
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فروغ آسایش 
 عضو واحد سیاسی انجمن اسالمی 
 ایکمیته شد مقرر موسوی میرحسین انتخاباتی ستاد مرکزی اعضای نشست در - March 21 -فروردین  ۲۱

 .شود تشکیل «آراء از صیانت یکمیته» به موسوم

 نژاد،احمدی محمود سرانجام و شد آغاز انتخبات در حضور کاندیدای ۴۷۵ صالحیت بررسی - May 10 -اردیبهشت  ۲۰

 .شدند معرفی انتخابات در حضور برای موسوی میرحسین و رضایی محسن کروبی، مهدی

 سینماگران از یکی. شد برگزار آزادی نفری هزار ۱۲ یمجموعه در موسوی حامیان بزرگ همایش -May 23   -خرداد  ۲
 احساس من مختلف، هایتریبون در او سخنرانی هر با و جمهوررئیس سفر هر طول در» : گفت همایش این سخنران عنوان به

 مرا کوچولو آدم یک چهارسال این طول در. کرد پنهان وغدر با را مسائل یهمه چهارسال این طول در دولت...کردم حقارت

 نماد عنوان به رنگ این مراسم، این در سبز دستبندهای و هاشال پخش با «هستیم. خرداد ۲۲ منتظر امروز ما و کرد کوچولو
 هایدالل برخی تعامل و ریزیبرنامه از اردیبهشت ۵ تاریخ در و قبل ماه یک کیهات روزنامه. شد اعالم موسوی حامیان سیاسی
 با ایران در میانه آسیای مخملی هایانقالب الگوسازی برای موسوی میرحسین مرکزی ستاد گردانندگان با آمریکا سیاسی

 هایکارناوال.خواند دروغ ضد پرچم و ایمان بیت، اهل پرچم را پرچم این موسوی. بود داده خبر رنگی نمادهای از گیریبهره
 هاییروزنامه موسوی هواداران. افتاد راه به بود، شده آمیزیرنگ سبز هایپارچه با که تهران شمال هایخیابان در متعددی

 شب یک تا خیاباتی تبلیغات این. کردندمی حمل... و «ممنوع دروغ» و «رفت احمدی» بزرگ هایتیتر با ایساختگی

 .بود گرفته بر در را شهر عمومی فضای انتخابات به مانده

 ها،تخریب حجم» :گفت انتخابات اخالق منشور ترویج و تدوین یکمیته رئیس ،افشار علیرضا -May 28   -خرداد  ۹

 هایانتخابات با مقایسه در آینده به نسبت دلهره و مردم در یأس ایجاد و نماییسیاه مذهبی، و قومی تعصبات تحریک ها،اهانت

 «.استسابقهبی گذشته

 و بحث یک آیدمی نظر به آنچه یمشاهده از ایمزدههیجان و خشنود ما»: گفت اوباما باراک -June 9  -خرداد  ۱۹

 «.است وقوع حال در ایران در جدی یمنازعه

 محمود و شد برگزار جمهوری ریاست یدوره دهمین انتخابات -June 12   -خرداد  ۲۲
 وزارت اعالم اساس بر. شد رأی بیشترین حائز جمهوررئیس عنوان به دوم بار برای نژاداحمدی
 نصاب حد و یافتند حضور انتخابات این در شرایط واجدان از نفر میلیون ۴۰ نزدیک کشور،

 هزار ۵۲۷ و میلیون ۲۴ با نژاداحمدی محمود .رساندند ثبت به را درصد ۸۵ از بیش مشارکت
 درصد، ۳۳/۷۵ رأی هزار ۲۱۶ و میلیون ۱۳ با موسوی میرحسین درصد، ۶۲/۶۳ رأی،

 ۶۳۵ و هزار ۳۳۳ با کروبی مهدی درصد، ۱/۷۳ رأی ۲۴۰ و هزار ۶۷۸ با رضایی محسن
 تشکیل را آراء کل درصد ۱/۴ رأی ۳۸۹ و هزار ۴۰۹ با نیز باطله آراء و درصد ۰/۸۵ رأی

 عفت «.هستیم آراء شفاف و عادالنه شمارش خواستار ما»: گفت کلینتون هیالری .دادند

 خبرنگاران به صندوق به رأی انداختن از پس رفسنجانی، هاشمی االسالمجتح همسر ،مرعشی

 هاآن از صراط پل در من بیفتد اتفاق این اگر که نگیرد صورت تقلبی که امیدوارم»: گفت

 نشود، تقلب که صورتی در اما دهند، نشان واکنش هاخیابان در حضور با خواهممی مردم از شود تقلب اگر. گذشت نخواهم

 «.آورد خواهد رأی موسوی میرحسین که هستم مطمئن

 پیش ساعت ۱۰ را موسوی قطعی پیروزی خبر ۱۳ ساعت در موسوی ستاد رسانی اطالع کمیته رئیس فاتح، ابوالفضل
 پیروزی کشور، سراسر از دریافتی هایگزارش و موجود برآوردهای اساس بر»: گفت و کرد اعالم آراء شمارش آغاز از

 خداوند به شکر یسجده یک ما یهمه پیروزی و اقبال این برای... است قطعی مرحله همین در زیاد یفاصله با موسوی مهندس

 مردم از ایبیانیه در آراء، شمارش زمان از پیش خود قطعی پیروزی اعالم با ۲۳ ساعت موسوی میرحسین« .بدهکاریم

: کرد اعالم خاتمی محمد سید .باشند[ بعد شب دو( ]س)زهرا حضرت میالد شامگاه در پیروزی جشن برپایی یآماده خواست

 «.نیستم پیشگو من ولی برده، را انتخابات موسوی»

 خبر نژاداحمدی چشمگیر برتری از آراء شمارش نتایج یلحظه به لحظه اعالم در کشور وزارت -June 13   - خرداد ۲۳
 و خواند صداوسیما و انتخابات اندرکاراندست بازیشعبده را ایران انتخابات ینتیجه ایبیانیه در موسوی یرحسینمداد. 

 یجشنواره» : کرد اعالم ایبیانیه در کروبی مهدی ستاد «.شد نخواهم خطرناک آرایی صحنه این تسلیم دهممی هشدار»: گفت

 مضحک چنان جمهوری ریاست یدوره دهمین انتخابات برای شده اعالم نتایج. شد تبدیل عزا به امام نظام در جمهوریت بزرگ

 «.کرد دیگری فکر باید و گنجدنمی بیانیه و بیان در که است آورشگفت و

 تا تجریش میدان از غروب هنگام موسوی میرحسین هوادران از هیگرو
 دستگاه ۲۰ از بیش آن ینتیجه در که کردند راهپیمایی ونک میدان حوالی
 آتش به شهرداری یزباله مخزن عدد سی و انتظامی مأموران سیکلت موتور
 با ایمقابله هیچ مردم و امنیتی و انتظامی مأموران روز این در. شد کشیده

 و رانندگی و راهنمایی عالئم کندن با تظاهرکنندگان. نداشتند معترضان
 را مغازه و بانک ۱۳ از بیش شیشه ولیعصر، خیابان میان جداول تخریب

 مشابهی تجمعات. کردند وارد خسارت خودپرداز دستگاه هاده به و شکستند
 شد ایجاد مطهری و زرتشت ولیعصر، فاطمی، هایخیابان در ظهر حوالی نیز

