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حزب دولت ساخته

 نقش حزب مشاركت در فتنه  88

29پروین مقدم

سرانجام روز سرنوشت و روز انتخاب مردم يعنى 22 خرداد فرارسيد و پس 
از رقابتهاى داغ انتخاباتى نامزدها )محمود احمدى نژاد، ميرحس��ين موسوى، 
مهدى كروبى، محسن رضايى( حاال نوبت مردم بود كه صحنه اى بى بديل را 

براى نظام جمهورى اسالمى خلق كنند.
حض��ور 85 درصدى مردم، چهل ميليون رأى را در خط انقالب تثبيت 
كرد و مردم ساالرى دينى را على رغم تبليغات وسيع استكبار جهانى عليه نظام 

جمهورى اسالمى به رخ جهانيان كشانيد.
اّم��ا با اين اوصاف، همان طور كه پيش بينى مى ش��د و اصالح طلبان كه 
شكس��ت خود را قطعى مى دانستند، فرايند تشكيك در سالمت انتخابات را 
رقم زدند. آنان با طرح كميته صيانت از آراء تاكتيك فرار به جلو را برگزيده 
بودند و پس از مشخص شدن نتايج انتخابات و پيروزى رقيب، بر طبل اعتراض 
و القاء تقلب در انتخابات كوبيدند. نامزد حزب مش��اركت و اصالح طلبان در 

عين ناباورى قبل از پايان ش��مارش 
آراء خ��ود را ابتدا پي��روز انتخابات 
نامي��د و پس از مدت��ى بدون دليل 
و بيان مس��تندات، خواستار ابطال 
انتخابات گردي��د. اين در حالى بود 
ك��ه اگر اي��ن ادعا مبنى ب��ر تقلب 
گسترده در انتخابات وجود داشت، 
على القاعده نبايد درخواس��ت ابطال 
انتخاب��ات ص��ورت مى گرفت، بلكه 
بايستى بر بازشمارى آراء صندوقهاى 
اخذ رأى تأكيد مى شد! اّما از آن جا 
ك��ه اصالح طلب��ان و اعضاى حزب 
مش��اركت و نامزد آنان ميرحسين 
موسوى، اميدى به تغيير نتايج پس 
از بازشمارى آراء نداشتند، درخواست 

ابطال انتخابات  را مطرح نمودند!
ميرحسين موس��وى با صدور 
بيانيه هاى متعدد مسئوالن برگزارى 
انتخابات را زير سؤال برد و از انتخابات 
به عنوان شعبده بازى دست اندركاران 
ياد كرد. وى ب��ه بهانه هاى مختلف 
روزان��ه بيانيه هاى متعددى را صادر 
كرد و س��عى نمود تا هواداران خود 
را براى اردوكش��ى خيابانى تحريك 
كند. لذا در ش��نبه پس از انتخابات، 

بيانيه اى نتايج انتخابات را زير سؤال برد. در ابتداى اين بيانيه آمده است: »با 
اعالم نظر رسمى شوراى نگهبان درباره دهمين انتخابات رياست جمهورى ايران 
دوره جديدى در تاريخ سياسى ايران آغاز مى شود. سى سال پس از تأسيس 
جمهورى اسالمى كه با شعار آزادى، استقالل و حاكميت ملى استقرار يافت، 
شاهد بر آمدن دولتى هستيم كه از دل انتخابات مهندسى شده بيرون آمد 
و اكنون رئيس آن به جاى اين كه نماينده اراده ملى باش��د، برآيند خواست 
از پيش تعيين ش��ده عده قليلى است كه بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، 
جمهوريت نظام و اصل همراهى و سازگارى دين و مردم ساالرى را زير سؤال 

برده اند . . .«.420 
حمايت حزب مش��اركت و برخى ديگ��ر از احزاب جريان دوم خرداد از 
اغتشاشگران موجب شد تا جمعى از فعاالن سياسى از اعضاى كميسيون ماّده 
10 اح��زاب بخواهند تا در خصوص عملك��رد اين حزب طبق قانون تحقيق 
و تفحص كنند. آنها خواس��تار لغو مجوز حزب مشاركت و مجمع روحانيون 

مبارز شدند.421 
 همچنين در پى اقدامات غيرقانونى و تحريك اغتشاشگران و همنوايى با 
آنان، چند تن از اعضاى حزب مشاركت از جمله: محسن ميردامادى )دبيركل 
حزب و رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس ششم(، عبداهلل رمضان زاده )قائم 
مقام دبيركل حزب و سخنگوى دولت خاتمى(، سعيد حجاريان )تئوريسين 
و عضو مؤس��س حزب(، آذر منصورى )معاون سياسى حزب و نماينده مردم 
ورامين در شوراى شهر(، مصطفى تاج زاده )عضو شوراى مركزى حزب و معاون 
سياس��ى وزير كشور دولت خاتمى(، محس��ن صفايى فراهانى )عضو شوراى 
مركزى و رئيس هيأت اجرايى حزب و رئيس اسبق فدراسيون فوتبال(، محسن 
امين زاده عضو مؤسس )عضو شوراى مركزى حزب و رئيس ستاد 88(، داود 
سليمانى )عضو شوراى مركزى حزب و نماينده مجلس ششم( و تعداد ديگرى 
از اعضاى اين حزب توسط دستگاه امنيتى كشور دستگير شدند. دستگيرى 

