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بر این باوریم كه هرچند رخدادهای چند ماهه اخیر »شورای جبهه اصالحات در آخرین بیانیه خود نوشت 

های سنگین و غیرقابل جبرانی به كشور و نظام جمهوری اسالمی ایران وارد نموده است ولی هنوز  خسارت

 «.دانیم مسیر اصالح و بازگشت را بسته نمی

 :این شرح است متن کامل این بیانیه به

 بسم هللا الرحمن الرحیم

امروز كه . گوییم ملت شریف ایران حلول ماه مبارك رمضان و ورود به ضیافت الهی را به شما تبریك می

مصادف با شهادت شهیدان رجایی و باهنر است ضمن بزرگداشت یاد عزیزان كه متاسفانه مثل بسیاری دیگر از 

اند دور هم جمع  كنندگان حقایق قرار گرفته اندیشان و تحریف وءاستفاده كجهای انقالب مورد س ها و اسوه ارزش

اینك كه حدود دو . ها، بر تداوم راهشان پیمان بندیم گرایانه آن های انقالبی و مردم ایم تا با تاكید بر منش و ایده آمده

چنان  شور عزیزمان ایران همگذرد، ك جمهوری می ماه و نیم از برگزاری انتخابات پرماجرای دهمین دوره ریاست

های ژرفناك در برگزاری  اعتمادی روست و جریانی كه عامل بروز بی های عظیمی روبه ها و بحران با چالش

های  اعتمادی و پاسخگویی منطقی به اعتراض انتخابات بوده است به جای اتخاذ مشی مناسب برای كاهش بی

آنان كه به هنگام طراحی اقدامات . كند و سوز را دوچندان میپاشد و درد  مردمی، مستمرا بر این زخم نمك می

های مردمی را نداشتند، اینك نیز با درك نادرست خود،  آفرین خود هرگز تصور چنین حجمی از اعتراض مسئله

اند و هر روز در تمنای  آفرینی و دروغ و افترا را در مواجهه با اعتراضات، پیشه خود ساخته استراتژی رعب

ای دیگر از نمایش نابخردی ناشی از سرمستی احساس  ن چشم فتنه و كوبیدن سر مخالفین به سنگ، پردهدرآورد

 .گذارند را، به نمایش می قدرت و بیمناكی از اضمحالل آن

های موثر در خلق دستاوردهای  های انسانی، شخصیت مجموعه این اقدامات است كه بخش عظیمی از سرمایه

كننده، چهره زیبای اسالم رحمانی را هدف  های ارزشی و اعتقادی ترسیم تر بنیان مهم انقالبی و ملی و از همه

های گسترده مردمی  نظران، بنیان اعتراض های موجود صاحب اندیشان برخالف باور و تحلیل این كج. گرفته است
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اثبات این ادعای  های مخملی در ایران منتسب نموده و در مسیر به اقدامات خود را به اجرای پروژه انقالب

 :اند كه اجمال آن بدین شرح است ای را موجب شده های گسترده شكنی ها و حرمت ورزی ناموجه، خشونت

های سیاسی رقیب و ضبط اسناد و مدارك و مهر و موم  ها و جریان حمله به ستادهای انتخاباتی و دفاتر گروه -1

 ه رسمیت شناخته شده قانونی و عرفیبسیاری از این دفاتر بدون اعتنا به قوانین و حقوق ب

های شناخته شده  های روحی و جسمی نسبت به كثیری از فعاالن و چهره دستگیری و بازداشت و تحمیل رنج -2

با سوابق روشن انقالبی و خدمات مدیریتی و اجرایی در مسیر اعتالی نظام جمهوری اسالمی به اتهام ایفای نقش 

 .ژه انقالب مخملیموثر در مدیریت به اصطالح پرو

گناه كه بعضا حتی در فرآیند اعتراضات  دستگیری و ضرب و شتم بسیاری از مردم عادی و جوانان بی -3

