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 : اشاره
اولـين قسـمت    . نو در ايران است     اي از حوادث جنبش سبز در هشت ماه اول مقاومت             اين گزارش خالصه  

يت جرس منتشر شد و پس از آن در طول حـدود يـك مـاه                 در سا  1388 بهمن   13 اين گزارش در تاريخ     
مندان به ايـن      براي اينكه امكان دسترسي عالقه    . هاي ديگر گزارش نيز در همان سايت قرار گرفت          قسمت

ايم و در انتهـاي كتـاب         ها را در يك جا گردآوري كرده        ي گزارش   گزارش در يك كتاب فراهم شود ما همه       
از بيانيه اول تـا     (هاي ميرحسين موسوي تا كنون        ي بيانيه   همهه شامل   نيز يك بخش ضميمه افزوده شد ك      

 ما به دوستان و فعاالن جنبش سبز اين است كه اين كتاب را  تكثيـر كننـد و در                   ي  توصيه. است) هفدهم
 .مان  توزيع نمايند كنند براي آگاهي ديگر هموطنان عيد نوروز كه به شهرستانهاي ايران سفر مي
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 ) خرداد-بخش اول(

در مرور رخدادهاي چند ماه اخير، عواملي چون مناظره هاي انتخاباتي، حمايت نهادهاي انتصـابي از يـك كانديـداي                    
خاص، دخالت فاحش نظاميان در انتخابات و حضور مجدد پديدة لباس شخصي ها، نامه نگاري شخصيت ها به رهبـر                    

لب فاحش در رونـد و نتيجـه انتخابـات، سـركوب خـونين مردمـي كـه خواهـان حقـوق                      نظام و واكنش هاي وي، تق     
كودتاچيان، اظهارات  اي    ه لشگري و رسان   -شهروندي و مطالبات مدني خود بودند، اظهارات و عملكرد حاميان كشوري          

چنـين واكـنش   و بيانيه هاي رهبران و حاميان جنبش، مواضع و عملكرد افراد و گروههاي مقيم خارج از كشـور و هم      
هاي جهاني به جنبش سبز مردم ايران، مواردي هستند كه بدليل نقش جدي در تكوين و تكامل جنبش، قابل تامـل                     

 .باشند  ميو بررسي
تا كنون، با آنكه روند سركوب بدون وقفه ادامـه داشـته و حتـي               ) روز انتخابات رياست جمهوري   (خرداد  22از شامگاه   

وان مشاهده كرد كه تقريبا در هر ماه يك سركوب نظـامي خـونين و شـديد در اوج                   ت  مي سير صعودي طي نموده، اما    
و هر ماه تعـداد زيـادي       )  دي 6 آذر و عاشوراي     16 آبان،   13شهريور،  27 امرداد،   10 تير،   18 خرداد،   30(رقم خورده   

از تكامل تـاريخي  اي  هبازداشت، زخمي، شهيد و مفقود براي جنبش به جاي ماند؛ كه هر كدام از اين هزينه ها، مرحل                 
مـا سـرباز آزادي و   "جنبش را رقم زد؛ كما اينكه ميرحسين موسوي سه روز قبل از انتخابات خاطرنشـان كـرده بـود            

 ".اخالق و عدالتيم
  در اين ميان بيانيه هاي اعتراضي مير حسين موسوي و مهدي كروبي تاثيرات زيادي در روند جنـبش گذاشـت؛ كـه                   

ندس موسوي پبرامون تقلب در انتخابات، مخالفت با دولت محمود احمدي نـژاد، اعتـراض بـه                 توان بيانيه هاي مه    مي
عملكرد شوراي نگهبان، حمايت از حركت ها و اعتراضـات مردمـي، احقـاق حقـوق مـردم معتـرض، جـان باختگـان،                 

ز هفتـه آخـر      اشاره كرد كه در روزهاي سرنوشـت سـا         "بازداشت شدگان و آسيب ديدگان اعتراضات پس از انتخابات        
 تير، روز قدس، روز دانش آموز، روز بسيج، روز دانشجو، مراسم چهلم شهداي اعتراضات پس از انتخابـات،                   18خرداد،  

 .بازگشايي مدارس و دانشگاهها و همچنين حوادث عاشورا را مثال زد
يـر ايـران را دچـار       موضع گيري هاي موسوي و كروبي بر سر مواضع مردمي ماندن آنها نيز، روال سـنتي سـالهاي اخ                  

  بـه روز قيامـت واگـذار       شـد، يـا اعتـراض       مـي  گرفـت، يـا سـكوت       مـي  روندي كه اگر تقلبي صورت    : تغيير جدي كرد  
كروبـي  (شـد    مياي تند به رهبري نوشته و از دخالت آقازاده يا آقا انتقاد           و يا نامه  ) 84هاشمي در انتخابات    (گرديد مي

 ).در همان انتخابات
 هاي تاريخ تلويزيون ايران  ترين برنامه صي در پربينندهانتقام گيري ها شخ

 پيش از برگزاري انتخابات، صدا و سيماي جمهوري اسالمي دست بـه ريسـكي بـزرگ زد و چهـار كانديـداي تاييـد                        
مناظره هايي كه به استناد آمار منتشره،       . صالحيت شده براي انتخابات رياست جمهوري را به پاي ميز مناظره كشاند           

 در تاريخ تلويزيون ايران بـود و گـزارش محرمانـة اداره آمـوزش معاونـت سياسـي صـدا و سـيما               ترين برنامه   نندهپربي
پخش مناظره هاي انتخاباتي، اعتماد از دست رفتة مردم به صدا و سيما را بازگردانده و تعـداد                  "خاطرنشان كرده بود    

هـاي ارسـالي در ايـام پخـش           خبـري نيـز تعـداد پيامـك        رسانه هاي    ". ميليون نفر رسانده است    40مخاطبان آنرا به    
 .هاي تلويزيوني را روزانه نود ميليون ثبت كردند مناظره

 خرداد ماه برگزار شد، محمود احمدي نژاد روبروي مهندس ميرحسين موسوي            13مناظرة جنجالي كه در     * در اولين 
 "تـالش بـراي تضـعيف     "صيت هاي غايـب را بـه        قرار گرفت و با رويكردي انتقام جوبانه و غيرحرفه اي، برخي از شخ            

. دولت خود متهم نمود و اهانتي بي ربط نيز به سه كانديداي ديگر و همچنـين همسـر مهنـدس موسـوي روا داشـت      
يك روز بعد دفتر آقاي هاشمي رفسـنجاني        .  متهم نمود  "قانون گريزي " و   "خيالبافي"موسوي نيز، احمدي نژاد را به       

فرصتي براي پاسخگويي به اتهامـات وارده از سـوي احمـدي نـژاد در اختيـار وي و اعضـاي            از صدا وسيما خواست تا      
 .خانواده اش قرار گيرد، كه البته اين فرصت هرگز داده نشد
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مناظره هاي بعدي نيز در كش و قوس همين موارد برگزار شد و احمدي نژاد براي دفـاع از خـود در برابـر انتقـادات                          
 خرداد احمدي نـژاد     18آخرين مناظره را نيز در تاريخ       .  و فرار رو به جلو را پيشه ساخت        كارشناسي، حمله به ديگران   

در طـوالني تـرين     )  كيلـومتر  25(طوالني ترين زنجيره انساني     )  خرداد 18(همان روز   . و محسن رضايي برگزار كردند    
 .توسط حاميان مهندس موسوي شكل گرفت) ولي عصر(خيابان ايران و خاورميانه 

 خرداد، نامة هاشمي رفسنجاني به رهبري منتشر شد كه ضـمن انتقـاد از اتهامـات وارده از                   19ز بعد يعني در     يك رو 
سوي محمود احمدي نژاد به او و خانواده اش، به رهبـر جمهـوري اسـالمي هشـداري تنـد داد كـه در صـورت عـدم                       

 ".ميراث انقالب در آتش خواهد سوخت"مداخله، 
مشترك به احمد جنتي دبير شوراي اي   هت از آراي ستادهاي موسوي و كروبي، طي نام        همان روز روساي كميتة صيان    

 .نگهبان، از زمزمه هاي احتمال تخلفات گسترده در انتخابات ابراز نگراني كردند
نوشـت و نسـبت بـه جانبـداري نـاظران      اي  هبـه علـي خامنـ   اي  ه خرداد نام20به فاصله يك روز، مهندس موسوي در   

بعضي از اعضـاي شـوراي      "در انتخابات هشدار داده و تصريح كرد        ) سپاه(و احتمال دخالت نظاميان     ) شوراي نگهبان (
 ".اند هنگهبان و ناظران آن شورا، با جانبداري علني از رئيس كنوني دولت، از بيطرفي خارج شد

ار زماني كوتاه براي    در حاليكه هاشمي رفسنجاني از عزت اهللا ضرغامي، رئيس منصوب رهبري در صدا و سيما خواست               
اي  هپاسخگوئي به اتهامات وارده از سوي احمدي نژاد شده بود، اما اين احمدي نژاد بود كه از رسانه ملّـي وقـت اضـاف                

 .غيرقانوني كنداي  هيكطرفه جايزه گرفت تا در آخرين روز مبارزه تبليغاتي نيز، از اين رسانه استفاد
كليـه  ) sms(نيتي دولت محمود احمـدي نـژاد، بـا قطـع سيسـتم پيامـك                يك روز قبل از انتخابات، دستگاههاي ام      

 .اپراتورهاي تلفن همراه كشور و هشدارهاي امنيتي، به استقبال انتخابات رفتند
 كنيم، پس هستيم  ميما تقلب و كودتا

درصـد،   85 ميليـوني و مشـاركت بـيش از          40 خرداد با آرائي تقريبـا       22انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در       
 .نام گرفت) از حيث تعداد شركت كننده(بيسابقه ترين انتخابات تاريخ ايران 

بـود و همچنـين سـخنان    )  ميليـون 21بـا راي بـيش از   ( بنا به تمام شواهدي كه دالّ بر پيروزي مهنـدس موسـوي      
آراي زيادي هسـتم  بنده برنده قطعي انتخابات با "مطبوعاتي ايشان در ساعتي پس از انتخابات كه خاطرنشان ساخت  

، مردم در اطراف ستاد مركزي ايشان جمع        »و وظيفه ماست كه از آراي مردم صيانت كنيم و راه برگشتي وجود ندارد             
ايـن امـر بـا      . شدند تا بر اساس گزارشهاي ارسالي نمايندگان ستاد از مراكز انتخاباتي، جشـن پيـروزي برگـزار كننـد                  

 .  ار آنها در محل و نهايتا جلوگيري از جشن روبرو شدواكنش ناگهاني نيروهاي انتظامي و استقر
به فاصله يك ساعت بعد، ابتدائا خبرگزاري فارس و سپس رسانه هاي حامي دولت، ناگهان خبري روي خروجي هـاي      

 شمارش نهائي آرا نشان از پيروزي قاطع محمود احمدي نژاد بـا اخـتالف بسـيار زيـاد                 "خود گذاشتند و اعالم كردند      
 ".دهد مي

، تعدادي از لباس شخصي ها به ستاد انتخاباتي مهندس )ساعت حدود پنج و نيم بعد از ظهر( در اواسط روز انتخابات 
موسوي در قيطريه تهران يورش برده، تلويزيون اينترنتي آن ستاد را قطع كرده، كامپيوترها را شكسته و با استفاده از                    

 .حمله كردندگاز اشك آور، شوكر و باتوم برقي، به حاضران 
ظهر روز انتخابات سردار پاسدار احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيـروي انتظـامي كشـور اعـالم كـرده بـود تجمـع                       
هواداران نامزدهاي رياست جمهوري در تمام كشور از اين به بعد غيرقانوني است و همزمان با وي، سـرهنگ محسـن                     

رزماييش اقتـدار كـه تـا پايـان         "ران بزرگ نيز خاطرنشان كرد      خانچرلي معاون عمليات فرماندهي نيروي انتظامي ته      
 ." در ميادين و معابر مهم پايتخت آغاز شده است17شمارش آرا در تهران بزرگ ادامه خواهد يافت از ساعت 

در غروب روز انتخابات، فاز كالسيك كودتا نيز كليد خورد و آرايشـي نظـامي بـا حضـور يگانهـاي ويـژه پاسـداران و                          
ي لباس شخصي در محل هاي مختلف و تقاطع هاي اصلي تهران برقـرار شـد تـا كنتـرل اوضـاع را در دسـت                          نيروها
 .گيرند
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در اولـين حركـت سـركوبگرانه، تجمـع         .قطع سرويس پيامك نيز به اختالل در شبكه تلفني و اينترنت كشـور كشـيد              
 .وب گرديدپراكندة طرفداران مهندس موسوي در اطراف وزارت كشور با خشونت شديدي سرك

 آغاز سيطره نظاميان در كشور:  خرداد23شنبة 
 خرداد، با پلمب ستادهاي انتخاباتي كروبي و موسوي، دستگيري و ربايش صدها تن      23ساعات اوليه بامداد روز شنبه      

 هـاي  مطبوعاتي كشور، فيلترينگ بسياري از سايتهاي ارتباط جمعي، ارسال پارازيت بر روي شبكه –از فعاالن سياسي    
 .اي آغاز شد خبري ماهواره

 زيـاد نسـبت بـه ميرحسـين         ٔبـا فاصـله   "نژاد    پس از اعالم رسمي نتايج اوليه در بامداد شنبه و اعالم پيروزي احمدي            
 صيانت از آرا و مستندات ديگر، اعتراض خود را ٔ، كروبي و موسوي با استناد به شواهد كميته"موسوي و ساير نامزدها

 .اعالم كردند
 و  "بهـت آور  " برگـزاري و شـمارش آرا را         ٔاي خطاب به ملت ايران، شيوه       واكنش به اعالم نتايج، طي نامه     موسوي در   

تسليم اين صحنه آرايي خطرناك نخواهم      " ناميد و با اعالم اينكه       "اندركاران انتخابات و صداوسيما     بازي دست   شعبده"
 و توسط چه كساني و مقامـاتي طـرح ايـن بـازي              مردم به دنبال آن هستند كه بدانند چگونه       "، خاطرنشان كرد    "شد

 خوانـده و خاطرنشـان كـرد    "مضحك و شـگفت  "مشابه، نتايج را    اي    ه همزمان كروبي در نام    ".است  بزرگ ريخته شده  
 ".آيد و بايد فكري ديگري كرد وضعيت موجود در بيان و بيانيه نمي"

 سـكوت   "تقلـب در آراي مـردم     "ست تا در مقابل     به مراجع شيعه از آنها خوا     اي    همهندس موسوي ظهر شنبه طي نام     
تمامي راهها براي احقاق حقوق مردم بسته شده، مواجه شدن مردم مظلوم بـا              "از آنجا كه    "نكنند، و خاطرنشان كرد     

 ".سكوت علما و مراجع، خسارتي بيش از يك تغيير در آرا را به دنبال خواهد داشت
مورد نتايج انتخابات، كنفرانسي مطبوعاتي در محل روزنامـه اطالعـات           موسوي صبح همان روز اعالم كرده بود كه در          

 .برگزار خواهد كرد كه نيروهاي امنيتي مانع از برگزاري اين كنفرانس شدند
ها با انتشار پيـامي، نتـايج شـمارش آرا را تأييـد و اعـالم كـرد كـه                در واكنش به اين اعتراض    اي    ههمزمان آقاي خامن  

 بالفاصـله دولـت بـا عـدم تمديـد ويـزاي خبرنگـاران               ". ميليون رأي پيروز انتخابات است     24نژاد با     محمود احمدي "
 .خارجي از آنان خواست كه سريعا ايران را ترك كنند

 انتظامي و شبه نظامي، از روز انتخابات هشـدارهايي در مـورد برخـورد بـا هرگونـه               -با وجود اينكه بخش هاي نظامي     
ها و ميادين اصلي تهران و مشهد بـه راه افتـاد كـه اولـين                  ر شنبه تظاهراتي در خيابان    اعتراضي داده بودند، اما از ظه     

تظاهرات در اعتراضات بعد از انتخابات، از مقابـل سـاختمان وزارت كشـور در خيابـان فـاطمي شـروع شـد و سـپس                         
 . گزارش شد"هراي ما رو پس بد" و "مرگ بر ديكتاتور"خيابانهاي شهر را درنورديد و اولين شعار معترضان 

همزمـان بـا    . گزارش خبرگزاري ها از ضرب و شتم شديد مردم و بازداشت صـدها تـن از معترضـان حكايـت داشـت                     
اعتراضات داخل كشور، ايرانيان معترض به نتايج انتخابات در شهرهاي لندن، كلن، برلين، پاريس، نيويورك، سـيدني،    

 . تورنتو دست به تجمعات اعتراضي زدندواشنگتن، لوس انجلس، ادمونتون، ونكوور، مونترال و
 "خس و خاشاك"روز دوم و پروژة  جنجالي

اخت و در انـد  ه خود را در ميدان وليعصـر بـه را   نژاد جشن پيروزي     خرداد و دومين روز اعتراضات، احمدي      24يكشنبه  
 در نقاط مركزي تهران     همزمان . ناميد "خس و خاشاك  "سخنراني خود با اهانت به معترضان و مخالفين خود، آنها را            

حمالت نيروهاي يگان ويژه پاسداران به مردم معترض ادامه داشت و ماموران با شليك تير هوائي و گاز اشـك آور بـه     
 .آنها حمله كردند كه اوج اين حمالت در اطراف دانشگاه تهران و ميدان ونك گزارش شد

هواز، كرمانشاه و شيراز نيز اعتراضاتي گسترده انجام شد         در شهرهاي ديگر نظير بابل، مشهد، زاهدان، اصفهان، كرج، ا         
 .كه يگان ويژه پاسداران و لباس شخصي ها در حمله به مردم متوسل به خشونت شديدي شدند

بـه هـيچ وجـه از موضـع خـود كنـار نخـواهم كشـيد و               "تاكيـد كـرد     اي    هظهر يكشنبه مهدي كروبي با صدور بيانيـ       
 وي همچنين از شـوراي نگهبـان خواسـت كـه            ".شناسم  هور ايران به رسميت نمي    نژاد را به عنوان رئيس جم       احمدي
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 ايشـان   ".در راستاي خواست به حق ملت و اكثريت مردم، بار ديگر انتخابـات را تجديـد نماينـد                 "انتخابات را باطل و     
 بـر نتـايج فعلـي       اگر شوراي نگهبان درخواست ابطال انتخابات را ناديده بگيرد و اين شـورا و دولـت               "همچنين افزود   

 ".تاكيد داشته باشند، تصميم هاي جديدي خواهم گرفت كه در اطالعيه هاي بعـد بـه اطـالع مـردم خواهـد رسـيد                       
، زيـرا  "حقوق شهروندي منتقدان و معترضـان را رعايـت كننـد   "كروبي از نيروهاي انتظامي و امنيتي نيز تقاضا نمود  

راي، ضرب و شـتم مـردم، دسـتگيري و تهديـد امنيتـي فعـاالن                شكرانه بيرون آوردن احمدي نژاد از صندوق هاي         "
 ".سياسي و اجتماعي و ايجاد جو امنيتي در كشور نيست

مهنـدس  .  اعالم نمـود   "كودتايي نرم عليه مردمساالري   "همزمان سازمان مجاهدين انقالب اسالمي نتايج انتخابات را         
ها مكاتبه ستاد انتخاباتي اينجانب با آن شورا داير            ده پيرو"به شوراي نگهبان خاطرنشان كرد كه       اي    هموسوي طي نام  

بر تخلفات صريح انتخاباتي عوامل اجرايي وزارت كشور و نيز يكي از نامزدها كه قطعاً در نتيجه انتخابات مـؤثر بـوده،                      
مهندس موسوي هشـت مـورد از مـوارد         . گردد  عدم صحت انتخابات محرز است و رسيدگي و ابطال آن درخواست مي           

 .لف را مستندا به اطالع شوراي نگهبان رساندتخ
، به مخالفت خـود     "به صورت مسالمت آميز و با رعايت اصل عدم برخورد         " موسوي همچنين از مردم درخواست كرد       

درخواست مجوز برگزاري يك راهپيمايي را به "ايشان به اطالع مردم رسانيد كه       . نسبت به نتايج انتخابات ادامه دهند     
ه است تا يك راهپيمايي بزرگ در تمامي شهرهاي كشور برگزار شود تا از آن طريق مردم فرصتي بـراي                    مسئوالن داد 

 ".نمايش مخالفت خود با شيوه برگزاري انتخابات و نتايج آن پيدا كنند
 ...درخواستي كه هرگز از سوي مسئوالن پاسخ داده نشد

ا حركت هاي خودجوش مردم خودداري كرده، اجـازه         از برخورد خشن ب   "موسوي از نيروي انتظامي نيز خواهش كرد        
 ".خدشه دار شود) پليس(ندهد اعتماد مردم نسبت به اين نهاد ارزشمند 

 در تـاريخ    "در سوگ مشروعيت برباد رفته      " محسن كديور در نخستين اظهار نظرش پس از انتخابات با انتشار مقاله             
 تيـر خـالص بـه پيكـر نيمـه جـان جمهـوري               88 خرداد   22ت  با مهندسي ناشيانه نتيجه انتخابا    ":  خرداد نوشت  24

 كه همانا صداقت و امانتداري نسـبي انتخابـاتش   –اسالمي شليك شد و آخرين بازمانده مشروعيت جمهوري اسالمي       
 ". درپاي مصلحت نظام اسالمي قرباني شد-بود

 از   .ها در سراسر ايران طنين انداز شـد          از بام خانه     "اهللا اكبر "طنين فريادهاي اعتراض آميز     ) يكشنبه(از همان شب    
اتفاقات هولناك ديگر در روز يكشنبه، حمالت يگان ويژه پاسـداران و لبـاس شخصـي هـا بـه تجمـع اعتـراض آميـز                          
دانشجويان در دانشگاه صنعتي اصفهان و كوي دانشگاه تهران و سپس حمله بـه خوابگـاه دانشـجويان و تيرانـدازي و                      

اتفـاق رخ داده، يكـي از خـونين تـرين حمـالت بـه كـوي                 . اد زيادي از دانشجويان بود    ضرب و شتم و دستگيري تعد     
همزمان با تظاهرات در ايران، ايرانيان خارج از كشور نيـز بـه تجمعـات اعتراضـي      . دانشگاه طي سالهاي اخير ذكر شد     

 .خود در فرانسه، انگليس و كانادا تداوم بخشيدند
 بزرگ در تاريخاي  هدوشنب

 خرداد و در سومين روز بعد از كودتا، معترضان به تظاهراتي ميليوني از ميـدان فردوسـي تـا ميـدان                      25 روز دوشنبه 
 دست زدند كه صاحب نظران آنرا بزرگتـرين راهپيمـايي ضـد دولتـي پـس از انقـالب           -بصورت ساكت –آزادي تهران   

اتمي نيـز شـركت و در آن   در راهپيمائي اعتراضـي فـوق الـذكر، مهنـدس موسـوي و محمـد خـ        .  اعالم كردند  1357
 مقابل يكي از پايگاههاي بسيج در ميدان آزادي كه از داخل آن به طـرف                 اين راهپيمايي با درگيري   . سخنراني كردند 

 .مردم آتش گشوده شده بود، به خشونت گراييد كه در جريان آن دهها تن شهيد و مجروح شدند
يتانيـا و فرانسـه نيـز، جمعـي از لبـاس شخصـي هـايي كـه                همزمان در طرف ديگر تهران و در مقابل سفارت هاي بر          

ناميدند، دست به تجمع زده و ادعا كردند فرانسه و انگلـيس در اعتراضـات ايـران                   مي هاي كودتا آنان را دانشجو      رسانه
 ".دخالت دارند
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 اساتيد شـكل    در دانشگاه تهران و در واكنش به حمالت خونين شامگاه يكشنبه به كوي نيز، تجمعي از دانشجويان و                 
هاي وحشـيانه پاسـداران و انصـار حـزب اهللا بـه               گرفت و همزمان اساتيد دانشگاه صنعتي شريف در اعتراض به حمله          

دانشگاه همدان، بابل، مشهد، اصفهان و شيراز هـم صـحنه اعتراضـات             . دانشگاهها و خوابگاهها، دست به تحصن زدند      
در اروميـه نيـز تظـاهراتي گسـترده توسـط مـردم       . نشجويان بـود گسترده به نتايج انتخابات و همچنين حمالت به دا      

 .صورت گرفت كه با حمالت نيروهاي انتظامي، چندين نفر زخمي و بازداشت شدند
، در حاليكه ايران صحنه اعتراضات خونين بود، محمود احمدي نژاد براي شـركت در مراسـم                 )دوشنبه(در همين روز    

. ، به مسكو سفر كرد تا با رئيس جمهور آن كشور ديدار و گفتگـو كنـد                »اينشست سازمان همكاري شانگه   «افتتاحيه  
عصر دوشنبه وزارت ارشاد دولت .عكس هاي وي و مدودوف، در اعتراضات آيندة جنبش به دولت روسيه بي تاثير نبود 

ش اعتراضـات   هاي خارجي مستقر در ايران، اخطار كرد از اين پس از هرگونه پوشـ               اي به رسانه    احمدي نژاد، طي نامه   
 ".مردمي خودداري نمايند

 ادامه اعتراضات و واكنش ها در هفتة اول
شـنبه در ميـدان        خرداد، بسـياري از مـردم خواسـتار تكـرار آن بـراي روز سـه                25يك روز پس از تظاهرات ميليوني       

تشـنج هـاي    " عصر تهران شدند و همزمان تعدادي از حاميان احمدي نژاد قصد داشتند با تجمع در همان محل،                  ولي
 ".اخير را محكوم كنند

اي با تاكيد بر اينكه موسوي در راهپيمايي خيابان وليعصر حضور نخواهد              ستاد مهندس موسوي ضمن انتشار اطالعيه     
 . قرار نگيرند"هاي طراحي شده در دام درگيري"داشت از مردم خواست 

كردند، به طرف صداوسيما حركت       يعصر حركت مي  بدنبال انتشار اين بيانيه، بسياري از مردمي كه به سمت ميدان ول           
كردند و با اينكه اين تجمع آرام گزارش شده بود، اما در چندين نقطه نيروهاي انتظامي براي متفرق كـردن مـردم از                       

در تجمع مقابل صدا و سـيما، فـائزه هاشـمي رفسـنجاني حضـور يافـت و بـراي                    . آور و باتوم استفاده كردند      گاز اشك 
 . سخن گفتتظاهركنندگان

صدا وسيماي جمهوري اسالمي ساعتها و بطور يكطرفه تجمع حامبان احمـدي نـژاد در ميـدان ولـي عصـر را مـورد                        
همان روز لباس شخصي در حاليكه مجهـز بـا          . پوشش قرار داد و رسانه هاي كودتا نيز آنها را صدها هزار نفر خواندند             

لوار كاوه تهران حمله ور شده و پس از ورود به منازل مـردم بـه            باتوم، شوكر و گاز بودند، به شهرك سبحان واقع در ب          
پرونده اين مجمتع هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته        . (ضرب و شتم وحشيانه و آسيب رساندن به اموال آنان پرداختند          

 . دانشجوئي و مدني نيز كماكان ادامه داشت-موج بازداشت گسترده مردم و فعالين سياسي.)است
 تظاهرات و درگيري ها در شهرستانهايي چون مشهد، تبريز، اروميه، خرم آباد، زاهدان، انزلـي و شـيراز                   روز سه شنبه  

 .نيز ادامه داشت و در واكنش به سركوب دانشجويان دانشگاه شيراز،  رييس آن دانشگاه از سمت خود استعفا كرد
يما، از وي خواسـت تـا از پخـش آثـار او             اي سرگشاده به رياست صدا وس        همزمان استاد محمدرضا شجريان طي نامه     

در شرايطي كه مردم در بهت و حيرت هستند و بـه            "استاد شجريان در همين زمينه خاطرنشان كرد        . خودداري كند 
صـداي مـن   . اند، صداي من در صدا و سيما جـايي نـدارد        گفته آقاي احمدي نژاد، خس و خاشاك به حركت در آمده          

 ".هم براي خس و خاشاك خواهد بودصداي خس و خاشاك است و هميشه 
 .كرد  صداوسيماي جمهوري اسالمي در آستانه انتخابات از ترانه هاي با مضمون ملي براي مقاصد خود استفاده مي

بـراي  "مرحوم آيت اهللا العظمي منتظري كه نزديكان ايشان اعالم كرده بودند وي پس از سالها                ) سه شنبه (همان روز   
 سخن به ميان آورد و      "تقلب در انتخابات  "اي، از     ، با انتشار بيانيه   "است   شركت كرده و راي داده     اولين بار در انتخابات   

تمسـك     مهمى كه حفظ حقوق عامه مردم است و در آن نمى توان به اصـالت برائـت                   در چنين امر  "خاطرنشان نمود   
ى حاكميـت و دسـت انـدركاران آن احـراز           امانتـدار    بلكه بايستى از طريق معتبر و مرضى الطرفين و بى طرف ،           . كرد

صحيح ، بـدبينى و        انتظار آن است كه حاكميت پاسخى مقبول و معقول بدهد و با روشهاى               در چنين شرايطى  . گردد
در جلوي چشم جهانيان و     ": معظم له درباره حوادث بعد از انتخابات متذكر شد        . "شك و شبهه مردم را برطرف نمايد      

و بـا شـدت و         خبرنگاران داخلي و خارجي به جان فرزندان ايـن مـردم و ايـن مملكـت افتـاده                    هاي  در حضور دوربين  
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برخورد كرده و آنها را سركوب و مضروب و دستگير نمودند              دفاع و دانشجويان عزيز     خشونت كامل با زنان و مردان بي      
جهـت    بـي  عده كثيري را       شنفكران برآمده و  هاي سياسي، با فعاالن و انديشمندان و رو         تسويه حساب    و اينك به دنبال   

 ".كنند دستگير و بازداشت مي
رسانه هاي خبري، همچنين شامگاه سه شنبه از تجمع پزشكان و پرسـتاران در بيمارسـتان رسـول اكـرم تهـران در                       

ين بود كـه  از داليل اعتراض آنها يكي ا    .  خرداد، خبر دادند   25اعتراض به كشتار و زخمي كردن معترضين راهپيمايي         
اند، بايـد قيـد      مأموران لباس شخصي آنان را مجبور كرده بودند در پرونده فوت كساني كه با شليك گلوله كشته شده                 

 . و ديگر اينكه بسياري از مجروحان از آنجا به بيمارستان سپاه منتقل شده بودند"اند زير تيغ جراحي فوت شده"شود 
يتها، تصاوير و فيلمهاي حمله ماموران به مردم و تخريب اموال آنها توسـط                 همان شب در بسياري از رسانه ها و سا        

 .نيروهاي ضد شورش و لباس شخصي ها متتشر شد
در ساعات پاياني سه شنبه، شوراي هماهنگي جبهه اصالحات از وزارت كشور مجوزي جهت برگزاري يك راهپيمـايي     

 خرداد از ميدان انقـالب      27تي كه قرار بود روز چهارشنبه       تظاهرا.  مسالمت آميز براي روز چهارشنبه درخواست كرد      
به سوي ميدان آزادي برگزار شود؛ ولي بدليل عدم صدور مجوز الزم، مردم قرار حضور خود را بـه ميـدان هفـت تيـر                         

 .منتقل كردند
 بـه نتـايج    خرداد، صدها هزار نفر با در دست داشتن نمادهاي سبز و پالكاردهايي با مضـمون اعتـراض      27چهارشنبه  

كروبي نيز بـه ايـن راهپيمـايي پيوسـت و     . هاي اطراف به راهپيمايي پرداختند      انتخابات، در ميدان هفت تير و خيابان      
 .مقابل دفتر روزنامه اعتماد ملي دقايقي با مردم صحبت كرد

 صادر نمـود   و بازداشت هاي اخير"سركوب وسيع"در محكوميت  ) 3شماره  (اي    همهندس موسوي در اواسط روز بياني     
دهم كه گسترش اين رويه ها تنها بر زشتي چهره مخالفان ملت و انگيزه مـردم بـراي                    مي  هشدار "و خاطرنشان كرد    
 ".افزايد  ميتوسعه اعتراضات

 روز از شـمارش آرا گذشـته و         5اي بـه وزيـر كشـور كودتـا، ازاينكـه               خرداد محسن رضايي طي نامه     27  چهارشنبه  
 خـرداد ايـن     27در صورتيكه تا پايان وقـت اداري        " اعالم نشده، ابراز نگراني كرد و تذكر داد          ها  كماكان نتايج صندوق  

وزارت كشور در پاسخ به رضائي،      . آمار اعالم نشود، ناگزير است از شوراي نگهبان درخواستي غير از بازشماري آرا كند             
 .احتمال بازشماري كامل آرا را بعيد دانست و درخواست وي را رد كرد

اي مشترك به محمود شاهرودي رئيس وقت قـوه قضـائيه، خواسـتار توقـف                 هندس موسوي و محمد خاتمي در نامه      م
هـاي مـتقن،    طبـق گـزارش  "برخورد خشن با دسـتگير شـدگان و آزادي سـريع آنـان شـدند و خاطرنشـان نمودنـد                   

 و منازل مردم به جرم اينكه    هاي مسكوني   برخوردهاي خشونت آميز با اجتماعات و مردم عادي و نيز حمله به مجتمع            
دهند و ضرب و جرح زنان و مردان كه با هيچ يك از معيارهاي نظام سـازگار   اعتراض خود را با ذكر اهللا اكبر نشان مي 

عالوه بر اين، تهاجم به دانشـگاهها       . اي جز بدبيني جامعه به نظام نخواهد داشت         نيست، صورت گرفته است كه نتيجه     
 ". است شتم و دستگيري جوانان مزيد برعلت شده و خوابگاهها و ضرب و 

 جنوبي  ٔ كره -بند سبز در بازي ايران       از رخدادهاي چهارشنبه، حضور تعدادي از بازيكنان تيم ملي فوتبال ابران با مچ            
ايـن دسـتبندها    "نايب رئيس فدراسيون فوتبال ايران بالفاصله اعـالم كـرد           . بود كه مورد استقبال جنبش قرار گرفت      

 ".ن ارادت بازيكنان تيم ملي به حضرت ابوالفضل استنشا
اهللا    خرداد بـود كـه عـزت       27بيانيه گروهي از سينماگران در پشتيباني از اعتراضات مردم و جنبش نيز،از رخدادهاي              

 انتظامي، سيروس الوند، بيژن امكانيان، پگاه آهنگراني، داريوش مهرجويي، فاطمه معتمد آريا و ليال حـاتمي از جملـه            
 نقش پناه مردم را در اين شـرايط خطيـر           "امضاكنندگان آن بودند و از مراجع مذهبي و قانوني كشور خواسته بودند             

از (همزمان گروهي از هنرمندان ايراني خـارج از كشـور           . ايفا كنند و براي اعاده حقوق از دست رفته ملت اقدام كنند           
اي اعـالم كردنـد      بـا انتشـار نامـه     ) ن نامجو، محسـن مخملبـاف     جمله كاوه يغمايي، بهروز وثوقي، ابراهيم نبوي، محس       

اجازه ندهنـد   " و از مردم جهان خواستند تا از جنبش سبز حمايت كرده و              "شناسيم  دولت كودتا را به رسميت نمي     "
 ".هابشان حكومت كودتا را به رسميت بشناسند دولت
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 ، امتحانات خود را لغو كردندتعدادي از دانشگاههاي كشور نيز، در واكنش به سركوب هاي اخير
بـراي  "صـادر كـرد و از مـردم درخواسـت كـرد             ) 4شـماره   (ديگر  اي    ه مهندس موسوي شامگاه چهارشنبه نيز، بياني     

، روز پنجشنبه با حمل نمادهاي سوگواري، در مساجد اجتماع          "هاي شهدا و مصدومان وقايع اخير       همدردي با خانواده  
 ما در پي اعتراض آرام به روند ناسـالم       " شد و خاطرنشان نمود    "تراض مسالمت آميز  تداوم اع " ايشان خواستار    ".كنند

 ".برگزاري انتخابات و تحقق هدف ابطال انتخابات هستيم 
اي بـه فرمانـداري تهـران،          خرداد خبري منتشر شد مبني بر اينكه مجمـع روحـانيون مبـارز در نامـه                27 چهارشنبه  

مجمع روحانيون اين راهپيمـايي     .  خرداد شده است   30مايي در روز شنبه مورخ      خواستار مجوزي براي برگزاري راهپي    
 . عنوان كرد"پيگيري مطالبات قانوني مردم و تداوم اعتراض مدني آنان"را در راستاي 

 روز جمعه با لبـاس مشـكي از ميـدان هفـت تيـر تـا محـل                   10 كروبي نيز مردم را به برگزاري راهپيمايي در ساعت          
 .)كه روز پنجشنبه آنرا لغو كرد. (جمعه دعوت كرده بودبرگزاري نماز 

هاي حامي مهندس موسوي مشمول فيلترينگ شدند و چند           چهارشنبه شب روزنامة كلمة سبز توقيف و برخي سايت        
طبـق  . روزنامة اصالح طلب و حتي غير اصالح طلب نيز، به دليل انعكاس رويدادهاي اعتراضي اجـازه انتشـار نيافتنـد            

ها شدند و جالب اينكه در روزنامه اعتماد ملـي       نماينده وزارت ارشاد و دادستاني مانع از انتشار اين روزنامه          گزارش ها، 
هـاي    آن شب ياهو مسنجر به همـراه بسـياري ديگـر از برنامـه             . با سانسور بيانيه دبير كل حزب اعتماد ملي چاپ شد         

 .ارتباطي تحت وب در ايران از كار افتادند
، از فراز بامها سر داده "اهللا اكبر"، همراه با طنين هاي "يا حسين مير حسين"ه براي اولين بار شعار شامگاه چهارشنب

 خرداد ماهِ مجلس شوراي اسالمي، قرائت گزارشي مبني بر اعـالم ماهيـت واقعـي                28در جلسة بامداد پنجشنبه      .شد
 اهللا حسـينيان، حميـد رسـايي و مهـدي           روح(ها، مورد اعتراض و هتاكي هاي نمايندگان حامي دولت            لباس شخصي 

واقع شد و آنها از قرائت گـزارش پشـت پـرده ماجراهـاي حملـه بـه كـوي دانشـگاه، مجتمـع مسـكوني            ) زاده  كوچك
 .نمايندگان و مردم تهران در صحن علني مجلس ممانعت به عمل آوردند 

و خيابان فردوسي به سمت ) توپخانه (ي همان روز چهارمين راهپيمايي گسترده و آرام معترضين از ميدان امام خمين
ميدان انقالب صورت گرفت كه صدها هزار ايراني سبز و مشكي پـوش در ادامـه اعتـراض خـود بـه نتـايج انتخابـات                          

هاي اخير به ميدان امـام خمينـي آمدنـد كـه ميرحسـين                جمهوري و براي بزرگداشت كشته شدگان درگيري        رياست
 .ركت كردندموسوي و زهرا رهنورد نيز در آن ش

جمهوري بـراي حضـور در جلسـه          عصر همان روز سخنگوي شوراي نگهبان اعالم نمود كه نامزدهاي انتخابات رياست           
. شوند كه مهندس موسوي و كروبي بدليل عملكرد شوراي نگهبان، به آن جلسه نرفتند               آتي شوراي نگهبان دعوت مي    

بان نوشت به موارد ديگري از تخلفات صورت گرفته پيرامون           به شوراي نگه    سرگشادهاي    هموسوي در همين راستا، نام    
هاي راي، محدود كردن      هاي سيار، تعرفه    گيري، حضور ناظران كانديداها، داستان صندوق       ها قبل از راي     پلمب صندوق 

ها به فرمانداري، شيوه آرايش سبد آرا و همچنـين بخشـي از تخلفـات پـيش از راي                     زمان راي گيري، انتقال صندوق    
 .يري اشاره كردگ

 كه وحدت بخش نبوداي  هنماز جمع
هـاي صـورت گرفتـه بـه نتـايج       با انتقاد تند از وقايع پيش آمـده و اعتـراض  اي  ه خرداد، آقاي خامن29در نماز جمعه    

هـا بـر عهـده        ها و هرج و مرج      ها و خشونت    مسئوليت خون "انتخابات و بدون اشاره به صورت مسئله، خاطرنشان كرد          
 وي همچنين بر اين نكته تاكيد كرد كه خط فكري وي         ".كنند   و اعتراضات پشتيباني مي      كه از تظاهرات   كساني است 

 ".نژاد نزديكتر است تا هاشمي رفسنجاني احمدي"به 
اي نوشت و خواسـتار ابطـال انتخابـات شـد و همزمـان دو تشـكل                   كروبي به شوراي نگهبان نامه    ) جمعه(  همان روز   

 خـرداد از ميـدان      30 و حزب اعتماد ملي مردم را بـه برگـزاري تظـاهراتي آرام در روز شـنبه                   مجمع روحانيون مبارز  
 .انقالب به ميدان آزادي كردند 



  بهمن22 خرداد تا 22 ماه جنبش مدني سبز از 8مروري بر  / راه دشوار آزادي
 

 11

در همين روز ايرانيان مقيم خارج كشور به نشانه همراهي با درخواست ابطال مسالمت آميز انتخابات اخير ملت ايران                   
يابان مقابل ساختمان دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد در و در اعتراض به سركوب جنبش سبز ايران در خ  

وقتي مردم در امانت داري مجريـان       ": كديور اظهار داشت  . نيويورك نماز جمعه به امامت محسن كديور برگزار كردند        
 را كند، وظيفه شرعي حكومت است كه اعتمـاد سـازي كنـد و مشـروعيت از كـف رفتـه           مي و ناظران انتخابات ترديد   

اسـت كـه   » صحت انتخابـات «اين . اين مشروعيت و اعتماد با ارعاب و تهديد و بخشنامه بدست نمي آيد         . جبران كند 
 ".بايد از سوي حاكميت اثبات شود نه تقلب در انتخابات از سوي معترضان

 سي خردادي خونين
سف مراجع ذيربط از صدور مجوز براي       با كمال تا  "اعالم كرد   اي    ه خرداد، مجمع روحانيون طي بياني     30 بامداد شنبه   

 ."اي جهت راهپيمايي امروز نخواهيم داشت تظاهرات خودداري نمودند؛لذا برنامه
هزاران تن از معترضـان بـه نتـايج         . نظامي و امنيتي تر به خود گرفت      اي    ه خرداد، تهران چهر   30  با اينحال از بامداد     

ت پرداختند و همزمان نيروهاي يگان ويژه پاسداران و لباس شخصي           انتخابات، در خيابانهاي مختلف تهران به تظاهرا      
. ها، با آرايشي نظامي نقاط اصلي شهر را تحت كنترل شديد درآوردند و از اواسط روز حمله به مـردم را آغـاز كردنـد                        

 ، از شديدترين و خونين ترين روزهاي هشت ماه اخيـر محسـوب            88 خرداد   30حجم و گستردگي درگيري هاي روز       
 .شود مي

  بر اثر ضرب و شتم و تيراندازي مستقيم ماموران به مردم، دهها تن شهيد و زخمي شدند؛ شـاهدان عينـي و منـابع                  
در بعد از ظهـر همـان روز نـدا آقاسـلطان،             .خبري نيز از انباشت مجروحين در بيمارستان هاي مركز شهر خبر دادند           

لي توسط يكي از لباس شخصـي هـا مـورد اصـابت گلولـه قـرار                  ساله فلسفه، در اول خيابان كارگر شما       26دانشجوي  
غـروب شـنبة    . شهادت وي توسط موبايل گرفته شده بود، دنيـا را تكـان داد   گرفت و جان باخت و فيلمي كوتاه كه از  

 .اي خواستار پايان دادن به خشونت بر عليه مردم شدند  حقوقدان ايراني با صدور بيانيه57خونين، 
گذاري نافرجام در داخل آرامگاه رهبر فقيد انقـالب خبـر داده و اعـالم                 ه به حكومت نيز، از يك بمب      هاي وابست   رسانه

 ".گذار كشته شد و دو نفر نيز زخمي شدند در اين حادثه فرد بمب"كردند 
 خطاب به ملت ايران، اجتماعات آنهـا را مطـابق         ) 5شماره  (اي جديد     شامگاه سي خرداد، ميرحسين موسوي در بيانيه      

مردم را از اين كار منـع نكننـد         " قانون اساسي مشروع دانست و از صدا و سيما و نيروهاي مسلح خواست               27با اصل   
 ".بلكه از آنها حمايت كنند

 بدليل گستردگي حجم سركوب در تهران و شهرستانهاي ديگر، تعداد دقيق شهدا، مجـروحين، بازداشـت شـدگان و                   
همان روز فائزه هاشمي رفسنجاني و چهـار تـن از اقـوام خـود، در                . ص نشد ، هرگز مشخ  88 خرداد   30ربوده شدگان   

 .خيابان آزادي تهران دستگير شد 
به اتفاقات ايران كماكان رو به افزايش بوده و همزمان اعتراضات حاميـان جنـبش در                اي    ه واكنش هاي جهاني و رسان    

 رئيس جمهوري آمريكا از دولت ايـران خواسـت   همان شب باراك اوباما، .شهرهاي مختلف جهان كماكان ادامه داشت   
دولت ايران بايد بفهمـد     " وي خاطرنشان كرد     ".كليه اقدامات ناعادالنه و خشونت بار عليه مردم خود را متوقف كند           "

 ".بازد سوگوار خواهيم بود  ميما براي هر شخص بيگناهي كه جان. كه جهان در حال نظاره است
 اب ايرانآخرين روز ماهِ هميشه پر الته

 خرداد يك روز خونين و پر از تلفات جاني پشت سر گذاشته شده بود و وضعيت نظامي و امنيتي تهـران                      31يكشنبه  
و چند شهر بزرگ كماكان پابرجا بود، مردم در چندين خيابان اصلي تهران عليه نتايج انتخابات دست به تجمع زدند                    

 .كه شديدا مورد حمله و دستگيري قرار گرفتند
سـوگ  "ن روز مهندس موسوي، بيانيه شماره شش خود را صادر كرد و شهادت معترضين به نتـايج انتخابـات را                     هما
 ".اعتراضِ مسالمت آميز حق مردم است"اي تاكيد نمود   اعالم كرد و همزمان محمد خاتمي نيز طي بيانيه"آميز

 .سي نيز از ايران اخراج شد بي برنگار بيدستگاههاي حكومت كودتا همزمان فشار بر مطبوعات را افزايش دادند و خ
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كشـتار روز شـنبه توسـط اوبـاش         "صدا و سيماي جمهوري اسالمي و رسانه هاي حامي كودتا رسما اعالم كردند كه               
 ".اند هصورت گرفته و دولت و ماموران دولتي در اين زمينه هيچ نقشي نداشت

ناري با شركت محسن كـديور، حميـد دباشـي و فاطمـه             در همين روز به همت دانشگاهيان ايراني مقيم آمريكا سمي         
در اين سمينار خطـاب بـه مسـئوالن         . حقيقت جو در دفاع از جنبش سبز مردم ايران در دانشگاه كلمبيا تشكيل شد             

مردم شرعا و قانونا حق اعتراض مسالمت آميز و راهپيمائي عاري از خشونت دارند، و شما و نيروهاي ": نظام گفته شد 
شـما  . ن اعم از انيفورم دار و بي انيفورم موظف به تأمين امنيت و نظم و شنيدن صداي اعتراضشان هستيد         تحت امرتا 

يك گلوله به خطا به اين معترضان قانوني مسالمت آميـز شـليك شـود وزيـر                 . شرعا و قانونا حافظ جان مردم هستند      
 .كشور شما، قوه قضائيه شما و شخص شخيص شما مسئول است

 ...نبش وارد تيرماه شدبدين ترتيب ج
 
 . خرداد ميان مهدي كروبي و محسن رضايي برگزار شده بود12اولين مناظره تلويزيوني در تاريخ *
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تقلب فاحش در رونـد و نتيجـه انتخابـات، پادگـانيزه     «خود را با   كه كودتاچيان فاز عملياتي1388طي وقايع خرداد 

رسـانه هـا، صـحه      امنيتي، بازداشتهاي گسترده و سـركوب معترضـان، تعطيلـي   -ايجاد فضاي پليسي وكردن كشور 
انتخابات و نهايتا تاييد قـاطع انتخابـات توسـط مقـام عـالي       گذاري مقامات حكومت و نهادهاي انتصابي آن بر نتيجه

  .يت در چند حركت بودقصد اوليه شان اتمام كار ظرف چند روز و ذبح كامل جمهور كليد زدند،» كشور

  
اما آنچه موفقيت كامل كودتاچيان را در مراحل بعدي با محاق و مشكل جدي روبـرو كـرد، گسـتردگي، اراده و بلـوغ                

 .سياسي جنبش و رهبران و ريشه دار بودن آن در بطن جامعه بود
 ذكر كـرد و رئـيس حفاظـت         "حتاقليتي افسرده و نارا   " تير ماه    15برخالف آنچه رهبر جمهوري اسالمي آنها را در         (

 .)اطالعات قوه قضاييه در سوم تيرماه از بي ريشه بودن آنها سخن گفته بود
، مانند مرور تمام انقالب هاي مدني جهان پـر اسـت از بـيم هـا و                  88 خرداد   22مرور وقايع ماههاي پس ازانتخابات       

 .اميدها
 . خواهيم داشت رويكرد88در اين بخش به گاهشماري جنبش سبز در تيرماه  
 واكنش هاي داخلي و خارجي 
 و در نهمين روز اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوري، تهران و چنـد شـهر ديگـر كماكـان                     88اول تيرماه    

صحنه حمالت خشونت بار ماموران يگان ويژه پاسداران و لباس شخصي هـا بـه مردمـي بـود كـه بـه صـورت آرام و                           
دامه اعتراض به تقلب در انتخابات را داشتند و گروه زيادي از آنان نيز به نشان سوگواري مسالمت آميز قصد تجمع و ا  

همزمان گزارش هايي مبنـي بـر اسـتقرار نيروهـاي             .براي شهداي اعتراضات روزهاي قبل، لباس سياه پوشيده بودند        
برخـورد  "اي، معترضـين را بـه          در برخي نقاط تهران منتشر شد و سپاه پاسداران بـا انتشـار بيانيـه               سپاه دهم   لشگر

 . تهديد كرد"انقالبيِ
 سفراي ايران در تمام كشورهاي عضو اتحاديـه را احضـار كـرد و               اتحاديه اروپا در واكنش به سركوب خونين مردم،        

هاي خـود در       از خانواده ديپلمات   انگليس. همزمان متكي، انگليس را به دست داشتن در اعتراضات ايران، متهم كرد           
 .خواست كه ايران را ترك كنندتهران 

 بودنـد،  "عـدم انتشـار اخبـار اعتراضـات    "هاي خارجي در ايران ملـزم بـه      در حاليكه از هفته آخر خرداد دفاتر رسانه        
ها براي  فشارهاي بيسابقه دولت بر رسانه"به اي  ه كشور، با انتشار بيانينگاران روزنامهتن از  180دوشنبه اول تيرماه 

    . اعتراض كردند"ار تظاهرات و تجمعاتعدم انتشار اخب
بدليل ربايش برخي از مجروحان حوادث اخير توسط ماموران امنيتي و انتقال آنها از بيمارستان به نقاط ديگر، برخي  

سـفارت  سفارتخانه هاي خارجي در تهران نسبت به درخواستهايي كه در اين زمينه شده بود پاسخ دادند كه ابتـدائا   
نيز اعالم كرد كه در حال بررسي بازكردن دربهاي سـفارتخانه   سوئد پذيرش مجروحان درگيريها خبر داد واز  ايتاليا

 و در ادامه موج بازداشتها، مسئولين و كارمندان روزنامـه  88اول تير شامگاه دوشنبه  ".خود بر روي مجروحان است    
رسـانه هـا از    .مشاور مهندس موسوي بـود    مديرمسئول آن سيد عليرضا حسيني بهشتي،       .  بازداشت شدند  كلمه سبز 

گـروه زيـادي از مـردم        . بازداشت جيسون فودن خبرنگار يوناني تبار روزنامه واشـنگتن تـايمز در ايـران خبـر دادنـد                 
 . زدندكردستانمعترض، دست به اعتصاب در شهرهاي مختلف استان 

 خراجديد عليه مردم ايران شد و در پي ادبير كل سازمان ملل خواستار توقف خشونت و ته بان كي مونهمين روز  
 . دو ديپلمات انگليسي از ايران، آن كشور نيز دو ديپلمات ايراني را اخراج كرد

 را مـورد    "رسـانه ملـي   "اي به رئيس سازمان صدا و سيما، پوشش خبري اعتراضـات در                با ارسال نامه   كروبيمهدي   
تار مردم بيگناه، حمله به كوي و تخريب اموال ملـت كـه غالبـا       ضرب و شتم و كش    "انتقاد قرار داد و خاطرنشان نمود       
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شود، در صدا و سيما انعكاس وارونه يافته و كساني كه امروز از دولت احمدي                 توسط نيروهاي لباس شخصي انجام مي     
 بـا  اي خامنـه علـي   )آيت اهللا (عصر همان روز     ".كنند، مروجان اسالم تحجر و اسالم طالباني هستند         مي نژاد حمايت 

، دبير شوراي نگهبان قانون اساسي براي تمديد مدت زمان رسيدگي به شكايات انتخابات بـه                جنتيدرخواست احمد   
 .مدت پنج روز ديگر موافقت كرد

 هـاي  تحـريم ، حقوقدان ايراني و برنده جايزه صلح نوبل از كشورهاي اروپـايي خواسـت بـا اعمـال               شيرين عبادي  
. مي، اين كشور را وادار به پايان دادن به خشونت در برخـورد بـا معترضـان كنـد                  سياسي عليه مقامات جمهوري اسال    

شود كه مردم ايران صدمه بخورند و حكومت          اين باعث مي  "هاي اقتصادي مخالف بوده و معتقد است          عبادي با تحريم  
ن را  آموسـوي بـه شـوراي نگهبـان،          در واكنش به نامه اعتراضي مهنـدس         وزارت كشور   ".ضعيف نخواهد شد  

 . دانست "فاقد مستندات عيني و حقوقي" و "حاوي تناقضات آشكار"
امنيتـي كشـور وارد   -وضعيت سياسي"اي به دبير شوراي نگهبان و بيان اين نكته كه   با ارسال نامه محسن رضايي 

. م كـرد  هـايش اعـال     خود را از پيگيري شـكايت      انصراف،  "باشد تر مي  شرايط حساسي شده كه از نتايج انتخابات مهم       
متعاقبـا  . "است  بازشماري كاهش هم داشته   "همان روز سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد كه آراي رضايي در            

 متهم كـرد  "گويي اخالل و عدم همكاري در بازشماري آرا و خالف" رضايي در شوراي نگهبان، آن شورا را به     ٔنماينده
 .هاي مردم خواهد بود ش گذشته و پيگير شكايتو دو روز بعد رضايي اعالم كرد تنها از شكايت شخصي

تعدادي از مردم معترض مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند كه نيروهاي انتظامي و لباس               سوم تير ماه    روز   
هـا، دختـري نـوزده سـاله مـورد       شخصي ها به خشونت و تيراندازي هوايي متوسل شدند كه بر اساس برخي گـزارش         

 .  و به شهادت رسيداصابت گلوله قرار گرفت
هاي كشور پس از ديدار با مهندس موسوي دستگير و به مكان نامعلومي منتقـل                  دانشگاه تن از اساتيد   70همزمان   

هاي كشور، در  در واكنش به اين مسئله، انجمن اسالمي مدرسان دانشگاه.  تن از آنها روز بعد آزاد شدند66 كهشدند 
اغتشاشگراني " ، معترضان را     كشور و اطالعاتِ  وزراي   سوم تير ماه   .ادخواهي كردند اي به مراجع تقليد از آنان د        نامه

، اعـالم كـرد و   "شـوند  ها تغذيه مـي  كه با آمريكا، سازمان سيا و مجاهدين خلق در ارتباط هستند و از منافع پولي آن           
  ".دداري ندار اين اغتشاشات اليه ريشه"رئيس حفاظت اطالعات قوه قضاييه خاطرنشان كرد 

 به دولت سخت نگيريد: رهبر خطاب به نمايندگان  
بايـد بـه دولـت در ايـن         " در ديدار با رئيس، هيئت رئيسه و نمايندگان مجلس، به آنان گوشزد كرد               اي  خامنهآقاي   

 وي همچنين به اعتراضات اخير اشاره و خاطرنشان كرد ".مسير ناهموار و نفس گير كمك كرد و به آن سخت نگرفت   
 3(  سيدالشهداي استان تهران امـروز سپاهپاسدار علي فضلي، فرمانده   ".در برابر اعتراضات كوتاه نخواهد آمدنظام "

 بسـيجي نيـز   8 بسيجي توسط سالح گرم و سرد مجـروح و  300خاطرنشان كرد در جريان حوادث اخير حدود  )تير
 .اند شده كشته 

 نماينـده مـردم قـزوين كـه خـود را هـوادار           عليخـاني  اهللا  همان روز جلسه علني مجلس در پـي سـخنراني قـدرت            
 و  تخريب خانه ها  همزمان   .نژاد به هم ريخته شد      ميرحسين موسوي ناميد، توسط نمايندگان هوادار محمود احمدي       

اموال مردم، تهديد مجتمع هاي مسكوني در مورد ديش هاي ماهواره، بازداشـت و ربـايش مـردم و معترضـين ادامـه                     
 مهنـدس  7چهارم تير، بيانيـة شـماره   از رخدادهاي مهم پنجشنبه .در اين زمينه پاسخگو نيستداشته و اَحدي    

ادامه وضـع  "وي خاطرنشان ساخت .  بود"انسداد بيش از پيش فضاي مطبوعاتي كشور"و اعتراض ايشان به   موسوي  
 ".سازد  ميفعلي، حركت در مسير اصالح امور در چارچوب مباني نظام را دشوار

مهنـدس موسـوي در ايـن       . روي خروجي رسانه ها قـرار گرفـت        نيز ايشان 8بيانية شماره    بعد از ساعتي،     بالفاصله 
 در مورد اعتراضات اخير متهم كرد و از مردم و حاميان          "ها  وارونه جلوه دادن واقعيت   "هاي حكومتي را به       بيانيه رسانه 

وي در بيانيـه مـذكور      .  ادامه دهند  "ايجاد تنش پرهيز از   " و با    "در چارچوب قانون  "جنبش خواست به اعتراض خود      
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حاضر نيستم به خاطر مصالح شخصـي و هـراس از تهديـدها، از ايسـتادگي در سـايه شـجره سـبز                 "خاطرنشان نمود   
اي صرف نظـر   ، لحظه استيفاي حقوق ملت ايران كه امروز به خون به ناحق ريخته شدة جوانان اين كشور آبياري شده       

 ".نمايم
نـژاد در      نفر از نمايندگان مجلس هشتم، از حضور در جشن پيروزي محمود احمدي            صد و   الريجانيلي  همان روز ع   

 .جمهوري در خيابان پاستور تهران خودداري كردند ساختمان رياست
، طي ارسال پيامي پيرامـون سـركوب اعتراضـات مردمـي و بيـان                منتظري عصر چهارم تير مرحوم آيت اهللا العظمي       
شهرها را  " ذكر كرد و از اينكه       "شهيد" نحوه رفتار مسئولين با مردم، جانباختگان حوادث اخير را            از "احساس شرم "

قرار دادن نيروهاي نظامي و انتظامي و لباس شخصـي          " انتقاد نمود و ادامه داد       "اند  كرده   به يك پادگان بزرگ تبديل    
 "...است ي غلط و ناجوانمردانه مردم و بخاك و خون كشيدن آنها، سياست هاي چماق بدست در مقابل

 "سالم ترين انتخابات در طول دوران گذشته" 
هاي كوچكي كـه عمومـا در هـر دوره از     بجز تخلف"اعالم كرد  سخنگوي شوراي نگهبانچهارم تير ماه همچنين  

ـ             اي مشـاهده نشـده      شود، هيچگونه تخلـف عمـده       انتخابات ديده مي   ات اسـت و مـا بـه يـك انحـراف عمـده در انتخاب
 شوراي  ".است   در طول دوران گذشته بوده     ترين انتخابات   سالمايم و انتخابات اخير از جمله         جمهوري نرسيده   رياست
 اعالم كرد كه نماينده خود را مشروط بـه          رضايي.  براي رسيدگي به شكايات نامزدها تشكيل داد        هيئتي ويژه  نگهبان

تغيير " نيز دو شرط براي همكاري با اين هيئت گذاشت           روبيك .دهد  حضور نماينده دو نامزد ديگر در آن شركت مي        
 در پاسخ بـه ايـن        موسوي  مهندس ".هاي مطروحه   طرف آن هيئت و رسيدگي به تمام موارد شكايت          دو عضو غير بي   
 ايشـان   ".توانـد در حيطـه شـوراي نگهبـان باشـد            يك داوري منصفانه اساساً نمي    "اي خاطرنشان كرد      شورا، طي نامه  

 .  مورد اتفاق نامزدها و مراجع تقليد تشكيل شودهيئت حكميت مليِاد يك پيشنهاد د
 مجلـس خبرگـان خواسـتار    ٔعضو هيئت رئيسه  خاتمياحمدپنجم تيرماه، يك روز بعد در خطبه هاي نمازجمعه  

گونـه    وي از دستگاه قضـائي خواسـت بـراي رهبـران جنـبش بـدون هـيچ                . مجازات اعدام براي رهبران اعتراضات شد     
فقيـه را نشـنيده بگيـرد،         كسي كه دستور ولـي      " ايشان همچنين خاطرنشان كرد      ".حكم اعدام صادر كند   "سوزي  دل

همان روز آيـت اهللا  ".دستور امام معصوم را زير پا گذاشته و مخالفت با دستور امام معصوم، مخالفت با دستور خداست       
كـردن اعتراضـات مردمـي از      نگهبـان، از خـاموش  ، در ديدار با چند عضو شوراي اردبيليالعظمي عبدالكريم موسوي    

  .طريق سركوب انتقاد كرد
 تيرماه، هزاران نفر از مردم به مناسبت سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي، در مسجد قبا و مقابـل                  هفتمروز  
ائي در برخـورد بـا   تجمع كردند و نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها به استفاده از گاز اشك آور و تيراندازي هو آن

مهندس موسوي امكان حضور در ايـن تجمـع را نيافـت و بـا اسـتفاده از موبايـل بـراي حاضـران                        . آنها متوسل شدند  
در آن  سخنراني نمود؛ اما مهدي كروبي موفق شد در ميان مردم حضور يابد و همزمان دكتـر عليرضـا بهشـتي نيـز،    

  . مراسم سخنراني كرد
عصـر همـان روز     . ثر حمالت ماموران لباس شخصي و پاسداران، بازداشت و مجـروح شـدند            تعداد زيادي از مردم در ا     

 خواسـتار انتقـال      ،"ضـرورت ابطـال انتخابـات     "اي خطاب به شوراي نگهبان، ضمن تاكيد بـر             در نامه  كروبيمهدي  
 . گرديدرهبريمسئوليت تأييد انتخابات به 

اتحاديـه  بازداشـت شـدند و همزمـان      در تهـران فارت بريتانياسبعد از ظهر هفتم تير هشت تن از كارمند ايراني  
 . ها در تهران تهديد كرد جمهوري اسالمي را به واكنشي قاطع و جمعي در صورت آزار و ارعاب ديپلمات ،اروپا

ى  از آمريكـائ -بعضى از سردمداران دنيـا  "با ديدار با مسئوالن قوه قضائيه خاظرنشان كرد  اي    هخامنهمان روز آقاي     
در يـك  .  مشكالتشان تمام شده، مشكل ايران براى اينها باقى مانده اسـت    همه -گرفته تا بعضى از كشورهاى اروپائى       

 داخلىِ مردمىِ صددرصد مرتبط به ملت ايران، چانه تكان مي دهند و اظهارنظرهاى سخيف مي كنند؛ غافل از                    مسئله
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 در مجلـس    كديورمحسن   ".ظر ملت ايران آنجا نجس خواهد شد      اينكه هر جا آنها پا گذاشتند از مواضع سياسى، از ن          
ترحيم شهداي جنبش سبز در تورنتوي كانادا تأييد نتيجه انتخابات از سوي شوراي نگهبـان و رهبـري را فاتحـه بـر                       

 .جمهوريت نظام دانست
   

 جنتي مهر تاييد بر انتخابات زد
ها قرار گرفت، تأييد صـحت انتخابـات توسـط شـوراي             روي خروجي خبرگزاري     هشتم تيرماه اولين خبري كه روز      

 دهمـين دوره انتخابـات      صـحت ": اي به وزارت كشور اطالع داد       در نامه ) دبير آن شورا   (جنتينگهبان بود كه احمد     
 قرائت شـد، شـكايات وارده را        "رسانه ملي " جنتي در اين نامه كه از        ". قرار گرفته است   تأييدرياست جمهوري مورد    

همان روز يكي از نويسندگان منتقـد دولـت بنـام           ".است  ها و شكايات وارد نبوده      اعتراض" قرار داد و گفت      مورد اشاره 
احضـار و   كه پزشكي غير روحاني است، توسـط دادگـاه ويـژه روحانيـت     مهدي خزعلي، فرزند آقاي ابوالقاسم خزعلي

 .بازداشت شد
احمـدي   ماه و توسـط محمـود        نهم تير هبان، در روز    اولين واكنش هاي رسمي به تاييد انتخابات توسط شوراي نگ          

هايي كه جهت براندازي نرم طراحي كرده بودند، شكسـت            رغم توطئه   دشمنان علي " صورت گرفت كه اعالم كرد       نژاد
بـا خبرنگـاران   اي  ه دولـتِ وي نيـز طـي مصـاحب     علـومِ  همزمان احمدي نژاد، وزير ".خورده و به اهدافشان نرسيدند    

نهم تير  ".روژه آمريكايي فشار از بيرون و تغيير از درون، با سازماندهي خبرنگاران طراحي شده بود    پ"خاطرنشان كرد   
اي خطاب به مردم نوشت و ضمن اعتراض مجـدد بـه نتيجـه انتخابـات،                  در واكنش به تاييد انتخابات نامه     كروبي  ماه  

 . داند  نمي"مشروعيت و مقبوليت"تاكيد نمود دولت جديد را داراي 
دولت برآمده از انتخاباتي كه ملـت  " نيز به شوراي نگهبان واكنش نشان داد و تاكيد كرد      مجاهدين انقالب زمان  سا 

 ايـن سـازمان سياسـي       ".فشارد، فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني اسـت         صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پاي مي         
 . خبر داد" مسالمت آميز عليه دولت غيرقانوني فعليهاي قانوني براي مبارزه استفاده از تمام ظرفيت"اصالح طلب از 

زمينه عبـور از فضـاي زشـت امنيتـي و نظـامي را فـراهم                " از مسئوالن كشور خواست      مجمع روحانيون همان روز    
آورند، زندانيان را آزاد كنند و از تبليغات يكجانبه و تحريك آميز و تحريف كننده دست بردارند، حق بيان و اعتـراض                      

هاي آنـان    به رسميت بشناسند و نسبت به خون به ناحق ريخته شهيدان و جانباختگان و استمالت از خانواده     مدني را 
 ".اقدام كنند

اين اولـين بـار اسـت كـه كودتـاگران عليـه       "دولت احمدي نژاد را به كودتا متهم و اعالم كرد   نيزجبهه مشاركت 
ين ركن جمهوريـت يعنـي رياسـت جمهـوري را هـدف قـرار       ها مهمتر جمهوريت نظام، با بدترين و خشن ترين شيوه       

همزمان آيت اهللا    ".تواند سرآغاز استبدادي بزرگ باشد        دهند، مقامي كه اگر برآمده از آراي واقعي ملت نباشد مي            مي
همصدا با اكثريت مردمِ راي باخته، انتخابات را مخدوش و باطل و تصدي مجدد " اعالم كرد    طاهريالدين    سيد جالل 

از رويدادهاي ديگر نهـم تيـر، اظهـارات سـخنگوي هيـات         ".دانم  يس دولت براي دور بعد را نامشروع و غاصبانه مي         رئ
نيروهاي انتظامي با درخواست فرهاد رهبر رئيس دانشـگاه تهـران وارد كـوي دانشـگاه     "رئيسه مجلس مبني بر اينكه  

دانشگاه تهران سعي داشت خود را بي تقصير و حتي          اين درحالي بود كه پيش از آن رئيس انتصابي          .  بود "شده بودند 
 . متاسف نشان دهد

 آغاز پروژه هاي اعتراف گيري 
، دو تن از بازداشت شدگان اخير، امير حسين مهدوي، عضو مركزي سازمان مجاهدين انقـالب و                 نهم تيرماه شامگاه   

برنامـه ريـزي و      ويزيون جمهوري اسـالمي بـه     نيوزويك، با حضور در تل      كانادايي مجلة  -، خبرنگار ايراني  بهاريمازيار  
 .  در ايران اعتراف كردند"انقالب مخملي و رنگين"نقش رسانه هاي غربي براي 

 كه بعد از انتخابات دستگير شده بود، اعـالم كـرد   حجاريان همسر سعيد - پزشك –همزمان خانم دكتر مرصوصي    
 .  دارد تحت فشار شديدي قراراعترافات كاذبهمسرش براي امضاي 
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از مراجع مردمي، حمله به دانشگاهها و خوابگاهها و ضرب و جرح، قتل و بـه زنـداني كـردن     صانعيآيت اهللا يوسف  
 كرد و پخش اعترافات تلويزيـوني را از نظـر شـرعي، قـانوني و عقالنـي فاقـد                  محكومعده زيادي از فرزندان كشور را       

 .هرگونه ارزشي دانست
ي نگهبان گزارشي پيرامون بررسي روند انتخابات و بازشماري صندوقهاي راي منتشـر             هيات ويژه شورا  دهم تيرماه    

 .كرد
 بدليل عدم سانسـور بيانيـه اخيـر    اعتمادمليهمان روز نمايندگان دادستان تهران و وزارت ارشاد، از انتشار روزنامة             

 گـزارش دادنـد    دهم تيرماهمطبوعات حامي دولت،  . جلوگيري كردند -بمدت يك روز  –) كروبي(دبير كل آن حزب     
 .كند  ميكه سازمان كنفرانس اسالمي ضمن استقبال از نتايج انتخابات ايران، مداخله خارجي در امور ايران را محكوم

اگر اين فضاي مسموم تبليغاتي و امنيتـي ادامـه   "جديد خاطرنشان كرد اي  هطي بياني  محمد خاتميدر همين روز 
 بايـد بگـوييم كودتـاي مخملـين عليـه مـردم و جمهوريـت نظـام صـورت                    -نجام گرفـت  با توجه به آنچه ا    -پيدا كند   

كساني كه بايد مدافع    "هاي تعدادي از بازداشت شدگان پس از انتخابات گفت             ايشان در ديدار با خانواده     ".است  گرفته
 ".كنند ها را تحقير مي حقوق مردم باشند آن

  اعتراضات ادامه پايداري موسوي و تكذيب كناره گيري از 
 خـود كـه   9شماره در بيانيه موسوي در مهمترين واكنش نسبت به تاييد انتخابات توسط شوراي نگهبان، مهندس     

 ايشـان   ".مسئوليت تاريخي ماست كه به اعتراضات ادامه دهـيم        "دهم تيرماه منتشر كرد، خطاب به مردم اعالم نمود          
از ايـن پـس دولتـي    "خاطرنشـان نمـود    "ز حق مـردم كنار كشيدن از اعتراض و دفاع ا "ضمن تكذيب هرگونه    

برد و اكثريتي از جامعه كه اينجانب نيز يكـي   خواهيم داشت كه از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترين شرايط به سر مي     
پيوندم و اجراي اصول معطل مانـده         اينجانب نيز به اين جمع مي     ... پذيرند  از آنها هستم، مشروعيت سياسي آن را نمي       

 ".نون اساسي را در دستور كار خود خواهيم داشتقا
 حدود يكصد و هشتاد تن از نخبگان، استادان دانشـگاه، متخصصـان و هنرمنـدان ايرانـي مقـيم                    يازدهم تيرماه در   

 خطاب به مردم، دولتمردان و رهبران جريان هاي سياسي، نگرانـي            سرگشادهاي    هنامداخل و خارج كشور، با انتشار       
آزادي تمامي بازداشت   " كشور اعالم كردند و براي خروج از وضعيت كنوني، چندين پيشنهاد از جمله               خود را از وضع   

 . عرضه كردند...  و "تشكيل كميته مشترك حل اختالف" و "شدگان
 نماز جمعه؛ تريبوني براي خشونت طلبان 
دوازدهـم  عـه، احمـد جنتـي در    براي دومين هفته متوالي از اقامه نماز جم با خودداري نمودن هاشمي رفسنجاني 

، هدف معترضان را انقالب مخملـي اعـالم كـرد و از             "سالمت انتخابات " مجددا به صحنه آمد و ضمن دفاع از          تيرماه
اي دستگير شـدند و اعترافـات         عده" دستگيرشدگان خبر داد و خاطرنشان كرد        پخش تلويزيوني اعترافات  احتمال  

 ". بخشي كه مصلحت باشد بايد به اطالع مردم برسدشود و هر اين ها دارد كم كم گرفته مي
در اعتـراض بـه تأييـد دهمـين انتخابـات        قمٔ علميهٔ و محققين حوزهمجمع مدرسينچهارمين بيانيه  تير 13در  

هـاي گسـترده انتخابـاتي     دولت بر آمده از تخلف"از سوي شوراي نگهبان صادر شد و تاكيد گرديد  رياست جمهوري
ين تشكل روحانيون روشن انديش، بـه صـراحت اعـالم كـرد در دهمـين دوره انتخابـات رياسـت                      ا ". است نامشروع

 "مصـيبت بـزرگ  " شده و مراجع تقليد در خصوص ايـن  "ضايع"و مهدي كروبي،  جمهوري، حق ميرحسين موسوي
 .سكوت نكنند

 واحـدهاي قضـايي   ٔهاز كليـ  اي  رئيس قوه قضاييه، طي بخشـنامه شاهروديمحمود هاشمي )  تير14(يك روز بعد  
هـاي اينترنتـي مخـالف نظـام برخـورد            اي و سايت    هاي ماهواره   كشور درخواست كرد تا با توسعه كمي و كيفي شبكه         

 .كنند
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 تير در   18 روز وصل بود، مجددا و در آستانه         5 روز تنها    20كشور كه طي    ) sms( پيامك   ٔ شبكه  تير ماه،  15عصر   
 . كل كشور قطع شد

  "فسرده و ناراحت هستنداقليتي ا"معترضان 
 "اقليتـي افسـرده و ناراحـت      " ضمن اينكه معترضان بـه نتـايج انتخابـات را            اي  خامنهآقاي  )  تير ماه  15(همان روز    
حقيقـت اصـيل و مانـدگار،    "توصيف كرد، از دخالت دشمنان خارجي در حوادث اخير انتقاد و نيز خاطرنشـان كـرد            

يوني و ابراز اعتماد به نظام اسالمي بعد از گذشت سي سـال و انتخـاب يـك                   ميل 40همان انتخابات پرشكوه با حضور      
در اعتراض به  هاي اروپا  راديو و تلويزيونٔاتحاديه،  تير ماه15شامگاه . رأي است ميليون24رئيس جمهور با بيش از 

ش خبـري   دسـتگيري، اخـراج و ممنوعيـت پوشـ        (برخوردي كه جمهوري اسالمي با خبرنگـاران خـارجي انجـام داد             
 .حذف كرد ي جمهوري اسالمي را از حضور در نشست خود در دانماركصدا و سيما، )اعتراضات

بـه   مراكز دولتي و آموزشي اسـتان تهـران  تعطيلي ناگهاني "، دستور مجلس مبني بر تير 16از رويدادهاي مهم روز  
 تير در حال انتشار بـود، صـاحبنظران         18ز  با توجه به اينكه فراخوان تجمعات رو      .  بود "دليل وجود گرد و غبار در هوا      

خس و خاشاك هوا استان تهران را به "نوشت  آنرا در رابطه با مسائل پس از انتخابات ارزيابي كردند و روزنامه اعتماد
كلوتيلـد ريـس   .)معترضان به نتايج انتخابـات را خـس و خاشـاك ناميـده بـود      نژاد تر احمدي پيش (".تعطيلي كشاند
 .كرد، بازداشت شد تدريس مي  كه به عنوان استاديار در دانشگاه اصفهانسويدانشجوي فران

 به اعتصاب غـذايي سـه روزه دسـت زده و            لندن، در مقابل دفتر عفو بين الملل در         جنبش سبز تعدادي از حاميان     
 جلـس اقليـت م تير فراكسـيون   16در  .خواستار توجه مجامع جهاني نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران شدند

گزارشي پيرامون بازداشت فعاالن سياسي، حادثه كـوي دانشـگاه و حملـه بـه مجتمعهـاي مسـكوني منتشـر كـرد و                        
پس از انتخابات عدالت در پيشگاه مصلحت قرباني شد و اقدامات خـالف قـانون و شـرع صـورت                    "خاطرنشان ساخت   

 ".گرفت
 كيا، كاپيتان تيم ملـي فوتبـال از آن تـيم خبـر              در غروب آنروز، خبرگزاري ها از خداحافظي ناگهاني مهدي مهدوي          

بسته بوده و برخي منابع  سبز بند مچ  جنوبئوي و چندين بازبكن ديگر تيم ملي فوتبال ايران، در بازي با كره. دادند
 . از فشار دولت بر آنها خبر داده بودند

  جهان انتخابات"سالم ترين، زيباترين و آزادترين" در ايران با "تغيير"نماد  
احمـدي  ادامه داشت، محمود   و در حاليكه اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوريتير 16در آخرين ساعات  

سـالم  "را  خـرداد  22انتخابـات    در ايران اعالم كرد، "نماد تغيير"در تلويزيون حاضر شد و ضمن آنكه خود را  نژاد
اين انتخابات، منشاء تحوالت بـزرگ در  "صيف نمود و تاكيد كرد انتخابات جهان تو "آزادترين" و "زيباترين"، "ترين

  "...منطقه و جهان خواهد شد
به دليل وجود گرد و غبار در هـوا، بـراي     مراكز دولتي و آموزشي استان تهرانٔ كليه تيرماه،17براي دومين روز در 

اي بـه دبيركـل سـازمان ملـل         ، در نامـه   صلح نوبل همان روز ده نفر از برندگان جـايزه          . اعالم شدند  تعطيلروز دوم   
 . آن شدند"بررسي وضع پرتنش و متالطم" براي ايراناي به  خواستار ارسال فوري نماينده

در نشست نماينـدگان كشـورهاي مختلـف     پارلمان اروپا، فيلمساز ايراني، بدعوت مخملبافمحسن  تيرماه 17در  
وگو كرد و از پارلمان اروپا خواست به كشـورهاي عضـو    ا آنها گفتاروپائي حاضر شد و پيرامون آخرين تحوالت ايران ب 

. نژاد به عنوان رييس جمهور ايران خودداري كننـد   اتحاديه فشار آورد تا از به رسميت شناختن مجدد محمود احمدي          
 . سخنش را به پايان برد )9شماره ( اخير مهندس موسوي ٔاو با خواندن بخشي از بيانيه

 رهجدهم تيري ديگ  
با اينكه جوي پليسي و آرايشي نظامي در تهران و اكثر شهرهاي كشور براي مقابله با برگزاري سالگرد قيـام خـونين                       

 برقرار شده بود، اما معترضين به نتايج انتخابات و دانشجويان، سالگرد ايـن قيـام خـونين را     ) تير ماه  18(دانشجويان  
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ا برخورد بسيار خشن بگان ويژه پاسداران و لباس شخصي ها روبـرو             گرامي داشته و دست به تجمعاتي آرام زدند كه ب         
در آن روز صدها تن ديگر بازداشت، ربوده، شهيد و مجروح شدند، كه آمار دقيـق آن نيـز ماننـد مـوارد گذشـته                         . شد

 ...مشخص نشد
 . حمله كردند هاي دانشگاه اميركبير تهران  تير نيروهاي لباس شخصي به خوابگاه18شامگاه  
پيرامون حوادث اخير  محسن كديورهاي  در پاسخ به پرسش منتظري مرحوم آيت اهللا حسينعلي  تير ماه 19روز  

از رأى اكثريت مردم  از بين رفتن هريك از شرايط عدالت، امانتدارى، تدبير و برخوردارى": كشور پاسخي تاريخي داد
 جامعه دخيـل اسـت خـود بـه خـود و بـدون        عامهدر صحت و مشروعيت اصل توليت و تصدى امور كه شرعاً و عقالً

سـوى آن متـولى و    صـادره از  حاجت به عزل، موجب سقوط قهرى واليت و تصدى امر اجتماعى و عدم نفـوذ احكـام  
چنانچه حكومتي به زور، فريب و تقلب بر        " حكومت خاطرنشان كرد   مشروعيتمعظم له در باره     . "گردد متصدى مى 

آن منصـب را بـا انتخـاب            مشروعيت و مقبوليت آن را در نزد خـود و بركنـارى آنـان از               بماند، مردم بايد عدم      منصب
حاكميت بر اساس چمـاق و ظلـم و تجـاوز بـه حقـوق               ...داشته و بخواهند     ترين راه ممكن ابراز     مفيدترين و كم هزينه   

قرون وسـطى و اسـتاليني و      هاى تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن و بازداشت و شكنجه       ديگران و 
ارتباطي و زنداني كردن عقالء و نخبگان جامعـه بـه بهانـه هـاى            ها و اخالل در وسائل      ايجاد خفقان و سانسور روزنامه    

ارزش  محكـوم و بـي     اعتراف به امور خالف واقع به ويژه در زنـدان نـزد شـرع و عقـل و عقـالء جهـان             واهى و تحميل  
داد و با توصـيف وضـعيت     همان روز پاسخي هم به نامه تظلم خواهي دختر سعيد حجاريانريمنتظآيت اهللا ".است

قـانون     متظاهر به دين بر مظلومان ديندار و تسلط قـانون گويـان قـانون گريـز بـر                    روزگار سيطره ظالمان  "كنوني به   
 موسوي تيرماه مهندس 24روز  . ودتشبيه نم و قاتالن سيدالشهدا ، مقامات حكومت را به فرعون"گرايان قانون خواه

 اين هفته تهران كه به امامت هاشمي رفسنجاني برگـزار           نماز جمعه در پاسخ به دعوت مردم پيرامون شركت وي در          
 .هاي مردم شركت خواهد كرد در ميان صف) 1388 تير 26(خواهد شد، اعالم كرد كه در نماز جمعه تهران 

 بت رسيدكه در تاريخ جنبش به ثاي  هنماز جمع
تـاريخي در نمـاز   اي  ه تهران را بر عهده گرفت تا خطب      نماز جمعه  غيبت امامت      هفته 4، پس از    رفسنجانيهاشمي   

انتقاد كرد و خواستار آزادي زندانيان و  و شوراي نگهبان وي شديدا از عملكرد صداوسيما. تاريخي ايراد كنداي  هجمع
 اعتراضي بي سابقه ترين تعـداد       ٔكنندگان در نماز جمعه      شمار شركت  .دلجويي از آسيب ديدگان در اتفاقات اخير شد       