سرشاخه هاى افراطى جريان دوم خرداد تأثير بسيارى در آرام سازى اوضاع و 
فروكش كردن فتنه 88 داشت.   پرويز سرورى )عضو شوراى مركزى جمعيت 
رهپوي��ان انقالب اس��المى( در آن ايام گف��ت  : »هرچه زمان مى گذرد مردم 
نسبت به تأثيرات سويى كه اغتشاشات اخير داشته، بيشتر آگاه مى شوند و از 
همه مهمتر اين است كه صف مردم از كسانى كه در پى تخريب و اغتشاش 
بوده اند، جدا شده است«.422  وى با اشاره  به بازداشت برخى از سران احزاب 
اصالح طلب اظهار داشت: »فضاى آرام كنونى جامعه با بازداشت سرشاخه هاى 
افراطى جريان دوم خردادى مانند سازمان مجاهدين و حزب مشاركت رابطه 

مستقيمى دارد«.423 
گرچه عناصر اصلى و سران حزب مشاركت دستگير شدند، اّما ديگر اعضاى 
حزب همچنان فعال بودند و بر خواسته هاى غيرقانونى خود پافشارى مى كردند. 
آنان ضمن صدور بيانيه و متهم كردن نظام، قّوه قضائيه و نهادهاى امنيتى سعى 
در ايجاد فضاى امنيتى در كش��ور مى كردند. دفاع از متهمان حوادث پس از 
انتخابات از ديگر اقدامات آنان محسوب مى شد. آنان با برگزارى مراسم دعاى 
كميل خواستار آزادى زندانيان هم حزبى خود مى شدند. در يكى از اين مراسم 
كه با حضور خانواده هاى بازداشت شدگان مشاركتى همراه بود، محتشمى پور 
)رئيس كميته غيرقانونى صيانت از آراء( به خواندن دعا و عباس كوشا )عضو 
جبهه مشاركت( نيز به سخنرانى پرداخت.424  اين محافل در پوشش برگزارى 
مراسم دعا و نيايش كه با تبليغات وسيعى نيز انجام مى گرفت به محفلى براى 

حمله به اركان نظام جمهورى اسالمى تبديل شد.
حزب مشاركت در جريان خطبه هاى نماز جمعه هاشمى رفسنجانى در 
مورخه 26 تيرماه 1388 نيز به تشويق هواداران موسوى براى حضور در نماز 
جمعه پرداخت. در اين رابطه على ش��كورى راد )عضو شوراى مركزى حزب 
مش��اركت( طى يادداشتى در سايت نوروز بر اهميت سياسى شركت در نماز 
جمعه به امامت هاش��مى رفس��نجانى تأكيد كرد و نوشت : »ارعاب و اقسام 
تضييقات رسانه اى و اطالع رسانى و نيز مواجه بودن با ممانعت از اجتماعات 
معترضان را برآن داشته است از اين فرصت براى انجام يك حركت سياسى 
استفاده نموده و با شركت در نماز جمعه پيام اعتراضى خود را با حضور انبوه 
خود تكرار نمايند«.425  شكورى راد در ادامه ضمن تأكيد بر نكوهيده نبودن 
و موجه بودن انگيزه سياس��ى براى ش��ركت در نماز جمعه، از كسانى نيز كه 
براى نخستين بار در معرض شركت در نماز جمعه قرار گرفته اند خواست كه 

اين را براى خود توفيق بدانند و از همراهى با ملّت بازنمانند!426 
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420- گذر از فتنه 88 ، جلد اّول، معاونت سياسى حوزه نمایندگى سپاه پاسداران.
421- روزنامه كيهان، به تاریخ 1388/4/7.

422- روزنامه كيهان، به تاریخ 1388/4/10.
423- همان.

424- روزنامه آفتاب یزد، به تاریخ 1388/4/20.
425- تكيه گاه، ص 396.

426- همان.

* نامزد حزب مشاركت و اصالح طلبان در عين ناباورى قبل از پایان شمارش آراء خود را ابتدا 
پيروز انتخابات ناميد و پس از مدتى بدون دليل و بيان مستندات، خواستار ابطال انتخابات 

شد. این در حالى بود كه اگر این ادعا مبنى بر تقلب گسترده در انتخابات وجود داشت، 
على القاعده نباید درخواست ابطال انتخابات صورت مى گرفت، بلكه بایستى بر بازشمارى 

آراء صندوقهاى اخذ رأى تأكيد مى شد! اّما از آن جا كه اصالح طلبان و اعضاى حزب مشاركت 
و نامزد آنان ميرحسين موسوى، اميدى به تغيير نتایج پس از بازشمارى آراء نداشتند، 

درخواست ابطال انتخابات  را مطرح نمودند!