 رهنورد زهرا .گردید واحد شرکت اتوبوس چند زدن آتش به منجر که

 یساعته ۲۴ پخش به معمول غیر طور به که BBC شبکه با وگوگفت در

 و است مشخص اصال که هستند نقاطی یکسری»: گفت پرداخت،می برنامه

 اعالم کشور وزارت که است نتایجی بودن نادرست تشخیص مالک خودش

 را خودشان فرزند وقت هیچ هازبان ترک و آذربایجان مثال. است کرده

 هم موسوی و هستم لر من خود. بدهند رأی دیگری کس به که ذارندگنمی

 این. بدهند رأی نژاداحمدی آقای به و گذارندنمی را موسوی لرستان اهالی بنابراین. هستم لرستان داماد من که گفته بارها

 «.است همین شبیه هم موارد باقی استو مالک دوتا

 
 

 اقدام منتخب، جمهوررئیس از حمایت اعالم ضمن ایبیانیه صدور با مجلس نماینده June 14- ۲۲۰   - خرداد۲4 
 و عمومی افکار تحریک برای طلباصالح کاندیداهای

 انقالب رهبر کردند. محکوم را اغتشاش به مردم دعوت
  برای

 حضور به را وی موسوی میرحسین اعتراضات شنیدن
 در» : فرمودند دیدار لین در ایخامنه اهللآیت. پذیرفتند

 مسائلی نامزدها، و افراد برخی نیز انتخابات قبلی هایدوره

 رسیدگی مرجع عنوان به نگهبان شورای طریق از که داشتند

 این در طبعا و کردند پیگیری انتخاباتی، شکایات به کننده

 نگهبان شورای به... شود دنبال قانونی طریق از باید نیز دوره

 «.شود رسیدگی( نگهبان شورای به موسوی ینامه) نامه این به دقت به که شده تأکید

 انتخابات ابطال بر مبنی پالکاردهایی حمل با وی حامیان موسوی، یهبیان چندمین اعالم پی در - June 15 - خرداد ۲۵
 به لحظه خبری پوشش با راهپیمایی این. کردند برگزار آزادی میدان تا آرامی و بزرگ راهپیمایی رأیشان، گرفتن پس و

. بود همراه خواندند، ملی نماییقدرت آنان آنچه در حضور به مردم دعوت و کشور خارج زبان فارسی هایرسانه یلحظه
 تصرف قصد و کردند حمله بسیج مقاومت نیروی قدس ۱۱۷ ساختمان به اوباش و اراذل ایعده راهپیمایی این پایان در
 دحتر و مادر یک و بسیج سرباز دو اتفاق این پی در. شد متقابل تیراندازی به منجر که داشتند را آن کشیدن آتش به و

 راهپیمایی پایان در موسوی میرحسین افراطی حامیان برخی»: کرد اعالم تهران استانداری .رسیدند شهادت به خردسالش

 و نفر ۳۶ شدن زخمی و کشته باعث و کرده حمله نظامی و دولتی مراکز برخی به سرد و گرم سالح با خود، مجوز بدون

 بارخشونت رفتارهای گویپاسخ باید موسوی آقای که شدند عمومی اموال به خسارت تومان هامیلیون دنآم وارد

 «.باشد خود هواداران

 ضمن ایقطعنامه طی ولیعصر میدان در بزرگی تجمع با نژاداحمدی ودمحم حامیان  -June 16   - خرداد ۲۶

 دختر ،هاشمی فائزه .کردند تأکید اخیر روزهای گرانآشوب یمحاکمه لزوم بر منتخب، جمهور رئیس از حمایت
 از»: گفت بودند، حرکت در ونک سمت به ولیعصر خیابان در که سبز معترضان جمع در رفسنجانی، هاشمی االسالمحجت

: گفت مااوبا باراک «.دهند ادامه خود تجمعات به و بمانند هاخیابان در طورهمین که خواهیممی خود هواداران یهمه

 انتخابات صحت تأیید برای راهی هیچ... هستم هاخشونت نگران عمیقا و کنم سکوت توانمنمی ایران وقایع یدرباره من»

 «.است نداشته ایران در انتخابات این بر نظارت برای را کسانی آمریکا و ندارد وجود ایران

 .شد برگزار انقالب رهبر امامت به و نمازگزار هامیلیون حضور با تهران یجمعه نماز -June 19   - خرداد ۲۹

 به اشاره با موسوی میرحسین به اینامه طی صبح اولیه ساعات در انتظامی نیروی فرماندهی - June 20 - خرداد ۳۰
 شهروندان و کشور ملی امنیت خوردن برهم و شهر سطح یگسترده خسارات و انتظامی نیروی مصدومین ینفره ۴۰۰ آمار

 ادامه صورت در که شده پوشیچشم وی هواداران اغتشاشات به نسبت امنیتی مالحضات به بنا تاکنون»: داد هشدار وی به
 هایخیابان در شب یاولیه ساعات در گراناغتشاش از ایعده. گرفت خواهد صورت جدی برخوردهای هاآن یافتن

 سرکوب مردم و شورش ضد پلیس امنیتی برخورد با که کردند مختل را شهر امنیت و نظم جیحون و آزادی ستارخان،

 در که حجازی آرش. رسید قتل به مشکوکی طرز به موسوی هواداران راهپیمایی جریان در سلطان آقا ندا .شدند
 مجددا حادثه این فردای و بود آمده تهران به لندن از قبل روز ۵ داشت، حضور وی کنار در پزشک عنوان به او قتل فیلم

 اینترپل تعقیب تحت وی»: کرد اعالم کشور انتظامی نیروی یفرمانده. کرد عزیمت انگلیس به

 «.باشدمی

 بازشماری یآماده شورا این کرد اعالم نگهبان شورای سخنگوی -June 21   - خرداد ۳۱

 منفجر( ره)خمینی امام حرم کفشداری در کوچک بمب یک.هاستصندوق درصد ۱۰ تصادفی

 .رسیدند شهادت به نیز نفر دو و باخت جان دم در انتحاری عملیات این عامل. شد

 چگونگی شرح با کشور وزیر به اینامه ارسال با نگهبان شورای دبیر -June 30   - تیر ۹

 .کرد تأیید را انتخابات این صحت خرداد، ۲۲ انتخابات به مربوط شکایات به رسیدگی

 تهران یجمعه نماز هایخطبه در رفسنجانی هاشمی االسالم حجت -July 18   - تیر ۲۷
 وی. دانست اخیر حوادث شدگان بازداشت آزادی به منوط را جامعه در آرامش برقراری
 کشور یجمعه نماز اولین این. کنند حرکت قانون چارچوب در باید همه کرد تصریح همچنین

 رعایت بدون و ختلطم صورت به تهران دانشگاه اطراف هایخیابان در نماز سبز، جنبش حامیان حضور دلیل به که بود

 .شد برگزار اسالمی حجاب

. کردند تنفیذ را نژاداحمدی محمود جمهوریریاست به مردم رأی انقالب رهبر - August 3 - مرداد ۱۳

 .آورد جای به را تحلیف مراسم مجلس در بعد روز دو جمهوررئیس

 متخل قاضی و مأمور ۱۲ و مدیر بازداشت و برکناری از انتظامی نیروی یفرمانده -August 10   - مرداد ۱۹