 .طي سالهاي اخير را رقم زد
 تير، صدها هزار نفر از معترضان به نتايج انتخابات در خيابانهاي اطراف تجمع كردند و با سـردادن                   26در نماز جمعه     

هـا، بـا      نيروهاي امنيتي و لباس شخصـي     . هاي خود از مردم حمايت كند       شعارهايي از هاشمي خواستند كه در خطبه      
 .آور و تيراندازي هوائي به مردم حمله ور شدند خشونت، پرتاب گاز اشك

 براي اولين بار و بطور آشكار از سوي مـردم معتـرض             "مرگ بر روسيه، مرگ بر چين و مرگ بر ديكتاتور         "شعارهاي   
 سـاله در حاشـيه      22شـدند و مصـطفي كيارسـتمي        در نماز جمعه آن روز دهها تن بازداشت و زخمي            .سر داده شد  

ميرحسين موسـوي، مهـدي    . باتوم به سرش مصدوم شد و چند ساعت بعد به شهادت رسيد          نمازجمعه توسط ضربات  
روزهاي بعد نيز تهران صحنه زد و خوردهاي پراكنده و ادامه مـوج             .كروبي و زهرا رهنورد در ميان مردم حضور يافتند        

 .دستگيري ها بود
فرانسه در صورتي محمـود احمـدي نـژاد را بـه            "برنارد كوشنر وزير امور خارجه فرانسه خاطرنشان كرد          تير   27 روز 

شناسد كه در جهان، همه بويژه ديگر نامزدهاي رياست جمهوري ايـران، در     مي عنوان رييس جمهور ايران به رسميت     
توانـد بـراي      مي  ايران شاهد جنبشي هستيم كه     ما در " وي همچنين خاطرنشان كرد      .باره آن به توافق رسيده باشند     
 ".مردم ايران آينده را نويد دهد

اي   هشـبك جـرس   . آغاز بكـار كـرد    ) جرس(وبسايت شبكه جنبش راه سبز      )  تير 28( فرخنده مبعث     همزمان با روز   
در همين   . كند  ميخبري تحليلي راهبردي است كه با هدف ترويج، تقويت و ارتقاي جنبش سبز مردم ايران فعاليت         
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علي براي رفع تنهائيش بايـد بـه ميـزان          ":  متذكر شد  "چرا علي تنهاست؟  "با عنوان   اي    ه در مقال   محسن كديور  روز
 ".نبوي به وظيفه شرعي و اخالقي خود عمل كند رأي مردم تن دهد، و با عمل به سيره علوي و سنت

 در ميدان    دكتر محمد مصدق، گروه كثيري از مردم       و در سالگرد قيام خونين مردم در زمان دولت ملي             تير 30روز   
طي تجمعات و تظاهرات تير ماه، بالغ بر هـزار           .سركوب شد اي    ههفت تير تهران گرد هم آمدند كه با خشونت گسترد         

نفر دستگير، زخمي، مفقود و شهيد شدند و صدها فعال سياسي، مدني، دانشـجوئي، حقـوق بشـري و روزنامـه نگـار                       
 . بازداشت شدند

تجمعـات اعتراضـي   ... كماكان نداي شبانة مردم بـر فـراز بامهـا بـود    "مرگ بر ديكتاتور" و "اهللا اكبر"فرياد اعتراضي    
جنـبش سـبز    ...ايرانيان مقبم لندن، كواالالمپور، سيدني، برلين و پاريس و چند شهر ديگر دنيا كماكان ادامـه داشـت                 

 ...ديگر شدي ا همردم ايران بدين ترتيب وارد امرداد ماه و مرحل
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 بخش سوم

 مردادماه
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طور نيست كه چند ماه بگذرد و آنها همه چيز را فرامـوش كننـد و    اين...اند برنخواهند گشت مردم از راهي كه آمده"
 مهنـدس  "...زنـداني شـوند    ميليون نفـر در آن 70تواند تبديل به يك زندان شود كه  كشور نمي...شود همه چيز حل

 نظـامي در كشـور و كودتـاي انتخابـاتي     -جـو پليسـي   موسوي در امرداد ماه و دو مـاه پـس از حاكميـت   ميرحسين 
  .بدين گونه تعريف كرد و تداوم آن را از متن مطالبات فرو خوردة مردم دانست اقتدارگرايان، جنبش سبز را

سـركوب خـونين   « هم سنخ خود،  خرداد، حاكميت عالوه بر آنكه مانند كودتاهاي22 ماه پس از كودتاي     دوميندر   
هرگونه اعتراض به وضع موجود، ايجاد رعـب و وحشـت كامـل، قطـع سيسـتمهاي ارتبـاطي مـردم، فشـار و توقيـف                       

را تـداوم  »  مـدني -مطبوعات، مرعوب سازي سياستمداران ميانه رو، دستگيري دانشجويان، مـردم و فعـاالن سياسـي              
دوران اسـتالين در شـوروي سـابق دسـت زد و دادگاههـاي نمايشـي و           از  اي    هبخشيد، همزمان به كپي برداري ناشيان     

 . ازي كرداند هفرمايشي و اعتراف گيري تلويزيوني از زندانيان را
 كماكان صدور مجوز براي برگزاري مراسم سوگواري، خاكسپاري، خـتم و           "وحشت از مردگان  "در ماهي كه گذشت،      

م از گاهشماري مقاومـت مـدني سـبز مـردم ايـران، نكـاتي               در بخش سو   .چهلم شهداي جنبش را غير ممكن ساخت      
كُنِش هاي به موقعِ رهبران جنبش و دفاع آنـان از           "،  "حمايت قاطع مرجعيت مستقل از جنبش سبز      "شاخص چون   

 .  نيز، قابل ذكر است"حمايت جهاني از مطالبات مردم ايران" و همچنين "شكنجه شدگان در زندان
 خارجي به وقايع خونين ايرانادامه ي واكنش هاي داخلي و 

 در ديدار با گروهى از استادان دانشگاه و اصحاب رسانه ها، بر ادامـه            موسوى مهندس   آخرين روز تيرماه  در غروب    
ايـران بـه    "پيگيرى مدنى مطالبات مردم تاكيد كرد و ضمن انتقاد از فضاى سياسى موجود در كشور و اعـالم اينكـه                     

امروز حتى حضـور فـردى مثـل هاشـمى رفسـنجانى را نيـز               "خاطرنشان ساخت    ،"رود  مي سمت امنيتي شدن پيش   
 ".تحمل نمى كنند

همان روز شماري از ايرانيان حامي جنبش، در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نيويورك اعتصاب غذايي سه روزه را  
اعتراض به  "اين اعتصاب غذا را     ، فعال حقوق بشر و از بانيان آن حركت، هدف از برگزاري             گنجيآغاز كردند كه اكبر     

بسياري از ايرانيان، هنرمندان ايراني و چهره هـاي  .  اعالم كرد  "سركوب معترضين به نتايج انتخابات رياست جمهوري      
  .سرشناسي چون نوام چامسكي و رابرت ردفورد نيز از اين اعتصاب حمايت كردند

 به  رحيم مشائي  و مراجع سرشناس به انتصاب اسفنديار        در آخرين روز تيرماه همچنين انتقادات برخي اصولگرايان        
احمدي نژاد تاكيد كـرد كـه   . سِمت معاونت اولي محمود احمدي نژاد و دفاع تمام قد وي از مشائي به اوج خود رسيد    

 .  است"نعمت هاي خدادادي"مشائي از 
 تهـران، گـوردون بـراون نخسـت وزيـر           در اعتراض به ادامه بازداشت چند تن از كاركنان ايراني سـفارت بريتانيـا در               

 . بازداشت كارمندان ايراني سفارت بريتانيا در تهران را غيرقابل قبول خواندبريتانيا

ايـن  .  روز، بـارديگر وصـل شـد   40در ايران پس از     ) اس ام اس  ( شبكه ارسال پيامك     اول امرداد، در ساعات آغازين     
 تيرماه با اختالالتـي بـراه افتـاده امـا           15 تا   10 شده بود، از     سرويس كه از نيمه شب انتخابات رياست جمهوري قطع        

 .مجددا قطع گرديد
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 در جمـع شـماري از فعـاالن         محمد خـاتمي   ماه روي خروجي ها قرار گرفت، سخنان         اول امرداد اولين خبري كه     
پافشاري كرد و آنـرا     اي و هنرمندان بود كه بر پيشنهاد خود براي برگزاري همه پرسي در مورد نتيجه انتخابات                   رسانه

 .آخرين راه حل باقي مانده براي خروج از وضع كنوني دانست
مشترك همبسـتگي خـود را بـا    اي  ه از كشورهاي عربي، طي بيانيمدافع حقوق بشريسازمان و گروه  42همزمان 

دادن بـه سـركوب   اقدام جهاني براي حمايت از حقوق بشر در ايران اعالم كردند و خواسـتار آزادي زنـدانيان و پايـان     
 و سازمان هاي جهاني و ايرانيِ حقـوق بشـري،           برندگان جايزه صلح نوبل   تعدادي از    . معترضين به انتخابات شدند   

 50 خواهد بود و مقرر شد در بـيش از  " در ايرانحقوق بشرروز جهاني اقدام براي "اعالم كردند كه سوم امردادماه 

 .هوري اسالمي تجمع برگزار شودشهر جهان، مقابل سفارتخانه ها و دفاتر جم
اين بيانيه  . ساله فرانسوي را فورا آزاد كند23، شهروند كلوتيلد رايساتحاديه اروپا از جمهوري اسالمي خواست تا  

آن اتحاديه و پس از ديدار دو ديپلمات سوئدي و اسپانيايي بـا مسـئوالن وزارت                اي    هاز سوي سوئد بعنوان رياست دور     
شـاپور  ( بازداشـتِ بـرادرش   رهنـورد زهرا  خانم دكتر اول امرداد  .مي در تهران انتشار يافتخارجه جمهوري اسال

نمي خواستم با صحبت در اين زمينه براي برادرم امتيـاز خاصـي             "از يكماه پيش را تاييد و خاطرنشان كرد         ) كاظمي
 "شي از اغتشاشات پس از انتخابات     مديريت بخ "روزنامه جوان وابسته به سپاه، اتهام مهندس كاظمي را           (".قائل شوم 

 خردادمـاه در تهـران بـا        30كـه   اي    ه سـال  27  پدر مسعود هاشم زاده، جوان    ) اول امرداد (همين روز     .)ذكر كرده بود  
 .شليگ گلوله شهيد شده بود، بازداشت شد

 تهديد، شكنجه، فشار، قتل در زندان و ادامه بازداشت ها 

، مديركل مطبوعات داخلـي دولـت اصـالحات و از           عيسي سحرخيز ر اينكه   در همين روز خبري منتشر شد مبني ب       
مهـدي،  . شكستگي دنده شده است    اعضاي شاخص انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، در يك بازداشتگاه امنيتي دچار             

ه پسر وي در اين زمينه خاطرنشان كرد كه پدرش طي تماسي تلفني و اعالم اين مطلب، از آنها خواسته است كه علي                     
 .  شكايت تنظيم كنند-بدليل فروش ادوات كنترل شهروندان– نوكياشركت 

 به ايران هشدار دادند تا همكاري خود را شفاف كند و در آخـرين سـاعات                 اتمي در زمينه پرونده     روسيه و آمريكا   
بـا جمهـوري    واشنگتن همچنان خواهان آغاز مـذاكره       "آن روز، هيالري كلينتون وزير خارجه آمريكا خاطرنشان كرد          

اسالمي بوده، اما رهبران تهران به دليل وضعيت سياسي بعد از انتخابات رياست جمهوري، قادر به پاسخگويي در اين                   
 ".زمينه نيستند

 خبر رسيد كه وزارت اطالعات كتبا به مساجد دستور داده است تا مجوزي بـراي برگـزاري مراسـم                    دوم امرداد روز   

 آقاسـلطان در ديـدار جمعـي از         نـدا اين مطلب را مادر     .  از انتخابات صادر نشود    سوگواري شهيدان اعتراض هاي پس    
 .اعضاي كميپن يك ميليون امضاء با وي، تاييد كرد

محسن روح   در سايتها منتشر شد و خبر رسيد كـه           كهريزكبامداد همان روز اولين نام از جانباختگان بازداشتگاه          
-) از مشاوران محسن رضايي در انتخابات( دكتر عبدالحسين روح االميني     ، دانشجوي دانشگاه تهران و فرزند     االميني
بـراي تحويـل جسـد      " به شهادت رسيده و به خانواده وي گفته شده است كه             - تير ماه بازداشت شده بود     18كه روز   

  ".مراجعه كنند
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بـا  " كـه    "ايه ملت ايران  اصلي ترين سرم  "، واليت فقيه را     احمد خاتمي ظهر همان روز و در خطبه هاي نماز جمعه           
 و اين راي به نظام بوده كه بـا  اند ه ميليون راي داد40مردم " دانست و خاطرنشان كرد "جان و دل مردم عجين شده     

 ".تنفيذ رهبري، مشروعيت قانون و شرعي خواهد يافت
 هاشمياز  اي    هانيـ  كه نام و تعداد آنان اعالم نگرديد، طي بي         خبرگان همچنين برخي از اعضاي مجلس       دوم امرداد  

آنها همچنين انتخابات رياست جمهوري     . خواستند بطور شفاف از رهبري حمايت كند      ) رئيس آن مجلس  (رفسنجاني  
همـان روز    . ذكر كردنـد   "واجب االطاعه " خواندند و سياست ها و تصيم هاي رهبري را           "همه پرسي تاييد نظام   "را  

 .ابات در رسانه ها منتشر شدنام چند تن ديگر از شهداي اعتراضات پس از انتخ
 "كند هاي نظام را سست مي وضعيت موجود پايه" 

 كه به امامت هاشـمي      –ماه   تير 26در دوم امرداد، طي پيامي پيرامون حوادث نماز جمعة          منتظري  آيت اهللا العظمي    

ثريت مردم دارد و    و آراء اك      و مقبوليت نظام، بستگي به رضايت      مشروعيت" خاطرنشان نمود    -رفسنجاني برگزار شد  
 ".مورد توافق خبرگان ملت قرار گرفته بود  جمهوري اسالمي  اين مسأله هنگام تصويب قانون اساسي

به " را از پست معاونت اولي احمدي نژاد عزل و آنرا            مشايياسفنديار رحيم   اي    هخامنعلي  ) آيت اهللا (شامگاه آن روز    
نژاد اعالم كرد كه مشايي از سمت جديـد           ستيار ارشد احمدي  مجتبي ثمره هاشمي، د    دانست و ساعتي بعد      "مصلحت

 .گيري كرده است نژاد كناره خود به عنوان معاون اول احمدي
 ميليون دالري براي مقابله بـا سانسـور         50اي    موافقت سناي آمريكا با تخصيص بودجه     " ماه   سوم امرداد اولين خبر    

 مـردم ايـران و در       جنـبش سوم امرداد در حمايت از      . بود "يرانهاي اجتماعي اينترنتي در ا      هاي خبري و شبكه     شبكه

 نـام گرفـت و تجمعـاتي گسـترده در شـهرهاي             "اقدام"اعتراض به سركوب معترضان به نتايج انتخابات، روز جهاني          
 .مختلف دنيا برگزار شد

، بـه وزارت كشـور    ، براي برگزاري مراسم چهلم و يادبود شـهداي اخيـر          كروبي و   موسوي ماه   چهارم امرداد بامداد   

همان روز . كردند"بدون ايراد سخنراني و تنها با استماع آيات قرآن و اداي سكوت      "ي  مجوزنامه نوشتند و درخواست     
احمدي نژاد ، محمد حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و غالمحسين محسني اژه اي، وزير اطالعات                   

 .رد از كار بركنارك-به خاطر رحيم مشائي–را 
  هـاي جمهـوري اسـالمي، از ادامـه          اي خطاب بـه مقـام       ، با صدور بيانيه   موسوي اردبيلي اهللا     آيت چهارم امرداد در   

سـاز    كنـد و زمينـه      هـاي نظـام را سسـت مـي          وضعيت موجـود پايـه    "وضعيت موجود ابراز نگراني نموده و هشدار داد         
محسـن روح   به دهان و دندان خورد شده شهيد         با اشاره    محسن كديور ".هايي بس عظيم و بزرگ خواهد شد        فتنه

پشتوانه اين ملت  من به. كنم  مي من دولت تعيين": گفت  ميمرحوم آيت اهللا خميني در آغاز انقالب:  گفتاالميني
. كـنم   ميمن دولت تعيين"گويند   ميانگار .شنويم  مي بعد از سي سال سخن متضادي".زنم  ميتوي دهن اين دولت

 رهبـر يـك انقـالب مردمـي       .  ببنيد فاصله از كجاست تا به كجـا        ".زنم  مي ن دولت توي دهن اين ملت     من به اعتبار اي   
 حـاال سـي سـال گذشـته اسـت     . كـنم   ميمن به پشتوانه اين ملت دولت تعيين. غيرقانوني است گفت اين دولت مي

غاصب دروغگو توي دهن اين  جانشين همان رهبر دولتي را منصوب كرده، بر سر كار گذاشته و به پشتوانه اين دولت
فـك و  . كنـد   مـي بنـدد، در زنـدان شـكنجه شـان      مـي بچه هاي اين ملت را در خيابان به گلولـه        . زند  مي ملت مظلوم 

اي پيرامون رويدادهاي اخير صـادر كـرد و از             نيز بيانيه  انجمن دفاع از حقوق زندانيان     .كنند  مي دندانشان را خورد  
 .ان ابراز نگراني كردوضعيت جسمي و سالمت بازداشت شدگ
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 "...ما در ايران زندان سياسي نداريم" 

به ميرحسين موسوي، از مواضـع وي  اي  ه تن از اساتيد دانشگاههاي تبريز با ارسال نام       90 بيش از    پنجم امرداد ماه   

آزادي  كرده و خواستار توقف برخوردهاي امنيتي ونظـامي، آزادي زنـدانيان ِ رويـدادهاي پـس از انتخابـات،                     حمايت
 قانون اساسـي بـراي      27مطبوعات و لغو سانسور آنها، ممنوعيت مداخله غير قانوني دولت در رسانه ها و اجراي اصل                 

 .آزادي تجمعات مسالمت آميز شدند
جمعي از اعضاي كميسـيون امنيـت ملـي و سياسـت خـارجي مجلـس، بـراي بررسـي          ) پنجم امرداد ماه  ( همان روز  

رياسـت   (شـاهرودي ايي شهر كرج رفتند و همزمان خبر رسيد كه آيـت اهللا هاشـمي             وضعيت زندانيان به زندان رج    
 .، با عضويت هيچ يك از اعضاي فراكسيون اقليت مجلـس در آن كميتـه موافقـت نكـرده اسـت                    )وقت دستگاه قضائي  

يل اقـدام    بلكه برخي بـدل    ما در ايران زندان سياسي نداريم     "معاون دادستان تهران درامور زندانها خاطرنشان كرد        
  ".عليه امنيت ملي در زندانند

 بازداشتگاهي براي ثبت در تاريخ...كهريزك 

 تير ماه دستگير شده بود، در بهشت زهرا بخـاك سـپرده             18 لنگرودي، دانشجويي كه     امير جوادي ماه   پنجم امرداد 
اسـم و انجـام مصـاحبه       هنگام تحويل جسد اين جوان به خانواده، از آنها تعهد گرفته شد كـه حـق برگـزاري مر                  . شد

. بـه شـهادت رسـيد     بازداشتگاه  امير هنگام دستگيري مورد ضرب و شتم لباس شخصي ها قرار گرفتـه و در                . ندارند
 .خانواده وي خاطرنشان كردند كه جسد از شدت شكنجه و زخمهاي كالبدشكافي قابل تشخيص نبوده است

آن نهاد، دادستان و رئيس سازمان بازرسي كـل كشـور    يك هيات سه نفره متشكل از معاون اول  قوه قضائيه رئيس   

زنـدانيان   براي رسيدگي بـه وضـعيت        مجلسكميته ويژه    . رويدادهاي اخير كرد   زندانيانرا مامور بررسي وضعيت     
  . با حضور ده نفر تشكيل شدسياسي

 رهبـري  بـه دسـتور      ،"به دليل غير استاندارد بودن    " بازداشتگاه كهريزك شامگاه همان روز ناگهان خبر رسيد كه        
در اين بازداشتگاه گروه زيادي از بازداشت شدگان حوادث اخير مورد شكنجه، آزار و ضرب و شتمِ . (تعطيل شده است  

 .)منجر به فوت قرار گرفتند
 "مديريت جهاني"آماده سازي بسته پيشنهادي براي  

ر حال به روز و عملياتي كردن بسـته         ايران د " حسن قشقاوي، سخنگوي وقت وزارت خارجه اعالم كرد          پنجم امرداد 

همان روز هيئـت نظـارت بـر مطبوعـات وزارت ارشـاد، مجـوز               ". است مديريت مسائل جهاني  پيشنهادي خود براي    

، روزنامه نگـار و فعـال حقـوق بشـر           گنجيديگر از دنيا، اكبر     اي    ههمزمان در گوش  . را لغو كرد   صداي عدالت روزنامه  

 .اكمان جمهوري اسالمي شد رهبران و حتحريم سياسيخواستار 

 "اند برنخواهند گشت مردم از راهي كه آمده" 

هاي معلمان و فرهنگيان، ضمن بيـان ايـن           ، در جمع تعدادي از اعضاي تشكل      موسوي ميرحسين   ششم امرداد روز  

 انـد   مردم از راهي كه آمده    " خاطرنشان كـرد      ،"اند دروغي بزرگ پشت جريانات است       مردم متوجه شده  "نكته كه   
اين طور نيست كه چند ماه بگذرد و مردم همه چيـز را فرامـوش      " مهندس موسوي تاكيد نمود      ".برنخواهند گشت 

 در آن زنـداني   ميليـون نفـر  70 شـود كـه   زنـدان توانـد تبـديل بـه يـك      كشور نمـي ...كنند و همه چيز حل شود    

 . در كشور شد"نيتعطيلي بازداشتگاه هاي غير قانو" حقوق بشر خواستار كانون مدافعان ".شوند
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 عدم صدور مجوز براي سوگ مردگان 

 روز 15وي .  خبر شهادت يكي ديگر از بازداشت شدگان حوادث اخير بنام رامين قهرماني منتشـر شـد         ششم امرداد 
مـاموران بـه خـانواده وي نيـز اجـازه      . كنـد   مـي درمحلي نامعلوم بازداشت بوده كه پس از آزادي در بيمارستان فـوت       

   .م ندادندبرگزاري مراس
اخير خاطرنشان كـرد بازداشـتگاهي كـه         همان روز سخنگوي كميته ويژه مجلس براي تحقيق درباره بازداشت هاي           

زنجاني ضمن بيات ششم امرداد آيت اهللا .  بودكهريزكدستور تعطيلي آن را داده بود، بازداشتگاه اي  هخامنآيت اهللا 

اي خـون بـر زمـين ريختـه شـود،            اگر در ايـن شـرايط قطـره       " كرد    از موسوي، كروبي و خاتمي، اعالم      حمايتاعالم  
 ".اند مسئوليت آن بر عهده همان كساني است كه با ناديده گرفتن آراء اكثريت، چنين التهاباتي را موجب شده

، بر  )چهلم ندا ( اعالم كردند كه خانواده و خويشان او، بعد از ظهر پنجشنبه هشتم امرداد ماه                ندا آقاسلطان خانواده   
 ماموران به آنها اجـازه برگـزاري     .كنند  مي شوند و از حضور مردم در آن استقبال         مي سر مزارش در بهشت زهرا حاضر     

 يـادبود  توسط موسوي و كرويي براي برگـزاري مراسـم           درخواست مجوز در پاسخ به     .هيچگونه مراسمي را ندادند   
 ".مجوزي صادر نشده استدر اين مورد هيچ "شهدا، مدير كل وزارت كشور اعالم كرد 

 ...چه كسي مسئول است؟ 

 رييس قوه قضاييه را     شاهرودي نماينده اصولگراي تهران، آيت اهللا       مطهريدر آخرين ساعات روز ششم امرداد، علي        

در حاليكه منابع خبـري غيردولتـي از تعـداد حـدود      . اخير دانست"رفتارهاي غيرقانوني با باز داشت شدگانعامل "

 نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلـس، تعـداد            هفتم امرداد  ر حوادث اخير خبر داده بودند،     يكصد شهيد د  

اي رئـيس دولـت نهـم،      با انتشار بيانيـه مجاهدين انقالب سازمان هفتم امرداد  .جانباختگان را سي نفر اعالم كرد
 . دث اخير دانستشدگان حوا وزراي كشور، دادگستري و اطالعات را مسئول شكنجه و قتل بازداشت

اطالعـاتي در   " وضعيت بازداشت شدگان پس از انتخابات خاطرنشان كـرد           كميته پيگيري در همين روز سخنگوي      

 طـي  كـانون مـدافعان حقـوق بشـر    هفتم امرداد  ".رسيده كه در حال رسيدگي به آن هستيم      بازداشتگاه  مورد  
 نفر اعالم شده بود، طي هفته       2500 تيرماه   18يدادهاي  آمار بازداشت شدگان تا قبل از رو      "خاطرنشان كرد   اي    هبياني

 تيرماه نه تنها آمار بازداشت شـدگان بـه طـور دقيـق و صـحيح اعـالم نمـي شـود، بلكـه بـه                           18هاي اخير و پس از      
 ".شود هاي بازداشت شدگان نيز اطالعات صحيح داده نمي خانواده

روح "ميتـه پيگيـري وضـعيت زنـدانيان اعـالم كـرد             ، دادستان وقت تهران به اعضاي ك      سعيد مرتضوي در حاليكه    

 نماينـده مجلـس و وزيـر    مسـعود پزشـكيان  ، همان روز "اند  ه در زندان درگذشت   مننژيتاالميني و كامراني بر اثر      
 وي  ".پزشكي قانوني فوت به دليل بيماري مننژيت را رد كـرده اسـت            "بهداشت دولت محمد خاتمي خاطرنشان كرد       

افـراد  " خوانـد و ادامـه داد        "سـوال برانگيـز   " علت مرگ بازداشت شـدگان حـوادث اخيـر را            گزارش مسئوالن درباره  
شوند اعالم كنند فرد، مننژيـت داشـته          گيرند كه مسووالن مجبور مي       قرار مي  وشتم  ضرببازداشت شده آنقدر مورد     

 . خبر دادندازمتهمان حوادث اخير در هفته آيندهاي  هرسانه هاي كودتا از محاكمه علني عد "...است
آخرين خبري كه چهارشنبه هفتم امرداد روز خروجي رسانه ها قرار گرفت اظهارات مسعود ادريسي، ديپلمات ارشـد           

 . ميليون دالر به دولت مورالس خبر داد280 بود كه از تصويب پرداخت وامي به ارزش بوليويايران در 

 سركوب مراسم چهلم اولين گروه از شهداي قيام 
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ن را تحت فشار گذاشتند تا از رفتن بر سر مزار او در بهشـت               نداآقاسلطامراجع امنيتي خانواده    اد ماه،   هشتم امرد 
.  بعدازظهر به بهشت زهـرا خواهنـد رفـت         4 ساعت   اند  هخانواده ندا گفت  . زهرا و برگزاري مراسم چهلم خودداري كنند      

 بهشـت زهـرا   257 بر سر مزار ندا در قطعـه   نيز اعالم كردند همان ساعت براي گراميداشت شهدا،كروبي و   موسوي
 .حاضر خواهند شد

 هنگام ورود   كروبي ".عزاست امروز   عزا عزاست امروز، ايراني باغيرت صاحب     "زنند    در بهشت زهرا سوگواران فرياد مي      

 هـرا بهشت ز نيز دقايقي پس از ورود بـه  موسوي. رو شد  به محوطه، با محاصره مأموران و پرتاب گاز اشك آور روبه          
بود خود را به سنگ مزار ندا آقاسلطان برسـاند؛ ولـي بـه او      ايشان موفق شده .توسط ماموران با اِعمال زور اخراج شد   

صدها نفر مورد ضرب و شتم شـديد        .اجازه تالوت قرآن داده نشد و ماموران با خشونت او را به اتوموبيلش بازگرداندند             
 .ن قرار گرفتندلباس شخصي ها و ماموران يگان ويژه پاسدارا

 .  شدند بازداشتمقامي، مهناز محمدي و جعفر پناهي، در بهشت زهرا             بنامهاي رخساره قائم   سه سينماگر همزمان   
در با وجود اينكه مجوزي براي برگزاري مراسم به كروبي و موسوي داده نشده بود، اما غروب همـان روز هـزاران نفـر                        

 .تم شديد ماموران قرار گرفتندي تهران تجمع كردند كه مورد ضرب و شمصال

اگر به اين مجلس عزا آمده ايم، حجتي بسـيار          :  اعالم كرد  مجلس چهلم شهداي جنبش سبز     در   محسن كديور  
علـوي  . "نام علي حكومت تشكيل داده ايد، حق نداريد به راه معاويه برويد  به"گوئيم   ميبا صداي بلند. سنگين داريم

كرديد؟ آيا تا  با مخالفانتان چگونه برخورد. خورد  مي آن حكومت با مخالفانش ورقبا نحوه برخورد بودن يك حكومت
صورت علني و برخـوردار از وكيـل در تمـام     كنون شنيده ايد كه دادگاهي سياسي در ايران با حضور هيات منصفه به

د كه ما مصـلحت مـردم را   گوين  مي.زنند  ميگستاخانه دم از قانون مراحل دادرسي تشكيل شده باشد؟ بعد وقيحانه و
گوينـد    مي . رئيس جمهورمان باشد   موسويما اكثريت مردم تشخيص داديم كه       . دهيم  مي بهتر از خودشان تشخيص   

سياستهاي شما  گوييم با  مي. رييس جمهورتان باشد، شما نمي فهميداحمدي نژاددرست اين است كه . كرديد غلط
بـازي اي كـه در ايـران    . مخالفـت نكنيـد   خوريد تا ديگر هوس  ميلولهگ. گويند غلط كرديد كه مخالفيد  ميمخالفيم،

. گويد من  ميگويند ما، رهبر مردم مي. زند  ميحرف آخر را شروع شده است اين است كه در حوزه عمومي چه كسي
. شـود   مـي كنم كه در جمهوري اسالمي كوشش براي استقرار دموكراسي جرم محسـوب    مي با وضوح و شفافيت اعالم    

بـراي اسـتقرار    عزيزاني كه از سران اصالحات اآلن در زندان هستند هيچ جرمي ندارند جز كـار تشـكيالتي   ام اينتم
 .دموكراسي در ايران

 ...اتهام؟ 

را از عوامل برانـدازي     ) دو عكاس خبرگزاري فارس   (، مجيد سعيدي و ساتيار امامي       )ايرنا(خبرگزاري رسمي دولت    

جبهه  . خبرنگار روزنامه ابرار اقتصادي تائيد شد      عليرضا افتخاري خبر شهادت   )دادهشتم امر (همان روز   .معرفي كرد 
 در بيانيه اي، سكوت يك ماهه مسئوالن جمهـوري اسـالمي در برابـر اتفاقـات پـس از انتخابـات را نشـانه                         مشاركت

 مسـببان   مجـازات خواسـتار   اي    ه طي صدور بياني   كانون نويسندگان ايران   .  اعالم كرد  شكست سناريوي كودتا  
 .قتل و شكنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات شد

 يكي ديگر از جانباختگان اعتراضات را تاييد كـرد          داوود صدري  در ايران، شهادت     كمپين بين المللي حقوق بشر     
در هشتم امرداد همچنين هشتصد تـن از        . و همزمان اعالم شد كه مراسم چهلم وي روز جمعه قرار است برگزار شود             

 .  و فعاالن حقوق مدني ايران خواستار آزادي فوري فعاالن جنبش زنان شدندجنبش زنانن فعاال
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كـافي نيسـت كـه گفتـه        " در ديدار با چند عضو فراكسيون اقليت مجلس خاطرنشان كرد            محمد خاتمي همان روز    

هـايي   داده و جـان هـايي رخ     جنايـت ... تعطيل شده؛ غير استاندارد يعني چـه؟         بازداشتگاه غير استاندارد  شود يك   

رد درخواسـت وي از  " گـزارش ايرنـا در مـورد    شيرين عبـادي   ".باخته شده است و بايد با اين مسائل برخورد شود         
 . را دروغ خواند"سوي سازمان ملل

 پور امير حسين طوفانيهويت يكي ديگر از شهداي اعتراضات پس از انتخابات نيز مشخص و نـام وي             نهم امرداد  

 از به خشونت كشيدن مراسـم چهلـم شـهدا           وزارت خارجه آمريكا  . رد اصابت گلوله قرار گرفته بود     اعالم شد كه مو   
 .انتقاد كرد

 زيـر نظـر   كهريزكبازداشتگاه  "، فرمانده نيروي انتظامي تهران خاطرنشان كرد        رجب زاده همان روز سردار پاسدار      

، دبيـر   جنتي نهم امرداد، احمد     جمعه نمازاي  در خطبه ه   ".مراجع قضايي بوده و يك بازداشتگاه مخفي نبوده است        
شما "شوراي نگهبان با توجه به وقايع روز قبل در جريان چهلم شهداي جنبش، به رهبران جنبش حمله كرد و گفت     

 "خوانيد؟  ميباعث كشته شدن افرادي شديد و مسئوليتش با شماست، حاال ميرويد بر سر مزارشان فاتحه
بـه رئـيس صـدا و       اي    هايشان ماه گذشته طي نام    .   از صدا و سيما ممنوع شد      شجريانپخش آثار استاد محمد رضا       

 در  "تفنگت را زمـين بگـذار     "بنام  اي    هايشان همزمان قطع  . سيما، خواستار عدم پخش آثار خود در اين رسانه شد         
 .اعتراض به كشتار معترضان اجرا كرد

 آغاز رسمي دادگاههاي علني و استاليني  

عوامـل  " تـن از متهمـاني كـه دسـتگاه قضـائي آنهـا را                100حـدود   اولين دادگاه علني     امرداد ماه،    روز شنبه دهم  
 دادگاه انقـالب برگـزار شـد كـه در بـين متهمـان حاضـر در دادگـاه                    15 اعالم كرد، توسط شعبه      "اغتشاش و آشوب  

يردامادي دبيركـل جبهـه     هايي چون بهزاد نبوي عضو شوراي مركز سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، محسن م              چهره
زاده عضو شوراي مركـزي حـزب مشـاركت، محمـد عطريـانفر عضـو شـوراي مركـزي حـزب                       مشاركت، محسن امين  

كارگزاران، محمدعلي ابطحي عضو شوراي مركزي مجمع روحـانيون مبـارز، محسـن صـفايي فراهـاني عضـو شـوراي              
مشاركت و سخنگوي دولت اصالحات حضـور       زاده عضو شوراي مركزي جبهه        مركزي حزب مشاركت و عبداهللا رمضان     

 . در كنار آنها افرادي ديگر نيز مورد محاكمه قرار گرفتند. داشتند
 كه بشدت الغر و تكيده شده و بدون لبـاس روحانيـت             ابطحي، پس از قرائت كيفر خواست،       جلسه اول دادگاه  در   

 وي موضوع تقلب در     .ي ها شركت نموده است     كرده كه در راهپيمائ    "كار بدي "بود، ناگهان ايستاد و خاطرنشان كرد       
.  و همزمان به خاتمي، موسوي و هاشمي حمله كـرد          "تا آشوب ها شكل بگيرد    " توصيف كرد    "دروغ"انتخابات را نيز    

ما به دليل زاويه گرفتن از واليت فقيه دچـار نـوعي نفـاق    "عطريانفر نيز با تاكيد بر اصل واليت فقيه خاطرنشان كرد           
بالفاصله پس از دادگـاه    "...افتد  آن قدر قدرت دارد كه با تحرك چهار گروه سياسي اتفاقي برايش نمي           نظام... شديم  

نيز براي ابطحي و عطريانفر يك نشست مطبوعاتي ترتيب داده شد تا به سواالت خبرنگـاران خبرگـزاري هـاي مهـر،                      
 . ايرنا، ايسنا ، فارس و واحد مركزي خبر پاسخ دهند

  دستگاههاي حامي كودتا"تبليغاتيشوي "واكنش به  

 و مجمع تشخيص مصلحت، اعترافـات       رفسنجانيدفتر هاشمي   و بالفاصله بعد از دادگاه،      ) دهم امرداد (در همان روز    

 اقليـت  فراكسيوناهللا عليخاني و محمدرضا تابش اعضاي         ابطحي را تكذيب كرده و همزمان داريوش قنبري، قدرت        

دادگـاه را بـه      نيـز جبهـه مشـاركت      ".زده كرده است    رگزاري دادگاه، همه را بهت    نحوه ب "مجلس، منتقدانه گفتند    
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.  اسـت  "سياسـي و غيرحقـوقي و غيرمسـتند       " و تبليغاتي تشبيه كرد كه كيفرخواسـت آن متنـي             "شوي مضحك "
 خوانـد و ضـمن رد كيفرخواسـت،         "دادگاهي تقلبي براي تطهير انتخاباتي تقلبـي      "جلسه مذكور را    موسوي  مهندس  

بي اساس و حاصل رنج آنان در مدت حبس و اجبار اعتراف گيران و شكنجه               "ها در دادگاه را       هارات برخي از چهره   اظ
فاقد اعتبار و مغـاير     " ناميد و اعترافات مطرح شده را        "نمايشي" نيز، دادگاه را     محمد خاتمي .  آنان اعالم نمود   "گران

ا فريبكارانه خواندن دادگاه بازداشت شدگان اخير در ايـران،          ، ب )حاميان موسوي  (88ستاد  .  دانست "با قانون اساسي  

 . ايران خواندرييس جمهوري قانونيموسوي را 

 وزير خارجه دولت كودتا، انگليس و بعضي از دولـت هـاي غربـي را عوامـل كشـته شـدن                       متكي همان روز منوچهر   

 قضـائي، خواسـتار رفـع فشـارهاي وزارت          اي به رئيس دستگاه      در نامه  نهضت آزادي ايران  .معترضان در ايران خواند   
سه توريست آمريكايي كه بـراي      در آخرين ساعات روز دهم امرداد ماه خبر رسيد كه           .اطالعات در قبال آن تشكل شد     

 . تفريح به منطقه كردستان عراق سفر كرده بودند، در نزديكي مرز ايران ناپديد شدند
 پيرامـون دادگـاه روز گذشـته بـود كـه            موسوي ميرحسين   10 شماره   بيانيهاولين خبر داغ روز يازدهم امرداد ماه،         

هـايي كـه      صـحنه " و خاطرنشان كـرد      "گيران ديگر به استخوان مردم رسيده       گران واعتراف   دندان شكنجه "اعالم كرد   
 اسـت   تقلبـي  كه همه چيزش     دادگاهياز  . ديديم و ديديد جز تداركي ناشيانه براي شروع به كار دولت دهم نيست            

زود خواهد بود كه ملت محاكمه مرتكبين اين فجايع را شاهد           ...ار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات كند         انتظ
 ".كنند بشناسد گونه با جان و آبرو بازي مي گراني كه اين باشد و بازجويان و شكنجه

در گزارشي  كيهان  روزنامه  . د ديگر، در دادگاه انقالب تهران و پشت درهاي بسته تحت محاكمه شدن            ده تن همزمان   

، به دادگاه علني روز شنبه اشاره كرد و موسوي و خاتمي را             " فاش شد  موسوي و خاتمي  اسناد خيانت   "تحت عنوان   

بني اعتماد، كيومرث      سرشناس سينما،مانند رخشان     كارگردانانيازدهم امرداد چند تن از       .  متهم نمود  "خيانت"به  
به نمايندگان  اي    هضا درويش، خسرو سينايي، كيانوش عياري و مجيد مجيدي، در نام          پوراحمد، كمال تبريزي، احمدر   

  .مجلس از آنها خواستند نسبت به رخدادهاي اخير موضع گيري كنند
 و ماموريني شـد كـه در حـوادث          "افراد خودسر "به رئيس قوه قضائيه، خواستار محاكمه       اي    ه، در نام  محسن رضائي 

، مشـاور محسـن رضـائي كـه فرزنـدش         روح االمينـي  دكتر عبدالحسين   . زير پا گذاشتند   پس از انتخابات مقررات را    
از شهداي بازداشتگاه كهريزك بود، در ديدار صد تن از اعضاي هيات علمي و دانش آموختگان و دانشجويان            ) محسن(

 .  عاملين قتل فرزندش شد"قصاص"علوم پزشكي دانشگاه تهران خواستار 

 مجلـس، متهمـان اصـلي وقـايع اخيـر را ميرحسـين              كميسيون قضائي حمدتقي رهبر عضو    عصر يازدهم امرداد، م    

 اسـتعفا اي    ه، مشاور ارشد محمود احمدي نژاد در امور رسـان         جوانفكرعلي اكبر   .موسوي و محمد خاتمي عنوان كرد     

)  صحن مجلـس   در(كواكبيان و قنبري     . خواهان آزادي فوري زندانيان سياسي در ايران شد        وزير خارجه آلمان  .كرد

 . اعتراض كردند- بدون موافقت مجلس- ميليون دالري دولت احمدي نژاد به بوليوي 280 وامبه اعطاي 

 ...كساني كه او را به رسميت شناختند 

علـي  ) آيـت اهللا  ( توسط   احمدي نژاد  حكم رياست جمهوري محمود      مراسم تنفيذ بامداد روز دوازدهم امرداد ماه،      
هاشمي رفسنجاني، حسن خميني، ميرحسـين موسـوي، مهـدي كروبـي و محمـد خـاتمي                 برگزار شد كه    اي    هخامن

حضور آزاد مردم در صحنه انتخابات، چشم جهـان را خيـره            "نژاد در مراسم تنفيذ خود گفت         احمدي. حضور نداشتند 
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رأي "د را    خـردا  22در حكم تنفيذ رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، آراء مـردم در انتخابـات               اي    ه خامن "...كرده
 ، سـاعتي پـس از     اعتراضـات  . توصـيف كـرد    " چهارساله دولت او    جمهور منتخب و كارنامه    قاطع و بيسابقه به رئيس    

 . حكم رياست جمهوري احمدي نژاد از سر گرفته شدتنفيد
تقليـد  «جنبش سـبز ملـت ايـران        اي    هآيت اهللا خامن  برخالف فرمايش   :  در نقد مراسم تنفيذ نوشت     محسن كديور 

 بلكه تأسي آگاهانه به انقالب مردمي اي است كه با رهبري مغلوط ايشان از مسير اصـلي  نيست،» 57 انقالب مغلوط

بحران ملـي و خسـارت    آنچه مغلوط بوده و هست، شيوه مديريت و كشورداري ايشان است كه به. منحرف شده است
» كاريكاتور انقالب اسـالمي «ملت ايران را سبز  ايشان با تمسخر، جنبش. جاني، مالي و آبروئي ايران منجر شده است

كاريكاتور انقالب نيستيم، ما ادامه منطقي انقالبـيم، كـه بـه دنبـال تحقـق       اما برخالف نظر ايشان، ما. خطاب كردند
طاغوتهـا،   خـواهيم عرصـه سياسـت كشـورمان را از      مـي اما با روش اصالح طلبانه و بـدور از خشـونت   اهداف انقالب

سخن بگوئيم، زبان اي  ه اگر بخواهيم با الفباي آيت اهللا خامن.ورها و مدعيان الوهيت پاكسازي كنيم   مستكبران، ديكتات 
  .تنفيذ شد مسجد ضرار در محمود احمدي نژاد حكم رياست جمهوري :حال ملت ايران اين است

 300همان روز بيش از  . خواندند"نمايشي و مضحك"دادگاه روز شنبه را   اي    هخانواده هاي زندانيان سياسي طي بياني     
اي خواستار آزادي مازيار بهاري، خبرنگـار مجلـه نيوزويـك و              نگار مشهور جهان، در بيانيه      نويسنده، فيلمساز و روزنامه   

 از ايران درخواست كرد درباره سـه آمريكـايي مفقـود شـده              وزير خارجه آمريكا  .  كانادائي شدند  -مستندساز ايراني 
 .اطالعاتي ارايه دهد

 واكنش ها به دادگاههاي شبيه سازي شدهادامه  

دادگاه معترضان بازداشت شده را محكوم كرد و هرگونـه          اي    ه روحانيون با انتشار بياني    مجمعروز سيزدهم امرداد ماه،     

پخش ، با انتشار بيانيـه اي،  منتظريآيت اهللا العظمي  . خواند"بي اعتبار"اعتراف و اقرار در شرايط رعب و فشار را       
مـديركل مطبوعـات داخلـي وزارت     .  برخي بازداشت شدگان از تلويزيون را غير شرعي و غيراخالقي خواند   اعترافات

، بـه مـدير   "درج يادداشتهاي متعدد مبني بر زير سؤال بردن مستمر نتايج انتخابات رياست جمهـوري       "ارشاد، بدليل   
 .  تذكر كتبي دادروزنامه اعتماد مليمسئول 

 و چهل و چهار برنده ديگر جايزه نوبل از جمله شيرين عبادي، پشتيباني خـود را  لح نوبلبرنده جايزه صالي ويزل    

، بدون اشاره بـه     فرمانده كل نيروي انتظامي   همان روز اسماعيل احمدي مقدم،      . از جنبش مردم ايران اعالم كردند     

 ".كند  ميفروكشرام آرام ها به مرور در حال حل است و آ پتانسيل ناآرامي" فضاي پادگاني شهرها، اعالم كرد

حميـد رضـا     . داد اسـتعفا  وضعيت بازداشـت شـدگان اخيـر         پيگيريكاظم جاللي، عضو كميته ويژه مجلس براي         

 اين كميته گـزارش نهـايي خـود را در آينـده نزديـك تهيـه               " مجلس اعالم كرد     كميته حقيقت ياب  كاتوزيان عضو   
 ".ت خواهد شدكند اما اين گزارش در جلسه غير علني مجلس قرائ مي

 ...و سوگندي لرزان 

، كاخ سـفيد اعـالم      احمدي نژاد در آستانه برگزاري مراسم سوگند رياست جمهوري محمود         ماه و   چهاردهم امرداد   
سخنگوي كاخ سفيد، تحليـف احمـدي        ".شناسد  مي كرد كه او را به عنوان رئيس جمهوري منتخب ايران به رسميت           

 ".مردم ايران هستند كه تصميم ميگيرند انتخابات عادالنه بوده اسـت يـا خيـر              " خواند و گفت     "يك حقيقت "نژاد را   
، خاطرنشـان كـرد     " كـنم  تصحيحبايد گفته هاي گذشته خود را كمي        "وي بعد از چند ساعت با اعالم اين نكته كه           
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اكيـد كـرد    نيـز ت  آمريكـا   وزير خارجـه     "...بايد بگويم كه قضاوت در باره رييس جمهوري ايران به عهده من نيست            "
 .اياالت متحده همچنان بدنبال تعامل با جمهوري اسالمي است

 بـا هلـي كـوپتر بـه         احمدي نژاد در حاليكه مردم دست به تجمعات مختلف در ادامه اعتراضات زده بودند، محمـود                

بانهاي در ميدان بهارستان و خيا     . وي تحت تدابير شديد امنيتي برگزار شد       تحليفمجلس آمد و بدين ترتيب مراسم       
 . اطراف ، ماموران مردم را مورد شديدترين حمالت قرار دادند

زاده،   ميرحميد حسـن   . روزنامه فرهيختگان بازداشت شد    سردبير وفعاالن سياسي،    نگاران  روزنامه بازداشتدر ادامه    

 آمريكـا . د شد و علت دستگيري او همكاري با سايت قلم نيوز اعالم شـ بازداشتمدير عامل سابق خبرگزاري ايسنا   

چهـاردهم   . آمريكايي، خواهان آزادي او از زنـدان شـد         -، پژوهشگر ايراني  كيان تاج بخش  با ابراز نگراني از وضعيت      
.  خاطرنشان كرد كه وي و ميرحسين موسوى به اعتراض هاى خود عليه احمدى نژاد ادامه مى دهند                 كروبي،  امرداد

 ."هرگز با اين دولت همكارى نخواهيم كرد"ت گف» ال پايس«او در مصاحبه با روزنامه اسپانيايى 
ادامه جنبش اعتراضي در ايران نشان دهنده بي تاثير بودن دستگيري هـاي گسـترده               " نيز خاطرنشان كرد     موسوي 

 طـي   جبهه مشاركت  ".در پس از انتخابات است و بازداشت فعاالن سياسي، سبب خاموشي اعتراض ها نخواهد شـد               

همزمان با برگزاري مراسم تحليـف محمـود احمـدي          .  دولت برآمده از كودتا تاكيد كرد      عدم مشروعيت بر  اي    هبياني

 . با احضار كاردار جمهوري اسالمي، مراتب نگراني خود را از نقض حقوق بشر در ايران ابراز كردنروژنژاد، 

 انتقاد كرد و اعترافات از سركوب هاى پس از انتخاباتاي  ه طي بيانييوسف صانعى ماه آيت اهللا پانزدهم امرداددر  

 ايران  نگاران  روزنامه انجمن صنفي  تهران ساختمان    دادستانيماموران   . دانست "بى ارزش "متهمان حوادث اخير را     
 . را پلمب كردند

تن از  60همزمان  .چهلم بهزاد مهاجر و كيانوش آسا، دو تن از شهداي حوادث اخير در تهران و كرمانشاه برگزار شد 
كميسر عالي سازمان ملل در امور حقـوق   Navi Pillay از نوي پيلياي  ه فعاالن مدني ايراني در نام وروشنفكران

تشكيل دهند  » جنايت عليه بشريت  «اي براي محاكمه سران جمهوري اسالمي به اتهام ارتكاب             پرونده اند  هبشر خواست 
 .لي كيفري بفرستندو پس از تصويب در شوراي امنيت سازمان ملل آن را به دادگاه بين المل

 طي كنفرانسي خبري در بروكسل گفت اين اتحاديه پيام تبريك بـراي احمـدي               اتحاديه اروپا همان روز سخنگوي     

، افـزايش بازداشـت   گزارشـگران بـدون مـرز   شانزدهم امرداد  .نژاد نفرستاده است و قصد چنين كاري را نيز ندارد  

اعتراف متهمان حوادث پس " كشور اعالم كرد دادستان كل آبادي،  دري نجف   در ايران را محكوم كرد     نگاران  روزنامه

 ايران، مهر   نگاران  روزنامه انجمن صنفي  ".از انتخابات خالف رويه قانوني نبوده و نكته مبهمي در آن ديده نمي شود               
 از دانشـگاه     نفر در مراسم چهلم كيانوش آسا ، شهيد جنبش         10بازداشت   . و موم دفتر اين انجمن را بي دليل خواند        

 .علم و صنعت 
، اذيت وآزار، )روز خبرنگار(مرداد  17 در آستانه نگاران روزنامهفدراسيون بين المللي  و گزارشگران بدون مرز 

 . و خبرنگاران را در ايران محكوم كردندنگاران روزنامهشكنجه و زنداني كردن 
 ادامه سلسله دادگاههاي فرمايشي و ادامه واكنش ها 

 مـاه بصـورت علنـي برگـزار شـد كـه چهـره هـاي                 هفدهم امرداد  متهمان پس از انتخابات،      دادگاه سةدومين جل 
سرشناسي چون علي تاجرنيا، مسوول كميته ساماندهي صيانت از آراي ستاد مهندس موسوي، احمد زيدآبادي دبيـر                 
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ان، جواد امام ريـيس سـتاد    طباطبائي عضو جبهه مشاركت، هدايت آقايي عضو حزب كارگرار     شهاب  كل ادوار تحكيم،  
و دو ) كلوتيلد رايـس ( ساله فرانسوي 23دختر   .انتخاباتي ميرحسين موسوي در تهران و شماري ديگر حضور داشتند         

در اين جلسه افرادي از انجمن پادشاهي نيز تحت . كارمند محلي سفارت فرانسه و انگليس نيز در ميان متهمان بودند       
 . محاكمه قرار گرفتند

 دادگـاه برخـي از ديپلمـات هـا و سـفراي اروپـايي را بـه                  دومين جلسه دادستان عمومي و انقالب تهران در       معاون   

دادگاه، دهها نفر از بستگان     دومين جلسه   همزمان با برگزاري    .  متهم كرد    "شركت در اعتراضات به نتايج انتخابات     "
 .آنها در مقابل دادگاه تجمع كردند

  يك سوم از اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي كال يا جزئا مورد بـي اعتنـائي  حداقل:  اعالم كردمحسن كديور 

. مكررا تجاوز شده است به بيش از پنجاه اصل قانون اساسي جمهوري اسالمي. نهادينه حكومت ايران واقع شده است
سـتاخي مـردم   آنگـاه بـا گ  . گذاشته شـده اسـت   فصل سوم قانون اساسي يعني حقوق مردم تقريبا بطور كامل زير پا

حكومت ايران است كه با قلـدري قـانون، اخـالق، ديـن و انسـانيت را       اين. كنند  ميمعترض را به قانون شكني متهم
 .معترضان مسالمت جوي مظلوم سبز نقض كرده است نه

ه  محاكمه بازداشت شدگان پس از انتخابات را محكوم كـرد و محاكمـ  بريتانياماه، وزارت خارجه   امردادهجدهم  در   

 بـا صـدور     دانشـكده خبـر   دانشجويان  .  خواند "بي شرمي "حسين رسام، كارمند ايراني سفارت بريتانيا در تهران را          

 بـا صـدور     جبهـه مشـاركت    . را محكـوم كردنـد     نگاران  روزنامهبه مناسبت روز خبرنگار در ايران، بازداشت        اي    هبياني
 مسـتقل و اصـالح طلـب و تشـديد فضـاي        نگـاران   وزنامـه ربمناسبت روز خبرنگار، ادامه بازداشت و سركوب        اي    هبياني

 كهريـزك فرمانده نيروي انتظـامي اعـالم كـرد مـدير بازداشـتگاه      . سانسور در كشور را بيسابقه خواند و محكوم كرد       

نماينده تهران، فرمانـده    كاتوزيان   و همزمان    اند  هبازداشت و عزل شده و دو نفر از مسئوالن آن بازداشتگاه بركنار شد            

 . مستقيم قتلهاي بازداشتگاه كهريزك دانستمسئولوي انتظامي را نير

فرمانده نيروي انتظامي جمهـوري اسـالمي جـان بـاختن جمعـي از معترضـان جـوان             :  اظهار داشت  محسن كديور  
كـرده،   ظـاهرا سـردار تنهـا در اعـالم نـوع ويـروس خطـا       . كهريزك را معلول ويروس مننژيـت اعـالم كـرد    بازداشت

به ويروس خطرناكي بنام استبداد يا  ي ما، بلكه زندان بزرگي كه نامش ايران است، سالها بلكه قرنهاستبازداشتگاهها
 .كردن اين ويروس مزمن را كرده است جنبش سبز قصد ريشه كن. ديكتاتوري مبتال شده است

 عوامـل اصـلي    موسوي، خاتمي، كروبي و موسـوي خـوئيني هـا را از       سپاه،رئيس اداره سياسي    هجدهم امرداد   در   

روزنامه كيهان، لنـدن را اتـاق فرمـان         .  دانست و خواستار دستگيري، محاكمه و مجازات آنها شد         "كودتاي مخملي "
 .آشوبهاي خياباني تهران باهمكاري واشنگتن و تل آويو دانست

تخابـات  ان شيرين عبادي از جمهوري اسـالمي خواسـت فعـاالن و شـهروندان بازداشـتي را آزاد و                    نوزدهم امرداد  
 ده روز پيش در     كروبى همزمان خبري مبني بر اينكه مهدى         . تحت نظارت سازمان ملل مجددا برگزار كند       مجددي

به بازداشت شدگان حوادث اخير رسيدگى كند،       تجاوز  نامه اى به هاشمي رفسنجاني، از وى خواسته است به مسئله            
 .منتشر شد
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سخنگوي وزارت خارجه    .ظاهركنندگان در ايران را محكوم نمود      نمايشي ت  محاكمات در سازمان ملل     سفير آمريكا  

يكـي از كارمنـدان سـفارت بريتانيـا در      (رسـام تضمين خاصي به بريتانيا در مورد نياوردن حسين   "ايران اعالم كرد    

  . دانست تاسف در محكوميت دادگاه هاي اخير را مايهمواضع آمريكا وي همزمان ".به دادگاه نداده بوديم) تهران

 خواند و بازكردن درِ سـفارتخانه ايـن         "نمايشي و مضحك  "، دادگاه هاي تلويزيوني در تهران را        وزيرخارجه فرانسه  
خبر مهم همان روز اينكـه دفتـر هاشـمي    . كشور در تهران بر روي معترضين را بخشي از سنت دمكراتيك اروپا ناميد      

 ايـن هفتـه را اقامـه        نمـاز جمعـه   ،  "هاي احتمالي   ريبه خاطر جلوگيري از درگي    " اعالم كرد كه ايشان      رفسنجاني

ستاد بهزاديان نژاد، رئيس      .)هاشمي رفسنجاني بعد از جمعه آخر تيرماه، ديگر امام جمعه تهران نبود           . (نخواهد كرد 
ارتباط ستاد موسوي با يكـي از سـفارتخانه         " مهندس موسوي، ادعاهاي مطرح شده در دادگاه اخير درباره           انتخاباتي

 . كردتكذيب را شديدا "خارجيهاي 

 حكومتي خودسر يا عواملي خودسر 

خواست دسترسي به سه شهروند آمريكايي كه بـيش از يكهفتـه پـيش بازداشـت                 آمريكا از ايران     روز بيستم امرداد  

 از دبيركل سازمان ملل خواست تا به ايران سفر كنـد و از نزديـك، مـواردِ نقـض              عباديشيرين   .، فراهم شود  اند  هشد

 نماينـده مهنـدس     بهشـتي  عليرضـا همزمان دكتر سيد     .مكرر حقوق بشر توسط دولت جمهوري اسالمي را ببيند        
 .موسوي فهرستي از شهداي اعتراضات اخير را در اختيار كميته ويژه مجلس قرار داد

ازداشت شـده در     ب نگاران  روزنامه وكال و    "فوري و بدون قيد و شرط     " آسيايي خواستار آزادي     نگاران  روزنامهانجمن   

 نيز صدمه مالي افراد بيگناه  "در حوادث پس از انتخابات    "بيستم امرداد سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرد          .ايران شد 
 .جمعيت ايثارگران، خانواده هاشمي رفسنجاني را به دست داشتن در ناآرامي ها متهم كرد .اند  ديده"يو جان

سال پيام تبريك حسني مبارك بـه احمـدي نـژاد خبـر داده بودنـد، در         درحاليكه خبرگزاري هاي حامي دولت، از ار       
بيست و در اولين ساعات بامداد روز . آخرين ساعت بيستم امرداد، يك سخنگوي وزارت خارجه مصر آنرا تكذيب كرد     

 .د مـتهم كـر   "خـالف واقـع   " امرداد، كميته صيانت از آراي مهندس موسوي، شوراي نگهبان را به ارائه اطالعات               يكم

هيچ موردي از آزار يا تجـاوز جنسـي بازداشـت شـدگان پـس از انتخابـات، در                   "، اعالم كرد    الريجانيهمچنين علي   

 نفر در حوادث پس از انتخابات را تكذيب كـرد   69 شهادت   رادان .بازداشتگاه كهريزك و زندان اوين ديده نشده است       
 هواداران جنبش براي حضور مردم در بازار تهران و اعـالم            در پي فراخوان    . خواند "آمارسازي و عمليات رواني   "و آنرا   

 .  بازار تهران و خيابان هاي اطراف آن شاهد تدابير شديد امنيتي بود ،"خريد سبز"روز 

 ...تغيير رئيس دستگاه قضائي و  

 قضائيه ، رئيس وقت قوهشاهروديرسانه ها از برگزاري مراسم خداحافظي محمود      )  امرداد بيست و يكم  (همان روز   

همزمان چند تن از اعضاي كميته ويژه مجلس        .  بجاي او خبر دادند    صادق الريجاني در روز شنبه آينده و جايگزيني       
ارسـال پيـام تبريـك از سـوي دبيركـل      "بعد از اعالم رسانه هاي حامي دولت مبنـي بـر    .از زندان اوين بازديد كردند   

كه بعد از مراسم سوگند محمود احمدي نژاد فرستاده، حاوي پيام     اي  هنام"، آن ارگان جهاني اعالم كرد       "سازمان ملل 
 از فرصت استفاده نموده تا بر پايداري همكاري ايران و سازمان ملـل متحـد تاكيـد                  سازمان ملل تبريك نبوده، بلكه    

 ".نمايد
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ريـيس   طي بيانيه اى محمود احمدى نـژاد، صـادق محصـولى وزيـر كشـور و                  مجاهدين انقالب همان روز سازمان     
حمايت "نماينده مجلس هشتم،  215همزمان . شوراى عالى امنيت ملى را مسئول فجايع زندان كهريزك معرفي كرد

 انتخابـات هيـات     بيست و دوم امرداد،   در   . پس از انتخابات را محكوم كردند      "آمريكا، انگليس و فرانسه از معترضان     

 .يگر ابقا شد برگزار و هيات فعلي براي يك سال دشوراي نگهبانرييسه 

 در كشـور    "اصالحات عميـق  " در ديدار با اعضاى شوراى هماهنگى جبهه اصالحات خواستار           موسوىمير حسين    
آنچه امروز در زندان ها مى گذرد به خوبى نشان دهنده ضرورت يك اصالح عميـق در كشـور    "شد و خاطرنشان كرد     

 را دريافـت كـرد      ولي فقيـه  ييس جمهوري حكم    وقتي ر "يزدي خاطرنشان كرد    مصباح  آيت اهللا محمدتقي     ".است

زنجاني، از مراجع تقليد شـيعه خاطرنشـان كـرد          بيات  اهللا     و همزمان آيت    ".اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداست       

 بايد عادل باشد و از قانون اساسي و مجلس خبرگان تبعيت كند و در صورت از دست دادن اين شـرايط،                      ولي فقيه "
 ".شود  ميگاهش محرومخود به خود از جاي

، مرجع تقليد ساكن شيراز و عضو مجلس خبرگان نيـز، خواسـتار تشـكيل جلسـه                 دستغيبمحمد    اهللا سيد علي    آيت
 .علني مجلس خبرگان شد

بعد از درخواست    . نمايندگان ادوار مجلس خواستار بررسي عملكرد رهبري در مجلس خبرگان شد           مجمعهمان روز    

 و اصل قضيه ثابـت   " به بازداشتي ها، مجيد انصاري عضو مجمع روحانيون گفت           جاوزت براي بررسي مسئله     كروبي

فوت گروهي از بازداشـت شـدگان پـس از انتخابـات در زيـر               " از   كروبي ".گزارش آن براي مقامات ارسال شده است      

حضـار كـرد و   در اعتراض به بازداشت هاي معترضين در ايران، سفير جمهوري اسـالمي را ا        آلمان  .  خبر داد  "شكنجه

 . در ايران شد"موارد اتهامي شكنجه" خواهان رسيدگي به سازمان مللهمزمان 

 در خطبه هاي نماز جمعه شهرهاي مختلف ايران، حمالت شديد به مهـدي كروبـي شـد و برخـي ائمـه                        امرداد 23 

 در امـور قضـايي      توقف دخالت نظاميـان   كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه خواستار       .خواستار مجازات او شدند   

 امـرداد،   23شامگاه   .، خواستار محاكمه مهندس مير حسين موسوي شد       سپاههمان روز رييس اداره سياسي      شد و   
 نفـر ديگـر از   10 تحليلي نوروز از بررسي طرحي در شوراي عالي امنيت ملي براي بازداشت موسوي و             -سامانه خبري 

 . منصـوب كـرد    رياست قوه قضائيه   را بـه     صادق الريجاني ،     اي علي خامنه ) آيت اهللا ( .سران اصالح طلبان خبر داد    
، ايشـان از ايـن تجمـعِ منتقـدان     )وابسته بـه كروبـي  (بعد از تصميم لباس شخصي ها براي تجمع مقابل دفتر روزنامه          

 .استقبال كرد و از مردم خواست براي روز بعد در آن محل تجمع كنند
مامور نيروي انتظامي و يك قاضي متخلف در مـاجراي   12": ريزككهرئيس كميته ويژه پيگيري بازداشت شدگان  

 ".بازداشتگاه كهريزك محاكمه خواهند شد
 اولين روز كاري صادق الريجاني با دادگاهي فرمايشي 

 تـن از جملـه      28 متهمان حوادث پس از انتخابات برگزار شد و به اتهامـات             سومين جلسة محاكمه   امرداد ماه،    25
يام ده پناه، ميثم قرباني، يقوقيل شائوليان، زيبا عسگري، حسين باستاني نژاد، موسـي شـاه كرمـي،        عليرضا اشراقي، پ  

پور، ايمان پوررضا، مهدي فتاح بخش، محمدرضا اسماعيل زاده، حسام ترمسـي، محمـد                مرداد ورشويي، ايمان سهراب   
حمد درمنكي فراهاني، مهدي مقيمـي،      رسولي، حسين اعظامي، مهرداد اصالني، كامران جهانباني، شهرام موسيوند، م         

مجيد مقيمي، امير حجتي، فرتاش فرهاد پور، مسعود شميراني، اكبر اجدادي، محسن جعفري و مهدي مرتضـي پـور                   
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همسر محمد باقر قاليباف شهردار تهران، به دليـل دو شـغله بـودن، از سـمت مـدير كـل امـور بـانوان                  .رسيدگي شد 
 .شهرداري تهران استعفا داد

 اعـالم   كروبـي  امرداد ماه    26 .، پس از چند هفته بازداشت در ايران با قرار وثيقه از زندان آزاد شد              فرانسويني  زندا 
همزمان تعدادي از تجمع كننـدگان در مقابـل دفتـر           .  ساكت نمي نشيند   "تا رسيدگي كامل به اتهامات موجود     "كرد  

 خوانـد و ادوار     "جنـايتي ديگـر   " مهـدي كروبـي را       توهين به مجمع روحانيون،   . روزنامه اعتماد ملي بازداشت شدند    
 .منتشر كرده و نسبت به برخورد با وي هشدار دادنداي  هتحكيم و دفتر تحكيم در حمايت از كروبي بياني

 در مراسـم معارفـه خـود،        قـوه قضـاييه   رييس جديد    .خبر داد » راه سبز اميد  « از طرح تدوين     موسويمهندس   

، شـماري از احـزاب و    امـرداد مـاه  27در  .را نقض كنند به مجـازات تهديـد كـرد    قضاتي را كه حقوق شهروندان    "
 و محاكمـات اخيـر را محكـوم          تشكلهاي عضو كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه، با انتشـار بيانيـه اي، بازداشـتها             

رئـيس سـتاد     .رد، از او در مقابل حمالت تند اخير حمايت ك         كروبيبه مهدي   اي    ه در نام  موسويمير حسين    .كردند
 .روحانيون حامي موسوي در قم نيز بازداشت شد

توانيم جاي خالي مستندهاي ساخته نشـده    ما نمي"تن از مستندسازان كشور با اعالم اينكه  136،  امرداد ماه28 
. امسـال خبـر دادنـد     » سـينما حقيقـت   «، از خـودداري خـود در جشـنواره          "از وقايع اجتماعي اخير را ناديده بگيريم      

 به دليل منتشر كردن نامه ارسالي به هاشـمي رفسـنجاني،            كروبيرييس كميسيون فرهنگي مجلس، از      حدادعادل  
 امـرداد   29 .بشدت انتقاد كرد و همان روز استاندار تهران از مقامهاي قضايي خواستار برخورد قانوني بـا كروبـي شـد                   

 . يست وزرا ذكر كردنخستين تخلف دولت دهم را عدم ارائه ل) نايب رييس مجلس(باهنر 
 را صادر كرد و آن را براي موافقت ِ سـعيد مرتضـوي، بـه دادسـتاني                  روزنامه كيهان قاضي منصوري، دستور توقيف      

.) شكايت مهندس موسوي بدليل اتهامات كيهـان بـه ايشـان          : موضوع. (تهران فرستاد كه اين توقيف هرگز عملي نشد       
اثـرات  ": احمـدي نـژاد    .ي و انقالب تهران اين خبر را تكذيب كـرد         يك روز بعد مدير روابط عمومي دادسراي عموم       

 ".تحريم ها بر ايران ناچيز بوده از هيچ تهديد و تحريمي هراس وجود ندارد
اهللا   و همزمـان آيـت     . شـد  "جريـان فتنـه   " در خطبه هاي نماز جمعه خواستار بازداشت سران          جنتي امرداد ماه    30 

نظـام را نمـي     "ي سركوب پس از انتخابات رياست جمهوري انتقاد كـرد و گفـت              ، امام جمعه موقت قم از فضا      اميني

 نماينده اصولگراي تهران بـا ارسـال        توكلي،همان روز احمد     ".سري و جريمه كردن حفظ كرد       لجبازي، خيره  توان با 
 .* تهديد كرد"گرفتارشدن به سرنوشت آيت اهللا العظمي منتظري"سرگشاده، كروبي را به اي  هنام
را در  ) وزيـر دفـاع پيشـنهادي احمـدي نـژاد          (وحيدي، يكي از دادستانهاي آرژانتين، احمد        امرداد ماه  30مگاه  شا 

ل ( در آرژانتين، تحـت پيگيـرد پلـيس بـين الملـل      94تروريستي در سال اي   هارتباط با حمل   بسـيج   .دانسـت ) اينترپـ
 طـي   محسـن كـديور     .ا كروبي و موسوي شـد     به رئيس جديد قوه قضائيه، خواهان برخورد ب       اي    هدانشجويي در نام  

. فساد رسيده باشـد  كردم كه رژيم جمهوري اسالمي به اين درجه از گاه فكر نمي هيچ: در آخر مرداد گفتاي  همصاحب
شـود   آنچه با نفي شرع و قانون و اخالق حفظ مـي   . تري در پيش است     بايد كمربندها را محكم ببنديم، روزهاي سخت      

مواجهيم كه به لحاظ ديني و اخالقـي و قـانوني رفـوزه     ما االن با حكومتي . شيطاني است نظامنظام اسالمي نيست، 
كـف   توان بـا تكيـه بـر فصـل سـوم آن بـه       هاي بنياديش مي اساس همين قانون اساسي با همه تناقض بر. شده است

ـ  اگر بخواهيم واقعا قانون را اجرا كنيم. مطالبات مردم ايران جامه عمل پوشانيد ين كسـاني كـه از گردونـه خـارج     اول
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حقوقدانان و وكالي مستقل و باسواد، نـه قـانون بـه روايـت وابسـتگان       البته قانون به روايت. اند شوند، حكام فعلي مي
   .پرمدعا قدرت و كم خردهاي

از كشـور   تجمعات خارج   ... اعتراضات شبانه جايگاهي ويژه يافت    ... در ماه امرداد، دستگيري و خشونت ها ادامه داشت        
و جنبش سبز مردم ايران وارد ... نگاهي ويژه به جنبش سبز در جهان پديدار آمد... در حمايت از جنبش ادامه دار شد     

  ...سومين ماه خود شد
  

، حمله، بي احترامي، حصر خانگي و ممنوعيت هاي اعمال شـده            "سرنوشتي مانند منتظري  "منظور احمد توكلي از     *
 . مرحوم آيت اهللا منتظري در زمان حيات ايشان بوداز طرف ارباب قدرت براي 
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 بخش چهارم

   شهريور ماه



  بهمن22 خرداد تا 22 ماه جنبش مدني سبز از 8مروري بر  / راه دشوار آزادي
 

 39

 طـي  88خردادماه تا شهريورماه  مسيري كه جنبش مقاومت مدني سبز مردم ايران، از): جرس(شبكه جنبش راه سبز
  .باقي بماندحوادثي بس ناگوار بود تا در حافظة تاريخ  كرد، مسيري پر از بيم و اُميد و مملو از

، عالوه بر اينكه مانند ماههـاي پيشـتر، بازداشـت مـردم معتـرض، فعـاالن                 88اما در واكاوي رويدادهاي شهريور ماه        
 و دانشجويان ادامه يافت و برپائي دادگاههاي استاليني و قرون وسطائي و اتهام زني بـه   نگاران  روزنامه مدني،   -سياسي

 .اتفاقات و رويدادهاي ديگري را نيز همراه داشتجنبش و رهبران آن نيز برقرار بود، 
كسب راي اعتماد كابينة دولت كودتا از مجلس اصولگرا، نگراني رو به گسترش مراجع عظام از سركوب، دسـتگيري،                    

ارعاب جامعه و اجراي دادگاههاي نمايشي، انتصابات قضائي، افشاي دفن شبانة اجسادِ مجهول الهوية تعداد زيـادي از                  
بويژه مهدي كروبي بـه خـاطر پيگيـري حـوادث           (حوادث اخير، تهديدات صورت گرفته عليه رهبران جنبش         شهداي  

 88، تهديدات و اهانتهاي فرماندهان سپاه در مورد جنبش سبز، بخشي از رخدادهاي مهـم شـهريورماه               )بازداشتگاهها
 .بود
 انساني در كشور و تاكيد وي بر لزوم تغييـر           همزمان با موارد فوق، اعالم خطر رهبر جمهوري اسالمي از دروس علوم            

 و سركوب روز قـدس و  "وجود بهترين و كاملترين دموكراسي در ايران  "آنها، ادعاهاي مكرر رهبران حكومت مبني بر        
 . ضرب و شتم راهپيمايان حامي جنبش سبز و رهبران آن، بخش ديگري از حوادث اين ماه بود

پيرامـون  اي    ه، طي بياني  )دكتر عليرضا بهشتي  (ي بعد از بازداشت مشاورش      در همين ماه، مهندس مير حسين موسو       
برنـد،    مـي  زندانيان سياسي و كساني كه به خاطر حق طلبي يا پيگيري مطالبات خـود و ديگـران در حـبس بـه سـر                       

ن ادعـا  برند در حالي كه عامالن فجـايع اخيـر آزادنـد و مسـئوال     آنان اينك در زندان به سر مي"خاطرنشان كرده بود   
آيا با از بين بردن اسناد جنايـت و در بنـد كـردن     .ميكنند حتما به جناياتي كه رخ داده است رسيدگي خواهند كرد

 "...دهيد؟ كردند اين كار را انجام مي كساني كه حقوق قربانيان را پيگيري مي
با عملكرد خود، زمينة سـقوط  " آيت اهللا العظمي منتظري، رهبر معنوي جنبش سبز نيز، به رهبران نظام هشدار داد       

 "...جمهوري اسالمي را فراهم نكنند
 .چهارمين ماه جنبش، چهلمين روز شهادت چندين تن از جوانان جنبش را نيز با خود همراه داشت

  
 شهريور ماه

 ...ادامه واكنش ها به آنچه گذشت

ي سياسي درگير بـا يكـديگر        در جلسة مجمع تشخيص مصلحت، از جناحها       رفسنجاني هاشمي   يكم شهريور ماه   

 ". تبعيت كنندرهبرياز "خواست 

، از فعاالن ملي مذهبي و اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقالب، در خانه اش                ملكيبامداد همان روز دكتر محمد      
ا خانواده هاي تعدادي از دستگير شدگان، در برابر دادگاه انقـالب و زنـدان اويـن تجمـع اعتراضـي برپـ                     .بازداشت شد 

  .كردند
 . زنجاني، خواستار قصاص عامالن شهادت معترضان به نتايج انتخابات شدبياتاهللا  همان روز آيت

به مراجـع تقليـد و همچنـين هاشـمي     اي  ه و فعاالن داخل و خارج از كشور، نام      نگاران  روزنامه تن از    293از سوي    
سبت به وضعيت جـاري كشـور هشـدار داده          رفسنجاني، محمد خاتمي، ميرحسين موسوي و مهدي كروبي ارسال و ن          
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، بازجويان زندانها را به رفتارهاي شنيع در تجاوز به حريم خصوصي زنـدانيان              جبهه مشاركت دوم شهريور ماه     .شد  
 .متهم كرد

   
 "پنجسال ديگر"مروري بر وعدة 

ت، بـه احمـدي نـژاد و    در ديدار با هيات دولاي  هخامنآيت اهللا ، )1387شهريور  2(سال گذشته در چنين روزي  

پـنج سـال   "وزراي او گفته بود فكر نكنند اين سالِ آخر دولتشان است، بلكه بنا را بر اين بگذارنـد كـه قـرار اسـت       
تغييـر دولـت    "چند روز بعد از آقاي خامنه اي، نماينده وي در سپاه، در جمع بسيجيان گفته بود                 . ( كار كنند  "ديگر

نيست كه تغيير دولت داشته باشـيم و مصـلحت ايـن اسـت كـه دولـت       اي  هرحلو اكنون كار در م ...به مصلحت نيست  
 ...)احمدي نژاد عوض نشود

 نفـر از جانباختگـان      44 خاكسـپاري پنهـاني    تحليلي نوروز مبني بر      -در پي انتشار خبري از سوي سامانه خبري        
ين شهدا صـادر شـده بـود، منتشـر       حوادث اخير در بهشت زهرا، اين پايگاه خبري شماره جوازهايي را كه براي دفن ا              

 .كرد
 . ، وزير اطالعات دولت قبلي احمدي نژاد، به سمت دادستان كل كشور منصوب شدمحسني اژه ايغالمحسين  

نـژاد در     يك منبع خبري از تحت فشار قرار داشتن نمايندگان اقليت هاي ديني مجلـس بـراي همراهـي بـا احمـدي                     
 .صورت سفر او به نيويورك خبر داد

 نامزد وزارت دفاع در دولت دهم بايد به اتهام دسـت داشـتن در بمبگـذاري                 احمد وحيدي  اعالم كرد كه     ژانتينآر 
همزمان جمهـوري اسـالمي كـاردار آن كشـور در تهـران را بـه وزارت                 . در بوئنوس آيرس، دستگير شود       1994سال  

 .خارجه احضاركرد
 مستندات وي در خصوص آزار جنسـي بازداشـت          كروبي  در ديدار با مهدي    كميته ويژه مجلس  روز سوم شهريور،     

 .شدگان اخير را دريافت كرد
   

  فرمايشي و پروژه هاي اعتراف گيري چهارمين جلسه از سلسله دادگاههاي

 بـه نتـايج انتخابـات تشـكيل شـد و            ين از دادگاههاي فرمايشيِ معترض    چهارمين جلسه در سوم شهريور همچنين      
زاده، محسـن ميردامـادي،       اهللا عرب سرخي، عبداهللا رمضـان        محسن صفائي فراهاني، فيض     چهرهائي چون بهزاد نبوي،   

  الـدين طباطبـائي،      صـادق نـوروزي، شـهاب       زاده،   مصـطفي تـاج     زاده،   محسـن امـين      كيان تـاجبخش،    سعيد شريعتي،   
 محمدرضـا    حمـدقوچاني و  م   علـي تاجرنيـا، احمدزيـدآبادي،         آقايي، مسعود باستاني، حمزه غالبي، سعيد ليالز،        هدايت
در دادگاه، شريعتي، آقايي، تاجبخش، كرمي و باستاني متني تحـت عنـوان دفاعيـه               . پور به دادگاه آورده شدند      جالئي

شريعتي متن اعترافات منسوب بـه حجاريـان را قرائـت           . (قرائت كردند كه اعترافاتي عليه خود و جريان اصالحات بود         
 .شد مجاهدين انقالبو سازمان  جبهه مشاركتدادستاني خواهان انحالل در كيفرخواست قرائت شده، .) كرد

زندانيان دست به تجمعي مقابل دادگاه زدند كه از سـوي نيروهـاي انتظـامي و    هاي  خانوادههنگام برگزاري دادگاه،   
ري قضـية   سوم شهريور ماه همچنين جمعي از نمايندگان مجلس براي پيگي          .امنيتي مورد اهانت و يورش قرار گرفت      

 نفر از شهداي حوادث پس از انتخابات، به بهشت زهرا رفتند و همزمان محمود رضاييان مـديرعامل               44  پنهاني  دفن
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 رئيس مركز پژوهش هاي مجلس، خواستار رسيدگي بـه          توكلياحمد   .سازمان بهشت زهرا از سمت خود بركنار شد       

 . دادستان تهران شدسعيد مرتضوياتهامات 

 برگزاري چهارمين جلسه دادگاه معترضين به نتايج انتخابات رياست جمهـوري را محكـوم                مرز، گزارشگران بدون  
 را مورد اعتـراض قـرار       "كودتاي مخملي "در چهارم شهريور، جبهه مشاركت برپائي چهارمين دادگاه موسوم به            . كرد

 . خواند"نمايشي رسوا براي براي مشروعيت بخشي به دولت بر آمده از كودتا"داده و آنرا 
   

 ...سياست دستگاه قضائي جديد؛ همه متهمند

 سـفير وقـت جمهـوري اسـالمي در پـاريس و اتهـام               آهنياظهارات علي   وزير خارجه فرانسه    چهارم شهريور ماه     
 .جاسوسي به كلوتيلد رايس شهروند فرانسوي را تكذيب كرد

 . اعتماد ملي بازداشت شدعضو تحريريه روزنامه  اصالح طلب ونگاران روزنامهاز فريبا پژوه  

 . اتهام هاي وارده به خود در جريان دادگاه اخير را بي اساس خواندمحمد خاتمي 

 . و ديگر زندانيان سياسي شدمحمد ملكي ايران، خواستار آزادي دكتر جبهه ملي 

در نامه به رئيس     اتهام هاي وارده به خود در جريان دادگاه اخير را رد كرد و               مهدي هاشمي رفسنجاني  همان روز    
 .صدا و سيما، خواستار اختصاص وقت براي پاسخگويي و پخش نامه خود شد

 و  احمد زيدآبادي  مذهبي از نگراني هاي شديد پيرامون وضعيت جسماني          –روز چهارم شهريور شوراي فعاالن ملي       
ديگر اي    هطباطبايي، نبوي و عد   اكثر زندانيان سياسي خبر داد و همزمان خانواده هاي تاجزاده، حجاريان، جاليي پور،              

نمايشـي و درجهـت اعتبـار بخشـيدن بـه كودتـاي             "را  ) دادگـاه چهـارم   (از زندانيان سياسي، دادگاه روز سـه شـنبه          
 .  خواندند"انتخاباتي

  
 "...سقوط نظام با ادامة اين رفتار"هشدار رهبر معنوي جنبش؛ 

 اسالمي خواستار توقف برگـزاري دادگاههـاي تلويزيـوني       ، از مقامهاي جمهوري   منتظريهمان روز آيت اهللا العظمي       
مسـئولين از راهـي كـه در    " و فعاالن سياسي اظهار اميـدواري كـرد   نگاران روزنامه نفر از 293شد و در پاسخ به نامه     

وط سـق برداشته و افراد بيگناه را بيش از اين در زندان نگه ندارند و با رفتارهاي خـود، موجـب       دست اند  هپيش گرفت 
  ". نشوندنظام

به جمهوري اسالمي هشدار داد در صـورتي كـه تهـران بـه فعاليـت      رييس جمهوري فرانسه   عصر چهارم شهريور،     
 .  حمايت خواهد كرد"شديد"حساس اتمي ادامه دهد، پاريس از تحريم هاي 
 .يك روز بعد آلمان نيز همين تهديد را تكرار كرد

