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 گرم با درود های! هم ميهنان اگاه و شجاع
 

اخرين ادينه ی ماه   شهريور که رژيم به دليل27ه خود حضور داشته و شاهد بوديد روز همان گونه ک
همه ی تالش خود را بر اين قرار داد تا از  رمضان،ان را روز قدس ناميده بود،دستگاه تبليغی حاکميت

حتا بر خالف چندين سال گذشته،به جای هاشمی رفسنجانی .کند حضورمعترضين در اين روز پيشگيری
فردی  احمد خاتمی، خطبه های نماز جمعه را خواند و بد تر از همه،پيش از خطبه ها ردراديکالی چونف

اقدام رژيم در اين جا به .رسيده است سخنرانی کرد که مردم ايران بر اين باور هستند که با تقلب به رياست
پيام  جايی معنا دار اين بود که به مخالفين

  .بدهد که نيايند
 از چند روز پيش از برگزاری از ديگر سو

  شهريور،نيرو های27تظاهرات روز 
نظامی و انتظامی به مردم هشدار دادند که 

 مبادا در اين روز شعار انحرافی سر
به ويژه يک روز پيش از تظاهرات .بدهيد

فرماندهی  بود که سپاه پاسداران که اينک
ان با صراحت هر چه تمام تر در مقابل مردم 

صدور بيانيه ای به  ه است،باصف ارايی کرد
مردم پيام داد که با تظاهرات کنندگان 

و ان ها را اراذل و  برخورد خواهد کرد
  .اوباش سياسی ناميد

همچنين يک هفته پيش از ان خامنه ای 
 رييس حکومت،در خطبه های نماز جمعه به

  .ندهند تهديد مخالفين پرداخت و از ان ها خواست که در روز قدس شعار انحرافی سر
  !هم ميهنان گرامی

دروغ،تهمت،تهديد،کشتار،شکنجه،تجاوز و   ماه3در چنين فضای مملو از رعب و وحشت و با توجه به 
. اسالمی،انتظار داشت که مردم ترسيده و از خانه های خود بيرون نيايند اعتراف گيری،حکومت به اصطالح

نيز از ترس اين که مبادا  ل گورستان ايه اله خمينی راکه پيش از اين، برنامه های شب های دعا در مح ان ها
به شدت از اين نگران بودند که در روز قدس چه اتفاقی  مخالفين دست به تظاهرات بزنند،تعطيل کرده بودند

فرزندان سبز  همگان شاهد بوديم که.اتفاقی که انتظار ان را به اين شکل نداشتند افتاد اما ان. خواهد افتاد
خروشان به خيابان ريخته و دانشگاه تهران   دختر و پسر و زن و مرد و پير و جوان همچون سيلیايرانی از

 نه-نه غزه:و شعار دادند.طرفداران اندک رژيم را چون نگينی در بر گرفتند با همه ی نيرو های سرکوبگر و
  .جانم فدای ايران-لبنان

افکنی بود که اين خود البته  شين تهديد و دهشتبه راستی که شکست رژيم نه فقط به دليل نا کارامدی ما
طرفداران حکومت در مقابل مردم به قدری کم بودند که  بلکه مهم ترازان،اين بود که. شکستی بزرگ است

  ؟! درصدت کو63-احمدی دروغگو:اوردند مردم شعار بر
 

  !هم ميهنان گرامی
رژيم هر گاه می خواست  شاهد بوده ايم که سال گذشته 30همه ی ما در اين کشور زندگی می کنيم و در 



اين سياست تا سال های پيش .را به خيابان می کشانيد قدرت خود را به دنيا و مخالفين نشان بدهد فورا مردم
قطعی  اما اينک ان چه شکست. های دولت امريکا عليه دولت ايران نيز کار ساز بود دبه ويژه در جريان تهدي

دست داده اند و درست بر عکس ،اين  ی شود اين است که ان ها حاميان خود را ازخامنه ای و سپاه قلمداد م
  به چالش کشيده و حتا روز قدس او را نيز مصادره کرده اند مردم هستند که به خيابان امده و رژيم را

