
یکشنبه 31 خرداد 1388، 21 جون 2009،  کالم سبز شماره یکم، ویژه نامه اعتراضات مردم ایران

دیشب  رساترین بانگ اهلل اکبر برای دو ساعت 
سراسر کشور را لرزاند

 بیانیه ششم میرحسین موسوی 

به خانواده شهدای شنبه تسلیت می گویم  
اعتراض به دروغ و تقلب حق مردم است 

    WHERE IS MY 

     SISTER?

بیانیه پنجم  میرحسین موسوی خطاب به مردم 

مطمئن باشید همواره در کنار شما خواهم ماند
	•.چقدر بی انصافند کسانی که منافع کوچکشان آنها را وا می دارد تا این معجزه 

انقالب اسالمی را ساخته و پرداخته بیگانگان و »انقالب مخملین« بنامند.
	•نگذارید دروغگویان و متقلبان پرچم دفاع از نظام اسالمی را از شما بربایند و 

نا اهالن و نامحرمان، میراث گرانقدر انقالب اسالمی را که اندوخته از خون پدارن 
راستگویتان است از شما مصادره کنند.

	•اینجانب همچنان قویا اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقي 
مسلم است که باید به صورتي بیطرفانه از طریق یك هیئت مورد اعتماد ملي 

مورد بررسي قرار گیرد

شبکه خبری سی ان ان

 »ندا«، محبوبترین واژه امروز در سراسر جهان است
شهروندان جهان : امروز همه ما ایرانی هستیم



کلمه: میرحسین موسوی ششمین بیانیه خود را بعد از وقایع روز شنبه 30 خرداد 1388 و در رابطه 
با این وقایع منتشر کرد. متن کامل این بیانیه توسط سایت کلمه منتشر می شود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 انا هلل و انا الیه راجعون

خبر دلخراش شهادت گروهي دیگر از معترضان به وقوع تقلب گسترده در انتخابات اخیر، جامعه ما 
را در بهت و سوگ فروبرده است. تیراندازي به مردم ، پادگاني شدن فضاي شهر، ارعاب، تحریك 
و قدرت نمایي همگي فرزندان نامشروع قانون گریزي شدیدي است که در معرض آن قرار داریم 
و عجبا که بانیان چنین شرایطي دیگران را به این خطا متهم مي کنند. به کساني که مردم را به 
خاطراظهار نظر قانون شكن نامیده اند خبر مي دهم که بي قانوني بزرگ عدم اعتنا و نقض صریح 
اصل 27 قانون اساسي از سوي دولت در عدم صدور مجوز براي اجتماعات مسالمت آمیز است. آیا 
مردمي انقالبي که با مشابه همین اجتماعات ما و شما را از فراموشخانه هاي تاریخ ستم شاهي بیرون 

آوردند مورد ضرب وجرح قرار گیرند و تهدید به زورآزمایي شوند؟
اینجانب به عنوان یك هم سوگ همچنان مردم عزیز را به خویشتنداري دعوت مي کنم. کشور 
متعلق به شماست. انقالب و نظام میراث شماست. اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست. به احقاق 
حقوق خود امیدوار باشید و اجازه ندهید کساني که براي ناامیدي و ارعاب شما مي کوشند خشمتان 
را برانگیزند. در اعتراضات خود همچنان به پرهیز از خشونت پایبند بمانید و چون پدران و مادراني 
دل شكسته با رفتارهاي نامتعارف فرزندانتان در قواي امنیتي برخورد کنید. در عین حال از نیروهاي 
نظامي و انتظامي انتظار دارم نگذارند خاطرات این ایام لطمه هاي جبران ناپذیر به روابط آنها و مردم 
بزند. این که نام و نشان شهیدان، مجروحان و بازداشت شدگان به خانواده آنها اطالع داده نشود و 
آنان در سرگرداني قرار گیرند هیچ سودي در برقراري آرامش ندارد و تنها احساسات را جریحه دار 
مي کند. همچنین است دستگیري هاي فله اي که تنها موجب هتك پرهیزها و برداشته شدن رعایت 

ها میان فرزندان نظامي و انتظامي ملت و بدنه جامعه مي شود.
از خداوند متعال براي این شهیدان عزیز رحمت و علو درجات مسئلت مي کنم و براي خانواده 

هاي داغدیده شان صبر و اجر آرزو دارم. 

ششمین بیانیه میرحسین موسوی:

 به خانواده شهدای شنبه تسلیت می گویم 
اعتراض به دروغ و تقلب حق مردم است

عطااهلل مهاجرانی:

  تصمیم رهبری بود
دوستی زنگ زد. صدایش می لرزید. بغضش ترکید. 
نتوانست رسا حرف بزند. اصرار داشت در    یك 
جمله بگویم در ایران، در وطنمان چه اتفاقی افتاده 
است؟. گفتم، رهبری    معظم تصمیم گرفتند حكومت 
اسالمی را جایگزین جمهوری اسالمی کنند. همه ما    
باید در این جشن فرخنده شرکت کنیم و از ژرفای 

دل و دیده شادمان باشیم..

این جوانانی که در خیابان های تهران و شهرستان 
ها کتك می خورند. با چهره های خونین بهت زده 
نگاه می کنند. آقای موسوی و کروبی و روحانیون 
مبارز که بیانیه می دهند ، گمان می کنند، می شود 
از جمهوریت نظام و رای ملت حمایت کرد. برای 
من مثل روز روشن است که 22 خرداد 1388 چهار 
ماه پس از سی سالگی انقالب، عصر جمهوری در 
کشور ما به پایان رسید و آقای احمدی نژاد با تنفیذ 
والیت مطلقه امر، آراء الزم را احراز کرد و پیروز 
شد. این پیروزی مبارک باد... البته هیچ جشنی بدون 

قربانی نمی شود و هر چقدر جشن بزرگتر باشد
قربانیان هم بزرگتر خواهند بود...

بود و 22  انقالب اسالمی  پیروزی  بهمن آغاز   22
خرداد ابتدای حكومت اسالمی...

تاریخ  انگیزی است. هم در  تامل  د  سی سال عد 
اسالم و هم در تاریخ انقالب ، امام خمینی هم به 

سی سال اشاره کرده اند...

در عصر حكومت اسالمی که با مانور اقتدار پلیس 
و نیروهای امنیتی آغاز شد؛ رای و صندوق رای با 

صندوق کاغذ باطله چه تفاوتی دارد...

دوستم صدای گریه اش بلند شد. تلخ گریست

شبکه تلویزیونی سی ان ان شنبه شب در 
گزارشی شمار کشته شدگان در ناآرامی های 
روز شنبه در تهران را که ادامه اعتراضات به 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود، دست 

کم ۱۹ نفر اعالم کرد.

سی ان ان در گزارش خود اعالم کرد که آمار 
۱۹ نفر کشته در جریان ناآرامی روز شنبه را 

از منابع بیمارستانی به دست آورده، اما در 
عین حال اعالم کرد که آمار تاییدنشده حاکی 
از آن است که ۱۵۰ نفر در جریان اعتراضات 

جان باخته اند.

از آنجا که جمهوری اسالمی تمام 
خبرگزاری های خارجی مستقر در ایران را از 
انتشار اخبار ناآرامی های اخیر منع کرده است، 
تاکنون هیچ خبرگزاری مستقل نتوانسته است 

رسما این آمار را تایید یا رد کند.

به گزارش سی ان ان، روز شنبه هزاران نفر در 
تهران برای شرکت در راه پیمایی اعتراضی که 

از سوی میرحسین موسوی اعالم شده بود 
به سوی میدان انقالب روانه شدند، اما پیش 

از ورود به میدان با سد نیروهای امنیتی و 
انتظامی روبه رو شدند.

این شبکه تلویزیونی به نقل از شاهدان عینی 
می گوید پلیس ایران برای متفرق کردن 
تظاهرکنندگان از گاز اشک آور، باتوم، و 

جریان قوی آب استفاده کرده و سپس به 
»شلیک مستقیم« متوسل شده است.

خبرگزاری های ایرانی و تلویزیون دولتی 
ایران نیز تاکنون آمار دقیقی را از تلفات و 
مجروحین اعتراض روز شنبه گذشته ارائه 

نکرده اند، و تنها خبرگزاری رویترز به نقل از 
تلویزیون پرس تی وی وابسته به تلویزیون 
دولتی ایران می گوید روز شنبه ۱۰ نفر در 

ناآرامی ها جان باخته اند.