آشوبهاى پراكنده اى در مناطق شمالى شهر تهران رخ داد. آنان كه بى عالقگى 
خود را به پيگيرى مسيرهاى قانونى نشان دادند، بحران آفرينى و ايجاد درگيرى 

را در دستور كار خود قرار دادند.
 به آتش كش��يدن س��طلهاى زباله، اماكن و ام��وال عمومى، اتوبوس و 
خودروهاى دولتى، شكستن شيشه بانكها و مغازه هاى مردم، حمله به پايگاه 
بس��يج و مس��جد و . . . از جمله اقدامات آشوب طلبانه معترضين بود.  حزب 
مش��اركت به عنوان حلقه اصلى س��تاد ميرحسين موسوى، ضمن حمايت از 
وى در اردوكش��ى خيابانى هواداران، فضاى رسانه اى جريان دوم خرداد را در 
ايجاد وحدت و اتحاد ميان معترضين و اميدبخشى به آنان و همچنين پيوند 
اين رسانه ها با اپوزيسيون خارج نشين و فراريان اصالح طلب و مشاركتى مهيا 
س��اخت. اعضاى حزب مشاركت در بس��يارى از ناآرامى ها حضور داشته و به 
تحريك اغتشاشگران پرداختند. اين حزب همسو با موسوى و كروبى، پس از 
تأييد صحت انتخابات توسط شوراى نگهبان در تاريخ 1388/4/10 با صدور 

محمدعلي لبخند زد، هيچ وقت زبانش به شكايت نمي رفت . شكايت بيگانه ترين 
خصلت او بود و رضايت آشناترين آن . 

- همين طوره كه مي گي ! حاال مي خواي اين شعر رو بنويسي ؟ 
پوران نگاهش به كاغذ رفت و محمدعلي زمزمه كرد: 

همسرم ، تابشير تابناك روز 
دامن گستراند 

از فراز كوهسار دور در امان صحرا 
بوسه رگبار دشمن  

دور از چشم عزيزان  
روي خاك و خون كشاند 

پيكر خونين ما را 
همسر من ، زندگي هر چند شيرين است  

ليك دوست دارم  
با تمام آرزو 

من در راه انسان ها بميرم  
از نشيب جويبار زندگاني  

قطره اي شفاف باشم  
در دل دريا بميرم  

همسر من  
چهره بر دامن نكش  

تا ياغيان شب بگويند 

شاه نمي خوره ...« 
محمدعلي چشم از زنداني گرفت ، گوشه چشمش رفت به چهره هاي زرد و كدر، 
به هم بندي ها، هم سلولي ها، بعد نگاهش نشست روي دست ها، به جاي زخم هايي كه 

هنوز تازه بود، يك نفر گفت : 
»باورتون مي شه ، تا چند سال پيش هيشكي جرأت نداشت به عكس شاه توهين 

كنه ، ولي حاال جمعيت فرياد مي زنه : »مرگ بر شاه «!« 
صداي بلندگو آمد. همهمه زنداني ها فروكش كرد. 

»فرمان واالحضرت همايوني درباره عفو زندانيان سياسي .«
 * * *

 شمارش معكوس  
توي خيابان جابه جا پاس��بان ايستاده بود. محمدعلي چشم گرداند. جمعيت را 
ديد كه مثل نقطه هاي س��ياه به هم مي رس��يدند، خط مي شدند، موازي ، كناربه كنار، 
بعد به هم مي پيچيدند، كالفي درهم كه سرش پيدا نبود، يك كالف ، همه يك شكل ، 

همه يك رنگ . 
محمدعل��ي پ��ا تند كرد همراه جمعيت ، آذر 57 بود. از آزادي اش فقط چند روز 
مي گذش��ت . انجم��ن معلم ها را دوباره بر پا كرده بود ب��راي پخش اعالميه هاي امام و 

دعوت به تحصن . 
جمعيت ريخت به خيابان سپهساالر، بعد بازاري ها از توپخانه آمدند، دانشجوها 
از س��عدي ، فرهنگي و كارمند و كارگر و... از خيابان پهلوي ، بعد جمعيت درهم گره 

خورد و صداها يكي شد: 
»نه شاه مي خوايم نه شاپور، لعنت به هر دو مزدور.« 

محمدعلي به دل جمعيت زد، جمعيت گلوله ش��د به طرف بهارس��تان . صداها 
بيشتر شد: 

»مرگ بر شاه / مرگ بر شاه / مرگ بر شاه ...« 
صداي تير آمد، جمعيت نايستاد، رفت پيوسته مثل زنجير، تانك ها پيش آمدند از 
سه طرف ميدان بهارستان . جمعيت تانك ها را ديد و نديد، بعد جيپ ارتشي آمد، فرمانده 
از ماشين پايين پريد، بعد سربازها از ماشين هاي گارد پايين پريدند و دويدند رو به مردم . 

فرمانده فرياد زد:  »دسته به جاي خود!« 
سر تفنگ ها رو به جمعيت باال آمد، صداها بيشتر شد: 

»واي اگر خميني حكم جهادم دهد، ارتش دنيا نتواند كه جوابم دهد.« 
فرمانده دس��تش باال رفت ، س��ربازها يك قدم پيش رفتند، جمعيت پيش آمد، 

دست فرمانده پايين افتاد: 
»آتش «! 

