
  

 

دو طرف تخاصم مي گويند به بازي شطرنج قدرت . تخاصم در مركز قدرت حاكم، همچون آتش فشان سر باز كرد: انقالب اسالمي
بر نزاع بر سر ره: در فصل اول گزارشي را مي آوريم كه ما را از امر مهمي آگاه مي كند.طرفه اين كه هر دو طرف مات شده اند. مشغولند

در .  جنگ در مركز قدرت بر سر از دست يكديگر بيرون آوردن قدرت است و نه جا به جا كردن مهره اي با مهره اي ديگر. و رهبري است
  . فصل دوم گزارش ديگري از ايران را مي آوريم كه تقابل خصمانه در درون رژيم و بر سر تمام قدرت را شرح مي دهد

حيله و عهد . معامله اي كه سه ماه پيش انجام گرفته است: ي خوانيد در باره سازماندهي تقلب بزرگدر فصل سوم، اطالعاتي را م     
نامزدهاي «در فصل چهارم، اعتراض هاي   .شكني خامنه اي و تحميل احمدي نژاد و اهميت نامه هاشمي رفسنجاني به خامنه اي

هميت دارند از اين نظر كه ايران وارد مرحله جديدي از تاريخ خود مي اين اعتراض ها نيز ا. به انتخابات را مي يابيد» شكست خورده
بدين سان، خواست همگاني آنها را ناگزير كرده است كه در . از آنجا كه اعتراض ها، ولو نه به صراحت، متوجه خامنه اي هستند. شود

  .خامنه اي بايستند» حكم حكومتي«برابر 
  3در صفحه          

  ژاله وفا

  عاري از صداقت"انتخابات "تعزيه 
 

متن سخنراني ژاله وفا در جلسه بحث پاريس به دعوت مجامع 
 "يك هفته قبل از 88ايرانيان روز شنبه هفدهم خرداد  مياسال 

  "انتخابات
محترم با بيان يك خاطره  سخنان خود را با شما حضار  

ساله بودم كه در مسافرت به 8.كودكي خود  آغاز مي نمايم 
مشهد براي اولين بار شاهد صحنه هاي يك  تعزيه خياباني 

اما در آخر . در عالم كودكي خود محو آن نمايش شدم . شدم
آن نمايش تعزيه  شاهد امري شدم كه ذهن كودكي ام نيزدر 

آن منظره  گرفتن عكس ياد . نبود آن زمان قادر به هضم آن
اين ! گاري شمر و يزيد و امام حسين دست بر گردن هم بود 

خاطره  به علت گذر زمان مثل يك پيچك خشك شده بر 
تا اينكه در دو ماه اخير در نمايش .ذهن من چسبيده بود 

نظام حاكم  با مشاهده صحنه  "انتخابات "تعزيرات به اصطالح
ه هاو تحيل هاي متضاد غير قابل هضم ،آن ها ، گفته ها و نوشت

به جز اينكه در تعزيه اين .خاطره دوباره براي من زنده شد
رژيم ، جاي صداقت و  مظهرآزادگي خالي  "انتخابات "نمايش

  .بوده و هست
  14در صفحه  

  راستگو ديفر 

  و مردم برعليه نظام بر ضد راي مردم تاكود

 
  )نبرد رفسنجاني و خامنه اي(

  
   
با اعالن نتايج آراي دهمين  1388خرداد  23شنبه روز   

دوره رياست جمهوري از طرف صادق محصولي وزير كشور 
درصد آرا براي بار  62.63رژيم حاكم، احمدي نژاد با كسب 

  .ي ايران رسيددوم با تقلبي بزرگ به مقام رياست جمهور
. با اعالن نتايج آرا مردم ايران شگفت زده و بهت زده شدند

اين بهت و سر خوردگي وسيع تنها بخاطر انتخاب احمدي 
نژاد نبود كه وجودش بعنوان رئيس جمهور ايران عامل بي 
آبروئي ملت ايران است بلكه بخاطر آن بود كه دگر بار رهبر 

مسخر گرفته بود و براي نظام شور و شعور آنان را به باد ت
  . آنان و راي شان پشيزي قائل نيست

  15در صفحه 
  

    

    

  

  

    

    

NewNewNewNew   

       

  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  
  

تحريم، همواره دعوت به جنبش 
  بوده است همگاني

  
  
درخور يادآوري است كه پاسخ به پرسش اول پرسش كننده     

تقلب بزرگ و جنبش همگاني .  خرداد نوشته است 18محترم، دو شنبه 
 : آفتابي است كه در پرتو نورش خواننده اين نوشته را مي خواند

  جناب آقاي بني صدر
از سوي  هم از سوي جامعه و هم ،اي كه با توجه به موج فزاينده -  1

نيروهاي سياسي، به سوي مشاركت در انتخابات به وجود آمده و روز به 
كه به گمانم از دوم خرداد به مراتب (شود  روز بر دامنه آن افزوده مي

حل در تحريم انتخابات است، چگونه  ، اگر راه)تراست تر و گسترده عظيم
جنبش تحريم ايم و نه تنها موفق به  سال از راه حل دورتر شده 30پس از 

  ايم، بلكه جريان تحريم از اثر افتاده است؟  نشده
چگونه جريان تحريم را به اثر خود بازگردانيم و از آنجا در به وجود آمدن 

 جنبش تحريم بكوشيم؟
  

  :پاسخ ها به پرسشها
  

  :تبي كه برغم تحريم  جامعه را فراگرفته است – 1
  
از محتواي تحريم . ردپرسش صورت و محتوا تحريم را در بر نمي گي   

به واليت  آريبه واليت مطلقه فقيه و  نهمحتواي تحريم، . غافل است
پديد » فكر جمعي جبار«هرگاه  برغم تبي كه . جمهور مردم است

آورده است، رأي دهندگان و تحريم كنندگان، به اين نتيجه رسيده 
باشند كه مشكل، قدرت باوري و قدرتمداري است و واليت مطلقه 

ه، نماد قدرت باوري و قدرتمداري است و هدف مي بايد استقرار فقي
واليت جمهور مردم، بمثابه رها كردن باور به قدرت و كاستن از بار 
قدرت در رابطه ها است، جنبش تحريم به پيروزي بزرگي دست يافته 

بدين قرار، هرگاه مردم بدانند كه واليت مطلقه فقيه را نمي . است
هور مردم را مي خواهند، رأي دادن و رأي خواهند و واليت جم

رأي ندادن و به جنبش . ندادن، دو روش براي يك هدف مي شود
اما رفتن و رأي دادن، . درآمدن، روش سازگار با هدف و شفاف است

با وجود اين، هرگاه رأي دادن و نتيجه . سازگار با هدف و شفاف نيست
استقرار واليت جمهور نگرفتن به جنبش همگاني سرباز كند و جنبش تا 

مردم ادامه بيابد، هيجان شركت در دادن رأي جاي خود را به خرد 
جمعي سپرده و اين خرد هدف جنبش تحريم را پذيرفته و راهبر 

  .جمهور مردم در سمت و سوي استقرار واليت جمهور مردم مي شود
فكر «اما تبي كه كثيري از مردم را گرفته است، فرآورده يك     

بنابر اين فكر، با جانشين كردن آقاي احمدي نژاد . است» بارجبري ج
و يا ) بنا بر نوعي از فريب(با آلت فعل ديگري، ايرانيان حداقل 

را )  بنا بر نوع ديگري از فريب(حداكثر متصور در محدوده رژيم 
در اين صورت نيز،  تحريم كنندگان انتخابات، به . بدست مي آورند

دگي بر حق و دعوت به حق، صاحب زمان، از دليل اظهار حق و ايستا
چرا كه  هم آنها هستند كه مي . به بعد مي شوند 1388خرداد  23

هم آنها . توانند جامعه را از احساس فريب و ماتمكده يأس بدر آورند
هستند كه مسئوليت اول را پيدا مي كنند در فراخواندن مردم به 

  .احقاق حق خويش كه واليت جمهور مردم است
و هرگاه، با وجود تب رأي دادن، نام آقاي احمدي نژاد را از      

صندوق رأي بيرون آورند،  با توجه به ماهيت رقباي او، مردم گرفتار 
بديهي است . احساس فريب و يأس و كزكردگي شديد مي شوند

مسئوليت تحريم كنندگاني كه استقرار واليت جمهور مردم را هدف 
زيرا صداي آنها است كه گوشها . مي شود قرار داده اند، دو چندان

خواهند شنيد و اين صدا، مي بايد مردم را به اميد و عمل در راست 
  .راه واليت جمهور مردم، بخواند

بدين قرار، رهنمود قرآن ترجمان موازنه عدمي است و به انسان      
ايستادن بر سر حق و اظهار حق و فراخواندن به حق، : مي آموزد

با وجود اين و براي اين كه . كه به پيروزي مي انجامدروشي است 
تحريم را بمثابه يك جنبش تا ممكن است شفاف كنيم، تشريحش مي 

  :كنيم
. حق اين خاصه را دارد كه نه تجزيه پذير است و نه انتقال پذير – 1

هر انسان و هر ملتي كه از اين خاصه حق غافل شد، زندگي را از 
از حقوق ذاتي را كه جزء جزء كني، از چرا كه هر حق . دست داد

براي مثال، وقتي كسي به جزئي از حق نفس كشيدن . ميانش برده اي
و اگر به . قانع شد، خود را محكوم به مرگي زجر آور كرده است

جزئي از حق رهبري تن داد، بنا بر ميزان محروميت از حق، سفيه، 
  . ديوانه و يا محكوم به مرگ مي شود

چنانكه حق حيات را نمي توان . حق قابل انتقال به غير نيستو نيز       
استعداد و حق رهبري را نيز نمي توان به . به ديگري انتقال داد

چرا كه محروم كردن خود از استعداد رهبري، . ديگري انتقال داد
از اين ديد كه بنگري، واليت مطلقه فقيه را ضد حيات . خودكشي است

  . يك ملت مي يابي
  2ه در صفح
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براي آنكه توضيح شفاف تر شود،       
يادآور مي شوم كه در طول يك قرن، 

اما . ايرانيان سه نوبت انقالب كرده اند
همواره به جزئي از استقالل و به جزئي 

در نتيجه، . از آزادي بسنده كرده اند
. نه استقالل جسته اند و نه آزادي

قابل تجزيه  هرگاه مي دانستند كه حق
به اجزاء و قابل انتقال نيست، كودتاي 

و  32مرداد  28رضاخاني و كودتاي 
هاشمي رفسنجاني و  –كودتاي خميني 

، 60خامنه اي و بهشتي، در خرداد 
هنوز نيز نمي دانند .  ممكن نمي گشت

كه حق جزء جزء كردني و قابل انتقال 
وگرنه ممكن نبود  رژيم چهار . نيست

كند و كثيري تب رأي  مجرم را نامزد
از اين . دادن به يكي از آنها  رابگيرد

ديد كه بنگري، تحريم انتخابات 
تصديق تجزيه ناپذير و قابل انتقال 
نبودن حق حاكميت و ايستادگي بر 
اين حق تا بازيافت آن از سوي 

  . جمهور مردم است
بدين قرار، از كارهايي كه همواره     

گي مي بايد كرد، يكي توضيح ويژ
هاي حق، بخصوص تجزيه و انتقال 

تا مگر ملت ما . ناپذيري حق است
حقوق خود را، در كمال، خود 

  .بخواهد و بيابد
. هر حقي خود روش خويش است  - 2

همانطور كه حق غذا خوردن با غذا 
خوردن تحقق مي يابد، حق حاكميت 
نيز از راه اعمال اين حق است كه 

محرومان از حق . تحقق مي يابد
كميت با شركت در انتخابات، اين حا

. حق را از خود سلب مي كنند
بنابراين، تسليم شدن به قدرت ويرانگر 

آيا . به خطر افكندن حيات ملي است
در آنها » فكر جمعي جبار«مردمي كه 

تب شركت در انتخابات را پديد 
آورده است، با توجه به اين دو ويژگي 
حق، به پاي صندوقهاي رأي مي روند؟  

گاه پاسخ اين پرسش را بخواهيم از هر
شعارها  بشنويم كه همه روز در 
خيابانهاي تهران، سرداده مي شوند و 
در فضا طنين مي افكنند، ايرانيان اين 
اندازه از حقي كه دارند و بايد مطالبه 

اما نه آگاهي آنها . كنند، آگاه هستند
كامل و شفاف است و نه مي دانند 

  . ه آنستروش رسيدن به حق، عمل ب
بدين قرار، آگاه كردن مردم ايران      

از حق حاكميت خويش و اين واقعيت 
كه روش بازيافت آن، عمل به اين حق 
و بر خاستن براي نشاندن حق خود بر 
جاي  ناحقي است كه واليت مطلقه 
فقيه است، كار بايسته ديگري است، كه 

اين كار اهميت بيشتري . بايد انجام داد
زيرا مشاهده مي كنيم يافته است، 

آگاهي از  حق واليت جمهور مردم 
  .دارد همگاني مي شود

رياست » نامزدهاي«مناظره هاي  – 3
فوران . جمهوري آتش فشان بودند

اين آتش فشان آشكار كرد كه 
همĤهنگي ظاهري در مركز قدرت، 
. جاي به تخاصم بس شديد داده است

نامه آقاي هاشمي رفسنجاني به آقاي 
ي، گوياي حاد شدن تخاصم و خامنه ا

.  نزديك شدنش به نقطه انفجار است
  :نامه بيانگر واقعيتهاي زير است

حامي اصلي آقاي احمدي نژاد،  ●
آقاي خامنه اي است و بنا بر اين كه 
در ايران، تنها او رأي دارد، مي خواهد 
سوگلي خود را، به رياست جمهوري 

حاال ديگر، مردم ايران و جهان . برساند
ي دانند كه احمدي نژاد حامي م

ديگري جز خامنه اي و مافياهاي 

پس اگر نام او از . مالي ندارد –نظامي 
صندوق ها بدر آيد، تقلب بزرگ  
سازمان يافته است و خامنه اي و واليت 
مطلقه فقيه در برابر مردمي قرار گرفته 

و اگر . اند كه بر ضد آنها رأي داده اند
آيد، نام موسوي از صندوق بدر 

شركت كنندگان در دادن رأي و 
تحريم كنندگان، يعني جمهور مردم 
ايران، بر ضد واليت فقيه رأي داده 

هرگاه نامه يكي از اسباب تحميل . اند
احمدي نژاد به مردم ايران شده باشد، 
انتخابات قالبي دو بازنده خواهد 

. خامنه اي و هاشمي رفسنجاني: داشت
هاشمي اگر نه، خامنه اي بازنده و 

  . رفسنجاني برنده مي شوند
هر بار كه دولت استبداديان در برابر  ●

مردم و جنبش آنها قرار مي گيرد،  
خطر تجديد دوران بني «استبداديان، 

زماني . را دست آويز مي كنند» صدر
كه آقاي خاتمي به رياست جمهوري 

خواندند » بني صدر دوم«رسيد، او را 
ا كه و امروز، آقاي احمدي نژاد  ر

نسبتش با بني صدر، نسبت تضاد است، 
اما اين . با بني صدر مقايسه مي كنند

مقايسه صوري اين اعتراف را در بر 
دارد كه بني صدر نماد واليت جمهور 

اين اعتراف، از اين نظر . مردم است
واجد بيشترين اهميت است كه 
معماري از معماران استبداد فقيه، آقاي 

د كه جهت هاشمي رفسنجاني، مي دان
جنبش مردم وقتي همگاني مي شود، 
الغاي واليت مطلقه فقيه و استقرار 

  . واليت جمهور مردم است
امروز نيز، چون روزهاي خرداد  ●

، او راه حل را حذف يكي از دو 1360
هرچند نيك مي . طرف دعوا مي داند

داند كه آقاي احمدي نژاد، آلت 
استبداد مطلقه فقيه است و او كسي 

ه واليت جمهور مردم را نيست ك
اما . جانشين واليت مطلقه فقيه كند

را مثال مي  59اسفند سال  14وقتي او 
آورد و آقاي خامنه اي را تهديد مي 
كند، وحشت خود را از پي بردن مردم 
به ناتواني رژيم و توانائي خود ابراز 

در واقع آقاي هاشمي .  مي كند
رفسنجاني، با بياني روشن، خاطر نشان 

تخاصم در مركز قدرت اگر : ي كندم
بنا بر  -از راه حذف يكي از دو طرف، 

خواست او، احمدي نژاد و مافياهاي 
، مردم »از ميان نرود«، -مالي  –نظامي 

هشيار ايران فرصت را بر به جنبش 
تجربه «. درآمدن مغتنم خواهند شمرد

به مردم ايران مي گويد، » اسفند 14
ه روشي كدام هدف  را برگزينند و چ

خلع يد از : را در پيش بگيرند
استبداديان و برقرار كردن دولت 

  .حقوقمدار
آقاي  آقاي هاشمي رفسنجاني، ●

آن روز،  ":خامنه اي را تهديد مي كند
شما : ما سه تن بوديم. امام خميني بود

  :راستي اينست. "و من و بهشتي
در روزهائي كه قرار بود جنگ پايان  

آقاي خميني  پذيرد، اين سه تن نزد
رفتند و او را ترساندند كه هرگاه بني 
صدر جنگ را تمام كند، سوار تانگهاي 
خود مي شود و به تهران مي آيد و 
. ديگر شما نيز حريف او نمي شويد

بدين ترتيب آنها  آقاي خميني را در 
كودتا با خود همداستان كردند و براي 

تحميل استبداد خويش،  جنگ را 
امروز، آقاي . ه دادندسال ادام 8بمدت 

هاشمي رفسنجاني به همدست ديروز 
آيا مي خواهيد : خود مي گويد

بگذاريد جنبش مردم اختيار از دست 
نشان ماند  تاكما بدر برد چنانكه نه از 

نشان؟  مقايسه اي كه او  تاكو نه از 
مي كند از اين نظر كه ضعف رژيم را 
به ياد آقاي خامنه اي مي آورد، بسيار 

بود و » امام«آن روز : است گويا
ديگران نيز بودند و امروز، جز من و 

آن روز ما توانا . شما كسي برجا نيست
بوديم و امروز ناتوان و بنا بر اين در 

  .خطريم
اما خطري كه رژيم استبداديان را  ●

تهديد مي كند، به اعتراف صريح آقاي 
هاشمي رفسنجاني و ديگر شركت 

نظام ( 60 كنندگان در كودتاي خرداد
در خطر است از زبان آقاي موسوي 

، آن بخش از جامعه سياسي و ...)و
نيروهاي سياسي هستند كه بر سر اصول 
راهنماي انقالب ايران، استوار ايستاده 

شعارهايي كه جامعه جوان ايران . اند
سر مي دهد، نيز، مي گويد سمت و 
سوئي كه مردم ايران بر مي گزينند، 

مهور مردم سمت و سوي واليت ج
  .است

نامه، ترجمان واقعيت بسيار مهم  ●
حق و ضد حق، با : ديگري است

يكديگر نه تنها  نقطه مشترك ندارند، 
بلكه نسبتشان به يكديگر، نسبت تضاد 

اما اين واقعيت بر بسياري معلوم . است
بسيارند اهل سياست كه به مردم . نيست

اينطور مي باورانند كه ميان حق و 
. اشتراكي مي توان يافتناحق، نقطه 

اين جماعت بودند كه كودتاي خرداد 
و اين جماعت . را ممكن ساختند 60

فكر جمعي «هستند كه در ساختن 
هرگاه مردم .  شركت كرده اند» جبار

ايران دريابند كه حق و ناحق فصل 
مشترك ندارند، و در پي دستيابي به 
حقوق خويش شوند، كار به سامان مي 

حق حاكميت خويش را ايرانيان : رسد
  .بدست مي آورند

و باالخره، آقاي هاشمي رفسنجاني و  ●
، 60دستياران او در كودتاي خرداد 

پيشاپيش، اعالم كردند كه چه كساني 
: خرداد خواهند بود 22پيروز انتخابات 

ديروز دو گرايش، يكي گرايش 
و ) خط سيد ضياء(استبداد وابسته 

ر ديگري گرايش استقالل و آزادي، د
امروز، پيروز  . برابر يكديگر قرار داشتند

اين . گرايش استقالل و آزادي است
پيروزي نه فقط بدين خاطر است كه 

، از موضع »فقيه«در برابر استبداد 
واليت جمهور مردم ايستادگي كرده 
است،  بلكه بدين جهت نيز كه سمت 

از : عمومي تحول مشخص گشته است 
مهور واليت مطلقه فقيه به واليت ج

  .مردم است
بدين قرار، از كارهايي كه مي بايد      

كرد، تميز حق از ناحق و پديد آوردن 
وجدان همگاني به اين واقعيت است 
كه حق و ناحق، نقطه اشتراك ندارند 
و آنها كه حق را با ناحق در مي 

حق، . آميزند، دروغ زنان هستند
واليت جمهور مردم است و ايستادگي 

تنها جهت تحول را بر اين حق، نه 
معين كرده است، بلكه زمان تحول را 

كوتاه و آن را تا ممكن است، بي خطر 
  . مي كند

اين واقعيت كه حتي گرفتاران   - 4
تب شركت در انتخابات، از راه 
مصلحت، بنا دارند به پاي صندوقهاي 
رأي بروند و، بگمان خود، رأي بدهند 

را تضعيف و محدود و » رهبر«كه 
مهور مردم را، ولو اندكي از واليت ج

آن را، برقراركند، گوياي آن نوع از 
تحريم انتخابات است كه رأي دادن را 
نه حق كه روش عمل به حق حاكميت 
مي داند و توضيح مي دهد كه چون 
مردم ايران از حق حاكميت خويش 
محروم هستند، تحريم انتخابات رأي 
. دادن به حق حاكميت خويش است

ه، بنا بر آن، رأي اما مصلحتي ك
دهندگان رأي مي دهند، بدون 
كمترين ابهام، ناقض حق حاكميت آنها 

اين حقيقت كه مصلحت را .  است
قدرت مي سنجد و حق را مردم هستند 
كه دارند، روشن مي كند كه مصلحت 

و ضد . در بيرون حق قرار مي گيرد
» انتخاباتي«لذا در . حق مردم است

ز چهار كه مردم مي بايد به يكي ا
مجرم رأي بدهند، شركت در دادن 
رأي، عمل به مصلحت قدرت سنجيده 

  . و نقض آشكار  حق خويش مي شود
اينطور » فكر جمعي جبار«اما   - 5    

باورانده است كه مردم گمان برند 
در . خود مصلحت را سنجيده اند

فكر جمعي «تمامي مواردي كه قدرت 
ايجاد مي كند، مردم خود را » جبار
د قدرت حاكم فريب مي دهند و بسو

گمان مي برند خود مصلحت را 
بيشتر مردم . سنجيده و بكار برده اند

امريكا  و بخشي از مردم انگلستان گمان 
مي بردند آنها خود به اين نتيجه 
رسيده اند كه مصلحت در قشون 

از اين رو،  به  . كشيدن به عراق است
جاي  همصدا شدن با آنها كه فريب 

، را خورده اند، »عي جبارفكر جم«
نخست مي بايد بر مردم روشن كرد 
كه مصلحت را نه آنها كه قدرت مي 

و . سنجد و مصلحت ضد حق آنها است
را » فكر جمعي جبار«سپس، مي بايد 

بشناسانند و به مردم هشدار بدهند، 
هرگاه خود دستيار استبداديان در 
فريب خود شوند، زيان خويش را بسيار 

  .ندبزرگ مي كن
بدين قرار، آشكار كردن تضاد        

مصلحت با حق است كه مي بايد 
كاري از كارهائي باشد كه استواران بر 
راست راه واليت جمهور مردم، نمي 

  .بايد هيچگاه از دست بگذارند
بنا بر قول  –هرگاه چهار نامزد   -  6

از مجرمان نبودند، هنوز،  -يكديگر
گان را تحميل آنها به جامعه، رأي دهند

.  از آزادي انتخاب محروم مي كرد
شعارهايي كه جوانان همه روز سر مي 
دهند، حاكي از وجدان به اين واقعيت 

بنا براين، تب رأي دادن، بمعناي . است
. غفلت از آزاد نبودن انتخابات نيست

نيو «بنا بر سنجش افكاري كه مؤسسه 
انجام )  خرداد 19(» امريكن فونديشن

رصد مردم ايران د 87داده است، 
وقتي .  خواستار انتخابات آزاد هستند

اكثريتي بدين بزرگي مي دانند 
انتخابات آزاد نيست، پس رأي دادن از 

نه تنها به رژيم . روي ناچاري است

مشروعيت نمي دهد، بلكه سالب 
مشروعيت رژيم و بيانگر موفقيت چشم 

  . گير جنبش تحريم است
: نستپرسشي كه محل مي يابد اي      

مردمي كه مي دانند انتخابات آزاد 
نيست و آزادي انتخابات را طلب مي 
كنند، چرا تن به اجبار مي دهند و به 

اسخ پاي صندوقهاي رأي مي روند؟  پ
انديشه : اينجانب  به اين پرسش اينست

راهنماي مردم ايران، هنوز بيان 
هم در محدوده . آزادي نگشته است

ياد به قدرتمداري و هم از راه اعت
اطاعت از قدرت، چاره اي جز تن 

  .دادن به اجبار نمي بينند
از » در دين اكراه نيست«اما معناي      

جمله اينست كه هر اكراه و جبري، به 
اين ضابطه . ضرورت ناقض حق است

آنقدر روشن و كاربردش بقدري آسان 
است كه نه كسي مي تواند بگويد نمي 

از  داند آيا آزادانه رأي مي دهد و
پرسيدني . روي ناچاري چنين مي كند

است كه با وجود تضاد اكراه با حق، 
چرا انسانها بمحض احساس اكراه، به 
ياد حق خود نمي افتند و بر وفق حق 
خود، عمل نمي كنند؟ پاسخ اينجانب 

انسانهائي كه نمي : به اين پرسش اينست
آموزند در برابر قدرت، واكنش نشوند 

د را مجبور مي و كنش شوند، وقتي خو
بينند، نه توانائي خود، كه ناتواني 
مجازي را به ياد مي آورند و حالت 
تسليم به قدرت و تن دادن به حكم 

ترس ازقدرت و . زور را پيدا مي كنند
غفلت از توانائي وقتي فرد ها يكديگر 
را مي يابند و جمع مي شوند، انسانها را 
بسا از يكديگر خائف و به تسليم شدن 

. مر و نهي قدرت ناگزير مي كندبه ا
دعوت به جنبش همگاني كه طي نيم 
قرن، همواره مردم ايران را به آن 
خوانده ام، از جمله اين سود را دارد 
كه انسانها به يكديگر اعتماد مي يابند و 
در آزادي، از ترس از قدرت حاكم، 

  .رها مي شوند
بدين قرار، آشكار كردن همزادي      

و همزادي زور با  حق با توانائي
ناتواني، بر همگان، كار بايسته ايست 
. كه در ايران امروز، انجام نمي گيرد

سهل است، اينطور باورانده مي شود 
. توانائي مي آورد) زور(= كه قدرت 

هرگاه در گفته ها و نوشته هاي دعوت 
» انتخابات«كنندگان به شركت در 

تأمل كنيم، مشاهده مي كنيم كه مردم 
نده مي شوند، از راه رابطه فراخوا

به . قدرت در درون رژيم عمل كنند
سخن ديگر، نخست به آنها القاء مي 
كنند كه ناتوانند و سپس، به آنها مي 
گويند از راه رأي دادن به نامزدي كه 
تبليغ مي كنند، از عنايات قدرت 

ايران امروز . برخوردار مي شوند
  . گرفتار اين فاجعه بزرگ است

  :  ها فراوانند ابهام – 7
تحريمي كه استقرار : ابهام در هدف ●

واليت جمهور مردم را هدف قرار 
داده است، آن را حداقل مي داند و 
پيوسته خاطر نشان مي كند كه مردم 
ايران مي بايد به جنبش همگاني روي 

آيا مردم ايران، با در آمدن به . آورند
خيابانها، جنبش همگاني را تمرين مي 

تنها از فرصت انتخابات  كنند و يا
استفاده مي كنند و مي دانند كه از 

خرداد مي بايد، به وضعيتي  23صبح 
  بازگردند؟كه داشتند، 

  
  16در صفحه 

  است بوده تحريم، همواره دعوت به جنبش همگاني
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در فصل پنجم،  هشدار بني صدر و      
دو پيام او و نيز شعارهاي مردم و تحول 
اين شعارها را درج مي كنيم از اين رو 

له مقابله با كه گوياي ورود جامعه به مرح
  .واليت مطلقه فقيه هستند

از زبان داده هاي  ،در فصل ششم     
چهار دوره موسوي و هاشمي  ،اقتصادي

رفسنجاني و خاتمي و احمدي نژاد با 
  يكديگر مقايسه مي شوند

م، خبرهاي تجاوزهاي رژيم هفتدر فصل  
  :به حقوق انسان را مي آوريم

  
  

كشماكش بر سر 

تعيين سرنوشت 

» رهبري«و » رهبر«

  :است
  

نخست سخنان و نوشته هائي * 
را بخوانيد در حمله به هاشمي 
رفسنجاني كه گوياي زمينه 

  :سازي كنار گذاشتن او هستند
  

امر بسيار مهمي كه تقلب بزرگ كه  ◄
هرچند با (» كودتاي سفيد«آن را 

حمله مسلحانه به دانشجويان خونين 
خوانده اند از نظرها پنهان نگاه  )شد
و » رهبر«ه است، سرنوشت داشت

با آنكه طرفداران . است» رهبري«
احمدي نژاد علت حمله او را به 
هاشمي رفسنجاني، در مناظره با 
موسوي، بيرون بردن خيال رهبر شدن 
و يا رهبر تراشيدن از دماغ هاشمي 
رفسنجاني بوده است،  با وجود اين، 
كسي توجه نكرد كه موضوع محوري 

و رهبري » رهبر«در اين انتخابات،  
  .است
تنها حسينيان و يكي دو تن ديگر از      

  حاميان احمدي نژاد نبودند كه 
حمله ها به هاشمي رفسنجاني، عزل  ◄

او را از رياست مجلس خبرگان و نيز 
مجمع تشخيص مصلحت هدف قرار 

  :داده اند
: ،  نوشته است88خرداد  26كيهان  ●
طلحه و زبيرهاي معاصري بودند كه «
ت با انقالب را فقط به شرط بيع
قبول داشتند » شراكت در قدرت«

وگرنه ابايي نداشتند سر به شورش 
بگذارند و عرصه را به خيال خود بر 

به سادگي از . حاكميت تنگ كنند
تغيير قانون اساسي و تمديد رياست 
جمهوري فالن آقا سخن گفتند تا خود 
در قدرت بمانند، بعدا براي بهمان آقا 

تياراتي نوشتند كه مي شد با اليحه اخ
اختيارات، مصوبات مجلس و احكام آن 

سپس خيز . قوه قضائيه را وتو كرد
برداشتند از نظام باج بخواهند، پس 
. بست نشيني در مجلس را راه انداختند

پس از آن با گردن كلفتي تمام تهديد 
كردند نمي گذارند انتخابات مجلس 

در  تهديد به استعفا. هفتم برگزار شود
حاال ... سطوح باالي مديريتي كردند و

مي گويند به قانون و انتخابات و راي 
-مردم گردن نمي نهيم چون نامزد

مورد حمايت احزاب و ائتالف ما  - هاي
ديكتاتورند به تمام . راي نياورده اند

  ».معنا
به گزارش فارس نيوز متعلق به  ●

راجع وال مردم از مئس 8احمدي نژاد 
باره هاشمي رفسنجاني  در عظام تقليد

 :به عمل آمده اند
اي  جمعي از مردم و مقلدين طي نامه   

به مراجع عظام تقليد، درباره هاشمي 

رفسنجاني هشت سئوال مطرح كرده و 
خواستار پاسخ مراجع عظام به اين 
سواالت براي هدايت و روشنگري 

 . عموم مومنين و مقلدين خود شدند
گزاري گزارش خبرنگار سياسي خبر به

گانه مردم  فارس، مشروح سواالت هشت
 : از مراجع عظام تقليد بدين شرح است

نظر به جايگاه رفيع ولي فقيه و  -1
اهميت واليت فقيه در روايات و فقه 

اي سرگشاده  شيعه اگر شخصي در نامه
حاكم اسالمي را مورد عتاب و استيضاح 
قرار بدهد و با عنايت به اينكه نامه 

نخيتي با النصيحه الئمه سرگشاده هيچ س
المسلمين، ندارد مسئله چه حكمي 

 دارد؟ 
نظر به اهميت نظام اسالمي و حفظ  -2

وحدت و يكپارچگي امت اسالمي اگر 
شخصي نظام اسالمي را تهديد به 
آشوب كند و بكوشد ميان صفوف ملت 
اسالمي تفرقه و اختالف ايجاد كند 

 مسئله چه حكمي دارد؟ 
گاه حقيقي و اگر شخصي از جاي -3

حقوقي خود سوء استفاده از اموال 
عمومي و فساد اقتصادي هستند، ايجاد 
مصونيت قضايي كند مسئله چه حكمي 

 دارد؟ 
با توجه به سواالت مطرح شده آيا  -4

اينچنين شخصي عدالت و صالحيت 
الزم براي تصدي منصب خطير امامت 

 جمعه و جماعت را دارد؟ 
نين آيا حمايت و ترويج از چ -5

شخصيتي به بهانه خدمات فراوان و 
يا   سوابق درخشان وي جايز است،

 اينكه حال فعلي او مالك است؟ 
اگر قوه قضائيه و دستگاه قضايي  -6

شجاعت الزم براي برخورد و مقابله با 
اين شخص را نداشته يا اينكه با 

انديشي نابجا توان محاكمه  مصلحت
چنين شخصي را از خود سلب كرده 

تكليف مردم و عموم مومنين  باشد
 چيست؟ 

حال اگر خانواده و اطرافيان چنين  -7
شخصي در مظان اتهام جدي به فساد 

المال باشند  اقتصادي و تصرف در بيت
و دستگاه قضايي هم يا اهمال و يا 
قدرت مقابله با اين مفاسد را نداشته 
باشد، آيا روشنگري افكار عمومي، به 

ره نظام اسالمي زدايي از پيك قصد ابهام
 واجب نيست؟ 

المال  كه بيت  آيا الزم نيست آناني -8
مسلمين در اختيارشان بوده، نسبت به 
عملكرد خود پاسخگو باشند و شبهات 
ساليان طوالني مردم را پاسخ دهند تا 

 نظام اسالمي از شبهات مبرا شوند؟ 
پايان با آرزوي طول عمر و سالمتي  در

تقاضا داريم با براي مراجع معزز تقليد، 
پاسخ به اين سواالت موجبات هدايت 
و روشنگري براي عموم مومنين و 

