
  

 
دوره جديد ، شماره سه        ٢٠/١١/١٣٨٢دوشنبه   

 

!اتـحاد، مبـارزه، پيـروزی   

 سالم دمکرات
 پيام جمهوريخواه دمکرات

!  جمهوری اسالمی؟
!نـَـه  

!جمهوری اسالمی؟  

انتخابات ؟    
!نـــه   

 : “فارس”به گزارش 

اي  شهرام جزايري در زندان اوين از امكـانـات ويـژه           
 برخوردار است

ار                         :   يك منبع آگاه گفت    ي راه در اخت فن هم ل واره يك ت شهرام جزايري آه در طول دوران بازداشت، هم
 ٣صفحه                                  .داشته، اخيرًا درخواست اختصاص يك تلفن ثابت نيز آرده است

  "دمکراسی دینی"نمايندگان مستعفي مجلس و توهم 
با در نظر گرفتن نظرات فوق آگاهان دمکرات هشدار می دهند که با خدشه دار شدن مرز بين اصالح طلبان حکومتی به دليل 

اخراج فعلی ايشان از حاکميت ، نيروهای دمکرات بايد بيش از پيش هوشيار بوده و به اهداف دمکراتيک خود پايفشاری کرده 
 ٢صفحه   .           را در هر تجمعی مطرح سازند" رفراندوم ساختارشکن"و لزوم برگزاری !" جمهوری اسالمی، نـَـه"و

 حمله قلبی اسماعيل جمشيدی در اوین 
هفته گذشته ” : از جبهه دمکراتيک ايران گزارش می دهد      “  کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی     ” به گزارش  

اجتماعی، و مدير مسئول مجله توقيف شده آسيا ، در   –آقای اسماعيل جمشيدی ، تحليل گر و نظريه پرداز اقتصادی 
خبرهای رسيده حاکيست که اين روشنفکر مبارز هم اکنون در درمانگاه زندان    .زندان اوين دچار سکته قلبی شد

٢صفحه  ”     . اوين بسر برده و از انتقال ايشان به بيمارستانی مجهز به اطاق سی سی يو خودداری می شود   

 برای تماس با 
Salaamdemocrat 

@yahoo.com 

.مکاتبه کنيد  

     “سالم دمکرات”
 نياز به گزارشگران

.  داوطلب محلی  دارد    

 .کوروش صحتی آزاد شد
کوروش صحتی، عضو شوراي مرکزی جبهه متحد دانشجويی که دوران محکوميت خود را در 

 ٣صفحه  .                                                            زندان قصر می گذراند آزاد شد

٢٠/١١/١٣٨٢دوشنبه اخبار  روز           

  تراآتهاي تبليغاتي تحريم انتخابات در زاهدان پخش
 تراآت تبليغاتي جبهه دمكراتيك ايران دفتر زاهدان ۵٠٠٠در طي دو شب گذشته تعداد بيش از 

 آه بر روز ان شعار تحريم انتخابات راهي به سوي آزادي و دمكراسي نقش بسته است
 ٣                                                                                                 صفحه  

 !راه را گــم نکنيــم
ران در دو سال                    ردم اي يک م جنبش دمکرات

ری را           ذي گذشته ضربات سهمگين و جبران ناپ
رو آورده           ه ف ق ل بر پيکر اقتدارگر حکومت مط

 . است
ه                      وسع ر و ت شت ي شروی ب ي اقتدارگرايان از پ
ه                      ی، ک ردم بش م م جن س ي ال ک سراسری رادي
ه                 ان ان رم ه ای ق امروزه خود را در مقاومت ه
ن             ه اي خيزش های حق طلبانه نشان می دهد، ب
نتيجه رسيدند که بدون سرکوب عمومی جنبش   
دار از                  ت دنِ  اق ردان ازگ های مردمی قادر به ب

د          ن ت س ي ه ن رای            .     دست رفت ايست ب پس می ب
ظامی ای                     ان ن ن حکومت عري ي موفقيت چن
د             ردارن ان ب ي . هرگونه مرکز مقاومتی را از م

ی         ت پس با اخراج جمعیِ  اصالح طلبان حکوم
د                 ن اغ ايشان خواه ای که می دانستند موی دم
ب                         ل ردن و ج ک ک ا َالـَ س ب پ د و س ش

ه         ا ب درت        " سازشکارترين آنه ارچگی ق پ ک " ي
 .دست يابند

د             ن رف از طرف ديگر ، همين ملت زمانيکه با ت
اد     ج ی     " اي اع م ت وک اج ان     "   ش ب ل اصالح ط