پرس تی وی روز یک شنبه گفت که روز 
گذشته در تهران ۱۰ نفر در جریان برخورد 

میان پلیس و نیروهای امنیتی و »گروه های 
تروریستی« کشته  و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح 

شده اند.

این در حالی است که محمود احمدی نژاد 
در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران 

خارجی و داخلی پس از اعالم نتایج 
انتخابات ایران را »باثبات ترین کشور دنیا« 
توصیف کرد. همچنین بر اساس فیلم ها و 

عکس هایی که تاکنون از ناآرامی روز شنبه در 
شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته است، غالب 

افراد درگیر در این ناآرامی ها و اعتراضات 
مردم کوچه و خیابان هستند.

تلویزیون دولتی ایران نیز پیشتر اعالم کرده 
بود که وزارت اطالعات دولت نهم چند 

عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را به اتهام 
»فعالیت های تروریستی« از جمله آتش زدن 
اتوبوس ها و تخریب اموال عمومی دستگیر 

کرده است.
تظاهرات در اعتراض به نتایج انتخابات 
دهمین دوره ریاست جمهوری ایران که 

وزارت کشور دولت نهم محمود احمدی نژاد 
را پیروز آن اعالم کرده است روز شنبه عالوه 
بر تهران در شهرهایی چون اصفهان و شیراز 

و رشت نیز ادامه یافت.
این تظاهرات یک روز پس از آن انجام شد 
که آیت اهلل علی خامنه ای ، رهبر جمهوری 

اسالمی در طول خطبه های نماز جمعه دست 
کم سه بار صریحا هشدار داد که درصورت 

ادامه اعتراضات مسئولیت هرگونه خون ریزی 
به عهده افراد و »فرماندهان« پشت صحنه این 

ماجرا خواهد بود.
میرحسین موسوی روز شنبه در بیانیه ای 

خطاب به هواداران خود ضمن آن که بار 
دیگر خواستار ابطال نتایج انتخابات شد. 

برخی از خبرگزاری های بین المللی گزارش 
دادند که طبق گفته شاهدان عینی، وی در 

سخنانی در میان هوادارانش  اعالم کرد که 
خود را برای شهادت آماده کرده و از مردم 

خواست که در صورت دستگیری اش دست 
به »اعتصاب سراسری« بزنند. تاکنون منابع 

داخل ایران چنین سخنانی را تایید نکرده اند.

از اعالم آمار واقعی شهدای شنبه جلوگیری می شود

اختالف در آمار شهدای سرکوب روز شنبه 
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دست  از  صحنه  در  مردم  حضور 
آوردهای بزرگ انقالب اسالمی است 
که باید آن را پاس داشت و راههای 
حضور  این  کرد.  تر  گشاده  را  آن 
شكوهمند از همه بخش ها و گروههای 
سنی و صنفی در ایران یك پیام روشن 
دارد که مردم صاحب کشور و انقالب 
اند. این پیام را امروز نیز باید دریافت؛ 
سكوت اعتراضی و رفتار مدنی مردم 
در راهپیماییها هم نشانه رشد و بیداری 
و مسؤولیت پذیری مردم است و هم 
ناپذیر  انكار  واقعیت  این  حكایتگر 
است که مردم دارای حقوق اساسی و 
مشخص هستند که هر نظامی موظف 
به رعایت آنهاست. تبلیغات تحریك 
مردم  به  نسبت  آمیز  اهانت  و  کننده 
اند و  که همواره مستقل عمل کرده 
انتساب حرکت سالم آنان به بیگانگان 
خود جلوه ای از اعمال سیاست های 
نادرست است که سبب دورتر شدن 

مردم از حكومت می شود.
در ایران انتخاباتی برگزار شده است 
آن  که  بزرگوار  مردمان  از  انبوهی  و 
حماسه حضور را آفریدند نتیجه اعالم 
شده را باور ندارند و به آن معترض 
اند. اعتماد عمومی در این زمینه لطمه 
دیده است و بستن راه اعتراض مدنی 
به روی مردم به معنی گشودن راههای 
خطرناکی است که خدا می داند به 

کدام سرانجام برسد.
باید حق مردم را پاس داشت و در 
برابر هرگونه تشنج و  تدبیر در  عین 
تشنج آفرینی و ناامنی )که از ساحت 
مردم به دور است( باید از شیوه های 
پرهزینه و زیانبار برای نظام و مردم از 
جمله مقابله نظامی و خشونت فاصله 
ترمیم  جهت  در  همگان  و  گرفت 
اعتماد عمومی که پشتوانه اصلی نظام 

و کشور است برآییم و حرکت کنیم.
نمونه  که  ارعاب  و  جرح  و  ضرب 
تأسف آور آن را در روز شنبه شاهد 
بودیم و موجی از دستگیری از زنان 
و مردان و نخبگان سیاسی و فرهنگی 
نتایج  اعالم  ساعات  اولین  از  کشور 
تاکنون و ممانعت از اجتماعات آرام 
و باوقار مردم که از نشانه های فرهنگ 
را  مشكالت  است،  هموطنان  باالی 

افزون می کند.
فرصت ها به سرعت می گذرد و به 
تهدید تبدیل می شود، در حالی که بر 
این باورم که هنوز راه رهایی از این 

نیازی  وضعیت آشفته بسته نیست و 
به امنیتی کردن و نظامی کردن فضا 

ندارد.
ارجاع امر به مرجع یا مراجعی که باید 
حافظ حقوق مردم و مجری انتخابات 
سالم و آزاد و ناظر بر آن باشند، ولی 
خود مورد انتقاد و شكایت اند راه حل 

مسأله نیست.
در بازگشایی این گره چرا نگاهی به 
)ره(  امام  حضرت  سیرت  و  روش 
نداریم که در موارد مشابه بوده است 
و می تواند و باید مورد تأسی و اهتمام 

قرار گیرد.
بیطرف  کاردان،  عادل،  هیأتی  تعیین 
اعتماد  مورد  ویژه  به  که  شجاع  و 
معترضان هم باشد و پذیرش داوری 
عبور  برای  راهی  هیأت  آن  منصفانه 
از این مرحله و گامی مثبت در جهت 
تقویت نظام و بازسازی اعتماد عمومی 
و نیز نشانه تصمیم گیری خطیر و گره 
گشا در هنگامه های حساس به نفع 
انقالب  آرمانهای  جهت  در  و  مردم 

است.
و  شدگان  دستگیر  سریع  آزادی 
زندانیهایی که موجب نگرانی عمیق 
خانواده های آنان و بسیاری از مردم 
راههای  بازکردن  نیز  و  است  شده 
ارتباطی و اطالع رسانی که متأسفانه 
فضای  تواند  می  اند  بسته  را  همه 

جامعه را تلطیف کند.
از سوی دیگر اعتراض و انتقاد به شیوه 
مدنی و به دور از هرگونه ناآرامی را 
که حق مسلم مردم است باید همگان 

پاس داریم.
نفی خشونت و تغییر فضاسازی کین 
بر  مبتنی  و  آفرین  دشمن  و  توزانه 
تهمت و افترا به فضای جدید مبتنی بر 
حقیقت، به محبت و دوستی و تعامل 
با یكدیگر نیز باید سرلوحه عمل قرار 

گیرد.
در این صورت است که هر هزینه ای 
همه  با  نظام  شود  پرداخت  که 
ارزش هایش مصون و محفوظ خواهد 

ماند.
در  همچنان  و  دارند  حضور  مردم 
محترم  باید  را  این حضور  انتظارند، 

شمرد.
ان ارید اال االصالح ما استطعت و ما 
توفیقی اال باهلل * علیه توکلت و الیه 

انیب

سید محمد خاتمی

با صدور بیانیه ای و در اعتراض به سرکوب شنبه 

خاتمی : ضرب و جرح و ارعاب را متوقف کنید 

در گفت گوی کوتاهی با شهاب طباطبایی، رییس ستاد جوانان حامی موسوی )۸۸( از وی در 
باره ی بازداشت های اخیر فعاالن سیاسی و جو حاکم بر جامعه پرسیده ام. اولین سوال ام از ایشان 
در ارتباط با نحوه ی بازداشت، شیوه ی برخورد مامورین امنیتی با بازداشت شدگان و هم چنین تاثیر 

این بازداشت ها در اذهان عمومی و جامعه است:

روش برخوردشان این طور است که در می زنند و اگر فاصله ای افتاد، در را می شکنند و می روند 
تو.