 .داد خبر تهران اغتشاشات دستگیرشدگان با بدرفتاری دلیل به کهریزک بازداشتگاه

 حداکثری جذب را نظام سیاست تهران، یجمعه نماز هایخطبه در انقالب رهبر -September 11   - شهریور ۲۰

 جریانی یا کسی اگر تبلیغات، برخی الفبرخ»: کردند نشان خاطر و دانستند مختلف جریانات با برخورد در حداقلی دفع و

 زدن ضربه و معارضه به جریانی اگر اما. ندارد کاری او با نظام باشد دگراندیش اصطالحا و باشد اشتهد مخالف ایعقیده

 از دفاع در نظام نیز، ایران در شود،نمی تحمل دنیا جای هیچ در همچنانکه بکشد، شمشیر انقالب روی بر و آورد روی

 یا کسی اگر بنابراین کند،نمی برخورد جریانی با نباشد بورمج که جایی تا نظام... کرد خواهد قاطع برخورد او با دخو

 دنبال و نکند معارضه نظام مبانی با نکند، تالش جامعه آسایش و امنیت زدن برهم برای نرود، خشونت دنبال جریانی

 «.داشت نخواهد کاری او با کسی هیچ و است آزاد خود عقاید ابراز و هافعالیت در نباشد، سازیشایعه و پراکنی دروغ

 حالی در این. شد برگزار کشور سراسر در قدس جهانی روز بزرگ راهپیمایی -September 18   - شهریور ۲۷
 خواریروزه ضمن تهران ولیعصر میدان حوالی در سبز، جنبش هواداران از نفر هزار ۲ به نزدیک کوچکی جمع که بود

 بسیاری در قبل هفته چند از که بود حالی در گرانفتنه محدود حضور. دادندمی سر لبنان و فلسطین علیه شعارهایی علنی،

 .بود شده فراخوان مراسم این در سبزها حضور برای فتنه سران مکرر هایبیانیه همچنین و شهر دیوارهای از

 اقدام اتهامات با انتخابات از پس حوادث دستگیرشدگان از نفر ۸۹ مجرمیت احکام -November 19   - آبان ۲۸
 مردم، آرامش و عمومی نظم در اخالل نظام، علیه تبلیغ امنیتی، جرائم ارتکاب برای تبانی و اجماع کشور، امنیت ضد بر

 .شد اعالم تهران دادگستری توسط االرضفی افساد و محاربه و عمومی و دولتی اموال تحریق و تخریب

( ره)خمینی امام تصویر به سبز جنبش کنندگان اجتماع اهانت پی در -December 13   - آذر ۲۲

 .کردند برپا آمیزاعتراض تجمعات کشور سراسر طالب از نفر هزاران

 .درگذشت منتظری حسینعلی اهللآیت -December 19   - آذر ۲۸

 در حضور با _عاشورا_ روز این در سبز جنبش هواداران از گروهی -December 27   - دی ۶

 حسینی، عزاداران حمله و کشاورز بلوار و حافظ ولیعصر، انقالب، هایخیابان جمله از تهران ینقطه چند

 شکستند را روز این حرمت...  و هابانک کشیدن آتش به و ناهنجار رفتارهای انجام
 عزاداری هایمراسم عاشورا، روز طلبانفرصت گریآشوب از شدن مطلع از پس مذهبی هایهیئت از برخی

 بساط خیابان به آمدن با و کردند رها را هاحسینیه در سیدالشهدا 
 .پیچیدند هم در را گرانفتنه
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  اول پرده

 است؟؟؟؟ کدام تکلیف تدلیس یا ،کودتا تخلف، تقلب
 ۱۶ شماره بیانیه .نگوید هیچ و ببرند را رأیش روشن روز در تا نشیندنمی بزرگ ملت یک

 موسوی میرحسین

 ادعای.است دینی ساالری مردم نماد که مردم درصدی ۸۰ مشارکت و خرداد ۲۲ انتخابات از پس
 ماه ۹ را کشور که ادعایی کرد. تلخ را مردم کام کاندیداها از تا دو توسط تقلب
 افراد این توسط تقلب ادعای که نیست باری اولین این البته .کشاند آشوب به

 حمایت مورد نامزد رهنورد زهرا وقتی هم ۸۸ از قبل سال ۳۰.شودمی مطرح
 تقلب از سخن آشکار هم جا نیاورد، آن رأی اساسی قانون خبرگان مجلس انتخابات در خلق مجاهدین سازمان

 موافق هست خبرگان مجلس در که دستی یک ترکیب با اوالً بگویم باید اساسی قانون درباره آورد: میان به

 مکتبی   بینش فعلی ترکیب در هست؛ که ای مسأله است، اما شده هم تقلب انتخابات این در چه اگر حاال .نیستم

 جمهوری روزنامه با رهنورد زهرا مصاحبه .شودمی دیده ندرت به فعلی ترکیب در است قضیه اصل ما برای االن که اسالم
   ۱۳۵۸/۸/۲۲  مورخ اسالمی

 ریاست انتخابات دوره دهمین برای که تایجین  تر: وسیع و تر گسترده ابعاد در بار این اما شد مطرح مجدداً ادعا این ۸۸ سال در 

 چه به که دانندمی خود و بودند آرا ترکیب شاهد رأی اخذ طوالنی هایصف در که مردمی است. آور بهت شد اعالم جمهوری

 میرحسین نخست هبیانی.  کنندمی نگاه سیما و صدا و انتخابات اندرکاران دست زیبا شعبده به تمام حیرت با اند داده رأی کسی
  ۸۸ خرداد ۲۳ موسوی
 متفاوتی نظرات هاآشوب پایان از پس وی  حامیان اما آوردمی میان به تقلب از سخن آشکارا انتخابات از بعد موسوی میرحسین

 حامیان و نزدیک یاران نظرات برخی زیر در  کردند. نقض را میرحسین سخنان نحوی به کدام هر و داشتند او هایگفته به نسبت
 فشاری هیچ و بردندمی سر به کامل آزادی در دوستان این که شده زده زمانی در  سخنان این .کنیممی بررسی را موسوی میرحسین

  .است نبوده ها آن روی بر

  ۹۱ سال خاتمی محمد سید .است شده تقلب ۸۸ انتخابات در که گویمنمی من 
 هم من دوستان از خیلی .گفتیم و آمدیم که اینست فرقش. نداشت تفاوتی هیچ ام گذشته هایحرف با گفتم دادگاه در که چهآن

 آقای حق در چون گویمنمی را این گویدمی اما نیست تقلب به قائل هم نبوی بهزاد آقای. گویندنمی اما دارند را نگاه همین

  ۸۸ اسفند عطریانفر محمد. ودشمی خیانت موسوی
 ۲۱ حجاریان سعید .استبوده «سیستماتیک تدلیس» بلکه تخلف نه و تقلب نه داده رخ ایران در ۱۳۸۸ انتخابات جریان در آنچه

  ۹۲ مرداد
 تقلب به قائل هم ابتدا از من بود. گونه همین هم ۸۸ در .است شده برگزار سالم مجموع در انتخابات تمام اسالمی انقالب آغاز از 

 آبان زاده تاج مصطفی سید. تقلب نه بودم انتخاباتی کودتای به معتقد داشتم. من نظر اختالف دوستان با قضیه این سر و نبودم
  دهباشی حسین با گفتگو در ۹۵

