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Statement by the Islamic Iran Participation Front
(From the Koran): And he who has faith and who acts rightly shall never fear tyranny.
These days are defining moments for our people and our nation and we are witnessing
events which are bitter and painful and yet, are instructive and will pave the day for a
better tomorrow. The Islamic Republic, which is the result of more than 100 years of
hard work by the people of Iran and their enlightened leaders and which aims for the rule
of law, democracy, freedom, security, development and … which was achieved in the
Islamic Revolution with the courageous leadership of Imam Khomeini, which was
supposed to be the ultimate manifestation of the rule of God and human values in the
political and social spheres, has now, in the midst of its fourth decade, shown itself in a
way that does not have the tiniest hint of congruence with those values, and is not even
compatible with rational governance in democratic or semi-democratic states and can
only be compared to despotic monarchies. But the Islamic Republic of Iran was
established on the basis of religious teachings, to free human beings from slavery, to
instruct all towards God, and to create a government based on justice.
Thus, the essence of an Islamic state can be nothing but the voluntary acceptance of the
state by its citizens, and a kindly two-way relationship between those who govern and
the people. And that is why Imam Khomeini turned to the vote of the people to establish
this system and then proceeded to rely on the vote of the people in writing and compiling
the constitution. In practice too, he always relied on the belief that “the measure is the
vote of the people” and the absolute rule of law.
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Unfortunately, the painful story of interpreting the law according to the advantage of the
establishment and the disadvantage of the rights of the nation and the people slowly
began after his death and has gotten to a place where today, they easily rig people’s
votes and when people gather in protest in completely lawful, peaceful ways, they are
called hooligans or foreign agents, are treated in the most brutal ways, and are even
gunned down and murdered.
With great sorrow we must declare that the ruling system that was established as a
shelter and refuge for the people against tyranny and oppression, and a government that
was established to teach of freedom to the world, today can not tolerate the request of
its own people. The most painful and perplexing thing of all is that those involved have
imprisoned and silenced those activists that have tried for nothing but reform within the
very confines of the system. These despots have carried their actions so far that even
those of their own supporters who are not as dogmatic have started speaking out
against them. Now, by propping up show trials they desire to cover their great fraud and
force these dear prisoners to say that there was no fraud involved.
The Islamic Iran Participation Front declares their regret for where the Islamic Republic
has come. A place where to win legitimacy for the government and the elections, it has
to submit to arranging trials, which do not adhere to any law and are themselves a
symbol of lawlessness and tyranny, to force out of prisoners a confession to the
legitimacy of the election.
The Islamic Iran Participation Front is extremely disturbed and disgusted by the recent
unlawful, unjust events following the election, especially the imprisonment of activists
and protesters and the creation of the show trials. We persist in our previous beliefs
related to the wide fraud that took place during the election, and the illegitimacy of the
winning party. We send our thoughts to our imprisoned friends: we take these trials as
nothing but a show of no credibility and we remind you of God’s words in the Koran as
we have repeated in this statement that no harm will come to you the faithful, and also
this verse from the Koran, “soon those who brought injustice will see that the oppressed
will rise above them.” We warn those involved to learn from the lessons of history and to
return to the teachings of God and to keep open the door of reform for the system, and
to remember the Imam’s words “the measure is the vote of the people” and to make
peace with the protesters. So that our country can join this rapid, relentless race on the
world stage for development and progress by using its full potential and its human
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resources. With utmost certainty, reaching justice or progress in the fourth decade of the
revolution without the full participation of the Iranian people is nothing but a dream and a
delusion.
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در بیانیه جبهه مشارکت اعالم شد:
بر انجام تقلب گسترده و عدم مشروعیت دولت برآمده از آن پافشاری می نماییم

نوروز :جبهه مشارکت ایران اسالمی با صدور بیانیه ای ضمن اعالم انزجاز از رفتارهای سرکوبگرایانه و دادگاه های
نمایشی ،تاکید کرد همچنان معتقد است تقلبات گسترده ای در انتخابات رخ داده است.
