس هستند وکال و نگاران روزنامه و سیاسی فعاالن اکثرا که دستگیرشدگان خانواده دیدار این آغاز در

 از کامل خبری بی اعالم با و عزیزانشان نگهداری وضعیت از نگرانی ابراز ضمن آنها، دستگیری زمان و چگونگی

 هرچه آزادی خواستار اند کرده اعالم را خود حیات کوتاه تلفنی تماس یک با تنها که آنها جسمی و روحی شرایط

 انتخابات، صحنه در حضور برای مردم تشویق و روزی شبانه کوشش و تالش با که شدند عزیزانشان سریعتر

 تا اند گرفته قرار فشار تحت بیگانه عوامل عنوان به ناباوری کمال در اینک و آفریدند تاریخ در را بزرگ ای حماسه

 حق به دادخواهی به ضاییق دستگاه مسؤوالن پاسخ و کنند اعتراف ناکرده های گناه به تبلیغاتی نمایشهای در

 .است همراه شکننده تحقیر نوعی با که است جمالتی بعضا و اطالعی بی اظهار تنها آنها

 به خود اعتراض حق دانستن محفوظ ضمن شده، دستگیر وکالی و نگاران روزنامه و سیاسی فعاالن های خانواده

 جمهوری که مسیری و امام حضرت های ندیشها و راه میان عمیق شکافی ایجاد از هستند، آن شاهد امروز آنچه

 و خیرخواهان ورود خواستار نموده، جدی نگرانی ابراز گیرد می قرار آن در روند این ادامه صورت در اسالمی

 تواند می که شدند انحرافی بروز از جلوگیری و صحنه به امام حضرت نزدیکان و یاران ویژه به و جامعه عقالی

 .کند روبرو جدی خطرات با را اسالم و انقالب

55/691-45-19-28-11-http://www.tudehpartyiran.org/2013- 

 

 

 

 

 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/691-


 5 - ایران مردم مبارزات با جهان مترقی نیروهای و کمونیستی، و کارگری احزاب همبستگی

 1388تیر  15دوشنبه, 

 

 اطالعیه حزب کمونیست سو د پیرامون حوادث جاری در ایران

 !مبارزه ای که درایران جریان دارد، مبارزه ما نیز هست

 !ترقی خواهان ضد امپریالیست انگلستان کودتای انتخاباتی رژیم را محکوم می کنند

 حزب کمونیست سو د پیرامون حوادث جاری در ایراناطالعیه 

حزب کمونیست سو د از خواست نیروهای مردمی و دمکراتیک ایران برای تغیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این کشور 

 .نماید پشتیبانی می

ایجاد تغیراتی دمکراتیک در این ما بطور کامل از مبارزه جانانه حزب توده ایران، طبقه کارگر و جنبش مردمی در ایران در راه 

نما یم. ما همچنین از  ها برای دخالت در تحوالت این کشور را محکوم می کشور پشتیبانی کرده و هرگونه تالش امپریالیست

 .کنیم فراخوان حزب توده ایران به ادامه تظاهرات و مقاومت حمایت می

ژیم آمریکا ی شاه را که گامی در جهت دستیابی به آزادی و عدالت ایران بر ضد ر ۱۳۵۷نیروهای ارتجاعی دستاوردهای انقالب 

سال اخیر از طریق تشدید اختناق، سرکوب،  ۳۰اجتماعی در این کشور بود نابود کردند. حاکمیت ارتجاعی مذهبی طی 

ن وارد آورد. ها و فعالین کارگری، صدمات بزرگی بر مردم ایرا شکنجه، پیگرد نیروهای سیاسی، و بخصوص پیگرد کمونیست

گیرند تا حاکمیت خود را حفظ نمایند.  داری علیه خلق خویش به کار می های هار سرمایه همه اینها روشها ی است که حکومت

طبقه حاکم در ایران همچنان به استفاده خود از مذهب بعنوان پرده ساتری برای پنهان کردن مقاصد اصلی خویش، که همان 

دهد. همزمان نیروهای  گری اسالمی است، ادامه می داری در شکل حاکمیت مطلق خلیفه هادامه و حفظ حاکمیتی سرمای

دهند. آنها امیدواند که با جایگزین  امپریالیستی در آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا به دخالت خویش در امور ایران ادامه می

امپریالسم دارند بتوانند از به واقعیت پیوستن  های کردن حاکمان کنونی ایران با آنانی که سرسپردگی مطلق به خواست

 .خواست اصلی مردم ایران برای تغیرات بنیادین و دمکراتیک در این کشور جلوگیری نمایند

 .نماید ها برای حمله به ایران را محکوم می جو ی امپریالیست حزب کمونیست سو د هرگونه بهانه -

گرانه بر علیه اراده و خواست مردم ایران و یا تالش برای مسخ و  مات سرکوبحزب کمونیست سو د هرگونه دستیازی به اقدا -

 .نماید واژگون نشان دادن اهداف مبارزات مردم ایران را محکوم می

 .ها است حزب کمونیست سو د خواهان آزادی فعالیت سیاسی برای حزب توده ایران و دیگر کمونیست -
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ن سندیکا ی زندانی و همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی است که به دلیل حزب کمونیست سو د خواهان آزادی فعالی -

 .اند مبارزه در راه احقاق حقوق کارگران، زحمتکشان و مردم ایران به بند کشیده شده

لی این تنها مردم ایران هستند که حق دارند، بدور از دخالت نیروهای خارجی و تنها بر پایه خواست و امکانات خویش، راه ح

 .برای شرایط بحرانی موجود در کشور بیابند

  

 حزب کمونیست سو د

 ۲۰۰۹ژو ن  ۲۹ -استکهلم 

 

 !مبارزه ای که درایران جریان دارد، مبارزه ما نیز هست

درخالل حوادث اخیر میهن ما، حزب کمونیست، نیروهای چپ و مترقی دانمارد، همبستگی عمیق خود را با مبارزات مردم 

 .گوناگون بیان داشتند ایران با اشکال

درگردهمایی اعتراضی ایرانیان درمرکز شهر کپنهاگ، رفیق فرانک آون، کمونیست با سابقه و نماینده کنونی مجلس دانمارد 

)از لیست اتحاد، سرخ ها و سبزها( از زمره شرکت کنندگان و سخنرانان اصلی بود. وی که قبال سردبیر ارگان مرکزی حزب 

ک عضو مجلس و عضو کمیسیون روابط خارجی این مجلس است، با سخنان پر شوری همبستگی همه کمونیست بود و این

به شما ایرانیان، به مردم شجاع ایران و به رفقای ”ترقی خواهان دانمارد با مردم میهن ما را اعالم داشت. وی از جمله گفت: 

درخیابان ها برای آزادی و علیه دیکتاتوری مبارزه می عزیز هم مرام ایرانی ام درود می فرستم، که با حضور میلیونی خود 

کنید. حضور دلیرانه شما اثر خود را در جهان باقی گذارده و الهام بخش دیگر خلق ها برای نیل به آزادی، عدالت و پیشرفت 

  .است. ما، هم از شما می آموزیم، وقتی ایرانیان می توانند، ما نیز می توانیم

  .ایران، صحت این نظر را که جن  و اشغال نظامی راه رسیدن به دمکراسی نیست، ثابت می کندمبارزه دلیرانه مردم 

پیکار شورانگیز مردم ایران به همه نشان می دهد، باید از مبارزه دمکراتیک مردم حمایت کرد و جن ، خون ریزی، خشونت و 

  .اشغال را برای همیشه مردود دانست

، اسپانیا وآپارتاید درآفریقای جنوبی به همت مبارزات مردمی سرنگون شدند، امیدواریم، تا این دیکتاتوری ها دریونان، پرتقال

امر درایران هم صورت تحقق پذیرد. این امید ما، بی پایه نیست، ما سی سال قبل درکنار و هم سنگر با مردم ایران، زمانی که با 

مستبد شاه می رزمیدند همین امید و آرزو را داشتیم، آرزوی ما تحقق رژیم گوش بفرمان امپریالیسم درخاور میانه، یعنی رژیم 

یافت، گرچه، این انقالب بزرگ توسط والیت فقیه پایمال شد ... مبارزه امروز و شجاعت ستودنی توده های مردم پایه های رژیم 

رای تغییرات، تامین حقوق سیاسی صورت والیت فقیه را به لرزه انداخته است.این مبارزه کامال مردمی و دمکراتیک است، زیرا ب



می گیرد، درایران، با وجود اینکه یکی از بزرگترین کشورهای نفت خیز می باشد، کارگران وتوده های محروم جامعه به سختی 

از سیاست های رژیم و بحران مالی لطمه دیده اند. کارگران و مردم ایران به مانند دیگر زحمتکشان درجهان هیچگونه 

یتی در پدید آمدن بحران مالی نداشته اند، اما بیشترین خسارت و صدمه را می بینند. این هم یک جنبه جنبش مسئول

اعتراضی است که باید به آن دقت داشت. مبارزه ای که درایران برای آزادی و دمکراسی درجریان است، مبارزه ما نیز هست. 

  .را به شما تقدیم می داریم. پیروزی شما، پیروزی ماست اعالم می کنیم، از شما حمایت کرده و بهترین آرزوها

 زنده باد مبارزه مردم ایران برای آزادی

 

 !ترقی خواهان ضد امپریالیست انگلستان کودتای انتخاباتی رژیم را محکوم می کنند

، جنبش اتحادیه های اجالس ساالنه سازمان ضداستعماری و ضدامپریالیستی لیبراسیون، که مورد حمایت نیروهای ترقی خواه

تیرماه با تصویب قطعنامه  13کارگری، کمونیست ها و محافل مارکسیستی حزب کارگر در بریتانیا، می باشد، در روز شنبه 

همه جانبه ای عملکرد کودتا گرانه رژیم را محکوم کرد. لیبراسیون همچنین عضو مشاور سازمان ملل می باشد و هر ساله در 

نه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با ارا ه قطعنامه ها ی در مخالفت با سرکوب جنبش های خلقی جریان کار اجالس ساال

در کشور های جهان عمل می کند. این اجالس که به رهبری جرمی کوربین، از رهبران چپ حزب کارگر و فعاالن سرشناس 

ز بحث در مورد تحوالت اخیر ایران و مطالعه فاکت انترناسیونالیست جنبش کارگری و عضو پارلمان انگلستان، برگزار شد پس ا

های موجود در رابطه با جنبش مردمی خواستار ابطال انتخابات، قطعنامه صریحی را در رابطه با محکومیت رژیم والیت فقیه و 

و بنگاه در همبستگی با جنبش مردمی به تصویب رساند. تصویب این قطعنامه با توجه به کوشش های سفارت رژیم در لندن 

برای ارا ه تصویر مخدوشی از جنبش اعتراضی مردم ایران و به سکوت کشاندن چهره های “ پرس تی.وی.”خبر پراکنی 

  .برجسته، ترقیخواه و دموکرات جنبش کارگری انگلستان اهمیت دوچندانی پیدا می کند

یت از جنبش مردمی ایران مصوب کرد که سازمان لیبراسیون در راستای بیش از پنج دهه مبارزه بر علیه استعمار و حما

شورای مرکزی آن فعالیت های مشخصی برای بسیج محافل ترقی خواه انگلستان در رابطه با همبستگی با مردم ایران سازمان 

  .بدهد

  .در ادامه متن کامل قطعنامه مصوب اجالس ساالنه لیبراسیون جهت اطالع افکار عمومی در ایران منتشر می گردد

 

 نایرا

 

مجمع عمومی ساالنه لیبراسیون ناظر ادامه نقض حقوق بشر و سرکوب مردم در ایران، به ویژه در روزهای پس از انتخابات 
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ریاست جمهوری در ماه ژو ن )خرداد( است. شرکت درصد بسیار زیادی از مردم در این انتخابات توجه جامعه جهانی را به این 

کوشند. اما اعالم نتیجه انتخابات  ن تعیین سرنوشت خود هستند و فعاالنه در این راه میواقعیت جلب کرد که مردم ایران خواها

نژاد، و  گیری، که حاکی از پیروزی ر یس جمهوری کنونی، محمود احمدی های رأی به فاصله دو ساعت پس از بسته شدن حوزه

در میان نامزدهای شکست خورده و حامیان آنها وجود فاصله عظیمی بین آرای او و نامزدهای دیگر بود، موجی از نارضایتی 

های  علیه تقلب در نتایج انتخابات به دنبال آورد. در واکنش به خواست مردم برای بازشماری آرا یا ابطال انتخابات، مقام

و حقوق  حکومتی ایران برخالف قانون اساسی کشور هرگونه اقدام اعتراضی را منع کردند و اقدام به بازداشت فعاالن سیاسی

کنندگان کردند. رژیم ایران همچنین  نگاران، دانشجویان، فعاالن حقوق زنان، دانشگاهیان و بسیاری از اعتراض بشر، روزنامه

ها حکومت موضع  های همراه و اینترنت و... را قطع کرد. با ادامه اعتراض خدمات و وسایل ارتباط جمعی، از جمله تلفن

مسلّح را وارد عمل کرد، که منجر به تعدادی کشته، صدها زخمی، و هزاران مورد بازداشت تری گرفت و نیروهای  سرسختانه

 .مردم شد

های واقعی توسط رژیم ایران در مقابله با اعتراض  مجمع عمومی ساالنه حاضر لیبراسیون استفاده از نیروهای سرکوبگر و فشن 

 .کند نتخابات را محکوم میسابقه در نتیجه ا آمیز مردم عادی نسبت به تقلب بی مسالمت

های مترقی ایران، بر این عقیده است که برآمد  مجمع عمومی ساالنه لیبراسیون، همراه با مردم ایران و تمام نیروها و جریان

( در ایران حاکی از پیروزی قاطع کاندیدای اصالح طلب در کشور بود، ولی رژیم ۳۸۸ ۱خرداد  ۲۲) ۲۰۰۹ژو ن  ۱۲انتخابات 

پذیرش رأی و داوری مردم سر باز زده است. در نتیجه، ایران به دست رژیم ارتجاعی آن کشور در یک بحران سیاسی  ایران از

المللی موظف است که از پیکار مردم ایران در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی  سابقه گرفتار شده است و جامعه بین بی

 .در ایران حمایت کند

های دموکراتیک مردم  رحمانه خواست لیبراسیون نگران عملکرد اخیر رژیم ایران در سرکوب بی مجمع عمومی ساالنه حاضر

 .داند ها و برخوردهای آن در گذشته می است که آن را ادامه سیاست

 :این مجمع عمومی همچنین شاهد آن است که

های پذیرفته شده  ها وکنوانسیون انشود، و تمام پیم تر می های اخیر همچنان وخیم وضعیت حقوق بشر در ایران در سال

 شود؛ المللی کماکان به طرز فاحشی نادیده گرفته می بین

آمیز، حق اعتصاب  ای حق آزادی بیان، حق تجمع، حق اقدام به اعتراض و تظاهرات مسالمت یافته رژیم ایران به صورت سازمان

 کند؛ در دفاع از دستمزدها و شرایط کار را نقض می

و سندیکایی، از جمله رهبر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حومه، منصور اسانلو، کماکان در بازداشت  فعاالن کارگری

 برند؛ به سر می



 حمله نیروهای امنیتی رژیم به سندیکای کارگران هفت تپه و دستگیری و زندانی کردن اعضای هیئت مدیره آن ادامه دارد؛

سازمان  ۹۸و  ۸۷های  کارگران برای تشکیل سندیکاهای مستقل مطابق با کنوانسیونحمله رژیم علیه هر گونه تالشی توسط 

 جهانی کار ادامه دارد؛

 .دستگیری فعاالن حقوق زنان، و تبعیض سیاسی، حقوقی و اجتماعی نسبت به زنان ادامه دارد

ه منصور اسانلو، ر یس سندیکای مجمع عمومی ساالنه حاضر لیبراسیون خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و به ویژ

 .های اخیر است شرکت واحد، و نیز دستگیرشدگان هفته

المللی کلیدی از قبیل  های بین ها و پیمان خواهد که کنوانسیون های ایرانی می مجمع عمومی ساالنه حاضر لیبراسیون از مقام

ضویت در سندیکاها و مذاکره برای قراردادهای های مصوّب سازمان جهانی کار در ارتباط با حق کارگران در ع کنوانسیون

 .جمعی را به رسمیت بشناسد و به آنها عمل کند دسته

خواند که با نیروها و  های حقوق بشر را فرا می مجمع عمومی ساالنه حاضر لیبراسیون، سازمان لیبراسیون و دیگر سازمان

 .های مترقی همبستگی با مردم ایران، همکاری و همیاری کنند های اصیل و واقعی مردمی در ایران، و نیز دیگر سازمان سازمان
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 دموکراتیک های آزادی و حقوق برای ایران مردم جنبش از دفاع در

 1388تیر  15دوشنبه, 

ارتجاعی، صدام حسین دیکتاتور “ بن الدن”رژِیم والیت فقیه با امپریالیسم از همان قماش نیروها ی نظیر “ ضدیت”عیار 

 تعاملشان با امپریالیسم بستگی به منافع زودگذرشان دارد فاشیست و عمر بشیر، ر یس جمهور سودان است که میزان تبعیت و

بیش ازسه هفته از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، که در جریان آن محمود احمدی نژاد، نامزد نیروهای تاریک اندیش و 

قلبات وسیع، برنده نظامی درهمه مراحل انتخاباتی وت -ضد مردمی، بر پایه مداخله گسترده و سازماندهی شده محافل امنیتی

اعالم شد می گذرد. اعتراض به این تقلبات مفتضحانه، از سوی جنبش مردمی میهن ما در هفته های اخیر یکی از دامنه دار 

ترین کارزار های مبارزه ضد استبدادی در سه دهه اخیر بوده است. میلیون ها تن از شهروندان عادی شامل زحمتکشان، 

داران دموکراسی و حقوق بشر در ایران به خیابان ها آمده اند و در تظاهرات آرام و صلح جویانه ای قشرهای میانه جامعه و هوا

خواهان ابطال نتیجه انتخابات و برگزاری یک انتخابات سالم جدید شده اند. مردم در اکثر کشورهای جهان بر صفحه های 

و در سوی دیگر نیروهای نظامی و شبه نظامی رژیم قرار  تلویزیون های خود ناظر درگیری نابرابری، که در یکسوی آن مردم

تن کشته و صدها تن زخمی شده اند. افزون  20امنیتی رژیم حداقل  -دارند، بوده اند. در جریان آتش گشودن نیروهای نظامی

ی، چهره های بر این گزمگان رژیم در یکی از گسترده ترین عملیات سرکوبگرانه بیش از هزار تن از فعاالن جنبش اعتراض

برجسته کارزار انتخاباتی نامزدهای اصالح طلب، فعاالن جنبش دانشجویی و زنان و همچنین روزنامه نگاران هوادار جنبش 

برای  1360اصالحات را دستگیر و روانه شکنجه گاه ها کرده اند. شوهای تلویزونی قربانیان شکنجه، که در سال های دهه 

ر سازمان های سیاسی و دگر اندیش کشور سازمان دهی می شد تا بدین بهانه احزاب مترقی شماری از رهبران حزب ما و دیگ

و مردمی میهن ما را سرکوب و غیر قانونی اعالم کنند، امروز برای برخی از رهبران جنبش اصالح طلبی و حتی کسانی که 

د آور سرکوب خونین و فاجعه باری است که اتالق می شد سازمان دهی می گردد و یا“ خودی”زمانی به آنها عنوان نیروهای 

بر میهن ما تحمیل کرد و سرانجام با قتل عام هزاران زندانی سیاسی و شماری از  1360رژیم دیکتاتوری والیت فقیه در دهه 

برجسته ترین متفکران، نویسندگان، رهبران و فعاالن جنبش کارگری، افسران میهن دوست، فعاالن جنبش زنان و دیگران 

 . جعه آفریدفا

در هفته های اخیر جنبش اصیل مردمی و آزادیخواهانه مردم ایران و مبارزه قهرمانانه این جنبش برای پیشبرد امر اصالحات 

دموکراتیک در مرکز توجه و حمایت افکار عمومی جهان قرار گرفته است. کمتر کسی را می توان یافت که صحنه های تقابل 

رژیم خونریز حاکم، در تهران و دیگر شهرهای کشور، با مردم دست خالی و پرامید را نبیند و از نظامی  -خشن نیروهای امنیتی

 . زنان، جوانان و زحمتکشانی که این چنین دلیرانه در مقابل سپاهیان تاریک اندیشی و جهل مقاومت می کنند، حمایت نکند

ر سال گذشته با اتحاذ سیاست های ارتجاعی و ضد مردمی واقعیت این است که رژیم والیت فقیه و دولت برگمارده آن در چها
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بخش بزرگی از استعدادهای انسانی و طبیعی ایران را به باد داده است. ایران غنی از منابع نفت و گاز در فقر، در بحران 

زوای بین المللی بی اقتصادی و اجتماعی، در فساد و فحشا دست و پا می زند. سیاست خارجی ماجراجویانه رژیم، ایران را در ان

سابقه ای قرار داده است و در شرایط کنونی توازن قوا در صحنه جهانی استقالل سیاسی و تمامیت ارضی میهن ما را توسط 

 . محافل جن  طلب امپریالیستی با تهدید های جدی رو به رو کرده است

کشور ما آنچنان است که هیچ نیروی سیاسی روشن است که وضعیت مبارزه مردم ما و همچنین توجه جهانی به رویدادهای 

یی نمی تواند در مقابل این وضعیت بی نظر بماند. یا باید در حمایت از مبارزه مردم در کنار آن قرار گرفت و یا در کنار رژیمی 

رابطه با  اجتماعی و فرهنگی عقب مانده، ارتجاعی و ضدمردمی است. آنچه که در -که به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اید ولوژیک

صف بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی در درون ایران می توان گفت این است که مواضع سیاسی همه نیرو های ترقی خواه، 

چپ و دموکرات و اصالح طلب ایران در راستای دفاع از جنبش اصیل مردمی و در محکومیت سیاست های رژیم است. حتی 

گریزناپذیر تحوالت و مشاهده اوج و وسعت جنبش مردمی چند پارچه شده اند و  نیروهای طرفدار رژیم زیر فشار واقعیت های

بخش ها ی ازآن انتقادهای جدی ای را در رابطه با عملکرد دولت احمدی نژاد و ضرورت تغییر در مسیرحرکت جامعه را 

 . پذیرفته اند

جمله احزاب کمونیست با اعالم حمایت از کارزار در صحنه بین المللی نیز اکثریت قاطع نیروهای ترقی خواه و دموکرات و از 

 . وسیع زنان، جوانان و مردم معترض و محکوم کردن سرکوب خونین جنبش اعتراضی در کناراین قیام مردمی قرار گرفته اند

متاسفانه نمی توان بر این حقیقت چشم پوشی کرد که هستند نیروهای محدودی در سطح جهان که در ارزیابی های اولیه 

خود در تله محیالنه و ظریف رژیم حاکم افتاده اند، که مذبوحانه سعی دارد این مبارزه اصیل مردمی در راستای صلح، 

دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را به مثابه تظاهر تحریکات خارجی و برون مرزی جلوه دهد. کوشش برخی عناصر و 

دمی و تحت تاثیر محافل برون مرزی بودن شعار ها و خواسته های قیام با نیروها در ابراز تردید به محتوی اصیل جنبش مر

شکوه مردم ایران متاسفانه قبل از هر چیزریشه در درد جزمی و غیر منعطف نیروها ی دارد که درد دقیق و همه جانبه ای از 

نگاه داشت که چنین موضع گیری ها ی امپریالیسم و مبارزه ضد امپریالیستی ندارند. این حقیقت را نیز نمی توان از دید دور

قبل از اینکه بار معرفتی داشته باشد، انعکاس بی اطالعی این نیروها، و درد سطحی آنان از محتوی مبارزات و شعار های 

دروغین و پوپولیستی رژیم فقاهتی حاکم است. همچنین این مسئله نیز حا ز اهمیت است که رژیم درماه های اخیر در این 

که در برنامه های آن برخی “ پرس تی. وی.”رمایه گذاری همه جانبه کرده است. تاسیس شبکه تلویزیونی بین المللی راستا س

از چهره های جنبش صلح و چپ به کار گرفته شده اند، فعالیت سایت های اینترنتی مشخصی که با پوشش کاذب چپ و زیر 

یم دیکتاتوری برخاسته اند، تماس های هدفمند سفارتخانه های پرچم عدالت خواهی دروغین به مشاطه گری چهره کریه رژ

دیپلماتیک رژیم با برخی  -اقتصادی -رژیم با احزاب چپ و کمونیست جهان، سرمایه گذاری کاسبگرانه روی روابط تجاری
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ز انتقادات کشورهای آمریکای التین و سعی به بسیج برخی از دولت ها در جنبش چپ به واسطه گری برای کندکردن لبه تی

 . جنبش چپ در رابطه با سیاست های رژیم تئوکراتیک از این زمره اند

سران رژیم همچنین در رابطه با تحوالت اخیر توانسته اند که با بهره گیری از اهرم های اقتصادی و دیپلماتیک خود در چند 

 . ور شوندکشور جهان مانع عکس العمل جدی نیروهای سیاسی مشخصی در رابطه با تحوالت کش

یکی از جوانبی که در هفته های اخیر به صورت برجسته ای مشخص گردید میزان تاثیر چنین روابطی در موضع گیری 

کشورها ی است که در تحلیل نهایی در چارچوب محدود منافع ملی خود عمل می کنند. ایران به دالیل گوناگون، اما غیر 

اقتصادی روابط نزدیکی با برخی از کشورهای آمریکای التین و به ویژه ونزو ال دارد.  -اید ولوژیک، و از جمله قراردادهای تجاری

اکثر این کشورها به دلیل سیاست های مستقل و مترقی خود مورد تهدید آمریکا و متحدان آنان قرار دارند و لذا طبیعی است 

متحدانی باشند. عالوه بر این ونزو ال در پیمان که برای ایجاد شکاف در حلقه محاصره امپریالیستی در سطح جهان به دنبال 

بین المللی اوپک مواضع مشابهی با ایران دارد. لذا این طبیعی است که از دیدگاه روابط بین دولتی، ونزو ال و یا کشورها ی 

ن و ایران مقاومت نظیر آن در آمریکای التین ابراز کننده نظریات مثبتی در قبال رژیم حاکم باشند. برای نیروهای مترقی جها

این کشورها در مقابل توطئه های امپریالیستی مبارزه ای ارزشمند و قابل دفاع است ولی صرف مبارزه ملی و ضد امپریالیستی 

این کشورها دلیلی برای پذیرش مواضع دیپلماتیک متضاد و بده بستان های این کشور با رژیمی مستبد و تاریک اندیشی 

، از سوی ما و دیگر نیروهای مترقی جهان نیست. نیروهای ترقیخواه ایران و دموکرات ایران نمی همچمون رژیم والیت فقیه

توانند نگرانی و عدم خشنودی خود از موضع گیری های محافل رسمی چندین کشور و به ویژه دولت جمهوری بولیواری 

ابراز ننمایند. این کشورها بر پایه مناسبات تجاری و  ونزو ال در رابطه با حمایت از مواضع رژیم و مقابله آشکار با جنبش مردمی

دیپلماتیک خود با جمهوری اسالمی متاسفانه چشم بر واقعیت های تحوالت اخیر ایران بسته و عمالط در مقابل جنبش مردمی 