از لول��ه تفنگ ه��ا صداي تير آمد، چند نفر روي زمي��ن پرپر زدند، بعد صداها و 
فريادهاي بلند و كشيده به ميانه ميدان دويد: 

»برادر ارتشي ، چرا برادركشي ؟« 
دسته به جاي خود برگشت ، دست فرمانده دوباره باال رفت ، لوله تفنگ ها دوباره 
تا شانه باال آمد، گوشه چشم ها پشت مگسك ، نوك مگسك روي سينه يا پيشاني برادر! 
سرباز چشم هايش را بست ، عرق سرد روي پيشاني اش نشست . چشم هايش را باز 

كرد، نوك مگسك روي سينه ، خم شد، دست هايش را روي زانوها گذاشت . 
فرمانده فرياد زد:  »دسته آماده .« 

جمعيت ايس��تاد، چشم در چش��م سربازها، سرباز چشم هايش را باز كرد، چشم 
گذاشت پشت مگسك ، جنازه ها روي دست ها باال مي رفت ، جمعيت فرياد زد: 

»شاه تو را مي كشيم ! شاه تو را مي كشيم !« 
فرمانده فرياد زد:  »آتش .« 

س��رباز انگش��تش را پشت ماشه گذاشت و كش��يد فقط يك تير، جمعيت هورا 
كشيد، فرمانده به زمين افتاد. 

* محمدعلي پا تند كرد همراه جمعيت ، آذر 57 بود. از آزادي اش 
فقط چند روز مي گذشت . انجمن معلم ها را دوباره بر پا كرده بود 
براي پخش اعالميه هاي امام و دعوت به تحصن .  جمعيت ریخت 
به خيابان سپهساالر، بعد بازاري ها از توپخانه آمدند، دانشجوها 
از سعدي ، فرهنگي و كارمند و كارگر و... از خيابان پهلوي ، بعد 
جمعيت درهم گره خورد و صداها یكي شد:  »نه شاه مي خوایم 

نه شاپور، لعنت به هر دو مزدور.« 

همسر محكوم از نام شوهر خود ننگ دارد 
الله اي پر خون به روي سينه ات بنشان  

كه گويند 
همسر محكوم قلبي كينه توز و گرم دارد 

همسر من  
كودكانت را مواظب باش همچون گرد چشمانت  

تا نگيرد 
چهره مقصودشان را گرد ذلت  

روزگاري گر كه پرسيدند از احوال بابا 
گو كه با لب هاي خندان ، كشته شد در راه ايمان . 

 آزادي  
نيمه آخر ماه دوم پاييز، طعم خنك و خيس هوا، پاييز كمي دير آمده بود، يك روز 

مانده بود به عيد غدير; 28 آبان 57. 
زنداني را پيش از ظهر آورده بودند، از در بند كه آمد تو زنداني ها دوره اش كردند، 
اخبار كم و بيش رسيده بود، تظاهرات ميدان شهدا ، سوختن سينما ركس آبادان و 13 آبان 
و كشتار دانش آموزان ، خيلي ديگر از خبرها رسيده بود اما هنوز آن بيرون خبرهايي بود. 

- ها؟ چه خبر؟ 
- مردم با دولت ملي شريف امامي آشتي نكردن ! 

- معلومه كه آشتي نمي كنن ! 
- امام گفته ش��اه بايد بره ! توي همه ش��هرها مردم تظاهرات كردن ، تظاهرات همه 

شهرها به خاك و خون كشيده شده ! بابل ، اصفهان ، شيراز، يزد، همدان ... 
زنداني با شوق دست هايش را به هم كوبيد و گفت : 

»زمزمه هاي رفتن ش��اه مي ياد، صداوس��يما اعتصاب كرده ، پااليشگاهها خوابيده ، 
ديگ��ه كارت��ر و آمريكا هم هيچ غلطي نمي تونن بكنن ! ديگ��ه حمايت كارتر هم به درد 

کیهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* در سريال دودكش نبايد اجازه داده مى شد كه يك فرد ساده لوح در 
نقش يك روحانى ملبس به لباس مقدس روحانيت ظاهر بشود.

0919---6858
* خدمات رايگان مثل مكالمه و پيامك رايگان از 12 شب تا 7 صبح هيچ 
تناس��بى با فرهنگ اسالمى و ايرانى ما ايرانيان ندارد و چه بسا موجب 

به وجود آمدن ناهنجارى هاى اجتماعى مى شود.
0912---0218

* يك فرد و جريان سياسى چقدر بايد از دين بيگانه باشدكه نيروهاى 
بسيج و حزب اللهى جامعه را مشابه خوارج خشك مقدس و متعصب به 
ظواهر دين بداند. در حالى كه نيروهاى طالبان و القاعده وهابيت مصداق 
خوارج در دوره ما هستند كه آن ها هم همانند برخى از روشنفكرنمايان، 

دست پخت آمريكا و غرب هستند.
0919---7902

* شايس��ته است رؤساى قوا بيش از ساير اقشار جامعه به پاس داشتن 
فارسى و پرهيز از استفاده از واژه هاى بيگانه حساسيت نشان بدهند ولى 

