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فرمانده کل سپاه پاسداران در حمله بی سابقه ای به حجت االسالم سید محمد خاتمی (:جرس)شبکه جنبش راه سبز

رئیس جمهور دوره اصالحات،و آیت هللا موسوی خوئینی ها آن ها را متهم کرد که قصد سرنگونی و به زیر 

 .کشیدن آیت هللا خامنه ای از رهبر جمهوری اسالمی را داشتند

ظهاراتی خشمگینانه و بی سابقه که در آن اتهاماتی را متوجه محمد خاتمی، جعفری در ا( عزیز)محمد علی

موسوی خوئینی ها،مصطفی تاج زاده،بهزاد نبوی،ابوالفضل فاتح،مهدی هاشمی رفسنجانی و به طور کلی اصالح 

وقتي صحبت از براندازي مي شود، منظور براندازي شکل قانوني نظام » طلبان کرد، همچنین مدعی شد که 

 «.سالمي نیست بلکه هدف دشمن تهدید محتواي نظام اسالمي استا

سخنرانی می کرد از حوادث پس از انتخابات دور دهم « پیشکسوتان جهاد و شهادت»وی که در جمعی به عنوان 

تنها حادثه اي که مي » نام برد و ادعا کرد« بزرگترین حادثه تاریخ انقالب اسالمي»ریاست جمهوري به عنوان 

 «.انقالب اسالمي و محتواي آن را تهدید کند، همین حادثه اخیر بود توانست

دو خبرگزاری ایرنا و فارس وابسته به کودتاگران انتخاباتی که اظهارات جعفری را منتشر کردند به نقل از وی 

جمهوري نمي خواهم لفظ براندازي را بیاورم چرا که این شبهه پیش مي آید که آنها مي خواستند نظام » افزودند

 «.اسالمي را از بین ببرند در صورتي که حتي آمریکایي ها هم جسارت چنین ادعایي را ندارند

هدف از اغتشاشات »نامید و گفت که« اغتشاش»وی اعتراض به تقلب گسترده در انتخابات و کودتای انتخاباتی را

اصلي نظام و عدول از اصول و پس از انتخابات تغییر در رفتار جمهوري اسالمي و تغییر در جهت گیریهاي 

آنها مي گفتند شما زندگي عادي خود را بکنید و کاري نداشته باشید که مثال در فلسطین : دانست و افزود" مباني

 «.چه مي گذرد

 

http://www.rahesabz.net/story/1038/


 

 

 2 

گفته است ما باید بیاییم و توان خود را   78در بهمن »آیت هللا موسوي خوئیني ها   فرمانده کل سپاه ادعا کرد که

و به هر قیمتي رهبري را از تخت پایین بکشیم، او باید بفهمد این مملکت این طور نیست که ایشان هر بگذاریم 

 «.طور که خواستند این نظام را به هر سمتي بکشند، خاتمي و یارانش هم باالخره کلي تجربه دارند

تح و مهدي هاشمي مي محمد علي ابطحي در اعترافاتش گفته است که خاتمي، فا»محمد علی جعفری همچنین گفت

گفتند برنده شدن در این انتخابات خیلي با انتخاب هاي دیگر فرق دارد، در این وسط جریان اصول گرا و رهبر 

 «.دیگر نمي توانند سرشان را بلند کنند و این به معناي یکسره کردن کار است

ر این انتخابات احمدي نژاد گفته است که اگر د 78محمد خاتمي در بهمن »وي در مورد دیگری مدعی شد که

سقوط کند، عمال رهبري حذف مي شود و اگر اصالحات به هر شکل و قیمتي دوباره بر حوزه سیاست و اجرایي 

کشور باز گردد، دیگر رهبري اقتداري در جامعه نخواهد داشت و سقوط اصولگرایي به معناي پایان اقتدار 

 «.ید قدرت رهبري را مهار کنیمرهبري تلقي مي شود و با شکست اصول گرایان با

در جایي دیگر نبوي گفته است که باید سعي کنیم احمدي نژاد را کاندیداي » فرمانده کل سپاه همچنین ادعا کرد که

انجام دادیم  87رهبري معرفي کنیم که اگر شکست بخورد، رهبري شکست خورده و یکبار این کار را در خرداد 

ه سنگیني بود و به سختي از جا بلند شدند و اکنون باید ضربه نهایي را به اشاره به ناطق نوري و این ضرب

 «.رهبري بزنیم و براي محدود کردن و پاسخگو کردن باید از باالترین قدرت شروع کرد و به بقیه رسید

نیز  فرماده سپاه پاسداران توضیح نداد که سخنانی که به خاتمی، موسوی خوئینی ها، و بهزاد نبوی منتسب کرده

حاصل اخذ اعترافات اجباری از بازداشت شدگان اخیر است وی همچنین به زمان و مکان و نحوه دسترسی سپاه 

 .به این اظهارات اشاره ای نکرد

 

روز  87جعفری همچنین برای اثبات ادعاهایش از اعترافات محمد علی ابطحی وعطریانفر که هر دو نزدیک به 

در اعترافاتش گفته است که »در بازداشت به سر می برند، گفت کهاست چون دیگر چهرهای اصالح طلب 

خاتمي، فاتح و مهدي هاشمي مي گفتند برنده شدن در این انتخابات خیلي با انتخاب هاي دیگر فرق دارد، در این 

 «.وسط جریان اصول گرا و رهبر دیگر نمي توانند سرشان را بلند کنند و این به معناي یکسره کردن کار است