و تصمیم سیاسی  ایران قرار گرفته اند. ما ضمن توجه به دشواری های ونزو ال برای حفظ خود در مقابل تهاجمات امپریالیسم

تجاری با رژیِم حاکم در ایران و ر یس جمهور ارتجاعی آن، به رهبران دولت ونزو ال  -این کشور برای داشتن روابط اقتصادی

توصیه می کنیم که از برداشت های سطحی و نادرست از ماهیت تحوالت کنونی ایران و دگرگونه جلوه دادن آن و زیر عالمت 

 .مردمی میهن مان پرهیز کنند سئوال بردن اصالت جنبش

رژیم حاکم بر ایران )و دولت کارگزار آن به ریاست آقای محمود احمدی نژاد(، نه توانی برای ایفای نقش در صحنه مبارزه ضد 

امپریالیستی دارند و نه سیاست های آن در چنین راستا ی است. درگیری ها و مشاجرات بین امپریالیسم آمریکا و متحدان آن 

تحادیه اروپا با جمهوری اسالمی ایران در چارچوب تقسیم حیطه نفوذ در خاورمیانه است. جمهوری اسالمی ایران امروز به در ا

مثابه کشور قدرتمندی در منطقه برای خود امتیازات و حیطه نفوذ ویژه ای قا ل است. جمهوری اسالمی ایران آنجا که دخالت 

ع خود می داند، رسماط و وسیعاط با امپریالیسم آمریکا و متحدان آن همکاری کرده و می های امپریالیسم در خاورمیانه را به نف



کند. همکاری کلیدی و بسیار تعیین کننده جمهوری اسالمی در جریان تهاجم نظامی ایاالت متحده عراق و افغانستان و اشغال 

می تصدیق کرده اند که در جریان حمله نظامی این دو کشورمثال های آموزنده ای در این زمینه است. سران جمهوری اسال

با نیروهای آمریکا ی و متحدان آن وسیعاط همکاری کرده اند و از جمله به هواپیما  2001ایاالت متحده به افغانستان در سال 

را داده اند. های جنگنده آمریکا اجازه پرواز در حریم فضایی ایران برای حمالت غافلگیرانه به مراکز استراتژیک افغانستان 

کنگره ”نیروهای وابسته به آمریکا و از جمله  2003و  2002همچنین در جریان تدارد حمله نظامی به عراق در سال های 

به رهبری احمد چلبی با اطالع و حمایت مالی ایاالت متحده از طریق خاد ایران در مرزهای غربی کشور عمل می “ ملی عراق

، مسئول “خاویر سوالنا”، علناط و رسماط خطاب به 2009م در کنفرانس امنیتی مونیخ، در فوریه کرده اند. نمایندگان رسمی رژی

، وزیر دفاع این کشور “رابرت گیت”، معاون ر یس جمهور آمریکا و “جوزف بایدن”سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا و 

ان حاضر است که برای ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان اعالم کرد در صورتیکه منافع جمهوری اسالمی در نظر گرفته شود، ایر

 .ایفای نقش و با طرح های امپریالیستی همکاری بکند

ارتجاعی، صدام حسین دیکتاتور “ بن الدن”رژِیم والیت فقیه با امپریالیسم از همان قماش نیروها ی نظیر “ ضدیت”عیار 

بعیت و تعاملشان با امپریالیسم بستگی به منافع زودگذرشان فاشیست و عمر بشیر، ر یس جمهور سودان است که میزان ت

دارد. این حقیقتی است که چنین نیروها ی صرفنظر از مشکالت مقطعی با برخی طرح های امپریالیستی، در رابطه با اهریمنانه 

 .ترین طرح های امپریالیسم بر ضد منافع خلق ها، هم آهن  و متحد با شیطان عمل کرده اند

سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیز عملکرد رژِیم حاکم در ایران هیچ نزدیکی با مبارزات اصیل ضدامپریالیستی ندارد. از نظر 

به گواه تمامی داده های اقتصادی دولت جمهوری اسالمی به صورت پیگیری یک نسخه تمام عیار صندوق بین المللی پول و 

نیروهای حاکم در میهن ما از نظر طبقاتی نیروهای وابسته به کالن سرمایه داری بانک جهانی را دنبال کرده و می کند. و امروز 

درصد نیروی کار،  20تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک رشد یافته در دستگاه عمیقاد فاسد دولتی هستند. بیکاری نزدیک به 

میلیون نفر  15سخنگویان رژیم تا حد  درصدی، زندگی میلیون ها ایرانی زیر خط فقر که حتی بر اساس اعترافات 25تورم 

می باشد، در کنار فساد و فحشاء گسترده در جامعه نتیجه منطقی سیاست های رژیم بوده است. خصوصی سازی های پردامنه، 

بود و  1357قانون اساسی، به دستور ولی فقیه، که از دست آوردهای انقالب مردمی بهمن  44حرکت به سمت حذف اصل 

به نهاد های سندیکا ی و تشکل های کارگری، دستبرد به حقوق و شرایط کاری کارگران و زحمتکشان در  حمله وحشیانه

راستای اصلی سیاست های رژیم فقاهتی قرار دارد. سران و فعاالن جنبش سندیکا ی در زندان ها تحت شکنجه و داغ و درفش 

ونی و مورد سرکوبگرانه ترین فشارها قرار دارد. آیا هیچ نیروی قرار دارند. فعالیت نیروهای چپ راستین و کمونیست ها غیر قان

واقعی ضدامپریالیست می تواند چنین مشخصه ها ی ارتجاعی و ضدمردمی داشته باشد؟ ما به آن پاسخ منفی می دهیم. باید 

به صورت یکپارچه در با درد بغرنجی های طبیعی تحوالت حاضر در ایران و حذر از نتیجه گیری های خام و ساده اندیشانه، 
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کنار و همدوش نیروهای چپ، دموکرات، ترقی خواه و کمونیست های ایران پرچم حمایت از جنبش مردم ایران، جنبشی که 

وسیع ترین اقشار و طبقات مردم ایران در آن شرکت دارند، را بر افراشته نگاه داشت. حمایت بخش های وسیع نیروهای 

ونیستی جهان از مبارزات مردم ایران: کارگران، زنان دانشجویان و جوانان، نویسندگان، مترقی، چپ و جنبش کارگری و کم

کمونیستی ایران، تجلی نیرومندی از مبارزه جهانی  -نیروهای ملی و مذهبی و خصوصا نیروهای جنبش کارگری

 . کارگری جهان است -ضدامپریالیستی و انترناسیونالیستی جنبش کمونیستی

55/696-45-19-28-11-http://www.tudehpartyiran.org/2013- 
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 (19) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  18نبه, پنج ش

 ای خامنه بر مرگ شعار و انقالب میدان در شدید های درگیری

 امیرکبیر دانشگاه های خوابگاه به شخصی لباس نیروهای حمله

 دانشگاه کوی سالروز دهمین در وحدت تحکیم دفتر مرکزی شورای بیانیه

 سیاسی فعاالن بازداشت تداوم به اعتراض در مشارکت جبهه بیانیه

 

 1388 تیر 18 هپنجشنب

 دمکراسی و بشر حقوق فعالین ای، خامنه بر مرگ شعار و انقالب میدان در شدید های درگیری

 

 .شدند درگیر سرکوبگر نیروهای با و کردند تجمع آن اطراف و کارگر و آذر ۱٦ خیابانهای در مردم

 

 انقالب میدان بسوی و کنند باز ار راه توانستند داشتند سرکوبگر نیروهای با که درگیریهای طی مردم و جوانان

 جمعیت تعداد هستند. متمرکز آن در جمعیت تعداد بیشترین کارگر خیابان و آذر ۱٦، انقالب میدان کنند حرکت

 گسترده بسیار مناطق این در درگیریها شود. می افزوده آنها تعداد بر لحظه هر و رسد می نفر هزاران به آنجا در

 شدند دستگیر نفر ۱٦ حدود در ۱۹:۳۰ ساعت انقالب میدان در فقط شدند. دستگیر نانجوا از زیادی تعداد و است

 همچنین شدند زخمی بشدت باتوم ضربات اثر در مردم از زیادی تعداد همچنین است. زیاد بسیار دستگیریها آمار

 .اردد ادامه بشدت درگیریها . کنند می فلفل گاز و آور اشک گاز پرتاب به اقدام گسترده بصورت

 

 شوند می دستگیر جوانان و گیرد می صورت سرکوبگر نیروهای توسط که ای حمله هر با جوانان بخصوص و مردم

 با مقابله به که وقتی جوانان همچنین میدهند. سر را دیکتاتور بر ،مرگ ای خامنه بر مرگ شعار صدا یک جمعیت

 .میدهند سر را هستیم هم با ههم ما نترسید نترسید شعار با خیزند می بر سرکوبگر نیروهای

 گسترده بصورت شخصیها لباس و پاسداران،بسیج سپاه ویژه، گارد ، ای خامنه علی فقیه ولی امر تحت نیروهای

 گفتۀ بنابه برند. می یورش دفاع بی مردم به وحشیانه بصورت و دارند حضور مرکزی مناطق در ای سابقه بی و ای

 .شود می افزوده آنها تعداد به همچنین و اند کرده آنجا وارد را خود ینیروها توان تمام با عینی شاهدان

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/699-
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 امیرکبیر دانشگاه های خوابگاه به شخصی لباس نیروهای حمله

 ۱۳٨٨ تیر، ۱٨ پنجشنبه،

 

 سازماندهی موتورسواران همراهی با گرم و سرد های سالح به مجهز شخصی لباس نیروهای امیرکبیر: خبرنامه

 . کردند حمله امیرکبیر دانشگاه های ابگاهخو از برخی به شده

 

 به ورود با آفرین، به خیابان در گلشن خوابگاه به حمله در امشب 20:30 ساعت در شخصی لباس نیروهای

 .دادند قرار شتم و ضرب مورد را خوابگاه نگهبانان و دانشجویان از تعدادی خوابگاه،

 

 تخریب نیز را خوابگاه امکانات و ساختمان از هایی بخش شخصی لباس نیروهای امیرکبیر، خبرنامه گزارش به

 مختلف طبقات و نمازخانه حمام، مطالعه، سالن به و کرده استفاده آور اشک گاز از افراد این حمله این در کردند.

 .کردند حمله گلشن خوابگاه

 

 .یستن دسترس در اطالعی حمالت این از پس خوابگاه این دانشجویان از تن چند وضعیت از

 

 مراجعه نیز امیرکبیر دانشگاه یاوری خوابگاه درب به نظامی نیروهای همراهی به شخصی لباس نیروهای همچنین

 .پرداختند دانشجویان تهدید به و نموده

 

 .کرد خواهند حمله ها خوابگاه به مجددا امشب که اند کرده اعالم شخصی لباس نیروهای

 

 دانشگاه کوی سالروز دهمین در وحدت تحکیم دفتر مرکزی شورای بیانیه

 ۱۳٨٨ تیر، ۱٨ پنجشنبه،

 

 با 78 سال در دانشگاه کوی به حمله سالروز دهمین در وحدت تحکیم دفتر مرکزی شورای امیرکبیر: خبرنامه

 آقاسلطان، ندا ،88 سال شهدای و محمدی اکبر و نژاد ابراهیم عزت ،78 سال شهدای یاد ای بیانیه انتشار

 .داشت گرامی را اخیر های هفته نشان و نام بی شهدای از بسیاری و امیرنژاد ناصر ، غنیان فیمصط آسا، کیانوش



 به تا خواست حاکمان از کروبی مهدی و موسوی میرحسین آقایان از حمایت اعالم با همچنین وحدت تحکیم دفتر

 .کنند باز امور آمیز مسالمت اصالح یبرا را راه آن، دوباره برگزاری و انتخابات ابطال با و نهاده گردن مردم اراده

 :است زیر شرح به اطالعیه این کامل متن

 آفرید آزاد را انسان که خدایی نام به

 وحشت سایه جا همه

 قدرت چکمه جا همه

 را قناری هر گلوی

 نفرت سر از بریدند

 های روز در امسال نتهرا دانشگاه درکوی که رسد می فرا دانشگاه کوی فاجعه سالگرد دهمین شرایطی در امسال

 به وفجایعی ها حماسه اخیر ماه یک در کشور سراسر در و شد خلق بزرگتر مراتب به فجایعی خرداد 25 و 24

 ابراهیم عزت شهیدان سوگوار تنها دیگر ما سرزمین روزها این ایم. بوده شاهد را 78 تیر 18 از بزرگتر مراتب

 ، غنیان مصطفی ، آسا ،کیانوش آقاسلطان ندا چون بسیاری های نام داغدار که چرا نیست؛ محمدی اکبر و نژاد

 شده جاری شهرمان خیابانهای سنگفرش بر پاکشان خون 88 تیر و خرداد در که ایم شده ... و امیرنژاد ناصر

 . است

 مردم آرای به کامل توجهی بی و دهم جمهوری ریاست انتخابات سوگواره برگزاری شاهد گذشت که ماهی در

 گامهای آخرین تا بودیم ایران ملت سبز جنبش آمیز مسالمت و مدنی آرام، اعتراضات شدید سرکوب با همراه

 .شود بالموضوع کامال ایران سیاسی ساختار در مردم رای و انتخابات و شده تکمیل نظام جمهوریت تدفین پروژه

 اهلل تا زد هم بر را کودتاچیان آشفته خواب انتخاباتی نرم کودتای این برابر در مردمی عیار تمام مقاومت حال این با

 اما اند، نشانده کرسی بر را خود حرف ظاهر در اگرچه که دریابند و شود آنها شب هر کابوس مردم شبانه اکبرهای

 .کرد خواهد سربلند روزی سرانجام که شده نهان خاکستر زیر در آتشی

 از ایران ملت سبز جنبش رهبران کروبی مهدی و سویمو میرحسین آقایان از حمایت اعالم با وحدت تحکیم دفتر

 به نرفته دست از کامل طور به ها فرصت هنوز که زمانی تا اما دیرهنگام بسیار اگرچه که خواهد می حاکمان

 .کنند باز امور آمیز مسالمت اصالح برای را راه آن، دوباره برگزاری و انتخابات ابطال با و نهاده گردن مردم خواست

 از ای کننده نگران اخبار که سیاسی فعاالن و دانشجویان گسترده بازداشت به را خود شدید اعتراض نهمچنی
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 خواهان و کنیم می اعالم رسد، می گوش به آنها از ساختگی اعترافات اخذ برای تالش و آنها نگهداری وضعیت

 .هستیم افراد این سریعتر هرچه آزادی

 لظلما مع الیبقی و الکفر مع یبقی الملک

 !هرگز ظلم با اما ماند می کفر با حکومت

 دانشجویان اسالمی های انجمن اتحادیه

 کشور سراسر دانشگاههای

 1388 تیر 18 وحدت تحکیم دفتر

 سیاسی فعاالن بازداشت تداوم به اعتراض در مشارکت جبهه بیانیه

 اعالم سیاسی فعاالن ظالمانه داشتباز تداوم به را خود اعتراض ای بیانیه صدور با اسالمی ایران مشارکت جبهه

 .است داشته

 :است شرح بدین بیانیه این کامل متن

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 و اسالمی انقالب موثر نیروهای وطن، فرزندان ترین پاک از از تن دهها غیرقانونی اسارت از هفته چهار به نزدیک

 .گذرد می اصالح عرصه قهرمانان

 و اسالمی جمهوری مسیر در بزرگ انحراف از جلوگیری برای آشکار تالش امام، مانهایآر و حق از دفاع آنها جرم

 .است بوده قانونی طریق از خود طبیعی مجرای به امور بازگرداندن منظور به دهم انتخابات در شورآفرینی

 فضای زا پاکباخته و مومن عناصر کردن خارج با خواهند می خود زعم به نظام جمهوریت علیه کودتاگران

 طلبی اصالح امروز آنکه از غافل کنند، ویران را ایران در درونزا اصالحات دار ریشه و عظیم حرکت بنیاد اجتماعی،

 تنومند ریشه این که است داده نشان پیش سال 12 از ایران ملت و است شده ملت این آحاد آرمان اصالحات، و

 .است آورده بار هب را بسیاری ناب های میوه و ستبر هایی شاخه امروز

 و اخالق مبنای بر نه و قانون و شرع قالب در نه شدگان، بازداشت با برخورد نحوه و غیرقانونی های بازداشت

 با تا اند بوده صدد در قبل مدتها از که جماعتی که است واقعیت این گویای و نیست توجیه قابل مروت و انصاف

 های حرکت همه ریشه به خواهند می امروز بخشند تحقق را جمهوریت محو دیرینه آرزوی مخملین کودتایی

 قالب در را ایران جامعه های واقعیت تا کوشند می آنها بزنند. تیشه آمیز مسالمت و قانونمدار اجتماعی و سیاسی



 شاخص و شده شناخته های چهره سراغ به ابتدا رو این از و دهند جلوه وارونه آمیزخود توطئه های گیری جهت

 .نکردند رحم هم مرد و زن و جوان و پیر و هنرمند روحانی، استاد، دانشجو، به آن از پس و رفتند سیاسی

 بر عالوه انتخابات نتایج اعالم روز نخستین از داند می شرع و قانون و قدرت صاحب را خود اینک که گروهی این

 و مطبوعات تعطیلی مدنی، نهادهای و احزاب بستن به اقدام خدوم، های انسان گسترده و غیرقانونی دستگیری

 واقعیت این با را خود اند نخواسته گاه هیچ و کردند سانسور سابقه بی فضای تحمیل و رسانی اطالع راههای بستن

 نبوی، زاده، امین زاده، تاج میردامادی، حجاریان، صدها کنند باز را خود چشم اگر که دهند تطبیق روشن های

 که روند می را راهی میهن، این جای جای در که بینند می را دربند اسیران خیل و یفراهان صفایی زاده، رمضان

 همان و اسالم رحمانی چهره به بازگشت و حقیقت و عدالت دموکراسی، پیروزی استبداد، فنای آن، نهایت

 .داد می را آن نوید امام که است اسالمی جمهوری

 و پروا بی مواضع و مبهم اخبار از موجی انتشار است کشور این دلسوزان همه عمیق نگرانی باعث امروز آنچه

 های تریبون بعضی در حتی و حاکم جریان به وابسته مطبوعات و ها سایت در که است مختلفی روانی عملیات

 مستند و مدرک نبود و ها زندانبان ادعاهای بودن پایه بی از حاکی اول درجه در همگی که شود می اظهار رسمی

 که است گیری اعتراف برای غیرانسانی – غیرقانونی های روش اعمال دهنده نشان بعد درجه در و دپسن محکمه

 .آورد خواهد بار به آن مجریان برای یروسیاه البته

 بازداشت انسانی اولیه حقوق رعایت به حاضر فقط نه زند، می دم گرایی قانون از مدام جریان این که شرایطی در

 می دریغ هم آنها سالمت خبر دادن از حتی عزیزان این خانواده مصرانه گیری پی برابر در بلکه نیستند شدگان

 این چرا پس نیست اجرا حال در ناگوار و تلخ اتفاقاتی زندان در اگر که است کرده نگران را ما سخت همین و کنند

 ؟کنند می لجاجت پناه بی زندانی یک گناه بی خانواده حق ترین بدیهی برابر در همه

 قانونی خواست برابر در بستند، را قانونی رسیدگی های راه همه انتخابات در تقلب واضح امر در که ها همان امروز

 قوه رییس تعجب، کمال با که حالی در و ایستند می رحمانه بی گناه، بی سیاسی زندانیان این فرزندان و همسران

 بلندمرتبه مسئوالن بعضی به حتی و کنند می سئولیتم سلب خود از مورد این در کشور کل دادستان و قضاییه

 سقم و صحت که اخباری با روز هر شود، نمی داده اسیران این نامعلوم بازداشتگاه از بازدید اجازه هم قضاییه قوه

 .آورند می درد به را زندانی رادمردان این دوستان و ها خانواده رنجور قلب نیست، معلوم آنها

 را خود که کشوری در و است کرده کر را فلک گوش دولتمردان، و قدرت صاحبان "عدالت" یادفر که زمانه این در
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 حداقل پیگیر توان نمی داد، و عدل امام میالد سالروز در در چرا داند می اسالم القرای ام و )ع( علی عدل مظهر

 راه به دستگیرکنندگان که است زشتی بازی چه این بود؟ آنها سالمت از اطمینان یعنی اسرا خانواده انسانی حق

 آنها بازماندگان دردمند و خسته جان بر شب و روز بلکه دهند می آزار را خود زندانیان جسم فقط نه و اند انداخته

 دهه آغار در ملت به حاکمان هدیه است این آیا محمدی؟ اسالم و علوی عدالت است این آیا کشند؟ می سوهان

 دینی؟ مردمساالری است این آیا پیشرفت؟ و عدالت

 قدرت صاحبان از را دفاعی هرگونه مجال آن ادامه که رفتارها این از انزجار ابراز با اسالمی ایران مشارکت جبهه

 وضعیت این از که داند می نظام مسئوالن همه متوجه را برخوردها گونه این عواقب مسئولیت صریحا گیرد، می

 .کنند نمی کاری و دارند خبر

 اولویت سیاسی، زندانیان این اساسی حقوق همه نقض و سلب به اعتراض ضمن اسالمی ایران تمشارک جبهه

 مسئولیت سلب و داند می اسیران این روحی و جسمانی سالمت از اطمینان و جان حفظ را فعلی شرایط در اصلی

 مسئولیت ای، فاجعه هر بروز صورت در حال عین در و داند نمی قبول قابل را قضایی ارشد مسئوالن توسط خود از

 .داند نمی امنیتی و قضایی مسئوالن متوجه تنها را آن

 ضمن داند نمی پاسخگو را خود قانونی مرجع هیچ که امنیتی فوق فضای این در اسالمی ایران مشارکت جبهه

 و خواند می افر خود قانونی و انسانی نقش ایفای به را کشور مدنی و حقوقی نهادهای همه احدیت، درگاه به التجاء

 حقوق دغدغه واقع به پرده پشت معامالت و سیاسی های بازی دسیسه از فارغ که المللی بین مجامع همه از

 آزادی زندانیان این نجات در خود تاریخی مسئولیت به خواهد می جهان خواهان آزادی همه از و دارند را ها انسان

 .کنند عمل خواه

 سید حجاریان، سعید خاصه دربند عزیزان سالمت از را خود عمیق نگرانی بخصوص اسالمی ایران مشارکت جبهه

 از و دارد می اعالم زاده رمضان عبداهلل و میردامادی محسن زاده، امین محسن نبوی، بهزاد زاده، تاج مصطفی

 به و کند می فراهم را بند در عزیزان همه استخالص موجبات زودتر هرچه خواهد می رحیم و رحمان خداوند

 .نماید عطا بیشتر تالش و صبر توفیق آنها دوستان و خانواده

 ینقلبون منقلب ای ظلموا الذین وسیعلم

 اسالمی ایران مشارکت جبهه

88/4/17 
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 !شد خواهند پیروز دلیر، مردم این

 1388تیر  21یکشنبه, 

 «درتهران تیر 18 تظاهرات از کوتاه گزارشی»

تیرماه مدعی شده  18برخالف تاکید فرمانده نیروهای انتظامی که دو روز قبل از 

نخواهد شد و به رغم قطع مجدد پیامک ها و تعطیلی  بود، هیچ تظاهراتی برپا

تیر ماه به خیابان ها آمده و  18کوی دانشگاه تهران، هزاران تن از مردم در روز 

تداوم مبارزه علیه استبداد و کودتای انتخاباتی را به مزدوران رژیم و طراحان کودتا 

  .بویژه ولی فقیه گوشزد کردند

عصر درمناطق مختلف تهران شکل گرفت. باز هم چهره خیابان های شهر دگرگون شده  16تجمعات مردمی از حدود ساعت 

بود. پیر و جوان، زن و مرد، مصمم ومتحد با غروری غلبه ناپذیر آمده بودند تا نشان دهند، جنبش ضد استبدادی با سرکوب و 

زی شهر، تظاهرات توده ای برپا شده بود. همه دربیش از هشت نقطه مرک.فریب از میدان بدر نخواهند رفت مبارزه ادامه دارد

  .باهم شعار می دانند، دولت کودتا، استعفا استعفا! مرگ بردیکتاتور عمده ترین و همگانی ترین شعارها بود

انقالب -درگیری ماموران بسیج، لباس شخصی ها و گاردهای ویژه سپاه و نیروی انتظامی با مردم نخست از چهار راه ولی عصر

شد. درحوالی پارد دانشجو و مجاور تئاتر شهر جمعیت انبوه مردم با گاز اشک آور و سپس تیراندازی هوایی روبرو گردید آغاز 

و گاردهای سپاه پاسداران به همراه لباس شخصی ها با باتوم به مردم یورش آوردند. سراسر خیابان از جمعیت موج می زد. 