کجا این کار را کردند؟

آقای امین زاده را این گونه دستگیر کرده اند. در ضمن شروع کرده اند به زمینه سازی در رابطه با 
مالقات آقای خاتمی با هیأت آمریکایی و دو روز است که روزنامه ی ایران می نویسد، آقای 
خاتمی در سفر اخیر به مصر، تونس و… با یک سری امریکایی مالقات داشته است و مطالب 
کامال دروغی را در رابطه با این سفر نسبت می دهند. می دانید که این طرف تقریبا اکثر رسانه ها را 
قطع کرده اند. دسترسی به اینترنت، سایت ها و شبکه های خبری خیلی مشکل شده است. این روند 

را دارند همین طور ادامه می دهند.

آقای حجاریان، بعد از چند کلمه حرف زدن، دیگر خوب نمی تواند صحبت کند، احتیاج به 
فیزیوتراپی دائم دارد، یک سری قرص های مخصوص است که حتما باید بخورد، راه رفتن برای 
ایشان مشکل است و بعد از دو سه قدم یا باید واکر داشته باشد، یا دو نفر ایشان را بگیرد. او را با 

این شرایط دو روز است بازداشت کرده اند و خبری از او در دست نیست.

آقای تاج زاده پنج روز است که در بازداشت است و کسی از او خبر ندارد. با آقای رمضان زاده 
برخورد بسیار تندی کردند و با اسلحه توی سر ایشان زدند.

یک سری که دستگیر و آزاد شده بودند، از جمله آقای نبوی و آقای عطریانفر را دوباره گرفته  اند.

را  فضا  می گویند  که  کسانی  اتفاقا  می رود.  شدن  خشن  سمت  به  مقداری  دارد  فضا 
می دهند. انجام  را  فضاسازی  بدترین  و  برخوردها  بیشترین  دارند  خودشان  کنید،   آرام 
خطر این جاست. یعنی ما احساس می کنیم اگر خود مردم دنبال مطالبه شان بودند و کسی کاری 
نداشت و این برخوردها نمی شد، فضای کشور بسیار آرام، معقول و منطقی داشت پیش می رفت.

االن دو سه دست از این گونه اتفاق ها افتاده است؛ مردمی که این گونه به موسوی رأی داده اند، 
خس و خاشاک نامیده شده اند و از سوی دیگر، شروع به برخورد با فعاالن سیاسی و بازداشت 

 آن ها کرده اند.

آقای طباطبایی جو شهر را چگونه می بینید؟

هرجا که مردم حضور دارند، منظورم مردمی است که رأی داده اند و االن دنبال رأی هایشان هستند، 
فضا آرام است. برای نمونه   ، دیروز در مسیر میدان ونک تا جام جم، مردم حتا یک شعار هم 
نمی دادند که مبادا کسانی سوءاستفاده کنند. فقط صلوات و تکبیر بود. یک سری پالکارد هم در 
دست داشتند با مضمون  »رأی ما کجاست؟«، »شصت و سه درصد کجاند؟«، »ما خس و خاشاک 

نیستیم« و…

هرجا فضا امنیتی می شود یا بسیج و نیروهای لباس شخصی و… وارد می شوند، پروژه شان این 
است به اغتشاش بکشانند تا بهره برداری اصلی را از آن بکنند.

آخرین اخبار از پیرامون شما چیست؟

گفته می شود، امروز دوباره یک سری از اعضای ستادهای جوانان و دانشجویان آقای مهندس 
موسوی را هم بازداشت کرده اند. از هیچ کدامشان هیچ خبری نداریم.

می دانید بازداشت شدگان دقیقا، چه کسانی بوده اند؟

پنج نفر از ستاد اصلی جوانان و دانشجویان بوده اند. در حال تهیه لیستی از آنان و کلیه بازداشت شدگان 
اخیر هستیم.

 آخرین مصاحبه شهاب الدین طباطبایی پیش از بازداشت

با قنداق به سر دکتر رمضانزاده زدند



نتایج دهمین دوره  از اعالم  ساعاتی پس 
انتخابات ر یاست جمهوری ایران، برخی از 
چهره های سیاسی و اجتماعی و همچنین 
روزنامه نگاران ایرانی که در شمار هواداران 
دو نامزد اصالح طلب این انتخابات بودند، 
توسط نیروهای امنیتی در تهران و شهرهای 

مختلف ایران بازداشت شدند.

این بازداشت ها که از روز شنبه 23 خرداد 
آغاز شده بر اساس گزارش های دریافتی از 
ایران همچنان ادامه دارد. برخی از گزارش 
شهرستان  در  وسیع  های  بازداشت  از  ها 
شماری  که  کند  می  حكایت  ایران  های 
کثیری از این افراد را دانشجویان معترض 

تشكیل می دهند.

اخبار مربوط به بازداشت های پس از اعالم 
رخداد  صورت  در  ایران  انتخابات  نتایج 

تایید شده تازه، روزآمد خواهد شد.

فائزه هاشمی
هاشمی  اکبر  فرزندان  از  هاشمی،  فائزه 
رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران 
است. خانم هاشمی مدیر مسئول روزنامه 
توقیف شده »زن« و از نمایندگان مجلس 
از  هاشمی  خانم  است.  پنجم  دوره  در 
حامیان نامزدی میرحسین موسوی است و 
در جریان اعتراضات مردمی نیز با حضور 
در جمع معترضان در خیابان، از اعتراض 
آنها حمایت کرده بود. وی یك روز پس 
از بازداشت بعد از ظهر روز یكشنبه )31 

خرداد( آزاد شد.

سعید حجاریان
مرکزی  دفتر  اعضای  از  حجاریان  سعید 
حزب جبهه مشارکت ایران اسالمی و از 
معروف  و  خرداد  دوم  جنبش  چهره های 
به نظریه پردازان جریان اصالحات است. 
مقابل  در   1378 سال  در  حجاریان  آقای 
قصد  سوء  مورد  تهران  شهر  شورای 
سو  این  اثر  بر  اما  گرفت  قرار  نافرجام 
قصد، دچار اختالالت گفتاری و در حال 
به  قادر  چرخدار  صندلی  بدون  حاضر 
حرکت نیست. آقای حجاریان از موسسان 
وزارت اطالعات ایران است و مدتی هم 
در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی 
روزنامه »صبح امروز« را منتشر کرد که در 

اردیبهشت 137۹ توقیف شد.

محمد عطریانفر
محمدعطریانفر از اعضای هیات موسس و 
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
ایران است. آقای عطریانفر در خالل سال 
وزارت  دوران  در   1372 تا   13۶8 های 
کشوری عبداهلل نوری مدیر کل سیاسی این 
نیز رئیس  این  از  پیش  او  بود.  وزارتخانه 
بود.  انتظامی  نیروی  اطالعات  حفاظت 
نژاد  احمدی  محمود  انتخاب  از  پیش  تا 
عطریانفر  آقای  تهران،  شهردار  عنوان  به 
سردبیر روزنامه همشهری بود که متعلق به 

شهرداری تهران است.

محسن امین زاده
محسن امین زاده رئیس ستاد ائتالف اصالح 
دوره  دهمین  در  میرحسین  حامی  طلبان 
انتخابات ریاست جمهوری بود. آقای امین 
سفارت  تسخیر  حامی  دانشجویان  از  زاده 
آمریكا در تهران بود که بعدها از موسسان 
جبهه مشارکت ایران اسالمی شد. او به مدت 
هشت سال معاون وزیر خارجه ایران در زمان 
ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است.

مصطفی تاج زاده
مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه 
مجادهدین  سازمان  اعضای  از  و  مشارکت 
انقالب اسالمی است. این دو تشكل سیاسی 
انتخابات  دوره  دهمین  در  طلب  اصالح 
ریاست جمهوری ایران از نامزدی میر حسین 
موسوی حمایت می کردند. آقای تاج زاده 
در دولت محمد خاتمی مدتی معاون وزارت 

کشور ایران بود.

عبداهلل رمضان زاده
عبداهلل رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد 
مهاجرانی  عطااهلل  استعفای  از  پس  خاتمی 
است. آقای رمضان زاده پیش از این رئیس 
اداره  طرح و برنامه  وزارت کشور، مدیر کل 
سیاسی وزارت کشور و استاندار کردستان 
شورای  اعضای  از  اینك  او  است.  بوده 

مرکزی جبهه مشارکت ایران اسالمی است.

