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Clerics’ Call for Removal Challenges Iran Leader  

By ROBERT F. WORTH and NAZILA FATHI 

DUBAI, United Arab Emirates — A group of Iranian clerics has issued an 

anonymous letter calling Iran’s supreme leader a dictator and demanding his 

removal, the latest and perhaps strongest rhetorical attack on him yet in the 

country’s post-election turmoil. 

While the impact of the clerics’ letter, posted late Saturday on opposition Web sites, 

may have been diluted by the withholding of their signatures, two Iranian experts 

vouched for its authenticity. Its publication followed other unusual verbal attacks 

on the leader, Ayatollah Ali Khamenei, in recent days. 

Last week a group of former lawmakers issued their own letter calling his 

qualifications into question. A day earlier, a member of the state body empowered 

to dismiss Ayatollah Khamenei called for an “emergency meeting” to address 

criticisms.  

The letters do not pose any real threat to Ayatollah Khamenei, who retains the 

loyalty of the security services and most of the political elite. The clerical 

establishment is heavily dependent on him, and scarcely any member would dare 

challenge him openly.  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/w/robert_f_worth/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/iran/index.html?inline=nyt-geo
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/ali_khamenei/index.html?inline=nyt-per
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Still, the verbal attacks illustrate the erosion of a powerful taboo. Long 

unquestioned, Ayatollah Khamenei’s status as a neutral arbiter and Islamic 

figurehead have suffered in the weeks since he blessed the June 12 presidential 

election, which many Iranians believe was rigged. The harsh crackdown on street 

protests that followed has only deepened public anger with him. In recent days the 

phrase “death to Khamenei” has begun appearing in graffiti on Tehran walls, a 

phrase that would have been almost unimaginable not long ago.  

In their 11-page letter, the clerics blamed Ayatollah Khamenei for the violence after 

the elections, in which dozens of people, and possibly many more, were killed.  

They accused him of turning the Revolutionary Guards into “his own private guard, 

and the media into an instrument to defend and propagate him.”  

The clerics wrote that fear of Ayatollah Khamenei made it impossible for them to 

sign their names: “there is such a dictatorship that we, as defenders of religion who 

are also close to public officials, have to practice Taqieh,” a reference to a Shiite 

practice of lying or concealment for expediency.  

Initially, some Iran experts seemed skeptical about the letter’s origins, but a 

prominent Iranian cleric and a former lawmaker said on Sunday that they had 

spoken to some of the authors and had no doubt the letter was genuine. 

The cleric who said he had spoken to the authors said they number several dozen, 

and are mostly midranking figures from Qum, Isfahan and Mashhad, where Iran’s 

major seminaries are located. The cleric — who spoke on condition of anonymity 

for the same reasons as the letter’s authors — said he had tried unsuccessfully to 

persuade them to sign the letter.  

“The pressure on clerics in Qum is much worse than the pressure on activists 

because the establishment is afraid that if they say anything they can turn the more 

traditional sectors of society against the regime,” the cleric said.  

As one indication, he noted that three senior clerics from Qum who have led Friday 

Prayer for years, but who signaled their support for the opposition movement, have 

been absent for several weeks.  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/i/islamic_revolutionary_guard_corps/index.html?inline=nyt-org
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The former lawmaker who said she had spoken to the authors, Fatemeh 

Haghighatjoo, said she found the letter significant because it gave reasons why 

Ayatollah Khamenei was no longer fit to rule.  

“This letter is in fact pushing the movement one step ahead,” said Ms. 

Haghighatjoo, now a visiting scholar at the University of Massachusetts, Boston. 

“This is a very sensitive issue because even criticizing the supreme leader was one of 

the red lines.”  

For its part, the government has sought to silence the opposition movement with a 

mass trial, which held its third session on Sunday.  

Charges were read out against 28 men who protested after the election, the 

semiofficial Fars news agency reported. Fars said many read out apologies in court, 

asking the judge to show “Islamic clemency.”  

The news agency also emphasized one unusual theme: several defendants blamed 

opposition leaders or newspapers for persuading them to take to the streets and riot 

or protest.  

One defendant, Mehrdad Aslan, singled out the opposition leader Mir Hussein 

Moussavi.  

Those accusations would appear to suggest a deliberate message from the 

authorities. A number of conservative figures have called in recent days for the 

arrest of Mr. Moussavi, who announced the formation of a new political and social 

movement on Saturday. In the past trial sessions, some defendants made confessions 

in which they recanted their political beliefs and blamed former allies. Their friends 

and relatives said those statements were coerced through torture. 

As the trial continued Sunday, President Mahmoud Ahmadinejad announced his 

first six proposed cabinet appointments on state television, including two women 

and a new intelligence minister who is a loyalist with limited experience in security 

issues. All of the proposed ministers require approval by Parliament. 

The proposed intelligence minister, a midranking cleric named Haidar Moslehi, is a 

former adviser to Mr. Ahmadinejad and had served as a representative of Ayatollah 

Khamenei in the paramilitary Basij organization. 

http://www.mccormack.umb.edu/centers/cwppp/staff.php
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/u/university_of_massachusetts/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/m/mir_hussein_moussavi/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/m/mir_hussein_moussavi/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/a/mahmoud_ahmadinejad/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/b/basij_militia/index.html?inline=nyt-org
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Of the two female appointees, Fatemeh Ajorloo was named to run the Welfare 

Ministry and Dr. Marzieh Vahid Dastjerdi was named to run the Health Ministry. 