ندگان بوق ممتد می زدنند و دست خود را به عالمت پیروزی به مردم نشان می خودروها نیز به نشانه همبستگی با تظاهرکن

دادند. تظاهر کنندگان به رغم حمله مزدوران سپاه و بسیج و پرتاب گاز اشک آور، به سمت میدان انقالب و دانشگاه تهران 

جوانان با برافروختن آتش و حرکت می کرد. حضور زنان و دختران درصف نخست تظاهرات چشم گیر است. گروه های فعال 

ایجاد دود سعی درخنثی کردن اثرات گاز اشک آور داشتند. همبستگی و یک دلی مردم بی نظیر است. همه چون یک تن 

امیر آباد نیز جمعیت زیادی گرد آمده اند. دراین خیابان مردم نبش  واحد دربرابر کودتای ارتجاع قد برافراشته اند. درخیابان

ا با گلوله بسیجیان به شهادت رسید، با حرارات هر چه تمامتر شعار مرگ بر دیکتاتور می دهند. از خیابان امیر خیابانی که ند

آباد تا میدان انقالب و حوالی دانشگاه تهران و میدان ولی عصر نیروهای نظامی و امنیتی حضوری گسترده دارند و از هیچ 

  .وه حضور مردم کتمان ناپذیر استوحشیگیری کوتاهی نمی کنند. ولی با این وجود شک

تیرماه، واقعیت نیروی جنبش مردمی و تداوم مبارزه را جلوی چشم ولی فقیه و مزدوران مسلح سپاه به نمایش  18تظاهرات 

 !چنین نیروی و چنین مردمی شکست ناپذیرند.گذاشت

55/700-45-19-28-11-ttp://www.tudehpartyiran.org/2013h- 
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 (20) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  21یکشنبه, 

 تهدید و شکنجه و زور با - تلویزیونی یساختگ های مصاحبه و اعترافات مباشر و متصدی و آمر منتظری: اهلل آیت

 .بود خواهند تعزیر مستحق قانونا و شرعا و مجرمند و گناهکار -

 !است بند در زندانیان جان مستقیم مسئول نژاد احمدی

 دهند تشکیل سیاسی ی جبهه کروبی و موسوی خاتمی، سحابی: اهلل عزت

پرسشهای مردم رشید و »رجب، پنج پرسش شرعی را به عنوان  13امروز: محسن کدیور ضمن تبریک میالد امام علی )ع( در 

 .با استاد خود در میان نهاد« مظلوم ایران از پیشوایان دینیشان

 

به گزارش سایت محسن کدیورکدیور درپرسش اول ازحکم تصدی مناصب خدمات عمومی پس از از دست رفتن شرا ط الزامی 

رأی اکثریت پرسیده است. فقیه عالیقدر پاسخ داده است : از بین رفتن شرا ط مذکور  از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از

که شرعا و عقال در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل 

 .ی و متصدی می گرددموجب سقوط قهری والیت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متول

 

در پاسخ به سؤال از وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی، این عالم مجاهد نوشته است تصدی چنین افرادی هیچگونه 

مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود 

ن را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن و برکناری آنا

 .ابراز داشته و بخواهند

 

مطرح شده است. آیت اهلل العظمی منتظری ارتکاب همه « ملکة عدالت»با « یازده گناه کبیره»در پرسش سوم ارتباط ارتکاب 

برخی از آنها را از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بی عدالتی این معاصی یا اصرار بر 

 .دانسته است

 

می تواند مجوز « حفظ نظام از اوجب واجبات است»کدیور در پرسش چهارم پرسیده است آیا تمسک به جمالتی از قبیل 

خالقی و محکمات شرعی باشد؟ استاد در پاسخ خود تصریح کرده است که تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیرپانهادن ضوابط ا

 .با کارهای ظالمانه و خالف اسالم نمی توان نظام اسالمی را حفظ یا تقویت نمود

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/701-


 

با زور و شکنجه و  -به فتوای آیت اهلل العظمی منتظری آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی 

 .ناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بودگ -تهدید 

 

مرقوم داشته است: جور، مخالفت عمدی با احکام « والیت جا ر»این فقیه متأله در پاسخ به پرسش پنجم کدیوراز عال م شرعی 

عه است و بدین گونه شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جام

مخالفت می ورزد جا ر و و الیتش جا رانه است ، و تشخیص چنین والیتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان 

دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می باشد و در درجه دوم بر عهده عموم 

 .مردم است

 

فوق العاده مهم آیت اهلل العظمی منتظری در تداوم فتوای تاریخی آخوند مال محمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطه فتاوای 

علیه استبداد محمدعلی شاه قاجار و فتوای مرحوم آیت اهلل العظمی خمینی در جریان انقالب اسالمی بر علیه دیکتاتوری 

م صادره از سوی مراجع دینی قم درباره تخلفات مسئوالن حکومتی پس محمد رضا شاه پهلوی است. این بیانیه مهمترین حک

  .از انقالب اسالمی ایران ارزیابی می شود

 

 !مجاهدین انقالب: احمدی نژاد را مسئول مستقیم جان زندانیان در بند می دانیم

  .اسی کشور ابرازنگرانی کردسازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران با صدور بیانیه نسبت به ادامه بازداشت فعاالن سی

 

 :متن کامل این بیانیه به این شرح است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

اکنون بیش از سه هفته است که از اجرای کودتای از پیش طراحی شده علیه آرای ملت به مهندس میرحسین موسوی می 

به خون ریخته شدة دهها تن از شهیدان،  گذرد. در این مدت، کودتایی که در آغاز گمان می رفت کودتایی مخملی است،

جوانان، زنان و مردان ایران بر سنگفرش خیابان ها رنگین شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت. اقتدارگرایان 

طلب پاسخ مردم آزادیخواه ایران را که با رأی انتخاباتی خویش به نامزدهای اصالح طلب، به حاکمیت اقتدارگرایان استبداد

گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شدة گسترده و رسوا، که با  "نه"

کودتایی تمام عیار مواجهیم. قطع خطوط ارتباطی و متوقف ساختن گردش غیر دولتی اطالعات، حاکمیت علنی و کامل 
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داری، ایجاد وضعیت فوق العاده و برقراری نوعی حکومت نظامی اعالم نشده سانسور بر همة رسانه های مکتوب، دیداری و شنی

در تهران و دیگر شهرهای کشور، به صحنه آوردن نمایش های کهنه و تاریخ مصرف گذشتة اعتراف گیری و اجرای شوهای 

بازداشت های وسیع و تلویزیونی و باالخره هجوم به اجتماعات و حتی جلسات اساتید دانشگاه در محیط های در بسته و 

غیرقانونی مردم از همة قشرها و طبقات اجتماعی معترض به تقلب در میان طرفداران نامزدهای اصالح طلب و از جمله 

دستگیری و به زندان انداختن شخصیت های سیاسی و حزبی، دانشجویان و استادان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، هنرمندان، 

تنها به جرم حمایت از آقایان موسوی و کروبی و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در اعتراض فعاالن حقوق بشر و زنان، 

 .مسالمت آمیز، قانونی و مدنی نسبت به سرقت آرای انتخاباتی ملت

خرداد تجربه  22خرداد، نیمة آشکار آن را پس از  22اینک پس از گذشت نیمة پنهان کودتای ضد انتخاباتی در ایام پیش از 

 .خرداد به نمایش گذاشته است 30می کنیم. نیمة آشکاری که سرشت خشونت آمیز خود را بویژه از روز شنبه 

خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و منصفانه بود، دیگر چه نیازی به سرکوب و بگیر و ببند  22اگر آنچه در 

در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتایج رسوای انتخابات استفاده می داشت؟ چه نیازی به خشونت علیه مردمی که آرام و 

کردند؟ چه نیازی به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نیروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به 

نیان را شگفت زده کرد؟ مردمی که شعور، فرهن  و مدنیت آنان در راهپیمایی های چند میلیونی آرام و مسالمت آمیز، جها

چه نیازی به گماردن مأمورین سانسور در چاپخانه ها، قطع تلفن های همراه و پیام کوتاه؟ و و و . کدام کاندیدای پیروز در یک 

رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را سراغ دارید که از فردای پیروزی، ماشین سرکوب خود را علیه مردم و نامزدهای رقیب 

حامیان آنها بکار اندازد؟ اعتراضات قانونی مردم را به خاد و خون کشد، مطبوعات مستقل را محدود کند و احزاب قانونی و 

مخالف را تهدید و با هجوم وحشیانه شبانه به منازل رهبران و شخصیت های حزبی و سیاسی رقیب، آنان را بر خالف ابتدا ی 

مسلم ترین قوانین اساسی و عادی دستگیر و روانة زندان های نامعلوم و سلول های ترین حقوق انسانی و شهروندی و علی رغم 

انفرادی کند؟ تنها کودتاچیان هستند که به هنگام کودتا خود را از رعایت بدیهی ترین حقوق مردم و صریح ترین اصول و مواد 

لّب انتخاباتی را متّهم به نادیده گرفتن قانون می قانونی بی نیاز می بینند. گروهی که با ادعای قانون گرایی، معترضان به تق

کند، اکنون خود به عنوان بزرگترین و گستاخ ترین قانون شکن، با اتکاء به زور و زندان و سرکوب، عمالد همة قوانین اساسی و 

رسانده است که  عادی را در زمینة حقوق بشری، شهروندی و سیاسی حامیان نامزدهای اصالح طلب لگدمال ساخته و به اثبات

کاندیدای اقتدارگرایان، نه تنها برای شکست نامزد رقیب و چن  اندازی نامشروع و غیرقانونی بر قدرت، از همة حمایت های 

نهادی، سیاسی، مالی، رسانه ای و نرم افزاری غیرقانونی برخوردار بوده است بلکه از این امکان نیز بهره مند است که احزاب و 

رقبای انتخاباتی خود را بدون اعتناء به اصول مصرّح قانون اساسی و مواد قوانین عادی به زندان بیفکند و  شخصیت های حامی

 .تحت انواع فشارها قرار دهد



نگاهی به شخصیت های بازداشت شده و زندانی که همگی از حامیان نامزدهای اصالح طلب هستند به خوبی حکایت از طرز 

را برمال می سازد. شخصیت هایی که یا از رهبران و اعضای احزاب و سازمان های قانونی شناخته  تفکر و عملکرد اقتدارگرایان

شده هستند و یا به گروه های اجتماعی، علمی، هنری، دانشجویی و مطبوعاتی اصالح طلب تعلق دارند. برخی از آنان نمونه وار 

 :عبارتند از

زاد نبوی، مصطفی تاج زاده، صادق نوروزی، فیض اهلل عرب سرخی، جواد سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران: مهندس به

 .امام، مجید نیری و تعداد دیگری که طی روزهای اخیر با اخذ وثیقه و ... آزاد شده اند

جبهه مشارکت ایران اسالمی: محسن میردامادی، سعید حجاریان، عبداهلل رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، داوود سلیمانی، 

 .عید شیرکوند، علی تاجرنیاس

 حزب کارگزاران سازندگی: محمد عطریانفر، هدایت اهلل آقایی، جهانبخش خانجانی

 ستادهای حامی میرحسین موسوی: محسن امین زاده، محمدرضا جالیی پور، شهاب طباطبایی، سمیه توحیدلو

 مد قوچانی، عیسی سحرخیزحامیان آقای کروبی: محمدعلی ابطحی، احمد زید آبادی، عبداهلل مومنی، مح

 نهضت آزادی: محمد توسلی، عماد به آور، محمدباقر علوی

 حقوقدانان: کامبیز نوروزی، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه

 ... و شماری نامعلوم از دانشجویان، استادان، هنرمندان، روزنامه نگاران، زنان و

 .ته شده و با سابقه در انقالب و جمهوری اسالمی هستندبسیاری از بازداشت شدگان زندانی، شخصیت های شناخ

مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی و سیاسی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران، نامی آشنا برای همة مبارزان راه 

دیران برجسته آزادی، استقالل و عدالت در شکنجه گاهها و زندان های رژیم استبدادی پیش از انقالب و یکی از کادرها و م

جمهوری اسالمی پس از انقالب است. کینة اقتدارگرایان و راست گرایان افراطی از او به نخستین سال های پس از پیروزی 

انقالب اسالمی باز می گردد. آنان در طول سی سال گذشته کوشیده اند تا با طرح توطئه های گوناگون و انتساب اتهاماتی 

ی های متعدد برای وی از جمله در ماجرای بیانیة الجزایر، انفجار نخست وزیری، پتروپارس و ... رنگارن  به او و پرونده ساز

خود را از شّر شخصیت آزاده و مستقل و زبان صریح و حق گوی او خالص کنند امّا هر بار تیرهای زهرآگین آنان کمانه کرد و 

جرم همراهی با مردم و حمایت از میرحسین موسوی و فعالیت  بر پیشانی توطئه گران پرونده ساز نشست. اینک او را تنها به

خالصانه برای پیروزی دموکراتیک کاندیدای منتخب مردم به بند کشیده اند. بدون تردید این بار نیز هرگونه پرونده سازی و 

سال مبارزه پیگیر، طرح اتهاماتی واهی علیه وی حاصلی جز رسوایی بیشتر و شکست برای قدرت طلبان نخواهد داشت. پنجاه 

صادقانه و شجاعانة مهندس نبوی در راه آزادی و استقالل ملت و پیروزی انقالب و استقرار و حفظ جمهوری اسالمی در 

استثماری امام خمینی )س(، در پرونده مهندس  -استعماری -راستای اصول و آرمان های اصیل اسالمی و خط ضد استبدادی
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 .نبوی ثبت شده است

دن دکتر سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از وجه دیگری عمق بی رحمی اقتدارگرایان را آشکار به بند کشی

می سازد. سعید، جانباز اصالحات و قربانی ترور و خشونت اقتدارگرایان، اینک بر روی ویلچر و در حالی که به راحتی قادر به 

مانند حرکت کردن و غذاخوردن، نیازمند پرستار است، در سلول انفرادی  تکلم نبوده و برای انجام ساده ترین کارهای شخصی

 .به سر می برد و وضعیتی خطرناد و بحرانی دارد

مصطفی تاج زاده اصالح طلبی است پیگیر که اردوگاه استبداد از دوران اصالحات به خاطر پایمردی وی بر حقوق ملت در مقام 

رفته است. کینه ای که در اثر مجادالت روشنگر و مقاالت افشاگر او بویژه طی چهار معاونت وزارت کشور کینة او را به دل گ

 .سال اخیر، عمیق تر و سیاه تر شده است

اینان تنها نمونه ای از دهها شخصیت اصالح طلب و آزادیخواهی هستند که اکنون توسط اقتدارگرایان زندانی شده اند. 

اکثریت ملت در مقابل آنان قرار گرفته است و از آنجا که علی رغم سرکوب انجام  اقتدارگرایان به خوبی می دانند که اینک

شده، نمی توان همة مردم را روانة زندان کرد، نمایندگان شجاع و فرزندان صادق آنان را به قصد انتقام گیری از اکثریتی که به 

مدنی ضد استبدادی ملت در زنجیر کرده است. نامزدهای اصالح طلب رأی داده اند و به منظور مخدوش کردن جنبش سبز و 

متأسفانه جریان ضد انتخاباتی موجود نه تنها استقالل همة احزاب، مطبوعات و رسانه ها، مراجع روحانی و شخصیت های دینی 

قوة و سیاسی را هدف گرفته است بلکه حتی حداقل اختیار و استقالل قوة قضا یه را نیز سلب کرده است، به طوری که ر یس 

قضا یه و دادستان کل کشور از بازداشت های خودسرانه و دستگیری های ضد قانونی گسترده اخیر ظاهراد اظهار بی خبری 

کرده و صریحاد خود را بی اختیار می خوانند، هر چند چنان عذری نمی تواند رافع مسئولیت های آنان در پیشگاه خدا و مردم 

ای عمل به وظیفة وجدانی، قانونی و شرعی خود دارند، استعفای از مناصب مذکور و باشد، زیرا حداقل امکانی که آنان بر

 .برچیدن دامن خود از آلوده شدن به ستمی است که بر ملت می رود

سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران ضمن تقبیح این همه قانون شکنی، ظلم و تعدی علیه مردم و فرزندان آنان و ضمن 

بازداشت های غیرقانونی و نقض ابتدایی ترین حقوق قانونی زندانیان، که پس از گذشت هفته ها، نه تنها  محکوم کردن تمامی

از حق دیدار و تعیین وکیل محروم مانده اند، بلکه بعضاد حتی خانواده های آنان نیز کوچک ترین اطالعی از حال و وضعیت 

ای احمدی نژاد را مسئول حفظ سالمتی و جان آنان می داند و آنان ندارند، دستگاههای امنیتی و نظامی حاکم و شخص آق

 .خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همة بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و انتخاباتی است

 

 

 وسیعلم الذین ظلموا ایّ منقلبٍ ینقلبون



 سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران

20/4/88  

 

 ی سیاسی تشکیل دهند وبی جبههاهلل سحابی: خاتمی، موسوی و کر عزت

حرکاتی که اکنون در جامعه در حال رخ دادن است نیاز به یک رهبری دارد،زیرا هر حرکت خودجوشی که رهبری نداشته 

مذهبی پیشنهاد کرد موسوی،خاتمی و -شود و یا دچار سرخوردگی خواهد شد. ر یس شورای فعاالن ملی  باشد یا رادیکال می

  .شکیل دهندکروبی جبهه سیاسی ت

 

وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در مقطع فعلی تشکیل جبهه سیاسی از  عزت اهلل سحابی در گفت

سوی موسوی اولویت دارد یا حزب،گفت: آنچه امروز درد جامعه ما است و همه باید به دنبال آن باشیم آزادی و قانون است و 

 .ایشات خاص اید ولوژیک استاین مهم، مستقل از گر

وی با بیان اینکه حزب دارای یک اید ولوژی خاص است،اظهار داشت:تشکیل جبهه سیاسی با اوضاع و احوال ایران تطبیق 

 .تر است بیشتری دارد و از تشکیل حزب سیاسی واجب

وری دانست و گفت:اگر موسوی نماینده دور اول مجلس شورای اسالمی همراهی موسوی،خاتمی و کروبی را در مقطع فعلی ضر

 .،خاتمی و کروبی مبادرت به تشکیل یک جبهه سیاسی کنند مطمئنا تاثیر مضاعفی در ساحت سیاسی ایران خواهد گذاشت

ای را از سوی این سه چهره اصالح طلب واجب و ضروری دانست و گفت:حرکاتی که اکنون در جامعه  وی تشکیل چنین جبهه

شود و یا دچار  به یک رهبری دارد،زیرا هر حرکت خودجوشی که رهبری نداشته باشدیا رادیکال می در حال رخ دادن است نیاز

های مردمی همراه با فکر و استراتژی الزم  سرخوردگی خواهد شد. به همین دلیل ایجاد جبهه گسترده برای رهبری حرکت

 .است

سوالی مبنی بر اینکه در چهار سال گذشته هم تشکیل  سحابی با تاکید بر اینکه با تشکیل حزب مخالف نیست، در پاسخ به

ای جدید به فرجام جبهه دموکراسی خواهی  جبهه دموکراسی خواهی با شکست رو به رو شد به نظر شما آیا تشکیل جبهه

هایی داشت ولی به دلیل عدم همراهی  مبتال نخواهد شد،گفت:اگرچه دکتر معین در تشکیل جبهه دموکراسی خواهی پیشرفت

ها نتوانست آن را به فرجام برساند ولی مقطع فعلی شرایط و الزامات خاص خود را دارد و به همین دلیل من به  برخی گروه

 .ای در صورت تشکیل آن خوشبین هستم موفقیت چنین جبهه

 .برند، اظهار نگرانی کرد وی همچنین از وضعیت برخی همفکران خود که در بازداشت به سر می
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 6 - انایر مردم مبارزات با جهان مترقی نیروهای و کمونیستی، و کارگری احزاب همبستگی

 1388تیر  21یکشنبه, 

 

 تئوکراتیک دولت دیکتاتوری های شیوه ٔ  ادامه و - ایران وضعیت ٔ  مرکزی حزب کمونیست پاکستان درباره ٔ  کمیته ٔ  بیانیه

 هستند ها ناآرامی این ساز زمینه ایران

 

 ایران اخیر رویدادهای ٔ  درباره استرالیا کمونیست حزب ٔ  بیانیه

تگی و اتحاد خود را با مردم ایران و نیروهایی که برای صلح، پیشرفت و تغییرات اقتصادی و حزب کمونیست استرالیا همبس

 مردم اساسی حقوق نقض و سرکوب برای مذهب از ابزاری ٔ  توانیم از استفاده کند... ما نمی کنند اعالم می سیاسی مبارزه می

 .کنیم پشتیبانی

 ایران وضعیت ٔ  هدربار پاکستان کمونیست حزب مرکزی ٔ  کمیته ٔ  بیانیه

حزب کمونیست پاکستان رویدادهای اخیر در ایران را با نگرانی دنبال کرده است. رخدادهای اخیر غیرقابل انتظار نبودند. 

 ساز زمینه ایران تئوکراتیک دولت دیکتاتوری های شیوه ٔ  ادامه و جنوبی و مرکزی آسیای ٔ  های امپریالیستی برای منطقه نقشه

ای برای  ای در ایجاد وضعیت کنونی داشته است. مبارزه دهعم نقش نیز ایران بورژوازی میان های اختالف. دهستن ها ناآرامی این

و تشکیل شورای نگهبان، ایجاد هرگونه تغییر از راه « والیت فقیه»تسلط و کنترل بر قدرت سیاسی در جریان است. با استقرار 

باید از صافی  جمهوری ریاست و مجلس انتخابات نامزدهای ٔ  . همهآمیز ناممکن شده است فرایندهای دموکراتیک مسالمت

ها نبود، که البته حاکمان کشور تا حدی به وجود آن ]در  نهادهای والیت فقیه بگذرند. در چنین وضعی نیازی به تقلب در رأی

های غیردموکراتیک رژیم به  توانست تغییر چشمگیری در سیاست انتخابات اخیر[ اعتراف کردند. انتخاب آقای موسوی نیز نمی

اند، ناخشنودی و خشم  ای، ولی فقیه، در حمایت از کسانی که به تقلب در انتخابات دست داشته گیری خامنه وجود آورد. جبهه

 برخورد ٔ  شیوه این. بود شاه زمان در ساواد رفتار یادآور کنندگان اعتراض با حکومت برخورد ٔ  مردم را چند برابر کرد. شیوه

روهای  کنندگان موقعیت و اهداف میانه ی امپریالیستی از اعتراضکشورها حمایت دیگر، سوی از. شد وضع شدن تر خیمو موجب

 ربطی هیچ که هستند، منطقه این در خود ٔ  دار کرد. کامالد روشن است که این مراکز قدرت به دنبال منافع ویژه ایران را خدشه

امورجاری به نفع مردم ایران و  در دخالت از ها قدرت این دست کردن کوتاه. داردن ایران در دموکراتیک نظام یک استقرار به

 .های خودشان را خودشان حل کنند منطقه است. این حق اساسی و انکارناپذیر مردم ایران است که بحران

گی خود را با کند. ما همبست حزب کمونیست پاکستان هر گونه تالش برای سرکوب قهری جنبش مردم ایران را محکوم می

 و ایران ٔ  کنیم. حزب کمونیست پاکستان خواهان رفع ممنوعیت فعالیت حزب توده می اعالم ایران مردم و کارگر ٔ  طبقه
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 کشور یک داخلی امور در امپریالیستی های قدرت دخالت هرگونه ما. است سیاسی زندانیان ٔ  همه کردن آزاد و سندیکاها،

 .ن سرنوشت خود را دارندتعیی حق که هستند ایران مردم فقط این. کنیم می محکوم و شماریم می مردود را مستقل

 

 پاکستان کمونیست حزب مرکزی ٔ  کمیته

 (۸۸ تیر ۱۰) ۲۰۰۹ ٔ  ژوییه ۱

 دفتر مرکزی: حیدرآباد، پاکستان

 

 ایران اخیر رویدادهای ٔ  درباره استرالیا کمونیست حزب ٔ  بیانیه

داخلی، رژیم ایران رژیمی  ٔ  جبهه در ولی گیرد، می امپریالیستی ضد و کاییآمری ضد موضعی ایران المللی، بین ٔ  در صحنه

 اساسی حقوق نقض و سرکوب برای مذهب از ابزاری ٔ  توانیم از استفاده است غیردموکراتیک، ضدکارگری و ضدمردمی. ما نمی

 که دموکراتیک و آمیز مسالمت ٔ  جامعه یک برقراری برای شان مبارزه در ایران مردم از صمیمانه ما. کنیم پشتیبانی مردم

 .کنیم می حمایت کند، تأمین را ایران مردم و کارگر ٔ  طبقه بنیادی حقوق

 .ما خواهان پایان دادن به دخالت ایاالت متحد آمریکا و مبلغّان آن در داخل و خارج ایران در امور داخلی این کشور هستیم

کنند،  یم ایران پیکار میرژ ٔ  ناعادالنه ماهیت و وحشیانه خشونت برابر در که مترقی نیروهای دیگر و ها کمونیست ٔ  ما از مبارزه

گناه را  کنیم. دوام این رژیم تئوکراتیک بر اساس خودکامگی و سرکوب بوده است. این رژیم مردم بی استقبال و پشتیبانی می

 مخالفند ها اهلل آیت و مالها سیاسی متحکو ٔ  رحمانه سرکوب و شکنجه کرده است، و با قساوت تمام آنهایی را که با ادامه بی

 .ه قرار داده استحمل هدف

 جمعی قراردادهای تنظیم و صنفی های تشکل ایجاد در آن حق که کنیم می اعالم ایران کارگر ٔ  ما حمایت خود را از طبقه

 اندازند، می زندان به کارگری و سندیکایی اساسی حقوق خواست پیگیری جرم به را کارگری فعاالن. است شده نقض پیوسته

 .کشند می و کنند می شکنجه

مردم ایران پیش از این هم به پا خاسته بودند، اما پس از سرنگون کردن رژیم شاه و پنهان شدن رژیم جدید در پشت نقاب 

 .های دموکراتیک آنها توسط رژیم سرکوب شد. ما معتقد به جدایی دین از حکومت هستیم مذهب، آرمان

 استرالیا کمونیست حزب مرکزی ٔ  هکمیت ٔ  دبیرخانه

 (۸۸تیر  ۱۵) ۲۰۰۹ ٔ  ژو یه ۶
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 (21) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به هلحظ

 1388تیر  23سه شنبه, 

 "مرده که است والیت - نمرده ما سهراب" اعرابی: سهراب محله در مردم شبانه فریاد

 شد سپرده خاک به زهرا بهشت در اعرابی، سهراب

 رسفا خبرگزاری و ایران کیهان، های روزنامه از هاشمی مهدی و بهشتی،خاتمی شکایت

 دهد می تشکیل سیاسی جبهه زودی به موسوی حسین

 "مرده که است والیت - نمرده ما سهراب" اعرابی: سهراب محله در مردم شبانه فریاد

 خانواده زندگی محل تهران؛ آپادانای محله ساکنان گذشته، شب رسیده، های گزارش بر بنا - گویا خبرنامه

 شام" سهراب برای مردم شد؛ سپرده خاک به دیروز و کشته اخیر یعوقا در که ای ساله ۱۹ جوان اعرابی، سهراب

 روشن شمع اعرابی، خانواده خانه در مقابل تا آپادانا شهرک ورودی از سابقه بی اقدام یک در و گرفتند "غریبان

 .چیدند

 مرگ" و "اکبر اهلل" دادند: می شعار مردم کردند. دادن شعار به شروع ۲۳ ساعت حدود تا ۲۲ ساعت از جمعیت

 ."مرده که است والیت - نمرده ما سهراب" زدند: می فریاد همچنین ها آن ."دیکتاتور بر

 روی پاسخ در نیز او و بوسیدند می را او دست آمدند می مردم کرد. می تشکر مردم از سهراب مادر فهیمی، پروین

 .پاشید می گل مردم

 در یا و روز همان که نیست معلوم و گرفت قرار گلوله تاصاب مورد مردم میلیونی راهپیمایی در اعرابی سهراب

 ماه تیر ۲۰ شنبه روز که این تا نداشتند خبری هیچ او از روز ۲٦ مدت وی خانواده است. باخته جان بیمارستان

 .کردند ابالغ اش خانواده به را وی شدن کشته خبر قضایی مسئولین

 شرکت دادند می تشکیل وی خانواده همدرد مردم را اه آن بیشتر که تن صدها سهراب خاکسپاری مراسم در

 . شدند می دیده ها شخصی لباس اما نداشتند حضور مراسم در نظامی نیروهای داشتند.

 .شد سپرده خاک به زهرا بهشت در اعرابی، سهراب ماه، تیر ۲۲ امروز بامداد - گویا خبرنامه

 همان که نیست معلوم و گرفت قرار گلوله اصابت مورد مردم میلیونی راهپیمایی در ساله، ۱۹ جوان اعرابی، سهراب

 ۲۰ شنبه روز که این تا نداشتند خبری هیچ او از روز ۲٦ مدت وی خانواده است. باخته جان بیمارستان در یا و روز

 .کردند ابالغ اش خانواده به را وی شدن کشته خبر قضایی مسئولین ماه تیر
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 شرکت دادند می تشکیل وی خانواده همدرد مردم را ها آن بیشتر که نت صدها سهراب خاکسپاری مراسم در

 .شدند می دیده ها شخصی لباس اما نداشتند حضور مراسم در نظامی نیروهای داشتند.