 . مقلدين را فراهم كنيد
  

امر  :تحليل از ايران –گزارش *
بسيار مهمي كه در پرده مانده، 

» رهبري«و » رهبر«سرنوشت 
  :است

  
براي روشن شدن بهتر انتخابات كه     

 انجام وو بيت ا خامنه ايبا مهندسي 
كه  تقلب  است گفته شودالزم  فت، گر

فاحش است كه نقدر آدر انتخابات 
براي همه دانسته اند كه خامنه اي 

مده كه آجلوگيري از تنش هاي پيش 
شده ناچار تبهكاري او هستند، ناشي از 

  .است بار ديگر دست به كودتا زند

 ، اولين كودتا در دوران انقالب     
شتي و به وخامنه اي  و توسط هاشمي

 60ديگران تحت نظر خميني در سال 
شكل گرفت كه در نهايت منجر به 
حذف رييس جمهور منتخب ملت 

به شكلي ، كودتا اينبار .ايران گرديد
ديگر انجام شد و اين كودتا به فرمان 
سيد علي خامنه اي از كودتاگران 

. شدانجام ،  برضد آراي مردم 60سال
ن كودتا خود وي نيز در جريان آ

ك كودتاگران بود و جالبتر اينكه شري
در اين كودتا همان كودتاگران قبلي 
خود به همان سرنوشتي كه براي بني 

ه مدآصدر ايجاد كرده بودند گرفتار 
  .اند
با حركت و جنبش مردم نظام     

واليت چاره اي نديد به جز  اينكه 
دست به حذف بخش بزرگي از 
نيروهاي دروني خود بزند كه اينبار 

به نام برخي از كودتاگران سال  قرعه
 –افتاد از جمله هاشمي رفسنجاني  60

 –مهدي كروبي  –مير حسين موسوي 
 –بهزاد نبوي  –موسوي خوئيني ها 

  ...تاج زاده و –امين زاده 
بسياري در  تازه ترين خبرها، بنا به        

جريان اين كودتا دستگير شده اند و به 
نيز در احتمال بسيار برخي هاي ديگر 

ينده نزديك دستگير خواهند شد تا آ
  .پروژه كودتاي انتخاباتي كامل شود 

  
  :نيروهاي دخيل در اين كودتا  ●
مقام معظم رهبري وبيت ايشان در  -1

  رديف اول 
به باند مافياي بيت گروههاي وابسته  -2

كه شامل هيات موتلفه  رهبري و رهبر
 –اصولگرايان  –فداييان رهبر  –

جامعه  –زه هاي علميهمدرسين حو
 –دانشجويان  –اسالمي مهندسان 

جامعه زينب  –جمعيت زنان  –معلمان 
  ...جمعيت ايثارگران و  –
كليه نيروهاي نظامي تابع منويات  -3

رهبري  سپاه و بسيج و نيروي مقاومت 
  بسيج 

نيروهاي انتظامي وابسته به باند  -4
سركوب رهبر و بيت رهبري كه با 

 ثارگران انقالبگروه جمعيت اي
  .اسالمي رابطه اي تشكيالتي دارند

بنياد مستضعفان و كميته امداد امام  -5
   .و ديگر بنيادهاي مالي وابسته

صدا و سيما و نشريات رسانه اي  -6
وابسته به نظام مافياها و وب سايت هاي 

   .وابسته به كودتا
رت و برخي روحانيون وابسته به قد -7

ستقر در و م حوزه هاي علميه قم
   .نيروهاي نظامي

نيروهاي سركوبگر خياباني و انصار  -8
   .حزب اهللا و چماقداران و كفن پوشان

مسئوالن سياسي وابسته به باند  -9
حاكم و برخي نمايندگان مجلس 

   .نفر 60حدود 
باند تشكيالت مافيايي قضايي نظام  -10

   .واليت
برخي ائمه جمعه و جماعت و  - 11

ابسته به نظام واليت مداحان و وعاظ و
   .مافياها

كليه نيروهاي وابسته به دولت در  - 12
امور كشور داري از جمله وزراي 

خارجه  –دفاع  –مخابرات  –كشور 
  ....اطالعات و

اما چرا اين كودتا انجام شد و چرا     
رهبري رژيم واليت در حالي كه در 
راس قدرت نظام بود ناچار به اين 

از  ،ين اطالعاتخرآبنا به  شد؟عمل 
حال خوبي  خامنه اينجايي كه آ

از دو نظر مسله كه  امكان داردندارد 
  :رهبري مطرح است

برفرض كه خامنه اي سالم باشد،  – 1
هر رئيس جمهوري غير از احمدي 
نژاد،  خامنه اي را در موضع دفاعي 
قرار مي دهد و او مجبور است 
مداخالت خود را در امور كشور 

  .محدود كند
اما اگر بيماري او واقعي باشد و   -  2

مسئله انتخاب جانشين براي وي، مسئله 
و » رهبريبيت « آينده نزديك باشد، 

مالي مي بايد از هم  –مافياهاي نظامي 
اكنون، انتخاب جانشين او را برنامه 

 تالش بسيارگرايشهائي . گذاري كنند
قا مجتبي را او آفرزند  مي كنند

جمع، بنا بر اين در  . جانشين وي كنند
است كه  تكليف جانشين خامنه اي در 

به همين . زمان حيات او معين شود
دليل نياز بود دست به جراحي بزرگي 

مي بايد همه گرايشها و . در نظام بزنند
شخصيت ها را كه مي توانند در تعيين 
رهبري نا سازگار با مافياي خامنه اي و 

مالي، نقش داشته  –مافياهاي نظامي 
به همين دليل نياز به . شند، كنار بزنندبا

و آلت حضور و ادامه كار دروغگويي 
 . استبه نام احمدي نژاد نياز  فعلي
جانشين شدن به جاي  برايمجتبي  ،لذا
و نيز براي اين كه رهبر متعلق به  وي

اين مافياها باشد، نياز به اين دارد  كه 
. احمدي نژاد رئيس جمهوري باشد

» خودي«گر نيز، از رؤساي دو قوه دي
رفسنجاني هم در  هاشمي ها باشند و 

مقام رياست خبرگان رهبري و رياست 
. نماند شوراي تشخيص مصلحت نظام 

يا بقدري تضعيف شود كه كاري از او 
  .ساخته نباشد

مصباح  و امثالتحت نظر مجتبي،       
بار آمده و اينك همه كاره يزدي 

ت خواستار ادامه رياسگشته و » بيت«
ه و دستيار جمهوري احمدي نژاد شد

پدر خود در انجام تقلب بزرگ 
   .انتخاباتي شده است

ا به ميدان طراحان تقلب بزرگ ب       
وردن موسوي و باز گذاشتن فضاي آ

انتخاباتي مردم را فريب دادند و مردم 
ه اميدوار ايجاد شد زادفضاي آ نيز در 

به انتخاب رييس جمهوري شدند كه 
نسبت به خامنه اي، تا ردند فكر مي ك

حدودي استقالل رأي دارد و بحران 
به خوبي  گذاراناما برنامه . ساز نيست

چه هدفي را تعقيب مي مي دانستند 
وگرنه امكان نداشت اجازه  .كنند

دهند دختران و پسران در ميادين و 
تهران و شهرستانها جمع خيابانهاي 

شوند و آزاد و شاد، مخالفت خود را 
طراحان تقلب  .يم اظهار كنندبا رژ

از نظر آنها، وانمود كردند كه   بزرگ 
هر يك از چهار نامزد رأي بياورد، 

زمان برگزاري  تا. پذيرفته است
 ندانتخابات نظام دندان بر جگر گذاشت

احمدي نژاد و و تمام اتهامات به 
تحمل   تعرض ها به خامنه اي را

عجيب اينكه هيچ چماقداري  . كردند
ابانها نبود كه با اين شعارها كه در خي

ظام را هدف گرفته بود برخي كل ن
  .برخورد كند

  
  مديريت و مهندسي پيش از انتخابات  ●
زاد گذاشتن مردم جهت برگزاري آ -

   ،ميتينگ  هاي سياسي
عمل دادن به  دو كانديداي  اجازه  -

براي جلب مشاركت  اصالح طلب
  ،مردم

 برايايجاد فضاي باز سياسي   -
به شركت  شدن مردم و ترغيب اجتماع

  ،در انتخابات
زادي به مطبوعات براي آدادن  -

   ،جلب نظر مردم به شركت در انتخابات

در دعوت به حضور همه سياسيون  - 
 صحنه

 15واگذاشتن كشور به مدت حدود  -
  ،روز به مردم

خامنه  همه اينها برنامه هايي بود كه     
 ند ووردآدر  به اجرااي و دستياران او 

زمينه حضور هر چه بيشتر مردم را 
چرا اين كار را  . ندوردآفراهم 

» رهبر«كردند؟ زيرا خامنه اي و  
بر اين . دارندينده نياز به مشروعيت آ

گمان بودند كه شركت مردم در دادن 
رأي، او و جانشين احتمالي او را از اين 

اگر او . مشروعيت  برخوردار مي كند
بر انتخابات صحه گذاشت، با آن شتاب، 

براي اين بود كه دهان اعتراض كننده 
ها را ببندد و به دنيا بگويد از بيشترين 

در چنين . مشروعيت برخوردار است
 انتخابات  كنندگان تحريم ،شرايطي

كه تحريم را نه به واليت فقيه و آري 
به حاكميت مردم مي خوانند، به مردم 

اد را ايران هشدار دادند كه احمدي نژ
اگر به . از صندوق بيرون خواهند آورد

همان وسعت كه مردم در انتخابات 
شركت كردند، در تحريم آن شركت 
مي كردند، درجا، رژيم از مشروعيت 
محروم و با استفاده از ضعف آن، مي 
توانستند به خيابانها در آيند و تغيير را 

 . قطعي كنند
انتخابات برگزار شد و مردم شاد و     

حال از اينكه با  تمام توان براي خوش
و بركناري مترسك  »رهبر«مخالفت با 

وي محمود احمدي نژاد وارد مبارزه 
، به پاي صندوقها انتخاباتي شده اند

 . رفتند
كه خود زماني از رفسنجاني هاشمي      

رييس جمهور  ضدبر  چيانكودتا
،  از قصد خامنه بود ، بني صدر ،منتخب

هشدار  اوامه اي به طي ن . اي آگاه بود
خامنه اي بي اعتناء به نامه او،  اما  . داد

  .طرح تقلب بزرگ را به اجرا گذاشت
 
او » بيت«هدفي كه خامنه اي و ●

 : تعقيب مي كنند
كسب مشروعيت باال با به ميدان -

  ،كشاندن مردم در انتخابات
 بهنمايش محبوبيت رهبري نظام  -

  ،جهانيان
پس مخالف   تصفيه شديد نيروهاي  -
  ،انتخابات از
حذف چهره هايي كه براي بر سر  -

 .آمدن رهبر جديد  خطرناك بودكار 
مانع مجلس خبرگان كه  رئيسحذف  -

رسيدن  نامزد مافياي » رهبري«از به 
مالي  –خامنه اي و مافياهاي نظامي 

  .مي شود
حذف بخش عظيمي از نيروهاي  -

در حال و آينده مزاحم  سياسي كه 
  ،دمافياها هستناين 

وردن مجدد احمدي آبه سر كار  -
نژاد كه حامي اصلي وي همان رهبر 

  .ينده استآ
حذف بخش عظيمي از روحانيون  -

ينده مشروعيت رهبر جديد را آكه در 
  ،نمي پذيرفتند

حذف فرماندهان پيشين نظامي و  -
سياسي شده كه امكان هاي  نظامي

 خطر در دوران رهبري جديد را به
 .د مي اوردندوجو

سركوب شديد مردم و ايجاد ياس و  -
كه در  نا اميدي در روحيه هاي شادي

 .آنها در اين مدت به وجود آمده بود
سركوب نيروهاي مردمي كه مي   -

» رهبر«توانند بر ضد خامنه اي و 
  .بعدي، مزاحمت ايجاد كنند

هاي حوزه باز پيش از باز شدن در    
مده آدر  مردم به صف ، راآهاي اخذ 

  تصاوير و فيلم هاي نمايش داده  .بودند
نشان مي  رژيمشده از صدا و سيماي 

در كه مردم با شادي فراوان   ندداد
 .دادن رأي شركت كرده اند

  4در صفحه 

  كيش و مات
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نظام چه ترفندهايي براي تغيير نتيجه  ●

  :بكار برده است؟
بررسي هاي انجام شده معلوم     

اباتي مسئوالن فريب انتخكردند كه 
مراحل مختلفي را براي تغيير راي 

با . مردم طراحي كرده بودند 
افشاگري هاي انجام شده مردم مي 

را توان آدانستند كه نظام براي تغيير 
ميليون راي  6اضافه كردن تا حدود 

اما . راي فرد منتخب خود را دارد آبه 
گمان نمي بردند به بيشتر از آن توانا 

كردند كه  از جمله فكر نمي.  باشد
امكان زماني رأي دادن آنها را محدود 
كند و به جاي آنها، خود بنام احمدي 

تدابيري .  نژاد رأي به صندوق بريزد
 :كه بكار بردند عبارتند از

كه در هزاران صندوق سيار  ايجاد   - 
ن قرار نظير بود و در آ نوع خود بي

بود چند ميليون راي براي احمدي 
  .بريزند نژاد 

اده سازي كليه نيروهاي حزب مآ -
ود براي مهندسي انتخابات  مسلح خ

خرين خبر معلوم شد كه كه در آ
هزار صندوق در اختيار  15حدود 

د نيروهاي سپاه پاسداران قرار گرفته بو
نها بتوانند اراي مورد نياز فرد كه آ

 .منتخب را ايجاد نمايند 
موزش و پرورش در آ افراد كاهش -

تي و افزايش حوزه هاي انتخابا
نيروهاي نظامي لباس شخصي پوش در 

 حوزه هاي آرا 
جلوگيري از حضور نيروهاي ناظر  -

 كانديداها در حوزه هاي اخذ رأي 
هزار نفري شوراي  500تشكيل گروه  -

نگهبان براي مخدوش نمودن آراي 
 راي دهندگان 

آماده سازي كليه مسئوالن در  -
 –فرمانداري ها  –بخشداري ها 

داري ها و ستاد انتخاباتي براي استان
 انجام تقلب بزرگ انتخاباتي 

تغيير صندوق هاي راي و جابجايي  -
 آراي كانديداها 

برداشتن تابلوي نام كانديداها و در  -
بسياري موارد ندادن آگاهي به مردم 
به هنگام نوشتن رأي خود و افزودن 

 كد كانديداي مورد نظر 
ره از الزم به ذكر است كه در اين دو

كانديدا وجود داشت كه  4انتخابات 
رديف و كد آنها به شرح زير بوده 

 است 
 44محمود احمدي نژاد  با كد  -1
 55محسن رضايي  باكد  -2
 66مهدي كروبي با كد  -
  77مير حسين موسوي خامنه  با كد  -
كانديدا وجود  4در حالي كه تنها     

به احمدي نژاد  44داشت دادن كد 
كوك بود در حالي كه مي شد بسيار مش
اما چرا . معين كرد  55و يا  33كد را 

معين كردند؟ زيرا قصد داشتند  44
 . تقلب كنند

براي اطالع بيشتر به اين موضوع     
توجه كنيد كه بسياري از افرادي كه 
براي راي دادن به پاي صندوق هاي 
راي مي رفتند  تابلوي بزرگ اسامي 

مشاهده نمي  كانديداها و كد آنها را
كردند و اگر هم مشاهده مي كردند 
كد كانديدا بر روي آن درج نشده 

 .بود
حال اگر  فردي مي خواست نام    

كانديداي مورد نظر خود را در برگه 
رأي بنويسد به اين دليل كه رديف 

بود، چنين مي  4ميرحسين موسوي 
 نوشت 

  4با كد   مير حسين موسوي خامنه
حوزه ها در  مسئوالن حال اگر   

راي كانديداها نام را در نظر خواندن آ
 لذا، . داشت با كد اختالفمي گرفتند 

سبب  بر اساس نام خواندن رأي ها  ●
 4مير حسين موسوي با كد  مي شد كه 

  .شودراي مخدوش محاسبه آجز 

را بر اساس كد آ وريآجمع  اگر ●
 77محاسبه مي شد پس كد موسوي كه 

ن كد و به جاي آن محل نبود بود در ا
شته شده بود كه به راحتي به نام گذا 4
 قاي احمدي نژاد واريز مي شد آ
تعرفه هاي انتخاباتي در حالي كه  -

ميليون اضافه چاپ شده بود  10حدود 
گفته  . در بسياري از حوزه ها ناياب بود

ليل بود كه بسياري مي شود به اين د
آن لبي بر قراي تدر حال نوشتن آ

از اين رو مانع از رأي . بودندتعرفه ها 
دادن رأي دهندگان مي شدند و 
آراي تقلبي را خود به صندوقها مي 

هم با استفاده از شناسنامه هاي . ريختند
قالبي و هم از راه برداشتن از آراء و 

  .جاي گزين كردن با آراي تقلبي
در برخي از حوزه هاي جنوب  -

تهران تعرفه برگه هاي انتخاباتي زياد 
ود در حالي كه در بخش هاي ب

مركزي و شمالي شهر   اين برگه ها 
  .وجود نداشت 
بديهي است كه تقلب  :انقالب اسالمي

بزرگ، با وجود تضاد در مركز قدرت 
حاكم، تخاصمي را ببار مي آورد كه از راه 

  :حذف مي بايد حل شود
  

نظام واليت مطلقه بن 

  :خود را مي برد

  
  

اي باقي شتن مطلب در روزهنو     
مانده به انتخابات شايد سخت ترين 

نگارنده فكر مي نوع مطلبي باشد كه 
در چند روز . كند مي توان نوشت

مانده به انتخابات اخبار و اطالعات 
آنگونه گسترده است كه توجه به آنها و 

ي ن كار بسيار سختتحليل بر اساس آ
  .است اما بايد نوشت و اگاهي داد

و  ر ايراناخبار اين روزها د    
اطالعات پشت پرده همه تقريبا از يك 

نهم تصفيه اي آو امر حكايت دارند
  .ئي واليت فقيهديگر در رژيم كودتا

به نظر مي رسد كه ولي مطلقه فقيه      
 ترس از دست دادن قدرت با  از

حركت دادن به سرباز چشم و دستور 
 گوش بسته خود كه جنايت كاري بي

گويا تحصيل  نظير و فريبكاري بزرگ و
كرده دانشگاه واليت مطلقه است و در 
دروغگويي حتي هاشمي رفسنجاني و 
 ، خامنه اي را نيز پشت سر گذاشته

، تصفيه ديگري در رژيم قصد دارد
   .بعمل آورد

اخبار پشت پرده حاكي از اين      
با دادن مجوز به  ،»رهبر«است كه 
تصميم به  ، كوتوله خود زورپرست

نجاني و نيروهاي حذف هاشمي رفس
حسن  –اطراف او از جمله ناطق نوري 

  .را دارد... و –رضا اكرمي  –روحاني 
طرفداران احمدي نژاد مي گويند       
 رهبر متوجه شده است كه هاشمي: 

رفسنجاني رفتاري را در پيش گرفته 
در نهايت منجر به معضلي بزرگ  است 

همانند منتظري خواهد شد و بهتر 
وي را در همين دوران ديده است كه 

در  كه فكر ميكند قدرت بالمنازع را
  .اختيار دارد از صحنه بدر كند

خامنه اي كه گرفتار خودشيفتگي و      
بعد از به  ،ه استشدبيماري قدرت 

اني به قدرت رسيدن هاشمي رفسنج
و  رياست شوراي خبرگان رهبري

وازها از سوي وي آشنيدن برخي 

ري و بحث مبني بر شورايي كردن رهب
شده در مورد قدرت رهبري متوجه 

كه ادامه حركت وي ممكن است است 
 . شود» مقام رهبري«منجر به تضعيف 

لذا بايد به گونه اي هاشمي  را از 
  . كندصحنه سياست كشور حذف 

در جريان انتخابات كه هاشمي و      
كارگزاران  –نيروهاي وابسته به وي 

و برخي از روحانيون  –سازندگي 
همراه در جامعه روحانيت مبارز  رو به 
 . سوي حمايت از موسوي گذاردند

رهبري فرصت را براي حذف اين 
با زيرا اين جامعه . مناسب يافتجامعه 

حمايت  حاضر به» رهبر«وجود تأكيد 
مهدوي  گرچه . نشداز احمدي نژاد 

كني خود به تنهايي با حمايت از 
دهد كه باحمدي نژاد خواست نشان 

روحانيت مبارز از وي حمايت  جامعه
مي كند، اما واكنش جامعه بر همگان 
 . معلوم كرد كه از او حمايت نمي كند

عسگر اوالدي اعالم كرد هيات موتلفه 
حامي احمدي نژاد است اما تا هم 
اكنون اختالفات در اين هيات ادامه 
دارد و كار به جايي رسيده است كه 

ت بچه هاي وابسته به اين هيات كه تح
نام جامعه اسالمي مهندسان كار مي 
كنند از ادامه حركت احمدي نژاد در  
تخريب به قول خودشان استوانه هاي 
نظام به شدت متاثر شده و قرار است 

  .حمايت خود را از وي دريغ نمايند 
در جريان حمايت  ماجرا همين     

قم نيز  جامعه مدرسين حوزه علميه 
وحانيون در حالي كه اكثر ر. تكرار شد

 -1ن جامعه از جمله آبلند پايه 
اهللا  آيت -2اهللا حسين مظاهري آيت

اهللا  آيت - 3عبداهللا جوادي آملي
اهللا رضا  آيت - 4ابراهيم اميني

اهللا سيدمحسن  آيت -5استادي
اهللا سيدحسن طاهري  آيت -6خرازي

 8 اهللا محمد مؤمن آيت -7آبادي خرم
اهللا سيدمحمود هاشمي  آيت -

 اهللا مرتضي مقتدايي يتآ -9شاهرودي
 اهللا حسين راستي كاشاني آيت -10
اكبر مسعودي  اهللا علي آيت -11

اهللا محمدجواد  آيت - 12 خميني
اهللا صادق  آيت -13فاضل لنكراني

 اهللا احمد صابري آيت -14الريجاني
 اهللا عباس محفوظي آيت - 15 همداني

ابوالفضل  اهللا سيد آيت - 16
 ميرمحمدي

 محمدعلي فيض گيالنياهللا  آيت - 17
 سيد االسالم والمسلمين حجت -18

  - 19 هاشم حسيني بوشهري
و المسلمين سيدمحمد  االسالم حجت
و برخي هاي ديگر كه بعدا  غروي

نها  نيز به احمدي آاعتراض كردند كه 
حال آنكه شيخ . نژاد راي نداده اند

 محمد يزدي به دستور خامنه اي 
ژاد حمايت جامعه را از  احمدي ن

  .اعالم حمايت كرد
 مخالفروحانيان با نگاهي به اسامي     

احمدي نژاد كه در واقع مخالفان 
مشخص است كه  ،خامنه اي مي باشند

خامنه اي در حال كنار گذاشتن طبقه 
روحانيون قديمي و باسابقه است كه 
عموما در شوراي تشخيص مصلحت و 
خبرگان رهبري و حتي در مقاماتي 

معه و جماعت قرار مانند امامت ج
  .گرفته اند 

مي ور آجراحي بسيار درد  اين     
زيرا خامنه اي مجبور است با  .شود

كمك نيروهاي روحاني جوان كه 
معموال در كنار سپاه قرار گرفته اند و 
استفاده از نيروهاي نظامي جوان و 

اگر  . بزندحذف �����  مطيع دست 
اينكار صورت گيرد مي توان گفت كه 

ي از پايه هاي قوام استبداد بخش مهم
خارج رژيم از بدنه ، واليت مطلقه

رژيم ينده آخواهد شد و اين براي 
را  يدمآ. بسيار خطرناك خواهد بود

به ياد دستگيري هاي قبل از انقالب از 
  .رژيم پهلوي مي اندازدسوي 
نامه سرگشاده هاشمي رفسنجاني به       

خامنه اي، يك امر را از پرده بيرون 
طرفداران احمدي نژاد و : داختان

هاشمي : خامنه اي مي گويند
رفسنجاني سوداي رهبر شدن در سر 
داشته است و افشاگريهاي احمدي 
. نژاد، اين سودا را از سر او بيرون كرد

طرفداران هاشمي رفسنجاني كه 
مشغول ايجاد ترس از تصفيه شديد در 

احمدي نژاد هستند، » انتخاب«صورت 
كه مناظره ها و رفتار توضيح مي دهند 

دستگاه قضائي و صدا و سيما و شخص 
 خامنه اي حكايت از آن دارند كه او
در حال كنار گذاشتن روحانيت 

وردن آهمانگونه كه با  . باسابقه است
جعفري و برخي ديگر از سرداران 
جوان فرماندهان سابق سپاه را كنار 

  .گذاشت 
مناظره هاي انتخاباتي از جمله    

است كه ايران را به خود  مباحثي
مشغول داشته است و تقريبا مشخص 
كرده است كه اطالعات در مورد 
حذف نيروهايي از جمله هاشمي 

ناطق  –حسن روحاني  –رفسنجاني 
جوادي  –رسولي محالتي  –نوري 

... محمود هاشمي شاهرودي و –ملي آ
علي  –و همچنين محسن رضايي 

محسن  –رحيم صفوي  –شمخاني 
صحت دارد و خامنه اي با ... رشيد و

جلو فرستادن احمدي نژاد و حمايت 
ذف مخفيانه و علني از وي خواهان ح
  .نيروهاي سابق و همراه خود است

طرفداران هاشمي رفسنجاني مي      
در مناظره هاي صدا و سيما : گويند

احمدي نژاد نشان داد كه تعليم ديده 
است و هر چه را  بر زبان خامنه اي 

در واقع همان منويات  رد،مي آو
   .رهبري است

با فشارهاي وارده بر هيات حاكمه و 
ز دولت احمدي نژاد و حضور بيش ا

حد جوانان در خيابانهاي پايتخت، 
. وضعيت جديدي بوجود آمده است
. جوانان مجال خشونت نمي دهند

شعارها يي كه مي دهند، بر ضد 
تصرف . استبداد و بسود آزادي است

سط جوانان، كاري نيست كه خيابانها تو
هرچند مافياهاي . بسود خامنه اي باشد

مالي هم جمعيت وارد خيابانها  –نظامي 
كرده اند، اما حتي حضور آنها نيز بسود 

زيرا مي تواند اين فكر را . رژيم نيست
در جوانان القاء كند كه نقش تعيين 
كننده را آنها دارند هر وقت به خيابانها 

طر است كه بدين خا.  در آيد
مسموعات و نيز خبرها در باره تراكم 
. قواي سركوب، مرتب انتشار مي يابد

ترس از سركوب بعد از انتخابات، دارد 
طرفداران احمدي نژاد . القاء مي شود

مرتب از شلوغي بعد از اعالن نتايج 
انتخابات و پيروزي احمدي نژاد مي 

  .گويند و مي نويسند
ند كه بعد به خوبي مي دانهمگان       

تير نظام در وضعيتي  18از جريان 
شكست خورده قرار داشت و براي 
حفظ خود از كليه نيروهاي اصالح 
طلب وابسته از جمله خاتمي و هاشمي 

... و حسن روحاني و ناطق نوري و 
نها در يكي دو روز بعد آ. كرداستفاده 

تير توان مقابله با مردم را  18از 
طراحي  نداشتند و طبق برنامه هاي

شده نيروهاي خود را از شهرستانها فرا 

خواندند و با برنامه اي دقيق در 
سكوت اصالح طلبان دولتي سركوب 

ن آغاز كردند و بعد از  آمردم را 
از حسن روحاني وارد صحنه شد و 

  .خامنه اي حمايت كرد
به خصوص  در صحنه، حضور مردم      

را بر  عرصهجوانان در شب هاي اخير 
 ، بنا بر اخبار. است كردهتنگ م رژي

نيروهاي سركوبگر نظامي و بسيجي را 
از شهرستانها به تهران فرا خوانده اند تا 

بعد از انتخابات، هرگاه  در شبهاي
جوانان  جوانان به خيابانها در آمدند، 

   .كنندشدت سركوب برا 
نامزدهاي ديگر اين نگراني را ابراز      

. لب شودمي كنند كه در انتخابات تق
موسوي به خامنه اي نامه نوشته است و 
چون در نامه خود از مداخالت سپاه 
در انتخابات سخن بميان آورده است، 

پيش از . از سوي سپاه تهديد شده است
انقالب «آن نيز، سپاه تهديد كرده بود 

در . »مخملي را در نطفه خفه مي كند
مناظره ها،  دو طرف، بر اين واقعيتها 

  :ندصحه گذارد
دوران بازرگان و بني صدر،  – 1

آزادي بوده است و فساد و جنايت و 
  . خيانت نبوده است

از آن پس، آزادي نبوده، استبداد  – 2
بوده و جنايت و ترور و قانون شكني و 
. فساد و خيانت روش بوده است

احمدي نژاد با ياآوري اين واقعيت 
كه موسوي بعنوان نخست وزير به 

اين تحميل را (شد خامنه اي تحميل 
، خواسته است خامنه )هم خميني كرد

اي را از جنايت و فساد و ترور و 
خيانت و قانون شكني آن دوره، مبري 

  . كند
دو طرف نتوانستند واقعيت را انكار  – 3

كشماكشهاشان بر سر بيشتر و . كنند
  . كمتر در اين و آن دوره بود

عالوه بر اعتراف بر استبداد و  – 4
اش، شدت دشمني در مركز  كارنامه

  .قدرت بر همگان آشكار شد
نامه هاشمي رفسنجاني به خامنه اي       

متضمن اعالن خطر و تهديد، دارد به 
مردم مي گويد احمدي نژاد بدون 
اجازه خامنه اي، مناظره را فرصت 
حمله به حاميان ميرحسين موسوي، 
بخصوص هاشمي رفسنجاني، مغتنم 

  .نشمرده است
اي افرادي مانند هاشمي و ناطق بر      

نوري و خاتمي و ديگراني كه مورد 
حمله رهبري قرار گرفته اند وضعيت 
فعلي وضعيت مرگ و زندگي است و 
 ،اگر در اين انتخابات شكست بخورند

و تار مي بسيار تيره  خود را ينده آ
هزينه بسيار سنگيني كه هاشمي . بينند

رفسنجاني برعهده گرفته است، گوياي 
نگراني شديد او از احتمال تجديد 

  .رياست جمهوري احمدي نژاد است
  

با توجه به وضع موجود،  * 
خامنه اي دو راه پيش رو دارد 
كه هر دوي آنها منجر به نابودي 

  :دنوي مي شو
  
حذف انديشه و شعار خميني كه  -1 

  اسالم را مساوي روحانيت مي دانست 
  در نتيجه اعالم حمايت از محمود 

ي نژاد در برابر روحانيون بلند احمد
كه اين روزها به شدت  ستپايه اي

با توجه به  . مورد حمله قرار گرفته اند
از حمايت كه احمدي نژاد امر اين

و خزعلي  وجنتي روحانياني چون 
يزدي برخوردار مصباح  محمد يزدي و

در احمدي نژاد، حامي اصلي  است، 
  و رفسنجاني مقابله با جناح هاشمي 

  
  5صفحه  در

  كيش و مات
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. ديگر روحانيون سطح بااليرژيم، است
مقابله با اين روحانيون اينست كه 
خامنه اي  بخش اعظمي از حمايت 
خود را كه شامل برخي مراجع تقليد 
برخي اساتيد حوزه هاي علميه و 
برخي ائمه جمعه و جماعت و برخي 
روحانيون بلند پايه در قم و مشهد مي 

ابله با براي مق. شود، از دست مي دهد
اينها، او  مجبور به انجام عملي سخت و 
خونبار است تا كه آنها را منكوب 

اين در حالي است .  قدرت خود كند
كه مي دانيم برخي از اين روحانيون 
در مراكز قدرت داراي نيروهايي 
هستند و در برابر اين تهاجمات دست 

البته نبايد ناديده .  به مقابله خواهند زد
مالت در زماني گرفت كه اين ح

صورت مي گيرد كه مجلس در تعطيلي 
زيرا تا جايي كه .  به سر مي برد

 100اطالعات نشان مي دهد بيش از 
نفر از نمايندگان مجلس در مواقع 
خاص از هاشمي رفسنجاني حمايت 

بنا بر اين، احتمال وقوع . مي كنند
وسيع ترين در گيري  در درون رژيم، 

  . بسيار قوي است
دوم اين است كه خامنه اي  حالت -2 

با اعالم مخالفت با مواضع احمدي نژاد 
و ممانعت از  ادامه تخريب وي به 
نوعي به هواداران وي نشان دهد كه 

اگر مي خواست در .  حامي او نيست
همان برخورد اول كه هاشمي و ناطق 
نوري و خاتمي مورد حمله قرار گرفته 

نه  او.  بودند اين كار را انجام مي داد 
تنها اين كار را نكرد بلكه وقتي هم 
هاشمي رفسنجاني به او نامه نوشت و 
سايت هاي طرفدار هاشمي رفسنجاني 
از ديدار سه ساعته و موفقيت آميز او با 
خامنه اي نوشتند، به بي اعتنائي بسنده 
نكرد، با اين تكذيب كه نه كتبي و نه 
شفاهي پاسخي به نامه نداده است، 

اشمي رفسنجاني سخت توي دهن ه
با وجود اين، هرگاه نام مير حسين . زد

پيروزي (موسوي از صندوق بيرون آيد 
، خامنه اي در )هاشمي رفسنجاني 

مالي قرار مي  –برابر مافياهاي نظامي 
  . گيرد

اگر اسم احمدي نژاد از صندوق  – 3
رأي بيرون آيد، بدان معني است كه 
خامنه اي، برخوردار از حمايت برخي 

مراجع وابسته و برخي از روحانيون از 
جاه طلب و جوان و حمايت از 
نيروهاي نظامي و سياسيون فرصت 
طلب كه همواره طرف برنده را مي 
گيرند، و رسانه هاي وابسته،  در يك 
عمليات بزرگ،  تيغ جراحي واليت را 
بر تن بسياري از روحانيون همراه 

در واقع، بدون اينكه . خميني مي كشد
اعمال خشونت باشد، با قطع  الزم به

كردن حمايتهاي مالي و غير مالي 
دولت، به عزلت گزيني ناگزرشان مي 

  . كند
حضور جوانان در خيابانها و   - 4

شعارها كه در شهرهاي ايران طنين 
افكندند و موضعگيري نامزدها و 

انقالب «استفاده از رنگ سبز كه 
را تداعي مي كند، بخش » مخملي

» حزب اهللا«اه و بسيج و عمده اي از سپ
اخبار حاكي از . را حساس كرده است

آنند كه  از هفته گذشته نيروهاي بسيج 
و سپاه و ماموران واواك،  با لباس 
شخصي و موتور سوار وارد درگيري 
هاي خياباني شده اند تا كه شهرها 
يكسره در اختيار مخالفان واليت مطلقه 

او، » يكدست«و خامنه اي و دولت 
  . نگيرند قرار
بسياري از نيروهاي چماقدار و  - 5

بسيجي را از برخي از استانهايي كه در 
آنها  رژيم و طرفدارانش از امنيت 
بيشتري برخوردار هستند،  به تهران 