Dr. Vahid Dastjerdi is an obstetrician, a former Parliament member and a 

conservative who called for the segregation of hospitals by gender several years ago.  

In a move likely to arouse anger among his critics in Parliament, Mr. Ahmadinejad 

proposed to retain the minister of industry, Ali Akbar Mehrabian, despite his fraud 

conviction for stealing the design of an earthquake safe room.  

A number of lawmakers, including the speaker of Parliament, Ali Larijani, have 

issued strong warnings to Mr. Ahmadinejad to name the most qualified people. Last 

week Mohsen Rezai, an influential senior conservative who ran against Mr. 

Ahmadinejad for president, said that a government “whose sole quality is that it 

conforms with the ideas of the president” would be weak. 

French Defendant at Embassy 

PARIS — The French government announced Sunday that Clotilde Reiss, a French 

schoolteacher charged with espionage in Tehran and accused of a role in the 

demonstrations after the Iranian election, was released from prison into the custody 

of the French Embassy. 

Ms. Reiss, 24, who has denied the charge, will be able to live there until the verdict.  

Robert F. Worth reported from Dubai, United Arab Emirates, and Nazila Fathi 

from Toronto. 
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http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/l/ali_larijani/index.html?inline=nyt-per
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ارزیابی دوباره صالحیت رهبر  درخواست جمعی از علمای قم، مشهد و اصفهان از مجلس خبرگان برای

 نظام

 ای شرایط قانونی رهبری را از دست داده است آقای خامنه

رگانایبهاعضایمجلسخبنامهسرگشاده هایعلمیهقم،اصفهانومشهددرجمعیازعلماوفضالیحوزه

ایبرایهایآیتهللاخامنهاندوخواستارارزیابیصالحیتگذاشته هایخودراباایشاندرمیانرهبریدغدغه

قدآیتهللاتمام خردادووقایعبعدازآنبدنبالحمایت55پسازانتخابات.اندجمهوریاسالمیشده ادامهرهبری

هایخونینخردادوسرکوب52نمازجمعه هایتاریخیایشاندرهایازنتایجاعالمشدهانتخاباتوخطبخامنه

هایگاهناشناسوکشتهوشکنجهبازداشتشدگاندرزندان خیابانیوبازداشتگستردهفعالنسیاسیمنتقد

موجیازنارضایتیدرمیاناقشارمختلفمردمبویژهروحانیونوفقهاومراجع هاشدهشدنبرخیازبازداشت

اظهارنظرهای هایآیتهللاطاهریاصفهانی،تیرآیتهللاالعظمیمنتظری،نامه82فتاوایتاریخی .خاستبر

اسالمیوبیانیهاخیرآیتهللاسیدعلی فقهیآیتهللابیاتزنجانی،نامهنمایندگانادوارگذشتهمجلسشورای

نظرنویسندگانروحانیایننامه،شرائطبه.بهگسترشاست هایازایناعتراضاترومحمددستغیبنمونه

ماهاخیرنقضشدهوایشانباتوجهبهمبانیفقهیبنیانگذارجمهوریاسالمی تدبیروعدالترهبریدرچند

نمایندگانعالی بایدبهعنوانمنتهیبهلحاظطیمراحلقانونیمجلسخبرگانمی.خودبهخودمعزولند ایران

هایایننامهمهمبهدلیلامضاکننده اسامی.قانوناساسیدربارهعزلرهبریعملکنند888مردمبهمفاداصل

اماپساز.شودهامنتشرنمیبهتقاضایخودامضاکننده خفقانوسرکوبشدیدداخلکشوروخطرجانیآنها

منتشرشده"جرس"سایتایازآندرمتنکاملایننامهکهنسخه.آنمبادرتشد احرازوثاقتنامهبهانتشار

 :شرحاست بهاین

 

 

 بسمهللاالرحمنالرحیم

 فاحکموابالعدل واذاحکمتمبینالناس:قالهللاتبارکوتعالی

 حضراتآیاتوعلمایاعالماعضایمحترممجلسخبرگانرهبری

 سالمعلیکم

امامتاستوحتیاگراز زعامتوشرط«عدالت»محترما،بااستنادبهنهجیکهقاطبهعلمابرآنوقوفدارند

بدوجایزنیستچهرسدکهحقالناسیولو امامجماعتیدروغواحدیمشاهدهشودازعدالتساقطواقتدا
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رهبرفقیدانقالبحضرتآیتالهالعظمیامامخمینیمی.نماید صغیربرعهدهاوباشدوستمیبریکفرد

 روریوالیتفقیهاستوفقیهاگردیکتاتوریکندخودبخودمعزولبودنازخصالض عالموعادل»:فرمایند

 .«است

مجدددیکتاتوریآنهمتحت بنیانگذارجمهوریاسالمیایرانواکابرعلمایصدرانقالببرایاینکهمانعظهور

یباوضعآقایخامنها[آیتهللا]دورهرهبری لوایدینشوندمجلسخبرگانرهبریراپیشبینیکردندامادر

نمایندگانمجلسخبرگانعمالمنتخبفقهایشوراینگهبانباشندکه نظارتاستصوابیبهنحویعملشدکه

منصوبرهبرندوبهعبارتاخری،نمایندگانخبرگانرهبریکهبایدبررهبرینظارت فقهایاینشوراهم

هستندوبه بدودرجهایمنصوبرهبریومانعتوسلاوبهزورودیکتاتوریشوندخوددریکانتخا کرده

بودبهخالفتوسلطنتروحانی اینوسیلهوالیتفقیه،میراثامامراحلراکهبرایمانعشدنازدیکتاتوری

 .مبدلکردند

مسلحوتلویزیونراكه بخاطرتجربهتلخدیكتاتوريزمانشاه،خبرگانقانوناساسيتصمیمگرفتندنیروهاي