 پایان باید تر سریع چه هر و شعار سردادن بدون مراسم که بودند کرده اعالم سهراب خانواده به انتظامی مامورین

 .یابد

 داده ادامه را مراسم جا آن در و رفته سهراب خانه به خود همدردی ابراز برای کنندگان شرکت پاریخاکس از پس

 .اند

 فارس خبرگزاری و ایران کیهان، های روزنامه از هاشمی مهدی و بهشتی،خاتمی شکایت

 از بهشتی لیرضاع رسید، ثبت به دولت کارکنان دادسرای نهم  شعبه در یکشنبه روز که شکایتی طی نیوز: پارلمان

 .کرد شکایت افترا و اکاذیب نشر اتهام به کیهان روزنامه

 روزنامه از بهشتی علیرضا شکایت دلیل مطلب، این بیان با ایسنا با گفتگو در طباطبایی علیزاده محمود سید

 .است شده متهم آمریکاییان با ارتباط به وی آن در که کرد عنوان مطالبی چاپ را کیهان

 درج به اقدام فارس خبرگزاری»گفت: و داد خبر فارس خبرگزاری از هاشمی مهدی شکایت از چنین مه طباطبایی

 و اکاذیب نشر اتهام به ای پرونده که بود کرده هاشمی مهدی به اویل استات سوی از رشوه پرداخت بر مبنی خبری

 «.است رسیدگی مطرح رسانه و دولت کارکنان دادسرای اول  شعبه در افترا

 این»گفت: و داد خبر رجانیوز سایت و ایران روزنامه از موکلش شکایت از چنین هم هاشمی مهدی مدافع لوکی

 مهدی دخالت بر مبنی اخباری رسانه دو این و است مطرح رسانه و دولت کارکنان دادسرای دوم  شعبه در پرونده

 «.بودند کرده منتشر انتخابات از پس اغتشاشات در هاشمی

 شده مدعی خبری در ایران روزنامه»گفت: و کرد اشاره ایران  روزنامه از خاتمی محمد سید شکایت هب چنین هم وی

 نکرده سفر مصر به خاتمی آقای اصال که حالی در است؛ داشته دیدار مصر در آمریکاییان با خاتمی آقای که بود

 «.است شده تشکیل رسانه و دولت کارکنان دادسرای دوم شعبه در مذکور  پرونده و است

 و فرستاد ایران روزنامه به را خصوص این در ای جوابیه بار دو خاتمی سیدمحمد دفتر نیوز، پارلمان گزارش به

 یک از خاتمی شکایت اولین ترتیب بدین و زد سرباز آن از دولت روزنامه که بود شده جوابیه این انتشار خواهان

 .شد ثبت گذشته سال سی طی در رسانه

 .بود خوانده محض کذب را ایران روزنامه خبر رسمی ای نامه در نیز درتونس ایران سفیر که دشو می یادآور
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 دهد می تشکیل سیاسی جبهه زودی به موسوی حسین

 ای آینده در موسوی حسین میر توسط سیاسی جبهه تشکیل از امام)ره( دوران وزیر نخست مشاور نیوز: پارلمان

 را ای جبهه چنین تشکیل پیشنهاد موسوی به سحابی اهلل عزت و عشیمر حسین این از داد.پیش خبر نزدیک

 .بودند داده

 جبهه تشکیل بر مبنی مباحثی طرح به اشاره با ایلنا با گفتگو در بهشتی حسینی علیرضا سید ارتباط همین در

 به و رددا قرار موسوی حسین میر کار دستور در ای جبهه چنین تشکیل »گفت: موسوی حسین میر توسط سیاسی

 «.کرد خواهیم اعالم را آن تشکیل خبر زودی

 اخیر شدگان بازداشت وضعیت پیگیری برای کروبی و موسوی مشترک کمیته سخنگوی عنوان به همچنین که وی

 آقای و شد برگزار گذشته روز در کمیته این جلسه»گفت: کمیته این های فعالیت آخرین خصوص در شد انتخاب

 «.شد اخیر های بازداشتی خصوص در مسئول مقامات اب رایزنی مسئول الویری

 وضعیت پیگیر انفرادی صورت به هم کمیته این تشکیل از پیش»کرد: تاکید همچنین بهشتی اهلل آیت فرزند

 «.کنیم پیگیری کمیته این قالب رادر هایمان فعالیت داریم نظر در ولی بودیم اند شده بازداشت که کسانی

 بازداشت اکثر بود قرار اردبیلی موسوی اهلل آیت نظر اظهار به بنا که سوال این به واکنش در همچنین بهشتی

 . کرد اطالعی بی اظهار افتاد؟ خواهد اتفاق امری چنین آیا شوند، آزاد هفته این شدگان

55/703-45-19-28-11-rg/2013http://www.tudehpartyiran.o- 
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 فقیه والیت رژیم در اجباری اعترافات و سازی پرونده

 1388تیر  23سه شنبه, 

ی آنهایی که زیر شکنجه های سخت و  ما باردیگر ضمن حمایت از همه بازداشت شدگان اخیر و دفاع از حیثیت و شرافت همه

حیوانی قرار دارند تا به جرم های ناکرده اعتراف کنند، اعتراف گیری اجباری و نمایشات تلویزیونی را محکوم می کنیم و آزادی 

 .فوری و بدون قید وشرط همه فعاالن دربند از هر گروه و سازمانی و عقیده ای را خواستاریم

برای افشای این روش ضد انسانی و زشت که طی سه دهه اخیر رواج یافته هستیم پرونده سازی و  ما خواستار مبارزه مشترد

  اعترافات اجباری در رژیم والیت فقیه

 

موج گسترده دستگیری های پس از کودتای انتخاباتی که تا به امروز نیز ادامه دارد، باز هم مساله اعتراف گیری و نمایشات 

 . مهمترین موضوعات سیاسی میهن ما بدل ساخته است تلویزیونی را به یکی از

اعتراف به دروغ و اجبار زیر شکنجه های شدید جسمی و روانی چنان با ماهیت وخصلت ارتجاع حاکم و رژیم والیت فقیه 

درهم آمیخته است که نمی توان از عملکرد و ماهیت جمهوری اسالمی سخن گفت و اعتراف گیری اجباری را از آن جدا 

 . زیابی کردار

نمایشات تلویزیونی اعتراف شکنجه شدگان به عنوان بخشی از برنامه سرکوب سیاسی در دهه شصت به اوج خود رسید و تا 

، فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی درارتباط با همه احزاب و سازمان های سیاسی دگراندیش با توجه 1367سال 

وذ اجتماعی آنان درابعادی متفاوت به اجرا درآمد. در دهه هفتاد خورشیدی با پایان جن  و به میزان وزن سیاسی و اعتبار و نف

سرکوب خونین احزاب چپ، ملی و ترقی خواه، این روش یعنی اعتراف اجباری ونمایش تلویزیونی بیشتر شامل برخی شخصیت 

 .مذهبی و نویسندگان دگر اندیش می شد-های ملی

کرد، اعتراف گیری و نمایش های تلویزیونی در رژیم والیت فقیه از اجزای جدایی ناپذیر برنامه به این ترتیب، باید تاکید 

سرکوب و کشتار به شمار می آید و هرگاه حزب، سازمان و یا نیروی سیاسی معینی، هدف سرکوب رژیم قرار گرفته، موضوع 

باره همه احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ، مترقی و  اعترافات اجباری نیز طرح و به اجرا گذاشته شده است. این واقعیت در

میهن دوست صادق است. حزب ما که در ابتدای دهه شصت با همیاری سرویس های امنیتی پاکستان، انگلستان، اسراییل و 

روه مهدی ترکیه مورد یورش قرار گرفت و نیز فداییان خلق ایران اکثریت، جبهه ملی ایران و هواداران آیت اهلل منتظری، گ

هاشمی و دیگر سازمان های چپ و ترقی خواه همگی از قربانیان این روش رسوا هستند که، امروز بیش از گذشته، محتوی و 

ماهیت آن برای مردم ما روشن گردیده است. برای پی بردن به چگونگی اجرای این روش و آنچه بر زندانی می گذرد، یکی از 

د و معتبر، نامه دکتر احمد دانش، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران است. این نامه که در بهترین اسناد تاریخی قابل استننا

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/704-
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از داخل زندان خطاب به آیت اهلل منتظری نگاشته شده از جوانب مختلف سندی با ارزش است که،  1366اردیبهشت ماه سال 

یونی را افشا می کند. در این نامه زنده یاد دکتر مدعیات و تبلیغات دروغین رژیم خصوصا درباره اعترافات و نمایشات تلویز

... آیا می توانید حال انسانی را نزد خود مجسم "احمد دانش که در جریان فاجعه ملی به شهادت رسید از جمله می نویسد: 

تنهاست، کنید که اغلب در نیمه های شب با چشمانی بسته و در گوشه های خلوت و تاریک زندان، با این احساس که تنهای 

کوچکترین حقی ندارد و هیچکس به فریادش نمی رسد، باید انواع شکنجه های روانی و جسمی را تحمل می کردم، در حالیکه 

بارها و بارها شنیده و در قانون اساسی جمهوری اسالمی خوانده بودم که شکنجه ممنوع است، خود شکنجه شده و بارها و 

ن های دیگر بوده ام... عده زیادی از کم ساالن و جوانان و پیران، از زن و مرد و از گروه بارها شاهد شکنجه های بیرحمانه انسا

های مختلف سیاسی و یا طیف عقاید کامال متفاوت و از جمله تعداد زیادی از رفقای من، به این وضع دچارند که به جای 

بخوانید تن دادن به  -وقعیت و وضعیتی به نام توابرسیدگی به وضع حقوقی و قضایی آنها، تحت انواع فشارها برای پذیرفتن م

قرار دارند... اکنون انسان هایی از گروه های مختلف سیاسی در زندان بسر می برند که اصال حکمی  -ریا و تزویر و نفاق واقعی

دی آنها موکول به مصاحبه نگرفته اند... آزادی آنها موکول به مصاحبه و ابراز تنفر و در واقع فحاشی به خودشان شده است... آزا

 ".یعنی حاضر شدن پشت دوربین فیلم برداری و به خود فحش دادن و خود را بی آبرو کردن شده است

این همه را به "در نامه دکتر احمد دانش، سپس به ارزش اعترافات اجباری و نمایشات تلویزیونی اشاره گردیده و قید می شود: 

دی، از ظلمی که بدان دچار شده ام، برایتان نمی نویسم، نه طالب عفوم و نه درپی خاطر مسایل شخصی و برای رهایی فر

برانگیختن احساس ترحم دیگران، آنچه می خواهم احقاق حق برای همه و احترام گذاشتن به حقوق تک تک افراد جامعه، رفع 

 . ...مه کسانی است که بیگناه دربندندظلم و ستم و از بین بردن هرگونه تعرض به جان و ناموس وعقاید افراد و آزادی ه

تمام اعتراف های بعضی از اعضای کادر رهبری حزب در جریان بازجویی ها... طبق قوانین اساسی جمهوری اسالمی ایران و ...

قضایی است، زیرا تحت شکنجه های مافوق تحمل انسان گرفته -طبق همه ی قوانین جوامع بشری، فاقد ارزش و اعتبار تاریخی

 "....ه اندشد

اکنون با گذشت بیش از دو دهه از نگارش این نامه، باز هم، گروه زیادی از فعاالن سیاسی، اجتماعی و روزنامه نگاران به همراه 

هزاران زن و مرد و پیرو جوان معترض اسیر چنگال خودسری های مشتی شکنجه گر تحت فرمان ولی فقیه شده اند. این بار 

صت ابتدا بلندگوهای تبلیغاتی واپس گرایان دست به پرونده سازی وتهمت و افترا می زنند و دقیقا نیز همانند دهه خونین ش

، تکرار می گردد. بطور "اقدامات انجام شده"همین مسایل بعدا توسط شکنجه شدگان در مقابل دوربین تلویزیون به عنوان 

طلب در زندان زیر فشار برای اعتراف دروغین قرار دارند،  مثال، حال که بخش بزرگی از فعاالن سیاسی و رهبران احزاب اصالح

روزنامه های کیهان، رسالت، رجانیوز، خبرگزاری فارس و هفته نامه صبح صادق ارگان سپاه پاسداران، با سر و صدای زیاد 

 .را به زعم خود افشاء می کنند "ابعاد گوناگون توطئه براندازی و انقالب مخملین"



جانشین فرمانده بسیج درجمع مسئوالن بسیج کارگری کشور دراستان گیالن با اشاره به "تیرماه نوشت:  20خبرگزاری فارس 

فعالیت های بسیج گفت، وارد کردن سیستم مخابراتی پیشرفته از دوبی وشنود مسایل امنیتی، نشانگر برنامه ریزی قبلی بود. 

 ".آنها را انتقال داد آن قدر اعتراف به دست آمده که نمی توان به تمام رسانه ها

درپی درج خبری مبنی بر شرح مختصری از جز یات "تیرماه گزارش داد:  22پایگاه خبری بصیرت وابسته به سپاه پاسداران،

رابطه ارگانیک ستاد میرحسین موسوی با بی بی سی فارسی... ابعاد دیگری از این موضوع منتشر شد، هنگام کشف استودیوی 

مین زاده از اعضای اصلی حزب مشارکت، مسئولیت هدایت آن را برعهده داشت، درشب شناسایی ضبط مذکور که محسن ا

محل مذکور عبداهلل رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی از جمله افرادی بوده است که درمقابل درب با مقاومت های خود مانع 

 " ...از ورود افراد به ستاد می شود

ه سازی ها، سعید حجاریان را متهم به ارتباط با ماموران سیا و سرویس های اطالعاتی اروپا روزنامه کیهان در ادامه این پروند

حجاریان به دلیل امکانات مناسب بهداشتی و "کرد. و درست همزمان با آن روزنامه جوان که توسط سپاه اداره می شود نوشت: 

 ".رای انتقال )به خانه( ابراز تمایل نکرده استپزشکی بازداشتگاه و مراقبت های ویژه ای که از وی انجام می شود ب

تبلیغاتی است، بخش های به هم پیوسته یک طرح -همه ی اینگونه اخبار و گزارشات که در حقیقت نوعی جن  روانی

تیرماه درگزارشی با  21محسوب می شوند. بعالوه پایگاه خبری بصیرت به نقل از هفته نامه صبح صادق ارگان سپاه در تاریخ 

... آمریکایی ها در سال های اخیر راهبرد تهدید "از جمله خاطر نشان ساخت:  "آشوب های سبز و انقالب های مخملی"نوان: ع

نرم را برای براندازی نرم به سبک انقالب های مخملی در ایران در دستور کار خود قرار داده اند... به صورت مشخص در ردیف 

ییر رژیم جمهوری اسالمی به تصویب کنگره رساندند... برقراری پیوند بین گروه های میلیون دالر برای تغ 85بودجه خود، 

برانداز داخلی و غرب، با توجه به دو نگاه بیرونی و داخلی برای انقالب مخملی در ایران طی سال های گذشته پیوندی بین 

رم با مدل انقالب های مخملی برقرار گردید... غرب و به ویژه آمریکایی ها با جریان های برانداز داخلی به سبک براندازی ن

برقراری ارتباط برخی سفارتخانه های اروپایی با تعدادی از فعاالن سیاسی و فرهنگی از نشانه های دیگر این پیوند می باشد، 

نقالب مخملی بخش افراطی دوم خرداد با همراهی دیگر جریان های برانداز انتخابات دهم را بهترین فرصت برای پیاده سازی ا

درایران ارزیابی کرده و از مدتها قبل مجموعه ای از اقدامات را در این راستا به عمل آوردند... براساس شواهد و قراین مورد 

خرداد در کشور رخ داد تالشی سازمان یافته و در قالب یک سناریوی از پیش طراحی شده با  22اشاره آنچه در پی انتخابات 

های مخملی بود... هر چند توطئه براندازی در نطقه خفه شد، لکن باید طراحان وعوامل اصلی این توطئه  الگوگیری از انقالب

 " ...به اتهام براندازی نظام دینی محاکمه و مجازات شوند

و  همچنین هفته نامه صبح صادق ارگان سپاه پاسداران به همراه روزنامه کیهان، دامنه پرونده سازی ها را به دیگر نیروها

شخصیت های ملی و مترقی کشانده و انقالب مخملی را پیوند میان اصالح طلبان، احزاب ترقی خواه و چپ ایران و شخصیت 
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حوادث تلخ و ناخوشایند روزهای "تیرماه در مطلبی سراسر تهمت و افترا نوشت:  22های ملی معرفی می کنند. صبح صادق 

ک سناریوی پیچیده و از قبل طراحی شده رقم خورد حکایت از زمینه سازی بعد از انتخابات ریاست جمهوری که در پرتو ی

برای به چالش کشیدن نظام جمهوری اسالمی و در نهایت فراهم نمودن زمینه های سقوط حکومت دینی در ایران داشت. یک 

ی لوکس غربی روی بورس از عناصر خود فروخته که در جریانات اخیر و حتی بعد از تایید صحت انتخابات، همانند یک کاال

 خبری قرار گرفت... شیرین عبادی بود... جرم روشنفکران غرب زده ای همچون شیرن عبادی

 "...به آرمان های انقالب و اعتقادات یک ملت اگر بیش از سران متجاوز غربی نباشد کمتر نیست

یاسی سپاه پاسداران طی سخنانی در عین حال چندی پیش حسین طایب فرمانده بسیج در همایش هادیان و مسئوالن س

اخیر یک حرکت سازماندهی شده از عناصر داخلی و خارجی با محوریت عناصر داخلی بود و از  "اغتشاشات"گفته بود، 

دستگیری افرادی از نیروهای مختلف، از جمله حزب ما در این رابطه خبرداد که، بخشی از دروغ پردازی سپاه می باشد و ابعاد 

 .سازی و اعتراف گیری های شکنجه گران را نشان می دهدوسیع پرونده 

با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، بدون تردید، همانند تجربیات قبلی، پرونده سازی حساب شده، بعدا تحت عنوان 

چارچوب رژیم اعترافات و اقاریر بازداشت شدگان به نمایش در خواهد آمد. این روش به خوبی و به روشنی گواه آنست که در 

والیت فقیه، مراجع قضایی از استقالل برخوردار نبوده و به عنوان ابزاری برای سرکوب مورد استفاده قرار می گیرند. رواج انواع 

شکنجه های جسمی و روانی برای اخذ اعترافات دروغین و ساختگی براساس پرونده سازی های از قبل انجام پذیرفته، نه اعتبار 

ت قضایی و نه ارزش حقوقی دارد. شکنجه فعاالن سیاسی، روزنامه نگاران، دگراندیشان و مردم بی پناهی که سیاسی، نه سندی

در تظاهرات بازداشت شده اند و اخذ اعتراف اجباری از آنها فاقد هر گونه ارزش و اعتباری است و افشاگر سیاست ضد انسانی 

 .سه دهه اخیر رژیم در زندان های کشور است

گر ضمن حمایت از همه بازداشت شدگان اخیر و دفاع از حیثیت و شرافت همه ی آنهایی که زیر شکنجه های سخت و ما باردی

حیوانی قرار دارند تا به جرم های ناکرده اعتراف کنند، اعتراف گیری اجباری و نمایشات تلویزیونی را محکوم می کنیم و آزادی 

 .هر گروه و سازمانی و عقیده ای را خواستاریمفوری و بدون قید وشرط همه فعاالن دربند از 

ما خواستار مبارزه مشترد برای افشای این روش ضد انسانی و زشت که طی سه دهه اخیر رواج یافته هستیم تا به این وسیله 

 "جامعه تعرض به جان و ناموس و عقاید افراد و احقاق حق برای همه و احترام گذاشتن به حقوق تک تک افراد"مانع هر گونه 

 .شویم

فقط در پرتو مبارزه متحد همه مدافعان راستین آزادی و عدالت می توان نقطه پایانی بر این اعمال و روش های ضدانسانی 

 !رژیم والیت فقیه نهاد
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 (22) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  24چهارشنبه, 

 شد خواهم حاضر شما صفوف میان در جمعه روز موسوی: میرحسین

 است نفر صدها ها کشته آمار اند/ شده هیدش تهران بیمارستان سه در خرداد 30 در نفر34 دستکم

 شناسیم نمی رسمیت به را کودتا از برآمده دولت ایران مردم اکثریت با همصدا ایران: ملی جبهه

 موسوی و کروبی مشترک کمیته جدید تصمیمات

 

 

 شد خواهم حاضر شما صفوف میان در جمعه روز موسوی: میرحسین

 این جمعه نماز در وی شرکت درخصوص مردم دعوت به پاسخ در وسویم میرحسین مهندس نیوز، قلم گزارش به

 .کرد صادر ای بیانیه تهران هفته

 

 : است شرح این به موسوی بیانیه کامل متن

 

 متقابل سالم تقدیم با و خدا نام به

 

 بر را تمندانهشراف و آزاد زندگی مشروع حقوق از صیانت راه در همراهان و همدالن دعوت به پاسخ اکیداً آنجاکه از

 .شد خواهم حاضر شما های صف میان در 26/04/88 مورخ جمعه روز دانم، می واجب خود

 

 طریق بهترین است آن متضمن شما دعوت این که الهی امن حِصن در گرفتن قرار و ایمان المَتین حبلُ به تمسک

 .ماست از شده مسلوب ناحق به های آزادی به وصول

 

 احترام تقدیم با

 

 موسوی میرحسین شما برادر

 

88 04/ 24/ 
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 است نفر صدها ها کشته آمار اند/ شده شهید تهران بیمارستان سه در خرداد 30 در نفر34 دستکم

 

 1388 تیر 24 چهارشنبه،

 

 قربانیان، خانواده و تهران های بیمارستان از برخی از ایران در بشر حقوق المللی بین کمپین به رسیده اطالعات

 جمهوری ریاست انتخابات نتایج به اعتراضی های راهپیمایی جریان در ها شده کشته تعداد که است نای از حاکی

 .است کرده اعالم ایران دولت که است تعدادی از بیش بسیار نظامی و امنیتی نیروهای توسط ماه خرداد 22

 

 11 که کرد اعالم دولت که زمانی ماه خرداد 30 روز در که دارد اطمینان ایران در بشر حقوق المللی بین کمپین

 جسد 34 بودند تهران در راهپیمایی حوالی در که تهران بیمارستان سه در فقط اند، شده کشته راهپیمایی در نفر

 در جسد 8 خمینی، امام بیمارستان در جسد 19 گزارش، طبق است. شده سردخانه تحویل راهپیمایان

 های سردخانه تحویل ماه خرداد 30 شب همان در حکیم لقمان نبیمارستا در جسد 7 و اکرم رسول بیمارستان

 دسترسی سردخانه اطالعات به که ها بیمارستان این پرسنل توسط اطالعات این است. شده ها بیمارستان این

 .است آمده بدست داشتند

 

 دارند. قرار دند،گشو آتش تظاهرکنندگان روی به دولتی نیروهای که اصلی مسیرراهپیمایی در بیمارستان سه این

 این به نیز دیگری های شده کشته و مجروحین مطمئنا که هستند مسیرها این در دیگر اصلی بیمارستان چندین

 .اند شده منتقل ها بیمارستان

 

 و رسمی های تکذیب علیرغم"گفت: مورد این در ایران در بشر حقوق المللی بین کمپین سخنگوی رودز؛ ارون

 حکایت ها راهپیمایی جریان در نفر صدها شدن کشته از موثق اطالعات شده، کشته افراد تعداد پیرامون آشفتگی

 می تصور که کسانی از زیادی تعداد که رسد می بنظر اینگونه اساس این بر" که این بر تاکید با رودز "کند. می

 اند، شده نگهداشته خارج ایدنی با ارتباط بی های بازداشت در یا هستند بازداشت در نامعلومی های مکان در شود

 حوادث این مورد در تاریخ باشد، داشته صحت مورد این اگر "گفت: "باشند شدگان کشته جزو توانند می احتماال



 یاد جمعی دسته کشتار یک بعنوان بلکه شده استفاده زیاد بسیار خشونت آن در که ای حادثه بعنوان تنها نه

 ".کرد خواهد

 

 هایی مجموعه به آنها که اند کرده گزارش گردند می خود خانواده شده ناپدید اعضای لبدنبا که هایی خانواده

 است، شده جمع هویت تشخیص برای مقامات توسط شده کشته افراد از عکس "صدها" آنها در که اند شده برده

 از یکی اند. دیده ودهب اجساد زیاد بسیار تعداد ها آن در که را هایی مجموعه که اند کرده گزارش آنها از برخی و

 :که گفت تیرماه 23 روز در دارد تعلق مشارکت جبهه به که نوروز سایت وب خبرنگار به خانواده یک اعضای

 

 و اند برده است بوده لبنی محصوالت و میوه نگهداری مخصوص که تهران غربی جنوب در ای سردخانه به را وی"

 کند. پیدا آنها بین از را فرزندش جنازه تا است بوده آن در کشته صدها تصویر که اند گذاشته دراختیارش آلبومی

 از خروج زمان در افزود وی است. انجامیده طول به ساعت نیم به نزدیک ها شده کشته تصاویر دیدن وی گفته به

 ".بودند شده گذاشته هم روی آنجا در که است دیده را شهید صدها پیکر سردخانه این

 

 محل به هستند، خود خانواده شده ناپدید افراد دنبال به که را ها خانواده از برخی روز،نو سایت وب گزارش به

 گرفتن همچنین و خانواده اعضای دیگر دیدن آسیب به آنها تهدید و توجیه از بعد و کنند می دعوت نامعلومی

 کنند می تائید که ونمضم این با اوراقی امضاء و فرزندانشان مرگ مورد در رسانی اطالع عدم بر مبنی تعهد

 داغدار های خانواده تحویل را آنها های جنازه اند، سپرده جان طبیعی حوادث دیگر یا و تصادف اثر بر عزیزانشان

 .دهند می

 

 هستند سرگردان خود شده ناپدید اعضای جستجوی در همچنان خانواده صدها ایران، در مختلف منابع گزارش به

 در سهراب ظاهرا که حالی در بود سرگردان روز 26 که ای ساله 19 آموز دانش یاعراب سهراب مادر که همانطور

 .شد اعالم تیرماه 20 روز در او مرگ اما بود شده کشته ماه خرداد 25 روز درراهپیمایی تیراندازی اثر

 

 ها دادگاه و اوین زندان به روز هر او چگونه که است کرده اشاره شده منتشر رسما که ای نوشته در سهراب مادر

 جایی به جریان این حتی و کند پیدا بود شده ناپدید که پسرش باره در اطالعاتی تا کرده می تالش و زده می سر
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 پر شهادت یک که سهراب مادر نوشته ترجمه برد. می بسر بازداشت در سهراب که بود کرده باور او که بود رسیده

 سایت وب در شده انجام کمپین توسط که انگلیسی به تاس شدگان ناپدید های خانواده دردناک تجربه غصه

 .است دسترس در کمپین

 

 نصب اوین زندان دیوار بر هستند دختر آنها از نفر 36 که تیرماه 18 روز شدگان بازداشت از نفر 185 از لیستی

 که کهریزک ولهس به که اند شده بازداشت بیشتری تعداد روز همان در تهران، در موثق منابع گفته به است. شده

 نشده داده شدگان بازداشت این تعداد و اسامی باره در اطالعاتی انداما شده برده است تهران در موقت بازداشتگاه

 .است

 

 شده کشته یا و مجروح بازداشت، است ممکن و اند شده ناپدید اخیر های هفته در که شماری بی افراد باره در

 و شفافیت فقدان علت به ایران در بشر حقوق المللی بین کمپین ارد.د وجود جدی های نگرانی همچنان باشند

 ملل سازمان بشر حقوق عالی کمیسیونر به دیگر یکبار مربوطه، های ارگان و قضایی مقامات پذیری مسئولیت

 افراد و شدگان بازداشت سرنوشت بررسی برای را ای ویژه هئیت فورا که کند می پیشنهاد پیالی، ناوی متحد،

 .کند اعزام ایران به شده پدیدنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخیر وقایع خصوص در ایران ملی جبهه تحلیلی بیانیه

 

 شناسیم نمی رسمیت به را کودتا از برآمده دولت ایران مردم اکثریت با همصدا

 

 

 



 گرانقدر میهنان هم

 

 

 

 با وقت دولت ارآمدیناک و مدیریت ضعف ، تدبیر سو سبب به ما جامعه گذشته سال چهار در آگاهید چنانچه

 خارجی امور و سو یک از فرهنگی و سیاسی ، اجتماعی ، مالی – اقتصادی های عرصه در افزون روز های نابسامانی

 و نفت المللی بین بهای کاهش ، جهان اقتصادی بحران آن بر افزون . است بوده گریبان به دست دیگر سوی از

 بدیهی . داد می کشور آینده تربیش چه هر وخامت از خبر اسیسی انزوای و اقتصادی های تحریم مخرب اثرات

 اساسی تغییرات جامعه مدیریت و موجود وضع در که نمود می ایجاب ملی منافع و مصالح شرایطی چنین در است

 امری را موجود وضع تغییر پیش از بیش خارجی سیاست افق در جدید های فرصت شدن پدیدار بویژه . شود داده

 از شدند برآن سیاسی فعاالن و گرایان ملی ، طلبان اصالح ، اندیشان آزاد راستا این در . ساخت می ضروری

 . جویند بهره مقصود این به نیل برای مناسب فرصتی بعنوان ، پیش در جمهوری ریاست دوره دهمین انتخابات

 و داشته اساسی دغدغه گهبانن شورای اصولگرایی و گرایی جناح ، نگری یکجانبه رویه به نسبت اینکه با آنها

 برنامه که نامزدهایی از شدند مصمم وجود این با ، داشتند جدی تردیدهای نیز انتخابات سالمت و آزادی به نسبت

 جانبه همه حمایت است بوده خارجی سیاست در زدایی تنش و داخلی اصالحات انجام بر مبتنی شان انتخاباتی

 این در فعاالنه حضور به ، نداشتند انتخابات در شرکت برای تمایل که را ایطشر واجد شهروندان از نیمی و نمایند

 حامیان و هادیان از حمایت به شهروندان از ای گسترده موج نتیجه در . فراخواندند مردمی و ملی آزمایش

 قصد قانونمند و منظم ، آرام راهپیمایهای و بررسی و نقد نشستهای برگذاری با آنها . برآمدند تغییرات و اصالحات

 پرشمار و پرشور حضور اینکه بر اطمینان با ، گذاشتند نمایش به آمیز مسالمت تغییرات برای را خود نیت و

  .داشت خواهد پی در را نظر مورد فرایند جویانه صلح های دگرگونی خواستاران

 

 

 

 آورد بار به انگیز بهت و ناباورانه بس ینتایج ، مردم شور پر مشارکت ثمره به آنها راسخ اعتماد و اطمینان که دریغا

 فرایند شده مهندسی و تنظیم پیش از کامال ای برنامه با ، انگاشته نادیده را مردم شعور پروا بی حاکمیت زیرا .