تا در صورت لزوم، براي . آورده اند
متوقف كردن تحركات مردم، وارد 

درست همان كاري كه .  عمل شوند

نجام كودتا بر ،  بقصد ا1360در خرداد 
ضد بني صدر،  هاشمي و خامنه اي و 

. انجام دادند . بهشتي انجام دادند
كه مردم  -درآن زمان اين سه تن  

 -شان مي خواندند »سه مفسدين«
حتي نيروهاي سپاه را با فرماندهي 
علي شمخاني و محسن رضايي از جبهه 
هاي جنگ به تهران آوردند و در 

روزهاي  در. پارك ارم مستقر ساختند
كودتا، آنها با لباس شخصي در اطراف 
مجلس و مراكز مهم حضور يافتند و به 
سركوب مردمي پرداختند كه به 
حمايت از منتخب خود به خيابانها در 

اصالح « برخي از همين .  آمده بودند
ها، آن روزها،  فرماندهي » طلب

نيروهاي شخصي پوش عازم تهران را 
يكي از آنها كواكبيان . عهده دار بودند

. خود او شرح ماجرا كرده است. است
مشاور بود و از » وزير«بهزاد نبوي، 

دستياران هاشمي رفسنجاني و خامنه 
  ... اي در كودتا بشمار مي رفت و

حمله به ستادها و سركوب  - 6
اصالح «نيروهاي حامي نامزدهاي 

معلوم مي كند كه برخي از » طلب
اي افراد سپاه و بسيج كه عموما دار

بيسيم و كارت بسيجي هستند به حمله 
اقدام مي كنند و از آنجا كه داراي 
مصونيت هستند اين عمل را بي مهابا 

  . انجام مي دهند 
اين شايعه به وسعت انتشار يافته  – 7

است كه نيروهاي سركوبگر آماده 
حمله به خانه هاي هاشمي رفسنجاني و 
ناطق نوري هستند تا در زمان مناسب با 

ه به اين خانه ها همان باليي را كه حمل
بر سر منتظري آوردند بر سر اينها  نيز 

  . بياورند 
هواداران خامنه اي با در اختيار  – 8

داشتن اموال بسيار دست به چاپ و 
انتشار  شب نامه هاي فراوان در سراسر 
كشور بر ضد  كليه مقاماتي شده اند كه 

و  با استخدام افراد.  با او مخالف هستند
فرستادن آنها شبانه به درب خانه هاي 
مخالفان، از هم اكنون تحت فشار 

  . شديد قرارشان مي دهند
صدا و سيماي بيت رهبري با تمام  - 9

توان در حال تخريب نيروهايي است 
كه به نوعي در تقابل با رهبري قرار 

حتي شنيده شده است كه .  گرفته اند
ي قرار بر اين است كه با آوردن افراد

مانند هاشمي و ناطق نوري و پرسش و 
پاسخ از آنها افشاگري هاي خود را 

اين در حالي است كه . ادامه دهند
صدا و سيما تحت فشار برخي از 
مسئوالن كشور قرار گرفته است تا 
شرايط پاسخگويي را براي هاشمي و  

  . ناطق به وجود آورند 
مخالفان احمدي نژاد منتشر   - 10

جلسه اي با حضور  كرده اند كه در
نمايندگان مجلس و هيات وزيران، در 
آن شب كذايي شام كه برخي از 
نمايندگان حضور نداشتند، احمدي 
نژاد خواستار تغيير قانون اساسي براي 
انتخاب بيش از دو دوره رييس 
جمهوري شده است و گفته است چرا 
نمايندگان بتوانند چندين دوره 

دو  نماينده شوند ولي رييس جمهور
دوره؟ بايد مانند ونزوئال شرايطي را به 
وجود آورد كه حكومت رييس جمهور 

بدين ترتيب، طرفين در .  ادامه يابد
دشمني با يكديگر، تا جائي پيش رفته 
اند، ديگر نمي توانند يكديگر را تحمل 

  .كنند
نيروهاي وابسته به دولت به تازگي  -11

از حديث هايي استفاده مي كنند كه 
گفته مي شود در زمان ظهور در ان 

امام زمان كساني كه در مقابل او قرار 

مي گيرند همانا كساني هستند كه شال 
سبز و عمامه سبز دارند و با ارسال اين 
حديث به صورت پيام كوتاه موسوي 

  . را ضد امام زمان تبليغ مي كنند
نامه مير حسين موسوي به خامنه  – 12

يگران اي و كروبي به وزير واواك و د
و خبرها كه سايتهاي اين دو انتشار مي 
دهند حاكي از آنند كه نگران استفاده 
از  سپاه و بسيج در انتخابات به سود 

هرگاه چنين شود، .  احمدي نژاد است
خامنه اي تنها تر مي بايد هم با طيف 
وسيعي در رژيم و هم با مردمي كه مي 
دانند به آراي آنها خيانت شده است، 

بديهي عمر رژيم واليت . ندمقابله ك
  .فقيه را سخت كوتاه مي كند

غير از مشاركت » انقالب مخملي« - 13
مردم در آن، نيازمند به مقاومت 

اگر تهديد . ايستادن نامزدها دارد
هاشمي رفسنجاني صرف تهديد نباشد و 
بيانگر قصد واقعي به ايستادن باشد،  
خامنه اي بازنده اصلي انتخابات مي 

ا مقامي مي شود كه در برابر زير. شود
مردم قرار گرفته و با تقلب، نامزد خود 

بنا بر اين مقامي . را تحميل كرده است
  .نامشروع است

بسا خامنه اي خطر اين را حس  -  14
زيرا قدرت كسي در موقعيت او . نكند

مشاوران نادان . را كور و كر مي كند
اما ديگر مقامات رژيم كه مي .  نيز دارد
اگر رژيم بخطر افتد موقعيت دانند 

خود را از دست مي دهند،  عالوه بر 
موضعگيري بر ضد تقلب در انتخابات، 
دست بكار جلوگيري از تقلب ها در 

آنها، در اين پيامها . انتخابات شده اند
گفته اند كه رهبر و عقالي نظام بايد 
بپذيرند كه با راي نياوردن احمدي 

جود نژاد امكان ادامه حيات نظام و
دارد اما با باال كشيدن وي با تقلب 

اما  . خطر كل نظام را تهديد مي كند
آيا خامنه اي به اين هشدار توجه مي 

  كند؟
شنيده ها حاكي از آنند كه كميته  - 15

صيانت از آراء،  فشار خود را براي 
ممانعت از تقلب توسط وزارت كشور و 

در . شوراي نگهبان آغاز كرده است
هماهنگي هايي با بسياري  اين ارتباط، 

از روحانيون و سرداران با سابقه سپاه و 
مسئوالن سياسي سابق بعمل آورده 

اين خطر را به آنها گوشزد كرده . است
است كه اگر نيروهاي نظامي و شوراي 
نگهبان دست به اين عمل بزنند امكان 
دارد كه كشور را به سمت جنگ 
داخلي ببرند و اين خطر كل نظام را 

زيرا مردم با توجه به .  ديد مي كندته
عملكرد رييس جمهور خواستار 
بركناري وي هستند و با اميد اين تغيير 
و حذف وي و حاميان وي وارد 

  . انتخابات مي شوند
خطر و اعالم خطر هاي مكرر از  - 16

سوي بزرگان و مسئوالن نظام دهان به 
دهان پخش شده و همين امر موجب 

ي خواهند در شده است كساني كه م
انتخابات شركت كنند به اين بينديشند 
كه اگر راي آنها تغيير كند چه بايد 

  .بكنند 
نامه هاشمي رفسنجاني از اهميت      

زيرا . فوق العاده اي برخوردار است
شخص خامنه اي را به مردم ايران و 
مردم جهان، حامي احمدي نژاد 

بنا بر اين، اگر احمدي . شناسانده است
را برنده انتخابات اعالم كنند،  نژاد

خامنه ايست كه فاقد هرگونه 
مشروعيت و اعتبار در داخل و خارج از 

و هرگاه موسوي برنده . كشور مي شود
اعالن شود، بازنده اصلي انتخابات 

اگر خامنه اي . خامنه اي مي شود

روش ديگري در پيش گرفته بود، 
بطوري كه مراجعه به او، آنهم از سوي 

چون هاشمي رفسنجاني و مير كساني 
حسين موسوي، محل پيدا نمي كرد، 
سود باالرفتن ميزان مشاركت به او نيز 

اما نتيجه انتخابات هرچه .  مي رسيد
عصبانيت شديد . شود، بازنده او است

طرفداران خامنه اي از  هاشمي از اين 
رو است كه او با نوشتن نامه سرگشاده، 

خابات خامنه اي را بازنده اصلي انت
  .بدل كرده است
گزارش  فيگارو در باره : انقالب اسالمي

قرار و مدار هاشمي رفسنجاني با خامنه اي 
 –و نامه هاشمي رفسنجاني به خامنه اي 

وضعيت را بازهم  –سندي گويا و ماندگار 
  :روشن تر مي كند

  

كارگردان انتخاباتي 

كه هاشمي رفسنجاني 

است، خامنه اي را 

كيش و مات كرده 

  ست؟ا
  

گزارش فيگارو از قرار و 

مدار هاشمي رفسنجاني  با 

در ازاي انصراف : خامنه اي

خاتمي از نامزد شدن، 

خامنه اي از حمايت از 

احمدي نژاد دست بر مي 

  :دارد
  

از تهران ) 2009ژوئن  9(فيگارو  ◄
گزارش مي كند كه ائتالف حامي مير 
حسين موسوي را رئيس جمهوري 

كارگرداني  اسبق، هاشمي رفسنجاني
او كوششهاي خود را دو . مي كند

چندان كرده است تا از تجديد 
  . انتخاب احمدي نژاد جلوگيري كند

در قفاي اعالنهاي رنگارنگ كه      
ديوارهاي تهران را پر كرده اند، يك 

هدف . بازي پوكر دارد انجام مي گيرد
جلوگيري بهر قيمت از : از اين قمار

او را متهم . انتخاب احمدي نژاد است
مي كنند پول نفت را بهدر داده و از 
رهگذر بحران اتمي، كشور را در 

  .جهان به انزوا در آورده است
براي نخستين بار در تاريخ جمهوري     

اسالمي، يك ائتالف وسيع در بر 
گيرنده شخصيتهاي سياسي برضد يك 

جواد .  شخص بوجود آمده است
: اطاعت، استاد علوم سياسي مي گويد

هدف اين ائتالف، با حمايت مرجح از «
مير حسين موسوي، نخست وزير 

، اينست كه از شر 1980سالهاي 
هيچ مهم . احمدي نژاد خالص شويم

نيست كسي كه انتخاب  مي شود، چه 
  .»كسي باشد

  

هاشمي رفسنجاني كارگردان * 
  :ائتالف ضد احمدي نژاد

     
مغز متفكر و كارگردان اين ائتالف،  

او كه در .  نجاني استهاشمي رفس
شكست خورد، ) 1388( 2005انتخابات 

امروز تمام توان خود را بكار مي برد 
اين آيت . تا انتقام آن شكست را بگيرد

ساله ثروتمند از گاردهاي  74اهللا 
قديمي رژيم است و ارزشي براي 
احمدي نژاد قائل نيست و او را 

  .موجودي خطرناك مي داند
هاي قوي، جبهه برخوردار از اهرم    

ضد احمدي نژاد، با ظرافت تمام، 
در اين جبهه، . سازمان داده شد

صاحب نفوذان ديگري چون علي 
الريجاني، رئيس مجلس كه مانع از 
تصويب اليحه احمدي نژاد براي 

محمد باقر قالي .  امداد اجتماعي شد
باف، شهردار تهران، نيز در اين جبهه 

و  شگفت آميز تر اين كه صدا.  است
سيما كه تحت اداره رهبر رژيم است، 
مناظره هائي را ترتيب داد كه فرصت 

  .گذاشتن در اختيار سه نامزد ديگر بود
در اين مناظره ها، سه نامزد به       

روحانيان . احمدي نژاد حمله كردند
بلند پايه قم و بخش بزرگي از مقامات 
رژيم با احمدي نژاد مخالفت كردند و 

انند كه نظام را بخطر او را كسي مي د
  .مي اندازد

اين جبهه بي سابقه، از امروز به       
چندين تن از . فردا، ايجاد نشده است

اطرافي هاي هاشمي رفسنجاني دو 
ميليون دالر صرف خريد يك سيستم 
كامپيوتري سخت پيشرفته ضد تقلب 

از اين سيستم در جلوگيري . كرده اند
ه از تقلب در روز رأي گيري استفاد

  . خواهند كرد
بنا بر قول نزديكان هاشمي        

رفسنجاني هدف جبهه اين بوده است 
كه رهبر نظام جمهوري اسالمي نتواند 

، سه ماه »معامله اي«. دخالت كند
پيش، ميان هاشمي رفسنجاني و خامنه 

رفسنجاني متعهد . اي انجام گرفته است
شده است خاتمي را از نامزد شدن 

اين كه خامنه اي منصرف كند بشرط 
يكي . نيز از احمدي نژاد حمايت نكند

از نزديكان هاشمي رفسنجاني مي 
. اين يك بازي شطرنج است«: گويد

. طرف ما در اين بازي، خامنه اي است
  .»احمدي نژاد يك مهره بيش نيست

بدين قرار، هاشمي : انقالب اسالمي
رفسنجاني جبهه اي تشكيل داده است و 

پس نامه . تطرف او، خامنه ايس
سرگشاده او به خامنه اي، اقدامي آگاهانه 

خامنه اي حامي احمدي نژاد : ايست
بنا بر اين، اگر هاشمي رفسنجاني . است

را از صندوق بيرون آورند، اين خامنه 
ايست كه تقلب كرده و آراي مردم را 

و اگر موسوي رئيس . دزديده است
جمهوري شود، شكست اصلي را خامنه 

هاشمي رفسنجاني او را اي خورده و 
  . كيش و مات كرده است

بدين قرار، نامه هاشمي رفسنجاني به      
خامنه اي يك سند تاريخي و اعالن آغاز 

  :يك تحول است
  

 اهللا الرحمن الرحيم بسم
اي  اهللا خامنه مقام معظم رهبري آيت

  زيده عزّه
  
متأسفانه اظهارات عاري از حقيقت و     

نژاد در  ديغيرمسئوالنه آقاي احم
جريان مناظره با مهندس موسوي و 

هاي قبل و حوادث بعد از  چيني مقدمه
آن، خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات 

هاي ضدانقالب در   منافقان و گروهك
سالهاي اول بعد از پيروزي انقالب و 

  و  84ها در انتخابات  زدن نيز تهمت
  6در صفحه 

  كيش و مات
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هاي  پراكني  انتخابات مجلس ششم لجن
د پاليزدار كه در دادگاه محكوم بان

شده را به نمايش گذاشت و از آنجا 
كه بخشي از اين اظهارات قبالً در 

هاي دولتي و آتش تهيه آن در  رسانه
سخنراني مشهد مقدس مطرح شده، 
ادعاي اينكه مطالب او تحت تأثير 
فضاي مناظره گفته شده و فاقد 

ريزي قبلي است، پذيرفتني  برنامه
الشعاع  براي تحت نيست و گويا

قرادادن گزارشهاي مستند و مكرر 
ديوان محاسبات در خصوص 
مفقوداالثر بودن يك ميليارد دالر و 
ارتكاب چند هزار تخلّف در اجراي 

باشد و شايد هم رقيب  ها مي بودجه
اصلي خود را افتخارات ربع قرن 

 .داند انقالب اسالمي مي
دهها ميليون نفر در داخل و خارج    

هايي  پردازيها و خالفگويي دروغ ناظر
بودند كه برخالف شرع و قانون و 
اخالق و انصاف، افتخارات نظام 

 .مان را نشانه گرفته بود اسالمي
زير سئوال بردن تصميمات بنيانگذار     

جمهوري اسالمي ايران و تالشهاي امام 
راحل و مردم مسلمان و متعهد و 

القدر كه در نيم قرن  روحانيت عظيم
هاي خويش  ذشته با مجاهدتگ

توانستند بناي باشكوه نظام اسالمي را 
ايجاد و مستقر و بالنده كنند، از اين 

دوران مشعشعي كه خود . شد بدتر نمي
در قامت مجاهد ) ره(شما پشت سر امام

جمهور و نهايتاً رهبري  پيشتاز، رئيس
هاي ممتازي  نظام نقش و مسئوليت

 ..ايد بعهده داشته
ها اين  ابل توجه دراين تهمتنقطه ق    

است كه غيرمستقيم، مقام واليت در 
عالي  زمان رهبري امام راحل و جناب

ايد و با  ها بوده كه هادي دولت
ها را مورد  اظهارات صريح، مديريت

ايد، نشانه  تأييد و تحسين قرارداده
 .گرفته است

اسفندماه  14بعد از جريان شوم     
گذار  انبا ارشاد امام و بني 1359

جمهوري اسالمي، شهيد مظلوم دكتر 
عالي و اينجانب كه در  بهشتي و جناب

سه ياور «شعارهاي مردمي به عنوان 
شناخته شده بوديم، با » خميني

همراهي نيروهاي انقالبي و بخصوص 
نمايندگان متعهد مجلس اول و حزب 
جمهوري اسالمي توانستيم در جهت 

ها  پاشي زدودن غبارهاي ابهامات و سم
اقدامات مؤثري انجام دهيم و امام 
راحل درد آشنا با تشكيل گروه 

ياب و داور، بخشي از حقايق را  حقيقت
نتايج آن، آگاهي بيشتر . كردند آشكار 

گران و در نهايت  مردم و رسوايي فتنه
نجات كشور از خطري بود كه دشمنان 
استكباري و ضد انقالب طراحي كرده 

 .بودند
ب قصد ندارم كه دولت البته اينجان   

صدر معرفي  موجود را مثل دولت بني
كنم و يا سرنوشتي شبيه آن دولت را 
براي اين دولت بخواهم، بلكه مقصود 
اين است كه بايد مانع گرفتار شدن 

 .كشور به سرنوشت آن روزگار شد
شدن  اينجانب براي پرهيز از آلوده   

فضاي سياسي كشور در آستانه انتخابات 
العمل فوري  ات بيشتر، از عكسبه تشنج

كه مورد انتظار ملت است، خودداري 
 .كردم

در مراسم بزرگداشت سالگرد     
نژاد گفتم كه  به آقاي احمدي) ره(امام

هاي   گويي در اظهارات او خالف
فراواني وجود داشته و ادعاي كذب 
تماس تلفني من با يكي از سران عرب 

اتي و ادعاي كارگرداني مبارزات انتخاب
رقبا و اتهامات ناروا به جمعي از 
بزرگان نظام، از جمله جناب آقاي 
ناطق نوري و فرزندان من و بدتر از 
همه زيرسئوال بردن اقدامات امام 
راحل را يادآوري و پيشنهاد كردم با 

هاي نادرست را پس  صراحت اتهام
بگيرد كه نيازي به اقدامات قانوني 

نمردانه هايي كه ناجوا افراد و خانواده
و مظلومانه هدف تيرهاي ناسزاگويي 

 .اند، نباشد قرار گرفته
از صدا و سيما هم خواسته شد كه    

فرصتي در اختيار طرفهاي ذيحق 
براساس مقررات سازمان قرار دهد كه 

گرچه در گذشته . از خود دفاع نمايند
به بخشي از اين اتهامات پاسخ داده 
شده و رئيس قوه قضاييه وقت جناب 

قاي يزدي در پايان كار رياست آ
جمهوري اينجانب، در عمل به اصل 

قانون اساسي رسماً اعالم پاكي و  142
جمهور و  منزّه بودن خانواده رئيس

ها در دوران  شدن دارايي حتي كم
مسئوليت را نمودند، ولي تكرار اتهام 

 .طلبد تكرار جواب را مي
االسف، اين دو پيشنهاد  مع   

پذيرفته نشده و رهبر  خيرخواهانه عمالً
شان  معظم هم صالح را در سكوت

شك جامعه و بخصوص  ديدند و بي
نسل جوان نيازمند اطالع از حقيقت 

حقيقتي كه با اعتبار نظام و . است
همدلي ملت ارتباط جدي دارد و اگر 
محدود به حق چند نفر بود؛اقدام به 

 .نوشتن چنين نامه اي نمي كردم
دانيد  بخوبي مي عالي معتقدم جناب   

كه اينجانب و بسياري از بزرگان 
تأثيرگذار انقالب و حتي خود 

عالي از دوران مبارزه و سالهاي  جناب
اول انقالب و در تعدادي از مقاطع 
مورد تهاجم افراد الابالي و ضدانقالب 

ها و  ايم و هميشه صبورانه تهمت بوده
ايم و در  ها را پشت سر گذاشته اهانت

ها هم از  ها و هجمه همتدور جديد ت
حدود پنج سال پيش تاكنون دندان 
روي جگر دارم و بخاطر خداوند و 
مصالح انقالب و كشور اندوه خويش را 

ارم و از اين جهت هم  د مكتوم مي
مورد گاليه بسياري از دلسوزان اسالم و 

گيرم ومهم  انقالب و بستگانم قرار مي
اين است كه اينبار اين تهمت ها 

ئيس جمهور و در رسانه ملي توسط ر
البته در موقع . مطرح شده است

هاي  كشي مناسب انحرافات و حق
ناگفته انتخابات و اعمال دولت نهم در 
اختيار مردم و تاريخ قرار خواهد 

 گرفت،
تاريخ گواه است كه اكثريت مردم     

متعهد و انقالبيمان كمتر تحت تأثير 
ن گيرند و دليل آ گوئيها قرار مي خالف

آراء افتخارآميز مردم به اينجانب در 
آخرين انتخابات مجلس خبرگان 

دانيد كه  رهبري است و نيز خوب مي
در جريان انتخابات جاري، تاكنون به 
خاطر مسئوليت هاي رسمي ام در 
رسانه هامطلبي به نفع يا ضرر افراد و 

ام و  جريانهاي درگير در انتخابات نگفته
مبتني بر  در موراد ضروري به كلياتي

حضور حداكثري مردم در پاي 
صندوقها و سالمت انتخابات اكتفا 

ام برنامه شركت  ام و رسماً گفته كرده
 .در انتخابات ندارم

چهار نامزد موجود براي آمدن به     
صحنه با اطالع از نظر و سياست 

اند و بعد  اينجانب از من نظر نخواسته
از نامزدي هم از اينجانب درخواست 

اند و اگر هم در جلساتي  ت نكردهحماي
بهم رسيده باشيم، چيزي جز همان 

اند و  الذكر را از من نشنيده كليات فوق
اگر حزب يا گروهي در مورد 

گيري در انتخابات نظر  جهت
نامه  ام براساس آيين اند، گفته خواسته

خود عمل كنند و حقيقتاً آنها با 
خودشان و همكارانشان در  تصميم

كنند و انصافاً  عمل مي اند و صحنه
نشانده بودن آنان ستم و  تهمت دست

 .حرمتي غيرقابل توجيه است بي
بجاست كه به اين حقيقت هم توجه     

شود كه احتماالً عوامل دولت از نظر 
اينجانب مطلعند كه من ادامه وضع 
موجود را به صالح نظام و كشور 

عالي هم از اين  دانم و خود جناب نمي
عيد و داليل آن را هم نظر من مطل

اي   ولي اين نظر را رسانه. دانيد مي
ام و خود عوامل دولت در اين  نكرده

اند كه هدف  نمايي كرده مورد بزرگ
 .نمايي در آن مناظره روشن شد بزرگ

با اينهمه بر فرض اينكه اينجانب  
صبورانه به مشي گذشته ادامه دهم، 

شك بخشي از مردم و احزاب و  بي
ين وضع را بيش از اين بر جريانها ا

فشانهايي كه از درون  تابند و آتش نمي
شوند، در  هاي سوزان تغذيه مي سينه

جامعه شكل خواهد گرفت كه 
هاي آن را در اجتماعات  نمونه

انتخاباتي در ميدانها، خيابانها و 
 .كنيم دانشگاهها مشاهده مي

اگر نظام نخواهد يا نتواند با 
لودي مثل آا هاي زشت و گناه پديده

گوييهاي  ها و خالف تهمت ها ؛ دروغ
مطرح شده در آن مناظره برخورد 
كند و اگر مسئوالن اجراي قانون 

هاي  نخواهند و يا نتوانند به تخلّف
صريح خالف قانون در اعالن افراد به 
عنوان فاسد كه فقط بعد از اثبات 
تخلّف در دادگاه قابل اعالن است، 
ر رسيدگي كنند و اگر فردي د

موقعيت رياست جمهوري بدون 
شأن منصب مقدسش خود را  مراعات 

مجاز به ارتكاب چنين گناهان كبيره و 
شكن عليرغم سوگند به مراعات  اخالق

توانيم  شرع و قانون بداند، چگونه مي
خود را از پيروان نظام مقدس اسالمي 

 بدانيم؟
 

 رهبري معظم انقالب؛
 آن پير) ره(اكنون كه امام راحل     

فرزانه و حلّال مشكالت و ملجاء همه و 
اهللا  يار صبور و ديرينه هر دوي ما آيت

شهيد مظلوم دكتر بهشتي و بسياري از 
همسنگران قديم كه يا به فيض عظماي 
شهادت رسيدند و يا به ديار باقي 
شتافتند ؛ در بين ما حضور ندارند، شما 

ايد و من و معدودي از ياران و  مانده
عالي با توجه  از جناب. همفكران قديم

تان  به مقام و مسئوليت و شخصيت
انتظار است براي حل اين مشكل و 

هاي خطرناك و  براي رفع فتنه
خاموش كردن آتشي كه هم اكنون 
دودش در فضا قابل مشاهده است، 

دانيد اقدام  هرگونه كه صالح مي
ورتر شدن  مؤثري بنماييد و مانع شعله
ت و پس از اين آتش در جريان انتخابا

 .آن شويد
مانده ضروري به  لذا در فرصت باقي   

عالي  رسد خواسته حق حضرت نظر مي
و مردم در خصوص انجام انتخاباتي 
. سالم و پرابهت و حداكثري تحقق يابد

تواند عامل نجات كشور  كاري كه مي
از خطر و باعث تحكيم وحدت ملي و 

گران نتوانند  اعتماد عمومي باشد و فتنه
دس و گمان نص پيامتان در مشهد با ح

و در مرقد امام راحل را با هوس خود 
تحريف كنند و با ناديده گرفتن قانون، 

 .افروخته بريزند بنزين بر آتش
سرچشمه شايد گرفتن به بيل چوپر     

 شد نشايد گرفتن به پيل
دوست، همراه، و هم سنگر ديروز،     

 امروز و فردايتان
 انياكبر هاشمي رفسنج    

اين سند تاريخي است : انقالب اسالمي
  زيرا 

تخاصم در رأس هرم قدرت را  – 1
  .گزارش مي كند

خامنه اي قصد دارد بزور احمدي  – 2
. نژاد را يكبار ديگر رئيس جمهوري كند

نتيجه نيز معلوم كرد كه ، پيشاپيش، بر 
او معلوم بوده است كه احمدي نژاد 

  .رئيس جمهوري منتصب خامنه اي است
او از كودتاي بر ضد بني صدر و  – 3

 14در . اسفند ياد كرده است 14نمونه 
اسفند، سال روز درگذشت دكتر مصدق، 
واليت جمهور مردم با واليت فقيه رويارو 

جانبداران واليت فقيه چماقداران . شدند
مردم بر . و افراد سپاه و كميته ها بودند

  . آنها غلبه كردند
ت جمهوري، در تمام دوران رياس – 4

از كودتاي . بني صدر به استقامت ايستاد
بدين سو، نيز همچنان به  60خرداد 

حاصل سه دهه . استقامت ايستاده است
استقامت اينست كه امروز، مردم مي 
دانند مي بايد واليت مطلقه فقيه را 

. بردارند و حاكميت را از آن خود كنند
هاشمي رفسنجاني خامنه اي را از اين 

  .ي ترساندواقعيت م
او به جبهه اي كه خود گرداننده  – 5

آنست نيز اشاره مي كند و خامنه اي را 
به سر برداشتن اين جبهه به مخالفت با 

  . او،  تهديد مي كند
، روز ورود كودتاي 60خرداد  22 – 6

روزي . خزنده به واپسين مرحله خود بود
بود كه بني صدر  به مردم ايران هشدار 

آن هشدارنامه پيش بيني هرآنچه در . داد
شده بود، روي داد و اين شد روز گار 

گزينش اين روز، براي انجام  . ايران
: انتخابات رسوا  گويائي بسيار داشت

مالي  –خامنه اي و مافياهاي نظامي 
قصد دارند بر ضد مردم و حق حاكميت 

و رأي سازي نشان داد . آنها كودتا كنند
  .ده بودكه از ماهها پيش كودتا تدارك ش

تقلب بزرگ در انتخابات مي گويد        
مالي  –كه خامنه اي و مافياهاي نظامي 

به تهديد او وقعي ننهادند و با ببار آوردن 
رسوائي بس بزرگ، احمدي نژاد را رئيس 

  . جمهوري كردند
 23سخنان احمدي نژاد، در        

خرداد، مسلم كرد كه بنا بر آشتي نيست 
او هاشمي . تو بنا بر دشمني اس

  :رفسنجاني مورد تهديد سخت قرار داد

  
احمدي نژاد خطاب به 

دست : هاشمي رفسنجاني
شما را از امور قطع مي 

  :كنم
  
ها  امروز درجه اميد به پيگيري آرمان  

هاي ملت ايران و انقالب  و ارزش
جهاني ملت ايران و اميد به حل 
مشكالت و رفع موانع از برابر ملت 

رين حد ممكن در دل ايران در باالت
مسووليت . جان ملت ما جاري است

همه ما عمل به اين دو امر يعني 
هاي ملت  ها و ارزش پيگيري آرمان

ايران و رفع موانع و مشكالت از برابر 
 .ملت است

خيلي روشن است كه راي مردم    
مردم عهد اخوت . هاست راي به برنامه

مردم به دنبال اجراي . با كسي ندارند
ها هستند و همه بايد از راي  هبرنام

مردم تبعيت بكنند اين الزم است؛ 
. چراكه مردم ولي نعمت ما هستند

هاي خود را متحدا و در يك  خواسته
آراي مردم . حركت ملي بيان كردند

تجميع شد و خواسته عمومي ملت 
 .مشخص شد

همه بايد به دنبال تامين نظر مردم     
در  باشيم و نظر مردم هم روشن است

شعارهاي مردم در شعارهاي بنده در 
حرف مردم در هر نقطه ايران كه 

 .ها روشن است برويم خواسته
اي  خدمت به مردم اولين خواسته    

ها  است كه مردم مي خواهند كه آن
خواهند كه مشكالت مردم برطرف  مي

شود مشكالت عمراني، زيربنايي، مشكل 
گراني كه به بخشي از مردم فشار 

را وارد كرده است، مشكل  سنگيني
اشتغال، مشكل مسكن، به خصوص براي 

هاي  ها دغدغه هاي عزيز، اين جوان
خواهند كه همه  مردم ماست مردم مي

همت ما و همه امكانات كشور   توان و
براي خدمت و رفع مشكالت بسيج 

 .شود
دومين خواسته عدالت است، مردم     
خواهند  خواهند تبعيض نباشد و مي مي
مردم  .ت متجاوزين قطع شوددس
خواهند اموال عمومي متعلق به  مي

عموم باشد و از آن صيانت بشود از 
حقوق ملت صيانت بشود از اختياراتي 
كه ملت در اختيار دارد صيانت شود از 

كسي . عزت ملت صيانت بشود
خواهي و ويژه  اندازي، زياده دست

دنبال امتيازهاي ويژه . خواري نكند
براي بستگانش نباشد براي خودش و 

خواهند عدالت وجود داشته  مردم مي
 .باشد

خواسته ديگر مردم، پيشرفت و تعالي    
مردم . جانبه كشور است  همه
خواهند كشورشان در علم در  مي

صنعت، در زندگي شخصي در 
ها در همه امور پيشرفته باشد و  فناوري

ملت . اين شايستگي ملت ايران است
ن عزيز باشد و در خواهد، نام ايرا مي

تراز شايسته جهان باشد، اين خواسته 
خواهند  ملت مي. ملت ايران است

موانع پيشرفت و اجراي عدالت به 
اين حق مردم . ها معرفي بشود آن

توانيم از  است و من و امثال بنده نمي
هاي ملت كوتاه بياييم و بايد  خواسته

موانع را به مردم معرفي كنيم و بنده 
 .هم آمدكوتاه نخوا

امروز بايد ايران را بسازيم و همت    
هاي ملت فقط با  كنيم و اين خواسته

مشاركت همگاني و عزم ملي 
اصالحات اقتصادي و . پذير است امكان

اصالحات ساختاري فقط با مشاركت 
من براي ساختن . سر استيعمومي م

همه بايد . كنم ايران از همه دعوت مي
عزيز  دست به دست هم بدهيم، ايران

. ايران متعلق به همه است. را بسازيم
امروز مسووليت قوه مجريه بر عهده 
بنده است، اما بايد دست به دست هم 

 .بدهيم همه محترمند
من به فعاليت هاي حزبي احترام      

مي گذارم اما دولت متعلق به همه 
مردم است و بايد پاسخگوي مردم 

هاي متن مردم  باشد و تأمين خواسته
بنده اصولگرايي كه به دنبال . باشد

اصالحات اساسي در كشور نباشد را 
طلبي كه به  و اصالح. قبول ندارم

اصول ملت ايران پايبند نباشد آن را 
ها مهم نيست مهم  اسم. هم قبول ندارم

ها،  ها، آرمان اين است كه به ارزش
هاي ملت پايبند باشيم دنبال  خواسته

اصالح و خدمت باشيم دنبال 
 .گويي به ملت عزيز ايران باشيمپاسخ

اي و  دولت به هيچ گروه و دسته   
هيچ كسي بدهكار نيست، بلكه ملت 
ولي نعمت است و دولت به ملت 
مديون است و همه دولت متعلق به 
ملت است بنده در انتخاب همكارانم 
بايد منافع ملت را در نظر بگيرم نه 

  من . منافع اشخاص، گروه و دستجات
  

  7در صفحه 

  كيش و مات
  



                                                                                                                                                                                       

 

 

7 

 

 
 

 2009ژوئيه     5ژوئن  تا    22 ا ز

 
    1388تير    14تا    1  ا ز     726شماره 

    

 

   

دهم كه توصيه هيچ كسي را  قول مي
در انتخاب همكارانم در نظر نگيرم و 

هاي برجسته  تنها معيار، صالح و ويژگي
 .باشد

بنده با احدي تعارف ندارم و اين   
يك ميثاق بين ملت و خادم خودشان 

شان و  ها به خاطر سوابق بعضي. است
بعضي سوابقي كه در انقالب دارند 

دانند  ر كاري ميخودشان را مجاز به ه
 .خواهي است و اين اضافه

بنده در سخنراني به يك حادثه     
تاريخي و به ماجراي جناب طلحه و 

ها در كنار رسول  زبير اشاره كردم آن
ها كردند،  خدا بودند مجاهدت

خدمات كردند، نشان افتخار گرفتند، 
ها در آن زمان محفوظ بود،  جايگاه آن

خر عمر حفظ ها انسان را تا آ اما اين
 .كند نمي
ها شائبه  ها به من گفتند ذكر نام بعضي   