   دوم پرده 
  جو!!! خدا مردم اند کرده غلط
 جنبش رهبر اما شد مردم اعتقادات و حسینی عزای خیمه به حرمت هتک که جایی بود ۸۸ عاشورای در سبز جنبش انحراف تجلی

 طوفانی میان در که بودند شاهد جهانیان و هاملت همه باز : خواند جو خدا مردمی را هتاک افراد موضوع این از برائت جای به سبز

 و آمیز مسالمت صورت به گویان نحسی حسین مقدس، روز این در حسینی عزاداران ها،اهانت و تکفیرها و تبلیغات و تهدیدها از

 اعمال با گذشته دفعات چون نیز بار این و بودند کرده انتخاب خود که شدند مسیرهایی و هایدانم روانه تند شعارهای بدون

 امروز که شخصی لباس نیروهای تیراندازی راهپیمایان، کردن زیر چون باور غیرقابل هایخشونت شدند، مواجه آمیز تحریک

 آن اثرات که آفرید را ای فاجعه شود،می زده کنار سرانشان و آنان چهره از پرده روزبه روز و نیست پوشیده کسی بر آنها هویت

  ۸۸ عاشورا میرحسین هفدهم بیانیه از بخشی  .بست برنخواهد رخت کشورمان سیاسی صحنه از زودی این به
 بوده چنین هم اگر و بودند؟ اول گروه همان دوم گروه این آیا :شد نقض حامیانش و نزدیکان توسط وی سخنان نای هم باز اما

 پاره عکس یک روز یک که کنیدمی مالحظه دهند؟ پاسخ آن به طلباناصالح باید که هستند طلباصالح امروز آنان آیا است،

 باز دهند،می تند شعاری گویا که شوندمی داده نمایش زدههیجان ایعده روز یک باشند؛ پاسخگو باید طلباناصالح شود،می

 پایبه را آن و شودمی زده آتش السالمعلیه حسین امام داریعزا خیمه اینکه همه از آورترشگفت. باشند پاسخگو باید طلباناصالح

  ۹۲ آبان ها خوئینی موسوی محمد سید .گذارندمی طلباناصالح
 که بود این نقصمان ما شاید ید؟گذارمی من حساب به چرا را این کردند، غلط خوب دادند، شعار حسین امام علیه عاشورا در 

 ۹۱ سال خاتمی محمد سید.  نگفتیم را خود مطالب ترروشن

 سوم پرده
 !!!آمریکا،آمریکا

 و بیگانگان پرداخته و ساخته را اسالمی انقالب معجزه این تا داردمی وا را هاآن کوچکشان منافع که کسانی انصافندبی چقدر

 موسوی میرحسین ۶ شماره بیانیه .بنامند «لینمخم انقالب»
برداشت.  سبز جنبش از آمریکا حمایت مورد در مهمی اسرار از پرده کلینتون هیالری سخت هایانتخاب کتاب چاپ ۹۲ سال

 تبریکی کارت نه حال  تا. انگلیسی نه و هستیم آمریکایی نه ما :شدمی انکار موسوی حسین میر هایاعالمیه در بارها که حمایتی

 موسوی میرحسین ۱۳ شماره بیانیه .داریم را هاآن یاری امید نه و ایم فرستاده بزرگ کشورهای رؤسای برای
 و مهمل ادعایی آمریکایی سناتور لدین مایکل و کلینتون خاطرات آنها ترین مهم  که مدارک و اسناد طبق وی ادعای این اما

 اغتشاشات به ما واکنش کنیم، عمل بهتر و متفاوت آن مورد در توانستیممی که موضوعی معتقدم مبرگردی گذشته به اگر :است دروغ

 مشورت جاسوسی امور در مختلف منابع و ایران امور کارشناسان با گسترده طور به ما بود، پیش سال پنج تابستان در ایران خیابانی

 دخالت از وجه هیچ به ایران مردم چون نیست، سازنده معترضان از آشکار حمایت آمریکا برای گفتند،می ما به هاآن کردیم،می

 صلف. کردیممی حمایت ایران انتخابات معترضان از ترصریح که داشتم آرزو برگردیم گذشته به اگر اما آید،نمی خوششان خارجی
 کلینتون هیالری سخت های انتخابات کتاب ۶

 میکنند: دراز آمریکا ویژه به غربی کشورهای سمت به یاری دست  سبز جنبش طرفداران که میرسد جایی به کار
 و ایماهواره ارتباطات زمینه در بویژه کردند، کمک درخواست واشنگتن  از مداوم صورت به  ایرانی معترضان

 افسر گرشت، مای رائول .داد انجام امکانات این تدارک برای زیادی تالش آمریکا و ای رسانه چند هایدستگاه
 تایمز نیویورک با مصاحبه در سیا سازمان

 هایتماس صحنه، پشت در خارجه وزارت در من تیم :دهدمی سخاوتمندانه را یاری این جواب هم آمریکا و

 تعمیرات خاطر به توئیتر توقف از توانست فوری ایمداخله با و کردمی برقرار ایران داخل در فعاالن با مستمری

 دست از را ارتباط برای مهمشان ابزارهای از یکی کنندگانتظاهرات شدمی تعطیل توئیتر اگر. کند جلوگیری

 سران .است آمریکایی سران به آن رهبران  ی نامه آمریکا و سبز جنبش روابط تاریک و حساس نقطه اما.دادندمی

 ایران شرایط تشریح با و شدند آمریکا هایحمایت و کمک تداوم خواهان اوباما به صفحه ۸ نامه یک در سبز جنبش

 شاهد تا کند اتخاذ است الزم تصمیمی هر آمریکا خواستند 

  .باشد غرب تمایالت جهت در هاییپیشرفت 

 ۲۰۱۲ آمریکایی سناتور لدین مایکل

 

 

 
 

 آخر پرده
 !!خیر یا آری انتخابات تحریم

 اساس بر آن تجدید و انتخابات ابطال هدف تحقق و انتخابات برگزاری ناسالم روند به آرام اعتراض پی در ما

 میرحسین ۷ شماره بیانیه .کند تضمین را پیشین انتخاب بار فضاحت های تقلب تکرار عدم که هستیم راهکارهایی
 موسوی

 آقای دولت توسط انتخابات دو و نژاد احمدی آقای دولت توسط هم دیگر انتخابات دو ۸۸ انتخابات از پس

 است بوده سوال زیر ایران در انتخابات سالمت سبز جنبش رهبران ادعای طبق .شد برگزار  روحانی
 ارائه انتخابات در حضور برا لیستی و. کردند تحریم هم را اسفند در  نهم مجلس انتخابات حتی و

 محمد سید .باشند داشته فهرستی و نامزد انتخابات در نباید و توانندنمی طلبان اصالح  :ندادند
 ۹۰ آبان ۲۲ خاتمی

 نهم مجلس انتخابات در  اصالح شرکت شرط را  سیاسی زندانیان و مطبوعات احزاب، انتخابات، آزادی و  

 دیگر افراد این حنای بود آن یدهنده نشان و. نداشت مردم حضور در تاثیری هیچ ها آن تحریم این  .دانستند

 این :بشورانند نظام علیه بر را ایعده و کنند جوسازی... و آزاد، تقلب انتخابات بحث با توانندنمی و ندارد رنگی مردم بین در