رای                       ايت ايشان ب رای جلب حم ی ب ت حکوم
ا                    ود ب ه خ امل ع ه م ردن وزن ر ک ن ت ي گ ن س
اری                 ا هوشي د ، ب ن اقتدارگرايان ، روبرو گشت
ه دوری            ق ل ط تمام از معرکه درون حکومت م
رخورد                 ن ب ا اي گزيده و سردی نشان دادند و ب
يت اصالح                     ق وف ری از م ي وگ ل آگاهانه و با ج
می از                  ه د بخش م طلبان حکومتی موفق شدن
رده و                         که ک ه ت ق ل ط ايشان را از حکومت م

 .  مجبور به استعفايشان کنند
که "   حکومتی" نبايد فراموش کرد که اين گروه   

ان                      ه دام ت ب وم ک ش از ح راج ت اخ ل ع ب
ون"  ي وزيس ان          "   اپ واه ود، خ اده است ، خ ت اف

 اخراج نبوده و هنوز به بازگشت به قدرت 
 بقيه در صفحه آخر

 آنها چه نگفتند؟:  گزارشی از تجمع شيراز
 رفراندوم با چه محتوایی؟

 
ر                                         ه ب ی ک اي ه فشاره زشکی می شد ب از پارچه نوشته نصب شده بر نرده های دانشکده پ

هنگامی که ! " همه ما نوکر مردميم اما تجمع مردمی ممنوع:   "   برگزارکنندگان وارد شده پی برد    
ا                    "   رفراندم" دانشجويان حاضر نشدند کلمه      واع فشاره د ان ن ن را از عنوان تجمع خود حذف ک

راسم       "   تجمع مردمی"   شروع شده که لغو مجوز    ری م اولين آن و ممنوعيت مطلق پوشش خب
ان         .   توسط روزنامه ها و خبرگزاريهای داخلی آخرين آن بود      رای دانشجوي حتی عکاسانی که ب

ن آزاد                       ي ط دورب ي و ضب ازجوي عکسبرداری کردند توسط اداره اطالعات بازداشت و پس از ب
ره در            ۴٠٠شدند تا اين گزارش از تجمع بيش از          ه ن دل  دانشجو کامال بدون تصوير باشد و اي

رای                 ری، عزمی  ب برگزارکنندگان باقی بماند که نکند در پس اينهمه اصرار برای بايکوت خب
ی                 ن دل چي برخورد با آنها وجود داشته باشد به ويژه هنگامی که همه می گويند در تبيعت از م

 ٣بقيه در ص .                                         فضای سياسی را بيش از پيش خواهند بست
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  "دمکراسی دینی"نمايندگان مستعفي مجلس و توهم 
 

ام     "   ادغام دين و حکومت           "در حاليکه نمايندگان معترض مجلس به اخراج خود از حاکميت رسيده اند، اما به نظرگاه توجيح کننده حکومت مطلقه   ا ن ب
 .تاکييد می ورزند" دمکراسی دينی"
 
عتي             : گزارش می دهد  ايلنا  اه صن د            نمايندگان جنبش دانشجويي در مجلس ديروز در تريبون دفاع از جمهوريت در دانشگ ن ت اف ه    .   شريف حضور ي اطم ف

وني     اگر شوراي نگهبان به مسئوليت:  ، گفت»تفسيرهاي خاص از قانون اساسي امكان اجراي آن را از بين برده است«جو با اظهار اينكه،   حقيقت ان هاي ق
  .خود اآتفا آند و همچنين به وظايف خود به صورت درست عمل آند اين وضعيت پيش نخواهد آمد

ان،      .   فهمد گذر زمان ثابت آرد آه جريان مقابل چيزي جز زور را نمي:   علي تاجرنيا در اين نشست گفت  وي با بيان اين آه هر يك از تأييد صالحيت شدگ
ار بزرگ             :   دانند بايد از شرآت در انتخابات انصراف بدهند، گفت       طلب مي  اگر خود را اصالح    وني بسي ل آزم آقاي خاتمي به عنوان نماينده مردم در مقاب

آرد، اين بود آه اين روزها را به چشم خود   دليل اينكه آقاي خاتمي بحث لوايح اختيارات رياست جمهوري را مطرح مي:   ميثم سعيدي نيز گفت  .   قرار دارد 
 .ديد مي