. كنم توهين دارد، بنده قاطعانه رد مي
بنده قصدم توهين نيست نقدم يك 

. آموزي است حادثه تاريخي و عبرت
براي همه ما عبرت است، همه بايد از 

هركس با هر . تاريخ عبرت بگيريم
اي از مرز عدالت خارج بشود در  سابقه

اصل . گيرد قطه مقابل عدالت قرار مين
عدالت است و عدالت اصل است، 
وقتي خارج شد، ديگر اعتباري ندارد، 

با . گويند ما با امام بوديم اي مي عده
امام بودن كافي نيست، عمل امروز 

ملت همه با امام بودند بايد . مهم است
  .امروز را ببينيم
اصالح «تقلب بزرگ كه : انقالب اسالمي

خوانده » كودتاي سفيد«آن را » طلبان
  :اند،  اينطور انجام گرفته است

    
  

از » كودتاي سفيد«
راه تقلب بزرگ 

  :در انتخابات
  
  

هشدار كميته صيانت از آراء * 
به شوراي نگهبان بعد از فاش 
شدن فتواي مصباح يزدي در 
باره جواز تقلب بسود احمدي 

 :88خرداد  17نژاد در 
  
 "تواي شرعيف"با افشاي  همزمان   

مصباح يزدي در مورد تقلب در 
انتخابات در نامه سرگشاده جمعي از 

 تهيكم يكاركنان وزارت كشور، روسا
 يو  مهد يموسو نيرحسيآرا م انتيص

اصالح طلب  يدايدو كاند يكروب
در روز  يجمهور استيانتخابات ر

 يجنت اهللا تيبه آ يا نامه يط كشنبهي
كاري نسبت به دست نگهبان يشورا ريدب

 .كردند يانتخابات ابراز نگران
نامه اعالم شده كه  نياز ا يبخش در    

و  ونيليم 59مرحله اول  يها تعرفه
هزار تعرفه است اما وزارت كشور  600

 56چاپ شده را   يها تعداد تعرفه
 2600000اعالم كرده، و وجود  ونيليم

تعرفه چاپ شده اما اعالم نشده از 
 .ام داردابه يوزارت كشور جا يسو
 يپور و مرتض ياكبر محتشم يعل    
كميته صيانت از آراء  يروسا يريالو

در نامه خود  يو كروب يموسو
انتخابات  يبه تعداد مهرها نيهمچن

ارسال شده به استان ها اشاره كرده و 
 :نگهبان نوشتند يشورا ريدب به خطاب

 ديدان يكه م يتعداد مهرها،همانطور"
درصد  10عالوه  دو برابر تعداد شعب به

 چگونهيكه بدون ه باشد يم مازاد

 نيارسال شده است و ا يدستورالعمل
العاده خطرناك و نگران  كار فوق

 ".كننده است
 ياگر قرار باشد تخلف سازمانده   

كار نه در  ني،ا رديانجام بگ يا شده
و نه در هنگام  تيشعبه و نه در سا
بلكه در استفاده از  يشمارش و اخذ را

و  ياضاف يو مهرها ياضاف يها هتعرف
 اريو س ياضاف يها با استفاده از صندوق

است،به خصوص كه خبر  يشدن
سربازان در  يها كه شناسنامه رسد يم

شده  يجمع آور... و يمراكز نظام
 ".است

  

رژيم نمي خواست مردم رأي * 
بدهند تا دستش براي تقلب 

   :بزرگ باز باشد
  

  : خبرگزاري فارس مي گويد ◄
انتخابات دهمين دوره رياست  ●

شهر و  368خرداد در  22جمهوري در 
شود كه در اين  بخش برگزار مي 558

هزار نفر در  200ميليون و  46دوره 
سراسر ايران اسالمي واجد شرايط راي 

 .روند بشمار مي
هاي اخذ راي در اين  تعداد صندوق ●

صندوق در نظر  713هزار و  45دوره 
درصد  30ود گرفته شده است كه حد

صندوق  258هزار و  14از آن معادل 
نسبت . ( رود سيار بشمار مي

هاي سيار به ثابت در اين دوره  صندوق
 ).دهد درصد كاهش نشان مي 3حدود 

خرداد از  22اخذ راي در روز  ●
شود و به مدت  صبح آغاز مي 8ساعت 

يابد و پس آز آن با  ساعت ادامه مي 10
اخذ  تصميم وزير كشور مدت زمان

  .راي تا دو مرحله قابل تمديد است
وزارت كشور رژيم، دو نوبت  ◄

ارقامي را بدست داد كه مسلم مي 
 5/26كنند مجموع آراء نمي توانند از 

  :ميليون بيشتر باشند
خرداد، ستاد انتخابات  22بعد از ظهر  ●

وزارت كشور اعالم كرد كه در سه 
ميليون نفر رأي اخذ  5ساعت اول، 

هرگاه فرض شود بدون  . شده اند
انقطاع، رأي دهندگان رأي داده اند،  

ميليون نفر   22در مجموع، حدود  
بنا بر قول اين ستاد، در . رأي داده اند

ثانيه، يك رأي اخذ  36دقيقه و  1هر 
  . شده است

ميليون از آراء، ستاد   5پس از قرائت  ●
انتخابات وزارت كشور اعالن كرد 

قرائت شده  درصد صندوقها 20حدود 
درصد  100بنا بر اين، آراي . اند

ميليون  25صندوقها، برابر مي شود با 
بي بي سي كه روزها بسود مير .  رأي

حسين موسوي تبليغ كرده و از 
برانگيزندگان رأي دهندگان به دادن 
رأي بود، چند نوبت، اظهار تعجب كرد 

 40كه از چه رو، كل آراء  دارد سر به 
  !  ميليون مي زند

بر فرض كه مدت رأي گيري به  ◄
زمان ( ساعت باشد  13ساعت،  10جاي 

ساعت و در  14اخذ رأي در تهران 
ساعت و در  13شهرهاي بزرگ 

 10شهرهاي كوچك و بخشها همان 
و بر فرض كه در ) ساعت بوده است

 31455حوزه هاي ثابت، شامل 
صندوق رأي، در هر دقيقه يك رأي به 

حدود  صندوق ريخته شده باشد، 
حد اكثر رأي ايست كه   24534900

هرگاه . مي توانسته اند اخذ شده باشند
دقيقه يك رأي  5صندوقهاي سيار، هر 

  2224248اخذ كرده باشند، حدود 

جمع اين دو رقم، . رأي اخذ كرده اند
و اگر فرض . رأي مي شود 26759148

دقيقه يك  3كنيم صندوقهاي سيار، هر 
صندوق  14258رأي اخذ كرده باشند،  

رأي اخ  2281280سيار مي توانسته اند 
جمع آراء در اين صورت، . كرده باشند
كه تفاوت . رأي مي شود 26816180

  .قابل اعتناء نيست
بديهي است تعداد آراي مأخوذه    

. نمي توانسته است اين اندازه باشد
پي در پي » اصالح طلبان«زيرا 

اعتراض مي كردند كه در برخي از 
به اين عنوان كه تعرفه ها تمام  شهرها،

شده اند، حوزه ها اخذ رأي نمي 
  . كرده اند

هرگاه جمعيت داراي حق رأي را  ●
)  آمار عمومي(ميليون  52حدود  

 50بدانيم،  آراء باطله به كنار،  حدود 
  .درصد مردم ايران رأي داده اند

و هرگاه دارندگان حق رأي را  ●
در  57د ميليون نفر بدانيم،  حدو 2/46

صد دارندگان حق رأي، رأي داده 
  .اند
بدين قرار، هرگاه رژيم مي      

خواست شمار بيشتري از مردم رأي 
بدهند،  مي بايد بر تعداد صندوقها و 

با اين تعداد .  حوزه ها مي افزود
صندوق، اگر هم  مردم بيشتري مي 
. خواستند، نمي توانستند رأي بدهند

اه افزودن بدين سان، تقلب بزرگ از ر
بر تعداد شركت كنندگان در دادن 

فرصت اين  .رأي  انجام گرفته است
و فرستنده » اصالح طلبان«تقلب را هم 

هائي نظير بي بي سي و صداي امريكا 
را  با اغراق در باره رأي دهندگان 

نتيجه اين شد كه رژيم .  فراهم كردند
فرصت يافت تقلب بزرگ را انجام 

 39165191رژيم مدعي است : دهد
بنا بر .  رأي به صندوقها ريخته شده اند

  12406043اين، دستش براي ريختن  
رأي به صندوقها، بسود احمدي نژاد باز 

  .بوده است
براي اين كه خوانندگان مالكي  ◄

براي مقايسه در اختيار بيابند، در 
انتخابات دور دوم رياست جمهوري 

مشكل كدگذاري . فرانسه، دو نامزد بود
  40حدود  . د تقلب هم نبودبقص

هركس در . ميليون نفر رأي دادند
محلي رأي مي داد كه در آنجا ثبت 
نام كرده و كارت انتخاباتي دريافت 

و (حوزه  66800در فرانسه . كرده بود
در چند شهر . وجود داشت) نه صندوق
ساعت و در بقيه نقاط  12بزرگ، 

. فرانسه زمان كمتري رأي گيري شد
ي براي آسان و سريع تجهيزات فن

. كردن رأي دادن نيز كامل بودند
هزار  32حال پرسيدني است، با 

هزار صندوق سيار  14صندوق ثابت و 
ميليون رأي  39چگونه ممكن است 

  گرفت؟ 
برابر اطالع،  تقلب ديگري نيز  ◄

انجام داده اند و آن اين كه در كد 
گذاري، حيله اي بكار برده اند كه 

ر حسين موسوي، بر رأي دهنده به مي
كد متعلق به احمدي نژاد، عالمت مي 

  .گذارده است
مجموع اين تقلب ها سبب شده       

است كه آراي احمدي نژاد از حدود 
.  ميليون افزايش يابد 24ميليون به  7

نسبت آراي واقعي احمدي نژاد  به 
. مي شود 7/3به  1كل آراي مأخوذه،  

مسر اين نسبت با قول زهرا رهنورد، ه
اال . مير حسين موسوي، سازگار است

اين كه او، در مصاحبه با بي بي سي، 
نسبت آراي احمدي نژاد به آراي مير 

  .  گفته است 4به  1حسين موسوي را 

بنا بر ارقامي كه طرفداران مير  ●
حسين موسوي و كروبي انتشار مي 
دهند، يكي از دو احتمال قطعي مي 
شد اگر تقلب بزرگ انجام نمي 

  :رفتگ
ميرحسين موسوي با بدست آوردن  – 1

ميليون آراء به رياست  15بيشتر از 
  . جمهوري مي رسيد

هرگاه آراي كروبي بيشتر از  يا  – 2
كمتر از آراي احمدي نژاد و آراي 
مير حسين موسوي كمتر از نصف كل 
آراء مي شدند، انتخابات بدور دوم مي 

  .افتاد
تقلب سوم از طريق انتقال آراي  ◄
انجام  28به فرم  22امزدها از فرم ن

چگونگي اين تقلب را . گرفته است
خوانده  725خوانندگان در شماره 

  .اند
اما آراي  كروبي را كمتر از آراي  ◄

زيرا قصد . باطله به حساب گذاشته اند
حذف او را، يكبار براي هميشه، از 
صحنه انتخابات رياست جمهوري و بسا 

ر واقع،  د.  عرصه سياسي داشته اند
» روحانيان«حذف شوندگان آندسته از 

هستند كه بطور نسبي براي خود 
حاميان احمدي . استقالل رأي قائلند

، روحانياني هستند كه »رهبر«نژاد و 
حاضرند در ازاي مزايائي كه رژيم 
برايشان قائل مي شود، نقش  تبليغاتچي 

  .رژيم را بازي كنند
  

تقلب بزرگ سه ما ه پيش * 
  :ه استطراحي شد

  
يك مقام ستاد انتخاباتي مير حسين  ◄

موسوي، مأموريت مي بايد نامه او را 
بيت «در باره تقلبات فاحش به 

» سردار«در بيت، . برساند» رهبري
نامه . وحيد طرف گفتگوي او مي شود

انتخابات : را مي گيرد و به او مي گويد
انجام گرفته و احمدي نژاد به رياست 

  . استجمهوري انتخاب شده 
ماه ها پيش، وقتي خامنه اي خطاب  ◄

به احمدي نژاد گفت شما  با اين فرض 
كار كنيد كه يك دوره ديگر هم بكار 

از آن پس،  .  خود ادامه خواهيد داد
طرح تقلب بزرگ تهيه و آماده اجرا 

مصباح يزدي نيز مجوز . مي شود
تقلب در انتخابات را صادر » شرعي«

نتخابات، سه ماه پيش از ا. مي كند
ميزان آراي احمدي نژاد معين مي 

قرار مي شود اما بيشتر از خاتمي . شود
در آن .  رأي بياورد) ميليون رأي 22(

كرده » پيش بيني«زمان، سردار حميد 
  ميليون رأي  23بود، احمدي نژاد  با 

  

  
رئيس جمهوري شود و ميرحسين 

اين . ميليون رأي بياورد 10موسوي نيز 
تاد تبليغاتي مير حسين ماجرا را عضو س

  .موسوي بازگو كرده است
بطوري كه مشاهده مي شود، طرح     

 36تقلب بزرگ بر اساس حدود 
  .ميليون رأي تهيه شده بوده است

سه روز پيش از انتخابات، ابطحي  ◄
رئيس جمهور معين شده : گفته است

است روز جمعه، اسم او را از صندوق 
  .بيرون مي آورند

مي، روزي پيش از  در خانه خات ◄
انتخابات رسوا، چند تني شركت داشته 

صحبت از تقلبات گسترده بوده . اند
گفتگو كنندگان به اين نتيجه . است

مي رسند كه بيرون آوردن اسم 
احمدي نژاد از صندوق رأي،  رژيم 
واليت فقيه را بطور مستقيم در برابر 
مردم قرار مي دهد و ملت را به اين 

كه راه حل يكي و آن نتيجه مي رساند 
پايان دادن به عمر رژيم واليت مطلقه 

  .فقيه است
  

محاسبه ميزان مشاركت مردم * 
  :در انتخابات و بزرگي تقلب

  
اين محاسبه از ايران دريافت شده  ◄

محاسبه كنندگان از نزديك . است
  :جريان رأي گيري را بررسي كرده اند

براي آنكه ضريب صحت محاسبه باال   ●
روش محاسبه استفاده شده و  2ز باشد، ا

  :نتايج با يكديگر مقايسه شده اند
محاسبه بر اساس ظرفيت هر   - 1

برابر تجربه، ظرفيت متوسط : صندوق
بنا .  رأي است 1000هر صندوق تقريبا 

بر اين، آراي دو صندوقهاي ثابت و 
سيار را بر اساس ظرفيت،  تفكيك و 

  : محاسبه مي كنيم
  31455ابت تعداد صندوقهاي ث ●

بر اساس هر صندوق هزار رأي، .  است
  . مي شود   31455000كل آراء 

. است 14258تعداد صندوقهاي سيار  ●
اما با توجه به اين كه اين صندوقها مي 

 20بايد جا به جا شوند، فرض مي كنيم 
بنا بر اين، در .  درصد صندوقها پر شوند

  .رأي مي شود  2851600اين صندوقها 
رأي  34306600اين دو رقم،  جمع     

  . مي شود
بديهي است، فرض اينست كه      

امري . صندوقهاي ثابت پر شده باشند
كه با توجه به زمان اخذ رأي محال 

زيرا بر فرض كه در هر دقيقه . است
يك رأي داد شده باشد، در هر ساعت، 

رأي داده شده و جمع آراي  60
ميليون رأي  5/24صندوقهاي ثابت،  

  .شودمي 
محاسبه دقيق تر، براساس مكانيسم   - 2

  :رأي گيري و زمان رأي گيري است
  8در صفحه 

  كيش و مات
  

تصوير+ نمودار تقلب بزرگ در انتخابات   

13,  42: ساعت     1388خرداد ماه  24  
:برگزاري انتخابخ  
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    1388تير    14تا    1  ا ز     726شماره 

    

 

   

در (ساعت رأي گيري  13ظرف  ●
  ساعت بود و در شهرهاي  14تهران 

) ساعت 13كوچك و روستاها كمتر از 
هر صندوق حداكثر مي توانسته است 

  . رأي مي شود 24522000
ند صندوقهاي سيار نيز مي توانسته ا ●

  . رأي اخذ كرده باشند 1621152
رأي   26143153رقم   دو جمع      

حتي اگر فرض كنيم در .  مي شود
محلهائي كه تعرفه تمام شده بودند،  از 
صندوقهاي سيار استفاده شده و از اين 

ميليون رأي بر آراء اضافه  5/2بابت، 
ميليون  مي  6/28كنيم، جمع كل آراء 

ميليون رأي، به  4/10بنا بر اين، .  شود
نفع احمدي نژاد، به صندوقها ريخته 

  .شده است
شوراي نگهبان، در پايان رأي  ◄

درصد  70گيري، ميزان مشاركت را 
 3/32درصد مشاركت،  70. اعالم كرد

بنا بر اين قول .  ميليون رأي مي شود
ميليون رأي تقلبي به  7نيز، حدود 

ين ا. آراي داده شده، افزوده شده اند
ر نشان مي دهد كه نسبت آراي نمودا

احمدي نژاد به مهندس موسوي از 
  . يك نسبت خطي تبعييت مي كند

به گزارش خبرنگار سرويس علمي 
خبرگزاري انتخاب، در يك نمودار 

اين فرمول و . است  R2=1كامال خطي
نسبت بدين معناست كه نموداري كامال 

    .خطي است يا خير
نمودار فوق نشان مي دهد به طرز 
كودكانه اي در طول شمارش آرا 
بدون توجه به جغرافياي منطقه اي، 
بدون هيچ گونه توجهي به شهرهاي 
كوچك يا بزرگ، هميشه نسبت فوق 
بين اين دو نامزد حفظ شده كه نشان 

  .دهنده ي تقلبي كودكانه است
است،  r2=0.9985در اين نمودار، 

يعني اينكه با تقريب فوق العاده اي 
در  دانشجويانكه  نتيجه خطي است

آزمايشگاه و بحث هاي آماري از 
r2=0.95  به باال را خطي دانسته و اين

كامال خطي و    r2= 0.9985يكي، 
  .است 1تقريبا 

چنين نموداري تنها نشان دهنده كار از 
پيش طراحي شده و با پايه گرفتن 
جغرافيايي يك شهر يا استان براي 
ديگر شهرها و استان هاست بدون در 

  . ر گرفتن بزرگي و كوچيكي آنهانظ
ببينيد چقدر اعداد اعالم شده     

انتظار مي . همبستگي شديدي دارند
رفت در ابتداي اعالم آرا نسبت به نفع 
احمدي نژاد باشد ولي با اعالم آراي 
شهرهاي بزرگتر اين نسبت به سمت 

ولي تابع خطي . موسوي متمايل شد
خيلي خوبي بين اين دو عدد برقرار 

  كه نشان دهنده تقلب است ستا
، »رهبري«از شرطهاي : انقالب اسالمي

بيانيه خامنه اي، . يكي شرط عدالت است
روزي بعد از انتخابات رسوا و پيش از 
آنكه دوره رسيدگي به شكايات و اعالم 
رسمي نتايج آراء  سر رسد،  آشكارا 

حكم كردن به . ناقض عدالت است
يس رئ«نامزدهاي ديگر به حمايت از 

، غير از اين كه آشكار »جمهور منتخب
مي كند احمدي نژاد را او به ايرانيان 
تحميل كرده است، نقض قانون خود 

مردم به حق . ساخته و دروغگوئي است
آنكه ميگن عادله، دروغ «: شعار مي دهند

از آنجا كه ايران وارد . »ميگن قاتله
مرحله جديدي از تاريخ خود شده است،  

  :يانيه ها را مي آوريمقسمتهائي از ب
  
  

  

خامنه اي  بر مردم 

روشن كرد كه تقلب 

بزرگ، واليت مطلقه 

  :فقيه است
  

 23سه قسمت گويا از بيانيه * 
، علي خامنه اي كه 88خرداد 

واليت مطلقه اش ناقض واليت 
جمهور مردم و قولش دروغ و 
توهين به شعور مردم ايران 

 :است
  
 ملت هنرنمائي با خرداد،22 انتخابات ●

 طوالني  سلسله در اي تازه نصاب ايران
 مشاركت آورد، پديد ملي هاي انتخاب

 پاي در مردم درصدي هشتاد از بيش
 ميليوني وچهار بيست رأي و ها صندوق

 جشن يك منتخب جمهور رئيس به
 الهي  قوه و حول به كه است واقعي
 اعتالي و پيشرفت توانست خواهد
 نشاط و شور و ملي امنيت و كشور
  .كند تضمين را پايدار

 دشمنان كه است اين بر گمان ●
 تحريكات از هائي گونه با بخواهند

 از را رويداد اين شيريني بدخواهانه،
 و مردم آحاد  همه به. بزدايند ملت كام

 ترين سرزنده كه عزيز جوانان بويژه
 شورانگيز ي حادثه اين آفرينان نقش

 هشيار كامالً كه ميكنم توصيه بودند،
 از پس  شنبه بايد همواره. اشندب

. باشد بردباري و مهرباني روز انتخابات،
 چه و منتخب نامزد طرفداران چه

 از  محترم، نامزدهاي ديگر هواداران
 و آميز تحريك گفتار و رفتار هرگونه

 .كنند پرهيز بدگمانانه
 محترم، و منتخب جمهور رئيس ●

 و است ايران ملت  همه جمهور رئيس
 بايد ديروز رقيبان جمله از و همه

 كمك او به و حمايت او از يكپارچه
 الهي امتحاني نيز اين شك بي. كنند
 خواهد آن در موفقيت كه است

 را متعال خداوند رحمت توانست
  .كند جلب

، 88خرداد  24باز خامنه اي در  ◄
  :گفته است

ملت ايران اسالمي با حضور گسترده     
ثابت و پرشور خود در اين انتخابات 
دهد و  كرد كه به عزت ملي اهميت مي

ايستادگي در مقابل زورگويان و 
خواهان و پايداري براي احقاق  زياده

هاي اساسي و  حق را جزو ارزش
داند و اين را با اين  افتخار خود مي

  .انتخابي كه انجام گرفت نشان داد
رهبر انقالب اسالمي به تالش     

جنگ  اندازي ه دشمنان اين كشور با را
رواني و تبليغات وسيع آنان در 

هاي بيگانه براي دلسرد كردن  رسانه
مردم از حضور در انتخابات اشاره 

حقيقتاً يك دست : كردند و افزودند
اعجازآفرين الهي پشت اين انتخابات 
بود؛ چراكه نتيجه آن، ده ميليون رأي 
بيشتر در مقايسه با باالترين رقم 

ساله  30مشاركت مردم در انتخابات 
  .است

  

خرداد، يك روز پيش  21در * 
از روز رأي گيري، موسوي 
بخاطر تدارك تقلب ها به خامنه 

  :اي شكايت مي برد
  
 در نگهبان شوراي اعضاي از بعضـي -1

 در نـاظـريـن از تعدادي و مركز
 رئيس از علني جانبداري با ها استـان
 طرفي بي شئون رعايت دولت، كنوني

 .نمايند نمي را
 و كـشــور مـحـتــرم وزارت -2

 پـذيـرش در فــرمــانـداران
 در اينجانب نمـايندگان فهـرسـت

 اسـتقـرار محل اجرايي، هاي هيات
 شعـب و شمـارشگـر هـاي دستگـاه

 و نـمـايـند مـي تعلـل راي اخـذ
 صورت به 30/5/1379 مصوب قانون

 آخـريـن. شـود مـي نـقـض آشكار 
 جايي جابه آنان غيرقانوني اقـدام

 ستاد طرف از شده معرفي نمايندگان
 هـم بـه كـه است شعب در اينجانب
. نمود خواهد ايجاد عجيبي ريـختگي

 و آشـكـار كـارشـكـنـي عمل اين
 آنان وظيفه انجام در اختالل مـوجب

 ستاد كه است حالي در اين. گردد مي
 بخشنـامـه ضمن كشور انتخابات
 بر 9/3/88 مـورخه 44/45333 شمـاره
 نامزدها نمـاينـدگان كـارت صدور
 تاكيد اند، شده معرفي كه محلي براي
 يا فرمانداران اقدام اين و است نموده

 داخلي بخشنامه يـا و است خودسرانه
 كه شده ابالغ قبلي متن خالف ديگري

 .نيست دست در اطالعي آن از
 از تعدادي مداخله از شواهدي ـ3

 بسيـج و سپـاه مسئوالن و فرماندهان
 گـرديـده واصـل انتخـابـات در

 ايـن رسـد مـي نظر بـه و اسـت
 بر عالوه خبر صحت صورت در عـمـل
 بـين شـكـاف قـوانـيـن، نقض

 بدنه و رسمي مسئوالن و فرماندهان
 را سپاه و بسيج نيروهاي صادق و سالم
 دامنه كه آنجا از. زند مي دامن

 نيست مشخص فوق غيرقانوني اقدامات
 راي اخـذ شعـب اعضـاي از خشيب و
 آنـان خاص نامزد حاميان از ناظران و

 احـتـمــال انــد شــده انـتـخــاب
 را اذهان مـردم آراء در تـصــرف

 .آزارد مي
 امكانات از دولت رئيس گيري بهره -4

 هاي مـسافرت و تبليغات در دولتي
 با وزرا و رسمي مقامات تبليغاتي
 نقض و ولتيد امـكـانات از استفاده

 آن خبرهاي وفور به كه قانون 68 ماده
 كرد مالحظه توان مي هـا رسـانـه در را
  .است جمله آن از
  

مير حسين موسوي، نامزدي * 
كه تقلب بزرگ به زيان او انجام 

 :گرفته، گفته است
  

 ايران شريف ملت
 دوره دهمين يبرا كه ينتايج  ●

 شد اعالم يجمهور رياست انتخابات
 يصفها در كه يمردم است آور بهت
 آرا تركيب شاهد يرا اخذ يطوالن
 يكس چه به كه دانند يم خود و بودند

 شعبده به تمام حيرت با اند داده يرا
 صدا و انتخابات اندركاران دست يباز
 .كنند يم نگاه سيما و
 دنبال به هميشه از بيش اينك آنان   

 توسط و چگونه بدانند كه هستند آن
 يباز اين طرح يقاماتم و يكسان چه

 اينجانب. است شده ريخته بزرگ

 و موجود روند به شديد اعتراض ضمن
 انتخابات روز فراوان و آشكار تخلفات
 صحنه اين تسليم كه دهم يم هشدار

 نتيجه .شد نخواهم خطرناك يآراي
 امانت يب متصديان عملكرد از كه آنچه
 اركان تزلزل جز بينيم يم و ايم ديده
 و ايران ياسالم يجمهور مقدس نظام

. نيست استبداد و دروغ حاكميت
 يمل و يشرع وظيفه طبق اينجانب
 اين سر پشت يرازها يافشا به خويش
 و پرداخت خواهم پرمخاطره روند
 سرنوشت بر را آن كننده نابود آثار

 آن ترس و داد خواهم توضيح كشور
 همه موجود وضع ادامه كه دارم

 توجيه هب را نظام در موثر ينيروها
 تبديل مردم مقابل در دروغگو يگران
 معرض در را آنان آخرت و دنيا و كند
  .دهد قرار ناپذير جبران يها لطمه

 استفاده فرصت همين از اينجانب
 ملت عواطف از تشكر ضمن و ميكنم

 دهم يم تذكر آنان به ايران بزرگوار
  موجود اين ايران كه
 و است آنان به متعلق يآسمانايران  ●
 با بايد كه هستند آنان اين متقلبان، نه

. كنند حفاظت آن از خود يهوشيار
 آن از ياباي مردم آراء به خائنين
 آتش به پارسايان خانه اين كه ندارند
 خود سبز عقالنيت موج ما. شود كشيده

 عاليق و يدين تعاليم از برگرفته كه را
 با است) ص(پيامبر بيت اهل به ما ملت
 شورش با و دهيم يم ادامه شور يتمام

 و كرده طغيان كشور در كه دروغ
 ميكنيم، مبارزه است آلوده را آن چهره

 ما حركات كه داد نخواهيم اجازه اما
 .بگيرد خود به كور شكل

  

، مير حسين  88خرداد  24در *
موسوي تقاضاي ابطال انتخابات 

  :را كرده است
  

  شوراي محترم نگهبان
  سالم عليكم 
به ستاد انتخاباتي ها مكات پيرو ده  

اينجانب با آن شورا داير بر تخلفات 
صريح انتخاباتي عوامل اجرايي وزارت 
كشور و نيز يكي از نامزدها كه قطعاً در 

خرداد ماه مؤثر  22نتيجه انتخابات 
بوده است و ذيالً به مواردي از آنها 

شود، عدم صحت انتخابات  اشاره مي
محرز است و رسيدگي و ابطال آن 

  :گردد است ميدرخو
در ايام تبليغات خصوصاً در مناظره  -  1

آقاي احمدي نژاد، اتهامات بزرگي 
هاي حقيقي  عليه بعضي از شخصيت

ازجمله آيت اهللا هاشمي رفسنجاني، 
رياست محترم مجلس خبرگان و رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز 
آقاي ناطق نوري عضو محترم مجمع 

ازرسي تشخيص مصلحت نظام و رئيس ب
ويژه مقام معظم رهبري، در رسانه ملي 
مطرح شد كه بنا به اظهار صريح 
رياست محترم قوه قضاييه و دادستان 
محترم كل كشور مصاديق روشن عمل 

اين اتهامات . مجرمانه بوده است
خوراك اصلي تبليغات انتخاباتي آقاي 
احمدي نژاد عليه ساير نامزدها، 

  .خصوصاً اينجانب قرار گرفت
هاي انتخاباتي  ايشان در مناظره - 2 

اقدام به بيان مطالب خالف امنيت ملي 
نمود كه نتيجه آن زير سؤال بردن 
بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران 
. حضرت امام خميني سالم اهللا عليه بود

به عالوه عمل ايشان در افشاي بعضي از 
موضوعات محرمانه و سري با تلفيق 

كردن  موارد نادرست، ازجمله متهم
دولت جمهوري اسالمي و وزارت 
كشور به سازماندهي اوباش براي حمله 

ها  به جوانان و مردم و بريدن كراوات
و تراشيدن موي سر جوانان اتهاماتي 
واهي است كه در هيچ مرجع قضايي 
مورد رسيدگي قرار نگرفته و بديهي 
است كه عملي مجرمانه محسوب 

  .شود مي
والنه هاي عديده مسئ كارشكني -  3

وزارت كشور و بسياري از 
ها، ازجمله فرمانداري  فرمانداري

هاي نمايندگان  تهران در ارائه كارت
جناب حجت االسالم والمسلمين 
كروبي و اينجانب منجر به عدم امكان 
حضور تعداد قابل توجهي از 
نمايندگان ما دو نفر در محل شعب 

هاي شمارش و  اخذ رأي و محل
مايندگان نامزدها تجميع آرا گرديد و ن

هيچگونه نظارتي بر انتخابات 
  .اند نداشته

برخالف اعالم كتبي قبلي مبني بر  - 4
اينكه شمارش آرا و تجميع آن دستي 
خواهد بود، ستاد انتخابات كشور در 
حالي كه هنوز تعدادي از شعب در 
حال شمارش آراي مردم بودند اقدام 

اين . به اعالم نتايج در حجم انبوه نمود
در حالي بود كه هنوز صورت 

 28و  22هاي  هاي موسوم به فرم جلسه
هاي اجرايي دريافت نشده و  از هيات

تنها مالك ارائه آمار ارقام موجود در 
اي بود كه هيچگونه  هاي رايانه سيستم

وجاهت قانوني ندارد و موجب التهاب 
اجتماعي و نگراني در جامعه براساس 

  .شود يآمارهاي فاقد مبناي قانوني م
صدها شعبه اخذ رأي در مناطق  - 5

مختلف كشور ازجمله شيراز، تبريز، 
در ساعات قبل و بعد از ظهر ... تهران و

دچار كمبود تعرفه اخذ رأي شدند و 
اين امر موجب توقف چند ساعته رأي 

با توجه به اينكه . گيري در آنها گرديد
هاي چاپ شده با فرض  تعداد تعرفه

صوره باالترين تعداد مت
اي بوده است  كنندگان به گونه شركت

ميليون تعرفه اضافي  17كه بيش از 
توانست در اختيار وزارت كشور  مي

باشد تعلل شديدي كه در جريان 
هاي انتخاباتي به چشم  توزيع تعرفه

خورد كامالً ابهام برانگيز بود و نشان  مي
داد كه اين تعلل و نيز اعالم توقف  مي

حالي كه هنوز گيري، در  زمان رأي
تعداد قابل توجهي از مردم خواستار 
شركت در انتخابات بودند از سر 
نگراني نسبت به افزايش تعداد آراي 

درصد افراد واجد  100ماخوذه از مرز 
طبيعي است كه . شرايط بوده است

چنين اموري شائبه وقوع اقدامات 
غيرقانوني گسترده و وجود تعداد 

ها را  وقشمار آراي تقلبي در صند بي
  .كند تحكيم مي

عالوه بر موارد فوق تخلفات  -  6
فراوان صورت گرفته در روز و زمان 

مورد نامه  80اخذ رأي طي بيش از 
خطاب به آقاي كدخدايي سخنگوي 
محترم شوراي نگهبان توسط رابط 
  .اينجانب به آن شورا تقديم شده است

آقاي احمدي نژاد در وقت  - 7
ن صدا و سيما تبليغات اضافي كه سازما

به صورت غيرقانوني به ايشان اهدا كرد 
بيني  وقوع اقدامات ضد امنيتي را پيش

كرد و به طور ضمني موفقيت خود را 
مسلم دانست و رقبا را متهم به توطئه 
چيني نمود، كه تمامي اينها حاكي از 

هاي پشت پرده براي  ريزي برنامه
به . دستكاري نتايج انتخابات است

تيتر خبر پيروزي آقاي  همين ترتيب
احمدي نژاد در سايت رجانيوز، فارس 
و ايرنا كه چند ساعت قبل از پايان 
اخذ رأي رويداد و نيز تعيين تيتر 
  روزنامه كيهان با همين عنوان طراحي 
  9در صفحه 

  كيش و مات
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اي را مشخص  قبلي اعالم چنين نتيجه
  .سازد مي
قانون جرائم  40ماده  ضنق - 8

سالمي و نيروهاي مسلح جمهوري ا
مداخله نظاميان و بسيج در انتخابات و 

هاي تبليغاتي آقاي  شركت در ميتينگ
نژاد و استفاده گسترده از  احمدي

قانون  68امكانات دولتي و نقض ماده 
انتخابات ازجمله تورگردي وزرا در 

تا جايي كه پس (ها  ها و شهرستان استان
از سخنراني معاون اول رياست 

ستاد اينجانب  جمهوري در گيالن به
و حضور آقاي وزير خارجه ) حمله شد

در شهرهاي مختلف ايالم، كرمانشاه، 
در جلسات تبليغاتي ... سمنان، گيالن و

نژاد از  و استفاده آقاي احمدي
هواپيماي اختصاصي دولت براي 

هاي تبريز و اروميه و  حضور در ميتينگ
هاي ديگري از  نمونه... اصفهان و

لف قانون تخلفات از فصول مخت
مذكور به ويژه فصل هفتم آن بوده 

  .است
نظر به موارد فوق انتظار دارم 
درخواست اينجانب در مورد ابطال 

خرداد ماه مورد رسيدگي  22انتخابات 
  .و اقدام قرار گيرد
  "ميرحسين موسوي

  