 .كانادايي ِ دربند شد – يار بهاري خبرنگار ايراني خواستار آزادي مازوزير خارجه كانادا
  
 ...پوستين وارونه 

ظلم بزرگي را كه پس از انتخابات به مردم و نظام شد        اي    هعد":  گفت على خامنه اى  بامداد پنجم شهريور، آيت اهللا       
 را قضـيه اصـلي قلمـداد      گيرند و مسئله كهريزك يا كوي دانشگاه          مي و هتك آبروي نظام در مقابل ملت ها را، ناديده         

 ".كنند مي
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 يمنابراز نگراني شديد دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي از وضعيت شيعيان در  

 302بجـز قطعـه   ( در قطعـه ديگـري    دفنِِ بي نام ونشان تعدادي جسد     در پنجم شهريورماه، سايت نوروز تصاوير        
 44 تيرمـاه، بـراي      24و   21داد    مي  بود كه نشان   اين سايت پيشتر تصاويري منتشر كرده     . را منتشر كرد  ) بهشت زهرا 

 302، جـواز دفـن در قطعـه         "بدون شناسايي و درج مشخصـات شخصـي       "نفر از شهداي اعتراضات پس از انتخابات،        
 . صادر شده است

هدف مرحله اول جنبش سبز، به كرسـي نشـاندن رئـيس جمهـور منتخـب، پـايين                  ":  اظهار داشت  محسن كديور  
 ."غاصب و افشاي متقلبان در آراء ملت است كشيدن رئيس جمهور

انضـباط  " تهـران قـول داد از هفتـه آينـده مرحلـه ديگـري از طـرح موسـوم بـه                     نيروي انتظامي روز ششم شهريور    
 . را در سطح پايتخت اجرا كند"اجتماعي

س از انتخابـات  خواند، رويدادهاي پـ   مي براي اولين بار در نماز جمعه تهران خطبه  صديقي كه حجت االسالم كاظم     

 سـخنراني كـرد و      احمدي نـژاد  پيش از خطبه ها نيز، محمود       .  ذكر كرد  " از پيش برنامه ريزي شده     جنگ نرم "را  

 . اعالم كرد"سناريوي دشمنان"حمله به كوي دانشگاه و شكنجه و قتل ها در بازداشتگاه كهريزك را 
   

 بيم ها و اميد ها 

، خاطرنشـان كـرد     »شوراي هماهنگي جبهه اصالحات   « در جمع اعضا     يمحمد خاتم ،  )ششم شهريورماه (همان روز    
 ".اصالح طلبان بايد با قوت در صحنه باقي بمانند و به فعاليت و تالش براي تغييرادامه دهند"
  

 دبيركل جمعيت زنان انقالب اسالمي، با انتقاد از سياست سكوت، خواستار حمايت نمايندگان مجلس               اعظم طالقاني 
 .وبي و ميرحسين موسوي شداز مهدي كر

 را در آبهـاي خلـيج فـارس         كشتي كره شمالي  بامداد هفتم شهريور ماه، ماموران دريايي امارات متحده عربي، يك            

 . بودايرانتوقيف كردند كه حامل تسليحات جنگي به مقصد 
   
 "...مگر كسي در كهريزك كشته شده"

در يـك كنفـرانس     ) فرمانده نيروي انتظـامي تهـران بـزرگ        (ادهرجب ز شنبه هفتم شهريور، سردار پاسدار عزيزاهللا        

 و افـراد دسـتگير شـده در حـوادث پـس از              كهريزك كشته نشـده   هيچ متهمي در بازداشـتگاه      "خبري اعالم كرد    
 ".انتخابات، بيشتر از سه روز در بازداشتگاه كهريزك نگهداري نمي شدند

 نيـز، در يـك كنفـرانس خبـري خشـونت هـاي پـس از                 اهسپ فرمانده كـل      ،جعفريهمان روز سرلشكر محمد علي      

بـا شناسـائي ايـن افـراد احتمـاال          " نسبت داد و خاطرنشان كـرد        "عوامل خودسر "انتخابات رياست جمهوري را به      
 .طي ماه جاري برگزار خواهد شد دادگاه رسيدگي به اتهامات آنها

 و عبـاس جعفـري دولـت        بركنار را از كار     سعيد مرتضوي در آخرين ساعت اداري، رئيس قوه قضائيه، طي حكمي           
 .آبادي را به جاي وي به سمت دادستان عمومي و انقالب تهران معرفي كرد

رييس قوه قضاييه همچنين با صدور حكمي سه نفر از مقام هاي عالي رتبـه قضـايي را مـامور رسـيدگي بـه پرونـده                          
 . حوادث اخير كرد
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 اعالم آمـادگي كـرد تـا        "به صورت مشروط  "به رييس قوه قضاييه،     اي    هم در نا  كروبيبامداد روز هشتم شهريور ماه،       

كروبي تاكيد كـرد بايـد شـرايط الزم    .  اخير را در اختيار او بگذارد تجاوز به بازداشت شدگان   مستندات خود درباره    
طرفي  صل بيآزادانه و با حفظ ا" تا اين كميته بتواند "كميته حقيقت ياب مجلس فراهم شود" جهت ادامه راه خطير

  ".سياسي مسائل را پيگيري نمايند
محاكم تفتيش عقايـد قـرون وسـطي و    "ي اخير را محكوم كرد و آنرا ها دادگاه برگزاري مجاهدين انقالب سازمان   

 . خواند"هاي استاليني دادگاه
در "د رياست جمهور تاكيـد كـرده و خاطرنشـان كـر       تقلب در انتخابات   بر   مهدي كروبي هشتم شهريور همچنين     

اي حمايـت     شـود كـه مـردم از چـه فكـر و انديشـه               مـي   بار ديگر قدرت مردم ديده خواهد شـد و معلـوم           روز قدس 
 "...كنند مي

 شوراي هماهنگي جبهه اصالحات، كه قرار بـود بـا حضـور مهـدي كروبـي، ميرحسـين                   افطارغروب آن روز مراسم      

 .شدلغو ود، موسوي و محمد خاتمي در مسجد اميرالمومنين تهران برگزار ش
  

 ...كساني كه در حاشيه امنيت قرار دارند

 . به معاونت دادستان كل كشور منصوب شد سعيد مرتضويروز نهم شهريور، 

 در دومين دفاع از كابينه پيشـنهادي اش، مخالفـت برخـي اصـولگرايان مجلـس بـا                   احمدى نژاد همان روز محمود     
برخى به گونه اى صحبت مى كنند كه انگار شرايط كشور وخيم            ": وزيران پيشنهادىش را به باد انتقاد گرفت و گفت        

 ".است
 . در باره حوادث اخير، به هيات سه نفره قوه قضاييه ارجاع شدنامه مهدي كروبينهم شهريور  

 .در بهشت زهرا، كميته تحقيق تشكيل داد اجساد ناشناس شوراي شهر تهران جهت بررسي دفن 

 سـخت  اصـابت جسـم   مكرر سعيد مرتضوي، علت مرگ محسن روح االمينـي را        ، برخالف ادعاي  پزشكي قانوني  
 .اعالم كرد و رسما ابتالي او به بيماري مننژيت را نفي كرد

 . توقيف كشتي حامل اسلحه به مقصد ايران را تاييد كرداستراليا 
  

 ؟...خطر از تدريس علوم انساني است يا

هيات هاي علمي دانشگاهها، از تحصـيل بـيش از دوميليـون دانشـجو در     در ديدار با اعضاي  اي    هخامنآيت اهللا علي     
 و منجر   "موجب بي اعتقادي به تعاليم الهي و انساني       "رشته هاي علوم انساني ابراز نگراني كرد و آموزش اين علوم را             

 .به ترويج ترديد در مباني ديني خواند
دار شـدن     عامـل خدشـه   "لس، مسببان حوادث اخير را       در ديدار با كميته ويژه مج      رئيس قوه قضاييه  دهم شهريور    

 . دانست و خواستار مجازات عوامل وقايع كوي و كهريزك شد"آبروي نظام

شود و ولـي    در فتوايى اعالم كرد كه مشروعيت ولى فقيه با انتخاب صحيح و آزاد مردم محقق مى  اهللا منتظرى   آيت 
 ".وليت استبدون انتخاب آزاد مردم فاقد مشروعيت و مقب"فقيه 

   
 ...!و در صحنة بين المللي
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مردم ايران شايسـته داشـتن رهبـران بهتـري از رهبـران             " اظهار داشت  رئيس جمهوري فرانسه  روز دهم شهريور،     
 ".كنوني شان هستند

 . اين كشورها متهم كردمداخله در امور داخليدبير كل اتحاديه عرب، جمهوري اسالمي را به  

 . را به مداخله در امور داخلي كشور متهم كردفرانسه و آلمانسالمي، وزارت خارجه جمهوري ا 
 .خانواده هاي سه جوان آمريكايي بازداشت شده در مرز ايران و عراق، خواستار آزادي آنها شدند 
 . احزاب، به اخطار آنها پاسخ داد10سرگشاده به كميسيون ماده اي  ه در نامجبهه مشاركت 

شود و كروبي متعاقبـا اعـالم كـرد       مي  امروز در هيات سه نفره اين قوه، حاضر        مهدي كروبي  :معاون اول قوه قضائيه    
 .آماده است تا مستندات خود را در اختيار رييس قوه قضاييه قرار دهد

 سـخن گفـت و اعـالم    "بخش هايي منتشر نشده از اعترافات سران اصالحات" از  فرمانده كل سپاه يازدهم شهريور  
 ".داشتند با پيروزي در انتخابات، واليت فقيه را تضعيف كنندآنها قصد "كرد 

 ايـران در كشـورهاي گونـاگون را       نفر از سفيران   40سخنگوي دستگاه ديپلماسي دولت، ابالغ حكم پايان ماموريت          
 منابع خبريِ متعدد، علت صدور حكم پايان خدمت اين سفيران را، موضع گيري انتخاباتي. ( ذكر كرد"امري طبيعي"

 .)آنها به نفع اصالح طلبان ذكر كرده بودند
 . نسبت به نقش ايران در ناآرامي هاي آن كشور هشدار داديمن 
  
 افزايش آمار تعداد شهداي وقايع اخير  
صـدور مجـوز دفـن دسـته        "سازمان پزشكي قانوني اظهارات سخنگوي شهرداري تهـران مبنـي بـر              يازدهم شهريور  

 .ا توسط اين سازمان را تكذيب كرد بهشت زهر302 در قطعه "جمعي
شـمار  "دكتر بهشتى، عضو كميته پيگيرى امور زندانيان و كشته شدگان حوادث پس از انتخابـات، اعـالم كـرد كـه                       

 . نفر رسيده است72كشته شدگان اعتراض هاى اخير، به 
 .دي نژاد افزايش يافته استهمان روز خبر رسيد كه فشار بر مجلس براي دادن راي اعتماد به وزراي پيشنهادي احم 
 مراسم افطـاري شامگاه يازدهم شهريور، نيروهاي انتظامي و لباس شخصي، به تجمع كنندگاني كه براي برگـزاري        

 .ادوار تحكيم در مقابل زندان اوين حاضر شده بودند، حمله كردند
   

 عملكرد غيرقانوني نهادهاي فراقانوني

دادگـاه  به رييس قـوه قضـاييه، پخـش جلسـات           اي    ه مجلس در نام   اقليتفراكسيون  دوازدهم شهريور، دبير كل      
 .  را غير قانوني دانست و خواستار تعقيب كيفري صدا و سيما شد"رسانه ملي" از اصالح طلبان

 رهبـري، مجمـع روحـانيون       "تالش اصالح طلبان براي تضـعيف يـا حـذف         " مبني بر    فرمانده سپاه در پي سخنان     

 . خالف شرع و قانون خواند و خواستار پيگرد حقوقي او شد و"تهمت"سخنان وي را 

 .  نسبت به عواقب اتهامات وارده به چهره هاي شاخص اصالح طلب هشدار دادحسن روحاني
 .  وزير پيشنهادي محمود احمدي نژاد راي اعتماد داد18مجلس هشتم شوراي اسالمي، امروز به  

 احمـدي نـژاد    وزيـر پيشـنهادي      18همي در دادن راي اعتماد به        به مجلس، نقش م    رهبريپيام  : محمدرضا باهنر 
 . نفر از وزرا راي نياورند9 الي 8داشت و اگر توصيه رهبري نبود، احتمال داشت كه 
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گزارش شد كه محمود رئيسي نجفي، يكي ديگر از كساني اسـت كـه در اعتـراض هـاي پـس از انتخابـات، بدسـت                           
 .  رسيدشهادتماموران به 

 .شود  مي تير برگزار18، از بازداشت شدگان امير جوادي فرهريور ، مراسم چهلم شهيد دوازدهم ش 
   

 ...تداوم فشارها
 .مسئوالن روابط عمومي آرامگاه آيت اهللا خميني مراسم امسال شب هاي احيا در آن محل را لغو كردند 
در .(اند  هت ندارد و بازجويان آن را نوشت      سيزدهم شهريور خانواده سعيد حجاريان اعالم كردند نامه منسوب به او صح            

 .)آن نامه جعلي حجاريان از وضعيت بسيار خوب خود در زندان نوشته بود
نـامزد نـدا آقاسـلطان را     ماكـان  اعالم كرد مسئوالن امنيتـي ايـران، كاسـپين   اي   هسازمان عفو بين الملل در اطالعي      

 .اند هبازداشت كرد
 پـس  "بحـران "ايشان درباره پيامدهاي    . ي به ديدار آيت اهللا العظمي منتظري رفت       چهاردهم شهريور، آيات اهللا صانع     

 . از انتخابات رياست جمهوري ابرازنگراني كرده و از ادامه بازداشتها ابراز تأسف كردند
   

  مهندس موسوي11بيانية شماره 

 بار دگر مقامات كشور را به تقلب         خود، ضمن اينكه   11بيانيه شماره    با انتشار    موسوي شهريور، مهندس    14بامداد   

 شـد، راهكـار هـايي بـراي بـرون رفـت از وضـعيت كنـوني و                پيگيري اعتراضات در انتخابات متهم كرد و خواهـان        
 بند ارائه گرديد، مبتني بر اسـتفاده از ظرفيـت           9اين راهكارها كه در     . همچنين پيشبرد اهداف جنبش سبز ارائه كرد      

 . هاي حداكثري قانون اساسي بود
تن از حاميان جنبش سبز، در حاشيه نشست وزيران خارجـه اتحاديـه اروپـا در اسـتكهلم، پرچمـي                 400همان روز    

اين پرچم سبز كه بر آن نوشته شده        .  را گشودند كه امضاي مخالفان دولت كودتا را بر خود داشت           دو كيلومتر بطول  
كشـور   190امضـايي بـود كـه در تيرمـاه گذشـته از             ، دربردارنده هـزاران     "احمدي نژاد رئيس جمهور ما نيست     "بود  

 . گردآوري شده بود
 . دربند شدندنگاران روزنامهروزنامه نگار كشور،خواستار آزادي بي قيد و شرط تمامي  330حدود  
توقيف روزنامه اعتماد ملي و فيلتـر شـدن   " افشاگرهايش درباره آزار جنسي بازداشت شدگان اخير را موجب           كروبي 

    . اعالم كرد"آن حزبسايت  وب
 همراه شماري از دانشجويان محروم از تحصيل با آيـات عِظـام             دفتر تحكيم  شهريور، اعضاي شوراي مركزي      14در   

 .منتظري، صانعي و بيات زنجاني ديدار كردند
   

 جبهة استبداد
ستند و همزمان آيت اهللا  احمدي نژاد و چاوز تعهد كردند جهت حمايت از كشورهاي ضد امپرياليست در كنار هم باي                

در ديدار با چاوز تاكيد كرد كه جمهوري اسـالمي و ونـزوئال بايـد بـا گسـترش همكاريهـا، زمينـه قـدرت و            اي    هخامن
 .احمدي نژاد و چاوز در مشهد سه سند همكاري امضا كردند.  را فراهم كنند"استقالل"استحكام جبهة 
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 "فاشيسـتي توتـاليتري   "تيد دانشگاهي تندروها را به رويكـردي         در نشستي با اسا    محمد خاتمي شانزدهم شهريور،    
 .متهم كرد

در همين روز رئيس شوراى مركزى فراكسيون خط امام مجلس از دادستاني نيروهاي مسلح خواست تا فرمانده سپاه     
 .  تحت تعقيب قرار دهد"تهمت زني"را بدليل 

 .در كشور سخن گفت  حقيقيدمكراسي در اولين نشست خبري دولت دهم، از احمدي نژاد 

 و كابينه جديدش، به او گفـت كـه پـس از انتخـاب مجـددش، از                  احمدي نژاد در ديدار   اي    هخامنعلي  ) آيت اهللا   ( 
 .هرگونه غرور پرهيز كند و نيز به منتقدانش گوش كند

سـاني اعـالم كـرد آن      ، رئيس پژوهشـگاه علـوم ان      علوم انساني از رشته هاي    اي    هخامنبعد از اعالم نگراني آيت اهللا        
 .مركز ماموريت يافته است در رشته هاي علوم انساني بازنگري كند

   
 ادامة يورش و بازداشت و ارعاب معترضين

 مورد هجوم قرار گرفت و تمام اموال و اسناد موجود در آن دفتر،  موسوي شهريور دفتر پيگيري ستاد مهندس       16در  
ا بهشتي سخنگوي كميته مشـترك موسـوي و كروبـي بـراي پيگيـري                عليرض .ضبط و به محل نامعلومي منتقل شد      

 بـه   "با حكم دادستاني تهران   "وضعيت بازداشت شدگان و آسيب ديدگان پس از انتخابات اعالم كرد ماموران امنيتي              
يك روز پس از بسته شدن اين دفتر، گزارش ها حاكي از آن بـود كـه آيـت اهللا جـوادي                      . دفتر اين كميته رفته بودند    

 . ملي نيز درصدد پيگيري وضعيت بازداشت شدگان استآ
بـراي چگـونگى برخـورد بـا        "با نزديكي به آغاز سال تحصيلي، علي فضلي يكي از فرماندهان سپاه خاطرنشان كـرد                 

 ".حوادث احتمالي در دانشگاهها به دنبال هماهنگى هستيم
، الـويري  موم شد و چند ساعت بعد مرتضي          به حكم دادستاني تهران مهرو     كروبيدر هفدهم شهريور دفتر مهدي       

، مشاور ارشد مهندس موسوى بهشتيهمزمان عليرضا . رئيس كميته صيانت از آراي كروبي، در منزلش بازداشت شد

 . شدبازداشتبا حكم دادستان جديد تهران 
   
 "اندك و غيرقابل اعتنااي  هعد"

 "سـيلي محكمـي بـه دموكراسـي ليبـرال         "ت جمهـوري را      در مراسم معارفه وزير دفاع، انتخابات رياس       احمدي نژاد 

 )شهريور18. ( خواند"غيرقابل اعتنا"توصيف كرد و معترضان را 

 . با حكم دادستان جديد تهران مهر و موم شدانجمن دفاع از زندانيانهمان روز دفتر  

دادسـتان  گفـت كـه     روز هجدهم شهريور عضو كميته ويژه مجلس در امور بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير                
 . استمخالف متهمان حوادث پس از انتخابات دادگاه علني با برگزاري تهران

   
 ؛ واكنش موسوي به بازداشتها و فشارها"حوادثي سهمگين در راه است"

 خود، اعـالم كـرد كـه ايـن          12بيانيه شماره   ، در واكنش به بازداشت عليرضا بهشتي، با صدور          موسويمير حسين    

 ايشان در اين بيانيه بازداشت بهشتي، الويري و         ".دهد  مي از حوادثي سهمگين خبر   "نشانه است كه    بازداشت يك   
موسوي در همـين  . سردار محمد عزلتي مقدم، مسئول كميته ايثارگران در ستاد انتخاباتي خود را شديدا محكوم كرد          
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ر حالي كه عامالن فجـايع اخيـر آزادنـد و           برند د   آنان اينك در زندان به سر مي      "خاظرنشان كرد   )  شهريور 19(بيانيه  
آيا با از بين بردن اسـناد جنايـت و    .مسئوالن ادعا ميكنند حتما به جناياتي كه رخ داده است رسيدگي خواهند كرد

 "...دهيد؟ كردند اين كار را انجام مي در بند كردن كساني كه حقوق قربانيان را پيگيري مي
 .ضعيت حقوق بشر در ايران را به سازمان ملل ارائه داد گزارش خود درباره وعفو بين الملل

 . متهم كرد"ادعاي واهي تقلب در انتخابات"، اصالح طلبان را به طرح صادق الريجاني 

در اعتراض هـاي پـس از       "اهللا تهران، خاطرنشان كرد كه         محمد رسول  فرمانده سپاه  شهريور عبداهللا عراقي،     19در   
  ".كه سه نفر از آنها در بازداشتگاه كهريزك بود نفر كشته شدند 36انتخابات 

   
 "دادگاهها غير علني خواهد بود"

از اين به   "رئيس مجلس اعالم كرد كه محاكمات متهمان حوادث پس از انتخابات              ، نايب باهنرهمان روز محمد رضا      

غاتي از اين محاكمـات گرفتـه       هاي تبلي   اين براي آن است تا جلوي استفاده      " باهنر گفت    ". خواهد بود  غير علني بعد  
 ".شود

 . هشدار دادشعله ورشدن دامنه اعتراضات نسبت به شيرين عباديبيستم شهريورماه،  
نظاميان وشبه نظاميان   "، از او خواست اجازه ندهد       قوه قضائيه سرگشاده خطاب به رئيس     اي    ه در نام  كروبيمهدي   

يدگي به اسنادي شد كـه در اختيـار هيـات سـه نفـره قـوه                  وي همچنين خواستار رس    ".در امور قضائي مداخله كنند    
 .قضائيه گذاشته است

تعلـق  » روزهـاي سـبز   «بيست و يكم شهريور تنديس شجاعت فستيوال فيلم ونيز، به حنا مخملباف كارگردان فيلم                
 .گرفت

شدت ابراز نگرانـي   خبري در مورد عبداهللا مومني و احمد زيدآبادي به          تحكيم وحدت، از بي    سازمان ادوار همان روز    
 . سرپوش گذاشتن بر كودتا خواند" براي "گيري گروگان"كرد و بازداشت آنها را 

 به دادسرا و دستگيري هفت      كهريزكدادستان نظامي جديد تهران از مراجعه شماري از آسيب ديدگان بازداشتگاه             
 .مامور انتظامي و تقاضاي تعقيب انتظامي براي سه قاضي خبر داد

 .اي در اعتراض به بازداشت بستگانشان صادر كردند ، بيانيهزندانيان سياسي برخي از خانواده 
   

 حمالت مجدد به كروبي

   . خواندند"ساختگي"ها را  هاي قضائي اظهارات كروبي مبني بر تجاوز به بازداشتي مقام 
 .  شدمهدي كروبينايب رييس كميسيون ملي و سياست خارجي مجلس، خواهان محاكمه  
فسـتيوال فـيلم ونيـز را بـرد و          » شير نقـره اي   «كارگردان ايراني در تبعيد، جايزه        شهريورماه شيرين نشاط،   22روز   

 . همزمان آنرا به كوشندگان جنبش سبز در ايران تقديم كرد
ياسـت  اهللا خميني زنده بود، نتيجـه انتخابـات ر   اگر آيت"اي با يك روزنامه ايتاليايي گفت    در مصاحبه  كروبيمهدي   

 ".كرد  خرداد را باطل اعالم مي22جمهوري 
 .نژاد از آيت اهللا العظمي يوسف صانعي شكايت كرد  شهريور دفتر حقوقي محمود احمدي23روز  
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برگزار شـد كـه قاضـي     88 شهريور 23 كودتاي مخملي، صبح روز دوشنبه ٔ دادگاه متهمان پروندهپنجمين جلسة 
 ٔبيشـتر كسـاني كـه در جلسـه       . هاي خبري خود بر حذر داشت        متهمان در گزارش   دادگاه، خبرنگاران را از آوردن نام     

محمدرضا نوربخش سـردبير روزنامـه فرهيختگـان و         . شان رسيدگي ، متهم به جرايم اينترنتي بودند         پنجم به اتهامات  
نيـز، از   عضو شوراي سردبيري سايت جمهوريت؛ عبداهللا مؤمني دبير سابق دفتر تحكيم وحدت و چنـدين تـن ديگـر                    

 . متهماني بودند كه در اين جلسه مورد محاكمه قرار گرفتند
 .اي به دستگاه قضائي، نسبت به اِعمال محدوديتها اعتراض كرد در نامهحزب اعتمادملي  

اي خطاب به ملت ايران منتشر كرد تـا            به مجلس رفت و همزمان نامه      الريجاني براي مالقات با علي      كروبيمهدي   
ايشـان همچنـين بـه نتيجـه نرسـيدن          . براي برخي افراد در بازداشتگاهها اتفاق افتاده را اعـالم كنـد           مستندات آنچه   

وقاحت به آنجا رسيده كه به جاي مجرمان و مباشران          "خواهي خود از قوه قضائيه را شرح داد و خاطرنشان كرد              تظلم
 ".خواهند محاكمه كنند  ميو مسببان اين مظالم، مهدي كروبي را

 .اهللا حسينعلي منتظري را بازداشت كردند ه همان روز ماموران امنيتي سه نوة آيتشامگا 
   

 دعوت براي راهپيمائي روز قدس

 . شركت كنندروز قدس كرد كه جمعه آينده در راهپيمايي دعوت روحانيون، از همگان مجمع 

در راهپيمايي روز قـدس     )  شهريور 27(رفسنجاني نيز از مردم ايران درخواست كرد تا جمعه آينده           هاشمي  همزمان   
 .شركت كنند

 شـركت  روز قـدس  اعالم كرد كه ايشان همراه با ساير مردم در تظاهرات     موسوي شهريور دفتر ميرحسين     24روز   
 .خواهد كرد

هـاي علميـه، از آنهـا     اي خطـاب بـه مراجـع تقليـد و حـوزه        ، با صدور اطالعيه   اهللا العظمي منتظري    آيتهمان روز    
وي سـركوب مـردم، دسـتگيري فعـاالن         . شود اعتراض كننـد    زشتيهائي كه به نام دين و مذهب انجام مي        خواست به   
 و ايـن محـاكم را غيـر           را محكـوم   "هاي فرمايشي   دادگاه   پرونده سازي، گرفتن اعترافات دروغ و برگزاري      "سياسي و   

 .شرعي و غير قانوني اعالم كرد
و پيشين شوراي سردبيري روزنامه اعتمـاد ملـي، توسـط دو مـأمور لبـاس      نگار و عض   ، روزنامه فياض زاهد همان روز    

 .شخصي بازداشت شد
كرد، ستاد نمـاز جمعـه تهـران          مي  را هاشمي رفسنجاني اقامه و سخنراني      نماز روز قدس  بعد از حدود سه دهه كه        

 تهـران    ر از امامت جمعه    بار ديگ  رفسنجاني بدين ترتيب هاشمي       شهريورماه احمد خاتمي را به امامت برگزيد و        25
به خـاطر  "رفسنجاني در مصاحبه با العالم خاطرنشان كرد كه كنار گذاشتن او از امامت نمازجمعه    .  كنار گذاشته شد  

 ".اختالفات درون جناحي نيست
 .  شدروز قدس، خواستار حضور مردم در راهپيمايي مجاهدين انقالب شهريور، سازمان 26روز  

   
 بازداشتهاادامه تهديدات و 

 . با انتشار بيانيه اي، خواستار پايان محاكمه بازداشت شدگان حوادث اخير شدگزارشگران بدون مرز 

 . رهبران معترض به انتخابات را به مقابله و برخورد تهديدكردقوه قضاييه 
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بـي اسـاس و     "  شهريور، ادوار تحكيم وحدت اتهامات وارده به عبداهللا مومني، سـخنگوي آن تشـكل را               26پنجشنبه   
، "ها  كشاندن مردم به خيابان   "مومني در پنجمين جلسه دادگاه متهمان وقايع اخير، به اتهاماتي چون            . ( خواند "واهي

 .) متهم شده بود "المللي هاي مدافع حقوق بشر بين همكاري با سازمان" و "مقابله با حكومت"
رساني  هران ستاد ميرحسين موسوي و مسئول اطالع      ، از مسئولين غرب ت    نژاد  حسين نوراني همزمان خبر رسيد كه      

 . اند ه شدبازداشت، فرزند دبير كل جبهه مشاركت، با حكم دادستاني مهدي ميرداماديجبهه مشاركت و همچنين 

 نسبت به هرگونه حركت اعتراضي روز قدسكنندگان در راهپيماي  اي، به شركت  با انتشار اطالعيه  سپاه پاسداران    
 . هشدار داد

 . شدبازداشت) برادر همسر محمدعلي ابطحي (مهدي موسوي نژاددر همين روز  

 - تشـكل نويسـندگان اصـولگرا      - سينماگر، محقق و نويسنده سابق روزنامه كيهان، از انجمـن قلـم              محمد نوري زاد  
 مـردم ايـران   خواست ازاي  هكه روز بيست و سوم شهريور ماه منتشر شد از آيت اهللا خامناي  هوي در نام  .اخراج شد

 .عذر خواهي كند
   

 ؛ روزي متفاوت با سه دهه گذشته88روز قدس 

بـا حضـور جمعيتـي گسـترده از         )  شهريور 27(روز قدس   عليرغم هشدارهاي مكرر ارگان هاي سركوب، راهپيمايي         
هـا و عالئـم سـبزرنگ، شـعارهايي در حمايـت از             حاميان جنـبش بـا در دسـت داشـتن نشـان            .معترضان برگزار شد  

 .ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محمد خاتمي سر دادند
عصر، دهها     ولي   در خيابان  جنبش سبز در جريان برخورد نيروهاي يگان ويژه پاسداران و لباس شخصي ها با حاميان              

شـكنجه، تجـاوز،    "ماموران براي پراكنده كردن تظاهركنندگان كه شـعار ميدادنـد           .  شدند دستگير و زخمي  نفر  
 . ، متوسل به شليك گاز اشك آور شدند"اردديگر اثر ند

 .  براي اولين بار شنيده شد"نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران"در اين روز شعار  

 حمله كردند كه ايشـان بسـوي خـودرويش          موسويدر جريان تظاهرات روز قدس امسال، حاميان كودتا به مهندس           

 مورد حمله لباس شخصي ها قـرار گرفـت و بـدنبال پـاره                نيز خاتميمحمد   .هدايت و مجبور به ترك تظاهرات شد      

 كـه هنگـام حضـور وي در    كروبـي شدن عبا و افتادن عمامه اش، وادار به ترك محل شد و همزمان هواداران مهدي      
 .تظاهرات روز گذشته، او را از هر سو احاطه كرده بودند، شعارهايي به هواداري از وي سر دادند

عصـر تهـران       در خيابـان ولـي     خبرگزاري ايرنـا   در برابر ساختمان     جنبش سبز حاميان  عصر همان روز تعدادي از       

 اعتراض،  "مرگ بر ديكتـاتور   " و   "خس و خاشاك تويي دشمن اين خاك تويي       "تجمع كرده و با سر دادن شعارهاي        
 . خود را به خبرگزاري رسمي دولت ابراز داشتند

 .بهه مشاركت بازداشت شدند از اعضاي جوان ج شيرزادو مهديپور  نعيميحسين  

 .  را تاييد كردروز قدس گروهي از معترضان در تظاهرات بازداشت، نيروي انتظاميسخنگوي  
   

 ....در صحنه بين المللي و داخلي

 .، با واكنشهاي بين المللي روبرو شدهولوكاست خواندن مجدد "افسانه"، مبني بر احمدي نژاداظهارات  
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نسـبت بـه آزار وبـالگ نويسـان در ايـران ابـراز              اي    ه با انتشار بياني   گزارشگران بدون مرز    شهريور، سازمان  28روز   
، مانند هفته هـاي گذشـته در    اند  همادراني كه در اعتراضات اخير در ايران فرزندانشان شهيد با مفقود شد           . نگراني كرد 

 )تجمع مادران داغدار(. پارك الله تهران گرد هم آمدند

اي سرگشـاده بـه ريـيس قـوه قضـائيه، از وي خواسـتند بـا               ، با ارسال نامه   ن هاشمي رفسنجاني  فرزنداپنج تن از     
 .اند، برخورد كند كساني كه عليه آنها دست به شايعه پراكني زده

 نگرانـي عميـق خـود را از اوضـاع     دانشگاههاي مختلف جهـان استادان و مديران  تن از  343 شهريورماه،   29روز   

 .  بويژه پس از انتخابات اخير ابراز داشتنديراندانشگاههاي احاكم بر 

در نماز عيد فطر، به هواداران دولت نسبت به متهم كردن مخالفين به خالفكاري، بدون مدرك و                 اي    هخامنآيت اهللا    

آقاي خامنه اي، بجـاي اصـالح     ":  هم از آن سر دنيا در نماز عيد فطر اظهار داشت           محسن كديور  .گواهي هشدار داد  
را بـه ديـن و   اي  هكسي كه اعتبار چنين اعترافات بـي پايـ   .مصرف به فكر اصالح رفتار حكومت با مردم باشيدالگوي 

بي اعتنائي مراجع بـه اعـالم عيـد فطـر در روز      .شود هيچ اطالعي از فقه و شريعت ندارد  ميدهد معلوم شرع نسبت
 ".برابر حكومت مدعي دينيعني قدرت نمائي مدني مرجعيت مستقل شيعه در  شنبه از سوي حكومت

 ايران كه پـيش از روز قـدس مجـددا           شبكه اينترنت  شهريور حاكي از آن بود كه اختالل در          30گزارش هاي روز    
 تماس با بريتانيا  آغاز شده بود، همچنان ادامه يافت و ارتباط تلفن اينترنتي با خارج هم بسيار مشكل شد و بـويژه                    

 . كند  ميافتخار كرد از اينكه اظهاراتش غرب را خشمگين كرده،  اعالماحمدي نژاد .كامال قطع گرديد

اي اعالم كردند كه شنبه آينده در          در بيانيه  "كمپين مبارزه با جنايت عليه بشريت در ايران       "جمعي از اعضاي    
اي هـ  كنند تا خواستار محاكمه بين المللي كساني شوند كه عوامل جنايت  ميمقابل سازمان ملل در نيويورك تجمع    

 . پس از انتخابات هستند

اي مشـترك از       حقوق بشر در ايـران، در بيانيـه        المللي  كمپين بين  به همراه    بان حقوق بشر    ديدههمزمان سازمان    
 .اي ويژه تعيين كند ها در ايران، فرستاده سازمان ملل متحد خواستند تا براي پيگيري موارد بدرفتاري

 شد تـا در شصـت و چهـارمين اجـالس            نيويورك براي پنجمين بار راهي      احمدي نژاد در آخرين روز شهريور ماه،       
 . مجمع عمومي سازمان ملل شركت كند

 را بـه درس عبـرت   حسن خميني، در مطلبي در تيتر اول خود، سـيد       )ايرنا(در همان روز خبرگزاري رسمي دولت        

 . كردتهديد گرفتن از سرنوشت سيد حسين خميني، پسر مصطفي،

گروهي از افراد خيرخواه و دلسوز نظام، بر   " در آغاز ششمين اجالس مجلس خبرگان وعده داد          يهاشمي رفسنجان  

بـرون رفـت از     در حال تنظيم متني براي      " و ديدگاه هاي افراد صاحب نظر،        اند  هاساس مطالبي كه از رهبري شنيد     
 ". اندوضعيت فعلي

و روزنامـه كيهـان در مـورد ديـدار           ي ايرنـا، فـارس     با انتشار اطالعيه اي، ادعاي خبرگزاري هـا        محمد خاتمي دفتر   
 .خاتمي با جرج سوروس، بينان گذار موسسة جامعه باز را بي پايه و اساس خواند

 مقـام و معـاون سياسـي دبيركـل جبهـه             ، قائم آذر منصوري آخرين خبر از آخرين روزِِ شهريور ماه، بازداشت خانم           
 . مشاركت بود
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مت مدني سبزها در خيابان و همچنين شبانه در پشت بام ها، اسـكناس نويسـي،                طي ماهي كه گذشت، نهضت مقاو      
در داخل كشور ادامه داشت و همچنين پشتيباني حاميان جنبش سبز در شهرهاي مختلـف حهـان             ... ديوار نويسي و    

 ...تداوم يافت
 ... گذر كرد- بعني مهرماه– جنبش سبز با كوله باري از تجربيات و بيم و اميدها، به چهارمين ماه اعتراضات خود 
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 بخش پنجم

  مهـــر ماه
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و محافل مورد حمايت نهادهاي  عليرغم هشدارها و تهديداتي كه نظاميان حامي كودتا): جرس(شبكه جنبش راه سبز
ور سبز مردم ايران كه با بازگشائي دانشگاهها و مراكز آموزشـي كشـ   فراقانوني انجام داده بودند، چهارمين ماه جنبش

    .پايان ناپذيري و آسيب ناپذيري آنرا نشان داد و به اثبات رسانيد همراه بود،

صدور احكام ناعادالنه حبس و اعدام براي زندانيان سياسي، نقض مستمر حقوق زندانيان و شهروندان، ادامه بازداشت                 
 و دستگيري دانشجويان سراسـر   و همچنين آغاز موج گستردة سركوب، احضار     نگاران  روزنامه مدني و    -فعاالن سياسي 

 .  را تعريف كرد88كشور، از جمله وقايعي بود كه مهرماه 
اشتهاي سيري ناپذير رئيس دولت كودتا براي سفرهاي خارجي نيز سبب شد تا وي اين بار در سـفر بـه نيويـورك،                        

 . باشد-ن اين بار در بيرون از كشور و در سراسر جها–شاهد اعتراضات گستردة حاميان جنبش سبز 
انتصابات معنادار در ارگانهاي نظامي، شبه نظامي و قضائي؛ تهديد رهبران جنبش به بازداشت، محاكمـه و مجـازات؛                   

ادامة سانسور و پنهانكاري رسانه هاي حامي دولت كودتا و محافل قدرت و همچنين حمايت مراجع مردمي از جنبش          
 .شي ديگر از رويدادهاي ماه مهر بودسبز و نقد آشكار محافل و نهادهاي فراقانوني، بخ

بيانيه و اظهارات ميرحسين موسوي در اعتراض به عملكـرد داخلـي و خـارجي دولـت كودتـا و تاكيـد او بـر اينكـه                            
 نيـز، بخشـي از رونـد تكـاملي          "ها همچنان ادامه خواهد داشـت       چنانچه به خواستهاي مردم تن داده نشود، اعتراض       "

 . جنبش در ماه مهر بود
 و مردم به دنبـال حقـوق        تحول مهمي در كشور اتفاق افتاده     "وي براستي به نكتة خوبي اشاره كرده بود كه          موس 

   ".خود هستند
   

 تحوالت ماه مهر
 آغاز سال تحصيلي؛ بدون وزير 
  

 . بودبدون وزيرسال تحصيلي جديد در حالي آغاز شد كه وزارت آموزش و پرورش كماكان 
  
 ا كيست؟مسئوليت حوادث اخير ب 
بـه رهبـر معنـوي جنـبش سـبز آيـت اهللا العظمـي               اي    ه، مهندس مير حسين موسوي، در نام      مهراولين روز ماه    در   

، رفتار مسئوالن كشور را مسبب و محرك حوادث ماههاي اخير كشـور دانسـت و بـا رد اتهامـات               منتظريحسينعلي  
دهـم كـه بـا     اينجانب قطعا حق را به مردمي مي"رسانه هاي وابسته به دولت در مورد اين حوادث خاطرنشان ساخت   

 ".غيرقانوني و غيرمنصفانه حقوق شان پايمال شده است   برخوردهاي
اعترافـات متهمـان عليـه    " خاطرنشان كـرد   موسويدر پاسخ به نامه مهندس       منتظريهمان روز آيت اهللا العظمي       

وسيعى از     حكومتى كه در آن، اقشار    "نمودند   معظم له همچنين تصريح      ". نيست معتبر و مسموع  خودشان و ديگران    
در خطبه هاي نماز عيـدفطر      اي    هخامنآقاي  پيش تر ،    (".مردم و نخبگان، ناراضى و در فشار باشند، قابل دوام نيست          

اعتراف و اقرار هر متهم عليه خود در دادگاه و در مقابل دوربين، شـرعاً، عرفـاً و عقـالً مسـموع             "خاطرنشان كرده بود    
 )".است

   
 اعتراض به حضور رئيس دولت كودتا در نيويورك

، گروه زيادي از ايرانيان حامي جنبش سـبز         سازمان ملل  در مجمع عمومي     احمدي نژاد همزمان با حضور محمود      
و معترضين به نقض حقوق بشر در ايران، سه روز در مقابل دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي در سازمان ملـل دسـت     

كمپين بين المللي حقوق بشر و چند گروه مدافع حقـوق بشـر، پوسـترهايي از تصـاوير سـركوب                    . دندبه راهپيمايي ز  
خشن اعتراضات در ايران را بر روي چند كاميون نصب كرده و در خيابان هاي نيويورك و مقابل سازمان ملل حركت                     
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 پـل معـروف   - يك روز بعد-ايرانيان . گروهي ديگر از ايرانيان نيز در پاركي نزديك سازمان ملل گرد هم آمدند        . دادند
 .)اين پارچة سبز، طوماري با امضا عليه دولت كودتا بود. (بروكلين را سبز پوش كردند

ها و نمايندگان حاضـر،    درمجمع عمومي سازمان ملل، بيشتر ديپلمات  سخنراني احمدي نژاد  يك روز بعد و هنگام       
 .سالن را ترك كردند

 .  و شرمساري كشور ايران دانستمايه خفت را حمدي نژاداوزير خارجه آلمان محمود  
 در نامـه هـايي جداگانـه بـه     دانشگاه صـنعتي اصـفهان   در آستانه آغاز سال تحصيلي دانشگاههاي كشور، رئيس          

، اخطـار   اند  ه توصيف شد  "دانشجويان خاطي " دانشجوي آن دانشگاه، به آنها در مورد فرزندانشان كه           50خانواده هاي   
 .، ازضرب و شتم شديد همسرش در زندان خبر داد زيد آبادينم مهديه محمدي، همسر احمدخا . داد
   

 نشست پاياني خبرگان و عدم حضور هاشمي
 رفسنجاني برگـزار شـد و ايـن مجلـس بـا اعـالم               بدون حضور هاشمي  اول مهرماه، نشست پاياني مجلس خبرگان        

ايست كه لباس رهبري امت بر قامتش زيبنده          تنها گزينه   اي    هنآيت اهللا خام  "، اعالم كرد    رهبري قاطع از    پشتيباني
  .نژاد به رياست جمهوري را به وي تبريك گفت  مجلس خبرگان همچنين انتخاب مجدد محمود احمدي".است

، معترضان به نتايج انتخابات     خبرگان در ديدار با اعضاي مجلس       اي  خامنه، آيت اهللا علي     )دوم مهرماه (يك روز بعد     
 ".ريزي كرده بودند از پيش براي روزهاي پس از انتخابات برنامه"متهم كرد كه را 

شوراي نگهبان اعضاي ايـن مجلـس را بـراي روز     .اكثريت اعضاي خبرگان را روحانيان درباري دانست كديور محسن
 نسته و تاكيد كرد كهكديور، خبرگان فعلي را خبرگان ناظر ندا .چيني كرده و آن روز مبادا هم امروز است مبادا مهره

 .آنها خبرگان مداح وخبرگان منصوب هستند
 ادامه اعتراضات در خارج از كشور 
 در نيويورك، كمپين مبارزه با جنايت عليه بشريت در          احمدي نژاد  به حضور محمود     اعتراضات جهاني همزمان با    

ه اعتراض و تجمع عليه احمدي نـژاد اختصـاص          اي از ايرانيان خارج از كشور خواست تا روز شنبه را ب             ايران، در بيانيه  
 .دهند

 در لندن، پاريس، نيويورك، برلين و چند شهر ديگـر جهـان، دسـت بـه                 حاميان جنبش سبز   مهرماه،   4روز شنبه    
 . تجمعاتي گسترده زده و بر مخالفت خود با دولت برآمده از كودتا تاكيد كردند

 "... مداخله كندانتخاباتايد در روند برگزاري دولت نب" تاكيد كرد محسن رضاييپنجم مهرماه،  
همان روز رزمايش موشكي سپاه پاسداران با شليك موشكهاي كوتاه برد و ميان برد آغاز شد و همزمان تهران هدف                     

 .  اعالم كرد"تهديدها"مقابله با جديد را اي  هاز ايجاد تاسيسات هست
   

 الي مهندس موسوي؛ نقد تحريمهاي م13بيانية شماره 
و ذكر ايـن  ) روز قدس( و اشاره به راهپيمائي هفته پيش 13بيانيه شماره  با صدور    موسويششم مهرماه، مهندس     

، خاطرنشـان كـرد     "شـد   مـي  راهپيمايي آن روز در روند حوادث چند ماه گذشته يك نقطه عطف محسوب            "نكته كه   
ره كرده به پيشوازم آمده و برايم آرزوي مرگ         هاي گ   اينجانب در ميان كساني حاضر شدم كه جمعي از آنان با مشت           "

ها را     كه آن چهره    ديدم  كردم و مي    در مسير پرهياهويي كه بايكديگر همراه شده بوديم سيمايشان را مرور مي           . داشتند
 "...ديدم پيروزي ما آن چيزي نيست كه در آن كسي شكست بخورد  ميدوست دارم و

ي مالي عليه ايران، تنها بـراي مـردم         تحريمها"ي زده و تاكيد نمود       همچنين نقبي به صحنه جهان     موسويمهندس  
 بلكه تحميل رنجهاي بسيار بـر مردمـي سـت كـه              اين نه تحريم يك دولت،     .زيانبار بوده و به دولت آسيبي نميرساند      

 "...مصيبت دولتمردان ماليخوليازده برايشان كافي است
 . متهم كرد"رجي غلط و ماجراجويانهسياست خا"نژاد را به پيگيري  موسوي دولت احمدي
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 بازگشائي دانشگاهها و شروع مجدد اولين اعتراضات

 در  حـداد عـادل    تعدادي از دانشجويان معترض به حضور        - در چهارم مهرماه   – بازگشائي دانشگاهها    اولين روز در  
حضور اين نماينده حامي دولـت  دانشگاه تهران، مقابل دانشكده ادبيات و علوم انساني دست به تجمع زده و نسبت به         

تعدادي از آن دانشجويان بنا به درخواست حـداد و دسـتور رئـيس انتصـابي دانشـگاه تهـران،                    . (كودتا اعتراض كردند  
 .)مشمول احكام كميته انضباطي شدند

 و   سال تحصيلي دانشگاهها كه در دانشگاه تهران و بـا حضـور وزيـران علـوم                مراسم آغاز ششم مهرماه و در جريان       
بهداشت و نماينده رهبري در دانشگاه تهران برگزار شد، دانشجويان معترض، در دانشگاه تهـران دسـت بـه تجمـع و                      

 . راهپيمايي زده و عليه احمدي نژاد و ديكتاتوري شعار دادند
   

 رويكردي به حوادث بعد از انتخابات 
كميته گزارشـي را دربـاره حـوادث پـس از           اين  " مجلس اعالم كرد     كميته حقيقت ياب  حميد رضا كاتوزيان، عضو      

 "...نداشته استاي  هانتخابات تهيه نكرده و اصوال در يك ماه ونيم گذشته جلس
 ) مهر5( روزنامه نگار و عضو ستاد مهدي كروبي، در زندان هنگامه شهيديگزارش وخامت حال  
   
 "خبرگان سر خود را زير برف كردند"
آنچـه در   " نسبت به عملكرد مجلس خبرگان در قبال رهبري انتقاد كرد و نوشت              ،رفسنجانيبه  اي    هدر نام كروبي   

چرا به وظيفه نظارتي خود بر رهبري عمـل نميكنـد و   " كروبي همچنين متذكر شد ".خبرگان بايد ميشد، انجام نشد 
ين اجالس سـر    خبرگان ملت در ا   "كروبي منتقدانه خاطرنشان كرد       "اخته است؟ اند  هسپاه بر دارايي هاي كشور خيم     

  ".خود را زير برف كردند
 در آخرين جلسه خود به رياست محمد خاتمي، ادامه بازداشت فعاالن سياسي             مجمع روحانيون )  مهر 6(همان روز    

 . در سلول هاي انفرادي را محكوم كرد و خواستار آزادي آنان شد
، بـا ابـراز نگرانـي شـديد در مـورد            ) ادوار سخنگوي سازمان  (عبداهللا مومني هفتم مهرماه فاطمه آدينه وند، همسر        

 .كردمحكوم  وي را "اعترافات" پخش تلويزيونيوضعيت شوهرش، 
   

 ...جنبش دانشجوئي
 در اعتراض به حضور كامران دانشجو، وزير علوم دولـت كودتـا             دانشگاه صنعتي شريف  شمار زيادي از دانشجويان      

 .در آن دانشگاه تجمع اعتراضي بر پا كردند
 منتظريسرگشاده از آيات اعظـام  اي  هاز فعاالن سياسي و مدني و روشنفكران مذهبي ايران در نام نفر   300از  بيش   

 . اند ه حمايت كردصانعيو 
به شادي صدر، الدن و رويا برومند، سه زن ايراني به خـاطر مبـارزه در راسـتاي اعـتالي                    » لخ والسا « جايزه جهاني  
 . تعلق گرفت" دموكراسي در ايرانحقوق بشر، آزادي بيان و برقراري"
بمناسبت آغاز سال تحصيلي دانشـگاهها، خواسـتار آزادي هـر چـه             اي    ه طي صدور بياني   دفتر تحكيم هفتم مهرماه    

 .سريعتر زندانيان سياسي شد
در ارتباط با رويدادهاي بازداشتگاه كهريـزك، هفـت تـا تـن ده از              "هشتم مهرماه، فرمانده كل نيروي انتظامي گفت         

 ".اند هماموران انتظامي باداشت شد
 . با تامين وثيقه تا زمان برگزاري دادگاه آزاد شدسعيد حجاريان 
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، وزير خارجه دولت احمدي نژاد به واشينگتن رفت تا از دفتر حـافظ منـافع ايـران در                   متكيهشتم مهرماه منوچهر     
 . ايتخت آمريكا بعد از سه دهه بوداين اولين سفر يك مقام رسمي ايران به پ. سفارت پاكستان ديدار كند

   
 مخالفت مجدد موسوي با تحريم ايران

نبايـد اجـازه    "نهم مهرماه مير حسين موسوي، در ديدار با شوراي مركزي فراكسيون اقليت مجلس، خاطرنشان كرد                 
 تاكيد كرد كه     موسوي همچنين  "...داده شود كه با رفتارهاي ماجراجويانه، هزينه هاي بيشتري به مردم تحميل شود            

 "...نسبت به منافع ملي متعهد است  جنبش اعتراضي مردم به مراتب بيشتر از مسئوالن"
 . كردديدار در ژنو سوئيس، با نماينده جمهوري اسالمي نماينده آمريكاهمان روز  
 .ي وارد تهران شدبعد از افشاي وجود نيروگاه اتمي قم، محمد البرادعي، مدير كل وقت آژانس بين المللي انرژي اتم 
نگاران و اعمال فشار بـر مطبوعـات          ، با اعتراض به ادامه بازداشت و تهديد روزنامه        انجمن دفاع از آزادي مطبوعات     

 . منتقد، خواستار آزادي تمام بازداشت شدگان پس از انتخابات شد
قـوه قضـائيه، از او      سرگشـاده بـه رئـيس       اي    ه، طـي نامـ    همسران چند زنداني سياسي اصالح طلب     نهم مهرماه،    

 "...چرا هيچ مرجع قانوني به آنها پاسخ نمي دهد"پرسيدند 
 ".از دانشجويان خاطي در دست بررسي استاي  هپرونده عد" اعالم كرددانشگاه شيرازرئيس  
 .نفر از اعضاي شوراي مركزي و شوراي تهران دفترتحكيم وحدت بازداشت شدند 17دهم مهرماه،  
، جهت جلوگيري از هرگونه تجمع اعتراضي، خطوط تلفني غـرب            پرسپوليس -استقاللوتبال  همزمان با مسابقه ف    

 .در حاشيه و متن اين دربي بزرگ، جمعي از هواداران شعارهايي اعتراضي عليه دولت سر دادند. تهران مختل شد
 . شور منتشر شد كجنبش دانشجويي ايران از جنبش زنانتن از فعاالن  450دوازدهم مهرماه، بيانية حمايت  
سه روزنامه نگار بنامهاي فرزانه روستايي، بدرالسادات مفيـدي، دبيـر انجمـن صـنفي رونامـه نگـاران ايـران و زهـرا                         

 .ابراهيمي خبرنگار روزنامه همشهري، ممنوع الخروج شدند
  
 ...نظاميان، مردم و قدرت 
معترضان به نتيجـه انتخابـات،      " تهران اعالم كرد     محمد رسول اهللا  فرمانده سپاه   در دوازدهم مهرماه عبداهللا عراقي       

 خرداد، سپاه و بسيج به مـدت        25از  " وي همچنين افشا كرد كه       ".به دنبال كشاندن اعتراضات به دانشگاهها هستند      
 ".دو ماه، تمام امنيت تهران را به طور كامل در دست گرفتند

ندهان سپاه پاسداران را تغيير داد كه طي آن محمدرضـا           ، شماري از فرما   علي خامنه اي  ) آيت اهللا ( مهرماه،   13روز   
 .  شدبسيج جايگزين حسين طائب بعنوان فرمانده نيروهاي نقدي

 .  زندان اوين به دادگاه انقالب منتقل شد تا حكم اعدامش ابالغ شود209 مهرماه از بند 13 محمدرضا علي زماني 
مي، ناپديـد شـدن شـهرام اميـري را در عربسـتان و         حسن قشقاوي، سخنگوي وقت وزارت خارجـه جمهـوري اسـال           

 . در گرجستان و تحويل او به آمريكا را تاييد كرد) اردبيلي(بازداشت يك ايراني ديگر 
 . را صادر كردآرمان و فرهنگ آشتي دو روزنامه توقيفچهاردهم مهرماه، هيات نظارت بر مطبوعات، حكم  
 .شود  مي مانع از آزادي شوهرش"هراندادستان ت" اعالم كرد احمد زيدآباديهمسر  
   

 فراتر از قانون
 از  سـوء اسـتفاده    مـدرك،    جعل معاون اول احمدي نژاد را به        رحيميسه نماينده اصولگراي مجلس، محمد رضا        

 . متهم كردندمدارك تقلبيامكانات دولتي و دريافت حقوق با ارايه 
ريـيس   براي دومين سـال پيـاپي بـه عنـوان             الريجاني عليچهاردهم مهرماه؛ عليرغم تالش هاي حاميان دولت،         

 . مجلس انتخاب شدفراكسيون اصولگرايان
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احمـدي   به اظهارات    كروبيبه دنبال پخش مصاحبه تلويزيوني احمدي نژاد با يك شبكه تلويزيوني آمريكا، مهدي               
 "رئيس قوه مجريـه شـده     جاي بسي تاسف است كه قلب واقعيت، فرهنگ اليتغير          " پاسخ داد و خاطرنشان كرد       نژاد

رود ايـن خصوصـيت       مـي  چه خصوصيتي دارد كه هـر گـاه احمـدي نـژاد بـه آنجـا               نيويورك  كروبي افزود نمي داند     
 .شود  مياش دو چندان فردي

) آيـت اهللا  (از سوي جمع نخبگان و خواص استان فارس به          اي    هبه دنبال ادعاي خبرگزاري فارس، مبني بر انتشار نام         
، دفتـر ايـن     " در اجالس اخير مجلس خبرگـان و اعـالم برائـت از وي             دستغيبقاد ازمواضع آيت اهللا     انت"و  اي    هخامن

 . از مردم استان خواست در جنگ رواني كنوني، آرامش خود را حفظ كننداي  همرجع تقليد، در بياني
 .را كسب كردند برگزار شد و اصالح طلبان اكثريت مطلق خانه احزابشانزدهم مهر، انتخابات شوراي مركزي  
ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، رهبران سياسي مخالف دولت در ايران با هم ديـدار و پيرامـون حـوادث پـس از                  

 .اند هانتخابات و مسائل كشور گفتگو كرد
 رفت و در اين ديدار كه با حضور خبرنگاران برگـزار شـد، آن               كروبي مهرماه به منزل مهدي      18 موسويميرحسين  

 انتقاد كرده و خواستار فرصتي براي حضور در يك برنامه تلويزيوني         صدا و سيما    ش به تبليغات يكطرفه   دو رهبر جنب  
 .شدند تا به اتهامات مطرح شده در صدا و سيما پاسخ دهند

   
 نقض حقوق بشر و واكنش هاي جهاني 

ـ               بريتانيا  موزه  دليل شـرايط سياسـي داخلـي ايـران          در لندن، عدم انتقال و امانت دادن استوانه كورش به ايران را ب
 ) مهرماه18. (خواند

 . را محكوم كردمحمدرضا علي زماني صدور حكم اعدام براي فرانسه 
اي از مقامات قضايي جمهوري اسالمي خواست كه حكـم اعـدام محمدرضـا                 با صدور بيانيه   الملل  سازمان عفو بين   

 .علي زماني را لغو كنند
 . محكوم شدنداعدامن به دخالت در حوادث پس از انتخابات به همزمان سه نفر ديگر از متهما 
 . مهرماه در زندان اوين اعدام شد19، مجرم صغيري كه از چهار سال پيش زنداني بود، بامداد بهنود شجاعي 
گونه  المللي تهران و به هنگام خروج از كشور، بدون هيچ   در فرودگاه بين   ميرطهماسب و مجتبي    فاطمه معتمدآريا  
 .الخروج اعالم شدند وضيحي، ممنوعت
را كه به خاطر دستاوردهاي هنري و فعـاليتش         ) جشنواره حقوق بشر نورنبرگ   (، جايزه پرسپكتيو    مخلمبافمحسن   

 به خـاطر افشـاي مسـائل زنـدان هـاي            - مهدي كروبي براي دفاع از حقوق بشر دريافت كرده بود، طي مراسمي به            
 .  تقديم كرد-ايران

، در تهران و با حضور شاكيان متعدد و مدير مسئول آن روزنامه كيهان دادگاه رسيدگي به اتهامات    ه مهرما 19روز   
بـه نتيجـه   ...اين دادگاه با شكايت دهها نهاد و افراد مختلف تشكيل شـد و    . برگزار شد ) حسين شريعتمداري (روزنامه  
 .نرسيد

م بهنود شجاعي و صدور احكام اعدام براي چند تن از            در ايران، اعدا    كانون مدافعان حقوق بشر    در بيستم مهرماه،   
 .متهمان ديگردر دادگاه انقالب را بشدت محكوم كرد

در پي برگزاري نمايشهاي رزمي مختلط مردان و زنان در هفته نيروي انتظامي، فرمانده آن نيرو، دستور تنبيه رزمي                    
 )بيستم مهرماه. (كاران را صادر كرد

   
 "گردند نميمردم از اين راه بر"
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، فرمانده اسبق نيروي انتظامي و رييس كميسيون فرهنگـي شـوراي اسـالمي شـهر تهـران خواسـت               طالئيمرتضي   
 كه بر روي آنهـا شـعارها و پيامهـاي خـاص درج              اسكناسهاييبانك مركزي اعالم نمايد كه شهروندان از پذيرفتن         "

 ".شده خودداري نمايند
، پشـتيباني مجـدد خـود را از    )يـزد ( در سـفري بـه زادگـاه خـود        -تولدشيك روز پيش از سالروز      –  خاتمي محمد 

انـد اطمينـان داد كـه         هاي مدني پس از انتخابات اعالم كرد و به جرياناتي كه در مقابل معترضان قرار گرفتـه                  اعتراض
 )بيستم مهرماه( ".گردند مردم از اين راه برنمي"
 تحـريم ايـران  اي  هجمهوري اسالمي را در ارتباط بـا برنامـه هسـت      اعالم كرد بانك ملت و كشتيراني       بريتانيا  دولت   

 .كند مي
در صورت تداوم وضعيت فعلي كه بـدليل  " اعالم كرد رئيس قوه قضائيه  سرگشاده به   اي    ه در نام  مجمع روحانيون  

ه، قوه قضائيه   ادامه بازداشت هاي غير قانوني و بي دليل و دادگاه هاي فاقد شرايط و نمايش هاي تلويزيوني پديد آمد                  
نه تنها بايد پاسخگوي بازداشتگاه كهريزك و جنايات رخ داده در آنجا باشد، بلكه مسئول تداوم قانون سـتيزي و بـي                      

 ".عدالتي ها نيز خواهد بود
   .اعالم وصول شدروحانيت  در دادسراي ويژه مهدي كروبي مهرماه؛ تشكيل پرونده عليه 21روز  

كه براي شركت در جشنواره فيلم نورنبرگ به ) نژاد يكي از مشاوران محمود احمدي (، دختر مهدي كلهر     نرگس كلهر 
 .  كرددرخواست پناهندگيآلمان رفته بود، از آن كشور 

 كشيده  خشونت ها به    لباس شخصي با حمله   » تهران مركز « واحد   دانشگاه آزاد تجمع دانشجويان دانشكده فني      
  .شد

 در امور حقوق بشر، از ايران خواست تا در احكام اعدامي كه براي سـه نفـر                  لكميسر عالي سازمان مل   ناوي پيالي،   
 . پس از انتخابات رياست جمهوري صادر شده، تجديد نظر كند

، از  )بدليل دريافت جايزه صـلح نوبـل       (باراك اوباما  ضمن ارسال پيام تبريك براي       شيرين عبادي  مهرماه،   22روز   
ايران چشم خـود را بـه روي نقـض حقـوق بشـر      اي  هكه بخاطر حل مسئله هست كرد   انتقادآمريكا و كشورهاي غرب     

 .اند هبست
   
 "حفظ نظام جمهوري اسالمي واجب نفسي نيست"
 ". جمهوري اسالمي واجب نفسي نيستحفظ نظام" اعالم كرد منتظريآيت اهللا العظمي  
، "حفظ نظام "ودتا، كه با مطرح كردن لزوم       اين اظهارات آيت اهللا منتظري واكنشي بود به خواستِ هواداران دولت ك           (

 .)كردند  ميمعترضان به انتخابات را به سكوت دعوت
نقـض حقـوق بشـر در       كميسيون آزادي بين المللي اديان از وزير خارجه اياالت متحده درخواست كرد موضـوع                 

 .  با جمهوري اسالمي مطرح نمايد5+1 را به طور جدي در مذاكرات گروه ايران
 ) مهرماه22. (وج جعفر پناهي، كارگردان سينما از كشور جلوگيري شداز خر 
 فيلم مستندي از تلويزيون آلمان پخش شد و يك مقام رسمي آن كشور اعالم كرد شواهد و اسنادي دارند كه نشان                     

 "... را زير نظر دارندآلمان جمهوري اسالمي، ناراضيان و مخالفان حكومت در ماموران امنيتي"دهد  مي
دبيركل سازمان ملل، در گزارشي به مجمـع عمـومي ايـن سـازمان از نحـوه رفتـار حكومـت جمهـوري اسـالمي بـا              

 .معترضين به انتخابات انتقاد كرد
   

 ) آبان13(نگراني از حضور سبزها در مراسم آتي 
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 در راهپيمـايي    ، دبير شوراي نگهبان در خطبه هاي نماز جمعه از احتمال حضور معترضين به انتخابات              جنتياحمد   
 ) مهر24. ( ابراز نگراني كرد  آبان13روز 

همان روز وبالگ نويسان ايراني، بخاطر تالشهايشان در پوشش خبري وقايع انتخابـات رياسـت جمهـوري در ايـران،                    
 . شدند) محمد امين(برنده جايزه عمده مطبوعاتي 

ملت ايران با زور و فشار از راه خـود  "دند كه  با هم ديدار كرده و خاطرنشان كر  خاتميو محمد   موسوي  ميرحسين   
 ) مهر24 (".منحرف نخواهد شد

 ". رسيدگي كندكروبي بايد به اتهامات دادگاه ويژه روحانيت": معاون اول قوه قضاييه 
 ) مهر25. ( با قرار وثيقه از زندان آزاد شدمازيار بهاري 
، وي را متهم كرد كه در منازعـه سياسـي           نوري همداني   انتقادآميز به آيت اهللا   اي    ه در نام  مهدي كروبي همان روز    

 . بين معترضين و دولت بيطرف نمانده و جانب دولت را گرفته است
رئـيس فراكسـيون حاميـان دولـت در مجلـس، خواسـتار حضـور طرفـداران جنـبش سـبز در                      ،  حسينيانروح اهللا    

 ".آشوب هستندمشخص شود چه كساني دنبال " آبان شد تا به زعم او 13راهپيمايي 
   
 "راه سبز اميد ادامه خواهد داشت...تحول مهمي در كشور اتفاق افتاده است"
زاده رفـت و      ، بـه ديـدار خـانواده محسـن امـين          زهرا رهنـورد   مهرماه همراه با همسرش      25 روز   موسويمهندس   

 وي همچنين   "...هد داشت ها همچنان ادامه خوا     چنانچه به خواستهاي مردم تن داده نشود، اعتراض       "خاطرنشان كرد   
 ". و مردم به دنبال حقوق خود هستندتحول مهمي در كشور اتفاق افتاده"تصريح نمود 

، دو فعال سياسي زنداني، هركدام به پنج سال حـبس محكـوم             شهاب طباطبايي و هدايت آقائي     مهرماه،   27روز   
 . شدند

داريم كه در صورت تـداوم ايـن          عالم مي ا"شان كرد   هشدار آميز، خاطرن  اي    هشاخه جوانان جبهه مشاركت، طي بياني      
 ".كنيم روند، خويشتنداري را كنار گذاشته و ديگران را نيز به آرامش دعوت نمي

 .، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران ممنوع الخروج و بازداشت شدامير خرم 
 سرنوشـت مـردم بـه رسـميت         بايـد حـق تعيـين     "، در نخستين مصاحبه اينترنتي خود اعالم كرد       موسويمهندس   

 ".شناخته شود، در غير اين صورت بحران جاري كشور حل نخواهد شد
  هـيچ مـذاكره و مكاتبـه      " به طول انجاميد، خاطرنشـان كـرد           دقيقه 17تصويري كه   اي    همهندس موسوي در مصاحب   

 ". نگرفتـه اسـت    شـود، صـورت     رسمي با وي در مورد طرح وحدت ملّي، كه اين روزها در محافل سياسي مطرح مـي                
 ".پـذير نيسـت    تأكيد كرد و گفت كه اين حركت، آسـيب    "راه سبز اميد  "ايشان در اين مصاحبه بر استمرار حركت        

 ) مهرماه27(
مردم " طي ديدار با جمعي از اصالح طلبان در شهر قم، صحبت و مذاكره با كساني كه                  آيت اهللا صانعي   همان روز    

 . را، مردود و بر خالف قاعده دموكراسي ذكر كرد"دانند انگان ميعوامل منافقين و وابسته به بيگرا 
 سال زندان محكوم شد و همزمان اياالت متحده آمريكا خواستار آزادي اين پژوهشگر              12 به بيش از   كيان تاجبخش  

 . آمريكايي، از زندان شد–ايراني 
 در  آزادي مطبوعات مرز، ايران در زمينه      مهرماه، بر اساس آخرين گزارش ساالنه سازمان گزارشگران بدون           28روز   

 .  را كسب كرد172 كشور جهان، رتبه 175ميان 
يكصـد تـن از نماينـدگان، بـا ارسـال           "، يكي از نمايندگان حامي دولت در مجلس هشتم اعالم كـرد             حميد رسائي  

 ".اند به دادستان كل كشور، از مير حسين موسوي شكايت كردهاي  هنام
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 را از   هـا   رسـانه   ،"رسـاني آزاد و بـدون سانسـور از وقـايع كشـور              اطـالع "تاكيد بـر لـزوم       با   هاشمي رفسنجاني  
 . برحذر داشت"رساني خالف واقع اطالع"

محاربه و تبليـغ  "روزبه و رامين تهراني، دو برادر دانشجوي بازداشتي در خرداد ماه امسال را، به         دادگاه انقالب تهران،    
  . متهم كرد"عليه نظام
توليد، نگهداري  سرمايه گذاري،" در پاسخ به پرسشهاي مشروح شاگردش محسن كديور منتظريالعظمي آيت اهللا 

 راممنوع اعالم كرد و اظهـار  "كشتار جمعى تسليحاتى و ساخت سالح هاى   و بكارگيري انرژى هسته اى در فناورى
بلكـه حتـى ديگـر       ونـه سـالح هـا،   سمت و سو رود كه نه تنهـا ايـن گ   بشريت رفته رفته به اين"اميدواري كرد كه 

 30در آخـرين سـاعات روز    ".جهـان ممنـوع نمايـد      رود، در همـه   كشتن افراد به كار مـى   را كه براىهايى  سالح
 تعدادي از خانواده هاي زندانيان سياسـي و فعـاالن اصـالح طلـب               دعاي كميل ، ماموران امنيتي به مراسم      مهرماه

عضو سرشـناس جبهـه     –اين مراسم دعا، جهت حمايت از شهاب طباطبائي         . دندحمله برده و گروهي را دستگير كر      
 . كه پيش تر به حبس محكوم گرديد، برگزار شده بود-مشاركت

و همچنـين واحـدهاي     ... طي ماهي كه گذشت، دانشگاههاي مازنداران، شيراز، مشـهد، تهـران، اميركبيـر، تبريـز و                  
ه تجمعات سبز و مدني زده و به اعتراضات خود به دولت كودتـا تـداوم                مختلف دانشگاه آزاد در سراسر كشور، دست ب       

 .بخشيدند
 . دانشجو، احضار، بازداشت و يا مشمول احكام كميته هاي انضباطي با مراجع قضائي شدند200در اين ماه بالغ بر  
شونت آمران و سركوب در بر نداشت و خشونت مجريان و دعوت به خ     » مهر«آمد،    مي ماه مهر آنچنان كه از نامش بر       

 ...ها كماكان ادامه داشت
در اين ماه مردم سبز ايران به اعتراضـات شـبانه و سـبز خـود ادامـه داده و همزمـان ايرانيـان خـارج از كشـور نيـز                

 .اعتراضات را متوقف نكردند
 آبان ماه...ماهي پر از اعتراضات دانشجوئي...جنبش وارد پنجمين ماه خود شد 
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 بخش ششم

 هبــان ما آ
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مـردم ايـران و يكـي از     ، پنجمـين مـاهِ جنـبش مقاومـت مـدني سـبز      1388آبان ماه ): جرس(شبكه جنبش راه سبز
تاثيرگـذاريِ ايـن   . عليه كودتاي انتخاباتي خردادماه امسال بود سرنوشت ساز و تاثيرگذارترين ماهها از آغاز اعتراضات

 "مـردم "خـودِ   كردنـد كـه رهبـران واقعـيِ جامعـه و جنـبش،      بود كه رهبران جنبش بر اين تاكيـد   ماه بدين جهت
  *.هستند

در اولين روزهاي آبان ماه، حمالت فيزيكي و توهين آميز لباس شخصي هـا بـه مـردم و رهبـران جنـبش سـبز در                           
 نمايشگاه مطبوعات كليد خورد تا اين شبه نظاميان وابسته به محافل قدرت، بار ديگر در حاشية كاملِ امنيت و تحتِ                   

پشتيبانيِ رهبرانِ فراقانونيِ، همانند گذشته تجمعات مردمـي و دانشـجوئي را مـورد هـدف قـرار داده و سـعي كننـد                      
 .اعتراضات را سركوب، جامعه را مرعوب و رهبران جنبش را منكوب نمايند

 بـود كـه      آبـان  13اما از رويدادهاي مهم و ثبت شدة جنبش سبز در آبان ماه، سركوب گسـتردة معترضـين در روز                     
 . تير و روز قدس، گامهاي تكاملي و نقاط عطف جنبش را شكل دادند18 خرداد، 30 و 25همانند 

نگراني از دانشگاه و مراكز آموزشي كشور و بيم از پويائيِ جنبش دانشجوئي، كماكان در اظهارات و عملكرد رهبـران                     
طـرح اسـتقرار دائمـي روحـانيون در         "،  "هنگـي لزوم تكرار انقـالب فر    "زد؛ چرا كه زمزمة       مي  مذهبي موج  –سياسي  
، در كنار "وجود دانشگاههاي مختلط در كشور" و انتقاد از "ابراز نگراني جدي و مكرر از دروس دانشگاهي"،  "مدارس

 . احضار و بازداشت و صدور حكم قضائي براي دانشجويان، اين دغدغة حاميان كودتا را كامال عيان ساخته بود
 و صدور احكام ناعادالنه براي فعاالن سياسي، مطبوعاتي، مدني و دانشـجوئي، در آبـان مـاه نيـز                    محاكمات فرمايشي  

تداوم داشت تا روندِ احضار، دستگيري و ادامه بازداشتِ معترضـان بـه نتـايج انتخابـاتِ رياسـت جمهـوري، كماكـان                       
  .رخدادهاي ماه باشداي  هگوش

 براي چندمين بار آراء واقعي مردم را ناديده انگاشـت و زيـر سـوال                در همين آبان ماه بود كه رهبر جمهوري اسالمي        
 "انقالبيـوني فرسـوده و پشـيمان از مبـارزه     " اعالم نمود و رهبران جنبش را نيـز،          "بزرگترين جرم "بردن انتخابات را    

 .خطاب كرد
مدردي مراجع مردمـي  مواضع صريح رهبران جنبش در همراهي با مردم و تاكيد مجدد بر مردود بودن انتخابات و ه           

 .با مردم آسيب ديده از آماج سركوب و كودتا، كماكان از نقاط حساس جنبش سبز در آبان ماه بود
 ...، ماهي پر از حادثه بود88آبان ماه  
  

 نمايشگاه مطبوعات و حمالت لباس شخصي ها به مردم و رهبران جنبش

 در تهران، مـورد حملـه و اهانـت گروهـي از             ه مطبوعات نمايشگا در جريان بازديد از      كروبي ماه مهدي    اول آبان  
مـردم نيـز از   . لباس شخصي هاي چماق به دست و پرتاب كفش ازطرف آن قرار گرفت و عمامه اش بـر زمـين افتـاد                 

اين دومين بـار    . كروبي حمايت بعمل آوردند كه سبب درگيريهاي متعدد و بازداشت چند نفر در صحن نمايشگاه شد               
 وي بار قبل در جريان برگزاري نمازجمعه به امامت هاشمي رفسنجاني، مـورد حملـه                .شد  مي  حمله بود كه به كروبي   
 .قرار گرفته بود

 در  ياصالح كتب دانشگاه  " پيرامون   رهبريب نماز جمعه تهران، ضمن اشاره به سخنان اخير          يخط،  يقيصدكاظم   

 . تاكيد كرد"تكرار انقالب فرهنگي"، بر ضرورت "يعلوم انسان
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 جنبش سبز شدگان پس از انتخابات، اعالم كرد          ضمن محكوم نمودن احكام صادره براي بازداشت       هه مشاركت جب 
 ".راه خود را تا حاكميت راي و نظر مردم بر سرنوشت خويش ادامه خواهد داد"
 آن عدم انتشار، با حضور در تحريريه روزنامـه، از      »كلمه سبز « صاحب امتياز روزنامه     موسويمهندس ميرحسين    

 . انتشار را، دليل اين تصميم اعالم كرد"هزينه و پيامدهاي سياسي"خبر داد و 
اصالح طلبان، خانواده هاي تعدادي از      دعاي كميل   در واكنش به يورش و دستگيري شبانة شركت كنندگان مراسم            

سـتار آزادي كليـه   اين عمل را محكوم كـرده و ضـمن هشـدار بـه حاكميـت، خوا               اي    هزندانيان سياسي، با صدور بياني    
 . بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات شدند

مشـتركاً برنـده جـايزه      » نووايا گازتـا  « يعقوب فعال مطبوعاتي ايران، به همراه روزنامة روسي         ژيال بني دوم آبان ماه     
بـات  در جريـان سـركوب هـاي بعـد از انخا      ) بهمن احمدي امـويي   (بني يعقوب و همسرش     . جهاني آزادي بيان شدند   

 .بازداشت شده بودند كه بني يعقوب موقتا با وثيقه آزاد شد
 بازداشـتهاي صـورت گرفتـه در جريـان مراسـم      صانعي و يوسـف  منتظريروز سوم آبان ماه آيات عظام حسينعلي         

، "شـود   در جمهوري اسالمي با مراسم مذهبي چنـين برخـورد مـي           "دعاي كميل را به شدت محكوم كرده و از اينكه           
 . سف شديد كردندابراز تأ

سـه   عضو ستاد انتخاباتي مهندس موسوي را بـه          فعاالن دانشجوئي مجيد حسن زاده، از     دادگاه انقالب   همان روز    
 . كردسال زندان محكوم

 تهران، با وي و     نمايشگاه مطبوعات در  ) مشاور موسوي  (عليرضا بهشتي لباس شخصي ضمن حمله به       سوم آبان  
 .جتا نمايشگاه را به آشوب كشيدندطرفداران او درگير شده و نتي

   
  صدور احكام حبس، ادامة تهديدها و بازداشتها 

 28كه در جريان حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده بـود را بـه        اي    ه سال 17دادگاه انقالب حسام ترمسي، نوجوان       
 . ماه حبس محكوم كرد32ماه و متهم ديگري بنام اكبر اجدادي را به 

 اعالم كـرده    "مصمم به حضور در مراسم مختلف     "، خود را    پيام ويدئويي ، طي يك    كروبيمهدي   ماه   چهارم آبان  
 ".با هيچ تهديد و حمله اي، خانه نشين نخواهم شد"و خاطرنشان ساخت 

، خبرنگار و   سايهدر استان گلستان و نگار      ) جوانان حامي خاتمي و موسوي     (88، رئيس ستاد    خاريهمان روز علي     

 . شدندبازداشتعاالن ستاد مهندس موسوي در تهران، يكي از ف
 .  مهر دستگير شده بود30در مراسم دعاي كميل ) همسر نگار(سعيد قريشي 

 13 استان تهران، نسبت به برگزاري تجمع و راهپيمـايي معترضـان در روز   فرمانده سپاهعلي فضلي، سردار پاسدار   
 .آبان، هشدار داد

 صفايي فراهاني  و محسن     نبوي  تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات از جمله بهزاد          12 پروندهچهارم آبان ماه     
 . به دادگاه فرستاده شد

 )پنجم آبان. (در مانور انتظامي اصفهان، برخورد خشن با تظاهركنندگان مورد تمرين قرار گرفت 
 . شدس محكوم سال حب3ايمان سهراب پور،يكي از دستگير شدگان حوادث بعد از انتخابات به  
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فقط به امـروز فكـر مـى        "، مسئوالن كشور را متهم كرد كه        كروبي در ديدار با مهدي      موسويپنجم آبان، مهندس     
آلودگى هاى اقتصادى برخـى     " در اين ديدار كروبى      ".كنند و نتيجه آينده رفتارهاى امروزشان برايشان اهميتى ندارد        

 .امعه دانست را يكى از داليل گسترش فساد در ج"از مسئوالن
  

 ...دانشگاه زنده است

 واحد تهران جنوب، در پنجمـين سـه شـنبة سـال تحصـيلي               دانشگاه آزاد بالغ بر دو هزار دانشجوي      ،  پنجم آبان  
دانشجويان دانشگاه آزاد هر سه شـنبه دسـت بـه تجمعـات اعتراضـي در             . جديد، دست به تجمعي اعتراض آميز زدند      

اعتـراض كـرده و     ) نماينده حامي دولت كودتا   (به حميد رسائي    مشهد  انشجويان  همزمان د . اند  هواحدهاي مختلف زد  

 . نيز تحصن اعتراضي خود به دولت كودتا را آغاز كردند اهواز دانشجويان دانشگاه

 مسـالمت آميـز، خواسـتار روشـن شـدن           تجمعياعالم كردند با    اي    ه زنداني، طي بيان   فعاالن سياسي خانواده هاي    

 عتصـاب  كرده و در مرحله بعد دست بـه ا         تحصنخواهند شد و در صورت ادامه بالتكليفي آنها،         وضعيت عزيرانشان   
 )پنجم آبان. (غذا خواهند زد

خواهد بماند، به جاي حكومت كردن        مي كند كه اگر    مي  در مصاحبه اش با جرس به ولي فقيه توصيه         محسن كديور 
اي  هخامنـ ) آيت اهللا(اعتقاد وي  به. ندگان واقعي مردم بسپاردنظارت بپردازد و اداره ي امور كشور را به دست نماي به

را نقره داغ كرده و با خشـكاندن ريشـه ي حركتهـاي     در صدد است با دنبال كردن سياست مشت آهنين، مخالفانش
و ضـمن  ا.بايد او را بپذيرند و يا قبول كنند اغتشاش گرند، راه سومي وجود ندارد اصالح طلبانه به ملت بفهماند كه يا

از اقتدار دانشـگاه   به پانزده اشتباه فاحش جمهوري اسالمي درطول حيات سي ساله خود، اقتدار زندان اوين را اشاره
 .است اوين سمبل و نماد جمهوري اسالمي واقعا موجود شده. داند  ميتهران و شريف بيشتر

 .شد» زادي آفرينشآ«، كارگردان ايراني،نامزد دريافت جايزه محسن مخلمبافششم آبان ماه  

دانشجوي دانشگاه   (وحيدنيامحمود  ،  »نخبگان جوان كشور  « جمهوري اسالمي با تعدادي از       ديدار رهبر در جريان    
، از وضعيت كشور، عملكرد رهبـر و دسـتگاههاي زيـر نظـر وي، شـديدا                 )صنعتي شريف و نخبة المپياد رياضي كشور      

 .انتقاد كرد و وي را به چالش كشيد
   

 شود  مي محسوب"بزرگترين جرم"لبة حق وقتي مطا

 در تازه ترين حمله خود به مخالفان نتايج انتخابات، زير سـوال بـردن اصـل انتخابـات را                    على خامنه اى  ) آيت اهللا ( 
 همان فرداى انتخابات عـده اى بـدون دليـل و اسـتدالل، آن انتخابـات               " دانست و خاطرنشان كرد      "بزرگترين جرم "

 )ششم آبان ماه ("...آيا اين جرم كمى است؟. دعظيم را دروغ خواندن
 روحانيون مبارز در نشست ششم آبان خود كه به رياست محمد خاتمي برگزار شد، از مردم خواست در برابـر    مجمع 

 . نشان دهند"خويشتن داري"رفتارهاي خشونت آميز عوامل حاكميت، 
 "جابجايي حكومـت  "وب اعتراضات، ممكن است به      ادامه سرك ): وزير كشور اولين دولت اصالحات     (عبداهللا نوري  

 )ششم آبان ماه. (منجر شود
  شماري از خانواده هاي فعاالن سياسي زنداني، در مقابل ساختمان دادستاني تهران  تجمعآغاز 
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افرادي خواستار  "ضمن انتقاد از برخي افراطيون گفت       ) از چهره هاي شاخص اصولگرايان    (عسگراوالدي  حبيب اهللا    
 "...مه و اعدام موسوي و كروبي هستندمحاك