رادردستداردازچنگقوايسهگانه سركوباستوهركسآنهاراداشتهباشدقدرتاصليوسیلهاصلي

ودیكتاتوريبهوجودآوردومجلسخبرگانرهبريراهم بیرونآورندتاهیچیكنتواندبردیگريفائقشود

تورياستفادهنكنداماآقايرهبرينظارتكندكهخوداوازاینقدرتبرايدیكتا قراردادندتاازجانبملتبر

قدرتملترابه ايسپاهرابهگاردشخصيخودورادیووتلویزیونرابهمبلغومدافعخودوآالت خامنه

تنهامردمبلكهشخصیتهايانقالبو درسازمانعظیمرادیووتلویزیوننه.آالتشخصيخودبدلكردهاست

حضوروبحثونقدندارندووسایلقدرترابهوسیله دارندامكاننظامكهاندكيبامواضعایشانزاویه

 .اند سركوبمنتقدانخودتبدیلكرده

رهبریوامریاسکوت درسنواتماضیهکثیراًشاهدارتکابظلمهایفاحشوموحش،بانظارتواطالعمقام

گرفتهتاپادگانیکردنحوزهعلمیهقموتقلید ازحبسوحصرمراجعمتعدد.ایشاننسبتبهایناموربودهایم

تاریخ،استقاللازحکومتبودهاستوبازگذاشتندستایادیوابستهبه سایرحوزههاکهافتخارشاندرطول

 بهحیثیتوامنیتعلماومدارس،واینکهدرسالهایاخیرروزینیستکهخبرتوقیف قدرتبرایتطاول

"دیگرهراسی"بیماری رهبرجمهوریاسالمیبخاطر.زارمنتقدانیمنتشرنشودروزنامهاییادستگیریوآ

درهرسخنرانی(نباشددشمنمیپندارد استوهرکسیراکهتابعاو"بیگانههراسی"کهفراترازبیماری)

شمندرتمامدستگاههایامنیتیوتبلیغاتیرابهسویکشفد میگویدو"دشمنخارجی"بیشازهمهچیزاز

 .میکوبد«دشمن»استوهمهانتقاداتراباسالحانتساببه همهجاوهمهچیزسوقداده

وجوداینکهباکثیریاز چناندیکتاتوریحاکمشدهاستکهمانیزبهعنوانمدافعانحریمشریعتودیانتبا

خواهدبودواینشکایتاگررسیدگیتقیهدائمین شماحضراتمؤانستداریماماناچارازتقیههستیمامااین



 

 

 7 

 .نشودآخریننخواهدبود

هاصرفنظر شکایتازبیانمدللصدهامصداقستمهاودروغهاوامربهمنکرهاونهیازمعروف دراین

بازداشتهزارانشهروندومجروحشدن کردهوبهجدیدترینمصداقهایمتأخراکتفامیکنیمکهدستاوردآن

ماندوشهادتدههاتنازمردمبیگناهوزندانیکردندهها نکهبعضاآثارآنتاسالیانمتمادیخواهدصدهات

سیاسیوعلمیکشورکهدرانقالباسالمیوتأسیسجمهوریاسالمینقش تنازشخصیتهایبرجسته

 کارنامهگذشتهنرسیمکهامیدداریمبارسیدگیمجلسخبرگانبهمرحلهبیان.بودهاست مؤثریداشتهاند

 .«والینالعهدیالظالمین»خداوندمتعالمیفرماید

 منعخشونتآمیزحقبرگزاریاجتماعات

تشكیل»ایران قانوناساسیجمهوریاسالمی52وفقاصل.برگزاریاجتماعاتحققانونیوشرعیاست

خبرگان.«نباشدآزاداستاسالممبانيبهمخل كهشرطآن،بهسالححملها،بدونپیمایيوراهاجتماعات

قانونتصریحکردهاندکهدولتفقطبایدازراهپیماییهااطالعقبلیداشته قانوناساسیدرهنگاموضعاین

بجثگذاشتهمی موظفاستامنیتراهپیماییهاراحفظکندوپیشنهادتوطئهآمیزنبودنراهپیماییبه باشدو

وجلوگیریازحقتظاهراتمردمگرددباآن ابهدلیلاینکهاحتمالدادندبهانهایبرایسوءاستفادهشودام