، مير حسين 88خرداد  24در * 
موسوي به مراجع تقليد نامه 
نوشت و از آنها خواست به تقلب 

  :ر انتخابات اعتراض كنندد
  

 يعلما و عظام مراجع مبارك محضر
 اعالم

 دارم نانياطم نجانبيا سالم، ياهدا با
 استير انتخابات حوادث روند كه

 يريگيپ دقت با را دهم يجمهور
 و دروغ به توسل چه اگر. ديا كرده

 امكانات از حساب يب ي استفاده
 غاتيتبل يبرا يدولت و يعموم

 يخوب به حاكم نامزد سود به هيسو كي
 خاص گروه نيا عزم دهنده نشان
 راه هر از و متيق هر به يروزيپ يبرا

 يآرا در تقلب تصور اما بود، ممكن
 انظار برابر و اندازه نيا تا مردم

 كه يحكومت از انيجهان زده شگفت
 ياساس اركان از هيشرع عدالت به تعهد
 ممكن يكس يبرا شود، يم شمرده آن
 .نبود

 نيچن شاهد تمام رتيح با كه امروز
 مردم امانت در جسورانه تصورات

 حق احقاق يبرا ها راه يتمام و ميهست
 با مظلوم مردم شدن مواجه شده، بسته

 راسخ ملجا كه مراجع و علما سكوت
 يخسارت شوند، يم شمرده ملت نيا
 دنبال به را آرا در رييتغ كي از شيب

 .داشت خواهد
 و چوب با يواه يها بهانه به يعوامل
 به يكيالكتر شوك و باطوم و چماق
 و نجانبيا يستادها ياعضا جان

 مبهوت و سرگردان كنندگان مراجعه
 كه يحال در اند، افتاده تيوضع نيا از
 محترم هييقضا قوه ييكارا به يديام
 كل دادستان كه ييجا رايز رود ينم

 در خود يقانون سخن از نتواند كشور
 نامزد يفاضا يسخنران از يريشگيپ

 چه با د،ينما يريجلوگ مايس در حاكم
 اهيس خشونت نيا از تواند يم يابزار

 انتيص فهيوظ حسب به كند؟ يبازدار
 نيچن دچار نكيا كه يمردم يآرا از
 يحال عرض ند ا شده يميعظ انيز

 تذكر ديشا كه شوم يم ادآوري و ميتقد
 واقع ديمف مسووالن به شما يجا به

 .شود
 الدعا اال له سيل منل الظلم و اكيا

  "يموسو نيرحسيم - شما برادر
 25به اين نامه، در : انقالب اسالمي

  :، صانعي پاسخ داد88خرداد 
مي پنداشتم كه با تذكّر  و اگر...  ◄

اينجانب گره اي ازمشكالت فعلي رفع 
امرمقدس و  مي شد حتما به چنين

الزمي اقدام ميكردم، تا شك و شبهه به 
 ابات و آراي مردموجود آمده درانتخ

لكن با همه مشكالت و . مرتفع گردد
شرايط موجود چون باب دعا و توجه 
به خداوند بدون حجاب و مانع است و 
درهر زمان بشر مي تواند با او ارتباط 
برقرارنمايد برخود الزم مي دانم كه 
براي شما وهمه مردان و زنان اين مرز 
و بوم و استمرار اهداف مقدس نهضت 

سالم (ري اسالمي امام خميني جمهو و
كه همان اسالم ناب طرفدار  -)اهللا عليه

دعا نمايم،  –كرامت وحقوق انسانهاست 
 .برماست دعا و بر اوست اجابت

  

 24بيانيه دوم مهدي كروبي در * 
رياست جمهوري :  88خرداد 

احمدي نژاد مشروعيت قانوني 
  :ندارد

  
نتيجه اعالم شده انتخابات برآمده از  

نحراف اساسي در مسير تاريخ دو ا
  .انقالب است 

انحراف از جمهوريت نظام كه : اول ●
ن برگزاري دومين آنقطه شروع 

انتخابات مجلس خبرگان رهبري در 
و رد صالحيت گسترده  1369سال 

پس از رحلت بنيان ) ره(ياران امام 
گذار جمهوري اسالمي بود و اين 
انحراف سبب شد جمهوري مورد نظر 

دوش شود و امروزه حتي امام مخ
افرادي كه در اين انحراف مقصر بودند 
از آن آسيب مي بينند و كار به جايي 
رسيده كه از كليت جمهوري اسالمي، 
هر دو ركن جمهوريت واسالميت با 
اين انتخابات و اعالم نتايج مخدوش 

  .وال رفته است ئان زير س
انحراف از اصالحات كه با : دوم  ●

دست دادن فرصت سوزي و از 
خودخواهانه موقعيت هاي بي نظيري 
كه ملت ايران در حوادث پس از دوم 

در اختيار ما قرار داده  1376خرداد 
بود شروع شد با سوء مديريت و اجازه 
مصادره ان توسط نااهالن و سود 
جويان منتهي به انتخابات مجلس هفتم 
و سپس تشكيل دولت نهم كه مهم ترين 

و  1384 مخالف اصالحات در سال
من بار . گرديد  1388تثبيت او در سال 

ديگر اعالم مي كنم انتخاباتي كه با 
حضور پرشور ملت ايران برگزار شد 
نبايد وسيله سوء استفاده قرار گيرد و 
نتايح اعالم شده بر اين انتخابات 

ن فاقد آنامشروع و دولت برآمده از 
وجاهت ملي و صالحيت اجتماعي 

محمود احمدي  است و از اينرو آقاي
. نژاد را رييس جمهور ايران نمي دانم 

اما از ان جايي كه به اصل نظام 
جمهوري اسالمي باور راسخ دارم و 
اين نوع انتخابات را تعريض به ميراث 

و راه امام مي دانم و از ان جايي كه 
م به ظرفيت نهادهاي قانوني در ه هنوز

جمهوري اسالمي باور دارم از شوراي 
ي خواهم با ابطال انتخابات و نگهبان م

در راستاي خواست به حق ملت 
واكثريت مردم بار ديگر اين انتخابات 
را تجديد نمايد و اين بار به حق ، از 

  .آراي مردم پاسداري كند 
  

خرداد موسوي  24در ديدار * 
به خامنه اي و شكايت به مراجع 

  !:قانوني
  

بنا بر سايت خامنه اي، بعد از ظهر  ◄
اد، موسوي با خامنه اي ديدار خرد 24

  :كرده است
در باره موسوي  ،  در اين ديدار   

. تقلبها به خامنه اي گزارش كرده است
به او گفته است از طريق  اي  خامنه

مراجع قانوني، اقدام كند و  به شوراي 
    .  نگهبان شكايت برد

با اشاره به نامه موسوي به شوراي  او     
وراي نگهبان به ش: گفته استنگهبان 

تاكيد شده كه با دقت به اين نامه 
  .رسيدگي شود

با اشاره به تحريكات دشمن و او     
هاي پشت صحنه براي  برخي طراحي

خطاب به  ،ها به آشوب كشاندن خيابان
جنس شما با : آقاي موسوي افزودند

اين گونه افراد متفاوت است و الزم 
است كارها را با متانت و آرامش 

  .يدپيگيري كن
از » شوراي نگهبان«خرداد،  25در  ◄

نامزدهاي شاكي خواست شكايت هاي 
خود را هرچه زودتر تسليم اين شورا 

  .كنند
محسن رضائي در نامه به احمدي  ◄

يك :  نژاد خاطر نشان كرده است
. ساعت بيشتر وقت در اختيار ما نيست

وزارت كشور هم گزارش تفصيلي در 
ما نگذاشته باره انتخابات را در اختيار 

بدين ترتيب ما چگونه مي توانيم . است
  اعتراض كنيم؟
خامنه اي با صدور  – 1 :انقالب اسالمي

بيانيه، امكان رسيدگي واقعي را از 
. شوراي نگهبان سلب كرده است

هرگاه شوراي نگهبان بخواهد وقوع 
» رهبر«تقلب بزرگ را تصديق كند، 

را هم تكذيب و هم دروغگو و غير 
نده و سبب عزل او از عادل گردا

بنابر اين مسلم .  رهبري شده است
كه خود  -» شوراي نگهبان«است كه 

سازمان دهنده اين تقلب بزرگ است 
صحت انتخابات رسوا را تصديق   - 

  .خواهد كرد
وقتي احمدي نژاد  مردم   -  2

اعتراض كننده را خار و خس مي 
خواند و خامنه اي اعتراض مردم را  

شمن و برخي تحريكات د«آلت 
توصيف » طراحي ها در پشت صحنه

اقدام از طريق مجاري «مي كند، 
، يعني تسليم شدن به زور »قانوني

  .سازمان دهنده تقلب بزرگ» رهبر«
و از آنجا كه هشدار بني صدر، پيش      

واقعيت «از انتخابات كه در آن، نسبت به 
هشدار داده شده است و نيز » بسيار تلخ
و ديگري به  23يكي به تاريخ  دو بيانيه

خرداد،  در روزهائي صادر شده  25تاريخ 
اند كه تاريخ ايران ورق مي خورد، بعنوان 

سندهاي تاريخي، در اين مجموعه مي 
  :آوريم

  

هشدار پيش از 

انتخابات رسوا و 

فراخواندن به جنبش 

و همبستگي بعد از 

آن و تحول 

  :شعارهاي مردم
  

 ابوالحسنخرداد  19 هشدار
  بني صدر به مردم ايران       

  
  !هموطنان

نها كه مي گفتند اگر اين رژيم برود �   
ايران نيز از ميان مي رود، امروز فرياد 

وطن در خطر «بر آورده اند كه 
با سر دادن اين فرياد، اعتراف . »است

مي كنند كه آن هشداري بيان حقيقت 
بوده است كه، بنا برآن،  وجود اين 

با . ملي در تضاد است رژيم با حيات
وجود اين اعتراف، نه رژيم، بلكه مهره 
اي، آقاي احمدي نژاد را عامل به 
. خطر افتادن وطن جلوه مي  دهند

راستي اينست كه وطن درخطر است 
اما اين رژيم واليت مطلقه فقيه است 
كه وطن را به خطر افكنده است و 
ادامه حيات آن اين خطر را قطعي تر 

  .نيز مي كند
طي سه دهه، وفاداران به اصول     

راهنماي انقالب ايران، جنايتها و 
خيانتها و فسادهاي رژيم را بر شما و 

اينك، چهار . جهانيان آشكار كرده اند
نامزد تحميلي در برابر چشمان شما، 
تصديق مي كنند رژيم استبدادي 
حاكم بر ايران، رژيم تبهكاران و 

خيانتها بيشتر از . خائنان و فاسدان است
كه تصديق مي  	�����و جنايتها و فسادها

شوند، آتش فشان تخاصم هاي دروني 
اين . كه سرباز مي كند، اهميت دارد

عالمت مهم و ديگرعالمتهاي مرگ 
اينك شما مي . رژيم اهميت دارند

دانيد رژيم، در مركز خود، با شديد 
  .ترين تخاصمها روبرو است

  
  !هموطنان

شن تر است اينك بر شما از روز رو    
كه تنها كساني صالحيت يافته اند 
خدمتگزار اين رژيم شوند، كه در 
جنايتها و خيانتها و فسادها شركت 

از اين امر كه جنايتها . مستقيم داشته اند
و خيانتها و فسادها انكارنمي شوند، 

چرا كه آتش فشان !. شگفت زده نشويد
خصومت ها نه جائي براي نگفتن مي 

    .براي انكار گذارد و نه محلي
اينك، شما ديگر تنها در برابر      
در . قرار نداريد» انتخاب بد و بدتر«

افزون بر اين، . برابر بدترها قرار داريد
گرفتار بدترين، يعني واليت مطلقه 
فقيهي نيز هستيد كه ديگر آدم سالم را 

پس، در برابر وجدان . تحمل نمي كند

خود و در برابر وجدان جهانيان، 
ئول رفتاري هستيد كه در پيش مي مس

نمي بايد كرامت و عزت ملي . گيريد
خود را در گرو رأي دادن به يكي از 

 بهوش باشيد كه فردا. بدترها، بگذاريد
روز بعد از انتخابات قالبي، روز  ،

  .روياروشدن با واقعيتهاي تلخ است
  

  !هموطنان
انتخابات رسواي كنوني، يك       

ا كه مي حتي آنه: ويژگي دارد
ي شركت كنند، از اخواهند در دادن ر

. روي رضا و رغبت راي نمي دهند
شماري از آنها، اميدوارند رژيم را 
ناگزير كنند تغيير كند و شمار ديگري 
به حداقل راضي هستند و اميدوارند 

هر گاه . مانع از بدتر شدن وضع شوند
اين دو گرايش از توانائي خود بهره 

استقرار واليت جويند و جنبش را تا 
جمهور مردم ادامه دهند، با تحريم 
كنندگاني هم انديشه و هم روش شده 
اند كه تحريم را بخشي از جنبش براي 
الغاي واليت مطلقه فقيه و استقرار 

بنا بر . واليت جمهور مردم مي دانند
اين فرض، جنبش تحريم به يك هدف 

نظر شدن  بزرگ دست يافته و آن هم
ورت تغيير از رژيم جمهور مردم بر ضر

واليت مطلقه فقيه به واليت جمهور 
  . مردم است

  : از اين رو، هشدار محل دارد     
شما، آن بخش از مردم كه مي  – 1

خواهيد رأي بدهيد چون فكر مي 
كنيد شدت گرفتاريها طاقتتان را طاق 
كرده است، بدانيد كه شدت گرفتاريها 
دليل تحريم است و نه توجيه گر 

زيرا مسكّن . دادن رأي شركت در
جاي داروي درمانگر بيماري مهلكي را 
. كه واليت مطلقه فقيه است، نمي گيرد

اين بيماري از آن نوع بيماريها است 
كه مسكّن بسا مانع از درمان آن نيز مي 

نبوديد » مناظره ها«شما نيازمند  .شود
دهه،  3براي اين كه بدانيد طي 

ه وضعيت زندگي شما همچنان رو ب
زيرا سخن راست . وخامت بوده است

هر . از واقعيت ها شنيده ايد را هر روز
روز، زندگي سخت تر گشته است و 
اينك شما از شدت فشارها در رنجي 

اما عقل سليم به . تحمل ناكردني هستيد
براي رها شدن از : آدمي مي گويد

شدت فشارها، به از ميان برداشتن علت 
نم كه مي دا. ن بايد پرداختآاصلي 

مي دانيد  كه علت فشارهاي طاقت 
شكن، واليت مطلقه فقيه است كه شما 
را از حق حاكميت بر زندگي جمعي و 

پس . فردي خويش محروم كرده است
به علم خود عمل كنيد و رفتاري در 
پيش بگيريد كه از مدعي واليت مطلقه 
فقيه سلب مشروعيت و از اين واليت 

 با تحريم: قالبي سلب وجود كند
انتخابات قالبي، به واليت مطلقه فقيه نه 

  .ري بگوئيدآو به واليت جمهور مردم، 
و اما شما كه فكر مي كنيد، از راه  – 2

شركت در انتخابات، رژيم را ناگزير از 
يعني از دل واليت . تحول مي كنيد

مطلقه فقيه، واليت جمهور مردم و 
به !. مردم ساالري را بيرون مي آوريد

گاهي بر اين واقعيت كه شما بخاطر آ
راه حل الغاي واليت مطلقه فقيه و 
استقرار واليت جمهور مردم است، 

با وجود اين هشدار . تبريك مي گويم
  :مي دهم

  حق را نمي توان جزء جزء كرد و  -
  

  10در صفحه 

  كيش و مات
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. به يك يا چند جزء آن قانع شد
حقوق انسان ذاتي . استقالل حق است

اين  هيچيك از. حيات انسان هستند
حقوق را نه مي توان جزء جزء كرد و 

با توجه به اين . نه به غير انتقال داد
واقعيت بود كه نه هنديان بجاي 
استقالل، خواستار جزئي ازآن شدند و 
نه، سياهان افريقاي جنوبي خواهان 

نژادي گشتند و  الغاي جزئي از تبعيض 
  در ايران، مصدق 

. خواهان استقالل بمثابه يك حق شد
ار بودند و هنوز نيز هستند كه مي بسي

گفتند و مي گويند چرا او به جزئي از 
اما غفلت از  .استقالل بسنده نكرد

تجزيه و انتقال ناپذيري حق استقالل، 
و قرار داد  32مرداد  28سبب كودتاي 

كنسرسيوم و حاكميت امريكا بر ايران 
از انقالب بدين سو، همين . گشت

و  60غفلت موجب كودتاي خرداد 
و ... سال و 8ادامه جنگ بمدت 

و اينك، . وضعيت امروز شده است
رياست جمهوري درگرو » انتخابات«

اين . رابطه با قدرتهاي خارجي است
تجربه ها به ما ايرانيان مي آموزند كه 

واليت جمهور مردم،  ؛  بايد تمام حق
  .را خواست و بدست آورد

تحريم انتخابات اظهار اين حق،     
بر اين حق و فراخواندن  ايستادگي

به وجدان . شفاف به اين حق است
اگر : خود رجوع كنيد و از او بپرسيد

بخواهيد اين حق را بي كم و كاست 
مطالبه كنيد، چه بايدتان كرد همان 

  !.كار را بكنيد
  
مي پذيريد كه عامل تغيير مردم   -

پس بجاي اينكه خود را . ايران هستند
در كانون  وسيله زورآزمائي متخاصمان

قدرت حاكم كنيد، شايسته آنست كه  
توانائي خويشتن را به ياد يكديگر 
آوريد و بعنوان يك ملت رشيد، 
خويشتن را از حق حاكميت برخوردار 

  !كنيد
شما ملتي با تاريخي بس دراز هستيد     

و فراوان درس هاي تجربه ها  را در 
مي دانيد كه تخاصم در . اختيار داريد

ناشي از تحول قدرت مركز قدرت، 
پس در بيرون از رژيم حاكم . است

است كه تغيير اساسي كه انتقال واليت 
به جمهور مردم است، مي بايد سازمان 

آماده نشدن در بيرون از رژيم، . بيابد
از راه مطالبه حق واليت جمهور مردم، 

ول عمر رژيم ط بر ممكن است مدتي
بيفزايد، اما آن را از مرگ نجات نمي 

هرگاه در سطح جامعه، نيروي . دهد
جانشين بيانگر واليت جمهور مردم 
قوت نگيرد، بهاي سنگين ادامه حيات و 
نيز سقوط رژيم را، مردم ايران مي بايد 

  . بپردازند
  

  !هموطنان
زمانه آقاي هاشمي رفسنجاني را به       

اعترافي ناگزير كرد كه هم گوياي 
استواري نخستين منتخب ملت ايران  

مطالبه حقوق ملي ايرانيان است و بر 
هم اعتراف است به توانائي مردم ايران 
هرگاه كه تصميم بگيرند به عمر رژيم 

بنا بر نامه او، .  استبدادي پايان دهند
بني صدر نماد حاكميت ملت و مروج 

بدون . پيگير واليت جمهور مردم است
اين اعتراف، نه مي توانست وضعيت 

و ن بني صدر امروز را با وضعيت دورا
مقايسه ضد بني صدر را با بني صدر 

كند و نه به خامنه اي بابت جنبش 
مردم هرگاه از مهار بگريزد، هشدار 

او اعتراف . دهد و نه او را تهديد كند
مي كند كه او و آقايان خامنه اي و 
بهشتي، آقاي خميني را به كودتا بر 
انگيخته اند و او را مي ترساند كه 

مل نكند، بسا فردا بسيار هرگاه بموقع ع
  . دير باشد

بنا بر اين نامه، ! ايرانيان بهوش باشيد     
خرداد، قرار بر بيرون  19تا پايان روز 

آوردن آقاي احمدي نژاد از صندوق 
زيرا هرگاه جز اين بود، آقاي . است

هاشمي رفسنجاني اين نامه را كه از 
جمله آشكار كننده تقابل او با آقاي 

آنچه در  . ست، نمي نوشتخامنه اي ا
دو روز آينده روي خواهد داد، 
خواهد گفت كه آيا آقاي خامنه اي 
تهديد را جدي گرفته و تمكين كرده 

  . است يا خير
و بني صدر كه هيچگاه اعتماد خود      

را به مردم ايران از دست نداده است 
و تمام عمر براي استقرار واليت جمهور 

قاي هاشمي مردم كوشيده است، نامه آ
رفسنجاني و گفته ها و نوشته هاي ديگر 
شركت كنندگان در كودتاي خرداد 

را پيام اميد تلقي مي كند و به  1360
هم : شما هموطن عزيز خود مي گويد

گاه است  كه آاز اين واقعيت 
قاي آدستگاههاي تبليغاتي غرب براي 

ميرحسين موسوي تبليغ مي كنند و هم 
ين مي شود كه مي داند، وقتي بنا بر ا

نامزدي رأي داده شود، » برضد«
وسوسه رفتن به پاي صندوق رأي، 

اما اين را نيز مي داند . واگير مي گردد
فردا كه حقيقت تلخي خود را آشكار 
مي كند، سردي يأس جاي هيجان را 

از اين رو، فريضه خود مي . مي گيرد
داند به شما مردم ايران هشدار بدهد 

ن حق حاكميت و كه هم بلحاظ بازيافت
هم بلحاظ استقالل ايران و جدا شدن 
حساب ملت از حساب رژيم خودكامه 
نزد جهانيان، و بنا بر اين تضمين امنيت 
ملي، تحريم هرچه گسترده تر انتخابات 
قالبي، پيشنهاد درخوري به شما مردم 

ترديد نكنيد كه واليت . ايران است
بنا بر . مطلقه فقيه محكوم به زوال است

، هدف مي بايد استقرار واليت اين
توانائي خود را به . جمهور مردم باشد

وريم و براي هدفي كه دستيابي به آياد 
آن را به هيچ رو نبايد به تأخير 
انداخت، به جنبش همگاني روي 

  .وريمآ
  معتمد شما   

  ابوالحسن بني صدر
  1388خرداد  19
  

  پيام ابوالحسن بني صدر به مردم ايران
  

شما را به  تقلب بزرگ،
  جنبش همگاني مي خواند

  
  !هموطنان

آن بخش از شما مردم ايران كه    
تحريم را رأي دادن به الغاي واليت 
مطلقه فقيه دانستيد و آن بخش از شما 
ايرانيان كه بدين خاطر در دادن رأي 
شركت كرديد كه گمان برديد، بر ضد 
واليت مطلقه فقيه رأي مي دهيد، 

: ان قرار داريداينك در موقعيتي يكس
در برابر رژيمي قرار داريد كه 

حاكميت را غصب كرده و براي مردم، 
بر حاكميت، ولو به اندازه يك ارزن، 

از اين رو، تقلب . حق قائل نيست
مي سازد  »  مشروع«بزرگ را  بر خود 

  .و مي كند
در هشدارهاي پياپي به شما مردم     

 23عزيز ايران يادآور شدم كه روز 
روز روياروئي با واقعيت بسيار  خرداد،

اينك شما رأي دهندگان .  تلخ است
اما نه . سخت احساس فريب مي كنيد

وقت خود سپردن به اين احساس و نه 
زمان هم آغوش شدن با غم  و يأس 

  ترديد نكنيد كه. است
اين انتخابات رسوا، دو شكست  – 1

خورده داشت كه يكي از آنها آقاي 
مطلقه فقيه و خامنه اي مدعي واليت 

ديگري آقاي هاشمي رفسنجاني، 
 1360همدست او در كودتاي خرداد 

. و جنايتها و خيانتها و فسادها است
واليت مطلقه فقيه، بر فرض كه تقلب 
بزرگ انجام نمي گرفت، باز بازنده 

چرا كه جمهور مردم ايران، از . بود
تحريم كنندگان و رأي دهندگان، 

وغ و دغل مخالفت خود را با واليت در
  . ابراز كرده اند

پيروز اين انتخابات وفا كنندگان به  – 2
عهد خود با واليت جمهور مردم و شما 

  . مردم ايران هستيد
 23در هشدارها، تأكيد شد كه از      

خرداد به بعد، زمان از آن پيروز 
شوندگان، يعني استواران بر حقوق 

چرا . مردم و شما  مردم ايران هستيد
همگاني نه تنها نسبت به  كه وجدان

هدف كه استقرار واليت جمهور مردم 
است، بلكه بر روش كه به جنبش 
همگاني روي آوردن بقصد رسيدن به 
اين هدف است، معرفتي شفاف پيدا 

  .مي كند
  

  !هموطنان
نه وقت نا اميدي و غم كه هنگام      

چرا كه اينك مي .  اميد و شادي است
نمي  دانيد واليت مطلقه فقيه را

خواهيد و واليت جمهور مردم را مي 
اينك مي دانيد كه روش . خواهيد

حق، عمل به حق است و نه وسيله 
زورآزمائي شدن در درون رژيمي كه 
در مركز خود، گرفتار شديد ترين 

اينك مي دانيد كه . تخاصم ها است
حتي وقتي رژيم چهار مجرم را نامزد 
مي كند، براي شما اختيار رأي دادن 

. يكي از آنها را نيز قائل نمي شودبه 
چرا كه شدت دشمني در مركز قدرت، 
دادن اين اختيار را ناممكن كرده 

اينك مي دانيد چه كساني با شما . است
راست مي گويند و انگيزه آنها نه 
قدرت و قدرتمداري كه حقوق شما 

اينك مي دانيد چه كساني به . است
اينك مي دانيد . شما راست نمي گويند

ه نبايد خود دستيار رژيم در فريب ك
اينك مي دانيد كه . خويشتن بگرديد

رژيم واليت مطلقه فقيه با حيات ملي 
تضاد آشتي ناپذير دارد و هرگاه 
بخواهيد در استقالل، در آزادي، 
زندگي كنيد، هرگاه بخواهيد بر ميزان 
عدالت اجتماعي، رشد كنيد، مي بايد 

 اينك. به جنبش همگاني روي آوريد
مي دانيد كه توانائي داريد و اين 

  توانائي را براي بازيافتن حقوق خود 

  .مي بايد بكار بريد
  

  !جوانان ايران
اين امر را كه به خيابانها درآمديد و      

در فضاي اميد و شادي، يكديگر را باز 
يافتيد و با يكديگر همداستان شديد،  
دليل بر توانائي قدرت شكن خويش 

ا تمرين جنبش همگاني بدانيد و آن ر
بشماريد و در تدارك اين جنبش براي 
استقرار حاكميت بر زندگي ملي و 

تقلب بزرگ .  شخصي خويش شويد
هم هدف و هم روش را بر شما آشكار 

حاال مي دانيد كه روش ناسازگار . كرد
با حقوق شما كه رأي دادن در عين 
علم به اين واقعيت كه حق حاكميت 

است، روش  از شما ستانده شده
اين روش . دستيابي به اين حق نيست

خواستها نيز نمي » حداقل«شما را به 
پس ديگرگوش به صداهايي كه . رساند

از دهان قدرتمدارها و توجيه گران 
. قدرت بيرون مي آيند، مسپاريد

خويشتن را به عصبانيت و خشونت 
احساس توانائي با احساس . مسپاريد

اه اميد و شادي و خون سردي همر
است و جنبش همگاني با خشونت 

با شفاف كردن . زدائي همزاد است
هدف را . هدف و روش همراه است

استقرار واليت جمهور مردم بشناسيد و 
تمام اين حق را بخواهيد و به تدارك 

  .جنبش همگاني برخيزيد
  

  !ايرانيان
اگر ترديد داشتيد، اينك مي بايد      

ترديد شما رفع شده باشد و تقلب 
زرگ، با وجود دشمني در مركز ب

قدرت فسادگستر به شما گفته است كه 
تقلب بزرگ . اين رژيم ميرنده است

به شما هشدار مي دهد كه نبايد در 
. بيراهه مرگ با اين رژيم همراه شد

.  راه زندگي باز گشتبه مي بايد 
هرگاه با واقعيت تلخ اين سان رويارو 
و شويد، در دل، اميد و شادي مي يابيد 

بر مي خيزيد و براي استقرار حاكميت 
  .خويش، روي به جنبش مي آوريد

دلهاي شما پر از اميد و شادي و     
معرفت شما بر توانائي خود هرچه 
شفاف تر و عزم شما بر برخاستن، بازهم 

  .استوار تر باد
   1388خرداد  23

  معتمد شما  ابوالحسن بني صدر
  
 

  ناز ابوالحسن بني صدر به مردم ايرا
  

زمان همبستگي ملي و 
پيوستن نيروهاي نظامي و 
انتظامي به اين همبستگي 

  است
  

  هموطنان عزيزم
امروز  روزي است كه مي بايد     

هيچ .  مزرها  را از ميان خود برداريد
سخني و بهانه اي نبايد ميان شما مرز 

در برابر واليت مطلقه فقيه . پديد آورد
ه كه خود تقلب بزرگ و سازمان دهند

تقلب بزرگ است، شما مردم ايران مي 
بايد يك صدا شويد، حق خود را 

  .بخواهيد و بستانيد

جنبش در همبستگي ملي مي بايد     
براي اين كار، بر . دراز مدت شود

دانشجويان و دانشگاهيان است كه نه 
جدا از مردم كه از طريق و همراه 

براي . مردم جنبش را به پيش ببرند
ني شود و موجهاي آنكه جنبش همگا

جنبش سرتاسر ايران را بگيرند، مي بايد 
هدفي كه اينك روشن يعني، نه به 
واليت مطلقه فقيه و آري به واليت 
جمهور مردم گشته است، همچنان 

جنبش دراز مدت مردم . شفاف بماند
ايران مي بايد سازماني سازگار با  دو 
ويژگي اين جنبش، همگاني و 

  . ندخودجوش بودن آن پيدا ك
روشهائي  مي بايد ابداع شوند كه      

كمترين امكان مداخله را به قواي 
پرهيز از خشونت . سركوب گر بدهند

مي بايد با افشاي خشونتهاي ددمنشانه 
اي  همراه شود كه قواي سركوب گر 
انجام مي دهند و به پاي مردم مي 

خشونت زدائي روشي است . گذارند
زماني كه مي بايد همه مكاني و همه 

مردم مي بايد بسان موجهاي . بگردد
بزرگ، شهرها و روستاهاي كشور را 

  .فراگيرند
  

  ايرانيان مقيم خارج از كشور
با توجه به سانسوري كه دستگاه     

واليت مطلقه فقيه به مردم ايران 
تحميل مي كند، تداوم بخشيدن به 
جنبش اعتراضي و آگاه كردن مستمر 

اقامت و افكار عمومي كشورهاي محل 
بسا برانگختن مردم اين كشورها به 
شركت در جنبش اعتراضي،  كمك 
بزرگي به مردمي است كه اينك در 
برابر تقلب بزرگ آقاي خامنه اي و 

  .دستگاه او، به استقامت ايستاده اند
  

نيروهاي مسلح ايران از نظامي و 
  !انتظامي بدانند

سال، اينك وضعيت  30با گذشت      
: يار روشن گشته استسياسي كشور بس

آقاي . واليت حق جمهور مردم است
خميني اين حق را، در نوفل لوشاتو، 

سه دهه  . مكرر تصديق كرده است
فساد و جنايت و خيانت رژيم واليت 
مطلقه فقيه را از زبان نامزدها شنيده 

به رفتار مردم خود و جهت . ايد
عمومي تحول در ايران و جهان 

آيا واليت : دبنگريد و از خود بپرسي
مطلقه فقيه مي تواند دير بپايد و آيا 
صحيح است آلت فعل متقلب بزرگ 
در سركوب مردم خويش شويد؟  در 
ميان شما، بسا هنوز كساني باشند كه به 
ارتشيان شاه، گل مي دادند و در 
پيروزي گل بر گلوله شركت داشته 

شايسته شما نيست كه ايرانيان، . اند
ود را سركوب برادران و خواهران خ

بدانيد كه سركوبگري نه مانع . كنيد
تحول مي شود و نه جهت آن را تغيير 

به فردا، فردائي كه مردم . مي دهد
واليت بر سرنوشت خود را باز مي 

در آن فردا، شما و . يابند، فكر كنيد
فرزندان شما، در ميان اين مردم و 
.  فرزندان آنها زندگي خواهيد كرد

كه زندگي فرداي امروز كاري نكنيد 
  .همه با همه مشكل شود

اميد كه شما مردم ايران توانائي      
خويشتن را هرگز از ياد نبريد و با 
مداومت بخشيدن به جنبش، در 
همبستگي، بر اين توانائي استبداد شكن 

  .بيفزائيد
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  11در صفحه 

  كيش و مات
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سال،  30از هرگاه  بعد : انقالب اسالمي
مردم ايران هدف تحولي را كه مي 
خواهند، استقرار واليت جمهور مردم 
كنند، اين سه پيام، حاصل يك تالش 

ساله و بيانگر ورود جامعه ايراني به  30
  مرحله 

  .اي جديد از تحول خويش مي شوند
  

 يشعارها نيتر جيرا* 
 ريروزها به شرح ز نيا

  :است
  
  :اقشعار بر ضد استبداد و اختن* 
 ستيدانشگاه زندان ن ●
 بيننگ بر اين دولت مردم فر ●
زن و  يرهنورد     رهنورد     تساو ●

  مرد
  شه يپنجم م يتقلب نشه، احمد اگه●
 اگر تقلب بشه ، ايران قيامت ميشه●
دوم  م،يكن يزهرا رو صدا م حضرت ●

  ميكن يخرداد به پا م
ناموس وسط  اره،يكه كم م يهر ك ●
  ارهيم
  واال خجالت داره ل،ياردب ي پرونده  ●
  پا شد كله يمناظره به پا شد، احمد  ●
  شه ينم يليش رانيا نوشه،يپ ياحمد ●
 نيمرگ بر ا ب،ينصراهللا و فتح قر ●

  بيفر دولت مردم
 ميخوا ينم ،ينيزم بيدولت س ●
  ميخوا ينم
  كتاتوريمرگ بر د ●
  ما يمايو س اننگ ما ننگ ما   صد ●
به جاش  ترب/نداريم  يزمين سيب ●
 .كاريم يم
ماشاهللا به چشم و ابروش  كردان  ●

اتحاد  يكروب يموسو/نشسته پهلوش
رو  استير....... كن ايح ياحمد/ اتحاد

.......  هفته دو هفته هي/رها كن 
  هنوز نرفته ياحمد

  :بعد از تقلب بزرگ   
احمدي تقلب مي كنه رهبرحمايت  ●

  مي كنه
 هسيد علي پينوشه ايران شيلي نمي ش ●
 
شعار هاي به طرفداري از مو سوي و * 

كروبي و طرفداران كروبي و موسوي 
 :بر ضد يكديگر

 نيحس ريتا م نيحس اي كي●
  يبا يبا ياحمد ●
 يتداركاتچ كينه  يكرباسچ يكروب●
 كتاتوريمرگ بر د ●
 يشاعر ماست، موسو نيحس نيحس ●