 از پیش ساعاتی شود بسته اعتراض هرگونه راه آنکه برای و نمود مصادره خود نظر مورد نامزد سود به را انتخابات
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 نیرنگ این ولی . کرد انتخابات در فعال سیاسی کنشگران از زیادی عده دستگیری به اقدام انتخابات هنتیج اعالم

  .نشد مردم گسترده و قانونی ، بحق واکنش مانع ، حاکمیت آشکار فریبکاری و

 

 

 

 اخالق و همدلی ، قانونمندی ، مدنیت از کاملی نمونه خود آرام رفتار با انتخابات جریان در قبل ماه چند که مردمی

 مقام در میلیونی و گسترده راهپیمایهای انجام با همدلی و قانونمندی ، سکون همان با اینک ، بود اجتماعی

 و حق اعاده و اجحافات و مظالم رفع خواهان قویا و برآمد حاکمیت مردمی ضد و اخالقی غیر دسایس به اعتراض

  .گردیدند خود شده پایمال حقیقت

 

 

 

 مقام در تمامتر هرچه خشونت با معترضان آمیز مسالمت و طلبانه حق حرکت قبال در حاکمیت آنکه تر بار تاسف

 و هموطنان از تن صدها شدن زخمی و میهن برومند فرزندان از تن ها ده شهادت به منجر که برآمد آنها سرکوبی

 به دانشجویان از زیادی شمار و دش شکسته دانشگاه امن حریم حتی . شد آنها از تن هزاران ای فله های بازداشت

 و مدنی اعتراضات ادامه مانع خشونت و ارهاب ، ارعاب سیاست اعمال اینکه از غافل . شدند کشیده خون و خاک

 گسترده بس جهانی بازتاب بلکه ، رسید ایران سرزمین گوشه گوشه به تنها نه آن دامنه و نشده جویانه مسالمت

 می نمایش به را متفاوت کامال فرهنگ دو وجود خارجی کارشناسان از سیاریب گفته به که است داشته پی در

  .گذارد

 

 

 

 فراموش امری توان نمی را گذشته انتخابات در مردم شده پایمال آرای و حقوق و حاکمیت نابخردانه رفتار شک بی

 خواهد باقی حکومت به نسبت مردم نگرش در را خود درازمدت منفی اثر تنها نه رویداد این . نمود تلقی شده

 بی که ، وقت خودکامه نظام های کاری پنهان و تلخ حقایق از بسیاری کننده افشا حال عین در بلکه ، گذاشت

  .داشت خواهد پی در خارجی و داخلی جهات از را زیر مطلوب نا های پیامد تردید

 



 

 

  :است نموده آشکار را زیر های واقعیت ، آمده پیش حوادث داخلی دیدگاه از

 

 

 

 گستردگی نزدیک آینده در تردید بی که ساخت ظاهر پیش از تر عمیق را حاکمه هیئت میان اختالف و شکاف1- 

  .کرد خواهد پیدا بیشتری

 

 نخواهد سامان موجود وضع اساسی تغییر با جز که گردیده پدیدار حکومت و جامعه میان عظیم بس گسستی2- 

 مدعیان جرگه به بودند اساسی قانون چارچوب در تدریجی اصالحات هانخوا که آنهایی سخن دیگر به . یافت

  .پیوست خواهند حکومت از دین جدایی جمله از بنیانی تغییرات

 

 بطور آن از سال سی طول در و است بوده آراسته اسالمی و انقالبی ارزشهای به که نظام پیرامونی پوشش3- 

 امنیتی ماهیت و شود می زده کنار آمده پیش حوادث پرتو در بارهبیک ، شده می سیاسی و اجتماعی تغذیه مستمر

 مسلخگاه در جمهوریت مبانی سخن دیگر به . گردد می نمایان دینی گرایانه واپس ارزشهای به متصف پلیسی –

  .شود می قربانی دینی – امنیتی استبداد

 

 دگرگونیهای جریان در را بسیج از ریابزا استفاده و پاسداران سپاه کننده تعیین نقش بحث مورد حوادث4- 

 انحصارات داشتن دست در سبب به پاسداران سپاه زیرا . است نموده مشخص پیش از بیش را داخلی سیاسی

 از رابطه این در و باشد می موجود وضع حفظ خواهان قویا بزرگ پیمانکاری صدها و تجاری – اقتصادی عمده

 تربیت برخی ، موتلفه هیئت چون آن به مربوط نهادهای و مذهبی یبنیادگرا جناح نزدیک همبستگی و همکاری

 نقش چنانکه . است بوده مند بهره ... و یزدی مصباح تقی محمد شیخ مکتب پروردگان و حقانی مدرسه شدگان

 در جامعتری بصورت اینک ، جمهوری ریاست دوره نهمین پادگانی انتخابات در پاسداران سپاه کننده تعیین

  .گردد می نمودار دوره دهمین کودتایی انتخابات

 



 
 

373 
 

 کنندگان شرکت به نسبت ، داشته وجود دهه سه این در همواره که کشتار و اخافه ، ارعاب سیاست اعمال5- 

 و مردم میان همبستگی و علقه ، پیوند مبانی تنها نه قانونمند و آمیز مسالمت ، آرام راهپیمایهای در معترض

  .شد خواهد گرایانه افراط های جنبش به جوان نسل گرایش ساز زمینه کهبل ، ساخته سست را حکومت

 

 شده مهندسی پیش از انتخابات فرایند از برخاسته دولت مشروعیت ایران مردم اکثر اذهان در باالخره6- 

 هدخوا پی در حکومت و مردم بین آتی تعامالت در را خود منفی اثرات و ماند خواهد باقی سوال بعنوان همچنان

  .داشت

 

 

 

 :داشت خواهد پی در را زیر بازتابهای انتخابات بحران از ناشی حوادث نیز خارجی منظر از

 

 

 

 نوعی و است گردیده شدید خدشه دچار اسالمی جمهوری نظام اعتبار و انسجام از جهانی تصور و تصویر1- 

 بدین . است شده پدیدار وجودم اجتماعی – سیاسی وضع به نسبت غرب جهان سوی از بویژه مائویستی نگرش

 شهروندان اکثریت دیگر طرف در و دارد قرار دینی – امنیتی استبداد به متصف حاکمیت طرف یک در که معنی

  .قانون حکومت و بشر حقوق ، ساالری مردم ، آزادی خواهان

 

 کشورهای سوی از ذهنی بازنگری از عالئمی ، اسالمی جمهوری ای منطقه منزلت و مقام و جایگاه با رابطه در2- 

  .است شده نمودار همسایه

 

 مشکالت و مسائل فصل و حل برای کشور سود به خارجی سیاست در جهانی تحوالت پرتو در که هایی فرصت3- 

 معنی این به . گرفت خواهد قرار اساسی بازنگری مورد آمده پیش حوادث از بعد ، بود شده پدیدار افق در مطروحه

 تحریم اتخاذ به را خود جای جدید های مشوق ارائه و سازنده گفتگوهای برای نظر مورد فزاریا سخت راهکار که

  .داد خواهد افزاری سخت تهدیدهای از نوعی و سنگینتر های

 



 در را وقت دولت موقعیت ، مناقشه مورد و مغشوش انتخابات زاییده دولت مشروعیت مبانی درباره تردید4- 

 افریقایی دول کنفرانس در چنانکه . ساخت خواهد روبرو جدی ضعف و مشکل با المللی بین تعامالت و ارتباطات

 ایران جمهور رئیس حضور عدم به منوط را خود مشارکت کننده شرکت های دولت رهبران از برخی ، لیبی در

 المللی بین معمجا از بسیاری در جمهور رئیس حضور مورد در آینده در برخوردها نوع این شک بی . داشتند اعالم

  .شد خواهد تکرار

 

 عراق و افغانستان چون هایی عرصه در تنها نه آمریکا ویژه به اروپا اتحادیه عضو کشورهای با رابطه باالخره5- 

 مشکل مسایل حل با رابطه در نسبی اثرگذار توانست می و رسید می نظر به عملی تفاهم نوعی به نیل امکان که

 در مذاکرات نتیجه در و ، است شده بیرنگ واقع در و ضعیف بسیار منظور این حصول خیرا حوادث از بعد ، شود تر

 اسالمی جمهوری که شود می سبب وضع همین . شد خواهد روبرو تر جدی مشکالت با اختالف مورد های زمینه

 و روسیه هب دهی باج و وابستگی به مجبور پیش از بیش جدید های محدودیت و تحمیالت ، ها تحریم قبال در

 امکان مانند آمده پیش های فرصت از گیری بهره در را خود مانور قدرت و عمل آزادی ترتیب بدین و شود چین

  .بدهد دست از را ... و باکو لوله خط در مشارکت یا و اروپا به ایران گاز انتقال

 

 

 

 ملی جبهه ، آن خارجی و داخلی یامدهایپ و انتخاباتی کودتای زیانبار اثرهای باره در شده گفته مطالب به توجه با

 انحصارطلبی و افکند می خطر به را ملی منافع محور خشونت استبداد و ظلم تداوم ، دارد می اعالم دیگر بار ایران

 حاکمان تنها میان این در . راند می ناپذیر برگشت بحرانی سراشیبی ورطه به را کشور ، حاکم خودکامگی و

 . شد خواهند متضرر نابخردیها این از ایرانیان فردفرد بلکه رفت خواهد برباد کومتشانح سست بنای که نیستند

 و تنظیم قبل از انتخابات از برخاسته دولت مشروعیت ایران مردم اکثریت با همصدا ایران ملی جبهه جهت بهمین

  .داند می قانونی وجاهت فاقد را آن ، نشناخته برسمیت را شده طراحی

 

 

 

 مسیر این در که کسانی تمامی و آزادی راه باختگان جان خانواده با همدردی ضمن ایران ملی جبهه خاتمه در
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  :میدارد عنوان را زیر های خواسته ، اند شده روحی و جسمی صدمات دچار

 

 

 

 شود داده پایان جامعه بر حاکم پلیسی و امنیتی ، نظامی جو به باید- 

 

  .گردند آزاد اند شده بازداشت آراشان شده تضییع حق به اعتراض رفص به که افرادی سریعتر هرچه باید- 

 

 و کشتار ، شتم و ضرب به اقدام دانشجویان های خوابگاه و ها دانشگاه مقدس صحن به یورش با که کسانی باید- 

  .شوند مجازات و محاکمه و معرفی جامعه به اند نموده تخریب

 

 گیرد صورت آنها از توقیف رفع و مطبوعات آزادی باید- 

 

  .شود داده پایان ارتباطی فضای در دولت غیرقانونی مداخالت به و گردیده رعایت اطالعات گردش آزادی باید- 

 

 

 

 ایران ملی جبهه

 

 خورشیدی18/4/1388 

 

 

 

 

 

 موسوی و کروبی مشترک کمیته جدید تصمیمات

 

 انتخابات از بعد حوادث دیدگان آسیب و گانشد بازداشت حقوق پیگیری کمیته دفتر آشتیانی: زهره اعتمادملی،



 دفتر این با تلفنی تماس طریق از توانند می افراد این های خانواده و شود می افتتاح زودی به دهم جمهوری ریاست

 حقوق پیگیری چهارنفره کمیته که بود تصمیمی این باشند، شان  خانواده اعضای با مرتبط امور پیگیر مراجعه، یا و

 اش جلسه اولین برگزاری از پس دقایقی که تصمیمی کردند، اتخاذ اخیر حوادث دیدگان آسیب و شدگان بازداشت

 گروهی تا شده قرار بهشتی گفته به داد. اعتمادملی به را آن خبر کمیته سخنگوی عنوان به بهشتی علیرضا

 میان کاری تقسیم این بنابر و باشند دهم انتخابات از پس حوادث دیدگان آسیب و زندانیان امور پیگیر حقوقی

 درست اخیر دیدگان آسیب و زندانیان حقوق پیگیری کمیته جلسه اولین است. گرفته صورت کمیته این اعضای

 را مشترکی نشست خاتمی و موسوی کروبی، که هنگامی شد. تشکیل کمیته این موجودیت اعالم از پس هفته یک

 حوادث دیدگان آسیب و شدگان بازداشت حقوق پیگیری مامور ای کمیته که گرفتند تصمیم چنین کردند، برگزار

 علیرضا و کروبی مهدی از نمایندگی به امینی ابراهیم و الویری مرتضی که بود تصمیمی چنین دنبال به باشد. اخیر

 این هفته یک گذشت از پس و شدند کمیته این تشکیل مامور موسوی میرحسین طرف از مقدم محمد و بهشتی

 جهت مناسبی مکان یافتن دنبال به کمیته این اعضای اینک کرد. آغاز رسمی صورت به را خود اموریتم کمیته

 آنها به مربوط امور پیگیر اخیر شدگان بازداشت های خانواده آن های تلفن شماره اعالم با که هستند دفتری افتتاح

 پیگیر هستند دهم انتخابات برگزاری روند به معترض همچنان که طلبان اصالح کاندیداهای نمایندگان ولی باشند.

 که است چنین اند. شده بازداشت انتخابات یک نتیجه به اعتراض اتهام به تنها که هستند شهروندانی حقوق احقاق

 و کمیته این با همکاری به تمایل که حقوقدانانی و وکال میان از حقوقی گروه انتخاب با تنها نه کمیته این اعضای

 تا تالشند در بلکه بود خواهند ایرانی شهروندان امور پیگیر دارند، اخیر دیدگان آسیب و زندانیان حقوق پیگیری

 آینده روزهای در تنها نه چهارنفره کمیته این راستا دراین باشند. داشته مرتبط نهادهای و مقامات با را دیدارهایی

 مجلس اقلیت فراکسیون اعضای و مجلس رئیس الریجانی علی با بلکه رفت خواهند قضائیه قوه رئیس دیدار به

 .بپردازند اخیر دیدگان آسیب و شدگان بازداشت امور پیگیری به آنها با رایزنی به تا کرد خواهند دیدار نیز هشتم

 

 نخستین تشکیل دهند. می تشکیل مشترک ای کمیته موسوی میرحسین و کروبی مهدی که است باری دومین این

 تشکیل آرا از صیانت نام به ای کمیته طلب اصالح کاندیدای دو این که گردد برمی امسال ماه فروردین به کمیته

 زمان آن در بودند. عضو آن در موسوی طرف از محتشمی اکبر سیدعلی و کروبی طرف از الویری مرتضی که دادند

 وزیری نخست زمان در خود که محتشمی ولی دانستند غیرقانونی را کمیته این تشکیل اصالحات مخالفان

 که هنگامی دانست؛ مرتبط امام دوران به را ای کمیته چنین تشکیل سابقه بود کشور وزیر موسوی میرحسین
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 شورای شد، اعالم پور محتشمی اکبر علی کشور وزارت سوی از آن نتایج و شد برگزار سوم مجلس انتخابات

 های صندوق از برخی که بود گرفته تصمیم شورا نای که بود چنین و بود معترض شده اعالم نتایج به نسبت نگهبان

 زمان آن در» کرد: توصیف چنین را آن وقت کشور وزیر پور محتشمی اکبر علی که اعتراضی کند. بازشماری را رای

 دولت تفکر با همسو آوردند رای که کسانی اکثریت ها استان مراکز از بسیاری و تهران در اینکه به توجه با

 این بر و زنند هم به را معادله ها حوزه از برخی در تا کردند تالش نگهبان شورای ناظران بودند، موسوی میرحسین

 که بودیم معتقد ما کنند. شمارش خودشان دیدگاه براساس و بگیرند را ها صندوق از برخی تا داشتند قصد اساس

 بپردازند. آرا بازشماری به مجریان و رکشو وزارت نمایندگان حضور بدون توانند نمی آنها ناظران و نگهبان شورای

 آن در

 

 شد تصویب قانون این بعدا و بود نشده ذکر قانون در رای های صندوق سر بر کاندیداها نماینده حضور بحث زمان

 برای که کردم اعالم کشور وزیر عنوان به من زمان آن در و دانستیم می مردم رای امانتدار را خودمان ما بنابراین

 باطل قانون خالف و دلیل بدون هم رای یک که دهم نمی اجازه و کنم می مسوولیت احساس مردم رایآ تک تک

 عنوان به انصاری محمدعلی که دادند تشکیل را ای کمیته )ره( خمینی امام که بود ماجرا این دنبال به ظاهرا «شود.

 آرا تا داشتند حضور آن در کشور توزار سوی از نفر دو و نگهبان شورای نماینده نفر دو و ایشان نماینده

 ای کمیته شد؛ تشکیل کمیته دو البته دهم انتخابات عرصه در گیرد. قرار بررسی مورد اعتراضات و شود بازشماری

 نرسید. ای نتیجه به البته شد، تشکیل آرا بازشماری برای ویژه هیات عنوان تحت نگهبان شورای سوی از که

 حوادث دیدگان آسیب و شدگان بازداشت امور پیگیر که شد تشکیل انتخابات به معترضان سوی از کمیته دومین

 تشکیل دهم جمهوری ریاست و سوم مجلس انتخابات زمان در که هایی کمیته مقایسه شاید که هرچند است. اخیر

 روند به نسبت نگهبان شورای عملکرد به اعتراضاتی دوره دو هر در واقع در ولی نباشد قیاس قابل است شده

 .است داشته وجود انتخابات بر نظارت

 فعالیت از جزئیاتی

 موسوی و کروبی مشترک کمیته

 از کمیته این جلسه اولین تشکیل از پس اخیر، دیدگان آسیب و شدگان بازداشت حقوق پیگیری کمیته اعضای اما

 کرد اعالم شد، انتخاب کمیته سخنگوی عنوان به جلسه این در که بهشتی علیرضا گفتند. سخن آن فعالیت روند

 این تشکیل از قبل که است گفتنی کرد. خواهد اعالم را آن تلفن شماره و دفتر محل آدرس آینده روزهای طی که



 .بودند کرده اعالم راستا همین در را هایی تلفن شماره موسوی و کروبی مهدی دفتر کمیته

 شد، گفته سخن ای کمیته چنین تشکیل ضرورت از که هنگامی کمیته این عضو الویری مرتضی راستا همین در

 حقوق احقاق دنبال به حقوقی منظر از تنها که جهت این از دارد حقوقی ماهیتی کمیته این  » داد: توضیح چنین

 به نسبت شدگان دستگیر این های خانواده از بسیاری که چرا اند، شده دستگیر اخیر جریانات در که است کسانی

 این از برخی گفت باید که هرچند کنند. دفاع خودشان از توانند نمی و ندارند یآشنای حقوقی قوانین

 در تنها که بودند کسانی اینها از بسیاری بلکه نداشتند، اخیر های آشوب در دخالتی گونه هیچ شدگان دستگیر

 دستگیرشدگان میان در ایم شنیده ما که طور آن حتی و آوردند روی آمیز مسالمت اقدامی به انتخابات به اعتراض

 از که هنگامی وی «اند. نکرده نظری اظهار انتخابات درباره حتی و بودند پیاده عابرین جزو که هستند کسانی

 تا کند می تالش کمیته این » گفت: و کرد اشاره آن فعالیت انسانی بعد بر گفت می سخن کمیته این فعالیت ماهیت

 درباره همچنین الویری مرتضی «برگردند. خود های خانواده نزد به و شده آزاد اخیر حوادث شدگان دستگیر

 برای حقوقی دفتر یک این » گفت: شود، می مطرح کمیته این دفتر افتتاح از ممانعت به نسبت که هایی نگرانی

 قاحقا پیگیری برای احزاب با کمیته این سویه دو ارتباط از الویری «ندارد. مجوز به نیازی و است قانون پیگیری

 .داد خبر اخیر حوادث دیدگان آسیب و شدگان بازداشت حقوق

 

 

 

 پیگیری روند تسریع در کمیته این تشکیل که است معتقد کمیته این عضو دیگر امینی ابراهیم راستا همین در

 نشود مدیریت درستی به اگر اخیر جریانات این» گفت: همچنین وی است. گذار تاثیر اخیر شدگان بازداشت پرونده

 به ما بنابراین و هستند تفاوت بی حوادثی چنین به نسبت معترض کاندیداهای که کند می احساس عمومی فکارا

 چنین کمیته این فعالیت جزئیات درباره امینی «باشیم. اخیر مسائل پیگیر قانونی طریق از تا هستیم این دنبال

 دفاع خود حقوق از بتوانند تا برخوردارند وکیل انتخاب حق از شدگان بازداشت خانواده قانون بنابر » داد: توضیح

 قانون، مطابق» افزود: وی «بود. خواهد جریان این به مربوط امور پیگیر کمیته این راستا این در که کنند

 و آرام تجمعات طریق از شد تضییع حقشان که صورتی در که برخوردارند حق این از ایرانی شهروندان

 به معترضان از اند بوده آشوبگر که افرادی باید بنابراین و کنند اعالم مسووالن به را خود اعتراض آمیز مسالمت

 «.شوند تفکیک انتخابات
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 نیست سیاسی ما فعالیت

 حوادث دیدگان آسیب و شدگان بازداشت امور پیگیر برای موسوی و کروبی میان مشترک ای کمیته تشکیل پیرو

 است. بوده عمومی افکار اقناع برای و سیاسی انگیزه با ای یتهکم چنین تشکیل که شدند آن مدعی برخی اخیر

 چنین برابر در الویری دانستند. سازی فضا نوعی و کرده تکذیب را آن کمیته این اعضای که بود موضوعی این

 نیز آن عضو دیگر امینی ابراهیم و «است انسانی و حقوقی کمیته این فعالیت ماهیت » کرد: تصریح هایی واکنش

 در که است این ما هدف تنها بلکه نداشت وجود سیاسی انگیزه هیچ کمیته این تشکیل برای » شد: دآوریا

 انتخابات یک برگزاری روند به اعتراض اتهام به که باشیم کسانی حقوق احقاق دنبال به حقوقی و قانونی چارچوب

 کمیته این تشکیل از باید مسووالن بنده اعتقاد به حتی و اند گرفته قرار آسیب مورد اینکه یا و شده بازداشت

 .کنند استقبال

 کنیم می فعالیت ضرورت بنابر

 

 طور همان است، شده تشکیل اخیر دیدگان آسیب و شدگان بازداشت حقوق پیگیری برای که ای چهارنفره کمیته

 مطابق و زمانی برهه هر در ولی کند می فعالیت برهه این در زمانی ضرورت بنابر تنها پیداست نامش از که

 برای کمیته این  » گفت: چنین باره این در الویری مرتضی دهد. ادامه خود فعالیت به تواند می کمیته این تشخیص،

 آن فعالیت به نیاز جدید شرایط در که است ممکن و است شده تشکیل اخیر های بازداشت موضوع به رسیدگی

 اخیر حوادث دیدگان آسیب به مربوط امور پیگیر تا یافتیم تماموری موسوی و کروبی آقایان طرف از ما و نباشد

 «.باشیم
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 !گیرند می را خود سهم کودتاچیان

 1388تیر  25پنج شنبه, 

 .فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران به عنوان وزیر نفت دولت دهم پیشنهاد شد

سپاه پاسداران به دلیل منافع مالی و حفظ این منافع از طراحان و مجریان اصلی کودتا است، زیرا در دولت احمدی نژاد و تحت 

حمایت و تایید ولی فقیه، بسیاری از پروژه های راهبردی و امکانات بازرگانی و صنعتی در اختیار سپاه قرار گرفت و از این بابت 

 .امنیتی شده است-سودهای کالن عاید این نهاد نظامی

ی چون سپاه پاسداران در با گذشت بیش از یک ماه از کودتای انتخاباتی، اینک آرام آرام اثرات آن و علت اینکه چرا نهادهای

 . کودتا مشارکت مستقیم و عمده داشتند آشکار می گردد

ما قبال با صراحت تاکید کرده بودیم، سپاه پاسداران به دلیل منافع مالی و حفظ این منافع از طراحان و مجریان اصلی کودتا 

پروژه های راهبردی و امکانات بازرگانی و صنعتی است، زیرا در دولت احمدی نژاد و تحت حمایت و تایید ولی فقیه، بسیاری از 

امنیتی شده است. صدها شرکت وابسته به سپاه -در اختیار سپاه قرار گرفت و از این بابت سودهای کالن عاید این نهاد نظامی

ارت و به فعالیت های پرسود در داخل و خارج کشور مشغول هستند و هیچ مرجع قانونی قادر نیست بر فعالیت های آن نظ

کنترل داشته باشد. در این میان یکی از مهمترین عرصه های فعالیت سپاه پاسداران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. در 

این باره خبرگزاری فارس در تابستان سال گذشته از قول فرمانده قرار گاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه، پاسدار رستم قاسمی، 