ن و        " بسيار خواندنی است و حکايت "    بيست و پنجمين سالگرد استقالل جمهوري اسالمي" همچنين دراين رابطه  بيانيه جبهه مشارکت به مناسبت          د دي ون پي
قالل جمهوري اسالمي را                     مشارآت ديشب با صدور بيانيه   جبهه"   :   ايسنابه گزارش .  را تکرار ميکند"  مردمساالری گرد است ال اي، بيست و پنجمين س
خ ملت بزرگ          «  بهمن را ٢٢مشارآت در اين بيانيه،       جبهه. گرامي داشت  اري سالروز سقوط استبداد و برپايي نظام جمهوري اسالمي و نقطه روشني در ت

زرگمرد                  ملت ايران پس از سال« :   خوانده و آورده است»   ايران ري ب ا رهب ها مبارزه با خودآامگان براي رسيدن به حق حاآميت بر سرنوشت خويش ب
ي                  ن ي م ام خ رت ام ران حض خ اي اري رد                                   )   ره( ت ون آ گ رن ت را س ن ط ل م س ي، رژي الم وري اس ه م الل، آزادي، ج ق ت ار اس ع ا ش  » . و ب

 
ايي       داريم آه دستاورد سال سالگرد اين روز بزرگ و تاريخي را در حالي گرامي مي« :   اين بيانيه آمده است      در ادامه  رپ ها تالش و مجاهدت ملت براي ب

ن       ساالري بود امروز با رفتار و اعمال آج آشتي و پيوند دين و مردم   و جان گرفتن نهال جمهوري اسالمي آه نخستين تجربه صادقانه        حجري ت انديشان و م
ه                  « به اعتقاد صادرآنندگان اين بيانيه » .به خطر افتاده است  ان ت ه آن هم در آس ادالن رع   تضييع حق انتخاب ملت و تمهيد برگزاري انتخابات غيرآزاد و غي

در پايان اين »   . هاي نظامي است آه بر پايه مجاهدت هزاران شهيد سرافراز ميهن استوار است بيست و پنجمين سالگرد انقالب اسالمي، انحراف در آرمان    
ن حال              بهمن را گرامي مي   ٢٢مشارآت ايران اسالمي بيست و پنجمين سالگرد جمهوري اسالمي و روز بزرگ    جبهه« :   بيانيه آمده است  دارد و در عي

 "».تواند نگراني خود را از انحرافي آه امروز در حال وقوع است پنهان دارد نمي
 
ی ايشان از                               ل ع ل اخراج ف ي ه دل با در نظر گرفتن نظرات فوق آگاهان دمکرات هشدار می دهند که با خدشه دار شدن مرز بين اصالح طلبان حکومتی ب

زاری        !"   جمهوری اسالمی، نـَـه"حاکميت ، نيروهای دمکرات بايد بيش از پيش هوشيار بوده و به اهداف دمکراتيک خود پايفشاری کرده و  رگ زوم ب و ل
 .را در هر تجمعی مطرح سازند" رفراندوم ساختارشکن"

 
 حمله قلبی اسماعيل جمشيدی در اوین 

 
 –هفته گذشته آقای اسماعيل جمشيدی ، تحليل گر و نظريه پرداز اقتصادی ”: از جبهه دمکراتيک ايران “ کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی”به گزارش 

خبرهای رسيده حاکيست که اين روشنفکر مبارز هم اکنون در .اجتماعی، و مدير مسئول مجله توقيف شده آسيا ، در زندان اوين دچار سکته قلبی شد
 ”          . درمانگاه زندان اوين بسر برده و از انتقال ايشان به بيمارستانی مجهز به اطاق سی سی يو خودداری می شود

خانواده محترم ايشان متذکر می شوند که با وجود برداشتن نوار قلبی از شرايط ايشان، درمانگاه اوين از تسليم آن به خانواده بيمار : در ادامه آمده است
ايشان می گويند در حال حاضر شرايط ايشان بی ثبات بوده و با در نظر گرفتن سابقه   .برای ارائه به متخصصين خارج از زندان خودداری می کنند

قلبی ميرود و به همين جهت ايشان بايد به بيمارستانی همراه با تجهيزات نگاهداری   طوالنی بيماری ايشان ، هر لحظه امکان حمالت بيشتر و شديد تر
در درمانگاه اوين هيچگونه تجهيزاتی از اين قبيل وجود نداشته و برای آرامش بيمار فقط با داروهای خواب آور، ايشان را در خواب   .ايشان انتقال يابند
 .نگاه می دارند

 به بهانه انتشار عکس مريم رجوی بر روی جلد مجله اش، اما در حقيقت به علت انتشار نظرات تند انتقادی به سياسيت های ١٣٨٢ تيرماه ١۵آقای اسماعيل جمشيدی در 
تا دو ماه از دستگيری ايشان اطالعاتی به خانواده اش داده نمی شد تا اينکه پس از دو ماه   .مالی و اجتماعی حکومت بازداشت شده و به نقطه نامعلومی برده می شود