   
  آبان سبز13تالش ها براي برگزاري مراسم 

، از وزارت كشـور تقاضـاي        آبان 13، جهت برگزارى راهپيمايى روز      »ها  انجمن اسالمى مدرسين دانشگاه   «ششم آبان    

حسـين   حكم صادره عليـه      ، با احضارسفير ايران دراستكهلم،    )رئيس وقت اتحاديه اروپا   (هشتم آبان سوئد    .مجوز كرد 
 خوانـد و خواسـتار لغـو سـريع آن     "ناموجه و تعرض به روابط ديپلماتيك"، كارمند سفارت بريتانيا در تهران را       رسام

ـ ) آيت اهللا ( سخنان   عفو بين الملل  سازمان  .سال حبس محكوم كرده بود    4دادگاه انقالب رسام را به      . شد اي   هخامن
 . است را محكوم كرد"بزرگترين جرم"انتخابات رياست جمهوري اعتراض به نتيجه "را كه گفته بود 

  
 "...امسال عيد نداريم" 

ولـى چـون      امروز روز بزرگـى اسـت،  "، با ذكر اين نكته كه )ع(، در سالروز تولد امام رضا  اهللا العظمي منتظري    آيت 
، امـا اكنـون بـه       انـد   هشور زحمت كشيد  انقالب و ك     بسيارى از نخبگان ما و كسانى كه هم متدين بوده و هم براى اين             

با اين  امروز را عيد نگـرفتيم و        هستند، به خاطر ابراز همدردى با خانوادهاى محترم آنها، ما              هاى واهى در زندان     بهانه
  "...همه زنداني، عيد نداريم 

د و دانشـجويان  استاد مهمـان دانشـگاه دوك آمريكـا، در سـخنراني در جمـع اسـاتي       محسن كديور   هشتم آبان ماه،    
نيسـت بلكـه حقـوق بشـر و         اي    همسئله اصلي براي ايرانيان، انـرژي هسـت       "دانشگاه دي پال شيكاگو خاطرنشان كرد       

، تعداد بازداشت شدگان عضـو      جبهه مشاركت عضو  نهم آبان ماه، با بازداشت علي سميع زاده          "...باشد  مي دمكراسي
 . تن رسيد34آن تشكل، به 

   
 "رهبران كشور، مردم هستند"سوي و تاكيد بر اينكه  مهندس مو14بيانيه 

از سـبزترين   " آبـان را     13خـود را منتشـر كـرد و         چهاردهمين بيانيـه    ،  88 در نهم آبان ماه      موسويمير حسين    
  ".شود مردم رهبرانند  ميميعادي است كه يادآور" خواند كه "روزهاي سال

زي انجمن اسالمي دانشگاه تهـران و علـوم پزشـكي تهـران،              در ديدار با اعضاي شوراي مرك      محمد خاتمي همان روز   

نگار زنداني محبـوس و اعتصـابي          روزنامه هنگامه شهيدي  "... مواجه شده است   بحرانجامعه ما با    "خاطرنشان كرد   
 .، به بهداري زندان اوين منتقل شد در زندان اوين، به علت وخامت شرايط جسماني

ضـرورتهاي  "ايراني در دانشگاه نورث وسترن شيكاگو تحت عنـوان   موطنان روز نهم آبان در جمع همحسن كديور 
 دانسـت و از  "اسـتبداد دينـي  " راز فساد جمهوري اسالمي را كانون سرطاني "جنبش سبز نخستين مرحله نخستين

ـ  . كننـد انتقـاد كـرد     مـي  ارزيابي"حضور دين در عرضه عمومي يا سياست يا دولت"را  كساني كه راز فساد ا كـديور ب
 اظهـار  "مطالبات و برنامه ريزي دقيـق مطالبـات هـر مرحلـه     مالحظه مقدورات، مرحله بندي"تشريح سه اصل مهم 

ممكن و متناسب   هدفي حداقلي،" اصول بر زمين مانده قانون اساسي جمهوري اسالمينتكيه بر پياده كرد" داشت 
به . مطلقه فقيه بجاي خود محفوظ است  واليتبا مقدورات ماست، در عين اينكه مخالفت ما با اصل ضد دموكراتيك

ايرانيان بستگي دارد و به هر حال مربوط بـه مرحلـه نخسـتين     نظر وي بحث از نوع حكومت به رفراندم و نظر قاطبه
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 آبـان را    13اي از مردم ايـران خواسـت تـا مراسـم               اصالحات با انتشار بيانيه     دهم آبان،شوراي هماهنگي جبهه   .نيست
در حاليكه وزارت آموزش و پرورش كماكان بدون وزير بود، آن وزارتخانـه اعـالم كـرد بـه زودي طـرح                     .گرامي بدارند 

بـا تجمعـات    "نيـروي انتظـامي هشـدار داد        . را اجرايي خواهـد كـرد      " در مدارس كشور   استقرار دائمي روحانيون  "

 از طراحـان ايـده انكـار     رامـين محمدعلي  دهم آبان مـاه،      ".غيرقانوني در روز سيزدهم آبان ماه برخورد خواهد شد        

 و اطالع رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسـالمى          معاون مطبوعاتى هولوكاست در دولت محمود احمدي نژاد، به عنوان         

، در ديدار با خانواده فيض اهللا عرب سرخي، با اشاره به اخبار مربوط بـه معترضـان                  موسويمير حسين   . منصوب شد 
   "...اند هجوها را به چالش كشيدبازداشت شدگان، باز"زنداني گفت 

 "...زندانيان سياسي را آزاد كنيد "

جديـد اعـالم كردنـد كـه بـراي اعتـراض بـه ادامـه                اي    ه بازداشت شده، با انتشار بياني     فعاالن سياسي خانواده هاي    
 ردا گـرد هـم    فـ " آنها خاطر نشان كردند      .بازداشت عزيزانشان، يازذهم آبان بارديگر مقابل مجلس تجمع خواهند كرد         

  "...كنيم گرمي را در آغاز اين فصل سرد به خانه هايمان بازگردانيد  ميآييم و بي صدا فرياد مي
 .اولين حضور رامين در وزارت ارشاد؛ هيات نظارت بر مطبوعات، روزنامة اصالح طلب سرمايه را لغو امتياز كرد 

   
  آبان سبــز13در تدارك سيزدهم آبان ماه و روز 

 . خوانداشتباه را 58 آبان 13 در سفارت آمريكا، اشغال منتظريهللا العظمي حسينعلي آيت ا 
 )دوازدهم آبان(
گويد،اما بـه وعـده تغييـر در سياسـتش            مي "سخنان ظاهرا آشتي جويانه   "،آمريكا را متهم كرد   خامنه اي ) آيت اهللا ( 

 .توصيف كرد"رزهانقالبيون فرسوده و پشيمان از مبا"وي اصالح طلبان را. عمل نمي كند
) حسـن اسـدي زيـدآبادي، محمـد صـادقي و كـوهزاد اسـماعيلي               (تحكـيم  آبان، شماري از اعضاء ادوار       12غروب   

 .  نيز بازداشت شدندشريفي و حجت اهللا حاجبيانحسين . بازداشت شدند
 .شد آبان، قطارهاي متروي نزديك به سفارت سابق آمريكا در تهران بدون توقف اعالم 13از بامداد  
، از ميدان هفت تير راهپيمـايي خـود را آغـاز خواهـد               آبان 13 پيشتر اعالم كرده بود روز       مهدي كروبي از آنجا كه     

كرد، مردم در آنجا تجمع كردند كه همزمان با حضور كروبي در ميدان، از سوي ماموران و لباس شخصي ها با بـاتوم،               
اين حمالت تعـداد زيـادي بازداشـت و    ... مورد حمله واقع شدند سنگ، اسپري فلفل، تيراندازي هوائي و گاز اشك آور،        

مـاموران از حركـت مـردم بـه سـمت           ... از بامداد در حصر و كنترل بـود        موسويميرحسين  ...زخمي به جاي گذاشت   
تجمعات اعتراضي در شيراز، مشهد، رشت و تبريز نيز به صحنه درگيـري و              ...سفارت آمريكا جلوگيري به عمل آوردند     

خبرنگـار رسـانه    ، خبرنگار خبرگزاري فرانسه در تهـران و دو          فرهاد پوالدي ...اموران عليه مردم تبديل شد    خشونت م 

محسن عموزاده  (عضو ديگر جبهه مشاركت     ... ، بازداشت شدند   بودند  آبان 13هاي خارجي كه پوشش دهنده وقايع       
  ...و دو تن از اعضاي كمپين جنبش زنان نيز دستگير شدند ) خليلي

 آبان، براي پيگيري وضعيت فرزندانشان در برابـر بازداشـتگاه وزرا    13هاي دستگيرشدگان مراسم       نفر از خانواده   دهها 
 . تجمع كردند

 . كه اخيرا آزاد شده بود از او تمجيد كرد مرتضي الويري در ديدار با محمد خاتمي 
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مد حسين صـفار هرنـدي، وزيـر ارشـاد     در پي اعتراض دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصير تهران به حضور مح           
علـي پرويـز و سـهيل      (سابق دولت محمود احمدي نژاد در آن دانشگاه، دو تـن از دانشـجويان معتـرض آن دانشـگاه                    

 .دستگير و به نقطه نامعلومي منتقل شدند) محمدي
   

 نقض مستمر حقوق بشر و برگزاري مجدد دادگاه فعاالن سياسي

بار ديگر نگراني خود را از وضعيت آزادي مطبوعات         اي    ه با انتشار بياني   گران بدون مرز  گزارشسازمان  پانزدهم آبان،    
 روز پس از آغـاز اعتراضـات        150در كمتر از    " بازداشت شده در ايران اعالم كرد و خاطرنشان ساخت           نگاران  روزنامهو  

 تن از آنهـا همچنـان در        23 كه   اند  هد و وبنگار در ايران بازداشت ش       روزنامه نگار  100 خرداد، دستكم    22به انتخابات   
 ".برند  ميزندان بسر

 آبان ماه، ديده بان حقوق بشر مدارك و مستندات سه تن از قربانيان آزار جنسي در جريان دستگيري هـاي                     16روز   
 .پس از انتخابات رياست جمهوري را، تهيه و آماده كرد

از بازداشـت شـدگان پـس از        (يد شـريعتي و ابـراهيم امينـي         سـع   دادگاه رسيدگي به اتهامات وارده به علي تاجرنيا،          
 .، بطورجداگانه و غير علني برگزار شد)انتخابات

   
 ...نهادهاي فراقانوني و 

 ديگـر بـه رياسـت سـازمان صـدا و        پنج ساله  را براي يك دورهضرغامي، طي حكمي عزت اهللا اي  خامنه) آيت اهللا ( 
 .سيما منصوب كرد

دير يا زود ايـاالت متحـده آمريكـا         "بيني كرد     عاون ستاد كل نيروهاي، پيش     مسعود جزايري، م   سرتيپ پاسدار، سيد   
 ) آبان16 (".فرو خواهد پاشيد

 خود، ضمن انتقاد از رفتارهاي خشن ماموران انتظامي در رفتار بـا مـردم               دومين پيام ويدئويي  ، در   مهدي كروبي  
   . دانست"سردرگمي حكومت" را نشانه " نژادسياستهاي دوگانه دولت محمود احمدي" آبان، 13در 
فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شكنجه، نگراني خود را از بازداشـت اعضـاء                      

 . تحكيم وحدت اعالم داشتند
 .  در دادگاه از خود دفاع كرد و اتهامات وارده را تكذيب نمودبهزاد نبوي آبان ماه، 17روز  

اهللا ناصر مكارم شيرازي، از رئيس قوه قضاييه خواست تا مجرمان حمله به كوي دانشگاه تهران، مجتمع سبحان و                 آيت
 .زندان كهريزك محاكمه شوند

انتشار خبر حملـه يگـان هـاي ويـژه          "، به دليل    »هم ميهن «، سردبير سامانه خبري      مازيار خسروي  خبر رسانه ها؛   
 . در روزهاي پس از كودتاي انتخاباتي، محاكمه خواهد شد"كوي دانشگاه تهرانپاسداران و لباس شخصي ها به 

 .ها باز گذاشت  را در مورد هدفمند كردن يارانهاحمدي نژاد دست دولت مجلس هشتم 
 . آبان انتقاد به عمل آمد 13در جلسه شوراي هماهنگي جبهه اصالحات، از برخوردهاي صورت گرفته در روز  
   

 جذام
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ناكارآمدي " در گفت و گو با پايگاه اطالع رساني جماران، ضمن بيان اين نكته كه              موسوي آبان ماه مهندس     18روز   
، از حضور سپاه پاسداران     "شود و اعتراض مردم را به دنبال دارد         مي نظام، به طور قطع به سلب مشروعيت از آن ختم         

 دانست كه متوجه جدا شدن      "جذام" به بيماري     كشور را مبتال   نظام سياسي در عرصه هاي اقتصادي، انتقاد كرد و        
 .اجزاي بدنش نيست

 را،  انـد   هدادستان تهران، اتهام سـه شـهروند آمريكـايي كـه مردادمـاه امسـال در مـرز ايـران و عـراق دسـتگير شـد                           
 .  خواند"جاسوسي"
 . بطور غير علني برگزار شدجلسه دادگاه بهزاد نبوي آبان ماه آخرين 19روز  
با " اعالم كرد اي    هاشت تعداد زيادي از اعضاي ادوار تحكيم در هفته هاي اخير، اين سازمان با صدور بياني               در پي بازد   

 ".تمام توان تشكيالتي در برابر خودكامگي هاي كودتاچيان خواهيم ايستاد
 . به تعويق افتاد "ممانعت هاي حكومتي"، به دليل مجاهدين انقالبكنگره سازمان  

   
 ...هزاران راز نهفته دكتر كهريزك؛ 

ايـن  ...، پزشك بازداشتگاهِ مخوف كهريزك، به طـرز مشـكوكي درگذشـت          رامين پوراندرجاني  آبان ماه،    19شامگاه   
گذرانـد، از طـرف     مـي ساله كه دوران خدمت سربازي خود را بعنـوان پزشـك وظيفـه در آن بازداشـتگاه     26 پزشك

 مـتهم و بـازجويي      " در ارتباط با شكنجه شدگان پس از انتخابات        كوتاهي در انجام وظايف پزشكي    "حاميان كودتا به    
، شاهد قتل   " سال زنداني خواهد شد    5پروانه پزشكيش لغو و     "وي كه در دادگاه غير علني تهديد شده بود          . شده بود 

را پدر وي احتمال ابتالي پسرش به هرگونـه بيمـاري           .  بود –بر اثر شكنجه  –محسن روح االميني و چندين نفر ديگر        
 .رد كرد

   
 دختران بسيجي خواستار استرداد آرش حجازي شدند

 حامي دولت كودتا، بـا تجمـع مقابـل سـفارت بريتانيـا در تهـران،                 دختران بسيجي روز بيستم آبان ماه، گروهي از        

آنها اتهام قتـل را متوجـه آرش حجـازي          . ، به ايران شدند   آقاسلطان، شاهد قتل ندا     آرش حجازي خواستار استرداد   
 .كردند

 .همزمان دانشگاه آكسفورد بريتانيا از تصميم خود براي اعطاي بورس تحصيلي بنام ندا آقاسلطان دفاع كرد 
 آبان ماه، درخواست ضـمانت فرانسـه دربـاره كلوتيلـد             20سخنگوي جديد وزارت خارجه جمهوري اسالمي در روز          

 . خواند"غير موجه"ريس را 
 . ساله كرد، در زندان سنندج، اجرا شد28سياسي حكم اعدام احسان فتاحيان، فعال  
 سـال   7را به   » سهيل نويدي يكتا  «بيست و يكم آبان، دادگاه انقالب يكي از بازداشت شدگان پس از انتخابات با نام                 

 . ضربه شالق محكوم كرد74حبس تعزيري و 
د احمدي نژاد، نسبت به برقـراري       اي سرگشاده خطاب به محمو      نامهسه طيف دانشجوئي وابسته به اصولگرايان، طي         

 .رابطه با آمريكا هشدار دادند
  

 ...جنبش دانشجوئي تحت فشارهاي گسترده
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سـال حـبس   4حسام سالمت،دانشجوي ممتاز كشور كه در جريان حوادث بعد از انتخابات بازداشـت شـده بـود، بـه            
 . شدندتن از دانشجويان مازندران، تفرش و عالمه بازداشت13محكوم شدو همزمان 

 . سه فعال دانشجوئي در شيراز و بندر انزليبازداشت 
 .دستگير شد » خبرنگاران صلح« آبان ماه مزدك علي نظري، روزنامه نگار و سردبير سايت 21روز  
 . اعدام احسان فتاحيان، فعال سياسي كرد را بشدت محكوم كردعفو بين المللسازمان  

آن بـه اصـل    اجراي متوازن همه اصول قانون اساسـي در مقابـل تقليـل    آبان متذكر شد اگر 21 در محسن كديور 
اسالمي همراه با كليه مظـاهر اسـالمي    واليت فقيه و لوازمش نصب العين حاكمان قرار نگيرد؛ حذف كامل جمهوري

 .در عرصه سياسي دور از انتظار نيست
 .  شدبازداشتان مركز  آبان ماه، سلمان سيما فعال دانشجوئي دانشگاه آزاد واحد تهر22روز  

 علم و صنعت، از حاكميت شرايط امنيتي در كشـور            در ديدار با جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه        محمد خاتمي   
 .پذير نيست  امكان"اداره جامعه به صورت پادگاني"انتقاد كرده وتاكيد نمود
ـ   نيروي انتظامي، از آغاز به كار       اي    هجرايم رايان رئيس پليس مبارزه با      و دور جديـد برخـورد بـا        اي    هگشت هاي رايان

 همزمان رييس پليس امنيت . حوزه اينترنت خبر داد"سياسي" و "جرائم عادي"كاربران اينترنتي در جهت مبارزه با   
 ". آبان كامال قانوني بوده است13برخوردهاي نيروي انتظامي در روز "تهران اعالم كرد 

 ) آبان ماه22. (سخنگوي سازمان ادوار تحكيم وحدت،عبداهللا مومني سال حبس براي 8صدور  
   

 واكنش هاي داخلي و جهاني به تداوم نقض حقوق بشر

با او ديدار كرد و از حمله نيروهاي لباس شخصي به كروبي و رويدادهاي              كروبي   در خانه مهدي     موسويميرحسين   
كردنـد؛ امـا چنـين        مي ظاهر كنندگان را متفرق   در زمان شاه هم ت    "كروبي خاطرنشان كرد    .  آبان ابراز انزجار كرد    13

 آبان آنقـدر نيـرو در   13روز " مهندس موسوي نيز گفت "...برخوردهايي نمي شد و با زنان چنين رفتاري نمي كردند        
مقابل دانشگاه تهران چيده بودند كه اگر حتي يك نفر از معترضين هم بيرون نمي آمد باز هم نشـان دهنـده قـدرت                  

 "...جريان سبز بود
 زنـدان اويـن اعتـراض    350، به وضعيت نامناسب، بنـد  خانواده هاي زندانيان سياسي آبان ماه، جمعي از    25روز   

 .كردند
، از هئيـت هـاي نماينـدگي در سـازمان ملـل خواسـتند كـه از                  مدافع حقوق بشر  بيش از يكصد سازمان مسـتقل        

 .ت كنندقطعنامه مجمع عمومي در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران حماي
، زن جـوان فرانسـويِ دسـتگير شـده در جريـان حـوادث بعـد               كلوتيد ريس  جلسه دادگاه    دومين آبان ماه،    26در   

 . انتخابات، در تهران برگزار شد
شاهين آرين، فريدون آسرايي، مجيد اخشـابي، عليرضـا افشـار،           بنا به گزارش منابع خبري، صداي هنرمنداني چون          

اميـري، مسـعود خـادم،        نيـا، محمـد خواجـه       اميري، پاك   ده، شهرام اميري، احسان خواجه    زا  محمد اصفهاني، اسماعيل  
زاده، ناصرعبدالهي، عليرضا عصار، فتحعلي اويسي، گلشن، علي لهراسبي، محمد نـوري              حسين زمان، كوروس سرهنگ   

 . قرار گرفت" از صداي جمهوري اسالميممنوعيت پخش"در ليست و كامبير افضلي، 
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بار ديگر سركوب مطبوعات و آزادي بيـان در ايـران را محكـوم و               اي    ه با انتشار بياني   شگران بدون مرز  گزارسازمان   
ما نگـرانيم كـه بـا تشـديد رعـب و وحشـت و سانسـور، مقامـات ايرانـي موفـق شـوند كشـور را از                             "خاطرنشان كرد   

 ) آبان26 (". مستقل خالي كنندنگاران روزنامه
 دانشـگاههاي تهـران، شـريف، عالمـه و اميركبيـر گفـت       فعاالن دانشجوييي از  در مالقات با گروه   خاتميمحمد   

الساعه و التهاب عاطفي نيست كه با يك انگيزه رواني به وجود بيايد و مثال با ترس                    موجود يك حركت خلق    جنبش"
 ". است از بين برود، بلكه بسيار عميق و گسترده

، عضو پيشين شوراي مركزي دفتـر       بياتمجتبي  يس اصالح طلب و      نژاد وبالگ نو   علي بهزاديان  آبان ماه،    27روز   

، دبير كميته حقوقي نوروزيتحكيم وحدت، به ترتيب به شش سال و دو سال زندان محكوم شدند و همزمان كامبيز 
 . ضربه شالق محكوم گرديد76نگاران، به دو سال حبس تعزيري و  انجمن صنفي روزنامه

 .  تن ار متهمان حوادث پس از انتخابات خبر داد5 براي حكم اعدامصدور دادگستري كل استان تهران از  
   .  خواند"ماية اضطراب و نگراني"مجازات اعدام صادره براي فعاالن سياسي ايراني را "آمريكا  
دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت و عضو سابق انجمن اسالمي دانشـگاه صـنعتي              عباس حكيم زاده،     آبان ماه،    28در   

دانشـجويان و دانـش   «اعضـاي تشـكل   هفـت تـن از    و به محل نامعلومي منتقل شـد و همزمـان    بازداشتركبير  امي
، دو دانشجوي دانشگاه شيراز و همچنين دو فعال دانشجوئي دانشگاه آزاد تبريز،             »هاي ايران   آموختگان ليبرال دانشگاه  

 .منتقل شدندتوسط نيروهاي امنيتي دستگير و به بازداشتگاههاي وزارت اطالعات 
رامـين پورانـدرجاني، پزشـك وظيفـه بازداشـتگاه          " اعـالم كـرد      فرمانده نيروي انتظامي  اسماعيل احمدي مقدم،     

 ".كهريزك به عنوان متهم احضار شده بود و خودكشي كرده است
 . سخن گفت"با ادامه و تكرار اعتراضاتبرخورد شديد "از دادستان كل كشور،    اي اژهمحسني  

 . از تهديد جانيِ خود توسط نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي خبر دادشيرين عباديسي آبان، 

 .از ايران خواست آزار مخالفان سياسي را متوقف كنداي  ه با صدور قطعنام سازمان مللكميته حقوق بشر 

 .به بازداشتها و احكام صادره عليه بازداشت شدگان اعتراض كرداي  هبا صدور بيانيادوار تحكيم  

دادگـاه تجديـدنظر نيـز، حكـم اعـدام           به شش سـال زنـدان محكـوم شـد و             محمد علي ابطحي   آبان ماه،    30روز   
 .  را مورد تاييد قرار داد- از متهمان دادگاه حوادث بعد از انتخابات-محمدرضا علي زماني

آبان در آن شهر بازداشـت      در همان روز، محاكمة تعدادي از دانشجويان دانشگاه شيراز كه پس از رويدادهاي سيزده                
 دانشـجوي دانشـگاه     24شش تن از فعاالن دانشجوئي دانشگاه عالمـه دسـتگير،           شده بودند، برگزار گرديد و همزمان       

سعيد حبيبي دبير تشكيالت سابق دفتر تحكـيم وحـدت بـه سـه              فردوسي مشهد به كميته انضباطي احضار شدند و         
 .سال حبس تعزيري محكوم گرديد

   
 ...شود  ميا ترساندن ادارهكشوري كه ب

اينترنتـي خـود، بـر      – در دومـين مصـاحبه ويـديوئي         مير حسين موسـوي   آخرين خبرِ آخرين روز آبان ماه اينكه         
 گرچـه در    "پايبندي به قانون اساسي به عنوان نقطه اشتراك حداقلي اعضاي جنبش سبز تاكيد كرد و توصيه نمـود                   

مردم توجه كنند كه هرچه در مقابل آنها خشونت كننـد آنهـا نبايـد اسـير             آبان عليه مردم لشگر كشي كردند اما         13
 "...خشونت و احساسات شوند
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شـعارهاي اعتراضـي از پشـت       " و در پنجمين ماه از آغاز جنبش سبز، آكسيون هاي شبانه ماننـد               1388آبان  طي   
ا مجازي و اسكناس نويسي كماكان ، همچنين تبادل اطالعات از طريق راهكارهاي مخابراتي ي        "شعار نويسي " و   "بامها

  ...ادامه داشت
ازي كمپـين هـاي   اند  هايرانيان خارج از كشور نيز به تجمعات اعتراضيِ خود در حمايت از جنبش سبز مردم ايران و را                 

بـدين ترتيـب آذر مـاه    ...مختلف سياسي يا حقوق بشري و جلب توجه افكار عمومي جهان به مسئلة ايران ادامه دادند          
را تازه كند و در عين حال با برگزاري مراسم روز دانشجو، اميد به فـرداي                اي    هيد تا زخم و اندوهِ قتلهاي زنجير      فرا رس 

 ...آزاد را، در دلها تداوم بخشد
   
 اين روز از سـبزترين    " آبان، خاطرنشان كرده بود      13خود به مناسبت    چهاردهمين بيانيه    و در    88 در نهم آبان ماه      موسوي مير حسين    *

  ".شود مردم رهبرانند  ميروزهاي سال و ميعادي است كه يادآور



  بهمن22 خرداد تا 22 ماه جنبش مدني سبز از 8مروري بر  / راه دشوار آزادي
 

 72

 

 

 

 بخش هفتم

  آذر ماه
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سـالگرد قربانيـان قتـل هـاي      ششمين ماه جنبش مقاومت مدني مردم ايران، با سوگ): جرس(شبكه جنبش راه سبز
    . رسيد به پايان-آيت اهللا العظمي منتظري  يعني درگذشت–آغاز شد و با سوگي عظيم اي  هزنجير

دانشگاه و جنبش دانشجوئي كه طي ساليان سال، آذر را يكي از نمادهاي مقاومت در برابر استبداد قرار داده بود، در                      
 عليرغم هزينه هايي كه طي ماههاي اخير متحمل گرديد و هشدارهايي كه داده شـده بـود، همچنـان سـنگر                   88آذر  

 .آزادي و حق طلبي جامعه باقي ماند

، جنبشِ سبز به مسير پر تالطم اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهـوري و ايسـتادگي                 1388 پرحادثة   در آذرماه  
در برابر موج سركوب حكومت كودتا ادامه داد و همزمان با دادن هزينه هاي زياد، شجاعت هاي بسياري به خـرج داد                  

راهي آغاز شـده    " بيان اين نكته كه      مهندس ميرحسين موسوي در همين زمينه ضمن      . و تجارب موثري نيز اندوخت    
نشيند تا در روز روشن رايـش را ببرنـد و    ك ملتِ بزرگ نميي"، خاطرنشان نموده بود "است كه پاياني نخواهد داشت  

جنگيـد، درحاليكـه در ميـدان     هـا مـي   در خيابـان بـا سـايه   " وي همچنين خطاب به حاكمان گفته بود        ".هيچ نگويد 
 آذر چـه    18و   17بـا   . كنيـد    آذر را تحمل نمـي     16. تان پي در پي در حال سقوط است       هاي مردم، خاكريزهاي    وجدان

  "كنيد؟ اصال دانشجويان را ساكت كرديد؛ با واقعيت جامعه چه خواهيد كرد؟ مي

مطالبات مردم در آغاز ابطال نتيجه انتخابات بود؛ امـا بـه دنبـال              "آيت اهللا العظمي منتظري نيز خاطرنشان كرده بود         
 ".د خشن و سركوبگرانه، سطح مطالبات مردم باالتر رفته استبرخور

حاميِ آن، پروژه هاي جديـدي بـا قصـد تحقيـر و بـه               اي    هدر همين ماه، دولت كودتا و ارگانهاي شبه نظامي و رسان           
 "ساختگي"تمسخر گرفتن شهدا، بازداشت شدگان و اعضاي جنبش كليد زدند كه با انجام نمايشهاي خياباني جهت                 

 ادامه  "با حجاب زنانه  "ن دادن شهادت ندا آقاسلطان آغاز شد و با انتشار عكس يكي از رهبران جنبش دانشجوئي                 نشا
 .يافت كه واكنشهاي جنبش سبز به اين موارد، در تاريخ ثبت خواهد شد

دني، ادامة دستگيري ها، احضار، محاكمه، صـدور احكـام غيرعادالنـه، ربـايش و تـداوم بازداشـت فعـاالن سياسـي،م              
 .، در آذرماه گسترش چشمگير و تاسف باري داشتنگاران روزنامهدانشجوئي و 

،توسط "كنار بكشيد ... انتخابات تمام شده  "در اين ماه، رهبر جمهوري اسالمي همزمان با اينكه به سبزها هشدار داد               
ه مردم كشـورش بـه كـار        بيشترين خصومت را علي   "نهادهاي آكادميك بين المللي، بدليل آنكه در سالي كه گذشت،           

 معرفي شد و همزمان آيت اهللا منتظري، پـدر معنـوي جنـبش سـبز، در روز جهـاني        "ديكتاتور سال "، بعنوان   "بست
 .حقوق بشر، تنديس آنرا دريافت كرد

 ارزيابي كردنـد، بـر مطالبـات مـردم صـحه            "بحراني"، برخي مقامات كشور نيز ضمن اينكه اوضاع را          88 در آذرماه    
 ".رويم  مياگر مردم ما را نخواهند،" و حتي خاطرنشان نمودند گذاشته

 ...آذرماه پر حادثة امسال، تهديد جاني و ارعاب رهبران جنبش نيز آغاز شد 
 ماهي كه مانند شش ماه قبل تر در تاريخ خواهد ماند...1388آذر مـــاه  
  

 سالگرد جانباختگان قتل هاي زنجيره اي
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هاي اعمال شده از سوي نيروهاي امنيتي و انتظامي بـراي جلـوگيري از برگـزاري                  محدوديت، با وجود    88اول آذرماه   
، اين مراسم در منزل آنها )از قربانيان قتلهاي زنجيره اي(پروانه و داريوش فروهر مراسم يازدهمين سالگرد شهادت 

 .با محدوديت ويژه برگزارشد
ي اعالم كردند در برابر ساختمان دادستاني كل كشور تجمع خواهند ا  با انتشار بيانيهزندانيان سياسي هاي  خانواده 

 .كرد و خواستار آزاديِ عزيزان خود خواهند شد
 . ميليون توماني آزاد شد700   با توديع وثيقهابطحيمحمدعلي  
 . وزير كشور اسبق دولت محمود احمدي نژاد درگذشتكردانعلي  

 بـه آن كشـور، دسـت بـه          احمـدى نـژاد    در آستانه سفر محمـود       يلى برز تن از شهروندان    صدها دوم آذرماه روز   
  .راهپيمايي اعتراض آميز زده و انجام سفر وي را محكوم كردند

  
 ادامه دستگيري و صدور حكم براي فعاالن سياسي، مدني و دانشجوئي

تـه انظبـاطي احضـار     آبان، بـه كمي 13ي دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، به دليل حضور در تجمع       دانشجو 50بيش از   
 .)ندهمان هفته تعداد زيادي از دانشجويان كشور، احضار يا بازداشت شد. (شدند

 .، پس از آزادي محمدعلي ابطحي، با وي ديدار كردند كروبيو مهدي خاتمي محمد دوم آذر ماه 

  . شدتوقيف با دستور هيات نظارت بر مطبوعات، به مدت يك هفته روزنامه همشهري 
 .) روز رفع توقيف شدپس از يك(

اعمـال فشـار برخـي      "رسـانه هـاي خبـري از        .  كرد متوقف انتشار خود را     -بدون ذكر دليلي خاص   -» خبر«روزنامه  
 . گزارش داده بودند"محافل سياسي و افراطيون حامي دولت براي تعطيل آن روزنامه

 امور دفاعي، تاكيد كرد بسيج يك نيروي        دراي    ه، فرمانده سابق سپاه و مشاور ارشد آيت اهللا علي خامن          صفويرحيم   
 ".است اي  هتحت فرمان آيت اهللا علي خامن"
در حاليكه كميته حقوق بشر سازمان ملل، ايران را         " خاطرنشان كرد    گزارشگران بدون مرز   ماه سازمان    سوم آذر  

  حـاكم  نگـاران   نامهروزبه نقض فاحش حقوق بشر محكوم كرده است، با اينحال وخامت و سياهي همچنان بر وضعيت                 
 ".باشد مي

، فعال حقوق زنان، دستگير شـدند و        مهرنوش اعتمادي نگار و وبالگ نويس منتقد دولت و          روزنامه،  ساسان آقائي  

 روزنامه نگار و دبيركل ادوار تحكيم وحدت، به شش سال زندان، تبعيد و محروميت مادام                احمد زيدآبادي همزمان،  
 . مدني محكوم گرديدالعمر از فعاليت هاي اجتماعي و

نحوه برخورد با فعاالن سياسي زنداني و احكام صادره را محكـوم كـرد و هشـدار داد                  اي    ه طي بياني  جبهه مشاركت  
 ".هاي استبدادي و سركوبگرانه نخواهد شد ملت ايران قطعاً تسليم شيوه"
 )سوم آذر ماه (. ميليون تومان وثيقه، موقتا از زندان آزاد شد500 با پرداخت محمدعطريانفر 

 .ضربه شالق محكوم شد 74  سال حبس و6، از اعضاي جبهه مشاركت، به علي تاجرنيا 

  . خواستار برچيدن سلول هاي انفرادي در ايران شدشوراي ملي صلح 
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  ميرحسين موسوي به مناسبت سالگرد تشكيل بسيج15بيانيه شماره 
 خـود را بمناسـبت هفتـه بسـيج صـادر كـرد و از                15اره  بيانيه شـم  ، مهندس ميرحسين موسوي     88چهارم آذرماه   

 موسوي خاطرنشان كرد آيت اهللا خميني بسيجياني را كه در مقابل            ".در مقابل مردم قرار نگيرد    " خواست   بسيجيان
هـا    سر آنها باشد و فراتـر از جنـاح          خواست كه در كنار مردم و پشت        مي ملت قرار گيرند نمي خواست، بلكه بسيجي را       

  ".، و همه اقشار را در بر بگيردعمل كند
، فعال دانشجوئي بازداشت شده در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياسـت جمهـوري              عاطفه نبوي دادگاه انقالب    

 .، يكي از فعاالن دانشجوئي طيف چپ را، به دو سال حبس محكوم كردميالد عمرانيرا به چهار سال و 
  

 و وضعيت اقتصادي كنوني، نسبت به پيامد اضـافه          "خشونت تئوريزه شده  " با انتقاد از عملي شدن       محمد خاتمي 
 .شدن نا رضايتي هاي اجتماعي به نا رضايتي سياسي هشدار داد

 800اي    ه، نايب رئيس مجلس ششم و عضو سازمان مجاهدين انقالب، كه با توديع وثيقـ              بهزاد نبوي چهارم آذرماه،    
شده بود، از زندان به بيمارستان منتقل و در بخش سي سي يـو بيمارسـتان   ميليون توماني به مرخصي ده روزه اعزام       

 . خاتم االنبيا بستري شد
تـالش حكومـت بـراي      " در ايران، بازداشـت دانشـجوان در ايـران را،            المللي حقوق بشر    كمپين بين پنجم آذر ماه،    

 .  اعالم كرد" آذرماه16ممانعت از اعتراضات بيشتر در روز 
 ...ايزة خود را به پدر معنوي جنبش سبز اهدا كردمحسن مخملباف ج 

 در مراسم دريافت جايزه آزادي آفـرينش در لنـدن، ايـن جـايزه را بـه آيـت اهللا                     محسن مخلمباف در پنجم آذرماه،    

  . و جنبش اعتراضي كشور تقديم كردمنتظريحسينعلي 
اي خواهـان      حقوق بشـر، بـا انتشـار نامـه         سه سازمان عفو بين الملل، پزشكان براي حقوق بشر و كمپين بين المللي             

 . ساله بازداشتگاه كهريزك شدند26، پزشك رامين پوراندرجانيتحقيق و تفحص كامل در مورد مرگ مشكوك 

شـيرين  هـاي شخصـي       ضبط مدال طالي نوبل، ديپلم افتخار و دارايي       " نسبت به    نروژپنجم آذرماه وزارت خارجه      
اين نخستين بار است كه جايزه صلح نوبل، توسـط          "اد كرد و خاطرنشان ساخت       انتق " از صندوق امانات بانك    عبادي

 يك روز بعد، سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسالمي، موارد فوق را            ".شود  مي هاي دولتي يك كشور، مصادره      مقام
 .شديدا تكذيب كرد

او بـدون   . كنـد   مـي   كناره گيري   قم اعالم كرد كه از امامت جمعه       نماز جمعه هاي     در خطبه  آملي  جوادي  اهللا    آيت 
 اسـت و اگـر      "معـذور "آنكه علت كناره گيري خود را بيان كند، خاطرنشان كرد از اين به بعد از حضور و اقامه نمـاز                     

 )ششم آذرماه (.كند   مينتوانسته به وظيفه خود به خوبي عمل كند، از نمازگزاران عذرخواهي
، خواستار حضور بسـيج در صـحنه هـاي جنـگ نـرم بـا                )نده بسيج فرما(نقدي  سالروز تاسيس بسيج،    در سي امين     

هم اكنون هر اقدامي كه براي حفظ نظـام نيـاز اسـت، در    "دشمنان شد و فرمانده سپاه پاسداران نيز خاطرنشان كرد  
 ".شود  ميحوزه غيرنظامي به بسيج مربوط

 شهدا و مفقودين حوادث بعد      درانتجمع هفتگي ما  روز هفتم آذرماه ماموران گارد ضدشورش و لباس شخصي ها،            
 "برخورهاي تـوهين آميـز    "ازانتخابات در پارك الله تهران را با پرتاب گاز اشك آور به خشونت كشيده و آنها را مورد                   

 .قرار دادند
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 جنبش دانشجوئي و فشارهاي وارده بر دانشگاه در آستانه روز دانشجو

الن دانشجوئي تهران، مازندران، گيالن، شيراز، قـزوين و ايـالم، احضـار،              تن از فعا   220در آستانه روز دانشجو، بالغ بر       
 ) آذرماه7 تا 5. (دستگير يا مشمول احكام سنگين انضباطي شدند

 بر "كنترل و نظارت"، وزير علوم دولت دهم، طي سخنراني در اردوگاه بسيج دانشجوئي، خواستار كامران دانشجو 
 .استادان دانشگاههاي كشور شد

اي   ه سرگشـاد    در نامـه   -دانشجويي كه در اعتراض هاي پس از انتخابات در ايران شهيد شـد            - كيانوش آسا واده  خان 
 )ششم آذرماه. (خواستار پاسخ مسئوالن جمهوري اسالمي در مورد شناسايي و مجازات عامالن قتل فرزندشان شدند

 آذر برخـورد  16 تجمعات فاقـد مجـوز در روز      با" هشدار داد  انتظامي استانداري تهران     -سرپرست معاونت امنيتي     

مجـوز داده   " وي همزمان تصريح كرد اگر گروهي درخواست تجمع خارج از دانشـگاه داشـته باشـد،                  ".خواهيم كرد 
 ".نخواهد شد

  
 قرار بود بسيج در خدمت خدا باشد نه شيطان: آيت اهللا منتظري

خـالف  "صورت گرفتـه بـا مـردم را            خوردهاي تند و خشن    در سخنراني روز عيد قربان، بر      منتظريآيت اهللا العظمي    
فلسـفه تشـكيل بسـيج،      "، گفـت    اند  ه ناميد و خطاب به كساني كه مردم را مورد ضرب و جرح قرار داد              "شرع و قانون  

 ايشان ضمن درخواست آزادي زندانيان سياسـي در كشـور، تاكيـد             ".بسيج در راه شيطان   بسيج در راه خدا بود، نه        
 بايد ديه   "خراشي به بدن آنها وارد شده باشد،         ، حتي اگر  اند  هامي كساني كه به دست مأموران كتك خورد       به تم "كرد  

 .پرداخت شود
 و افشاي نقض حقوق بشـر توسـط         آمريكا و انگليس  هاي    مقابله با توطئه  " شوراي اسالمي طرح موسوم به       مجلس 

 .  ذخيره ارزي به اين مسئله اختصاص دادميليون دالر از محل حساب 20 را تصويب كرد و "آن دو كشور
 .، به شش سال و نود و يك روز حبس تعزيري محكوم گرديدهنگامه شهيدي 

 ...در صحنه بين المللي 

زهـرا   را اعالم كـرد كـه خـانم          2009نام صد متفكر برتر دنيا در سال        ) سياست خارجي  (،»فارين پاليسى «نشريه  
 .بين المللي قرار داشت در جايگاه سوم اين رده بندي رهنورد

 مـردم   "به ضرر جنـبش دموكراسـي خـواهي       " هاي اقتصادي بين المللي عليه ايران را         تحريم، تشديد   اكبر گنجي  
 )نهم آذرماه (.ايران و بي تاثير بر حكومت جمهوري اسالمي دانست

مسـموميت  "ك  ، پزشك وظيفـه بازداشـتگاه كهريـز       رامين پوراندرجاني  اعالم كرد علت مرگ      دادستان تهران  
 )يازدهم آذرماه. ( بوده است"دارويي

 .مجلس حاضر نشدند» شكرانه اتحاد«هاشمى رفسنجانى و احمدى نژاد در اجالس  
  

 ...رهنمودهاي پدر معنوي جنبش سبز 

، نتايج و چـالش هـاى پـيش روى    جنبش سبز، در پاسخ به پرسش هايى درباره      آيت اهللا العظمي منتظرى   مرحوم  
 ايشـان   ".نمـى شـوند      مردم به كمتر از رسيدن به مطالبـات بـر حـق خـود قـانع               "رده و تاكيد كرد     جنبش را بر شم   
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توانسته است فرهنگ مسالمت آميز مطالبه حقـوق           در داخل كشور  "دستاوردهاى جنبش سبز را چنين ارزيابي نمود        
كنـد و از طرفـى ماهيـت       دى نهادينهوسيعى از مردم در انتخابات و حوادث پس از آن را تا حد زيا    تضييع شده اقشار  

 ايشـان   ".نمايد كه البته هزينه هـاى سـنگينى را تحمـل نمـوده اسـت                 خشن تندروها و سركوبگران را به خوبى افشا       
جوامـع مترقـى و        خاطرنشان ساخت جنبش در عرصه بين المللى توانسته است نظر كشورهاى جهان و بـه خصـوص                

خواسته هـاى بـه حـق خـود معطـوف داشـته و در ارزيـابى                    سبت به مظلوميت و   سازمان هاى مدافع حقوق بشر را ن      
 را از موانع پيش "انتظار پيروزى زودرس" آيت اهللا منتظرى ".واقعى ملت را به جهانيان نشان دهد         سياسى، قدرت 

 . روى جنبش سبز توصيف كرد
اش را بـه منظـور وادار سـاختن وى بـه          ههاى جمهورى اسالمى را متهم كرد كه اعضاى خانواد           مقام شيرين عبادى  

 .اند هاى حقوق بشرى وى تحت فشار قرار داده پايان بخشيدن به فعاليت
 سـال حـبس، محكـوم كـرد و همزمـان شـاپور              9، روزنامه نگار و اقتصاددان را به        سعيد ليالز دادگاه انقالب تهران،     

 )آذرماهدهم . (كاظمي برادر زهرا رهنورد نيز به يكسال حبس محكوم شد
 بمناسبت يازدهمين سالگرد قتل محمد مختاري و محمد جعفر پوينده، دو تن از اعضاي               كانون نويسندگان ايران   

 )يازدهم آذرماه. (صادر كرداي  هاين كانون، بياني
بـا هرگونـه تجمـع يـا مراسـم خـارج از محـيط هـاي                 "هشدار داد   اي    ه طي اطالعي  نيروي انتظامي يازدهم آذرماه،    

 .كند  مي، برخورد" آذرروز شانزدهمي در دانشگاه

 "امروز جاي مخفي كردن نيست؛ مشكل اختالف، واقعا جدي است" 
امـروز جـاي   "ها در كشـور هشـدار داد و گفـت      اختالف هاشمي رفسنجاني طي سخناني در مشهد، در خصوص عمق  

 ) آذرماه13 ("... اختالف واقعا جدي استمخفي كردن نيست؛ مشكل

 از دادخواهي استفان هاشمي پسر زهرا كاظمي، عليه جمهوري اسـالمي در كانـادا حمايـت                 دون مرز گزارشگران ب  
 ) آذرماه13. (كرد

 انتظامي مانع از برگزاري مراسم سالگرد قتل محمد مختاري و محمد جعفـر پوينـده، از قربانيـان                   –ماموران امنيتي    
 .شدنداي  هقتلهاي زنجير

 دعوت كردند براي بزرگداشت روز      كروبي و مهدي    موسوياه تهران از ميرحسين     بيش از سه هزار دانشجوي دانشگ      
 ) آذرماه13 (.دانشجو، دربرابر دانشكده فني دانشگاه تهران حضور يابند

  
 ...پوستين وارونه و اتخاذ سياست تمسخر 

 بازگردانـده شـدن     از دختران بسيجي مقابل سفارت انگلستان در تهـران جهـت          اي    هبعد از تجمعي كه ماه گذشته عد      
، با تجمع مقابل لباس شخصي ها نيز گروهي از      آذرماه 13 داشتند، روز    آقاسلطانآرش حجازي، شاهد شهادت ندا      

، بـه يـك   خيابـاني   نمـايش با اجراي يـك  آنها همچنين . سفارت انگلستان، خواستار تحويل حجازي به ايران شدند
ان پرداختند و آرش حجازي و سازمان جاسوسي انگلـيس را           صحنه سازي دروغ و تمسخر لحظات شهادت ندا آقاسلط        

 .عامل قتل معرفي كردند
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، ادعاي رسانه هاي حامي دولت درباره دريافت پول از كشورهاي ديگـر بـراي               مادر ندا آقاسلطان  چهاردهم آذرماه،    
ارت بريتانيـا دربـاره     اجازه ساختن فيلمي درباره زندگي ندا را تكذيب كرد و برگزاري نمايش بسيجي ها دربرابـر سـف                 

 .نحوه شهادت دخترش را شديدأ مورد نكوهش قرارداد
 شـد و خاطرنشـان   "كينه و دشمني مردم ايران نسبت به آمريكا     "، در خطبه هاي نماز جمعه خواستار        احمد جنتي  

 وي  ".كنند   مي  كنند، اشتباه   هاي مردم پاك    توانند از دل    اگر كساني خيال كنند كينه و دشمني با آمريكا را مي          "كرد  
 . خواند"اميه و دشمنان امام حسين بني"آمريكا را مصداق 

  
 ...سركوب همه جانبه

 )آذرماه14. (را ممنوع كرد» نهضت آزادي«وزارت اطالعات دولت كودتا، فعاليت سايتهاي مرتبط با 
 .جو خبر دادبراي مقابله با تجمعات روز دانش  "اتخاذ تدابير الزم" استان تهران از سپاهفرمانده  

 نفـر از آنهـا را       15 حوادث اخير، در پارك اللـه يـورش بـرده و بـيش از                مادران سوگوار لباس شخصى ها به جمع       
 . بازداشت كردند

محمد يوسف رشيدي، پنج فعـال دانشـجوئي دانشـگاههاي          ميالد فدائي، فواد شمس و      مهديه گلرو، وحيد لعلي پور،       
 .تگير و روانه بازداشتگاه شدندعالمه، پلي تكنيك، آزاد و تهران دس

و همچنين كاهش شديد سرعت اينترنت  Messenger و Emailايجاد اختالل در سرويس هاي ارسال و دريافت   
 )چهاردهم آذرماه(. و سپس قطع آن

ز مجوز كـار آنـان ا     "به كليه خبرنگاران و عكاسان خارجي اطالع داد كه          روز دانشجو،   مقامات دولت كودتا در آستانه       
 ".فاقد اعتبار خواهد بود)  آذرماه18 تا 16(هفتم تا نهم دسامبر 

 خواندن جنبش سـبز مـدني ايـران، از          "تحت فرماندهيِ سرويس هايِ اطالعاتيِ غرب     " تهران، ضمن     كيهان روزنامه 

 و  "ايجاد هيجان و احساسات عليـه نظـام       " توسط مخالفين نظام جهت      احتمال كشته شدن تعدادي از معترضين     
 . خبر داد"وژة كشته سازيپر"
  

 "كسي كه آرمان ندارد، هيچ نمي ارزد"  : آذر16 موسوي در آستانه 16بيانية 

 خود، حركتهاي اعتراضي مردم را مـورد        16بياينه شماره    آذر، با انتشار     16 در آستانه    ميرحسين موسوي مهندس  
در روز روشن رايش را ببرند و هيچ نگويـد و           نشيند تا     ك ملتِ بزرگ نمي   ي"حمايت مجدد قرار داد و خاطرنشان كرد        

 موسوي همچنين خطاب به سركوب كننـدگان خاطرنشـان          ".كند  اين ملت، انتخاباتِ درجه دوِ انتصابي را تحمل نمي        
هاي مردم، خاكريزهايتان پي در پي در حال سقوط           جنگيد، درحاليكه در ميدان وجدان      ها مي   در خيابان با سايه   "كرد  
كنيد؟ اصال همه دانشجويان را ساكت كرديد؛          آذر چه مي   18كنيد؟     آذر چه مي   17. كنيد   تحمل نمي   آذر را  16. است

 )پانزده آذرماه ("با واقعيت جامعه چه خواهيد كرد؟
  از دانشجويان شـركت كننـده در اعتراضـات پـس از انتخابـات، همچنـان در بازداشـت بـه سـر                در حاليكه دهها نفر    

بر اساس پيگيريهاي مـا،     " آذر اعالم كرد     15وزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي در        بردند، عضو كميسيون آم    مي
 ". كه به دليل حوادث پس از انتخابات دستگير شده باشد وجود نداردهيچ دانشجوي بازداشتيدر حال حاضر 

 .دادمعاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد به روزنامه هاى اسرار،آفتاب يزد،حيات نو و اعتماد تذكر كتبى  
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 "رويم  مياگر مردم ما را نخواهند،": هاشمي

هاشمي رفسنجاني، در جمع برخي از دانشجويان در مشـهد، بـا انتقـاد از سـركوب مـردم در جريـان وقـايع پـس از                           
 اگـر مـا را    " وي همچنـين تصـريح كـرد         ".درست نبود كه سپاه و بسيج در مقابل مردم قرار گيرند          "انتخابات، گفت   

 ".رويم خواهند مي اگر نميكنيم و   ميخواهند حكومت مي

 ) آذر15 (".كرد  حكومت نميبدون خواست مردمحتي امام علي ": محمد خاتمي 
 جبهه ملي ايران، حزب ملت ايران، نهضت آزادي ايران، شوراي فعاالن ملي مـذهبي، حـزب ايـران و                    شش سازمان  

 خواستار آزادي فوري دانشجويان بازداشت شده پس از          آذر، 16به مناسبت روز دانشجو، روز      اي    هحزب مردم، در بياني   
 . اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري شدند

از مردم خواسـتند روز دانشـجو در شـش دانشـگاه بـه آنهـا               اي    ه دانشگاههاي ايران، با صدور بياني     دانشجويان سبز  
 .بپيوندند

  
يم وحدت بـا ارسـال پيـامي ويـدئويي خطـاب بـه              ، عضو شوراي مركزي دفتر تحك     بهاره هدايت آذر،   16همزمان با   

دانشجويان اتحاديه اروپا، وضعيت دانشجويان ايران را براي آنان تشريح كرد و تالش مردم ايـران در طـول يـك قـرن                 
مـرگ بـر   " و شعار "اهللا اكبر"شامگاه يكشنبه، پيشĤپيش روز دانشجو، بانگ  . گذشته براي رسيدن به آزادي را ستود    

 . پشت بام ها در فضاي شهرهاي ايران طنين افكن شد از"ديكتاتور
  . با معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوري شدمذاكره خواستار مكارم شيرازيآيت اهللا  
  

  ؛ روز دانشجو از جنس سبز88شانزدهم آذر 
 روز دانشـجو    –آذر  نيروهاى امنيتى، پليس ضد شورش و لباس شخصيها كه خود را براى مقابله با تجمعات شانزدهم                 

آذر امسال با سالهاي گذشـته       16.  كرده و جو امنيتي ايجاد كردند      محاصرهرا  دانشگاه تهران    آماده كرده بودند،     –
 .از اين جهت متفاوت بود كه در ادامة اعتراضات چندماه اخير به كودتاي انتخاباتي خردادماه، قرار گرفته بود

 دانشگاه تهران مورد حمله لباس شخصي هايي قرار گرفـت كـه از              ده فني دانشكتجمع گسترده دانشجويان مقابل      
 . بامداد آن روز به دانشگاه تهران آورده شده بودند

 . معرفي شده بودند، در دانشگاه تهران برگزار شد"دانشجو"تجمعي از لباس شخصي ها كه  
ن، بطرز شديدي تجمع حاميان جنـبش        تهران، لباس شخصي ها و نيروهاي يگان ويژه پاسدارا         ميدان ولي عصر  در   

 )آذر 16. (سبز در ميدان و چهارراه وليعصر را به خشونت كشانده و گروهي را زخمي و بازداشت نمودند
برگزاري تجمع و تظاهرات گسترده از سوي هزاران دانشجو در دانشگاه هاي تهران، هنر، امير كبير، شـريف، عالمـه،                     

 ...مان، اهواز، تبريز و شيراز، همدان، مشهد، اروميه، كر
نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها با باتوم و گاز اشك آور، به هزاران تظاهركننـدة حـامي دانشـجويان و مخـالف                        

  . دولت، در خارج از دانشگاه تهران حمله كرده و گروه زيادي را بازداشت كردند
راني براي دانشـجويان آن دانشـگاه، بازداشـت    ، عضو انجمن اسالمي دانشگاه پلي تكنيك، پس از سخن مجيد توكلي  

 .شود  مياين بار سومي بود كه توكلي طي اين سالها دستگير. شد
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 .  دانشجو و مردمِ حامي دانشجويان، در شهرهاي مختلف كشور بازداشت شدند400بالغ بر  
بازداشت و بعد از مـدتي آزاد  زهرا رهنورد با گاز فلفل مورد حمله قرار گرفت و فائزه هاشمى توسط حراست دانشگاه           

 . شد
، نظـام جمهـوري اسـالمي را منحـرف شـده از دو اصـل                »لومونـد « در گفتگو با روزنامـه فرانسـوي         كروبيمهدي   

 ".سركوب راه حل نيست"جمهوريت و اسالميت دانست وبه رهبران نظام هشدار داد
  

 ادامة سركوب و بازداشت ها 
خبر آن روز   هران از بازداشت تعدادي از شركت كنندگان در تجمعات اعتراضي           آذر دادستاني ت   16شامگاه  در حاليكه   

 فقـط  - نفـر در تجمعـات روز گذشـته تهـران    255داده بود، يك روز بعد فرمانده انتظامي تهران بزرگ از دسـتگيري         
راضات به  جلوگيري از سرايت اعت   "وي از ادامه جو امنيتي در روزهاي آتي جهت          .  سخن گفت  -توسط نيروي انتظامي  

 .  خبر داد"خارج از دانشگاه
هـر گونـه تجمـع و راهپيمـايي از     "اي هشدار داد   آذر، هيئت رئيسه انتصابي دانشگاه تهران با صدور اطالعيه 17روز   

 ".شود اين به بعد غيرقانوني بوده و با آن برخورد مي
 .  به صاحب امتيازى هادى خامنه اى توقيف شدحيات نوروزنامه  

 قصد داشت از محـل كـارش در فرهنگسـتان هنـر خـارج           موسوي، زماني كه مهندس     لباس شخصي اران  موتورسو 
ماموريت خود را كه كشتن،     " موسوي با رفتن بسوي آنها گفت        .شود، با دادن شعارهايي عليه او، راهش را سد كردند         

 . انجام دهند، كه پس از آن موتورسواران پراكنده شدند"زدن يا تهديد كردن اوست
 اعالم كرد اقدام جمهوري اسالمي در تداوم سركوب تظـاهرات مسـالمت جويانـه مـردم، نشـان دهنـده بـي                     آمريكا 

 .توجهي آن حكومت به حقوقي است كه در قانون اساسي اش وجود دارد
  

 افشاي نحوه ورود لباس شخصي ها به دانشگاه تهران

درحاليكـه سـيماي ملـي و       .  تهـران افشـا شـد       بـه دانشـگاه    "دانشـجو " تحت عنوان    لباس شخصي هاي  نحوه ورود   
 دانشجويان حامي دولـت در دانشـگاه تهـران خبـر داده بودنـد،               "خودجوشِ"خبرگزاري هاي فارس و ايرنا، از حضور        

ارتهاي آبي رنگ براي اعضاي بسيج و نيروهاي لباس شخصي جهت ورود از             شاهدان عيني و خبرگزاري ها از صدور ك       
تركيب هاي سني خاص، دسته هـاي هماهنـگ،         "دانشجويان،  . گزارش دادند ) ان پورسينا خياب(درب شمالي دانشگاه    

 . نشانة غيردانشجوئي بودن حضور و تجمع آنان اعالم كرده بودند  را،"پرچمهاي نفيس و پوسترهاي چاپي بسيجيان
 . آذر17روز  فعاالن دانشجوئي دانشگاههاي گيالن، تهران، قزوين، شريف در دستگيري 

 رتـش  مهم و هشدار آميز گروهي از فرماندهان و پرسنل نيروي هوايي و زميني ا              بيانيهه هاي خبري از انتشار      رسان 
بخشي از سپاه كه قدرت سالح خـود را در          "پيرامون حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري و اخطار آنان نسبت به             

 .، خبر دادند"اند همقابل ملت به كار گرفت
  

 امنيتي در تحقير دانشجويان و جنبش مردان باحجابپروژة رسانه هاي 
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دانشجويان معترض و افرادي كـه خبرگـزاري فـارس آنهـا را دانشـجويان بسـيجي          يك روز پس از روز دانشجو، ميان      
 .خوانده بود، در دانشكده فني دانشگاه تهران درگيري هايي شديد روي داد

كـه  – مجيد تـوكلي   حامي دولت كودتا، عكس هايي با چهره          آذر ماه، خبرگزاري فارس و ديگر رسانه هاي        17روز   

 پوشـانده شـده بـود و        روسري و چادر   را منتشر كردند كه بر سر او         -روز دانشجو بعد از سخنراني بازداشت شده بود       
از آنجا كه هدف كودتاچيان تضـعيف روحيـه دانشـجويان و        . (اعالم نمودند كه وي با اين حالت قصد فرار داشته است          

 .)كردن شخصيت آنها بود، واكنش حاميان جنبش به اين مسئله در تاريخ ماندگار شدخرد 
 دانشجوئي و حاميان جنبش سبز در داخـل و خـارج از          -به فاصله چند ساعت، تعداد زيادي از بالگرها، فعاالن مدني          

توكلي ناميدنـد تـا بـدين       كشور، با پوشيدن چادر و روسري و نمايش آن تصاوير در شبكه ها و سايتها، خود را مجيد                   
 . در دفاع از توكلي شكل بگيرد"جنبش مردان باحجاب"ترتيب 

انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه امير كبير، انتشار عكس هاي مجيد توكلي در خبرگزاري هـاي دولتـي فـارس و                     
نـان مسـتبدين را   اعتراض هاي گسترده دانشجويان در سراسـر كشـور، آنچ  "ايرنا را محكوم كرد و خاطرنشان ساخت    

 مبدل بر تن مجيد توكلي كردن و عكس انداختن از او در تربيـون هـاي دولتـي راهـي                      گيج كرده است كه جز لباس     
 ".اند هنديد

 به پخش فيلم هايي در ارتباط با اعتراض هاي روز دانشـجو             صدا وسيما به رئيس سازمان    اي    ه در نام  كروبيمهدي   
 .هللا خميني بود، اعتراض كردكه حاكي از پاره شدن تصاوير آيت ا

ها حق گله     از اين پس اگر كسى دستگير شد، خانواده       "اى، دادستان كل كشور، با تهديد معترضان گفت           محسنى اژه  
 ".ندارند،چرا كه بيش از اين تحملي نمانده ودستگاه قضايى مهلت نخواهد داد

  
 در آستانه روز جهاني حقوق بشر...اعالم ديكتاتور سال

 "تشـديد سـتم و سـركوب   "اي  ه آذرماه، بـه دنبـال حـوادث روز دانشـجو طـي بيانيـ      17نويسندگان ايران روز    كانون  
 ."جمهورى اسالمى به راهى قدم گذاشته كه بازگشت ندارد"رامحكوم كرده ومتذكر شد

اسـم در نـروژ      برگزاركننـدگان آن مر    . برگزيد "ديكتاتور سال "، را به عنوان     اي علي خامنه دانشگاه اسلو، آيت اهللا      
گيرد كه در سال گذشته، بيشـترين خصـومت را عليـه مـردم                مي جايزه ديكتاتور سال به شخصي تعلق     "اعالم كردند   

 ) آذر18 (".كشورش و ديگر ملت ها به كار بسته است
  

عفـو  ؛ سـازمان    )سالروز تصويب اعالميه جهاني حقـوق بشـر        (روز جهاني حقوق بشر    و   نوزدهم آذر دهم دسامبر،   
وضعيت فعلى حقوق بشر در ايران از نظر وخامت، در بيسـت سـال گذشـته بـى سـابقه بـوده                      " اعالم كرد    الملل بين
 ".است

 . است"در راستاي بيانيه هاي سران فتنه" رفسنجانيمواضع اخير :  دولت كودتاوزير اطالعات 
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ن صـدا و سـيما، بـه پخـش فـيلم            اي به رئيس سـازما      قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار آيت اهللا خميني در نامه             
همزمان مهندس موسوي، پـاره كـردن عكـس         . سوزاندن عكس بنيانگذار جمهوري اسالمي در تلويزيون اعتراض كرد        

 "نادرست و غيرقابـل قبـول     " و پخش چنين تصاويري از سيماي جمهوري اسالمي را           "مشكوك"آيت اهللا خميني را     
 .خواند

  
 بشرپدر معنوي جنبش سبز و تنديس حقوق 

العظمـي      بـا حضـور در خانـه آيـت اهللا          )نوزدهم آذر (كانون مدافعان حقوق بشر، همزمان با روز جهاني حقوق بشـر            
و برنده جـايزه سـاالنه آن كـانون كـه تنديسـي از اسـتوانه        1388منتظري، وي را بعنوان تالشگر حقوق بشر در سال          

ديد از حاكمان كشور پيرامـون برخوردهـاي خشـن و            ش انتقاد، ضمن   منتظريآيت اهللا   .كورش كبير بود معرفي كرد    
  سـت و  ي ن ي و قـانون   ي كه با مـردم شـد شـرع        ييك از برخوردها  يچيه"شكنجه معترضين و زندانيان، خاطرنشان كرد       

 ".اند هشتر كتك زديب    زن ها و دخترها رايآنها حت. ن، ضامن و بدهكار مردم هستندين و عامليآمر 
مي، در دستورالعملي تازه از گروه هاي خبري خود خواست در انتشار اخبـار مربـوط                خبرگزاري رسمي جمهوري اسال   

 22. ( اسـتفاده كننـد  "حجت االسـالم " از عنوان  "آيت اهللا "، به جاي عنوان     هاشمي رفسنجاني به آيت اهللا اكبر     
 )آذرماه

بنـا  "قرائت كيفر خواسـت،      برگزار شد و ايشان پس از        مصطفي تاج زاده  در همين روز دادگاه رسيدگي به اتهامات         
 . از خود دفاع نكرد"به داليلي

 از اولين امضا كنندگان نامه مردم سيرجان براي درخواست آزادي احمد زيد آبادي و حسـن اسـدي        احسان بداغي  
 . زيدآبادي دستگير شد

ذرمـاه دانشـگاه     آ 22 در دانشگاه تهران همچنان ادامه دارد؛ تجمع روز          تجمعات اعتراض آميز  با گذشت چند روز،      
 شكل گرفته و دانشجويان معترض خواستار پاسخگويي و         "حضور افراد غير دانشجو در دانشگاه     "تهران در اعتراض به     

 .استعفاي فرهاد رهبر، رييس دانشگاه تهران شدند
  
 كنار بكشيد...انتخابات تمام شده"

 نـامزدان معتـرض بـه نتـايج         "خطـاي " نتيجه   اهللا خميني را     پاره كردن عكس آيت    اي  خامنه آذرماه آيت اهللا     22 در
هـا،   ها و مخالفـت  انتخابات دانست و با بهانه قرار دادن آن، به جنبش سبز حمله نموده و ضمن اشاره به ادامه اعتراض            

 ".كنار بكشيد" و "انتخابات تمام شده"اظهار داشت كه 
 22. (د و تعهد كرد از آنهـا پشـتيباني نمايـد           تاكيد ورزي  حماس در ديدار با خالد مشعل، بر حمايت از          احمدي نژاد  

 )آذرماه
 . را محكوم كرد"هتك حرمت به ساحت امام و مقام رهبرى"، در بيانيه اى هاشمى رفسنجانى 

اعتراض به حمله و "دانشگاه تهران در دانشكده فني، يك گردهمĤيي اعتراضي برگزار كردند و علت آنرا         دانشجويان   
ورود نيروهـاي   " و همچنـين     "88 آذر   17 و   16 خـرداد و     25،  78 تيـر    18هاي    ر تاريخ آنچه هتك حرمت دانشگاه د    

اعتنايي بـه درخواسـتهاي دانشـجويان بـراي اسـتعفاي             غيردانشجو به دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجويان و بي          
 . اعالم كردند"رئيس دانشگاه
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اهي با چوب و چماق به دانشجويان در روز دانشجو انتقاد شديد از حمله نيروهاي غير دانشگ  ، باموسويميرحسين  
 ".ملت انتظار دارد فضاي امنيتي برچيده شود"اعالم كرد 

 .شوند  مي خواستار دريافت مجوز راهپيماييموسوي اعالم كرد كه همراه با كروبيمهدي  
  

 اهانت وكيل الدوله ها به وجيه المله ها

 آذرمـاه طـي يـك       22و از حاميان تندروي محمود احمـدي نـژاد، روز           ، نماينده اصولگراي مجلس     حسينياناهللا    روح
 ناميـد و    "پسـت و حقيـر    " و محمـد خـاتمي را        "خـائن "سخنراني در مرقد آيت اهللا خميني، هاشمي رفسـنجاني را           

 .  خواند"پست تر از صدام حسين"هواداران جنبش سبز را نيز 
 "پايگـاه منـافقين   "ه، موسسه نشر آثار آيت اهللا خمينـي را           آذر ماه نيز،جانشين نماينده ولى فقيه در سپا        23روز   

 .خواند
مطالبات مردم در آغاز ابطال نتيجه انتخابات بود؛ اما به دنبال برخورد خشن             " اعالم نمود    منتظريآيت اهللا العظمي     

 ". مردم باالتر رفته استسطح مطالباتو سركوبگرانه، 

كشور شرايط دشواري   "وئي كشور، ضمن تاكيد بر اين نكته كه          در پيامي خطاب به جنبش دانشج      موسويمهندس   
 ) آذر ماه23 (".راهي آغاز شده است كه پاياني نخواهد داشت"، خاطرنشان كرد "گذارد  ميرا پشت سر

 .   خواند"مروج دروغ" وزير اطالعات را هاشمى رفسنجانىدفتر  
به اتهام توهين بـه   » الف«و  » نيوز  جهان«بسايت خبرى   ى عمومى و انقالب تهران، عليه مديران مسئول دو و         دادسرا 

 .احمدي نژاد اعالم جرم كرد
 ".دانند  مي درصد مردم وضعيت كشور را عادي80":  دولت كودتاوزير اطالعات 

 . مدرك دارد"ازه كافياند هب"، "سران فتنه" گفت دستگاه قضايي بر عليه رئيس قوه قضاييه 
  

 ...در حاشية امنيت
اسى نمايندگى ولى فقيه در سپاه در گزارشى ويژه اعالم كرد شرايط فعلي نظام در منطقـه از جملـه لبنـان،                      اداره سي 

 .  است"نامناسب"غزه، عراق و افغانستان 
 .  كردمنصوب را به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز سعيد مرتضوي، احمدي نژاد

كـرد،    مـي  را با شخصي كه خود را از اعضـاي بسـيج معرفـي            اي    هماه مصاحب  آذر 25شبكه چهار تلويزيون بريتانيا در       
نايب امـام زمـان اسـت و اجـراي دسـتوراتش واجـب              اي    هگفت اعتقاد داشته كه آيت اهللا خامن        مي پخش كرد كه وي   

 ".است
  

 ...اتهام زني...هشدار...بحران...نارضايتي 

نمـى تـوان مسـائل موجـود را از طريـق ارعـاب و               " گفت   ، با انتقاد از رفتارهاى حذفى حكومت      هاشمى رفسنجانى 
 . فضاسازى حل كرد

 ".اوضاع جارى كشور مطلوب و به سامان نيست": موسوى اردبيلىآيت اهللا عبدالكريم  

 ) آذرماه25. ( متهم كرد"برگزارى نشست در بريتانيا" رهبران جنبش را به وزير اطالعات 
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و بعد از آن بازداشت شدند، زير فشار قرار گرفته تا به پاره كردن عكـس آيـت                 از دانشجوياني كه روز دانشجو      اي    هعد 
 . كنند"اعتراف"اهللا خميني 

 . فعال دانشجوئي50 دانشجو و احضار 6بازداشت و حكم زندان براي  
 . اعالم شد"قلم زرين آزادي"، روزنامه نگار زنداني، برنده جايزه احمد زيدآبادي 

 اعـالم شـده از سـوي سـازمان          راهيپمـايي به حاميان جنبش سبز در مورد اينكه در         در پاسخ   موسوي  ميرحسين   
 "منتظر جواب رسمي به درخواسـت مجـوز راهپيمـايي   "تبليغات اسالمي شركت كنند يا نه، گفت او و مهدي كروبي       

 .مستقل هستند
  

 . يدمعرفي گرد» توييتر«رياست جمهورى ايران عمده ترين موضوع شبكه اجتماعى انتخابات 
خلـق مـاجرايي پرابهـام      "، نمايش فيلم عكس پاره شده آيت اهللا خميني را از تلويزيون ايران،              دفتر تحكيم وحدت   

   . خواند"براي سركوب مطالبات مدني مردم
، شماري از ايرانيان خارج از كشور در اعتـراض بـه            دانماركدر آخرين روز كنفرانس تغييرات آب و هوا در كپنهاگ            

 . در آن شهر تظاهرات كردنداحمدي نژاد حضور محمود

 )آذر27. (ريزد  مي نباشد همه چيز به همواليت فقيهاگر : امامي كاشاني در نماز جمعه تهران 
  

 ...و حكايت كهريزك همچنان 
بعد از تكذيب هاي مكرر پيرامون شهادت تعدادي از بازداشت شدگان حـوادث بعـد از انتخابـات بـر اثـر شـكنجه در                         

گاه كهريزك و همچنين تاخيرهاي پيش آمده در انتشـار گـزارش هيئـت ويـژه مجلـس پيرامـون آن قضـيه،                       بازداشت
مجـرم شـناخته شـدن تعـدادي از     " و "كشته شدن سه نفـر بـر اثـر ضـرب و جـرح        "سازمان قضائي نيروهاي مسلح     

 )آذر28. ( را تاييد كرد"ماموران
تـداوم مبـارزات ضـد اسـتبدادي و پيونـد عميـق جنـبش               "ر  باي    ه، با صدور بياني   )طيف عالمه (دفتر تحكيم وحدت     

 . تاكيد كرد"دانشجوئي و جنبش سبز
   . شدبازداشت "تبليغ عليه نظام" فيلمساز ايراني به اتهام محمد نوري زاد آذر، 29يكشنبه  

 و ميراثي كه او براي جنبش گذاشت...فراموش نشدنياي  هضايع 

، پدر معنوي جنبش سـبز، جنـبش را   منتظريه، آيت اهللا العظمي حسينعلي  آذر ما 29در اولين ساعات روز يكشنبه      
 . تنها گذاشت و از اين جهان درگذشت

با اعالم خبر رحلت آيت اهللا منتظري، شمار زيادي از حاميان جنبش و هواداران ايشان، به سوي منزل او در شهر قم         
همزمـان  .  شـدند  دسـتگير قـم   – قـم و تهـران       -ه مشـهد  در را ) از جمله احمد قابل   (روانه شدند كه تعدادي از آنان       

 .دانشجويان چندين دانشگاه كشور مراسم سوگواري برگزار كردند
 مذهبي حامي جنبش، درگذشت مرجع تقليـد مردمـي را تسـليت             -موسوي، كروبي، خاتمي و شخصيتهاي سياسي      

 . پيام تسليت فرستادنيز طي پيامي نيش دار، اي  هخامنگفته و عزاي عمومي اعالم كردند و علي 
حاميان جنبش در بيرون از كشور نيز مراسم متعدد و با شكوهي براي پدر معنوي جنبش برگزار كـرده و يـاد و نـام         

وي را گرامي داشتند و همزمان شخصيتهايي كه نزد معظم له تلمذ كرده و نكته آموخته بودنـد، پيـام آن مرحـوم را                        



  بهمن22 خرداد تا 22 ماه جنبش مدني سبز از 8مروري بر  / راه دشوار آزادي
 

 85

ملت ايران پدر مهربان خود را از دست داد و جنبش سـبز در  "ر با بيان اينكه  آذ29، در محسن كديور. انتشار دادند 
پيام منتظري تأسي به رحمت نبوي، عـدالت علـوي و ظلـم سـتيزي               ": ، نوشت "عزاي رهبر معنوي خود عزادار است     

  ".بازگشت ملت ايران است اين راه بي. حسيني است
 از تشييع و انجـام مراسـم نمـاز بـه امامـت آيـت اهللا شـبيري                    پس منتظرياهللا العظمي      آذر، پيكر آيت   30دوشنبه   

در مراسم تشييع جنازه معظم له در قم، صدها هزار از حاميان جنبش شـركت كـرده و                  . زنجاني، به خاك سپرده شد    
 . شعارهايي در رثاي وي و حمايت از جنبش سر دادند

لبـاس  قليد مردمي، به دليل اشغال مسجد توسط        به گفته خانواده آيت اهللا منتظري، مراسم بزرگداشت آن مرجع ت           
 .، برگزار نمي شودشخصي ها

 ميرحسـين موسـوي   در قم و پس از مراسم تشييع پيكر مرحوم منتظري، به خودروي حامـل      لباس شخصي ها   
 .حمله كردند

 يكـي از    ضمن تجليـل از مقـام آيـت اهللا منتظـري بـه عنـوان              اي    ه با انتشار اطالعي   گزارشگران بدون مرز  سازمان   
نگـاران زنـداني در ايـران،         هـاي زنـدانيان سياسـي و روزنامـه          مدافعان حقوق بشر و آزادي بيان و از حاميـان خـانواده           

 .درگذشت آن مرجع تقليد را تسليت گفت
 . درگذشت آيت اهللا منتظري، برگزار نخواهد شدسوم و هفتمبدستور مقامات دولتي، مراسم  
توقيـف شـد و همزمـان       » نـو   انديشـه « آذر، روزنامـه     30عات ايران در جلسه روز      هيأت نظارت بر مطبو   طبق تصميم    

 .معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد، به خبرگزاري ايلنا تذكر جدي داد
مـرگ  " و   "اهللا اكبـر  "بدين ترتيب آذرماه با سوگ به پايان رسيد و اين درحالي بود كه اعتراضات مدني و فريادهاي                   

 .شكست  ميت شبانة شهرهاي كشور را كماكان سكو"بر ديكتاتور
اعتراضات ايرانيان خارج از كشور كه در اوايل آذر ماه با تناوب روبرو شده بود، با تقارن روز دانشجو و درگذشت آيت                       

 .اهللا منتظري، مجددا تداوم و گسترش يافت
 ...ي جنبش گذاشت و ميراثي كه برا1388دي ماه ...جنبش سبز ايران وارد يكي از ماههاي پر حادثه شد 



  بهمن22 خرداد تا 22 ماه جنبش مدني سبز از 8مروري بر  / راه دشوار آزادي
 

 86

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش هشتم

   دي ماه
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مـدنيِ سـبزِ مـردمِ ايـران، از       و هفتمين ماه از آغـاز جنـبشِ مقاومـتِ   1388دي ماه ): جرس(شبكه جنبش راه سبز
    .ماههاي ثبت شده در تقويم جنبش آزاديخواهانه مردم ايران بود خونين، تاسف بار، حماسي و پر حادثه ترين

با ضايعه و سوگِ درگذشتِ مرحوم آيت اهللا منتظري، پدر معنوي جنبش سـبز و ممنوعيـت و سـركوب                     88دي ماه    
مراسم بزرگداشت معظم له آغاز و تداوم يافت و هفتة اول همين ماه بود كه سركوب گسترده و خونينِ مردم سـوگوار             

 تحت حمايت رهبـر و نهادهـاي        شهرهاي مختلف كشور، حوادثي كم نظير و تاريخي رقم زد و عوامل حكومت كودتا،             
مهدي كروبي خاطرنشان كـرده     . ( سال را در تاريخ ثبت كردند      "عاشوراي خونين "فراقانوني، هرچه خواستند كردند و      

 )".داشت و شما اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد  ميرژيم شاه هم حرمت عاشورا را نگه"بود 
 مردم و ترور حاميان و رهبران جنبش، دعوت به قتل و محارب             توسل مجدد به خشونت عريان در مواجهه با جنبش         

 رسمي، تالش وكيـل الدولـه هـاي مجلـس بـراي گسـترش و تسـريع احكـام اعـدام                      -سازي در تريبون هاي مذهبي    
 بخشنامه اي، از شاخصـه هـاي ديگـر دي    -ازي تظاهرات دستورياند  همعترضين و همچنين عوام فريبي حكومت با را       

 .مين ماه جنبش سبز بود و هفت1388ماه 
هفتة دوم اين ماه، يكي از گسترده ترين امواج دستگيري، ربايش و بازداشت مردم، دانشجويان و فعاالن جامعه آغـاز                    

ديگـر از   اي    هشد و برگزاري دادگاههاي فرمايشي و صدور كيفرخواستهاي خشن و احكام سنگين و ناعادالنه نيز، گوش               
 . وقايع هفتمين ماه جنبش بود

از مصـونيت   اي    هگزارش هيئت تحقيق مجلس در مورد كهريزك و اتهامات وارده به سعيد مرتضوي نيز، نتوانست ذر                
 ...وي بكاهد و وي هم در دستگاه قضائي و هم در دولت كودتا، باقي ماند

 و عليـه     واكنش هاي له     ميرحسين موسوي، بيانية جمعي از روشنفكران ديني جنبش سبز و          17بيانيه هاي شماره     
 ...آنها و اظهارات رهبر جمهوري اسالمي، از جنجال برانگيز ترين رويدادهاي دي ماه بود

  
  

 1388دي ماه خونين 
  

 ...آخرين سِمتِ رسمي ميرحسين موسوي و 

.  و آخـرين سـمت رسـمي اش بركنـار شـد            فرهنگستان هنر  از رياست    موسويدر اولين روز دي ماه، ميرحسين        
د كه همان روز به شيراز رفته بود، شبانه و جهت شركت در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگـي و                محمود احمدي نژا  

 . بركناري موسوي به تهران آمدو مجددا به شيراز بازگشت
 براى روزهاى عاشورا و تاسوعا، "اتخاذ تدابير امنيتى خاص" جانشين فرمانده نيروي انتظامي،با اعالمراداناحمدرضا  

  ". اطالعاتى انجام شده تا اتفاق خاصى رخ ندهد هماهنگى" خاطرنشان كرد
  
 هر گونه مراسم سوگواري؛ تهديدي جدي براي حاكمان 

 . اعالم شدممنوعبرگزاري مراسم بزرگداشت آيت اهللا حسينعلي منتظري، در سراسر كشور  

 منتظـري دم سوگوار آيـت اهللا      دوم دي ماه درگيريهايي شديدي ميان يگان ويژه پاسداران و لباس شخصي ها با مر               

مسـعود اديـب عضـو مجمـع محققـين      . ( صورت گرفت كه شـماري از مـردم زخمـي و بازداشـت شـدند     اصفهاندر  
 )ومدرسين حوزه علميه قم وسخنران آن مراسم دستگير شد
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رده ، پيام تسليت منتشر كمنتظرى ايرانى به مناسبت درگذشت آيت اهللا العظمي يكصد شاعر و نويسندهبيش از    
خبر درگذشت پدر حقوق بشر ايران غيرمنتظـره بـود و جامعـه هنرمنـدان را نيـز بـه سـوگ                      "و خاطرنشان ساختند    

 ".نشاند
 . لباس شخصي ها به بيت و دفاتر آيات اعظام منتظري و صانعي در قم و مشهد حمله كردند 
» نشـر آثـار تنظـيم امـام    «حمالتي كه بـه موسسـه     "مجلس گفت   » خط امام « عضو فراكسيون    دستغيباحمدرضا   

 صحيفه نور آيت اهللا خمينى      11وي بخشى از جلد     . هاى آيت اهللا خمينى است      يشهاند  هصورت گرفته، در واقع حمله ب     
چنانچه كسى عكس مرا پاره كند و ناسزا بگويد، كسى حق تعرض به او را نـدارد         "رامورد استناد قرار دادكه نوشته بود     

 ".م استو تعرض و اهانت به آن فرد حرا
براي حل بحران سياسـي،  اي  هخامنعلي ) آيت اهللا( به خاتميبه دنبال انتشار اخباري مبني بر محتواي نامه محمد      

 )دوم دي ماه (. خواند"دروغ و جعل"خاتمي اين اخبار را 
ا تامين   از دولت ايران خواست حق آزادي برگزاري تجمعات روز عاشورا براي شهروندانش ر             سازمان عفو بين الملل    

 .كند
 . دادگاه انقالب برگزار شد15 شهروند فرانسوي در شعبه كلوتيد ريسدادگاه 

آرمان بدليل انتشـار مطلبـي تحـت عنـوان           .وزارت ارشاد به روزنامه آرمان و هفته نامه موج انديشه تذكر كتبي داد             
 به خاطر انتشار گزارش هايي درباره        و موج انديشه   "اتهام زني به دولت   "، به   "دولت منهاي روحانيت، اصولگرا نيست    "

 . صدا و سيما متهم شدند
 . تشبيه كرد"حكومت پليسي"اياالت متحده آمريكا حكومت جمهوري اسالمي را به يك 