 شرکت واقعی آمار بگوییم و کنیم خوش آن به را دلمان که نیامد دست به چیزی هم مجلس انتخابات در نکردن پیدا حضور

 حزب دبیر کرباسچی غالمحسین .نداشت جامعه در تأثیری تحریم این. هاحرف دست این زا و است بوده اینقدر کنندگان
 کروبی آقای مشاور و کارگزاران

 دولت که صورتی در .انداخت صندوق در را خود رأی آبسرد در خاتمی محمد سید و .کردند نقض را خود حرف دیگر بار و

 منفی واکنش با خاتمی دادن رأی .است برده سوال زیر را انتخابات سالمت ها آن زعم به که بود دولتی انتخابات کننده برگزار

 شرکت انتخابات این در فرد صورتبه و شده کنده جمع از او  :زاد نوری محمد جمله از شد روروبه وی دوستان از برخی

 ۹۰ اسفند ووله دویچه با زاد نوری مصاحبه .استکرده
 تحریم از خبری دیگر بار این .بود یازدهم جمهوری ریاست انتخابات شد، برگزار نژاد احمدی دولت توسط که انتخاباتی آخرین

 در قوا تمام با طلبان اصالح و نداشت تاثیری مردم روی بر دیگر هاشیوه این .نبود آن در شرکت برای گذاشتن شرط و انتخابات
 آقای بار این نمودند. شرکت انتخابات در هم زاده تاج مصطفی مانند بودند زندان در که کسانی حتی کردند شرکت انتخابات

 .رفتمی دوم مرحله به انتخابات آوردندمی تر کم رأی هزاری چند اگر ایشان و شوندمی برگزیده رأی میلیون ۱۸ با روحانی

 :است این کشاندند آشوب به را کشور ماه ۹ که کسانی از آیدمی پیش که سوالی
 ؟؟ کند جا جابه را آرا قبل مانند توانستنمی نژاد احمدی آقای دولت آیا

( قالیباف دکتر) بود  سپاهی فردی اتفاقاً که دوم نفر نفع به را نتیجه انتخاباتی کودتای با توانستندنمی سپاه مانند نظامی هاینهاد آیا

 بزند؟؟ رقم

 کند؟؟؟ برگزار فرمایشی صورت به را انتخابات معتدل و طلب اصالح نامزدهای صالحیت رد با توانستنمی نگهبان شورای آیا

 رأی؟؟؟ هزار چند برای یا است تر سخت رأی میلیون ۱۰ برای کودتا یا تقلب، تدلیس مهمتر همه از و

 .کندمی اثبات را انتخابات در سالمت عدم و تقلب ادعای بودن اساس پاسخ، بی بی هایپرسش این مامت

 .شد آنان ی چهره از نفاق پرده رفتن کنار و فتنه طومار چیدن سبب دی ۹ حماسه حال هر به 

 .شد ریخته خون آن برای که انقالبیست هایآرمان با مردم عمیق پیوند نشان که .است انقالب تاریخ در بصیرت از فصلی دی ۹
 . ...شود بررسی حامیانشان و فتنه سران هایگویی دروغ و نفاق از ای گوشه شد سعی سطر چند این در

 

   تغییر موضع سران اصالحات!

عضو واحد  -معین رضیئی

 سیاسی انجمن اسالمی

 

   توئیت نامه
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 فاطمه حسن پور 
 انجمن اسالمی عضو واحد سیاسی  

 ییهااست و تنها، بهانهبوده رانیا هیعل هامیاِعمالِ انواع تحر ران،یها، دربرابرِ ادر تمام زمان کایآمرثابتِ  استِیس

  .استشود، متفاوت بوده هیتا اَعمالش قابلِ توج زند،یبه آن چنگ م هامیتحر نیاِعمالِ ا یبرا کایکه آمر
 و رانیبا هدف فشار آوردن بر ا یالدیم ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰ یهاسال یط رانیا هیعل کایآمر یها میکه تحر یحال در

 ،یالدیم ۲۰۰۰شده بود، از اواسِط سالِ  یزیطرح ر انهیخاورم یدر منطقه رانیا کِیمحدود ساختنِ قدرتِ استراتژ
 یِ سازیغن تِ یمحدود کردنِ ظرفتمرکز،  نیهدف از امتمرکز شد. رانیا یاهسته یبرنامه یبر رو کایآمر یها میتحر

، ۸۸ یپس از بروزِ فتنه هامیتحر نیاست. ابوده  یاهسته یبرنامه یِنظام یِبه ترکِ ابعادِ احتمال رانیو اجبارِ ا رانیا

 . اما چگونه؟کرد دایسوق پ یاسیو س ینظام ،یاقتصاد یهامیبه تحر یاهسته یهامیو از تحر دیبه اوج خود رس
کرده بود.  تیخود را در چند حوزه تقو یاهسته یدستاوردها رانیکه ا دیفرارس یدرحال  یجمهوراستیدوره انتخاباتِ ر نیدهم

کرد تا سرانجامِ انتخابات  قیتعل ۲۰۰۸را از ژوئن  یامذاکراتِ هسته متحده،االتِیا ،یجمهور ِاستیشدنِ انتخاباتِ ر کینزد اب
اعالم کرد  سماًقرار داده بود، سرانجام اوباما ر یاهسته رانِیرا بسترِ رفتار با ا هامیتحر قِیفشار از طر که کایمشخص شود. آمر

 رفتار، تا روزِ انتخابات دنبال شد. یالگو رِ ییو تغ ینینشعقب یهیرو نیاست. ا رانیبا ا میمستق یِوگوگفتخواستارِ 
 یبه سمتِ ارتقا دیبا زیفردِ منتخب، قاعدتاً همه چ یآرا زانِیم زیو ن یدرصد۸۵پس از شمارشِ آرا و آشکار شدنِ مشارکتِ  

جنبشِ عدمِ تعهد شد،  تِیدر آژانس، که موجبِ تقو رانیا یِحقوق یدر کنارِ دستاوردها ،یاهسته ساتِ یدر تاس رانیا یِفن گاهِیجا
 برا موج یاهسته رانِیا تِیاست تثب یهیبد رد،یقرار گ روزیبه فردِ پ یدرصد ۶۳اعتمادِ  ا،یدر دن رینظانتخاباتِ کم کیکنارِ  یوقت

 یاهسته یمسؤولِ پرونده تِیمقبول زانیانتخابات و م مشارکتِ مردم در زانِیاز آن حاصلِ م یالگو که بخشِ مهم رِییتغ .شودیم

بخش دانستِن الهام»از عواملِ فتنه که اوجِ آن با  شییاروپا شانِیکو هم کایآمر تِیحمابود، اما پس از وقوعِ فتنه مخدوش شد! 