 .بازداشت اجازه تلفن به منزل را به ايشان داده تا از بازداشت خود و شرايط بازداشتش خانواده را آگاه سازد
 جلسه بازجويی شرکت داشته که فشار جسمی و روحی ١٠٩ محل و سلول مختلف انتقال داده شده و در ١٩ ماه به ۶ آذر، به مدت ١۵ تير تا ١۵ايشان از 

 آذر ماه امسال به ١۵تا اينکه در   .در تمام طول اين دوران ايشان از محل های نگاهداری خود بی خبر بوده است  .زيادی را به وی تحميل کرده است
 . روز، ايشان را به سالن يک زندان اوين منتقل می گردد۴٠پس از گذشت   . زندان اوين تحويل داده می شود٢۴٠انفرادی های بند 

هنگام بازداشت و پس از اولين تماس ، قاضی مربوطه وثيقه ای   .برخورد قضايی به پرونده ايشان نيز دست کمی از برخورد به خود ايشان نداشته است
خانواده محترم جمشيدی وثيقه را آماده کرده و در اختيار دادگاه قرار می دهد و از   .به مبلغ دويست ميليون ريال برای آزادی موقت ايشان صادر می کند

 . ماه است که عليرغم تامين قرار هنوز در زندان به سر می برند۵اما ايشان بيش از   .طرف دادگاه نيز پذيرفته می شود
دادگاه انقالب تهران ارسال شده ، اما، وکيل و خانواده محترم ايشان پس از بارها مراجعه موفق به خواندن  26شعبه   آذر ماه پرونده ايشان به 15در 

دفتر شعبه به بهانه تفکيک پرونده های متهمين پرونده اصلی از ارائه آن به وکيل ايشان ، آقای ناصر چوبدار   .پرونده و ديدن قاضی حداد نگشته اند
ايشان اضافه می   .تعيين گشته است) کمتر از سه هفته ديگر (1382اسفند  6اين در صورتی است که اولين جلسه دادگاه برای روز   .خودداری کرده اند

تشريف داشتند و امروز هم به زيارت خانه خدا رفته و بندگانِ  " ماموريت"دادگاه انقالب يا در  26کنند که قاضی حداد از زمان انتقال اين پرونده به شعبه 
  .خدا را بالتکليف رها کرده است
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 : “فارس”به گزارش 

 اي برخوردار است شهرام جزايري در زندان اوين از امكانات ويژه
راه در         :   يك منبع آگاه گفت. اي برخوردار است شهرام جزايري در زندان اوين از امكانات ويژه  : فارس ـم ن ـه ـف شهرام جزايري آه در طول دوران بازداشت، همواره يك تـل

ن         شهرام جزايري دليل اين درخواست خود را هزينه:   وي افزود. اختيار داشته، اخيرًا درخواست اختصاص يك تلفن ثابت نيز آرده است   ـف ـل اده از ـت راه      هاي باالي استـف ـم ـه
ارج       :   آميز گفت هاي تبعيض اين منبع مطلع ضمن ابراز تاسف از رفتار   . ذآر آرده است   اضـاي ـخ ـق معلوم نيست بر چه اساسي، مسئوالن زندان و دستگاه قضايي با چنين ـت

شهرام جزايري گفته است وقتي خط :   شود؟اين منبع آگاه اعالم آرد آيا اگر زندانيان ديگر هم چنين امكاناتي بخواهند، به آنها داده مي: وي افزود.اند از عرفي موافقت آرده 
  .دهد تلفن ثابت وي وصل شد، پس از پايان دوران محكوميت خود، اين خط را در اختيار ساير زندانيان قرار مي

 

 .کوروش صحتی آزاد شد
 .کوروش صحتی، عضو شوراي مرکزی جبهه متحد دانشجويی که دوران محکوميت خود را در زندان قصر می گذراند آزاد شد

ه     ٢۶ و تجمعات دانشجويی پس از آن و همچنين عضويت در گروههای دانشجويی توسط شعبه ٧٨ تير ماه سال ١٨صحتی در ارتباط با پرونده مربوط به    دادگاه انـقالب ـب
 . دادگاه تجدبد نظر دادگاه انقالب تاييد شد٢١ سال حبس محکوم شده بود که اين حکم توسط شعبه ۶

 . ماه حبس صادر کرد۶با اعتراض صحتی به حکم صادره، شعبه پنجم هيئت تشخيص ديوان عالی کشور، پرونده را مورد بازبينی قرار داده و حکم جديدی مبنی بر 
ور         )    ماه از آن انفرادی بود٧که (  سال حبس ٢اين در حالی است که کوروش صحتی در ارتباط با پرونده فوق مجموعا   ی کـش اـل وان ـع را تحمل نمود که با صدور حکم دـي