رارگاه سازندگی خاتم االنبیاء در گفت و گوی اختصاصی به فارس گفت، قرارگاه سپاه با رویکرد فرمانده ق"گزارش داده بود: 

جدید و با هدف حمایت از بخش خصوصی فقط در پروژه های خاص عمرانی و اقتصادی کشور که بخش خصوصی توان اجرای 

جی در -ان-نتقال گاز و ساخت مخازن الپارس جنوبی، اجرای خطوط ا 16و  15آن را ندارد مشارکت می کند، در فاز های 

 ".عسلویه و با حضور در کنسرسیومی متشکل از شرکت های کره جنوبی، قرارگاه فعال است

میلیون یورویی  320در همان زمان قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه با حمایت دولت احمدی نژاد بدون برگزاری مناقصه، برنده طرح 

 . کیلومتر شد 283شاه لوله گاز به طول  شرکت ملی گاز ایران برای احداث

 900میلیون دالری احداث شاه لوله راهبردی انتقال گاز از عسلویه به ایرانشهر به طول  300میلیارد و  1قبل از آن پروژه 

 .کیلومتر نیز با تایید ولی فقیه و بدون تشریفات قانونی به چن  سپاه افتاده بود

فقط با حضور دولت احمدی نژاد د رقدرت و در چارچوب والیت فقیه تضمین شده باقی می  این منافع سرشار مالی و اقتصادی

ماند و از این رو شاهد مشارکت مستقیم سپاه پاسداران در کودتا و کشتار مردم بی دفاع و مسالمت جو بودیم. اکنون دولت 

یان آماده می شود و اثرات و پیامدهای کودتای برآمده از کودتا در خدمت به امیال و اهداف سپاه پاسداران و دیگر کودتاچ

 . انتخاباتی ظاهر می گردد
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دولت نامشروع -تیرماه، برای تصدی وزارت نفت در دولت دهم 23برپایه گزارش رسانه های همگانی و از جمله روزنامه سرمایه 

است، پاسدار قاسمی فرمانده کنونی یکی از نامزدهای پیشنهادی که از شانس باالیی نیز طبق این گزارش برخوردار  -کودتا

قرارگاه خاتم االنبیا سپاه پاسداران می باشد. فردی که در حیف و میل ثروت ملی و تقویت نفوذ سپاه در حیات اقتصادی کشور 

 !نقش درجه اول ایفا کرده است

احتمالی فرمانده قرارگاه خاتم  پیش بینی رشد قیمت سهام صدرا با انتصاب"تیرماه در گزارشی با عنوان:  23روزنامه سرمایه 

شرکت صدرا )این شرکت یکی از عمده ترین و بزرگترین مجتمع های صنعتی ایران "، خاطر نشان نمود: "االنبیا به وزارت نفت

... پس از حضور قرارگاه خاتم االنبیا به عنوان سهامدار عمده، روند رو به 44است( یکی از سهام داران مربوط به ابالغیه اصل 

رشدی را در پیش گرفته... گروهی از کارشناسان با اشاره به نامزدی رستم قاسمی )سرتیپ سپاه( فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا 

برای تصدی وزارت نفت، رشد قیمت صدرا را پیش بینی می کنند، با تثبیت دولت نهم و ادامه کار آن در دولت دهم و روابط 

با دولت داشته، این گمانه به یقین نزدیک است که درچهار سال آتی این روند )رشد قیمت حسنه ای که قرارگاه خاتم االنبیا 

سهام صدرا( ادامه داشته باشد. صدرا با توجه به اینکه توسط قرارگاه خاتم االنبیا خریداری شده از این شانس برخوردار است که 

تم االنبیا در وزارت نفت، صدرا سه تا پنج سال آتی به سود بتواند پروژ ه های جدیدی بگیرد، به هر حال با حضور قرارگاه خا

 .دهی خواهد رسید

در همین گزارش تایید شده، با حضور فرماندهان سپاه و مسئوالن قرارگاه خاتم االنبیا در دولت دهم بویژه وزارت نفت، بدهی 

کت در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی میلیارد تومانی شرکت صدرا به سیستم بانکی، از طریق تقویت فعالیت این شر 700

به راحتی و بدون پرداخت بهره بدهی ها حل و فصل خواهد شد. معنای این حل و فصل، بخشودگی بدهی ها و عدم پرداخت 

 . آن از سوی سپاه پاسداران است

اع و دستگیری و زندانی کردن به این ترتیب می توان به علت اصلی کودتای انتخاباتی و بعد از آن سرکوب و کشتار مردم بی دف

سیاسی، اجتماعی و -پی برد. نقش سپاه در حیات اقتصادی "توطئه بیگانان"و  "انقالب مخملین"هزاران نفر و مسایلی از قبیل 

 . فرهنگی برای میهن ما بسیار خطرناد است

-ناصر وابسته به این نهاد نظامیبا چنین سهم خواهی و تقسیم پست های کلیدی و حساس میان فرماندهان سپاه و عوامل و ع

امنیتی، می توان علت تمام تبلیغات و اقدامات فاجعه بار سپاه پاسداران از دستگیری و شکنجه و اعتراف گیری فعاالن بازداشت 

شده تا طراحی کودتا و کشتار ده ها انسان بی دفاع و آتش گشودن به قلب نداها و سهراب های وطن را دید و تشخیص داد. 

 !م تالش سپاه در سرکوب توده های حق طلب مردم، تامین این منافع اقتصادی و مالی هنگفت استتما
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 )23) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  25پنج شنبه, 

 مشهدی سبزپوشان سکوت راهپیمایی نژاد احمدی حضور با همزمان

 کنند می درگیری ایجاد اللهی حزب ظاهر با افرادی تهران: جمعه نماز از کیهان جالب بینی پیش

 جمهوری ریاست انتخابات معترضان به نسبت حاکمیت: غیرقانونی رفتارهای و ها بازداشت به اعتراض

 اساسی قانون رعایت به وکال فراخوان

 اصالحات جبهه ی شده سانسور بیانیه

 مشهدی سبزپوشان سکوت راهپیمایی نژاد احمدی حضور با همزمان

 کودتای به معترض سبزپوشان جوشخود راهپیمایی نژاد، احمدی محمود سخنرانی با همزمان پنجشنبه روز عصر

 راهپیمایان از گروهی راهپیمایی، این از پس شود می گفته شد. برگزار مشهد دانشگاه خیابان در خرداد 22

 (است تزیینی باال )عکس اند. شده بازداشت

 مشهد رد نژاد احمدی محمود سخنرانی با همزمان تیرماه 25 پنجشنبه روز 20 تا 18 ساعت از گزارش این به بنا

 با معترضان و بود همراه سکوت با راهپمایی این کردند. راهپیمایی خودجوش صورت به مشهد مردم از تن ها صد ،

 .کردند فریاد را سبز موج به خود وابستگی ، رنگ سبز پالکاردهای و ها دستبند از استفاده

 با معترضان ، شد برگزار دکترا رراهچها تا آباد تقی میدان حدفاصل دانشگاه خیابان در که راهپیمایی این در

 .پیمودند را مسیر این بار چند کامل سکوت در و آمیز مسالمت صورت به یکدیگر دست گرفتن

 شد.برخی کشیده خشونت به محدودی طور به انتظامی نیروهای دخالت با 20 ساعت در نهایت در راهپیمایی این

 مورد در مشهد شهر رسمی های مقام تاکنون حال این با ت،اس معترضان از تعدادی بازداشت از حاکی ها گزارش

 .اند نکرده اظهارنظر مشهد شهر شدگان بازداشت تعداد

 اهلل حزب انصار و امنیتی نیروهای ، ضدشورش ویژه گارد که شده گزارش رضا امام حرم رضوی صحن از همچنین

 .اند داشته نژاد احمدی سخنرانی محل در ای گسترده حضور مشهد

 صورت به مردم از گروهی امنیتی، شدید تدابیر وجود با رضوی، جامع صحن در حاضر عینی شاهدان گزارش به ابن

 لباس نیروهای شدید برخورد با که اند داده سر اکبر اهلل شعار و کردند هو را او نژاد احمدی سخنرانی هنگام پراکنده

 شده بازداشت رضا امام حرم در مردم از تن 10 دودح شود می گفته همچنین اند. شده پراکنده و رو روبه شخصی

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/709-


 
 

383 
 

 .اند

 واعظ اهلل آیت استقبال عدم پیوسته، وقوع به مشهد به نژاد احمدی سفر جریان در که دیگری اهمیت حائز رخداد

 این است. بوده رضا امام حرم در غیرقانونی دولت رئیس با وی همراهی عدم و مشهد به ورود هنگام وی از طبسی

 و است نداشته سابقه گذشته، سال 30 در مشهد به جمهور روسای سفرهای تمام در تقریبا که است رخدادی

 آنان استقبال به و داشته حضور حرم و مشهد در مختلف جمهور روسای کنار در طبسی واعظ همیشه برعکس،

 88 تیر25. است رفته

 تهران جمعه نماز از کیهان جالب بینی پیش

 کنند می درگیری ایجاد للهیا حزب ظاهر با افرادی

 .بریزند هم به را نمازجمعه خواهند می ای عده که دارد موثق خبر نوشت کیهان

 نماز اما هستند مند گالیه هاشمی از آنکه با داد دستور امرش تحت نیروهای به یادداشتی در امروز کیهانی روزنامه

 .نگذارند خالی را هفته این فردا جمعه

 فردا که است آن از حاکی موثق کامال خبر یک"نویسد: می جالب بینی پیش در یادداشت این در حسین برادر

 قرار که شده شنیده حتی و دارند. -لفظی درگیری ولو -جمعه نماز در درگیری ایجاد نهایتا و تحریک قصد ای عده

 توجه باید جمعه نمازگزاران بنابراین آورند. فراهم را درگیری و تحریک این زمینه اللهی حزب ظاهر با افرادی است

 دهند، می انگیز تفرقه شعارهای احتماال که را کسانی و نخورند را ترفند این فریب وجه هیچ به که باشند داشته

 . "برانند خود از و کرده طرد

 به نیز را امرش تحت افراد فردای شعارهای ارشد فرمانده یک قامت در شریعتمداری حسین مطلب این ادمه در

 . کنند استعمال شعارها همان از است خواسته آنها از و داده آموزش آنها

 هاشمی جناب از مردم انتظار اما"خواهد: می هاشمی از تهران مردن جای در خود نشاندن با پایان در وی

 زا و زدایی گالیه مردم قلوب از خود سخنان با فردا، جمعه نماز در توانا خطیبی عنوان به که است آن رفسنجانی

 ".بگذارند ناکام است، خام یقین به که را ایشان درباره دشمنان طمع و کنند ابهام رفع آنان اذهان

 جمهوری ریاست انتخابات معترضان به نسبت حاکمیت غیرقانونی رفتارهای و ها بازداشت به اعتراض

 بازداشت موج مهوری،ج ریاست انتخابات دوره دهمین پذیرش قابل غیر نتایج اعالم از پس ساعات نخستین از

 یورش با انتخابات، از پس روز اولین شب نیمه از شد. آغاز انتخابات برگزاری روند به معترضان و سیاسی فعاالن



 اسالمی، ایران مشارکت جبهه و ایران آزادی نهضت احزاب اعضای از تعدادی کار محلهای یا منازل به ماموران

 اسالمی انجمنهای و وحدت تحکیم دفتر وحدت، تحکیم ادوار سازمان اسالمی، انقالب مجاهدین سازمان

 شورای و سوم موج ، 88 ستاد موسوی، و کروبی آقایان انتخاباتی ستادهای اعضای از برخی نیز و دانشجویان

 .شدند بازداشت دیگر شهرستانهای و تهران در موسوی از حمایت پویش

 که حالی در بویژه آمیز، ارعاب روشهای با شب، های نیمه در اًبعض افراد، این نامتعارف و قانونی غیر بازداشتهای

 از نشان بودند، نداده انجام انتخابات نتایج باره در گیری موضع باال سازمانهای یا احزاب از یک هیچ هنوز

 رعایت بدون نظامی، و امنیتی نهادهای وسیله به افراد بازداشت دارد. اقداماتی چنین برای قبلی ریزی برنامه

 .است اساسی قانون 32 اصل آشکار نقض قانونی، موازین

 و سازندگی کارگزاران حزب فعاالن و ورزان سیاست از بیشتری تعداد بازداشت با بعد، روزهای در شده یاد روند

 بازداشت هنگام در شدید شتم و ضرب و خشونت از استفاده باره در گزارشهایی و یافت ادامه ، نگاران روزنامه

 .دارد وجود کشور سیاسی فعاالن معتبرترین از جمعی

 های خانواده به چه قضائیه، قوه سوی از شدگان بازداشت مورد در قبولی قابل رسانی اطالع هیچگونه تاکنون

 برخوردها، این از ای عمده بخش که شود می شنیده و است نیافته انجام عمومی، افکار برای چه و شدگان بازداشت

 .است گرفته صورت نظامی نهادهای وسیله به عات،اطال وزارت بر عالوه

 فشارهای و شهروندان حقوق گسترده نقض و تهران، در بویژه بازداشتگاهها، نامساعد شرایط از عینی شاهدان

 .اند داده ای دهنده تکان گزارشهای شدگان بازداشت بر جسمی و روحی

 مخفی و مجاز غیر بازداشتگاههای از استفاده- 

 ... ، منکرات ، اماکن ، بسیج و آگاهی ادارات در شده، بازداشت عادی شهروندان مشت و ضرب- 

 10 اتاق یک در گاه که ای گونه به کم، ظرفیت با بازداشتگاههایی در زندانی دهها نگهداری و ای فله بازداشت- 

 بازداشت برای تیبهداش سرویسهای از استفاده یا خوابیدن امکان که اند شده نگهداری نفر 6-7 مربعی متر

 .است بوده کم بسیار شدگان

 نشده تفکیک های بازداشتگاه در قانونی سن زیر جوانان نگهداری- 

 به فشار اعمال نیز و قانونی احزاب از استعفا یا نامه ندامت امضای به شدگان بازداشت از برخی کردن مجبور- 

 رسمی های رسانه از شدگان بازداشت اعترافات مورد در دروغ شایعات پخش و تلویزیونی گیری اعتراف منظور
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 حاکمیت

 نما نخ و سوخته راهکارهای و ها پروژه ی جمله از سیاسی فعاالن پشیمانی اظهار و تلویزیونی اعترافات پخش

 آشکار وهن که ندارد، وجاهتی -ملت آحاد حتی و – اجتماعی و سیاسی فعاالن میان در تنها نه که است ای شده

 قضای منابع از بسیاری در . است اسالمی اخالق و جمهوریت استقالل، آزادی، : همچون نظام هایمانآر و اصول

 .است قضایی _ حقوقی اعتبار فاقد زندان در متهم اعتراف – (ع)علی امام از شیعه روایت به جمله از – اسالمی

 

 26 اصل با آشکار تضاد در ایران آزادی نهضت جمله از سیاسی احزاب در عضویت از استعفا به افراد کردن مجبور

 از یکی در شرکت به یا کرد منع آنها در شرکت از توان نمی را هیچکس » : دارد صراحت که است اساسی قانون

 «.ساخت مجبور آنها

 

 به ،«نشست توان نمی آن بر اما کرد، تکیه توان می نیزه به» مشهور سیاسی ی جمله یادآوری با ایران، آزادی نهضت

 برای پایداری امنیت هیچگونه کنونی حالت تداوم که کند می گوشزد انتظامی و امنیتی کارشناسان و انهاده

 و فرمان هیچ" اند، داده تذکر نیز شیعه عالیقدر مراجع از برخی که گونه همان و آورد نخواهد ارمغان به حکومت

 ".گردد -است الیغفر ذنب و معصیت و حرام که -مردم حقوق به تجاوز برای عذری و مجوز تواند نمی دستوری

 

 و مطبوعاتی و اجتماعی سیاسی، شدگان بازداشت ی همه شرط و قید بدون و فوری آزادی ایران آزادی نهضت

 از ناشی خسارات جبران و اخیر بیرحمانه های شتم و ضرب و کشتارها عامالن و آمران قانونی مجازات و شناسایی

 است خواستار موکداً را «شخصی لباس» به موسوم افراد یا ماموران دست به مردم خودروهای و ها خانه تخریب

 

 ایران آزادی نهضت

 

 

 اساسی قانون رعایت به وکال فراخوان

 ۱۳٨٨ تیر، ۲۵ پنجشنبه،

 

 به اخیر، های بازداشت با مرتبط نهادهای که اند شده آن خواستار ای، سرگشاده ی نامه در دادگستری وکیل ۵۲



 ۲۴ ظرف دستگیرشدگان، اتهام تفهیم حق به جمله از نامه این در بگذارند. احترام شهروندی حقوق و قانون

 .است شده تاکید ساعت

 

 وکال، و حقوقدانان دارد. خود پای را دادگستری وکالی از شماری و زندانیان حقوق از دفاع انجمن امضای نامه، این

 بازداشت مورد در را اساسی قانون ۳۷ و ۳۵ ،۳۲ ،۲۲ اصول که اند خواسته اطالعاتی و امنیتی قضایی، مراجع از

 .کنند رعایت شدگان

 

 در ۳۲ اصل داند. می مصون تعرض از را افراد شغل و مسکن حقوق، مال، جان، حیثیت، اساسی، قانون ۲۲ اصل

 برای ار وکیل داشتن حق ،۳۵ اصل است. ساعت ۲۴ ظرف آنان به اتهام تفهیم لزوم و افراد دستگیری حکم مورد

 .است برائت بر اساسی، قانون ۳۷ اصل تاکید داند. می محفوظ دعوا طرفین

 

 نفر ۵۰۰ از بیش و اند شده دستگیر ایران در نفر ۴۰۰۰ کم دست گذشته، ماه یک در بشر، حقوق نهادهای گزارش به

 حق از و  نیافته را خود ی دهخانوا با تماسی هیچ امکان افراد، این از بسیاری برند. می سر به بازداشت در هنوز آنان

 .اند  محروم نیز وکیل داشتن

 

 به سرگشاده ی نامه این نگارش روند ی باره در سرگشاده، ی نامه این امضاءکنندگان از یکی نیکبخت، صالح

 مانند آنها اکثر های خانواده و گذرد می سیاسی و مدنی فعاالن بازداشت از هفته چهار از بیش » گفت: وله دویچه

 طرف از کنیم. هدایت مرجع کدام به را آنها دانستیم نمی ما و کنند می مراجعه زندانیان از دفاع انجمن به ذشتهگ

 بیانیه این شدیم ناچار ما کردند، می خبری اظهاربی آنها وضع از اطالعاتی و امنیتی نهادهای و قضاییه ی قوه دیگر،

 این به تا بنویسیم هستند دستگیرشدگان موضوع درگیر که کسانی تمام به سرگشاده ی نامه یک صورت به را

 حداقل یابند، دست خود حقوق به وکیل درخواست یا وکیل انتخاب با که اند نیافته اجازه خودشان آنها اگر ترتیب

 در که شاخص ی چهره چندین معروف، غیر زندانی صدها بر عالوه اکنون بماند. محفوظ آنان های خانواده حقوق

 با ای دقیقه یک تلفن یک داشتن از حتی آنها های خانواده و هستند زندان در اند بوده مقام صاحب قبلی های دولت

 ای دقیقه سه دو تماس دو یکی حداکثر باشند، داشته خانواده با تماسی اند توانسته که هم آنها اند. محروم آنها

 «.اند داشته
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 بهاری، مازیار خورد. می چشم به اخیر حوادث شدگان زداشتبا میان در نویس وبالگ و خبرنگار ۳۰ از بیش نام

 دارد، عهده بر را بهاری آقای وکالت که نیکبخت صالح آنهاست. از یکی نیوزویک، ی نشریه خبرنگار و مستندساز

 و خواند می کننده نگران را امرآبادی مهسا و یعقوب ژیال جمله از نگاران روزنامه سایر و خود موکل از خبری بی

 .خواند می فرا زندانیان حقوق رعایت به را اطالعاتی و قضایی مسئوالن

 

 مصباح مهیندخت

 وله دویچه

 

 

 

 اصالحات جبهه ی شده سانسور بیانیه

 

 اصالحات ی جبهه هماهنگی شورای به که کرده منتشر نو حیات روزنامه از نقل به را ای بیانیه متن نواندیش سایت

 در شرکت عدم و نژاد احمدی دولت دانستن نامشروع به مربوط رسد می نظر به هک آن از بخشی اما شده، منتسب

 .است آمده نقطه سه جایش به و شده سانسور باشد، تحلیف و تنفیذ جلسات

 

 انتظار که همانگونه است: آمده "عزیز ایران آگاه و شریف مردم" به خطاب بیانیه این در ، نو حیات نوشته به

 معظم مقام تذکرات رغم به و کرد تایید را کشور وزارت سوى از انتخابات شده اعالم آمار نگهبان شوراى رفت مى

 رفع تنها نه داشت وجود انتخابات این پیرامون که شهباتی نخبگان، و نظام دلسوزان تقلید، عظام مراجع رهبری،

 را نکاتى اصالحات جبهه گىهماهن شوراى اساس این بر شد. افزوده آن بر نیز جدیدى ابهامات و سواالت که نشد

 .دارد مى اعالم ذیل شرح به

 مردم قانونى حق را جمهورى ریاست انتخابات دوره دهمین نقد پیشین، مواضع بر تاکید ضمن اصالحات جبهه1- 

 آورند. فراهم را مشروع حق این به دستیابى شرایط و ها زمینه موظفند اجرایى و سیاسى هاى دستگاه که داند مى

 را مدنى هاى تالش گونه هر و اى رسانه فعالیت تجمع، راهپیمایی، برپایى مسیر این در اصالحات جبهه ستا بدیهى



 .داند مى معترض هاى گروه و احزاب و مردم حق

 مرتبط مباحث به بخشیدن پایان خواستار و زنند مى وحدت و ملى آشتى از دم گروهى که حالى در روزها این2- 

 به آنان تعهد و اخالص مراتب که هستیم خوشنام و خدوم هاى شخصیت افتادن زندان به دشاه هستند انتخابات با

 احضارها گفت باید تاسف است.با رسیده اثبات به اسالمى انقالب پیروزى از بعد و قبل هاى سال طى نظام و انقالب

 عادى شهروندان از عىاجتما مختلف طبقات سطح در و همچنان شده آغاز پیش ها هفته از که هایى دستگیرى و

 مهندس آقاى جناب بازداشت آنها ترین تازه و دارد ادامه فرهنگى و اجتماعى علمی، سیاسى نخبگان تا گرفته

 است اصالحات جبهه هماهنگى شوراى اى دوره رئیس و همبستگى حزب کل دبیر مقام قائم ابوطالبى میرزا  عباس

 .هستند اسالمى جمهورى نظام در مجاهدت و خدمت ری،ایثارگ سابقون از و شهدا معظم خانواده از که

 این به بخشیدن پایان خواستار احزاب با برخوردها و ها بازداشت مجموعه به شدید اعتراض ضمن اصالحات جبهه

 این دارد مى اعالم و است آنان سریع آزادى و شدگان بازداشت همه با برخورد در قانون رعایت و ها شیوه گونه

 .است قانون خالف شود مى اعمال اعترافات اخذ براى که فشارهایى و برخورد شیوه

 میرحسین مهندس آقاى جناب عملکرد و مواضع تائید ضمن دیگر بار اصالحات جبهه هماهنگى شوراى3- 

 حقوق از دفاع در که طلب اصالح برجسته هاى شخصیت سایر و ایشان هاى تالش از را خود قاطع حمایت موسوى

 از و دارد مى اعالم گیرد مى صورت اسالمى جمهورى بلند هاى آرمان و اساسى قانون مترفى اصول از تصیان و مردم

 کوششى هیچ از مسیر این در که خواهد مى جامعه آحاد و اقتصادى سیاسی، فرهنگی، علمی، نخبگان همه

 همه و همه" فرمودند: خود نامه وصیت در اسالمى جمهورى بنیانگذار که باشند داشته یاد به و نباشند فروگذار

 مقاطع بعض در که بسا چه و آتیه هاى نسل در چه و حاضر نسل در چه باشند، مى اسالم و کشور سرنوشت مسئول

 واال کرد باید وقوع از قبل را واقعه عالج پس است. کبیره گناهان راس در که باشد گناهى مسامحه و حضور عدم

 ".ایم نموده و اید نموده لمس مشروطه از بعد که است حقیقتى این و شد خواهد خارج همه دست از کار

 ایران شریف مردم مدارانه حق هاى تالش از تقدیر ضمن ما است. پایبند ملت با خود عهد به اصالحات جبهه4- 

 نانهمچ ها فعالیت و ها تالش همه که ورزیم مى تاکید نیز امر این بر اخیر هاى هفته ویژه به و گذشته هاى ماه طى

 کسانى حتى ایرانیان همه که اندیشیم مى فردایى به ما گیرد. صورت آمیز مسالمت و قانونى هاى چارچوب در باید

 و کنند زندگى سعادت و عزت کمال در پردازند مى مردم حق بر هاى خواسته و طلبى اصالح جریان با مقابله به که

 این از همچنین نمود. پرهیز باید دهد ورزان خشونت دست به هبهان که انگیز اختالف رفتار گونه هر از دلیل همین به
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 به اخیر هاى هفته طى که صبورى خواهران و همسران مادران، از را خود تجلیل و سپاس مراتب گرفته بهره فرصت

 به هستند خود بند در برادران و فرزندان همسران، از روشنى افق دنبال به مروه و صفا بین سعى در هاجر سان

 از دفاع به قانونى مختلف طرق از اخیر هاى هفته طى شجاعانه که ایمانى با زنان از دسته آن از و آوریم مى ىجا

 .کنیم  مى قدردانى اند پرداخته هموطنانشان و خود شده پایمال حقوق

 .نمود نخواهد شرکت جدید دولت کار به آغاز مراسم با مرتبط رسمى جلسات در ]...[ دلیل به اصالحات جبهه5- 

 را ملى منافع از دفاع و هستند کشور ارضى تمامیت و استقالل حافظ که امنیتى و انتظامى نظامی، نیروهاى به6- 

 به ورود از پرهیز بر مبنى عزیز امام مرادشان و پیر هشدارهاى که کنیم مى عرض مشفقانه دارند عهده به

 بیفتد. فاصله مردم هاى خواسته و آنان میان نباید هک بدانند و آورند خاطر به را جناحى و سیاسى هاى فعالیت

 و باشید بیدار"فرمودند: مسلح نیروهاى به خطاب خود الهى سیاسى نامه وصیت در راحل امام که نکنید فراموش

 پرده، پشت جنایتکاران مرموز هاى دست و زده شرق و غرب اى حرفه سیاستمداران و سیاسى بازیگران که هشیار

 شما از خواهد مى و است عزیزان شما به متوجه گروه هر از بیشتر و سو هر از جنایتکارشان و خیانت سالح تیز لبه

 را اسالمى جمهورى و کرده گیرى بهره کردید زنده را اسالم و نمودید پیروز را انقالب خود جانفشانى با که عزیزان

 قطب دو از یکى دامن به کرده جدا ملت و ماسال از ملت و میهن به خدمت و اسالم اسم با را شما و براندازند

 خط ملى و اسالمى صورت به ظاهرهاى و سیاسى هاى حیله با شما هاى فداکارى و زحمات بر و بیندازند جهانخوار

 ".بکشند بطالن

 بخشید پیوند هم به و امیدوار آینده به را شریف مردم شما ایمان از سرشار هاى دل که را منان ایزد پایان در