محمد علی ابطحی
طلب  اصالح  روحانی  ابطحی  علی  محمد 
ایران  از چهره های جنبش اصالحات در  و 
است. او در دولت محمد خاتمی مدتی رئیس 
دفتر رئیس جمهور بود و سپس به معاونت 
پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری ایران 
برگزیده شد. آقای ابطحی در این دوره از 
انتخابات پس از کناره گیری محمد خاتمی از 
نامزدی در انتخابت، از نامزدی مهدی کروبی 

دبیرکل حزب اعتماد ملی حمایت کرد.

بهزاد نبوی
مجاهدین  سازمان  اعضای  از  نبوی  بهزاد 
دولت  در  او  است.  ایران  اسالمی  انقالب 
در  مشاور  وزیر  موسوی،  حسین  میر  اول 
امور اجرایی بود. آقای نبوی در دوره ششم 
مجلس شورای اسالمی نماینده تهران شد و 
از نواب ریاست این مجلس بود و صالحیت 
از  مجلس  هفتم  دوره  در  نامزدی  برای  او 

سوی شورای نگهبان رد شد.

محسن میردامادی
مشارکت  جبهه  دبیرکل  میردامادی  محسن 
از  میردامادی  آقای  است.  اسالمی  ایران 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود که در 
13 آبان 13۵8 سفارت آمریكا در تهران را به 
اشغال درآوردند. آقای میردامادی در مجلس 
ششم نماینده و رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی بود، اما صالحیت او برای 
شورای  تأیید  مورد  هفتم  مجلس  انتخابات 

نگهبان قرار نگرفت.
محسن صفایی فراهانی

محسن صفایی فراهانی رئیس سابق فدراسیون 

فوتبال و رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت 
ایران اسالمی است. در یكی از مناظره های 
دهمین  های  رقابت  جریان  در  تلویزیونی 
محمود  جمهوری،  ریاست  انتخابات  دوره 
آقای  متوجه  را  هایی  اتهام  نژاد  احمدی 
صفایی فراهانی کرده بود که به واکنش منفی 
و تصمیم به شكایت از سوی آقای فراهانی 

منجر شد.
هدایت اهلل آقایی

هدایت اهلل آقایی عضو شورای مرکزی حزب 
در  که  است  ایران  سازندگی  کارگزاران 
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از 

نامزدی میرحسین موسوی حمایت می کرد.

عیسی سحرخیز
عیسی سحرخیز از چهره های فعال سیاسی و 
مطبوعاتی در ایران است که در دوره ریاست 
مدیرکل  مدتی  خاتمی  محمد  جمهوری 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  داخلی  مطبوعات 

اسالمی بود.

داوود سلیمانی
مرکزی  اعضای شورای  از  سلیمانی  داوود 
آقای  است.  اسالمی  ایران  مشارکت  جبهه 
بود  ششم  مجلس  نمایندگان  از  سلیمانی 
که صالحیت او برای شرکت در انتخابات 
مجلس هفتم مورد تایید شورای نگهبان قرار 

نگرفت.

علی تاجر نیا
تهران  ستاد  مسئولین  از  تاجرنیا  عـلـی 
دوره  دهمین  نامزد  موسوی  میرحسین 
آقای  است.  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ایران  مشارکت  جبهه  اعضای  از  تاجرنیا 
اسالمی و از نمایندگان اصالح طلب مردم 

مشهد در مجلس ششم است.

جهانبخش خانجانی
جهانبخش خانجانی سخنگوی وزارت کشور 
حزب  عضو  و  خاتمی  محمد  دولت  در 
آقای خانجانی  است.  کارگزاران سازندگی 
و  تبلیغات  معاون  انتخابات  از  دوره  دراین 
اطالع رسانی ستاد استان تهران میر حسین 

موسوی بود.

محمد توسلی
بعد  تهران  شهردار  نخستین  توسلی  محمد 
شورای  عضو  او  است.  اسالمی  انقالب  از 
مرکزی و رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی 
مهدی  از  آزادی  نهضت  این  است.  ایران 
نامزد  دو  هر  موسوی  میرحسین  و  کروبی 
اصالح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری حمایت می کرد.

احمد زید آبادی
دبیرکل  و  نگار  روزنامه  زیدآبادی  احمد 
سازمان ادوار تحكیم است که در این دوره 
از انتخابات از نامزدی مهدی کروبی حمایت 

می کرد.

سعید لیالز
دولت  در  اقتصادی  مدیران  از  لیالز  سعید 

لیست برخی از بازداشت شدگان، کودتای بیست و سوم خرداد ماه 
محمد خاتمی است. او از نامزدی میرحسین 

موسوی در انتخابات حمایت کرده است.

عبدالفتاح سلطانی
دادگستری،عضو  وکیل  سلطانی  عبدالفتاح 
هیات  عضو  و  بشر  حقوق  مدافعان  کانون 
او  است.  دادگستری  وگالی  کانون  مدیره 
وکالت چندین پرونده  که دارای جنبه حقوق 

بشری است را دارا است.

محمد قوچانی
حزب  ارگان  ملی  اعتماد  روزنامه  سردبیر 
اعتماد ملی است که در دبیر کل آن، مهدی 
کروبی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری ایران بود.

شهاب طباطبایی
شهاب طباطبایی، رئیس ستاد جوانان حامی 

میر حسین موسوی است.

بهمن احمدی امویی
از  و  نگار  روزنامه  امویی  احمدی  بهمن 

نویسندگان اصالح طلب است.

ژیال بنی یعقوب
ژیال بنی یعقوب روزنامه نگار و از نویسندگان 
اصالح طلب و از فعاالن حقوق زنان است.

کیوان صمیمی
کیوان صمیمی مدیر مسئول ماهنامه نامه و از 
چهره های نزدیك به نیروهای ملی مذهبی 

است.

عبدالرضا تاجیك
فعال سیاسی و روزنامه نگار و از چهره های 
نهضت  و  مذهبی  ملی  نیروهای  به  نزدیك 

آزادی ایران است.

مهسا امر آبادی
مهسا امر آبادی خبرنگار روزنامه اعتماد ملی 
ارگان حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی 

کروبی است.
محمدرضا جالیی پور

محمد رضا جالیی پور مسئول و سخنگوی 
پویش حمایت از میر حسین موسوی و فرزند 
حمیدرضا جالیی پور مدیر مسئول روزنامه 

توقیف شده »جامعه« است.

سمیه توحید لو
سمیه توحیدلو کارشناس ارشد جامعه شناسی 
و فعال سیاسی و نویسنده وبالگ بر ساحل 
وبالگ  از  لو  توحید  خانم  است.  سالمت 

نویسان حامی میرحسین موسوی است.

ابراهیم یزدی
ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران 
در  نیز  موقت  دولت  خارجه  امور  وزیر  و 
حالی که برای معالجه به بیمارستان رفته بود 

بازداشت شد اما بعد آزاد شد.
 



تغییر براي برابري - بیانیه زیر را فعاالن جنبش زنان با توجه به محدودیت هاي ارتباطي کنوني امضا کرده اند ممکن است بسیاري هنوز این بیانیه را ندیده باشند . پیش از بازداشت 
ژیال بني یعقوب و همسرش بهمن امویي آنها جزو امضا کنندگان این بیانیه بودند و اکنون خود نیز به جمع بازداشت شدگان پیوستند.

به سرکوب زنان و مردان ایران پایان دهید

کلیه بازداشت شدگان را آزاد کنید

انتخابات غیر دمکراتیک دهمین دوره ریاست جمهوري گرچه از پراقبال ترین انتخابات این دوره براي ایجاد تغییر مسالمت جویانه بود، آنچه در پي آن آمد اعتراض همگاني را 
برانگیخت.

طیف وسیعي از فعاالن جنبش زنان، در کمپین ها و گرایشات مختلف، در کنار فعاالن دانشجویي، کارگري، مدني و سیاسي، قومیتي، روزنامه نگاران، و... در انتخابات شرکت کردند 
تا به دولت تبعیض نگر »نه« بگویند، و خواهان رفع تبعیض هاي جنسیتي علیه زنان شوند.