كه بتوانند اصل دستگیری خود را به خانواده و  ها حتی قبل از آن مردمی نیز نقشی نداشتند ولی بسیاری از آن

ها  ها مواجه گردیدند كه بعضا به مرگ و شهادت آن تترین اعمال خشون بستگان خود اطالع دهند، با سهمگین

های بزرگی را موجب  های اعمال شده، رسوایی منتهی شده است و افشای ماجرای معدودی از موارد این خشونت

 .شده است

ها و بعضی دیگر از اماكن و  حمله به كوی دانشگاه تهران، دفتر مركزی انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه -4

های  های عمومی دارند و انجام اقدامات و جنایت شد نوعی مركزیت برای بروز اعتراض ه تصور میتجمعاتی ك

 .متعددی كه فاقد هرگونه توجیه حقوقی و قانونی است

آمیز به تجمعات و  عدم اجازه برگزاری راهپیمایی و تجمعات قانونی به معترضین و حمله خشونت -5

های  برداری گروه های هدایت شده یا بسترسازی منجر به بهره یجاد آشوبآمیز مردم و ا های مسالمت راهپیمایی

 .طلب آشوبگر و فرصت

های منتقد و معترض بدون اعتنا  ها و رسانه های جدی برای سایت ها و ایجاد محدودیت بستن و توقیف روزنامه -6

نحوی كه عمال ارجاء و اقبال های مصرح در قانون اساسی به  به قوانین و در مغایرت آشكار با حقوق و آزادی

 .های بیگانه را تشدید كرده است مردم به رسانه

های نمایشی بدون رعایت موازین حقوقی و طرح اتهامات سنگین و كیفرخواست غیرمستند به  برگزاری دادگاه -7

ن ادله و مدارك معتبر حقوقی در جهت براندازی و تهدید امنیت ملی، ارتباط و جاسوسی برای بیگانگا

 .اند های موثری داشته ها خود در برپایی نظام جمهوری اسالمی نقش درخصوص افرادی كه بسیاری از آن

مبنا كه فاقد هرگونه وجاهت  تالش در جهت واداشتن متهمین و دستگیرشدگان به طرح مطالب و اعترافات بی -8

كه حتی این قبیل اعترافات نیز نوعا ارتباط وثیقی با اتهامات مطروحه نداشته و  جالب این. شرعی و قانونی است

كه جرمی را برای متهمین اثبات نماید، در مسیر طرح اتهامات جدید برای اشخاص و نهادهای ثالثی  بیش از آن

ها منعكس  گونه اتهامات به نحوی مكرر از رسانه شود و متاسفانه این داده نمیها  است كه فرصت دفاع نیز به آن

 .شود می
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ها به نحوی گسترده درخصوص شهروندان عادی و نخبگان سیاسی و  گونه برخوردها و تحمیل كه این ضمن آن -9

و تبعیضات آشكار گردد، متاسفانه شاهد اعمال نوعی حق كاپیتوالسیون  فرهنگی ایرانی دستگیر شده اعمال می

های بیگانه نیز هستیم كه برخالف  درخصوص متهمین و دستگیرشدگان از اتباع بیگانه یا مرتبط با سفارتخانه

های پشت صحنه آنان حكایت  ای مقامات، از احساس حقارت یا سازش مواضع و شعارهای دهان پركن پاره

 .كند می

های ناروا به  در جهت طرح اتهامات و توهین یا طرح نسبتهای عمومی  ها و رسانه سوءاستفاده از تریبون -10

ها را  ای كه به نحوی آشكار یا تلویحی، اقدامات ناروای آن های شناخته شده و با سابقه ها، مراجع و چهره شخصیت

 ها و جاست كه حتی شامل بسیاری از چهره ها تا بدان گونه اتهامات و هتاكی دامنه این. كنند نقد یا افشاء می

از همه . شود دهند نیز می گران نشان نمی سویی كامل با تخریب های به اصطالح اصولگرا كه هم شخصیت