 مصدومان براى درجات، علو شهیدان براى درگاهش از و شی( کل ملکوت بیده و النعم ولى )انه گوییم مى سسپا

 ثابت حق کلمه اعتالى در را ما که خواهیم مى او از نماییم. مى مسئلت اجر و صبر بازماندگان براى و عاجل شفاى

 .اقدامکم  یثبت و ینصرکم اهلل تنصروا ان که بردارد قدم
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 )24) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  26جمعه, 

 شوند آزاد باید سیاسی زندانیان رفسنجانی: هاشمی

 !شد ربوده شخصی لباس نیروهای توسط جمعه نماز به رفتن هنگام به صدر شادی

 تابستانی تعطیالت به شما و کشند می و زنند می را مردم انقالب: پیشکسوتان و رهبران به طالقانی اعظم نامه

 آزادی موج روید؟ می

 شوند آزاد باید سیاسی دانیانزن رفسنجانی: هاشمی

 

 عنوان به توان می را انتخابات از بعد آمده وجود به وضعیت اینکه بیان با تهران جمعه نماز در رفسنجانی: هاشمی

 و سیاسی زندانیان آزادی جمله از پیشنهاد چندین نامید، بحران وی که آنچه از رفت برون برای کرد تلقی بحران

 دو هر مباحث شدن مطرح برای صداوسیما حرکت قانون، طبق ها رسانه گذاشتن آزاد دیدگان، آسیب از دلجویی

 . کرد ارائه را اند، شده دلگیر جریانات این در که علمایی و مراجع از دلجویی و طرف

 انتخابات به اشاره با تهران جمعه نماز دوم  خطبه در رفسنجانی هاشمی اکبر اهلل آیت ایلنا، خبرنگار گزارش به

 و گرفت شکل خوبی رقابت و کردیم شروع خوب خیلی را انتخابات اینکه بیان با و کرد اشاره جمهوری یاستر

 صالح نگهبان شورای نظر از که افرادی از نفر چهار که رقابتی گفت: شد، انجام مناسبی نحو به هم مقدمات

 از هم ای سابقه بی حضور شدند. وارامید انتخابات در آزادی به مردم و شد انجام خوب بودند شده داده تشخیص

 مردم به باید را افتخار این و بود ما کشور برای بزرگ افتخار یک آماده چیز همه شرایط این در و دادند نشان خود

 در و آمدند آزادانه که کرد تشکر مردم از باید شد. شکسته ها صندوق پای در را رکورد و آمدند خوب که داد

 . کردند شرکت انتخابات

 باشیم داشته دنیا در را شرایط سربلندترین توانستیم می و کرد می پیدا ادامه شرایط همان کاش ای داد: ادامه وی

 . نشد خواستیم می که آنگونه متاسفانه ولی

 است کسی زبان از شنوید می امروز که هایی حرف گفت: و کرد اشاره اسالمی انقالب اهداف به ادامه در رفسنجانی

 مبارزات در امام خواست می چه امام که دانم می و بود امام و انقالب همراه لحظه به لحظه انقالب شروع از پیش از که

 رسالت گفتند می ها طلبه ما به و کردند آشنا مبارزه با را مردم دل هستند. اصل مردم که کردند می تاکید بارها خود

 خواهیم چیز همه باشند ما با مردم اگر خواهیم می چه مقطع آن در که بگوئیم و برویم منبر به که است این
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 . داشت

 بیایند، کار پای خود اعتقاد با باید مردم بودند معتقد که بود، پیغمبر راه همان انقالب هدف اینکه بر تاکید با وی

 مردم الس 20 از کمتر در و بیاورند صحنه به را مردم شدند موفق که بود )ره( امام بزرگ هنر این داشت: اظهار 

 سود ولی گردید انقالب تقدیم هم شهدایی و شد داده هایی هزینه چند هر رسید پیروزی به انقالب و شدند آگاه

 . آوردیم دست به هم زیادی

 ازدحام از پر ها خیابان همه پیام آن در گفت: انقالب پیروزی به منتهی های سال به اشاره با رفسنجانی هاشمی

 کمک غرب و شرق از که پهلوی رژیم مغرور، بسیار دولت کمر توانستند و بودند امام همراه که بود مردمی

 . گرفتند آنها از را ابهت آن مردم و شکستند بود پر انبارش نفت شدن گران خاطر به و گرفت می

 اگر ندبود معتقد امام هم انقالب از بعد گفت: و کرد اشاره آن از بعد های سال در انقالب پیروزی به ادامه در وی

 . شود نمی انجام حکومت آن نگیرند قرار نظر مد مردم

 حکومت در مردم نظر و رای خصوص در «طاووس سیدبن» به منتسب کتاب از )ره( امام که روایتی ذکر با هاشمی

 کردند قبول را تو و بودند راضی مرم دیدی اگر" است گفته علی امام به اسالم پیامبر گفت: و کرد اشاره کرد، نقل

 ". بکنند خواهند می کاری هر بگذار کردند، احتراز اگر بپذیر. شما اکثریت، اجماع با دادند را سمت این تو به و

 از بازرگان مهندس معرفی به بود، شده بنا مردم و اسالم محور بر هم پیغمبر حکومت مبنای اینکه بر تاکید با وی

 در و وزیر نخست عنوان به بازرگان مهندس معرفی در امام گفت: و کرد اشاره وزیر نخست عنوان به امام سوی

 نوشته سریعاَ اساسی قانون و شود کوتاه انقالب شورای دوران که بود شده تاکید کردم قرائت را آن من که حکمی

 رای با که گرفته رهبری از است. مردم رای به وابسته ما کشور در چیز همه اساسی قانون لحاظ از معتقدم و شود

 که افرادی و شوراها مجلس، نمایندگان جمهور، رئیس انتخاب تا پذیرد می انجام خبرگان مجلس نمایندگان هب مردم

 . است مردم رای به اتکا با همگی گیرند، می سمت اینها از بعد

 شعار سخنان، )این نیست تشریفاتی لفظ یک اسالمی جمهوری کرد: تاکید نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس

 پیغمبر اندیشه در ریشه از که است واقعیت یک اسالمی جمهوری و داشت( همراه به را هاشمی از تحمای در مردم

 انقالب دیگر ما برسد آسیب دو این از یکی به اگر و باشند هم با باید همیشه اسالمیت و جمهوریت دو این و دارد

 خود اهداف به حکومت نباشد یجمهور اگر و رفت خواهیم بیراهه به نباشد اسالمی اگر داشت. نخواهیم را

 . رسد نمی



 اهمیت گفت: علی حضرت با مردم بیعت از مثالی ذکر با حکومت ساختار در مردم نظر و رای به دوباره تاکید با وی

 در به مردم وقتی و بود نشین خانه سال 19 علی حضرت که دارد عینیت ما برای بیشتر زمانی مردم نظر و رای

 . شوند حکومت دار عهده که پذیرفتند ایشان آمد، وجود به جمعیتی راکمت آن و آمدند او خانه

 30 در آمد نمی پیش انتخابات از بعد مشکالت اگر گفت: جمهوری ریاست انتخابات به اشاره با رفسنجانی هاشمی

 . داشتیم برمی گام اسالم اساسی اصولی تحقق جهت در مان سالگی

 به مسائل این از برخی گفت: آمده، وجود به مسائل چرایی علت در و باتانتخا بعداز حوادث شناسی آسیب در وی

 معتقدم من کردند پیدا تردید که شدند پیدا افرادی و آمد بوجود تردید فضای که گردد برمی تبلیغات دوران اواخر

 همراه به را دممر شعار نیز سخنان )این آمد. وجود به صداوسیما نادرست اعمال با مواقع برخی در تردید این بذر

 به خوره مثل مردم این و کرد( دعوت ندادن شعاد و آرامش به را نمازگزاران دیگر بار هاشمی اهلل آیت که داشت

 این که شود اندیشیده ای چاره باید تردیدها رفع برای که معتقدم و داریم ماتردید گفتند افرادی و افتاد مردم جان

 . است پذیر امکان مدت دراز در کار

 آن وی که همدلی و وحدت بر تاکید با کردیم، ضرر همه اخیر مسائل در اینکه بیان با رهبری خبرگان مجلس ئیسر

 استفاده سوء اختالفات برخی از که هستند صدد در دشمنان کرد: نشان خاطر دانست، کشور کنونی الزامات جزو را

 . بگیرند ما از ای هسته انرژی جمله از را ما دستاوردهای بعضی و کنند

 به و زنم می حرف فراجناحی همیشه من اینکه بیان با و سیاسی جریانات و ها گروه همه دادن قرار مخاطب با وی

 دشمنان و برود بین از آمد وجود به انتخابات از بعد در که بدی آثار کنیم تالش باید ما گفت: ندارم، نظر طرفی هیچ

 . کنیم مایوس را

 در و کرد ارائه نامید، بحران را آن وی که فعلی وضعیت از رفت برون برای اداتیپینشه خصوص همین در هاشمی

 رسیده ذهنم به مجمع اعضای و خبرگان مجلس نمایندگان با فکری هم با پیشنهاداتی اینکه بیان با خصوص همین

 نظام، چه ما مهه و برگردانیم کشور به رفت دست از که اعتمادی آن که است این مهم مساله داشت: اظهار است،

 حرکت قانون چارچوب در باید هستند معترضان جزو که مردم و نظامی و امنیتی نیروهای مجلس، دولت، حکومت،

 اصالح قوانین کنند تالش باید ندارند خوشی دل هم قوانین برخی از که کسانی حتی باشیم قانع همه و کنند

 . شود

 خود های حرف مساله این اطرافیان همه که شود آورده وجود به ضاییف که کنیم عمل ای گونه به باید داد: ادامه وی
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 . بردارد موثری گام خصوص این در باید صداوسیما خصوص به ها رسانه و بزنند منطق با و دعوا بدون را

 بررسی برای نگهبان شورای به انقالب رهبر سوی از که فرصتی یادآوری با نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس

 جمع عقال که شد داده نگهبان شورای به که فرصتی از متاسفانه گفت: بود، شده داده معترض دیداهایکان شکایت

 . نشد خوبی استفاده کند، حرکت مردم اعتماد جهت در و شوند

 بر و کرده خلق را آن انقالب که هایی ارزش حفظ و اتحاد و وحدت اساس بر آینده برای باید اینکه بیان با وی

 شاید گفت: و شود باز مذاکره و مناظره برای راه کرد پیشنهاد کنیم، تالش گرفته صورت مردم های مجاهدت اساس

 . برسیم قناعت به خصوص این در کوتاهی مدت در

 در است الزم گفت: و دانست سیاسی زندانیان آزادی به منوط را خود پیشنهادات از دیگر یکی رفسنجانی هاشمی

 شدن زندانی خاطر به نگذاریم و بیایند خود های خانواده نزد و شوند آزاد هستند انزند در که افرادی شرایط این

 . کنیم تحمل را همدیگر باید ما بکشند. نقشه ما برای و بخندند ما به دشمنان افراد

 گفت: و دانست مرتبط اخیر دیدگان آسیب از دلجویی به را خود بعدی پیشنهاد نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس

 . کرد همدری ابراز آنها با و رفت آنها سراغ و کنیم دلجویی اخیر حوادث دیدگان آسیب از باید

 با صدر سعه با باید گفت: آمده، وجود به مستقل های رسانه برای که هایی محدودیت به اشاره با ادامه در وی

 ای گونه به هم نظام و کنند کتحر قانون چارچوب در نیز آنها باید نکنیم. محدود را آنها و کرد برخورد ها رسانه

 . آورد وجود به آنها برای آزاد فضای خصوص این در باید شود. گرفته نادیده آنها قانونی حق که نکند رفتار

 انقالب ساله 30 تجربه به بپیچند نسخه ما برای دور های راه از بگذاریم باید چرا اینکه بیان با رفسنجانی هاشمی

 مقطع در باید ما و برنجند اکنون آنها باید چرا بودند نظام و مردم پشتیبان همیشه ما علمای گفت: و کرد اشاره

 . باشیم آنها بر متکی فعلی

 امیدوارم گفت: مردم به اعتماد بازگرداندن به نسبت اظهارامیدواری با پایان در تهران موقت جمعه امام خطیب

 را آن نام توان می که فعلی وضعیت از بتوانیم و دهیم دامها خوبی به هم آینده در کردیم شروع انقالب در که راهی

 . باشیم داشته سالمی رقابت و کنیم عبور گذاشت بحران

 طالقانی اهلل آیت توسط آن اقامه و انقالب اوایل جمعه نماز یادآوری با تهران جمعه نماز اول خطبه در رفسنجانی

 . کردند می شرکت مختلفی سالیق آن در که نیست انقالب یلاوا جمعه نماز با ِشباهت بی امروز جمعه نماز گفت:

 از که شعارها برخی به واکنش در تهران جمعه نماز اول  خطبه از بخشی در رفسنجانی هاشمی ایلنا، گزارش به



 که بدهم نمازگزاران همه به اساسی تذکر یک باید خود سخنان ابتدای در من گفت: شد، می مطرح حاضرین سوی

 جایگاه این نشود. آلوده ندارد، اصولی و عمومی جنبه که اظهارنظرهایی با جمعه نماز قداست که ندباش مراقب

 . است اسالمی و انسانی فضایل ترین مهم جزو امروز و است دوران عظیم سرمایه مقدس

 نماز گفت: یطالقان محمود سید اهلل آیت امامت به تهران جمعه نماز اولین سالگرد بودن پیش در به اشاره با وی

 اقامه را جمعه نماز طالقانی اهلل آیت زمان آن در که نیست انقالب اول های هفته جمعه نماز با شباهت بی امروز جمعه

 مشکالت حل برای امروز اجتماعات از انشاءاهلل و کردند شرکت آن در مردم مختلف سالیق از زیادی حجم و کردند

 که است راهی جهت در حرکت همان که اسالمی انقالب اهداف جهت در حرکت و همیاری و همدلی ایجاد نیز و

  اند، آورده ما برای آسمان طریق از اکرم پیامبر

 

 !شد ربوده شخصی لباس نیروهای توسط جمعه نماز به رفتن هنگام به صدر شادی

 

 در خان کریم یابانخ در پیاده صورت به زنان میدان گروه اعضای از تعدادی همراه به که صدر شادی - ویژه خبر

 .شد پژو ماشین یک سوار زور به و مواجه شخصی لباس نیروهای حمله با بود جمعه نماز به رفتن حال

 حتا و حکم هیچ که - شخصی لباس نیروهای این دست از را او اند کرده سعی گویند می محل در حاضر دوستان

 را او چنان ها ان دهند نجات - برند می کجا به را صدر خانم و هستند ارگانی چه طرف از که ندادند توضیحی

 .است شده خارج تنش از او روسری و مانتو که اند کشیده

 

 تابستانی تعطیالت به شما و کشند می و زنند می را مردم انقالب: پیشکسوتان و رهبران به طالقانی اعظم نامه

 آزادی موج روید؟ می

 

 داد هشدار آنها به خبرگان، مجلس به ای نامه ارسال با انقالب، از پس نتهرا جمعه امام اولین فرزند طالقانی، اعظم

 شرایط این در آیا پرسید: آنها از و گرفته، قرار خطر معرض در آن سیاسی ساختار و ارضی تمامیت و کشور که:

 قرار ممرد مقابل در که نهادهایی و ها زندان به سرکشی بجای دارند نیاز شما به مردم که اضطراری و حساس

 روید؟ می تابستانی تعطیالت به اند گرفته
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 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 الْعِمَادِ ذَاتِ إِرَمَ بِعَادٍ. رَبُّکَ فَعَلَ کَیْفَ تَرَ أَلَمْ

 

 شاهنشاهی رژیم با مبارزین و سران از نفر۹ محکومیت آراء آباد( عشرت )دادگاه شاه بیدادگاه در که شبی آن

 خود تا کنند دور دادگاه محوطه از و متفرق را جمعیت کردند می تالش فرمایشی دادگاه مزدوران شد، می قرائت

 بر تکیه با سپس شدند، میخکوب که کشید آنان سر بر فریادی طالقانی سیدمحمود اهلل آیت کنند. فرار بتوانند

 محیط آن از که بودند فرصتی منتظر رانمزدو آن پرداخت. آن تفسیر به و نمود تالوت را «والفجر» سوره عصایش

 اند چشیده را استبداد و ستمکاران ستم تبعیض، عدالتی، بی های رنج که کسانی خاطر در واقعه این شوند. خارج

 در شجاعت، و بودن انقالبی آموزش این ها بیدادگاه آن در حاضر نفر پنجاه یکصدو از بیش بود. اثرگذار بسیار

 .شود می مشاهده شان زندگی در آن آثار هم هنوز که ودنم رسوخ چنان ضمیرشان

 

 صورتی در تجهیزات و تسلیحات ترین کامل از برخورداری و ها کاخ در گرفتن پناه که بود این آموختیم آنروز آنچه

 واردی به را مردم جوانان شاهدیم امروز و داشت... برنخواهد در ای نتیجه گردد، توأم سنگدلی و قساوت با همراه که

 باتوم و لگد دهند، می دیگری گروه تحویل سپس و کوبند می سرش بر چماق و میلگرد و باتوم با و چسبانند می

 یا و  پادگان کالنتری، زندان، به را آنان سپس و شود می کوفته طحالش و صورت سرو بر که است مجددی چاشنی

 گستردگی این به ها خیابان در شان رأی تحقیر رایب ملت کردند نمی تصور که آنجا از برند، می دیگر های پایگاه

 هست اینکه از بیش را ها زندان تا گذشت نمی حاکمیت مخیله در خود، رأی جز نکنند طلب هیچ و شوند ظاهر

 .دهد توسعه

 

 محترم مراجع و علما

 

 مبارزه به تشویق را مردم و است بزرگ گناهی پروری ستم و گرفت را حق باید که بود این شما های آموزه

 انتشار به حداکثر و بمانید خود های خانه در آنکه نه باشید حق گرفتن جلوی صف در باید شما اکنون هم کردید می

 برای و روترند پیش ما همه از جوانان بخصوص و مردم کنید می مالحظه که طور همان کنید. اکتفا بیانیه یا نامه یک

 و شما یا کنند می صالة اقامه آنان آیا کنند. می تحمل مرگ سرحد ات را شکنجه و توهین و کتک خود حق گرفتن



 بخاطر اگر که شود می آنها رأی به اعتنایی بی اینک (۴۵ وَالْمُنکَرِ.)عنکبوت الْفَحْشَاء عَنِ تَنْهَی الصَّلَاةَ إِنَّ ! ما

 برای و آمدند نمی رأی های وقصند پای به هم مردمان از %۳۰ آمدند نمی ها صندوق پای به طلب اصالح کاندیداهای

 آبرو اند خورده ها دل خون و اند داده دست از عزیز و اند بوده برکف جان برایش که نظامی و اسالمی جمهوری

 فاصله از رأی بیشترین که کنند نمی سوال خود از آیا اند! داده رأی %٨۵ که ببالد خود بر حاکمیت تا آفریدند نمی

 !است؟ بوده کسانی چه برای مردم %٨۵ تا ۳۰%

 

 رهبری خبرگان مجلس محترم نمایندگان

 

 این که شما، آیا ؟! شود داده ها زندان در شکنجه و کتک و خون با مردم اعتراض جواب که است عدالت این آیا

 لشمای و شکل این با و نیرو همه این کنید سوال قوا کل فرمانده از حداقل ندارید توان اند، داده رأی شما به مردم

 مردم مقابل در چگونه اید، آورده میدان این به را آنها اقتصادی نیاز برای یا و شده داده آنها به مغزی شستشوی که

 هنر این آیا ؟! اید داده آرایش یابند می حضور ها خیابان در خود بحق اعتراض دادن نشان برای فقط که سالح بی

 شاه زمان در را وضع این کند می اظهار عمومی افکار که یدکن عمل اینگونه که است اسالمی کشور مسئولین شما

 ؟! بینجامد احوالی و اوضاع چنین به خواست، می شاه زمان در مردم به شما های وعده آیا ؟! ندارد بیاد هم مخلوع

 ینا سوال لذا ندارد، وجود شکنجه و آزار خونریزی، برای مستندی و دلیل هیچ شناسیم می ما که اصیلی اسالم در

 شکنجه و شتم و ضرب شدت به متهمین مجوزی چه با ؟! اند داده را فجایعی چنین دستور کسانی چه که است

 !گیرند؟ می قرار ضداخالقی و ضدانسانی برخوردهای مورد و شوند می

 

 رقرا خاص های آموزش مورد که اند  افرادی یا ایرانند ضدانقالب های خارجی و ضدانقالب های نفوذی اینها آیا

 و است شده گسترده اندازه این به اسالمی جمهوری خود پرسابقه مسئوالن به ها دستگیری دایره چرا اند؟! گرفته

 وگرنه نکنند بلند اعتراض و خبررسانی برای حتی را صدایشان که اند گرفته قرار تهدید مورد نیز آنها های خانواده

 !شوند؟ می دستگیر نیز شان ندانفرز حتی یا و شد خواهد تر سخت شان زندانی بر اوضاع

 

 و مقام به آقایان که است مانده باقی چیزی اسالمیت و جمهوریت از آیا برد؟ کجا به باید را رنج و درد همه این

 ...!؟ باشند مفتخر حاکمیتی چنین بودن مسئول
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 اساسی قانون خبرگان مجلس محترم نمایندگان

 

 که اساسی قانون ۲۷و۲٦ اصول اجرای عدم به کی و کجا در تاکنون دباشی می اساسی قانون حافظ و واضع که شما

 ؟! اید نموده اعتراض است؛ نموده ممانعت امر این انجام از حاکمیت و داشته اعالم آزاد را اعتراض و راهپیمائی

 میعمو افکار کنید؟! نمی دفاع آنان حق از که دانست مردم برحق نمایندگان و نخبه را شما توان می چگونه

 و است صاحبش زمان)ع( امام دارد، صاحب مملکت این» که شنیدیم می دین مدعیان و روحانیون از گوید: می

 هست. فریادرسی نه و دارد صاحب مملکت نه بینیم می که شرایطی ولی «.شود می مرتفع مشکالت نباشید نگران

 این آیا ببریم؟ پناه کجا به ما پس ست.آنان مدعی خود مردم، حقه حقوق از حمایت و دفاع بجای هم قضائیه قوه

 ..!گرفت؟ می را ورزی کینه و برادرکشی جلوی عدالت اجرای با قضائیه قوه نباید آیا نیست؟! برادرکشی

 

 انجام داشتیم را نگهبان شورای و حاکمیت از  تبعیض عدم و عادالنه رفتار انتظار که انقالب از بعد گویند می آنها

 که آنچه از بیش شکایات و اسناد و مدارک که حالی در نمودند. پایمال را ما حقوق همیشه از بیش بار این ولی نشد

 اسالمی نظام حفظ برای ظاهراً گذشتند. مردم حقوق از اعتنایی بی با ولی داشتند اختیار در را بود نیاز مورد

 و است عدالت و الناس حق بر یدتأک خدا کتاب و البالغه نهج سراسر حالیکه در گذاردند! ها اعتراض بر سرپوش

 که است نظامی یافتن پایان بیانگر حاکمیت جانب از ... ستم و دروغ عدالتی، بی وجود لذا است.  همین اسالم اساس

 .بود گرفته شکل اسالم بخاطر

 

 اسالمی شورای مجلس مردم محترم نمایندگان

 

 مردم که اضطراری و حساس شرایط این در آیا اند دهدا رأی شما به امید هزاران با که هستید مردمی نماینده شما

 تابستانی تعطیالت به اند گرفته قرار مردم مقابل در که نهادهایی و ها زندان به سرکشی بجای دارند نیاز شما به

 پیدا حضور ها خیابان در خود اعتراض ابراز برای مردم که حالی در گذارید می زمین بر سر شب چگونه روید؟! می

 !است؟ داشته ادامه روند این گذشته یکماه طی و شوند می دستگیر و زخمی کشته، زیادی تعداد و نندک می

 

 مسئول نهادهای



 

 گرفته، قرار خطر معرض در آن سیاسی ساختار و ارضی تمامیت و کشور اینکه به توجه با گردد می متذکر پایان در

 و کنید بررسی شوند، می داشته نگه ای زندانی که هرکجا و ان،زندانی و شهدا های خانواده بین در خود حضور با باید

 بسیار زیرخاکستر آتش که بیاندیشید ای چاره ؟! کند اشتباه عمومی افکار است ممکن آیا کنید مالحظه

 عَنْهُ کَانَ ـئِکَأُول کُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ» که بیاندیشید این به و است روشن آتش های گل از تر خطرناک

 از تر سخت بسیار مردم حقوق درباره پاسخ شود. می شروع جا همین از و است نزدیک قیامت (۳٦ اسراء«)مَسْؤُوالً

 .ندارد سازگاری گونه هیچ ستم و استبداد با خدا آفرینش و است مردم بحق قیام تجلی خدا که خداست حقوق

 

 (۲٨٦بقره«)بِهِ لَنَا اقَۀَطَ الَ مَا تُحَمِّلْنَا وَالَ رَبَّنَا»

 

 طالقانی اعظم

 ۱۳٨٨تیر۲۴

 

 :رونوشت

 نظام مصلحت تشخیص مجمع- 

 نگهبان شورای- 

 اسالمی شورای مجلس و مردم محترم نمایندگان- 

 مسئول محترم نهادهای- 
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 !کودتاست دولت برکناری و ها توده خواست تامین کنونی، بحران حل راه

 1388تیر  26جمعه, 

کیل جبهه ای برای مقابله با دولت نامشروع بر آمده از حزب ما ضمن استقبال از ابتکار میرحسین موسوی و هواداران او درتش

کودتا، از هر باره در راه شکل گیری، تقویت و فعالیت هر جبهه ای با مضمون تامین خواست توده های مردم تالش خواهد 

 .کرد

مالن کشتارهای اخیر درمرحله کنونی، پیکار برای برکناری دولت کودتا، آزادی زندانیان سیاسی و معرفی ومحاکمه آمران و عا

دراولویت قراردارد. برای دست یابی به این خواست ها باید متحد و مصمم مبارزه کرد و ازهمه شکاف ها، روزنه ها و امکانات 

 !موجود بهره گرفت. راه حل بحران کنونی، تامین خواست توده ها و برکناری دولت کودتاست

 

 هم میهنان مبارز

های دایمی نهادهای امنیتی و سرکوب شدید، شما مردم هوشیار و دلیر با استفاده از امکانات با وجود فضای امنیتی، تهدید

 .موجود باردیگر حضور میلیونی و قاطع خود درصحنه سیاسی کشور و مقاومت دربرابر کودتای انتخاباتی را به نمایش گذاشتید

تیرماه و تظاهرات مسالمت  26ف درمراسم نماز جمعه شرکت گسترده و آگاهانه میلیون ها ایرانی از طبقات و قشرهای مختل

آمیز آن، ثابت کرد، علی رغم تالش کودتاچیان، جنبش مردمی ریشه عمیق درجامعه داشته و پرنفس، مطمئن و با اعتماد به 

ی های نفس از هر امکان، روزنه و منفذی برای اعمال اراده خود و پیش برد امر مبارزه برای تامین حقوق سیاسی و آزاد

 . دمکراتیک بهره می جوید

حرکت آگاهانه و بسیار موثر امروز توده ها دراوضاعی رخ داد که، شکاف درحاکمیت رو به گسترش است و اعتراضات گوناگونی 