متأسفانه خالف آن را مشاهده مى كنيم.
0916---3722

* اگر برخورد انضباطى با رانندگان متخلف كه صداى موس��يقى ضبط 
ماشين خود را بلند مى كنند و سبب ناراحتى ديگر شهروندان مى شوند 
براى نيروهاى انتظامى س��خت و مش��كل است پيشنهاد مى كنم الاقل 

سهميه سوخت اين عده از رانندگان متخلف را قطع كنند.
اجله از كرمان

* در جايگاهه��اى درياف��ت ع��وارض بعضى از بزرگراههاى كش��ور به 
بهانه نداش��تن پول خرد مابقى پولى را كه از رانندگان دريافت كرده اند 
برنمى گردانند. بنويسيد اين پول اضافى حرام است و مسئولين امر بايد 

جلوى اين نوع كسب درآمد حرام را بگيرند.
0914---4992

* در استخر ياد ياران متعلق به شهردارى در خيابان كميل سشوار به 
تعدادكافى وجود ندارد. قفل كمدها نيز امنيت ندارند از آب س��ردكن 
نيز خبرى نيس��ت. اميد اس��ت اين نواقص با مساعدت مسئولين امر 

مرتفع بشود.
0912---1905

* روال تكرارى برنامه هاى استكبار عليه نظام اسالمى اين چنين بوده 
ك��ه اول ايده تحريم هاى جديد را مطرح مى كنند و س��پس با نزديك 
ش��دن به نشس��ت آژانس به طرح مس��ائل ادعايى منافقين پرداخته و 
بعد ادعاهاى حقوق بش��رى را چاش��نى آن مى سازند و با اين فشارهاى 
چندجانبه حقانيت حقوق ملت ايران را پايمال كرده اند و بدين ترتيب 
زمان گرفته مى شود. اين بار نيز كنگره آمريكا طرح تحريم جديد را در 
آستانه شروع به كار دولت جديد كليد زد و در داخل كشور نيز به دنبال 
نشس��ت خبرى 92/5/15 طرح حقوقدان بودن رئيس جمهور و مسئله 
آزادى زندانيان يقينا طرح حقوق بش��رى را كليد خواهند زد، تا هم به 
تحريم ها وجاهت دهند و هم فشار مضاعف به دولت منتخب وارد كنند. 
جالب اينجاس��ت كه همين افراد پرسش��گر با هجمه رسانه اى همسوبا 
خارج از كشور ادعاى حمايت از منتخب مردم را هم دارند. آنچه مسلم 
است اولويت دولت با توجه به وعده قبلى رفع مشكالت معيشتى مردم 

و اقتصادى كشور است.
طالعى
* براى خائن بودن اصالح طلبان فقط اين دو مورد جديد كافى است؛

1-روزنامه هاى اصالح طلب تحريم هاى جديد آمريكا عليه ملت را به حكم 
وظيفه خبر رسانى خود چاپ نكردند.

2-خبرنگار شرق در مصاحبه مطبوعاتى با رئيس جمهور آزادى فتنه گران 
را خواستار شد!!

فهيم زاده از اهواز
* به رغم تاكيد مقام معظم رهبرى كه دولت دهم كارهاى خوبى انجام 
داده اس��ت متاس��فانه عده اى فقط با ايجاد بدبينى اظهار مى دارند كه 
دولت ه��اى نهم و دهم اصال كارى انجام نداده اند. انصاف به خرج دهيد 
وجدان خود را آزرده خاطر نكنيد كه هر كس در گرو اعمال خويش است.
0915---1648
* برخى از وزراى پيش��نهادى كه در دولت اصالحات و س��ازندگى هم 

حضور داشته اند وقتى براى حل مشكلى به آنها مراجعه مى شد به صراحت 
مى گفتند اگر تا پيش رئيس جمهور هم بروى مشكل شما حل نمى شود 
و حل هم نمى ش��د. ولى دولت دكتر احمدى نژاد چنين رفتارهاى وزرا را 
برنمى تافت و برخورد مى كرد. خود رئيس جمهور به گره گشايى از مشكل 

مردم مبادرت مى ورزيد.
یک هموطن از خوزستان

* به كيهان بايد هجمه شود چون از نظر دشمن تنها روزنامه اى است كه 
مطابق با اصول روشنگرى در مسير خط امام و ارزشهاى اسالمى و انقالبى 
با تاييدها و انتقادها به دولت هاى گذش��ته و آينده به قصد بصيرت افزايى 

و خدمت به مردم و نظام گام برداشته و برمى دارد.
0912---5764

* درس��ت است كه ش��ركت واحد در راهپيمايى ها ومناسبت ها خدمات 
مى دهد ولى چون نظارت كاملى وجود ندارد به دفعات مش��اهده ش��ده 
ك��ه بعضى از راننده ها در حالى كه ظرفيت اتوبوس كامل نش��ده حركت 
مى كردند و كارى نداش��تند كه خيلى از مردم روزه دار در هواى گرم در 

بازگشت با مشكل مواجه مى شوند.
0919---6858

* خطاب به همه خواص كه با واليت زاويه گرفته و به خارج از كشور دل 
بس��ته اند بنويسيد دلسوزان انقالب و نظام تمام فعاليت هاى آنان را رصد 
مى كنند و چيزى را از قلم نمى اندازند. بدانند كه با حضور امت حزب اهلل 