  افتخار ماست
  ادهيبراش ز زميچ ينيزم بيدولت س ●
 " زيناچ"بر  "زيچ"ز غلبه خرداد رو ●

 است
: هشدار كروبي به احمدي نژاد ●

 مادرتو ميارم لميعكس زنمو بياري ف
 يشاعر ماست، موسو نيحس نيحس ●

  افتخار ماست
  
  امام ريكالم    نخست وز كيما  يرا ●
ما نگاه  خيشال سبزتو وا كن، به ش ●

  ، "كن
 يما رأ تون،يشما ارزون خيش" ●
  "بهتون ميد ينم
 
  يامكهاي طرفداران موسويپ* 
 كه چشم هرعاقل سند بود يشب ●
 قانون جنگل را بلد بود يكي ●
سو، در آن  نيسو، خرد ا نيا ادب●
 سو

 جو خورده در حال لگد بود يخر ●
 ينم يرا تو، دهم ينم يرا من ●
 يده
 آورد يم يرا او
 يكروب ر،ييما به دولت عقل و تغ يرا ●
 نه به دولت هاله و الهام ●
  و ابهام يبه دولت رنگ نه
 
  پيامكهاي طرفداران احمدي نژاد*
 :ست يرهبر يرا ،يرا  نيا

 ست يكه راهش مهدو هركس
 ست يهمانا احمد شيرا

شكوه غرشت را  ر،يش يا ،ياحمد
 دنديد

 دنديخند يكه به عزت تو م آنها
 تيروشنگر يبه پا يهمگ شبيد

  دندينشن يگريجواب د زيچ جز
  
و احمدي  شعارهاي طرفدارن موسي* 

  نژاد ضد هم 
نژاد بيشتر سوار بر  ياحمد حاميان ●

موتور و كمتر پياه در ميان سبز پوش 
سبزپوش ها فرياد .دادند يها مانور م

 :زدند يم
 چرچم ايران حرمت داره!بابا
 ،ي، موسو يموسو ": :گفتند ييا م و

 "پرچم ايران من رو پس بگير 
نژاد خطاب به  ياحمد حاميان ●

 زدند يفرياد مسبزپوش ها 
چيز برگر اختراع .افتتاح شد  مناظره

 شد
چيز چيز  يموسو.ها رو ميزه  پرونده ●
 كنه يم
شعارها نيز اشاره به استفاده مكرر  اين   

از واژه چيز در مناظره اول  يموسو
 دارد
 يسبزپوش ها نيز در برابرش شعار البته

 ساخته بودند
چيزهم براش  يسيب زمين دولت ●

 زياده
 يبا ينژاد با يمداح ●
محمود كارش /نور دروغه  هاله ●

  تمومه
  
شعار ها در باره  تقلب بزرگ، پيش و * 

 : پس از آن
 شه يايران قيامت م/تقلب بشه  اگر ●
 شه ياول م يموسو/تقلب نشه  اگر ●
 شه يپنجم م ياحمد/تقلب نشه  اگر ●
اگر تقلب / يبه حالت احمد يوا ●
 يكن
 به كم شعارها تبديل شد كم  
رياست ات ! يموسو! يموسو ●

 مبارك
 شه ينم يايران شيل/پينوشه ياحمد ●
 خجالت/عدالت خجالت  يمدع ●

ديگر سبزپوش ها كه ديروز  يشعارها
 :بر آسمان بلند بود

مرگ بر /اهللا بالفتح قريب نصرمن ●
 اين دولت مردم فريب

خواهيم  ينم/گشت ارشاد  دولت ●
 خواهيم ي،نم
 چه تهران،/هيم خوا يطالبان نم ما ●

 چه كابل
  
 ها فهيلط* 

مدت  ستياديكه افراد ز يطيدر شرا
 ياند، سخت ابانيها شب تا صبح در خ

 :شود يم فيتلط فهيبا گفتن لط طيشرا

در اصفهان همه كانديدا  نديـ مي گو 1
ها براي اينكه در مصرف كاغذ صرفه 

كنند پوستر تبليغاتي چاپ  ييجو
يك هر روز از  شينكردند و به جا

 .درخت آويزون شدند
رود ز دستم صاحبدالن  يـ دل م 2

 خدا را  
 كرده ما را چارهيكه محمود ب ايب ديس
ـ مابصيجيان ودكتورحا به اهمدي  3

صطاد عنطخابات . نجاد رعي ميدهيم
 اهمدي

طعنه به فيلم ده ( 3 يها يـ اخراج 4
 )نمكي 

 ينژاد به زود ياحمد ديـ اتوبان شه 5
 .شود يح مافتتا يتوسط هاشم

فرمودند درسال اصالح  يـ رهبر 6
الگوي مصرف، بهترين رئيس جمهور 

  ! همين بي مصرف است
ـ كردان با مدرك دكتراي  7

علي دايي هم كه ! آكسفوردش رفت
اگه ! يوزارسيف هم كه تموم شد! رفت

احمدي نژاد راي نياره ميخواين به 
ستاد ! (اس ام اس هاي كي بخنديد؟

 )نژاد  يحمدانتخاباتي دكتر ا
 يرا يبه ك: پرسند ينفر م كيـ از  8
 زيموچ زيچ ريم: ديگو ي؟ميدهيم
ـ مدارك همسرتان را در سطل  9

آن  يرفتگر يچون روز ديزيآشغال نر
 يو وقت كند يم دايرا پ
 .كند يجمهور شدمنتشر م سيرئ
 :باز باران ي شعرـ به جا10
 فراوان يباز محمود با دروغ ها   -
 ز مال مردمخورد ا يم   -
 پرد بر كول مردم يم   -
 نياز فلسط ديآ ادمي   -
 جوالن يهاياز بلند   -
 رانياز دالر نفت ا   -
 گشتم ز خانه يدور م   -
كرد   يبران پاره م ريچون شمش شرع -

 مغزها   را
 كودك من نكيا بشنو -
 هنيو بوم  پاك م مرز -
 جمهور نادان سيير نيا -
  ...رانيخاك ا رانيو كرد-
  

 25شعار هاي دانشجويان در شب 
  خرداد زماني كه

در  خوابگاه كوي امير آباد تهران كه 
به خاك و خون كشيده شدند سر 

  :دادند
رهبر كودتاچي نمي خواهيم ●

 ،نميخواهيم
 مرگ بر ديكتاتور●
 سيدعلي پينوشه ايران شيلي نمي شه●
رهبر كودتاچي -توپ تانك فشفشه ●

 بايد كشته شه
 دولت مردم فريبمرگ بر اين ●
 مردم با غيرت حمايت حمايت●
واره گردي، خاك آحمود ظالم م ●

 وطن را ويرانه كردي
اوني كه ميگند عادله، دروغ ميگند ●

 قاتله
 مرگ بر ديكتاتور. مزدور برو گم شو●
  

شعارهايي كه مردم در تظاهررات 
خرداد ماه  25ميليوني خود رد روز 

  :سردادند
 ن ملتدشمن خو - غيرت  بسيجي بي

 بازم ميگي فوتباله- احمدي گوساله

دارن باهاش پز - راي ما رو دزديدن 
 ميدن

 راي ما رو نديده - هاله نور رو ديده 
چه شاه باشه چه -مرگ بر ديكتاتور 

 دكتر
اشك خدا درآمد  -صل علي محمد 

 درپي بارش ناگهاني باران در حين(
 (راهپيمائي ديروز

 درصد كه ميگن كو؟ دروغگو 63اين 
 درصدت كو؟ 6 2مدي دروغگواح

خوري رو رها  مفت -بسيجي حيا كن 
 .كن

گفته بوديم اگر تقلب بشه ايران قيامت 
 ميشه

 ايران شيلي نميشه - احمدي پينوشه 
 حمايت حمايت-ايراني با غيرت 

 حمايت حمايت -روحاني با غيرت 
 حمايت حمايت -مراجع با غيرت 
 حمايت حمايت -نيروي انتظامي 

از روي پل نميشه  -ه آزادي انديش
 خطاب به افرادي كه روي پلهاي عابر(

 (.گر راهپيمايان بودند ايستاده و نظاره
ميتماشاچي ن - ما انقالبي ميخوايم 

 خطاب به افرادي كه روي(خوايم 
گر  روها ايستاده و نظاره بامها و در پياده

 (.راهپيمايان بودند
و پس من رأي –ميجنگم ميميرم 

 .گيرم مي
يك شبه  -بيده صبح شده  شب خوا
 سيد شده

 دروغگو سيد شده -بازم تقلب شده 
نه پونزده  -مليون  2مليون،  1تقلب 

 شونزده مليون
 سكوت كني خائني - موسوي موسوي 
 سكوت كني خائني -كروبي كروبي 

ما مردميم نه  -احمدي به هوش باش  
 اوباش

دشمن اين  -خس و خاشاك توئي  
 خاك ت وئي

 موسوي تنها شدهخميني كجائي 
هر روز همين  - تا احمدي نژاده  

 بساطه
مرگ بر   -و فتح قريب ... نصر من ا

 اين دولت مردم فريب
 محمودرو بردار ببر -رفتگر با غيرت 
 فداي خاك ايران - نه غزه نه لبنان 

خرج -اين پول نفت چي ميشه؟ 
 فلسطين ميشه

خرج -اين پول نفت چي ميشه؟ 
 بسيجي ميشه

 استعفاء استعفاء  -دولت كودتا 
تر از  پست-آن خس و خاشاك تويي 

 شور منم نور منم -خاك تويي 
ويي كور زور ت -عاشق رنجور منم  -

 نور تويي هالة بي -تويي 
مالك اين خاك  -باك منم  دلير بي -

 منم
دروغ نگي چي  - احمدي پينوشه  

 ميشه؟
 لكة ننگ مائي -ضرغامي ضرغامي 
رو رها  خوري مفت - ضرغامي حيا كن 

 كن
خيانت است به  -سكوت هر مسلمان 

 قرآن
انتقادهايي كه هاشمي : انقالب اسالمي

رفسنجاني از مديريت مير حسين 
سال نخست وزيري او  8موسوي، طي 

اين موارد . مورد هستند 44بعمل آورده، 
گزارشگر گذار مستمر از وضعيت بد به 

چنانكه در . بدتر و از بدتر به بدترين است

از زمان . او، وضعيت بازهم بدتر شددوره 
او تا امروز، وضعيت از بدتر بدترين گشته 

ينده باز آاين قسمت را به شماره . است
از زبان داده هاي  ،در زير. مي گذاريم

چهار دوره موسوي و هاشمي  ،اقتصادي
رفسنجاني و خاتمي و احمدي نژاد با 

  .يكديگر مقايسه مي شوند
  

مقايسه وضعيت 

شور در اقتصادي ك

دوره هاي موسوي و 

رفسنجاني و خاتمي و 

  احمدي نژاد
  

دولت ها و رشد  سهيمقا* 
 و تورم ينگينقد
  

  :در حكومت مير حسين موسوي ◄
 يدوره هشت ساله دولت موسو در ●

اضافه  ينگيتومان به نقد ارديليم 1045
دوره سه  نيدر ا ينگيو حجم نقد

درصد رشد  200 يبه عبارت ايبرابر شد 
 .كرد

متفاوت آن روز  طيشرا ديبا البته ●
درآمد  ديها، كاهش شد ميشامل تحر
جنگ را در نظر  يها نهينفت و هز

 يگرفت و اضافه كرد كه دولت موسو
 شيمجبور به افزا يطيشرا نيدر چن

و  ياستقراض از بانك مركز ،ينگينقد
 .بوده است يپول هيرشد پا

 1383سال  هينرخ تورم بر پا متوسط ●
 طيره هشت ساله و با شرادو نيدر ا

درصد در هر سال بوده  92/27 ژهيو
 .است
ساله هاشمي  8در حكومت  ◄

 :رفسنجاني
 يساله هاشم 8حكومت  در ●

 10 ينگيبه حجم نقد زين يرفسنجان
تومان اضافه شد كه نسبت  ارديليهزار م

دولت  نيو اول دوره ا 1367به سال 
درصد اضافه شده  642برابر و  5/7

 نيتورم متوسط ساالنه انرخ . است
و  ياعداد بانك مركز هيبر پا زيدوره ن
درصد بوده  60حدود  1383 هيسال پا
 .است
 :ساله خاتمي 8در حكومت  ◄
به  زين يساله خاتم ���٨�  در ●

 ارديليم 930هزار و  56 ينگيحجم نقد
درصد رشد  488تومان اضافه شده و 

متوسط . برابر شده است 88/5كرده و 
 1383سال  هيم ساالنه بر پانرخ تور

 نيتر نييدرصد بوده كه پا 8/21زين
سال گذشته و دولت  28نرخ تورم در 

 .دوره بوده است نيا يها
 :ساله، احمدي نژاد 4در حكومت  ◄
 يچهار ساله احمد ����در  اما ●

هزار و  119 ينگيبه حجم نقد زينژاد ن
تومان اضافه شده كه  ارديليم 410

 ايبرابر شده  74/2، 1383نسبت به سال 
 نيا. درصد رشد كرده است 174

 رينظ يب خيدر طول تار ينگيحجم نقد
برابر  74/2را  ينگيبوده و عمالً نقد

 586هزار و  68كرده و حجم آن را از 
هزار  188به  83تومان در سال  ارديليم
رسانده  87سال  انيتومان در پا ارديليم

  .است
  12در صفحه 

  كيش و مات
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 91چهار سال  نيها در ا متيق سطح
درصد رشد كرده و عدد شاخص تورم 

به  83در سال  100از  83سال  يبر مبنا
به . است دهيرس 87در سال  191

تورم ساالنه دولت  نيانگيم گريعبارت د
  درصد است كه حداقل نرخ  75/22نهم 

نژاد از نرخ تورم  يتورم دولت احمد
درصد  8/21كه  يمتوسط دولت خاتم

 .باالتر است بوده،
  
  

دروغگوئي هاي احمدي نژاد * 
 در قلمرو اقتصاد

  

 :فقرا تعداد ●
رفاه دولت نهم با  ريگذشته وز سال   

 كي يدر نظر گرفتن در آمد روز
خط فقر اعالم كرد  نييتع يبرا! دالر

هزار نفر  49كه در سال هشتادو شش، 
 نيا. قرار داشتند ديخط فقر شد ريز

كه بود  يرفاه در حال رياظهار نظر وز
و  يزيمعاونت برنامه ر يمعاون اقتصاد
 مانه يجمهور سيير ينظارت راهبر

 15تا  14 نيموقع اعالم كرد كه ب
 .خط فقر قرار دارند رينفر ز ونيليم

مسئله اما كارشناسان  نيا رغميعل    
نفر  ونيليم 15 نيمعتقدند ا ياقتصاد

 رياست كه ز يشامل تعداد افراد ريفق
عداد فقرا خط فقر خشن هستند و ت

 70درصد جامعه است و  50حدود 
درصد امكانات و  40درصد جامعه با 

 نيكنند و ا يم يدرآمد كشور زندگ
درآمد  عيو توز يطبقات ديشكاف شد

 ريباعث شده كه افراد فق سبنامنا
و طبقه متوسط كوچك  ابندي شيافزا

كوچك با درآمد باال و  يشود و گروه
د كم و با درآم تيو اكثر اديامكانات ز
 .كنند يفقر زندگ

امر در دولت نهم بارها با  نيمسئول    
 نييتع يدرآمد برا زانيمشخص شدن م

 دهيفا يخط فقر مخالفت كرده و آنرا ب
علت  نيمنتقد زيدانسته اند و در برابر ن

 يدولت نهم برا ميمسئله را ب نيا ياصل
تعداد فقرا  يواقع زانيمشخص شدن م
 .قلمداد كرده اند

 : يكاريب نرخ ●
از آن دست  زين يكارينرخ ب زانيم    

 ريغ ياست كه دولت آمار يموارد
در خصوص آن انتشار داده  يواقع
 يادعا م يدولت نهم در حال. است

 يرا تك رقم يكاريكند كه نرخ ب
 زيجامعه چ تيكرده است كه واقع

در طول . دهد يرا نشان م يگريد
از  ياريچهار سال گذشته تعداد بس

اند و به  دهه ها ورشكست شكارخان
 متيخاطر باال رفتن سرسام آور ق

ساخت و ساز افت  زانيمسكن م
خاطر تعداد  نيكرد و به ا يديشد
 كاريحوزه ها ب نياز كارگران ا ياديز

 .شدند
 ياريبس يدولت نهم كه وام ها اما   

زود بازده به  يدر قالب طرح بنگاه ها
داده  يداده است وام ها انيمتقاض
در نظر  يياشتغال زا يرا در راستاشده 

طرح و  نيگرفته است كه با شكست ا
وام  نياز ا ياديخرج شدن قسمت ز

 جاديو ا دياز تول ريبه غ يها در امور
توان چندان نسبت به آمار  ياشتغال نم

كه توسط  يكارينرخ ب يترك رقم
 .بود نيدولت اعالم شده است خوشب

راستا سال گذشته دكتر  نيا در   
سابق سازمان  سيادران شركا رئبر

 يزيو برنامه ر تيريمنحل شده مد
داده  يها وام زانياگر ما م«: گفت

اشتغال فرض  زانيشده و به تبع آن م
  ارائه يشده به هنگام ارائه وام را برا

 ميشده مبنا قرار بده جاديآمار اشتغال ا
محل اشكال است از  يآمار نيچن

شده  متفاوت ارائه يآمارها گريطرف د
 تر دهيچيمساله را پ زيمسئوالن ن ياز سو

 .»كرده است
 :درآمد دولت زانيم ●
نفت  متيدوران دولت نهم ق در   

دالر در هر  140داشت و به  ييرشد باال
 نيدرآمد باال ا نيا. ديرس زيبشكه ن

دولت قرار داد تا  اريامكان را در اخت
كشور را  ياوضاع اقتصاد يبه راحت

 يزيا عدم برنامه رسروسامان دهد ام
باعث شد دولت نهم  ياقتصاد حيصح
   ينكند و به جا دايمهم دست پ نيبه ا
  

نسبت به عملكرد خود  ييپاسخگو
درآمد خود را  زانيم كنديتالش م

 .كند انيب يكمتر از مقدار واقع
 
دولت نهم  يدرآمد نفت يمركز بانك   
دالر عنوان كرده است و  ارديليم211را 
ارشاد  ريست كه وزا يدر حال نيا

مقدار را  نيا شيپ يدولت نهم چند
اما منتقدان  . ���دالر  ارديليم 208

در  يزيرا چ يواقع زانيدولت نهم م
 يدالر م ارديليم 300تا  270حدود 

 .دانند
  يخارج يگذار هيسرما ●
 يخارج هيجذب سرما زانيم يبرا   

عنوان شده  يضيضدو نق يهم آمارها
رئيس كل سازمان  به گزارش برنا. است

 ياقتصاد يو كمك ها يسرمايه گذار
با  يايران در يك نشست خبر يو فن

جذب سرمايه «: خبر نگاران گفت
 يسال ها يمستقيم ط يخارج يگذار

ميليون دالر بوده  875حدود  83تا  80
 يط يدرصد 300با رشد   قمكه اين ر
 7/2به بيش از  87تا  84 يسال ها

 تيسا» .ميليارد دالر رسيده است
اعالم كرده است كه  زيدولت ن يرسم
 يگذار هيجذب سرما 88سال  انيتا پا

دالر خواهد  ارديليم 4به  يخارج
 .ديرس
 نياما منتقدان دولت معتقدند كه ا    

و از آنجا كه به جز  ستين يآمار واقع
 زانياز م يگرينهاد د چيدولت ه

 ستيمطلع ن يخارج هيجذب سرما
را مشخص  آن يتوان مقدار واقع ينم

موارد آمار  يدر بعض اما چون. كرد
خصوص توسط  نيارائه شده در ا

 يمختلف تفاوت ها يارگان ها
دارند، كارشناسان  گريكديبا  يفاحش
 هيمقدار جذب سرما نيا :� ��	�� امر

 .است ديمحل ترد زين يخارج يگذار
 يريالو يخصوص مرتض نيا در   

: ديگو يشهردار سابق تهران م

سابق  ريوز ياز سو يآمار يينمابزرگ«
 شيپ يينژاد تا جا يدولت احمد

 يگذار هيسرما زانيكه م رود يم
دالر اعالم  ارديليم11را  يخارج

كه آمارها و  يدر حال كند يم
ام نشان  كه انجام داده ييها يبررس

 روغبرابر د 50 يكه و دهد يم
 يبرا يبونيتر چياست و ما ه گفته

  .»مينداردروغ ها  نيمشخص كردن ا
  

 يادعا: محاسبات وانيد*
درباره مختومه  نژاد ياحمد

دالر  ارديليم كيشدن پرونده 
 كذب است

  
محترم شبكه سوم صدا و  استير   
 رانيا ياسالم يجمهور يمايس
 يآقا رساند ياستحضار م به، سالم با

 يداينژاد كاند يمحمود احمد
 ياسالم يجمهور استيدوره ر نيدهم

روز  يانتخابات ژهيودر برنامه  رانيا
 22:45ساعت  20/3/88چهارشنبه مورخ 

از سخنان خود از  يدر بخش قهيدق
 ارديليم كي«مختومه شدن موضوع 

خبر  85بودجه سال  غيدر تفر» دالر
 . داد
مختومه شدن پرونده  بيتكذ ضمن   

 زيفوق الذكر، همچنان كه در گذشته ن
شده است پرونده مورد اشاره  ديتاك
و صدور دادخواست  يدگيرس يبرا

محاسبات  وانيد يدادسرا ريدر مس
 ياست و برا يدگيكشور مطرح رس

و  يمستشار يها ئتيبه ه يصدور را
نظر  ديحسب ضرورت محكمه تجد

  .ارجاع خواهد شد
تجاوزها به حقوق  : انقالب اسالمي

انسان را به سركوب شركت كنندگان در 
  :جنبش همگاني اختصاص مي دهيم

  

سركوب شركت 

نندگان در جنبش ك

  :همگاني

  
  

، بنا بر گزارش 88خرداد  13در  ◄
درگيري در دانشگاه آزاد اسالمي : ايلنا

واحد تهران ـ مركز مجتمع دانشگاهي 
تن از  3 شدن نيايش موجب مصدوم

دانشجويان اين دانشگاه و بسته شدن 
ورودي اصلي اين دانشگاه توسط 

  .نيروي انتظامي شد
ي  ي حملهپ، در 88خرداد  13در  ◄

نيروهاي بسيجي و شبه نظامي و پاره 
كردن پوسترهاي يكي از كانديداهاي 
اصالح طلب رياست جمهوري در  
دانشگاه تهران مركز واحد پونك 

  .هايي ايجاد شد درگيري
بنابه گزارشات ، 88خرداد  14در  ◄

زندان اوين، زنداني  350رسيده از بند 

سياسي محمد علي منصوري از دستگير 
ان مراسم گرامي داشت  قتل عام شدگ

روز   1367زندانيان سياسي سال 
چهارشنبه به زندان گوهردشت كرج 

 .تبعيد شد
پس از صحبت ، 88خرداد  14در  ◄

هاي تنش زاي احمدي نژاد و نام 
بردن از  سران نظام  و  وارد كردن 
 اتهاماتي به خانواده هاشمي رفستجاني

ناطق نوري و افراد زيادي مانند  و
محمد خاتمي ، زهرا رهنورد همسر مير 
حسين موسوي توسط احمدي نژاد در 
تهران در گيري هاي پراكنده اي 

 .بوقوع پيوست
حاميان ، 88خرداد  15در  ◄

كانديداهاي نهمين دوره انتخابات 
جمهوري در حالي در ميادين  رياست

پردازند  له ميدظره و مجااتهران به من
در  كه برخي از اين مناظرات امشب

برخي نقاط تهران باخشونت همراه 
ها در اين  ترين درگيري جدي .شد

خصوص، در فلكه تهرانپارس به وقوع 
ها و  پيوست كه با شكستن برخي شيشه

آسيب رساندن به بخشي از اموال 
  .دولتي و خصوصي همراه شد

پس از خاتمه ، 88خرداد  15در  ◄
مناظره تلوزيوني ميرحسين موسوي و 

نژاد كه از شبكه سوم  محمود احمدي
نفر از  60تا  50سيما پخش شد، حدود 

كه شعارهايي  گران در حالي اغتشاش
نژاد سر  در حمايت از محمود احمدي

دادند به ساختمان مركز تحقيقات  مي
  .استراتژيك حمله كردند

 -خرداد نو ، 88خرداد  23در  ◄
نيروهاي گارد ويزه حكومت بر آمده 

وم و گاز اشك از كودتا همه را با بات
. ور مورد حمله قرار داده است آ

مردم  -خبرنگاران داخلي و خارجي 
اين اتفاق . مرد و جوان  - زن  -عادي 

در همه نقاط تهران در حال وقوع 
  .است
پليس امنيت ، 88خرداد  23در  ◄

عمومي نيروي انتظامي با صدور 
هر گونه تجمع، : اطالعيه اي اعالم كرد
... زي كارناوال وراهپيمايي، راه اندا

  . بدون مجوز قانوني ممنوع است
در پي اعتراضات ، 88خرداد  23در  ◄

گسترده مردم به نتايج انتخابات در 
مردم شهرستان  -چندين شهر كشور 

ساري مركز استان مازندران از ساعاتي 
پيش به خيابانها ريخته و در اعتراض به 

را و تقلبات گسترده آروند شمارش 
نان به آراي آدستكاري دولت نهم و 
  . رام دست زدند آيك تظاهرات 

انجمن دفاع از «، 88خرداد  18در  ◄
با انتقاد از دولت » آزادي مطبوعات

محمود احمدي نژاد، محدوديت هاي 
ايجاد شده براي مطبوعات ايران در 
 .چهار سال گذشته را بي سابقه خواند

اين انجمن، در اين بيانيه، به لغو امتياز 
نشريه و احضار و  450يف بيش از و توق

بازداشت صدها روزنامه نگار و وبالگ 
  .نويس ايراني، اشاره كرده است

در پي ، 88خرداد  19در  ◄
دروغگويي هاي مكرر احمدي نژاد در 
مناظره هاي تلويزيوني مبني بر عدم 
وجود دانشجوي ستاره دار، عصر روز 

از  شدگان گذشته جمعي از محروم
ستاره دار، تعليقي و تحصيل اعم از 

اخراجي، در مقابل ساختمان صدا و 
، 88خرداد  23در  ◄سيما تجمع 

دبيركل و چند تن از اعضاي دفتر 
سياسي جبهه مشاركت ايران اسالمي و 
يك عضو سرشناس سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمي در ايران كه دو حزب 
عمده جناح اصالح طلب و از مهم 

وي در ترين حاميان ميرحسين موس
دهمين دوره انتخابات رياست 
جمهوري ايران محسوب مي شوند، 

  .بازداشت شده اند
بعد از قطع شدن ، 88خرداد  23در  ◄

سيستم پيامك كليه اپراتورهاي تلفن 
از شامگاه  شب گذشته، همراه از پنجشنبه

روز شنبه، خطوط تلفن همراه در شهر 
 .تهران قطع شده است

زارشات بنابه گ ،88خرداد  24در ◄
رسيده از بابل، يورش وحشيانه گارد 
ويژه به مردم و دانشجويان دانشگاه 
صنعتي نوشيرواني بابل و مورد ضرب و 
شتم قرار دادن آنها و دستگيري تعداد 
زيادي از دانشجويان و جوانان و 

  .نامعلومي ةانتقال آنها به نقط
محمد علي ، 88خرداد  24در  ◄

ي و ابطحي، از مشاوران مهدي كروب
معاون پارلماني محمد خاتمي اعالم 
كرد كه بيش از صد نفر از اصالح 
طلبان ايراني روز شنبه دستگير شده 

  .اند
دانشجويان ، 88خرداد  24در  ◄

دانشگاه صنعتي شريف در دانشگاه 
از دانشگاه  خروجتجمع كردند و قصد 

ولي  . داشتندو حركت در خيابانها  را 
راض حراست دانشگاه از خروج اعت

آميز دانشجويان به سمت خيابان 
دانشجويان كه تعداد آنها  .كردممانعت 

 :بود اين شعارها را سردادندبسيار زياد 
مرگ بر ديكتاتور و نصرا من اهللا و 
فتحوا غريب مرگ برا اين دولت مردم 

  ...فريب و 
خبرنامه ، بنا بر 88خرداد  24در  ◄

در پي اعتراض دانشجويان  ، اميركبير
اه بابل به تقلب گسترده در دانشگ

انتخابات رياست جمهوري طي روز و 
دانشجوي اين  5شب گذشته حداقل 
 .نده ادانشگاه بازداشت شد

در اعتراض به  ، 88خرداد  24در  ◄
يكشنبه (سترده در انتخابات گتقلبهاي 

، شب 10حدود ساعت ) شب
 .دانشجويان دست به اعتراض زدند

سطح  در چند نقطه در رنف 700حدود 
ور داشتند كه ضحاصفهان دانشگاه 
نفر نيروي انتظامي و يگان  300حدود 

 وحشيانه به داخل ويژه  با حمله
جمعيت را متفرق  دانشگاه وخوابگاه ها

عده اي بازداشت شدند و عده . كردند
. اي در جنگل دانشگاه مخفي شدند

در محوطه . مابقي به خوابگاه برگشتند
نشجويان با ي خوابگاهها عده اي از دا

  دانشجويان با  مامورين درگير شدند،
  13در صفحه 

  

  كيش و مات
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برتاب سنگ و شيشه قصد داشتند مانع 
از ورود گارد ويژه به خوابگاه ها 

سبس نيروهاي يگان ويژه وارد . بشوند
و با شكستن  شدند 2خوابگاه هشماره 

در هاي اتاقها كه دانشجويان ازترس از 
از داخل قفل كرده بودند با استفاده 

باتوم، اسبري فلفل، شيشيه نوشابه و 
المب مهتابي  شكسته و تيراندازي 
هوايي اقدام به ضرب و شتم 

ده آنها را از كريان بي گناه ودانشج
خوابگاه بيرون برده در بيابان هاي 
  2اطراف خوابگاه به مدت حدود 

ساعت به صورت روي زمين 
بس از فيلم  3حدود ساعت. خواباندند

برداري از همه  برداري و عكس
دانشجويان ،دانشجويان را رها كرده 

 .به خوابگاه  بازگرداندند
مسئول روابط ، 88خرداد  24در  ◄

عمومي دادگستري استان قزوين از 
  .توقيف نشريه واليت قزوين خبر داد

چاپ كاريكاتور در نشريه شماره  علت
خرداد و شكايت ارائه شده مبني بر  20

 .ستا توهين به رئيس جمهور
نيروهاي امنيتي ، 88خرداد  24در  ◄

به معترضين در نزديكي ميدان فاطمي 
و خيابان وليعصر با اسپري فلفل، باتوم 

 .و گاز اشك آور حمله كرده اند
فعالين ، به گزارش 88خرداد  24در  ◄

از  ،حقوق بشر و دمكراسي در ايران
كوي دانشگاه تهران، دانشجويان كوي 

انند شبهاي دانشگاه تهران امشب هم
گذشته اعتراضات گسترده خود را 
  ادامه دادند كه با يورش وحشيانه لباس 
شخصيها كه سياه پوش هستند و 
همچنين نيروي گارد ويژه مواجه 
بودند كه تا به حال تعدادي زخمي و 

  .دستگيري در پي داشته است
تعدادي از آژانس هاي بين المللي ◄

 خبري از اقدامات مقامات دولت ايران
براي جلوگيري از كار خبرنگاران آنها 
در ارسال گزارش درباره تظاهرات 
اعتراضي به نتايج انتخابات رياست 

 .جمهوري خبر داده اند
بسياري از اعضاي ، 88خرداد  25در  ◄

شاخه جوانان نهضت آزادي ايران 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

 .بازداشت شدند
رييس  عماد بهاور عضو دفتر سياسي و

شاخه جوانان ، سيد احمد افجه اي ، 
علي مهرداد ، سعيد زراعت كار ، روح 
اهللا شفيعي  مجتبي خندان ، محمد رضا  
احمدي نيا طي دو روز گذشته بدون 
ارائه حكم  توسط سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي بازداشت و به مكان 

اين . نامعلومي منتقل شده اند 
رد به بازداشت ها كه در برخي موا

همراه ضرب و شتم صورت گرفته است 
موجب نگراني خانواده ها و ناظران 

  . حقوق بشر شده است 
در پي حمله ، 88خرداد  25در  ◄

نيروهاي لباس شخصي و انصار 
اهللا به تجمع دانشجويان ساكن  حزب

كوي دانشگاه تهران، دانشجويان ساكن 
كوي دانشگاه تهران در اثر اصابت 

اقو، باتوم و چماق به گلوله، زنجير، چ
  .شدت مجروح شدند

بنابر گزارشهاي ، 88خرداد  25در  ◄
دريافتي  دهها تن از شهروندان 
معترض زاهداني كه دست به تجمع 
زده بودند توسط نيروهاي لباس 

  .شخصي  بازداشت شدند
نيروهاي امنيتي ، 88خرداد  25در  ◄

روز گذشته با ورود به دفتر روزنامه 
تاجيك روزنامه نگار و  فرهيختگان رضا

فعال مدني را بازداشت و به محل 
همچنين  .نامعلومي منتقل كرده اند

نيروهاي امنيتي شب گذشته با ورود به 
منزل مسعود باستاني و مهسا امرابادي 
زوج روزنامه نگار،اقدام به بازداشت 
مهسا امرابادي خبرنگار روزنامه اعتماد 
 ملي كرده اند اين در حالي است كه
مسعود باستاني در منزل حضور نداشته 

 .است
 5كشته شدن ، خبر88خرداد  25در  ◄

انتشار دانشجو در كوي دانشگاه تهران 
اسامي اين دانشجويان به شرح . يافت

 :زير است
مبينا . كسري شرفي . فاطمه براتي 

محسن . كامبيز شعاعي . احترامي 
گفته ميشود پيكر اين . ايماني

طالع به خانواده دانشجويان  بدون ا
ايشان و مخفيانه در گورستان بهشت 

 .  زهراي تهران به خاك سپرده شدند
دانشجويان ، 88خرداد  25در  ◄

دانشگاه صنعتي شاهرود نيز همراه با 
دانشجويان ديگر شهرهاي ايران به 

 22تقلب هاي گسترده در انتخابات 
  . خرداد اعتراض كردند

صدها تن از ، 88خرداد  25در  ◄
انشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز د

در اعتراض به تقلبات گسترده در 
چنين سركوب وحشيانه  انتخابات و هم

ي مردم و خواست تعويق امتحانات، 
دست به تحصن در صحن دانشگاه 

  . اند زده
تحصن ، 88خرداد  25در  ◄

دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض 
به حمله وحشيانه نيروي انتظامي و 