 .از زندان آزاد شد
ود،       کوروش صحتی ماههای آخر حبس خود را در اندرزگاه شماره يک زندان قصر که متعلق به زندانيانی با جرائمی چون؛ قتل، سرقت مسلحانه، آدم رباي             رارت ـب ی و ـش

 .گذراند
ال              ۵ در دفتر روزنامه گزارش روز بازداشت و به مدت ١٣٧٩الزم به ذکر است که ايشان در خرداد ماه سال   اه ـس د ـم ـن ـف  ماه در زندان اوين به سر برد و همچنين در اـس

 . سپاه محبوس بود۵٩ ماه در زندان انفرادی ٧ در جريان برگزاری مراسم يادبود دکتر محمد مصدق بازداشت و به مدت ١٣٧٩
 )جبهه متحد دانشجويی .  ( آزادی ايشان را به جامعه دانشجويی کشور شادباش می گوييم 

 

  تراآتهاي تبليغاتي تحريم انتخابات در زاهدان پخش
 

راـسي                 ۵٠٠٠در طي دو شب گذشته تعداد بيش از      ـك وي آزادي و دـم ه ـس  تراآت تبليغاتي جبهه دمكراتيك ايران دفتر زاهدان آه بر روز ان شعار تحريم انتخابات راـهي ـب
 نقش بسته است در سطح شهر زاهدان و منزل به منزل 

 .در پايين اين تراآتها شعار رفراندوم رفراندوم اين است شعار مردم ديده مي شود. توزيع شد
  و با تحريم انتخابات فرمايشي هم اآنون در بيشتر نقاط زاهدان اين تراآتها توزيع شده و با توجه به بافت قوميتي در اين شهر اميد است آه مردم با اين جبهه همكاري آنند

 .گامي به سوي ازادي و دمكراسي در اين شهر نيز بردارند
jdzahedan.persianblog.com 

 

 رفراندوم با چه محتوایی؟: گزارشی از تجمع شيراز
 

وع                      : "   از پارچه نوشته نصب شده بر نرده های دانشکده پزشکی می شد به فشارهايی که بر برگزارکنندگان وارد شده پی برد  ن م ع مردمی م جم ا ت م ام ي ه        ! " همه ما نوکر مردم گامی ک ن ه
وسط   "   تجمع مردمی"   را از عنوان تجمع خود حذف کنند انواع فشارها شروع شده که لغو مجوز "   رفراندم" دانشجويان حاضر نشدند کلمه   اولين آن و ممنوعيت مطلق پوشش خبری مراسم ت

ا           .  روزنامه ها و خبرگزاريهای داخلی آخرين آن بود  د ت دن ن آزاد ش حتی عکاسانی که برای دانشجويان عکسبرداری کردند توسط اداره اطالعات بازداشت و پس از بازجويي و ضبط دوربي
ا   دانشجو کامال بدون تصوير باشد و اين دلهره در برگزارکنندگان باقی بماند که نکند در پس اينهمه اصرار برای بايکوت خبری، عزمی  برای بر۴٠٠اين گزارش از تجمع بيش از        خورد ب

 .  آنها وجود داشته باشد به ويژه هنگامی که همه می گويند در تبيعت از مدل چينی فضای سياسی را بيش از پيش خواهند بست
د     "   تحريم انتخابات " غير از    ودن ا ب ران                     :   " مهمترين مطالبی که به صورت نوشته روی نرده ها و در دانشکده نصب شده بود اينه هموری خواهان اي حاد جم اد ات ده ب  Guardian" ! ،   " زن

Council against Democracy " ،"رفراندم رفراندم راه نجات مردم" ، " رفراندم، نجات جمهوريت از چنبره استبداد" ، !"اصالحات مرد، زنده باد اصالحات." 
مراسم . ی يافتند و می بايست متفرق شوندحضور پليس در اطراف دانشکده پررنگ بود و چندين افسر پليس در پياده رو کنار دانشکده در ميان مردم قدم می زدند؛ مردمی که اجازه ورود نم
اری  با قدری تاخير شروع شد و مجری ابتدا از مردمی که تا پشت نرده های دانشکده آمده اند به خاطر جلوگيری از ورود آنها پوزش خواست و از همه          کسانی که آنها را در برپايي تجمع ي