محمد عطریانفر اعتراف مي کند که آقاي تاجزاده در انتخابات مي گفت ما مي توانیم با »وی همچنین ادعا کرد که

 « .تجربیاتي که در این سالها کسب کرده ایم به راحتي رهبري را مهار کنیم

ه اتهام خرداد تاکنون ب 22در حالی که صدها تن از رهبران احزاب و فعاالن سیاسی اجتماهی از نیمه شب 

دخالت در انقالب مخملی بازداشت شده و اغلب تحت شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه های بی نام نشان 

محبوس اند، فرمانده کل سپاه این بار ادعا کرد که انقالب مخملی بدون اسم عنوان در زهن مصطفی تاج زاده 

قالب مخملي در ذهنش تئوریزه شده و بدون این شاید به معناي مصطلح تنها کسي که ان  »تئریزه شده بود و گفت

 «.که اسم آن را بیاورد و مطرح کند، تاجزاده بود
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ابطحي در اعترافاتش هدف از اصالحات را حذف عنوان والیت فقیه و رهبري » عزیز جعفری همچنین گفت که

 «.دیني و تغییر حاکمیت انقالبي و دیني به حاکمیت عرفي و سکوالر بیان کرده بود

به اعتراف آقاي ابطحي دین ستیزي به معناي بي توجهي و غیر ارزشي معرفي کردن دینداري و »عفری افزودج

دینداران اولین استراتژي اصالحات است و دوم رواج بي بند و باري که مهمترین شکل آن بي تفاوت کردن 

یني و انقالبي که سعي مي شد دختران و پسران نسبت به رابطه با یکدیگر بوده است و همچنین حذف نمادهاي د

 «.در جلسات عکس امام و رهبري حذف شود

« خصوصیات اصالح طلبان را غرب باوري و آلوده شدن به فسادهاي مالي»وی بازهم به نقل از ابطحي گفت که

این نگاه و آلودگي و انحراف در راه امام راحل و شهدا امروز خیلي جدي شده و تشخیص »ادعا کرد که  است و

 «.بسیار سخت است و همه توان دشمن و مخالفین راه امام راحل بر روي همین مفهوم متمرکز شده است آن

این »است و اضافه کرد« ماجراي اخیر را به عنوان فتنه عمیق»فرمانده کل سپاه از قول آیت هللا خامنه ای گفت

مي هستیم مي باید خیلي بیش از این فتنه یک سري پیچیدگي هایي دارد و اگر ما خواهان بقاي نظام جمهوري اسال

 «.دقت کنیم و در شناخت دشمن از دوست کوشش کنیم

طرفداران دو گروه هستند یکي مردم و دیگري نخبگان و ما شاهد بودیم که طرفداران مردمي بیشتر »وی گفت که

 «.شده اما متاسفانه ظاهرا نخبگان و خواص انقالب ریزش پیدا مي کنند

مربوط می « اتهام زنی»و « به خاطر بدرفتاري » را به« ریزش خواص»ساني که از ک  عزیز جعفری

مگر مي شود نظام جمهوري اسالمي را به خاطر عملکرد من و شما و دیگران سنجید، نظام جمهوري »دانند،گفت

 «.اسالمي هدف واال و مقدسي دارد

ادعاي پیروي از راه امام را دارند اما  برخي» وی پیروان خط امام خمینی را نیز مورد حمله قرار داد و گفت

مفهوم والیت فقیه را نفهمیده اند، در صورتي که سخن ولي فقیه فصل الخطاب بخصوص در مسایل سیاسي 

و اگر براحتي روي مواضع ولي فقیه حرف مي زنیم نباید ادعاي پیروي از راه امام و طرفداري از محتواي .است

 «.نظام را داشته باشیم

  

پیش از عزیز جعفری فرمانده سپاه، برخی دیگر از همکارانش در دفتر سیاسی سپاه پاسداران از جمله یداله 

چنانکه در .در هفته های اخیر استفاده کرده بودند« انتشار اعترافات اجباری از زبان سوم شخص» جوانی نیز از 

ت شدگان اتهاماتی به برخی دیگر از بازداشت کیفرخواست ادعایی دادستان تهران نیز به نقل از برخی از بازداش

 .شدگان و موسوی،کروبی، خاتمی و بسیاری دیگر وارد شد

انتشار اعترافات اجباری »که به دنبال شکست « انتشار اعترافات اجباری از زبان سوم شخص»در روش جدید 

ه فرمانده کل سپاه و همقطارانش مورد استفاد« انتشار اعترافات اجباری در دادگاه های نمایشی»، و «تلویزیونی

برخی از بازداشت شدگانی « اعترافات اجباری»به استناد   قرار گرفته، خود فرمانده سپاه و همکارانش شخصا

 .که در بازداشتگاه های مخفی سپاه تحت فشار و شکنجه قرار دارند، اتهاماتی را به افراد دیگری وارد می کنند
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چند روز اخیر و به دنبال قوت گرفتن احتمال محاکمه عامالن جنایت و کشتار مردم فرمانده کل سپاه پاسداران در 

در راهپیمایی های مسالمت آمیز و شکنجه های غیر انسانی در بازداشتگاه ها به سخنرانی و برگزاری نشست 

از « جلو فرار به»های خبری مکرر رو آورده که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی آن را اقدامی برای 

 .ترس محاکمه احتمالی دانسته است
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