در صحنه نخواهيم گذاشت به اهداف خودشان برسند.
احمدى

* آق��اى حجاري��ان يكى از مدعيان كرامت انس��انى و آزادى به آقاى 
روحانى پيشنهاد مى دهد به جاى سفر به آمريكا به عربستان سفر كند 
يعنى اگر شكم و اقتصاد با مشكل مواجه شد آمريكا كه چه عرض كنم 
تمام كرامت و آزادى انس��ان را بايد قربانى درگاه يك رژيم مس��تبد و 
مزدور آمريكا كرد! البته قبال هم وزير ارشاد دولت اصالحات به پابوس 

ملك عبداهلل رفته بود.
گل محمد نورانى از مهدیشهر

* اگر تلفن همراه حريم شخصى است و اگر تبليغات هم با موافقت مردم 
دريافت شود بايد سهمى از درآمد مخابرات از اين پيامكهاى تبليغاتى به 

صاحبان تلفن همراه واگذار شود.
ابوذرى

* در س��ال 86 از درجه دارى ناجا تس��ويه حساب نمودم ولى بابت طلب 
مرخصى وجهى دريافت نكردم. از مس��ئولين امر انتظار مى رود نسبت به 

محاسبه طلب مرخصى ام اقدام نمايند.
0913-9673

* لطفا مسئولين اين همه سفرهاى تابستانى را تبليغ نكنند چون بسيارى 
از  مردم نمى توانند به سفر بروند و خون دل مى خورند...

0914 -4759
* امام هادى )عليه السالم( مى فرمايند: خشم بر زير دستان از پستى است.
0938-6263
* در قس��متى از وصيت نامه يك شهيد آمده است: مادرم زمانى كه خبر 
شهادتم را شنيدى گريه نكن بلكه زمانى گريه كن كه مردان ما بى غيرت 

شده و زنان نيز عفت را فراموش كنند.
0939-0042

* مس��ائل 1413 و 1414 اجوبه االس��تفتائات مق��ام معظم رهبرى در 
خصوص مراعات ظواهر شرعى را به برخى از وزراى جديد متذكر شويد.
0910-3725

* براى راى دادن به باقى مانده وزرا توجه نمايندگان محترم را به ترجمه 
2 آيه كريمه جلب مى كنم:

آيه 58 سوره مباركه نساء: خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به 
صاحبانش بدهيد. و هنگامى كه ميان مردم داورى مى كنيد به عدالت داورى 

كنيد خداوند اندرزهاى خوبى به شما مى دهد خداوند شنوا و بيناست.
آيه 85/ نساء: كسى كه شفاعت )تشويق وكمك( به كار نيكى كند نصيبى 
از آن براى او خواهد بود و كسى كه شفاعت )تشويق و كمك( به كار بدى 
كند سهمى از آن خواهد داشت و خداوند حسابرس و نگه دار هر چيز است.«

نمايندگان با راى خود در عملكرد وزرا سهمى خواهند داشت اگر وزيرى 
اليق و مدير و مدبر باش��د هم نمايندگان هم ملت و هم وزير س��همى از 

عملكرد نيك و بد او در پرونده خود ذخيره مى كنند.
احمدزاده

* درتاريخ 91/10/10 با ماشين سمند خود كه تازه خريده بودم تصادف 
كردم. بنويسيد مدت 8 ماه است كه اين ماشين با كارت طاليى در تعميرگاه 
خوابيده و نمايندگى شركت ايران خودرو هيچ كارى انجام نداده و خالصه 
از زير بار مسئوليت شانه خالى مى كند. چه كسى بايد به فرياد ما برسد؟
فوالدوند

* دولتمردان و مسئولين كشور توجه داشته باشند انقالب ارثيه پدرى شان 
نيست كه خواسته باشند موروثى بين خودشان تقسيم كنند. بايد راه را براى 
دست هاى پاك و چهره هاى جديد و جوان براى اداره كالن كشور باز كنند.
0910-3158

* سكوالرهاى غرب بايد هرچه سريع تر خود را از زير يوغ صليبيون لجوج و زبان 
نفهم نجات دهند واال بيش از پيش آنها را به كشتار و جنايت عليه مسلمانان 
مى كشانند و مردم جهان از تمام دستاوردهاى عظيم علمى آنها متنفر مى شوند.
جعفرى
* آقاى دكتر روحانى ش��خصى نيست كه در هيچ كارى از علماى اسالم 
و واليت فقيه س��بقت بى جا بگيرد يا از خطوط قرمز ملت كه غرور ملى 
ايرانى محسوب مى شود مثل قطع رابطه با آمريكا، دستاوردهاى هسته اى، 

حمايت از مقاومت اسالمى و... عبور كند.
اصغر رضایى منش

* فرقه هاى جنگ طلب در س��وريه و عراق نبايد آن قدر ابله باش��ند كه 
نتوانند دوس��ت مسلمانان را از دشمن آش��كار مسلمانان يعنى آمريكا و 