از سوی محافل پر نفوذ مذهبی که تا دیروز به عنوان پشتوانه حاکمیت محسوب می گردیدند به شکلی آشکار ابراز شده و این 

موقعیت کودتاچیان و تثبیت کودتای انتخاباتی لطمه جدی وارد آورده و مانع تحقق بسیاری از اهداف کودتا شده است.  امر به

بعالوه مقاومت اصالح طلبان بویژه نامزدهای معترض میرحسین موسوی و کروبی و تکیه آنها به توده های مردم، وضعیتی فوق 

 "بحران"ورده است که امروز رفسنجانی درخطبه های نماز جمعه از آن تحت عنوان العاده دشوار برای رژیم والیت فقیه پدید آ

نام برد و برای حل آن پیشنهاداتی را ارایه نمود. سخنان و مواضع تقابل جویانه رفسنجانی با کودتاچیان، به خوبی نشانگر 

وب، اعتراف گیری اجباری ودستگیری ژرفای جنبش مردمی و مبارزه جدی و قاطع علیه کودتای انتخاباتی است که با سرک

وشکنجه نمی توان آن متوقف ساخت. اعالم و ارایه پیشنهاداتی چون آزادی زندانیان سیاسی، رسیدگی و همدردی با خانواده 

های قربانی سرکوب و کشتار و جز اینها از زمره خواست های کنونی جنبش اعتراضی توده ها است که میر حسین موسوی نیز 

به حق و با شجاعت تاکید داشته، تحقق این خواست ها و اصوال ایجاد فضایی به دور از سرکوب و وحشت آفرینی بدون بر آنها 
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حضور مردم درصحنه و فشار اجتماعی به کودتاچیان امکان پذیر نخواهد بود. این تصور که بتوان با تعامل میان جناح ها و 

و ارتجاع و استبداد و کودتاچیان را به عقب نشینی وا داشت، کامال خطا و فراجناحی عمل کردن بحران کنونی را مهار کرده 

 . غیر عملی است

تنها درصورتی می توان با مانورهای دقیق و ماهرانه، هسته اصلی کودتا را درحاکمیت ودرمیان جناح های مختلف منزوی 

دم اتکا کرد. اوضاع بغرنج و حساس کنونی ساخت و کودتای انتخاباتی را به شکست کشانید که برنیروی حاضر درصحنه مر

وسطح آمادگی و توان جنبش مردمی حکم می کند، با تدبیر از همه امکانات استفاده کرده و درراه تقویت صفوف همه نیروهای 

د مخالف و منتقد کودتا مبارزه کرد و از تفرقه و پراکندگی به شدت دوری جست. استفاده موفقیت آمیز مردم از امکان موجو

هاشمی سکوت کنی،  -زندانی سیاسی آزاد باید گردد -یعنی نماز جمعه و شعارهایی مانند دولت کودتا، استعفاء استعفاء

ایرانی می میرد، ذلت نمی پذیرد، حد اعالی درایت و هوشمندی توده ها را می رساند که باید چون  -مرگ بر دیکتاتور -خا نی

 .مردمک چشم از آن مراقبت کرد

ل حرکت امروز میرحسین موسوی و نحوه شرکت او در مراسم نماز جمعه و حضور او درکنار مردم، و نه درصف درعین حا

مقامات رسمی شایسته تقدیر بسیار بوده و یک اقدام سیاسی پر معنا با وزن مردمی معین تلقی می شود که درتداوم مبارزه 

 . جنبش مردمی تاثیرگذار خواهد بود

 

 ! یروهای میهن دوست و آزادیخواهاحزاب، سازمان ها ون

حوادث میهن ما و ضرورت مقابله سازمان یافته با کودتا، اهمیت تشکیل یک جبهه مردمی فراگیر، شامل همه مدافعان آزادی 

 .وعدالت را برجسته می سازد

ی نیازمند سازماندهی و این یک وظیفه تاخیر ناپذیر تاریخی است که باید فورا و بی درن  از قوه به فعل درآید. جنبش مردم

تجهیز به شعارهای اصولی، واقع بینانه و متناسب با اوضاع است. کودتاچیان تمام امکانات خود را برای سرکوب توده ها و ادامه 

فعالیت دولت ضد مردمی احمدی نژاد برای چهار سال دیگر بسیج کرده اند، برای آنکه بتوان اهداف آنها را خنثی ساخت، به 

گسترده فراگیر نیازمندیم. تجربه تلخ تشکیل جبهه دمکراسی و حقوق بشر، پیش روی ماست، درصورت عدم یک جبهه 

مماشات و تردید نیروهای اصالح طلب درآن مقطع تاریخی و بر پایی جبهه ای با مشخصات فوق، بی تردید امکانات و توانایی 

ابتکار میرحسین موسوی و هواداران او درتشکیل جبهه ای امروزین جنبش مردمی دو چندان بود. حزب ما ضمن استقبال از 

برای مقابله با دولت نامشروع بر آمده از کودتا، از هر باره در راه شکل گیری، تقویت و فعالیت هر جبهه ای با مضمون تامین 

 .خواست توده های مردم تالش خواهد کرد
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 هم میهنان گرامی،

ه را با چالش بزرگی روبرو ساخته است. تحقق خواست های تاریخی مردم بویژه نیل به مبارزه حق طلبانه شما، رژیم والیت فقی

آزادی بدون مبارزه سازمان یافته ممکن نیست. مبارزه دشوار ما علیه استبداد و ارتجاع از مراحل گوناگونی عبور می کند که هر 

 . مرحله نیازمند اقداماتی متناسب با توان و ظرفیت جنبش است

کنونی، پیکار برای برکناری دولت کودتا، آزادی زندانیان سیاسی و معرفی ومحاکمه آمران و عامالن کشتارهای اخیر  درمرحله

دراولویت قراردارد. برای دست یابی به این خواست ها باید متحد و مصمم مبارزه کرد و ازهمه شکاف ها، روزنه ها و امکانات 

 . موجود بهره گرفت

 

  مردم ایران برضد استبداد و ارتجاعپیروز باد مبارزه - 

 آزادی برای همه زندانیان سیاسی- 

  درود بر جان باختگان قهرمان جنبش مردمی- 

  طرد باد رژیم والیت فقیه- 
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 )25) مردمی جنبش دلیرانه پیکار با لحظه به لحظه

 1388تیر  27شنبه, 

 استعفا استعفا کودتا دولت گردد.... باید آزاد سیاسی زندان

 تهران دیروز حوادث از مشاهداتی

 گذشت مردم آمیز مسالمت جنبش وبسرک از هفته چهار

 خونین ی شنبه از پزشک یک ی دهنده تکان مشاهدات

 استعفا استعفا کودتا دولت گردد.... باید آزاد سیاسی زندان

 تهران دیروز حوادث از مشاهداتی

 عصر ولی میدان سمت به تیر هفت میدان از بود. شدید ترافیک پایین، تا میرداماد خیابان از مدرس اتوبان در

 عصر ولی میدان باالی و و تیر هفت سمت از که مردمی رفتند. می خیابان به مردم ها رو پیاد همه از طور. همین

 هزار های گروه در مردم از نفر هزار ها ده بودند. بسته را ها مسیر همه و بیاند پیاده توانستد می فقط امدند می

 فلسطین میدان در دادند. می نشان را پیروزی عالمت هایشان دست با و رفتند می پایین فلسطین خیابان از نفری

  بودند ایستاده سپر و باتوم با همیشگی شکل به بسیج نیروهای که بود مسجدی فلسطین میدان جنوبی ضلع

 قدس خیابان و تهران دانشگاه سمت به فلسطین میدان از بودند نفر هزار 300 باال کنم می فکر که مردم انبوده

 خیابان در گوشه گوشه مردم و رفت شد نمی جلوتر که بود زیاد حدی به جمعیت طالقانی تقاطع از رفتند. می

 همه بود امریکا بر مرگ گفتن خواستار و رفت تریبون پشت فردی رفسجانی از قبل بودند...وقتی نشسته طالقانی

 هایی رادیو طریق از مردم و کردند قطع را خیابان گوهای بلند این از ...بعد گفتند می میرحسین حسین یا مردم ی

 و شد پرت جمعیت وسط آور اشک گاز جند سخرانی اواسط دادند....در می گوش را سخنرانی سختی به داشتند که

 بر مرگ شعار مردم شدند می رد مردم بین از هنگامی ویژه یگان و بسیج نیروهای رفتند. تر عقب کمی مردم

 حرکت عصر ولی میدان سمت به همه مردم بود نماز آغاز و شد تمام که رفسجانی سخنان دادند. می دیکتاتور

 استعفا کودتا دولت گردد.... باید آزاد سیاسی زندان داد: می شعار کننده راهپیمایی عظیم اجتماع کردند.

 ... روسیه بر میرحسین..مرگ حسین یا ما..... سیمای و صدای ما ننگ ما استعفا....ننگ

 بسیج نیروهای و رفتند شمال سمت به فلسطین خیابان از بودند نفر هزار ها 100 که بخش ینا در انبوده جمعیت

 داشتند نظر زیر را مردم پاسداران سپاه ویزه یگان از نفر 500 حدود عصر ولی میدان در بودند. گر نظاره فقط هم
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 . ندیدم خاصی گیری در من شتزرت خیابان سر تا بودند. آمد فت در ها کوپتر هلی و داند می شعار هم مردم و

 فریاد و اور اشک گاز ای، خامنه مزدوران وجشیانه یورش شدید درگیری بود. متفاوت انقالب خیابان در اوضاع ولی

 ...دیکتاتور بر مرگ های

 گذشت مردم آمیز مسالمت جنبش سرکوب از هفته چهار

 خونین ی شنبه از پزشک یک ی دهنده تکان مشاهدات

 لباس نیروهای ی وحشیانه سرکوب و قهر قربانی تهرانی، سبزاندیشان و سبزپوشان که روزی از هفته چهار

 هفته، چهار این تمام در و شد سرخ سبزها، ی چهره روز آن گذرد. می شدند، نظامی شبه و انتظامی شخصی،

 .است داشته نگه دار جریحه را سبز جنبش پیکر هنوز روز آن های زخم

 رسانده ما دست به را گزارشی کند، معرفی «گمنام پزشک» را خود داده ترجیح که هرانیت شجاع پزشکان از یکی

 و بررسی اگرچه است. ماه خرداد ام سی شنبه روز در گرفته صورت فجایع درباره ای دهنده تکان اطالعات حاوی که

 همخوانی به توجه با مجموع در ولی نیست، ممکن فعلی امنیتی شرایط در گزارش این جزئیات صحت ارزیابی

 .کرد اعتماد آن به توان می دیگر، شواهد با گزارش این کلیات

 متن، ویراستگی و پیراستگی برای تغییر اندکی با تنها و تعدیلی، و جرح هیچ بدون و کامل طور به را ارسالی متن

 .کنیم می ارائه «آزادی سبز موج» خوانندگان به

--------------------------------------- 

 30 خونین ی شنبه وحشتناک و دهنده تکان فجایع عینی شاهد متأسفانه یا خوشبختانه که هستم پزشکی من

 . ام بوده نزدیک از خرداد

 نقل ام، دیده خود چشم به که را فجایعی حقیقت از ای گوشه ام نتوانسته یا ام نخواسته مختلف دالیل به تاکنون

 خود که را تلخی فجایع از ای گوشه هفته، چند گذشت از پس قیمت، هر به ولو ام، گرفته تصمیم اینک ولی کنم.

 گفتن که باشد کنم. حکایت است، جاری روحشان بر روز آن زخم که هموطنانی ی همه برای ام، بوده آن شاهد

 در که هیخوا حق مظلومان آن بر باشد دینی ادای نیز و بکاهد شده، وارد من بر روزها این که فشاری بار از حقیقت

 گره نگاهشان در چشمانم که حالی در و ام بوده بالینشان بر تنها و تک اینجانب آنان، دنیوی حیات لحظات آخرین

 و بود فرصتی اگر و گردد، ثبت مظلوم دیار این تاریخ در که باشد کردند. تسلیم آفرین جان به جان بود، خورده

 این در اینک هم ولی بگیرند. عبرت و بخوانند آیندگان تا آورد مخواه گرد دفتری در جزئیات ذکر با را همه عمری،

 .کنم می بسنده خونین روز آن یادآوری مقدار همین به فرصت



 و هستم پزشک یک من ام. بوده بسیجی برادران جاهالنه و فجیع جنایات شاهد شما از بسیاری مانند هم من

 نفر چند لوالگر مسجد بام پشت از نواب، متروی گاهایست مقابل در که بودم شاهد آمبوالنس داخل از شخصا

 پسری مغز دیدم شخصا خود و کردند می تیراندازی مردم به مستقیم بصورت 3ژ و کالشینکف اسلحه با بسیجی

 بگویم؟ بسیجیان جنایات از هم باز آیا بود. شده پخش مترو مقابل رنگ سیاه سکوهای روی که را جوان

 دنیا جای همه در که حالی در - که دیدم ها نرده پشت از و خمینی امام رستانبیما داخل از شخصا خود من

 من، متری چند فاصله در و توحید میدان در اینجا در - شود می زده منحنی یا هوایی آور اشک گاز های گلوله

 از خون ردنش،گ به آن اصابت و آور اشک گاز داغ و بزرگ گلوله ی شده گیری هدف و مستقیم اصابت اثر در جوانی

 .شد کشته و افتاد زمین روی بر درجا و زد فواره گلویش

 زنجیرهایی با چگونه موتورسوار های بسیجی که بودم شاهد آمبوالنس یک داخل از جمالزاده خیابان در خود من

 و دشدی ی ضربه از پس دختری چگونه که دیدم و زدند، می دختران و پسران کمر بر پشت از داشتند، دست در که

 .افتاد آسفالت روی بر صورت با و داد سر ای ناله درد شدت از کمرش، بر موتورسوار بسیجی یک زنجیر ی وحشیانه

 های ون انتظامی، نیروی کیوسک مقابل کشاورز، بلوار و شمالی کارگر خیابان تقاطع در که بودم شاهد شخصا من

 پایین آنها از دلیلی هیچ بی یک به یک را ندستگیرشدگا و کردند می توقف شخصی پالک با سپاه سفیدرنگ

 باتوم، تونل از تا گذاشتند می بودند، داده تشکیل وحشت! تونل آنجا در که بسیجی نفر 50 اختیار در و آوردند می

 ماشین داخل به دوباره را وی جان نیمه و آلود خون پیکر سپس و کند، عبور برادران های فحش و زنجیر چماق،

 .بود آلود خون آنجا سنگفرش هنوز کردم، می عبور آنجا از که فردا و بعدی... نفر سپس و انداختند می

 بیمارستان به را او و بود شده مجروح مردم! به موتورش خوردن علت به البد که دیدم را بسیجی یک خود من

 پنهان بزرگ ی قمه یک چفیه این زیر در که شدم متوجه کردم، دقت وی کمر دور ی چفیه به وقتی بودند. آورده

 از ما که گفت کجایی، ی بچه پرسیدم او از وقتی و بسیجی؟! و قمه قمه؟! و چفیه بینم، می چه خدایا است! شده

 !کسی؟ چه با مقابله و نبرد کدام برای اعزام خدایا ایم! شده اعزام تهران( جنوب )سپاه شهرری سپاه طرف

 ی فرمانده که طور ]آن نه خدا، روز این بدن خونین شهدای یا و روز این کشتگان که نداند دیگر کس هیچ شاید

 بیمارستان در فقط که ای گونه به اند. بوده تعداد این برابر چندین حداقل بلکه نفر، 20 است[ گفته انتظامی نیروی

 ولرس بیمارستان در یا شدند؛ منتقل سردخانه به اولیه ساعت 24 در ورودی مجروحین از نفر 22 خمینی امام

 این پزشکی دانشجویان از را صحتش توانید )می ساله! 9 و 4 کودک دو جمله از نفر 16 )ستارخان( اکرم
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 و ها کشته از نیمی حداقل که است حالی در این نفر. 9 شریعتی بیمارستان در یا و کنید( سؤال بیمارستان

 .اند شده منتقل ناجا ولیعصر و سپاه اهلل بقیۀ بیمارستان به مجروحین

 خونین شنبه در نفر 140 حداقل زمان، این تا قانونی، پزشکی در معتبر دوست یک اطالع بنابر اینکه آخر دست و

 آنها از بسیاری که است شرایطی در این تازه اند. داده پس را خود ملت و خود خواهی آزادی تاوان خرداد 30

 سرش بر شدت با چنان آن برقی باتوم که ای ماهه سه باردار جوان زن جمله از پیوستند؛ شهدا خیل به بعد روزهای

 حق به خود جنین همراه به نهایت در بودن، کما در هفته یک از پس و بود شده مغزی ضربه دچار که بود خورده

 از بعضی تازه و بود، ساخته مضروب را وی دیگری، فرد جای به موتور، روی از وی بسیجی ضارب ظاهرا پیوست.

 ها جنایت و اند شده دیده ها دوربین پشت از که هستند نفری چند و ندا فقط شدگان کشته که کنند می فکر مردم

 !اند دیده اینترنت و ها تلویزیون های صفحه در که است بوده ها همان فقط

 با مختلف های شهرستان از جمعه روز از که بسیجی غافل برادر متأسفانه هزار چند آن جنایات هرگز! هرگز،

 شنبه روز در که شدند چنان آن جمعه، نماز در منطق بی و احساسی تحریک از پس و بودند آمده تهران به اتوبوس

 که بودند هایی بسیجی خود مضروبین، از گروهی اینکه جالب نکته کردند. رفتار خود برادران و خواهران با گونه آن

 از هرگز و است! بوده سبزشان دستار و هچفی داشتن بسیج، از دیگر گروهی از خوردن باتوم برای جرمشان تنها

 درآورد را خود فعال بسیجی کارت اورژانس، تخت روی در سبز های بسیجی همین از یکی که ای صحنه برم نمی یاد

 !فرستاد لعنت خود بودن بسیجی بر و کرد پاره پاره دیگران و ما دیدگان برابر در و

 علیه بسیجی برادر، علیه برادر مملکت: یک بر کور تعصب و خردی بی و جهالت حکمرانی عاقبت است این آری،

 بالین سر بر شب های نیمه در که را ای لحظه آن برم نمی یاد از عمر آخر تا و هرگز و بسیجی! علیه بسیجی ملت،

 مستقیم شلیک اثر در و بود زده گره دست به سبز دستبند و داشت کوتاهی محاسن که سیمایی خوش جوان

 قرار امام بیمارستان اورژانس محوطه در برانکارد یک روی بر که حالی در و بود رفته بین از طحالش و کبد گلوله،

 احیاء( CPR )دیگری دوست و من آنکه از قبل و خالی( فضایی حتی نه و داشت وجود تختی نه )چون بود گرفته

 بار سه آرام بود، شده خیره ای نقطه به که حالی در و لبخند با لحظات آخرین در دادیم، انجام او برای حاصلی بی

 .کرد تسلیم آفرین جان به جان سپس و ... حسین یا حسین، یا حسین، یا : گفت

 چگونه اینکه و کرد، نخواهد خطور نیز شما ذهن به گاه هیچ که بوده فجیع قدر آن دیدم، من که جنایتی عمق

 آنها ی جنازه بعد روز دو که بودند داده قرار هرورزیم مورد شکنجه زیر در چنان آن را دستگیرشدگان از تعدادی



 جنوب بار تره و میوه ی سردخانه به آنجا از و قانونی پزشکی به آنجا از و آوردند امام بیمارستان سردخانه به را

 هسردخان به را آنها هرگز که چرا فهمید، نخواهد و است نفهمیده را فاجعه این عمق ما جز کس هیچ هرگز و تهران!

  ...داد نخواهند راه حوالی همان در دیگر سردخانه دو یکی و تهران بهمن میدان متروک

 الظلم مع والیبقی الکفر مع یبقی الملک

 گمنام پزشک

 88 تیرماه 25 تهران

 آزادی سبز موج خبری پایگاه از نقل به
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 سناریو آنتی و سناریو

 1388تیر  30سه شنبه, 

ه نظامی جمهوری اسالمی،در نامه ای سرگشاده سرلشکر فیروزآبادی، ر یس ستاد کل نیروهای مسلح، عالی رتبه ترین فرماند 

، از زبان نیروهای انتظامی، گاردویژه، بسیجی و لباس شخصی و سایر اوباش وابسته به دولت و ولی فقیه که ” امام زمان ”به 

حی و مجری و عوامل اغتشاشات پس از اعالم نتایج دهمین انتخابات پر تقلب ریاست جمهوری بودند و آسیب های جانی و رو

مهدی جان ”مالی جبران ناپذ یری به مردم رشید و آگاه زدند و جنایات بی سابقه ای را مرتکب شدند،با خطاب خیلی خودمانی 

خرداد آشوبگران ] منظورش نزدیک به دو میلیون مردم  ۳۰در ”می گوید: “ آقا شما شاهدی که به ما لقب ستمکار دادند

و حاضر در خیابان هاست[بر ملت یورش آوردند]!![ . . . در کوچه و بازار و تن]!![ معترض به تقلب های گسترده انتخاباتی 

با قمه و ضربات سن  و شعله های آتش گشودند، به پای  -این حافظان امنیت مردم]!![ -بسیجیان و نیرو های انتظامی

منافقانه سالح اهدایی آمریکا، اسرا یل، مصنوعی]!![ و سینه خسته جانبازان و حتی بانوان و کودکان رهگذر هم رحم نکردند و 

اعتماد .“) انگلیس را به سوی مردم شلیک کردند تا به خیال خام خود با کمک رسانه های بیگانه ناجا و بسیج را متهم کنند . . 

، علی تیر(. با جنین ادعا هایی که این مقام عالی نظامی کشور می کند،در صورت وقوع تجاوزی از سوی بیگانگان ۲۲ملی، 

را باید اول از میان  -که او آنان را تلویحاد عامل بیگانگان می داند -القاعده این دو میلیون مردم معترض به نتایج انتخابات

برداشت، هرچند تعداد معترضان با احتساب معترضان شهرهای دیگر کشور رقمی بسیار باالتر خواهد بود. اما هدف اصلی نامه 

امنیتی است که بازداشتی های حوادث  -تبه نظامی حکومت پروراندن مضمون سناریویی حکومتیسرگشاده این مقام عالی ر

در صدا و سیمای والیت ” اعترافات ”یک ماهه اخیر باید پس از تحمل شکنجه های طاقت سوز جسمی و روحی آن را در قالب 

... ماموران حفظ امنیت و مدافعان حریم قانون] ”فقیه آن را قی کنند. سرلشکر با لحنی مظلومانه و سوزناد ادامه می دهد: 

بخوان باتوم بدستان و قمه و هفت تیر کشان حکومتی[ کتک خوردند، زخمی شدند، شهید]!![ شدند، بی رحمانه آنها را زیر 

بخوان ندا، چرخ های ماشین گرفتند اما صبورانه با جانشان از مردم دفاع]!![ کردند؛ در مقابل آنها بر کشته های دروغی خود] 

از آنجا که آشوبگران ]استحاله توده معترض به “)همانجا(. وی با همان سوز و بریزادامه می دهد:“ سهراب و....[ عزاداری کردند...

آشوبگران توسط حکومت های وامانده، از راه مظلوم نمایی و فریب ، ابزاری کهنه و شناخته شده است[ در بین مردم پنهان 

ردم ضاربان و قاتالن خود را در بین خود پنهان می کردند[ دست حافظان امنیت ] بخوان ضاربان و قاتالن[ شده بودند] یعنی م

برای برخورد با آنها ]با مردم معترض[ بسته بود... و ما ]ر یس کل ستاد ارتش[ نیز به عنوان حامیان مردم ]بوی سرلشکر 

 .()همانجا“ یت ]!![ شرمنده شدیم...زاهدی و ژنرال پینوشه می دهد[ و مسئوالن برقراری امن

 دنبال را دیگری هدف چه – سناریو دادن اشاعه پیش از و پروراندن بجز –این مقام عالی رتبه نظامی در نگارش نام سرگشاده 

هت حفظ فاصله ای احترام آمیز، روحانیان خود را با صفات حجت االسالم و ج به ، شیعه متدینان عموم که حالی در کند؟ می
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آیت اله خطاب می کنند، چنین به نظر می رسد که این مقام نظامی با خطاب خودمانی خود در نامه سرگشاده به امام 

دوازدهم شیعیان در صدد کسب مراتب غیر رسمی روحانی برای خود نیز هست، و هیچ بعید نیست پس از چندی،همچون 

این در حالی است که هم اکنون هم پا را از وظایف رسمی خود  ر یس جمهور خود، مدعی کرامات و رؤیت هاله نور هم بشود، و

که به منظور کود کردن مضمون یک  -فرا تر گذاشته. بجز این گونه زنجموره های ضد ملی در آلودن جنبش اعتراضی مردم

بر انگیز صدا سناریوست که بعداد شکنجه دیدگان و توهین شدگان اسیر در بند رژیم باید بر اساس آن به نمایش اشمئزاز 

یکی از حوادث مهم در متن  -سیمایی ای که گواه زنده ورشکستگی اخالقی و فساد اجتماعی رژیم والیت فقیه است تن بدهند

این جنبش و افشاگر و رسوا کننده سوز و بریزهای دروغین سرلشکر وقایع از پیش طراحی شده حمله به کوی دانشگاه و برخی 

انتظامی، بسیج ولباس شخصی است که با تخریب، ضرب و شتم، برجای گذاشتن تعدادی مناطق مسکونی توسط نیروهای 

مجروح و پنج تن شهید که دو تن آنان دختر بودند همراه بود. واقعیت جاری و زنده ضد هرگونه سناریویی از این دست است، 

آنتی سناریو به فاصله ای بسیار کوتاه از  و توده خیانت دیده خود گواه هشیار و داور عادل آن است، اما اتفاق می افتد که

سناریو درج می شود، و مهم اینکه از زبان یک مقام مسئول دیگر: در زیر ستون نامه سرگشاده سر لشکر فیروزآبادی، مطلبی 

رت آمده است. در این خبر آقای فرهاد رهبر، ر یس دانشگاه تهران، خسا” میلیونی کوی دانشگاه  ۱۵۰خسارت ”زیر عنوان : 

خسارت معنوی ای که به دانشجویان کوی ”میلیون تومان دانست و اظهار داشت :  ۱۵۰وارد شده به کوی دانشگاه را نزدیک به 

اعتماد ملی، “)دانشگاه وارد شده بسیار با اهمیت تر از خسارت مادی است،و می توان گفت این خسارت غیر قابل محاسبه است

پیگیری های مربوط به حوادث اخیر متوقف نشده و با جدیت در “ی همچنین اضافه کرد:تیر، به نقل از خبرگزاری مهر(.و ۲۲

همانجا(. “)حال انجام است.... اما در ارتباط با حوادث اخیر هنوز دانشجویی به کمیته انظباطی دانشگاه تهران معرفی نشده است

انشگاه بیان به شیوه دولتمدارانه این حقیقت آش چنان شور است که صدای آشپزها هم در آمده است، و جمالت آخر ر یس د

است که دانشجویان] مطابق معمول[ قربانی هجوم های ددمنشانه مزدوران لباس شخصی، گارد ویژه و نیروهای دولتی بوده 

نظور اند. جنبش اعتراضی مردم به نتایج سراسر تقلب آمیز نه با مظلوم نمایی و نعل وارونه زدن، و نه با سناریو سازی به م

 .اعتراف گیری متوقف نخواهد شد

55/720-45-19-28-11-http://www.tudehpartyiran.org/2013- 

 

 

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/720-