كارمندان سفارت جمهوري اسالمي در پاريس، چند تـن از ايرانيـان معتـرض را در مراسـم عـزاداري مـاه محـرم در                         
 .حسينيه سفارت كتك زدند

   
 و ديگر هيچ... فشار...خشونت...تاكود

 بدستور محمود احمدي نـژاد، رضـا مـرادي غيـاث            فرهنگستان هنر در پي بركناري ميرحسين موسوي از رياست         
آبادي، پژوهشگر و باستانشناس سرشناس كشور، از همكاري با آن فرهنگستان انصـراف داد و همزمـان محمدمهـدي                   

 .هاد استعفا دادحيدريان نيز از سمت معاونت هنري اين ن
مـاموران  ./  شركت كنند  منتظري دعوت كرد تا در مراسم بزرگداشت آيت اهللا          زنجانآيت اهللا بيات زنجاني از مردم        

/  انتظامي با ضرب و شتم و خشونت، از برگـزاري ايـن مراسـم در مسـجد جـامع زنجـان جلـوگيري كردنـد                         -امنيتي
 )سوم دي (. با دادن شعار به اعتراض پرداختندگروههايي از عزاداران در خيابان هاي اطراف مسجد

 . به خشونت كشيده شدنجف آبادمراسم بزرگداشت آيت اهللا العظمي منتظري در  

 برگزار شود، با تجمع مـردم       منتظري براي آيت اهللا     تهرانهمان روز مراسم يادبودي كه قرار بود در ميدان توپخانه            
ـ       در جريـان ايـن تظـاهرات، نيروهـاي     .ه اعتـراض و درگيـري انجاميـد   و حضور لباس شخصي ها و ماموران امنيتي ب

 .موتورسوار با چماق و گاز اشك آور به تجمع كنندگان حمله كردند
استاد ": به مناسبت درگذشت آيت اهللا العظمي منتظري نوشت       اي    ه در نقد تسليت نيشدار آقاي خامن       كديور محسن 

بـه عـدم صـالحيت شـما بـراي تصـدي منصـب افتـا و          حكم) خودتانبه قول  ("برجسته و فقيه بزرگوار و متبحري
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چهار كتاب اصلي "كتاب سيد قطب و راضي آل ياسين و نگارش مقاله  حد و اندازه شما ترجمه. مرجعيت كرده است
فقيد  به نصيحت آن. همان به كه با غور در كتاب االغاني ادبيات عرب جاهلي را مرور كنيد شما را.  است"علم رجال

 )سوم دي (. نكنيد"مبتذل"يد گوش فرا دهيد و بيش از اين خود را سع
 . را تاييد كردحضور دختر بن الدن در تهرانچهارم دي ماه منوچهر متكي  

   
 و بازداشت ها...قضائي...امنيتي...ادامة هشدارهاي دولتي

 17اى اعـالم كـرد مـردم تـا            يـه  با صـدور بيان    بانك مركزى ها در ايران،      در واكنش به شعارنويسى بر روى اسكناس       
 ) سوم دي. (هاى شعارنويسى شده خود را تعويض كنند ماه فرصت دارند اسكناس دى

سـه فعـال دانشـجوئي      .  عضو شوراي سياستگذاري ادوار تحكيم وحدت، در اصفهان بازداشت شد          رشيد اسماعيلي  
 . به كميته انضباطي احضار شدنددانشگاه فردوسي مشهد دستگير و يكصد تن از دانشجويان دانشگاه بهشتي،

، تاسـوعا و عاشـورا    هـاى اعتراضـى در روزهـاى          مجددا به هواداران جنبش سبز در مورد حركت       رادان  احمدرضا   
 .هشدار داد

، قصـد دارنـد بـا حرمـت     "نيروهاي زخم خورده از مراسم عظيم تشييع آيـت اهللا منتظـري     "سايت كلمه هشدار داد      
 .م، اين اقدامات را به جنبش سبز نسبت دهندشكني در مراسم عزداراي محر

 .مراسم ساالنه حسينيه اعظم زنجان، با حضور جمعيت كثيري از عزاداران آن شهر برگزار شد 
، بر مزار شهداي اعتراضات ماههاي اخير در بهشت زهرا حضور يافتند و بـا نثـار                 مادران عزادار همان روز جمعي از      

 )چهارم دي (.كردندگل بر مزار آنها، اداي احترام 
 .  برگزيد"شخص سال"را به عنوان » ا آقا سلطانند«روزنامه بريتانيايي تايمز لندن  

 با صدور اطالعيـه اي، از مردمـي كـه در مراسـم خاكسـپاري آن                 منتظري مرحوم آيت اهللا     خانوادهچهارم دي ماه     
 .مرجع تقليد در قم شركت كردند، قدرداني نمودند

محكوميت اوبامـا و دشـمنان نظـام جمهـوري اسـالمي توسـط              "ماز جمعه تهران، خواستار      خطيب ن  احمد خاتمي  
اگر آمريكا، فرانسه، انگليس، منافقين، سلطنت طلبان، رقاصان و مطربـان فـراري، از              ":  شد و گفت   "مدعيان خط امام  

خـاتمي بـا اشـاره بـه قـرآن       ".جرياني حمايت كردند، بايد اين جريان به خود آمده و بداند كه در كار خود عيب دارد   
ديكتاتورها بدانند كه خداوند نابودشان خواهد كرد و ديكتاتورهاي تاريخ ببينند و بنگرند كه چگونه               ": خاطرنشان كرد 

 ".زمانش فرا رسد 
  

 تاسوعاي پر حادثه
 در دو روز در حاليكه از روزها قبل، فرماندهان نيروي انتظامي، سپاه و بسيج، نسـبت بـه هرگونـه حركـت اعتراضـي                   

عاشورا و تاسوعا هشدار داده بودند، با اينحال طي فراخوان شـبكه هـاي مجـازي جنـبش سـبز، سـوگواران آيـت اهللا                         
نيروهـاي امنيتـي و    . منتظري در مناطق مركزي شهرهاي بزرگ تجمع كرده و به عزاداري براي معظم لـه پرداختنـد                

، بـا شـليك گـاز اشـك آور،        ) دي 5ز سـاعات اوليـه بامـداد        ا(نظامي نيز، با برقراري آرايش نظامي در مراكـز شـهري            
تعداد زيـادي از مـردم بازداشـت و زخمـي يـا ناپديـد               . (تيراندازي هوائي، اسپري فلفل و چوب، به مردم حمله كردند         

 .)شدند
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و شد، به دليل ممانعت نيروهـاي امنيتـي لغـ           برگزاري مراسم تاسوعا كه هر ساله در مسجد اعظم اصفهان برگزار مي            
 .شد

 توسط لباس شخصي هاي مورد حمايت گارد ويـژه،          محمد خاتمي نيز، سخنراني   ) پنجم دي ماه  (شامگاه همان روز     

 .با آشوب مواج شد و ناتمام ماند) بيت آيت اهللا خميني (جماراندر حسينيه 
 زنجيـر و    بسيجيان پس از شكستن شيشه هاي آن محل و ضرب و شتم مردم سوگوار حاضر در حسينيه جماران بـا                   (

 .)باتوم و اسپري فلفل، به حضار شركت كننده در آن مراسم حمله كردند
  اهللا منتظري و حمله به جلسـه سـخنراني در حسـينيه             اي، اهانت به آيت      زنجاني با صدور بيانيه    بياتاهللا اسداهللا     آيت 

 .جماران را محكوم كرد
: او صـاحب يـك مكتـب اسـت        :  اعالم كـرد   ظريمنت در مراسم شب هفت استادش آيت اهللا العظمي          كديورمحسن   
پاكسـازي   راه منتظري. انديشه منتظري گريبان استبداد ديني را در ايران رها نخواهد كرد. "اسالم سياسي رحماني"

 . جمهوري اسالمي از واليت جائر است
   

 عاشوراي خونين ايران؛ ايران غرق در خون و آتش و سركوب 

، بابل، شيراز، اصفهان، مشهد، كاشان، اردبيل، مهاباد، تبريز، نجف آباد و اراك، صحنة        ، تهران )عاشورا( ماه   ششم دي  
حمالت نيروهاي يگان ويژه پاسداران و لباس شخصي ها به مردم متحصن و سوگواران هفتمين روز درگذشـت آيـت                    

 . اهللا منتظري بود
بز در خيابان، اقـدام بـه شـليك مسـتقيم بـه             ماموران انتظامي و بسيج، با حمله به متحصنين و حامالن نمادهاي س            

جسد گروهي از جانباختگـان     . سوي مردم كردند كه طبق گزارش ها چندين نفر جان باخته و دهها نفر زخمي شدند               
كه توسط ماشين هاي انتظامي زير گرفته شده يا توسط ماموران مورد شليك قرار گرفتـه بودنـد، روي زمـين مانـده                       

تجـاوز  "،  "ايـن مـاه مـاهِ خونـه يزيـد سـرنگونه           "،  "ايـران شـده كـربال     "،  "مرگ بر ديكتاتور  "مردم با شعارهاي    ...بود
، از خـود دفـاع كـرده و دود ناشـي از آتـش گـرفتن          "زنداني سياسي آزاد بايد گردد    " و   " مرگ بر اين واليت     جنايت

 شهر و صـداي آژيـر مـدام         موتورها و كيوسك هاي انتظامي، صداي تيراندازي پي درپي، پرواز هلي كوپترها بر فضاي             
، خـواهرزادة مهنـدس     حبيبي موسـوي  سيدعلي  . ، تهران را به صحنه جنگ خياباني تبديل كرده بود         "آمبوالنس ها 

 .موسوي هدف گلولة لباس شخصي ها قرار گرفت و شهيد شد
 . در جريان وقايع خونين عاشوراي تهران و شهرستانها، بازداشت، زخمي، شهيد و ناپديد شدندهزاران تن 

 دي ماه و پس از سركوب و كشتار مردم معترض و سوگواران عاشـورا، طـي پيـام تسـليتي         6 شامگاه   مهدي كروبي  
  هم حرمت عاشورا را نگـه      رژيم شاه "خطاب به ملت ايران،حاكميت جمهوري اسالمي را مورد حمله قرار داده و گفت              

 ".داشت و شما اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد مي
   

 تناقض گويي مقامات انتظامي

 جانشين فرمانده كل نيروى انتظامى، در رسانه ملي از جان بـاختن چهـار               راداندر حاليكه غروب عاشورا احمدرضا       

رمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ همـان شـب اعـالم           ، ف  رجب زاده   نفر خبر داده بود، پاسدار     300نفر و دستگيرى    
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بالفاصله ستاد فرماندهى نيروى انتظامى تهران بزرگ        (".كسي كشته نشده است   در حوادث عاشوراي تهران     "كرد  
 .)اند هپنج نفر در نا آرامى هاى روز عاشورا جانباخت"تاييد كرد كه اي  هطي بياني

 .  و چند شهر ديگر، دست كم چهار نفر شهيد شدنددر جريان درگيريهاي روز عاشوراي تبريز
 سركوب خشونت بار مردم ايران را محكوم كرده و فرانسه خواستار راه حل سياسـى بـراى                  فرانسه و آمريكا،  دولت   

 .حل بحران داخلى ايران شد
 . سر دادند"ديكتاتورمرگ بر "، "اهللا اكبر"معترضان تا نيمه شب به اعتراضهاي خود ادامه دادند و بر بامها فرياد  
   

  مدني -آغاز موج عظيم دستگيري و ربايش مردم و فعاالن سياسي
از شامگاه عاشورا و طي عملياتي شبانه، ناگهاني و خانه به خانه، تعداد زيادي از مردم و فعاالن سياسي، مطبوعـاتي،                      

 . شدنددستگيردانشجوئي و حقوق بشري 
و اولين ساعات روز بعد، عمادالدين باقي، ابراهيم يزدي، عليرضا بهشـتي،            ) عاشورا(در آخرين لحظات روز ششم دي        

نژاد، سه تن از همكاران موسوي؛ مرتضي حاجي وزير آموزش و پـرورش               مهدي عربشاهي؛ فروزنده، باقريان و بهزاديان     
اهللا   نگار؛ حشـمت    دولت خاتمي؛ محمدصادق رباني، استاد سرشناس دانشگاه تهران؛ مصطفي ايزدي نويسنده و روزنامه            

طبرزدي، مهين فهيمي و زهره تنكابني از مادران صلح، پروين فهيمي، مادر سهراب اعرابـي و محمـد طـاهري، پسـر                      
 . پدرش خبر داد"نيمه حبس بودن"نيز، از مهدي كروبي پسر ارشد  . آيت اهللا طاهري

 كاظميـان ر و دستگير شد و مرتضي ، خواهر خانم شيرين عبادي هفتم دي به وزارت اطالعات احضا         عبادينوشين   

 فعال جنبش زنان، نيمه شب هفتم دي، در منازل خود      شجاعيروزنامه نگار و از نويسندگان سايت جرس و منصوره          
 . بازداشت شدند

 .روسيه ضمن ابرازنگراني از روند ناآرامي ها در ايران خواستار خويشتنداري و مصالحه طرفين شد 
ظر صريح خود نسبت به رويدادهاي خونين روز عاشـورا، واكـنش خشـونت بـار جمهـوري                   در نخستين اظهارن   اوباما 

 .اسالمي در قبال تظاهرات مسالمت آميز مردم را شديدا تقبيح و محكوم كرد
كه به تازگي از زندان آزاد شده بود، بدرالسادات مفيدي    ) برادر زهرا رهنورد  (ماشااهللا شمس الواعظين، شاپور كاظمي       

نگاران؛ نسرين وزيري خبرنگار پارلماني خبرگزاري ايلنا و خبرآنالين؛ كيوان مهرگان دبيـر               ن صنفي روزنامه  دبير انجم 
ميهن نيز، در هفتم ديمـاه دسـتگير          سياسي ضميمه روزنامه اعتماد و همچنين محمدجواد صابري خبرنگار سايت هم          

 . شدند
مهندس حميد رضا خادم از اعضـاي آن تشـكل، علـي    دكتر حسين موسويان رئيس هيئت اجرائيه جبهه ملي ايران،          

و نيز رضا تاجيك روزنامه نگار و فعـال         ) از اعضاي كانون وكال   (مهرداد، عضو جوان نهضت آزادي و فرزند فريده غيرت          
 .ملي مذهبي در مقابل روزنامه اعتماد بازداشت شد

زاده ميرحسين موسوى و ديگر قربانيـان        با انتشار پيامى ضمن تسليت شهادت خواهر       دستغيبآيت اهللا على محمد      

 . آنها شدشناسايى قاتلين و محاكمهروز عاشورا، خواستار 

 . شدمفقود خواهرزاده مهندس موسوي، در آستانه تشييع و خاكسپاري، در بيمارستان جنازة 
اسامى اولية هشـت    نيروى انتظامى   .  خبر داد  "براى تكميل تحقيقات  "ايرنا از نگهداري جسد جانباختگان روز عاشورا        

مهدى فرهادى راد، محمد على راسخى نيا، امير ارشدى، شهرام فرجى، : تن از شهداي عاشورا را بدين شرح اعالم كرد      
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 سـاله مشـخص     31 ساله و يك مرد      43سيدعلى موسوى حبيبى، جهانبخت پازوكى و هويت دو نفر از جمله يك زن              
 . نشد

وي ائـتالف دانشـجويان آزاديخـواه ملي،مهـدي قلـي زاده از اعضـاي        سخنگزينعليشاهين نيمه شب هشتم ديماه،   

 اسـتان گيالن،بيـژن جانفشـان نويسـنده      مـذهبي -فعاالن ملـي ، مازيار شكوري و آتيه يوسـفي از         نهضت آزادي 
اردشير اميرارجمند استاد دانشگاه ومشاور حقوقي موسوي و حسن دكتر عابدي عضو سـتاد انتخابـاتي و وزيـر                   وشاعر،
 . ي دولت موسوي دستگير شدندبازرگان

 در شهرهاي تهران، مشهد، كرمان، ساري، گرگان و شيراز مورد هجوم لباس شخصي هـا قـرار   صانعيدفاتر آيت اهللا    
 .گرفت

  
  

 ...واكنش ها

 . نفر در جريان ناآرامي هاي روز عاشورا را محكوم كرد15 تا 8، شهادت عفو بين المللسازمان  

راه خانواده خود در مراسم عزاداري در مسجد آيت اهللا غفاري، در خيابان تهران نـو حضـور                   كه به هم   مهدي كروبي  
 .يافته بود، هنگام خروج از مسجد مورد حمله چند نفر قرار گرفت

هـاي     رفتارهاي ضداسالمي و ضدقانوني با معترضان روز عاشورا را محكوم كرد و به خانواده              مجمع روحانيون مبارز   
 . آن روز تسليت گفتقربانيان حوادث

 . شمار جان باختگان روز عاشورا در تهران را هفت نفر اعالم كرددادستان تهران 
  

 ...اعتراض دولت به واكنش ها
در پي محكوميت سركوب مردم ايران از سوي رهبران غرب، جمهوري اسالمي به سخنان آنها بشدت واكنش نشـان                    

سـفير بريتانيـا در     ..." خواهد خورد  تودهنيويي هايي هايش پايان ندهد،      اگر انگليس به ياوه گ    ":منوچهر متكي ( .داد
علي الريجاني با نام بردن از بريتانيا، آمريكا و اسرائيل سـخنان             .تهران به وزارت خارجه جمهوري اسالمي احضار شد       

 ). خواند"چندش آور"رهبران آنها را 
 "صهيونيست ها و آمريكايي ها    "توصيف كرد كه    اي   هخشونت هاي روز عاشورا را نمايشنام     احمدي نژاد   محمود   

 . سفارش داده بودند
 در تهران، در پي احضار به وزارت خارجه جمهوري اسالمي، با دادن پاسخي قاطع به مسئولين ايـران،        بريتانياسفير   

 .مواضع لندن را تكرار كرد
رد و خواسـتار آزادي بازداشـت        سركوب خـونين تظاهركننـدگان در ايـران را محكـوم كـ             رئيس جمهوري فرانسه   

  . شدگان شد
خواستار مجازات كساني شدند كه به زعم اي  ه شوراي اسالمي در بيانينمايندگان مجلسنفر از  222هشتم دي ماه 

 .اند هبود"هتاكان روز عاشورا و حرمت شكنان"آنان 
 كـرد و شـهادت خـواهرزاده      توصـيف  "امتحـان بزرگـي بـراي همـه       " انقالب، عاشوراي امسال را      مجاهدينسازمان   

 .ديگر از شهروندان را به موسوي و بستگان آنها تسليت گفتاي  هموسوي و عد
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هتـك حرمـت از     "چند راهپيمايي پراكنده ازسوي نهادهاي دولتي درتهران و چندشهر ديگـر دراعتـراض بـه آنچـه                   
 دي8 .شددر روز عاشورا خوانده شده ودر حمايت از واليت مطلقه فقيه برگزار "مقدسات

 ".قتل علي حبيبي موسوي در روز عاشورا ترور بوده است ": نيروي انتظامي تهران 
 ". هيچ تصويري در خصوص زيرگرفتن مردم توسط خودرو پليس وجود ندارد"فرمانده كل نيروي انتظامي  
 ...ادامة دستگيري ها و سركوب 

سط بسيج و لباس شخصي به خشونت كشيده شد         ، تو دانشگاه علم و صنعت   هشتم دي ماه راهپيمائي دانشجويان       
 .و گروهي از دانشجويان زخمي شدند

 . حمله كردنددستغيبو خانه آيت اهللا   به مسجد قباي شيراز و حوزه علميهلباس شخصي ها 
 .دهها دانشجوي دانشگاههاي اميركبير، علم و صنعت، دانشگاه صنعتي بابل، رازي كرمانشاه و مشهد بازداشت شدند 

   
 يك نمايش خياباني در جهت بازسازي روحية حاميان واليت مطلقه

 خوانـدن   "محـارب بـا خـدا     "نهم دي ماه، حاميان دولت كودتا در تظاهراتي كه به دعوت حكومت انجام شد، ضمن                 
حاميان جنبش سبز، خواستار دستگيري و مجازات رهبران جنبش، اعدام دستگيرشدگان روز عاشورا و قطع رابطه بـا               

مقتـدرترين نظـام روي     "نيز، جمهوري اسالمي را     ) سخنران آن تجمع   (علم الهدي آيت اهللا   . يس و فرانسه شدند   انگل
 ".كنند يك مشت بزغاله و گوساله به واليت فقيه توهين مي" خواند و خاطرنشان كرد "كره زمين

 ". زير گرفت، دزديده شده بود     خودرويي كه در روز عاشورا مردم را      "نهم دي ماه فرمانده نيروي انتظامي مدعي شد          
 وي در   ". مدارا به پايان رسيده و از اين به بعد با معترضين برخورد شـديدي خواهـد شـد                   دوره"وي خاطرنشان كرد    

هـاى دروغ     دروغ نگوييد و حـق نداريـد ديگـر سـئوال          "زمينه حوادث عاشورا خطاب به يك خبرنگار خاطرنشان كرد          
 ".بپرسيد

 .س موسوي،بطور ناگهاني و تحت تدابير شديد امنيتي بخاك سپرده شدنهم دي خواهرزاده مهند 
، معاون مركز بررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى دولت محمـد خـاتمى و اسـتاد دانشـگاه                  تاجيكمحمدرضا   

 .شهيد بهشتى بازداشت شد
 .د از كشورهاي اروپايي خواست تا سفراي جمهوري اسالمي را احضار كننايتالياوزير خارجه  

 سازمان ملل در امور حقوق بشر، شدت خشونت بكار رفته در سـركوب معترضـين در ايـران، افـزايش      كميسر عالي  
 . خواند"تكان دهنده"شمار جانباختگان، مجروحان و بازداشت شدگان را 

 . نفر اعالم كرد37 روز عاشورا در ايران را شمار جانباختگاناي  هخبرگزاري ايرنا در بولتن ويژ 

   . خواند" كشتار وحشيانه" سركوب خونين معترضين را ون نويسندگان ايرانكان 
 
 آغاز پروژة محارب سازي...اتهام زني...شايعه سازي 

 گريختـه و در شـمال ايـران بسـر         " از تهران    رهبران جنبش با يك شايعه سازي اعالم كرد       ) ايرنا(خبرگزاري دولت    
  ".برند مي

 از سوى نيروهـاي انصـار حـزب اهللا بـه خشـونت كشـيده شـد و در جريـان                      مشهدتجمع دانشجويان دانشگاه آزاد      
 . دانشجو در تهران و مشهد بازداشت شدند92 دانشجو زخمي و 10درگيريها 
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 ".منافقان و ديگر گروهها بودند اي از ماركسيستها، معترضان روز عاشورا مجموعه":وزير اطالعات 

ان ملل، از او خواست تا دستور دهد درباره سـركوب خـونين معترضـين در           به دبير كل سازم   اي    ه در نام  رضا پهلوي  
 .ايران تحقيقاتي انجام شود

اند، بزودي حكـم    شناخته شدهمحاربشدگان روز عاشورا كه  سه تن از بازداشتدادستان كل كشور اعالم كرد براي     
 . اعدام اجرا خواهد شد

 .بط عمومي دفترتحكيم وحدت رابازداشت كردند مسئول روابهاره هدايتنيروهاي وزارت اطالعات  

 . حصار عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي بازداشت شدمحمد صادق جواديدهم دي ماه  
 .فريادهاي اهللا اكبر و مرگ بر ديكتاتور، مجددا فضاي شهر تهران را دربرگرفت 
تـذكر بـه هاشـمى    "ادث روز عاشورا گفـت  ، يكى از نمايندگان اصولگراي مجلس، با اشاره به حو اسداهللا بادامچيان  

 ".رفسنجانى قطعى و ضرورى است
 .آنان برخوردصورت خواهد گرفت وزارت اطالعات به معترضان هشدارداد در صورت تداوم اعتراضات،با 
 در خطبه هاي نماز جمعه يازدهم دي ماه خواستار ورود قضات دادگاههاي اوايـل انقـالب بـه پرونـده                     احمد جنتي  

 . براي تمامي بازداشت شدگان شد"اشد مجازات"اشورا و همچنين صدور و اجراي سريع وقايع ع
يكي از خوانندگان رپ داخل كشور، در جريان حوادث عاشـورا بازداشـت شـد و همزمـان خبـر رسـيد كـه احسـان                           

 .خرسندي، بازيكن سابق تيم فوتبال پرسپوليس تهران نيز دستگير شده است
نويسنده نخستين كتاب در زمينه سازگاري اسالم و حقوق بشر و از معـدود نماينـدگاني                 گلزاده غفوري دكتر علي    

كه در مجلس خبرگان قانون اساسي به اصل واليت فقيه رأي منفي داده بود بعد از عمري خدمت به فرهنـگ دينـي                       
ي از تهران بود، از     او كه نماينده دوره اول مجلس شوراي اسالم       )  دي 11. (ايران در كنج عزلت به رحمت حق پيوست       

 .برگزاري مراسم ختمش جلوگيري شد
  مهندس موسوي و آغاز رويكردي جديد17بيانية شماره  

مـردم در آنـروز بطـور       " تصريح كـرد  ) 17بيانية شماره   (ميرحسين موسوي در نخستين بيانيه خود پس از عاشورا           
 موسـوي در بيانيـه   ". موجود برطرف نخواهد شـد  خودجوش به خيابان آمدند و تا مطالبات آنها برآورده نشود، بحران          

 و حاكميت حتي اگر بوسيله سركوب موفق شـود معترضـين را وادار بـه                "كشور دچار بحران جدي است    ": خود افزود 
سكوت كند، با مشكالتي نظير از ميان رفتن مشروعيت نظام، مشكالت اقتصادي و مسائل سياست خارجي و قعطنامه                 

 خواندن معترضين، تحريك مردم بـه       "خس و خاشاك  " و "گوساله و بزغاله  "ايشان  . هد كرد هاي سازمان ملل چه خوا    
 . خواند"فاجعه"جنگ با يكديگر از تريبون هاي دولتي، و نقش صدا وسيما در دامن زدن به خشونتها را 

 بنده اِبايي نـدارم     فرمان اعدام و قتل و زندانِ كروبي و موسوي و امثال ما مشكلي را حل نكرده و                "موسوي تاكيد كرد    
وي شعارهاي مـردم در روز  . "يكي از شهداي جريانات بعد از انتخابات باشم؛ چرا كه خون من رنگين تر از آنها نيست              

 "ناشي از به زير انداختن افراد بيگناه از روي پل و بلندي ها، تيرانـدازي و آدم زيـر كـردن هـا و ترورهـا     "عاشورا را، 

 .دانست
 "بيراهـه " خود، راه حل هاي توبه يا معامله و بده بستان براي حـل بحـران موجـود را،                   17اره  موسوي در بيانية شم   

پاسخگويي دولت در مقابل مـردم و مجلـس و قـوه قضـائيه؛ تـدوين قـانون شـفاف بـراي                      "توصيف كرد و در مقابل،      
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مـردم بـراي اجتماعـات      انتخابات، آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و رسانه ها، و به رسميت شـناختن حـق                 
 . را براي برون رفت از بحران پيشنهاد كرد"قانوني و تشكيل احزاب

 واكنش هاي اوليه به بيانية موسوي و ادامه تحركات اعتراضي 

عقـب نشـيني موسـوي از انكـار         "فوري خطاب به آيت اهللا خامنه اي، بيانيه موسـوي را            اي    ه در نام  محسن رضايي  
توانـد سـر     مـي دير هنگام بود ولـي "توصيف و خاطرنشان كرد هر چند اعالم اين موضع،  "دولت محمود احمدي نژاد   

 ."آغاز يك حركت وحدت بخش باشد
 خواند و او را متهم كرد بسترسازى الزم را براى شـعارهاى             "تكرار اظهارات گذشته  " بيانيه موسوي را     احمد خاتمى  
 . كرده است را فراهم"مرگ براصل واليت فقيه" چون "ساختار شكنى"
چهـره واقعـي موسـوي و       " نماينده اصولگراي حامي دولت، با بيان اينكه         حميد رسائي در يك موضع گيري مشابه،       

، موسـوي را بـا      "تقابل او با دين و نظام و همچنين همسويي او با دشمنان قسم خورده نظام براي مردم روشن اسـت                   
 . مسعود رجوي و ابوالحسن بني صدر مقايسه كرد

موسوي و سـران فتنـه بايـد        " عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز خواستار اين شد كه ابتدائا             عيل كوثري اسما 
اگـر امـروز بگـوييم او عقـب نشـيني        " وي خاطرنشان كرد     ". محاكمه شوند و بعد از آن مسائل ديگر را بررسي كنيم          

وي بـه محسـن رضـائي حملـه         ".بول كنـيم  كرده، كارهايش را قانوني جلوه داده و بايد يك سري از پيشنهاداتش را ق             
   .كرده و او را همسو با موسوي ذكر كرد

 رئيس فراكسيون انقالب اسالمي مجلس نيز با حمله به محورهاي مشترك نامه رضائي و بيانيه                روح اهللا حسينيان   
 . بان را رد كرد خواند و هرگونه توافق و آشتي با اصالح طل"برنامه ريزي شده از يك مركز مشترك"موسوي، آنرا 

بـا ايرنـا خاطرنشـان كـرد     اي  هسعد اهللا زارعي از كارشناسان صدا و سيما و رسانه هاي حـامي دولـت، طـي مصـاحب        
فشارهاي بين المللي بدنبال تضميني در داخل است كه بيانيه موسوي تضمين كننده همان فشارهاست و اين بيانيه "

 ".م استدر راستاي قطعنامه هاي بين المللي عليه نظا
، اعالم خشم كـرد و دليـل        "هتاكان به ساحت امام حسين را مردم خداجو خوانده        " از اينكه موسوي     كيهانروزنامه   

ناشـي از   "كيهان نامه سرگشاده رضائي بـه رهبـري را          .  تظاهرات نهم دي ماه ذكر كرد      "مشاهدة"صدور آن بياينه را     
 .، ذكر كرد"اند ههر دو از يك مركز صادر شد"ه  ك"روي ديگر سكه بيانيه موسوي" و "درك سياسي اندك

 . گرفت"به فال نيك"در ميان اصولگرايان، فقط عماد افروغ نماينده سابق مجلس بيانيه موسوي را  
، با انتشـار بيانيـه اى اعـالم كردنـد تـا آزادى كامـل هـم دانشـگاهى هـاى                      اميركبيرجمعى از دانشجويان دانشگاه      

 .امتحانات حاضر نخواهند شددربندشان، سرِ كالس ها و 
 ديماه، تعداد بازداشـت     11با احضار و بازداشت دو تن ديگر از فعاالن عضو كميته گزارشگران حقوق بشر در شامگاه                  

شيوا نظر آهارى، يكى از اعضاى آن تشكل كـه از هنگـام بازداشـتش در                 تن رسيد و همزمان      7شدگان آن تشكل به     
خشك دست زده بود، به علت ضعف بدنى بيهوش شد و بـه بهـدارى زنـدان اويـن                    آذر به اعتصاب غذاى      29يكشنبه  

  .انتقال يافت
 ...يزدي، جنتي، مكارم و  

، مرجع تقليد مردمي را،      صانعي ، آيت اهللا العظمي يوسف    )محمد يزدي به رياست   (جامعه مدرسين حوزه علميه قم       
 . سال از درجه مرجعيت تقليد شيعيان خلع كرد16پس از 
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هاى نماز جمعه تهران، از مسـئوالن اجرايـى و نيـروى انتظـامى خواسـت كـه بـه آنچـه وي                     در خطبه  مد جنتى اح 
 ) دي ماه11 (. خوانده است، امان ندهند"گران اغتشاش"
، "هاى انقالب   هتاكى به آرمان  "بر اساس اعالم دادسراى عمومى و انقالب تهران، هفت نفر در هفته آينده به اتهام                 

 ) ديماه12 (.شوند محاكمه مى
 ) ديماه12 (". دي ماه نشان داد كه انقالب مخملى شكست خورده است9راهپيمايى ": مكارم شيرازيآيت اهللا  

 .مقايسه كردميدان مين ، ناآراميهاي اخير در ايران را با راه رفتن بر علي الريجاني 

 نـه در  موسـوى مهنـدس  "دتا اعالم كرد در واكنش به دروغ سازي رسانه هاي كو     ) جرس(تارنماى جنبش راه سبز      
  ".نياوران و نه در شمال كشور،بلكه همچنان در خانه اش در تهران به سر مى برد

، به يـاد شـهداي روز عاشـورا و بـراي تسـلي خـانواده هـاي آنهـا و                     شهرهاي جهان ايرانيان معترض در بسياري از       
 . زار كردندمجروحان، شمع روشن كرده و تجمع سكوت و اعتراض آميز برگ

 دانسـتن هرگونـه اعتصـاب در دانشـگاههاي كشـور، نسـبت بـه                "بعيد"يكي از مقامات بلندپايه وزارت علوم، ضمن         
 .هرگونه تحريم كالسها و امتحانات توسط دانشجويان، شديدا هشدار داد

 هشدار مجدد فرماندهان سركوب...تاييد صدور احكام قضائي 

شـش سـال زنـدان، پـنج سـال تبعيـد بـه گنابـاد و                 (ان ادوار تحكيم وحـدت       دبيركل سازم  آبادي  احمد زيد حكم   
العمر از هر گونه فعاليت سياسي، شركت در احزاب و هواداري، مصاحبه، سخنراني و تحليـل حـوادث                    محروميت مادام 

 . ، تاييد شد)بصورت كتبي يا شفاهي
مي براي جلـوگيري از وخامـت آشـفتگي         ، پسر مرحوم آيت اهللا العظمي منتظري گفت رهبران جمهوري اسال          سعيد 

 ) ديماه12 (.سياسي بايد با شخصيتهاي مخالف دولت مصالحه كنند
وقتى كه يـك  ...اتحاديه اروپا مى بايست ايران را براى رعايت حقوق بشر تحت فشار بگذارد"وزير خارجه ايتاليا گفت    

 "سترژيم به مردم خود شليك مى كند، به پايين ترين سطح، نزول كرده ا
 سخن گفـت و     "اتمام حجت با معترضان   "جانشين فرماندهي كل نيروي انتظامي، از       ،  رادانسردارِ پاسدار احمدرضا     

 ".ازه كافي به معترضين فرصت داده شده و از اين به بعد برخوردمان قهرآميز و بدون اغماض بوداند هب "هشدار داد 
 .د با يكديگر ديدار كردنمهدى كروبى و ميرحسين موسوى

عيسي خان حاتمي عضو شوراي مركزي جبهه ملي و مهندس ساسان بهمن آبادي، فعال سياسي عضـو حـزب پـان                      
 ) ديماه13. (ايرانيست دستگير شدند

 . ماه حبس تعليقي محكوم شد30 ماه حبس تعزيري و 30هدايت آقايي در دادگاه تجديدنظر، به  
 . بازداشت شدند"در ناآرامي هاي عاشورامشاركت "نه شهروند بهايي ساكن تهران، به اتهام  

 ادامة واكنش هاي جامعه و جبهه اصالحات   

 ) ديماه14 (. حمايت خود را از آخرين بيانيه ميرحسين موسوي اعالم كردجبهه مشاركت 

و  بـه علـي خامنـه اي، از ا          سرگشـاده اي    ه با انتشار نام   دانشگاه تهران  اساتيد دانشكده هاي فني        تن از  90حدود   
 .خواستار صدور دستور خروج نيروهاي غيردانشگاهي از دانشگاهها شدند
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 و محققين حوزه علميه قم از انكار مرجعيت آيت اهللا صانعي، توسط جامعه مدرسين حوزه علميـه                  مجمع مدرسين  
 ) ديماه14 (.قم، انتقاد كرد

 .را تصديق كرداهللا صانعي  اي مقام مرجعيت آيت  مبارز با صدور بيانيهمجمع روحانيون 

سـابقه عليـه      اي اقدام اقتدارگرايان در كشتار و اعمال خشونت عريان و بي             با صدور بيانيه   مجاهدين انقالب سازمان   
 .مردم در روز عاشورا را محكوم كرد

 خواسته هاي بهينه جنبش سبز در قالب بيانية پنج نفره  
گنجي وعطاء اهللا مهاجراني، جمعي از نوانديشان دينـي و          عبدالعلي بازرگان، عبدالكريم سروش، محسن كديور، اكبر         

هاي جنبش سبز را تشريح كردند كه در       اي روايت خود از خواسته      فعاالن سياسي مقيم خارج از كشور، با انتشار بيانيه        
استعفاي محمود احمدي نژاد، برگزاري مجدد انتخابات رياست جمهوري تحت نظارت نهادهاي بي طـرف و لغـو                  "آن  
ايـن بيانيـه بـا      )  ديمـاه  14. ( به عنوان نخستين خواستهاي ده گانه جنبش سبز مطرح شـده بـود             "رت استصوابي نظا

 .واكنش هاي زيادي روبرو شد
 . ايران از سوي وزارت اطالعات احضار و بازداشت شدنهضت آزاديمهدي معتمدي مهر، عضو 

 . اند هزداشت شد هم باچند تبعه خارجيوزير اطالعات خبر داد؛ در روز عاشورا  
 ضربه شـالق محكـوم      34 ماه حبس تعزيري و      4 سال و    7بهمن احمدي امويي، روزنامه نگار و تحليلگر اقتصادي به           

 ) ديماه14 (.شد
 .، سه فعال دانشجوئي بازداشت شدندهاشمي و سورنا فيروزي، عليرضا سيمياري مرتضي

، »كـارون «،  »آرمـان روابـط عمـومي     «،  »فرهنگ آشتي  «،»جمهوري اسالمي « روزنامة   6 دي وزارت ارشاد به      14در   
انتشار اخبار و تحليل هاي مربوط به بيانيه اخير ميرحسين موسوي، بحث مرجعيـت              "، بدليل »اعتماد«و» آفتاب يزد «

 . دادتذكر "آيت اهللا صانعي و تظاهرات روز عاشورا
 ".ا عزل نشده استدر تاريخ تشيع،هيچگاه مرجعي توسط جايي نصب ي...": هاشمي رفسنجاني 
 .رئيس هيئت پارلماني اروپايي كه قرار بود به ايران سفر كند، از تعويق سفر آن هيئت خبر داد 
حضور يافـت و بـا ميرحسـين بـه          ) كه روز عاشورا شهيد شد    (محمد خاتمي در منزل خواهرزادة ميرحسين موسوي         

 .گفتگو و رايزني پرداخت
 ...اين ها مُِحارب هستند 
كننـد، طبـق قـانون و شـرع      معترضاني كه در تظاهرات ضـددولتي شـركت مـي   : اي، دادستان كل كشور  همحسني اژ  

 .گونه اغماضي در مورد آنها صورت نخواهد گرفت  است و هيچمحاربحكمشان 
 طرحي خواستار اجراي حكـم اعـدام در عـرض      تن از نمايندگان طرفدار دولت در مجلس، با ارائه    36پانزدهم ديماه،    

 روح اهللا حسينيان، از پيشـنهاددهندگان اصـلي ايـن           .شوند   شناخته مي  "محارب"روز در مورد كساني شدند كه       پنج  
 .طرح دو فوريتي بود

عليرضا نبوي همسر زنـداني سياسـي عاطفـه نبـوي؛           هفت فعال سياسي، مدني، روزنامه نگار و منتقد هنري بنامهاي           
 - از زندانيان سياسي سابق؛ امير خسـرو دليرثـاني از فعـاالن ملـي              و مجيد رضائي دو تن    )  ساله 54(پرويز ورزمرزيان   

و حجـت االسـالم احمـد       » فرهنگ و آهنـگ   «و كيوان فرزين مدير مسئول نشريه       ) سردبير(مذهبي؛ بهرنگ تنكابني    
 . احمدپور، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در استان قم بازداشت شدند
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  موسسه خارجى پژوهشي، كه شامل چند دانشگاه و نهاد حقـوق بشـري نيـز                بنياد و  60وزارت اطالعات با اعالم نام       
 تنهـا   "جـرس ".  با نظام متهم كرده و هرگونه همكاري با آنهـا را ممنـوع اعـالم كـرد                 "جنگ نرم "شود، آنها را به      مي

  . تارنماي ايراني ممنوع شده در ميان موارد اعالم شده بود
 پناهنده... مستعفي ... كنسول مردمي 
تلويزيون نروژ در گزارشي اعالم كرد محمدرضا حيدري كنسول سفارت ايران در اسلو، در اعتـراض بـه وقـايع اخيـر                       

 ) دي15. (ايران از سمت خود كناره گيري كرده و قصد اعالم پناهندگي دارد
سـلو را   سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسالمي، استعفاء و پناهنده شدن محمد رضا حيدري، كنسـول ايـران در ا                  

 ) دي16 (.تكذيب كرد
 ...مجلس و حوادث اخير 
گذشـت و     مـي  درحاليكه پنج ماه از آغاز به كار هيات ويژه تحقيق و تفحص مجلس پيرامـون بازداشـتگاه كهريـزك                   

 گزارش نهائي آن آماده و به رئيس مجلس ارائه شد و  دي16تنظيم و انتشار نتيجه آن بارها به تعويق افتاده بود، روز            
 .مان افشا گرديد كه در اين گزارش سعيد مرتضوي دادستان پيشين تهران مقصر اصلي وقايع شناخته شده استهمز

در جريان بازي تيم هاي ملي فوتبال ايران و سنگاپور كه در آن كشور برگزار شد، صدها تن از حاميان جنبش سـبز                        
شتن عكسهاي زندانيان سياسي، جو ورزشـگاه        و در دست دا    "يا حسين ميرحسين  "،  "مرگ بر ديكتاتور  "با شعارهاي   

 صـداي   14سـيماي جمهـوري اسـالمي از دقيقـه          . و همچنين روند پخش تلويزيوني مسابقه را تحت تاثير قرار دادند          
 ) دي16. (ورزشگاه را كامال قطع كرد و فقط تلويزيونهاي كشورهاي ديگر به نمايش صحنه هاي فوق پرداختند

وري اسالمي، نسبت به حضور حاميان جنبش سبز در جريـان بـازي تـيم هـاي ملـي                   مقامات رسمي و ورزشي جمه     
 . سنگاپور و شعارهاي آنان واكنش تند نشان دادند-فوتبال ايران 

 .دو شهروند بهائي ديگر توسط ماموران امنيتي دستگير و به بازداشتگاه منتقل شدند 
 ...ادامه نقض حقوق بشر و خطر احتمال اعدام  
المللـي   شدگان حوادث اخير ايران هشدار داد و از نهادهـاي بـين   ن بدون مرز نسبت به خطر اعدام بازداشت   گزارشگرا 

 . اعدام زندانيان سياسي پيشگيري كنند خواست تا با اقدامي فوري از فاجعه
ه احضار و   دانشجويان آن دو دانشگا     تن از  200در پي تجمعات اعتراضي دانشجويان دانشگاههاي كرمان و آزاد كرج،            

يكـي از فعـاالن دانشـجوئي       . آن دو دانشگاه مشمول حكم محروميت از تحصـيل شـدند            فعال دانشجوئي  65همزمان  
 ) دي16. (دانشگاه كرمانشاه نيز بازداشت شد

عبدالصمد خرم آبادي، مشاور قضائي دادستان كل كشور، از برخورد شديد دستگاه قضائي با سـايتهايي كـه تصـاوير                     
وي تصـاوير منتشـره   . گذارنـد خبـر داد    مـي تراضات اخير را نمايش داده و يا فيلترشكن در اختيار مردم          درگيري و اع  

 ) دي16. ( ذكر كرد"مونتاژ مانورهاي نظامي كشور"پيرامون درگيري هاي خونين عاشورا را،
 روز عاشورا دستگير    روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران اعالم كرد كيفرخواست پنج نفر از معترضاني كه               

 ) دي17 (. به دادگاه انقالب ارسال شده است"محاربه"، با اتهام اند هشد
 .كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران تشديد سركوب نهادهاي حقوق بشري را محكوم كرد 
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ن سيما عضو    ضربه شالق، سلما   74 سال زندان و     7 ناصح فريدي، دبير سابق انجمن اسالمي دانشگاه تربيت معلم به          
 سـال و سـيدحامد      4 سال، محمدتابع محمدي از دانشگاه شـيراز بـه           6شوراي سياستگذاري سازمان ادوار تحكيم به       

 .  سال حبس تعزيري محكوم شدند3 ساله دانشگاه شيراز به 19كاووسي، دانشجوي 
 ؟...رو به فردا يا...مناظره هايي با هدف 
بين طيف هاي سياسي ترتيب اي  هروي آنتن برد تا ميدان مناظر» رو به فردا« هايي با عنوان شبكه سه سيما، برنامه 

 دي ماه برگزار شد، علي مطهري نماينده مـردم تهـران در مجلـس و وحيـد جليلـي             17دهد؛ كه در اولين آن كه در        
 .ره پرداختنـد روزنامه نگار و فعال فرهنگي، درباره مسايلي كه كشور در چند ماه اخير بـا آن مواجـه بـوده، بـه منـاظ         

اش بـه قـانوني بـودن دولـت      موسوي در بيانيـه ": مطهري /"با آبروي نظام بازي كردن يك لغزش ساده نبود   ": جليلي
 ".اعتراف كرده

 ...و... اين گروه خشن 

. اي به هيئت رئيسه مجلس، از نمايندگي استعفا كـرد           ، نماينده حامي دولت در مجلس، طي نامه       حسينيانروح اهللا    
  سال است در حال مبارزه با اصالح طلبان بـوده، امـا امـروز بـيش از هرزمـاني احسـاس سـرخوردگي                       12 وي نوشت 

 نقـش بـرآب     "پارلمـان تاريسـت هـاي حرفـه اي        "كند، چون هر اقدامي را براي سركوب اصالح طلبان آغاز كرده،           مي
 ) دي17. (اند هكرد

 خواند و ماجراي شهادت وي      "بازيگر ماهر "طان را يك    ، مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد، ندا آقاسل      جوانفكرعلي اكبر    
با توطئه دشمنان كوشيد با پاشيدن خـون بـر          " عليه جمهوري اسالمي دانست و گفت ندا         "جنگ نرم "از  اي    هرا نمون 

 ".روي صورتش، چهره نظام را در جهان مخدوش نمايد
 ؟...لباس شخصي هايِ حاميِ 
ت شركت در يك مراسم مذهبي، گروهي از بسيجيان و لباس شخصي ها             در جريان سفر مهدي كروبي به قزوين جه        

دادنـد، محـل حضـور كروبـي در           مي در حاليكه شعارهائي به حمايت از رهبري و عليه كروبي و رهبران اصالحات سر             
 . گرفتبا سنگ و آجر قرار دادند و هنگام خروج كروبي نيز، اتومبيلش هدف دو گلوله پياپي قرار قزوين را مورد حمله 

بـا  . لباس شخصي ها با تخم مرغ، گوجه فرنگي و سنگ و شعارهايي اهانت بار، باعث خروج كروبي از قـزوين شـدند                      
اينكه حمالت فوق تلفات جاني در پي نداشت؛ اما به خودرو كروبي و اماكن مسـكوني آن محلـه، آسـيب جـدي وارد                        

 .آمد
در هنگام وقوع چنين حوادثي اختيارات الزم در دفاع و حفاظت           " -بنا به گفته وي   -از آنجا كه تيم محافظان كروبي        

بالفاصله آنها را مرخص كرد و همراه با فرزندان خـود بـه تـردد               ، وي   "را ندارند و عمالً كارايي موثري نخواهند داشت       
 .پرداخت

 . خبر داد"ايستادگي خود تا آخرين قطره خون در راه حقوق مردم"كروبي بر  
 ايران در نروژ، در گفت و گو با خبرگزاري ها،ادعاي مقامات وزارت خارجـه جمهـوري                 نسولك،  محمدرضا حيدري  

 18 (. استعفا داده است   "مردم و موسوي  "اسالمي مبني بر پايان دوره خدمتش را تكذيب كرد و گفت صرفا به خاطر               
  )دي

 ...كهاي  هبازداشت هاي بي وقف 
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 عضو كميته حقـوقي سـتاد مركـزي انتخابـاتي           رضا رزاقي  مجلس،    دبيركل مجمع نمايندگان ادوار    يداهللا اسالمي  

 . عضو جبهه مشاركت، بازداشت شدندزويا حسنيموسوي و همچنين 

سه آمريكايي ِ بازداشت شده در ايران،       :  رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس        بروجرديعالالدين   
 .در آينده نزديك آزاد نمي شوند

به رئيس قوه قضائيه، خواسـتار      اي    هنگاران ايراني، در نام     ويسندگان، شاعران، مترجمان و روزنامه    حدود هفتاد تن از ن     
 . شدنداردوان تراكمهآزادي 

 .، نويسنده سابق كيهان و از منتقدين حكومت،در زندان دست به اعتصاب غذا زدنوري زادمحمد  
هرات روز عاشورا وارسال تصاوير تظـاهرات بـه خـارج از            شماري از بهائيان به دليل سازماندهي تظا      ": دادستان تهران  

 ".اند هكشور بازداشت شد
 .نفر رسيد50به بيش از)دي18( زنداني درايراننگاران روزنامهمصطفي دهقان،تعداد با بازداشت  

 رهبر و نمايندگان او  

 خوانـد و بـا      "هها ميليـوني  د" دي را    9 دي ماه طي يك سخنراني در تهران، تظاهرات          19،  اي  علي خامنه آيت اهللا    
وي گفـت   . مسئوالن كشور با معترضين شـد      "برخورد قاطع "، خواستار   "صف بنديها هيچ تغييري نكرده    "بيان اينكه   

 ".كرد  ميجبهه مخالف حضرت علي هم در ظاهر ادعاي اسالم"
 سـلب امنيـت كـرده       ما سبزها محارب نيستيم زيرا نه مسلحيم، نه       :  در نقد مواضع رهبري اعالم كرد      كديورمحسن   

 ما سبزها باغي هم نيستيم زيرا فاقد تشكيالت منسجم نظامي هستيم و عليه.. داشته ايم ايم، نه قصد ترساندن مردم

آيا در جمهوري اسالمي حـق     . ما به ظلم و استبداد معترضيم     . ما به امام جائر انتقاد داريم     . امام عادل خروج نكرده ايم    
 شود؟  ميبداد به رسميت شناختهبه ظلم و است ابتدائي اعتراض

 . نماينده رهبر در فارس، عضو هيئت رئيسه فدراسيون تيراندازي شدحائري شيرازيآيت اهللا  
ي علني قرائـت شـد و مشـخص شـد             ي بازداشتگاه كهريزك در جلسه       مجلس در باره     ويژه  همان روز گزارش كميته    

 با دستور و اصـرار سـعيد مرتضـوي، دادسـتان وقـت تهـران،                 تير به كهريزك،   18شدگان     تن از بازداشت   147انتقال  
 . صورت گرفته بود

شخصـيت هـاي مخـالف      "اعـالم كـرد     اي    هبا صدور بياني  » كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران      « دي ماه،    19روز   
 ".دولت در خطر حذف فيزيكي توسط سپاه و شبه نظاميان بسيجي هستند

 . خواند" و خوراك تبليغاتيشايعه"تيراندازي به خودروي كروبي را فرمانده نيروي انتظامي قزوين،  

 باز هم حمله و دستگيري مادران داغدار  
ماموران يگان ويژه پاسداران و لباس شخصي ها به تجمع مادران عزادار و حاميان آنها در پـارك اللـه تهـران حملـه                        

 سـال سـن   75كه جريان اين برخوردها يكي از مادران در . برده و ضمن ضرب وشتم آنان، سي نفر را بازداشت كردند 
 ) دي19. (داشت به بيمارستان منتقل شد

دادگاه انقالب براي ياشار قاجار دبير سابق انجمن دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك حكم زندان، جريمه و شالق صادر       
. وميت از تحصيل و تبعيد شـدند       فعال دانشجوئي دانشگاه سيستان و بلوچستان، مشمول حكم محر         2كرد و همزمان    

 ) دي20(



  بهمن22 خرداد تا 22 ماه جنبش مدني سبز از 8مروري بر  / راه دشوار آزادي
 

 101

دادستان تهران خبر داد؛ كاردار سفارت سوئد كه در جريان حوادث عاشوراي تهران بازداشت شده بود، پس از احـراز           
 ) دي20(. هويت آزاد شده است

 .  ارزيابي كرد"ناقص" اما "گامي مثبت"سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس گزارش كميتة ويژه را،  
  مستمر حقوق بشرنقض 
معانـدان، دشـمنان انقـالب،    "سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، تظاهركنندگان عاشورا را،             

 . ناميد"ها منافقان و ماركسيست
اي سرگشاده خطاب به رياست آن دانشـگاه، بـه    ، در نامهدانشگاه علم و صنعتتن از استادان  56بيستم دي ماه،  

 .گرفته با دانشجويان اعتراض كردندبرخوردهاي صورت 
، از محـل نگهـداري بسـتگان خـود          انـد   هخانواده هاي تعدادي از فعاالن سياسي كه پس از روز عاشورا بازداشت شـد              

 .هيچگونه اطالعي ندارند
 ) دي21. (خروج از بحران در گروي اجراي قانون اساسي و استقالل قوه قضائيه است: كروبي 
 5 بـه    "اخالل در نظم و آسايش عمومي و تبليغ عليه نظام         " به اتهام    امير اصالني زنداني بنامهاي   پنج نفر از فعاالن      

 بـه    اميـد لواسـاني    وعلي بهزاديان    سال،   3به  » سايت جمهوريت «ازي  اند  ه به دليل را   محمدرضا نوربخش سال،  

 به يكسال حـبس محكـوم       مسيحسام تر  سال و    6 به   "شركت در اجتماعات غيرقانوني   " و   "تبليغ عليه نظام  "اتهام  
 ) دي21. (شدند

 . برخورد قاطعانه به عمل آيد"عوامل فتنه گر"دادستان كل كشور از دادستان تهران خواست با  
 ) دي21 (. دادهشدار نسبت به عواقب عدم پذيرش بحران در جامعه محمد خاتمي 
 . شد- اهميت زمان  با درك-رفسنجاني، خواستار حل اختالفات موجود ميان نيروهاي سياسي 
 74 سـال حـبس و       15دار و سخنگوي شوراي دفاع از حق تحصيل دانشجويان، به             ضياء نبوي دانشجوي ستاره   سيد   

نيز كـه بـه همـراه او بازداشـت          ) دختر عموي اين دانشجوي ستاره دار       (پيش از اين عاطفه     . ضربه شالق محكوم شد   
 .  سال حبس تعزيري محكوم گرديد4شده بود، به 

 .محمدتقي خلجي،از روحانيون نزديك به آيات عظام منتظري وصانعي،در منزلش درقم دستگير شد 
 . دي ماه، به همراه همسرش بازداشت شد22مهرانه آتشي، عكاس هنري، سه شنبه  
در ادامه مناظره هاي تلويزيوني، حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان و مصطفي كواكبيان مديرمسئول روزنامه                

كواكبيان در برابر حمالت شـريعتمداري بـه   . با هم به مناظره پرداختند) از حاميان ميرحسين موسوي   (دم ساالري   مر
 .داد  مياصالحات دفاع زيادي نكردو بالبخند به وي گوش

 ...انفجاري مشكوك و مواضعي مشكوك تر 
 قيطريه تهـران كـار گذاشـته         ر منطقه  دي ماه، بر اثر انفجار بمبي كه در يك دستگاه موتور سيكلت، د             22صبح روز    

 . استاد فيزيك دانشگاه تهران جان باختمسعود علي محمديبود، دكتر 

 .اند ه ايشان را ترور كرد"عوامل ضد انقالب"رسانه هاي دولتي ايران بالفاصله اعالم كردند  

ي ميرحسـين موسـوي را منتشـر     نفر از اساتيد دانشگاه تهران از نامزد420نامة حمايتي رسانه هاي خبري، تصوير    
 .شد  ميكردند كه نام علي محمدي در ميان امضاء كننده ديده
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انجمن پادشاهي ايران مسئوليت ترور علي محمـدي        "، منتشر شد و اعالم كرد       »تكاوران تُندر «در سايت   اي    هاطالعي 
ند كه ناگهان گروه اصـلي انجمـن        بالفاصله خبرگزاري هاي دولتي اين اطالعيه را منتشر كرد        . "را برعهده گرفته است   

سـايت اينترنتـي تنـدر را وزارت اطالعـات جمهـوري            "پادشاهي ايران با تكذيبِ نقش در آن ترور، خاطرنشـان كـرد             
 ".اسالمي شبيه سازي كرده است

 . نسبت داد"عوامل اسرائيل و آمريكا"وزارت خارجه جمهوري اسالمي،ترور علي محمدي را به  

آمريكا در ترور مسـعود علـي محمـدي دسـت           " اتهام مسئوالن جمهوري اسالمي كه گفتند        وزارت خارجه آمريكا   

 . خواند"مضحك" را، ادعايي "داشته

از چنـد روز  " دانست و گفت "سياو با همكاري سازمان اسرئيل " ترور مسعود علي محمدي را كارِ        علي الريجاني  
 ".هد در تهران دست به عمليات تروريستي بزندخوا  ميقبل اطالعاتي داشتيم كه اسرائيل با همكاري سيا

 ) دي ماه23 (. در كشور دانست"ايجاد و بسط بحران"محمد خاتمي هدف از ترور علي محمدي را  
 . خواند و شهادت وي را تسليت گفت"استاد سبز دانشگاه تهران"ميرحسين موسوي، دكتر علي محمدي را  

 . داري تندروها در فضاي سياسي كشور و برخورد با تندروي ها شـد              خواستار جلوگيري از ميدان    مجمع روحانيون  
 ) دي ماه23(
 ...يك دستگاه قضائيِ 

 . را مشروط به تعليق آنان دانستكهريزكدادستان تهران رسيدگي به پرونده قضات متخلف  
 . دي ماه دستور توقيف نشريه همت را صادر كرد23دادسراي عمومي و انقالب تهران  
جه جمهوري اسالمي از احتمال كاهش روابط با كشورهايي خبر داد كه درباره انتخابات رياسـت جمهـوري                  وزير خار  

 .اند هايران موضعگيري كرد
 را طرحي بـراي بازداشـتن افـراد از          "محارب"اي، تهديد به محاكمه معترضان با عنوان          الملل با انتشار بيانيه     عفو بين  

 .الم كردشركت در اعتراضات آتي عليه دولت اع
 و فعاالن سياسيِ بازداشتي بنامهاي عيسي سحرخيز، محمدرضـا رجبـي، داوود             نگاران  روزنامهبراي هفت تن ديگر از       

قبادي و اميرعلي آقاياري، كيفرخواست صادر و پرونده آنهـا بـه              سليماني، آذر منصوري، مهدي محموديان هادي عرب      
 .دادگاه انقالب ارجاع شد

 و پايان بساط. ..متفاوت اي  همناظر 
اي روي آنتن رفت كه عليرضا زاكاني نماينده اصولگراي مجلس و جـواد اطاعـت عضـو                    دي، مناظره زنده   24شامگاه   

در اين مناظره، اطاعـت بـه مسـائل    . شوراي مركزي اعتمادملي به تحليل جريانات پس از كودتاي انتخاباتي پرداختند       
نماينده هاي مجلس   . تلوزيون خصوصي را ممنوع كرديد    . كنيد  مي تعطيلروزنامه ها را كه     " اشاره كرد و گفت       مهمي

. دو هزار نفر را رد صالحيت كرديد كه ديگر اين طـوري حاكميـت ملـت اتفـاق نمـي افتـد                     . كنيد  مي را رد صالحيت  
: اكـاني  ز "...تظاهرات آزاد است اما شما اجازه تجمع براي اعتراض نمي دهيد پس شما به من بگو ما بايد چكار كنـيم                    

 درصــد افــزايش 13چــون اصــالح طلبــان بــه نتيجــه انتخابــات اعتــراض كردنــد، نــرخ بيكــاري از ده درصــد بــه  "
  ...اين آخرين مناظره از اين دست بود...   "...يافته

داريوش قنبري، سخنگوي فراكسيون خط امام در مجلس، خواسـتار دعـوت از نامزدهـاي معتـرض بـه انتخابـات يـا                       
 . راي حضور در مناظره ها شدنمايندگان آنها ب



  بهمن22 خرداد تا 22 ماه جنبش مدني سبز از 8مروري بر  / راه دشوار آزادي
 

 103

 "سعيد مرتضوي را از بركنار كنيد" 

، نماينـده   اهللا حسـينيان    روح". را از معاونت دادستان كل كشور خلع كنيد        سعيد مرتضوي ": بان حقوق بشر    ديده 
 .اصولگراي تهران پس از ديدار با آيت اهللا خامنه اي، استعفاي خود را از نمايندگي مجلس پس گرفت

فرمانـده نيـروي     ".خواهند به جهاد علمـي كشـور ضـربه بزننـد            مي دشمنان با ترور استاد دانشگاه    ": نه اي علي خام  
هاي فراخوان  اقدام به فرستادن پيامك و ايميل"شود و با افرادي كه   مي و ايميل ها كنترلsmsاز اين پس : انتظامي

 ) دي25 ( .كنند، برخورد خواهد شد  مي"براي اغتشاش
 محكوم شده است،    اعدامكه به   ) حسين محمودي (ه ها خبر دادند؛ يكي از بازداشت شدگان روز عاشورا           برخي رسان  

كنسول مستعفي سفارت ايـران در نـروژ،از   ) دي26.(خواهرزاده محمد جعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري است       
 .احتمال استعفاي شمار بيشتري از همكارانش خبر داد

 ) دي26. ( شهروند فرانسوي، برگزار شدوتيلد ريسكلجلسه پاياني محاكمه  
همان روز فريد طاهري عضو شوراي مركزي، سولماز عليمرادي از اعضاي شاخه جوانان، محمود نعيم پـور و خسـرو                     

شش نفر از بازداشـت شـدگان حـوادث بعـد از انتخابـات، بـه اتهـام            .قشقايي، چهار عضو نهضت آزادي دستگير شدند      
 بـه حـبس و جـزاي نقـدي          "اخالل در نظم عمومي   "و"اهانت به مسئولين نظام   "،"ليه امنيت ملي  اجتماع و تباني ع   "

  .محكوم شدند
در حج و زيارت و وزير اسبق اطالعات، كناره گيري كرد و خواسـتار              اي    ه، نماينده آيت اهللا خامن    محمدي ري شهري  

 سـاله بنـام     27جـواني    -1عـالم شـد؛      ا شهداي عاشورا هويت دو تن ديگـر از       .رسيدگي به اعتراض هاي جامعه شد     
 شاهرخ رحماني كه    -2. مصطفي كريم بيگي كه در حوالي خيابان نوفل لوشاتوي تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت              

  ) دي26. (در چهار راه ولي عصر توسط خودروي نيروي انتظامي زير گرفته شد
، سـعيد مرتضـوي   . حـبس تعزيـري محكـوم شـد         سـال  11مجيد دري، فعال دانشجويي، از سوي دادگاه انقالب به          

به رئيس مجلس، هرگونه ارتباط خود با حوادث و قتلهاي رخ           اي    هدادستان سابق عمومي و انقالب تهران، با ارسال نام        
هنگام اعزام  ":  مرتضوى سعيد)  دي 27 (.داده در بازداشتگاه كهريزك را رد و مسئوليت آن را متوجه افراد ديگر كرد             

محسن صفايي فراهاني، از اعضاي ارشد جبهه مشاركت،        ." به زندان كهريزك، من در مرخصى بوده ام        شدگان  بازداشت
 دانشجوئي و همسرش سميه عـالمي پسـند عضـو       -پيمان چاالكي فعال سياسي   . سال حبس تعزيري محكوم شد     6به  

  .سابق جبهه مشاركت، به همراه دختر خردسالشان مانا، در شهر ساوه بازداشت شدند
 تن از بازداشت شـدگان اعتراضـات عاشـوراي امسـال، بـا قرائـت كيفرخواسـت                  5 دادگاهجلسه از    دي، اولين    28در  

هـا و چنـد گـروه         طلـب   نماينده دادستان، مجاهدين خلق، سلطنت    .  و دفاعيات دو تن از متهمان برگزار شد        "محاربه"
روز عاشورا به نظام و مقدسات اسالمي اهانت مخالف و بهاييان را متهم كرد كه به صورت سازمان يافته در اغتشاشات         

با توجه به مقـدورات مرحلـه نخسـت         :  نوشت "جنبش سبز در چهار راه جمهوري     " در مقاله    كديورمحسن   .اند  هكرد
اسـتبدادي از قـانون اساسـي را رويكـردي خردمندانـه، واقـع        جنبش اكتفا به تصحيح جمهوري اسالمي از قرائتهاي

معتقدم در اين مسير ميرحسين موسوي عليرغم همه فشارها تا كنون سنجيده . كنم  مياسبهگرايانه و قابل تحقق مح
 ) دي28 (.جنبش سبز ملت ايران است براياي  هعمل كرده و رهبر سياسي شايست

  
 "...شد نوعي عقالنيت بر كشور حاكم شود  ميتصور"
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 تصـور "شت شـدگان پـس ازانتخابـات گفـت           تن از زندانيان سياسي و بازدا      50 در سخناني در جمع       خاتمي محمد 
شد كه پس از حوادث ماههاي اخير، نوعي عقالنيت بر كشور حاكم شود اما بجاي آن شاهد موج جديد فشـارها و                       مي

 29. (هاي منطقي معترضان مدني دانست      اخير ميرحسين موسوي را بازتاب خواسته        وي بيانيه    ".ها هستيم   دستگيري
 )دي

 . گروهي از تظاهرات كنندگان روز عاشورا، ويژه نامه منتشر كردشناسايينيروي انتظامي براي  

 .كردلغو را » فرهنگ آشتي«و » همت«، »موج انديشه« وزارت ارشاد، امتياز سه نشرية 

، دبيركل جبهه مشاركت برگزار نشد و زماني هم بـراي برگـزاري اولـين جلسـه                 محسن ميردامادي جلسه محاكمه    
 .دادگاه اعالم نگرديد

كننـدگان روز عاشـورا شناسـايي و           نفـر ديگـر از تجمـع       40بـيش از    ": پايگاه اطالع رساني نيروي انتظامي ادعا كرد       
 .اند دستگير شده

 ". بهمن شفاف كنند22 بايد مواضع خود را پيش از خواص": خامنه ايآيت اهللا  
د غيرمتعهد به هيئت علمي دانشگاهها       احمدي نژاد، خواستار جلوگيري از ورود اساتي       معاون اول محمدرضا رحيمي    

 ) دي ماه29 (.شد
 .خواستار تغييرات زيربنايي وساختاري در ايران شدنداي  ه تن ازفعاالن حقوق زنان دربياني35حدود  
 ".رضايت و اعتماد مردم شرط حل مسائل كشور است"  :هاشمي رفسنجاني 
 تـن از بازداشـت شـدگان حـوادث پـس از             23بـراي    دادگاه تجديـدنظر  يك مقام مسئول قضايي از صدور احكام         

 ) بهمن30 (.انتخابات خبر داد
، استاد عرب مازاربه قوه قضاييه خواستار آزادي علي اي  هجمعي از استادان اقتصاد دانشكده هاي سراسر ايران در نام     

 .اقتصاد دانشكده اقتصاد عالمه و مشاور اقتصادي موسوي شدند
 ...روندي بي پايان

 روزنامـة اطالعـات، اعتمـاد، تهـران امـروز، بهـار، جمهـوري اسـالمي، توسـعه،                   15 دي ماه، وزارت ارشاد به       30روز   
 ساالري، آرمان روابط عمومي و پول، به اتهام         فرهيختگان و آفرينش، روزان، جهان اقتصاد، اسرار، جهان صنعت، مردم         

، "ر انتقادهاي محمد خـاتمي و حسـن روحـاني        چاپ پاسخ علي مطهري به اسفنديار رحيم مشايي و همچنين انتشا          "
 .تذكر جدي داد

 سال محروميت از 5 عضو انجمن اسالمي دانشگاه صنعتي اميركبير به هشت سال و شش ماه حبس،           مجيد توكلي،  
 . سال ممنوعيت ازخروج از كشور محكوم شد5فعاليت سياسي و 

 .بس محكوم شدعلي پرويز دانشجوي دانشگاه صنعتي خواجه نصير به سه سال ح 
 ) دي30 (.عليرضا بهشتي، مشاور ارشد ميرحسين موسوي، در زندان اوين دچار حمله قلبي شد 
 .، نويسنده و روزنامه نگار پس از مراجعه به دادگاه انقالب در تهران بازداشت شدليلى فرهادپور 
اي كشور و اظهارات وزير علوم دولت از وضعيت علوم انساني در دانشگاههاي  هبعد از انتقادات چندي پيش علي خامن      

اعتقـاد و التـزام     "كننـد بايـد       مـي  استاداني كه در دانشگاه ها تدريس     احمدي نژاد مبني بر اينكه شرط تدريس براي         
 دي ماه دكتر حميدرضا برادران شركا معاونت محمـد خـاتمي در دولـت هفـتم،           30 باشد، روز    "عملي به واليت فقيه   

زنوز، دكترمحمود ختايي، دكترصادق بختياري، دكتـر رضـا عاصـي، دكتـر               دكتربهروز هادي تهراني،    دكتر علي صادق    
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الملـل، خـانم دكتـر تركيـان، محمـد            كيش دبيركل سـابق اتـاق بازرگـاني بـين           مهدي جهرمي، دكتر محمدمهدي به    
ي جهرمـي و  ريـزي، دكتـر مهـد    شده مديريت و برنامه فر از مخالفان جدي دولت و رئيس سابق سازمان منحل     ستاري

 . مهر، اساتيد برجستة دانشگاه عالمه، از تدريس در دانشگاه منع شدند دكتر كيان
در ماهي كه گذشت، اعتراضات شبانه جايگاه ويژه و منحصر به فرد خـود را نشـان داد و شـعارها و نـداهاي شـبانه،                           

 .ربود  ميخواب از چشمان ديكتاتورها
 داخل كشور، ايرانيان حامي جنبش سبز در لندن، پـاريس، بـرلين و چنـد                و همزمان با اعتراضات    1388در دي ماه     

شهر ديگر جهان، به اعتراضات خود ادامه داده و افكار عمومي، رسانه ها و نمايندگان كشورهاي محل اقامـت خـود را                      
 .متوجه وقايع ايران نمودند

 ...دي ماه خونين به پايان رسيد 
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بـازپس گيـري مطالبـاتِ پاسـخ      جنبش سبز و مقاومت مدني مردم ايران كه در جهت): جرس(بش راه سبزشبكه جن
گذاشته بود، طي هشت ماهي كه گذشت، تجاربي آموخـت، هزينـه    داده نشده و فراموش شدة ملت ايران پا به صحنه

جهان ثبت خواهـد   ب هاي اصالحيرا پيمود كه بدون ترديد در تاريخ مقاومت هاي مدني و انقال هايي داد و مراحلي
  .شد

، با حمـالت دولـت كودتـا بـه مطبوعـات، تشـويق مقامـات امنيتـي بـه                    88بهمن ماه پر فراز و نشيب و عبرت آموز           
و سـوء اسـتفادة صـدا و سـيما از هرآنكـه و              اي    هخبرچيني و راپرت جهت شناسائي حاميان جنبش، تقلب هاي رسان         

ا ادامه بازداشت و دستگيريِ گروهي ديگر از فعاالنِ سياسي، مدني، دانشجويي تداوم             هرآنچه الزم بود، آغاز گرديد و ب      
 .يافت و همزمان دادگاههاي انقالب نيز بيكار نبوده و به محاكمات و صدور كيفرخواستها و احكام ناعادالنه ادامه دادند

افشاري مقامات فراقانوني بـر اعـدامهاي       در ماهي كه گذشت، صدور احكام ناعادالنة محاربه، اجراي دو حكم اعدام، پ             
بيشتر و وعدة مسئولين بر اجراي چند اعدامِ ديگـر، در حـالي صـورت پـذيرفت كـه سـازمان ملـل نقـض مسـتمر و                            
سازماندهي شدة حقـوق بشـر در ايـران را در ژنـو مـورد بررسـي قـرار داد و نماينـدگان جمهـوري اسـالمي نيـز، از                              

 .ند در ايران سخن گفت"دموكراسي باز"
 امنيتـي، سـركوب و تمـام        - بهمن، با تمام فشارها، تهديدات، برقراري فضاي پليسي        22حضور سبزها در راهپيمائي      

افت و خيزهايي كه داشت، كمترين فايده اش اين بود كه جنبشي اجتماعي و مدني را، تجربه منـد تـر از گذشـته از                         
و تجربه مند و » سي مرغ«دموكراسي، بايد » سيمرغِ«به منزلي به منزل ديگر رهنمون ساخت تا دريابد براي رسيدن           

 .صبور بود
 خرداد و تير  ، فرآيند تغيير شعارهاي مردم بود؛ شعارهايي كـه در           88از نكات بارز در مطالعة جنبش سبز در بهمن           

ين چرخيد، به دليل سـركوب خـون    مي"اعتراض به تقلب انتخاباتي" و "راي من كجاست؟"، "محو دروغ"حول محور  
 و  "رئيس دولتِ كودتـا   " اعتراضي به    شهريور امرداد و جنبش و ناديده گرفته شدن راي و مطالبات مردم، ابتدائا در            

نهادها و مقامـات    "ماههاي بعدتر    وي شد و متعاقبِ سركوب هاي بيشتر، اين شعارها در            " خارجيِ -حاميان داخلي "

 از سـوي سـبزها در   "رفرانـدم رفرانـدم  "اما شعار .  قرار داد را نيز مورد خطاب و انتقاد و اعتراض     "فراقانوني كشور 
 .، از نكات قابل ذكر بود88بهمن 

در بهمن ماه، رهبران جنبش در مقاطع مختلف، پايداري و اصرار خود بر پيگيري مطالبات مردم را نشـان داده و در                       
كنـيم    مـي شناسيم و نه سازش  ميرسميتنه دولت احمدي نژاد را به "همين ماه زهرا رهنورد قاطعانه اعالم كرد كه       

 ."بلكه صادقانه پيگير حقوق و مطالبات مردم هستيم
 ... روز را پشت سر گذاشت250ماهي كه جنبش ...بهمن ماه پر ماجرا  

 حمله به مطبوعات  
ن صـنعت،  معاونت امور مطبوعاتي وزارت ارشاد، روزنامه هاي اطالعات، اعتماد، اسرار، جمهوري اسالمي، توسعه، جهـا     

روزان، مردم ساالري، بهار، تهران امروز، آرمان روابط عمومي، فرهيختگان، جهان اقتصاد، پول و آفرينش را بـه دليـل                    
 .قرار دادتذكر جدي و هشدار چاپ مطالبي از علي مطهري، محمد خاتمي و حسن روحاني مورد 
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 ) اول بهمن.( اعالم كرد"توريضد ديكتا" و "عامل ايجاد دموكراسي" واليت فقيه را الريجانيعلي  
اى سرگشاده خطاب به نايب رئيس مجلس، خواستار انتشار حقايق            انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه تهران در نامه       

  .در مورد واقعه كوى دانشگاه تهران شد
 .كردندروح اهللا حسينيان و عالء الدين بروجردي، دو چهرة اصولگرا در برنامة رو به فردا با هم گفتگو  
اول بهمـن  . ( شـد    خلجـي كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران، خواستار آزادي فوري حجت االسالم محمدتقي               

 )ماه
 ".جلوي دروغپردازي در سيما را بگيريد"به رئيس صداوسيماخاطرنشان كرداي  هجواداطاعت درنام 
ن سـركوب طـي دهـه گذشـته، مـرگ           تـري    در گزارشي دولت جمهوري اسالمي را به گسـترده         ديدبان حقوق بشر   

 .دستكم سي تن، حبس هزاران تن و شكنجه زندانيان متهم كرد
 انقالب در اعتراض به صدور احكـام سـنگين و غيرقـانوني بـراي فعـاالن سياسـي، مطبوعـاتي و                      مجاهدينسازمان   

 سياسـي و وحشـت   سـردرگمي "هاي طوالني به اتهام شركت در راهپيمايي را، نشانة       دانشجويي، محكوميت به حبس   
 ".اي انقالب كرد  سال پيش ملت ايران براي رسيدن به چنين نقطه31آيا " دانست و پرسيد "حاكمان

جمعي از ايرانيـان    "ازي شد كه دست اندركاران آن سايت، خود را          اند  هرا» نداي سبز آزادي  «اول بهمن ماه، سايت      
 .كنند  ميبراي تحقق آزادي و عدالت تالش خواندند كه "اي مشترك طلب با دغدغه خواه و اصالح تحول

 و فعاالن سياسى ضمن پشتيباني از بيانيه هفدهم ميرحسين موسوى، نسبت بـه اصـالحات   تن از روشنفكران 31 
 . در چارچوب نظام واليت فقيه هشدار دادند

ــگاه آزاد    ــباطي دانش ــه انض ــهدكميت ــي  مش ــام قطع ــادر   15 احك ــگاه را ص ــجويان آن دانش ــر از دانش ــرد نف  .ك

كـاردار جمهـوري    دوم بهمن ماه وزارت خارجه فنالند در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران، حسين علـي زاده،                   
 . در هلسينكي را احضار كرداسالمي

 )دوم بهمن. (به دادگاه انقالب ارسال شدعاشورا  نفر از بازداشت شدگان روز 34پرونده  
 ادامه بازداشت فعاالن دانشجويي 

به سازمان ملل و سازمانهاي مدافع حقـوق بشـر خواهـان            اي    هشجويي و اجتماعي در ايران در نامه سرگشاد       فعاالن دان 
 عليرضا فيـروزي و سـورنا هاشـمي    روشن شدن وضعيت دو تن از كوشندگان جنبش دانشجويي ايران بنامهـاي             

 )دوم بهمن. (شدند
 . را جرم اعالم كردهمان روز دادستان تهران همكاري با كميته گزارشگران حقوق بشر 
 فعال حقـوق زنـان كـه        سميه رشيدي مقامات قضايي و مسئولين زندان، از ارائه هر گونه اطالعاتي در باره اتهامات               

 )سوم بهمن( . آذر ماه بازداشت شده است، خودداري كردند28
اري و بهـاره  ميالد اسدي، مهدي عربشاهي، مرتضـي سـمي   (دفتر تحكيم وحدتچهار عضو زنداني شوراي مركزي    

 . ، جهت اعالم انحالل اين تشكل دانشجويي، تحت فشار قرار دارند)هدايت
شما نيز بزودي صداي ملت ايـران  " اي تحت عنوان انجمن دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير با انتشار بيانيه 

 .، خواستار آزادي مجيد توكلي و دانشجويان زنداني شد"را خواهيد شنيد
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  رسيد كه صادق حسيني دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران، از هفته گذشته در بازداشت به سـر                 همان روز خبر   
برد و مصطفي دهقان روزنامه نگار و محمدرضا احمدي فعال دانشجوئي نيز توسط لباس شخصي بازداشت شـده و        مي

 .تا كنون از آنها خبري در دست نمي باشد
 )سوم بهمن ماه. (كاهش روابط با انگليساصرار كميسيون سياست خارجي مجلس بر  

 تولد شهيد ندا آقاسلطان
نـدا امـروز    . سوم بهمن ماه، خانواده ندا آقا سلطان، روز تولد دخترشان را بر سر مزار او در بهشت زهرا جشن گرفتنـد                    

 .شد  مي ساله27
مقابل دفتر پرس تي وي تجمع      ) نامزد ندا (گروهي از حاميان جنبش سبز در لندن، بنا به درخواست كاسپين ماكان              

 .، مراسم بيست و هفتمين سالروز تولد ندا را گرامي داشتند"وارونه گوئي هاي آن شبكه"كرده و با اعتراض به 
پدر محسن روح االميني يكي از بازداشت شدگان پس از انتخابات كه در كهريزك شكنجه و بقتل رسـيد، از رامـين                       

 قرباني كهريزك نام برده و گفت كه او پـس از آزادي از ايـن بازداشـتگاه، از شـدت                     آقازاده قهرماني، بعنوان چهارمين   
 ) بهمن3 (.جراحات درگذشته، اما مسئووالن از او نام نمي برند

در شرايط امروز براي برون رفـت از        "، در ديدار با جمعي ازاعضاي حزب اعتدال و توسعه گفت            هاشمي رفسنجاني  
 .اي قادراست بحران كنوني را حل كند امنهاهللا خ وضعيت فعلي، فقط آيت

 الريجاني ها 

 45تصويب بودجـه    " رئيس مجلس شوراي اسالمي، در واكنش به خبر منتشره در رسانه ها پيرامون               علي الريجاني 
 ميليارد دالر هـم   45خانم عجول وزير خارجه آمريكا بداند كه با         " اظهارداشت   "ميليون دالري آمريكا براي امور ايران     

 ".تواند تغييري درايران ايجاد كند مين
 )سوم بهمن(. هاشمي شخصيتي بزرگ با اشتباهات بزرگ است: محمد جواد الريجاني 
جمعى از فعاالن اجتماعى ايران در بيانيه اى درباره وضعيت سالمت دكتر ابراهيم يزدى دبير كل نهضت آزادى ايران  

 )چهارم بهمن(  .ابراز نگرانى كردند
 .پرونده وي به دادگاه انقالب رفته احمد قابل دادگاه ويژه روحانيت را غيرقانوني دانست،از آنجاك 
دكتر عباس كاظمي، استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، بعلت شركت در مراسم تشـييع جنـازه آيـت اهللا                     

 .العظمي منتظري از دانشگاه اخراج شد
 حزب كمونيست چين و جنبش سبز 

ارتـش  "گيرى از     كمونيست چين، ضمن حمله به جنبش سبز مردم ايران، آمريكا را متهم كرد كه با بهره               ارگان حزب   
 )پنجم بهمن (.هاى ايران دست دارد  در ناآرامى"تيپ هكرها" و "سايبرى

نارضـايتى روزافـزون شـهروندان ايرانـى تحـت سـركوب و       " آلمـان به گفتة سخنگوى اداره مهاجرت و پناهنـدگان      
، باعث افزايش مهاجرت از ايران شده و پس از انتخابات رياست جمهورى، بر شـمار ايرانيـانى كـه از                     " دولت فشارهاى

 .كنند، افزوده شده است آلمان تقاضاى پناهندگى مى
كوهيار گودرزي، دانشجوي اخراجي دانشگاه شـريف و عضـو كميتـه گزارشـگران حقـوق بشـر و                   دو زنداني بنامهاي     

 )پنجم بهمن. ( عضو ديگر آن كميته، به محاربه متهم شدندهمچنين مهرداد رحيمي
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 به سيد حسن نصراهللا؛ اگر دست شيعيان لبنان به خـون شـيعيان ايرانـي آلـوده نشـده                    نگاران  روزنامهنامه جمعي از     
 .اعالم كنيد و از اين اتهام برائت جوييد 

، در  )شهداي سرشـناس جنـگ ايـران و عـراق         يكي از   (محمد بيات فرزند جواد بيات      به گزارش سامانه هاي خبري،       
 .ارتباط با اعتراضات عاشوراي امسال در اصفهان بازداشت شد