اسرائيل تشخيص دهند.
یک ایرانى مسلمان
* هرگز به آمريكاى دروغگو باج نخواهيم داد. اگر آمريكا در گفت و گوهاى 
خود مى خواهد صداقت و راستى نشان دهد اول بايد دارايى هاى بلوكه شده 
كش��ورمان و بدهى هاى خود را كه به رژيم ستمگر شاهى مربوط مى شد 

پرداخت نمايد سپس از ما بخواهد وارد مذاكره شويم.
غالمرضا عونى

* بهترين روشهاى موثر براى كاهش آلودگى هوا در كالنشهرها، افزايش 
و توس��عه فضاى سبز و جلوگيرى از ساخت و سازهاى بى رويه در اطراف 

شهرهاست.
یک شهروند

* چرا برخى از نشريات داخلى چشم اميدشان به خارجى ها و به خصوص 
شيطان بزرگ آمريكاست. مگر دشمنى هاى شيطان بزرگ را نديده اند. اى 

كاش چشم و گوش هايشان بيدار شود و ابراز ندامت كنند.
یک شهروند

* يك جانباز هس��تم، از آقاى كوثرى نماينده امور ايثارگران در مجلس 
تقاض��ا داريم طرحى در مجلس را تصويب كنند كه ايثارگران و جانبازان 
در هنگام عبور از ايس��تگاه هاى عوارضى از پرداخت عوارض معاف شوند 

شايد اين طرح دلگرمى براى فرزندانمان در آينده باشد.
یک جانباز

* به آقاى دكتر احمدى نژاد خس��ته نباشيد مى گوييم. ايشان يك رئيس 
جمهور كامال مردمى بوده و اميدواريم ديگر روساى جمهور كشورمان هم 

همين رويه مردمدارى را دنبال كنند.
كریمى

* متن زيباى زيارت قبور شهداى احد در مفاتيح الجنان كه مصداق آن 
شهداى دفاع مقدس نيز هستند بهترين زيارتنامه براى استفاده در مزار 

شهدا و يادمان هاى آنان در مساجد و ساير اماكن است.
موسيوند
* انتخاب دكتر احمدى نژاد را به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام 

تبريك عرض مى كنم. خداوند پشت و پناهشان باشد.
0917-0877
0933-4822
0915-8782
0936-4178

* آقاى دكتر احمدى نژاد در زمان رياست جمهورى خود با شركت در 
س��ازمان ملل و سخنرانى هاى كوبنده و استكبار ستيز خود نام ايران و 
ايرانى را بلندآوازه كرد چون استكبار آمريكا مورد نفرت مردم دنيا بود 
همه جهانيان سخنرانى هايش را گوش مى دادند. ايشان با اين كار ايران 
را به همه جهان معرفى كرد. بايد در قبال آمريكا و صهيونيس��ت ها يا 
زنگى زنگ بود يا رومى روم. از ايش��ان به خاطر زحمات 8ساله ش��ان 

تشكر مى كنم.
یک دبير بازنشسته
* از 8سال تالش جهادى و خدمت بى منت آقاى دكتر احمدى نژاد و دولت 
ايشان و همچنين ايستادگى در مقابل استكبار جهانى و صهيونيسم جهانى 

تشكر مى كنيم و برايشان آرزوى سالمتى و موفقيت داريم.
0912 -7567

* 16 ماه به عنوان بسيجى و 26ماه با عنوان پاسدار افتخارى كه 16ماه 
آن در جبهه بوده اس��ت خدمت نموده ام ولى متأس��فانه تا به حال كارت 
پايان خدمت نگرفته ام و مى گويند شما سرباز فرارى هستيد و بايد دوباره 
به خدمت اعزام شويد. از مسئولين امر درخواست حل مشكل كارت پايان 

خدمت خود را دارم.
0937-6942
* اميدواريم آقاى احمدى نژاد به عنوان چشم و گوش امام و مردم در تمام 
جلسات مجمع تشخيص مصلحت حضور داشته باشد. از اين رئيس جمهور 
مردمى و پرتالش كه هش��ت س��ال صادقانه وقت و زندگى خود را صرف 

رسيدگى به امور مردم كرد، نهايت قدردانى را داريم.
یک شهروند
* حض��ور همس��ر آقاى هاش��مى ك��ه از عوام��ل مؤث��ر در فتنه آفرينى 
س��ال88 بوده در مراس��م تحليف رياس��ت جمهورى نوعى دهن كجى به 
نظام و انقالب مى باش��د. ايشان كسى است كه قبل از برگزارى انتخابات 
رياست جمهورى92 اعالم كرد انتخابات در ايران بى معنا مى باشد و تهمت 

جابه جايى آراء به نظام زد.
0912-6038
* تا بانگ ال اله اال اهلل و محمد رس��ول اهلل بر سرتاسر گيتى طنين نيندازد 

مبارزه هست و هركجا كه مبارزه باشد ما هستيم. )امام خمينى(
0919-8847
* از كيهان عزيز مى خواهم هراس��ى به خود راه ندهد و به افش��ا ماهيت 

عوامل فتنه ادامه دهد.
دبيرى از شاهين شهر

* به دندان كش��يدن جگر يك انس��ان مسلمان يا به ميخ كشيدن و قتل 
120 كودك بى گناه و هزاران جنايت ديگر در س��وريه هديه دموكراسى 
غرب مى باشد. غربى ها با اين وحشى گرى كه راه انداخته اند روى چنگيز 
مغول را در تاريخ سفيد كرده اند. در وصف اين گونه حيوان هاى انسان نما 