امید به تغییر وضعیت، میلیون ها زن و مرد را به پاي صندوق هاي راي کشاند، اما نتیجه شمارش آرا این امید را به یاس بدل کرد و اعتراض گسترده ي مردمي را برانگیخت. اعتراضي 
که پاسخ حاکمیت به آن خشونت عریان، ضرب و شتم ومجروح کردن و کشتن شهروندان عادي، بازداشت فعاالن و وکالي حقوق بشر، فعاالن سیاسي و مدني، روزنامه نگاران، 

فعاالن دانشجویي و قومیتي و... بود.

دامنه خشونت هاي خیاباني توسط نیروهاي سرکوبگر، اعم از آمر و عامل، بار دیگر دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجویي را به خاک و خون کشید تا خاطره تلخ ۱۸ تیر کوي 
دانشگاه در ذهن خسته از خشونت ایرانیان انعکاسي پایان ناپذیر یابد. خبر ها حاکي از آن است که تعداد قابل توجهي از دانشجویان دختر و پسر در شهرهاي مختلف ایران کشته، 

مجروح، بازداشت و/یا مفقود االثر شده اند.

قطع همه مسیرهاي تلفني و اینترنتي در کنار موارد باال، دسترسي نسبتا آزاد به اطالعات و ارتباطات را به حداقل رسانده و باعث افزایش تشویش اذهان عمومي شده است. حاکمیت 
با در دست داشتن مهم ترین رسانه ها، به ویژه صدا و سیما، منتقدان و معترضان به اقدامات قهري و تمامیت خواهانه خود را اغتشاش طلب و اراذل و اوباش مي خواند و خشم 

مردم را دامن مي زند. در عین حال، همچنان با نادیده گرفتن حقوق مردم بیشترین خشونت را به انواع مختلف به آن ها اعمال مي کند.

ما، جمعي از فعاالن جنبش زنان، ضمن محکوم کردن تمامي اقدامات خشونت بار و تحقیر آمیزي که در این سال ها علیه زنان و مردان ایران و در جهت سرکوب آن ها صورت گرفته 
است و مي گیرد، با تاکید بر تداوم تالش براي احقاق خواسته هاي جنبش زنان که نقش مهمي در این سال ها در افزایش آگاهي و مبارزات مدني داشته است، همبستگي خود را با 

معترضان به نتایج انتخابات اعالم مي داریم، و خواستار آزادي بي قید و شرط بازداشت شدگان چند روزه اخیر، و تامین وتضمین آزادي هاي مدني و سیاسي در ایران هستیم.

بیست و نه خرداد ۱3۸۸

آرزو حسیني ، آرش انواري، آرش نصیري اقبالي، آزاده امیري، آزاده خسروشاهي، آزاده فرامرزیها، آزاده نعمتي، آزیتا شرف جهان، آسیه امیني، آنوشا شهسواري، آیدا سعادت، 
آیدا کریمي، ابراهیم طاهري، احترام شادفر، احمد صادقي، اشکان مسیبیان، اعظم ابطحي، افرا شکرلو، اکرم سلح جو، الناز انصاري، الهه امانی ، امید حسین زاده، امید کالنتري، امیر 
رشیدي، ایلیا ماهان،بابک غیاثي، باربد گلشیري، باوند بهپور، بالل مرادویسي، بهاره هدایت، بهجت حسیني، بهرام زنگنه، بهزاد خوشحالي، بهمن احمدي امویي، بهناز شکاریار، بیتا 
طاهباز، پرستو اله یاري،پروشات شکرلو، پروین اردالن،پروین دانا،پروین ذبیحي،پروین ضرابي، پریا نعمتي، پویا عزیزي، تارا آغداشلو، تارا نجداحمدي، ترانه بني یعقوب، ثریا قزل 
ایاغ، جمشید آیین دار، جواد صفوي زاده، حسن ماهان، حشمت صفایي، حمید حمیدی ، حمیده نظامي، خدیجه مقدم، خشایار جهانیان، دکتر هوشنگ سبحاني، دالرام علي، راحله 
حسیني، راضیه نعمتي، رزیتا شرف چهان، رضا ماهان، رضا نعمتي، رکسانا ستایش ، روحي افسر، روشنک قریشي،رویا درشتي، زویا اسکندریان، زهرا محمدي، زهرا نبوي، زهره 
ارزني، زهره اسد پور، زهره امین، زهره عراقي، زینب پیغمبرزاده، ژاله ساالري، ژیال بني یعقوب، سامان شاه محمدي، ستاره دباغ، ستاره سجادي، سجاد سلطان زاده، سحر سجادي، 
سحر صنیعي، سعید موسوي، سعیده هاتف، سمانه عابدیني، سمانه فرید، سمیرا افخمي، سمیه رشیدي، سمیه فرید، سودابه سیرجاني، سوزان ذاکر، سوسن طهماسبي، سولماز احمري، 
سهراب کریمي، سهراب مهدوي، سهیال مرعشي، سیاوش منتظري، سیمین بهبهاني، سیمین مرعشي، شعله ایراني ،شقایق درخشان، شهاب الدین شیخي، شهرام آقامیر، شهرام شیدایي، 
شهرزاد جهانیان، شهرزاد هادیان، شهال شفیق، شیرین اردالن، شیرین عبادي، شیرین فامیلي، صبا دباغ، صدف عدل گستر، صدیقه مقدم، صفا پوینده، ،طاهره ماشاهلل، طلعت تقي 
نیا، عذرا صمدي، عفت ماهباز، علي اخوان، علي اکبر خسروشاهي، علي صادقي، علي طایفي، علي عبدي، علي مشمولي، علي  واعظي پور، فاطمه شاه نظري، فتانه عباسي فر، فتانه 
فراهاني ، فخري شادفر، فخري نامي، فراز یکیتا، فرانک فرید، فرحناز جمالي، فرخنده برکسه، فرخنده جبارزادگان، فرزاد طلوعي، فرزانه طاهري، فرشاد شعباني، فرشید محمودي 
تهراني، فرهاد داودي، فریده جاللي، فریده غائب، فریده فرهنگ، فریده مقدم، فریده میرزایي، فرین حسین روحانیان، فریناز آزادفر، فیروزه مهاجر، قدسي سرمست، کاظم علمداري، 
کامبیز گرمستاني، کاوه رضایي ، کیوان امیري الیاسي، کیومرث حکیم، کاوه قاسمي کرمانشاهي، کاوه ماهان، کبري کریمي، گالله بهرامي، گلنازملک، گیتا طاهباز ، لیال وثوقي، لیال 
هاشمي، مارال فرخي، مجید ملکي ، محبوبه کرمي ، مرضیه محجوبي، مرضیه وفا مهر، مریم پناهي، مریم حسین خواه، مریم رضوي، مریم زندي، مریم مالک، مژگان ثروتي، مسعود 
شکري، مسعود کرمي، مصطفي عبدي، معصومه پریدار، معصومه عراقي، معصومه مسعودي، ملوک مالحسیني، ملیحه رزازان، منصور تیفوري، منصوره شجاعي، منصوره مسعودي، 
منوچهر فرید، منیژه مرعشي، مونا علیخواه، مهدي مجتهدي، مهرانگیز کار، مهرنوش اعتمادي، مهسا خیرالهي، مهسا شکرلو، مهشید جوانمرد، مهین رضوي، مینا زندي، مینا کریمي، 
مینا ماني، نادر حاجي محسن، نازلي فرخي، ناصر کالنتري، ناهید جعفري، ناهید کشاورز، ناهید میرحاج، نرگس خسروي، نرگس طیبات، نسترن موسوي، نسرین ستوده، نسرین 
سیاوشي، نسرین صمدي، نسیم خسروي مقدم، نسیم سرابندي، نسیم سلطان بیگي، نسیم کریمي، نفیسه آزاد، نگار نهاوندي، نوشین احمدي خراساني، نوشین خاکي، نوید محبي ، 
نیره توحیدي ، نیکزاد زنگنه، نیلوفر انسان ، نیلوفر کشمیري، نیلوفرگلکار، وجیهه مقدم، وهاب دوستي دوکشکاني، ویدا بیگلري، الهام بنایي، الهام قیطانچي، الهام هادیان، هایده تابش، 

هدي امینیان، هما کاویاني، هما مداح، هنگامه مشهدي االصل، یاسر عزیزي، یاسمن گرمستاني، یاشار گرمستاني، یاور خسروشاهي،