، از ادامـه حـبس او ابـراز تأسـف كـرد و      )مشاور ارشـد موسـوى     (بهشتى در ديدار با خانواده عليرضا       كروبىمهدى   
 ".در شرايط كنونى راه رايزنى براى حل مشكل زندانيان بسته شده است"گفت

 يكي از عوامل سرعت سقوط جوامع بشري، همين تكنولوژي است 

ديدار استادان بسيجي دانشگاههاي سراسر كشور در قم،         عضو مجلس خبرگان، در      مصباح يزدي آيت اهللا محمدتقي    
، "تـازد   در بعد فرهنگـي پيشـرفت الزم را نكـرده ايـم و دنيـا در سـقوط فرهنگـي چهارنعـل مـي                       "ضمن بيان اينكه    

ها، ماهواره و اينترنت در اختيار دشمنان است و يكـي از عوامـل سـرعت سـقوط جوامـع                      تكنولوژي"رد  خاطرنشان ك 
 ".بشري، همين تكنولوژي است

كـن لـوچ، تئـو    . (جشنواره فيلم و تئاتر فجر امسال، بـدون حضـور برخـي هنرمنـدان ايرانـي و خـارجي روبـرو شـد              
 فلسطينى و فيليپ لـوره، كـارگردان برجسـته فرانسـوى و پيتـر               آنجلوپولوس كارگردان يونانى، ايليا سليمان فيلمساز     

هاى برجسته غربى هستند كه اعالم كردند در اعتراض به سركوب خونين معترضـان ايرانـي،                  بروك از جمله شخصيت   
 .)از شركت در جشنواره فجر خوددارى خواهند كرد

ضـمن محكـوم كـردن تـرور مسـعود      اي  هادنفرازاستادان دانشگاههاي جهان، درنامـه سرگشـ   110چهارم بهمن ماه  
 .عليمحمدي، استاد فيزيك دانشگاه تهران، خواهان رسيدگي به اين حادثه شدند

 . خواهان برگزاري انتخابات آزاد و اجازه برپايي تظاهرات شدحزب اعتمادمليروابط عمومي  

 بحران انساني در ايران 

قـوه قضـائيه    "و اعـالم كـرد       را يك بحـران انسـاني دانسـت        در پنجم بهمن ماه، موقعيت ايران        ديدبان حقوق بشر  
جمهوري اسالمي نشان داد كه دادگاههاي نمايشي صدها تن ازتظاهركنندگان و مخالفان، درزمره بـي معنـا تـرين و                    

 ".مضحك ترين تجاوزهاي حقوقي بوده است
 ميليـون   500ا قرار وثيقه    ، رئيس كميته مردمي ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي، دوشنبه شب ب          حسن احمديان  

 )پنجم بهمن ماه (.توماني پس از چهار ماه، از زندان آزاد شد
وزارت خارجه جمهورى اسالمى سفير سوئيس در تهران را به عنوان حافظ منـافع آمريكـا، احضـار كـرد و خواسـتار                    

 .استرداد اعضاى گروه تندر به اتهام شركت درترور استاد فيزيك دانشگاه تهران شد
شناسـد و     مـي  ، احمـدي نـژاد را رئـيس جمهـوري         "به خاطر تنفيذ دولت توسط رهبـري      "هدي كروبي اعالم كرد     م 

 )بهمن5. (تاكيدكرد هنوز براين عقيده است كه در انتخابات تقلب كامالً حاكم بوده است
 ".تنها راه حل اصالح وضع كنوني كشور نهي از منكر صاحبان قدرت است":آيت اهللا بيات اعالم كرد 
 . ،نايب رئيس مجلس خبرگان، هاشمي رفسنجاني را به توهين به رهبري متهم كردمحمد يزدي 

ترين انتخابات را برگزار كرده و جاي هيچ حـرف و حـديثي               جمهوري اسالمي يكي از سالم    : دبير شوراي نگهبان گفت   
 .وجود ندارد
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كشند، راهـي     مي راي حذف مردم نقشه   كساني كه در درون حاكميت ب     " خاطرنشان كرد    مهدي كروبي ششم بهمن    
 ".جز پذيرش حاكميت واقعي راي و خواست مردم را نخواهند داشت

 ...شناسيم و نه   مينه دولت احمدي نژاد را به رسميت 

كنيم بلكه صـادقانه      مي شناسيم و نه سازش     مي  اعالم كرد كه نه دولت احمدي نژاد را به رسميت           زهرا رهنورد  دكتر
 .طالبات مردم هستيمپيگير حقوق و م

 مجيـد تـوكلي   سرگشاده خطاب به رئيس قوه قضائيه از او خواستند تا           اي    هايراني در نام   صدها تن از دانشگاهيان      
 .دانشجوي دربند دانشگاه پلي تكنيك را آزاد كنند

هاي صـورت گرفتـه    از خشونت"اي اعالم كرد كه  ابولفضل اسالمي، رايزن پيشين سفارت ايران در ژاپن با انتشار نامه  
 .دهد  و به همين دليل استعفا مي"عليه مردم بيزار شده

ميليون دالر براي شكست جمهوري اسالمي از طريق اينترنت اختصاص داده است و  45آمريكا : خامنه ايآيت اهللا  
 ملتهـاى    و بـه هـيچ كـس بـاج نخـواهيم داد          ":افزوداي    ه خامن ".دهنده اوج درماندگي دشمن است      نشان"اين مسئله   

  ". منطقه شاهد نابودى اسراييل خواهند بود
 در واكنش به انتقادهاي آيت اهللا محمد يزدي گفت با توجه بـه اطالعـاتي كـه دريافـت كـرده                  هاشمي رفسنجاني  
 ".رسد اين بار بوي توطئه به مشام مي"
 هرگز بر سر حقوق ملت معامله نخواهم كرد 

 )ششم بهمن (.قوق ملت معامله نخواهد كرد اعالم كرد كه هرگز بر سر حمهدي كروبي
هاي برجسته و نخبگان سياسي كشور، با اشاره به توقيف روزنامه ها، بازداشت هـا و   كروبي در ديدار با جمعي از چهره  

تا پايان راه در كنار ملت خواهم بود و براي برگزاري انتخابات آزاد             "اعمال فشارها عليه او و مير حسين موسوي گفت          
 ". موانع موجود خواهم كوشيدو رفع

 متهم و از برخورد دادستان تهران با رسانه هـا   "روحيه ديكتاتورى "محمود احمدى نژاد دستگاه قضايي را به داشتن          
 .و چهره هاى نزديك به دولت انتقاد كرد

 . متهم شدند"محاربه" دو عضو كميته گزارشگران به كوهيار گودرزى و مهرداد رحيمى 

 . ايران اجازه مالقات با سه كوهنورد آمريكايى را نمى دهد:  آمريكاوزارت خارجه 
همزمـان روزنامـه    .، به هيات رئيسه مجلـس شـوراي اسـالمي داده شـد            كاهش رابطه با بريتانيا   هفتم بهمن، طرح     

 كه 58آبان13رسالت تهديد كرد اگر دولت احمدي نژاد،سطح روابط خود را با بريتانيا كاهش ندهد،ممكن است مانند 
 .سفارت آمريكا تصرف شد،سفارت بريتانيا نيز اشغال شود

خطـاب بـه رهبـران جمهـوري اسـالمي          اي    هدر نامـ  )شوراي امور عمومي مسلمانان   (بزرگترين البي مسلمانان آمريكا    
 .خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط دكترابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران شد

اطالعات، دو ديپلمات آلمان در تهران را به هدايت و سازماندهي راهپيمايي معترضين در روز               يكي از معاونان وزارت      
وزارت خارجه آلمان، ارتباط دو دپيلمات اين كشور در تهران با راهپيپايي معترضين در روز عاشورا                . عاشورا متهم كرد  

اي بـه رئـيس    ايندگان سناي آمريكا، در نامـه چند تن از نم   .يا بازداشت دو ديپلمات آلماني در آن روز را تكذيب كرد          
 )هفتم بهمن (.هاي جديد و يك جانبه از طرف واشنگتن عليه تهران شدند جمهور آن كشور، خواستار اعمال تحريم

 ...و آنها اعدام شدند 
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 .شدنداعدام پور به اتهام محاربه در تهران  زماني و آرش رحماني هشتم بهمن ماه،محمدرضا علي
همـان   . نفري بودند كه به اتهام محاربه و تالش براي براندازي نظام، به اعدام محكـوم شـدند                 11ر از جمله    اين دو نف  

در پي اغتشاشات و اقـدامات ضـد انقالبـي و ساختارشـكنانه ماههـاي اخيـر              "گفتاي    هروز دادسراي تهران در اطالعي    
 2نفر را به اعدام محكوم كرد كه 11ان رسيدگي و بخصوص در عاشورا، دادگاه انقالب تهران، به اتهام تعدادي از متهم         

 ، دانشجوي اخراجي و فعال حقوق بشر ، در زندان رو به وخامت              مهديه گلرو حال  ".تن از آنها پنج شنبه اعدام شدند      
  .گذاشت

 ميليون نفر نيست و آنچه مطـرح اسـت          24ميليون و   13ديگر بحثي از    "رمانده كل نيروي انتظامي خاطرنشان كرد       ف
تالش احمد خاتمي براي انصراف هاشمي از نوشتن نامه افشاگرايانه عليه           ".ظ نظام است كه هيچ جاي مدارا ندارد       حف

 محمد يزدي
باراك اوباما هشتم بهمن در نطق ساالنه خود در كنگره آن كشور گفت كه دولت آمريكا از حقوق بشر زنـان معتـرض               

سـال در ايـران چـه     25( جلدي10وسوي حذف شد تاكتابعكس ميرحسين م.كند  ميدر خيابان هاي ايران حمايت
اشـكال  " دولت محمود احمدي نژاد را برسميت نشناخته و مشروعيتمهدي كروبي اعالم كرد     .مجوز بگيرد ) گذشت

  )هشتم بهمن (".او و مردم معترض در مشروعيت دولت احمدي نژاد همچنان بقوت خود باقي است
دن ترور خواهرزاده موسوي و مسعودعلي محمـدي يكـي از اسـتادان دانشـگاه               سازمان مجاهدين انقالب با محكوم كر     

آمـاده سـازي    " را، تـالش بـراي       "احتمال ترور رهبران جنبش سـبز     "تهران،اظهارات برخي از حاميان دولت در مورد        
    . خواند"افكار عمومي براي ادامه ترورها

هاي اخير بطور دائم مقابل دادسـتاني تهـران، دادگـاه           تعدادي از خانواده هاي دستگيرشدگان حوادث عاشورا،طي روز       
 . انقالب و اوين تجمع كرده و خواهان پيگيري وضعيت بستگان خود شدند

  .وب نگاران در ايران با خطر اعدام مواجهند: گزارشگران بدون مرز
  

 ...لطفا بيشتر اعدام كنيد

صادق الريجاني، رئيس قوه قضائيه خواست تا دسـتور  ، دبير شوراي نگهبان در نماز جمعه نهم بهمن، از       احمد جنتي 
پـور و محمدرضـا    محسـن مخملبـاف در رابطـه بـا اعـدام آرش رحمـاني            .ديگر از زندانيان را صادر كنـد      اي    هاعدام عد 

به آيت اهللا وحيد خراساني پدرهمسر آيت اهللا صادق الريجاني نوشـت و نسـبت بـه ايـن                   اي    هزماني نامه سرگشاد    علي
  .  شدمساله معترض

كميته گزارشگران حقوق بشرايران، اتهـام هـاي وزارت          .گويد از اعدام فرزندش خبر نداشت       مي پدر آرش رحماني پور   
تعطيلـي مدرسـه و      .اطالعات جمهوري اسالمي به اين نهاد غير دولتي را زمينه سازي براي حذف فيزيكي آن خوانـد                

 ر اصفهاناخراج مديربدليل برگزاري سوگواري آيت اهللا منتظري د
  

 چهلم پدر معنوي جنبش سبز
بدليل محدويت هايي كه در برگزاري ايـن  . مراسم چهلمين روز درگذشت آيت اهللا العظمي منتظرى، در قم برگزارشد  

 در جريان ايـن مراسـم       .مراسم ايجاد شده بود، مراسم تنها در منزل آن مرحوم و خيابانهاي منتهي به آن برگزار شد                
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اهللا   آيـت  ، نويسنده وبالگ تورجـان مقابـل بيـت   علي اشرف فتحي)نهم بهمن ماه. ( ربوده شدنددهها نفر بازداشت و 
  .العظمي منتظري دستگير شد

هـا،   ، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه هاي نمازجمعه، از نحوه برخورد حكومت با اعتراض             مولوي عبدالحميد 
دادستان تهـران اعـالم كـرد شـمار ديگـري از            . شكنجه، انتقاد كرد   ها، و اعتراف گرفتن با اعمال فشار و         افزايش اعدام 

 .شوند  مي بهمن محاكمه10بازداشت شدگانِ عاشورا،
  

 واكنش هاي داخلي و خارجي به اعدام ها
پـور را بعنـوان محـارب و     زمـاني و آرش رحمـاني   آمريكا و مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا اعدام محمدرضا علي         

 از اعدام علي زماني و رحماني پور و دعـوت       تاسف كروبي و موسوي   ابراز  . ان شديدا محكوم كردند   اغتشاشگر در تهر  
   بهمن 22از مردم براي شركت در راهپيمايي 

به صادق الريجاني، رئيس قوه قضائيه، به عملكرد دستگاه قضائي در مورد اعـدام              اي    هجبهه مشاركت در نامه سرگشاد    
برخي از فعاالن و تحليلگران سياسي خارج از كشـور، اعـدام             .لي زماني اعتراض كرد   آرش رحماني پور و محمدرضا ع     

گروهي در حكومت هوس تكـرار      "دهد    مي آرش رحماني پور و علي زماني را جنايتي سياسي توصيف كردند كه نشان            
سـت تـا در     ، از مـردم خوا    هاشمي رفسـنجاني  ". را در سر دارند    67فاجعه اعدام هاي جمعي زندانيان سياسي سال        

سايت راديو زمانه توسط گروهي كه خود را ارتش سـايبري ايـران معرفـي كـرد، از         .شركت كنند   بهمن 22راهپيمايي  
 .دسترس كاربران خارج شد

 دادگاههاي در قامت قرون وسطي 
ايان رسيده  شدگان روز عاشورا به پ       نفر از بازداشت   37اي اعالم كرد كه تحقيقات در مورد          دادستاني تهران در اطالعيه   

 نفر از متهمان، محاربه و افسـاد فـي          5   آنها با صدور كيفرخواست به دادگاه انقالب ارسال شده كه در پرونده             و پرونده 
شدگان عاشورا در      نفر از بازداشت   16، محاكمة   )دهم بهمن (همان روز   . االرض به عنوان موارد اتهامي اعالم شده است       

 نفري كه محارب معرفي شدند، سـايرين بـه   5 قاضي صلواتي برگزار شد كه غير از   دادگاه انقالب به رياست    15  شعبه
اجتماع و تباني عليه امنيت كشور، تبليغ عليه نظام و قصد بر هم زدن امنيت كشور از طريق تحريك افراد به شورش                      

س بـوك خوانـده   گروهك هاي سكوالر، منافقين، سلطنت طلب، بهائيت و سايت في       "و آشوب، و عضويت در آنچه كه        
 بهمـن،   22در پي فراخوان مهدي كروبي و ميرحسين موسوي براي شـركت مـردم در راهپيمـايي                 .، متهم شدند  "شد

 محمد رسول اهللا تهران بزرگ هشدار داد كه با هواداران جنـبش سـبز           فرمانده سپاه سرتيپ پاسدار حسين همداني     
 بهمـن روز اعتـراض   22روز " تهران بزرگ با اعالم اينكه      فرمانده سپاه  .دراين راهپيمايي به شدت برخورد خواهد شد      

يـازدهم بهمـن    (".دهيم چيزي به عنوان موج سبز خودي نشان بدهـد  به هيچ عنوان اجازه نمي"، هشدار داد  "نيست
 )ماه
 فدراسيون جهاني دمكراتيك زنان باصدور اطالعيه اي، همبستگي خود را با زنان و مردم ايـران در راه دسـتيابي بـه                      

اي به رئيس دولـت،        سرگشاده   مجلس با ارسال نامه     احمد توكلي، نماينده  .آزادي و عدالت اجتماعي درايران اعالم كرد      
 .هاي غيرقانوني براي مطبوعات منتقد معرفي كرد وي را مسئول محدوديت

 داشـتند،  هشت نفر از كساني كه روز جمعه، در مراسم چهلمين روز در گذشـت آيـت اهللا منتظـري در قـم شـركت           
اظهارات معـاون وزيـر     اي    ه، با انتشار اطالعي   )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران     .برند  مي همچنان در بازداشت به سر    
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در پي انتشـار عكـس      . را رد كرد   "ارتباط گروه مادران صلح و و جمعيت مادران عزادار با آن سازمان           "اطالعات درباره   
و فراخـوان بـراي شناسـايي معترضـين،         » امين جامعه « سايت پليس و مجلة      تعداد زيادي از معترضان روز عاشورا در      

 70هـاي اطالعـاتي و امنيتـي،    بهمن خاطرنشان كرد با همكاري مردم و تـالش دسـتگاه  11فرمانده نيروي انتظامي در 
 .اند هدرصد معترضان روز عاشورا كه تصاويرشان منتشر شده بود، شناسايي شد

منوچهر متكى، هيالرى كلينتون را متهم كـرد        ) بهمن 11. ( دو متهم به محاربه دفاع كرد     رئيس قوه قضائيه از اعدام       
با فرارسيدن سى و يكمين سالروز ورود آيت اهللا خمينى  .كه مى خواهد سياستهاى آمريكا را به دوران بوش بازگرداند      

در ايـن   .  در تهران آغاز شـد     1357ن  به تهران پس از ساليان تبعيد در خارج از ايران، مراسم دهة سالگرد انقالب بهم              
هركسـي بخواهـد    "مراسم، غالمعلي حدادعادل، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس، با اشاره به مخالفان دولـت گفـت                

دور جديـد  "جبهـه مشـاركت   ".رنگ و شعار ديگري را در اين مراسم مطرح كند، در ميان ملت منـزوي خواهـد شـد                
 . كرد را محكوم"برخورد با استادان دانشگاهها

دوازدهم بهمن خبر رسيد مهرداد رحيمي،سعيد حائري و شيوا نظرآهاري؛ اعضاي كميته گزارشگران حقوق بشر كه                 
سهيل محمدي فعال دانشـجوئي دانشـگاه       .در زندان به سر ميبرند،براي دادن اعتراف تلويزيوني تحت فشار قرار دارند           

ماه 3قبلي دولت احمدي نژاد در آن دانشگاه، پس از گذشته           خواجه نصير و از اعتراض كنندگان به حضور وزير ارشاد           
صـالحي دانشـجوي دانشـگاه بابـل را بـه محروميـت از                 سال حبس محكوم شد و همزمان راضيه ديلم        4بازداشت، به   

 . تحصيل محكوم شد
 ...بذل و بخشش از كيسة 

 كه بـيش    -ي در بودجه سال آينده      رسانه ها از ميزان كمك دولت احمدي نژاد به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولت             
متعلـق بـه   (بر اساس گزارش هاي رسيده، سهم موسسه آينده روشن          .  پرده برداشتند  – درصد افزايش داشته     140از  

وابسـته بـه حميـد موالنـا، مشـاور          ( ميليون تومان، بنياد فرهنگي موالنـا        200يك ميليارد و    ) مشايي  اسفنديار رحيم   
 ميليون تومـان و     500،  )به رياست روح اهللا حسينيان    (ومان، مركز اسناد انقالب اسالمي       ميليون ت  337،  )احمدي نژاد 

شـيرين   . ميليـارد تومـان تعيـين شـده اسـت        10موسسه آموزشي امام خميني قم با رياست آيت اهللا مصباح يزدي،            
نيده نمـي شـود،   عبادي با ابراز تاسف از اينكه صداي صلح طلبان و مسالمت جويان در هياهوي خشـونت طلبـان شـ                 

تـن از دموكراسـي خواهـان و     80بـيش از   . توصـيف كـرد  "برادر كشي ايرانيان"تداوم سياست جاري در ايران را 
عقيـدتي و برگـزاري     -فعاالن ايراني، با انتشار بيانيه اي، اعدام هاي اخير، صدور حكم اعـدام بـراي زنـدانيان سياسـي                  

 .دادگاههاي غيرعلني را محكوم كردند
پاسخ اعتراض مدني و انتقاد، فشـار و سـركوب،          " با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت          خاتمي محمد   همان روز  

تعدادي از مديران مياني بخش صنعت ايران پـس از تظـاهرات عاشـورا              )دوازدهم بهمن  (".زندان و احياناً اعدام نيست    
 وكيل يكي از دو نفري كه چند روز پـيش           ،نسرين ستوده ".به آنها اتهام جاسوسي وارد آمده است      ". بازداشت شدند 

رئـيس دانشـگاه عالمـه      .به اتهام محاربه اعدام شدند، ادعاي دادسراي تهران دربـاره حضـورش در دادگـاه را رد كـرد                  
برخـى  گذارد،    فر، استاد اين دانشگاه را در اختيار رسانه ها مى           طباطبايى ضمن تهديد به اينكه پرونده محمد ستارى       

 .اند  ايفا كرده"نقش كليدى"هاى روز عاشورا  گاه را متهم كرد كه در ناآرامى آن دانشاستادان
دبيـر سـابق انجمـن اسـالمي        (، نويد عابديني    )عضو اسبق انجمن دموكراسي خواهان دانشگاه تهران      (وحيد عابديني    

 .د شدنبازداشتو اسماعيل ايزدي خواه، از فعاالن سابق دانشجويي، ) دانشكده ادبيات آن دانشگاه
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 دى در منـزلش در قـم بازداشـت    22، از عالقه مندان آيت اهللا منتظري و روحانى منتقدي كـه             محمد تقى خلجى   

، وضع سالمت او در زندان اوين، دچار مخاطره جـدى  بهشتىبه گفته نزديكان عليرضا .بهمن آزاد شد 12شده بود، 
 .شده است

و سـركوب خـونين     مقابـل فرمانـداري ايـن شهرسـتان    به طرح جديد تقسيمات كشوري در الر آغاز اعتراض مردم 

 -معترضين
محمـد علـي رفيعـي فعـال        ) بهمـن  13. (عليرضا ثقفي فعال كارگري و عضو كانون نويسندگان ايـران بازداشـت شـد             

  .دانشجوئي دانشگاه تهران و شاهين فضلي فعال دانشجوئي تبريز، بازداشت شدند
 ...نه نفر ديگر هم اعدام خواهند شد

 كه در تظاهرات اعتراضي اخير شـركت   نفر ديگر9 معاون اول قوه قضاييه اعالم كرد، رييسيالسالم ابراهيم   حجت ا 

 وي درباره پرونده فرزندان هاشمي رفسنجاني نيز خبر داد كه ايـن پرونـده               . خواهند شد  اعدامكرده بودند، به زودي     
كمپـين بـين المللـي حقـوق بشـر در           ".خواهد گرفت در موعد مقرر در جريان قرار       "به دادسراي تهران ارجاع شده و       

 ) بهمن13(.درباره مهرانه آتشي، عكاس و همسرش مجيد غفاري ابراز نگراني كرد اي  هايران با انتشار بياني
» كلمـه «بـا سـايت   اي  ه در مصـاحب 1357 در آستانه سي و يكمين سالگرد وقوع انقالب بهمن         ميرحسين موسوي  

 وي تاكيد كرد از مبارزه مسالمت آميز براي احقـاق           ".ز به اهداف خود نرسيده است     انقالب هنو "تصريح كرد كه    

و عضـو شـوراي     » نامـه «شـدة      بهبهاني، مدير مسئول ماهنامه توقيف     كيوان صميمي .حقوق مردم دست برنمي دارد    
ت هـاي   ، به تحمل شش سـال زنـدان و محروميـت مـادام العمـر از فعاليـ                 »انجمن دفاع از آزادي مطبوعات    «مركزي  

  .سياسي محكوم شد
، روزنامـه  علي محمد اسالمپور، »چلچـراغ « ، شاعر، ترانه سرا و روزنامه نگار آزاد و فعال در نشريهنيلوفر الري پور

كرمانشاه، نازنين حسن نيا و سـحر قاسـمي نـژاد، دو دانشـجوي دانشـگاه تهـران                  » نواي وقت «نگار و سردبير نشريه     
 بذر نابودي خود را " رييس جمهوري آمريكا گفت رهبران ايران با سركوبي معترضان           جو بايدن، معاون  .بازداشت شدند 

 از مذاكره براى آزادى سه كوهنـورد آمريكـايي خبـر داد و گفـت آنهـا                  محمود احمدى نژاد  ) بهمن   13 (".كارند مي
  .احتماال با زندانيان ايرانى در زندان هاى آمريكا مبادله خواهند شد

بالفاصله پيشنهاد احمدي نژاد مبنى بر مبادلة سه كوهنورد آمريكايىِ دربند در ايـران بـا چنـد           وزير خارجه آمريكا  
يكـى از   )مهابـادي (كانون نويسندگان ايران از ربوده شدن رضا خندان .ايرانى كه در آمريكا زندانى هستند را رد كرد

زاوية سران فتنه روز به "اطرنشان كرد احمد خاتمى عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان، خ .دبيران آن كانون خبر داد    
 " .شود و اين امر اميد بازگشت آنها به آغوش نظام را كمرنگ كرده است روز با نظام و انقالب بيشتر مى

به مناسبت سي و يكمين سالگرد انقـالب اسـالمي، خاطرنشـان            اي    هچهاردهم بهمن ماه، مهدي كروبي با انتشار بياني       
سرگشاده فاقد امضائي بـا عنـوان       اي    هنام".الميت انقالب به شدت زير سوال رفته است       دو ركن جمهوريت و اس    "كرد  

مدرسين و طالب قم و نجف انتشار يافت كه در آن خطـاب بـه رياسـت و نماينـدگان مجلـس خبرگـان، گفتـه شـد                       
 ".صالحيت رهبر مخدوش شده و يا زير سوال رفته است"

 شركت   بهمن 22اعالم كرد كه با نماد هاي سبز در راهپيمايي          اي    هبا صدور بياني  جبهه اصالحات   شوراي هماهنگي   
چهاردهم بهمن ماه، جواد ماهزاده نويسنده و روزنامه نگار ادبي بـه تحمـل چهـار سـال حـبس تعزيـري               .خواهند كرد 
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 با سـنگ حملـه كردنـد كـه بـر اثـر آن               مسجد قباي شيراز  از نيروهاي بسيجي، به حاضران در       اي    هعد.محكوم شد 
 . زخمي شدندشماري

 مـتهم برگـزار شـد و يكـي از دانشـجويان             14شدگان روز عاشورا با حضور        يكي ديگر از محاكمات مربوط به بازداشت      
يكـى از    .در جريان اين دادگاه به اتهامات پنج تن از متهمان رسيدگي شـد            .  مواجه شد  محاربهشده با اتهام      بازداشت

ادگاه، به ارتباط خود با ديپلمات هاى سفارت آلمان در تهران اعتـراف             متهمان پرونده حوادث روز عاشورا، در جلسة د       
 "مسـموميت دارويـي  "، پزشك وظيفه بازداشـتگاه كهريـزك، را         رامين پوراندرجاني پزشكي قانوني دليل مرگ     .كرد

ـ             9اجراي حكم اعدام براي     ": دادستان تهران .اعالم كرد  ه تاييـد    نفر ديگر به اتهام محاربه هنوز قطعي نيست و بايـد ب
  ".دادگاه تجديد نظر برسد

پژوهشگر و استاد ايرانى خارج از كشور، در نامه اى خطاب به سـفيران چـين در سـازمان     111 ماه،چهاردهم بهمن
ارگان حـزب كمونيسـت چـين دربـاره حـوادث پـس از انتخابـات        » خلق«ملل و آمريكا، به انتشار مطلبى در روزنامه      

از جنبش دمكراسـي خـواهي      اي    ه تن از نخبگان و روشنفكران لبناني با صدور بياني         90پانزدهم بهمن،   .اعتراض كردند 
چه كسي محارب ":  در مخالفت با اعدام برخي زندانيان به عنوان محارب گفت كديورمحسن  .در ايران حمايت كردند   

 اد فقهـي داشـتيد  گذاريـد، اگـر سـو     مـي بـر مخالفانتـان نـام محـارب     است؟ ماموران جنايتكار يا مخالفان بي دفاع؟
 ) بهمن15. ("دانستيد كه محارب شما هستيد و نه آنها مي

  مدني-ادامة دستگيري ها و بازداشت فعاالن سياسي
نويس و بنفشه دارالشفايي، مدرس موسيقي، به دفتر پيگيـري وزارت اطالعـات احضـار و                  جميله دارالشفايي، فيلمنامه  

خواهر اردوان تراكمه،   (رالشفا فعال دانشجويي طيف چپ و بهار تراكمه         ياشار دا .كمي بعد به زندان اوين منتقل شدند      
اند كه ششم     نويس و منتقد ادبي     اردوان و بهار تراكمه فرزندان يونس تراكمه داستان       . بازداشت شدند ) فعال دانشجوئي 

هاي   م بهمن، خانواده  شانزده.ديگر از ميهمانان بازداشت شد    اي    ه درمنزل مهين فهيمي از مادران صلح،همراه با عد         دي
اي، خواسـتارآزادي زنـدانيان سياسـي         الـه علـي خامنـه       اي خطاب به آيت     اعضاي بازداشت شده نهضت آزادي در نامه      

شـانزدهم  . (شـرايط بحرانـي كنـوني قطعـا ادامـه نخواهـد داشـت             : مهدي كروبي در ديدار با خانواده زنـدانيان       .شدند
  . جمهوري اسالمي،از دسترس كاربران اينترنتي خارج شد اميركبير، توسط ارتش سايبري خبرنامه)بهمن

هم بـه اعتـراض خـود بـه طـرح جديـد             ) شانزدهم بهمن (ساكنان شهرستان الرستان در استان فارس، براي روز دوم          
 بهمـن  22امامي كاشاني، خطيب نماز جمعه تهران مردم را به آرامـش در راهپيمـايي               .تقسيمات كشوري ادامه دادند   

  اتحاديـه  .قيد و شرط زندانيان سياسي شد        بهمن خواستار آزادي بي    22 در آستانه سالروز     هرا رهنورد ز. دعوت كرد 
 .اروپا از ايران خواست تا اجراي احكام اعدام را متوقف كند 

 گفـت؛   57، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در يك سخنراني به مناسـبت سـالگرد انقـالب                 محمدي  مصطفي پور  
 بهمـن، انجمـن     22در پـي بازداشـت گسـترده دانشـجويان در آسـتانه             . عمل كنند  "سوپر انقالبي "  افراد نبايد   بعضي

اوين فقـط يـك بازداشـتگاه       "رئيس سازمان زندانها    .اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران، اين بازداشتها را محكوم كرد        
ه مركـزي كـرج و پـرديس نگهـداري          شهر، قزل حصار، ندامتگا     است و تمام زندانيان استان تهران در زندانهاي رجايي        

 ".شوند مي
، هفدهم بهمن ماه به خانواده اش تحويـل داده شـد و مسـئوالن امنيتـي، خـانواده آرش                    جنازه آرش رحماني پور    

، از نماينـدگان اصـولگراي      علي مطهري .رحماني پور را از برگزاري هرنوع مجلس ختمي بر اي فرزندشان منع كردند            
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دردهـا را خـوب بيـان       "سرگشاده به ميرحسين موسوي گفـت او      اي    ه احمدي نژاد در نام    مجلس و از منتقدان محمود    
 103 در مجلس يادبود احمد بورقاني گفت مقامـات ايـران بعـد از               كديورمحسن  ."كرده اما راه درمانش اشتباه است     
 .اند ه را درك نكرد"قانون"گذرد، هنوز مفهـوم اوليه   ميسال كه از تصويب قوانين اساسي

  بهمن22غاز دعوت ها براي شركت در راهپيمائي آ 

 بهمن فرصتي مغتنم و يگانه براي جنـبش سـبز ملـي    22اي اعالم كرد كه  با صدور بيانيه مجاهدين انقالب   سازمان  

 از همگـان بـراي      اعتماد ملي حـزب   .هاي خود تأكيد ورزد     اي، بر آرمان    ايران است تا فارغ از انحصار و محاصره رسانه        
 بهمن دعوت كرد و آزادي زندانيان سياسي، انتخابات آزاد، نفي خودكامگي و انحصار طلبـي            22هپيمايي  شركت در را  

 .ترين مطالبات ملت ايران در سي و يكمين سالگرد انقالب، برشمرد را بخشي از مهم
ندي  سـا    وي در مصـاحبه بـا روزنامـه        . بهمن شركت كنند   22 از همگان خواست كه در راهپيمايي        شيرين عبادي  

كنم كه مردم بايد در تظاهرات شـركت كننـد و حقـوق خـود را بـه طـور                      من فكر مي  "تلگراف، چاپ انگلستان گفت     
، شـبانه در منـزلش در تهـران         )روزنامـه نگـار    (اكبر منتجبي در ادامه موج بازداشت هـا،       .آميز، مطالبه كنند    مسالمت

 خبرگزاري مهـر، يـك روز پـس از اخـراجش از آن              بازداشت و همزمان احمد جاللي فراهاني، دبير سرويس اجتماعي        
سه روزنامه نگار فعال جنبش زنان بنامهاي زينب كاظم خواه، مهسا جزيني و سميه مـومني،               .خبرگزاري بازداشت شد  

  ) بهمن17. (روزنامه نگار و فعال كمپين يك ميليون امضا بازداشت شدند
نامـه سرگشـاده خـانواده    .كننـد  لمال مسلمين معاصي را ترويج مي ا با بيت:  از دولتصافي گلپايگانيانتقاد آيت اهللا   

آيت اهللا رباني املشي به رئيس قوه قضائيه؛ آثار وضعي اينگونه ظلمها نظـام جمهـوري اسـالمي را تـا نـابودي پـيش                         
» طائي«دكتر  .، كميته گزارشگران از بازداشت هشتمين عضو خود در ايران خبر داد           علي كاليي با بازداشت   خواهدبرد

 بهمن ماه، يكي از فرمانـدهان سـپاه   18در .طباطبايي، به كميته انضباطي احضار شد    مدير گروه توسعه دانشگاه عالمه    
 . از طرح ترور محمد خاتمي پرده برداشت

  
 ادامة جدال نوة رهبر فقيد انقالب با سيماي ملي

 22اهللا خمينـي در آسـتانه         خي آيـت  سـازي تـاري     اي به رئيس صدا وسيما، از نحوه شبيه          در نامه  حسن خميني سيد  
اشاره و تاكيد كرد كـه در ايـن برنامـه قضـاياي             » شاخص«اي تحت عنوان      حسن خميني به برنامه    . انتقاد كرد   بهمن

 از پخش گزينشي سخنان رهبر فقيد انقـالب         محمد خاتمي ) بهمن 18(.گذشته در آستانه انقالب تحريف شده است      

 سـال حـبس     6طلبان،بـه تحمـل       ، رييس ستاد ائـتالف اصـالح      محسن امين زاده   .در صدا وسيما شديدا انتقاد كرد     
  .تعزيري محكوم شد

 در حالي برگزار شد كه وي بار ديگر از خود دفـاع نكـرد و بـه                  مصطفي تاج زاده  دومين جلسه رسيدگي به اتهامات      
به رؤسـاي دو قـوه مجريـه و    خطاب اي  ه نمايندة مجلس، در نام  50بيش از   ) بهمن 19 (.وكاليش هم اجازه دفاع نداد    

 دادستان وقـت تهـران      سعيد مرتضوي قضائيه، خواستار برخورد جدي با عاملين و مسببين فاجعه كهريزك به ويژه             
  .شدند

در ادامه موج بازداشتها، احسان مهرابي، خبرنگار پارلماني روزنامه فرهيختگان، حسن ظهـوري، روزنامـه نگـار حـوزه                   
كاس خبري،مريم قنبري،وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان و فريـد منصـوريان،فعال             ميراث فرهنگي،امير صادقي ع   

، خـواهرزاده زهـرا رهنـورد و دبيركميتـه          كـار   نقرهصالح  .محيط زيست و مترجم رسانه هاي خارجي بازداشت شدند        
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ومي دادستاني عم وي پيشتر از اين مسوول روابط.  بهمن به دادسراي زندان اوين احضار شد19حقوقي ستاد موسوي،    
رهبـر  .كل كشـور بـود كـه بـه خـاطر نسـبت فـاميلي بـا زهـرا رهنـورد و ميرحسـين موسـوي از كـار بركنـار شـد                                

كساني كه در مقابل ملت ايران در انتخابات ايستادند، از ملت نيستند " بهمن گفت 22 در آستانه روز   اسالمي  جمهوري
  ) بهمن19 (".و ارتباطي با توده مردم ندارند

 ...آميز بوده  بش سبز از اول مسالمتحركت جن

حركـت جنـبش سـبز از اول        " در ديدار با شـماري از دانشـجويان و جوانـان خاطرنشـان كـرد                 ميرحسين موسوي 
 برجسـته جهـاني بـا     شخصـيت  60همزمـان  ) بهمن19 (".آميز بوده و باز هم قوياً بايد اين مسئله ادامه يابد مسالمت

محمـد   .هـا در ايـران شـدند    اسالمي، خواستار پايان دادن به اعدام        رهبر جمهوري  اي سرگشاده خطاب به     انتشار نامه 
 بهمن گفـت اختالفـات ايـن روزهـا در ايـران، داخلـي اسـت و                  22 با دعوت مردم براي شركت در راهپمايي         خاتمي

يـه سـالها در     وگويي با مجله آلماني اشپيگل اعـالم كـرد، مثـل بق              در گفت  مهدي كروبي . ارتباطي به بيگانگان ندارد   
 .خواهد در تظاهرات شركت كنند كند و از مردم مي  بهمن شركت مي22راهپيمايي 

  يك رسانه ملي نيست صدا وسيما 

 شـاخص را      در برنامـه   "خمينى آيت اهللا  تحريف شخصيت و سخنان   " درباره   حسن خمينى رييس صداوسيما انتقاد    
 يـك    صـدا وسـيما   "مجيد انصاري خاطرنشان كرد     ) بهمن 19 (".هاى امام رهبرى است     مفسر حرف "رد و اعالم كرد     

آيت اهللا موسوى اردبيلى از مراجع تقليد منتقد و رئـيس سـابق قـوه قضـائيه، در ديـدار بـا رهبـر                      ".رسانه ملي نيست  
جمهورى اسالمى ضمن اشاره به وجود بحران در كشور، خواستار آزدى بى قيد و شرط زندانيان وقـايع اخيـر و طـرد                       

همسر و فرزندان محمد نورى زاد روزنامه نگار و فيلمساز زندانى، به دادسراى انقالب مستقر در زنـدان                   .دافراطيان ش 
 فعاالن حقوق بشر، احضار اين خانواده را با نامه سرگشـاده آنهـا خطـاب بـه مـردم ايـران مـرتبط               .اوين احضار شدند  

هاشمي رفسنجاني  . انجام شد  بيستم بهمن ماه    هاشمي رفسنجاني با رهبر جمهوري اسالمي در        ديدار مهم .دانستند  
 ".فضايي بر جامعه حاكم نشود كه هر انتقادي مورد حمله قرار بگيرد": در ديدار با مردم

وزيـر خارجـه    .بيستم بهمن، دو روزنامه نگار ديگر به نام هاي علي مليحي و وحيد پوراستاد نيـز بازداشـت شـدند                    
 تن از فعاالن سياسي و      18مادران  .رش به سفارت اين كشور در تهران خبر داد        ، از تالش دهها بسيجي براي يو      ايتاليا

خطاب به ملت ايران، به بازداشـت  اي  ه، در نام  اند  ه خرداد بازداشت شد   22مدني كه پس از انتخابات رياست جمهوري        
وضـعيت    :م كـرد بيستم بهمن مـاه، جبهـه مشـاركت اعـال    .فرزندان خود و اتهامات وارد شده به آنان اعتراض كردند

 به مسـجد   تقوا در حمله: انتقاد آيت اهللا دستغيب به نيروهاي لباس شخصي .موجود در ايران قابل دفاع و دوام نيست       
 .و اصحاب آن نيست

 و اين نشان    اند  ه درصد مردم در انتخابات شركت كرد      85اكنون حتى معترضين هم قبول دارند كه        ":على اكبر واليتى  
دادسراي تهران  ". سال از گذشت انقالب،مردم همچنان اين نظام و قانون اساسى را قبول دارند             30مى دهد كه بعد از      

 معتـرض  9 توصيف كرد، خبـر داد و اعـالم كـرد بـراي            "عوامل اغتشاشات " كه آنها را       نفر 35از قطعي شدن احكام     
فير بريتانيا در تهـران،  س.ديگر تظاهرات روز عاشورا، يك حكم اعدام و هشت مورد حبس تعزيري صادر شده است    

هـاي    ادعاي مقام هاي جمهوري اسالمي در مورد دخالت لندن در امور داخلي ايران، از جمله دامن زدن بـه اعتـراض                    
بريتانيـا خواسـتار حفـظ روابـط        // دانست» پايه و اساس    بي«پس از انتخابات رياست جمهوري را تكذيب كرد و آن را            
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حسـين  حراست فرودگاه امام خميني تهران، بيستم بهمن مـاه هنگـام بازگشـت              ماموران   . ديپلماتيك با ايران شد   
 . گذرنامه او كردند  از سفر دبي، اقدام به ضبطكروبي

 صدور احكام ناعادالنه و فلّه اي 
شبنم مددزاده، دبير سياسي انجمن اسالمي دانشگاه تربيت معلم، و برادر او فرزاد مـددزاده، بـه پـنج سـال حـبس و                        

بـه  اي  ه استاد و پژوهشـگر دانشـگاه بـا ارسـال نامـ       90بيش از    ) بهمن 20. (شهر محكوم شدند     زندان رجايي  تبعيد به 
 .رئيس قوه قضاييه، خواستار آزادي محمد صادق رباني املشي، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، شدند

، به موج جديد بازداشت فعاالن  57به مناسبت سالروز انقالب بهمن اي  ه با صدور بيانيادوارتحكيم وحدتسازمان  

 دبير كـل جبهـه مشـاركت، برگـزار     محسن ميردامادياولين جلسة محاكمة    .مدني و سياسي در ايران اعتراض كرد      

آنـرا امتحـان الهـى توصـيف           با اشاره به وقايع پس از انتخابـات رياسـت جمهـورى،            علي الريجاني  ) بهمن 21 (.شد
 جمهوري اسالمي خواست به معترضين اجازه دهند فردا بـا احسـاس امنيـت        سازمان عفو بين الملل از مسئوالن     .كرد

 از مسئولين ستاد انتخاباتي ميرحسـين       احمدياندادگاه تجديدنظر، سيد حسن     .بطور مسالمت آميز راهپيمايي كنند    
موسوي را به شش سال، بهزاد نبوي فعال اصالح طلـب و نايـب رئـيس مجلـس ششـم و كيـان تـاجبخش محقـق و              

  استاد دانشگاه تربيـت مـدرس      116بيست و يكم بهمن ماه،      .ه را هر كدام به پنج سال حبس محكوم كرد         نويسند
وزيـر  . با دانشگاهيان توصيف كـرده، اعتـراض كردنـد         "رفتارهاي نامتناسب "اي، به     اهللا خامنه   اي به آيت    تهران در نامه  

 كه يكي از آنها خبرنگار بوده و        اند  ه دستگير شد  گويد تعدادي بدليل ارتباط با راديو فردا        مي اطالعات جمهوي اسالمي  
در اسـتخدام رسـمي يـا غيـر           مدير راديو فردا اعالم كرد كه اين راديو هيچكسـي را           .با اين راديو ارتباط داشته است     

شيرين عبادي خطاب به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد گفـت؛ سـركوب معترضـان در                 .رسمي در ايران ندارد   
 .را رقم بزنداي  هتواند فاجع  مي بهمن در ايران،روز بيست و دوم

انسـتيتوى بـين   . شركت ديگر متعلق به سپاه اعمال كـرد 4 و قرارگاه خاتم االنبياء تحريم هايي را عليه  آمريكا 
 در  نگـاران   روزنامـه ، در گزارش ساالنة خود، از جمهورى اسالمى به عنوان سردمدار زندانى كـردن               المللى مطبوعات 

اعالم كرد كاربران اينترنت در ايران به طور آشكارا بـا مشـكالتى در وصـل شـدن بـه      » گوگل«شركت . كردجهان ياد 
 .اند هو ارتباط با شبكه جهانى اينترنت مواجه شد» جى ميل«سرويس 

 سي ويكمين سالگرد انقالب و بازداشت و سركوب معترضين 

شخصي ها،با پرتاب گاز اشـك آور و حملـه بـا بـاتوم، مـانع                 ماموران يگان ويژه پاسداران و لباس          بهمن 22از بامداد   
ماموران همچنين با حمله به خودروهاي مهدي .پيوستن معترضين به يكديگر و راه يافتن آنها به خيابان آزادي شدند         

شماري از   .كروبي و محمد خاتمي و پرتاب گاز اشك آور،مانع پيوستن آنها و ميرحسين موسوي به راهپيمايان شدند                
علـي  ...گـروه زيـادي بازداشـت و زخمـي شـدند          ...عترضين شعار برگزاري رفراندوم و ياحسين ميرحسين سر دادنـد         م

درگيري هاي پراكنده و خشـونت بـاري در تهـران، شـيراز، اصـفهان،               ...،جزو بازداشت شدگان بود   )پسر كروبي (كروبي
 .مشهد و سمنان گزارش شد

اسـالمي در پيـامي       جمهـوري رهبـر   .ارهاي مردم معترض افزوده شد     نيز، به مجموعة شع    "رفراندم رفراندم "شعار   

اند و هر      اعالم كرد؛ دوستان و دشمنان بايد بدانند كه آنها تصميم خود را گرفته               بهمن 22بالفاصله بعد از راهپيمايي     
ست به تجمـع  هزاران تن از حاميان جنبش سبز در انگلستان، در مقابل سفارت د.مانعي را از سر راه برخواهند داشت     
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حاميان جنبش سبز در دهها شهر جهان، از جنبش داخل كشور           .زده و خواستار اخراج سفير دولت احمدي نژاد شدند        
 )  بهمن22. (حمايت كردند

حضور اعتراض آميز حاميان جنبش سبز و مخالف سركوب در ايران، مراسم تحـت امـر سـفارت ايـران در              همان روز    
 عضو شـوراي مركـزي دفتـر تحكـيم وحـدت، در             امين نظري، .و بي سرانجام گذاشت    لندن را ناتمام     UCLدانشگاه  
اي اعالم كـرد مـردم         بهمن با انتشار بيانيه    22رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا،       .  بازداشت شد    بهمن 22شامگاه  

ن حقوق بشـر در     هاي جمهوري اسالمي هشدار داد كه قواني         كاخ سفيد، به مقام    .ايران شايسته شرايط بهتري هستند    
سفيران بريتانيا، فرانسـه،آلمان، ايتاليـا و هلنـد          .مورد معترضان را رعايت كند و به حقوق انساني آنها احترام بگذارند           

 .مراسم سالگرد انقالب در ميدان آزادي تهران و سخنراني محمود احمدي نژاد را تحريم كردند
عضـو  (خواسـتار آزادي كـاوه كرمانشـاهي    اي  هان با صدور بياني   چهارصد و پنجاه تن از فعاالن اجتماعي و سياسي اير          

اصـغر  . بهمن توسط نيروهاي امنيتـي     22دستگيري تمام كاركنان سايت خبري آينده در شامگاه         .شدند) ادوار تحكيم 
 اعالم كرد   سناى آمريكا . بهمن توسط وزارت اطالعات احضار و بازداشت شد        23خندان،يكي از فعاالن ستاد موسوي،    

 دولت آن كشور انسداد جريان      . را مورد تحريم قرار دهد     ناقضان حقوق بشر در ايران    دوين اليحه اى قصد دارد      با ت 
 . آزاد اطالعات در ايران را محكو م كرد

 دهد  ميتصوير زن جواني در پشت بام كه فرياد اعتراضي اهللا اكبر سر
سي كه از معترضـين در ايـران گرفتـه بـود، برنـده              بيست و سوم بهمن، يك روزنامه نگار عكاس ايتاليايي، بخاطر عك          

يترو ماستورتزو، از پشـت بـامي در تهـران     عكس پي  .شد world Press Photo جايزه جهاني بهترين عكس يا
صداي آمريكا، بي بـي سـي و دويچـه          اي    هشبكه هاي ماهوار  . گرفته شده بود كه زن جواني را در حال شعار دادن بود           

بر روي شبكه هاي تلويزيوني و راديويي خود از سوي جمهوري اسالمي را، ناقض مقررات اتحاديه                وله، ارسال پارازيت    
  .ارتباطات بين المللي خوانده و به اين اتحاديه شكايت كردند

، »نگـاران   كميتـه حمايـت از روزنامـه      « نهـاد    6در پي سركوب و بازداشت گسترده دست اندركاران نشريات درايـران،            
انجمـن  «و  » نگـاران كانـادايي حـامي آزادي بيـان          روزنامـه «،  »شـاخصِ سانسـور   «،  »ران بدون مـرز   گزارشگ«،  »قلم«

 در نشستي كه از     شيرين عبادي  .اختنداند  هنگاران دربند ايراني به را      كمپيني براي آزادي روزنامه   » المللي ناشران   بين
ن حقوق بشر در ژنـو برگـزار شـد، خواسـتار     سوي چند نهاد بين المللي حقوق بشر، از جمله عفو بين الملل و ديده با  

 .كمك جهاني به مردم ايران شد
 كه مدتي بود سايت هاي اينترنتي مخالف و منتقـد حكومـت را هـك      » ارتش سايبري ايران  «گروهي تحت عنوان     

 جـرس لحظـاتي پـس از هـك شـدن،با      . كردهك را  كلمهو  ) جرس( بهمن سايت هاي جنبش راه سبز        23كرد، مي

دو فعـال اجتمـاعي و      . بعد از ساعاتي به حالت عـادي برگشـتند         جرسكلمه و    .يدي قابل دسترس شد   جد آدرسهاي

 . دستگير شدند محمد غزنويانوحميد مافي نگار قزويني بنامهاي  روزنامه
وهمچنـين ريـاض    ) فرزندان تورج قانوني نويسنده و مـدرس فلسـفه        (سه شهروند بهايي بنامهاي نغمه و ترانه قانوني        

 بهمـن   23 الملـل   سازمان عفو بين  .عنوان شد "شركت در اغتشاشات  "علت بازداشت آنها  .دي دستگير شدند  فيروزمن
اي تحليلي، گزارش دولت جمهوري اسالمي از وضعيت حقوق بشر در ايران را كامالً تحريـف آميـز                    ماه، با صدور بيانيه   

ي امنيتي و انتظامي موجـب محـدوديت        اعالم كرد؛ گرچه حضور گسترده نيروها     اي    ه در بياني  جبهه مشاركت .خواند
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استفاده از نماد سبز توسط حاميان و هواداران جنبش سبز شد، اما تفاوت چشمگير جمعيت حاضـران در راهپيمـايي           
  .امسال با جمعيت سنتي راهپيمايان، ناشي از حضور گسترده اعضاء و حاميان جنبش سبز بود

 !!رضرب و شتم علي كروبي و باز هم نيروهاي خودس
خاطرنشان كرد خشونت طلبـان و      اي    هبه آيت اهللا خامن   اي    هدر نام ) همسر مهدي كروبي  ( بهمن، فاطمه كروبي   24روز  

 بهمن، او را به مسجدي برده و در آنجا پس از پـي بـردن بـه         22اوباش، پس از دستگيري پسرش علي در راهپيمايي         
 .هويتش، بشدت كتك زده و تهديد به تجاوز كردند

، فرزند مهدي كروبي صادر نشده بـود و اگـر او ادعـا              علي كروبي هيچ دستوري مبني بر بازداشت      ":  تهران دادستان 
سـنديكاي خبرنگـاران آلمـان از وزارت        ".دارد كه بازداشت شده است، بايد داليل و محل نگهداري خود را اعالم كند             
 . كندخارجه آن كشور خواست به محدوديتهاي خبررساني آزاد در ايران اعتراض

اي خطاب به شوراي حقوق بشر سازمان ملل، گزارش دولت جمهـوري               تحكيم وحدت با انتشار بيانيه     سازمان ادوار  
 .اسالمي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را فريبكارانه خواند

 سبزهاي خارج از ايران 
بهمن دسـت بـه راهپيمـائي حمـايتي از           25سبزهاي مقيم ژاپن، در     .  راه افتاد   كارناوال سبزها در استهكلم سوئد به     

ميهماني شام سفارت ايران در اسلو بـا حضـور اعتراضـي گسـترده گروههـاي                 .جنبش سبز در خيابانهاي توكيو زدند     
 .گردهمايي در مقابل سازمان ملل در حمايت از حقوق بشر در ايران برگزار شد.مختلف ايرانيان مقيم نروژ برگزار نشد

 برگـزاري جلسـه شـوراي     گزارشگران بدون مـرز در آسـتانه      .ظارت پليسي بايد از بين برود     فضاي وحشت و ن   : كروبي 
حقوق بشر سازمان ملل براي بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران،خواستار محكوميت جمهـوري اسـالمي توسـط آن                   

مينه ي حقوق    بهمن ماه، عملكرد جمهوري اسالمي ايران در ز        26شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد       .سازمان شد 
 .در اين نشست گروه اعزامي ِ ايران عملكـرد دولـت آن كشـور را توضـيح داد و از آن دفـاع كـرد                        . بشر را بررسي كرد   

محمـدجواد الريجـانى، دبيـر       )مهدي فرهـادي راد   . (هويت يكي ديگر از شهداي عاشوراي خونين تهران مشخص شد         
ست هيات ايرانى در ژنو را بر عهده داشت،در پاسخ بـه اعتـراض              كه ريا ) وابسته به قوه قضاييه   (ستاد حقوق بشر ايران     

ايران كشوري داراى دمكراسـى بـاز اسـت كـه در آن عـدالت و حـق       "ها،نقض حقوق بشر در ايران را رد كرد و گفت          
حسين نوراني نژاد رئيس كميته اطالع رساني جبهه مشاركت و عضو دفتر تبليغـات               ".آزادى بيان تضمين شده است    

  . به سه سال زندان محكوم شد88ستاد 
 يك حكم اعدام ديگر

در نشسـت شـوراي حقـوق     .ساله، با حكم دادگاه انقالب محارب شناخته و به اعدام محكوم شد         21 امير رضا عارفي  
هاى پـس از      المللى در مورد خشونت     بشر سازمان ملل در ژنو، آمريكا، بريتانيا و فرانسه خواستار انجام يك تحقيق بين             

 روزنامه نگاردربند، بزرگترين سركوبگر مطبوعات جهان معرفي        90ايران با    .بات رياست جمهورى در ايران شدند     انتخا
 .شد

هيالري كلينتون وزير خارجه آمريكا گفت؛ دولت باراك اوباما بر اين باور است كه ايران در حال حركت به سوي بـه                       
 انـد   هكسانيكه از امام خميني ضربه خوردند، بپاخاست      ": آيت اهللا طاهري اصفهاني    . است "ديكتاتوري نظامي "سوي  

 بهمـن در حاليكـه قصـد خـروج از ايـران بـراي               27 كارگردان سرشناس ايراني،     جعفر پناهي  ".تا امام زدائي نمايند   

صـحنه جـان    . بودن، از سـفر بـه اروپـا بازمانـد       ممنوع الخروج شركت در جشنواره فيلم برلين را داشت، به دليل          
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 بهمن ماه به احكام صادره براى سـه         28عفو بين الملل     . برنده بهترين فيلم خبري سال شد       آقا سلطان  سپردن ندا 
روزنامــه نگــار ايرانــى بهمــن احمــدى امويى،ســعيد لــيالز و كيــوان صــميمى اعتــراض كــرد و خواســتار آزادى ايــن 

بدعهدي كنند، به ضـرر خـود آنهـا     اگر كساني با انقالب سست عهدي يا        ": رهبر جمهوري اسالمي   . شد نگاران  روزنامه
سازمان  .اند  ه بازداشت شد  57 در جريان مراسم سالگرد انقالب       پنج تبعه خارجي  : دادستان تهران  ".تمام خواهد شد  

آميـز داشـته    هاي مطرح شده براي رعايت حقوق بشر، موضـعي اهانـت          جمهوري اسالمي با رد توصيه    ": الملل  عفو بين 
 ".به داد اين مردم برسيد" رهبري؛ با مضمون نامه مادر سه شهيد به ."است

 ؟...كور رنگي يا  
نخستين بار اين تغيير رنگ سـبز بـه         . شد» آبي«در نشست خبري احمدي نژاد، براي بار سوم رنگ سبز پرچم ايران             

حمدي نژاد  آبي در مراسم توديع و معارفه مديرعامل ايرنا و بار دوم در مراسم ديدار اعضاي ستاد دهه فجر با محمود ا                    
 .نروژبادرخواست پناهندگي محمدرضـاحيدري،ديپلمات مسـتعفي سـفارت ايـران دراسـلو،موافقت كـرد              .رخ داده بود  

 22 ساعت با يكـديگر ديـدار كردنـد و در مـورد تحـوالت                2 بهمن به مدت     28 موسوي و ميرحسين    كروبيمهدي  

 بهمـن منتشـر شـد،       29اي كه      در بيانيه  هبي مذ -فعاالن ملي  .بهمن و رويدادهاي اخير كشور به گفتگو پرداختند       
-سـايتهاي خبـري   . هاي غير قانوني، خواهان آزادي هر چه سريعتر زندانيان سياسي شدند            ضمن اعتراض به بازداشت   

، امام جمعه اهل سـنت زاهـدان، از سـفر بـه خـارج از      موالنا عبدالحميد .تحيلي نوانديش و سحام نيوز فيلتر شدند   
ا تابش، دبيركل فراكسيون اقليت مجلس، در ديدار با وزير ارشاد از محدود شدن بـي سـابقه                  محمدرض .ايران منع شد  

 .در ماههاي اخير انتقاد كرد ها و خبرنگاران  رسانه
 هشدار براي اسفندماه  

مرتضـي سـمياري،    .احمدرضا رادان،جانشين فرمانده نيروي انتظامي،درارتباط با مراسم چهارشنبه سوري هشـدار داد           
كمپـين اسـتقالل كـانون وكـال در     . سال حـبس تعزيـري محكـوم شـد      6وراي مركزي دفتر تحكيم وحدت،به      عضو ش 

» مردم خبر «خبرگزاري اينترنتي    .صادر كرد اي    هاعتراض به بازداشت و بازجويي هاي مكرر از وكالي دادگستري بياني          
 .ه صورت رسمي شروع به كـار كـرد        كه مردم منبع اخبار آن هستند پس از يك دوره آزمايشي در تاريخ سي بهمن ب               

طي روزهاي آخرِ ماه بهمن، تجمع هاي شبانه بستگان زندانيان در مقابل اوين كماكان ادامه داشت و تجمـع مـادران                     
بـا  (،اعتراضـات شـبانه     88طـي بهمـن پـر فـراز و نشـيب            . داغدار نيز، شنبه ها عصر در پارك اللة تهران برگزار شـد           

، ديوار و اسكناس نويسي، اعتراضات ايرانيان برون مـرز و كمپـين هـاي حقـوق بشـري و                    )فريادهاي برخاسته از بامها   
جنبشي كه با كوله بار تجربه وارد آخرين ماه سال و پيچي ديگر در تاريخ مقاومت مـدني      . مدني كماكان تداوم داشت   

 ...شد
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 ها ضميمه
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 ضميمه اول
 

 ابات ميرحسين موسوي بعد از اعالم نتايج انتخهاي بيانيه
 

 به نام خدا
 
 

  1بيانيه شماره 
 ملت شريف ايران

نتايجي كه براي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اعالم شد بهت آور است مردمي كه در صفهاي طوالني اخذ 
راي شاهد تركيب آرا بودند و خود مي دانند كه به چه كسي راي داده اند با حيرت تمام به شعبده بازي دست 

آنان اينك بيش از هميشه به دنبال آن هستند كه بدانند چگونه و . نتخابات و صدا و سيما نگاه مي كننداندركاران ا
اينجانب ضمن اعتراض شديد به روند موجود و . توسط چه كساني و مقاماتي طرح اين بازي بزرگ ريخته شده است

نتيجه آنچه .  آرايي خطرناك نخواهم شدتخلفات آشكار و فراوان روز انتخابات هشدار مي دهم كه تسليم اين صحنه
كه از عملكرد متصديان بي امانت ديده ايم و مي بينيم جز تزلزل اركان نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و 

اينجانب طبق وظيفه شرعي و ملي خويش به افشاي رازهاي پشت سر اين روند . حاكميت دروغ و استبداد نيست
نابود كننده آن را بر سرنوشت كشور توضيح خواهم داد و ترس آن دارم كه ادامه پرمخاطره خواهم پرداخت و آثار 

وضع موجود همه نيروهاي موثر در نظام را به توجيه گراني دروغگو در مقابل مردم تبديل كند و دنيا و آخرت آنان را 
ير شود اين روند را فورا به مسووالن توصيه مي كنم بيش از آن كه د .در معرض لطمه هاي جبران ناپذير قرار دهد

متوقف كنند و همگي به خط قانون و امانتداري از آراي ملت بازگردند و بدانند كه خروج از عدالت مشروعيت 
آنان بيش از هر كس ديگر از اين حقيقت باخبرند كه در اين كشور انقالبي بزرگ و اسالمي صورت گرفته . زداست
ه مردم آگاهند و در برابر كساني كه با تقلب روي كار بيايند تمكين نخواهند كمترين پيام انقالب ما اين است ك. است
اينجانب از همين فرصت استفاده ميكنم و ضمن تشكر از عواطف ملت بزرگوار ايران به آنان تذكر مي دهم كه  .كرد

ياري خود از آن حفاظت ايران اين موجود آسماني متعلق به آنان است و نه متقلبان، اين آنان هستند كه بايد با هوش
ما موج عقالنيت سبز خود . خائنين به آراء مردم ابايي از آن ندارند كه اين خانه پارسايان به آتش كشيده شود. كنند

است با تمامي شور ادامه مي دهيم و با شورش ) ص(را كه برگرفته از تعاليم ديني و عاليق ملت ما به اهل بيت پيامبر
كرده و چهره آن را آلوده است مبارزه ميكنيم، اما اجازه نخواهيم داد كه حركات ما شكل دروغ كه در كشور طغيان 

جا دارد از يكايك شهرونداني كه براي رساندن اين پيام سبز هر كدام ستادي بودند و تمامي  .كور به خود بگيرد
مايم كه تا رسيدن به نتيجه ستادهاي مردمي و رسمي كه در انتخابات فعاليت ميكردند سپاسگذاري كنم و تاكيد ن

 .اي كه كشور ما اليق آن است همچنان به حضور و تالش آنان نياز است
 و ما لنا اال نتوكل علي اهللا و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علي ما اذيتمونا و علي اهللا فليتوكل المتوكلون

 88خرداد  23
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  2بيانيه شماره 
 هموطنان عزيز

 در مورد وقوع اعتراض نسبت به نتايج اعالم شده براي انتخابات اخير به اينجانب از سراسر كشور اخبار بسياري
ها نه به خاطر شخص من ، بلكه از سر نگراني نسبت به روش جديدي از  اطمينان دارم كه اين واكنش. رسد مي

ايم تاكنون  ن بودهاقداماتي كه در طي اين چند روز شاهد آ. شود زندگي سياسي است كه دارد بر كشور ما تحميل مي
كنند به خاطر نگراني  اگر مردم با اضطراب تحوالت فعلي را دنبال مي. در جمهوري اسالمي سابقه نداشته است

 .شديدي است كه نسبت به در خطر قرار گرفتن دستاوردهاي عظيم انقالب خود دارند
ت جمهوري اعالم كردند، اينك درصدد كساني كه با تخلفات بسيار نتايج غير قابل باوري را براي انتخابات رياس

اينجانب در طول انتخابات به كرات از خطرات قانون . اي جديد از تاريخ كشور ما هستند تثبيت آن نتايج و شروع دوره
اي ممكن است به استبداد و ديكتاتوري بينجامد و امروز ملت ما در  گريزي سخن گفتم و تاكيد كردم كه چنين شيوه

ما به عنوان كساني كه به نظام جمهوري اسالمي و قانون .كند فته است كه اين دورنما را لمس مياي قرار گر نقطه
هاي قانوني  دانيم و حركت سياسي را در چارچوب اساسي آن پايبنديم اصل واليت فقيه را يكي از اركان اين نظام مي

 .كنيم دنبال مي
دهيم كه در اين كشور  نشان دهددر عين حال هشدار مياميدوارم روند آتي حوادث نادرست بودن اين برداشت را 

هيچ يك از كساني كه به انقالب اسالمي عالقه دارند چنين روندي را نخواهند پذيرفت اين چيزي است كه خون 
 .خواند صدها هزار شهيد ما را به مسووليت پذيري در قبال آن فرا مي

 مردم عزيز
مبني بر ابطال نتايج انتخابات اخير به شوراي نگهبان ارايه كردم و اين كار اي تقاضاي خودرا  اينجانب امروز طي نامه

توصيه موكد و مجدد اين خدمتگزار . دانم را تنها راه حل براي بازگشت اعتماد عمومي و حمايت مردم از دولت مي
 خود را در سراسر هاي مدني و قانوني شما آن است كه به صورت مسالمت آميز و با رعايت اصل عدم برخورد مخالفت

ايم كه مجوز برگزاري يك راهپيمايي بزرگ در تمامي شهرهاي  ما از مسووالن درخواست كرده.كشور ادامه دهيد
كشوربه ما داده شود تا در طي آن مردم فرصتي براي نمايش مخالفت خود با شيوه برگزاري انتخابات و نتايج آن پيدا 

از رنگ سبز كه نماد .ند بهترين راه حل براي مهار هيجانات فعلي باشدتوا موافقت مسوالن با اين امر مي. كنند
. هاي انقالبي ماست دست بر نداريم معنويت و آزادي و عقالنيت ديني و مداراست و شعار اهللا اكبر كه حاكي از ريشه

هاي ما با  ها و خواسته اين رنگ و شعاري است كه همچنان وحدت بخش صفوف ملت ما و بهترين وسيله ارتباط دل
گيرد و به اين نكته  اي براي قطع تمامي امكاناتي ارتباطي ما با هم صورت مي متاسفانه تالش گسترده .هم خواهد بود

هاي موجود از شكلي هدفمند و مهار شده  شود كه قطع اين مجاري تنها منجر به آن خواهد شد كه واكنش توجه نمي
هاي  اطمينان دارم كه خالقيت شما راه حل.ركات كور تبديل شودتغيير ماهيت پيدا كند و خداي ناكرده به ح

ارتباطي جديد و موثري را پايه ريزي خواهد كرد تا بتوانيم از اقدامات خود نتايجي مفيد به حال كشور و نظام و 
 هاي خودجوش كنم از برخورد خشن با حركت به عنوان يك عالقمند به نيروي انتظامي توصيه مي.انقالب بگيريم

اين مردم براي احقاق . مردم خودداري كند و اجازه ندهد كه اعتماد مردم نسبت به اين نهاد ارزشمند خدشه دار شود
قدرت نيروهاي نظامي و انتظامي . اند و برادران و خواهران شما هستند حقوق خود و حقوق شما در صحنه حاضر شده

 .ينده نيز چنين خواهد بودكشور ما همواره در وحدت آنها با مردم بوده است و درآ
 مير حسين موسوي

 88 خرداد 24
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  3بيانيه شماره 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ال يحب اهللا الجهر بالسوء من القول اال من ظلم و كان اهللا سميعا عليما
 مردم شريف ايران

فاع از جمهوريت و  خرداد كه در دفاع از حق و صيانت از رأي تان و د25تجمع عظيم و بي سابقه شما در روز 
اسالميت نظام انجام گرفت، اصحاب دروغ را آن چنان به خشم آورد كه تحمل نياوردند و كوشيدند شيريني اين 

اينجانب ضمن محكوم نمودن اقدامات . همايش پرشكوه را با برخورد سبعانه به كام دوستداران ايران تلخ كنند
 حق خود هستند ، الزم مي دانم نكاتي را درباره اين رخداد و وحشيانه و كشتار مردمي كه صرفاً خواستار احقاق

 :تحوالت مربوط به آن به آگاهي ملت برسانم
 همانگونه كه مردم فهيم تهران در تجمع روز دوشنبه به روشني نشان دادند ما در پي اعتراض آرام به روند ناسالم -1

 بر اساس راهكارهايي هستيم كه عدم تكرار تقلب هاي برگزاري انتخابات و تحقق هدف ابطال انتخابات و تجديد آن
لذا حساب ما از كساني كه با آشوب و تخريب اموال خصوصي و عمومي . فضاحت بار انتخاب پيشين را تضمين كند

بلكه اطالعاتي كه به دست ما رسيده است . فضاي جامعه را متشنج كنند و آن را به سوي هرج و مرج ببرند جداست
 اين اصحاب تقلب و دروغ هستند كه براي تكميل طرح خود به بانك ها و ادارات و اموال مردم حمله نشان مي دهد

بنابراين عموم مردم را به هوشياري در برابر اين نقشه فريبكارانه و تداوم . مي كنند و آنها را تخريب مي نمايند
ه دانشجويان را ويران كردند و دانشجويان مردم مي دانند چه كساني خوابگا. اعتراض با حفظ آرامش دعوت مي كنم

راهي كه ملت براي رسيدن به . پسر و دختر را كتك زدند يا در شمال ميدان آزادي مردم را به شهادت رساندند
 .پيروزي و احقاق حقوق نقض شده اش انتخاب كرده است، استفاده از روش هاي صلح آميز و دوري از خشونت است

غافل . ان صداوسيما كوشش مي كند اين موج سبز مردمي را وابسته به بيگانگان جلوه دهد دولت با همكاري سازم-2
ازآن كه اقبال به رسانه هاي خارجي نه ناشي از توفيق اين رسانه ها در جلب مخاطب و يا وابستگي اين جريان 

دن صداي مخالفانش را دولتي كه رسي. مردمي به خارج بلكه حاصل بي تدبيري و فضاي بسته رسانه اي موجود است
از طريق چند روزنامه و پايگاه خبري طاقت نمي آورد الجرم به دست خود، نگاه جامعه را به رسانه هاي بيرون از 
مرزها معطوف مي كند؛ موج سبز اعتراض هاي ما تنها منعكس كننده يك خواست مستقل و به حق داخلي است كه 

 .به مداخله ديگران، خوش آمد نمي گويد
دستگيري هاي گسترده اي كه طي روزهاي گذشته از فرزندان انقالب انجام گرفته است، نشان دهنده اين  -3

واقعيت است كه عامالن تقلب و سپس بلوا كمترين شناختي نسبت به حقيقت اعتراضات مردم ندارند و با توهم 
ا تسلي مي دهند تا باور نكنند كه اينكه سازماندهي تشكيالتي عظيمي در وراي حركت هاي مردم قرار دارد، خود ر

اينجانب دستگيري . طبيعت خودجوش واكنش هاي مردم خبر از ادامه دار بودن آن تا رسيدن به نتيجه مي دهد
هاي وسيع اخير را محكوم مي كنم و هشدار مي دهم كه گسترش اين رويه ها تنها بر زشتي چهره مخالفان ملت و 

 .ضات مي افزايدانگيزه مردم را براي توسعه اعترا
 اينجانب با ابراز همدردي عميق با خانواده هاي شهيدان و مصدومان از ابتكار دلسوزاني كه صميمانه با خانواده -4

كنم و اين سنت حسنه را برآمده از عواطف پاك ديني  هاي اين عزيزان همدردي و همراهي كرده اند سپاسگزاري مي
 .و انساني آنان مي دانم

 ميرحسين موسوي
 88 خرداد 27
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  4بيانيه شماره 

 همه جا عزاداري كنيد
 بسمه تعالي

 ملت شريف ايران
همانگونه كه مي دانيد طي روزهاي گذشته و در نتيجه برخوردهاي غيرقانوني و خشونت بار با منتقدان و معترضان 

. شهادت رسيده اندنسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوري شماري از هموطنانمان مصدوم و تعدادي نيز به 
اينجانب ضمن عرض تسليت به خانواده هاي شهدا و همدردي با مصدومان و مجروحان از همگان درخواست مي كنم 
بعد از ظهر روز پنج شنبه بيست و هشتم خردادماه به هرصورت ممكن، اعم از اجتماع در مساجد و تكايا با استفاده 

اندگان اعالم كنند و بديهي است كه خود نيز در اين مراسم شركت از نمادهاي سوگواري همدردي خود را با بازم
 .خواهم كرد

 
 ميرحسين موسوي
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  5بيانيه شماره 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ان اهللا يامركم ان تؤدوا االمانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
 مردم شريف و هوشمند ايران

مردم از يكديگر و درميان جمعشان از . ها نقطه عطفي در تاريخ ملت ما در حال شكل گرفتن است  شباين روزها و
بينم كه آنچه را باور دارم با شما  بر عهده خويشتن مي. كنند كه چه بايد كرد و به چه سو بايد رفت اينجانب سوال مي

مان را از ياد نبريم و شانه از بار مسئوليتي  ت تاريخيدر ميان بگذارم، با شما بگويم و از شما بياموزم، باشد كه رسال
 .ها و عصرها بر دوش ما گذاشته است خالي نكنيم كه سرنوشت نسل

سي سال پيش از اين در كشورما انقالبي به نام اسالم به پيروزي رسيد؛ انقالبي براي آزادي، انقالبي براي احياي 
در اين مدت و به خصوص در زمان حيات امام روشن ضمير ما . ها، انقالبي براي راستي و درستي كرامت انسان

آوردهاي ارزشمندي  هاي عظيمي از جان و مال و آبرو در پاي تحكيم اين بناي مبارك گذارده شد و دست سرمايه
 نورانيتي كه تا پيش از آن تجربه نكرده بوديم جامعه ما را فراگرفت و مردم ما به حياتي نو رسيدند كه. حاصل آمد

هايي از حيات  آنچه مردم به دست آورده بودند كرامت و آزادي و طليعه. ترين شدايد برايشان شيرين بود رغم سخت به
 .شوند اند به چيزي كمتر از آن راضي نمي اطمينان دارم كساني كه آن روزها را ديده. طيبه بود

كرديم؟ من آمده بودم  وح انگيز را تجربه نميهايي را از دست داده بوديم كه ديگر آن فضاي ر آيا ما مردم شايستگي
توان  آمده بودم تا نشان دهم مي. بگويم چنين نيست؛ هنوز دير نيست و هنوز راهمان تا آن فضاي نوراني دور نيست

آمده . آمده بودم تا هشدارهاي اماممان را درباره تحجر بازگو كنم. معنوي زندگي كرد و در عين حال در امروز زيست
هاي نظام را تضعيف  ها پايه انجامد؛ تا به ياد آورم كه اعتنا به كرامت انسان ا بگويم گريز از قانون به استبداد ميبودم ت
خواهند و بسياري  آمده بودم تا بگويم مردم از خدمتگزارانشان راستي و درستي مي. بخشد كند، بلكه استحكام مي نمي

عدالتي سرنوشت ما  ماندگي، فقر، فساد و بي ه بودم تا بگويم عقبآمد. هاي ما از دروغ برخاسته است از گرفتاري
آمده بودم تا بار ديگر به انقالب اسالمي آن گونه كه بود و جمهوري اسالمي آن گونه كه بايد باشد، دعوت . نيست
 .كنم

كه نسل جوان را، من در اين دعوت بليغ نبودم، ولي پيام اصيل انقالب حتي از بيان نارساي من آنچنان دلنشين بود 
كرد، به هيجان آورد و  نسلي كه آن روزگاران را نديده بود و ميان خود و اين ميراث بزرگ احساس فاصله مي

حركت خودجوش مردم رنگ سبز را به . هايي را كه تنها در ايام نهضت و دفاع مقدس ديده بوديم بازسازي كرد صحنه
و نسلي كه به دوري از مباني ديني . كنم كه در اين امر پيرو آنان بودم اينجانب اعتراف مي. عنوان نماد خويش برگزيد

و نام خميني تكيه كرد » ياحسين«و » نصر من اهللا و فتح قريب«شد در شعارهاي خود به تكبير رسيد و به  متهم مي
را كسي جز اين شعارها . هايش شبيه به هم است نشيند ميوه تا ثابت كند اين شجره طيبه هرگاه كه به بار مي

انصافند كساني كه منافع كوچكشان آنها را وا مي دارد تا اين معجزه  چقدر بي. آموزگار فطرت به آنان نياموخته بود
 .بنامند» انقالب مخملين«ساخته و پرداخته بيگانگان و  انقالب اسالمي را 

هايي كه در دل و جان پير و جوان ما  دانيد همگي ما در راه اين تجديد حيات ملي و تحقق آرمان اما آن چنان كه مي
ترين  بيني كرده بوديم به صريح گريزي پيش ريشه دارند با دروغ وتقلب روبرو شديم و آن چيزي كه از عواقب قانون

هايي  استقبال عظيم از انتخابات اخير در درجه نخست مرهون تالش.ترين زمان تحقق يافت شكل ممكن و در نزديك
هاي  هاي مديريتي موجود و نارضايتي يد و اعتماد در مردم صورت گرفت تا براي بحرانبود كه براي ايجاد ام

اگر اين . تواند كيان انقالب و نظام را نشانه برود، پاسخي شايسته فراهم شود شان مي اجتماعي، كه انباشت گسترده
توانند براي دفاع از حقوقشان به ظن و اعتماد مردم از طريق صيانت از آراي آنها پاسخ داده نشود و يا آنها ن حسن

نحوي مدني و آرام واكنش نشان دهند مسيرهاي خطرناكي در پيش خواهد بود كه مسئوليت قرار گرفتن در آنها بر 
 .كنند آميز را تحمل نمي عهده كساني است كه رفتارهاي مسالمت
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، خود دليل و شاهد فقدان تقلب جايي آرا، كه آتش به خرمن اعتماد مردم زده است اگر حجم عظيم تقلب و جابه
معرفي شود، جمهوريت نظام به مسلخ كشيده خواهد شد و عمال ايده ناسازگاري اسالم و جمهوريت به اثبات 

آرايي  اين سرنوشت دو گروه را خوشحال خواهد كرد؛ يك دسته آنان كه از ابتداي انقالب در مقابل امام صف. رسد مي
خواهند مردم را به زور به  دانستند و به گمان باطل خود مي استبداد صالحان كردند و حكومت اسالمي را همان 

. دانند بهشت ببرند و دسته ديگر كه با ادعاي دفاع از حقوق مردم اساسا ديانت و اسالم را مانع تحقق جمهوريت مي
 راه امام تالش ساحراني را كه من آمده بودم تا با تكيه بر. ها بود انگاري  هنر شگرف امام باطل كردن سحر اين دوگانه

اكنون مقامات كشور با صحه گذاشتن بر آنچه در انتخابات گذشت مسئوليت آن را .اند خنثي كنم دوباره جان گرفته
ها موجب  اند، به صورتي كه اين رسيدگي اند و براي نتايج هرگونه تحقيق و رسيدگي بعدي حد تعيين كرده پذيرفته

 حوزه انتخاباتي تعداد آراي به صندوق 170ايج آن را تغيير ندهد، حتي اگر در بيش از ابطال انتخابات نشود و نت
 .ريخته شده بيشتر از تعداد واجدين شرايط باشد

شود كه در اين شرايط شكايت خود را از طريق شوراي نگهبان پيگيري كنيم، حال آن كه اين شورا  از ما خواسته مي
طرفي خود را به اثبات رسانده است و نخستين اصل  چه بعد از انتخابات عدم بيدر عملكرد خود چه قبل، چه حين و 

اينجانب همچنان قويا اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجديد آن حقي .طرفي است در هر داوري رعايت بي
يرد، نه آن كه طرفانه از طريق يك هيئت مورد اعتماد ملي مورد بررسي قرار گ مسلم است كه بايد به صورتي بي

پيشاپيش امكان ثمربخش بودن آن منتفي اعالم شود، يا با طرح احتمال خونريزي، مردم از هرگونه راهپيمايي و 
شوند، يا شوراي امنيت كشور به جاي پاسخگويي به سواالت مشروع در خصوص نقش  تظاهرات بازداشته 

هاي مردمي به فرافكني بپردازد و  هاب در حركتها در حمله به افراد و اموال عمومي و ايجاد الت شخصي لباس
 .مسئوليت فجايع به وجود آمده را بر عهده ديگران بگذارد

نگرم آن را پرداخته شده براي اهدافي فراتر از تحميل يك دولت ناخواسته به ملت، كه  اينجانب چون به صحنه مي
هاي موج سبز حضور شما   يك همراه كه زيباييمن به عنوان. بينم تحميل نوع جديدي از زندگي سياسي بر كشور مي

در عين حال بر . را ديده است هرگز به خود اجازه نخواهم داد بر اثر عمل من جان كسي درمعرض خطر قرار گيرد
اعتقاد راسخ خويش مبني بر باطل بودن انتخاباتي كه گذشت و استيفاي حقوق مردم پاي مي فشارم و عليرغم 

تواند حقوق مشروع تان  در اختيار دارم براين باورم كه انگيزه و خالقيت شما مردم همچنان ميهاي اندكي كه  توانايي
مطمئن باشيد كه اينجانب همواره در كنار شما . هاي مدني جديد مورد پيگيري قرار دهد و محقق كند را در چهره
به جوانان عزيز توصيه مي كند اين هاي جديد، خصوصا  حل آنچه اين برادر شما در در يافتن اين راه. خواهم ماند

است كه نگذاريد دروغگويان و متقلبان پرچم دفاع از نظام اسالمي را از شما بربايند و نا اهالن و نامحرمان، ميراث 
با توكل به خداوند و . گرانقدر انقالب اسالمي را كه اندوخته از خون پدارن راستگويتان است از شما مصادره كنند

هاي مصرح در قانون  هايتان حركات اجتماعي خود را پس از اين نيز براساس آزادي  و تكيه بر توانمندياميد به آينده
ما در اين . ما در اين راه با بسيجي روبرو نيستيم؛ بسيجي برادر ماست. اساسي و اصل امتناع از خشونت پيگيري كنيد

 ما با ارتش روبرو نيستيم؛ ارتش حافظ مرزهاي .راه با سپاهي روبرو نيستيم؛ سپاهي حافظ انقالب و نظام ماست
اين ساختار حافظ استقالل ، آزادي و جمهوري . ما با نظام مقدس خود و ساختارهاي قانوني آن روبرو نيستيم. ماست

ما با كجروي ها و دروغ گويي ها روبرو هستيم و در پي اصالح آنيم؛ اصالحي با برگشت به اصول ناب . اسالمي ماست
 قانون 27ما به دست اندركاران توصيه مي كنيم براي برقراري آرامش در خيابان ها مطابق اصل  .اسالمي انقالب 

اساسي امكان تجمع هاي مسالمت آميز را نه تنها فراهم كنند، بلكه چنين گردهم آيي هايي را تشويق كنند وصدا و 
ذارند صداها قبل از آن كه به فرياد تبديل شود به بگ. سيما را از قيد بدگويي ها و يك طرفه عمل كردن ها رها سازند