ر    .   کرده اند بويژه سايتهايی که خبر مراسم را درج کرده اند تشکر کرد  سي سپس بيانيه های جداگانه دانشکده های کشاورزی، حقوق و پزشکی خوانده شد که به ترتيب بر همه پرسی برای تف
سپس رضا يوسفيان از نمايندگان معترض شيراز در . دموکراتيک و اصالح قانون اساسی، نمايشی بودن انتخابات و توصيه به رييس جمهور برای پايداری بيشتر بر اصول خود تاکيد داشتند

ه                         . ميان تشويق دانشجويان به ايراد سخنرانی پرداخت  ق ه ساب د ک ن ک رده اف ی پ اي وی ضمن ارايه گزارشی از مجلس ششم اظهار داشت اين مجلس اگرچه نارسايي هايي داشت اما از خطاه
ان     .   نداشت، به کسانی نامه نوشت که پاسخگو نبودند و از خيلی ها که عادت به تفحص نداشتند سوال کرد        دگ ن اي وی با بيان اينکه کسانی که خود از جانب ملت رد صالحيت شده اند اينک نم

 . ه خواهيم کردمردم را رد صالحيت می کنند افزود ما اگرچه استعفا داده ايم اما همچنان در صحنه سياسی و فرهنگی خواهيم ماند و حقوق اساسی ملت را مطالب
م                 پس از سخنان دکتر يوسفيان مراسم به صورت تريبون آزاد ادامه يافت و در ابتدا يکی  از دانشجويان ميکروفن را در اختيار گرفت و پرسيد گرد          ي وي ه می گ م ک ي ت ن کلفت کيست؟ ما هس
ردم را ترور می کنيد، کرور کرور رای مردم بگذاريد مردم انتخاب کنند يا شما که نويسندگان ملت را می کشيد، تجمع برهم می زنيد، روزنامه تعطيل می کنيد، مقابل شورای شهر نماينده م

 را باطل می کنيد و به هيچ کس هم جواب پس نمی دهيد؟ گردن کلفت کيست؟
ون   )   بينا زاده و لنکرانی( سپس يکی از اعضای ادوار تحکيم با بردن نام نمايندگان شورای نگهبان در استان فارس         ان به ذکر برخی خاطرات از تخلفات آنها پرداخت و گفت ادعای عمل به ق

 .و التزام به اسالم برای اين افراد، دروغی مضحک و شرم آور است
ما خواستار . ايستادگی! و فرياد زد استعفا نه در ادامه تجمع، تريبون آزاد ادامه يافت و داشجويان با طرح شعارهايي خواستار استعفای خاتمی شدند که يکی از دانشجويان پشت تريبون رفت 

 .او بايد به پيمان و سوگندش وفادار باشد. ايستادگی خاتمی هستيم
ه از          . مبنی بر تحريم فعال انتخابات قرائت شد) از هر دو طيف شيراز و عالمه( همچنين در ادامه مراسم بيانيه مشترک انجمنهای اسالمی دانشگاههای شيراز و علوم پزشکی   ي ان ي ن ب در اي

در پايان مراسم استفتای انجمنهای اسالمی دانشجويان دانشگاههای شيراز و علوم پزشکی . آقای خاتمی خواسته شده دامان دولت خود را به ننگ برگزاری  يک انتخابات فرمايشی آلوده نکند
ات اول                 ١٣٠با توجه به نظر بيش از : از مراجع عظام تقليد به اين شرح قرائت گرديد   خاب ت ودن ان ب  نماينده ملت و همچنين تصريح رييس جمهور و رييس مجلس مبنی بر عادالنه و آزاد ن

رای          اسفند و با توجه به اينکه شرکت در اين انتخابات ممکن است شائبه تاييد انتخابات فرمايشی و تضييع حقوق اساسی مردم در تعيين سرنوشت خود      را در پی داشته باشد، حکم شرعی ب
 ) پيک ايران( .   عصر به آرامی پايان يافت۴شرکت در اين انتخابات چيست؟    اين مراسم در ساعت 
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                                                                                                  ١سرمقاله ص !   راه را گم نکنيم
 

که سهم خود را در قدرت کافی می دانستند به حکم حکومتی لبيک گفته و با "     روحانيون مبارز" ديديد که چگونه .     فکر کرده و آماده هرگونه سازش است 
 .و يا حزب همبستگی وقتی چند نماينده در شهرستانها به آن دادند، تصميم به شرکت در همين انتخابات فرمايشی گرفت.  سر رفتند

