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یورش آشکار و گسترده شورای نگهبان ارتجاع و ضرورت
گسترش اعتراضات مردمی

ـهـمان ـطور که پـیش بـیـنی می ـشد ـشورای نگهـبان ارتـجاع ـبا رد ـصالحـیت ـهزاران نـفر از ـناـمزدـهای اـنتـخاـبات ـهفـتـمین دوره ـمجـلس، از
ـجمـله ـبـیش از 80 ـتن از ـنـماـیـندگان مـجـلس، گام آشکار دیگری در راه  ـتـضـییق ـحـقوق ـمردم ـما و ـخـصوـصاً حق اـنتـخاب آـنان ـبرداـشت. ـبا اـعالم
ـخـبر رد ـصالـحـیت ـبـیش از 3 ـهزار ـنـفر از ـناـمزدـهای اـنـتـخاـباـتی از ـسوی ـشورای نگـهـبان، که ـنـمی ـتواـنـست ـعـمـلی ـحـساب ـنـشده و ـبدون ـمـشورت
در ـعاـلی ـترـین ـسـطوح ارـتـجاع ـحاکم، ـیـعـنی وـلی ـفـقـیه، رـئـیس ـقوه ـقـضاـئـیه، رـئـیس ـمـجـلس ـخـبرگان و رـئـیس ـمـجـلس «ـتـشـخـیص ـمـصـلـحت ـنـظام»
اـنوـنی ـشورای نگـهـبان ا ـتـحـصن در ـمـجـلس اـعـتراض ـشدـید ـخود را  ـبه اـین اـقدام ـغـیر ـق اـشد، ده ـها ـتن از ـنـماـیـندگان ـمـجـلس، ـب ـصورت گرـفـته ـب
اـعالم کردـند. در دوـمـین اطالـعیه ـصادر ـشده از ـسوی ـنـماـیـندگان ـمـتـحـصن از ـجمله ذکر ـشده اـست که: «اـین ـتـحـصن در ـخانه مـلت به ـنـماـیـندگی
از همه آـنانی است که مظـلوـمانه آـماج اتـهامات ناـشاـیست هـیات ـمرـکزی نـظارت ـبر انتـخاـبات ـشورای نگهـبان ـقرار گرفته و به دالـیل واهی و غـیر
ـمـسـتـند و ـبه ـطرـیق ـغـیر ـقاـنوـنی رد ـصالـحـیت ـشده اـند و دـست ـشان ـبه ـجاـیی و ـفرـیادـشان ـبه گوش ـکـسی ـنـمی رـسد. اگر چه ـهـنوز ـیک ـمرـحـله از
ـتـجدـید ـنـظر در ـبررـسی ـصالـحـیت  ـها ـتوـسط ـشورای نگـهـبان ـباـقی اـست اـما گـسـتردگی رد ـصالـحـیت ـها ـتوـسط ـهـیات ـنـظارت ـمرـکزی ـمـنـصوب
ـشورای نگـهـبان ـکه ـبه رـغم ـهـمه اـندرزـها و ـهـشدارـهای ـنـیروـهای دـلـسوز ـبـخـصوص روـسای ـمـحـترم ـجمـهور و مـجـلس ـصورت گرـفـته اـست و ـنـیز
ـمـقاوـمت ـشورای نگـهـبان در ـبراـبر اـصرار دوـلت و ـمـجـلس ـبر ـتـصوـیب ـلواـیح دو گاـنه که ـمی ـتواـنـست ـضاـمن پـیشگـیری از چـنـین رـخدادی ـباـشد،
اـیـندگی از اـفـته اـیم ـجز آـنـکه ـخود اـقدام ـکـنـیم و ـبه ـنـم ا راـهی ـنـی اـقی نگذاـشـته اـست. ـبه ـهـمـین دـلـیل ـم داز روـشـنی از ـمرـحـله ـتـجدـید ـنـظر ـب چـشم اـن
ر راـب ان در ـب داری آـن ارزه و پاـی رن ـمـب ره ـیک ـق اورد و ـثـم ادالـنه ـکه دـسـت ات آزاد و ـع اـب ـتـخ زرگ اـن د و ـب زرگی از ـمـلت ـکه ـحق ارزـشـمـن ـبـخش ـب
اسـتـبداد ـبوده اـست را در مـعرض ـتـهدـید و تـحدـید می ـبیـنـند در ـبراـبر این انـحراف و ـبدعت اـیـسـتادگی ـکنـیم و اـجازه ـندـهیم اراده ـعده ای ـکوچک