بگذارند جرايد نقد كنند، خبرها را . صورت استدالل و مجادله احسن در اين رسانه جاري، تصحيح و تعديل گردد
آنچنان كه هست بنويسند و در يك كالم فضايي آزاد براي مردم جهت ابراز موافقت ها و مخالفت هاي خود آماده 

كامال مشخص است كه در . ريم آنهايي كه عالقه دارند تكبير بگويند و آن را مخالفت با خود تلقي نكينمبگذا. سازند
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اين صورت احتياجي به حضور نيروهاي نظامي و انتظامي در خيابان ها نخواهد بود و با صحنه هايي كه ديدن آنها و 
 .آورد، روبرو نخواهيم بودشنيدن خبر آنها دل هر عالقمند به انقالب و كشور را به درد مي 

 ميرحسين موسوي -برادر و همراه شما
 88 خرداد 30
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  6بيانيه شماره 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 انا هللا و انا اليه راجعون

خبر دلخراش شهادت گروهي ديگر از معترضان به وقوع تقلب گسترده در انتخابات اخير، جامعه ما را در بهت و 
دازي به مردم ، پادگاني شدن فضاي شهر، ارعاب، تحريك و قدرت نمايي همگي فرزندان تيران. سوگ فروبرده است

نامشروع قانون گريزي شديدي است كه در معرض آن قرار داريم و عجبا كه بانيان چنين شرايطي ديگران را به اين 
 مي دهم كه بي قانوني به كساني كه مردم را به خاطراظهار نظر قانون شكن ناميده اند خبر. خطا متهم مي كنند

 قانون اساسي از سوي دولت در عدم صدور مجوز براي اجتماعات مسالمت 27بزرگ عدم اعتنا و نقض صريح اصل 
آيا مردمي انقالبي كه با مشابه همين اجتماعات ما و شما را از فراموشخانه هاي تاريخ ستم شاهي بيرون . آميز است

اينجانب به عنوان يك هم سوگ همچنان  ند و تهديد به زورآزمايي شوند؟آوردند بايد مورد ضرب و جرح قرار گير
اعتراض به . انقالب و نظام ميراث شماست. كشور متعلق به شماست. مردم عزيز را به خويشتنداري دعوت مي كنم

عاب شما به احقاق حقوق خود اميدوار باشيد و اجازه ندهيد كساني كه براي نااميدي و ار. دروغ و تقلب حق شماست
در اعتراضات خود همچنان به پرهيز از خشونت پايبند بمانيد و چون پدران و . مي كوشند خشمتان را برانگيزند

در عين حال از نيروهاي نظامي . مادراني دل شكسته با رفتارهاي نامتعارف فرزندانتان در قواي امنيتي برخورد كنيد
اين كه نام و . م لطمه هاي جبران ناپذير به روابط آنها و مردم بزندو انتظامي انتظار دارم نگذارند خاطرات اين ايا

نشان شهيدان، مجروحان و بازداشت شدگان به خانواده آنها اطالع داده نشود و آنان در سرگرداني قرار گيرند هيچ 
ه اي كه همچنين است دستگيري هاي فل. سودي در برقراري آرامش ندارد و تنها احساسات را جريحه دار مي كند

از  .تنها موجب هتك پرهيزها و برداشته شدن رعايت ها ميان فرزندان نظامي و انتظامي ملت و بدنه جامعه مي شود
خداوند متعال براي اين شهيدان عزيز رحمت و علو درجات مسئلت مي كنم و براي خانواده هاي داغديده شان صبر 

 .و اجر آرزو دارم
 ميرحسين موسوي

 1388 خرداد 31
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  7يانيه شماره ب
  بسمه تعالي

 هموطنان عزيز
در پي مانع تراشي ها و تهديدهاي مكرر كه در عمل انتشار روزنامه كلمه سبز را پس از برگزاري انتخابات رياست 

 دفتر روزنامه مورد هجوم مأموران 1/4/88جمهوري متوقف كرده بود، به اين حد نيز اكتفا نشد و شبانگاه دوشنبه 
در حالي كه مقامات كشور و رسانه هاي .گرفت و كاركنان شريف آن دستگير و روانه بازداشتگاه شدندامنيتي قرار 

دولتي مرتباً بر قانون و اجراي آن تأكيد مي كنند و معترضان به تقلب وسيع صورت گرفته در انتخابات به قانون 
ني شروع به انتشار نموده و مسئوالن، شكني متهم مي شوند، چنين برخوردي با روزنامه اي كه با اخذ مجوز قانو

دبيران، خبرنگاران و كادر فني و اداري آن، غيرقابل درك است، مگر با قبول آنكه براي عده اي حاكميت قانون تا 
 .جايي پذيرفته است كه براي محدود كردن اعتراض مخالفان باشد و نه چيزي ديگر

انه هايي كه از طريق آنان ارتباط اينجانب با جامعه برقرار مي اين قانون شكني در حالي صورت مي گيرد كه ديگر رس
شد و نيز مطبوعات ورسانه هاي غيردولتي مورد محدوديت جدي قرار گرفته اند و تنها مجراي باز براي اطالع رساني 

ت به مردم جريان خبرسازي يك سويه رسانه ملي و رسانه هاي دولتي است و متأسفانه جامعه را به سمت درياف
اين برخوردهاي غيرقانوني، مبتني بر تحليل نادرست دولت از .اطالعات از طريق رسانه هاي خارجي سوق مي دهد

شرايط اجتماعي حاكم است كه راه را براي نفوذ بيگانگان در تحوالت كشور باز مي كند و حركت در مسير اصالح 
ضمن اعتراض شديد به تداوم اين رويه  . سازدامور جامعه را در چارچوب مباني نظام جمهوري اسالمي دشوار مي

هاي غيرقانوني، بر حق ملت ايران در استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي براي ابراز مخالفت با آنچه در انتخابات اخير 
دانم و بر  و پس از آن روي داده تأكيد مي نمايم و آن را جزء الينفك حقوق آنها بر اساس اين سند ميثاق ملي مي

 .ورزم يري آن اصرار ميپيگ
  ميرحسين موسوي-برادر و خدمتگزار شما

 1388چهارم تير 
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  8بيانيه شماره 
 بسمه تعالي

 مردم هوشيار و شريف ايران
طي روزهاي اخير صدا و سيما، خبرگزاريهاي دولتي، برخي روزنامه هاي دولتي و سايتهاي اينترنتي وابسته به دولت 

ي از فضاي خود را به وارونه جلوه دادن آنچه قبل، حين و پس از برگزاري دهمين و روزنامه كيهان، بخش عمده ا
آنها با استفاده از امكاناتي كه متعلق به شماست، نه تنها . انتخابات رياست جمهوري ايران رخ داد، اختصاص داده اند

د بلكه مسئوالن مستقيم و به پنهان ساختن تخلفات و حوادث دلخراشي كه در ايام اخير اتفاق افتاد مي پردازن
 .غيرمستقيم آن را كسي معرفي مي كنند كه تنها شما را در مسير احقاق حقي كه داشته ايد همراهي كرده است

واقعيتي كه آنان بيهوده تالش مي كنند ناديده انگارند آن است كه در اين انتخابات تقلبي بزرگ اتفاق افتاده و پس 
. ه گونه اي غيرانساني مورد هجوم قرار گرفته و كشته، زخمي و يا بازداشت شده انداز آن، معترضان به اين وضعيت ب

 به گونه اي مناسب و قانوني برخورد مي شد امروز شاهد تكرار 1378 تير 18اگر با مسببين جنايت كوي دانشگاه در 
همان ها هستند كه هنوز  .نبوديمآن فجايع در ابعادي وسيع تر و وارونه جلوه دادن واقعيتها به گونه اي جسورانه تر 

با اتكاء به امكاناتي كه متعلق به عموم مردم است در راستاي منافع گروهي خود بي پروا به دروغ گويي و پرونده 
آنان غافلند كه . سازي براي ديگران ادامه مي دهند و افعالي را كه خود عامل آن هستند را به بنده نسبت مي دهند

آنچه در اين . ايي كه ماهيت آن براي همه مردم روشن شده است از صحنه بيرون نمي رودموسوي با اين ترفنده
روزها رخ داد اصل نظام جمهوري اسالمي را كه ميراث امام بزرگوار و شهداي گرانقدرمان است هدف قرار داده و اين 

هديد به محاكمه از آن صرفنظر چيزي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذاشت و با طرح اتهاماتي اينگونه و ت
من نه تنها از پاسخ گويي در برابر اين اتهامات واهمه اي ندارم بلكه آمادگي دارم تا نشان دهم چگونه مجرمان  .نمود

انتخاباتي در كنار مسببان اصلي اغتشاشات اخير قرار گرفتند و خون مردم را بر زمين ريختند و اكنون كوشش مي 
ه صدها شاهد و دهها تصوير آن را گواهي مي دهند به گونه اي ديگر جلوه دهند؛ آماده ام تا كنند صحنه هايي را ك

نشان دهم چگونه كساني كه عملشان در راستاي ايجاد هرج و مرج در كشور؛ تضعيف نظام و منافع بيگانگان است 
ي و وابسته به بيگانه معرفي گريهاي عناصري نامعلوم، جنبش سبز شما را اغتشاشگر تالش نمودند به بهانه تخريب

كنند؛ ولي حاضر نيستم به خاطر مصالح شخصي و هراس از اينگونه تهديدها از ايستادگي در سايه شجره سبز 
استيفاي حقوق ملت ايران كه امروز به خون به ناحق ريخته شده جوانان اين كشور آبياري شده است لحظه اي 

 در صندوقها تنها يك رأي متعلق به من است و شما به خوبي مي دانيد از مجموع آراي ريخته شده. نظر نمايم صرف
باز هم از عموم ملت شريف ايران  .كه مشكل آنها با ميليونها رأيي است كه جوابي براي سرنوشت آنها ندارند

 متواضعانه درخواست مي كنم با حفظ آرامش و پرهيز از ايجاد تنش، در دام بدخواهان كه كوشش مي كنند اين
حركت گسترده اجتماعي را شورش و اغتشاش و وابسته به بيگانه قلمداد كنند، نيافتند و با زيركي و هوشياري كه 

تداوم اعتراض در چارچوب قانون و با رعايت اصول و مباني نشأت . ويژگي ممتاز شماست اين توطئه ها را مهار نمايند
دشمن خارجي با همراهي  .اوم و دسترسي به اهداف شماستگرفته از انقالب اسالمي راهبرد اصلي است كه ضامن تد

ياران جاهل و طماع خود در داخل بر آنست كه مطالبات اين حركت عظيم خودجوش را به خوارج بيرون از نظام 
بر ماست كه با رفتار و گفتار . نسبت دهد و حتي اهللا اكبرهاي از دل برآمده شما را چون قرآنهاي سر نيزه معرفي كند

 . اين توطئه شوم را خنثي نماييمخود
 ميرحسين موسوي –برادر و خدمتگزار شما 

 1388چهارم تير 
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  9بيانيه شماره 
 بعد از تاييد انتخابات 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 هموطنان عزيز

تن بر كس را جلب نكرد، و با چشم بس هايي كه توجه هيچ رفت شوراي نگهبان، پس از نمايش گونه كه انتظار مي همان
. هاي صورت گرفته، سرانجام نتايج دهمين دورة انتخابات رياست جمهوري را تاييد كرد ها و تخلف روي انبوه تقلب

داد با تقلب و تخلف از عهدهاي اسالم و انقالب با ناگوارترين  اي كه تجديد حيات ملت ما را مژده مي جشنواره
هاي ريخته شده، جوانان كتك خورده و مورد اهانت  ويان، با خونها به پايان رسيد؛ با حمله به خوابگاه دانشج صحنه

هاي بسته، با فضاي امنيتي كودتاگونه و  هاي شكسته، روزنامه قرار گرفته، صدا و سيماي از انظار جامعه افتاده، قلم
دي گرماي حادثه به زو. اعتمادي تلخ و گستردة مردم نسبت به نتايج اعالم شده براي انتخابات و دولت ناشي از آن بي

آيا آنان از تحميل . شوند حساب بلندباالي اشتباهات خود روبرو مي اندركاران اين ماجرا با صورت نشيند و دست فرو مي
 آنچه روي داد سود بردند؟

برد و اكثريتي از جامعه،  از اين پس ما دولتي خواهيم داشت كه از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترين شرايط به سر مي
هاي ضعيف مردمي و  دولتي با پشتوانه. پذيرد ه اينجانب نيز يكي از آنان هستم، مشروعيت سياسي آن را نميك

گيري و تدوام  گريزي، عدم شفافيت، تخريب ساختارهاي تصميم تدبيري، قانون اخالقي كه از او انتظاري جز بي
اش در ورطه امتياز  شمار ذاتي و عارضي هاي بي عفرود كه بر اثر ض هاي ويرانگر اقتصادي نداريم، و بيم آن مي سياست

 .اين چيزي نيست كه ما از آن خرسند باشيم، بلكه از آن به شدت واهمه داريم. دادن به بيگانگان بيفتد
تواند يك شبه قواي امنيتي را  سال به اعتماد مردم متكي بود نمي نظامي كه به مدت سي. خطر در پيش است

رساند، ما نيز با  اين اعتماد لطمات جدي ديده است؛ اگر انكار اين واقعيت سودي مي.  كندجايگزين اين نقطه اتكا
كنيم واقعا صحت ندارد، چرا به  اگر آنچه انكارش مي. شديم، از بس كه خطر عظيم است صدا مي منكران آن هم

توان  هنوز مي. ز دير نشده استبايد باز گرديم، هنو.دهيم تا معلوم شود كه چقدر اندكند ديگران اجازه اجتماع نمي
ها  فرزندان انقالب را از زندان. اطمينان آسيب ديدة مردم را بازسازي كرد؛ امنيت نظام ما در گرو چنين كاري است

توانند به حكومتي  مردم چگونه مي. اي ندارد حبس آنان جز تغذيه غريزه فرافكني در وجود خود شما فايده. آزاد كنيد
كند؟ چيره كردن فضاي امنيتي بر  وستان و همكاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند مياعتماد كنند كه د

مطبوعات آزاد مجاري تنفسي يك جامعه . گذارد جامعه جز صدمه زدن به عواطف ملت نسبت به نظام اثري نمي
 .سالمند؛ براي ترميم اعتماد مردم اين مجاري را مسدود نكنيد

تابد و تا قيام قيامت براي معضالت جديد بشريت  ، اسالم ناب محمدي كه تحجر را بر نميبايد به اسالم باز گرديم
چگونه . به صداقت بازگرديم.به اسالمي باز گرديم كه ما را به امانت و راستي فرا خوانده است. هاي بكر و نو دارد پاسخ

دهند در حالي كه صراحتا به آنان دروغ گفته شان را سرمايه اعتماد به ما قرار  هاي مذهبي خواهيم ايمان از مردم مي
 شود؟ مي

هايي به بزرگي اهداف انقالب اسالمي و با دشمناني به آن  كشوري به عظمت ايران را، با آرمان. به خرد بازگرديم
ريزي و  شناسيم با دور ريختن سي سال تجربه مديريتي و انكار ضرورت برنامه توزي كه مي سرسختي و كينه

به . به قانون بازگرديم؛ به قانون اساسي، اين بزرگترين ميثاق ملت.توان كرد  الساعه فردي اداره نمي قتصميمات خل
 .بدون اين كار سنگ روي سنگ بند نخواهد ماند. ايم پايبند بمانيم و آنها را اجرا كنيم قوانيني كه خود وضع كرده

ترين مسائل مملكت از مردم پنهان باشد؟  ا بايد مهمچر. كنند كه آنان را محرم بداند مردم به حكومتي اعتماد مي
محرم دانستن ملت و شفافيت اطالعات اولين قدم در راه مبارزه با فساد است، حال آن كه مردم ما حتي به اندازه 

هاي امنيتي  چرا هر گره سهلي را با دندان. به مردم بازگرديم.شوند خواندن خبرهاي چند روزنامه محرم دانسته نمي
كنيم؟ اين يكي بيش از اندازه جوان  مان دور مي هاي ي  هركسي را از دايره خود كنيم؟ چرا به كوچكترين بهانه، ز ميبا

 از اندازه هنرمند است، آن يكي روشنفكر است، اين يكي با ما اختالف سليقه دارد، آن يكي  است، آن يكي بيش
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به گروه ما تعلق ندارد، اين يكي قدش بلند است، آن يكي گيرد، آن يكي  دانشجوست، اين يكي از كار ما ايراد مي
اين شيوه انقالب اسالمي نيست، و شيوه . مانيم رانيم تا اين كه تنها مي قدر از دور خود مي آن. پوش است خيلي شيك

 .ردآو ها را در دايرة خود مي كند و به صرف شهادت زباني، انسان اسالمي نيست كه آغوشش را به روي همه باز مي
ساز در معرض چنين خطراتي باشيم، حال آن كه انقالب و نظام ما در آستانة  چرا بايد پس از يك انتخابات سرنوشت

 تحصيل بزرگترين دستاوردها بود؟
 !مردم

ما با هم اين فاصله را . ما راهي دور و در نگاه نخست غيرقابل عبور را در چند ماه كوتاه پشت سر گذاشته بوديم
نسلي آلوده شده  هاي گروهي، طبقاتي، خانوادگي و بين ضايي كه به گرد دروغ و ترديد و به غبار رميدنآمديم؛ از ف

شد،  اميدي شروع به رشد كرده بود، زماني كه فاصله مردم از نظامشان روز به روز بيشتر مي بود، از دوراني كه نطفه نا
يد حيات ملي تبديل كنيم؛ فضايي پر از آشتي، شادي، تا با هم مقدمات انتخابات را به جرياني طوالني از يك تجد

توانستند  بست مي اي كه در آن دوستداران نامزدها در حالي كه خنده از لبانشان رخت بر نمي آگاهي و نشاط، عرصه
ي كه فضاي. اش را داده بود تجربه كنند با يكديگر به بحث درباره آينده بنشينند و آن آزادي فرزانه كه انقالب ما وعده

در آن كسي خود را شهروند درجه دوم و غيرخودي با انقالب و نظام اسالمي نبيند، و كرد و لر و عرب و بلوچ و ترك 
و هر قوم ديگر و پير و جوان و ميانسال و هر قشر ديگر و هر صنف ديگر و هر سليقة ديگر كه تا چند ماه پيش خود 

ست جمهوري اسالمي، خويشتن را از نو در دايره صاحبان انقالب ديد همچون عهد نخ را بيگانة با سرنوشت كشور مي
 .بيابد

. سازي بيزاري بجوييم پراكني و پرونده ما با هم آمديم تا با تجسس در احوال شخصي مردم مخالفت كنيم و از نفرت
يم و در اين همة ما به چهرة رحماني اسالم رو كرد. با هم آمديم تا حاكميت عقل و عشق را توامان داشته باشيم

را با طنيني ! رويكرد ميراث تمدني ايران عزيز و بزرگ را تجديد شده ديديم، تا آنجا كه در مساجد شعار ايران، ايران
شود سر داديم و كسي احساس نكرد كه ايران جداي از انقالب و يا  كه هنوز در تكبيرهاي شبانة شما شنيده مي

اسالمي كه در . گري جداست و انقالب از تحجر و كهنگي و تعصب و خارجيجداي از اسالم است، بلكه اسالم و ايران 
اسالمي كه . داند نهد و اصل مي ها را ارج مي وراي تمايزات عقيدتي و طبقاتي و قومي و جنسيتي كرامت انسان

 .شوينده هر نوع نابرابري در مقابل قانون و پرچمدار تكريم حقوق شهروندي است
 !مردم

ما در اين ميانه . هاي خالصانة خود را نباختيم  داد، ما در اين چند ماه آرزوهاي بلند و كوششعليرغم آنچه روي
 دنبال آنيم چقدر خواستني است و چه نسبت نزديكي  هايمان را يافتيم و ديديم كه آنچه به اي از تحقق آرمان مستوره

ما با . تواند آن را از ما بستاند كس نمي ه هيچاين دستاوردي است ك. با حقيقت اسالم و انقالب و هويت ملي ما دارد
هاي آتي ما و فرزندانمان خواهد بود و اين خط سبز جوشيده از  ايم كه پشتوانه و بستر حركت اي اندوخته هم سرمايه

ها ادامه خواهد يافت تا به مقصد نهايي  هاي تاريخي كشور و انقالب همچنان در طول سال هاي مردم و واقعيت فطرت
 .ما براي حفظ اين دستاورد بزرگ همچنان ايستادگي خواهيم كرد.  برسدخود

گيرد براي آن است كه از ثمربخش بودن اعتراضات  هايي كه اين روزها در مخالفت با شما صورت مي تمامي تالش
ميد به آينده ا. قانوني خود نااميد شويد، زيرا تا ما نااميد نشويم اين دولت از اعتبار واقعي برخوردار نخواهد شد

ها زاده  ترين تمدن در زندگاني ما مردم كه از كهن. به سابقه ديرينه اين سرزمين نگاه كنيد. رساترين اعتراض ماست
در . زنيم اي به درازاي تاريخ همه بشريت قدم مي ما در جاده. ايم، فراز كنوني جزئي از يك تاريخ طوالني است شده

آن چيزي كه ملت ما را به خالف آنان . ض شدند و جز داستاني از آنان باقي نماندها كه منقر اين جاده چه بسيار ملت
مردم ما . ترين رويدادها زنده نگه داشت اميد بود، زيرا آفت اين راهپيمايي هزاران ساله نااميدي است و عليرغم سخت

بيني   گذشته با آن روبرو شديم پيشتوانستند با بدبيني و نااميدي حوادثي شبيه به آنچه را كه در جريان انتخابات مي
آنان به مقتضاي روح اميدي ! ها اعتنا نكردند؟ نه بيني آيا آنان اشتباه كردند كه به اين پيش. كنند و به صحنه نيايند

ويژه با  به.  داشته است چنين كردند ها زنده نگه كه هسته دروني هويت ملي ما را شكل داده و ما را در طول هزاره
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هاي خود محافظت كنيد، زيرا اميد بذر  خواهيد ايراني باقي بمانيد از شعله اميد در سينه گويم كه اگر مي يجوانان م
كند و جان هركسي را كه هنوز ايراني باقيمانده است،  هويت ماست؛ بذري كه با نخستين باران شروع به روييدن مي

 .د، تا از نو خود را در سرنوشت اين خاك شريك بداندآور در هر كجاي جهان كه بيتوته كرده باشد به اهتزاز در مي
هاي واهي  اميدي كه هويت ما را شكل داده است معطوف به چه چيز است؟ قطعا معطوف به امور غير واقعي و خرافه

. بلكه اين اميد معطوف به لطف و فضل الهي است. توانست ملتي را براي هزاران سال زنده نگه دارد نيست، و اال نمي
ما آمده بوديم اين عالقه را احيا . اي با اسالم ندارد، به اين خاطر است ر عالقه به اين هويت تاريخي كمترين فاصلهاگ

ايد و غير ممكن است كه لطف  شما وظيفه خويش را به درستي انجام داده. از اين هويت خود فاصله نگيريم. كنيم
اميد به صرف گفتن و شنيدن شكل  .كنند تنها بگذارد هاي پاك اداي وظيفه مي خداوند مردمي را كه با نيت

دستانمان را . شود كه دستانمان در جهت آرزوهايي كه داشتيم در كار باشد گيرد و تنها زماني در ما تحكيم مي نمي
 به خودتان و دوستان همفكرتان. واجعلوا بيوتكم قبله. هايمان را قبله قرار دهيم به سوي يكديگر دراز كنيم و خانه

 اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و  برگرديد و اين بار هر شهروند محوري باشد براي يك فعاليت مفيد سياسي،
 .منتظرتشويق و كمك دولتي كه وجاهت خود را از دست داده است نباشد

. مسئوليت تاريخي ماست كه به اعتراض خود ادامه دهيم و از تالش براي استيفاي حقوق مردم دست بر نداريم
مسئوليت انقالبي ماست . پسندد استحاله بيابد وليت ديني ماست كه نگذاريم انقالب و نظام به آنچه اسالم نميمسئ

ليكن براي آن . كه اجازه ندهيم حاصل خون صدها هزار شهيد به يك دولت امنيتي تنزل پيدا كند و مستهلك شود
 :رعايت كنيماي دلخواه برسد بايد چند اصل مهم را  كه اين اعتراض به نتيجه

جمهوري . ماندگي است  ساله شما با استبداد و عقب  نظام و انقالب اسالمي ميراث و ميوه مبارزات تاريخي دويست-
هاي ما را در بر   اصيلش به اجرا درآيد تمامي خواسته است كه اگر بر اساس عهد نخستين و نسخه اسالمي نظامي

اي مخالفم و اعتقاد دارم  اينجانب قويا با چنين وسوسه. انه را بخوردمبادا كسي فريب شعارهاي ساختارشكن. گيرد مي
اي است كه بايد با فعاليت همه نخبگان روحاني و  هاي ارزشمند تحقق نايافته قانون اساسي ما همچنان داراي ظرفيت

 .اي ملي درآيد دانشگاهي و انديشمندان كشور اجراي آنها به صورت مطالبه
هاي به حقش، كه از زبان امام راحل  ما در انقالب اسالمي به دليل عدم انعطاف در قبال خواستهبه ياد آوريم كه ملت 

كنم كه چون شوراي  گير در نظام توصيه مي به همه نهادهاي تصميم. شد، مجبور به ساختارشكني گرديد بيان مي
ته شدن اين راه، تهديد ساختارشكني نگهبان عمل نكنند و مجاري را براي اصالح اشتباهات باز بگذارند، زيرا كه بس

دانيم و قاطعانه با آن  را به عنوان تنها بديل مطرح خواهد كرد، و اين بديلي است كه همة ما هزينه سنگين آن را مي
گرايي، عدالت، آزادي و حاكميت  هايي چون قانون كنم كه تعلل در محقق ساختن آرمان همچنين تاكيد مي. مخالفيم

 .سوز است خود، و به ويژه اصول معطل مانده قانون اساسي مشروعيتمردم بر سرنوشت 
شيوه آنها اين است كه هر چيز مقدس و . اند اي نيست كه برخي مخالفان شما پوشيده  اسالم آن پوستين وارونه-

اسالم . ستانند مباركي را به نفع سليقه خود مصادره كنند، تا جايي كه حتي اگر بتوانند شال سبز شما را هم مي
بخش است كه اگر به حقيقت و  هاي آنان ندارد، بلكه مكتبي رهائي انديشي ها و كج راستين نسبتي با ظاهرسازي

 .نورانيت آن برسيم دواي تمامي دردهاي شخصي و اجتماعي ماست
م به  ماجراي ما، هر چقدر تلخ، يك اختالف خانوادگي است كه اگر خامي كنيم و بيگانگان را در آن دخالت دهي-

 .زودي پشيمان خواهيم شد
ما زماني در تالش خود موفق خواهيم بود . كس نبايد صدمه ببيند  در اعتراض و حركت اصالحي و اصولي ما هيچ-

كه ابتكارهاي ما براي احقاق حقوقمان تا آن حد انديشيده شده، كارآمد و در چارچوب قانون باشد كه حتي كودكان 
 .د در آن شركت كنندخردسال و زنان باردار بتوانن

! درست است.  ما قانون است حل بسياري از مشكالت اي از تاريخ كشور خود قرار داريم كه راه اي و گريوه  ما در برهه-
قانون عرفي قراردادي اجتماعي است و به مانند هر عهد و پيماني كه ! درست است. عيب نيست قانون هميشه بي

! درست است.  تنها تا زماني الزامي است كه طرف مقابل نيز به آن پايبند باشدبندند رعايت آن ها با هم مي انسان
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گذارد، به خالف نص اين ميثاق ملي شما را از حق برگزاري اجتماعات محروم   اساسي را زير پا مي مخالف شما قانون
تعدد قانون اساسي و قوانين اي سبز به دستتان ببنديد به رغم اصول م كند، بلكه حتي اگر به نشانه اعتراض پارچه مي
! درست است. دهد شمار عادي، خود آن كسي كه مسئول حفظ امنيت است شما را مورد ضرب و شتم قرار مي بي

ليكن تالشي كه ما وارد آن . اند متقلبان و دروغگويان تنها به نيت تحميل منوياتشان در پشت نام قانون سنگر گرفته
طلبي يا خودپسندي برنيانگيخته است، بلكه حركت  ما را عصبانيت يا جاه. نيستجويي  ايم يك مشاجره و تالفي شده

براي رسيدن به چنين هدفي جا دارد كه ما حتي به جسد قانون . ما اقدامي براي اصالح و تامين بهروزي كشور است
ستين اصلي كه بايد آن رسد، نخ مان به ثمر مي دانيم كه در فرداي نزديك، زماني كه كوشش احترام بگذاريم، زيرا مي

ريزيم تا بر رويش بناي رفيع  اي است كه امروز صبورانه مي اين شالوده. را نهادينه كنيم پايبندي به قانون است
 .فردايمان را استوار كنيم

پيروزي ما در گرو معاضدت و پيوند با يكديگر است، و در . كنم همه شما را به برادري دعوت مي.  سرانجام وحدت-
حتي آناني كه اينك رو در روي ما به . اند نيست كديگر تمايزي ميان ما و مردمي كه به ديگران راي دادهاين ي

اي هستيم كه در آن همان كسي كه خواهر و  شوند در اخوت ما شريكند، زيرا ما به دنبال آينده خشونت متوسل مي
رنگ سبزي كه . تر و زيباتر از امروز زندگي كند المتر، س ها كتك زده است، سعادتمندتر، معنوي برادرمان را در خيابان

بيت نور، اهل بيت  ايم يك معنايش هم اين است؛ رنگ سبزي كه ما را به اهل ما به عنوان نماد خود انتخاب كرده
 .دهد بيت خرد، اهل بيت كرامت و فضيلت پيوند مي راستي، اهل

اين گمان خامي است كه . اي بيان اعتراض باقي نمانده استاي بر شايد بگوييد كه با اين همه قيد و بند ديگر فرجه
كساني كه در راه خدا . الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انديش و افراطي شما در سر دارند مخالفان سطحي

اوند هايي از اين هدايت به ياد آوريد كه خد به عنوان نمونه. كند هاي خود هدايت مي كوشند خداوند آنان را به راه مي
هاي ذهني مردم به چه  كرد و يا در خالل آنها ظرفيت تان مستولي مي كرانة چگونه آرامش را بر اجتماعات بي

كارهايي بكر و  همان خالقيت همچنان قادر است كه با توجه به تمامي اين اصول راه. شد شعارهاي نغزي رهنمون مي
 ما بگشايد و تجربيات جديدي براي  عمل در مقابلاي براي  هاي گسترده پاي ما قرار دهد، ميدان موثر پيش

 .آزاديخواهان جهان اندوخته كند
در ابتدا هدف همه ما از شركت در انتخابات آن بود كه عقالنيت ديني به فضاي مديريت كشور بازگردد، ليكن در 

ط نظام به ياد آورند كه در خواستيم اركان ذيرب ما در اين بين مي. ميانه مسير به اهدافي بسيار بلندتر هدايت شديم
توانند آن را  وراي تمامي آنان و ما فوقشان ميزاني به نام راي و عزم مردم وجود دارد كه آنها نه حق دارند و نه مي

امروز خواست عمومي براي سازوكاري كارآمد جهت انتخابات كه در آن اطمينان ملي حاصل شود و . ناديده بگيرند
در هر قدمي در آينده .  نداشته باشد، به يك مطالبه انكار ناپذير مردمي تبديل شده استدروغ، تقلب و تزوير جايي

تر شدن ابعاد  زداي جريانات اخير بايد پيشاروي ملت باشد و نبايد هيچ فرصتي براي روشن  تجربه تلخ و مشروعيت
 .آمدهاي تلخ آن از دست برود اين دروغ و تقلب بزرگ و پي
. هايي به سراغ اينجانب آمدند و خواستار گذشت من از آنچه گذشت شدند ها و گروه يتدر ايامي كه گذشت شخص

شد كه اينجانب از همان ابتدا از حق شخصي خود گذشته بودم، اما مسئلة انتخابات مسئلة شخصي  شايد توجه نمي
مسئله جمهوريت و . كنممن نمي توانم بر سر حقوق و آراي پايمال شدة مردم معامله يا مصالحه . من نبود و نيست

اگر در اين نقطه ايستادگي نكنيم، ديگر تضميني نداريم كه در آينده با حوادث تلخي . حتي اسالميت نظام ماست
 .نظير آنچه در انتخابات كنوني گذشت روبرو نباشيم

 پايمال شده هي از نخبگان بر سر آنند كه گرد هم آيند و با تشكيل جمعيتي قانوني صيانت از حقوق و آراي گرو
هاي انجام گرفته و نيز رجوع به محاكم  ها و تخلف مردم در انتخابات گذشته را از طريق انتشار مدارك و اسناد تقلب

اين . پيوندم اينجانب نيز به اين جمع مي. قضايي پيگيري كنند و نتايج آن را مستمرا به اطالع عموم مردم برسانند
اساسي را در دستور كار خود خواهد داشت و عالوه بر آن در اين مرحله گروه اجراي اصول معطل مانده قانون 

 :مطالبات زير را دنبال خواهد كرد
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  توقف برخوردهاي امنيتي، فوق امنيتي و نظامي با مسائل انتخاباتي و بازگشت كشور به فضاي طبيعي سياسي-
طرفي نهادهاي مجري و ناظر را  از بين ببرد و بي اصالح قانون انتخابات به نحوي كه امكان تكرار تقلبات گسترده را -

 تضمين كند
  قانون اساسي در مورد آزادي تجمعات27 رعايت اصل -
  آزادي مطبوعات و رفع توقيف از آنها-
 هاي خبري مستقل  فعاليت مجدد سايت-
لوگيري از قطع هاي كوتاه، و ج  ممنوعيت مداخالت غيرقانوني دولت در فضاي ارتباطي، نظير اينترنت، پيام-

 ارتباطات تلفني و شنود مكالمات مردم و هر گونه تجسس ديگر
 پردازي و اهانت در رسانه رسمي كشور جانبه، افترا، دروغ  توقف برخوردهاي يك-
 هاي مستقل تلويزيوني در خارج و داخل كشور  برخورداري از كانال-
 ادي و اجتماعي فرهنگي، اقتص هاي سياسي،  صدور مجوز براي تشكيل جمعيت-
هاي جاري در  هاي جعلي امنيتي و دخالت ندادن پرونده سازي  آزادي همه دستگيرشدگان سياسي، ابطال پرونده-

 برخورداري آنها از حقوق اجتماعي
در انتها به همه مردم شريف كشورمان، چه آنها كه به اينجانب راي دادند و چه آنهايي كه به اينجانب راي ندادند، به 

همچنين مقام شهيداني را كه به جرم . فرستم هاي اخير صدمه ديدند درود مي كساني كه در حوادث ناگوار هفتهويژه 
هاي عزيز آنان طلب  نهم و از خداوند بزرگ براي خانواده طلبي در خون خود غلطيدند ارج مي خواهي و آزادي حق

 .صبر و اجر دارم
 مير حسين موسوي

 1388 تير 10
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  10بيانيه شماره 
 درباره دادگاه 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ريزي براي ساقط كردن  گويند فرزندان انقالب در دادگاهي كه ديروز تشكيل شده بود به ارتباط با بيگانه و برنامه مي

اينجانب در سخنان آنان دقيق شدم و در حقيقت آن چنين چيزي نيافتم، . اند نظام جمهوري اسالمي اعتراف كرده
هايي له شده كه ممكن  اي عميق از سرگذشت دردناك خود در اين پنجاه روز مي گفتند؛ انسان دم كه با نالهبلكه شني

هايي كه  بود به هرچيز ديگري هم كه به آن الزام شود اقرار كنند به راستي چه چيز ديگري جز داستان رنج
 روز 50مي گفتند كه اگر . شهيد شداالميني حق داشت كه  گفتند محسن روح مي. اند ممكن است بگويند كشيده

گفتند تا گفته  گفتند هرچه را كه به آنان مي  مي. شد ها پيش برگزار مي ايستادگي نكرده بوديم اين نمايش هفته
گيران ديگر به استخوان مردم رسيده است تا جايي  گران واعتراف دندان شكنجه .هاي ما نيست باشند كه اينها حرف

گيرند كه خدمات بزرگ به كشور و نظام در كارنامه دارند و به تهديد ديگراني  ني قرباني ميكه اينك از ميان كسا
آيا . اند ها را بر عهده داشته ترين نقش  از آن برجسته سرگرمند كه در نشو و نماي اين نهضت و تاسيس نظام برخاسته
كنيد؟ يا پس از  چيزي كمتر از آن تهديد مياند به  كساني را كه آرزوي شهادت در راه نوراني انقالب اسالمي داشته

ايد؟ تنها داوري قطعي  ها هدف گرفته آبرويي به مسلخ بردن جمهوريت نظام، اسالميت و آبروي آن را هم با اين بي
 .گردانان آن است اعتباري صحنه هايي اينچنين فرمايشي سقوط اخالقي و بي وجدان بشري از مشاهدة دادگاه

از دادگاهي كه همه چيزش .  و ديديد جز تداركي ناشيانه براي شروع به كار دولت دهم نيستهايي كه ديديم صحنه
اگر شما اهل تقلب نيستيد آن را در رعايت ظواهر . تقلبي است انتظار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات كند

هايي  ربط، با استناد به كتاب طالبي بيبا دادخواستي سبكف با طرح م. اوليه يك دادرسي قضايي به نمايش بگذاريد
شوند، با تكيه بر گزارش خبرنگاراني كه نامشان را هم كسي نشنيده است و با استناد به  كه به خروار خمير مي

هاي قرون وسطايي از آن هويداست انتظار دارند ملت را به چه چيز قانع كنند؟ آيا  هايي كه رنگ شكنجه اعتراف
فرمود براي كسي كه بعد از شكنجه اقرار كند حدي نيست يا كسي كه در زندان يا ) ص(بر اكرم اند كه پيام نخوانده

 ).الغدير جلد ششم(قيد و بند باشد و او را تهديد كرده باشند اقراري براي او نيست 
دران برا. كنند خبري چهرةشان را ديدند احساس همدردي مي  روز بي50مردم ما با فرزندان خود كه ديشب پس از 

تر از هر چيز  دانند كه حفظ جان شما واجب كنند و مي بدانيد كه مردم وضعيت شما را درك مي. غمگين نباشيد! ما
گراني كه  زود خواهد بود كه ملت محاكمه مرتكبين اين فجايع را شاهد باشد و بازجويان و شكنجه. ديگر است

 .كنند بشناسد گونه با جان و آبروي او بازي مي اين
و يؤَاخِذُ اللّه النَّاس بِظُلْمِهِم مّا تَرَك علَيها مِن دآبّةٍ ولَكِن يؤَخِّرُهم إلَى أَجلٍ مّسمّى فَإِذَا جاء أَجلُهم الَ يستَأْخِرُونَ ولَ

 ساعةً والَ يستَقْدِمونَ
] كيفر[گذاشت ليكن  بر روى زمين باقى نمىاى  كرد جنبنده ستمشان مؤاخذه مى] سزاى[و اگر خداوند مردم را به 

 توانند افكنند اندازد و چون اجلشان فرا رسد ساعتى آن را پس و پيش نمى آنان را تا وقتى معين بازپس مى
 ميرحسين موسوي

 88 مرداد 11
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  11بيانيه شماره 
 اعالم راه سبز اميد

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 !مردم شريف، آزاده و آگاه ايران

ديك به سه ماه پيش از اين زماني كه شما در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شركت كرديد، با اين باور به نز
هاي رأي رفتيد كه با تأكيدهاي مكرر مسئوالن و تالش نهادهاي مدني، از آراي تان در برابر مقاصد  پاي صندوق

يافته و حوادث تلخي كه متعاقب آن  هاي سازمان تقلبها و  اما تخلف. طلبانه گروهي اندك پاسداري خواهد شد قدرت
 .اي براي ملت ما فراهم آورد تاسفي بزرگ باقي گذاشت صورت گرفت، از رويدادي كه بنا بود سرمايه

تدبيري مسئوالن امر، با يورش تبليغاتي  طرفانه مهار شود با بي توانست در فرآيندي منصفانه و بي مشكلي كه مي
آميز مردم، به بروز انشقاق،   حمله نيروهاي امنيتي رسمي و غيررسمي به تجمعات آرام و مسالمتهاي دولتي و رسانه

هاي  ابهام و اختالف عميق و گسترده اجتماعي منجر شد، وضعيتي كه پيامد بالفصل آن جز گسسته شدن رشته
 .اعتماد ميان مردم و حكومت نيست

ي و سياسي كشور و نيز مراجع عظام تقليد و نيروهاي آگاه هاي اجتماعي، فرهنگ جمع كثيري از دلسوزان حوزه
هاي نمايشي فاقد  هاي دولتي و حوادثي چون برگزاري دادگاه هاي رسانه پردازي هاي علميه نسبت به افسانه حوزه

 شدگان و افشاي وجود پشتوانه حقوقي و شرعي، برمال شدن فهرست بلند قربانيان، برخوردهاي غيرانساني با بازداشت
هاي غيرقانوني واكنش نشان داده و خواستار رسيدگي به آنها هستند، بلكه همه دلبستگان به نظام  بازداشتگاه

جمهوري اسالمي، اين دستاورد مبارزات يك صد ساله مردم و تبلور مطالبات اساسي آنان براي دستيابي به آزادي، 
 .استقالل، عدالت و پيشرفت در سايه دينداري، اينك نگرانند

حفظ تماميت ارضي و استقالل ملي و صيانت از كيان كشور در مقابل مطامع بيگانگان و دفاع از اصل نظام جمهوري 
چويي براي خروج از شرايط موجود را بيش از  دهند چاره در پي رخ مي زده حوادثي كه پي اسالمي در روند شتاب

حكومتي افرادي  هاي حكومتي و شبه  دستگاهپيش ضروري ساخته است، هرچند همه به خوبي آگاهيم كه در درون
هاي پياپي و طفره رفتن از حل  زايي آفريني و بحران وجود دارند كه تنها راه ادامه حضور خود در قدرت را التهاب

 .اند دانند كه خود مسبب آنها بوده هايي مي مشكالت و نابساماني
وجود با بحران هاي بزرگ تر و توسعه رفتارهاي آنها همچنان به دنبال پوشاندن و پنهان كردن بحران هاي م

توجه  ترند، تا جايي كه پس از ايجاد اين همه پيچيدگي در فضاي كشور اينك بي نابخردانه خود به مرزهايي خطرناك
هاي واهي زمزمه هايي خطرناك از جمله زمزمه تسويه هاي وسيع از  به عواقب سنگين رفتارهاي خود با بهانه جويي

 .دهند ن آزاده و متعهد را سر ميدانشگاهيا
ناپذير تبديل  براي حل مسئله به ضرورتي اجتناب) و نه صرفاً حكومتي(از اين روست كه اتخاذ رويكردي اجتماعي 

اساس چنين . هاي مردمي نظام جمهوري اسالمي است گيري از ظرفيت شده است، ضرورتي كه الزمه آن، بهره
هاي موجود در خانواده بزرگ، باستاني و خداجوي ايران  د و تنوع باورها و نگرشرويكرد متفاوتي، پذيرش واقعيت تعد

 .زمين است
اين راه و رسم پيامبران الهي و جانشينان آنان بوده و نشان از سنتي الهي دارد كه مقام و كاركرد هدايت نشان دادن 

هاي انسان جهت تعالي  وفايي توانمنديراه است و وظيفه داعيان دين به فراهم ساختن بستر مناسب براي رشد و شك
اند به سوي محو تعدد و تنوع  ها خواسته دهد كه هر گاه حكومت تاريخ به روشني نشان مي. شود و تكامل محدود مي

هاي ظاهرا گوناگون اما در جوهر يكسان  اي جز متوسل شدن به چهره موجود در جوامع بشري دست دراز كنند، چاره
هايي كه نتيجه آن نه يكدست شدن افراد جامعه، بلكه بروز نفاق و دوچهرگي در زندگي   راه حلاند، استبداد نداشته

دهد  هاي قرآني به ما ياد مي اي نه ممكن است و نه براساس آنچه آموزه اتخاذ چنين رويه. مردم خواهد بود و بس
 .مطلوب است
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نداند وضعيتي كه ايران امروز در آن قرار دارد پس از حوادثي كه در اين مدت كوتاه بر جامعه ما گذشت كيست كه 
دستيابي به اين وجدان عمومي . هاي كالن كشور است گيري حاصل استيالي چنين طرز تفكر اشتباهي بر تصميم

هاي  شود و چه هزينه ها صرف تحصيل آن مي ها و تمدن هاي متمادي از عمر ملت دستاورد بزرگي است كه گاهي قرن
اما مردم ما اين موهبت بزرگ را با هزينه هايي بسيار اندك و ظرف مدتي كوتاه به . پردازند اه نميگزافي كه در اين ر

 .دست آوردند
آميز سليقه ها و  اند كه تنها راه همزيستي مسالمت مردم ما اينك با پوست و گوشت و استخوان خود دريافته

كنند اذعان به وجود تنوع و  ين سرزمين پهناور زندگي ميها، و اقشار، اقوام، مذاهب و اديان گوناگوني كه در ا گرايش
زند، اگرچه   اي است كه آنان را به يكديگر پيوند مي هاي زندگي و اجتماع بر كانون آن هويت ديرينه تعدد شيوه

هاي ضعيف و باژگونه از دين هضم نكنند كه اين اذعان نه بدان معناست كه اسالم ناب دين حق و آئين خاتم و  فهم
ال اكراه . صراط مستقيم نيست، بلكه يعني اجباري در دين وجود ندارد، به درستي كه راه از بيراهه بيان شده است

 .في الدين قد تبين الرشد من الغي
خيز اين ايام، مردم ما اينك به نتايجي بسيار ارزشمندتر و  از اينروست كه عليرغم تمامي حوادث تاسف بار و مرارت

اند و اين آن چيزي است كه آنها را نسبت به اقدامشان براي شركت در  خاب يك فرد دست يافتهماندگارتر از انت
 .رويداد انتخابات و هزينه هايي كه در قبل و بعد از آن متحمل شده اند دلگرم مي كند

دت بلندمدت در ماه هايي كه گذشت نيرويي عظيم از ملت ما آزاد شد، نيرويي كه بايد به كارآمدترين شيوه براي سعا
آنان تصوير شكوهمند اراده خود را در آيينه آنچه كه . خواهند آگاهند مردم ما از آنچه مي. او به خدمت گرفته شود
هاي خود را دارند و در اين  دانند كه سرمايه و توان تحقق بخشيدن به خواست اند و مي سپري شد مشاهده كرده

پرسيم چه بايد كرد؟  لذاست كه اينك همه ما از يكديگر مي. اند ايستادهميدان انبوه نخبگان و زبدگان دوشادوش آنان 
پرسيم با اين سرمايه عظيم، با اين اميد تجديد حيات يافته  اين سوالي از سر نااميدي و يا بالتكليفي نيست، بلكه مي

 هاي فراهم شده چه بايد كرد؟ و با اين توانمندي
پرسش نخستين قدم آن است كه بدانيم چه بايد بخواهيم تا بهترين و به راستي چه بايد كرد؟ در پاسخ به اين 

اگر در يافتن پاسخ اين سوال خطا كنيم قطعا همه يا بخشي از اين سرمايه فراهم آمده را . بيشترين را خواسته باشيم
هم آورده توان نيروي عظيمي كه ملت ما فرا. بلكه حساسيت اين انتخاب بسيار بيشتر از اين است. از دست داده ايم

هاي مادي و معنوي ارزشمند ارتقا دهد و يا در  آن را دارد كه كشور را به سكويي بلند براي جهش به سوي پيشرفت
اين كه نتيجه حركت ما چه خواهد بود تماما به انتخاب درست ما در اين مرحله . يك آنارشي درازمدت فرو برد

 .بستگي دارد
ي دولتي سعي در القاي آن دارند، اين ما هستيم كه بازگشت اعتماد و آرامش به هاي تبليغات برخالف آنچه دستگاه

هايي بسيار  ما خواسته. كنيم فضاي جامعه را خواهانيم و اين ما هستيم كه از هر اقدام تندروانه و خشن امتناع مي
ي هويت اخالقي نظام ما حفظ جمهوري اسالمي را مي خواهيم، و تقويت وحدت ملي، و احيا. روشن و منطقي داريم

ترين مولفه قدرت ساختار سياسي كشور جز با پذيرش حق حاكميت مردم  و بازسازي اعتماد عمومي به عنوان اصلي
رساني مستمر  و كسب رضايت نهايي آنان از نتايج اقدامات حكومت، و شفافيت در تمامي اقدامات از طريق اطالع

خواهيم  آنچه ما مي. ما امر غيرمتعارف و نابهنگامي نمي خواهيمدر نهضت سبزي كه آغاز شده است . ممكن نيست
 .استيفاي حقوق از دست رفته ملت است

استيفاي كدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقي كه قانون اساسي براي مردم در نظر گرفته است و مطالبه براي 
خي از شئون كشور راهكارهايي ارائه شده در قانون اساسي براي اداره بر! آري. كم و كاست و بدون تنازل آن اجراي بي

هايي ديگر از همين قانون راه روشن  اما در بخش. است كه شايد زماني پاسخگوي مقتضيات جامعه و جهان ما نباشد
در ميثاق ملي ما مشروعيت همه اركان حكومت متكي به رأي و اعتماد مردم است، . بيني شده است اصالح آنها پيش

ناپذيري چون شوراي نگهبان از هيمنه نگاه مردم  ق مالحظه شود خواهيم ديد حتي نهاد نظارتتا جائي كه اگر دقي
 .به دور نيست
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در قانون اساسي وظايفي سنگين، از جمله وظيفه نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان قرار گرفته است؛ ! آري
اما در همين قانون به . و دچار وسوسه قدرت شوندهاي غيرمعصومي كه ممكن است در دام خطا و گناه بيفتند  انسان

اگر تنها همين اصل از ميثاق ملي ما به . شود كه برگزاري اجتماعات از سوي مردم آزاد است صراحت اعالم مي
استفاده از موقعيت خود را پيدا  درستي اجرا شود حتم داشته باشيد كه هيچ يك از اركان حكومت هرگز امكان سوء

 .كند نمي
اي  اند؛ مسئوالن گاهي با اين حقيقت به گونه هايي است كه هنوز به فعليت نرسيده ون اساسي ما پر از ظرفيتقان

هاي بيشتري از ذخائر قانون اساسي  كنند كه گويي به عنوان امري مستحب مخيرند همچنان استفاده برخورد مي
قانون . ها را به فعليت برسانند م تمامي اين ظرفيتها، آن ه آنها مكلفند كه اين ظرفيت. هرگز چنين نيست! نه. ببرند

هايي خاص را تامين  هايي از آن كه منافع اشخاص و يا گروه اي يكپارچه است و نبايد بر روي بخش اساسي مجموعه
هايي ديگر كه حقوق مردم را دربر گرفته است معطل باقي بماند، يا  آميز تاكيد شود و بخش كند به صورت اغراق مي

 . به اجرا درآيدناقص
اندركاران را به  پس از سي سال ما هنوز با اصولي از اين ميثاق ملي روبرو هستيم كه سخن گفتن از اجرايشان دست

هاي سياسي و  تأمين آزادي. آورد، به صورتي كه گويي گوينده با جمهوري اسالمي مخالفت كرده است خشم مي
ناپذيري آزادي، استقالل و تماميت ارضي  ر مقابل قانون، تفكيكاجتماعي، رفع تبعيض، امنيت قضايي و برابري د

كشور از يكديگر، مصونيت حيثيت، جان و مال اشخاص، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادي مطبوعات، ممنوعيت 
ها، آزادي برگزاري اجتماعات، تمركز  ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادي احزاب و جمعيت بازرسي نامه

داري كل، تعريف جرم سياسي و رسيدگي به آن با حضور هيئت منصفه، آزادي بيان و   دولتي در خزانههاي دريافت
اند؛  هر يك اصولي روشن از قانون اساسي ما را به خود اختصاص داده. . . طرفي آن و  نشر افكار در صدا و سيما و بي

راساس تفسيرهاي مخالف با روح اين ميثاق شوند و يا به صورتي ناقص و ب اصولي كه به راحتي و صراحت نقض مي
هاي قومي و محلي به  آيند، تا جايي كه در اجراي اصل ساده و روشني چون آزادي تدريس زبان ملي به اجرا درمي

 .شود صرف سليقه و پسند شخصي مانع ايجاد مي
استار احياي آن بخش ما خو. هاي انقالب اسالمي نيز صورت گرفته است مشابه همين برخورد گزينشي با آرمان

چه شعارهاي بزرگي از انقالب كه . فراموش شده از اهدافي هستيم كه اين نهضت عظيم به اميد تحقق آنها آغاز شد
اي از  نمونه. اند كند، تا جائي كه گويي اينها شعارهاي ضدانقالب بوده اينك دم زدن از آنها روي كساني را ترش مي

زادي بيان، آزادي پس از بيان، آزادي انتخاب كردن و انتخاب شدن، آزادي به تمامي آنها آزادي است؛ آزادي عقيده، آ
دانستند، به صورتي كه   تأمين آن را يكي از مهمترين اهداف خود مي57آن معناي جليلي كه مردم ما در بهمن 

 .هراس از حاكمان بوده است اين آزادي به مفهوم آزادي سياسي و حق انتقاد بي. پيروزي انقالب را بهار آزادي ناميدند
برند و  تر از انقالب اسالمي، جمهوري اسالمي و قانون اساسي، خود اسالم است؛ ديني كه بسيار از آن نام مي و مظلوم

كنند، هر چه از آن كه منافعشان ايجاب نكند به فراموشي  چه بسيار كه دين را سرند مي. شود اندك به آن عمل مي
اي غيرقابل تفكيك از  نامند، تا جايي كه دروغ به مشخصه هاي خود را متن اسالم مي و مصلحتها  سپارند و سليقه مي

ها نشانه تعهد به دين پيامبري تلقي گردد كه براي تكميل  ترين بداخالقي صدا و سيما تبديل شود و زشت
 .كند  از ذكرشان شرم ميهاي اخالقي مبعوث شده است؛ شكنجه زندانيان و كشتن آنان، و اعمالي كه قلم بزرگواري

اگر براي حكمراني مبتني بر دين تنها يك رسالت وجود داشته باشد آن اين است كه زمينه را براي زندگي توأم با 
شود؟ اين فاصله ميراث انقالب  روز بيشتر مي پس چرا فاصله جامعه ما با زندگي ايماني روزبه. تر كند ايمان آماده

ه بسيار بودند كساني كه براي نخستين بار رمضان را روزه گرفتند و از اين تجربه خود ، چ58در تابستان گرم . نيست
 .ميراث انقالب ما معنويتي بود كه در دوران دفاع مقدس جامعه را فرا گرفت. لذت بردند؛ ميراث انقالب ما اين بود

تواند نورانيتي را كه  نشان داد ميانقالب ما . زدني بود هاي مثال هاي بزرگ و اخالص ميراث انقالب ما پرورش روح
آخر يك بار هم كه شده ميراثي را كه از امام خود تحويل گرفتيم با ايران امروز . جامعه تشنه آن است تأمين كند

 .زده زده، دروغ اي تقلب كند؛ جامعه سازي مي اي سودازده كه در آن تحجر دولت مقايسه كنيم؛ جامعه
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ن را مناسب سليقه و منافع خود درآوردن، خرافه و تحجر را به دامن آن بستن، پول برخورد گزينشي با پيام دين و آ
هايي از روحانيت، اين شجره هزار ساله را دولتي ساختن  و زور را جايگزين حكمت و موعظه حسنه كردن و بخش

آن را در مقابل اسالم برد و  نام مي) ص(زماني كه امام ما از اسالم ناب محمدي. بيش از اين هم نبايد نتيجه بدهد
اين پوستين وارونه اسمش اسالم هست، اما . ديد داد چنين روزهايي را مي تحجرگرا و اسالم آمريكايي قرار مي

و خداونده وعده داده . ، اين دين غريب هستيم)ص(ما خواستار بازگشت به اسالم ناب محمدي. رسمش اسالم نيست
و كساني كه . والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حفه آسماني هدايت كندهاي رسيدن به اين ت است كه ما را به راه

 .كنيم در راه ما كوشش كنند به تحقيق آنان را به راه هايمان هدايت مي
هايمان را ضايع نكرد و نخواهد  آيا در اين چند ماهه نديديد كه او چگونه به اين وعده عمل كرد؟ پروردگار ما ايمان

و ما كان اهللا ليضيع ايمانكم ان اهللا بالناس .  خالف مدعيان، نسبت به مردم دلسوز و مهربان استكرد، زيرا او به
ها  كام ملت از آنچه كه گذشت تلخ است، اما كيست كه دستاوردهاي حاصل شده در عين اين تلخكامي. لرئوف رحيم

ما چه . كنيم اصل شده است را درك ميرا ناچيز بشمارد؟ ما با پوست و خون خود عظمت آنچه در اين ايام كوتاه ح
 .كرديم كه به اين دستاوردها رسيديم

به حوادث اين ايام . ايم حقيقت آن است كه جز ايمان به وعده الهي عملي متناسب با اين همه پيشرفت نداشته
آنها را هم . بنگريد و در هر كدامشان راه هاي خدا را كه يكي پس از ديگري پيش پاي ما گشوده شدند مالحظه كنيد

هايي ديگر پيش پاي كساني كه براي او  شود و راه اي كه داده است عاجز نمي كه ببندند دادار از وفا به وعده
چرا . هايي مستقيم كه بدون ترديد ما را به مقصد مي رسانند هايي هموار، راه هايي امن، راه گشايد؛ راه كوشند مي مي

. هايمان را به ما نشان داده است؟ و ما لنا اال نتوكل علي اهللا و قد هدانا سبلنا به خداوند توكل نكنيم حال آن كه راه
هايي ما نياز به تخطي از قانون، پشيماني از مسالمت، توسل به تخريب يا وارد شدن به هر  با دسترسي به چنين راه
 .كوره راه ديگري نداريم

فرزندان انقالب را . روند ها چگونه رو به نشيب مي راهه  ر بيو در آن سو نگاه كنيم كه مخالفان مردم با قدم گذاشتن د
اي براي اين كار خود توقع داشتند؟ بدن رنجور قرباني  آنها چه نتيجه. به زندان انداختند تا اوهام خويش را ارضا كنند

ر جز ريختن آبروي خود آنها انتظار داشتند از اين كا. ترور را به بند كشيدند و ضارب او را آزاد و متمتع قرار دادند
گراني  راهي كه درون آن افتاده بودند خردشان جا ماند و عنانشان در دست افراط چه سودي ببرند؟ در سراشيبي كوره

ترين كلمات در فرهنگ  كنند و رايج هاي شب به خوابگاه دانشجويان غريب و مظلوم حمله مي قرار گرفت كه نيمه
 .هاي ركيك است لغاتشان دشنام

هاي خدا به اميدي كه از وعده او داشتند رسيدند؛ آيا مسافران بيراهه نيز به آن چيزي كه بايد انتظارش را  ان راهرهرو
اند؟ مالحظه تقيه و تملق اين و آن و شنيدن بوي حرص و بخل و آز از دهان تمجيدگران،  كشيدند نرسيده مي

كند؛  گيري مباهات مي شونت تشويق و به اعترافبرخورداري از حمايت خطيبي كه از منبر مقدس نمازجمعه به خ
 .كنند  ترس از عاقبت، ترسي كه با ترساندن ديگران پنهانش مي ترس، ترس از تنهايي، ترس از آينده،

اش از بذل  پيماني است بر ذمه فرزندان انقالب اسالمي كه در بازگرداندن آن به اصل نخستين! مردم فداكار ايران
نند، و عهدي است بر عهده همراهان و ياران شما كه در راه مبارزه با متقلبان و دروغگويان هيچ كوششي كوتاهي نك

در عين حال تكليفي است بر همه ما كه اگر . به سرمايه اجتماعي و اعتمادي كه ايجاد شده است، خيانت ننمايند
 .ممصلحت كشور و مردم را در امري ديديم از مالمت نترسيم و از شجاعت دريغ نورزي

هايي كه پيش روي خويش داريم به جز ادامه راه سبزي كه در  بنا بر چنين تعهداتي اينجانب براي رسيدن به آرمان
راهي كه از پيش از انتخابات آغاز كرديد و همچنان با . كنم؛ راه سبز اميد ايد پيشنهاد نمي اين چند ماهه دنبال كرده

با دعا و ندا و تكبير، با گردهمايي هاي بزرگ و كوچك، با كوشش ها راهي كه . عزم هاي استوار در آن گام مي زنيد
 .و جوشش ها و گفتگوها و پرس و جوهاي خود همچنان در آن قرار داريد

هايي كه در هر مرحله به دست   استفاده مي كنيم تا توفيق» راه«ما براي اشاره به جنبشي كه آغاز كرده ايم از عنوان 
هايي داريم  عالوه بر آن ما در اين مسير چشم به جاده. يم و همواره نگاه به كمالي برتر بدوزيمآوريم پايان كار ندان مي
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هايي  كنيم، اما ايمان داريم كه در عمل، تنها راه انديشيم و تدبير مي ما مي. دهد پايمان قرار مي كه هدايت الهي پيش
 راهي كه خداوند پيش رويمان قرار داده است از نماد ما در .دهند گشايد از خود كارسازي نشان مي كه او برايمان مي

اند؛ اهل  آموزگاران آن بوده) ع(ايم تا پرچم دلبستگي نسبت به اسالمي باشد كه اهل بيت پيامبر استفاده كرده» سبز«
مان  يايم تا حاكي از هويت ايران را سرمايه خود قرار داده» اميد«بيت خرد، اهل بيت محبت، اهل بيت نورانيت و ما 

ترين روزهاي اين سرزمين  هاي سخت تاريخ عبور داده و حيات او را در تلخ باشد؛ اميدي كه اين ملت را از گردنه
 .تداوم بخشيده است؛ راه سبز اميد

هاي حركت شما استفاده كردم تصور برخي بر آن قرار گرفت كه  چندي پيش، زماني كه از اين نام براي بيان ويژگي
جديد در حال تشكيل است، حال آن كه اين راه به هيچ وجه مشابهي و يا جايگزيني براي اي  حزب يا جبهه

هاي سياسي رسمي نيست و نياز به آنها را منتفي نمي كند، بلكه حركتي اجتماعي و دامنه دار براي ترميم و  سامان
تاثير قرار خواهد داد و از هاي سياسي است كه همه شئونات كشور را تحت  ايجاد برخي از بنيادين ترين زيرساخت

 .ها و احزاب براي فعاليت ثمربخش بدانها احتياج مبرم دارند جمله تشكل
قطعا جامعه ما براي محقق كردن فضاي باثبات سياسي به احزاب صالح و قدرتمند نيازمند است و چه بسا زماني كه 

 و برخي از همفكران شما نيز كوشش هاي زمينه براي فعاليت موثر و مفيد سامان هاي سياسي فراهم شود اينجانب
تحزب اساسا به . اما راه سبز اميد تشكلي از اين نوع نيست. خود را در چارچوب تشكلي متعارف از اين نوع قرار دهيم

 .مراتب شناخته شده گردهم بيايند معناي آن است كه گروهي از همفكران در سازماني مشخص و داراي سلسله
يد بر بيشترين همفكري و وحدت حداكثري در عقايد است، حال آن كه راه ما به عنوان همچنين در يك حزب تأك

كند؛  مسيري كه تجديد و تقويت هويت ملي را هدف گرفته، بر وحدت حول حداقل نكات مشترك تكيه مي
ا محور و متشكل از تمامي سازوكارهاي مدني كوچك و بزرگ كه در مسير خود هدفي مشترك ر اي پيام مجموعه

 .اند انتخاب كرده
شود در حكم لباسي است كه بر  صورت ظاهري اقداماتي كه براي تداوم و تقويت حركت كنوني مردم انتخاب مي

واقعيت . ها تنها در صورتي برازنده خواهد بود كه به فراخور واقعيت برده شود دوزيم، و فاخرترين لباس قامت آن مي
آنچه اينك در جامعه ما . گذشته بود تغييرات شگرفي كرده استموجود در كشور ما نسبت به آنچه كه در 

كند شبكه اجتماعي خودجوش و توانمندي است كه در ميان بخش وسيعي از مردم شكل گرفته و  آفريني مي نقش
هاي منحصر به فردي است كه به هنگام  اين شبكه داراي ويژگي. نسبت به پايمال شدن حقوق خود معترض است

آنچه اينجانب در پاسخ به سوال چه بايد كرد . ها و اقدامات آتي، بايد به آنها توجه كرد حل ر مورد راهگيري د تصميم
 .كنم تقويت و تحكيم اين شبكه اجتماعي است پيشنهاد مي

دهد حركات جمعي مردم ما تنها در  ايم نشان مي تجربه چندين دهه از تاريخ ايران كه ما از نزديك شاهد آن بوده
اي زنده و فعال  آن چيزي كه از آن به عنوان جامعه. رسند ها به نتيجه مي اروري، حيات و سرزندگي اين هستهدوران ب
دهد و امكان استبداد و  اي كه به صورت موثر، آگاهانه و خالق نسبت به حوادث واكنش نشان مي بريم، جامعه نام مي

 . قدرتمندي است ركيبي تشكيل يافته از چنين شبكهبرد ت  خود را از ميان مي تخطي ساختارهاي قدرت از خواست
هاي كوچك و بزرگ و حتي احزاب و  اي كه امروز بر عهده همه ما قرار دارد و به صورتي فطري از جمع وظيفه
 .اي عمل كنيم هاي معين براي چنين شبكه زند آن است كه به صورت هسته هاي سياسي ما سر مي تشكل

هايي كوچك اما بسيار  اين واحدها عبارت از گروه. كه، شكل طبيعي اجزاي آن استاز مهمترين نقاط قوت اين شب
دار دوستي يا خويشاوندي يا همكاري نسبت به هم آشنايي و  متكثر از همفكراني است كه در قالب روابط سابقه

اين واحدها . معه استاند، به صورتي كه انحالل آنها امكانپذير نيست، زيرا به معناي انحالل جا اعتماد پيدا كرده
 .دهند همواره وجود دارند، اما به صرف وجود، شبكه اجتماعي موثري را شكل نمي

حل پيشنهادي اينجانب آن است كه ما ايرانيان، در هر كجاي جهان كه هستيم، بايد اين  با اين همه اولين قدم در راه
ان را رو در روي يكديگر بسازيم؛ به تعبير قرآن هايم بايد خانه. هاي اجتماعي را در ميان خود تقويت كنيم هسته
هاي اجتماعي كه واحدهاي بنيادين جامعه ما هستند بپردازيم،  هاي خود را قبله قرار دهيم، يعني به اين هسته خانه
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خانه . هاي نهفته اي كه دارند براي ما ظاهر شود اهميت آنها را بشناسيم و بيش از پيش به آنها رو كنيم تا قدرت
كرديم اينك هفته اي  ي خود را قبله قرار دهيم؛ يعني اگر تا پيش از اين هر دو ماه يك بار همديگر را مالقات ميها

 .قدرت شبكه هاي اجتماعي ما در اين امر است. دوبار گرد هم جمع شويم
ما . رسيمپ گرد هم جمع شويم تا چه كنيم؟ اين نخستين سوالي است كه معموال در چنين شرايطي از يكديگر مي

ها اهميت دارد كاري است كه در قالب آنها با كمك يكديگر به انجام  آيي كنيم آنچه در اين گردهم معموال تصور مي
از اين روست كه واحدهاي اجتماعي اگر محوري . البته اين تصور درستي نيست، اما تصوري طبيعي است. رسانيم مي

هايشان چيده نشود بازدهي خود را از دست   درختاني كه ميوهمانند هاي ثمربخش قرار نگيرند به براي فعاليت
هاي اثرگذار اعتقادي، اجتماعي، سياسي، علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي،  دهند، لذا بايد آنها را موضوع تالش مي
نان به هاي مدني مشابه قرار داد تا در درازمدت و پس از عبور امواج حادثه و عاطفه همچ المنفعه و ديگر فعاليت عام

 .سازي كه از آنها انتظار داريم بپردازند ايفاي نقش تاريخ
ها،  هاي فرهنگي و ادبي، انجمن هاي خويشاندوندي، همسايگي، دوستي، جلسات قرآن، هيئات مذهبي، كانون جمع

هنري كنند يا در رويدادهاي  هايي كه با هم ورزش مي اي، گروه هاي صنفي، نهادهاي حرفه ها، تشكل احزاب، جمعيت
التحصيالني كه هنوز دور هم جمع مي شوند، همكاراني كه با يكديگر  ها، گروه فارغ شوند، حلقه همكالسي حاضر مي

هاي كوچك عضويت داريم و اين  ؛ هر كدام از ما در چندين نمونه از اين زيرمجموعه. . . اند، و  صميميت يافته
هايي كه از  رسانه بلكه تجربيات اخير نشان داد خرده.  ماستهاي جامعه مايه اصلي گفتگو و ارتباط ميان هسته دست

توانند سريعتر و موثرتر از هر رسانه عمومي ديگر عمل كنند، مشروط بر آن كه  شوند مي اين روابط زاده مي
 .هاي اين شبكه از طريق توافق بر روي يك آرمان بزرگ به فعليت برسد ظرفيت

ثر با يكديگر خواهيم شد كه در شعاري مشترك همصدا شويم؛ شعاري دقيق و ما زماني موفق به برقراري ارتباط مو
هاي اجتماعي ما  هايي كه اينك در شبكه بخش مهمي از توانمندي. هاي ما باشد عميق كه قادر به تأمين خواسته

شعار و تعادل طاليي ويژگي مهم اين . ايجاد شده است مرهون آن است كه شعار و آرماني مشترك پيدا كرده ايم
آرمان است، به صورتي كه اگر بر آن بيفزاييم چه بسا كساني كه نتوانند يا نخواهند با آن همصدا شوند، و اگر از آن 

اين بزرگترين سرمايه ماست كه بايد در پااليش و . بكاهيم چه بسا قشرهايي كه اميدهاي خود را در آن نيابند
 .گيريمپاسداري از آن بيشترين دقت و همت را به كار ب

اما در يك . ما اگر صرفاً در يك انتخابات شركت كرده بوديم برخورداري از حمايت اكثريت مردم برايمان كافي بود
رسد كه به اجماع نزديك شود و آن گاه از مشروعيت  حركت عظيم اجتماعي، اكثريت تنها زماني به پيروزي مي

ها و حقوق كساني كه امروز يا فردا ممكن  بت به دغدغهمقاومت برخوردار خواهد شد كه توجه خود را نس غيرقابل
 .است متفاوت با او بينديشند و در اقليت قرار گيرند به اثبات برساند

اي كه بخش قابل توجهي از آن دچار جبر نان و از تأمين نيازها اوليه خود ناتوان است انتظار  توان از جامعه نمي
اي كه از  البته عكس اين رابطه نيز صادق است و جامعه. ا داشتمشاركت گسترده در فرآيند توسعه سياسي ر

ماند و حتي در عهد  هاي اساسي محروم شود در تأمين معيشتي كه لياقت آن را دارد نيز درمي ها و آگاهي آزادي
بيگانگان پروري و واگذار كردن اختيار بازار و اقتصاد ملي خود به  اي، به پيشرفتي بيشتر از صدقه درآمدهاي افسانه

 .شود نائل نمي
هاي جاري براي  به همان اندازه كه محدوديت. ما بر اين باوريم كه آزادي زماني دوام دارد كه با عدالت توأم باشد

انداز  كننده است، وجود فقر، فساد و تبعيض در سطحي گسترده چشم آزادي بيان و امكان برگزاري اجتماعات نگران
هاي اخير   سال كند، به ويژه آن كه در سياست بتني بر قانون اساسي را تيره مياي آرماني م دسترسي به جامعه

شود، به صورتي كه وارد آمدن صدمات اساسي به توليد  دورنماي روشني براي خروج از ا ين وضعيت مالحظه نمي
هاي  ان و خانوادهملي، تداوم فعاليت سودآور اقتصادي را به يك آرزو و يافتن شغل مناسب را به دغدغه اصلي جوان

 .آنان مبدل ساخته است
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هاي خدا متكثر است و براي دفع ظلم و استبداد و تحقق ايراني پيشرفته، ما نبايد به قدم گذاشتن در يكي از آنها  راه
ما در پيوندهاي خود به نظمي نياز داريم تا اگر دست تطاول و ظلم . يا همراهي با يكي از همفكران خود اكتفا كنيم

اي به  يا افرادي از همراهانمان را ربود و واحد يا واحدهايي از اين شبكه اجتماعي گسترده را ويران كرد، لطمهفردي 
اي از اين مسير بتوانيم اهداف پيشاروي خويش  حيات و پويايي آن وارد نشود و با تكيه بر خرد جمعي، در هر مرحله

 .يمها به سوي آن حركت كن را شناسايي و با بلندترين گام
همچنين اگر در جناحي كه قدرت خود را در مخالفت با مردم و خواسته هاي به حق آنان توهم كرده است خواستي 
براي برون رفت از بحران وجود داشته باشد حداقل آنچه كه در اين مرحله مي تواند به اين هدف كمك كند اقدامات 

 :زير است
مه ذينفعان در مورد انتخابات دهم رياست جمهوري و رسيدگي ياب و حكميت مورد قبول ه تشكيل گروه حقيقت. 1

 به تخلفات و تقلب هاي انجام گرفته و اعمال مجازات براي خاطيان
اصالح قانون انتخابات به صورتي كه شرايط براي برگزاري عادالنه و منصفانه انتخابات و اطمينان مردم از اين امر . 2

 .فراهم شود
الن و آمران فجايعي كه در حوادث پس از انتخابات بر عليه مردم صورت گرفته است در شناسايي و مجازات عام. 3

 اي تمامي نهادهاي نظامي، انتظامي و رسانه
اندركاران، فعاالن  باختگان، آزادي همه دست هاي جان ديدگان حوادث پس از انتخابات و خانواده رسيدگي به آسيب. 4

ها، اعاده حيثيت از آنان و خاتمه يافتن تهديدها و  مختومه كردن پروندهسياسي و نيروهاي مردمي دستگير شده، 
 .آزارهايي كه همچنان براي واداشتن آنان به عدم تظلم و پيگيري حقوق شان صورت مي گيرد

 قانون اساسي در خصوص تعريف جرم سياسي و رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيئت 168اعمال اصل . 5
 منصفه

دي مطبوعات، تغيير رفتار جانبدارانه صدا و سيما، رفع محدوديتهاي اعمال شده براي برخورداري تضمين آزا. 6
ها، به ويژه صدا و سيما و اصالح  احزاب، گروههاي سياسي و نگرشهاي مختلف از ارائه ديدگاههاي خود در رسانه

 .سخگو قرار گيردقانون رسانه ملي به صورتي كه رسانه ملي نسبت به اعمال خالف قانون خود پا
 قانون اساسي براي ايجاد رسانه هاي شنيداري 44به فعليت درآمدن ظرفيت هاي ايجاد شده در قالب تفسير اصل . 7

 و ديداري خصوصي
  قانون اساسي27ها با اعمال اصل  تضمين حق اساسي مردم در تشكيل اجتماعات و راهپيمايي. 8
 هاي اقتصادي ي و جلوگيري از دخالت نيروهاي مسلح در فعاليتتصويب منع مداخله نظاميان در امور سياس. 9

براي خود و . ايم كه از هم اينك سالخوردگان را جوان و جوانان را پخته كرده است ما در راهي پر از نورانيت وارد شده
الب اهداف ملت طلبم و اميدوارم با همكاري و همراهي همه دلسوزان نظام و انق شما در اين مسير از خداوند ياري مي

 .در هر مرحله از اين مسير روشن و محقق شود
 ميرحسين موسوي

 88 شهريور 14
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  12بيانيه شماره 
 رباره بازداشت بهشتي و الويريد

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
خبر دستگيري برادران عزيز آقايان دكتر سيدعليرضا بهشتي و مهندس مرتضي الويري مسئوالن كميته پيگيري امور 

ب ديدگان حوادث ايام اخير و سردار مقدم مسئول كميته ايثارگران ستاد انتخاباتي اينجانب موجي از شگفتي و آسي
 .ابهام در دلبستگان به نظام اسالمي ايجاد كرده است

هاي  اند در حالي كه جرمي جز پيروي از راه انقالب و دفاع از اجراي عدالت در مورد خون آنان به بند كشيده شده
آنان اينك در زندان . اند ندارند حق ريخته شده و كمك به خانواده بي گناهاني كه پس از انتخابات به زندان افتادهنا به

برند در حالي كه عامالن فجايع اخير آزادند و مسئوالن ادعا ميكنند حتما به جناياتي كه رخ داده است  به سر مي
يت و در بند كردن كساني كه حقوق قربانيان را پيگيري آيا با از بين بردن اسناد جنا. رسيدگي خواهند كرد

 دهيد؟ كردند اين كار را انجام مي مي
مردم اينك از مدعيان پرچمداري انقالب . شود ها در فرزندانشان پاسداري مي حرمت انسان. المرء يحفظ في ولده

 ايد؟  او چگونه رعايت كردهپرسند حرمت شهيد مظلوم انقالب آيت اهللا دكتر بهشتي را در خاندان اسالمي مي
 !مردم ايران

. هاي شما براي بازگرداندن آرامش به جامعه قرار نيست با پاسخي خردمندانه روبرو شود كامال پيداست كه تالش
دستگيري كساني چون دكتر بهشتي يك نشانه است كه از حوادثي . رو قرار گرفته است روزهايي خطير در پيش

 .ماند رساند باقي مي ا باطل رفتني است و آن چيزي كه به مردم سود ميام. دهد تر خبر مي سهمگين
سلسله حوادث جديدي كه آغاز شده . آرامش و هوشياري خود را حفظ كنيد. مكث في االرض و اما ما ينفع الناس في

ها  شيد كه آنمراقب با. است به مانند ديگر تحركات كور اين ايام براي مخالفان شما جز خسارت باقي نخواهد گذاشت
 .شما را تحريك نكنند و به هنگام نابودكردن خود به كاشانه و كشورتان لطمه نزنند

اينجانب به ويژه هتك حرمتي كه از بهشتي مظلوم شده است را به فرزندان آن شهيد و شاگردان و پيروان و 
اي كه با اين عمل  د آرزومندم ضايعهگويم و از خداون دوستداران او و تمامي دلبستگان به انقالب و اسالم تسليت مي

 .در قلب مردم ما ايجاد شده است با جاودانه كردن آبروي اين خاندان جبران شود
 ميرحسين موسوي

 88 شهريور19
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  13بيانيه شماره 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

نتايجي . شود ميراهپيمايي روز قدس امسال در روند حوادث چند ماه گذشته بدون ترديد يك نقطه عطف محسوب 
رود كه مختص به يك سليقه و يك گرايش نيست، بلكه  بسيار مبارك از آنچه در اين مناسبت اتفاق افتاد انتظار مي

فضلي عام و دستاوردي براي تمام كساني است كه در اين سرزمين ريشه دارند، حتي اگر برخي از آنها به خاطر 
 .اين نعمت و رحمت را لمس كنندهاي نادرست اينك و امروز نتوانند  پيشداوري

هاي درست را چنان بگذاريد كه پس از شما  گفت بنيان او بارها به ما مي. هاي امام بود اين بركت، ميوه دورانديشي
شايد ما نتوانسته باشيم حق اين رهنمود را به درستي ادا كنيم، ولي او . اگر خواستند هم نتوانند آنها را خراب كنند

هايي از اعتماد مردم برافراشت  هاي جمهوري اسالمي را بر پايه كرد؛ تمامي ستون گونه عمل مي  ايناش خود در سيره
و عالوه بر آن در هر سال چندين سنت و ميعاد براي حضور عملي آنان در صحنه قرار داد، تا كسي قادر نباشد اين 

 .شالوده را ديگرگون كند
توان  با چنين دعوتي نمي. توان مردم را از صحنه دور كرد نتي نميبا چنين س. روز قدس از جمله اين ميعادهاست

آن گاه او اين مناسبت را نه فقط مختص . بدون تامين و ترويج عدل در داخل به وقوع ستم در دور دست معترض بود
در دلسوز اينك ارزش اهتمام آن پ. اي باقي نگذارد به فلسطين، كه روز مستضعفين و اسالم ناميد تا كمترين شائبه

 .شود براي پر كردن مستمر صحنه از حضورهاي ميليوني مردم معلوم مي
هايشان بر روي درد مشتركي كه  سي سال پيش از اين امام ما از مسلمانان جهان خواست با حفظ تعدد و تفاوت

ست براي آن كه چقدر اين پيام با سخن امروز ما نزديك است؛ اسالم نگفته ا. آزرد همصدا شوند تمامي آنان را مي
هاست و قدس  ايم در عين قبول تفاوت آن وحدتي كه ما بدان دعوت شده. وحدت پيدا كنيم بايد مثل هم بينديشيم

از اين . شان را دنبال كنند هاي خود درمان دردهاي مشترك روزي است كه مسلمانان بايد با تحمل تنوع در ديدگاه
دهد؛ آثاري كه  علق يابد سال به سال شكوه خود را از دست ميروست كه اگر اين مناسبت به يك پسند سياسي ت

 .تواند روز اسالم و روز مستضعفان باشد گذارد و ديگر نمي برايش آرزو شده است باقي نمي
روز قدس امسال ما اين گونه . هاي گوناگون را آميخته با يكديگر به صحنه بياورد آرمان اين روز آن است كه رنگ

اتفاقا اينجانب آخرين جمعه از رمضان امسال را در ميان كساني حاضر شدم كه . نين چيزي بودنبود، اما براي چ
در مسير پرهياهويي كه . هاي گره كرده به پيشوازم آمده بودند و برايم آرزوي مرگ داشتند جمعي از آنان با مشت

و مي ديدم پيروزي . ها را دوست دارم ه كه آن چهر ديدم كردم و مي بايكديگر همراه شده بوديم سيمايشان را مرور مي
همه بايد با هم كامياب شويم، اگرچه برخي مژده اين كاميابي را . ما آن چيزي نيست كه در آن كسي شكست بخورد

 .ديرتر درك كنند
 ترين آنها به واضح. كردند بيشترين بهره را از آن بردند مي از قضا آنها كه از رخدادهاي قدس امسال احساس شكست 

سابقه كمترين اثري در حضور مردم به جاي نگذاشته ، بلكه آن را فراگيرتر  شكل دريافتند كه سه ماه خشونت بي
نتيجه و پرخطا  اگر فرصت روز قدس نبود چه بسا تا چند ماه ديگر كه ميقات بهمن فرا برسد، آنان بي. كرده است

  شدند كه براي چاره هاي سنگين عملكرد خود روبرو مي هكردند و زماني با هزين هاي خود را مالقات نمي بودن سياست
 .كردن بسيار دير بود

خشم مركبي است كه سوار خود را . ادخلوا في السلم كافه؛ همگي در مسالمت وارد شويد. خشونت چاره ساز نيست
باني شوند، اگرچه هاي مدوام تبليغاتي مردم حق دارند عص درمقابل رفتارهاي زشت امنيتي و تحريك. زند به زمين مي

