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به مهدي كروبي، نسبت به نامه اخير وي   اي سرگشاده  دانشگاه كشور با صدور نامه 01انجمن اسالمي دانشجويان 

 .رفسنجاني واكنش نشان دادند به هاشمي

 

 

 آقاي مهدي كروبي 

 سالم 

بزرگ جمهور ايران به مدعيان اصالحات كه در زير بيرق نظام ليبرال دموكراسي " نه "ماه از  2قريب به 

 . گذرد زدند، مي آمريكايي البته با ادعاي خط امام سينه مي

اما در اين . يقيناً تعالي و عظمت اين انتخابات و خرد و عقالنيت سياسي پديدآورندگان آن بر كسي پوشيده نيست

از بين ابعاد مكشوفه بعد از آن، بازخواني و رونمايي سناريوهاي پشت پرده بر جذابيت و بزرگي اين رخداد بيش 

 . افزايد پيش مي

ما كه -ايد   مشاهده اعترافات اغتشاشگران و افرادي كه شما در نامه خود به آقاي هاشمي از وضعيت آنان نگاشته

كنند، موجبات ناراحتي شما  يد اخبار و شايعاتي كه براي شما ارسال مي ا و اعالم داشته -اند معتقديم برايتان نگاشته

نامه انقالب اسالمي و در شناساندن ماهيت كساني كه روزي بر سكوهاي قدرت و را فراهم آورده است، در كار

 . آيد مديريت اين نظام تكيه زده بودند، مزيت بسيار بزرگي از بلوغ سياسي در اين كهن مرز و بوم به شمار مي

ه امروز شاهد اين گذرد و جالب اينك ميليون ايراني حماسه آفرين آن بودند، مي 01ماه از بزرگ رفراندومي كه  2

اند تا قدري آب  هستيم كه افراد زيادي از اردوگاه جريان رفرميست كه جنابعالي بخشي از آن هستيد به تكاپو افتاده

هاي نظام مقدس  سازي رفته را به جوي بازگردانند، در حالي كه غافلند از اينكه مردم ايران به يمن شفاف

اب كشيده دگرانديشان را شناختند و تكليف خود با مدعيان جمهوري اسالمي ماهيت اصلي و چهره در نق

اصالحات را براي هميشه مشخص كردند، حتي آناني كه متأسفانه روزي بازي خورده اين مكاران عرصه 

 . شيارانه آنان را محكوم مي كنندسياست شده بودند و امروز ه



 

 

 

 آقاي كروبي 

اي  ي براي ما ايجاد كرد كه ما را وادار نمود تا در نامهمطالعه نامه شما به آقاي هاشمي تناقضات و سواالت

 . سرگشاده اين ابهامات را به اطالع جنابعالي برسانيم، باشد كه از در پاسخگويي برآييد

اي كه از ايشان سراغ  در مخاطب شما كه آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني بودند؛ فردي كه عليرغم كارنامه -اول

ير ماه به ايراد سخناني دوپهلو پرداختند كه حتي خبرگاني كه شما از ايشان مشورت با ت 22داشتيم در نماز جمعه 

گيري صريح آقاي  اي مراتب اعتراض خود را به گوش ملت رساندند و خواستار موضع آنان را خواستيد در بيانه

 . هاشمي شدند

ك بازي هماهنگ شده داشته باشد كه تواند نشان از تعريف ي البته كه نظر ما بر اين است كه انتخاب ايشان مي

قرار است توپ اين ميدان تنها بين مهدي كروبي و اكبر هاشمي پاسكاري شود، تا بلكه مرهمي باشد براي التيام 

 . هايي كه خود بر آن چنگ انداختيد چهره

اعتراض به  حال سوال ما اينجاست درست قبل از انتخابات، نامه سرگشاده شما به آقاي هاشمي با محتوايي در

ايشان مبني بر سانسور شما و جمع شدن آنان بر محور آقاي موسوي و استفاده از امكانات دانشگاه آزاد در 

هاي وزارت اطالعات دولت ايشان  هاي مجلس چهارم با تكيه بر گزارش راستاي هدايت اهدافشان و رد صالحيت

، چه شد؟ آن نامه را فراموش كرديد؟ نكند ...هاي صدا و سيما در زمان رياست برادرشان و گيري و موضع

كنند و متأسفانه شما هيچ اطالعي  هاي نظام تيراندازي مي هاي ما حول اينكه از سنگر ايمن شما به شخصيت گمانه

نويسيد؟ شايد هم تاوان سنگين شكست، اينچنين شما را  هايتان را خودتان نمي از آن نداريد، صحت دارد؟ نكند نامه