. اندافتهیگذشته  طِیبازگشت به شرا یبرا یافتیفتنه را ره ۱+۵و متحدانش در  کاینشان داد، آمر د،ش یعلن اوباماتوسطِ  «یموسو

از  ینینشعقب»متحده را  االتِیدر مقابلِ ا یاهسته مِیتِ تصادر کرد و مقاوم یاهیانیب یموسو نیرحسیمفتنه،  انِیبا باال گرفتنِ جر

آنقدر وضع  یاسیاز نظر س رانیا رسدیبه نظر نم»کرد:  حیو تصر لیبعد تکم یچند امارا اوب هیانیب نیاعنوان کرد! « حقوقِ ملت

 رانیمواضعِ ا فِیتضع یبرا کارمِ یتقس نیا «اتخاذ کنند. عیسر یهامیتصم یاهسته یمساله یداشته باشد که بتواند درباره یثابت

 یبرا «دیجد یهامیاعمالِ تحر»از رسماً  زین کایآمر یسنا آناز  بعد.در تمامِ مدتِ فتنه وجود داشت یادر مذاکراتِ هسته ژهیوبه

 یجانبهکی یهامیتحر بِیمنجر به تصو تیدر نها کایگران با آمرفتنه یِهمکارسخن گفت!  «یرانیشهروندانِ ا یِآزاد»از  تیحما

 
ابتکاِر . با راستا صورت گرفت نیدر هم زین رانیا نِ یبنز مِیبه موضوعِ تحر کایشد و ورودِ آمر رانیفشارها بر ا شِیو افزا کایآمر
موضع با  نیشرکت کردند و ا رانیا هِیعل کایآمر یهامیدر اهدافِ تحر گرید یاز کشورها یاریبس هاییعالوه بر اروپا کایآمر
از کشورها از  یاریبس ۸۸ یثِ فتنهراستا بعد از وقوعِ حواد نی. در اافتی قیتعم اریبس رانیا یِفِ توانِ داخلیو تضع ۸۸یفتنه
 ۱/۱مجوز واردات حداکثر  هیو ترک یجنوبژاپن، هند، کره ن،یچ یعنی دار،یکشورِ خر ۵منع کردند و فقط  رانینفتِ ا دِیخر

 نیکردند. بد افتیدر د،یقابلِ تمد یشش ماهه یِ زمان یدوره ها یبرا کایآمر یسورا در روز، از  رانیبشکه نفِت خامِ ا ونیلیم
بشکه  ونیلیم ۱/۱بشکه در روز بود، به کمتر از  ونیلیم ۲/۵از  شیکه ب یالدیم ۲۰۱۱که در سال  رانیصادراتِ نفتِ خامِ ا بیترت

 یارز یشده، در آمدها ادیکشورِ  ۵به  رانیدربرابرِ صادراتِ نفتِ ا رانیپرداختِ ارز به ا تِیبا ممنوع ۲۰۱۳سال  در .سقوط کرد

 تیاهم اریبس هامیآن در رابطه با تحر یِالمللنیب رِ یو تاث ۸۸یفتنه اما .دچارِ مشکلِ فراوان شد رانیا یِاقتصاد یهابخش رِیو سا
اعمالِ  یالزم را برا تِیکشورها مشروع یبا حداکثر شدت، صادرشد و به همه ۱۹۲۹حوادث بود که قطعنامه  نیدارد. چرا که با ا

صرف  نهیهز ران،یا مِیجهان شمول کردنِ تحر یبرا هالکه سا کایآمررا اهدا کرد. لذا  رانیا هِیو چندجانبه عل جانبهکی یهامیتحر

خود  یچندجانبه مِیبخشد و تحر تیو مقبول تیخود مشروع یجانبه کیبه اقداماتِ  افتیفرصت  ۸۸یکرده بود، به موهبتِ فتنه

 یاست که روزنامه یدرحال عیوقا نیا یهمه .دینما لیتبد یجهان یهامیبه تحر مانانش،یپو هم ییاروپا یرا با کشورها
به مرورِ  یاو مذاکرات هسته رانیا هیعل کایآمر یهامیاعمالِ تحر یخچهیخود، با اشاره به تار یِنترنتیا گاهِیدر پا مزیتاورکیوین

 نتون،یپرداخت و نوشت کل رانیمذاکره با ا یبرا ییهاکردنِ کانال دایپ یها براآن یبه عمان و تالش ها نتونیکل یسفرِ گذشته
و گفتگو کند. اما چند  دارید رانیمذاکره با ا یدرباره چگونگ یبا مقامات عمان مکلف کرد ۲۰۰۹خود را در سال  یژهیمشاورِ و

 یریگیرا پ میراهبردِ فشار و تحر ران،یتعامل با ا یجارا واداشت تا به کایآمر ران،یدر ا ۸۸یفتنه یهفته بعد، اعتراضاتِ ضدِدولت

 ۸۸آذر  ۹که در  یاصفحه ۸ یانامه یدر رابطه با محتوا حدادعادل یآقا حاتِ یتوض !صرفِ نظر کرد ران،یکند و از سازش با ا
 یسؤالِ وزارتِ امورِ خارجه نینامه در پاسخ به ا نیا فرستاده شده است: کایبه آمر رانیاز ا ۸۸ یافرادِ فعال در فتنه یبعض یاز سو

 ندیگویم هاییکایها به آمرآن ؟میانجام ده دینبا یو چه کار میده امانج یچه کار دیما با»از رهبرانِ جنبشِ سبز است که  کایآمر

فشار وارد  رانیاتم بسازد! به ا مبِب خواهدیچون م دیکن یاقتصاد مِیرا تحر رانیبرسد ا یروزیجنبشِ سبز به پ دیخواهیاگر م

به  افتنیدست  یکه برا کنندیم قیرا تشو کایها آمرآن .ستندیبا یاسالمیکنند و در برابرِ جمهور تیتا مردم از ما حما دیکن
 ندیگویم هاییکایبه آمر حاًیها صراعمال کنند. آن میآن تحر یجاتوافق نکنند و به یادر مذاکراتِ هسته ران،یمنافعِ غرب در ا

 ریو مقاومتِ لبنان و سا نیاز مظلومان فلسط رانیملتِ ا تِیآنان حما. است استیاز س نید ییِسبز، طرفدارِ جداجنبشِ

 رانیا یاسالمیجمهور یِبراندازبه  هک کنندیخواهش م کایآمراز و  نامندیم سمیاز ترور تیتحتِ ستمِ منطقه را حما یهاملت

نه غزه، نه »روزِ قدس در تهران شعارِ  در یانوشته شده که عده یینامه در همان روزها نی، ابه دسِت جنبشِ سبز کمک کند

هست که با  یبا شرف یرانیا چیه ایآ. دندیکشیعالمت ضربدر م ،یاسالم یجمهور یکلمه یو در تابلوها رو دادندیسرم« لبنان

همان  نیا د؟ینجو یزاریب ۸۸ ینکند و از فتنه نیلعنت و نفر یپرستگانهیو ب یفروشو وطن انتیهمه خ نینامه، به ا نیخواندنِ ا
ها آن یِو مزدورانِ داخل سیو انگل کایبه آمر رانیبا شکوهِ خود در سراسرِ ا شِیبا نما ۸۸ ید ۹در  رانیه ملتِ ااست ک یکار

 .ددادن ستهیشا یپاسخ

 
 
 

و  گانگانیفتنه و ورود دست ب یبو شدیم یشیدوراند یسقف جماران، باکم ریدر ز دیاز زمان حضور س

آب و  نیکه از جنس ا یبا محاسن یدیس.انتخابات احساس کرد تیکشور را در امر پر اهم نیدشمنان ا
بار به بهانه انتخابات اما  نیا یآشوب گریاستراحت آماده شده تا بار د ی. انگار بعد از مدتستیخاک ن

 نیدورب ی. در جلواندازد یرا به صندوق م یدر جماران را دیس.اندازدیانقالب راه ب مهیمجددا با طعن خ

