
   است جمهوری يسرنوشت نهائی انتخابات ر
  شود، نه در   نجا مشخص میيدوره نهم، ا
  .ون رای آورديلي م11بنی صدر هم . شمارش آراء

  فست احمدی نژاد رايمان
  ديها نسخه منتشر آن ونيليدر م

  ها  ها پشت حادثه سازی ن وعدهید فرصت داد، اینبا
  ها  ن حرفیاگر مردم رای داده اند، به ا. د شودیناپد 

  ای  ن مقام مسئول فاجعهياول. ديد اجرا آنيبفرمائ. رای داده اند 
  .م آرد، شخص رهبر استيآه احمدی نژاد برای مردم ترس

افته اعالم يان يران، سرانجام پاياست جمهوری در ايار بغرنج ريای و بس انتخابات دو مرحله
ران ياست جمهوری در اين دوره ريعنوان منتخب نهمبه د و احمدی نژاد شهردار تهران يگرد

 .معرفی شد
های بلند و آوتاه اصالحی،  گام است جمهوری محمد خاتمی وي سال ر8ان يب، با پاين ترتيبه ا

ه بدست آسانی افتاد ياسی نظام متمرآز بود، سكان قوه مجرير ساختار سييآه عمدتا روی تغ
ون فرماندهان لباس شخصی ياآسفر. ز در مجلس دارندي ن  نفره100 تا 80ون يك فراآسيآه 

. ز هستنديستی نيات تروريتی سپاه آه برخی متهم به عمليشده سپاه پاسداران و ماموران امن
، "آرباسچی" با محاآمه شهردار تهران 76ز، بالفاصله پس از انتخابات دوم خرداد ين خيا

ره ای، يجهای زن ت از خاتمی بود، قتليبازداشت و شكنجه شهردارانی آه جرمشان حما
ها، محاآمه   ف روزنامهي، توق)ميبر  م، زبان میيشكن  قلم می( سخنرانی فرمانده سپاه در قم

م يان، متالشی آردن تحكيت، حمله به خوابگاه دانشجويها در دادگاه روحان  نیيت اهللا خوئيآ
ت ينده آيس شورای شهر تهران و نمايها، زندانی آردن رئ   مذهبی-وحدت، زندانی آردن ملی

ن شورا در روز روشن و يس هميب رئي، ترور نا"عبداهللا نوری"نی در سپاه پاسداران ياهللا خم
 ، به زندان بردن مشتی جوان و دانشجو و انداختن آن"انيد حجاريسع"در برابر چشم همگان 

شی هفتم و يتكار، فلج سازی مجلس ششم، برپائی مجلس فرمايان جنايها در سلول زندان
د آه اآنون ينجا رسيد نظامی انتخابات برداشته شد و به ايتقلب و تهد رحله پرسرانجام، دو م

  .ميهمه شاهد
است جمهوری يان دو دوره رياست جمهوری، نه فقط پاين دوره رين، انتخابات نهميبنابرا

. ز بوديدی نين و پرتنش و آغاز مرحله جديجه هشت سال تدارك خونيمحمد خاتمی، بلكه نت
ج آرده بودند، سرانجام به يها در برابر اصالحات بس  تدا با نام لباس شخصی ابروئی آه درين
ل شد و سكان ي هزار تومانی تبد150مه مسلح با حقوق ماهانه ي هزار نفره ن300ك حزب ي

خ جمهوری اسالمی، يشك نه تنها در تار  بی  برگزاری و نظارت انتخاباتی را بدست گرفت آه
  . ر بوديان آم نظريخ پارلمانی ايبلكه در تار

جه آن، چه در مرحله يای دو مرحله انتخابات، از نظر ما مهم تر از نت ك هفتهيژگی فاصله يو
ژگی سرنوشت دولت احمدی نژاد و ين ويدر واقع ا. نخست و چه در مرحله دوم است

ا جعل يزان آراء داده شده و يزند، نه م  است جمهوری را رقم میين دوره ريانتخابات نهم
  .ا تقلب شدهي، به زور گرفته شده و شده
ر و يون به مردم فقيزيهائی آه احمدی نژاد در تلو  ست، مگر همان وعدهيزی نيژگی چين ويا

ون آن را يلي م4حتی اگر . ون به چهار برابر رسانديلي م4غارت شده داد و آراء خود را از 
 ائی بود آه او زد و قوله  ن حرفيم، سه برابر آن برای هميب و تقلب و زور بدانيهم فر