 مديريت رفتارتان دچار بحران كرده است؟ در تحليل و 

ها؛ اين بخش كه هنوز شنيدن اعترافات اين قماش از افراد شما را  حساب و كتاب خواندن دستگيري ر بيد -دوم

مجاب نكرده است كه حساب و كتابي در دستگيري آنان در كار بوده براي ما هم سوال است و البته به اين هم 

برداري از جلسه هم  طريانفر در پردهها و دوستانتان، آقايان ابطحي و ع معترض هستيم كه پس از اعتراف دردانه

قسم شدن موسوي، خاتمي و آقاي هاشمي، چرا بنا به اين اعترافات آقايان خاتمي و موسوي به عنوان افراد دخيل 

سازي نقش خود و يا شايد هم  در پيگيري اغتشاشات به دادگاه جهت ارائه پاسخ به سواالت مطروحه، شفاف

 شوند؟  ن ادعاها به صحن دادگاه فرا خوانده نميفرصتي براي برائت و دفاع از اي

ديگر سخن در اين خصوص اينكه مگر آناني كه امروز در بازداشتگاه هستند، كساني نبودند كه با هدايت جريانات 

هاي تروريستي تعدادي از دوستان و هموطنان ما را كشتند و شهيد كردند؟ شما از اينان  برون مرز و گروهك

نگران وضعيت اينان هستيد؟ به راستي چرا؟ آناني كه امروز از بازداشتگاه به صحن دادگاه  كنيد و حمايت مي

. شود كه عامل انگليس و فرانسه بودند گويند اما انگار شما باورتان نمي كنند، خود مي آيند و اعتراف مي مي

شان از كجاست، جالب است در گويد كه چه كساني كجا بودند، با چه كسي ارتباط داشتند، منابع مالي تاجبخش مي

 . زند شود ضمن اينكه نامه هم مي اين بين مهدي كروبي تنها كسي است كه باورش نمي

تيرماه؛ اگر براي نماز آمده بودند چرا چوب و چماق  22ها در جمعه  در برخورد با برخي نماز اولي -سوم

اعلم اما  اوردند؟ با وضويشان كاري نداريم؛ هللاهايشان را در ني خواستند نماز بخوانند چرا كفش داشتند؟ اگر مي



 

 

 

گزاردند؟ شايد مقصودتان در نامه از آناني كه با  نماز مي! چرا در كنار رفيق شفيقشان و البته از جنس مخالف

اصول بديهي اسالم آشناييت ندارند همين افراد است، اما انگار منظورتان را به آقاي هاشمي بد رسانديد مگر 

 . ف اين نظر را داشته باشيداينكه مخال

ميليون رأي خود را در اين دوره نداشت؟ مهدي كروبي در سال  5دانيد چرا مهدي كروبي ديگر آن  مي -چهارم

 44مردي از جنس چپ سنتي بود و در روحانيت و در ميان مردم پايگاهي به همين سبب داشت، در  40

مردم از شهرداري او، مهاجراني و افاضات او در دوران  اطرافيان كروبي چه كساني بودند؟ كرباسچي و خاطره

هاي انجمن اسالمي و شست و شوي  هاي بچه دوم خرداد، سروش و حمالت او به مقدسات مردم و بازي گرفتن

روزه، ابطحي و خاطرات او از سواحل لبنان، جميله  01مغزي آنان و حمله به اعتقاداتشان در نشست هاي 

 ... . ن وكديور و كنفرانس برلي

 

 جناب شيخ مهدي كروبي 

كنيد و خود  ها اعتراض مي گوييد به گوشتان رسيده به وضعيت بازداشتگاه چگونه بر اساس تعدادي شايعات كه مي

كنيد، درحاليكه عملكردتان درباره زندان بنياد شهيد در دوران  را براي بررسي اين وضعيت خيالي داوطلب مي

هاي شما از سنخ  ايد؟ آقاي كروبي اميدواريم اين حمايت ده نيست، را فراموش كردهرياستتان كه بر هيچ كس پوشي

. ميليون شهرام جزايري يا چند روز بعد براي وضعيت مسكن خود آورديد، نباشد 011توجيهاتي كه براي 

 . اميدواريم امام راحل و نصيحت ها و هشدارهايشان را به ياد آوريد

 

 : هاي ذيل صادر شده است مي دانشجويان دانشگاهاين نامه از سوي انجمن اسال

 انجمن اسالمي دانشجويان مستقل دانشگاه صنعتي شريف 

 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه شيراز 

 پزشكي شهيد بهشتي  انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه علوم

 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه سمنان 

 گاه تهران انجمن اسالمي دانشجويان مستقل دانش

 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه شاهد 

 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اصفهان 

 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اروميه 

 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بابل

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


