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Former MP’s Statement about the Election  

The movement of the great Iranian people against organized manipulation in the 

recent elections and the appropriation of the voting results, is a spontaneous and 

self-created movement, based on the values of the nation, Islam, and the 

Constitution.  

 

This great and universal movement in no form arose from the intervention of 

foriegners in the internal affairs of the country. Further, the movement rejects as 

worthless and without credibility the psychological projections of the 

appropriators of the people’s votes, who claim that the people’s movements are 

susceptible to foreign influence. The movement regards those projections 

similarly to many of the actions that were illegal, deceptive, and paid for by 

behind-the-secees actors as part of the Khordad 22 coup d’etat. 

The indigenous movement of the Iranian nation is a movement directed at 

securing the national interest, holding power and authority accountable, 

emphasizing the relationship between power and responisbility, and in pursuit of 

achieving the right to self-determination based on the law. 

The aware Iranian people has stood with vigilance against the vote appropriators, 

violations of the law, illegal arrests, inhumane forms of torture, and ugly and 

inhumane behaviors, and morality-violating offenses. It will call out the 

perpetratrors of these crimes against humanity using a very loud voice. 

This declaration likewise reminds readres of a few points: 
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1. Desitfe the skslogans,  

 

گستر عالئمی از برخی ارتباطات پنهانی وبه دور از چشم ملت با برخی مقامات  ارهای دامنبه رغم شع -

ملت ایران با دیده تیز بین مراقب رفتارها و مراوادات دول خارجی با دولت بوده و به هیچ . امریکایی وجود دارد

همراه باشد به رسمیت نخواهد  دهی به بیگانگان عنوان قراردادهایی را که به دلیل ضعف پشتوانه داخلی با باج

 .داند ها را از درجه اعتبار ساقط می شناخت و آن

 

 

زا،  درون های سازمان یافته و مصادره آرای مردم حرکتی خودجوش، حرکت ملت بزرگ ایران در برابر دخالت

 .های ملی، اسالمی و قانونی است و مبتنی بر ارزش

های  ت بیگانگان در امور داخلی کشور را برنتافته و فرافکنیاین جنبش بزرگ و فراگیر به هیچ عنوان دخال

های مردمی از بیگانگان را فاقد ارزش و اعتبار دانسته و  کنندگان رای مردم در مورد اثرپذیری حرکت مصادره

خرداد  22بسیاری از اقدامات ضدقانونی، دروغی ساخته و پرداخته عوامل پشت پرده کودتای  را همچون آن

 .آورد میشمار  به

منافع ملی، پا سخگو کردن قدرت و حاکمیت، تأکید بر  زای ملت ایران حرکتی در راستای تامین جنبش درون

 .دست آوردن حق تعیین سرنوشت مبتنی برقانون است و قدرت، و درپی به رابطه مسئولیت

های  شکنجه ای غیرقانونی،ه ها، دستگیری شکنی مردم آگاه ایران با هوشیاری در مقابل مصادره رأی خود، قانون

غیرانسانی و رفتارهای زشت و ضدبشری و تجاوزهای بنیان بر بادده، ایستادگی کرده و محاکمه و مجازات 

 .کنند عامالن این جنایات ضد بشری را با صدای بلند فریاد می

  :چند نکته را یادآوری کرده است این بیانیه همچنین 

می از برخی ارتباطات پنهانی وبه دور از چشم ملت با برخی مقامات گستر عالئ به رغم شعارهای دامن -1

ملت ایران با دیده تیز بین مراقب رفتارها و مراوادات دول خارجی با دولت بوده و به هیچ . امریکایی وجود دارد

نخواهد  دهی به بیگانگان همراه باشد به رسمیت عنوان قراردادهایی را که به دلیل ضعف پشتوانه داخلی با باج

 .داند ها را از درجه اعتبار ساقط می شناخت و آن
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کید بر ضرورت توجه به همه اصول قانون اساسی، از مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی با تأ -2

های قانونی ؛ نظارت بر کلیه نهادهای قدرت و پاسخگویی همه  و آزادی. جمله اصول مربوط به حقوق ملت

اجزای قدرت و حکومت از جمله رهبری در برابر مجلس خبرگان تأکید کرده و این را نشانه پشتیانی از 

 .از تعطیل کردن قانون اساسی هیچ کس سود نخواهد برد. داند می جمهوری اسالمی و قانون اساسی

زدند جمهوری اسالمی آزاد باید  از یاد نبریم که مردمی در روزهای انتخابات درشهر و روستا فریاد می -3

ی ها شکنی های سازمان یافته واختیارات فراقانونی و قانون دادند که با دخالت گردد، این پیام مهم را به ما می

های بدون مسؤلیت نظام جمهوری اسالمی در معرض تهدید وآسیب قرار گرفته است و بایستی  گسترده و قدرت

 .جمهوری اسالمی را به جایگاه واقعی و مورد خواست ملت باز گردانید

دریغ خود را از جناب آقای مهندس موسوی  مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی پشتیبانی قاطع و بی -4

که مظهر آرای ملت است و ازجناب آیت هللا کروبی که قاطعانه در همراهی با مردم ودرراه دفاع از حقوق 

اند واز جناب آقای سیدمحمد خاتمی که الگوی اخالق و مدارا و مدافع  عمومی خطر و تهدید را به جان خریده

ترین  اند اعالم کرده و کوچک گونه کوششی فرو گذار نکرده حقوق مردم است و درهمراهی با مردم از هیچ

 .تابد تعرضی به ساحت این بزرگوران و رهبران مورد قبول مردم را بر نمی

های برون رفت از بحران را در برابر حاکمیت  های خردمندانه راه گیری رفسنجانی که با موضع هللا هاشمی آیت

همه . مجمع نمایندگان برخوردار خواهند بود توجهی همراه شد از پشتیبانی و همراهی قرار داد که متأسفانه با بی

های کشور را در معرض خطر و  های اجتماعی کشور بوده و نبایست به آسانی سرمایه این بزرگواران ازسرمایه

 .تهدید قرار داد

نژاد اطاعت از خدا است این گونه سخنان  با کمال ناباوری این روزها کسی گفته است که اطاعت از احمدی -5

تا همین جای کار هم تزلزلی بنیان برافکن . ب زدن به باورها و اعتقادات مردم نتیجه دیگری در بر نداردجز آسی

های دینی  انتظار آن است که عالمان بزرگ دینی اجازه ندهند که همه اندوخته. در باورهای مردم پدیدار شده است

گونه سخنان که شاید بتوان گفت  رار اینطلبی شود وخود به نحو مناسب از تک گونه آسان قربانی قدرت این

 .آلود است جلوگیری کنند شرک

 با امید پیروز و سربلندی ملت بزرگ ایران

 مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی
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