 (8238تا8237صص8وجلد258تا287و312تا 318صص.جلداول)مخالفشدوراینیاورد

دزدنرادرخصوصفریا حتی«الیحبهللاالجهربالسوءمنالقولاالمنظلم»خداوندمتعالدرآیهشریفه

ما.آراییکملتوبهنظامیاسالمیباشد کسیکهموردظلمواقعشدهجایزمیداندچهرسدکهاینظلمبه

قربانیمشروعیتانتخابشخصیکنیمکهباروشهای مجازنیستیممشروعیتنظامجمهوریاسالمیرا

 .ستبگیردخواهدسکاندولترادرد نادرستوغیرقانونیوشرعیمی

 آقایخامنهای[آیتهللا]اجازهخشونتوکشتارمردمتوسط

بزنندامادو جويماتهمتاغتشاشگريكوشندبهمردمنجیبومسالمتهايانحصاريدولتيميرسانه

هربار.استبرایناتهامات خردادخطبطالني52خردادوچهارشنبه52راهپیمایيدرروزهايدوشنبه

دراینجمعیتعظیمكهمسیريچندكیلومتريراطي بیشازیكمیلیوننفردستبهراهپیمایيزدندوجمعیتي

ایندوحركتباشكوه.سردادهنشدوخونيازبینيكسيبیروننیامد كردحتيیكشیشهشكستهنشد،یكشعار

 موپلیسوسپاهوبسیجراازفقطبهانتخاباتيمتقلبانهاعتراضدارندونظامواسال نشاندادكهمردم

بودکهروزشنبهاز 11خرداد52دانندامامتاسفانهدرپیسخانتندمقامرهبریدرنمازجمعهخودشانمي

ازنقاطدیگرآوردهشدهبودندشهر هاهزارنیرويامنیتيولباسشخصيكهبعضاسحرگاهانباگسیلده

جوراكهبرايتكرارنظاميكردندوهمانمردممسالمت لبهحكومتبزرگتهرانرابدوناعالمرسميتبدی

 گیريانقالبتاآزاديآمدهبودندموردحملهقراردادندوبرايجلوگیريازشكل راهپیمایيآرامخوددرمسیر
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وباایندادندقرارمي دیدندباباتومموردضربوشتمهرگونهتجمعبهمحضاینكهچندنفرراباهمدیگرمي

صدهانفررازخميوبازداشتكردهیابهشهادت .آمیزوتحقیركنندهخودموجبواكنشمردمشدندرفتارتحریك

 .نامیدند رساندندهمآنانرااغتشاشگر

باشندوباضربوزور سازحوادثخونینشنبهشدندبایدپاسخگوهازمینهمسووالنيكهباتداركاینتحریك

 .كرد توانجايشاكيومتهمراعوضیزیونوزنداننميرادیووتلو

همعواملاینعناصر درداخلكشور»:آمدهاست(8811خرداد52)درخطبههاينمازجمعهآیتهللاخامنهاي

آتشسوزي،اموالعموميراآتش خارجيبهكارافتادندوخطتخریبخیابانيشروعشد؛خطتخریب،خط

دكانمردمرابشكنند،اموالبعضيازمغازههارابه ارمردمراناامنكنند،شیشههايبزنند،حریمكسبوك

اینربطي.جانشانومالشانسلبكنند؛امنیتمردمموردتطاولاینهاقرارگرفت غارتببرند،امنیتمردمرااز

نشاندگانسرویسهاي مالدستوطرفداراننامزدهاندارد،اینمالبدخواهاناست،مالمزدوراناست، بهمردم

 «.جاسوسيغربيوصهیونیستاست

ندهند،آنوقت اگرخاتمه.اینروش،روشدرستينیست.منازهمهمیخواهمبهاینروشخاتمهبدهند»

كهبعضيخیالكنندباحركات اینتصورهمغلطاست...مسئولیتتبعاتآن،هرجومرجآن،بهعهدهآنهاست

مسئولیننظامرامجبورميكنند،وادارميكنندتابه رمفشاريعلیهنظامدرستميكنندوخیاباني،یكاه

اوالتندادنبهمطالباتغیرقانوني،.نه،اینهمغلطاست.آنهابروند عنوانمصلحت،زیربارتحمیالت

اگر عواقبيهم.استایناشتباهمحاسبهاست؛اینمحاسبهغلطي.این،شروعدیكتاتورياست زیرفشار،خود

مردمآنهاراهمدرنوبتخود اگرالزمباشد.پیداكند،عواقبشمستقیمامتوجهفرماندهانپشتصحنهخواهدشد

 «.ووقتخودخواهندشناخت

سادهایمانندتطبیق اینشیوهبرخوردتهدیدآمیزباکسانیبودکهخواستهروشنیداشتندومیگفتندکار

موجوددررایانهسازمانثبتاحوالانجام ندگانثبتشدهدردستههایتعرفههایرأیباکدملیکدملیرایده

اغواکنندهایمانندشمارشدهدرصدصندوقهاییکهسههفتهبود گردداماباجاروجنجالوپیشنهادهای

زپیشنهاداتاصالحطلبانهرکاریمیخواستندباآنکردهاندافکارعمومیراا نزدوزارتکشوربودو

 .میکردندوبهخشونتهاادامهمیدادند منحرف

 :تهدیدبهخشونتومقابله

شنیدنحرفآنانوداوری نه)برایتحریکاحساساتحامیانخودونشاندادناینکهبرایمقابلهبامعترضان

خطابآخريهمعرضكنمبهموالمانویك»شد تاپایجانایستادهاستخطبههاباسخنانزیرتمام(بیطرفانه

ماآنچهبایدبكنیم،انجاممیدهیم؛آنچهباید!ايمواليما!ايسیدما :(ارواحنافداه)صاحبمان،حضرتبقیههللا
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اینراهم منجانناقابليدارم،جسمناقصيدارم،اندكآبرویيهمدارمكه.گفتیموخواهیمگفت همگفت،هم

درراهاسالمفداخواهمكرد؛اینها دادید؟همهاینهارامنكفدستگرفتم،درراهاینانقالبوخودشمابهما

ما؛صاحبماتوئي؛صاحباینكشورتوئي،صاحباین سیدما،مواليما،دعاكنبراي.همنثارشماباشد

درتهمادامهخواهیمداد؛دراینراهمااینراهراادامهخواهیمداد؛باق انقالبتوئي،پشتیبانماشماهستید؛

شماره -8811تیر8كیهانچهارشنبه)«دعايخود،باحمایتخود،باتوجهخود،پشتیبانيبفرما مارابا

82821) 