 یو از را رندیبپذ یکنند،آنچه مردم انتخاب م دیکند، همه با یو روباه گونه اعالم م یشگیبا لبخند هم اه

 یفردا .برنده انتخابات خواهد شد یموسو نیرحسیکه م یکنداعالم م نیهمچنکنند.  نیمردم تمک
در خصوص رد  ای هیانیب یو موسو اوردندیاو تاب ن یو رفقا دیس جه،یانتخابات با مشخص شدن نت

و  شودیمحسوب م یاصل یاز ستون ها یاسالم یرسالم در جمهو انتخابات» .انتخابات منتشر کرد جهینت

فلذا کامالً مشخص است  «.یدهدخود را از دست م تیسوال رفته مشروع ریسوال رفتن آن، نظام ز ریبا ز

رش خرداد و شو۲۵ یقانون ریغ ییمایمنجر به راهپ یخاتم تیحما تینها در .اند کجا را هدف گرفته قاًیکه دشمنان و عامالنشان دق

 .خواستار مالطفت و سازش با آشوبگران شد ،هیقوه قضائ سیرئبه  ای در نامه یخاتمسه روز بعد محمد   .شود یهواداران سبز م
طبع مهربان و پدرانه او  لیجز به دل نیهمواره طرفدار سازش و عطوفت با اغتشاش گران بوده است و ا یزیبه طور تامل برانگ دیس

 ،یبه آرامش و قانون مدار شانیو دعوت ا یمقام معظم رهبرخرداد به امامت ۲۹نماز جمعه در  ییرغم برپا یعل .باشد یتواندنم

 .کشاندن که باعث مرگ حداقل ده نفر شد هاابانیمبارز، مردم را به خ ونیو روحان یخاتمخرداد، ۳۰شنبه 
 عیحال پس از وقا نیرا به خون مردم آلوده تر کرد. با ا دیس یروز به روز دست ها یو خودفروش یو خودباختگ یطلب ایدن

خود او شده بودند، حاضر شد و حکومت را مسئول آشوب و خون مردم  یکه قربان انیخرداد در جمع چندتن از خانواده شورش۳۰
را به عنوان  پرسی دست به دامن قانون شد و همه دیبا تیوضع نیبرون رفت از ا یادر آن جمع اعالم کرد بر یکرد. خاتم یمعرف

 یکار_یکندعرضه م یگریجور د دیآمدها گفته بود را حاال س شیپ نیفرزانه انقالب قبل از ا ریکه پ یزیکرد. چ یراه حل معرف

 ._منافقانه

بدست آورند  زیرا ن دیمراجع تقل تیخود داشتند فلذا، تالش کردند حما هایتیدر مشروع کردن فعال یسران فتنه سع گریو د یخاتم

 در دادگاه  یابطحبعد  یچند .شد نیآنان و ورود تفرقه به د یتالش ها دنیقدر مانع از به ثمر رس یمراجع عال رتیبص یول
اصالحات  انیشدن جر یاز قربان نی. همچنیدهدفتنه خبر م انیدر جر یاز نقش خاتم یوقابل تامل است.  اریکه بس یکندم یاعترافات

 نکهیبعد خبر ا یچند .یخوانداعترافات آن هارا کذب م نیش در واکنش به او دفتر ی. خاتمیکندم ابراز تاسف هیقض نیدر ا

اعترافات ممنوع الخروج شد.  خاتمی و کرد درز ها بازگشت به آغوش پدران خود است به رسانه یدر حال آماده شدن برا یخاتم

 نیبزرگتر. را بازگو کرد یشدنم دهیپنهان شده بود و د اهیعمامه س یکه در ال به ال هایی یآلودگ یگریپس از د یکی رشدگانیدستگ

و مجددا از حضور مردم سواستفاده  ابدی یروز قدس حضور م ییمایدر راهپ دیس وریشهر۲۷ .سوروس بود ادیبا بن دیس باطآنها ارت

تاسف  تینها در .کندیو... صحنه را ترک م اندازد یدور هم جمع شده بودند را به جان هم م یامر مقدس یرا که برا یکرده و مردم

به  نیسنگ یها نهیهز لیتحم زمان،یبه مملکت باعث هشت ماه اغتشاش در کشور عز انتیخود و خ یخندان با خودخواه دیس

اعتراضات در  نیا در .شد یاسالم یجمهور های هیسرما نیاز بزرگتر یکیبه  بیو آس رانیا یالملل نیکشور، ضربه زدن به وجهه ب

خط نفاق شده و جان باختند که شامل  نیا ریخائنان به مملکت، درگ یاغراض شخص لیبه دل زمانیحدود هشتاد نفر از هموطنان عز

شد  ختهیمردم ر نیتمام ا خون .خائنان را خوردند نیا یایو ر ریتذو بیهستند که فر یگناهیمردم ب ای یتیو امن یماموران انتضام

 دیهمه خون با نیآلوده به خون جان باختگان است. ا یاریافراد بس دستان .شاد شود یدل عده ا گانهیب یدر کشور ها تیهاتا در ن
خود قد  اکارانهیو چطور از تشهد ر یروندهنوز راه م نیسنگ نیچن یبا دستان یداشته باشد، در عجبم چطور افراد یادیوزن ز

 شانیبرا یدستاورد هیجز گر ان،یجر نیاز ا دهید بآسی افراد و ها خندان در جمع خانواده دی. در انتها حضور سیکنندقامت م
را نشان  نیا یبهمن به خوب۲۲و مسئول اتفاقات را شناختند و در  یو خائن واقع افتهیدست  یکاف رتیمردم به بص تاًینداشت و نها

 نیچن گریبرخوردار باشند تا د یکاف رتیمملکت از بص نیاست مسئول الزم .انداختند رونیمردم ب انیمنافق را از م دیدادند و س

محاسنشان گاه  یهمراه رجال مملکت مشاهده کرد، گاه در ال توانیاز دم روباه را م ای قطعه یگاهمملکت نشود.  ریدامن گ یمسائل
الزم است تا به اسم مذاکره مملکت  ری. تدبودش یو خنث ییآب و خاک شناسا نیالزم است تا مکر دشمنان ا ری. تدبدشانیدر دسته کل

نباشد تا  یریپ یکه طلوع کند ول یاز روز دیترس دیافشا و اصالح شود. با نیمسئول یتیدرا یالزم است تا ب ریغارت نشود. تدب
  دیترس دیروشن کند. با مانیرا برا دهیچیمسائل پ نیا

 
 
 

 نیب رتینداشتن بص ایاست دعوا بر سر داشتن  یمدت
آغاز شده  ترنییپا یهاهیو ال یانیم یاسیس یروهاین

به نام  یجا شروع شد که فرداز آن زیاست. همه چ

شد  لیکشور وارد شد و تبد یاسیبه سپهر س نژادیاحمد
 یاسیس یفضا یبند میتقس یبرا دیجد یکشبه خط

 تیبا استفاده از ظرف ۸۸ اتاو در انتخاب یروزیکشور. پ
و  انهیگراتوسعه یهااستیسو تنفر جامعه از  یمنف

باعث شد  یرفسنجان یمرحوم هاشم یضدعدالت اجتماع
با گفتمان عدالت در برابر  یبیکه بتواند به طرز عج