دانشجويان دانشگاه  صار به خوابگاهان
تهران از صبح امروز در داشگاه 

هزاران داشجو در   .متحصن شدند
اعتراض به تجاوز مسلم به حريم 
دانشجويان در كوي دانشگاه با 
پوشيدن لباس سياه و پخش صداي 

سجد دانشگاه من در جلوي آقر
  .متحصن شدند

نيروهاي لباس ، 88خرداد  25در  ◄
ر حزب اهللا و بسيجي به شخصي و انصا

دانشجويان متحصن در دانشگاه 
. فردوسي مشهد حمله كرده اند

گزارش ها حاكيست كه اين درگيري 
اطراف در شمالي دانشگاه فردوسي 

خيابان هاي . مشهد رخ داده است
باهنر، وكيل آباد و ديگر خيابان هاي 
منتهي به دانشگاه فردوسي مشهد هم 

مكان اكنون محاصره شده اند و ا
  . عبورومرور مردم وجود ندارد

در پي حمالت ، 88خرداد  25در  ◄
شب گذشته به كوي دانشگاه تهران و 
كشته شدن پنج تن از دانشجويان اين 

دار ماراالني رئيس  دانشگاه، دكتر جبه
دانشكده برق و كامپيوتر پرديس 

هاي فني اين دانشگاه از سمت  دانشكده
 .خود استعفا داد

از اساتيد دانشگاه تهران تن ديگر  119
نيز در پي حوادث شب گذشته كه به 
هتك حرمت دانشگاه منجر شد، از 

گيري  سمت استادي خود كناره
  .كردند

پس از احضار ، 88خرداد  25در  ◄
يكي از فعاالن دانشجويي دانشگاه 
زنجان به اداره اطالعات، دو تن از 
معترضان به نتايج انتخابات در اين 

نيروهاي امنيتي  دانشگاه توسط
 .بازداشت شدند

مردم وجوانان ، 88خرداد  25در  ◄
نيروهاي  مورد حمله شهر اصفهان 

لباس شخصيها  و نيروي  گارد ويژه،
  . قرار گرفتندانتظامي در سطح شهر 

  
همزمان با  ، 88خرداد  25در  ◄

برگزاري راهپيمايي گسترده مردم 
تقلب بزرگ در  معترض تهران به 

دانشگاه ,  است جمهوري ري انتخابات
سيستان و بلوچستان شاهد حضور 
پرشور دانشچويان اين دانشگاه و 

 ضد رژيم ضدبرگزاري راهپيمايي بر 
  .مردمي  بود

  نفري 22 در اهواز، خرداد،  26ر د◄
دختر حضور داشتند در  3پسر و  19

مورد هجوم نيروهاي  خيابان پهلوان
گرفتند و پس از  امنيت عمومي قرار

بسته به  و شتم و توهين با چشمان ضرب
 بازداشتگاه انفرادي و پس از آن به

اين عده . دادگاه انقالب معرفي شدند
  .با سپردن وثيقه آزاد شده اند

سايت ، به گزارش 76خرداد  26در  ◄
افراد لباس  تعدادي از ، شهاب نيوز

 شخصي شامگاه ديروز سه شنبه به
واقع در تقاطع » دي«بيمارستان 

عصر تهران  توانير و خيابان ولي نخيابا
و با تهديد پزشكان و كادر  حمله كرده

رعب و وحشت را  درماني، جوي از
 حمله افراد. ايجاد كردند

لباس شخصي به بيمارستان دي در 
كه ساعاتي قبل از آن،  حالي رخ داد

اورژانس  توسط تعدادي از مجروحان
شده  يا مردم به اين بيمارستان منتقل

  . بودند
خبرنامه خرداد، به گزارش  27در  ◄

بين بين  دانشجوي دانشگاه 4 ،اميركبير
 المللي امام خميني قزوين از روز
گذشته تاكنون توسط نيروهاي لباس 

 .ربوده شدند شخصي
، خبر رسيد كه، 87خرداد  27در  ◄

نيروهاي گارد ويژه وارد  در اصفهان، 
در تعقيب تظاهر كنندگان، وارد 

كه تظاهر كنندگان  ندشده اي ساختمان
در پشت بام به  .بدان پناه برده بودند

پرداخته اند و يكي از  ضرب و شتم آنها
را وحشيانه از  جوانان به نام حسين

پرتاب  باالي طبقه ي سوم به پايين
)  ساله 32(جوان نام برده . كرده اند 

او به . بودسرپرست يك خانواده  
  .شهادت رسيد

مجموعه رش خرداد، به گزا 27در  ◄
تا كنون  فعاالن حقوق بشر در ايران 

 در روزهاي شهروند ايراني تن از  32
  .كشته شده اند خرداد 25و  24
بي بي ، به گزارش 88خرداد  27در  ◄
محمد عطريانفر، و  سعيد حجاريان ،سي

سعيد ليالز و محمدرضا جاليي پور 
سپهرناز پناهي، همسر  .تأييد شده است
  .اندزداشت شده سعيد ليالز روز با

. اين  اشخاص دستگير شده اند ◄
بهزاد : برخي از آنها آزاد شده اند

محسن  و  زاده مصطفي تاج و نبوي
 و  محمد رضا خاتمي و ميردامادي

 و  زاده عبداهللا رمضانو  فراهاني صفائي
 جهانبخش و  زاده ينامحسن م

سعيد  و   زهرا آقاجري و خانجاني
علي  و  ورپ كريم ارغنده و  شريعتي
وكيل (عبدالفتاح سلطاني  باقري

و ) معاون(  جواد امام و ) دادگستري
كيوان صميمي  و احمد زيدآبادي

) توقيف شده نامه مدير مسئول نشريه(
 هسا امر آباديم و  عبدالرضا تاجيكو 

فرزند علي (مزروعي  حنيف و 
تقي  و  هدي صابر و ) مزروعي
عماد  و  عليجاني رضا و  رحماني

 علي مهرداد و اي احمد افجه و  وربها
روح اهللا  و  زراعت كار سعيد و 

 و  محمدرضا احمدي نياو  شفيعي

و  شاهين نوربخش و  خندان مجتبي
 و  علي پور خيري و  اشكان مجللي

حميد و  عماد بهاور و  نقط پور علي
 مهديه و  ميثم چره ور و  لطفي

فرهاد و   مجتبي شايسته و  مينوي
  نصراهللا پور

، عباس 88خرداد  27در  ◄
پوراظهري، دكتر شربيانلو، مهندس 

نفر ديگر  18يحيوي، دكتر فرزدي و 
در تبريز كه بعضا از اعضا و هواداران 

مذهبي و -جنبش مسلمانان مبارز، ملي 
نهضت آزادي ايران هستند و نيز آقاي 
رضا كاظمي در فومن از اعضاي جنبش 

به شمار توقيف شدگان  .مسلمانان مبارز
  .تن رسيد 150
،  دكتر يزدي را 88خرداد  27در  ◄

غير از . از بيمارستان به زندان برده اند
او، مهندس محمد توسلي عضو شوراي 
مركزي و رئيس دفتر سياسي ، دكتر 

شوراي مركزي و  غفار فرزدي عضو
مسئول واحد استان آذربايجان شرقي، 
 مهندس مجيد جابري ، رحمت اهللا

رحيم پور، امير حسن  اميري ، روح اهللا
جهاني ، دكتر علي اشرف سلطاني آذر 

ياوري از اعضاي نهضت  و رحيم
 محمد رضا  و  آزادي ايران در تبريز

احمد افجه اي ، مهندس   احمدي نيا،
 مجتبي خندان ، سعيد عماد بهاور،

زراعت كار، مهندس روح اهللا شفيعي و 
از اعضاي شاخه   دكتر علي مهرداد

زادي ايران در تهران نهضت آ جوانان
به روشهاي مختلف از قبيل مراجعه 

و يا برخورد در  شبانه به منازل ، احضار
حين انجام راه پيمايي مسالمت آميز و 
 اعتراضي نسبت به نتايج انتخابات

رياست جمهوري ايران دستگير شده و 
 در بازداشت بسر مي برند

،  اين اطالعات 88خرداد  27در  ◄
  :واصل شده اند

اكثر مجروحاني كه در حادثه كوي  -1
دانشگاه وضعيت بدي داشتند از ناحيه 
سينه مورد اصابت چاقو قرار گرفته 

 . بودند
تقريباً تمامي كشته شدگان حوادث  -2

اخير از ناحيه سر و باالتنه مورد اصابت 
اين امر حاكي از . گلوله قرار گرفته اند

آن است كه شليك كنندگان به سوي 
و مردم يا لباس شخصي  دانشجويان

هاي مسلح بوده اند زيرا نيروي 
انتظامي آموزش ديده در برخورد با 
تظاهرات دستور به شليك تير هوايي يا 
در شرايط حاد دستور به هدف گرفتن 
پايين تنه تظاهر كنندگان را دارد و يا 
اگر نيروي انتظامي بوده اند دستور 

  .كشتار تظاهر كنندگان را داشته اند
پزشكان بيمارستان رسول اكرم با  -3

مشاهده مقتولين به اعتراض دست از 
كار كشيده و با صدور بيانيه اي افشا 
كرده اند كه مقتولين حوادث اخير 
كه همگي از ناحيه سر و باالتنه مورد 

  .اصابت گلوله قرار گرفته اند
به پزشكان بيمارستان رسول اكرم  -4

دستور داده شده است كه علت مرگ 
تولين حوادث اخير را مرگ بيمار مق

  .در زير عمل جراحي بنويسند

دكتر واليتي كليه رؤساي دانشگاه  - 5 
فراخوانده و به آنها هاي پزشكي را 

نظام از آغاز تا كنون : گفته است
مراحل حساسي را با موفقيت پشت سر 

مرحله حذف . گذاشته است
 شريعتمداري، ما جراي بني صدر،

تير و  18تظري، ماجراي آيت اهللا من
اكنون تصميم دارد كه اين مرحله را با 

وي رؤساي . قاطعيت پشت سربگذارد
دانشگاه هاي پزشكي حاضر در جلسه را 

در قبال تهديد كرده است كه اگر 
تحصن و يا اعتصاب هاي احتمالي 
استادان و پزشكان در بيمارستان ها و 
دانشكده هاي تحت مديريت خود 

آنها برخورد  قاطعانه عمل نكنند با
  .خواهد شد

در حالي كه ، 88خرداد  7در  ◄
نيروي انتظامي شاهرود علت مرگ 

ساله به نام عباس  25يك جوان 
اين  11صديقي در بازداشتگاه كالنتري 

شهر را خودكشي از طريق دارزدن با 
 اوخانواده  ،بند شلوار اعالم كرده است

در نامه اي به فرماندهي نيروي 
منان اين موضوع را انتظامي استان س

رد كرده و علت مرگ وي را ضرب و 
  . دانسته استشتم 
سرهنگ عسگرپور ، 88خرداد  9در  ◄

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان سيستان و بلوچستان در گفتگو با 

شب گذشته دو تن : خبرنگار مهر گفت
ديگر از عوامل بمب گذاري در مسجد 

هاي  اميرالمومنين زاهدان توسط نيرو
 .امنيتي و انتظامي استان دستگير شدند

تمامي عوامل دستگير : وي ادامه داد
شده در اين بمب گذاري كه سه تن 
بودند امروز به حكم مقامات قضايي 
استان سيستان وبلوچستان در مال عام 

اعدام شدگان، حاجي  .اعدام شده اند
نوتي زهي، غالم رسول شاهو زهي و 

  .دشده ان ذبيح اهللا نارويي معرفي
بنابر اطالع واصل، اين سه تن، بعد     

پيش از . از انفجار دستگير نشده اند
  انفجار زنداني بوده اند 

افسانه رحماني  ، 88خرداد  3در  ◄
ساله شيرازي كه حكم سنگسار و  30زن 

در  87مرداد 14اعدامش در تاريخ 
ديوان عالي كشور تاييد شده و قطعيت 

ادل آباد استان يافته بود، در زندان ع
   .فارس به دار آويخته شد

حكم سنگسار يك ، 88خرداد  3در  ◄
زوج جوان به نامهاي رحيم محمدي و 
كبرا بابايي در زندان تبريز توسط شعبه 

   .ديوان عالي كشور تاييد شد 27
نسخه هايي از ، 88خرداد  9در  ◄

احكام دادگاه عليه چهار نفري كه ادعا 
امريكا در  شده در همكاري با دولت

 "انقالب مخملين"صدد برپا كردن 
بودند به دست كمپين بين المللي 
. حقوق بشر در ايران رسيده است

دكتر آرش و كاميار عاليي، سيلوا 
هارتونيان ومحمد احساني چهار نفري 
هستند كه محاكمه و به زندان محكوم 

سال زندان  6آرش عاليي به .شده اند
دان و بقيه متهمين به سه سال زن

محكوم و در حال سپري كردن دوره 
 .زندان هستند

اسناد دادگاه ها بوضوح حكايت از اين 
دارد كه دادستان ها از اثبات مجرم 

ند و ه ابودن اين افراد ناتوان بود
مهمتر اينكه آنها نتوانستند شواهد قابل 

اين . قبولي عليه اين متهمين ارائه كنند
 اسناد  ماهيت خودسرانه بودن احكام

  .را ثابت مي كنندقضات 
  

  كيش و مات
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 "انتخابات"تعزيه 

  عاري از صداقت
  
و+*� ()'&  %$�ن داد� !  ا��س و ����  

��6ف  4%�م و3	� 2.�  ه�0ار� &' (.-, 
و &� ارزش �0'دن را7 'دم &�د� ا��  

�ت " ، ا�*;�� !'دن ا	:&�و ا�� "ا%*=
دا�*:  &  <�ا+� راس 4%�م و3	� 2.�  

� :*��� در@*'م ا%?A�)  % ،  دم'را7 
*� و &� <�ا+*� &  '� �&  �-& ��B
� ا�� !   AC%ا'� �	�اه�0� درس ()'&  ه
 D	 �=	ر�� ر%F 2'اوان در E'و�  (& �G&

� ��د ,G! �*-.   
�ه�� � !��H !   2'د7 ◄$و+*� 

 7��7  !'و&� را !  &' ��Gه+� ��%�ه0
  I-( ����س ا	: 4%�م �Jن ر	G�

)  H$� م  و�� H��'& زد� &�د و  ��
 7�AK�%��*� <@  �Lارد�  و ���
� &  را	K%� 2'د7 و A%�G%ع از �.�ق ا�د2
 � O�-.) ��0!��%  ز%�  در ��Qح �J
�%�3  ا	'ان �ر�  %G-�ن C�	  & ، ده�

،���! � +-�0اد 
◄  :�G� '� 7�+� ��%� �R=� �*+و

 S�T ' دوران	وز �G=% 7���٨ 
�U 7را�� �VU 6  و��6 د2�ع !  در �

 S�T  �X.%  6 و �6�WG�  ٨ادا�
H�.*G دا�*  ا��  )  7��ن �+U اذ  &

 �0���رت و  ١٠٠٠هGB رد د3ر��-�
�ر �ورد�C& �&ا'B( ن !'د��و %G-� را +'&

  	��ر�  &' &�د دادن �'C�	  & ، ��ا
 ���B ^2د %�م  �	'	�-� را  7�ه

 �A% .  ��6�Gو+*� !�G !   ز	'&�ر 
VU '	وز ��	�H�.*G دا�*: 0% �	�

�ت �Bد �+�7 رA� 7'7 د ر ه��ت U_`ا
 ٠%�'� <�ور ��H ا�Uام &'اX�&  7 از ٣

�  در&Kر�*'	:   c٧%�' در ��ل  ٣٠٠%�ه0
0�ن �A�'>�e f	ر�) ����� 7�+*O ه
در%�0 رود و&  U-� ا��Qر� !'دن 4%�م 
����0B 7 �*�  از 	�د �ن +� g=� و

� �'	Kد،  K�% �	��T ��%� �R=� �*+و
ا	$�ن �'د&�' ار��ن �Kب ��!H و+�، و 
���VUرا7 '!K� 7Kب 	�  (�ز 
�A0Tر7 ا�_� &�د� ا�� !  &  ا�*��د 
 S2'ه� �i،  ��ر��� ه0�ن روز%
0�+�ار7 و (�اب ��ز7 را در ده  J

=�ف c٠  �� !'د� ا�� ،و ( F	و')
   *G(% 7'C) د�B H	�+ ر�!��ن %�K از ر2*

(�� ا	'ان %�K وا%�0د � !�� ، ،�Bد را 
 	Ke) ت " در�&��ر� &�ل  "ا%*=& D	   &

� �'دد،  7��� jرا�&  & 
◄ :G@ 7�+� ��%�و+*� !  �=�R ه0

 S�T در ��k� ��0)ر�+ ��%�'2 �	�i٨ر 
 K�% د  داد وا!��ن�C& را �-G%  ! 6  را��

   ، ���& � ��k� 7��2� �%��7 ا<-� &VUا
T 'ان	ول ا�� ز%��، و وا�_و ه �

 ...و+*�
  ��e+وا ��د &V* 7�&-   ا	: <@�  ه

�`'� �نB "7ر��د�	 I�U "  �@>
�H�?6  را در ذه�H دو&�ر�  ٨(Ke	  در �
 .ز%�� !'د

 ��ل �Bو X	��Ke) H6	  و 0%U ا�' در
 H6�Uدر  �(�ان &�: �i	l0T : !'د ،ا
 7�T  & ز�(�ل و �B ن�%��ت ، %$�e+وا

�ت و+-, واژ��ن�e+ن !'دن  وا�A�E و
�ن &�ورا%�ن G�	 و �i 7�@*�اه
 O�� :*B�� �& '?	��	 �i 7�@*�اه
�ن �%HA از را� +��س G�	 و<�رت
�رت و �@' و �K(e و A  �A�) ،7ر�>
 	Ke)   �@> ن��ت �'دا%���" !'ا

�ت &�در 4%�م و�6 2.�  � (�ا%� "ا%*=
���&.  

 �)�&�ا	: ا' !  در 4%�م و3	� 2.�  ا%*=
ا+l و�Tد %�ارد، �Jن 4%�م �n' در و

د�را(�D ا��  ،�n' �زاد ا�� ،%��0 از 
�e0T� ا	'ان 	��e ز%�ن از!�%�	�ا ��ن 
 7�A*�-+از ا K�%  ^� :�0و%� وه'@
  o6�=Lه�C و %�'وه�7 د�' ا%�	X و 
�-, ��� ا�� ، و ا	��  رهC'7 ا	: 
'دم را � �Bاه�  � o> l+م  در وا�4%

� را ،� &-�  در �pQ ا�2�ر (و %  را7 
�  را %$�ن و  7��ن   <o هAT ��0U
 �?%�$'و�U� دا�*: �Bد و 	? �_U
  l`��ورا%� و&   i'س +C&  م�-� و 4%
Kد �د �B '4%د را از �% K�% �C+�U
 �A	�& 7ر�<��وق &�'ون � �ورد ، ا

" ه�B  &  !��*Gد�B 7د �'!� در
�ت&��T  T-�� " ا%*= '�n م را�ا	: 4%
� ده�. 

: ا$,  (�'ار ا	: ا�ر   �R+
�G�%.  �	�T'@�  !  دارم �R+ ,$ا

�ن &   4%�م K*-42�ن و ���'ان و ��
�2�	� و3	� 2.�   را ��U'2%� و 

H�(�G& O� و را� H��! �	����ن .��	'T در
X	��ت" <@�  0%&�ا	: &�ر " ا%*=

��Jب AJ دم در'`'�2اران %?�� دا�*: 
0T م�*R-, ا	: 4% DG0*G-  ا7 را 

�7 را7 +'ار A+7 <��و�E  & دم'�%�ن $!
:" �ن 0T-  از ا	: +'ار ا��.داد� ا%�

ا�r% 7�0اد ا	'ان را &  �'ا���C �.�ط  
�7 ا�7�0 T  & �	�&  IE ��ا ��%�$!
%rاد &  ���7 و 	� !'و&�  را7 داد 
�ر!� 'دم ا!;'	*� $وا�'در را7 دادن 

�ن ه' ��%  (.-, �'2*�  �Bاه� &��� ا
��" 
    �U0-  و ادT :	ا �را�� �ن ا�� !  &

 O+د� &' ��ا'E '�  sدر وا+l ا ��e+وا
� وا+�e�  �ن ) ��%�$!s  ض'eا' از 

�%��ن &0A�E دم'0$�ن &�R'ت &�:  J . �&
H��! ر��4% Hه:   

� ا	: 0T- ، ا&*�ا ا�r% 7�0اد  -  ١&
(�ار!�ت �J را CG, ه0  7 $�_ت و 

e  �)_Ve  & '(�  ! ���! � �2'
��Tد در ا	:  7 ��ل  ���  B٣٠'ا&� ه�

�	� &  &Kر�� و�6 2.�  Uراخ د��و  ��ا
 � H�  %�C-`ن را داو�  ���و +�%�ن ا�

�%  !  !$�ر را ! !���A& :	ا �& �2'> HA%�
H��! رج�B �%ا'@& ��e+�از 	�د . از ا	: 

�ه�� ا	: 4%�م  &� &@'ان   !  �%'& � �ه
U)�: ��� ا�� &@'ان ��ز7 

�'و��%?�'7 ، &@'ان ا%._ب 2'ه�?�  
 S�T  ٨&@'ان  �& y&6  &@'ان روا��

   HG	ان <�ور ('ور'@&  'R�ن و *G&'U
 O+ر ��ا�*$! ،cن ،  ٠��G	ز�Eاز ا '�%

�7 ز%)�'� ا7 A-*+ ان'@& ، H)ان  ا'@&
ه0  و ه0  از ا&*�اO�� 7 ��'7 ... و

4%�م و3	� 2.�   !$�ر را &   �Cا��'�
 X.%  0ه ��.�ط راهC' ��� ا�� و &
A'� ا7 ه�z0ن ا�r% 7�0اد   ! �&'=
در و	'ا%� و`: ا	�� !'د� ا�� ،&  
�B*  ��� در دوران ا�7�0 � 7�A%ا'@&

  .%rاد @�Rر %�0 ��د
L!�ر (�ار!�(�z د	?'7 را  -  ٢  -0T �&

�ع iا&� او'B در  *�L� د در�B  !
�|' ا	 X.%د� و�& H�A� د� را !$�ر'! ��

 �T 'ان	ا �(�  �-e2 �z)��7 (�ار!T  &
 �� ز%�� و 2'ا�ش  '& :=�  ! ���!

�' �=J ، �G�% g'ا !   �*� &' 2'ض 
  & �CG% ا�	�%�! D	 '4% ل در�@)
 ، K�% 7د و �' ��ن و�B  *�L� 7��هQB
  ! ��! �-�n ��e+: وا	ذه: از ا �*G	�C%
�ر @�ود ر	��� �A0Tر7 �G& رات��*Bا

� و   درT،  �.2 �	3م و�4% ����%�ن ا�+
 liن و�� '*A&  &  ! �@O &'ا7 ا+�ا
 KT ��ا�*  اL?% �+�'دم �)' ��د ، &
�ت و�6 2.�  %���رت و ا�*Bن ا�	د jار�)

�-  .&'ا7 �'!�ب �.�ق 
٣ -    ��	�� �L!�رو+*�   -0T در

 O.U '، ه��ط ا�.� �C'ا���'ان در 	ا
  ! ��! ��ن U-��0 اذ�ط   �.� y	در �'ا

 ��ع  ا	)�ب iاو ��Bر ، و�$! D	
�ر7 را *B�!�� !  ({��'ات ا����  و �
0-�� از QB' �.�ط &'ه�  ��E$  !'د (
� را &  ({��'ات KT~� و &  A%�   ��	و%  ا
 �*	'	����7 ،({��'ات   7�+�ل �+

({��'ا(� در �pQ  &'دا�*: . (-.�O داد 
�رات �$� ار��د !  �%HA  در ��Q  ا�*B

و�6 2.�  ا�� و 	� دا	' !'دن دو&�ر� 
  Tو &�د  ��ن &'%و+*�  -*� در .��ز

0�ل  ٣&�X از 	�E  ده  �.�ق ا&*�ا7 اش
 ، ���� ا��  ({��'ات KT~� و را	K%� ه
�ر ا�� و �*B3م ا�� !  راس �ن (�در 4%
  & HA%� د�$��ب (-.� Q=6ا OR2 X2'�

&'  ا	: ��e !  ه�� !I را 	�را7  دم
 '� ا& �*�6�=  :	'*�J�! ر�Aوردن وا��
 ���0V) �0 (�ان% ، ���& �*G	�C%او

�G%ار &'ا7 (@.^ �ن �.�ق دا�	�E .  
�  -   -0T ��ر� را !  &AJ ت��e+وا �وا 

0%�	�� ، ا	:  ��ن A�E �L!�ر از د	�� ه
�ن C-` ر7 از ا<_ح��G&  ! ��ا

  �*��� )�- �B'& �*� و . �Lه�C ه
-0(� �&�@� 7�+�    ( ���! �2'ا�ش 

�ت ��  !  �%.�رi'ورت  و�Tد و ادا
 �4%�م ��!H  را ا��Qر� !'د� ا%� !   &�ره

�ن !$*�ر ( %�ا داد� ا%�� در ز>�RB

   ٧٨(�' ١٨دا%$)�	�ن  در �در روز%
  ! ��*��%  6�.در<�رت %�Cد ):" %$�ط 

�ر J2.�  !$�ر د �	م و3�و �.�ط 4%
�T ج و'�?'دده'ج و  �-Bدا S " و

 ، '!L60-  �2ق اT از �%�C�*$E �ا!��ن &
�Bد �'ف +�B �-Cد را %.� !'د� و 
�ن �ن � دار%� !  �.�ط ا	'ان در زUاذ

�ن LE	' ا�� ��ت 4%�م ��!H ا�� ! �ا
 -0T ذ!' و (�'ار �& K�% ه��ز  %����* "

ا�r% 7�0اد ا	'ان را &  �'ا���C �.�ط 
� ��د  'Cا<"راه  T�) دم را از' �-

وا+�e� ا<-� !  !-�� 4%�م و رهC'7 در 
 �A�) 7��  & ف و'@�راس �ن ا��، 
 �A'� ا7 ه�z0ن ا�r% 7�0اد  D	

��%�B'J. �$��E را '!L60-  �2ق اT و
� و A*%�$B   ! ��e+:  وا	ا'& ���! �
4%�م و3	� 2.�   O! ب'= 7�A*����
  ��%�ا�� !  ا	'ان را &  ور`  �.�ط !$

O ا<-� �.�ط  ا���U :*2از &�: ر �و &
�  &  ور`  �.�ط !$���  A�)  % 'ان	ا ،

� ��'د ����6� . %�0 ��د  &-�  ���ت  و&
s  -   ��e+: وا	را &' ا H(�E د�'E

�%�� !   �^  ،و3	� �A0Tر 'دم $��
�ر �*B3م ا�ا�� !  &� و�Tد و3	� 2.�  (
Q-.  %.� ��� ا�� و را7 دادن %  

�د� ا	:U-  ا7 &'ا7  ا��و  �-&  ^�
و . $'و�U� دادن &  و3	� Q-.  ا��

�ت �Bاه�H د	� !  ا	: &�R*%در 2'دا7 ا
 7�A+7 <��و�E دم در'4%�م از��Vر 
�ز7 � �T :0i د� !'د� و�را7 ��ء ا�*�
'دم را  �!'� ، �A+د در <��و�B دK�%
0%�	X ا+*�ار و  ��0U ر�&  ا�2

��! �J'ا !  .$'و�B ��Uد  وا%�0د 
�	� 2'ا�ش !'د +�%�ن +�رت ا	)�ب C%
���� (K!'0  ه' روز در د�� و�6 2.�  
4%�م %��ز  K!'0) :	د و &'ا7 ا�� '*$�&

���Kد7 l�Q و 2�%  & 
 ���% �!  �Tا KT (�ا!�(�z %.$� د	?' ا	�

�ر KT~� . دارد�G&  'و �*� ({��'ات�	از ا
�&�) �0% '& K�% ر� %  �'!� . را�J اL6

�تا" در&��%�ه� 'دم " %*=�ز�  �-&
4%�م  O!  ! �->ا l%� �& ��6�=&'ا7 

���& � .ا�� 
�ت �2ق @'ز �� !   @�i�) '& ��&

K&�ر دو <�رت &� دو @*�ا7   -0T�&
�ن  &�ورا%�� �$�د G�	  د�V*از :  
 o6د ا�� �'دم �Bا�*  –  ^�

�!�B ��0	X را %�د	�� &?�'%� و ب �–  
�د V) '&د ا<-� در &'ا�V) ،ادr% 7�0ا� �&

4%�م را از 	�د &C'%� و ج  O! �&    -�Bد &
�ن  &� <G& o*: در T-� ��ز� AT دم'
 X	�4%�م و -� را 0% �?%�ه�7 را7 	?

�	� !  +-H و �اC6*  ه0  ��ا%�H . &�ه�� A%
 HA%�  م�4% D	  &  ��B د را در�B م �+
 :	') j�E �6ر%� ، و�k� � �	��2�+�ر(� 

G! ه' روز &�$*' از روز ،����& K�%  ن�
 S%م و ر�& ،X�E� �ن 4%�م را &  �Bد 

�%'�� .  7�A*�>�B !  ، از ��: رو ا	از ا
(@'	HA%� H (@'	�0 !  و3	� �A0Tر 
�ز �?'دا%�  ، 	�� & �A%� د�B  & دم را'
� ا��Aو را� و رو� �A*	ف !'دن ه���� 

. 
١ - X	�0% H	'@)"ت�&�  ا	: ا' را" ا%*=

  ! ��! ��ن �R& O.U'ت &�: $% '`�B
AT� (@�ل ه' +�ر(� از &� &  &�(' و از 

� &' ا	: ، &� . &�(' &  &�('	: ا�� �&
د� 2'ا�ش � !�� �(H�-G ��ن &  &�، 

�  ا�� (')�& H�-G	�B  ! :د A)�    !
4%�م و3	� 2.�  ا��  ، ��� ا��.  

٢ -   ��! �(@'	H اه�0� ا	: ا' ���Kد 
  !  D	  ! �	�%�0  ره� !'دن ()'&  ه

�)' (@O0 دو&�ر� ، �	�0% � ,G! �-
�رات  � �'دد GB . 'و 	�د �ور ا	: ا

�ت و U�CQا�� !    ()'&  �'!�ب 
�7 ز%)�'� ا7 و ا	-{�ر !�7 A-*+

(�'و ($�	� (l��V  ١٨دا%$)�	�ن در 
 ��2� �	�T 7��.�ق -� و (.�	� &�%�ه

�ن &�دن دو6� �e6ا ^-Qدر  ... ��	  و و
�ل دوران ا<_��ت  ا	: ا' را &'  ٨�

�%� !  &   ا<_ح LE	' &�دن 4%�م G!  0ه
 7�T ور دا�*�� و �%'ا�و3	� 2.�   &
�'2*  &�د%� ����ر �' دا%� !  ا<_�� !   
�  <�رت ��ر�Jب 4%AJ اه� در�=&
��'د !  در �ن +�رت در و�6 2.�  �2ق 

 �A�)،  ��2*  ا�	 K!'0) ون�+ 7�در را�*
 'G��رات و2 �6.�  �*Bد� (' ��ن ا'*G�
�-. ا�� و %  در �G' (@.^ �.�ق 

�%� �Bد را &  �Bاب � ز%�� G! 'ل ا��ا�
و از ()'&  درس �0% ��'%� ، %*�	F �ن 

 �*�e+وا  &�;�ل �Bش را &Kود7 &  �B
  .(-�B fاه�� د	�

٣  -   �-& ، �G�%  %3�e�%0-� اU H	'@)
� X�! �-0U د�B �!'� D	 ز�n� و '

$=g ا�� F	�� اه�اف و %*& :�e.  
�دا� !  اذه�ن 'دم  @O0U O را   -�

4%�م و3	� 2.�   &�ا%��  ,-R*�ر�Jب AJ
@*�م ��!H و  X�!0-�  واU 'ه ،
 OC+ م از�@�ود� (�?� �$�د !  ا	: 4%

���� :��e) دم' .  &'ا7 
s  -  H�4U :G� :	ا �Tوا H	'@) �!'�

�هX %   ا�� !  ?*��B و X-0U O@
ا	: . درون 4%�م ��!�B  ! Hد 'دم ا��

@O0U O ا�� !  &�ز !����  '��})
�� 2'اخ O0U &'ا7 (@.^ �.�ق ?%3�T

-� ا�� .  
c  -  7��C�G: د	?' (@'	H ا	: ا�� !  

O0U را   %  @�ود� %�(�ا%� ذا(� 4%�م 
 �- D	 ان'! �& �	��!H  ، &-�  &' (�ا%�

@)  & H0R �.^ �Bا�*  ه��B 7د ،
'دم و �A'و%�ان ا	'ا%� .�Lارد  �

�رJ  د�� &  0U-� ه�z0ن k�	  z%��J
�ن 	�E ه'ات���Vر �-��%� �Bد در (4
  H�%K&رج  از !$�ر�B و OBدر دا ��دور� �
�ب (@O0 ا	: ) p-G ��J'ه ��، ه�� 4%
 ���'ز �$�0%  ! �- D	 �@*��Vر 

�ط.% �R+ن ا�� ا	'ا%��!$�ر را &�  و (0
 �eC� �	�� ��E%�د و (�ا% HA& ه�ف D	

  .از �ن را %=�اه� �ورد
�(� " ه' J.�ر �'!� در -٧&�!  " ا%*=

�	X را A�� �r	ت و و�R*= H!�4%�م �
 Hاز ه  & '(�(��e: !'د� ا�� ، 
�ن ��د V) �*� ق و��GG*?� و ا%$.
�$�د  �'د o-*= 7�Aو �'وه �A$=&

GC0ز%�� ه�� H	'@) ، O0U د�*?� و ا(@
 X!'*$ 7�-� ا�� !  �Bا�*  ه D	
: وا+�A0T �eر	� و (@.^ �^ �i

���C� �- ��0!��. 
٨ -  7�A$C�T ، �?*GC0: ه	ا  	�در �

  ^.@)  ��ل و  *��ع 'دe2 ز%�� و
�C*G و  ���ت �Bد را %  از 4%C6�Q
�(�ان و �i ر�� و �زاد�B  7ا�*�ر %

&  ��) �' ا<�B H�0e) Oاه�� �� &-�  &
�و7 GرهA�  �-! 7'C'و%�ان &�Rرت 
�ل (@.^ �.�ق -� �Bد C+ و &'ا&' در

�%�$� ���! .٩-   �A�)  % :��z�	�0 ا	'@)
�ت "ا&*' %�G� و &  �Uم �'!� در &�ا%*=

" :G� ��J �Tد ،&-�   وا�$	 H%  >_B
�Gه K�% '?	د: 

 o6د !   :ا�� �'دم را $�ق  �
را از د	?'�B ^.@) 7ا�*  ه��B 7د 

 �� �ن �Bا�*  ه&  %�� +�ر(� &�?>�RB
 H���% ,-` ،  رج�B در  J و OBدر دا  J

. O0U 7��eL6ا 0U-?'ا	� وا+�e را &  
  %_e��!�$?'ا%   �Bد -�  و %  
 7�Kده��*4'({��'ات %�K�J از `'ف  %

�%K� :4%�م ��ن ، دا ��	��رد (. 
'دم &  ا	: : ب �� �'دد !   ,C�

   ! H	ور��ور %�& �.�.� �i �@-R
4%�م ��!H را در ا�*'ام &   K)U (�ا%� و�%
اT'ا7 �.�ق -� ، &  ز	�د� �Bاه�  و 
 '�Ce) د�B 7';!ت ��ا�C6�Q�م &�دن L

H��! . �A%�G%ا !   او3 �.�ق ذا(� ا'J
��*Gت . ه��� ^�  -0(��.�ق ذا(� را 

را  %�0 ��د &  ���B  0�%  Oا�*�ر �� 
�  و ! A%� D6��م  و +�ر(�  .%�K ه�� 

�G�%. را �� ا	: ذه���  راه?$�%�|
���� !   %�0*�ان از اT'ا7 �.�  :�$%�T
 H$J '?	د �.� �	�Uم ر�و 	� �.�ق  &�

����E. ^.@)  7';!ت �� ا�C6�Qاز ا	�'و 
�.�ق ه0  ا+$�ر -� را در &' �Bاه� 
 l�%  & را �-�'2� و l��V) �-T �.�ق 

H!�� �'دد +�رت �.  
-� ا	'ان : ج ،H	'@)   %ا'?$�! O0U �&

 pQ� و  .Q��<' �Bد در e!  در +'ن 
'دم  ^.@) l%ا��ز &'دا�*: *$�E  ن�AT
�3ر7 &�د� ا�� و %�K 2'ه�S و ادب �
!A: ا	: 'ز و &�م ر���CC) �6: و (�و	:  
�%l و  7�A*ذه�� ��رز� &C�ه� -�  و ��

yB،  *2 رادع را ه�0ار� &' دوش �'
  C��@�را%   �C��&Q_%� &' ذه��� !