بكنند،طرفدارانشانرابكشندبه اگرقرارباشدبعدازهرانتخاباتيآنهایيكهرأينیاورند،اردوكشيخیاباني»

آنها،اردوكشيكنند،بكشندبهخیابان،پسچراانتخابات نهایيكهرأيآوردهاندهم،درجوابخیابان؛بعدآ

چیست؟اینمردميكهخیابان،محلكسبوكارآنهاست،محلرفتوآمدآنهاست، انجامگرفت؟تقصیرمردم

بكشیم؛آن بهرخآنهاآنهاست،اینهاچهگناهيكردند؟كهماميخواهیمطرفدارهايخودمانرا محلزندگي

مسئله-ضربهتروریستيبزند آنكسيكهميخواهد-براينفوذيتروریست.طرفیكجور،اینطرفیكجور

درمیاناینمردم؛مردميكهميخواهند اومسئلهسیاسينیست؛براياوچهچیزيبهترازپنهانشدن

براياودرستكند،آنوقتمسئولیتشباكیست؟االنپوششي اگراینتجمعات.راهپیمایيكنندیاتجمعكنند

قضایاكشتهشدند؛ازمردمعادي،ازبسیج،جواباینهاراكيبناستبدهد؟ همینچندنفريكهدراین

عضونیروي توخیابانازشلوغياستفادهكنند،بسیجراتروركنند،-بهاینهانشاندادهخواهدشد واكنشهایيكه

محاسبهاین.احساسيخواهدبود كهباالخرهواكنشيبهوجودخواهدآورد،واكنش-كنندانتظاميراترور

 «واكنشهاباكیست؟

 :ها قانونستیزیرهبردرانتخابات،ریشهاصلیدرگیریهاوخونریزی

قانونرافصلالخطاب قانونفصلالخطاباست؛»:آقایخامنهایدرخطبههاینمازجمعهگفتند[آیتهللا]

.همهاختالفهاسرصندوقرأيحلوفصلبشود انتخاباتاصالبرايچیست؟انتخاباتبرايایناستكه.بدانید

اماکسیکه«چيميخواهند،چينميخواهند؛نهدركفخیابانها بایددرصندوقهايرأيمعلومشودكهمردم

ممطمئنشوندکهاعتراضاتوشکایتقانونشکنیبرداشتوموجبشدنامزدهاومرد نخستینگامرابرای

 .بود حاصلاستوتصمیمبهرئیسجمهورشدناحمدینژادازقبلاتخاذشدهاستشخصرهبری بی

از!روزهابارهادررسانهملی سخنیکهاین.شاهبیتفرمایشاتایشاندرنمازجمعهتاکیدبررعایتقانونبود

جلوهدهندامااعتراضهافقطوفقطبخاطراین نراقانونشکنزباندیگرانهممطرحشدهاستتامعترضا

شکستهشدهاستومدارکودالیلآنتفصیالدراختیارشوراینگهبان بودکهدرتماممراحلانتخابات،قانون

چرا تاکیدبررعایتقانونمغتنمبودوبههمیندلیلاینپرسشبهوجودمیآیدکه.همشد قرارگرفتومنتشر

17طبقماده.مفتوحساخت ایشانبرخالفقانونعملکردوباایجادبیاعتمادیمطلقراهرابرایدرگیری
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انتخاباتشكایتداشتهباشند،میتوانندظرف قانونانتخاباتریاستجمهوری،كسانیكهازنحوهبرگزاری

ینشوراینگهبانیادبیرخانهاینشورانیزتسلیمخودرابهناظر سهروزازتاریخاخذرأیشكایتمستند

اینقانوننیزمقررمیداردکهشوراینگهبانظرفیكهفتهودرصورتضرورت 22وطبقماده.دارند

انجامشده روزپسازدریافتنتیجهانتخاباتریاستجمهورینظرقطعیخودرانسبتبهانتخابات حداكثرده

رابهاطالعمردمخواهدرساند ووزارتكشورازطریقرسانههایگروهینتیجهنهاییبهوزارتكشوراعالم

رارئیسجمهورنامید،امابرخالفنصصریحقانون وپسازآناستکهازنظرقانونیمیتوانفردمنتخب

صحهگذاشتنقبلازرسیدگیشوراینگهبانبهاعتراضاتوشکایاتو درستیکروزپسازاعالمنتایجو

در ئیخرداد،باهنرنمائیملتایران،نصابتازه55انتخابات"مقاممحترمرهبریفرمودند آنبرانتخابات،

پایصندوقهاورأی ازهشتاددرصدیمردمدرمشاركتبیش.یطوالنیانتخابهایملّیپدیدآوردسلسله

 اینسخنانتنفیذزودهنگامنیست؟ آیا."یاستوچهارمیلیونیبهرئیسجمهورمنتخب،یكجشنواقعبیست

قانوناساسیحقملت 52درهمینخطبههاضمناینکهدیگرانراازاجتماعاتاعتراضآمیزکهطبقاصل

قانونیپیگیریکندامادرهمینسخنانتاکید استنهیفرمودنداعالمکردنداگرکسیاعتراضیداردازمجاری

اعالمشدهوامکانتغییرآنوجودنداردوبدونتوجهبهانبوهدالیلو اتهمیناستکهداشتیدکهنتیجهانتخاب

حالی میلیونراییکنامزدصحهگذاشتیددر51دربارهاشکاالتموجوددرانتخاباتمجددابر مدارکنامزدها

