
 

© 2009, The Trustees of Princeton University 

www.princeton.edu/irandataportal/ 

 
Speaker or Agency: Basiji Students  
Title: Open Letter to Mehdi Karoubi 
Language: Persian 
Western Date: 4 October 2009 
Persian Date: 12 Mehr 1388 
Physical/Electronic Location: http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-
1413230&Lang=P 
 

 
 هاي فني دانشگاه تهران به مهدي کروبي دانشکده نامه سرگشاده بسج دانشجويي

 

  تهران -خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي :سرويس

  .منتشر كرد  اي سرگشاده مهدي کروبي نامه فني دانشگاه تهران خطاب به  هاي بسيج دانشجويي پرديس دانشکده

االسالم و  در اين نامه خطاب به حجت( ايسنا)ايران  ويانبه گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشج

اسفندماه سال گذشته، در شوراي مرکزي بسيج : اعتماد ملي آمده است المسلمين مهدي کروبي، دبير کل حزب

دوره  هاي تبليغاتي دهمين هاي فني دانشگاه تهران تصميم گرفتيم پيش از آنکه فعاليت دانشکده دانشجويي پرديس

چه بيشتر با افکار و  رياست جمهوري، فضاي کلي جامعه را تحت تأثير قرار دهد، براي آشنايي هر انتخابات

هايي در خصوص  مطرح نمودن دل نگراني مان و هاي ها و دغدغه عقايد شما، طرح صريح و بدون واسطه ديدگاه

اي  در اين راستا، نامه. شته باشيم هاي رسانه اي با شما دا جنجال مواضع و اطرافيان جنابعالي، مالقاتي به دور از

  .هاي ما تا پايان اسفندماه بي نتيجه ماند ملي ارسال کرديم اما پيگيري به دفتر حزب اعتماد

ايشان اظهار داشتند . هاي شما مذاکره کرديم مسوول برنامه پس از عيد نوروز، باالخره در خصوص اين ديدار با

ايشان برگزاري اين ديدار . باشد ميسر مي« ديدارهاي حمايتي»برگزاري تنها امکان  که به دليل محدوديت وقت،

انتخاباتي دانستند و از ما  اي بسيج دانشجويي از شما به عنوان نامزد اصلح مشروط به حمايت رسمي و رسانه را

ه با مواضع يادآور شديم که اين خواست. محتوا صادر کنيم اي با اين خواستند پس از برگزاري اين ديدار، بيانيه

بسيج دانشجويي از نامزدهاي انتخاباتي، ناسازگار است و ايشان ضمن قبول اين  هاي قبلي شما در مورد حمايت

  .دادند که در فرصتي مناسب اين ديدار برگزار شود مطلب، قول



 

 

 

ديدار خارج از نوبت شما با گروهي . برگزار نشد هرگز اين فرصت مناسب به دست نيامد و اين ديدار

بهانه به تعويق افتادن زمان مشخص شده براي ديدار ما با شما  ،( اعضاي فراکسيون خط امام مجلس)ياسيس

  .دهنده ارزش و اهميت دانشجويان و نخبگان، نزد شما است اعالم شد و اين، نشان

ديم تا چون تان توصيه مي کر به فاصله گرفتن از اطرافيان شد، شما را اگر اين ديدار برگزار مي! آقاي کروبي

نباشيم؛ شما را از مواضع « لباس مقدس رسول هللا»شرارت آنها بر  هاي آتش امروزي، شاهد شعله

 داشتيم تا چون امروزي، شما بر حذر مي -و همچنان در پيش داريد  -در پيش گرفته بوديد  اي که ساختارشکنانه

ساله يتان بيدار 4« خواب» ينيم؛ شما را ازرا در جرگه دشمنان انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران نب

  ...مي نموديم ولي افسوس که آن ديدار برگزار نشد

. بزرگوار به خير که در حکمت و بصيرت، حقيقتاً يگانه قرن بود در ادامه اين نامه با بيان اينكه ياد امام عزيز و

 از آنجا كه ساده لوح هستيد و سريعاً تحريك»: شيخ حسينعلي منتظري اين گونه مي نويسد او در رنج نامه خود به

نور، جلد بيست و  صحيفه)« .شويد، در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد؛ شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد مي

شايسته شما نيز  بگوييم اين جمالت خطاب به كروبي آمده است كه متأسفيم از اينکه بايد( 333يکم، صفحه 

متأثر از تحريکات اطرافيان شماست؛ متأسفيم از اينکه بايد  متأسفيم از اينکه بايد بگوييم مواضع شما،. هست

 هيچ کار سياسي را نداريد؛ و باز هم متاسفيم که بايد از شما بخواهيم از دنياي سياست بگوييم شايستگي دخالت در

  .رات شما بگذردکناره گيري کنيد؛ شايد خدا از سر تقصي

ها،  ها، عبدي ها، باقي ها، کديورها، سروش چون کرباسچي در بخش ديگري از اين نامه با نام بردن از افرادي

 اند كه اين افراد شما را چنان اند خطاب به كروبي آورده خوانده" نما کارشناس"را  ها ها و امثالهم كه آن قوچاني

. شديد« منتظري شيخ حسينعلي»و « مهدي هاشمي»يادآور خاطره تلخ هاي باطل خود کردند که  مسحور انديشه

و ايران اسالمي هستيد؛ مورد ( ره) بوديد، امروز چشم و چراغ دشمنان امام( ره)شما که روزي از ياران امام 

  ... کنيد و شرور بيگانه را تهيه مي هاي حمايت منافقان و مزدوران هستيد؛ خوراک رسانه

مردم را با خود % 3با مواضع و تفکراتتان نتوانستيد حتي  اين نامه با بيان اين كه شما کهدر بخش ديگري از 

هنگفت تبليغاتي، از آراي مخدوش و باطله نيز کمتر مورد اعتماد ملت واقع شديد،  همراه سازيد و با وجود هزينه

حضور در  د، مردم را بهزدي« تهمت»بدون هيچگونه سند و مدرکي، به نظام اسالمي « حق طلبي»ادعاي  با

« سندسازي»شايعه ي پخش شده، به  پراکنديد و در آخر براي اثبات« شايعه»خيابانهاي پايتخت تحريک نموديد، 

جمهوري اسالمي به برکت الطاف : ترسيد؟، آمده است از عاقبت و عقوبت اين اعمال نمي. دست زديد« جعل»و 

پس از راهپيمايي . را شناسايي نمود« منافقان»و « متوهمان» ،«ماندگان در خواب»خفيه الهي، در انتخابات 

( عليه سالم هللا)قدس اين سه گروه قدم به قدم با خط اصيل انقالب که همانا خط امام خميني دشمن شکن روز

  .است، فاصله مي گيرند و چه ناراحت کننده است اين فاصله گرفتن ها



 

 

 

هاي فني دانشگاه تهران، به نمايندگي از دانشجويان  پرديس دانشکده وييبسيج دانشج: در پايان اين بيانيه آمده است

دنيا،  دهد که جدا شدن از ملت شريف و انقالبي ايران، عاقبتي جز ذلت در اين شما هشدار مي مؤمن و انقالبي، به

ه زيادي اين وضعيت فاصل به هوش باشيد که با. آخرت به دنبال نخواه داشت و عقوبتي جز آتش قهر الهي در

  .بازگرديد توبه کنيد و از همين لحظه، به صراط مستقيم الهي. نداريد

  من آنچه شرط بالغ است با تو مي گويم

  تو خواه از سخنم پند گير، خواه مالل

 
 
 
 
 
 
 
 