 
  !هم ميهنان گرامی

خرداد ديگر نام  25  شهريور که ان را27بعيد می دانيم شخص خامنه ای با مشاهده ی ان چه در روز 
زيرا اگر جريان بر همين پايه جلو برود، دير يا .نيفتد نهادند، به فکر صلح و سازش با رهبران جنبش سبز

رابطه  به همين دليل وظيفه داريم چند نکته ی مهم را در همين. حکومت قطعی است زود سقوط و فروپاشی
  :متذکر شويم

به همين دليل . قطعی است وبی دريافته اند که پيروزی اين جنبشمراجع و روحانيون و اصالح طلبان به خ-1
تا زمانی که اين نشست ها به . خواهد يافتافزايش  طی روز های اينده نشست های محرمانه در بين ان ها

 همچنان که.پيش گيری از خشونت بيشتر باشد،بسيار قابل تاييد و تمجيد است جهت ياری رسانی به جنبش و
  .روحانی واقعی -صانعی-منتظری:رات خود می گفتندمردم در تظاه

گيرد،تغيير جهت برای حفظ رژيم با  اما اميدواريم اين نشست های محرمانه که دور از چشم مردم صورت می
  .مردم ايران است که بدانند در نشست های محرمانه چه می گذرد در ان شرايط حق. گرفتن امتيازاتی نباشد

اين رژيم . او امد راضی بود 11  انچه در مانيفست اقای مهندس موسوی يا پيام شماره ینبايد به کم تر از -2
پس بايد هوشيار بود که رژيم با .به پا خاسته ی ايران ندارد هيچ راهی جز کوتاه امدن در مقابل خواست ملت

رهبران  نناشی از دست دادن کامل پايگاه مردمی خود،به فکر اختالف افکنی در بي احساس ضعف مفرط
مطالبات را انچه در مانيفست موسوی  ما بايد پايه ی.جنبش از راه های گوناگونی که خود استاد است،نيفتد

سالم -درود بر کروبی:مردم ديروز شعار دادند.بعدی نزديک تر شويم امده قرار بدهيم تا گام به گام به اهداف
  .هستند  مهم اين دو مرد مبارز اگاهاين شعار ها نشان گر اين است که مردم به نقش .بر موسوی

 خواهد شد که  خللی اين ضعف موجب. بايد اذعان کرد هنوز نقش اپوزسيون در اين جنبش ضعيف است-3
اين که اگر قرار باشد همه ی مردم ايران در  ضمن. در درازمدت جنبش را به حرکتی پوپوليستی می کشاند

 سط شهری محدود نباشد،می بايست احزاب و سازمان ها یطبقه ی متو اين جنبش مشارکت کرده و صرفا به
روز سرنوشت خواهد   بهمن که حتم داريم22تا . مدنی،صنفی،جنسيتی و قومی در جنبش فعال تر باشند

اجتماعی نقش تاريخی خود در شرايط فعلی را  ون و جنبش هایيبود،فرصت های زيادی وجود دارد تا اپوزس
  .ايفا نمايند

که تظاهرات مليونی روز  اد باش اين پيروزی بزرگ به همه ی ملت ايران اعالم می داريمبار ديگر ضمن ش
هواداران،اعضا و رهبران . سرکوبگر بود  شهريور شکست قطعی حکومت به ويژه نيرو های نظامی27

در های گذشته،افتخار داشتند روز گذشته پا به پای ملت بزرگ ايران  جبهه ی دموکراتيک ايران همچون سال
اميدا داريم . داشت  شهريور شرکت کنند و اين مشارکت تا پيروزی نهايی ادامه خواهد27با شکوه  تظاهرات

ملت ايران نيرو . اين در مقابل ملت نايستند رهبران حکومت نيز از از اين شکست درس گرفته و بيش از
. ا و نادانی ها را نديده بگيردملت نشان داده است که حاضر است کژی ه اين.های نظامی خود را دوست دارد

  .اين که فرزندان ناخلف هر چه زودتر به دامن ملت برگردند به شرط
  .برقرار با د دموکراسی-گسسته باد زنجير استبداد-زنده باد ازادی
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