بر اراد ه ملت حاکم و انتخاب ملت محدود و محصور در سلیقه و انتخاب آنان گردد...»
ا ان ارـتـجاع اـست ـب اـتی اش از ـجـمـله رد ـصالـحـیت ـشدگان ـشورای نگـهـب اـب زدـهای اـنـتـخ اـم زرگی از ـن ز که ـبـخش ـب ـجـبـهه ـمـشارکت ـنـی
دگان ـمـجـلس ـشـشم و اـیـن ا ردـصالـحـیت ـبـیش از 80 ـتن از ـنـم وـنی ـمـجـلس ـب اـن ایگاه ـق ردن ـج ؤال ـب ر ـس اـنـیه ـیی از ـجـمـله اـعالم کرد: «زـی ار ـبـی ـش اـنـت
اـلـطـبع ـتـضـعـیف ارـکان ـجـمـهورـیت اـین ـنـظام و اـیـندگی ـمـجـلس ـهـفـتم، ـتـضـعـیف ـنـهاد ـمـجـلس در ـنـظام ـجـمـهوری اـسالـمی و ـب ـهزاران داوـطـلب ـنـم
اـنوـنی ـتـنش آـفرـین و ا ـمـحـکوم ـکردن اـین اـقدام ـغـیرـق ـلـطـمه دار ـکردن اـعـتـبار و وـجـهه ـبـین اـلـمـلـلی ـکـشور اـست. ـجـبـهه ـمـشارـکت اـیران اـسالـمی ـب
ـمـغاـیر ـمـصاـلح ـمـلی ـنـکات زـیر را ـیادآور ـمی ـشود: ـما ـبا اـعالم ـحـماـیت از اـقدام ـشـجاـعاـنه و ـمـسؤوالـنه ـنـماـیـندگان اـصالح ـطـلب ـمـجـلس در اـعالم
راـجع دـنـظر ـم ا ـحـصول ـنـتـیـجه در ـتـجدـی ان ـمی ـخواـهـیم ـکه ـت وـنی، از آـن اـن رـق ـتـحـصن و پاـیـمردی در اـحـقاق ـحـقوق ـتـمام ردـصالـحـیت ـشدگان ـغـی
ـقاـنوـنی و ـبی اـعـتـبار ـشدن ردـصالـحـیت ـهای ـغـیرـقاـنوـنی داوـطـلـبان اـعم از ـنـماـیـندگان ـفـعـلی و ـساـیر داوـطـلـبان از ـهـمه اـمـکاـنات ـقاـنوـنی ـبـهره گـیری
اـیـندگی در ـحـقـیـقت ان ـنـم رده داوـطـلـب وـنی و گـسـت اـن رـق ان ـبه ردـصالـحـیت ـغـی ادالـنه و اـعـتراض آـن اـیـندگان از اـنـتـخاـبات آزاد و ـع اع ـنـم اـیـند. دـف ـنـم
اـیسـتادگی آـنان در ـبراـبر «ـکودـتای آرامی» است که با ـسوءاـستـفاده از فرـصت ـبررسی صالحـیت ـها در ـحال شکل گـیری است. ـما از همه اـقـشار،
اـنـها و ـمـجـموـعه ـهای ـسـیاـسی و اـجـتـماـعی ـکه در ـجـهت اـسـتـقرار دـموـکراـسی در اـیران ـتالش ـمی ـکـنـند ـمی ـخواـهـیم ـکه ـنـخبگان،گروه ـها، ـسازـم