  . هائی بود آه داد 



ت انتخاباتی رسمی احمدی يونی نبوده، بصورت مكتوب روی سايزين سخنان فقط صوت تلويا
ن يا بصورت مكتوب بيده اند و يرانی آن را دي بوده و همچنان هست و صدها هزار ا نژاد هم

  .ع شده استيمردم توز
  !داني هم مناي  ی ون گويا: د گفتيبه آقای احمدی نژاد با

س ي سال در سمت رئ8ت رهبری و شخص رهبر آه يد حساب خود را از حساب بيمی توان
ارش بوده، يپاسخگو به مردم آه نبض همه امور در اخت ري سال بعنوان رهبر غ15جمهور و 

شان مسئول يد، آه شخص ايكاری عمومی آنين فقر و غارت و بيجدا آرده و فكری به حال ا
  نست؟م آيمستق

ته امداد، موتلفه اسالمی، يعنی آميان انتخاباتی خود، يد از حاميتوان  حساب خود را می
  د؟يه داری تجاری غارتگر جدا آنيم مالی و سرمايادهای عظيبن

 -دي در همان حد آه وعده داده ا-ها را اگر مطابق وعده انتخاباتی خود قصد دفاع از آزادی
عتمداری تواب ساز، بازجوها و شكنجه ياز امثال شرش را يد، حساب خود و دولت خويدار

  د آرد؟يجدا خواه... ان ويگران، حمله آنندگان به خوابگاه دانشجو
است جمهوری، بعنوان يهای احمدی نژاد را در فاصله دو مرحله انتخابات ر  ده حرفيما چك

آرد تا حتی با م يری خواهيگيم و به سهم خود آنقدر آن را پيآور  ك سند فراموش نشدنی میي
  :نكهير ايسخنانی نظ. گانی آرديانه هم نتوان آن را بايهای ماجراجو  حادثه سازی

  
ت آرده يستند و ازشان شكايآنند از من ن  ها و حمله می ابانيند در خي آه میيآسانی آه با چف -
  . ام
  .ختندير یابان ميسوار با چاقو توی خ آه موتور های گذشته بودند   ن وزارت آشوریيا -
  . من تشكر آردم،اد آردندتقمطبوعات از من ان -
  . مين هستيما هم طرفدار ا. زادی روح انقالب است آ-
   

  :ميقا بخاطر بسپاريد و دقيت انتخاباتی احمدی نژاد بخوانياز روی سا
   
عرصه ) آنند  ب میيآه مرا تخر(ای  ام؛ عده  ظاهرًا من وارد محدوده ممنوعه قدرت شده*
ها، خانواده و عوامل خودشان   های آالن آشور را در انحصار خودشان و هم حزبی  تيريمد
  . ك گناه بزرگ و نابخشودنیيعنی ين يدانند و ا  می

ها را  آشد، زن  وار میيروها د  ادهيد، در پياين بيم آه اگر ايك دفعه ما قاتل و آدمكش شدي*
د همه يگو  نكه میيار و تالش است و اگذاری، آ  هيآند و مخالف سرما  زند، دست قطع می  می
  . گردد به همان  نها برمیيد گدا شوند و ايبا
  های اختصاصی محدود می  برداری  ك سلسله از بهرهيآنند با آمدن من   ای احساس می عده*

  . شود
  . وه اداره آشور انجام شوديد اصالحاتی در شيبا*
ده است آه آشور را مال خود و مه زي سال است گروهی خ١۶ الی ١۵در ستاد دولت *
  . داند  راث خود میيم
  ك بدنه پرآار و دلسوز و سالم و فداآار است يتی ما هم يريبدنه مد*
دهد،   ص نمیيآنم ستاد دولت از مردم جدا شده، مشكالت مردم را خوب تشخ  من فكر می*

  . های قدرت شده است یاسی و بازيهای س یك سلسله بازيگرفتار 
دهد متاسفانه شاهد گسترش فقر،   اری آه بدنه دولت در آشور انجام میيدماتی بسرغم خيعل*

  . ميض در آشور هستيفساد و تبع
نكه نگاه يعنی ما به همه مردم تهران؛ بدون اي. ن دوران شهرداری، دوران ماستيتر  مردمی*
  . ميره دارند خدمت آرديقه و غي سل ن،يها آدام حزب هستند، چه زبان، د م آنيآن



  . ميا حی را در تهران درست آردهين حجم فضاهای تفريشتريب*
آنند آه من در شهرداری آارمندانم را مجبور آرده ام چادر سر   عه پخش میيآسانی آه شا*