های دردناكی چون حمله به كوی دانشگاه تهران  كه طی روزهای اخیر، جریاناتی كه جنایات و فاجعه تر آن مضحك

ها را به خود  اند، این جنایت وردههای بازداشتگاه كهریزك را در مسیر سركوب معترضین به وجود آ و رسوایی

 .دهند معترضین، نسبت می

مجموعه این شرایط و اقدامات افراطی است كه كشور را در وضعیت خطرناكی قرار داده و حیثیت و اعتبار 

ما امروز بسیار متاسفیم كه نام بازداشتگاه . المللی متهمان را نیز به شدت در معرض آسیب قرار داده است بین

در ردیف زندان گوانتانامو و ابوغریب قرار گرفته و چهره رحمانی اسالم و نظام حكومتی برآمده از  كهریزك

توانست ارائه دهنده الگویی جذاب و قابل دفاع از نظام مبتنی بر مردم ساالری دینی به جهانیان عرضه  آن، كه می

های  ا امروز بسیار متاسفیم كه ظرفیتم. شود های مردم منتسب می ورزی و سلب حقوق و آزادی كند، به خشونت

های مردم یا تمسك ناموجه به بعضی اصول این میثاق ملی معطل  عظیم قانون اساسی در تامین حقوق و آزادی

كه  تر این مانده است و ایده انسداد سیاسی در ساختار نظام جمهوری اسالمی تقویت شده است و تاسف بار

ما براین باوریم كه همه این مظالمی كه به نام . المیت آن تضعیف شده استجمهوریت نظام به بهانه دفاع از اس

ترین ضربه را به حیثیت، مشروعیت  مقابله با وقوع انقالب مخملی و قطع نفوذ بیگانگان صورت گرفته است بیش

 .شته استسویی دا و مقبولیت مردمی نظام جمهوری اسالمی وارد آورده و عمال با خواسته و مطامع بیگانگان هم

خواه مواجه  های گسترده جریان تمامیت ها و تهدید شورای هماهنگی جبهه اصالحات در شرایطی كه با محدودیت

چون حزب مشاركت ایران اسالمی و سازمان مجاهدان انقالب اسالمی در  است و احزاب با سابقه و قانونی آن هم

های سیاسی آن با اتهامات ناروا تحت  عاالن گروهترین فشارها قرار دارند و بسیاری از اعضا و ف معرض بیش

هایی كه  گونه فشارها ما را از تعقیب اهداف و آرمان دارد كه این اعالم می: های غیرقانونی قرار دارند بازداشت

ما براین باوریم كه هرچند . دارد ایم بازنمی های مردم داشته در مسیر تعالی ایران اسالمی و تامین حقوق و آزادی

های سنگین و غیرقابل جبرانی به كشور و نظام جمهوری اسالمی ایران وارد  دادهای چند ماهه اخیر خسارترخ

امیدواریم ریاست جدید قوه قضائیه با اقدامات . دانیم نموده است ولی هنوز مسیر اصالح و بازگشت را بسته نمی

قید و شرط  گرش است كه آزادی بیاساسی و شجاعانه خود بخشی از این مسیر را محقق گرداند با همین ن
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های منعكس  های خبری و رسانه ها، سایت های به وجود آمده برای روزنامه گناه، رفع محدودیت زندانیان سیاسی بی

های  های قانونی و ایجاد بستر مناسب برای تداوم فعالیت كننده اعتراضات عمومی، رفع تهدید احزاب و گروه

های اخیر بویژه جنایات كوی  ر تشكیل دادگاه برای شناسایی و مجازات عاملین جنایتت ها و از همه مهم قانونی آن

 .گردد گناه درخواست می دانشگاه، بازداشتگاه كهریزك، قتل و ضرب و شتم مردم بی

  شورای هماهنگی جبهه اصالحات

 
 
 
 
 
 