صدای اعتراض خود را در افشای این اقدام ضدحقوق بشری به گوش همگان برسانند. »
ود را از ـهـمه اـنه ـخ اـطـع اـیت ـق اع ـحـم ان ارـتـج ورای نگـهـب ردـمی ـش ارا ـضد ـم دام آـشـک ر ـضـمن ـمحکوم کردن اـق ران ـنـی ودۀ اـی ـحزب ـت
ـحرکات اـعـتراـضی ـبر ـضد اـین اـعـمال، از ـجـمـله ـتـحـصن گروـهی از ـنـماـیـندگان مـجـلس اـعالم ـمی کـند.  ـحزب ـما از ـمدـتی پـیش اـشاره کرده ـبود
که ـمرتجـعان ـحاکم ـمی داـنـند که اـنتـخاـبات دوره هـفـتم ـتنـها ـخاکرـیز اول در روـندی اـست که ـبا اـنتـخاـبات دوره بـعد رـیاـست جـمـهوری و ـیا پـیش
از آن، ـبا کـنار رـفـتن ـخاـتـمی، ـباـید به ـسرانـجام ـمـناـسب یـعـنی پاـیان ـیاـفـتن «ـغاـئله اـصالـحات» ـبرـسد. ـسران رژـیم ـبا ـتوجه ـبه وضـعـیت ـبـحراـنی کـشور
و ـفـشارـهای ـخارـجی ـتالش دارـند ـتا ـبا ـماـنورـهای گوـناگون ـتـجرـبه اـنـتـخاـبات ـشوراـهای ـشـهر را تکرار کـنـند، ـیـعـنی در ـمـجـموع وـضـعـیـتی را پدـید
آورـند که ـمردم از ـتأـثـیر گذاری ـخود در روـند اـنـتـخاـبات ـنا اـمـید ـشوـند و ـمرـتـجـعان ـبا اتکاء ـبه اـقـلـیت ـمـحدودی که در اـخـتـیار دارـند ـقوه ـمـقـنـنه را
ر ـنـیـست. اـصالح وـعـظه و ـنـصـحـیت امکان پذـی ا اـین ـخواـست ارـتـجاع از ـطرـیق ـم ارزه ـب ودـیم که ـمـب أکـید کرده ـب ا ـهمچـنـین ـت د. ـم رـن ـبه دـست بگـی
ـطـلـبان حکوـمـتی ـبا اـعالم ـغـیر ـقاـنوـنی ـبودن چـنـین اـنـتـخاـباـتی و ـبـسیج ـمردم ـمی ـتواـنـند گام ـهای ـعـمـلی را در ـمـقابـله ـبا ـتوـطئه ـهای ارـتـجاع ـبردارـند.
ـحرکت اـعـتراـضی و ـتـحـصن ـشـماری از ـنـماـیـندگان ـمجـلس ـهنگاـمی ـمی ـتواـند ـتأـثـیر بـخش ـباـشد که ـنـیروـهای اـجـتـماـعی و ـسـیاـسی کـشور در یک
اـقدام ـهماـهنگ و سازـمان ـیافـته دامنه اعـتراـضات  ـبر ـضد این اعـمال ـغیر ـقاـنونی را ـبه سطح ـجامعه گـسترش دـهـند و اجازه ـندـهند ـتا ـسران ارتـجاع

در تحقق نقشه های شوم خود موفق شوند
ـحزب ـتودۀ اـیران ـبار دیگر ـضـمن ـمحکوم کردن  اـقدام  ـضد ـمردـمی ـشورای نگـهـبان   ـهـمه ـنـیروـهای ـمردـمی و آزادی ـخواه اـیران و

جهان  را به اعتراض و مبارزه واحد بر ضد توطئه های ارتجاع فرا می خواند.
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