ا ورود                    ه   در چنين شرايط متحولی که نيروهای سياسی جا به جا شده و پيوندهای جديدی بر مبنای نوينی شکل می گيرند، بايد آگاه بود و نگذاشت ب روحي
نبايد گذاشت با هجوم نظری و امکانات مالی صفوف تا به امروز متحد دمکراتيک را دجار  .  سازشکارانه در جنبش دمکراتيک مردمی آن را آلوده سازند 

 . سردرگمی و درهم ريختگی کنند
ن                   .     برای جلوگيری از عفونت متعاقب پيوند اعضاء بيگانه بايد نقش آنتی بيوتيک را بازی کرد          که اي ه شرط آن يست، ب ان      " مخالفتی با پيوند ن ي ت حکوم

د         "   اخراجی ردازن پ د         .     دست از اغراض سوء استفاده کننده خود دست برداشته و به کمک مردم برای رسيدن به اهداف دمکراتيک ايشان ب ن رون و در اي
 . برادری خود را با ملت دمکرات به اثبات برسانند

د                     .     اما، آنتی بيوتيک اين پيوند نيز جز آگاهی عمومی از اهداف دمکراتيک نيست       ن ده اسخ مردم را ب د پ اي .  مبارزان دمکرات با تعمق در نظرات خود ب
 :فرهنگی و ارتباطات مردمی بايد اهداف جنبش را به خود و ديگران يادآوری کنند –جنبش دمکراتيک در پايگاه های تبليغی 

عيضی از           .  ١        ب چ ت جنبش دمکراتيک مردم ايران خواهان جامعه ای است که در آن کليه نيروهای سياسی و مردمی بتوانند بدون در نظر گرفتن هي
 .و بتوانند در چهارچوب يک قانون مبتنی بر آزادی های بشری اهداف خود را طرح و پياده کنند.  آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار باشند

جنبش دمکراتيک مردم ايران خواهان جامعه ای است که کليه افراد جامعه دارای حق رای مستقيم و مخفی بوده تا نمايندگان خود را به حکومت .  ٢       
 .و هر زمان که به عدم کارآيی و يا فساد ايشان پی بردند بتوانند ايشان را عزل نمايند. بر خود برگزينند

ران را           " رفراندوم" بنا بر اين با حکومت مطلقه به مخالفت پرداخته و خواهان اجرای   ی است که بوسيله آن بتواند اراده متحد جنبش دمکراتيک مردمی اي
ه سازش است        .در جايگزينی مسالمت آميز حکومت مطلقه به خود و جهانيان به اثبات برساند  ون ه             .     فکر کرده و آماده هرگ ه چگون د ک دي ون    " دي ي ان روح

ه       .     که سهم خود را در قدرت کافی می دانستند به حکم حکومتی لبيک گفته و با سر رفتند"     مبارز ا ب ه ان و يا حزب همبستگی وقتی چند نماينده در شهرست
 .آن دادند، تصميم به شرکت در همين انتخابات فرمايشی گرفت

ا ورود                    ه   در چنين شرايط متحولی که نيروهای سياسی جا به جا شده و پيوندهای جديدی بر مبنای نوينی شکل می گيرند، بايد آگاه بود و نگذاشت ب روحي
نبايد گذاشت با هجوم نظری و امکانات مالی صفوف تا به امروز متحد دمکراتيک را دجار  .  سازشکارانه در جنبش دمکراتيک مردمی آن را آلوده سازند 

 . سردرگمی و درهم ريختگی کنند
ن                   .     برای جلوگيری از عفونت متعاقب پيوند اعضاء بيگانه بايد نقش آنتی بيوتيک را بازی کرد          که اي ه شرط آن يست، ب ان      " مخالفتی با پيوند ن ي ت حکوم

د         "   اخراجی ردازن پ د         .     دست از اغراض سوء استفاده کننده خود دست برداشته و به کمک مردم برای رسيدن به اهداف دمکراتيک ايشان ب ن رون و در اي
 . برادری خود را با ملت دمکرات به اثبات برسانند

د                     .     اما، آنتی بيوتيک اين پيوند نيز جز آگاهی عمومی از اهداف دمکراتيک نيست       ن ده اسخ مردم را ب د پ اي .  مبارزان دمکرات با تعمق در نظرات خود ب
 :فرهنگی و ارتباطات مردمی بايد اهداف جنبش را به خود و ديگران يادآوری کنند –جنبش دمکراتيک در پايگاه های تبليغی 

عيضی از           .  ١        ب چ ت جنبش دمکراتيک مردم ايران خواهان جامعه ای است که در آن کليه نيروهای سياسی و مردمی بتوانند بدون در نظر گرفتن هي
 .و بتوانند در چهارچوب يک قانون مبتنی بر آزادی های بشری اهداف خود را طرح و پياده کنند.  آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار باشند