ه،فرمودهاندمعترضینساد بهعبارت.کههنوزهمشورایمحترمنگهباننظرقطعیخودرااعالمنکردهاست

بنابراینتوصیهایشان.باشندکهبهجایینمیرسد ازطریققانونیشکایتخودراپیگیریکنندامامطمئنهم

اگرفقطیکنفرمعترضبودشایدشایبهایدرآن.نتایجاعالمشدهندارد مفهومیجزتسلیمشدنبدوندلیلبه

مدارکی وحتینامزدیکهبهرئیسفعلیدولتتبریکگفتهمعترضبودهواماهرسهنامزددیگر القامیشد

هستیمتسلیمنتایجنادرستاعالم ماباکدامحجتشرعیوقانونیمجاز.متقنیبرایاثباتتقلبارائهکردهاند

 .شدهشویم

کهتکرارشدنشانداد اشتباهتاییدشمارآراءاعالمشدهکهدرستساعاتیپسازانتخاباتصورتگرفتوقتی

52اعتراضاتهمایشاندرهمانخطبههای دیگریکاشتباهنیستبلکهیکجباریتاستزیراپسازبروز

بازهمعلیرغماینکههنوزشوراینگهبانشکایترابررسینکردهو خردادباوجوداینکهدمازقانونمیزد

رأي خطانقالب،چهلمیلیون»:احمدینژادتاکیدکردوگفتمیلیونی51نکردهبودبررای نظرخودرااعالم

.«خطانقالبرأيدادند چهلمیلیونبه.دارد؛نهبیستوچهارونیممیلیونكهرأيبهرئیسجمهورمنتخباست

اعتراضخودراازراهقانونیپیگیریکنیدتا اینحرفنشاندادعلیرغماینکهبهمعترضانمیگویدباید

میلیوناستو51نیزپیشاپیشاعالممیکندکهرایاحمدینژادهمان اتخیابانیامادرهمانخطبههاتظاهر

راازبین اعالممیکندکهایننتایجتغییرنخواهدکردودستکارینخواهدشدچوناعتمادمردم عالوهبراین

خواهندهمیناعتمادرادرهم تایرانميدشمنانهمیناعتمادمردمراهدفگرفتهاند؛دشمنانمل»:میبرد

ميخواهنداینراازجمهورياسالميبگیرند؛ ایناعتمادبزرگترینسرمایهجمهورياسالمياست،.بشكنند
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كننددربارهاینانتخاباتوایناعتماديراكهمردمكردند،تاایناعتماد ميخواهندایجادشككنند،ایجادتردید

 .كنند رامتزلزل

وقتيمشاركتوحضور دشمنانملتایرانميدانندكهوقتياعتمادوجودنداشت،مشاركتضعیفخواهدشد؛

.راميخواهند؛هدفدشمنایناست درصحنهضعیفشد،مشروعیتنظامدچارتزلزلخواهدشد؛آنهااین

این،ضررش.ورياسالميبگیرندتامشروعیتراازجمه ميخواهنداعتمادرابگیرندتامشاركترابگیرند،

این،آنچیزياستكهباهیچخسارتدیگريقابل.سوزاندناتوبوسبیشتراست بمراتبازآتشزدنبانكو

مردمگفتهبشود مردمبیاینددریكچنینحركتعظیمياینجورمشتاقانهحضورپیداكنند،بعدبه.نیست مقایسه

 .دشمناینراميخواهد .مادكردید؛نظامقابلاعتمادنبودكهشمااشتباهكردیدبهنظاماعت

فروردیندرمشهدگفتمهي مناول.اینخطراازپیشازانتخاباتهمشروعكردند؛ازدوسهماهپیشازاین

مادهميخواستندزمینهراآ.درانتخاباتتقلببشود دارنددائماًبهگوشهاميخوانند،تكرارميكنندكهبناست

خوبماندرداخلكشورتذكردادموگفتماینحرفيراكهدشمنميخواهدبهذهن منآنوقتبهدوستان.كنند

دستنیامده،سي ایناعتمادآسانبه.نظامجمهورياسالميمورداعتمادمردماست.رسوخبدهد،نگوئید مردم

فراوانشتوانستهایناعتمادرادر ،باتالشهايسالاستكهنظامجمهورياسالميبامسئوالنش،باعملكردش

خواستندكامشماراتلخكنندونگذارندباالترین...بگیرد دشمنميخواهدایناعتمادرا.دلمردمعمیقكند

شود نمي.خواستنداینكارهارابكنند؛امابهنامشماثبتشد.دنیابهنامشماثبتكند نصابمشاركتجهانيرا

 «رادستكاريكردآن

باشدباوجودتکراروتاکیدایشانازفردای بنابراینشوراینگهباننیزبرفرضاینکهمیخواستبیطرف

دیگرراهیجزتاییدنداشتچونجسارترعایتقانونراکهمقابله انتخاباتدرموردمیزانآراونتایجآن

 .ندارد کردنبارهبربودرا

 :قانونستیزیرهبر

حاکمیتمنحصربه حکومتاسالمحکومتقانونو»:درکتابوالیتفقیهفرمودهاند(ره)ضرتامامخمینیح

گرفتهتاخلفایآنحضرتوسایرافراد (ص)همهافرادازرسولاکرم.خداستوقانونفرمانوحکمخداست

علیهذاقانون،خونجاریدر.«نونندقانوناستوهمهدرامانقا حاکمدرحقیقت».«تاابدتابعقانونهستند