  ن را میين هزار آارمند شهرداری اين چنديآنند ا  فكر نمی. ش بگذرانديان ريا آقايآنند و 
ران است و فكر ين به ملت اين اصًال توهي است و اك جنگ روانیين يفهمند، مشخص است ا

  . اند  نها ملت را نشناختهيآنم ا  می
ا شما يد؟ آييگو  ام، چرا امروز می  اگر من در شهرداری آسانسورها را مردانه زنانه آرده*
  د؟ يا  ن دو سال نداشتهين خبر را در ايا
د يف نكردي خدمات شهرداری تعرك بار ازيد يشما آه تمام خدمات من را معكوس جلوه داد*
  ست؟ ين به آارآنان شهرداری نين توهيا ايد آي بود دهين را نفهمين دو سال ايا در ايآ
رد پدر ملت را يگ   خاصی قرار می ار عدهيای آه در اخت ژهيازات ويم امتيآن  ما فكر می*

  . ت استيرين نوع مديتر  ن و پرخرجيتر  فيت ضعيرين مديدرآورده و ا
اردی خرج يليرد؛ اما ميتواند بگ  ون تومان نمیيلي م٢خواهد ازدواج آند    جوان ما میكي*

  . مينها مخالفيما با ا. شود  حاصل می  زهای بیيدآورها و چ
  . ت اصالح شوديريم مديخواه   ما حتمًا می*
اند مگر   ملت را نشناخته. اند  اند مردم را نشناخته ه ما را شروع آردهيب علينها آه تخريا*

  . ك معلم دانشگاهی هستميل آند آن هم من آه يزی تحميتواند به ملت ما چ  آسی می
  . لی روشن استيوضع زندگی من روشن است و هم منش من خ*
ن مردم ياسی بيآنند؟ من مرزبندی س  د چه آسانی استفاده میينيد در فرهنگسراهای ما ببيبرو*

  . رفتميحاال نپذ را هم تا
ك خانواده هستند و همه يز هست اما همه يك خانواده، در خانواده همه چيم يستك ملت هيما *

  . ز هستنديعز
  . ن و مسخره آردنديشه توهيز است، ولی آنها همين دوره شهرداری افتخارآميواقعًا عملكرد ا*
ن را با يستم و ايها بروم ن ر بار باندها و گروهينكه زين است آه من اهل ايمشكل من ا*

  . خواهم به ملت خدمت آنم  م فقط میيگو   میافتخار
  . ها و باندها و احزاب آنم لی ندارد من منافع ملت را فدای گروهي دل*
احساس خطر . اند طره زدهيری اداری ما سيگ  مياست و مراآز تصميباندی آه بر اقتصاد، س*

و بشود آشور را بهتر اداره ها باز شود  روهای مردمی و خدمت آنيآردند آه راه برای ن
  . آرد

ما هر .  ساله است٢ن دوره ي ساله شهرداری هم١٠٠ن شهرداری در طول عمر ي نوگراتر*
  . ميد دست زديك ابتكار جديماه به 

ی آه از ما انتقاد آردند يها  به طور جدی طرفدار آزادی مطبوعات هستم ما حتی از رسانه*
  . نكه باب انتقاد باز شوديبرای ام يه داديها هد م و به آنيتشكر آرد

نها يی آه به خودم شده جواب ندادم و گفتم ايها  نيكی از توهي سال من حتی به ٢ن ي در ا*
  . ميزها تلف آنين چيد وقت را برای ايست چون ما نبايمهم ن

ر د وسط مردم و دينها بايك قشر ممتاز و منت گذار مردم باشند، ايد يران نبايم مدييگو  ما می*
   .شنود  اد مردم را نمیيت اصًال فريريت است آن مديرين دو نوع مديمردم باشند؛ اخدمت 

ر بار تورم له يم آارمند، سه بچه دانشجوی دانشگاه آزاد دارد و دارد زييگو  ما، هر چه می*
  . شوند  نها اصًال متوجه نمیيشود ا  می

كار هستند، چون آقای مسئول، يد بكرده هستنيها تحصل ون جوان نصف آنيليم دو مييگو  می*
آند درك نمی   ازات استفاده میيها و امت ز آن به راه است، از فرصتيمشكلی ندارد همه چ

  . آند
  . د با هم ساخته شوديعنی همه آشور بايم، عدالت يد عدالت را برپا آنيما با*



ان نگاهی را آند آه د هميهای دور با  عنی به استانير همه ملت است ير، مديم مديگو  من می*
ها را بشنود، امكان  ای عمل آند آه همه حرف  د به گونهياش و با  به خانه بغل دستی