 بیانیه اعتراضي فعاالن جنبش زنان پیرامون اتفاقات اخیر

 به سرکوب زنان و مردان ایران پایان دهید،کلیه بازداشت شدگان را آزاد کنید



خیری در شر
عبدالعلی   بازرگان 

کسانی که آن دروغ تقلب آمیزرا مرتکب شدند، 
گروه متشکلی از شما )نه بیگانه( هستند. این 
حادثه را شر مپندارید، بلکه )نتیجه اش( برای 
شما خیر است. برای هریک از آنها ) که نقشی 
در این عمل واژگونه داشتند( عقوبتی است به 
تناسب عملشان، و آن کس را نیز، که نقش 
اصلی۱ ) را در این ماجرا والیت کرده است، 

عذاب عظیمی است. » )سوره نور آیه ۱۱

سی  سال است که  در متن مصیبت ها و درد 
و رنج ها، تسلیت و تبریک توأمان!! با تار و پود 
این ملت مظلوم عجین شده و به فرهنگی آشنا 
برای مردم کوچه و بازار تبدیل گشته است. در 
چنین بستری است که این تسلیت و تبریک 
را به ملت عزیز ایران عرض میکنم. تسلیت 
از خون های به ناحق ریخته شده، خیانت به 
آرمان های اصیل اولیه انقالب وحقوق بدیهی 
شخصیت  به  توهین  و  مردم  تحقیر  ملت، 
انتخابات  دهمین  در  آنها  آراء  و  وانتخاب 
ریاست جمهوری، و تبریک، به ایستادگی و 
استقامت شان در راه آزادی و حاکمیت ملت، به 
رغم همه خطرات و خسارت ها. البته از ذوب 
شدگان در والیت مطلقه فقیه و توجیه گران و 
تئوریسي نهایش که بارها و به وضوح رأی و 
انتخاب مردم را فاقد اعتبار شرعی و تنها برای 
تحقق امر والیت الزم شمرده اند، انتظاری نمی 
رفت و هرگز نمی رود که امانت دار آراء مردم 
باشند، اما امیدی بود که در انتخاب میان گزینه 
های محدود شورای نگهبان حداقل حقی برای 
مردم قائل باشند! مردمی که از استبداد والیت و 
تنگی معیشت به تنگ آمده و خواهان تغییری 

اساسی در ارکان مدیریت کشور بودند.

دریغ که درد دیکتاتورها را درس تاریخ درمان 
نمی کند! اما خون و خسارت و خرابی ها می 
گذرد و خائنین به سزای اعمالشان می رسند 
وسرانجام، این ملت ها هستند که با هّمت خود 

و حمایت پروردگار پیروز و پابرجا می مانند.

یک روی سکه، سلطه سرکوب است و تلخ 
ها و  غیاب سازمان  در  مردم  وتنهائی  کامی 
تشکیالت رهبری کننده و بسته شدن بیشترراه 
های ارتباطی و اطالع رسانی، روی دیگر آن 
جوشیدن سرچشمه های غیرت و قدرت ملتی 
که قد علم میکند و به آفتاب آزادی سر می 

کشد.

دوخته   چشم  سکه  روی  کدام  به  شما  تا 
باشید؟... آیا پرتو خورشید در روی دوم سکه 

آشکار نیست؟

بخش  برای  ریاکار  متقلبان  که چهره  همین 
خوشباوری  در  تاکنون  که  ازملت،  دیگری 
بودند، آشکار شده است، آیا پیروزی اندکی 

است؟

همین که نخست وزیرحمایت هشت ساله 
پایه گذار نظام والیت فقیه و رئیس مجلس 

منتخب نمایندگان اسبق به همان شعارهای 
مردم در سی سال گذشته رسیده وعملکرد 
حاکمان تمامیت خواه، آنها را با مردم و مردم را 
با آنها نزدیک کرده، آیا موفقیت اندکی است؟ 
وافزایش  انحصار طلب  نیروهای  آیا ریزش 

نیروهای مردمی پیروزی نیست؟

همین که خواسته های قانونی و مشروع یک 
ملت مشخص و ملموس تر و صفوف آ نها 
برای احقاق حقوقشان متشکل تر و متراک متر 

شده، آیا دستاورد کمی است؟

با  فرد  یک  مطلقه  والیت  تضاد  که  همین 
مصلحت یک ملت، و تعارض حکم حکومتی 
او با آراء میلیونی مردم برای توده های مردم 
ملموس تر ازهمیشه شده، آیا گام کوچکی 

است؟

همین که ترس مردم برای مطالبه حقوقشان، از 
حمالت نیروهای ضربتی زائل شده و زور را 
با زبان منطق پاسخ می دهند آیا تحول بزرگی 
نیست؟ پس) به تعبیر آیه فوق( این حوادث 
را شر نپندارید، بلکه خیری است برای ملت، 
مشروط برآنکه به نیروی منطق و مسالمت و 
احتراز از خشم و انتقاماز آن بهره برداری بهینه 

کنیم.

انقالب سال ۵٧ به ما آموخت که می توان با 
گل گلوله ها را در گلوی تفنگ خفه کرد و 
ارتشی نیرومند را به زانوی مسالمت و به جبهه 
مردمی درآورد. چرا امروز این تجربه را تکرار 
نکنیم و چرا پاسداران به پیام ملت، که پیروی 
عملی از اخالق حسینی است، نمی پیوندند 
گرفتار  اخروی  مردم و خسران  به خشم  تا 

نشوند؟

قیام نیمه خرداد سال ۱3۴٢ را اراذل و اوباشی 
وابسته به حاکمان با آتش زدن اتوبوس ها و 
حمله به مدارسی دخترانه لکه دارکرده و زمینه 
ساز توجیه تبلیغاتی آن برای سرکوبی خونین 
نیزچنین  سال ۵٧  انقالب  آستانه  در  شدند. 
ترفند و توطئه هائی بسیار صورت می گرفت، 
را خنثی  آنها  مردم  مراقبت  و  اما هوشیاری 
میکرد. تضمین پیروزی های این مرحله نیز 

همان مقاومت ها و مراقبت ها را می طلبد.

آ پیام کتاب سمانی مسلمانان در چنین شرایطی، 
»صبر و تقوا« ست. »صبر« یعنی مقاومت و 
ایستادگی در برابر متجاوزین به حقوق مردم، 
انفعالی  صبر  نه  ستیز،  ستم  و  فعال  صبری 
داری  یعنی خویشتن  و«تقوا«  تکلیف گریز. 
از غلبه احساسات و ارتکاب اعمال خالف 

اخالق و انسانیت.

آری، اگر صبر و تقوا داشته باشید، طرح ها و 
توطئه های آنها کوچک ترین ضرری به شما 
نمی زند. چرا که خداوند بر آنچه می کنند 

احاطه کامل دارد.

آُْم آَیُْدُهْم َشیْئًا إِنَهّ اهللَهّ   َوإِن تَْصبُِرواْ َوتَتَهُّقواْ الَ یَُضرُّ
بَِما یَْعَمُلوَن ُمِحیٌط ) آل عمران ۱٢۰..... (

٢۵ خرداد ۱3۸۸

شرافت و مردانگی به شهادت ظلمه حاصل نمی شود؛ به جنم حاصل می شود!
میرحسین موسوی در یک ماه اخیر به رساترین صدایی ثابت کرده است که شایسته ترین رهبر 
سیاسی در جمهوری اسالمی است )این هم شاهدش(. از متانت و اخالق مداری اش در برابر 
وقاحت و بی تقوایی علنی محمود احمدی نژاد در مناظره ها گرفته تا فتوت و استواری اش بر 
سر حقیقت و حق مردمی که به او رأی داده اند، این ها کمترین ویژگی های برجسته ی او در 
رهبری است؛ این هاست که از او رییس جمهوری توان مند و خواستنی می سازد که می تواند 

آرزوی ملِت دروغ دیده و خرافات خورده ی ما باشد.

این روزها زیاد می شنوم که اگر مدعی هستید در انتخابات تقلبی شده است، دلیل و مدرکی 
بیاورید. شواهدی که به دست کاری وسیِع آراء داللت می کنند، بی شمارند. اثباِت این تقلب ها 
البته مکانیزم هایی الزم دارد که به طور مطلق از دسترس شاکیان خارج است و البته طلب آن 
زمینه ها را کردن هم بدون شک با »تشر« بعضی از مقامات روبرو می شود. این یعنی تعلیق به 
محال کردن. یعنی سنگ ها را بستن و سگ ها را رها کردن. نتیجه ی چنین بازی ای، از پیش 
معلوم است: مغلوب شدن در فوتبال سیاسی مهندسی شده! تنها راه خنثی کردن این خدعه، به 

میدان کشیدن داوری است که سوت اش تنها به عدالت دمیده می شود نه به اشارت.