" ��	�HA "  هK	�  و 2 '�%HA در ا
�رز� !  &  �'%��� %OG !��%� و C

�$! �'&�ط ا�� ، ���	� 7�A-G%. 
�  - د '&   &'() '�G�6  دارد درC%د H	'@)

 ^.@)  & O0U  %   ! ه���'دم %$�ن 
�ت  ��  �Bا�*  ه� ،&-�  و�Tد و ادا

4%�م  Hاز ه O�U :	')رز��!H  ا�� !  &�
-� &�د� و   � �U�0*Tن ا��� �?*=�G�

 �K-*Gم E'داK� �Bاف ('	*: هK	�  ه
ه' ا%�	$  .&'ا7  ا	'ان ��� ا�� 

�ن +�رت &���، ا��س را �&  ! �~�راه�0
�ن  �?Lارد G%دا%� ا��(�ا%� و %% '& .

  	��ع را د�*0iن او�� ') H�Bس از و')
� !���!  در �ن دل دادن &    �	KT '��})

 ��*Gء ه �$	��ل e2 م�4% O�ز �Uا& K�%  .
�%l از   �	�� 7 ا6.A�')  U�0( �)
�7 روز'� ا7 A%�$B ن�Jو ��J  G	�.
 ����� o-*=�د e&د !  در ا�$&-

0��U  و 2'ه�?� !  ا!��ن *Tد7 و ا�R*+ا
 �-� روا �'ود ،& '&  ��U  & و ه' روز

�i'2  7�A*%�$B   ! �	'�?$�E O&�و +
 H	رژ ،H	K�B'& �%�ا�' &  XC�T ه0?
� را �Bاه�  �i '& ن�(�ان &��ر &'د%$

�2�4%�م .&�ز � دارد! 	  ! 'در ا	: ا
 �G! دم  %�ارد'�2�	� ا&�	� از !$*�ر �

� ر���ن &  'دم ��3رD�. 7 %�ارد ا
�و� و (�Aر ا�� .K-*Gم رو��   K�%

��%   %�0%  ه*=C��B و �- 7�A)د�7 ر�
ا	'ان در (�ر	E f' 2'از و%$�, و`: &'ا7 

�ن ه� &� %�4' ا��  .(@.^ �ر
(@'	0U H-� ا�� !  در %��B Iد  -�  

 X	�B �6��B 7��$�د &� K(Uه �U�&
وداع ��~�H ، د%��K(U 7ه�را ('H��! j و 

 7�A%�G%7 ا�زادL?& 7ار	H !  �+�م در د%�
3�'دم �  ��ر و ��00R ز%��� در 4%

 O�U  ! ���! ��4% :�$%�T ��0 را+�.�
���$�_ت . 

�%� &=�Rص &  G!  ! ��ا ��� ��ره&
�رج Bن !  د ر�����! H	'@)از �$=&

 ��	�� � ��6�}$�رز� C0� :!$�ر &  �
�	�H !  . از دور د�*� &' �(X دار	�ا	: 

در زT' روز'� ز%��� � !��H و ا%*4�ر 
G�% �>'2  �� در �*� H	دار X	�$�  �

'دم را در O0U !ا	)�د ��د � O�$L6ا 
�	�$�0%  T�*�ر�Jب 4%�م AJ در. 

��f داد !   &'  E *�3ل�: ا	ا  & �*G	�&
�رج B H�.� �A'و%�ان ا	'ا%�  2'ض !  
�Kان $2�ر  jدر &  در�+ �e+ر وا�$�از 

H�*G�%  OBو%�ان دا'A�'& ! 
�+� در درون ا	:  ��*  %�A*  ا���) �. ا

��ه�  g�=$) �0�-� O.U 'ا !   ه'J
 �'�%� !  در زT'روزG!  0ه �+�!  ا(�
ز%��� � !���  ،B �AT_<� از ا	: 
 ��J ��_)  �0-G  �*G	�C� ��eiو
O وCG,  ا<-�  �U �	���&'ا&' &'ا7 ��

   .�Bد !���
 l2ا7 ر'& �A%� ه� (_ش�� �*G	�& IE
 �+�درد ا<-� &�د %  �G: و (=�	' 

  -E د�B ��د ��6, �.�ق ��ن و &`  -E
 D�� Hرا از ه '	LE�% D���) ق�.�

� را�i ��نA-+دن و &  ��ا'! ! ��ل &�
� !'و&�  	  7����ن  	�را7 دادن &  �+
� �'دد؟  l2ا ر�T 'ان	ا  e�T �->درد ا
 �A*%�$B �->ا O�U $  و	ا ن ر�*�و 
='ب را   7�A*��� و ��A&�!'� و

�	� !'د؟���� 
� �R& 7'ت را &' (@'	 A0$J  T�) H

�?'دا%� !  ا<-�  '& 'رو7  ا	: ا
�	� 2'ا�ش !'د ، C% را  ���ا<O �^ ا�

�3ر G'د  ��'دم در ز	G� در 4%
&'ا�*� �?'ف ا�� !  &'ا7 �ن . ا�� 

'م را  &  را7 دادن &    ! �%�G!
 ����� ,�n')  H!�4%�م � ��Uو'$

ش ه�R)،  0ر �C%  4@6د ا	: 4%� م و (_
�ن دادن &  دور� �ا	'ان و ا	'ا%��ن  در �
 ���Lار از ا	: 4%�م و  ا�*.'ار 4%
 H!��.�+��0 !  !�$?'ان �ن %  +�رت �
� ا	'ا%��ن &���H  �=� ('و  D) D)  !
  �A&�!'�  د��ار ('  ا��  (� (�Rر ادا
�Q+ 7'� ا7 و A	ش !'دن &  �زاد�B ودل
�4%  Q-� ر در�& ��B �*G	ز  م ادا

H!�(@'	H ادا  (_�� ه0?�%� ا�� !؟!�
'د� را  7�A$C�T  ��	7 ا�T  &  !
�ت 4%�م ��!H &?'دا%� ،  ��  ا&Kار ادا
 ����6�&  %�� را %$A%� 2*: و +�ت'� FV%
�0� &' %�Cدن 4%�م U ��ا�B و �-
'دم  ��4% :*B�و3	� 2.�  و اراد� �

�3ر � دا%��.  
 %�G� �'اب �B oQ6ذاو%� را !'ا%�

�م &�د T ر�R+ �	� !'ا%  �' &�0
�%� ا	)�ب G%�6� ا�WG<�ا+� ، (�Ae و 
� !�� !  +�Rر (H�-G &  +�رت ��!H و 
�ل را  !'ا%   �زاد7 R�*�رو��  ا
 �	�E'&  & دم'%?'دا%�H و  �O و اراد� 

H	'�?% ��	د�� �.�+��0  را   %�4% . 
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آقاي مير حسين موسوي بعد از اعالن 
نتايجي كه  "نتخابات گفت نتايج ا

براي دهمين دوره انتخابات رياست 
 ". جمهوري اعالم شد بهت آور است

كه آقايان  "و يا آقاي ابطحي گفت 
مهدي كروبي ، محمد خاتمي و اكبر 
هاشمي رفسنجاني در يك حالت بهت 

و ديگر رهبران  ".زدگي به سر مي برند
اصالح طلب هم اعالم بهت و شگفت 

  .زدگي نمودند
كودتا بر عليه راي مردم در ايران 

الخصوص در رژيم حمهوري اسالمي 

به هيچوجه بهت آور نيست، زيرا بارها 

مردم ايران شاهد و ناظر كودتا برعليه 

كودتا شاه برعليه . راي شان بوده اند

حكومت ملي شادروان مصدق اولين 

با تاسيس . كودتا بر عليه راي مردم بود

عمل شنيع  رژيم جمهوري اسالمي اين

ضد مردمي پي در پي ادامه داشته 

دانشجويان پيرو خط امام با . است 

اشغال غير قانوني سفارت آمريكا اقدام 

به كودتا بر عليه دولت بازرگان نمودند 

و آقاي خميني ضمن ادامه جنگ 

عراق با ايران بر عليه اولين رئيس 

جمهور منتخب مردم آقاي ابوالحسن 

آقاي .  ب دادبني صدر كودتائي ترتي

خميني در نفي وبي اهميت جلوه 

دادن راي مردم تا انجا پيش رفت كه 

اگر سي و پنج ميليون بگويند  "گفت 

و سپس  ". آري من مي گويم نه

آقايان احمد خميني ، علي خامنه اي و 

هلشمي رفسنجاني مشتركاً كودتائي بر 

. عليه آقاي منتظري طراحي نمودند

ع حود در مردم ايران با شركت وسي

و انتخاب آقاي  1376انتخابات سال 

بزرگي به  ”نه“خاتمي تالش نمودند 

رهبر معظم انقالب نثار سازند تا بدين 

طريق حكومت قانون و جامعه مدني 

. پيشنهادي آقاي خاتمي را برپا نمايند

اما فرماندهان سپاه و نيروهاي امنيتي با 

ياري آقاي خامنه اي با شكل دادن 

زانه عمالً در مقابل راي بحرانهاي رو

مردم قرار گرفتند و آرام آرام بر عليه 

راي مردم به كودتاي خود جامه عمل 

قابل ذكر است سكوت و . پوشاندند

تسليم شخص رئيس جمهوردر مقابل 

رهبر و بي لياقتي و ناكارائي دولت 

اصالحات خود عاملي شد تا بعد از 

هشت سال حكومت اصالحات احمدي 

ي چشمگير براي اولين بار بر نژاد با تقلب

. مسند رياست حمهوري تكيه زند

اكنون با كودتاي از قبل طراحي شده 

بر عليه راي مردم در بيت رهبري 

توسط سپاه و نيروهاي امنيتي چنان 

توهيني به شعور مردم نمودند كه مردم 

ستمديده و در بند كشورمان بويژه 

خرداد در بهت  23جوانان غيور ما روز 

ت غير قابل تصوري فرو رفته و شگف

  .بودند

  

عليرغم هشدارهاي مكرر آقاي 

ابوالحسن بني صدر و تحريم انتخابات 

توسط محمد ملكي ، عباس امير انتظام ، 

شيرين عبادي ، سيمين بهبهاني و ديگر 

مبارزين راه استقالل و آزادي ، تب 

لرزان انتخابات چنان موجي بوجود 

وهاي آورد كه موج آن حتي اكثر نير

مدعي دمكراسي و حقوق بشري خارج 

از كشور را گرفت و اين موج گرفته ها 

عمداً و سهواً بدون يا با شناخت از 

عواقب كار خود و بدون نگراني از 

سرخوردگي وسيع مردم،  آنان را 

همچون هميشه به پاي صندوقهاي راي 

مردم ايران از پير و . روانه نمودند

ن نامزد جوان در لباس حامي اين يا آ

با حضور و مشاركت چشمگير و بي نظير 

خود در كارزار انتخاباتي به خيابانها 

ريختند تا خشم فرو خفته خود را عيان 

سازند و با شركت در راي گيري تالش 

به احمدي نژاد  ”نه“نمودند با  گفتن 

بطور آشكار با نظام وحشت و ترور 

در . جمهوري اسالمي به ستيز بر خيزند

و مشاركت همه جانبه  واقع حضور

مردم در اين دوره انتخابات همچون 

ترجمان ارادة  1376انتخابات سال 

آنان به تغيير وضعيت دشوار و فالكت 

 -اما مافياي نظامي. بار زندگي شان بود

مالي حاكم به رهبري آقاي خامنه اي 

تصميمشان را گرفته بودند كه چه بايد 

 آقاي خامنه اي و باندش با علم. بشود

به كودتا بر عليه راي مردم صبح جمعه 

خرداد پس از انداختن راي خود  22

به صندوق نسبت به احتمال بروز نا 

 "آرامي و تشنج هشدار داد و گفت 

ممكن است بد خواهاني بخواهند در 

مراكز راي تشنج ايجاد كنند؛ و از 

 - منظور لباس شخصي ها( مردم 

خواست ) بسيجيان و نيروهاي انتظامي 

مانع ) بخوانيد وحشيانه(متانت و صبر  با

نيروي انتظامي در  "از بروز تشنج شوند

روز جمعه رزمايش اقتدار را اعالم  

خرداد در اكثر  23نمودند و روز 

شهرها عمالً حكومت نظامي اعالم نشده 

آري اين كودتا . اي به اجرا در آمد

طراحي شده بود و گرنه دليلي نداشت 

ل از راي سپاه درست چند روز قب

گيري مرتب اعالم كند كه يك انقالب 

مخملي در حال شكل گيري است و 

دليلي نداشت احمدي نژاد در فرصت 

دقيقه سخنراني خود از شبكه سوم  19

سيما كه بطور زنده بخش ميشد، درست 

كه ما  "قبل از راي گيري اعالم دارد 

اطالع دقيق داريم كه آنها باور كرده 

ار كرده اند و اند كه صحنه را واگذ

ملت به صحنه آمده است و بازي را با 

خته اند آنان بدنبال ايجاد تنش هستند، 

لذا از اين ملت خواهش مي كنم كه 

آري اين   ". آرامش را حفظ كنند

كودتا برعليه راي مردم است كه 

وزارت كشور و شوراي نگهبان تعداد 

واجدين شرايط را برخالف مركز آمار 

ميليون نفر  46به  ميليون نفر 51از 

تقليل دهند و تعداد واجدين شرايط 

شركت كننده در انتخابات دوره نهم و 

 4دهم يكسان باشند تو گوئي در عرض 

سال رياست جمهوري احمدي نژاد نه 

كسي به سن راي دهي رسيده است و 

. نه كسي به رحمت ايزدي پيوسته است

اين چه انتخاباتي بود كه يكروز قبل از 

هم كيهان حسين  راي گيري

شريعتمداري و هم خبر گزاري فارس 

پيروزي قطعي احمدي نژاد را با كسب 

چگونه . درصد آرا اعالم مي دارند 65

هزار  330ممكن است آقاي كروبي 

راي بيĤورد در صورتيكه بقول آقاي 

مرتضي الويري فقط فعالين ستاد آقاي 

هزار نفر  800كروبي در سرتا سر ايران  

ين چه انتخاباتي بود كه نه ا. بوده اند

راي سفيد داشت نه راي باطله و نه 

  .  كسي آنرا تحريم كرده بود

اين كودتائي است تدارك ديده شده  

توسط رهبري كه بفرمان او حتي 

صندوقهاي آرا هم باز نشده بودند زيرا 

رهبري از قبل معين كرده بود كه 

احمدي نژاد بايد رئيس جمهور شود 

درصد همان  65يب آنهم با راي قر

عددي كه اتفاقاً روز نامه كيهان 

شريعتمداري يكروز قبل از نتايج 

آري . انتخابات آنرا اعالم كرده بود

خامنه اي كودتا را رهبري نمود تا بار 

اگر . دگر مردم را تحقير و خوار شمارد

غير از اين است پس چرا بر خالف 

قاعده خامنه اي قبل از شوراي نگهبان 

يا عدم اعتراض كانديدها  و اعتراض

عجوالنه نتايج انتخابات را تائيد كرد و 

برحمايت خود از انتخاب مجدد 

احمدي نژاد تاكيد نمود تا به خيال 

خود ديگران اعتراضي به انتخاب او 

  نكنند

  

  علت العلل كودتا و هدف آن
  

مافياي احمدي نژاد بسرگردگي : هدف

خامنه اي با مطرح كردن  شعارهاي 

يستي مبارزه با مفسدان اقتصادي پوپول

سعي نمود در دل مردم به تنگ آمده 

از فساد اقتصادي رواج يافته در ايران 

جائي باز نمايد  كه قدري هم موفق 

سپس با ارسال عباس پاليزار در . شد

دانشگاه هاي مختلف و افشاي رقيب 

مقابل به سرگردگي رفسنجاني كه خود 

مي  خميني "امام  "را ياران واقعي 

دانند  به مصاف برخاست و احمدي 

نژاد در مناظره تلويزيوني خود با مير 

حسين موسوي از يمين و يسار به 

هاشمي رفسنجاني ، خاتمي ، نوري ، 

كروبي و ديگر سران جناح مخالف 

تاخت تا هم به مصاف آنان رفته باشد و 

هم ديگران را مسئول مشكالتي كه مانع 

ده هايش اجراي برنامه ها و تحقق وع

در طول چهار سال رياست جمهوري 

در واقع . بوده است ، معرفي كند 

آقاي خامنه اي با قطع ارتباط با ياران 

و همگنان ديروز خود در خدمت فرقه 

مصباحيه قرار گرفته است و فرقه 

مصباحيه از طريق برپائي مناظره 

تلويزنوني عالوه بر گرم كردن بازار 

شركت در  انتخابات و كشاندن مردم به

راي گيري هدف ديگري را كه همانا 

بي اعتبار كردن ياران و همراهان 

بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران يعني 

خميني  بود را دنبال كردند و بدين 

طريق هم به امام و هم به ياران 

نزديك امام و هم به پيروان خط امام 

  . تو دهني محكمي نثار فرمودند

چهار سال همانطور كه مي دانيم  در 

اول رياست جمهوري احمدي نژاد 

تمامي اعضاي دولت او يا نظامي و يا 

امنيتي بوده اند؛ اما اكنون با اجراي 

كودتا بر عليه راي مردم نظام واليت 

مطلقه فقيه قصد دارد از شكل ظاهري 

كنوني خارج شود و حكومت نظامي 

همچون پاكستان ضياءالحقي بر پا  

اسالمي سازد يعني نظام جمهوري 

پاكستانيزاسيون ميشود و با مادام العمر 

كردن رياست جمهوري نظام حاكم از 

جمهوريت خارج گرديده و مبدل به 

در آن . حكومت اسالمي مي گردد

هنگام است كه قدرت از دست همه 

ارگانهاي ظاهراً مردمي مثل مجلس، 

خارج شده .......شوراي شهر و روستا و

.  دو بدست سرداران سپاه مي افت

حكومت نظامي تاسيس شده تمام 

ارگانها چون مجمع تشخيص مصلحت 

نظام، شوراي نگهبان و غيره را كه در 

تئوري و عمل بايد رهبري نظام را 

تحت نظر داشته باشند از بين مي برد 

وخود رادر ظاهر فقط به رهبري كه 

در دست آنان گرفتار است پاسخگو 

تا بعد از او مصباح . خواهند دانست

دي را به اريكه واليت مطلقه فقيه يز

  .برسانند

  :  علت العلل
   

در حقيت علت اصلي كودتا برعليه 
راي مردم جنگ رهبري بين خامنه 
اي و رفسنجاني است و اين دو نفر در 
جريان رقابتهاي انتخاباتي به مصاف 
يكديگر برخاستند و حريفان در جنگ 
تن به تن نمايشي از يك زور آزمائي 

ه در برابر ميليونها تماشاگر بي رحمان
نماينده . مناظره تلويزيوني ارائه كردند

خامنه اي احمدي نژاد و نماينده 
. رفسنجاني مير حسين موسوي بود

تيررا احمدي نژاد در مقام نمايندگي 
خامنه اي در ابتدا شليك كرد و آشكارا 
از توطئه رئيس مجلس خبرگان و 
مجمع تشخيص مصلحت نظام يعني 

ني برعليه خودش بخوانيد رفسنجا
رفسنجاني در . خامنه اي سخن گفت

واكنش شديد الحني به خامنه اي نامه 
نوشت و از او خواست آتش فشان را 
خاموش كند و گرنه دود آتش به چشم 

بعد از انتخابات سيد علي . همه مي رود
خامنه اي شخصاً به ميدان آمد و قبل 
از تائيد انتخابات توسط شوراي نگهبان 
صحت انتخابات را اعالم كرد تا همه را 
. مقابل كار انجام شده اي قرار دهد

نبرد به خيابانها كشيده شد و لي مردم 
بدون توجه به جنگ قدرت مي 
خواهند از راي خود صيانت كنند و 
. آتش زير خاكستر خود را بروز دادند

خامنه اي و رفسنجاني در نبرد خود 
ه اند مردم را وجه المصالحه قرار داد

ولي مردم بدون توجه به نبرد قدرت 
به خيابانها سرازير شده اند و شعارهائي 
عليه كل نظام بيان نموده اند و نظام 
واليت مطلقه فقيه را آنچنان به چالشي 

ما  1357كشيده اند كه بعد از انقالب 
شاهد چنين چالشي بين مردم و رژيم 

صرف نظر از اينكه چه كسي . نبوده ايم 
ئيس جمهور دوره دهم شود بايد ر

مردم ايران بدون آنكه در دام اين يا 
آن جناح حكومتي قرار گيرند بايد هر 
چه سريع تر مرزها را بشكنند و ضمن 
همبستگي جنبش عمومي ضد واليت 
مطلقه فقيه  خود را بطور مسالمت آميز 
گسترش دهند تا نظامي بر پايه استقالل 

. آزادي و حكومت مردمي بنا سازند -
هم اكنون توازن قوا بهم خورده و 
شكاف جدي بين جناحهاي قدرت و 
حضور قدرتمند مردم در صحنه براي 
تعيين حق حاكميت خويش رژيم را 
در آستانه مرگ حتمي قرار داده 

مرگ نظام واليت مطلقه فقيه . است
زماني به وقوع مي پيوندد كه مردم 
ايران بيش از پيش اميد به آزادي و 

د را باز يابند و عظمت استقالل خو
  . قدرت و توانائي خود را در يابند

  سربلند و پيروز باشيد

  

Fa_rastgou@yahoo.com    

  

  و مردم برعليه نظام بر ضد راي مردم دتاكو
  

  )نبرد رفسنجاني و خامنه اي( 
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تحريم، همواره 
دعوت به جنبش 
  همگاني بوده است

  
هرگاه پاسخ پرسش اين باشد كه      

مردم فرصت را براي ابراز اراده خود 
به آزاد زيستن مغتنم شمرده اند، پس 

،  عمل )يعني تحريم(داقل بيشتر از ح
كرده اند و در جنبشي يكديگر را باز 
يافته اند كه آنها را از توانائي جمعي 

  .شان آگاه مي كند
هرگاه هدف، عبور : ابهام در روش ●

از رژيم باشد، شركت در دادن رأي 
مگر اين كه رأي . ناقض هدف مي شود

دهندگان رأي به آقاي موسوي را 
ه فقيه گمان رأي بر ضد واليت مطلق

برند و يا دست كم بر اين باور باشند 
كه او از استقالل رأي نسبي برخوردار 
است و يا با رأي دادن به او، وضعيتي 
پديد مي آيد كه مي توان از واليت 

  .مطلقه فقيه عبور كرد
اما  گفته مي شود مردم كشور       

چون چشم انداز روشني را پيشارو 
أيوس و به ندارند، از تغيير رژيم م

اين برداشت از . حداقل قانع شده اند
رفتار جمعي مردم، تناقضي آشكار در 

مردمي كه رژيم را توانا و خود : بردارد
را ناتوان بدانند و چشم اندازي هم 
پيشارو نبينند، به صندوقهاي رأي هجوم 
نمي برند براي اين كه بر قدرت رژيم 

» حداقل«به . و ناتواني خود بيفزايند
شدن، چنين رفتاري را توجيه  قانع

زيرا  دولتي كه قدرتمند تر . نمي كند
مي شود به مردمي كه ناتوان تر مي 

  .شود، حد اقل را نيز روا نخواهد ديد
كساني كه مي : ابهام در دوره ●

خواهند رأي بدهند، اينطور استدالل 
مي كنند كه در دوره خاتمي وضع 

در انتخابات رياست . بهتري داشتيم
،  شركت نكرديم، 84ري سال جمهو

احمدي نژاد رئيس جمهوري شد و 
اين ادعا تناقضهاي . وضع ما بدتر شد

اگر وضعيت در دوره : آشكار دارد
خاتمي بهتر شده بود، چرا به نامزد 

رأي ندادند؟ و نيز، » اصالح طلبان«
يك نگاه به آغاز و پايان دوره خاتمي، 
جا براي ترديد نمي گذارد كه وضعيت 

د به بدتر گرائيده است و همين امر از ب
. سبب تحريم وسيع انتخابات شده است

همين طور، در پايان دوران چهار ساله 
رياست احمدي نژاد، وضعيت بدتر از 

علت نيز . آغاز اين دوره شده است
اينست كه مسبب بدتر شدن مداوم 

نظام «وضعيت، نه يك مهره كه 
  . است» جمهوري اسالمي

ر ناچيز كردن نظام ابهام از رهگذ ●
وقتي مردمي آقاي . سياسي در شخص

احمدي نژاد را عامل بدتر شدن 
وضعيت خود و كاهش اعتبار كشور در 
جهان مي دانند، خود را با منطق 

آقاي احمدي نژاد . صوري مي فريبند
تربيت شده نظام و مهره اي در اين 

بدترين، واليت مطلقه فقيه . نظام است
بعنوان رئيس است كه چنين كسي را 

جمهوري به مردم كشور تحميل مي 
ماندن در اين فريب، تن دادن .  كند

به وضعيتي است كه دائم بدتر مي 
  . شود
هرگاه مردمي كه به پاي      

صندوقهاي رأي مي روند، آقاي 
احمدي نژاد را نماد رژيم مي دانند و 
مي خواهند او را شكست بدهند، 

بسا  .بخشي از ابهام از ميان مي رود
وجدان جمعي، اين سان داوري كرده 
است كه ماجراي دوم خرداد را 
همچنان بايد تكرار كرد تا كه واليت 

اين همان . مطلقه فقيه از ميان برخيزد
شيوه نمد مالي مي شود كه تاريخ 

باوجود . ايران بسيار بخود ديده است
كسي : اين، تمامي ابهام رفع نمي شود
بايد نه كه به او رأي مي دهند، مي 

چون مهره اي از رژيم كه به عنوان 
با وجود اين، . منتخب مردم عمل كند

تغيير منتظر همچنان در گرو آنست كه 
وجدان همگاني رأي سنجيده و 
روشني نسبت به الغاي واليت مطلقه 
  . فقيه و استقرار جمهور مردم صادر كند

. اين ابهام ها تمامي ابهامها نيستند     
فكر «. نها بشمار ميرونداما مهم ترين آ

ي كه عنان دار عقل »جمعي جبار
جمعي گشته است، از جمله، در 
پيدايش و عنان داري، از اين ابهامها 

در حقيقت، هر . سود جسته است
ابهامي پوششي است كه عقل را  
نخست از ديدن حق باز مي دارد و 
سپس، ناحق را در نظرش حق جلوه 

ز آنها ابهامهايي كه يكچند ا  .مي دهد
: خاطر نشان شدند، به ما مي گويند

حق در چندين پوشش مستور و از 
چشم عقل جمعي پنهان و ناحق در اين 

متاسفانه  . چشم حق جلوه مي كند
امروز در ايران،  نه تنها ابهام زدائي 
رويه نيست،  بلكه رويه ابهام سازي 

هم در بعد سياسي و هم در . است
بعدهاي اجتماعي و اقتصادي و 
فرهنگي، دستگاهاي سازنده ابهام 

خطر آن وجود دارد كه .  بركارند
چشم عقل جمعي يكسره از ديدن 
حقوق انسان و حقوق ملي، ناتوان 

از اين ديد كه بنگري، تحريم در . شود
» به پاي صندوقهاي رأي نرويد«

تحريم  مجموعه اي . خالصه نمي شود
اين جانب با تمام . از ابهام زدائي است

بطور پي گير به مجموعه اي از توان و 
كار بايسته . ابهام زدائي پرداخته ام

اينست كه در خود كشور، ابهام زدائي 

در هر چهار بعد واقعيت اجتماعي، 
  .رويه همگاني بگردد

هرگاه جنبش وسعتي را يافته باشد   - 8
كه پرسش كننده توصيف مي كند، پس 
شركت در رأي دادن براي اين كه 

ژاد انتخاب نشود، در آقاي احمدي ن
حوزه وجدان همگاني قرار گرفته 

رفتاري مشابه در سرتاسر كشور، . است
بدون حكم وجدان همگاني، پديد 

اگر وجدان جمعي  . آمدني نيست
فرمان داده است كه همگان به پاي 
صندوقهاي رأي بروند، پس مي بايد 

مجموع (= دستيابي به حقانيتي  
ته را هدف قابل وصول ياف) حقوق
از ويژگي هاي حق يكي اينست .  باشد

كه همگاني و همه مكاني و همه زماني 
و بخصوص توانا به پديد آوردن 

بنا بر اين، اگر هم .  اجماع است
كه ) واليت جمهور مردم(حقانيتي 

برانگيزنده  وجدان همگاني است، 
بطور كامل و شفاف بر اين وجدان 

» فكر جمعي جبار«معلوم نگشته باشد، 
مي گويد كه روشن و مبهم بر او  خود

چرا كه،  اگر وجدان . معلوم شده است
همگاني بر حقي كه واليت جمهور 
مردم است آگاهي روشن و مبهم پيدا 
نكرده بود، ممكن نبود بر اساس آن، 

  .ساخت» فكر جمعي جبار«
بدين قرار،  هرگاه جنبش همگاني     

شده باشد، يك رشته داوريهاي ذهني 
  :كار در مي آيندنادرست از 

حكم وجدان همگاني نمي تواند  ●
كند اميدي به تحول نيست و بپذيرد 

و  در همان حال، از  مردم ناتوانند
مردم بخواهد به پاي صندوقهاي رأي 
بروند و رأي بدهند تا رژيم توانا تر و 

  .مردم خود، ناتوان تر گردند
وجدان همگاني نمي تواند به مردم  ●

دوقهاي رأي حكم كند به پاي صن
كه هيچ » بخاطر حداقل«بروند و 

معلوم نيست چيست، آراي خود در 
زيرا  هم قائل شدن به . صندوقها بريزند

جزئي از حق،درواقع انكار حق است و 
كه رأي » حداقلي«هم اين كه 

دهندگان بخاطرش به پاي صندوقهاي 
رأي مي روند،  در اختيار رأي 

ن اختيار دادن و نداد. دهندگان نيست
قدرت حاكم نيز نمي . آن با رژيم است

تواند اين حد اقل را به مردم بدهد 
زيرا بنابر قانون هايي كه قدرت از آنها 
پيروي مي كند، روند عمومي، روند از 

به سخن ديگر، آنها .  بد به بدتر است
هم كه بخاطر حداقل رأي مي دهند، 
بر حق خويش در كمال خود، 

گاهي وجدان همگاني جز آ. آگاهند
همگاني بر حقوق ايرانيان، بمثابه انسان 

  .ها و بمثابه يك ملت، نيست
  

  
وجدان همگاني نمي تواند از  ●

جمهور مردم بخواهد به صحنه آيند اما 
خود خويشتن را در محدوده رژيم 

زيرا اين . فرموده زنداني كند
محدوده، محدوده تضاد با حقوق 

پس اين برداشت كه جوانان به . است
صحنه آمده اند نه براي تغيير بلكه براي 

و استفاده از فرصت » هوا تازه كردن«
چند روزه و اگر آقاي موسوي انتخاب 

آزادي بيشتر در پوشش و «شد، اندكي 
به خيابان درآمدن دختر و پسر دست 

در . ، نادرست است»در دست يكديگر
حقيقت، آنها هم كه توقعشان در اين 

ي كامل را حد است، استقالل و آزاد
  .بسيار بيشتر دوست مي دارند

وجدان همگاني نمي تواند از  ●
جمهور مردم بخواهد از حقوق خويش 
يكسره چشم بپوشند و به پاي صندوق 
هاي رأي بروند و بعنوان آلت بسود 
اين گرايش و به زيان گرايش ديگر، 

  .بكار روند
هرگاه جنبش همگاني، : تكرار كنيم     

فرمان وجدان همگاني بنا بر اين، تحت 
باشد، پس مي بايد حقي خواست 

اگر اين حق، حق . همگاني شده باشد
واليت جمهور مردم باشد، جنبش 
تحريم پيروزي بزرگي را بدست 

هم نامه آقاي هاشمي . آورده است
رفسنجاني به آقاي خامنه اي مي 
گويد، كه اين حق خواست عمومي 
گشته است، هم سنجش افكاري كه يك 

امريكائي انجام داده است مي  مؤسسه
گويد، اين حق خواست همگاني شده 
است و هم شعارهايي كه در شهرهاي 
مختلف، همه روز، بر زبانها آمده اند 
مي گويند كه  مردم ايران آزاد شدن 
از واليت مطلقه فقيه و دولت 
استبداديان را هدف كرده اند و مي 

  .كنند
با وجود اين، معرفت وجدان      

ني بر واليت جمهور مردم، بمثابه همگا
يك خواست همگاني، كامل و شفاف 

» فكر جمعي جبار«وجود . نگشته است
و نيز روشي كه رأي دهندگان بكار مي 
برند، ما را از اين واقعيت آگاه مي 

  . كنند
بدين قرار،  پرداختن به شفاف      

كردن حقي كه مي تواند اجماع پديد 
اليت، آورد، حق جمهور مردم بر و

كاري است كه بيشتر از هر زمان ديگر، 
  .مي بايد در دستور قرار گيرد

هنوز پاسخ به پرسش اول كامل      
براي اين كه تأمل براي . نگشته است

پرسش و پاسخ بر پرسش كننده گرامي 
و خوانندگان، همه جانبه تر گردد، 
قسمت دوم پاسخ را به نوبت ديگر باز 

  .مي گذارم
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