به گزارش نوروز ،متن این بیانیه بدین شرح می باشد:
بسم هللا الرحمن الرحیم
و هر کس به خدا ایمان دارد و اعمالش نیکوست از هیچ ستم و آسیبی بیمناک نخواهد بود ( سوره طه ،آیه .)111
این روزها که میهن و مردم ما روزهای سرنوشت سازی را سپری می کنند شاهد حوادث و رخدادهای بس تلخ و دردناک
اما عبرت آموز و راهگشا و فیصله بخشی هستیم .جمهوری اسالمی ایران که حاصل بیش از صد سال مبارزات و
مجاهدات مردم ایران رهبری به عالمان دینی و رجال سیاسی روشن ضمیر برای دستیابی به حکومت مشروطه و قانون و
مردمساالری و آزادی و پیشترفت و امنیت و رفاه و ...است ،و در سایه پیروزی انقالب اسالمی به رهبری بی بدیل مرجع
گرانقدر و مجاهد کبیر امام خمینی تحقق یافته است ،و قرار بوده که تجلی حاکمیت ارزشهای الهی و اخالقی در عرصه
عمل حیات سیاسی و اجتماعی ایران باشد در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملکردهایی را از خود به نمایش گذاشته
است که نه تنها هیچ قرابتی با این ارزشهای الهی و اخالقی ندارد بلکه با عرف های جاری عقالنی در عرصه حکومتهای
مردمساالر و حتی شبه مردمساالر منطبق نیست و فقط به رفتار حکومتهای طاغوتی استبدادی شباهت دارد .و جمهوری
اسالمی ایران بر پایه آموزه های دینی آمده بود که بندگان خدا را از بندگی بندگان رهایی بخشیده و آزاد کند و همه را به
توحید و خداپرستی رهنمون شود و نظامی بر بنیاد عدل و داد سامان دهد .از این رو محتوا و جوهره نظام اسالمی نمی
تواند جز بر پایه پذیرش داوطلبانه و اطاعت رضایتمندانه شهروندان و رابطه محبت آمیز دو سویه بین حکومتگران و
حکومت شوندگان باشد و به همین دلیل بود که امام خمینی در تاسیس این نظام پس از پیروزی انقالب به رای مردم رجوع
کرد و پس از آن نیز با رای مردم به تدوین و تصویب قانون اساسی و استقرار نهادهای قانونی اقدام کرد و در سیره عملی
خود همواره بر میزان بودن رای ملت و اجرای بی کم و کاست قانون تاکید داشت .متاسفانه قصه پر غصه قانون گریزی و
تفسیر قانون بنفع حاکمیت و به ضرر حقوق ملت و شهروندی و فاصله گیری از میزان بودن رای ملت از زمان رحلت آن
یگانه دوران آغاز و به تدریج به اینجا رسید که امروز دیگر براحتی رای ملت را جابجا می کنند و اگر مردم به شیوه ای
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کامال قانونی و بگونه ای مسالمت آمیز و مدنی نسبت بدین رخداد اعتراض و راهپیمایی کردند آنها را اغتشاشگر و آشوب
طلب و وابسته به بیگانه لقب داده و با شدیدترین وجه با آنها برخورد کرده و حتی آنان را به گلوله بسته و به قتل می
رسانند .سوگمندانه باید گفت حکومتی که آمده بود تا پناه مردم باشد در مقابل ظلم و جور و اقامه کننده عدل ،امروز فریاد
عدالت خواهی مردم را با سرکوب پاسخ می دهد .و حکومتی که آمده بود درس آزادی و آزادگی به همه بندگان خدا بدهد
امروز تحمل آزادیخواهی مردم را ندارد و...و از همه غم انگیزتر و تعجب برانگیزتر اینکه دست اندرکاران امر برای
مهار اوضاع سراسیمه به بازداشت و زندانی کردن افراد و چهره هایی از نیروهای سیاسی دست می زنند که در همه
سالهای گذشته هم و غمی جز اصالح در درون نظام مشی ای نداشته اند ! و حال که آش پخته آنان آنچنان شور گشته است
که صدای برخی همقطاران کمتر وابسته شان را درآورده است می خواهند با تشکیل دادگاههای نمایشی براین تقلب بزرگ
سرپوش نهند و از زبان این آزادگان دربند اقرار و اعتراف بگیرند که در این انتخابات تقلب نشده است!
جبهه مشارکت ایران اسالمی ضمن ابراز تاسف از اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران بدین جا رسیده است که برای
مشروعیت بخشیدن به انتخابات و دولت باید به برگزاری دادگاهی ،که به لحاظ شکلی و محتوایی هیچگونه انطباقی با
قوانین و موازین حقوقی جاری مورد قبول حاکمان ندارد و خود مظهر بیداد است  ،تمسک و مبادرت کند تا از زبان
زندانیانی دربند برصحت انتخابات و عدم تقلب اقرار و اعتراف بگیرد! جبهه مشارکت با اعالم انزجار و محکومیت نسبت
به همه رفتارهای سرکوبگرانه و خالف قانون انجام شده در روزهای پس از انتخابات به ویژه بازداشت فعاالن سیاسی و
افراد معترض و برگزاری دادگاههای نمایشی ،بر مواضع قبلی اعالم شده خود در انتخابات مبنی بر انجام تقلب گسترده و
عدم مشروعیت دولت برآمده از آن پافشاری می نماید و به یاران و همفکران آزاده دربند پیام می دهد که انجام این دادگاهها
و هرآنچه در آن به عنوان اقرار و اعتراف بیان می شود از نظر ما نمایشی بیش نیست و اهمیتی ندارد و شما را به وعده
خداوند مستتر در آیه صدر این بیانیه بشارت می دهیم که گزند و آسیبی متوجه شما مومنان صالح و نیکوکار نخواهد و باز
این آیه الهی که  ":و بزودی کسانی که ظلم کردند درخواهند یافت که ستم دیدگان پیروز خواهند شد ".در عین حال به دست
اندکاران امور هشدار و انذار می دهیم که با عبرت گیری از تاریخ و بازگشت به آموزه های دینی راه اصالح را به روی
نظام سیاسی گشاده دارند و با قبول میزان بودن رای ملت مسیر آشتی با معترضان را در پیش گیرند تا در این روزگار
وانفسا و رقابت نفس گیر کشورها در عرصه جهانی برای پیشترفت و توسعه میهن ماهم بتواند با استفاده از همه توان و
سرمایه انسانی و ملی اش در این مسابقه حضور یابد و قطعا دست یافتن به پیشترفت و عدالت در دهه چهارم انقالب جز با
مشارکت قاطبه ملت خواب و خیالی بیش نیست.
جبهه مشارکت ایران اسالمی
1811/5/11
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