استاماآیادراینسالهاقانوننقضنشدهاست؟آیاتوقیفیالغومجوزبیشاز رگهاینظاماسالمی

آنهاقانون نشریهدرچندسالاخیرکهبسیاریازآنهاقبلازمحاکمه،توقیفشدندویادرمحاکمات دویست

ونظرمقاماتبلندپایه(خواهیمکرد تماممواردرابادالیلومدارکاعالمدرصورتلزوم)نادیدهگرفتهشد

شدقانونشکنینبودوسزاواراعتراضنیست؟اگرالزمبدانید قضاییهمدربسیاریازاینمواردنادیدهگرفته
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مدادکهآشکارونقضگستردهحقوقشهروندانرابادالیلومدارکارائهخوا صدهاموردقانونشکنی

 .رسید یکبارهممورداعتراضواقعنشدهاندواگرشدهبودکارماامروزبهاینجانمی متاسفانه

بسیاریازشخصیتهای بازداشتهایگستردهپسازاعالمنتایجانتخاباتچهمعناییداشت؟درحالیکه

سالاخیرنظامرابا1نیاستکهدرکسا برجستهکشورکهالتزامقلبیوعملیشانبهکشورونظامبیشاز

افزایشمشارکتمردمنداشتهانددستگیرمیشوندودر بحرانروبروکردهاندوجرمیجزتالشبرای

شهروندیمصوبمجلسوشوراینگهبانزیرپاگذاشتهمیشودوافرادیکهبا دستگیریآنهاقانونحقوق

 قانوناساسیو82و85آمدندشبانهوسحرگاهبرخالفاصولباپایخودبههرمرجعیمی یکاحضاریه

بهآنهاچشمبند قانونحقوقشهروندیبازداشتمیشوندکهممنوعیتقانونیداردوبازهمبرخالفقانون

آقای[آیتهللا]سزاواراعتراضنیست؟چرا زدهمیشودتاتوهینوتحقیرکنندآیااینرفتارهایقانونشکنانه

وقتلهاوقانونشکنیهایگستردهدرجریاندستگیرها نهایمتعرضاینبازداشتهاوخشونتهاخام

شهروندانعادیکهبازداشتشدهانداعالمنمیگردیدواجازهوکیلداشتنکهطبق نشدند؟چرانامدههاتناز

درسال عتشخیصمصلحتقانونحقوقشهروندیومادهواحدهمصوبمجم8قانوناساسیوبند 35 اصل

آنهادادهنشد؟آیااینها کهدادرسیبدونوکیلراباطلمیداندونیزطبقسایرقوانین،حقآنهاستبه8827

 قانونشکنینیست؟

 :اعترافات

آقایخامنهایبهچشم[هللا آیت]دراعترافاتافرادبازداشتشده،جمالتیباشباهتفراوانبهسخنانزیراز

اینراهركسيكهدستاندركار.اجازهتقلبنميدهد سازوكارهايقانونيانتخاباتدركشورما»:میخورد

یك!انتخاباتآگاهاست،تصدیقميكند؛آنهمدرحدیازدهمیلیونتفاوت مسائلانتخاباتهستوازمسائل

 االممكناستآدمبگویدیكبیندورأي،صدهزاراست،پانصدهزاراست،یكمیلیوناست،ح وقتاختالف

اینشباهتحیرتانگیز .«!جوريتقلبكردند،جابهجاكردند؛امایازدهمیلیونراچهجورميشودتقلبكرد

رادرشرایطزندانوشکنجهمجبورکنند نشانمیدهدکههدفازبازداشتاصالحطلباناینبودکهآنان

 .واینعملیباطلوگناهومجرمانهاست نماینداظهاراتایشانرادرنمازجمعهتصدیق

قوانینرسمیکشورهمآنرا هزارسالاستفقهایشیعهاقراردرزندانودرشرایطخوفراباطلمیدانندو

خامنهایبارهااشخاصیرابهبندکشیدهواقاریرآنهارا آقای[آیتهللا]بیاعتبارمیداندامادردورهزعامت

متعلقبهملتبدوناذنملتپخشکردهاندهرچندبرخالفشرعوقانونبوده هایسیاسیازرسانهباهدف

یاشکنجه حوادثاخیرنیزعدهایازشخصیتهاوجوانانرابهزندانبردهوتحتشکنجهجسمیو در.است

آوردندتاآنچهرابهآنهادیکته عروحیقراردادهواززندانبههمراهماموربهبیدادگاهفرمایشیوخالفشر

حالآنکهاگرخودجنابآقایخامنهایرا.غیرهبرزبانآورند شدهبوددرموردپیوندبامنافقینوبیگانگانو
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 .همینسلولهاببرندبهمسائلیبیشازاینهااعترافخواهندکرد همفقطیکهفتهبه

 :واقعیات تحریف

دانشگاهبهگونهایسخنگفتهئشده بااشارهبهجنایتهوادارانایشاندرکویدرخطبههایتاریخیایشان

»:شدندبسیجیبودندوهمآنانکهکشتهاندزیرامیگویند استکهگوییهمآنهاکهمضروبومجروحوکشته

آنهم-ابعضيازاینقضایا؛بروندتويكويدانشگاه،جوانها،دانشجوهار شوداز-انساندلشخونمي

رهبريهم موردتهاجمقراربدهند،آنوقتشعار-مؤمنوحزباللهيرا،نهآنشلوغكنهارا دانشجوهاي

اگراگربهخانهدانشجویان مضمونکالمهمایناستکهگویا.«دلانسانخونمیشودازاینحوادث!بدهند

یشانازحادثهخونینکویدانشگاهازمنابعا آیااطالع.حملهکردهومعترضانرامیزدنداشکالینداشت

نداشتندبهگزارشکمیتهحقیقتیابمجلسشورایاسالمیمراجعه موثقبود؟اگرازماهیتمهاجماناطالع

 دراینچندروزمعترضانبهانتخاباتاغتشاشوجنایتکردندیامدافعاندولتکنونیو میکردندتامعلومشود