هیچ زمانی در تاریخ جمهوری اسالمی، قانون اساسی این کشور به این صراحت به سخره 
گرفته نشده است. کافی است نگاهی به مواد قانون اساسی که در شرح حقوق مردم آمده است 
بکنید تا بالغت این قانون شکنی صریح را در یابید. نقض قانون، فقط در جریان رأی سازی 
صورت نگرفت. پیش و پس از آن به نحوی گسترده و باورنکردنی رخ داد. از همه طرفه تر 
آن که بعضی از مقامات بدعت تازه ای نهادند و آن هم این که قانون را گویی شفاهاً دارند از 
نو تقریر می کنند، از جمله این که »حق تجمع« مردم را به آسانی مترادف با »اغتشاش« قلمداد 
می  کنند. بد نیست ملت )بله، همه ی ملت از جمله کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی دادند( 
سوابق شکل گیری اصل ٢٧ قانون اساسی را بخوانند. این اصل از آن جا الزم افتاده بود که 
حکومت پهلوی، هر گونه تجمع مردم را )در اعتراض به سیاست های اش( غیرقانونی و 
اغتشاش آمیز قلمداد کرده بود. چرا دوباره به آن روزها داریم باز می گردیم؟ میرحسین موسوی 
از این آشکارتر نمی توانست نقض صریح قانون را آن هم به دست عالی رتبه ترین مقامات 

کشور، گوشزد کند.

اما، سخِن من این است: میرحسین موسوی، چه ۱۹ میلیون رأی داشته باشد و چه فقط یک 
رأی )و اگر یک رأی داشته باشد، باید وجود آن یک نفر رأی دهنده را طال گرفت!(، از دیِد 
من، رییس جمهور مشروع و حقیقی این ملت است. میرحسین تا این جا ثابت کرده است که 
ذره ای از احقاق حقوق ملت و پی گیری اجرای قانون عقب ننشسته است. محمود احمدی نژاد 
چه پنج میلیون رأی داشته باشد و چه هفتاد میلیون رأی )!(، نماد دروغ، ریا، قانون گریزی و 
خرافه پروری است. هر اندازه که سابقه ی میرحسین موسوی در صداقت، مروت و اخالق 
بلند و درخشان است، کارنامه ی محمود احمدی نژاد در اخالقی بودن و درست کاری و 
راست گویی، تیره و تار است. شورای نگهبان هنگام تأیید صالحیت این آقا، خدا را هم پیش 

چشم داشته است یا تنها سیاست، قدرت و زور بوده است که خدایی کرده؟

حیرت آور نیست که کسانی که بیش از همه از محمد مصدق کینه دارند، امروز در مقایسه 
او با احمدی نژاد حنجره می درند و در محکومیت کودتای آمریکایی ٢۸ مرداد رگ گردن 
قوی می  کنند؟ و همان کسان، پا جای پای قلدران می گذارند! میرحسین موسوی ثابت کرد 
که در میانه ی غوغا و در غبار آشوب ها و هیاهوهای زورمداران، نه از میدان به در می رود و 
نه حقیقت را قربانی مصلحت می کند. مردمِ ایران اگر هنوز ارزش میرحسین را برای نجات 
اخالق و رهایی کشور از دست ظلم، جهل و خرافه درک نکرده اند،  البته که سزاوار دولت 
احمدی هستند و الیق محنت های محمودیه. اما، این ملت بزرگ تر و بالغ تر از آن است که 
به آسانی تسلیم بدعت شود. بدعت یعنی این که قانون را صراحتاً بر عکس بخوانی و آشکارا 
دستوری خالف آن صادر کنی. بدعت یعنی چیز تازه ای آوردن، خارج از آن چه که در قانون 
مقرر است. شخصیت نستوه داشتن، با شعار دادن، و با موش مردگی حاصل نمی شود. باید 
ریشه داشت. باید مرد بود. باید جگر داشت. باید جای گاه خود را خوب دانست و فهمید که 
کجا نباید چه چیزی را گفت و کجا باید چه سخنی را بر زبان راند. من این ها را تا به امروز 
به عیان در یکایک گفتار و کردار میرحسین موسوی دیده ام. میرحسین موسوی، مرد جوهره، 

ریشه، اخالق و مسلمانی است.

میرحسین موسوی، متری است برای رهبری اخالقی در سیاسِت دروغ زده و خدعه آلوده ی 
ما که در آن همه چیز بازیچه ی قدرت شده است. روزهای آینده، شاید چهره ی او را بهتر 
نشان دهد. با اشتیاق فراوان، تولد الگویی تازه و معنایی جدید از رهبری را در ایران به انتظار 

نشسته ام.

وبالگ ملکوت 
 شرافت و مردانگی به شهادت ظلمه حاصل نمی شود،

به جنم حاصل می شود!



زندگی ایرانیان قبل و بعد از تظاهرات
مریم افشنگ

تظاهرات
این روزها تهران قبل و بعد از ساعت چهار بعد از ظهر دو چهره متفاوت دارد

این روزها اعتراضات مردمی ایران به نتایج دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری خبر اول اکثر رسانه ها در سراسر 
جهان است. اما با وجود آنكه تظاهرات، تجمعات و خشونت های بعد از آن مدام به تلكس های خبری ارسال می شود، 

کمتر رسانه ای عالقه به پیگیری وضعیت زندگی عادی و روزمره مردم در ایران داشته است.
تهران پایتخت ایران روزهای پرالتهابی را پشت سر می گذارد. موج معترضانی که همه روزه به دنبال آرای شان به خیابان 

ها می ریزند چهره دیگری از این شهر بزرگ ساخته است.
اما آیا تظاهرات و اعتراضات زندگی عادی مردم در تهران را مختل کرده است؟

حمید از تهران می گوید: »در طول روز وقتی خیابان ها را نگاه می کنید به نسبت روزهای قبل ترافیك تهران کم شده 
است. اما مغازه ها باز هستند و مردم در رفت و آمد. شرکت ها باز هستند و قرار و مدارهای کاری انجام می شوند. می 
شود گفت مردم روند عاقالنه ای پیش گرفته اند، یعنی در طول روز اگر شما وارد این شهر شوید باورتان نمی شود که 

قرار است ۵ بعدازظهر به بعد چنین راه پیمایی صورت بگیرد.«
او در ادامه افزود: »از ساعت ۵ به بعد که پایان کار دفاتر و ادارات است، مردم در جاهایی که با هم قرار گذاشته اند جمع 
می شوند و راه پیمایی های چند صد هزار نفری را راه می اندازند و قبل از تاریك شدن هوا به خانه برمی گردند. وقتی 
ساعت ۹ شب وارد تهران شوید با یك شهر آرام مواجه هستید. البته در طول سه شب گذشته! شب های قبل این طور 

نبود.«
حسام دیگر شهروند تهرانی می گوید: »چیزی که ما از تهران می بینیم به خصوص 8 شب به بعد در تمام اتوبان ها و 
خیابان ها به نشانه اعتراض به وضع موجود صدای بوق ماشین ها بلند می شود. صدای اهلل اکبر هم طبق روال این شبها در 
تمام محله های تهران بلند است. البته وضعیت خرید کردن کامال عادی است و این اتفاقات در این مسئله تاثیری نگذاشته 

با حداقل تا کنون تاثیر نگذاشته است.«
ناظران می گویند بالفاصله پس از اعالم نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از خبرنگاران در ایران با 

گفت و گو با رسانه های خارجی منع شده اند.
یكی از خبرنگاران حوزه اجتماعی در ایران که نخواست نامی از او برده شود وضعیت زندگی روزمره در تهران را عادی 
توصیف می کند و می گوید: »در واقع مردم برای گذراندن امور عادی شان و تهیه موارد امرار معاش شان با مشكل مواجه 
نیستند. البته سعی می کنند زمان را تنظیم کنند که تا قبل از ساعت ۴ بعدازظهر کلیه مایحتاج از جمله اغذیه را تهیه کنند. 