چه بگوييم كه حق مطلب اداء شده باشد؟
0918-4937

* نفاقى بارزتر  از اين نيس��ت كه در س��ريال هاى توليد داخل بعضى از 
دختران و خانم ها با پوشش كامل و حجاب اسالمى نقش بازى كنند ولى 
در محافل و مجالس با سر و وضع غيرقابل دفاع حاضر بشوند يا عكس هاى 
آنچنانى آنان روى جلد نشريات چاپ بشود. چرا فكرى براى اين بدآموزى 

در جامعه نمى شود؟
0913-0713
* از نظ��ام وظيفه عمومى تقاضا مى ش��ود از 2 فرزندى كه يكى خدمت 
نظام وظيفه را طى نموده و ديگرى در ش��رف اعزام به خدمت است ولى 

پدرى 67ساله و مادرى 64ساله دارد را معاف نمايند.
خانم اسدى از سارى

* از س��خنگوى قوه قضائيه بپرسيد باالخره از محاكمه آقازاده فتنه گر 
مهدى هاش��مى چه خبر؟ باز هم اس��تمهال؟ س��كوت رسانه ها به چه 

علتى است؟
0912-6775
* در آينده اى نه چندان دور خواهيم دانست كه احمدى نژاد كه بود و 

چه كرد؟ من ايشان را تحسين مى كنم.
0911---9528
* رس��ول اعظم)ص( مى فرمايند: خوش��رويى، كينه را از دل ها بيرون 

مى كند.
0938---6263

* هدايت، حمايت و دعا س��ه خواس��ته رئيس جمه��ور منتخب از 
رهبر معظم انقالب اس��المى بود. آن دس��ته از اصحاب فتنه اى كه 
مثل بادمجان دور قاب چين به آقاى روحانى نزديك ش��ده و نقش 
ستون پنجم را دارند خداى ناكرده باعث سقوط ستون دولت آينده 
خواهند شد. اما بدانند كه امت واليتمدار با آنها برخوردهاى انقالبى 

خواهد كرد.
سليمان بلغار
* بعضى ه��ا خود را مدعى اعتدال مى دانند ولى بدترين تهمت ها را به 
آقاى احمدى نژاد رياست محترم جمهورى مى زنند و حاضر نيستند به 

يكى از خدمات دولت ايشان اشاره داشته باشند.
0937---2788 
* در گ��زارش دول��ت دهم آمده بود كه در طول اين 8 س��ال به 38 
ميليون نامه و پيامك هاى ارسالى مردم جواب داده شده است عرض 
مى كنم پس چرا به نامه پس��ت سفارش��ى شده بنده كه دو ماه قبل 
از پايان دولت دهم به آدرس نهاد رياس��ت جمهورى ارس��ال كرده ام 

ترتيب اثر نمى دهند؟
0911---6910
* نيمكت هاى قديمى و فرسوده پارك آب نما در فوالدشهر رو به روى 
پاس��اژ پاسارگاد قابل استفاده نيس��تند و نياز به تعويض آنها مى باشد. 

اميدواريم رسيدگى شود.
0913---4810
* حضرت على)ع( مى فرمايند هرگاه قرآن تو را به سوى خوى زيبايى 

بخواند تو نفس خويش را به نمونه هاى آن وادار كن.
0938---6263
* با توجه به نامگذارى امسال به سال حماسه سياسى و حماسه اقتصادى 
ضرورت دارد مسئولين كشور در جهت تحقق و خلق اين حماسه ملى 
و حيات��ى از دس��ت اندركاران و فعاالن كليه مش��اغل و توليدكنندگان 

حمايت هاى ويژه داشته باشند.
0938---6263

* كيهان رژيم سابق در صفحه اول تيتر كرده بود: »قهرمان شناى 
ايران در درياى خزر غرق شد« اين خبر از دوران بچگى تاكنون 
براى بنده نكته قابل تأمل و درس بزرگى ش��ده است. مى خواهم 
ع��رض بكنم خطر غرق ش��دن براى همه حت��ى آنهايى كه فكر 
مى كنند ش��ناگر خوبى هس��تند وجود دارد. بنابراين هيچ گاه به 

خودشان مغرور نشوند.
0910---9243
* پيامبر اعظم)ع( فرمودند: خداوند دوستدار جوانى است كه جوانى اش 

را به اطاعت خداوند مى گذراند.
0938---6263
* حضرت على)ع( مى فرمايد: روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه 

زبان بهتر از روزه شكم است.
0916---9570

* يك جوان 29 ساله مجرد، بيكار و در جست وجوى كار و همسر 
مناسب هستم. اما قدرت مالى و پشتوانه شغلى ندارم. از مسئولين 
ق��وه مقننه و مجريه مى خواهم فكرى براى معضل بيكارى جوانان 
بكنن��د. تاكنون از هيچ گونه وام، تس��هيالت و حق��وق بيمه اى و... 

استفاده نكرده ام.
0935---0327