همان.میآفرینند یکهسالهاستدرکمالامنیت،امنیتراازمردمسلبکردهخشونتهمانلباسشخصیهای

بهخون12دانشگاهرادرسال کسانیکهعضوشورایشهرراترورمیکنندومجازاتنمیشوندوکوی

 .کشیدندوتبرئهشدند

 :شکستنحریمخصوصیمردم

مهاجمانامنیتییا دهاستمبنیبراینکهاگرمردمازچنگدرحوادثاخیرگزارشهایوافرهایواصلگردی

پناهبردگانوصاحبانخانهراباضربو لباسشخصیبهخانهایگریختندمامورانبهآنخانهیورشبردهو

بربسیاریاتفاقافادهاستکهبهخانهکسانیکهتنهاپناهخودراهللااک همچنیندرموارد.شتمدستگیرکردهاند

ازمیاناین.اند بامخانهمیدانستندحملهورشدهوباخشونتآنهارادستگیرکردهوباخودبرده گفتنبر

وکمیتهحقیقتیابمجلس خشونتهاماجرایحملهبهمجتمعمسکونیسبحانبهصحنمجلسکشیدهشد

حادثهغریبیاستکهرویبدتریناین.نداشت گزارشتکاندهندهاشرامنتشرکرداماگوششنواییوجود

حریمخصوصیمردمپناهگاهامنمردمبودهاستاماماموراناستبداد جانیانراسفیدکردهاستزیراخانهو

این.بگویندهیچحریمامنیوجودنداردومردمحتیدرخانهخودشانهممرعوبباشند میخواهندبهمردم

 .فتدربرابرچشماندیگرانصورتگر جرم

 :حرمتبیماران

نیزاگربرمریضی درشرعمقدساسالمبرحرمتبیمارانسفارششدهاستبهنحویکهحتیدرجنگباکفار

پیشازاسالمنیزوجودداشتوقاطبه اینحکماز.دستیافتندمجازبهآسیبرساندنبهاوواسارتشنیستند

طهاراتعلیهمالسالمکراراازلساناهلمنبرووعظ وشیعیاندرهزارسالمرثیهخوانیاهلبیتعصمت

خونینکربالهنگامیکهسپاهیزیدچنانجنایتوقساوتیدربابخانوادهو استماعفرمودهاندکهدردشت

رسیدندهیچ مظلومرواداشتنداماهنگامیکهبهامامزینالعابدبنبیمار،چهارمینامامشیعیان، اصحابامام
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کهچگونهسعیدحجاریانراکهبه بهآنوجودمبارکنزدندامادرحوادثاخیرجهانیانشاهدبودندصدمهای

آستانهمرگرفتوزندهماندناوتوامبودبارنج ضربگلولهیکیازهمینکودتاگراندرچندسالپیشتا

راقبتدائمیپزشکیبودبهاسارتوتحتم...رفتنوتکلمونوشتنو معلولیتوبیماریوناتوانیدرراه

دیگریهم البتهبیمارانمتعدد.احساساتبرخیازموافقانکودتاراهمجریحهدارکردهبود گرفتهشدبهنحوی

 .درمیانبازداشتشدگانبودند

یهمبسوطادررسالهشکوای بنابرآنچهتسطیریافتمضافبرتخلفاتومظالمگستردهسالهایاخیرکهباید

وخشونتهاوکشتارهاوزندانهادر دیگریبهآنپرداخت،مسئولاصلیبروزبیاعتمادیودرگیری

 .استوصالحیتبقایدراینمقامراندارد آقایخامنهای[آیتهللا]انتخاباتاخیر،شخص

طراینستمدرسایهزنیهوديگریستوفرموداگرمسلمانيبهخا موالعلیازربودهشدنخلخالازپايیك

 هاياینداستانراهمبهعنواننمونهدیگريازجلوه(ره)سزاواراستوامامخمیني حكومتاسالمي،بمیرد

 (223ص8كوثرج.)ذكركردند22الگويحكومتاسالميدرسال

یستندوگرنهعینن علیهذادربرابرحوادثمؤلمهاخیره،همهحضراتمسئولومکلفبودهومجازبهغمض

عذرمقبولیبهدرگاهحضرتحق ترسازقدرتوترسازمخلوقشرکاستو.شریکآنمظالمخواهندبود

 .نخواهدگردید

آقای[آیتهللا]جناب همانطورکهحضراتوقوفدارنددرجریانمظالمسالهایاخیروخصوصاماههایاخیر

دادهاندومطاقاصلیکصدویازدهقانون ونهمراازدستخامنهایشرایطمندرجدراصولپنجمویکصد

برکناریویهستندوباتوجهبهاینکهچنینشخصیمنعزلاست اساسیجمهوریاسالمیخبرگانموظفبه

بهادامهوضعموجودوتبعاتبعدیخواهدبودمسئولیتدنیویواخرویآنمستقیما هرنوعتعللشماکهمنجر

 .واهدبودعهدهشماخ بر

 اصفهانومشهد جمعیازعلماوفضالیحوزههایعلمیهقم،

 8811مرداد 24

 

 

 

 

 

 