اي كه از خود صبر و خرد نشان بدهيم از  ما به اندازه. كند اين حقانيت تغييري در تبعات خشم آنان ايجاد نمي
دليل بلغزيم چه بسا كه حاصل يك هفته و يك ماه   هاي بي گيريم و اگر به سوي تندروي هايمان نتيجه مي كوشش

تر از سوي حاكمان   مردم ما از آن رو خود را شايسته رفتارهايي مناسب.تالش را در يك روز و يك صحنه جا بگذاريم
 و خردمند كسي است كه نه فقط ميان خوب و بد، بلكه ميان خوب و خوبتر و بد و  بينند كه هوشيار و خردمندند، مي

 .بدتر تميز بدهد
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دتر از وضعيتي كه از آن رنج خوبتر از نتايجي كه در روز قدس به دست آورديم هنوز وجود دارد، كما اين كه ب
رو و در شرايط تاريخي ما تصوير روشني از نتايج رفتارهاي  در پيش. كنيم نيز هست بريم و بدان اعتراض مي مي

گونه كه در نامه فرستاده شده براي تمامي مراجع تقليد به عرض رسيد افغانستان و عراق  همان. ساختارشكنانه نيست
ها ما را از  البته اين عبرت. زمين ما هستند كه هرگز نبايد آنها را از نظر دور كنيمدو عبرت بزرگ در دو سوي سر
هاي   كنند، زيرا ما آن صبوري و دانايي را داريم كه بدون پرداختن چنين هزينه استيفاي حقوقمان منصرف نمي

 .سنگيني سرنوشت خود را بهبود ببخشيم
هيچ . ايم ند پايبندي به شعارهاي زريني است كه انتخاب كردهتواند اين هدف بزرگ را محقق ك آن چيزي كه مي

ما . انجامد اي كه دوستي و برادري ميان مردم را تحت تاثير قرار دهد به بازسازي هويت و وحدت ملي ما نمي كلمه
عرفي دانيم و آن چيزي را كه اينك به نام دين از سوي بخشي از حاكميت م اسالم رحماني را درمان دردهاي خود مي

 .بينيم شود پوستيني وارونه مي مي
ما . ما خواستار اجراي بدون تنازل قانون اساسي و بازگشت جمهوري اسالمي به اصالت اخالقي نخستينش هستيم

 طلب   ومرج خواهيم، و آناني را ساختارشكن و هرج جمهوري اسالمي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد را مي
كنند و بنا بر اميال شخصي به تعطيل اصول قانون  بهانه از موازين اسالمي عدول مي شناسيم كه با بهانه و بي مي

 .زنند اساسي دست مي
مردم اينك از خود . فضاي سياسي امروز كشور آن چيزي نيست كه سي سال پيش از اين ايرانيان آرزويش را داشتند

اين سوالي اساسي است كه جا . شرايط فعلي رساندهايمان بازداشت و به  پرسند چه چيز ما را از رسيدن به آرمان مي
ما چه بايد بكنيم تا سي سال بعد از نو با همين پرسش .  ما نيز پرسيده شود هاي امروز و فرداي دارد درباره كوشش

 روبرو نشويم؟
مان  رههاي روزم  اجتماعي خود را به زندگي-رسيم كه دستاوردهاي سياسي  ما تنها در صورتي به اين اطمينان مي

اند، اما همه آنها متكي به مبارزه  در طول يك قرن گذشته مردم ما از اين قبيل دستاوردها كم نداشته. متكي كنيم
شدند يا تصور  بوده است؛ تا فضاي جهاد و تالش وجود داشت اين دستاوردها زنده بود و همين كه مردم خسته مي

آنچه . مبارزه امري مقدس است، اما دائمي نيست. رفت  ميان ميهايشان بازگردند محصول از كردند بايد به خانه مي
 .دائمي است زندگي است

هاي  ها دو گروه در جبهه در آن سال. اين درسي است كه ما از رزمندگان خود در هشت سال دفاع مقدس آموختيم
دگي كردن رسيده شدند؛ گروه نخست ايام جنگ را مبارزه كردند و سپس به نظرشان رسيد وقت زن جنگ حاضر مي

و گروه دوم كه براي معنويتي سرشارتر به جبهه . است؛ وقت آن كه پول روي پول بگذارند و برج روي برج بسازند
 .مند شوند  آنجا بهره رفتند تا از فضاي نوراني شدند؛ مي آنها براي ايثار كردن عازم جبهه نمي. رفتند مي

نه آن كه ايثار . ند هضم اين كلمات آسان نباشد، اما واقعيت داردا شايد براي كساني كه آن فضا را تجربه نكرده
آوردند باور نداشتند كه  اما درمقابل آن گوهرهايي كه به دست مي. كردند؛ نامدارترين قهرمانان ما آنان بودند نمي

اي  د؛ مبارزهشان شروع ش هاي جنگ را زندگي كردند و پس از آن مبارزه آنها سال. كنند گذشتگي مي دارند از خود
توانستيم هشت سال با  اگر آنها نبودند ما نمي. آرام براي پاسداري از حياتي، يا الاقل خاطره حياتي كه چشيده بودند

 .دستان خالي بايستيم
هاي  ترين بخش در زمان انتخابات وقتي گروهي از آنان مرا مفتخر كردند و كميته ايثارگران را به عنوان يكي از فعال

گفتند به اميد تجديد نورانيت ايام امام گردهم  كردم و چون مي جانب شكل دادند احساس سربلندي ميستاد اين
دانم كسي در ميان ملت ما باشد كه به آنان مباهات  بعيد مي. ديدم تر مي اند بار خود را به مراتب سنگين جمع شده 

 .ه يكديگر پيوند داده استآنها درست در نقطه مشترك سبزي قرار دارند كه همه ما را ب. نكند
اي كه آنان آفريدند در انتظار ما  به تاسي از آنان ما نيز بايد راه سبز اميد را زندگي كنيم؛ در اين صورت همان معجزه

اند امري گذرا و  اهميت روز قدس امسال در اين بود كه نشان داد حيات جديدي كه مردم انتخاب كرده. نيز هست
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هايمان نشسته بوديم و در عين حال اين پيام با همين صراحت ابالغ شده بود  ر خانهاگر همه د. موقتي نيست
 .دستاورد ما هيچ كمتر نبود

هايمان و سركارمان و در كوچه و خيابان و بر سر  راه سبز را زندگي كردن يعني هر روز و همزمان كه در خانه
ن ندا تكرار شود، آن گونه كه مسلمان بودن و ايراني هاي روزمره خود هستيم اين پيام با غيرقابل انكارتري معيشت

هاي اجتماعي و يا زندگي كردن راه سبز  وقتي كه سخن از تقويت شبكه. شود بودن و اين زماني بودن ما تكرار مي
هاي اجتماعي كه وجود ندارند را  سخن از آن نيست شبكه. گونه كه هستيد پرسند چگونه؟ همان شود بالفاصله مي مي

هاي اجتماعي است كه به صورت طبيعي و  دهيم و قدرتمند كنيم؛ سخن از آن است كه قدرت مردم در شبكهشكل 
 .بايد اهميت آنها را درك كنيم. به هدايتي فطري درميانشان شكل گرفته است

د است؛ روز قدس امسال نشان داد اين شبكه همچون نوزادي كه به راه افتاده باشد با سرعتي باورنكردني در حال رش
شود و همگان را به تحسين و احترام نسبت به خود وا  كند و به زودي بالغ مي به زودي سخن گفتن را هم آغاز مي

گيرد و با  هايي كه در حوالي آن شكل مي اي كه بر عهده ما قرار دارد آن است كه با تكثير انديشه آن وظيفه. دارد مي
 .رستاري كنيمتذكر دائمي اهميت اين پديده مبارك از آن پ

اي و دعوت به امري ناشناخته  شود راه سبز را بايد زندگي كرد سخني پيچيده و تازه  به همين ترتيب اگر گفته مي
كنيد، و اين كه حركت امروز مردم ما به خالف  بلكه توجه دادن به همان چيزي است كه داريد تجربه مي. نيست

ها و  ها و هوشمندي ها و يكرنگي پوشي ها و پيوندها و چشم مصداييدر ه. عهدهاي پيشين، آغاز نوعي از زندگي است
 .كند هايي كه ادامه اين مسير مستلزم آن است حظي وجود دارد كه زندگي را سرشارتر مي سرزندگي

مردم ما براي استيفاي . كند نياز مي ها بي عالوه بر آن در دانايي ملت ما قدرتي هست كه او را از تحمل بسياري رنج
اما در عين حال اگر براي . قوق خود از پرداختن هزينه مضايقه ندارند، زيرا بهشت را به بها دهند و نه به بهانهح

 .خواهيم بايد شجاعت و فراست را به هم بياميزيم آوريم دوام مي نتايجي كه از حركات اجتماعي خود به دست مي
هايي  اند كشور در آستانه بحران ردم ما بدان دچار شدهاينك بر اثر سياست خارجي غلط و ماجراجويانه دولتي كه م

رفتيم  اگر با منطق مبارزه پيش مي. قرار گرفته است كه بيشترين خسارت آن را قشرهاي محروم خواهند پرداخت
خواهيم مسير سبز را  كرديم كه اين يك امتياز براي راه سبز ماست، اما زماني كه مي انگارانه تصور مي شايد ساده

 .گي كنيم چنين نيستزند
اينجا كشور ماست و اين زندگاني ماست و اين ما هستيم كه بايد نسبت به چنين مشكالتي نگران باشيم و حساسيت 

ها ميليارد دالر  اقتصاددانان با اتكا به آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي مراجع رسمي همين دولت ده. نشان دهيم
كنند و و مراجعي كه بايد درمقابل اين امر واكنش  هاي گذشته مفقود اعالم مي از درآمدهاي ارزي كشور را ظرف سال

هاي سياسي  تواند چند ارتش را تجهيز كند در گيرودار ياركشي تفاوت نسبت به حجم اين ارقام كه مي دهند بي
 .اند افتاده

شود اهميت بدهند؟ اگر ما  ميل ميهايي كه بر اثر رفتارهايشان بر مردم تح از كداميك از آنان انتظار داريم به رنج
كند حساسيت نشان ندهيم ديگري نشان نخواهد داد؛ كما  نسبت به آنچه زندگي در اين خاك و بوم را مختل مي

ها  كه اقتصاددانان ما بيمناك از آن كه سرنوشتي شبيه به معترضين نسبت به وقوع اعمال خالف اخالق در زندان اين
زماني مفقود شدن بيست هزار دالر درخزانه كشور براي ساقط .  كامال تنها هستندداشته باشند در اعتراض خود

اما اينك فريادهاي اخطار نسبت به گم شدن چنين ارقام گزافي كمترين واكنشي بر . كردن يك دولت كافي بود
 .انگيزد نمي

اه سبز اميد هر چيزي كه منافع اي ضمن تشريح برداشت خود از ر اخيرا گروهي از اساتيد ايراني مقيم خارج در نامه
كردند كه با سپاسگزاري  بر اين اساس آنان توصيه مي. ملت ايران را تامين كند هدف اين جنبش معرفي كرده بودند

اينجانب . هاي ديگر ظرف اين چندماه از آنها بخواهيم در هيچ تحريمي بر عليه ايران شركت نكنند از حمايت ملت
هاي بسيار بر مردمي   بلكه تحميل رنج  آن صحه گذاشتم، زيرا اين نه تحريم يك دولت،نظر آنان را پسنديدم و بر
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راه سبز را زندگي كردن به اين معناست و ما با اعمال . است كه مصيبت دولتمردان ماليخوليازده برايشان كافي است
 .هرگونه تحريمي بر عليه ملت خود مخالفيم

گذارند از ضرورت زندگي كردن راه سبز  ين خواسته را با ما در ميان ميكسي به كساني كه ا. اين يك نمونه است
ما بقي ما نيز از اين ضرورت آگاه باشيم يا نباشيم به هدايتي فطري در همين مسير هستيم، لذا ضرورت . نگفته بود

 .مندارد كه اين شيوه را به يكديگر تلقين كنيم؛ تنها كافي است از آن آگاه باشيم و پرستاري كني
هر جمعي و جماعتي كه سرنوشت خود را به بود و نبودكسان پيوند زدند . زندگي ادامه دارد و افراد موقتي هستند

هرگاه مردمي براي به تني يا افرادي از همراهان عادي خود .  سرخورده شدند- حداقل با فقدان او -سرانجام 
 طلبان   در مقابل خواست آنان واگذار كردند و به جاهدليل قائل شدند سرانجام تشخيص عقالني خود را امتيازات بي

 .مجال دادند كه در آنان طمع كنند
هايي كه به  خواهند سرپاي خود بايستند و حياتي كريمانه را تجربه كنند جا دارد كه از نخستين قدم مردمي كه مي

حتي . تم مهر كه روز آشنايي با شماستتولد اينجانب نه هف. ها پيشگيري كنند انجامد بابيشترين دقت شان مي  ناكامي
اميدوارم اين كلمات . اگر روز هفتم مهر به دنيا آمده بودم نيز جا نداشت حركت شما به كيش شخصيت آلوده شود

 . گونه تلقي كنيد حقيقت و تعارف  نفسي بي مرا صميمانه و از سر نگراني و نه يك شكسته
  مير حسين موسوي-برادر شما 

 88 مهر 6
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 14نيه بيا
 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 شد دي تبعراني از ايني امام خمدادهاي روني از انيدر نخست.  سه حادثه استادآوري آبان زدهمي معاصر ما سخي تاردر
 خود را شماتت كرده دي بايا جهي نتني شاه پس از به دست آوردن چنميرژ.  ساله فرورفتزدهي سيو نهضت در فترت

 گري از صحنه دور شد دي امام كه وقتكي بود و امي قكي. ست از آن به كار نبشيحل ساده را پ راه نيباشد كه چرا ا
 نبود، ني كه آغاز كرد تنها بود؟ هرگز چني در حركتيني امام خمي به راستايآ.  نماندي باقيخواه  از شور تحوليزيچ
 اريبس او روانيپ.  كندجادي اانيت نما در صحنه جامعه تحواليي فرد بتواند به تنهاكي كه ستي نني هرگز چنرايز

رهبر ما آن طفل « كه گفت ي را گرفتند، آن زمانرامونشيها بعد پ  نبودند كه سالياراني به هيبودند، اما آنان شب
 »... ساله است زدهيس

 گرد  تظاهرات در محوطه دانشگاه تهراني كه برايآموزان  ساله است؛ دانشزدهي آبان روز رهبران سزدهمي سنيدوم
 ني از حوادث دهه چهل بود كه موجب چنميتجربه رژ.  كشتارها قرار گرفتندنيتر  از سبعانهيكيآمده بودند و مورد 

 كننده رهي خجيت گذشته عمل كنند از نو به همان نتايتصور بر آن بود كه اگر با همان قاطع.  شدينيحركات خون
 كرده بود و ريي كرده بود و زمان تغريي تغني كرده بود؛ زمريي كامال تغي اجتماعنهي حال آن كه زمابند،ي يدست م

 رد گي بار كساننيا.  امام تنها روبرو نبودكي با ي حكومت شاهنشاهگريد.  كرده بودرييها تغ مهمتر از آن جان انسان
به اندازه امام خود  بودند، اما دهي سخنانش را نشناي شناختند ي به اندازه پدرانشان او را نمدياو جمع شده بودند كه شا

 . شماتت شونديدرپ يافتادن الزم نبود كه پ  به راه ي داشتند؛ آنها همچون پدرانشان برانهيشور در س
 از آن ماجرا ناگفته مانده ي اطالعني است كمتردي كه بعيي گفته شده است، تا جااري آبان بسزدهي سني سومدرباره

 بودند كه خود را اني دانشجونيظاهرا ا.  كرديروي مسلمان پاني دانشجو امام ازدادي رونيباشد؛ از جمله آن كه در ا
 از رهبران و كي چيقطعا ه.  كه حركت آنان را دنبال نمودود امام بني اما در واقع اخواندند، ي خط امام مرويپ

 . نداشتي روز اتفاق افتاد نقشنيفرماندهان انقالب در شكل دادن به آنچه در ا
 امام يول. گردند ي باز مشانيها  و به خانهشود ي بعد از چند روز حادثه تمام مكردند ي تصور ماني خود دانشجويحت
 ساله را زدهي سكوت سكي كه درد يتنها امام. ديتر از انقالب اول نام  بزرگي كرد و آن را انقالبيريگي را پدادي رونيا

 يا زهي پاكاتي ندارد و حير و خشك از خود جوشش فرمانبيها  چوباز افتهي  شكليا  كه جامعهداند ي باشد مدهيچش
. ستي ني كافي ملتچي سعادت هي براخي گردنه تاركي كه گذر از دانست ي مراي زد،يپسند ياو مردم را رهبر م. ندارد
 بشناسند راههي بتوانند راه را از بي و نسلي برخوردار شوند كه در هر عصريرتي و بصيختگي از چنان خودانگديآنان با

كرد به  او ما را دعوت .  آنان داشتي است كه امام براي بزرگي همان آرزونيمردم ما امروز رهبرانند و ا. نديماي بپو
 .كرد ي كه ما را زنده ميزي آن چيسو
تصور است كه حركت مردم بر اثر   امروز قابلايآ. رسد ي روز سال دوباره از راه مني سبزترني آبان، ازدهمي سآنك

 معاصر خود خي چهل و پنج سال تاري باشد دستاوردهانگونهي خاموش شود؟ اگر اي از همراهي همراهبازداشته شدن
 كه سبز هاست شهي رني ايما به اتكا.  ماستي انقالبيها شهي از ريا  نشانهني نباشد اني و اگر چنم،يا را از دست داده

به . كنند ي كرد كه مخالفان مردم آرزو ممي خواه تنزليزي به همان چمي كه اگر از آنها دور شوييها شهي رم،يا شده
 .مي داشته باشزيآم اطي احتي جهت برخوردني در اي خاطر است كه جا دارد با هر تالش افراطنيا

 زيپرستان و سپردن انقالب به دست نااهالن و نامحرمان، از ناچ  ما از واگذار كردن اسالم به جبهه خرافهحركت
 يگانگي و بيي گنگ، و از جداي كردن آن با تصوراتنيگزي و جاراني مردم اصدساله كيات  مبارزوهي و مراثيشمردن م

 دي اصرار دارند شايالتي تماني چنجي بر تروگانهي بيها ولت دي و اگر برخبرد، ي نفع نماش يخي تاريها شهينسبت به ر
 معامله زي پشت مانيرانير جنبش امروز ا آرام بر سيآنها اگر الزم باشد با وجدان. كنند ي مالحظه مي كار سودنيدر ا

 ت ملت ما قناعي وجود دارد برا هي همساي كه در كشورهاياسي و توسعه سي و به همان مقدار آزادنندينش يم
 دي بامي ندهصي تشخي كه اگر مصالح خود را به درستمي ما هستنيا. ستندي قناعت قابل سرزنش نني و در اكنند يم

 .ميشو  مالمت 
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 رساند؟ ي ما را به آن مزي چه چم؟يرس ي به آن ميك. پرسد ي ميروزي از پافتد ي مي كه به نگاهيا هر نگاه روزهنيا
 وجود ما دعا و سوال است و ي تمامبخشد؟ ي آن را كمال مزي و چه چاندازد؟ ي مشيكدام قدم و اقدام آن را به پ

و از . (و آتاكم من كل ما سالتموه. ابت خواهد كرد را اجآن از ي مقدارميوعده خداوند كه فرمود هر آنچه مسئلت كن
 از ستي كس قادر نچي هگري دشود ي در جامعه متولد ميا  كه خواستهنيهم).  به شما دادديهرآنچه از او خواست

 ري و شكل تحقق آن تاثزاني چون زمان و ميري بر مقادتوانند يها تنها م برآورده شدن آن ممانعت كند و دولت
 .ارندبگذ

 و رتي كه بصيها به قدر المعروف بقدر المعرفه؛ انسان. ي آرم؟ي اثر داشته باشري مقادني بر اميتوان ي ما هم مايآ
 از آن شي چند ماه مردم ما بني كه در انيكما ا. رنديگ ي قرار مها ييكوي در خور نگذارند ي مشي از خود به نمايآگاه

 .اند مند شده  خود بهرهيبركات خردمند ز خود گنج به دست آورده باشند ايها كه از رنج
 خود يها  كه ما تا انتها بر سر خواستهدهد ي نشان مراي بشارت است، زكي ني است و اي عقالنري مسكي سبز ما راه

 راه باز ةمي از ني خالي كه با دستاندي شك نكنمي بودي افراطي و رفتارهاياگر دچار تندرو. ستادي اميمستحكم خواه
 استي به سدي دارازي به مثال نقتي حقني قبول اياگر برا. كند ي باز مطي تفري افراط راه را براراي زم،يگشت يم

 آلوده كردند و از يغاتي كشور را به اغراض تبليالملل ني كه آنان مناسبات بيهمان وقت. دي دولتمردان بنگريخارج
 .د معامله خواهندكرچيندمدت مردم را به ه مصالح بلي حدس زد كه به زودشد ي و متانت كناره گرفتند ميخردورز
ها انجام آن   بود كه نه مسئوالن و نه رسانهي تهران امريا  هستهساتي تاسي سوخت براهي تهني از اشي سال پشانزده

 همه جاروجنجال ني كشور ،كه ايا  هستهيها تيامروز قسمت اعظم محصول فعال. كردند ي نمي خبر مهم تلقكيرا 
 لي ساده تحوازي نني همني تامي برادي بااي گو، ملت به همراه آورده استي برامي تحرنيچند و دهيبه خود د
 كي اي است؟ يروزي پكي ني اايآ.  ما بگذارنداري سوخت در اختي بعدها لطف كنند و اندكدي شود، شاگري ديكشورها

  شود؟دهي نامنيالمب  فتحيمي تسلنيتقلب آشكار، كه چن
 از يدست  نمودند، كه با گشادهدي ملت خود تاكريدناپذيهان را حل كردند و نه بر حقوق ترد نه مشكالت جدولتمردان

 اگر با تالش يحت. گرند  شدن و كرنش كردن افراطمي در تسليآنها نشان دادند كه حت.  حقوق عقب نشستندنيا
ود از عواقب افراط و  شيري جلوگيا  هستهزيمآ  صلحي انرژنهي كشور در زمي دستاوردهايدلسوزان از واگذار

 و ها مي جهت اعمال تحري المللني اجماع بي را برانهي آنان زمي رفتارهاراي زم،يا  نشدهمني دولتمردان ايها طيتفر
 . به ملت ما فراهم كرده استشتري بيفشارها

 خدا ديكه به ام بل- زود اي ريد. مي آن است كه خود دچار افراط نشومياموزي ماجرا بني از اميتوان ي كه ما ميزيچ
 بماند؟ آن ي ملت باقي شده برابي تخري كشوردي آن روز باايآ. كنند ي مخالفان مردم صحنه را ترك م- زود اريبس
 ني را ندارد كه در اي كساش ي كشور جز صاحبان اصلراي مصالح كشور است، زمي نگران آن باشدي كه امروز بايزيچ

 فردا از ني كه اگر هممي باشاي فردا چنان مهي براديبا. مي از امروز آغاز كندياساختن فردا را ب.  كنديباره ابراز نگران
 احساس ود بر عهده خزي آن را نتي كه مسئولييشواي از ما مردم نه فقط نقش پكي هرديبا. مي نخوركهي ديراه رس

 .ميكن
 يكي ما در تاري راهبردني چنبا.  ساختن فرداستي برايدي راهبرد كلكي ي بدون تنازل قانون اساسي بر اجراديتاك

و هر آنچه از . ميده ي نملي تقلچي را به هنيشي پيها  به جا مانده از مبارزات نسليها راثي و مميگذار يقدم نم
 هرگز تمام ي ساختار ظاهرراي زم،يآور ي آن را به دست مود خيها ي كه جا بماند با زندگمانيها ها و خواسته آرمان
 يها ي زندگتي واقعني ايبخش اصل.  داردتي كه در جامعه واقعستي نيزي آن چيل بلكه قسمت اص،يزيآن چ
 بر قامتشان زيرآمي تحقيها  كند و لباسري فرزندان انقالب را همچون تبهكاران دستگتواند ي ميدستگاه ظاهر. ماست
 كي كداميي رودررونيدر ا.  با نگاهشان از آنان قهرمان بسازند و به آنان افتخار كنندتوانند ي و مردم مدبپوشان
 اند؟ برنده

 وجدان شگاهي آنان را در پتواند ي محكوم كند و نگاه مردم ميشي نمايها  آنان را در دادگاهتواند ي مي ظاهردستگاه
 ي با برخوردهاي دستگاه ظاهركنند؟ ي جامعه حكومت متي دو در واقعني از اكي كداميبه راست.  حاكم بداندشيخو
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 ييها يكام  تلخني مردم آنان را در عيها  و نگاهخواهد ي مشده آنان را سرافكنده و خواريها انواده خود خزيآم نيتوه
 كه تنها در دي است؟ دقت كنرهيها چ  خانوادهني دو نگاه بر احساس اني از اكيكدام. نديب ي سربلند مچشند يكه م

 ي ظاهردستگاه. ميا  آنان نگفتهيها يي تواناگري د ازي كار هنوز حرفينجاي همه قدرت وجود دارد و تا انينگاه مردم ا
 ي به راسترد؟ي آنان را در آغوش بگتوانند ي و مردم مندي و عسرت تدارك ببييها تنها  خانوادهني اي براتواند يم

  دو بر كار خود غالبند؟ني از اكيكدام
 آنان را در تنگنا شتي محروم كند و مع از خوابگاهدهي را به جرم ابراز عقبي غراني دانشجوتواند ي مي ظاهردستگاه

 از آنها كي اقدام كدامريتاث.  كننديباني خود از آنان پشتيها  تي با حماتوانند ي مي اجتماعيها قرار دهد و شبكه
 هست و يكي دو وجود ندارد؛ ني ااني مي بلكه اساسا تقابلاست؟ از آنها قدرتمندتر كي كدامي است؟ به راستشتريب
ما در چند ماه . بخشد ي جامعه معنا مي در نظم ظاهري ماست كه به هر امريها ي زندگني ارايز ست،ي نيگريد

 چه ما. مي دادريي صحنه جامعه را تغمانيها ي معنا دادن به آن از راه زندگريي نظم، كه با تغنيگذشته نه با شكستن ا
 خود به آن جهت يها ي كه با زندگمي ما هستني ايطي كه در هر شراي در حالمي نظم دارني به شكستن ايازين
 .ميده يم

 آن قتي معطل بمانند حقمحابا ي بتوانند بي كه اصول متعدد قانون اساسيطيدر شرا.  استني راه ما ازي نني از ابعد
 نظم ممكن باشد به چه كار ني كشور اگر بهترياسيساختار س.  قانون خوب و بد وجود ندارداني مياست كه فرق

 بدون ي نكند و اجراذي آن را تنفند،ي تدارك نبشيبرا ي معنيعني ما به آن اعتبار نبخشد، يها يندگ اگر زديآ يم
 واضح بود ما تنها در يها ي ساختار واجد اشتباهات و عقب افتادگني اگر ابي ترتني به همد؟يتنازل آن را مطالبه ننما

 خود يها ي كار را با زندگني و اميكرد يالح م آن را اصي كه نخست معنامي آن را اصالح كنميتوانست ي ميصورت
 .ميداد يانجام م
.  قدرت را به قدرتمندان وابگذارنددهند ي محي و ترجآورند ي خود را به جا نميي تواناني كه اييها  ملتارندي بسالبته

 . مردم ما هستندي ولستند،ي نشوايآنها در جامعه خود پ
 كي تبرراني را به ملت ازي روز عزنيا.  ما مردم رهبراننداني كه در ممي آورداي است تا از نو به يعادي آبان مزدهميس
 ،ي نهضت سبز از خداوند آزادراني اسگري در بندند و دنكي مناسبت كه اني انندگاني از آفري گروهي و براميگو يم

 .كنم ي مرزو بلندشان آيها تي متناسب با ني و پاداشييبايشك
 ي موسونيرحسيم
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  موسوي15شماره بيانيه 
  به مناسبت سالگرد تشكيل بسيج

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

پنجم آذرماه سالروز تاسيس بسيج مستضعفان از سوي امام خميني و فرصتي است تا اين نهاد موثر در تاريخ انقالب 
 چيز ساخت و چه بسيج چه بود و چه هست و چه بايد باشد؟ بسيج را چه. اسالمي در معرض نگاهي دوباره قرار گيرد
اي از تاريخ معاصر اين سرزمين قرار داد؟ آن سابقه  ها در دوره ها و گرايش چيز نامدار كرد و قهرمان تمامي سليقه

سازماندهي برتر . هاي گران به دست نيĤمد هاي كالن و سالح درخشان و دستاورد بزرگ كه بسيج ناميده شد با بودجه
هايي پاك و عميق  هاي بسيج را شكل داد، بلكه نيت رت نظامي نبود كه توانايينبود كه از بسيج اسطوره ساخت و قد

شود گويندگان و شنوندگان،  هايي را پرورش داد كه هنوز هرگاه از آنان نام برده مي اين بناي بلند را برافراشت و اسوه
 .آورند را به ياد مي) ص(ياران پيامبر 

سي سال پيش از اين امام بسيج . د و نهاد شجاعت و ايستادگي ملت ماستعالوه بر اين، بسيج در تاريخ انقالب نما
مستضعفان را در مقابله با احتمال حمله نظامي ابرقدرت ها به وجود آورد و اين موثرترين اقدام ممكن براي 

ن تر از آ هاي بزرگ و كوچك مخرب در اين سه دهه هيچ سالحي وجود نداشت كه قدرت. پيشگيري از آن خطر بود
كرد  را در اختيار نداشته باشند و تنها چيزي كه آنان را از گزند رساندن به اين خاك منصرف و يا پشيمان مي

ها و حقوق خود كوتاهي  ترسيدند و در دفاع از آرمان مالحظه شجاعت مردمي بود كه از قدرت قدرتمندان نمي
 .گذاشت يش ميبسيج قابي بود كه اين چهره از ملت ما را به نما. ورزيدند نمي

زماني كه پدر دلسوز ما اين نهال . هاي گوناگون مردم ما گاهي بود براي ظهور يكپارچگي اقشار و سليقه و بسيج جلوه
چنين . »كشوري كه بيست ميليون جوان دارد، بايد بيست ميليون بسيجي داشته باشد«: كرد گفت را غرس مي

كرد؟ بلكه مقصود  يك سليقه يا نحله يا فرقه يا قشر تعلق پيدا ميتوانست تحقق بيابد اگر بسيج به  هدفي چگونه مي
هاي جامعه را  آن ظرفي و رنگي بود كه بتواند تمام، يا الاقل اكثريت عظيمي از رنگ او از ارتش بيست ميليوني ايجاد 

شود و همه  يكه هر ساله در كشور ما بلند م) ع(هاي ساالر شهيدان  ترين چيز به پرچم در خود جمع كند؛ شبيه
 .آورد اقشار مردم ما، حتي برخي از اقليت هاي ديني را گرد خويش مي

اگر بسيج به يكي از بزرگترين دستاوردهاي تاريخي ملت ما تبديل شد به خاطر توجه به چنين رمزهايي بود، واال از 
ا، هنر پايدار ماندن و هايي عادي به لشكر مخلص خد صرف يك نام چنين هنرهايي ساخته نيست؛ هنر تبديل انسان

 .پيروز شدن با دستاني خالي و هنر محور و مايه وحدت و سربلندي يك ملت تاريخي و بزرگ قرار گرفتن
ها، نوعي از  ها و لهجه ها، نوعي از كلمات و ظواهر، نوعي از لحن ها و نشانه نوعي از نام. اينك نيز داستان همين است

تمامي بسيجيان نامدار و گمنامي . سازند هاي بزرگ مي هاي عشق و انسان نيستند كه مدرسه. …ها جمالت و طلسم
آنان در بوته قرار . كند به صرف اداي چند حرف در ميادين سابقين قهرمان نشدند كه ايمان و ايران به آنان افتخار مي

 هاي فتنه آزموده نشود؟ و در اين جهان كيست كه در بوته. گرفتند
 .ن يقولوا آمنا و هم ال يفتنوناحسب الناس ان يتركوا ا

 ها آزموده نخواهند شد؟ شوند و در فتنه آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند ايمان آورديم به حال خود رها مي
 و لقد فتنا الذين من قبلهم و ليعلمن اهللا الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين

ند خواهد دانست كساني را كه راست گفتند و خواهد به تحقيق كساني را كه پيش از آنان بودند آزموديم و خداو
 .گويانند دانست آناني را كه دروغ

شود امروز در بوته  نسل جديدي كه بسيجي ناميده مي. ها رسيده است ها و باكري اينك نوبت به وارثان باقري
 كه جنگ جمل را در ركاب آيا اين نسل جديد نيز شبيه به كساني هستند. ها قرار دارد ها و فتنه ترين شبهه تاريك
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كنند بسيج را ماشيني  گونه قياس مي ها واهي است و كساني كه اين مبارزه كردند؟ يا اين قياس) ع(اميرمومنان 
هايي كه تنها جرمشان دعوت به دادگري است؟ چه  خواهند براي زدن و گرفتن و آزار و حتي قتل انسان  سركوبگر مي

شود به راستي  د؟ هويت آن سازماني كه اينك بسيج مستضعفان ناميده ميدانن كساني جواب اين سوال را مي
شكند، يا  و پاي خواهران و برادرانش را مي بندد و دست  نيت كه بفرموده چشمانش را مي چيست؟ دستگاهي بي
يص دهد؟ شب  تشخ  را از بيراهه هاي فتنه راه ترين شب  تواند در ظلماني ها كه مي ترين بصيرت نهادي مجهز به عميق

 .اند ها مردد مانده فتنه روز كساني است كه در پاسخ به اين پرسش
را به تمامي اين ترديدها بشنويد كه ) ص(پاسخ پيامبر . اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن

شفيعي است كه اگر به سود قرآن . هاي شب تاريك شما را فرا گرفت بايد به قرآن رو كنيد وقتي فتنه همچون پاره
شود؛ كتابي كه هركس آن  دهد تصديق مي كند از او پذيرفته خواهد شد و چون به رغم كسي شهادت  كسي شفاعت 

راند؛ كتابي كه به  رود و كساني را كه به آن پشت كنند به سوي دوزخ مي را پيشوا و پيشارو بگذارد به بهشت مي
 .دهد تا با راستگويان باشيم بي كه به روشني و صراحت ما را فرمان ميكند؛ كتا  هدايت مي سوي بهترين راه

 يا ايها الذين آمنوا اتقوا اهللا و كونوا مع الصادقين
 .ايد از خدا پروا كنيد و با راستگويان باشيد اي كساني كه ايمان آورده

عين حال اين قدر معلوم است كه در . رسيد ولي اگر معلوم بود كدام گروه راستگو هستند كه شب فتنه به پايان مي
شان دروغ گفتن است حتما راستگو  ترين شيوه كساني كه در مبارزه سياسي اصلي. گويند راستگويان دروغ نمي

ايد؟  آيا در اين چند ماهه هيچ دروغي نشنيده. شان نيست  با آنان و ايمان سازگار با پيروي نيستند؛ تقوا در همدستي
 .نيد و با راستگويان باشيدتقوا ك! اي جماعت مومنان

 بسيج چه بود و چه خواهد بود و چه بايد باشد؟
سر آنان بود؛ بسيجي كه فراتر  گرفت، بلكه در كنار مردم و پشت خواست در مقابل ملت قرار نمي  بسيجي كه امام مي

لذت ببرد؛ بسيجي كه به ها عمل كند و بازوان بلندش همه اقشار را در بر بگيرد؛ بسيجي كه از دوستي مردم  از جناح
اي خود با ديگران حافظ  دنبال رفاقت و محبت و يگانگي مردم باشد؛ بسيجي كه بدون توجه به اختالفات سليقه

هاي  شان باشد، كه آنان يا برادر او در دينند و يا نظير او در آفرينش؛ بسيجي كه حرمت حريم عرض و ناموس
خواست، بلكه نهادي براي قدرت  عنوان ابزاري براي قدرت حاكمان نميامام بسيج را به . خصوصي مردم راحفظ كند

قرار بود رفتار و انديشه بسيجي در مردم اثر كند، نه آن . ديد تا حاكميت آنان بر سرنوشتشان تضمين نمايد مردم مي
ن مردم در خوار دولت شود و به ازاي دستگير كرد قرار نبود بسيج جيره. كه قدرت بسيج بر سر مردم فرود آيد

افسوس بر بسيج اگر تا حد يك حزب سياسي تنزل كند؛ اين آن چيزي نيست كه . اجتماعات پاداش سرانه بگيرد
قرار نبود بسيج به دستگاهي تبديل شود كه اختيار انتخاب و آزادي راي را از . خواست امام ما براي بسيجيان مي

 .مردم بستاند
شود؟ و  ر آرزوهاي امام براي بسيج وجود داشت كه از آنها كناره گرفته كدام عيب و كاستي د! برادران بسيجي من

. ها آلوده گردد؟ شما خود با مردميد و از مردميد اي كه با زحمات گذشتگان شما پديد آمد به كدورت چرا بايد چهره
جاد كند؟ كدام پسندد چرا بايد در نزد برخي از دوستان بسيجي ما نفرت اي مفاهيمي كه فطرت مردم آنها را مي

كند، گويي كه نام  آيد قلب بعضي از آنان را مشمئز مي هايي چون آزادي وجود دارد كه وقتي بر زبان مي زشتي در نام
. شوند ها در اكثر شهرهاي ما به نام آزادي خوانده مي بزرگترين گناهان باشد؟ حال آن كه هنوز بزرگترين ميعادگاه

ها  هايي است تا قدرت ها، و امثالشان محمل وق بشر، حقوق زنان، حقوق اقليتهايي چون حق گوييم عنوان مگر نمي
رياكارانه خويشتن را به آنها الصاق كنند و سيمايشان را زيبا جلوه دهند؟ چرا آنهايي كه قاعدتا بايد صاحبان اصلي و 

ه جلوه كند؟ چرا اين مفاهيم شان كري خواهند مكتب گيرند؟ مگر مي هايي باشند از آنها فاصله مي اصيل چنين آرمان
دهيم؟ ديني كه چونان يك بوته گل دلخواه براي بشر ارمغان آورده شد، از  ديني قرار مي كنيم و مالك بي را لعن مي

مبادا آن را تبديل به يك بوته خار كنيم تا هركس با هر گوشه از آن . هايش ماليم و موافق با فطرت بود بس كه آموزه
 .بينند ها مي هايي از نوع آنچه جوانان ما در خيابان  شود؛ زخمگيرد زخمي تماس مي
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آيا اگر كسي رجعت به آن عهد . بسيج نيز سي سال پيش از اين همچون يك بوته گل و يك پارچه نور متولد شد
به نوراني و نخستين را بخواهد به انقالب پشت كرده است و دست به براندازي نظام زده است؟ آيا اگر كسي بازگشت 

نسخه اصيل انقالب اسالمي را طلب كند، آيا اگر كسي خواستار آن اسالم ناب محمدي كه امام منادي و معرف آن 
شود بيزاري بجويد، آيا اگر كسي  هايي كه با نام دين به مردم فروخته مي گري ها و قشري پرستي بود باشد و از خرافه

اگر كسي از وفاداري به عهدهاي ايماني و انساني بپرسد جز به تنازل قانون اساسي را دنبال كند، آيا  اجراي بدون
هاي  ها شكنجه ببينند و به حبس ها كتك بخورند، در زندان دادگري فراخوانده است؟ آيا چنين كساني بايد در خيابان

امر دهد مردمي كه با مسالمت حاكمانشان را به عدالت  مدت محكوم شوند؟ آيا اسالم و قرآن اجازه مي طوالني
 كنند كشته شوند؟ مي

 و يقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم
 .رسانند، پس آنان را به عذابي دردناك بشارت ده كنند به قتل مي و مردمي را كه به دادگري امر مي

ي كه يك زمان رويش گذاشته شده است ادامه دهد؟ آن نيروي بسيج چه بود و چه خواهد بود اگر به مسيري كه پيش
ترين  نماينده شجاعت ملت ما بود آيا اينك به كار گرفته شود تا ايرانيان را بترساند؟ كامال پيداست كه آخرين و تازه

هاي شهر  در خيابان پوشند و  هاي مخوف مي آيا لباس. راهبرد اقليت اقتدارطلب ايجاد هراس در مردم است
ترسند؟ يا  ترسانند چون خود مي طنانشان را مرعوب كنند؟ يا مردم را ميو گيرند تا هم هاي نظامي به خود مي آرايش

كنند تا به خود تسلي داده باشند؟ و فكر  فرزندان انقالب را به هفت سال و ده سال و پانزده سال زندان محكوم مي
 .ندده بينانه چگونه امنيت ملي كشور را در معرض خطر قرار مي كنند كه با اين رفتارهاي كوته نمي

دار  كافي است سمعه شجاعت اين ملت خدشه. ها به مرزهاي اين بوم باز شود كافي است مردم بترسند تا پاي قدرت
به دو كشور همسايه ما كه . گردد و بيگانه در دالوري و استواري آنان ترديد كند تا خواب هاي سي ساله تعبير شود

ها با  ظاهرا قدرت. و آنها نخست مردم ترسانده شدند و ترسيدنددر هر د. اينك در اشغال خارجي قرار دارد نگاه كنيد
انداختند طمع  ها را به راه مي حال كه وقتي ابوغريب بخشي به اين دو كشور قدم گذاشتند، در عين شعار آزادي

ن دو آنها با صراحتي كه بيشتر از آن ممكن نبود به مردم اي. زده مردم پنهان نكردند هاي وحشت خويش را در چهره
هايي هستيد كه از صدام و طالبان وحشت داشتيد، پس اينك حق آن است كه از  گفتند شما همان كشور مي

هاي افراطي هنوز به آن اميد كه بتوانند همچون خونخواران  حتي تروريست. هاي رعب انگيزتر ما بيشتر بترسيد سالح
هاي صدام و  قربانيان ددمنشي. كشند رحمانه ميپيش از خود بر هراس مردم اين كشورها حكومت كنند آنان را بي

پردازند، كما اين كه ملت ما هنوز امنيت و آرامش خويش را مرهون  طالبان هنوز دارند تاوان ترس خود را مي
 .شجاعت و استحكامي است كه در طول سي سال گذشته به نمايش گذاشت

ترسند، كه  هاي آنان مردم يا نمي در مقابل نمايش. يرندخواهند اين سرمايه را از ما بگ حال كساني در داخل كشور مي
در آن صورت آيا . ترسند شود، و يا خداي ناكرده مي ترسند، و اين آخرين حربه هم از آنان سلب مي نمي

 هاي جنگي از تماميت اين كشور حفاظت خواهدكرد؟ بازي اسباب
شويم؛ تا جايي كه اگر  نياز نمي  كه هرگز از آن بيبسيج در تاريخ معاصر ما نه فقط يك نام، بلكه يك عملكرد بود

. هاي خود را فراموش كنند الزم است ما مردم خود آنها را بر عهده بگيريم معدودي از متصديان اين عملكرد ماموريت
كند كه اجازه ندهيم كسي در ترسيدن ما  هاي جنبش سبز ما را مجبور مي تر از آرمان ضرورتي، حتي به مراتب مهم

 .ع كندطم
مخالفانتان اشتباه كردند و در مقابل . ترساندن آخرين تير تركش است. و بدانيم كه باالتر از سياهي رنگي نيست

چاره راستين آنها هم خود .  ديگري نداشته باشند مسالمت و مقاومت شما آن را به كار بردند تا اگركارگر نشود چاره
هاي رنگارنگ شما نيز به معناي اصرار بر اجراي بدون تنازل   پرچمشماييد، روزي كه از مخالفان خود بپرسيد آيا

 .شويم آن روز وقتي است كه همه با هم سبز مي. قانون اساسي است، و اگر آري گفتند آنها را بپذيريد
 مير حسين موسوي
1388/09/04 
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  موسوي به مناسبت شانزده آذر16بيانيه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

هاي صاحب غدير  گويم و از خداوند متعال نزديك شدن به آرمان  به ملت مسلمان ايران تبريك ميعيد سعيد غدير را
كنند و  در اين عيد شيعيان براي هم بركت و بهروزي آرزو مي. كنم را براي آنان و تمامي مسلمانان جهان مسئلت مي

 متضمن سرانجامي نيكو براي ملت و طلبند كه به تحقق چنين آرزوهايي كمك كند و هايي را مي از يكديگر تحفه
چنين انتظاري از ما نيز هست و حتي اگر اين انتظار وجود نداشت . زده كنوني باشد كشور خصوصا در شرايط بحران

آيد صميميت در خيرخواهي است،  براي اين منظور كاري كه از ما برمي. اي بر عهده ما بود برآورده كردن آن وظيفه
تر از آن  خطرهايي بزرگ. د، و پايداري در دورانديشي است، حتي اگر چنين نامي بر آن نگذارندحتي اگر آن را نپذيرن

تر از آن در برابر قرار دارند كه با  هايي سترگ در پيش است كه چه ما و چه ديگران از خويشتن ياد كنيم و واقعيت
ست و با استفاده از فرصتي كه روز شانزدهم با استمداد از لطافتي كه فضاي عيد ايجاد كرده ا. ناديدن ناپديد شوند

تواند داروي درد امروز باشد؛ دارويي كه الزاما تلخ نيست،  آورد چه چيز بهتر از پرداختن به آنچه مي آذر به وجود مي
 .ها را كنار بگذاريم اگر پيشداوري

گواه براي حركت مردم بوده در تاريخ معاصر ما جنبش دانشجويي همواره نوعي پرچم و . روز دانشجو در پيش است
ترين برهه از تاريخ ملت ما، زماني كه همه آرزوها برباد رفته به نظر  در روزهاي تلخ بعد از كودتا و در تاريك. است
شان  هاي تاريخي كرد روح مردم و خواسته  روي داد شاهدي بود كه معلوم مي1332رسيد آنچه در شانزدهم آذر  مي

كه روز دانشجو را پايه گذاشتند، اگر پس از نيم قرن » سه آذر اهورايي«و آن » طره خونسه ق«آن . هنوز زنده است
تر در  هنوز از تازگي، درخشندگي و اهميت برخوردارند، به خاطر آن است كه نسبت به وجود و حيات واقعيتي عظيم

بش دانشجويي ادامه داشت و هاي پس از آن نيز از سوي جن ها و نسل اين گواهي در سال. دادند جان مردم شهادت 
هاي در حال تكوين در بطن خويش را پيش چشم كساني كه تنها به  جامعه به داليل بسيار گرايش. هنوز ادامه دارد
دهند و از بازيگران  باره روي مي هاي بزرگ معموال متهمند كه يك دگرگوني. كند نگرند نمايان نمي ظاهر آن مي

البته در حقيقت هيچ تحولي دفعتا تحقق نيافته است؛ تنها . كنند را دريغ ميسياسي فرصت هماهنگ شدن با خود 
دهند  در چنين شرايط گواهاني كه از اعماق ناپيداي جامعه خبر مي. بروز و ظهور تغييرهاست كه شكلي دفعي دارد

 .به راستي ارزشمندند
هاي عميق سياسي و اجتماعي  ري جريانگي هايي از شكل گزارش جنبش دانشجويي در تاريخ معاصر ما همواره حاوي 

تواند براي  توانست و مي كردند مي اين نقشي است كه اگر حاكمان با درايت برخورد مي. در متن جامعه بوده است
قيمت را  ها را برساند، اما آنان خشمگينانه اين نشانگر ذي هزينه به سمت توسعه و پيشرفت بيشترين بهره عبور كم

هاي دانشجويي جز غوغاي چند جوان پرسروصدا  ست دارند به خود تسلي دهند كه حركتشكنند؛ آنان دو مي
ها و تالش  نيستند كه اگر خاموش شوند صورت مسئله از اساس پاك خواهد شد؛ داستاني تكراري از انكار واقعيت

 از آن پايان نيافته اي براي توليد و تفسير اطالعات مطابق ميل دولتمردان كه تقريبا هيچ عهد تاريخي بدون شمه
، )ها خس و خاشاكي بيش نيستند به قول امروزي(اينها گروهي ناچيزند ) گفتند كه(ان هوالء لشرذمه قليلون، . است

بريم،  باش به سر مي آورند، و انا لجميع حاذرون، و ما همگي در آماده و انهم لنا لغائظون، و آنها ما را به خشم مي
سارها بيرون كرد، و كنوز و مقام كريم، و از  ها و چشمه  پس خداوند آنان را از باغفاخرجناهم من جنات و عيون،

 .ها و از جايگاه دلپسند گنج
شود؛ آنهايي   هاي دور و نزديك مشابه اين خطا هنوز در رفتار كساني ديده  چه تلخ است اگر پس از اين همه عبرت

ها هم فقط تهران ناآرام  اند؛ در دانشگاه قط دانشجويان ماندهاند و ف كه اصرار دارند بگويند مردم ديگر ساكت شده
كنند، آنجا هم كانون جنبش و جوشش، چند نفر جوان غريبند  هاي مادر هياهو مي است، از تهران هم فقط دانشگاه

تمام ! خوب. شود كه اگر آنها را به اخراج از خوابگاه و محروميت از تحصيل تهديد و محكوم كنيم داستان تمام مي
. هايي بزرگتر از خويش است اين كارها را كرديد، پس چرا داستان تمام نشد؟ زيرا حركت دانشجويي گواه بر واقعيت

گرفتند و خود   مي دهد درس هايي كه درباره تحوالت دور و نزديك مي آگهي دانستند، از پيش اي كاش قدر آن را مي
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اي كوچك از مردم، كه يكي از   كه دانشجويان نه مستورهكردند، خصوصا اينك را با اين تغييرات هماهنگ مي
متصديان . درحال حاضر از هر بيست ايراني يك نفر دانشجوست. دهند ترين قشرها را تشكيل مي ترين و فعال وسيع

 .امور اگر پيش از اين به نقش آنان به عنوان گواه فردا توجه كرده بودند اينك در چنين بحراني قرار نداشتند
اي كه از تمايالت واقعي جامعه خبر بدهند  حركات دانشجويي هم به اندازه. ه اين يك قاعده دوسويه استالبت

دارند، زيرا قدرت نهادهاي اجتماعي در گرو پايبندي به ضرورتي است كه آنها را ايجاد و ايجاب  نيرومند و ريشه
ديد كه پيوند با متن جامعه تا چه  وشني مينسل ما آن زمان كه در حركات دانشجويي شركت داشتيم به ر. كند مي

هاي  اگر انجمن. خورد هاي بسياري ميان دانشجويان به چشم مي در آن زمان گرايش. هايش موثر است حد در توانايي
 .كردند هاي اجتماعي بيشتر نمايندگي مي  تر بودند به خاطر آن بود كه از واقعيت اسالمي از همه قوي

جويي امروز، گردانندگان فرداي جامعه خواهند بود و اين دليلي مضاعف است تا مظهريت از بسياري از فعاالن دانش
راز موفقيت سياستمداران نيز . قدرت و سرزندگي آنها در گرو اين رمز است. هاي اجتماعي را از دست ندهند  واقعيت

سند و با آنها منطبق شوند، بلكه تجلي و ها و تمايالت جامعه را بشنا اي كه بتوانند خواست آنها تا اندازه. همين است
تواند                                                         و اين تصور كه كسي مي. گواه آنها قرار بگيرند، قادرند به كشور خود خدمت كنند، يا الاقل قدرتمند باقي بمانند

شود با  حتي زماني كه يك دولت موفق مي. وهم نيستهاي مردم بر آنان حكومت كند بيشتر از يك ت به رغم گرايش
الواقع از انطباق خود با آمادگي جامعه براي تمكين در برابر زور  كند في تكيه بر نيروي سركوب موجوديتش را حفظ 

 .پايد ارتزاق كرده است، گرچه اين تمكين هم تا ابد نمي
از حوادثي كه چند ماه گذشته به خود ديد كيست كه كند؛ بعد   ترين تحوالت را تجربه مي جامعه ما اينك شگرف

بتواند اين حقيقت را انكار كند؟ ماهيت دقيق اين دگرگوني چيست؟ اين بزرگترين سوال براي ما و براي مخالفان 
هايشان را كنار  دستي خودها و چوب آنان نيز اگر بدانند كه چه رويداد عظيم و مباركي در راه است، كاله. ماست

 .روند ند و به دنبال ابزارهايي براي پرستاري از اين گياه پاك كه در خاك ما جوانه زده است ميگذار مي
كرد زيباترين پديده جمع شدن مردمي از  هاي بسياري كه روزهاي پيش از انتخابات را نوراني مي در ميان زيبايي

هايشان را كنار  ها و تنوع شوند تفاوتآنها براي آن كه به اين كار موفق . هاي گوناگون گرداگرد هم بود سليقه
ديد كه براي شركت در اين يكرنگي هويت خويش را از  كسي الزم نمي. شناختند گذاشتند، بلكه به رسميت مي نمي

هاي سبز  آن زنجيره. پسنديد هايمان مي ها حظي وجود داشت كه فطرت شدن در آن يگانه. دست بدهد و ديگري شود
قرار نبود بعد از آن كه از پل گذشتيم به سرنوشت .  فرا گرفت نمايشي تهي از حقيقت نبودانساني كه شهرهاي ما را

چنين . خواست كه پس از چشيدن طعم آن يگانگي از نو پراكنده شويم هايمان نمي  يكديگر اهميت ندهيم و جان
 .اي از طلوع بزرگي و رشد در حيات يك ملت است چيزي بدون ترديد نشانه

بزرگي يك .  در ثروتمند بودن يا قدرتمند شدن نيست؛ اينها فقط بخش كوچكي از آثار آن استبزرگي يك ملت
خانه كوچك . بزرگي به آن است كه بتوانيم امور ظاهرا ناسازگار را با هم داشته باشيم. ملت در عظمت جان اوست

ارفرمايي كه جانش كوچك بود ك. ، اما در خانه بزرگ براي ديگران هم جا وجود دارد»من«مكاني است فقط براي 
تواند مالي بيندوزد، حال آن كه كارآفرين بزرگ تنها راه سود بردن را  كرد جز با تجاوز به حقوق كارگران نمي فكر مي

مند شدن اين  به هزار دليل تنها راه بهره. گونه است تفاوت كارگر كوچك و كارگر بزرگ همين. بيند سود رساندن مي
همچنين است . مند شوند، اما كساني كه كوچكند ظرفي ندارند كه در آن ديگري هم بگنجد هرهاست كه همه با هم ب

است كه در خانه خدا ) ع(ديندار بزرگ امام صادق . تفاوت دينداري كه بزرگ است و دينداري كه كوچك است
ي همگان جا دارد و براي حقيقت خانه خدا همان قلب اوست كه برا. كند نشيند و با منكر خدا حكيمانه گفتگو مي مي

آري بزرگ بودن، . همه حق قائل است؛ حق زيستن، حق شنيدن، حق برگزيدن، حق اشتباه كردن، حق بزرگ بودن
هاي دين رو كند، اگر  تواند به زيبايي بيند كه مي و اال بزرگ به كوچك چه كار دارد؟ غيرديندار را در جايگاهي مي

تواند كوچك باشد و هر  مال درك آن را از سوي ديگري ناديده نگيرد، يا مي است حقيقتي را بيابد احت نتوانسته
كه بنشيند و براي فهميدن  آن كند ترك كند و بي چيزي را كه نچشيده است انكار كند؛ هر چيزي را كه درك نمي

 .اساس بخواند گوش بدهد، عقايد ديگران را بي
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گذارد؛ آن تحول شگرفي كه جامعه ما در تكاپوي تجربه آن  ش ميهاي بزرگي خود را به نماي ملت ما اينك دارد نشانه
گوييم تا  هايش را باز مي نشانه. هاي آن البته چيزي كه اهميت دارد خود اين بزرگي است و نه نشانه. است اين است

يمان بياوريم و كند؛ تا به مباركي آن ا رسد و حيات ما را ديگرگون مي خود آن را باور كنيم كه چونان بهار از راه مي
چندي گذشت و . اين همان رشدي است كه انقالب ما به اميد آن بنا نهاده شد. كند نترسيم از تغييراتي كه ايجاد مي

بذري را كه سي سال پيش از اين با هزار اميد در خاك خود كاشته . از آن غافل شديم، ولي پروردگارمان غافل نشد
 .رويمان قرار داده است يش را پيشها بوديم پرورش داد تا اينك كه جوانه

كسي كه آرمان ندارد هيچ . رود هاي بزرگي يك ملت شبيه به صفاتي است كه از يك انسان رشيد انتظار مي نشانه
ها از دست ندهد؟ يك انسان رشيد؛ و  گرايي ارتباط خود را با واقعيت نمي ارزد، اما كيست كه بتواند در عين آرمان

اند همچنان اجراي بدون تنازل  هاي تلخي كه در اين چند ماهه ديده م عليرغم تمامي صحنهاگر مرد. يك ملت بزرگ
. شود دانند به آن خاطر نيست كه اگر چيز ديگري بخواهند به آنها داده نمي قانون اساسي را شعار محوري خود مي

گسيخته  هاي عصبي و لجام اكنشبيني مردم بود كه اجازه نداد رفتار زشت حاكمان به و تنها و تنها حكمت و واقع
 .بيانجامد

مثال يك پدر در دفاع از دختر (شهامتي كه يك انسان رشيد . به عنوان مثالي ديگر صفت شجاعت را در نظر آوريد
دليل نيست، اما  هاي بي دهد همراه با هياهو نيست، مانع از دورانديشي و مستلزم قبول هزينه نشان مي) جوانش

 را در شجاعتي كه مردم ما به نمايش  آيا مشابه اين كيفيت. ذارتر از زور بازوي ديگران استانگيزتر و اثرگ هول
 كنيد؟ گذارند مشاهده نمي مي

به عنوان مثالي ديگر انعطاف يك انسان رشيد به معناي وادادگي نيست، بلكه بدان معناست كه او براي رسيدن به 
گشودند بسته  هايي كه مردم مي ل شش ماه گذشته هر روز روزنهدر طو. گشاست هاي گره حل مقصود خود پر از راه

هاي جديد خلق  حل    شد و آنان هربار بدون آن كه به رودررويي كشيده شوند يا آرمانشان را كنار بگذارند راه مي
 .كردند مي

 را چنان با هايشان به عنوان مثالي ديگر به صبر و متانتي كه در حركت مردم وجود دارد نگاه كنيد؛ خواسته
اي كه مخالفانشان را خسته كرده  توانند صد سال آنها را زندگي كنند؛ حوصله كنند كه گويي مي اي زندگي مي حوصله

 .كند اي كه از رشد حكايت مي است، حوصله
هاي وجودي خود آگاه  و به عنوان مثالي ديگر انسان رشيد كسي است كه اعتماد به نفس دارد؛ يعني نسبت به ارزش

دو قرن وابستگي خودباوري را از ملت ما گرفته . سرهاي ما فروافتاده بود. گونه نبوديم براي زماني طوالني ما اين. ستا
ولي آيا بالفاصله به اين هدف رسيديم و عمق روح خود . بود، تا اين كه انقالب ترميم اين باروي فروريخته را آغاز كرد

گرفتند متعجب   چرا وقتي هنرمندانمان در جهان مورد تحسين قرار ميهاي تاريخي پاك كرديم؟ پس را از آن لطمه
باور به آن كه ممكن است  داديم كه از ايراني هنري سر بزند، يا اگر بدبين بوديم بي شديم؟ انگاري احتمال هم نمي مي

ك انسان رشيد هم آيا اگر ي. گشتيم ستايشي در ما وجود داشته باشد به دنبال ردپاي توطئه مي كمترين نكته قابل
ها نه  دهد؟ يا او از فضائل خويش آگاه است، به قدري كه تمجيد  نشان مي گونه واكنش مورد تحسين قرار گيرد اين

ها ايرانيان را بسيار ستودند، اما  در چند ماه گذشته ملت. دهد كند و نه مسيرش را تغيير مي زده مي جانش را ذوق
هاي  ها با گذشته مقايسه كنيد تا ايمان بياوريد كه جان جامعه ما دارد نشانه سينواكنش مردم ما را در مقابل اين تح

 .كند عظمت را تجربه مي
آيا قرار است در آن .  قدرت اول منطقه باشد1404ساله آمده است كه ايران بايد در سال  انداز بيست  در سند چشم

آيا قرار است در حالي كه هنوز  يا دروغ بگوييم؟ سال ما به منطقه و جهان راست بگوييم كه قدرت بزرگي هستيم 
هاي  هاي بزرگ بپوشيم تا عظيم به نظر برسيم؟ آيا قرار است در سطح كشورهاي منطقه طرح ايم لباس بزرگ نشده
اي پيروزي بناميم، يا خود را كانون  مان را با امدادهاي رسانه خورده كاره افتتاح كنيم، يا سفرهاي شكست عمراني نيمه

ها قرار دهيم، يا با تحقير ديگران و توهين به آنان ادعاي عظمت كنيم؟ يا قرار است واقعا قدرتمند  ائمي جنجالد
 .پرسم كه يك كشور تنها زماني بزرگ است كه ملتي بزرگ داشته باشد باشيم؟ اين سوال را از آنجا مي
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ه شايسته او بود رسيد، منتهي مشكل آن دعايمان مستجاب شد و ملت با تكيه بر زانوان خود به بلوغ و رشدي ك
يك ملت بزرگ انتخابات درجه دو . نشيند تا در روز روشن رايش را ببرند و هيچ نگويد است كه يك ملت بزرگ نمي

شود ديگر خدمتگزارانش اجازه ندارند به او بگويند چه بايد  وقتي كه يك ملت بزرگ مي. كند انتصابي را تحمل نمي
يك ملت بزرگ از شوراي نگهبان . برود و چه كسي را برگزيند و به چه چيز و چه كس اعتماد كندبخورد و كجا بايد 

انتظار دارد آنها را قانع كند كه تقلبي در انتخابات روي نداده است، نه آن كه تنها يك ادعا پيش رويشان بگذارد و 
 .ادعاي خود را باطل كننده انبوهي از مشاهدات و مستندات بداند

چگونه توضيح دهيم كه . خواهند كه مسئله انتخابات را فراموش كنيم، گويي مسئله مردم انتخابات است  مياز ما
 آنها اين است كه به يك ملت  چنين نيست؟ مسئله مردم قطعا اين نيست كه فالني باشد و فالني نباشد؛ مسئله

دارد آن است كه به  ه واكنش وا ميكند و ب آن چيزي كه مردم را عصباني مي. شود  بزرگ بزرگي فروخته مي
 .شود ترين لهجه بزرگي آنان انكار مي صريح

خواهيد كه ما نباشيم و شما باشيد؟ راهش توجه به اين واقعيت است؛ مردم با زيد و عمرو عهد اخوت ندارند  مگر نمي
ست كه توجه به آن نه فقط اي ا اين مسئله. تر ادا كند پسندند كه حق بزرگي آنان را كامل و آن كسي را بيشتر مي

هاي مشكل در يك  و اگر بنا باشد حل نشود آرزو كنيد كه دامنه. گشايد گره انتخابات، كه هزار گره ديگر را نيز مي
 .انتخابات، محدود بماند

د؛ اي گيريد شايد صحنه درگيري را اشتباه گرفته هاي سنگين و عمليات عظيم خود نتيجه نمي اگر از هزينه! برادران ما
هاي مردم خاكريزهايتان پي در پي در حال سقوط  جنگيد حال آن كه در ميدان وجدان ها مي در خيابان با سايه

كنيد؟ چشماني را كه در صحن   آذر چه مي18كنيد؟   آذر چه مي17. كنيد  آذر دانشگاه را تحمل نمي16. است
كنيد؟ اصال همه دانشجويان را  افته چگونه تسخير ميفايده افتاده و آنها را نشانه ترس ي هاي بي دانشگاه به رزمايش

 ساكت كرديد؛ با واقعيت جامعه چه خواهيد كرد؟
شنيدند راه پيروزي خيلي نزديك  اگر مي. شود گوييم و شنيده نمي اينها سخناني است كه ما از روي خيرخواهي مي

راگير شدن بلوغ يك ملت است؛ آن گويم كه عبارت از غلبه يك حزب نيست، بلكه ف شد؛ آن پيروزي را مي مي
كند و بي آن كه الزم باشد  هاي يك مزرعه يكي يكي و گروه گروه بزرگ مي ها را همچون جوانه پيروزي كه انسان

 .كند خجالت بكشد كند، تا جايي كه خود زندانبان از كارهايي كه مي هويت خود را از دست بدهند سبز مي
ها در مراسم خود براي مخالفان هم فرصت سخن گفتن قرار داده   دانشگاهاخيرا شنيدم بسيج دانشجويي يكي از

از . دهند يا شنيدم كه در عيد غدير مخالفان مردم به يكديگر شال سبز هديه مي. است؛ اين يك شروع خوب است
ب كرديم، بلكه زيرا اين ما نبوديم كه سبز را انتخا. نگرد اين را بزرگترين عيدي است ديدگاهي كه اين همراه شما مي

جود  آيا ممكن است كه اين رنگ، برادران ما را نيز برگزيند؟ آري ممكن است، زيرا ذي. سبز بود كه ما را برگزيد
 .كند، و راه سبز شدن بر هيچ كس بسته نيست زننده نگاه نمي كسي است كه به حيله حيله

 
 مير حسين موسوي

 1388 آذر 15
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 ايع عاشورا موسوي درباره وق17بيانيه شماره 
 

 بسم الرحمن الرحيم
فياليتني . اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم و وال لمن واالكم و عاد لمن عاداكم               . السالم عليك يا ابا عبداهللا    

 كنت معكم فافوزا فوزا عظيما
 و آنـان از     همواره به اينجانب و دوستان گفته مي شد كه اگر شما اطالعيه ندهيد مـردم بـه خيابانهـا نخواهنـد آمـد                      

بنده به عنوان يك همراه جنبش      . اعتراضات و مطالبات خود دست برخواهند داشت وآرامش به كشور برخواهد گشت           
عظيم سبز مردمي با اين نظر موافق نبودم و مي انديشيدم كه تا اصالحات الزم با تكيه براصول روشن كه مـي تـوان                        

 . ، آب رفته به جوي باز نخواهد گشتآنها را از قانون اساسي استخراج كرد، صورت نگيرد
براي مراسم عاشوراي حسيني عليرغم درخواستهاي فراوان، نه جناب حجـت االسـالم و المسـلمين كروبـي اطالعيـه                    

با اين وصف يـك بـار ديگـر         . دادند و نه حجت االسالم و المسلمين خاتمي اطالعيه صادر كردند و نه بنده و دوستانم               
دند و نشان دادند كه شبكه هاي وسيع اجتماعي و مدني كه در طول انتخابات و بعد از                  مردمي خداجوي به صحنه آم    

در حالي كه مردم نه روزنامه همراه و        . آن به صورت خود جوش شكل گرفته است، منتظر اطالعيه و بيانيه نمي مانند             
و منصـف و عاقـل بهـره مـي      مشوقي در كنار خود داشتند و نه از صدا و سيما، به عنوان رسانه اي ملي و بـي طـرف                      

باز همه ملت ها و جهانيان شاهد بودند كه در ميان طوفاني از تهديدها و تبليغات و تكفيرها و اهانتها، عزاداران   . بردند
حسيني در اين روز مقدس حسين حسين گويان به صورت مسالمت آميـز و بـدون شـعارهاي تنـد روانـه ميـدانها و                         

رده بودند و اين بار نيز چون دفعات گذشته با اعمال تحريك آميز مواجـه شـدند،                 مسيرهايي شدند كه خود انتخاب ك     
خشونت هاي غيرقابل باور چون زير كردن راهپيمانان، تيراندازي نيروهاي لباس شخصي كـه امـروز هويـت آنهـا بـر                      

ريد كه اثرات آن بـه      كسي پوشيده نيست و روز بروز پرده از چهره آنان و سرانشان كنار زده مي شود، فاجعه اي را آف                   
 .اين زودي از صحنه سياسي كشورمان رخت برنخواهد بست

مشاهده فيلم هاي تكان دهنده عاشورا نشان مي دهد كه اگر شعارها و حركات جاهايي بـه سـمت افـراط غيـر قابـل                   
 ها و آدم زير كردن قبول كشانده مي شود، ناشي از به زير انداختن افراد بي گناه از روي پل ها و بلندي ها، تيراندازي

جالب آنكه در بعضي از اين فيلم ها ديده شده است كه مردم در پشـت چهـره نيروهـاي انتظـامي و                 . ها و ترورهاست  
بسيجي مهاجم برادران خود را مي بينند و در شرايط بحراني و پر از خشم و هياهوي آنروز سـعي مـي كننـد بـدانها                          

 و عقل داشت مي توانست براي تلطيف فضا و نزديك كـردن مـردم بـه                 اگر صدا و سيما يك جو انصاف      . آسيبي نرسد 
جريان روزهاي بعد از عاشورا و گسترش دسـتگيريها و          ! ولي هيهات . همديگر گوشه اي از اين صحنه ها را نشان دهد         

 آنها ديگر تمهيدات دولتي نشان مي دهد كه مسئوالن اشتباهات گذشته را اين بار در وسعت بيشتر تكرار مي كنند و                 
 .مي انديشند سياست ارعاب تنها راه حل است

گيرم كه چند روز با دستگيريها، خشونت ها، تهديدها و بستن دهان روزنامه ها و رسـانه هـا سـكوت برقـرار گرديـد،                         
تغيير قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل مي كنيد؟ تخريب مشروعيت را چگونـه جبـران مـي نمائيـد؟ نگـاه                        

متعجب همه جهانيان از اين همه خشونت يك دولت به ملـت خـود را چگونـه تغييـر مـي دهيـد؟ بـا                         مالمت آميز و    
مشكالت بر زمين مانده اقتصادي و معيشتي كشور كه به دليل ضعف مفرط دولت روزبروز وخيم تر مي شود چه مـي   

ه هـا و امتيـازخواهي هـاي        كنيد؟ با چه پشتوانه اي از كارآمدي و انسجام ملي و سياست خارجي موثر، سايه قطعنام               
 بيشتر را در سطح بين الملل از سر كشور و ملتمان دور مي كنيد؟

اينان مي انديشند با عقب راندن نخبگان و روشنفكران و دانشگاهيان و فعـاالن از صـحنه سياسـي خواهنـد توانسـت                  
اما كساني كه تاريخ را خوانده انـد        بدون پرداختن ريشه اي به مسائل امروز كشور به ديروز قبل از انتخابات برگردند؟               

و كمي با ماهيت پيچيده جوامع آشنايي دارند مي دانند كه اين تفكر ناشي از يك توهم واقع گريـز و پنـاه بـردن بـه             
 .رويكردهاي كم عمق و گول زننده است
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 را حـل نخواهـد      بنده به صراحت و روشني مي گويم فرمان اعدام و قتل و زنداني كروبي و موسوي و امثال ما مشكل                   
سخنان روز چهارشنبه ميدان انقالب و قبل از آن نماز جمعه هفته پيش دانشگاه كه توسط چهره هاي منتسـب                    . كرد

به نظام ايراد گرديد، نتايج هر نوع اقدام تروريستي را مستقيما به سمت كانون نشانه خواهد رفت و گره مشكل بحران              
 و بزغاله خواندن بخش عظيمي از جامعه و خش و خاشاك ناميدن آنان و  گوساله. كنوني را نا گشودني خواهد ساخت     

مباح كردن خون عزاداران حسيني فاجعه اي است كه هم اكنون توسط افرادي مشخص و صدا و سيما در جامعه رخ                      
حزب اين چه سخنراني است كه از تريبون دولتي مردم را به جنگ با يكديگر دعوت مي كند و يك عده را . داده است

اهللا مي نامد و عده اي ديگر را حزب الشيطان؟ بارها در يك سخنراني كوتاه اعالم مي كند مردم توجـه كنيـد جنـگ                        
آيا اين سخنان دعوت به جنگ و شورش داخلي نيست؟ با توجه به استفاده از اصطالحات مـذهبي و اشـاره بـه               ! است

كه مي توانند بگويند با اين گونه اشخاص چه مـي تـوان             آيات و روايات ، اين مراجع عظام و روحانيون فاضل هستند            
 كرد؟

آنچه به بنده به عنوان يك فرد كوچك اين جامعه مربوط مي شود استقبال از هـر هجمـه اي در راه اسـالم و كشـور                           
 بكشـيد مـا را ، مـا   "عزيزمان است و سخنان چند روز اخير بنده را به ياد كالم امام رحمه اهللا عليـه مـي انـدازد كـه                        

بنده ابايي ندارم كه يكي از شهدايي باشم كه مردم بعد از انتخابات در راه مطالبـات بـه حـق                     . "نيرومند تر مي شويم   
 .ديني و ملي خود تقديم كردند و خون من رنگين تر از آن شهدا نيست

از بنده به صراحت مي گويم تا وجود يك بحران جدي در كشـور بـه رسـميت شـناخته نشـود، راهـي بـراي خـروج                            
اذعان . عدم اذعان به بحران، توجيه گر ادامه راه حل هاي سركوبگرانه خواهد شد            . مشكالت و مسائل پيدا نخواهد شد     

تهمت بي ديني و همراهـي بـا        . به وضعيت بحراني مي تواند راه حل را نه در سركوب كه بر سر آشتي ملي قرار دهد                   
نحوسي چون منافقين به فرض آنكه به حذف فيزيكي تعـدادي از            قدرتهاي بيگانه مستكبر و افراد بدنام و جريانهاي م        

من به عنـوان يـك   . خدمتگزاران اسالم و مردم منتهي شود ناشي از چشم بستن به ماهيت مشكالت ملي كشور است        
دلسوز مي گويم منافقين با خيانت ها و جنايت هاي خود مرده اند، شما براي كسب امتيازهاي جناحي و كينه ورزي                     

 .را زنده نكنيدآنها 
من الزم مي دانم قبل از آنكه راه حل خودم را براي خروج از بحران مطرح سازم، برهويت اسـالمي و ملـي و مخـالف                          

مـا پيـروان اباعبـداهللا حسـين عليـه السـالم            . سلطه بيگانگان و وفادار به قانون اساسي ما و جنبش سبز تاكيد نمـايم             
مـا پيـرو كسـي هسـتيم كـه در قلمـرو وسـيع               . يش آن امام مظلوم بود    ما شيفتگان حريتي هستيم كه مناد     . هستيم

ما معتقد به تفسير رحماني از اسالم هستيم كـه انسـانها را يـا               . اسالمي ربودن خلخالي از پاي يك زن را برنمي تابيد         
 كه ضارب او    نگاهي كه بر كرامت ذاتي انسان باور دارد و برنمي تابد          . هم كيش هم مي دانند و يا همساناني در خلقت         

 .در زندان با غذايي جز شبيه غذاي او نگهداري شود و يا مورد شكنجه و امثال آن قرار گيرد
بنده و دوستان عزيزم كه امروز بسياري از آنها در زندانها محبـوس هسـتند پـاي بنـدان سرسـخت اسـتقالل كشـور                         

ما به شـدت  . الهاي بيگانه شده است رنج مي بريمهستيم و از اينكه بازار اسالمي ما تبديل به يك بازار مكاره براي كا       
ما مي گوئيم نهاد بزرگ و تاثير گذاري چـون      . با فساد موجود كه ناشي از سياستهاي سوء و عدم تدبير است مخالفيم            

سپاه اگر هر روز چرتكه بياندازد كه قيمت سهام چقدر باال و پائين رفته نمي تواند از كشـور و منـافع ملـي آن دفـاع                           
ما مـي گـوئيم و حاضـريم در مباحثـات     . د؛ هم خود به فساد كشيده مي شود و هم كشور را به فساد مي كشاند          نماي

نشان دهيم كه امروز منافع و حقوق مستضعفان و كارگران و كارمندان و ساير اقشار ملت در يك فساد بزرگ در حال    
انداز براي كشور مي داند و از اينرو دروغ هاي          جنبش سبز مخالف دروغ است و آنرا آفتي خانمان بر         . غرق شدن است    

 .سياسي و امنيتي و اقتصادي و فرهنگي و امثال آنرا خطري بزرگ براي كشور مي دانيم
ما يك دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتني بر آراء مردم مي خواهيم كه به تنوع آراء و عقايد مردم نه بـه                      

ما سرك كشـيدن بـه زنـدگي خصوصـي مـردم، تفتـيش عقايـد،                . صت نگاه كند  شكل تهديد كه بلكه بصورت يك فر      
تجسس، بستن روزنامه ها و محدود كردن رسانه ها را مخالف دين مترقي و رهايي بخش خود و مخالف قانون اساسي        

مـي  ما ضايع كردن يك ريال از بيت المال را در جهت اهـداف بانـدي و جنـاحي حـرام     . برآمده از اين دين مي دانيم 
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دانيم و مي گوئيم كه سند چشم انداز ملي بيست ساله كه به تاييد همه اركان نظام رسيده است امروز بـه يـك ورق                         
ما هشدار مي دهيم كه رقيبان بزرگي در منطقه با رشدهاي اقتصـادي دو رقمـي در                 . پاره بي ارزش تبديل شده است     

 ما متاسفانه از دادن يـك بودجـه سـاالنه و نگهداشـتن              درحاليكه. حال ظهور هستند و روز به روز قوي تر مي شوند            
حسابهاي ذخيره ارزي و امانت در سپرده هاي مردم و پاسخگويي در مقابل ديوان محاسبات عمومي و مجلس شوراي              

 . اسالمي عاجز هستيم
ايم و نـه اميـد   تا حال نه كارت تبريكي براي روساي كشورهاي بزرگ فرستاده . ما نه آمريكايي هستيم و نه انگليسي    

ياري آنها را داريم و مي دانيم با اصالت قدرت در روابط بين اللمل هر كشور به دنبال منافع ملي خود است و ما بيزار                         
و مضحك است كـه بمـا تهمـت         . از كساني هستيم كه بر عرف و اعتقادات ديني و ملي ملت خود احترام نمي گذارند               

مسلما حرمت شكني اگـر     . پاره كردن عكس حضرت امام قدس سره زده شود        اهانت به قرآن، عاشوراي امام حسين يا        
در روز عاشورا صورت گرفته باشد مورد تاييد ما نيست، اما بدترين نـوع حرمـت شـكني را كشـتن بنـدگان بيگنـاه و               

 .عزادار در روز عاشورا و در ماههاي حرام مي دانيم
وجـود چنـين اسـت؛ وضـعيت كشـور امـروز چـون رودخانـه         اما من برآنم كه راه حل مشكالت پيش آمده و بحران م          

راه آرام  . خروشان و عظيمي است كه سيالبهاي تند و حوادث گوناگون باعث طغيان و گل آلود شدن آن شـده اسـت                    
. كردن اين رودخانه بزرگ و روشن ساختن و زالل كردن آب آن در يك اقـدام سـريع و عاجـل امكـان پـذير نيسـت                          

ه حلها كه عده اي توبه كنند و عده اي معامله كنند و بده و بستاني صورت گيرد تا اين مشكل  انديشيدن باين گونه را   
 .بزرگ حل شود عمال به بيراهه رفتن است

بنده راه حل را در روانه ساختن نهرها و چشمه هايي از آب روشن و شيرين به بستر اين رودخانه مي دانم كه بتدريج        
و نيز اعتقاد دارم كه هنـوز ديـر نشـده اسـت و              . ب و وضع رودخانه را تغيير دهد      و طي يك فرآيند تدريجي كيفيت آ      

نظام ما آن قدرت را دارد كه در صورت تدبير و در صورت داشتن يك نگاه احترام آميز و توام با مالطفت به همه ملت    
 و چشمه هايي از اب روشن مـي         بنده تعدادي از اين راه حلها را كه چون نهرها         . و اقشار آن اين مهم را بانجام برساند       

 :تواند فضاي ملي را تحت تاثير قرار دهد و اوضاع را به سمت بهبود ببرد، بيان مي كنم
اعالم مسئوليت پذيري مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه به نوعي كه از دولت حمايـت هـاي     -1

ستقيما پاسخگوي مشكالتي باشد كه براي كشور ايجاد غيرمعمول در مقابل كاستي ها و ضعف هايش نشود و دولت م    
به يقين اگر دولت كارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بـي كفايـت و         . كرده است 

 .ناكارآمد بود مجلس و قوه قضائيه در چهارچوب قانون اساسي با او برخورد خواهند كرد
رانگيز براي انتخاباتها به نوعي كه اعتماد ملت را بـه يـك رقابـت آزاد و منصـفانه و                    تدوين قانون شفاف و اعتماد ب      -2

اين قانون بايد شركت همه ملت را عليرغم تفاوت در آراء و انديشه ها تضمين كند و . بدون خدعه و دخالت قانع سازد
مجـالس اوليـه انقـالب      . زدجلوي دخالت هاي سليقه اي و جناحي دست اندركاران نظام را در همه سطوح منتفي سا               

 .مي تواند به عنوان الگويي مورد توجه قرار گيرند
بنده يقين دارم كه اين اقدام نه به ضعف كه به درايت نظام . آزادي زندانيان سياسي و احياء حيثيت و آبروي آنها  -3

 .دو نيز آگاهيم كه جريانهاي سياسي منحطي با اين راه حل مخالف هستن. تعبير خواهد گشت
ترس از . آزادي مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه هاي توقيف شده جزء ضروريات روند بهبود است  -4

گسـترش كانـال هـاي      . آزادي مطبوعات بايد از بين برود و تجربيات جهاني در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيـرد                 
اين رسانه كه بخوبي ناكافي بودن روش هاي قديمي و محـدوديت            اي و اهميت يافتن آنها و تاثيرگذاري قاطع          ماهواره

تنهـا راه   . پارازيت ها و محدوديت هاي اينترنتي مي تواند براي مدت كوتاهي اثرگذار باشـد             . صدا و سيما را مي رساند     
 شجاعانه و   آيا زمان آن نرسيده است كه با اقدامي       . چاره داشتن رسانه هايي متنوع و آگاه و آزاد در داخل كشور است            

ناشي از اعتماد به متفكران و نيروهاي خالق جامعه، نگاههـا را از آنسـوي مرزهـا بـه شـكوفايي خالقيـت سياسـي و                          
 فرهنگي و اجتماعي داخلي برگردانيم؟
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 قـانون  27برسميت شناختن حقوق مردم براي اجتماعات قانوني و تشكيل احزاب و تشكل ها و پايبندي به اصل   -6
در اين زمينه كه مي تواند با درايت و همكاري همه عالقمندان به كشور صورت گيرد در طول چند ماه                    اقدام  . اساسي

مي تواند فضايي توام با دوستي و محبت ملي را جايگزين در گيري سازمان بسيج و نيروهاي امنيتـي بـا مـردم و يـا                          
 .درگيري مردم با مردم نمايد

به نظر بنده حتي يك جوي كوچك زالل در اين بين مي          . وان اضافه كرد  به بندهاي فوق پيشنهادات ديگري نيز مي ت       
مشاهده عزم در اين راه بروشـني افـق كمـك خواهـد             . ضرورتي ندارد همه بندها با هم شروع شود       . تواند مغتنم باشد  

 از موضـع    و كالم آخر آنكه همه اين پيشنهادات بدون نياز به توافق نامه و مـذاكره و داد و سـتدهاي سياسـي و                      . كرد
 .حكمت و تدبير و خيرخواهي مي تواند اجرايي شود
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