  . دسترسی به آن باشد، عدالت محور باشد، علمی آار آند
 خاصی است و  ن به نفع عدهيم ايگو  ستم مالی آشور را قبول ندارم، من میين سيمن ا*

ای  های طبقاتی دارد هر روز به نفع عده  عنی فاصلهيد؛ بهره هستن  ت ملت از آن بیياآثر
  .شود  شتر میيخاص ب

ستم يم سيگو  گذاری هستم می  هيگذاری هستی؛ من موافق سرما  هيند تو مخالف سرمايگو  می*
   .دهد  مالی شما دارد اقتصاد آشور را به سمت داللی سوق می

 د من از شما سوال میياسی آردي س سال توسعه اقتصادی و١۶ الی ١۵م شما يگو  من می*
ك ي دارند و به ت خاطريان ما امنيآشاورزان، آارگران، آارمندان و تجار و بازارا يآنم آ 

های عموم   و در سفرهك عده خاص رفتهيب يرشد اقتصادی در جاند؛ نه،  دهيثبات برنامه رس
  . ستيملت ن

ی آه يها  ، آزادیميرا عمق و گسترش دهها  و آزادیم يد به حداآثر برسانيما سطح رفاه را با*
  . ن آزادی استيتر از ا  لی گستردهيم خيفهم  می ما
ه الهی است بدون آزادی ما يه و هدين عطيم آزادی روح انقالب است و بزرگتريگو  من می*
اسی، دخالت در اقتصاد، يم؛ آزادی دخالت در سرنوشت، دخالت در امور سيزی نداريچ چيه

  . زیدخالت در آشاور
  . نی از آزادی استيين سطح پايم آزادی آم است، بلكه ايگو  من نمی*
آند داد بزنند،   المال را تلف می تيری آه بيم و مردم واقعًا بتوانند سر مديد فرصت بدهيما با*

ر آن اداره يای به مد ك نفر در ادارهين آزادی هست؟ االن يا واقعًا ايد داد بزنند؟ آيچرا نبا
  ای؟  ون تومان خرج دآور آردهيلي م٣٠٠و به چه حقی د آه تيبگو

من به راحتی خودم وسط . ميی را فراهم آردين فضايادی چنيما در شهرداری تا حدود ز*
توانند حرفشان را بزنند و دارند   عنی مردم به من دسترسی دارند و راحت میيمردم هستم، 

  .زنند  می
گر يك جای ديم مشكل آن يديوش دادم تمام شد فهمك نفر آمد آنقدر داد زد من گيجالب بود، *

ادداشت يك ي. زنم  ن من زنگ میير ادارات تسلط ندارد، اما بنشي گفتم شهرداری بر سا!است
  . دگی آنديدهم، بلكه به آارت رس  س اداره میيبه رئ

ستم شهرداری اجحاف به حداقل ياالن درها باز است زمانی آه درها باز باشد االن در س*
  . زنند  ده است، مردم حرفشان را میيرس

ات يز بود و االن شكايت خيهای متخلف و شكا  شهرداری تهران زمانی در راس سازمان*
نند، يتوانند من را بب شنبه می  تواند اجحاف آند و هر پنج  بًا صفر است، چون آسی نمیيتقر

  . نديتواند بب  شهردار منطقه را هم می
است جمهوری و سازمان بازرسی االن ما يهای نظارت آننده، ر ن  به گواهی خود سازما*

شود رابطه را با مردم   ن است آه میيم و معنای آن ايتی مردم هستينارضا در رده آخر
  .اصالح آرد

آند و فحش   ن میيا به من توهيآند   االن اگر من اعتراض آنم، روزنامه دولت منعكس می*
  دهد؟  می

ك انتقاد آردم، استاندار، يس جمهور يران در پاسخ به انتقاد رئ من به عنوان شهردار ته*
ن است آه يب دست زدند و معنای آن ايب و غريهای عج  نير به توهيل و وزيفرماندار، وآ

  . ستيم االن نيخواه  آن آزادی آه ما می
ن يگر بهتريلی جاهای ديلی آزادی ارزشمندی است و به نسبت خي البته آزادی االن ما، خ*

   .ن استيار باالتر از اياست اما آنچه من دنبال آن هستم، بس



  ب نمیيم حاضر و غايها بًا در آالسيچ وقت تقريمن جزو استادهای معدودی هستم آه ه*
  . نندينش  شه پر است و اضافه هم میيآنم، ولی آالسم هم