و  یطلبان( و توسعه)کارگزاران سازندگ)اصالحیفتمان آزادمشترک دو گ یندهینما
محروم و  یهاشود و دل توده روزیپ یزیطرز شگفت انگ به( یمرحوم هاشم فیط

 یروند در چهار سال اول دوره نیجامعه را به خود متوجه کند. ا تریمذهب یهابخش
 یهاو وعده یگفتاردرمان یکه به جا یزماناو هم ادامه داشت.  یجمهور استیر

را کاهش  ینیج بیمحور توانست ضرعدالت یاقتصاد یهااستیس یبا اجرا  ،یتوخال

 تیرضا گر،ید یکشور و تعامل سازنده با دو قوه یعمران یبودجه شیداده و با افزا

. روند رو به رشد دولت عموم مردم مستضعف و طبقه متوسط را به خود جذب کند
منافع  یبیاو که به طرز عج یهااستیادامه داشت و س زین ۸۸تا انتخابات  دنژایاحمد

مقابل  انیپا گذاشته بود، باعث شد که جر ریرا ز ساالرهیسرما استمدارانیو س انیغربگرا
در سال  رانیا خیتار یاسیمناظرات س نیتری. جنجالندیایبا تمام توان به مقابله با او ب

درصد مردم  ۸۵و حدود  دیایب دیدر کشور پد یبیعج یباعث شد که شور انتخابات ۸۸
توانست  نژادیاحمد تیکنند. در نها عالمو نظر خود را ا ندیایب یرأ یهاصندوق یپا

 یرأ ونیلیم 4۰از  ونیلیم ۲4درصد مردم را به خود جلب نموده و  ۶۳از  شینظر ب
  لیدل چیمقابل بدون ه انیجر یهد ولمأخوذه را به خود اختصاص د

انتخابات را متقلب  یمجر یهاو دستگاه رفتهیانتخابات را نپذ یجهینت یو مدرک قانون
  کهنیجابجا شده است. با وجود ا دایکاند کیمردم به نفع  یشد که رأ یمدعو  دینام
نگهبان  یشورا یبود ول فتادهیانتخابات اتفاق ن ینظارت یبه نهادها یرسم تیشکا چیه

 کرد که  یاز آراء را بازشمار یبخش
مردم اما باز هم  یمعترض به رأ انیبود. جر یخارج شده، باز هم همان قبل یجهینت

 ینظمیآشوب و ب یرا برا نهیزم ها،ابانیرفت و با فراخواندن هواداران خود به خینپذ
 یآمدند و در برابر حمله دانیمردم به م یدفاع از رأ یهم برا هایآماده کرد. انقالب

مردم دفاع  یو رأ ینمودند و از انقالب، نظام اسالم ییآراتقلب صف نیدروغ انیمدع
 ونیمختلف از خواست مردم و انقالب لیبه دال یمدت ازپس  نژادیاما احمدکردند. 

 نیشیعناصر نامطمئن در دولت دهم و انحراف از راه پ یریفاصله گرفت و با به کارگ

کشور و مردم مستضعف را  یانقالب یخود از بدنه یجداساز ینهیمردم و انقالب، زم

نگهبان و  یشورا ملهالت مکرر به ارکان مختلف نظام از جفراهم نمود و امروز با حم

مکرر او،  امروز با اشتباهات خود را به حداکثر رسانده است. یفاصله ه،یائقض یقوه
خود قرار داده  یهایریگمیکه همواره اصول انقالب را محور تصم یانقالب انیجر

 هیعل هایریگشکاف و موضع نیاما ا کندیم یریگاست، نسبت به اشتباهات او موضع
 یاند که زمان خوبگران را گستاخ نموده و تصور کردهفتنه نژاد،یاحمد اهعملکرد اشتب

گران ضدانقالب که فتنهاند.کرده دایکشور پ یانقالب انیبا جر یتوزنهیحمله و ک یبرا
مردم روا  تیناروا به انقالب و اکثر یهاو نسبت ستادندیمردم ا یدر برابر رأ ۸۸سال 

 ۸۸در  نژادیدفاع از احمد دیدید":ندیگویو م اندهشد رتیبص یداشتند، امروز مدع

 یهاحمله. ستین شیب یامغلطه نیاما ا "!د؟یبود رتیبصیب هایغلط بود و شما انقالب

نبود  یاسیو س یاختالف نظر جناح کیو  نژادیتنها متوجه احمد ۸۸گران در سال فتنه

 .انقالب را هدف گرفته بود یهابلکه ارکان و آرمان

به  نینرفته توه ادمانیرا،  هیفق تیبه اصل وال نینرفته توه ادمانی زهنو

 را، ینرفته پاره کردن عکس امام و رهبر ادمانیرا،  ینیحس یعاشورا

کشور و آتش زدن مسجد و بانک و اموال  تینرفته برهم زدن امن ادمانی

 را، یجینرفته آتش زدن بس ادمانیمردم را، هنوز  یو خصوص یعموم

را و  یتیامن یروهایاز مردم و ن یادینرفته ترور تعداد ز ادمانیهنوز 

امت "با عبارت  یجنگل یهایاز وحش تیحما نرفته ادمانیهنوز 

 نیبه کجا چن»:مییگویم ۸۸فتنه  انیرا... خطاب به حام "خداجو

 "یکم"چون رفتارش  م،یمخالف شیوکارها نژادیاگر ما امروز با احمدشتابان؟ 

 یگرچه امروز رفتارها یبهار انیشما شده است. جر یتند و افراط یرفتارها هیشب
 انیجر یاما هنوز به گرد پا تازد،ینظام مو به ارکان  دهدیاز خود نشان م یانحراف

 دیبدان دیدانیو اگر نم دیدانیخودتان هم م تیاست. در نها دهیگر نرسمتوحشِ فتنه
 .انقالب بود تیسالمو ا تیمردم، جمهور یاز رأ ۸۸که دفاع ما در 
هم در برابر  ۹۶شکست خورده در انتخابات  یدایاگر فرضاً کاند

 بودیم گونهنیرفتار ما هم ستاد،یایمردم و ارکان انقالب م یرأ

همان  م،یهست "یو اخالق یاسیس ،یدتیعق یمبان"چون ما معتقد به 
ما وفاداران به انقالب،  .دیکه شما از داشتنش محروم یزیچ

 ،یپس موسو ست؛یپراگماتو  ستیدئالینه ا میست هستیرئال
 ،یسیرئ ،یروحان نژاد،یدولت اصالحات، احمد سیرئ ،یکروب

 تیمورد حما یتا زمان گرید یاسیس تیو هر شخص یجانیالر
و به مفهموم عام، انقالب  یرهبر ،ینیماست که در خط امام خم

 نخواهندکدامشان محترم و معتبر  چیه صورت،نیا ریباشد و در غ
 «بود.

 با ۸۸ یفتنه ارتباطِ بررسیِ
 ایران علیههاتحریم تشدیدِ

 

 توتونچی بین حق علیرضا

 سیاسی کمیسیون سرپرست

 پزشکی دانشکده اسالمی انجمن

 

 افروزی آتش ماه هشت در خاتمی محمد نقش
 انقالب و دین دشمنان و گران آشوب

 

 سعید توانا راد 

دبیر سیاسی اتحادیه 

انجمن های اسالمی 

 دانشجویان مستقل

 !داشت؟ بصیرت کسی چه
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