جنبش دمکراتيک مردم ايران خواهان جامعه ای است که کليه افراد جامعه دارای حق رای مستقيم و مخفی بوده تا نمايندگان خود را به حکومت .  ٢       
 .و هر زمان که به عدم کارآيی و يا فساد ايشان پی بردند بتوانند ايشان را عزل نمايند. بر خود برگزينند

ران را           " رفراندوم" بنا بر اين با حکومت مطلقه به مخالفت پرداخته و خواهان اجرای   ی است که بوسيله آن بتواند اراده متحد جنبش دمکراتيک مردمی اي
 .در جايگزينی مسالمت آميز حکومت مطلقه به خود و جهانيان به اثبات برساند

انی مدنی                "   تحريم انتخابات" اين عده از اصالح طلبان حکومتی با پذيرفتن اجباری شعار          رم اف ونی و ن ان و احساس نياز به روی آوری به راه های فرا ق
ه      .     شعاری که سالها پيشتازان دمکرات مطرح کرده و هزينه های هنگفتی نيز پای آن فدا کرده اند.     را نيز ظاهرًا پذيرفته اند"   رفراندوم" شعار   اری ک شع

گی،                           .     پذيرفته  و همه گير گشته است"  تنها شعار مردم"در مبارزات دو سال اخير بعنوان   رهن ع ف ارهای وسي اگر چشم بصيرت مردم را از طريق ک
اسخ        "   رفراندوم" مطبوعاتی و رسانه ای به تفاوت ماهوی شعار          ونی پ ن ساختارشکن و محتوی ظاهری حکومتیِ  آن باز نکنيم به ضرورت شرايط ويژه ک

 . نداده ايم
ر    گی    تنها زمانی دمکراتها می توانند به جامعه ای دست يابند که مردم بدون دخالت حکومت آزادانه به تجمع، تحزب،و کارهای سياسی و اجتماعی و ف هن

جامعه ای که گروه های مردم در تشکالت مخصوص قشر و صنف خود آزادانه گرد آمده و سعی کنند بدون ترس از سوء         .     بپردازند. . .   و مطبوعاتی و   
ات خ            ود استفاده طرف مقابل از ابزار سرکوب حکومتی بصورت مسالمت آميز و از طريق مذاکره  در مورد نقاط افتراق و بر مبنی منافع مشترک اختالف

د  .     را حل کنند  ن ه  .   جامعه ای که مردم بتوانند نمايندگان دستگاه های اجرايی، قضايی و مقننه مرکزی و محلی را با رای مستقيم و مخفی مردم انتخاب کن ک
 .موانع ايجاد چنين جامعه ای را از سر راه برداشته باشند

 .  برای دست يافتن به چنين جامعه ای بايد مانع اصلی آزادی مردم را شناسايی کرده و در جهت برخورد با آن قدمهای الزم را برداريم
ه                   .  مانع اصلی آزادی بشری و تحقق حقوق فردی و دمکراتيک مردم ايران حکومت مطلقه است  رای ب رد و ب ذي می پ حکومت مطلقه ای که مخالف را ن

ه خود منحصر                .     سکوت کشاندن هر صدای دگرگويی به خشونت و سرکوب متوسل می گردد    حکومت مطلقه ای که تمام شريانهای اصلی مملکت را ب
دانش           .     ساخته و امکانات مادی عظيم کشور را از مردم دريغ می کند      حکومت مطلقه ای که حريم خود را از عرش الهی تا درون خانه يک يک شهرون

ه    .   قرار داده اما حق مردم را از هرگونه نظارتی بر چگونگی استفاده از سرمايه های ملی  به رسميت نمی شناسد  خالصه حکومت مطلقه ای که هيچگون
 .حق مشروع برای ادامه حاکميت ندارد

د از                 .     اين عدم مشروعيت را بايد در سطح داخلی و خارجی به ارائه اثبات آماری برسانيم     اي اشد ب ه ب اين اثبات آماری نيز اگر بخواهد جنبه رسمی داشت
در اين رفراندوم حکومت   .     زير نظر ناظرين بين المللی و سازمان ملل متحد انجام پذيرد"   جمهوری اسالمی؟ آری يا نه؟"با سوال " رفراندوم"طريق يک  

د         ! "   نـَـه" مطلقه و جامعه بين المللی با يک         ن قاطع روبرو گشته و با فشار مردمی و جهانی مجبور به تسليم مسالمت آميز ارگان های ملی و کشوری خواه
 ٢٠٠۴/٠٢/٠٩دوشنبه، !                                                                                                        راه را گم نکنيد.   گشت