رای حضور های من ب نند و سر آالسينش  ها می  اگر من بحث علمی درستی ارائه دهم بچه
  .دعوا دارند

لی راحت در يرند و خيگ  ها را با من می مانند ترم سوم درس  ها می  سانس بچهي ل در فوق*
  . ميم زندگی آنيتوان  ن ما نمیيآنند اصًال بدون ا  آالس بحث می

دانه دانه مردم  م، ياوريه به حساب بيك سرمايم آه تك تك ملت را يآن  شرفت میي موقعی ما پ*
ن نگاه، يه ملت هستند، اگر با ايابان سرماين جوانان در خيه هستند، تك تك ايما سرمابرای 

  . شود  های آن عوض می تيها و اولو یريگ  ميد آن زمان تمام مناسبات آاری، تصميری ديمد
  . ميريها را بگ  م جلوی رانتيخواه  ن است آه میي حرف ما ا*
لم يها ف نيم و دائمًا در اي سالن دار٢٣ما . مين آار را آرديشتري برای فرهنگ و هنر ب*
بًا يتقر. لم استيت از عرصه فين حمايشتريم آه بيمت را ارزان آرديق. شود  ی پخش میينمايس

 ٢۵تابستان سال گذشته . ميده  م آموزش میيهای هنری را به طور گسترده دار  تمام رشته
  . ميئه آردهزار برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی برای جوانان ارا

دار فرهنگی مثل مدرسه و دانشگاه يهای پا گاهيد پايم در عرصه فرهنگ اوًال باييگو  ما می* 
  .ن باشديدآفريار پرنشاط و اميد بسيط مدرسه و دانشگاه بايم، محيت آنيرا حما

 وزارت ٧٢ تا ۶۴سال . شناسم  نژاد تندرو است را من می ند احمدیيگو  انی آه میي آقا*
فرستادند و   ها می اباني در خموتور سوارم ينها دعوا داشتيما با ا. ان بودين آقاي اآشور دست

ن آارها يم و با ايها دعوا داشت زدند و ما با آن  های مردم می با آاتر به مو، آفش و لباس بچه
  . ميآرد  مخالفت می

 شيذاشتند آه آراگ  گذاشتند و سرباز می  های تهران می ابانيبوس سر خ  نیيان مين آقايهم*
نی بوس آنند و ما معترض يظ بود سوار ميهای مردم را آنترل آنند و هر آدام غل های خانم 

نها مردم ما يد، اينگونه برخورد آنيد با مردم اي حق ندار نها خالف شرع است؛يم آه ايبود
   .هستند

  . ران استين به ملت ايل آند توهين خفقانی را به آشور تحمينكه احمدی نژاد چني ا*
 ساله در دانشگاه هستم و رفتار من در دانشگاه معلوم ١۶ك استاد دانشگاه و با سابقه ي بنده *

  . است
 مجتمع ورزشی، فرهنگی و هنری ١۶٠ش از ي بوستان و ب٢٠٠ش از ي سال ب٢ در طول *

  . ام اده آردهيدرست آردم و هزاران برنامه فرهنگی در تهران پ
چ سندی يد دفاع آن و هييگو  د بعد به آسی آه متهم است میيزن  میی يها  كسری تهمتيشما *

ش يس جمهور ما آزمايرئ. ار بدی پس داديش بسيمتاسفانه دستگاه دولتی ما آزما. ديهم ندار
تی برای ياالن متاسفانه وزارت آشور و اطالعات همه حزبی هستند و امن. ار بدی پس داديبس

  .ستيمن ن
ای  ك عدهينكه وارد محدوده ممنوعه يآنند فقط به خاطر ا  حروم میاالن بنده را از حقم م*

  . رديگ  ام می ی آه بعضی اوقات خندهيزهايها و چ  ام، انواع تهمت شده
ند و به مردم حمله يآ ه میيمثال با چف. دهد ها رخ می ابانير تحرآاتی در خي در روزهای اخ*

نها از آجا يدانم ا  من می. ميت آرديكاروی انتظامی شيما به وزارت آشور و ن. آنند  می
   .ها مخالف ما هستند شوند و آن  سازماندهی می

ت نكرد و من خودم را يای از من حما  چ دستهيچ حزبی و گروهی و هيك نفر مستقل هيمن *
د مورد هجوم باندهای قدرت ين گونه بايا ايآ. ن ملت معرفی آردم و ملت هم استقبال آرديبه ا

  .ديرم و شما هم تماشا آني بگو ثروت قرار
 