این تظاهرات تاثیری بر وضعیت معیشت مردم نگذاشته است.«
این خبرنگار افزود با توجه به اینكه راهپیمایی ها بعدازظهرها تشكیل می شوند تعدادی از بانك ها بیشتر نیمه وقت کار 

می کنند.
او در ادامه افزود: »به نظر می رسد تعطیلی زود هنگام بانك ها در نزدیكی مكان های تظاهرات یك دستور و یا یك 

بخشنامهای از طرف مقامات مسئول نیست. در حقیقت احتیاطی است که بانك ها و موسسات انجام می دهند.«
او ضمن تاکید بر این نكته که زندگی عادی در جریان است گفت: »رفتگران شهرداری در حال کار هستند. پلیس های 
راهنمایی و رانندگی سر پست هایشان هستند. البته من شنیدم که شهرداری تعدادی از سطل های زباله را به دلیل اینكه در 

تجمعات آتش گرفت از سطح شهر جمع کرد.«
در هر حال بنابرشنیده ها از تهران بعد از راهپیمایی روز دوشنبه شرایط و فضای این شهر تغییر کرده است تا جایی که روز 

گذشته تظاهرکنندگان به نیروهای پلیس گل و شیرینی می دادند.
ناظران می گویند مردم به این نتیجه رسیده اند که اگر شعارهای تندی سر ندهند و نگذارند به تاریكی شب برسد، درگیری 

پیش نخواهد آمد و شب ها هم می روند در پشت بام شعار می دهند.
اکثر خانواده ها به افراد سالمند توصیه می کنند که بعد از ساعت ۴ بعدازظهر از خانه خارج نشوند. هر چند در اکثر 
شهرهای ایران زندگی روزمره در جریان است و مردم برای خرید و یا کارهای اداری شان با مشكل خاصی مواجه نیستند 

اما بسیاری معتقدند این شرایط هر لحظه می تواند تغییر کند.

حجت االسالم خامنه ای 
کیهان، 20 اسفند 1357

که  بود  همین  گناهش  شاه 
میگفت آنچه من می گویم، 
خواهد.  می  ملت  آنچه  نه 
امروز هر کس این منش را 
تكرار کند، کاری مطرود و 
محكوم را انجام داده است. 

 وبالگ زیتون 

ما همه با هم هستیم 
اولش مردم راضی بودند به عوض شدن رئیس جمهور.

با امید به عوض شدن شرایط رفتیم رإی دادیم.

بعد از تقلب عجوالنه و تبریك عجوالنه تر رهبر, مردم خیلی محترمانه 
گفتند ما قبول نداریم, آرا باید بازشماری بشود. هنوز راضی بودیم, رهبر 
باشد, تشخیص مصلحت باشد. شواری نگهبان باشد, به جهنم! حتی آن 
نژاد  باشد. فقط احمدی  اشكال سرجاش  با هزار  اساسی کوفتی  قانون 

نباشد...
رای  چند  هر کس  داشتیم حدودا  خبر  بودیم  ها  سر صندوق  خودمان 
آورده, پس اعتراض کردیم. تجمع کردیم. هر جا می رفتیم احمدی نژاد 
هم همانجا تجمع می گذاشت. با وقاحت ما را خس و خاشاک و کثافت 

خطاب کرد.

تجمع ها ادامه پیداکرد. این بار به گفته شهردار سه میلیون نفر در راهپیمایی 
مسالمت آمیز در تهران شرکت کردند . بدون یك کلمه توهین و فحش. 
خودشان باورشان نمی شد و باچشم های گشاد به این منظره نگاه می 

کردند. آخرش یكیشان تاب نیاورد و تیراندازی کرد..

در تلویزیون مرتب به مردم معترض اوباش و اغتشاش گر گفته می شد. 
تحلیل گرانی آمدند و هر چه مزخرف و دروغ از دهنشان بیرون آمد گفتند 

و برایمان خط و نشان کشیدند. عصبانی تر شدیم.
بستند روی  به رویمان  و...  بوک  فیس  یاهو و  و  ام اس  موبایل و اس 

تلویزیون های ماهواره ای پارازیرت انداختند. متحد تر شدیم.
شب ها روی پشت بام دروغ گویی و دیكتاتوری این ها را فریاد زدیم. و 
مجبور شدیم)علی رغم الییك بودن بعضی هایمان( از ظلم و جور شان 
به خدایی که ادعا داشتند می پرستندش و از او می ترسیدند پناه ببریم و 

اهلل اکبر بگوییم.
..

برای گرفتن حقمان هر روز به خیابان رفتیم. با وقاحت گفتند اینها عامل 
بیگانه اند. از اوباما و سارکوزی و براون دستور می گیرند. بمب گذار و 
مجاهد تقلبی تراشیدند و به تلویزیون آوردند. مكالمه تلفنی تقلبی پخش 

کردند که مثال زنی از انگلیس رهبری جنبش را در دست دارد.

هر چه دروغ گفتند و سعی کردند از هم جدایمان کنند متحدتر شدیم و 
عزممان برای گرفتن حقمان جزم تر شد. دیگر نمی توانستیم در خانه بمانیم. 

بهمان توهین شده بود. هر روز با همدیگر در خیابان قرار می گذاشتیم.
اما هر روز بدون دلیل مردم را به خاک و خون کشاندند. بیش از ده نوع 

نیروی ویژه مثل سگ هار به جان مردم انداختند.
راهپیمایی بزرگتری را تدارک دیدیم.

خیلی از روزنامه نگارها, وبالگ نویس ها و روشنفكران شچاعی که فكر 
می کردند رهبری جنبش در دست آنهاست دستگیر کردند و طبق خبرها 

چند نفرشان هنوز زیر وحشیانه ترین شكنجه ها قرار دارند.

رهبرمان در نماز جمعه آمد به جای میانجی گری , اعتقادمان را به سخره 
گرفت. و با آوردن کل سپاهش از سراسر ایران خواست ارعابمان کند.

فهمیدیم ارتش 20 میلیونی بسیج که قرار بود از منافع ملت دفاع کند برای 
رویارویی با مردم تربیت شده اند.

تلویزیون  آمد  ترس  از شدت  سفیدشده  دماغ  با  انتظامی  نیروی  رئیس 
برایمان خط و نشان کشید که هر کس فردا به خیابان بیاید جانش پای 

خودش است.
کسانی که تا به حال ملتفت نشده بودند که خیابان ها هم مثل تمام ثروت 
این مملكت ارث پدری ایشان است و ابراز اعتراض در آن قدغن است 

حالیشان شد.
خیلی هامان وصیت نامه نوشتند. خیلی هامان باورمان نمیشد رژیمی که 
با راهپیمایی میلیونی مردم آمده و سوار شده, بیاید روی همان مردم آتش 

بگشاید.
دیروز گاز اشك آور و اسید و گلوله و باتوم بود که و حشیانه بر سر و 
روی مردم فرود می آمد. در بیمارستان ها و درمانگاه ها هم در امان نبودیم. 
خیلی ها به توصیه دکترها مجبور شدند با اسم دروغین و بدون استفاده 
از دفترچه بیمه از شكستگی های دست و پایشان عكس بگیرند و یا بخیه 

شوند. تا تحت تعقیب قرار نگیرند.
چه جوان هایی را سوار وانت و کامیون کردند و تا می خوردند با باتوم 
زدنشان و چون در زندان دیگر جایی نداشتند با لگد از ماشین به پایین 

پرتشان کردند.
به زن حامله و پیرزن و پیرمرد هم رحم نكردند.

چشم ها همه از گاز اشك آور سرخ بود.
روی  به  خانه  درهای  گذاشتن  باز  و  مردم  همكاری  ها  صحنه  بهترین 

معترضین و
بدترین صحنه دیدن پیكر دختر زیبای ایران, ندا در فیلم بود که اشك به 

چشمان همه مان آورد...
امشب اهلل اکبرها سوز دیگر داشت. شعار مرگ بر دیكتاتور شدت بیشتری 
داشت. خیلی ها بعد از اهلل اکبر مرگ بر رهبر هم اضافه کرده بودند... و ندا 

جان, ندا جان راهت ادامه دارد...
دیگر مردم فقط به عوض شدن رئیس جمهور راضی نیستند. دیگر رهبر و 

بقیه باالیی ها را نمی خواهند.
همه احساس انزجار و نفرت داریم از حكومتی که به روی مردم پاک 

کشور گلوله می ریزد.

تا آخرش با هم می مانیم. چون
»اینان هراسشان ز یگانگی ماست.«


